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SUSIVIEN. LIET. R. K. A.
ŠIĮI METU UŽDAVINIAI.

Pernykščiai 1914 metai 
bus paminėti mūsų susivie
nijimo istorijoje, kaipo vie
ni iš svarbiausių, nes tais 
metais buvo priimtos rei
kalingiausios reformos: 
įvesta ligtri pašalpos sky
rius, įvesta mokesniai nuo 
amžiaus visiems naujai įs
tojau tiems nariams, įvesti 
nauji apsaugos skyriai, 
įsteigti Susivienijimo ap- 
skričiąįafr t. t. Mes mato
me, kaip visos tos reformos 
buvo naudingos organizaci
jai, kiek jos įnešė į ją nau
jos gyvybės.
~Tečiau mes negalime pa
sitenkinti vien tuo, kas jau 
padaryta, ir saldžiaj užmig-, 
ti. Šiandiena, visų lenkty
niavimo gadynėje — kas 
nežengia pirmyn — tas 
slenka atgal. Prasnaudeį, 
pražiūrėjai ką nors — ir, 
žiūrėk, kitas jau Tave pra
lenkė ir stuma savo pečiais 
rtuo Tavo įdėtos.

Turime apsidairyti, ar 
nelikę dar kokių spragų

klausimai ir reikalai. Orga- Kiti gi 60 centų eitu su- 
nizaciia. kurioie nusė nariu sivienijūno reikalams: ap
klausimai ir reikalai. Orga- VOKIEČIAI TRAUKIASI Iš TURKAMS NESISEKA. Ir

raštinės ir t.t.
.................   Kadangi narių turime 10.- 

ncgal’i pasekmių tei ka-s met s’'s’vieniji-

nieko nežino ir nesiintere- tekėjimui 
suoja jos padėjimu ir rei
kalais — i _
gai gyvuoti. Tad organas.
turėtų eiti visiems susivie
nijimo nariams priverstinai

mas laimėtų $6000.00. Per 
20 metų susidėtų $120,000.- 
00. Taigi mažas mūsų pasi-

LIETUVOS.
s

PRANCŪZAI UŽIMA NAUJAS 
POZICIJAS.

razanga
100.000 VblIEČIŲ ŽUVO 

PRŪSU LIETUVOJ.
AMERIKOS LAIVAS 

NUSKENDO.

II Literatūros, Mokslo, Politikos ir
; Visuomenes Mėnesinis Žurnalas

reikės būtinai užtaisyti ir 
kurių jeigu neužtaisysi, tai 
lauk ateityje nelaimių ir 

m susivienijimui.
Mano nuomone, tų spra

gų dar liko nemaža. Ir mū
sų šių metų uždavinys bus 
užtaisyti bent didesnias iš 
tų spragų. Jeigu mes pa
prastais metais (1914) pa
darėme tiek gero mūsų or
ganizacijai, tai juo labiau

kimus, kada bent keli vie
nos šeimynos nariai priguli į 
sus-mą; jiems, žinomu, už
tektų 1 egz.T. Dar gi geriau 
būtų, jeigu nuo ateinančių 
metų susivienijimas imtų 
leisti savo laikraštį.

Jeigu organas eitų vi
siems nariams, tuomet su
sivienijime atsirastų dau
giams gyvumo ir veiklumo. 
Tuomet ir visi naudingi su
manymai lengviau ir grei
čiau galėtų būti vykinami.

Turtas gi susivienijimo 
imtų daug griūčiai! augti, 
jeigu mes įvykintume dvi 
reikalingiausias reformas.

1) Jeigu, be mėnesinių
apdraudos ir apsaugos mo
kesnių, imtume mokėti or
ganizacijos reikalams ir už 
organą po 10 centų kas me
nu®. ... ■

2) Jeigu būtų sulyginti 
mokesniai visų pirmojo ap
saugos skyriaus narių—pa
gal amžiaus, prisitaikant 
prie normų, patvirtintų Suv. 
Valstijų įstatymais. Apie 
tą sulyginimą mokesnių pa
kalbėsime kitą sykį.

Dabar dar apie tuos mė
nesinius dešimtukus. Ar bū
tų perdidelis sunkumas na
riams mokėti kas mėnuo po 
dešimtuką? Man rodos, kad 
ne.

milžiniškų naudų mūsų or
ganizacijai.

Pasvarstykime šitą klau
simą.

F—as.

Iš priežasties Tautos Dienos 
šventės 4 d. kovo, “Draugo” 
spaustuvė ir ofisas bus užda
ryti.

TURKAI PERĖJO ŠLEŽO 
KANALĄ, BET...

Turkų veisimasis prie Stiezo 
kanalo nusisekęs. Keli pal

ikai turkų kariuomenės perėjo 
iSuezo kanalą ir jau rengėsi g 
i plačiai veikti anapus, kaip ? 
..... .... ..i jų sumanymus su- | 
laikė 3,000 anglų kareivių, ku- '2 
rie tuojaus užpuolė ant tur- S

į

ŽUVO DAUG LAIVŲ
SKANDINAVAI SUBRUZDO. 
RUSAI VEJA VOKIEČIUS

1915 metais, kurie, kaip 
žinome, yra Jubiliejiniai 
(30 m. nuo susiv. įsteigimo).

Mano nuomone mūsų or
ganizaciją silpnina ypač du

Sakysime, šiek tiek pra
kilnesnieji lietuviai darbi
ninkai, kurie priguli Į pašai
piuos draugijas, ne tik kad 
užsimoka visus mokesnius į 
savo draugijas, bet dar su-

jos reikalus, permaža jais 
HŠ rūpinasi ir permaža myli
‘ savo organizaciją; 2) to pa

sekmė yra silpnas ir turto 
tĮ... ir narių skaičiaus augimas.

Šių metų visų mūsų rū
pesnis turėtų būti nukreip
tas į tą pusę, kad pakėlus 
narių susipratimą ir užtik

štų augimą sus’ 
tariu skaičiaus 
turto. . I 
sipratimui augti į 

• svarstymas su-i 
reikalų mėne- 

u’ishrnki- “ . |o t

13 gen

ir ypač j<

rašėiui. Argi, mūsų susivie
nijimo nariai yra kuo že
mesni už barius pašalpinių 
draugijų ?

Turimi įvairių apšvietos 
draugijų: “Vyčių”, “Blai
vybę”, “7'
Prie jų priguli tokie patys 
darbininkai, kaip prie susi- 

Į vienijimo. Visi-gi moka sa- 
1 vo draugijai 10 centų kas 
mėnuo, nors už juos negau- 

| na nei pašalpos, nei i 
išėjo. Įnikime Tai 
jsivienijimo narius 
aria! ne kažin kuki 

e patys darb

RUSAI PRADEDA VYTI
VOKIEČIUI ATGAL.

Lenkijos ir [Prūsų Lietu
vos laukuose įyyko smarkios 
permainos. TOkicčiai sutrau-; 
kė 300,000 sarto kariuomenės, 
prie Bruzos iiĮRavkos upių, 
kur rusams tfc&io] sekėsi ga 

1 na gerai veikti ir dar šiuo lai- į . ’ . i iv tuvjauB uapuMir tint lu,"1w
ku rusa, tose Ap.elmkėse lai- ir askU,jo kruvinas n;fl §

i Lr/iCi cfinrifli i?

Šiauryj tilm>_\ ioclayiko gen. jr turkai neišlaikę, pasitraukė. *
kosi stipriai. (šis. Kova tęsėsi 16 valandų‘j

Uindenburgastuii apie 1,000.- «

eis

leis

tautiškai-krikščioniškoje

“Draugo” Bendrovė, 
tie patys redaktoriai, ku

ATGAL
VĖLIAUSIAI ŽUVĘ 

LAIVAI.
‘ ‘ Clan Macnaughton ” ang

lų prekinis laivas žuvo šiauri
nėse jūrėse nuo minos. 281 
žmogus nuskendo.

"Harpolian” anglų garlai
vis sutorpeduotaa Anglijos 
kanale. 3 žmonės žuvo.

“Deptford” anglų anglinis 
laivas nuskendo užėjęs ant 
minos . 1 žmogus žuvo.
“Rio Parana” nuskendo 

Eastbourne pakrančiuose. Jį 
nuskandind vokiečių povande
ninis laivas.

“Oakby” anglų garlaivis 
nuskandintas vokiečių povan
deninio laivo Anglijos uoste.

“Braiiksanie C'hine” nu
skandintas Anglijos uoste vo
kiečių povandeninės minos.

“Spėria” suomų garlaivis, 
nnoVąnHn
užėjęs ant minos.

“Noorderdyk” Rolandų - 
Amerikos linijos laivas nu

Pradės eiti šių mėty Kovo mėnesi Ghicagoje.
“PAŽANGA, 

dvasioje.
“PAŽANGĄ’
“PAŽANGĄ’

rie redaguoja savaitraštį ‘Draugą”
“Pažangos” Kaina

Metams $3.00, pusei metu $1.50
'Atskiri numeriai po 25 c.

Adr.

Draugas Pub. Co.
i800 f. 46th Street, - ' Chicago, Iii

i

°°^ ^avo karūnų, kūne yra stos , KARŲ
BALANDŽIO MĖNESĮ. ? 

! Rumunijos pasiuntinis Lou-į| 
done Nicholas Misų greitu į" 
laiku keliausiąs iš Rumunijos ~ 
Auglijon, kur inteiks Anglijos 
valdžiai pranešimą, jog Ru- I 
mūrija prisidės prie karės 
balandžio mėnesyj Taip teni 
praneša prancūzų laikraščio 
“Matins” korespondentas iš j

(RUSŲ NUOSTOLIAI PRO
SŲ LIETUVOJE.

CHAMPAGNE PRO j Vokiečių ofinjakai prane- 
VINCUOJ Himai skelbia, kad mūšiuose

x ..... Ities Mazūrų ežerais Rytprū- Champagne provmcijoj py-}Ri imtf, I1(4aigvėn 7 ru. 
ko tarp prancūzų ir vokiečių i . . . , , .. . r ... „ įsų generolai ir daugiaus kaipsmarkus susiremnnai. Pran- LL/Lvi , • ■ v-x., ..... . .1100,000 rusų kareivių. Ka-enzų artilenia uzeme nemažai į .. , 7 . ,. 7.. . .. T . nuolių patekę i vokiečių ran-
* *g^g j kos apie 150. Rusų kareiviš-

x-isne. _ į į.)>g gp^ĮjCS Rytprūsiuose esą
Champagne provincijoj šiau ,sutrinto8. po mflSių ties Ma

zūrų ežerais, rusai pasitrau
kę Gardino link į žiemius. Ge
nerolo Siverso armija pilnai 
sunaikinta. Nauji mūšiai pra
sidėję ties Gardinu. Taip-pat 
smarkūs susirėmimai eina 

ŠVEICARAI ŠAUDO VO- i ties Osovcu, Lomža ir Pšaš- 
KIECIŲ ORLAIVIUS. nvsu.

Vokiečių orlaiviai pradėjo} "
lankyties ir Šveicarijoj. Švei-j RUSAI PRISIPAŽ[STA

> * T « TV 
prieš tai,, kaipo neutralės po-1 T, ..1. .. , , 1 , x Pasitraukimas rusų armijos
zmjos laužymą, bet vokiečiai .g prūgų 
neatkreipi* i tai atvdos. Ne- A A •' x- * •. / e i. v. i . - mas rusu strategijos žingsniu, senai vienas vokiečiu orlaivis ov Rusų armijos generalis sta-

, - . ... . Uč*r» P* auvna, luru *auuu-linkese. Šveicarų kariuomene ' . . .. ,. •, . . .. .. .. , mene turėjusi pasitraukti, nesSimais pnverte jj pasitrauk- ;^ labaį buvo n(>patogU( atgi.
c !duros ties Mazūrų ežerais, 

'kur nėra geležinkelių.

padalyti į 4 armijas ir užima 
ant 180 mylių sliriją net iki 
Nemuno upėsįjaRinileiiburgas. 
negalėdamas išįfadyti savo su
manymų ties B ta r a ir Rovkos, 
5 įsu smarkumu puolė ant ru
sų armijos Prūsų Lietuvoj ir 
atmušė ją į . Didžiąją Lietu-

Vokiečių 
jutus ant

niomene pasn 
ų pozicijų no .Bukarešto

I PRANCŪZAI LAIMĖJO 
MŪŠIAI PRIE '-GARDINO.

Ties Gardinu daug narsu
mo ir veiklumo parodė rusų 
kariuomenė po vadovyste ge
nerolo Bulgokovo. Kruvi
niausi susirėmimai tarp vo
kiečių ir rusų įvyko Augusta
vo miškuose. Rus^kareiviai 
taip narsiai ir atkakliai gy
nė savo pozicijas, kad vokie
čių tūkstančiai krito ir ant 
galo turėjo susilaikyti.

ryj nuo Mesnil prancūzų ka
riuomenė atmušė vokiečių ata
kas ir užėmė daug priešo tran 
Sėjų. Vokiečių užmušta 600

RUSŲ NEMAŽAI ŽUVO KONSTANTINOPOLIS PA
PRŪSU LIETUVOJ VOJUJ - SULTANAS 

KRAUSTOSI LAUK.

BYTPRCSI! T68E ŽL' '<> 
lOOJMJO l OKIEICŲ.

Paryžiaus laikraštis ‘Echo’ 
gavo žinių iš Romos, kad vo- 

skendo užėjęs ant minos Par-, kiuf.jų pasiunti nis Romoje pri-
tershaveno apielinkėse. I pažįsta, jog vokiečiai Rytprū-

iMKANDINAVŲ VIEŠPATI- kareivių užmuštais, sužeistais 
JOS RENGIASI KAREN. ir paimtais į nelaisvę.

Žuvus Skandinavų viešpa- ' Kito prancūzų laikraščio 
tijų keliems laivams nuo vo->re6Pondentas, kariam teko

dinarai prabylo. Žuvėdijos, praneša, kad mažiausiai vo- 
Norvegijos ir Danijos vai-1 turėjo žūti apie 60,0 *0

i ’ ' cncirornimlincii stn maaic

geriau apsaugojus savo salių R°vkos upe ir apielikėse D> 
reikalus. Užsimenama net a- ■ žinovo, Gumbinės ir kitų.
pie karę ir žinoma prieš Vo-' 
kietiją. Ligšiol dar laukia-} 
ma, kaip Vokietija paaiškins 
savo pastarųjų dienų žing-

uju Keliems laivams nuo vu-i 5.7 . T» . - Kupų armijos generans sta-
kiečių paleistųjų minų, skan tno la’kl1 gytprūraaose pasirodė Beurnevesm apie- bag kad kariuo.

Moterų Sąjungų . Jįįog tariasi tarp savę, kaip susirėmimuose su rusais ties

PASIKĖSINIMAS ANT 
PORTUGALIJOS EX- 

PREMIERO.
Paryžiuje gauta telegrama

ARMĖNŲ SKERDYNES.
Turkai skerdžia armėnus. 

Petrograde pranešama, kad 
turkai pradėjo skersti armė
nus Ardanucho apielinkėse 
netoli užkaukazio sienos. ‘Bu-, 
skoje Slovo” korespondentas 
praneša į tą laikraštį iš Tif- 
liso, kad iš pradžių turkai nu
žudė vien tik kelioliką armė
nų. bet paskiaus, kada juos pa 
siekė žinios, kad rusai užėmė 
Ardahaną, turkai bepaliovus 
sistematiškai pradėję skersti 
armėnus. 15Q armėnų tuojau® 
buvo užmušta Ardanucho mie
sto gatvėse.

TURKAI ATMUŠTI 
AIGYPTE.

Tmndono “Dnilv Vnil” t-o-
1 erpulMMailas u» IMU-
ro, kad turkų kariuomenės 
pulkai traukiasi prie Damos- / 
ko. vien tiktai mažas skajčiuA. 
turkų kareivių palikęs' BeeHrĮ^^^ r 
siieboj. Bijodamies, kad su
sinėsimo punktai gali būti at
kirsti anglų, turkai persikėlė 
atgal. ■

ČJĮ

BUŠAI ATAKUOS KON
STANTINOPOLI-

Vokiečių laikraštis “The 
Deutsche Tages Zeitung” pa
skelbė oficijalį pranešimą iš 
Sofijos, kuriame sakoma, jog 
rusai sutraukia Odeson stip
rius pulkus kariuomenės ir 
mano juos siųsti Didijon, Juo- 
■duąe juicoe, 60 lujlių nuo 
Konstantinopolio, kad pradė
jus jį atakuoti.

AUSTRIJIEČIŲ OEICIJA-1 
LIAI PRANEŠIMAI.

Austrijiečių oficijaliai pra
nešimai skelbia, kad rusai be-! 
paliovos atakuoja austrijie-1 
čius Karpatų kalnuose, bet vi-j 
si rusų mėginimai prasimušti, 
por priešo kareivi jos eil^s nu- ! 
eina niekais. Pietuose nuo 
Dniestro upės įvyko keletas 
didesnių susirėmimų. Austri-
ju>čiams pasisekė paimti į ABITALIJA KARUUSf 
nelaisvę 2,000 rusų kareivių j Ang]ų kore8pon(lentai iž IU

ji,035,000 TALKININKŲ KA 
REIV1Ų NELAISVĖJE.
Frankfurto laikraštis “The iš Madrido praneša, kad bu- 

Frankfuerter Zeitung” patai- vo pasikėsinta ant gyvasties 
pino savo skiltyse atskaitą j buvusio Portugalijos ministe- 

1'2'kiek kurios kariaujančių tautų rijos pirmininko d-ro Alfonso 
i kareivių randasi Austrijos irjCėsta, kuris dabar pildo pi- 

.u 'vokWijo^Tmb^ :ų£įiiom^sfr>rio parrigas ir
sai atmušė vokiečius net ui' Pagal to laikraščio pa luotų vadovauja demokratų ' parti- 
Bobro Upės. new;——* ——- •*
se vokiečių užpuolimai nusilp- dalinamas: 
nėjo, atakos nutylo ir rusų ka Rusų.......
reiviai/perėjo Bobro upę. j Prancūzų 

Vokiečių nuostoliai milži• ""
j aiški ir O .uvco apielinkėse. ‘‘ '

5 Jie mat turėjo viltį prasimu-■Angių 
f*. zfl«nrr<n» n—M Su 1

>pų

us nuo am

Jose

LAI
KŪJŲ.

uos

SKERDŽIA SENUS 
KAIMYNUS.

ės

užtektų 
mitų. R<

aug padės 
i vienijimo 
iniuose ki

tai no didelf^pi

AMERIKOS 
VAS ŽUVO.

Antras Amerikos laivas, gar-

Ičiau žiūrėkime, kiek iš jų 
būtų naudos. Narva nėr me-

utiškojo!bnioB-
i. Ir tenl -------------
ie pinai, p’OKIEČIAI ATMUŠTI

! BOBRO UPES.

riuoinenės eiles ir apsivylė. 
Sutiko ten iš rusų pusės to

šini mą, kad
m Į

Kąs
niuke.

galytų ir t 
tai skaitymą

pn

m. D,ii .r : ; . .
ik pusė Bimivienijino< 

gi pusė niek

lianai

Kadangi

i. Dviejose vieto- skaitlinių taip tas skaičius pa- jai. Nužudyti ministerį rre-gi- 
užpuolimai mūri p-}dilinamas: :no 14 metų studentas J___

692,<M|p Erancisco. 
j 237.0* O 
.. 50,00 ANTRA 
. 37,000 i 
. 19,000.

BĮ7LGARU A i'R< >1 F.STLO
JA PRIEŠ RUSUS.

Bulgarijos valdžia pasiuntė 
valdžiai

otestą prieš

. lijos praneša į Londono lai- 
ik.aštį “Chronicle”, kad Vo
kietija ir Austrija siunčia ka-

jęs ant minos Vokietijos pa-!ilgus metus sugyvenę su ar-'earijos rnliežių ir užima ten 
kraičiuose. Jungtinių Vaisti-1 menais taip-pat pradėjo siau-' svarbiuosius punktus. Vokie- 
jų valdžia ir vėl pasiuntė no-jsti prieš savo senuosius kai- tija ir Austrija nebeužsitiki 
tą Vokietijai, reikalaudama Iraynus ir skerdžia juos. 50 Italijos neutrale pozicija ir

Notos turinys i armėnų kalinių išvesta iš ka- mano, jog neužilgo vokiečiams 
|h’-jimo ir sušaudyta. ‘prisieis kauties su italai®,jįgLjl

jidŽiamas paaiškinimo.

1

1



ŽINIOS Iš UETUVOS.

VALSTIJAS.

j kaip apsisaugoti nuo moterų! ĮgZa

VILNIUS. Paskutiniu

stoikų sutvarkymo, kun. Lau- 
kautis plačiai išdėstydamas vi 
sas stuikų sunkenybes prašė 
šiame dalyke palengvinimų.

ALJj'JS GFNTOJAI 
REiKčLAUJa KARĖS 
/įsos Italijos gyventojai už-

taisyti. . ....i, u. jenk sustankimaB atvyko i
daagiaus. V įsos ,(_n j

MIRĖ RUSŲ KONSULAS.
San Francisco mirė rusų 

konsulas Petras Roždiestven- 
ririi. Vėlioms turėjo tik 44 
metus.

avų
leisią ir lietu-

■ neduosią. Kad

žia lietuvius. j susidedantii iš v .šokių tautų ir sunkenybių. Jeigu
Žinoma, mes nuo lenkų nie-|Vyry ,r 010 eri! vaikų ir pn-; vajjįįa nepasirūpins i šaukšto, 

saaitnnti m-mažinu l,50ū,000 'ko kito ir nesitikėjome, bet tas I _____ _
atsitikimas gal pamokys lietu- yPa^U t««Dtit užliedavo Jung- kurios karei pasibai-
v.us pirmeivius kurie ligŠiol ^alst'^ P,otūi; PrBRI- 

žmones d<1,us Eur°P°J karei H didžiu-

sniuose Italijos miestuose Isi- 
knuii milžiniški t r .rinkim i. 
Milanas, Turinas, Florencija 
Polermo, Neapoliu ir kiti mi‘- 
etai virte - verda, — gatvėmis 
vaikštinėja minios žmonių ir 
šaukia, kad valdžia tuojaus 
paskelbtų Austrijai ir Vokieti
jai karę. Visi susirinkimai 
daromi agitacijai prieš karę 
yru išvaikomi.

į Vilnių daugybę ten paimtų j Į^^ai 
mašinų ir žemės ūkio padar-1 apmūrija 
gų: lokomobilių, kuliamųjų, 1Je] 
sėjamųjų mašinų, plūgų ir 
kit. Išviso apie 100,000 rubl. . 
vertės. Daug esą apdegusią1 ’ * 

ir reikėsią 
vešią dar 
mašinos ir 
gubernijos 

j Pataisius kas reikia, 
būsią išdalyta nuo karės nu
kentėjusiems gyventojams.

l'ARD- '. INĖJzk SAVO
!■ RAUJiL

Laike dabartinė • bedarbės 
daug žiuor'ų apsila iko j Nėr 
Yorko klinikas ir ligonbučius 
ir pasiūlo pardavimui savo 
kraują. Vienas iš tokių kan
didatų apsilankė Bellevue li- 
gonbutyj ir kada daktarai su- ■ 
tiko ant jo pasiūtijimo, pa-1

VOKIEČIŲ PADĖKONĖS I‘raSė valgyti. Nesmagiai bu- 
DIENA. Ivo nustebintas, kada gavo pa-

Amsterdamo gauta žinių iš aiškinimą, jog jam reikėsią
Berhno, kad visa Vokietija iš- Prie* operaciją pabūti be val- 
kiimingai pamini vokiečių per R*0- Jisai už savo kraują 
galėjimus Rjtprūsuose. Ber- gaus 15 dol.
line visu bažnyčių varpai gau- —7."777.,,.z,
de laike kelių valandų. Kai mEKmA uivL'imu 
toris Vilius, jo žmona ir dau- TAVORU TARP 
guma kunigaikščių dalyvavo ČIGONŲ.
padėkonės pamaldose kate- oloradoje eina smarkūs 
j10j tardymai, dėl čigonų vedimo

_________ prekybos “gyvuoju tavoru”.
PRANCŪZŲ GENEROLAS KaiP pasakojama, čigonai jau 

UŽMUŠTAS. , laik4 veda toje valstijoje
Garsus prancūzų generolas, Yos rųšies prekybą. Čigonų1 -

žynius karės žinovas ir vedė- bandos išvoginėja jaunas mer- įkurie sutlnka P™“*1 paP “* 
jas gen. Loyzeau de Grande gaites iš tėvų namų ir parda-Je P° 'len9, P<» *» žmogų dėl

uiiumaus. i įsos da .au B
padargai atduoti sįngug JaEalul(>w reiWavi. 
agranomo 8 0 &>. ;r,lug išrinkti lygiai nuo rusų, 

vis asijppjjų jr lietuku _ lenkai ga-
ivaip padarė., 1 išrinko valdy-L .s.- .. ____________
j bon visus lenkus, delįTM^lbė apie imigracijos _ ______ 1 sočijaliatai” publikos?
akių pririnko 4 lenkams pa- dabar*lne8 ka^e>i Jal'igsfs visokiais būdais „jjaiky. jĄr apsidsaugė Akintieji apsilaa-

Sura.ujos stovas kun. iankeBlliu8 štai tau ir «xr±mn:ų pu- * <vvent(ljUg iiamie „J* I vakaro? V^.i.
Jaukai. mušė telegramą Vilniaus lenkų brolybė, var-;i,llciBtas BurU,n kitaip joms grėstų didelis pa i.V “Ul^’ f,elklB
Augšč.au-iajam Vadui. Girdė-’rtan kurio8 teikia.Viuose, su-! “^pracijos valdininkų |rojng MgUpnėjinio. S
danas nuolatos valstiečių^ terinkimua» jr kasdjmnmme į^"^“® . }lowe mano, kad Jungtinės
aieknndimiia dėl neparankaus ..y™.™-.. l-M-.; nus1=t Šmei įrodo, kad milžinišku armiją 1 -. . . . . , , .17 .,

Lietuvių Draugija nukentė
jusiems dėl karės šelpti. At-1 
si randa gailešidžių žmonių,

lenkams palankius 
spietė savo redakcijosua ir į 
nedalyvavo kovoje lietuvių su 
lenkais.

Maison užmuštas viename mū
šyje.

SKANDINAVAI SUJUDO.
Skandinavų viešpatijų Nor

vegijos, Suomijos ir Danijos 
atstovai jau pradėjo tarties 
link vokiečiais paskelbtos blo-1

vinėja jas nemorališkiems ti
kslams, uždirbant nemažai pi
nigų. Už kaikurias merginas 
gaudavo nuo 1,000 iki 2,500 
dolerių.

KVOTIMAI GYDYTOJAMS.
Gydytojų konvencijoj atsi-

karės nukentėjusių ir neteku
siu pastogės.

-ai.----------

Vilniaus draugijos gavusios 
iš valdžios įsakymą išbraukti 
iš savo tarpo tuos narius, ku
rie yra priešingų kariaujamų
jų viešpatijų šeriai.

zaBDaun.
Naaenai atsibuvo lietuvių 

Kliubo Busiruikimai apa varsty- 
mui reikalų. Susirinko apit S0

gus sudarys didžiausį imigran 
„„'tų skaičių, tai jos ineš znis- 

1 le armija sumažėjo ant 80 • 
nuošimčių. Tai yra pirmas ir 
svarbia tįsis apsireiškimas, ka- ,, . ... , , ,

. . , . j., , 1 Howe tvirtina, kad po karės pavamintas, kuris didele I . . . .. ,
* *-' ’ , / balione

intekmę padarė ant imigraci 1 
jos. Dabartinės karės nuoti-į 
kini atsilieps ir toliaus 
ant kelių gentkarčin, kada su 
naikintos kare ’ 
stengsis pakelti savo Šalyse!-; ;---- ------------ T“.~ ------ .
gerovės būtį. Jungtinės VaI-^,ft*P sako. Kareivio gyveni-1

irikiečių tarpnn daug vargo ii i 
‘nelaimių. to atakaitoa, p. J. SlesnikM

jis būtinai verta* kiek įky
rės ne vyrai keliaus Ame.ri- jMm palaikyti Paskui iš aukai- 

Ikon, bet silpnos, bejėgės mo- paaiškėjo, kad įplaukų bu- 
Jters. Jis pataria nuo jų ap-jvą: narių mėnesinių mokesnių 
i&isaugetLHu- kana su-. - . ® ’T““’

vioŽTisr:ios: Apie kareivius, kurie išliks visokius mažmožius (plauke api* 
nespatijosi „ 315 .varu ster.. o išlaidų būtaiš šios baisios kares Howe ”7 ’ „ “ _

- ania 302 svarai atr. Psiemyta, 
jeigu Kliubo nariai

Nuo lapkričio 21 d. praeitų 
metų ligi sausio 9 d. š. metų 
Draugijon prisirašė 397 na
riai, inešusieji po 3 rub. nario

s11’0- . Draugija ųuiį t](,] karės meto
igšio į eige buvo atsikėlus į Vilnių grįžo

' Į atgal į Suvalkus su visomis
\ ILNIl S. Vilniaus komttc- kaneeliarijoruia ir valdinin- 

ras pabėgėliams šelpti jau kais.

SUVALKA1. Gubernijos

kados Anglijos vandenynuo- buvusioj C IKeagoj nutarta, 
ne. Skandinavų viešpatijos praktikuojanti gydytojai 

laikas nuo laiko būti kvočia
mi. Tas nutarimas nepatiks 
didumui mūsų gydytojų, bet perdavė pinigus, prieglaudas, 
labai bus naudingas tiems ir -visą savo turtą “Draugi- 
daktarams, kurie tik pradeda j^i nukentėjusiems dėl karės 
praktiką, nes jie bepaliovos 
turės mokinties.

atsisako veikti iš vien su Jun-
gtinėmis Valstijomis ir Ho- 
landija, nes jų reikalai visa
me kame skiriasi nuo pasta
rųjų.

Lietuvių Draugija išsijuo
susi veikia, peraugi  jos inga- 

selpti . loji draugija pave- liotinig A fcuidzin®vičius 
dė veikimą Vilniuje mujam įgteg- skyriį.[ sinine, Leipa- 

i savo skyriui, kurio piiiuinm-llingyjet Alyt0je, Slabadoje, 
ku yra kun. Bieliauskis, pir-, ^ 5^ ūkinėje, Perlo- 
nnnuiko padėjėja p. Lebkau- • ■ jsyj^ .,arių Žmnidri- 
skienė, kasininku p. Don’dai-i na^žiug įraSė Augiau 40. 
tis ir sekretoriais pp. Dauba- ... ... T.

.. . ir Minėtiems v narna Lietums ir Kopka. i . __ .. 5T*. .vių Draugija u ūKje0ejusiems 
t vttjžt c? k Jei kares si i: ’? paskyrė pa -
LFJPALINGIS Seinų Simno gkvTiūi _ L000

Nemažai tėte nukenteti nuo Slabadog _
prūsų ir leipalingie&mns. A f Uip^ng.o
žmonėms nebuvo kada dirbti nų _
ir dseties. Prūsai šeresi ar-rub Mei.J£ _

■ -■ ■« , v u ,,x. khuBY-L yBntrtU108^ra' Liškevos — rublių,
nių Valstijų kariškų pozicijų. I1U0 savo krašto valdžios, tojų daiktais, vieną ūkinin-j 

----------------kad jie atydžiai tėmytų Ame- ką iš Leipalingo sušaudė, bet 
“— -------- - --- ----- '■ ’ " ' ’ ’ nežinia už ką. Žmonės sako

IŠ AMERIKOS.
103,000,000 ANT ARMI
JOS, 6,000,000 SUSTI-

• PRINIMAMS.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJ.

Kalifornijoj Twin Valley 
apiclinkėse buvo jaučiamas 
gan smarkus žemės drebėji-

Jungtinių Valstijų Senatas mas. Sugriuvo keletas namų, 
vienbalsiai nutapė paskirti iš Aukų žmonyse — nesigirdėti. 
Valstijų iždo 103,000,000 dol.' —..... - •
armijos reikalams. Kongre- K^ NIEIAI MOKYSIS KA- 
sas gi po visos dienos ginčų KĖS AMATO AMERIKOJ, 
sutiko paskirti 6,000,000 dole- Kyniečių mokiniai Ameri- 
rių ant sustiprinimo Jungti- kos mokyklose gavo prisaky-

JAPONŲ RŪMAI PANA- rikos kariškąsias metodas ir 
MGS PARODOJ PA- ~ 

DINAMITUOTI.
Japonų rūmuose Panamos 

parodoje San Francisco sura
sta kelios dinamito skrynu
tės. Panašiai jau tas pasitai
ko nebe pirmą syk, bet japonų 
konsulas tvirtina, kad jis ne
manąs, kad čia būtų koks po
litiškas kerštas, vien tiktai 
darbas kokio pakvaišėlio.

pasinaudotų tinkamai visomis 
toje srityje žiniomis.

■ u -'*{*■* • VARSTI J QSl 
nL MOTERYS LAIMĖJO.

Senate priimta Įstatymas, 
kad Delewar’o valstijos mote- 

.-nu-<ja-tūri-lygias tiesas su vy-! 
rais balsavime.

MODZEJUVSKIŲ ŠEIMY
NA SKIRIASI

Garsios lenkų aktorės Mo- 
: dzejeVskieuėa sūnus skiriasi 
su savo žmona. Visos persi
skyrimo apeigos Ims padary
tos Portlaiįde. Modžejevskių 
vaikai sūnus ir duktė nesutin
ka tarp savęs. Sūnus liudija 
Tiri"? tnoftnn. driVfč p .s i?

Naujokų šau

HAITI PREZIDENTAS- 
PABĖGO.

Haiti prezidentas Davilmar 
Theodore po trijų mėnesių 
respublikos valdymo atsisakė 
nuo vietos ir pasislėpė ant 
Danijos laivo “Frederik Hen- 
<lrik”. Trys mėnesiai atgal 
Theodor, kaipo revoliucijoni- 
stų vadas privertė Haiti pre
zidentą Zamora pasitraukti ir 
pats jo vietą užėmė. Dabar
tės, prisisotinęs valdininko 
malonumais, atsisako vado
vauti savo žmonėms.

viri būtų 
8iu 

jnetinkamais prie darbo. 'būtų būvą kur
pripranta prie valkiojimosi ir jkaB daugiau. Kaip priversti na- 
ieškos sau naujų įspūdžių. To- • riua apsimokėti ir ant toliau 

ikiems žmonėms Amerika bus ■ nenutarta, aea iš trijų šimtų aa- 
labai pageidaujamu kraštu, j rių, tik maža deielė daMir ožsi- 
Tokių imigrantų Amerika su- moka mėnesine* mokesni*. P. 
silanks apsčiai, bet klausi-1 Kleznikas • įnešė, kad Kliubo 

, . mas ar daug naudos iš jų tu j patarnautojam* būtų euro a-
sau laimes. ^g ' lintne algo«, nėra darbo vurtiek

! Ekonominis padėjimas tu-___________ |būsią daug įnešimas
rėš būtinai pagerėti kare pa- imta*, ir apkalbėjus

■naikintose viešpatijose ir tas Kliubo raštininkui,

atsitiks iš priežasties reika- B UETMViy GYVENIMO a
^renkant naują valdybą į rašti- 
I ninku* pateko p. J. Sleznikas.

B c O _ , . _ _ y • į jva^lA AValUi.’U tini
stijos irgi turės atjausti tas ma* Pūdaro daugumų žmonių >pajBlokjję tvarkiai 
baisias karės pasekmes.

Karės paliestos viešpatijos, 
užsibaigus karės audrai su-

ėias dirvas dėl darbo ir vei
kimo ir dauguma tų kraštų pi- 

Į liečiu pasiliks namie ieškoti

ilingumo didžių pastangų di 
iho ir sumažėjimo darbininkų, i 
I -- --------- „e didelių!

reikalausnuostoli

stų darbininl
rosioi U

1

Kauno

AMERIKOJE
SE5NAND0AH, PA.
Protesto rezoliucija:
S. S. 38 kuoj 
susirinkime *v.

korespondenciją “

' «nisnv>kisoo
I pastovūs.

buvo pri- 
dalyk# 

vietoje 1 
innkesniee,

t.* arimai aebua

Kalnavertl*

Europos reikalavimas reikės 
papildyti iš savo darbininkų Į 3. š. m 
skaičiaus su didele sau skriau- ;Binėja 
da. Amerikos kapitalistai <žar’’us 
smagiai nukentės, bet negali
ma to pasakyti apie darbinin-i

urate tūpus 
Draugo” 1 

kurioje tūlas X. apra- 
Sįetynju*’ nuveiktus

4
M T. CARMEL, PA.

I Nedėlios vakare, 14-tą d. v Ma
nio, atsibuvo vakaras au perstaty
mu veikalo “Jono širdis”.

1 A beina i vaidinimas nusisekė 
pusėtinai, išskiriant kai kurinoa 
asmenis, kurie nepadarė reikalin
go įspūdžio Gerui buvo atliktos 
rolė* V limo Spirgcvičiaus ir Lau
ruko. Kitos buvo atliktos pusėtė 
inai. Tarp aktų buvo šokama* 
“džikas". Pats “džikas” atrodė 
gerai, bet kalba šokėjo buvo visai

Nepamiršo ir 
dėti tokių juodų

Iftenedorio L
dėme, kurios

S. 8. 38 kuopos so-
I . ' ‘ ‘ T j cijalistai nėra užsipelnę ir nie-
gėrės. Amerikiečiai darbi- , ...i . . . , _. . -■ .. . kad neuzaipelnys.
nmkai suamažinus jų arnujai p x ttelMystėt
mgys geresnes darbo sąlygas! kwp vi.
ir pasekmingiau galės kovoti gur Uip dirbo prie.
už savo būvio pagerinimą. fcingą agitaciją koncertui” (ku-

nežinia uz zjnonea sako * • . ma to pamūryti apie uaronnn-
už tai, kad jis nenorėjęs duoti \/f/ kas: jų padėjimas žymiai pa-'t. Ir . v >.. Kuo o ir a r. /. i zv 'i jukai šaukiami bus sekančio-1 

i mis dienomis; Jonavoje 28 d. i 
LUKŠIAI, Naumieščio aps.'fausio Kauno,miesto naujo- 

ūsų kaimo merginos sudėjo ikal ? KedaHnuoM - 5 vasa- 
verpalams 15 rub. ir nutarė Keda“1? ! S“?^lsk10 “ 

, ■ . . IŽemuų vwlw-iii yariaaTijaįB-—-aeusU Kareiviams autKojtj, uai- - -—-n-r- —
tinių.

savo meitėlio.

BCDEŽERIAI, Vilkaviškio 
apskr. Pirmiaus mūsų kaimo . 
jaunimas buvo labai ištvirkęs,, 

■’Tl’ovnT i 
pūtį pradeda susitvarkyti. J
L. t.,. ... . įJasvaimo ir KJ|N (dienomis jaunimas sueina, . . ,.

... . . , \ : Tomis dienomisk
gražiai pagieda, paskaito la>- . , J ,x. i; , . si, kuriems pnepkrasti ir ramiai skirstosi. . ' ... . ąsa*-(mo eile ir savo nonai.

į Ėi/įmių valščię
15 sausio Vilktos, Seredžių, 
Veliuonos. Raudėnų, Eirioga 
los ir Betygalos valščių; Jo- ___  _ ______
navoje — 28 sausio Jonavos, nno^lntis ateįvių jį Vokie- jūrių dabartinė* ----------
Rumšiškių, Krasnoselsko ir tijog Lietuvos. O jfimni bendrai veikia «n vieti-

1 Aleksandravo vAWnt Kenai- y, , ■ • r,. -• ir’ miWhrtr*« dmnevimni*.

išvaizda ir typai. Kaip jie iš- p. X. melagystė. So< ijalistams 38 
si žiūrės sunku dabar pasaky- kuopos nariams taip-pat rūpi 
ti, bet galima iš anksto sprę- sušelpimas savo brolių nukeatė- 

’ ' i karės ir

ir WT’i»1inirė« drrnriinvni.,

na Juokai buvo geri ir ligi «r 
šiai prijuokino publiką. Daina 
“Lopšinė’’, J. Naujalio, yra labai 
puiki, bet kadangi iį kartą buvo 
sudainuota be muzikos pritarimo, 
nelabai gražiai išėjo. Publikos

100,000 DOL. BELGAMS.
Amerikiečių moterų šelpi

amo belgų komitetas tariasi, 
-kaip surinkus belgams 100,000 
I dolerių. Komiteto narės ti
kisi, kad joms pasekmingai —r-.—-----r-------------- —

1 pasiseks pravesti savo suma- kainos aukos lietuviams nu- 
nymas ir kaip ir pirmuoju sy- \ kentėjusiems. Lietuvių inte- 
kiu jos greitu laiku surinks ligentų tą dieną bažnyčiose 
pageidaujamą sumą pinigų, Sv. Mikalojaus ir Banifratų, 
kurie bus paskirti nupirkimui!beveik nebuvo.. Keliose Vil- 
nlaisto belgams, nukentėju- niaus bažnyčiose aukų nerink- 
siems nuo karės.

“LIETUVA LIETUVAI”. 
Sausio 18 dienų Vilniaus vy
skupijos bažnyčiose buvo ren-

:ta.

VAIKAI MELDŽIA 
TAIKOS.

Jungtinių Valstijų sekreto- 
W. J. Bryanas gavo nuo 

vaikų prašymą, kad 
valstijos linnfn. i 

ir greičiausiai jve-l 
stų taiką. Po prašymu pasi
rašo desėtkai tūkstančiu 
Amerikos mokslą einančią vai 
k>L Bryanui prašymą inteikė

PRANCŪZAI DĖKUOJA 
AMERIKIEIČAMS 

UŽ PAGELBĄ.
Amerikos Raudonasis Kry

žius gavo nuo prancūzų val
džios padėkonę už šelpimų 
prancūzų dabartinėje karėje.

ŠIAULIAI. Mieste lietu- 
.•ų darb iJrkų susipratimas 
kila. Lietuviai kaskart labiau 
dalyvauja įvairiose draugi
jose. Frenkelio fabrikoj ligo
nių kasos valdibon išrinkta 
beveik vieni lietuviai

AMERIKOS ŽYDAI — 
LENKIJAI.

Amerikos žydai mano pla- 
■ čiai pasidarbuoti parinkime 

'* j aukų nukentėjusiems nuo ka
rės Lenkijos gyventojams. 
Kiekvienas žydų rabinas pasi
žada savo apieb nkėse parink
ti tam tikslui aukų. Sumany
mų iškėlė Chicagos Žydų Šel
pimo Fondas.

VILNIUS.
Dar viena lenkų “brolybė”. 

Sausio 18 dieną buvo šlėktų 
kliube įsteigiamas susirinki
mas iielaiKviotus šelpti. Ka
dangi tarp ramių gyventojų 
nelaisvėn paimtų yra daugiau 
riai lietuvių, tai būrys lietu
vių inteligentų atėjo tan su
pi rinkiman Susirinkime da
lyvavo gubernatorius, 40 Ke-

m*, ^““'i’ Knmajses sulyginus su ateiviais .7—7--- y \
1U \ aht»ClU« l-r 14. u. • CM- J- o lAMtuu U MAMtC kumelętri stoti rltab3^hy-|kad gn4dpti Duk(.DtėJugių lirtl, 
” cdijos, Holandijos, Portugah- vjy nū<> karėe ir

jos ir kitomis rytų tautomis. 1 galėjo būti priešingi to- 
Dabar kįFa klausimas ar tie'^am naudingam darbui.

naujieji ateiviai bus Amerikai!
pageidaujamais ir taip gerais, 
kaip kad buvo ateiviai atke- 

karę, ir ar jie
Pi

kareiviavi-

PANEVĖŽIS, Gruodžio 18 
avių Pane-

Pai įriti jie jįavuaįeji prj€

bus

d. sužeistųjų 
v^žin atvežta ! 
nuo mūšio la 
Rokiškiu jų at

KUPIŠKIS, 
vybės skyrius pfft 
jus metus išsirgf 
daug laikrašč 
“Viltis”, “Vie 
tinis” puoš kupiškėnų arb 
nės stalus.

Matyt p. X. nerūpi teisybė
ik-vietoj teisybės turi sa 

šmeižti, socijaliztu- 
sako. kad didžiau

jalai. E to matyti, kad '•nkėval 
vaidinimais mūsų žmonėms pat iii-

Geila tik, kad čia jų labai re- 
parengia rna.tai

Alyva.

VILKES BARRE, PA.
14 d. vakario Blaivininkų dran- 

gija turėjo vakarėlį sn prakalbo, 
teis, dainomis ir kąsnelių A mnz>- 

| kas. jžanga kainavo 10- centų 
i Publikos prisirinko pilna bažny

; Blai 
t nau

.augi

koniJtH

akarėlis daugumai paro- 
Blsivybė yra naudingas 
Jinai suteikia ir kūniš-

at važiavo"

PA.
- —i—____i

1 naudingais Amerikai 
iais.
’reš dabartinę 
gracijos didelę i

: rėjo Vokietijos, Prai
Į ir Rusijos priverstini 
,na ilvas ta r na vi m

3VILNIUS.
rinkliava Vilui 
000 rublių.
.“Ryto” draugijai guberna

toriaus leista įsteigti skaity
klą prie šv. dykalojaus baž-į 
nyčioa.

Vilniaus kar

latvį Uzaliną 8 
gos už platinir 
prieš karę.

Miesto tam 
nustatė tokias 
ir miltams. Ju

Komiso 
išreiškė 

šuigraci. 
“Pirmu.

iki įninki

vvo h AmI

r

2

2



Kovo (MarAj <IW5. y 10.

negerume i.
Dikčiui.

doleriu.

MIŠIOSgaivos.

MONTELLO, MA88. 
įsio 9 d. “Birutės"

NEW YORK, N. Y.
T vasario šv.

pasiskolino arti 1,1

nai vagia pa:
ma, iš to kįla nesusipratimai ir | balsuoti;

jis pasidarbavo doriškai, kad pa ky
alkilU llb UiUbi/ IT inŪS^

nuskriaustus, reikalingus šelpimo 
brolius — jis ir lėšų nemažai »

Eva". Vakaras gerai nusisekė.
bnvo pilna svetainė ir graiaa. Tokiu bMu a ruterdamii 
pątenkin;:. Gryno pelno čia: kiekvieną nedėldienį tu 

davė $.>0.50. Pel progos naudingai praleisti vaki

pagerinimą balsavo 54,xkad ne— [ vę arti 44M> dolerių. Bi to n 
105 Antra tema buvo: Ar yra [tas Linge dar nuo draugi;, 
reikalas labiau 1 —•
“soeijalistą ”, ar svetimtautį

remti lietuvį žįsta tnų 
svetimtautį”. ' ’ ’ 

eilijos choras Buvo nurodyta, kad “socijalis- 
parengė vakarą. Vakarėlis buvo [tai”, ypatingai'lietuviškieji, pa- 
įvairus. Atvaidinta komedija I niekina tautiškumą, tečiaus jei

taip vadinami, ‘‘ąm ijalutai” eina 
prie kunigo; ap*ivesdami — eina 
prie' kunigo, nutnirc — vėl reika-

7. d vasario Dr. “Liet. Sūnų 
V. Jusaitis, į,. Dukterų” turėjo vakarą su 

T. F. komiteto rašt dideie prągrM1a. Vaidino 5-kių 
į aktų dramą “Jono Širdis”.
[ lo turinys gražus. Čia indėta pa

aus nėn1, tai 
ai-kur

visa

■ii zi kad para

irą su gauta pelno nenntrakęs nei -vieno 
j cent- veikiausiai jį išsiuntė į 

Vąika- Lietuvą, Vilniun L. M. ir D. dr, 
. kad perduotų į reikalingas ran- 

ikėainę kas. Bent dabar, vientaučiai, su 
tikro- brusitime imdami svetimtaučio

lingaa kunigas. Kam~|iest tai, 
rodo^ reikaliųga. kad jie aršiau 
iš tų ceremonijų juokiasi, kai at
skalūnai. Tas visas liudija, kad 
mūsų “socijalistu” arba kitokių 
“pirmeivių”^ * tik apmulkintos 

Klesistas. UŽ KUN. J. 2EBRI0 
DŪŠIA

Pereitame keti irtadienyje,. 25 d. 
vasario, šv. Jurgio Bažnyčioje 
buvo atlaikytos iškilmingos Mi
šios už a. a.»kun. J. Žebrio dfl- 
šią. Dalyvavo šie kunigai: kun. 
Dekanas M. Kraučfinas. vietinią 
klebonas, kun. I. Albavičiu*. je 
asistentas ir svečiai: kun. V, 
Varnagiris ir kun. V. Taškūnas. 
Atgiedoję vieną Nokturną ir 
Laude*. visi kunigai vienkart iš
ėjo su Mišiomis. Kun. Dekanas 
eelebravo prie Didžiojo Alto
riaus, kiti skaitė Mišias nrie še- 
ninių Altorių. Po šv. Mišių visi 
kunigai atgiedojo prie gražiai 
parėdyto Katapelio “Lihera”.

Žmonių Bažnyčioje buvo ne
daug. Matomai čionykščiai lie
tuviai ko savo akimis nematė, 
tai iš jo darbų jo nepažįsta.

V. Mažiukas.

Atvaidinta
veja nepapūsi". Artistai 

roles atliko neblogiausiai. Po 
vaidinimui padainuota trįs dar
nos: “Su Die v Liet u va ”, ' ‘ Pas- 
kutinę, vasaros man žydi rože
lė”, “Kur giria žaliuoja”. Si 

keturiais mišrais bal- 
puikiai skambėjo. P-lė 
ir p. Kazlauskas laike 
scenų pasimainydami 

Ant galo Lietu- 
užgrojo

užsideda bizni, tai šaukiasi sa
vųjų, žinoma, šitame atvėjuje, 
"socijalistai" išsižada savo prin
cipų’. Ar remti, ar ne—nenutarta, 
nes iškilo triukšmas, kurį pakė
lė “soeijslistai.” Matyt rezul
tato

JER8EY CITY, N J.
Nekartą teko patėmyii lietuvių

Kaip kitose kolonijose, taip jau į laikraščiuose žinub s, nušviečian- 
tr pas mus tvarkosi Tautos Fondo i ėias ‘‘socijalistų ” nešvarias agi- 
komitetas, kuris sistematiškai Stacijas sukurstymui vienų prieš 
pradės rinkti aukas. Draugija šv. 
Juozapo paskyrė iš savo kasos 
$100.60 naudai nukentėjusių ir

gramą atidarė p-ni Zubienė irimui draugė*; ka’d auklėti tvirtą pareigos link mūsų brolių ir į 
pranešė, kad pirmiausia bus mo-iva]j, įa(j išlaikyti kam nors ‘ tėvynės!
nalogas. V isi laukiam kas čia; duotą žodį, o nebūti sau ir ki
bu*., štai išeina garsu* eicilikė- ti4,ma slulkeuyhe.
lis apsirėdęs kunigo drabužiais, [ |{kt<w labai gerai, 
ir paąumdąmaa bonką nuo stalo, :vo pakaišytas

Ilolės buvo ąt- 
Vaidinimas bu- 
—dekliamacijo 

pradėjo rodyti, kaip kunigai Rir-Įmjg, kurios ir-gi pasisekė. Ž1110- 
patenkinti. Pelnastuokliauja. Ką kalbėjo, ne galima np, vakaru 

buvo suprasti, bet lengva dasi-! ( 
protėti kokio turinio žodžiai ri- į rls lietuviams, 
tosi nuo lūpų. Šitokiame atveju-1 ve",kii jaunuomenė! 
je labai gerai permatki ligi kiek: Qna 2.
mūsiški* cicilikaa pripuvęs iri

paskirtas nukeutėjusiem* nuo ka- į išrinko 3 delegatu* susižinoti su 
i.-.A-..: gyvuoja kitomis draugijos ir sudaryti T.

F. komitetą. Komitetas jau susi
darė, įstojo sekančios draugijos^ 
šv. Jono Krikštytojo, moterų dr.

ta Rožytės ir Mamos pasikalbiji-! 
mas, kurį atvaidino dvi augan- 
etos mergaitės. Nors dar mažos, 

? bt* jau išmokytos, kaip Dievą ir
Tikėjimą išjuokti. Po pasikalbė
jimo tos pačios mergaitės atvai- 
dino dialogą, kuriame prirodo- 
ina, kad nereikia dukterims 
klausyti savo motinėlių. Va, tai 
mokslas! Tai apšvietimas! Tai 

" jų pirmeivybė! Ką tie tėvai ma
no panašiai mokindami savo 
dukreles f Kažin ar apsidžiaugs 
motušės iš tokių dukrelių, nuo 
kurių pagerbimo v atsisako. Pel 

.visokių monologų p. F. Bago-i( 
čius paskaitė referatą — 
“Kunigus ir jų bepatystę”. Re-! 
ferantas neatkreipė jokios domos 
j tai, kas klauso jo referato. Čia 
buvo didelių ir mažų. Būtų daugi 
geriau padaręs, jeigu būtų pa
mokinęs tos draugystės nares,

N. P. r. e M arijos. Lietuvių Jau
nuomenės Mokslo ir Dailei Mylė
tojų draugija ir Tėvynės Mylėto
jų 55 kuopa, šitas komitetas jau 
dirba, 28 d. vasario rengiamos di
delės prakalbos 2 v. po pietų, 
277 Cambridge str. Jnstituto Sa

lą dr-jiui svetainėje. Drsu-! lėj. Prakalbos bus kaipo Lietuvių 
gijos, kurioj priklauso visi žy- į Dienos apvaikščiojimo iškilmė, 
mesni katalikai. Draugai, kur 
jūsų tikybinė idėja* Ar-gi už 
penktukus parduotumeL

Artojas.

Mūsų “šoeijalistai” sparčiai 
i progresuoja ir tokį laipsnį jau 
prilipo, kad pradėjo balius su šo
kiais gavėnioje rengti, štai vie
ną žada surengti 27 d. vasario, 
bet ar įspėtumete kurt Vai šv.

PHILADELPHIA, PA
Nedėlioj, 14 d. vasario, šv. Vai

tiekaus bažnyčioje įvyko graži iš- 
>' ^r16 i kilmė. Klebonas šitos parapijos 

J priimdinėjo kandidatus į trečia- 
! jį šv. Pranciškaus zokoną. Prie 
j šios parapijos tercijonai yra susi
organizavę į draugiją, kuri yra 
labai veikli tarnauti prakilniems 
tikslams.

Jeigu mes cambridgiečiai li- 
gišiol nesirūpinome mūsų tėvynės 
vargais, ramia širdimi klausėmės 
žinių ir sujudinančių obalsiu, 
kad mes būdėtume. nes ant tė
vynės padaugės nelaimių pavojai 
tebekabo. Už tai įsitėmykime ko- 
kiuo tikslu rengiamos minėtos 
prakalbos ir jas turime paremti.

Beje, būčiau užmiršęs pasakyti, 
kad minėto T. F. komiteto kasi
ninkas užstatytas po didele kau
cija po draugijų priežiūra.

J. K. Naujalis.

kitus. Atsitiko ir pas mus juokin
gai. šv. Jono draugijos susirinki
me buvo kalbama apie balius ir 
vakarus ir kiek turima nuostolio 
surengus ką nors prastu laiku.. 
“Sosijalistai” nusiskudė. kad ka
talikai jiem* kenkią, suturi jų 
balius, išvaiko Vaidintojus ir da
rė jiems M|W!rnuostoiių. Viena* 
iš gyvesnių “socijalistų" pradė
jo net tokius įnešimus duoti, kad 
draugijos prigulinčios prie pir
meivių sąjungos privalo išlygin
ti jų nuostolius, o visų draugijų 
nariams pasiūlyt* mokėti po 50 
centų. Žinoma^, tie norai keisti 
ir juokingi ir Sn°s niekas neat- 
k^ips domos, bet risvien “soci- 
jalistai” moka išlysti su indo- 
mioms pretenąijotns.

Maža dar to. Dabar subruzdo 
mūsų socijalistai rengti diskusi
jas; į kurias kfciečia parapijonus 
katalikus. Kviečia ir draugijas, 
šv. Jurgio draugija gavo pakvie
timą. tečiaus nenorėdama atlikti 
negarbingos rolės — atsisakė, ši
ta taktika naudinga visiems, ku
rie tik 
ti.

nori naudingu darbą dirb-

nevaikščioti taip dažnai po 
"kortus" ir maldauti “divorce”. 
Žinoma, gal dar to nežino.

Po programui prasidėjo šokiau 
šokėjų buvo suvis mažai, nes 
jaunuomenė “ausibuntavojo” nei
ti ant “oicilikų" šokių. Gerai da
ro. nes buvo progos juos pažinti.

Amerikos Lietuvaitė.

Mūsų dalyje miesto, Richmou- 
de, du' lietuviu: p.p. Prikockas 
ir A. Aviženis uždėjo siuvinio 
drapanų dirbtuvę.

Gero pasisekimo! s V. P.

Pastaruoju laiku darbai prade
da sumažėti. O’Gara Coal Co. ke
tina daug anglių kasyklų uždary
ti. kai-kurias jau uždarė, žmonės 
netekę darbo pradeda nerimas- 
tauti, vieni rengiasi kitur išva
žiuoti darbų paieškoti, o kiti nie-

Lietuvis.

10 d. vasai

WATERBŪRY, CONN. 
ra mūsų laikraščiai nuolat*

venimas plaukia gavo vaga. Pas

nusigandu.
Žilių vaikas.

pastaroji 
sais labai 
Sambalitė 
keitimo
padek liamavo. 
vių Benas užgrojo suktinį ir 
daugiau tautiškų šokių, o pub
lika linksmai pasišokus pusiau 
dvyliktą išsiskirstė į namus.

Nevvjorkietė.

WAUKEGAN, ILL.
d. vasario, š. m. šv. Antano

BRIGHTON, MASS. 
vasario pas mus susivienijo

ilgų ginčų 
kanklių 

ginčai, iš 
mokytoją.

21
du. ligšiol visai atskirai gyvavu
siu, chorai. Priežastimi susidėji
mo — maža dirva abiems cho
rams. Susirinkus nariams j Rod- 
dy Hali, pirmiausiai pasitarta 
kas link vardo ir po 
pasirinkome “Birutės 
choras ”, Toliau sekė 
kurio choro samdyti
mat, abu chorai turėjo po mo
kytoją. Nubalsuojant paliko p. 
Simonavičia, tečiaus tie, kurie 
laikė pu»ę p. Valaičio buvo ne
labai patenkinti ir kuomet pra
laimėjo, tai daug merginų ir keli 
vaikinai “išmaršavo” per duris. 
Imliai pageidaujama vienybė ir 
reikalas sugrįžti atgal.

Steponas.

14
Draugija turėjo mėnesinį susi
rinkimą, kuiiame buvo paduotas 
sumanymas pakviesti visus vieti
nes katalikų draugijas, kad ben
drai apvaikščioŲ Lietuvių Die
ną, 4 kovo. Vienbalsiai šis suma
nymas priimtas ir išrinktas ko
mitetas dėl atitaisymo programo; 
dalyką besvarstant paaiškėjo, 
jog neparanku apvaikščioti 4 d. 
kovo, nes šio miesto lietuvių di
džiuma dirba naktimis, tai sp- 
vaikšeiojimą perkėlė į nedėlę 7 
d. kovo. Visuotiną susirinkimą 
nutarta sušaukti 28 d. vasario.

Visuotiname susirinkime, lai
kytame 28 d. vasario, nutarta 
apvaikščioti “Lietuvių Dieną” 
7 d. kovo, surengiant prakalbas 
su programų ir užkvieti kalbė
toju* iš Chieagos gerb. Dr. A. 
K. Rutkauską, ir p. J. Kaupą. 
Programo pradžia prasidės 2 
vai. po pietų.

Linkėtina, kad visi Waukega- 
niečiai, kuriama rūpi mūsų nu
vargintos Lietuvoa padėjimas, 
skaitlingiausiai atsilankytu. Bua 
labai indomioa prakalbos ir įvai
rūs dalykai aiškinami, kas šioje 
valandoje yra labai svarbu ži
noti

LIETUVIŲ R. K. DR. DELEGA
TŲ SUSIRINKIMAS REIKALE 
SV. KAZIMIERO KAPINIŲ AP- 

VAIKS610JIMO.
Vasario 25 d. Šv, Kryžiaus 

parapijos, ant Town of Lake, 
svetainėje buvo susirinkimas de
legatų iš .10 Chieagos draugijų, 
kad aptarti tainikų dienos ap- 
vaikščiojimą, gegužio 31 dienoje 
1915 m. Tarp kitko išrinkta val
dyba, j kurią pateko.- pirm. kun. 
F. B. Serafinas, pagelb. J. J. 
Elias. rašt. F’elix Pieša. (Valdy
ba rūpinsią tos dienos tvarka, ir 
jos įvykdinimu. Toliau* nutarta, 
kad kiekvienos parapijos draugi
jos išrinktų po vieną maršalką 
ir tie išrinktieji iš savo tarpo iš
sirinktų pirmininką, 
rengtų savo parapijos 
joms visą tvarką.

Kitas susirinkimas
25 d., kurin malonėsite 
draugijos, kikių atstovai daly
vavo pirmam susirinkime, ir tų, 
kurių draugijų dar nedalyvavo, 
prisiųsti savo delegatus. Patėmy- 
ta, kad iš pat lietuvių centro, iš 
šv. Jurgio parapijos nebuvo n*i 
vienos draugijos delegatų. Pasi
tikima, kad sekantin 
man visos draugijos 
atsiųsti.

, OHIO.
:‘eocijalistų ” dr- 

ja “Laisvė” surengė prakalbas- 
prelekciją. Kalbėtojas buvo pak
viestas Dr. F’. 'Mal ulaitis iš Bos
ton. Maus. Programą atidarė, re
gis, V. Guibia, kuris nei iš šio 
nei iš to tnojauis pradėjo versti 
mėšlus ant kun. J. Olšausko ir 
J. Tume., kurie, anot jo, atvažia
vę Amerikan pasirinko pinigų ir 
dabar poną sau Lietuvoje. 
Vertėtų p. ( ui 
tuvą ir pasig^įti 
mais, kokio yri i 

[ir tai iš dalies ač
sukom*, nes pat* gerai žinai 
mačiau, kud tuomet darbas buvo 
sustojęs, bet kuomet pargrįžo iš 
Amerikos minėtieji kun. Olšaus
kas su Tumu, darbas veikiai pra
dėjo eiti ir liko pabaigtas. Pas
kui ragino dėti auka* L. G. Fon
dui. Po kalbai buvo Džian Bam
bos monologas. Po monologui iš
ėjo Dr. F. Matulaiti*. Kalbėjo te- 
moji “Sveikata”. Aiškino apie 
ligas, iš kur jo* atsirandą, kaip 
apsisaugoti ir tt. Po pertraukai 
buvo duoti įvairūs klausimai j 
kuriuos gerai atsakė. Pažymėti 
reikia, kad Dr. Matulaitis laiky
damas prelekt iją nepatraukė nei 
po ta nei po kita puse, net šitaip 
išsitarė: “Netikėkite tiems, kurie 
«ako. kad žmonės yra virtę iš bež
džionių”. o kaip jR’kis-gi mūsij 
"sornsliMai" iė leiknri tokiu

HARTFORD, CONN.
Vasario 4 d. turėjome koncer

tą. kurį surengė p. K. B. Nomei- 
ka. Koncertas buvo vienas di
džiųjų. Publikos apsilankė apie 
600 žmonių. Dainininkai-artistai 
dalyvavo iš Woreester, Mase., p. 
p. Č'ižauskai. kurie savo gerai 
išlsvintais balsais antru atveju 
šitame mieste jau pasirodo. Da
lyvavo ir anglų artistų, Jmvo 
kviestas ir lenkų choras, net 
programoje buvo pažymėta, kad 
dainuos choras “Harmonia”, bet 
nežinia delei kokios priežasties 
nedalyvavo, 
nais"

apie Tėvynę.
Waukeganietis. kuria sti-

draugi-
DU BOI8, PA.

Gal nei viename mieste Suv.
Valstijų liet, taip nenusiminę. [ ko nepaiso — linksminasi alutį 
kaip šiame mieste. Vaikščioja nų.įtraukdami iš kibirnkn, na. ir
liūdę, ypač nedėldieniais, it žJ-jUmės mylėtojai dabar turi pro- 
mes pardavę. Iš jų veidų aišku. ■ 8°® ’r l®'lto pasidarbuoti lais- 
kad jų širdys skausmu suspauę-. ’ ** skelbimui. Pastaruoju laiku 
tos. pilnos neranromo. Ir tikrai j j’e pradėjo veikliai darbuoties ir. 
ne be tikros priežasties jie taip | tamsius, lengvatikius žmonelius l 

pusė metų medžioti. Jų uždaviniu yra — at- 
inžinastyje, I plėšti žmonės nuo bažnyčios, ti- 

nusu- 
pase- 

su-

mus po atsibuvusių seimų žmonės nelinkstnūs, nes jau 
pradėjo judėti, >rūpinties visi ir prabėgo ir prapuolė ___
visų srovių, ypač pasižymėjo įaįp bažnyčia tapo uždaryta irjKvbos,visų srovių, ypač ]
Tautos Fondo komitetas, kuris 
ligšiol pasiuntė į centrą virš pen
kių šimtų dol. Neprošalį bus pa
minėti, ką veikė mūsų “pirmei- 

E^viai”, atsiskyrę nuo tikrųjų tė
vynainių — lietuvių katalikiško
sios visuomenės. Tr jie sumanė 
sudaryti komitetą rinkti aukas 
nukentėjusioms nuo karės. Tuo 
tiksiu sušaukė susirinkimą j ku
rį pribuvo šešios draugijos. Te- 
čiaus jie buvo užmiršę pakvies
ti savo bendrus “socijalistus”,
bet tie ne tokie akli, atėjo ir 
nepakviesti ir tiek pasirodė su
siorganizavę, kad pastatė savo 
ištikimas ypatas valdybon ir 'visą 
veikimą paėmė į savo rankas.

Nieks taip nelengva surengti 
k*tr> nra-1

sau
atlankyti Lie- 
'*Saulės” na- 

šstatyti Kaune 
liū amerikiečių 

ir

v

CH1CAG0JE.
bus kovo 

visos

nei viens nežino kada joa duris SU8IV 
vėl atsidarys. Pusė metų praslin- kėjais. 
ko. kaip jų dvasiškas vadovas, randa.

o paversti
“apsišvietėlių”

O aukų vis-gi
O kur iužengė "Lai*-

kun. Ig. Abromaitis, juos apleido į vė*” susipratimas, ten pasekmė* 
ir nuo to laiko nepasirodė čia; labai liūdnos. Nemažai šeimynų 
joks lietuvis kunigas. Nuo to lai- subira, kada jas apšviečia lais-
ko nėra kam aprūpinti čionyk
ščių lietuvių dvasiškais reikalais. 
Apleisti tėvai, apleisti ir jų vai
kai. Tikras vargas čia mūsų vien
genčiams! Tiesa, yra čia dvi ka
talikų bažnyčios: viena airių, ki
ta lenkų, bet j jas neišdrįsta eiti 
mūsų lėti lietuviai. Aut galo ne- 
dėldieniais jog pilnos yra airių ir 
lenkų, tad lietuviams ir nuėjus 
nėr kur pasidėti. Užtad dauguma 
duboisiečių jau pusė metų kaip 
neinkėlė savo kojos į bažnyčią;

irnynir*

vės” spinduliai. Tokių yra ir 
Dorrisvilleje.

Doros Mylėtojas.

CLEVELAND, OHIO. ‘
Vasario 14 d. Acme svetainėje 

šv. Jurgio parapijos mokslainės 
auklėtiniai parengė vakarą. Pir
miausiai 
veiksni is 
ka karė, 
negrų iš 
veikalas — “Šv. ^Agnietė 
veikalu nusisekė

bnvo atvaidintas dvi- 
veikalas: “Amerikoniš- 

arba išįdliuosavimas
P° vergijos”. Antras 

Abu 
neblosūnusiai.

gal su “Litvoma- 
nenori užsidėti. Lietuvių 

parapijos choras, vedamas varg.’ 
p. Kanclerio, labai gerai padai
navo “V'yčių” gimną ir kantatą 
“Garbė Didvyriui”.

Vienas šio vakaro netobulu
mas išsikišo, tai į programa bu
vo pripūsta perdaug lenkų dva
sios, ir vakaro vedėjas nemo
kėjo net tinkamai prabilti j lie
tuvius. Lenkams, kurių dalyvavo 
visai nežymi dalis, buvo paaiš
kinta. kokiam tikslui eis kon
certo pelnas, o lietuviai apie tai 
neišgirdo.

Dabar toks momentas, kad 
mums aiškiau reikia save iškišti.

Taip, ar ne?

CICERO, ILL.
Draugystė Saldžiausios ftird. 

. J. nedi-liojv, 28 d. vasario, 
Jurgio par. svetainėje at

vaidino Genovaitę. Abelnai imant 
veikalas atvaidintas labai puikiai, 
o kai-kurios ypatus net pasižy
mėjo savo artizmu. Pasižymėjo: 
p-lė M. Daujotaitė — Genovaitės 
rolėje, p. K. Matulis — Sigito 
rolėje, L. Narušaitukas — Benuko 
rolėje ir p. B. G. Liebonas Go
baus rolėje, na ir likusios rolės 
buvo atliktos vidutiniškai. Pub
likos buvo maž ne pilna svetainė 
ir labai tvarkiai užsilaikė.

Toji pati S. S. V. J. dr-stė 
vaidina Genovaitę 7 d. kovo, 
Meldažio svetainėje, 2242-44 
23 PI.

susirinki- 
pasi rūpina

T. Pieža.Rašt.
P. S. Jeigu draugijos norėtų' 

gauti kokių žinių, tai malonėkite 
kreipties pas Felia Pieža, 1822 
W. 47 st., indedant į laišką kra- 
sos ženklelį atsakymui.

WILK.ES BARRE, PA.
R..«knffv^nmšs “fiabeve” rs-
— — « — • - - — v — —- — - -f

piąsabaus Atliulamas . 1 ertrau- . vyatę iš beželz.muų. Geistma bū- Koksai Vineutis rašo, kad Wil- 
Jkose buvo dekliamaeijų ir grojoįfų, kad dažniau visuomenei reng- k(S Barri|) goeijalistai pradėjo

šių, kaip girdėjo pamokslą..... jiaązaimus Atnuiumas
Lietuvių čia nemažai — suvir- ........ . - .-1 , __ —

šum 200 šeimynų. Turint gerą, 'L- T- orkestrą. .Ant galo bernai- ti panašias pnlekcijas, neg daug kovoti

nai guaieminu visų UK koDo)i-[
~ mus, pradėjo mažai lankytie*. Tai

dabar “socijalistai” griebiasi vi-_. • ąk'osgę 1 nu'ini m* 101111x1,
šokių priemonių, kad sumedžio- uo]ų tikrai pasišventusį dvasišką'™8’ ’r mergaitės sudainavo kele-įko gali iš jų pasimokyti. Po kai ,kaa sąiaitė keikiąs
ti publikos.

7. d. vasario -.,njou,o,o< *tr~ , ve,
skleidė plakatu*, kuriuose paskei- į garbės ir labo gavo tautos ir tė-l 
bė. kad rengiamose prakalbose vynės.
kalbėsią: p. J. O. Širvydag 
Bruoklyuo, kun. J. Žebri* iš 
Britain, Conn., na ir F. 1 
či 
k’i

‘soeijalistai” iš-

‘nmo

at- 
M. 
W.

T«a ūuVfs,

Smarkios ristynės.
24 d. vasario Apveizdos Die

vo parapijos svetainėje atsibu
vo nepraprasta pramoga • 
miii Chieapos lietuvių ir

- «y- 
kita-

su tamsa. Būk ktthigas
. o -| ~ ”---- — *T ’ "T’z/—r— —-------Įsas sąiane Keikiąs "socijalis-

vadovą, lietuvį kleboną, galėtų1 U linksmų dainelių, kaip va:.bai buvo atvaidinta du mėšlu mo- j,ug - kam platiną socijąliz- 
jie nuveikti nemažai dėl Dievo'Namo sveteliai, namo , Lak- noiogu: “Davatka” ir ”Ražan- rn9 Tečiau gerai visiems vieti- 

štingalėlė linksma* paukšteli. čius”. Apie -pttdį nenoriu nei niama lietuviams žinoma, kad 
w kita*. kalbėti. Raginama buvo prisir«šy- ..B0(.ijaligtai > tik HBV0 )aii,raį.

Ib’bbkos buvo pilna svetaine.!fj prie “Uisv. s” draug, bet su [(-,iuog(, ganrtl|į ir ‘kov„ti" moka.
— [šiaip gi jokios rolės neturi. Ar

išreikšti pa- eiją varyti m šneka. ' [ h„ vėl |.rariman»’ kad lietuvės-
e’ Į Ant gdlo ‘ Mirtps” dr. nariai katalikės žada kerštauti (ran- 
*’ rinko aukas G. Fondui”.

ias pagerini-: jįjek guį.jnko negalėjau patirti, 
-------- ----; bet matėsi, kad mažai kas auka

vo.

Duboiaiatii.

CAMBRIDGE MASS 
i malonus apsireiš 
afišų mieste. Tūlas i

lietuviamą 
naudai nuo 

K- tėjusių lietuvių. J 
”■; kaip vietiniai lietu

k

imas

m

A belankė nemažai ir gvetiintau-1 tokiais mėšlais monologais agita-1 
čių. užtatai smagu 
gyrimą auklėtiniams, kad 
bėjo taip gražiai pasirodyti 
karo pelnas skiri 
mui šv. Jurgio lietuviškos mok

J. fiilkasparnis.

ėmėsi 
lenku

Kistynėsc daly vavo net 
lios poros. Pirmiausia 
lietuvis Katauskas su 
Stepanskin. Lietuvis taip in-
kaitino lenką, kad pastarasis net 
užmiršęs ristynių dėsnį, supykęs 
pradėjo jį smaugti. Publika su
laikė.

Antroje poroje ritosi Propot- 
nikas ir Jankaitis.
Jankaitį du syk

Propotmkas 
‘ ‘ subytino ’

Trečioje poroje Stcpanskis perga
lėjo Hazaną į kokį pusvalandį lai
ko.

Ketvirta pora susidėjo iš 
BaneevičiatM ir Joe Wallace. Be n

ka- eevičiiis Walla<-e permynė grai-< 
avejfu laiku. Ant galo aut. estrados 

>. Iį.._;~w1z chieagos )įe-
Baladinskas.PMiaisnno. 

kad jis buvo kviestas j uu> pra
kalba*, teČiaus nežiūrint, kad da

lą nedalyvausiąs, vis- 
įvedžiojiniui publikos in-

meniška
DORRISVILLE, ILL.

ipestingam korespondentui
8HEB0YGAN, ILL.

Šitas miestas nelabai didelis.
damasu. Kad viaosių Krypsnių 
lietuviai ir svetimtaučiai parems 
jo užmanymą. Tose prakalbose, 
kurios atsibuvo 14 d. vasario 
vienoje puikiausių salių. J 

pasielgti galėjo nebent, te Hali, buvo gana plačiai 
sūjali*-

;tė

sinti lietuviai, jų nelaimės

PIRMAS BEETHOVENO KON- 
SERVATORUOS MOKYTOJŲ 

KONCERTAS.
Vienatinės tllikagos lietuvių 

mnrikoe kenserratcsįjos ~:kytc- 
jai rengia koncertą, kuri* bn* 
nedėlioj, kovo 7 d. 8 vai. vaka
re, šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Koncertas duodama* gerai 
žinomų muzikantų taigi nėia 
abejonės apie jo pasisekimą, 
ūc hirfit'n i? 1? ‘ ck v I, r r, > r 
aitus reikalu* »tmetus atsilanky
ti ir pasigerėti lietuvių dailinin
kų darbais.

Koncerto programas:
1. Pianas a. Notturno. Liszt; 

Tėvynės Aidas ant temos “1 
eisim, eisim, mes čia nebūsim 
A. A-vičiua, e. Concert Valee in 
E Fiat Ficldliouse. A. Aleksan
dravičius.

2. Trombonas, a. Jntermezžo 
Faust No. 2 Gounod b. Melodia 
Bubinstein, B. Ežeraki*.

3. Klarm tas. a. Cavaleria Rus- 
tieanr, Maacagni, b. Concert Pol
ka Adur, Strauss, S. Bartkevi
čių*.

4. Kalba, ‘Muzika kaipo kul
tūros veiksny*”, J. A. Chmie- 
Ijauskaa, “Lietuvon” Redakįto- 
rnis

5. Daina, a. “Gėlių Puokštas”, 
Clarke, b. “The Swallows”, 
Couen, e. “Aria Lucia di Lam- 
merinoor" (Pašėlimo scena), Do- 
uizetti, O. Pocienė. x--

6. Smuikas, a. Elegia, HVrons- 
ki b. Hežodė Daina Mendeis*oh», 
J. Jakaitis.

7. Pianas, a. Sonata Op. 53 — 
Allegro eon brio, B'cthoven, b.

kas išnarstyti!) trims “soeija- 
Įlistėįms”. kurios rengia balius 
i ir sutraukia daug publikos. Iš 
[to, girdi, katalikėms piktunfas! 
■ Reikia pasakyti, kad vietinė 
italikės tiek susipratę ir 
j gerbiančios, kad panašiai jas in-, pasirodė geniausi 
įtarti gali nebent “socijalistas”. [ tuvių ristiainkas

Vienas Uetųvis, civiluaunus i Jo priešu buvo lenkai, Baievi- 
teisėmis apsivedęs, juokiasi iš čius. Publikai ypač patik* tu 
kitų, kurie ima šliubą bažnyčio- dvijų rietynės. Jie ėmėsi per 1 
je. Bot civiliškas “aliukas” Jie-; vai. ir 26 niinutų ir ėmėsi dai
lučiams ir svetimtaučių akyse įliai, prisilaikydami riatynių tai- 
gėdą daro.

1 bet gyvas, ypaė vasaros metu, 
msodinti medžiai 

saldų pavėsi, 
m sumažėjo, 
žas būrelis, 
ažnyčią, tik, 

■apija ap
ie iškėlė 
tą, o kito 
. Šventa-

agos <r laiko, nes dirbame į ha(1(l gatvėmS n 
prastai — dvi dieni savai- f kvepėdami padai

Darbai šiuo t 
Lietuvių čia ne 
turime nuoaavę ' 
ant nelajmės, mūsų pi 

' įnaKlėjo. mat, vyskūįj 
į kleboną kun A. Balini 
Į vi* dar nesusilauktam

cijalistai” dabar tu- 
alių liuoso laiko, su- 
ik k** diena į vieno 
ittivę ir Veria pusita 
is apie tikybą, baž-Kudlitu.

iH-v

sn-

si pav

NORWOOD, MASS 
eik kas savaitė surengia- 
itiūs HT kitaktcn rrskelboe.

neismin-į prię kun. A. Balinsko parapijos 
kilsuoja, j reikalai labai gerai susistovėjo, 
kad tie, j viskas buvo tvarkuj. Dabar, jam 

avus prasideda betvarkė.

Ant Jono Martukaičio, gyvė

gal Kalbėta 
viškat 
šimtų, o aul

syklių. Ristynės Baladinsko ir 
Balevičiaus neųžsibaigė, nes jau 
buvo vėlus vakaras ir publika 
pradėjo skirstytiea.

21 vasario šv. Jurgio Dr-stė
rengė diskusija*. Tema buvo to-[DaBįio 915 W. 32 gatvės", užpuo- 
kia: Ar pagerins dsrbininkų bū-jį plėšikai, 
vį šios dienos jiems siūloma* 

įmonių buvo da1

smarkiai jį sumušė
80 ’ ir atėmę 50 dolerių ir lak rodį

Voglen (Paukštytė), Grieg, e. 
Allegro Appasaionato Saint-Saess 
A. Pocius.

8. Trio. Avė Maria, Bach- 
Gounod. Pocienė, 
sius.

3

3

WILK.ES


Raudonajam kryžiui, kad tas katedros rnnaikiuimo ir padė- 
ant „t etos pagal reika'o jas ką prancūzų ambasadoriaus, 
išdalytą. Tų Šliupo patarimų'3) Randame aprašytą užpuoli- 
nusitvtrė “Tėvynės ’ minkei Imą ant Alvito Bažnyčios ir

II OBVV llįlUUOIMUlV Oliuiį-- 
snyje juos komentuoja ir savo i 
“kuViniūkams” pv’;*.

. “J ietuva” tyli ir veltui lau
kia susitveriant Lietuvoje 
piii'u-i'.iškos or.'sniiacijos —į 
šelpti karės kankiniams.

Galimas daiktas, kad mūsų i
I “tautininkai” paseks Lietu ■
Į vos pirmeivius, nuslydusius 
tame reikale nuo tautiško pa
mato ir psisišliejusiuos įna- '; 
nuo rolėje prie kitų Lietuvos,’ 
tuutų veikimo. ii

Socijalistai ir gi nežino/' 
kam pinigus siuųsti. P. Gri
gaitis pataria siųsti anai tarp- 
tautiškai draugijai. Kiti yra 
linkę klausyti Žemaitės pata
rimo — siusti savo žinomiems 
žmonėms.

Mes lietuviai katalikai, ačiū 
Dievui tų rūpesnių neturime. 
Su pasitikėjimu ir be rūpes
nio pinigus aukojome, be rū
pesnio juos ir išsiųsime taf 

i organizacijai, kuri yra lega- 
ic“‘i- iu'’ jr įurį pį|n^ pasitikė

ta rpu klausimas labai svar- .. , . / fII m n Ituv'ziiD mene tonine \ ro

DAR APIE TAUTOS TARYBĄ.
Praeitame numeryje pažy

mėjome nuomonę “Lietuvos” 
ir “Am. Lietuvio” apie Tau
tos Tarybą Amerikoje, Atsi
liepė- ir kiti laikraščiai “Vie
nybė Lietuvninkų” ir “Atei
tis” stengiasi išrūdyti, kad 
dabartinė Tautos Taryba A- 
mėrikoje susideda tik iš atsto
vų katalikiškos visuomenės, 
kad kitos srovės dar nedaly
vaujančios ir kad todėl Tau
tos Taryba dar negalinti kal
bėti vardu visų lietuvių.

Be reikale laužiamas: į at
viras duris. Pirmieji Tautos 
Tarybos nariai nei nemanė 
kalbėti visų srovių vardu. Jie 
tik nutarė kreipties į visas ki
tas sroves, kviečiant jas pri
sidėti prie bendro darbo. Ir 
keista, kad vietoj svarsčius 
prisidėjimo klausimą, ir klin
tis (jeigu kokios yra) — nu
šnekama visai pro šalį. Tuo

lius ir šiaip ar taip jį reikės 
išrišti. Socijalistai “Keleivy
je”, “Laisvėje” (taip-pat ir 
industrijalistai “Darbininkų 
Balse”) visą sumanymą ir 
pirmuosius žingsnius jo pyki
nime šmeižia ir pajuokia.

ijimą beveik visos tautos. Yra 
tai “Lietuvių Draugija šelp
ti nukentėjusioms nuo karės”.

ilių. ten pasislėpusių. I’aga- 
liaus dar porą mažesnės svar
bos žinelių apie lietuvius, Tš 
šio numerio prancūzų visuo
menė nemaža sužinos apie lie
tuvius ir jų reikalus.

LIETUVOS ŠELPIMAS.
Lietuvos pirmeiviai, atsime

tę nuo “Lietuvių Draugijos 
šelpimo nukentėju šiem s nuo 
karės, nes pamatė, kad tenai 
negalės vadovauti, o turės tai- 
kyties prie katalikų didžiu
mos. Liko tik padoresnieji iš 
jų, kurie* nebijo bendro darbo 
su katalikais. Atsimetę ilgą 
laiką svyravo, ką daryti... Bu
vo bepradedą svajoti steigti 
naują tuo pačiu tikslu, tik 
“pirmeivišką” draugiją. Tam 
jų sumanymui karštai buvo 
pritarę mūsų “tautininkai”. 
1'ečiau galutinai susilaikė nuo 
to žingsnio ir prisišliejo prie 
bendros: tusu, lenkų, gudų ir 
žydų draugijos, esančios Vil
niuje. Ta draugija vadinasi: 
“Draugija gydymo ir maitini
mo pagelbai . nukentėjusioms 
nuo karės teikti”.

“Lietuvos žiniose” agituo
jama. kad pirmeiviai lietuviai 
šelptų šitą tarptautišką drau
giją, o ne aną lietuviškąją. 
Tan balsan atsiliepė ir prita
rė mūsų socijalistai iš “Nau- 

Anot 
lietu

viams geriausiai būsią siusti 
savo aukas anai tarptautiš- 
kai draugijai.

Vadinasi geriau dirbti su 
• gudais ir žydais, negu su sa

viškiais vien dėlto, kad tų
tarne sėdi vienas - ki-

TAUTOS FONDO IŽDININKO 
KAUCIJA DIDINAMA.

Tautos Fondo Valdybos nu
tarimu yra didinama iždinin
ko p. B. Vaišnoros kaucija. 
Ligšioliai kaucija išnešė $10,- 
000.00; dabar ji keliamu iki 
$20,000.00.

VARNAS VARNUI AKIES 
NEKIRS.

Dar nelabai senai “Naujie
nos” labai daug rašė apie pri
vatinius bankus, nurodinėda
mas pavojų jų snbankrutijimo. 
Tada Chicagoje kaip tik buvo 
užėjusi bankų bankrutijitno 
gadynė: jie sprogo ir užsida- 
rinėjo vienas po kito. Tais sa
vo teisingais, nors gal ir per
daug kirkiančiais šauksmais 
“Naujienos” labiausiai jr įsi
teikė darbininkams. “Žiūrėki
te, sakė, darbininkai, nors vie
ną turime laikraštį, kuris tei
sybę drąsiai rėžia!”

Bet štai sprogo bankas lie
tuvio socijalisto — Kaičio, nu 
si nešusio, kaip rašoma, kelio- 
liką tūkstančių žmonių pini
gų. Tos pačios “Naujienos” 
laitai pyksta ant kitų lietu-, 
viškų laikraščių, kad jie, pla

učiai visą istoriją aprašydami, 
■ pabriežė, jog tai buvęs socija
listo bankas. Anot “Naujie
nų”, tai buvęs toks pat pri
vatinis bankas, kaip ir kiek
vieno kito, ir nieko nuosta
baus nesą, kad jisai “snsibo- 
stinęs”. Kaitis buvęs toks 
pat biznieris, kaip ir kiti.

Krn paiiata Kaiti sako '‘Naujie
nom ’ *r tvirtina, kad jiaai nebuvea nė 
j»er iia£o juoduma bk>gėsni$ už ki- i 
lūs bianūriua: buvęe ir aimokrua į 
ir teiMinga* irz nu žmonėmis mokė- I 
>s apaioiti.
Stačiai nuostabus dalykas, 

delko Kaitis, būdamas toks; 
apsukrus ir teisingas, ėmė ir[ 
susibankrutijo, tuo tarpu, ka-, 
da kiti lietuvių bankininkai i

pats tarę i

palengvo nu

IŠSIGIMĖLIAI.
“Keleivis” (8 N.) stebisi,^ 

kodėl lietuvių laikraščiai la- rį^ norj jeįsęį laikraštį.

JI

vo “Saule”, delko p. Kentrai-

vėl

dd x x a t ” *-iK.xsU Jeįgn yr> Dahar-gi, klausimas:
10. Anot «> */ rvei .ej° a !!n lr P- tikros, tad Amerikiečiai lieta- geriau ir tęisrngien pa 
n saus ne ijviB0 yra iuriukę Liitnvai mokąs žmonijai teises

sušelpti •17,871.64.

kaip bematant t t urėsime 
naują kruviną revoliuciją.

sąmatą —- neužmiršk j rąžyti 
bent keletą desėtkų dolerių 
menesiui išlaidų — užmokėti 
algą redaktoriui, kurs mokėtų 
rašyti bent toje kalboje, ku

raščio.
Sumanei leisti laikraštį —

vkiuo
120.44.

savo “Pasauliu”. Tik šitie

tis
2%), bet užtat tikra garantija.

8). Pagriaus «>eijalwtų Lietu
vos Šelpimo fondas ligšiol esąs
Kirinkęs H4ŠŠ-16

kur savo j 
būtų juos

* pašto. FNort tmofim

Berašti’ neeali ’°* Aatnn‘>m,J°« «*""• "v

taip
“Nauii
ginti jo. Dar kan 

urėti, 
u Ge

būnanti tle.ru- 
hniigf”, "Ka- 

’ ir “Žvaigždyje”.) Tauti
ninką fondas 1) Lietuva* Gelbe-

socijalistais bankininkais ne
reikėtų pasitikėti. .Ink Kaitis 
buvo vienas iš jų vadų. Jeigu vą dalyką: jeigu nori ko mo- -
vadai tokie, taiiii iš vedamų- kyti kitų, pirma pata šiek tiek 
ju ne ko gera gali tikėtiea. pasimokyk.

Gali būti dar ir kitokia pa- kito mokyti rašto, juo labiau 
lojus. Lai šiais laikais palte- negali leisti visuomenei laik- 
ga nors keli bank'uinkąi kar
šti socijalistai su žmonių, pi-

saą savo straipsnyje aiškina, 
kad draugijos, sava reikalus 
užbaigusios, neteisingai savi
nos parapijos dalykus, kad 
peržengė savo įstatų svarbius 
skyrius ir naudodamies drau
gijų “Cha r t erių”, priešinas 
valstijas įstatams.

“Redakcijos prierašas” tei
sina draugijų dvejopą veiki
mą, ir sako, “fend jau tą 

< Baskui. ne kaipo draugijos na-

duoda Matematiško apyskaitą, į wei draugijos reika-
tad ir galima kiek paabejoti ,hx ant
ame tą skaūUnią tikrumą, ’® (drauguu naru^ 
labiau, kad dar nesenu, ją buvo y
paskelbta surinktą tik apie 
$1 500 00) " ' sustnnktmą.

jienų” ir “Laisvės”, 
jų “ir amerikiečiams

sa-

a, įSjjMenuostabu, kad mūsų soci- 
jalistai pradžiugo pamatę nu
slydimą Lietuvos pirmeivių 

: •* • / jos^Atfutybės pamatų. Juk 
_ ~~ jiems tautiškasis darbas nei 

kiek nei nerūpi. Tečiau labai 
indomu. kaip pasielgs dabar 
mūsų tautininkai, kurią drau
giją rems: ar lietuviškąją 
(taigi tautišką), ar lenkiškai- 
rusiškai - žydiškai - gudiškų ?

kun. Zebrio nuiu<lymo. Anot 
jo, nieko čia labui baisaus ne- 
ntsitikę.

Ar kunigo JįyvastiN, klausia 
“Keleivis”, kuomi uor. sva-- 
beįuiė už darbiom ko gyvastį? 
Mums rodos, Joni ne. Mums 
rodos, kad užmušti šeimynos

<i»snė piktadary-'“. negu ku-1 
nigo nužudymas Kunigas ne
palieka šeimynom jis užgeso 
— viskas su juo pabaigta. Jo 
giminės gali nC’ |*sidžiaugti, I 
nes jo turtai ®ems lieka.
Aiškiau ir būti negali. “Ke

leivis” drąsina .kunigų gyvy
bių gesintojus. Jie nieko bai
saus ne papildą— kunigo gy
vybė didelės wKs neturi.

Liūdna, kad atokių išsigimė

P. GABRYS VEIKIA.
P. Gabrys, sugrįžus į Pary

žių, atgaivino laikinai susto
jusį žūnu v “Los Annales 
<ks Natiu i J?. t”, šitas tu; 
i« .as, ka> > žinoma, eina prnn- 
c tų kalbi ir yra pašvęstu* 
reikalams prispaustųjų tau
tų. Esame gavę paskutinį to
žurnalo numerį. Jisai mums dar nei nemano bankrutyti. 
labai svarbus ir indomus, nes i Žinoma, “Naujienos” visai 
jame daug prirašyta apie lie
tuvius. Randame ten atspauz- 
dintą tą patį p. Gabrio straip., 
kuris tilpo anglų žurnale ‘The 
British Review”, būtent: 
“Lietuva ir Lenkijos autono
mija”. Yra indėta ir “Lietu
vių Deklaracija Rusų val
džiai”. (Paduota d-ro Basa
navičiaus ir D. Malinauskio). 
Pagalinus randame platoką 
pranešimą apie Chicagos poli
tišką seimą. Žinių skyriuje 
randame paminėtą 1) M. Yčo 
kalbą Valstybės Dūmoje apie 
lietuvių atsinešimą į šitą ka
rę, 2) Lietuvių Dailės Drau
gijos išreikštą užuojautą 
prancūzų tautai dėl Rheimso

kitoniškai būtų prabilusios, 
jeigu būtų susibaukrutijęs ki
tas koka lietuvių bankas (ne 
socijalisto).

Vis dėlto neprošalį bus 
“Naujienoms” atsiminti, kad 
šiaip ar taip pirmiausia susi- 
bnnkrutijo ne koks klerikalo, 
ar tautininko bankas, bet so
cijalisto, kad socijalistas Kai
tis ne tik subankrutino ban
ką, bet su savo krepšiais kaž
kur pabėgo. Jeigu būtų bu
vęs teisingas žmogus, tai ko 
jum buvo bėgti: apsiskelbk 
bankrotu ir būk iki galui, 
prižiūrėk, kad tie darbininkai, 
kurie tavimi pasitikėjo ir sa
vo kruvinai uždirbtus centus

_____ ___ „ . _v._ : kurs _ 
geriau ir teismginu pasirodo 
mokąs žmonijai teises išaiš
kinti, ar advokatas, ar redak
cijos pri rašytojas! Toli'aus, 
— toliaus, skaitytojai, to
linus... Tikras ano susirinki- į

■ i tuo reikalas buvo tai Drsuigi-
Labai mums malonu prausti ją; “Charteris”, kaipo snsi- 

savo prietėliams, kad pne i rinkimo apginė jas, buvo drau- 
“Draugo” administracijos, ša- i gijos; susirinkimo tvarką ve- 
liep įvairią patarnavimų, tapo : dė pįrmsėdis; draugijos pirm- 
at įdaryta-' Pinigų siuntimo ir i r-^ke^ turėjo plaktuką 
Laivakorčių Pardavimo Skyrius, draugijos; Jla pa4ike)be susirinki- ~ 
Tuomi galėsime patarnauti pla- rao tikslą draugijų; ir, galų-gale, 
čiajsi liaudžiai, apsaugant nuo i “vadinasi — žodžiai prierašo 
išnaudojimo įvairią ageniaįgj draugiją nariai pabaigė reikalas 
kurie, neturėdami jokios^ a t na- sarus” I!!.. Taigi, kaip matome, 

j viskas buvo draugiją, ir taip gra- 
Į žiai plaukė, kaip iš pypkės! Bet ’ 
i kas-gi paskui t! 1L. ‘‘Vadinasi, 
padarė susirinkimą parapijos ; 
jau tai ne "savus”! bet draugi
joms visai svetimus.

Paimdami svetimus dalykus, t. 
, y. para fėjos reikalus, užmiršo 

priimtus nusiųsti į Lietuvą. H- pasiimti.... Tai ką!.. Nu! ką-gi! 
eina be jokių Ugi reikėjo, kad pirmaėdis būtą 

vyskupo; 
būtą už- 
vyskūpo,

Gal nebūtų tada nė savęs 
ant pajuokimo išstatęs, nė vi
siems lietuviams gėdos nebū
ti/ padaręs. Juk mūsų tautai 
šiaip ar taip nedaro garbės, 
kad pas mus atsiranda, tokios 
“Saulės” ir “Pasauliai”, 
kurių tikslas lyg būtų — at
baidyti lietuvius nuo skaity
mo ir šviesos.

Pasigėrėkime bent vienu p. 
Kentraičio gražbylystės ir or
tografijos pavyzdžiu:

PRAŽŪTIS LENKIJOS
Sinkevčina sako. T ’ . ___ _ • , ‘• komybes. kartais pranta hm ne-

. ' . o. , -f11*’. žinomais k^liaia, nunešdami žmo- Andr.us Sinkevic. Autorius. . . ... _rk W t au a_  v : fiiu fimkiSi uždirbtus eeotu*Quo Vadis. Jis dabar tvėrė ko- *Zu * j_i ir i Draugo Bendrove yra xnkor-miteta dėl pagelboa lentajei. . ...
kares lauke, ji. yra prenden- i P0™? «
tu. O Ignotas Paderevskis jo' kapitalu dvataimt. -penkių 
pagelbinikn. Kurie pin.im.ta i tūkstanvu, dolenų ir savo ta r- 
Udds Ne^ Y=rkx tafek atsake u2 ^^ius pnng«, 
kares, žodžei Sinkevoiatn. f .
Niekas negal nupieėt . .. Nie- i nįgaĮ. 1 Iaetuv4

negal aprašu. Baisenybių

“DRAUGO” BENDROVES 

VALDYBOS PRANEŠIMAS.

parėdnius

16 MAIŠO“.

“Saulėmis” r.ei nesirodyk,

U

kažinkas

bl

berūkydamas girdžiu, kaip 
tai) tarp cibuko ir pypkės

Juk nieko naujo pa 
draugai ir prie prfl

š, draugai, kaip čia . drau- kišenės ilgą cibuką su pypke) pypkė mane į 
Tris dienas, tris naktis ne-. naujus veikėjus iškėlė. Rūkau sau pypkę ir 
>jan

po autgalviu: “Pranešimai” Stammas, aą ūmų
pasakęs ją prezidentas tada, jei

mūsų atsirado. »Bet dar liūd
niau, kad mūs^, tarpe esama 
net dešimčių tūkstančių tokių, 
kurie savo dva^ą tų išsigimė
lių raštais ___ _____
'atsipeikės nors -tartą b 
lietuviar?

kojų”. Vie- 
is kur kip-

Nusibo-

tock

b

ir pagarbintas 
įgaslovintas bliovimas 

s pri

IMAS! NE SAVO DARBO.
Rusų saknū ninkas Krylovas 

vienoje savo sakmėje rašo, 
,į..ir kai kurpius ^pradedąs ke
pti pi ragus ,gi piragius siūti 
batus — tada nelauk nieko ge
ro nei iš batų neį % piragų.

Taigi išeina, kad kiekvienas 
lai užsiima tuo, ką jis išmano, 
ką moka. Bet pas mus to 
dažnai visai n “ žiūrima.

Štai MaLauay Toje jan se
nai patekėjo tatnfci “Saulė”.

kliūčių, nors ten ir siaučia baisi pasiėmęs 
į karė. Jei pinigų priėmėjas būtų ant ap 
' miręs ar nerast n jo Seiroje rieto- sikabi 
: je ir nežinotų, knr išvežtas, to- užsi 

kiame atsitikime pinigai bus su
grąžinti siuntėjui. Taigi baimės “bakui 

negali tada tai 
J! Red.)

Lenkija netur nieko su kare, 
bet milijonas ir puse jeuna 
vyru lenku mušasi po trimi 
viešpatistem. Musu žeme pas
kirta kaipo pliaeius karei, U-j kad pinigai neprapultų 
peš paskyrtos. krauju tekeji-, būti.
mui. Kares lauke teip atsi-) Pasitikime, L_C  ------- ------------- T r—,..J—
tinka, kad, Raudono križeua ■ supras mūsą tikslą ir naudotis.Bet, to visko tenai pritruko. Gal 
pagialba randa terp sužeistu- mūsų patarnavimu, o mes už“ Kataliko" redakcija pasakyt, 
ju ir negivuju. Viena ruskuo- ‘ tikriname sąžiningą savo užduo-kad parapiją susirinkimus ne 
se rūbuos kita pruskuote ru- ties atlikimą. vyskupai atidaro. Žinoma.... tai
buose o treti ausrijoku rubuo- Su gilia pagarba. jo paaiuntiniai klebonui. Tai gi,
se. Paskiau pasirdo kat visi 
tri-Leukai.
Tik gerėtos skaitydamas.
Visa tai išrūdytų labai lin-

ttžs n~»sū+u labai liū- i
dna.

tikrai ir 
būtų galėjęs įvykdyti

I’aaitlkjme, kad visuomenė susirinkimą parapijos vyskupo.

Su gilia pagarba.
"Draugo" Bendrovės Valdyba.susir. vedėjui pritruko peraista- 

-tyti “ klebonu” parapijos, jis to 
“IŠLINDO, KAIP YLA nepadaręs, vienok drįsta misir.

panaudoti par. reikalams. Mato- 
Katnlilęn” No. 46 (13151te- ‘toki» ui T1"“'

IŠRADĖJAS. mums pasturgalį atgrįžo. Partijos labui dir-laikraštį, ir mums džiabas, ir jiems garbė, ir
1 ba, o paskui švikšt uodegaitę, ir eina, knr dan-imūsų veikėjai tuoj visą Ameriką raudonai nu-

(Didelis kmnhnrus. Vidumi irnmiurrin ęfą.^au mok«- T tokins rinrm.” Idažvs. Pagaliojau valandėlę, bet, nematyda-

laikrašuią ir popieros. Trejos durys. Uidan- -Argi jūs nematot ir negirdit, kai] 
gai pasikėlus pro vidurines duris ineina jau ^®zals vadinu, argi jūs mano ra 
nebejaunas vyras juodai pasirėdęs ir vaikščio- 'lsur aPle klerikalus plačiai pai 
damas po kambarį, pradeda kalbėti). nas san manau. “Kad jus vi

šas į peklos gelmes numarmalint®’
Ir kaip tas atsitiko? Žiūrėkit, aš, gabus do. Aš Bebeį garbinu, baigiu. W 

vyras, pabaigęs mokslus... ir stoviu čia ant O pirmasis vėl klausia: “O kas tas tavo 
pagrindų, kad prisirengus prie spyčiaus. Ii Bebelis buvo!” 
kokio spyčiaus... Tfu! net šleikštu ištarti. “O mulkininkų avinyčia, s uikau. tai mfl sti. Galvojau, 
Kviečia mane kalbėti apie... apie... apie “Sa-|Sų tėvukas, močiutė, bobutė, d s, mūsų dvasią pakelti 
kės” naudingumą. Kad tik kas neužgirstų‘Abrahomas ir Jieva!” I miegoj
(bailiai dairosi aplink). Patėmys mano drau- į “Taigi tu žiūrėk, pataria man, atsisvei-1 šauly j 
gai, kad abejoju, gali tuojaus priskirti prie i kindami draugai, nepildysi partijos prisaky 

lęs; išde 
klerikalo smai 1 

simąstęs). Žmonės juos garbina, godoja. Jie Į balsu, (neramiai). Ir kaip gi juifis tas tinka! ply^ę 

gai ir ant jų šunis karsto, nelabais balsais šau- i jalizmo diegus įskiepijus į tokių liurbių kiau-1 džiai, 
kia, bet kas iš to! Negi riestanosiai debesį iširus pakaušius. Sveikatos nustojai Tulžis itjbalsu) 
padangių nutrauks ant žemės..? Ir kas tie (kareivio barabanas išsipūtė, ir Otonai maneIBubliai 
bocijubaiurt Kur ją munsiasi Kur mokslo i nudažė (laužo rankas net pirštai 
vyrai! Aš! O kur daugiau! Vargas su tais 
mūsų draugais socijalistais (sėdasi prie stalo). 
Pavyzdžiui, vakar ateina pas maue du kar
štųjų draugu ir dar garbingu organizatorių, 
(po valandėlės). Nors nelabai juos mėgau, 
bet... draugai... turi priimti, kalbėti su iaisi 
(karštai) beždžionė ateitų ir tai nežiopsok, 
juk draugė, prabočių liekanx Taip, gerbia
mieji, atėjo du draugu ir sako:

gai pasikėlus pro vidurines duris ineina jau

KAS DARYTI SU SURINKTAIS 
PINIGAIS?

• Šituo klausimu dabar sielo
jasi mūsų “tautininkai”. Tau
tiškųjų Fondų finansų sekre
torius p. širvidas savo veda- 
tuujiuue laikraštyje “Vieny
bėje Lietuvninkų” laikosi tos 
nuomonės, kad pinigus ge
riausiai bus nusiuntus Vil- 
niūn “Lietuvių Draugijai šel
pti nuk. nuo karės”, nežiūrint 
to, kad ten didžiuma yra kata
likų. Tečiau kairiojo tautiniu- 
1:n sparno vadas dr. šliupas 

pr»ltallxn<. \Vaterburyįe 
škė kitonišką nuomonę 
sako, turime arba nusių 

imagų (ar šmonea) į Lie 
kurie aut virtos ištirti), 

s siųsti, 
juos

ausiai pin

vazais vadinu, argi jūs mano n
KUlUgUS pu- igui; “gerai”. Nusibodo man po pasaulį La
jų neskaito! Hodoties. nusibodo Kaipo, Judošiaus vardą ne

šioti. Privadino.mane visokiais vardeliais, ži
noma ir aš jiems tiek kiaulių, palšių, kipšų 
pribėriau, kad ligšiol tebečiaudo. Neveltui 
inteligentu vadina. Testojnsi dabar šviesa, 
sakau draugui; ir šviesa stojosi ir laikraštis 
gimė ir tarp drangų įsikūnijo. Pradėjome lei-

naują vimislą ir kokio kito žvėrie, ar paukščio, 
ar nors slieko balsu pabliantum”. Pakvai
šėliai ir gana (meta popierėlį šalin) rtoržie-

kaip reikia padaryti, net nuo pakaušio skū
ra niaukiasi. Gana, sakau, su mulkiais drau
gauti! eisiu pas aristokratus midaus gerti 
(liūdnai) Nuėjau — ir midaus davė, ir silkių 
marinavotų, bet tokių surūgusiu, kad nuo jų 
gavau plaučių, gislelių intempimą. Jau kad 
pradėjau bliauti, tai ir bliauk (susirūpinęs). 
Pradėjau galvoti. Ir va šita (išsitraukia iš

klerikalų armijos, prie Gabrių, Yčų ir jų kom- mu ir tavo tas Beilis ar Bobelis n1 
panijos... O gal ir gerinus būtų (vaikšto už-į gut nosini- degutu pakaušį ir stafi

sau dirba ir nieko nepaiso. Tiesa, mūsų drau- • Dirbau, vargau visą savo gyveni ._ . ' ■ n ..4 ... .. I. .. ..... .. —. _ 1.. I... > n l. .. 1 ....... Z.... I " 1 "   J ‘___ ’  1.1 - — - - 2 ■ .  ' i > * __

1 1 . . • • •ovvinaa, ui augę nicupuuai i • 
“Sveiki, gerinamieji, sveiki”, sakau.
‘Na, o kaip tu socijalizmą platini!” klau

sia vienas!
“Kaip tai!” nustebau.
“Tu, žiūrėk, taria antras, mes gerai pa

žįstame tokius juniveršitetčikus, jau ne vienas

bar gi šie mulkiai drįsta man g 
kaip! degutu, sako, iššmeravosi 
tai) gana! spiausiu ant visoko, 
rimto darbo dirbti, bet kur... ka 
sakys draugai! Vėlu! (nuleidž 
toli nuvažiavau (sėdasi prie 
Po valandėlės kalba). Daug di 
džių pamėgau dailę, rašiau graži 
Bet vieną dieną gavau laišką n 
go, kuris labai ideališka* žmogi 
sos kąsnio ir aukso šmoto visas 
duotų. Kviečia manę pas jį apsi 
važiavau.. Jis inan ir sako: 
juk mes mokyti vyrai, intilige 
tetų mums suorganizuoti visus 
į vieną vietą, sudarvti iš jų b

aa-1 m-e-e. 
dar po visą 
vir- j dūs
sau

šoku i

jau, viS galvi
nebėra. Pri

ir griku. nusil
. jiems reikia
pasokdįamas)
pusparižiai, k

‘i** smgalvo.
nežiop•šokit, i

l. Ožio' AllKlu
uti. va šitaip

-i\.r iilt? putni

bliauti, Ibi j

Bliovėmė m .
Nusibodo vi 

pradeda man laiškus ir 
sutvėrimo balsu 
b daugis n. Pa-

Didžiai

4

4



O R A U G A

»his'e prisiėjo mukti. važinėjame ieškodami Ketu-'kumštį ir 
tukimo keletu valandų, j vištai kolonijai vietos, reko- j iUės, kaip 
‘ yra dailus, švarus Urendavo Arkansas valstijų, i naikinus.

krūvon taria- pagiežos žodžių, bet rinitų J | 
įpitalistus su- naudingų ir nuoseklų.
arpu kada at-, Pirmučiausia apkalbėkime IJ

______________________„uveie. žemai i aavo reikalua. Pamžinrėkime I
'--~ZZ2Z, kiekvienas sa- lenkiame prieš bosą galvų ir i Į savo darbo sąlygas, kas jas 

>r«kę giria). Jis, būsią ieškome jo malonumo. Sten-j gerina, kas pablogina. Pa 
ijęs, kad lietuviai yra ge-įgįamės akyse^toso arba darb-1 skelbkime savo nuomones į

sumanūs ūkininkai, to- dario pavirsti tokiais niėke darbininkų skyrių “Mūsų 
is labai geistų, kad jie ap-1 nereiškiančiais žmonėmis, ku-'Dirva”, kuri plačiai žada už- 
■entų Arkansas?. Irių tikslu, rodosi, būtų amžius;leisti darbininkams vietas. Pa-

vergauti .ir- pataikauti. Pa- Iskiaus mums reikia pasitarti 
žiūrėkime dar į tuos darlnnin-Į apie savo draugijas, organi!

ts. kurie ačiū geresnio dar-' racijas, kaip jas sutvarkius,

Eeturiškai kalbant. Paklau- dj- Važiuojant arti iki'Rus- uiėinė' dirbtuvėj., užveizdos veikimų plačiau praskleisti, 
'ffls, ar randasi MėmpMs’e1 ton. La nors sniego ant že- NaniaŽni ten užeisime Mums ant tako stovi apšvie-
jlietuvių, atsakė, kad dar jis jų Įmes nėra, bet pušynai ir smil- įr mūgų bn)iįų išturiu. Dau- t°e, lavinimosi klausimas y- 

_____  (čia nematęs. Lenkų, sako, ke- tinga žemė palei gelefinkelį na į§ pįrllljau gu pasi. tin svarbus, nes Amerikoj tik 
nr*»«_____J t*1—L 1 1— *” I i Trniarlino

■ ar advokato passiotisgi IŠVC y ■ , ~~ , -- į rrvnvmu . fyn-ųanomv
džiojimai, pagal šio krašto ti«są. Trečių valandų pojiietų ap-j a® 111 aziuojau į pie us J»U;jr darbininkų Busi pratimo idė- 
yr. teigto. «• “nrorpato-1leidome Memphis Rock Idandj®^ atminame. Dauguma jag Kwg| . jų paRidflr. įg 
rių” apgynėjo tuščia kalbai 'geležinkeliu j Arkansas sker- žemes jau juodžemis, molis ir ki]ug auggflBTO? Tapo tokiais

Tamstų nuomonę norėčiau pa- siu Mississippi River. Apžifirė j molis su sunitam maišyta. kHpd,įį^ajR dar negykį

RUBLIAI RUBLIAI

tu. klfbonui-gi būtų rietas. \ niūry j m 
,ai čion draugijų »n-, įlaši viešas par 
ie kitaip pasakys ir I mautis apie 3 akrt
I—....... 4 ___ : _____ t..

dalyko, o ypatingai prie savo 
silpnybės, kad man apie tą “be- 
kunknliuojant” taip ka>i-žin-k»- 
galvoje «i;sidrumste, kad aš pats 
neguliu urulį ir wt priverstas 
esu šit kokį klausimą jūsų nuo-1 

į ,monei pavesti, o ypatingai, išrišti: ■

isokių mažų sutveri-
mėlių. Einant gatve patiko*! Važiuojant iš Lattle Rock, 
me lietuviškų žydų, kuris la- (Ark.) -į Luisianų laukų re- k(U, _____ _______ r __

« 'bai nusistebėjo užgirdęs mus gyklos darė negeriausį įspū- ’ hgoms iškilo augšuau ii kad darbininkai galėtų
i* a i—it—d-LL... ' di V*i7.inninnt Arti i *• «

Neužmiršk savo giminiu tėvynėj. Kiekvie 
nas doleris jiems dabar nusiųstas bus labai mielai 
jų priimtas. Atsimink, kad giminės anoj pusėj 
vandęnyno labai reikalingi pageltos taigi jūsų 
pridėrystė jiems padėti.

Mes gvarantuojame kad jūsų pinigai bus 
nusiųsti tam asmeniui, kuriam siųsite ir be ma
giausio užtrukimo. Musų susinsimai su Rusijos 
bankais leidžia mums taip padaryti.

Prieš siuntimą pinigų pasiklausk mūsų apie 
kainas, nes rubliai dabar pigesni, neg kad pir
miau jie buvo.

Visada siųsk savo pinigus per seną ištikimą.

^PEOPLES STOCK VAROS- - - guma is jų pirmiau su pusi- —
Ivaisdino neturtingų šal). N.uo^vpi|timu socijalizmo žmogus,apsitrynęs gedaus ga

li išsidirbti savo gyvenimo są
lygas. Ir begalės kitų klausi
mų reikės paliesti, kad iš pa
šaknių nukreipus darbininkų 
judėjimą į geistinas vėžės. 
Neatodėkime pilnai ant sa
vo vadovų ir šiaip jau “dar
bininkiškų” laikraščių, bet pa 
tys sau iškovokime veikimo 
dirvų, kad jinai netik žodžiais, 
bet ir darbu pasipuoštų išmin
tinga susipratusio darbininko 
nuomone.

Kun. Kas. Amteozaitis. kansas valstijoje. Vietomis-, žadins kopūstus ir kitokias 
. „a ..... * * daržoves. Dauguma medžių 

be lapų, bet vienok kai-kurie 
ąžuolai ir kiti kietieji medžiai 
neliovę žaliuoti. Ant lauko . . . ,. , , ,._ v. ... . ... bstai ir visota ten darbininkų
»v,zos jau išdygę ir vietomis o izatoriaif K;lltl m(,s
geroKai paaugę. Ant Luko darbininteli Lj ši<11 me8 
žmones ana žemę pntaisyda- : 7 , , .... . ... v y . arba visai matai, arba tik ap-nu jų bulvėms. Zemesmose i.. . , ..■ . ,v - . , lempomis stengi mes pažintivietose medžiai dailiai tebeza- ?avo dėji Mūmg užuk_ 
kuoja ir kmkurie pilni raudo- | kvmo< kad
nų uogų. Čia jau gamta da- d.džiane.
ro malonų jspudj. Oras kva- . . . ... ...
pus ir nešaltas.

(■nq nvijoj.)

yra ir vįdutinškos žemės, liet 
lietuviams klimatas ir žemes

Kį Aš ^MAČIAUKLĖTINĖSE pįrkįmo sąlygos netinkančios.

Amerika yra plati šalis ir
Sustojome Little Rock (Ark.). 
Miestas, sulyginus su Chica- 
ga, yra labai švarus ir dailus.

eijaiizmas ir. darbininkų var
gai greit iš jų galvų išgaruo
ja. Kas kaltas, kad darbi
ninkus taip išnaudoja kapita
listai ir vist

Ant lauko

STATE BANK

(uųn 47tax yh.

Chicago, III.

Seniausia, didžiausia Ir stipriausia bunka 
vakaruose nuo Stock Yardų.

šokių ivairfmų, apie kų mes,■ Ap]ank-me Arkansafs valsti. 
lietuviai, labai mažai težino- jog (State Capital),
me. Todėl manau, kad šis ma-i PriBižll-ir(-.jome, kaip farrae. 
no kelionės Įspūdžių aprašy-t^ senotorial apsirina, da
mas bns daugeliui žingeidus. irydami valstijos įstatymus.

liięslaut žemdirbystėa klau- Atsirado vienas senatorių, ku- 
ūmui Amerikos lietuvių tar- rie ypatiškai pažinojo vienų 
pe, keliaujant lietuviams iš jnano draugų. Mielai mus pa
rmestų į įvairius kampus ūki- 
ninkauti, ir aplinkybėms be- ■ ' ■ "■ —
piant, pasitarę su kelinta Chi-1 
cagos prakilnesnių žmonių I 
sutarėme ištirti ypatiškai pie-! 
tinėse valstijose ūkio dalykų 
ątovį. Pradėjus kalbėti apie 
užmanymą keliauti į pietus | 
susitikome su įvairiomis nuo- Q 
manės apie tą šalį žmonėmis.'
Vieni sakė, kad tenai yra pa-, “MŪSŲ DIRVĄ” l’A- 
1 atmintas ir gamtos apdova- MACIUS,
notas kampas, kur ir didžiau-' Su džiaugsmu pastebėjome 
sias tinginys galįs gyvenimą praeitame “Draugo” i

Musų Dirva.

Red. prera-šas. Gal ir tei
sybę sako mūsų bendradar
bis p. J., kad pirmoji prieža
stis darbininko vargų ir. jųkapitalas, bažnyčia, ir tikėji-___  ______

mas ir mes su įnirtimu prieš pataisymo šaltinis — yra pa
juos plusdavmue. Bet kiek iš;^inoae darbininkuose. Tečiau 
to turėjome Baudos? ‘Nedaug. ‘ n)ūsų nuomone, m-galima visu 
mūsų vargingus padėjimas ne-; tuo kaltininti vien tik darbi- 

i pnsrtaiaė, mūsų darbo sąlygos uinkuK. f-la kaitos ir skau-

kilęs streikas, kuris prie jo-.n*mo mokesnio. Darbininkai 
kių geresnių pasekmių nepri-{pamatuoja savo reikalavimus 
vedė. Nuo šio laiko Ohio vals-! negalėjimu išmisti už dabarti- 
tijos kasyklose bus įvestas i ni mokesnį, nes vidau baisiai 
“open shop systeni”, vadina- pabrango. Vietinė valdžia ir
si, bus priimami darbininkai, darbininkai sudarė konferen- 
d>agal darbdavių nuomonės ir|”Uą> kurioje bus apkalbėta 
noro. i darbininkų reikalavimai.

i nepagerėjo, kapitalistai kaip gyvenimo aplinkybės ir 
gyveno taip ^begyvena. Va- Fųlygo8. Amerikos kapitalis-
d i naši mes nieko gero nenu- 

' veikėme, ir nteuradome tikro 
būdo, kaip «bvoti už darbi 

Įninko geriiūvį. Ištikrųjų taip 
■4 mes stengėmės 
ją tvarkų griauti 
Įtraščių skiltyse, 
tem< socijalizinų 
P i r rugojome vi- 
Kat bažnyčių — 
tojų pamatas pa
dėjo griūti. Dar- 
# lietuviai Ame- 

jkoje taip iširį, nesusitvarkę, 
naudos - apie tai negali bū-j KAME VARGŲ PRIEŽASTIS? n’Štato

. - - ,e‘ darosi, žiūrint į jų gyvenimą.
nesutikti su gerb.ira girdėjęs nuo “darbininkiš- jie paskirstę į visokias par- 

w J .J i - r-Ukoy- organizacijų ir laikraš- ir prigėrę tų partijų
Da si girdome, kad te-|ne, kad lietuvių darbininkų čių, kad darbininku skurdas,! dvasia, nebesirūpina darbinin- 

nai jau randasi kokiu tai bū- klausimo dirva ikišioliai bu-(nelaimės ir vargai paeina nuo ko reikalais, but visą laika pa- 
du DžllvllU VUSITI Ii F liataS lietu- vn FioiyhIa tyior v *■ «• • j i •rvasuienę mes (feVeDCia Vo partijos darbi-

kokio privatinio pelno, bet dėl u \ra'.
visuomenės labo. Tatgi bro- h:;pitalistiMq| 
liai darbininkai, spieskimės darbininkų U 

________  ,__________ _________ nurnery visi prie “Draugo” ir jo skil- Į’^01 
daryti, kiti gųzdino tenaiti- ie naujai įvestų skvrių ‘*.Mū-|t'8e išdėstykime savo vargus.; 
niais dideliais karščiais, dru- f su Dina” pašvęstų > negales ir kas mus sopa: gvil-Į801 
gims, aligatoriais, krokodi-' niūkų klausinio gvildenimui.ldpnkilne to viso priežastis irpj Į™ “g! 
liaia ir kitokiais nemaloniais Kad panašus skyrius dorame pašokime būdo jų prašalini- Į' j
gyvenini- apsireiškimais. Tre- katalikiškame laikraštyje at- j1'11“* Darbminka
ti. “pranašavo”, jog “kaip j neš darbininkams 'nemažai , -------------
dangui, taip ir ant žemės” j 
be darbo niekur “rojaus” ne-lti dviejų nuomonių. Taip-pat Kas iš mūsų darbininkų m 
raš. Mums ris dėlto indo- negalima 
mu buvo žinoti tikrų dalykų “Draugo” redakcijos nuomo-ikų' 
stovį. —

du pakliuvusių keliatas Hetu- vo begalo apleista.
vių farmerių. Suradome jų Priežastis tame, kad mes, 
adresus ir paklausėme, kaip Jyjteijkai darbininkai, pap'ra- 
jiems sekasi ten ukir.iiikauti. ĮOme įjūrėti, kad apie mus 
Atrašo jie mums, džiaugda-vieI1 kiti rūpintųsi ir raūgų 
inies ir girdamies savo pade- j reika]UR gintų. Mūsų socija- 
jinui ir kviečia ir daugiau te- Jjrtjū ikišioliai turėjo kaip ir 
nai vykti lietuvius. \ aziuo- jr.onopoJį darbininkų reikalais

kapitalistų. J
kartojame, kad kapitalistai pankiško laikralėio pakėlimu, 
kalti darbininkų skurde, kalti, I kuris neretai tiek apie darbi-

tas (kurs ištikrųjų darbinin
kų išnaudoja) pavertė darbi
ninkų vien mašina, nei kiek 
nesirūpindamas jo-> pakėlimu 
ir jo darbo sąlygų pagerini
mu. Įvairūs “vadovai” išnau
dojo jį savo tikslams ir užuot 
kelti darbininkų, jie tik dar 
labiau jį prislėgė ir jo dvasių 
ir dorų stengiasi iškleipti. 
Tuotarpu savi, artimesni šir
džiai apšviestūnai, (nors jų 
maža ir tebuvo) ligšiol nebu
vo priėję arti prie darbininkų 
reikalų ir nepadėjo jiems švie
stiem, susiprasti ir organizuo- 
ties.

Tikėkime, kad ateina jau 
geresni laikai. Auga pasi
šventę veikėjai ant darbinin
kiškos dirvos, kilsta ir pačių 
darbininkų susipratimas.

PATAISA PRIE ĮSTATŲ 
DARBININKŲ AP

DRAUDIMO.
Senatas priėmė pataisų, pa

darytų prie Įstatymo darbi

ATSLSAKO IŠDIRBINĖTI 
KARĖS ĮRANKIUS. * 

Pittsburgo Electro Steel Co. 
firma šiomis dienomis atsisa
kė priimti Anglijos užsakymų 
išdirbti jai už 450,000 dolerių! apdraudimo New Ycr 
kanuolėms šūvių. Kaipo prie-|k° valstijoj. Pagal šios pa
žastį padavė žmoniškumo po-itosos, darbininkai nukentėję 
būdžius. arba susižeidę New Yorko

- {valstijos dirbtuvėse gaus ap-
3,000 DARBININKŲ SUTI- d raudos apmokėjimų tiesiog 

KO ANT MAŽESNIO 
MOKESNIO.

Prasidėjo darbas National 
Enameling ir Stamping Co. 
dirbtuvėse, randančiose Gra
nite ir St. Lotus. Darbininkai 
šių dirbtuvių viešame susirin
kime nusprendė dirbti už ma- ko tarp darbininkų ir dirbtu- 
žesnį mokesnį, bile tik darbas i vės savininko susitaikymai, 
visai nesustotų ir tuo jaus po' pagal savininko noro. Ta 
to darbininkų nutarimo visos nauja pataisa tik galės susti- 
dirbtuvės pradėjo veikti ir ke- pnnti apdraudimo kompani- 
h mėnesiai atgal atstatyti dar jas. 
bildukai skaičiuje 3,000 gavo 
užsiėmimų.

---------------------- ----------- ----- --- Auiw iM'irvtu titn apit* uujui- — ---------- -
ninku rūpinasi, kiek ūkininkas IX D i D D f| C D I T I F 2 

mumuu U aau uauuuuKo ; girtuoklis apiejsavo ūkį. Tas • • U R R D U d 111 I I L vs
gyvenimo sąlygos tokios sun- girtinas labai skaudžiai ato
kios ir nepakenčiamos. Prie Rėpia ant daibininkų gyveni- 
tokio manymo mūs darbiniu- nw, Trūksta dubininkui lai

ti taip tol imas Kelias su =«- r[ipiI1iinosi. Bet jie remda- 
mynomis, tikrai nežinant ir I • • • • • -■ • •
įieuzsitikint n^a^stamiems, t noįgtengė ingyti pasitikėjimo laikę pašvenčia žodžiams ir| pažinti visę •larMninkų judė- 
visgi, sakome, būtų Depraku- visuomenės. Statyda- pakvietimams į kovų su kapi j ima. Ar daug mes lietuviai
fka. Genaus, sakome, kele-:^ pįngyje vietoje kovojimų talistaia Darbininkai, priai- i darbininkai t urane savo orga- 
t ui nuvažiuoti ir ištarti tikrų. su jie parodė kas jiems klausę tų visų karštų pakvie- nizaciju? ar nirime nors bent

mynoniis, tikrai nežinant ir klaidingomis teorijomis
kus veda organizatoriai iš lie- k0 rūpinties savo būvio pa
turiu tarpo, kurie bemaž visų j gerinimu, trūksta laiko geriau

DARBININKAI PRAŠALI
NO SOCIJALISTU^

Calumet mieste, Mienijan 
valstijoje, atsirado penki so- 
ci jai irtai, kurie visokiais bū
dais kalbino darbininkus mai- 
nierius prie streiko. Mainie- 
riai sušaukė susirinkimų ir po 
Mim Ir rimtn tnrvto išrinko

nio savininkų arba apdraudi
mo kompanijų.

Naujas sumanymas darbi
ninkams nieko gero neatneš, 
nes darbdaviai ir kompanijos 
gavę tas tiesas, galės plačiai 
darbininkus išnauduoti. Įvy-

KONGRESAS UŽGINS 
VAIKŲ DARBĄ.

NAUJI NAMAI 
UNIJISTAMS.

San Franct.■sco. Pabaigoje
kovos mėnesio bus užbaigta 

Jungtinių \ aisti jų atstovų j nailjj miijistų darbininkų na
rūnas šiomis dienomis priėmė lnaj “Darbo Rūmai”. Stato- 
Palmerio bilių, užginantį pre- mieji namai labai dideli ir iš- 
kybų vaikų išdirbiniaiE. Da % ;N) pastatymas kaštuos
bartės bilius atsidūrė Senate, ].*,oooo dol.
paskians bus pasiųstas prezi-! 
dentui Wilsonui dėl pasiršy- 
ino. Perėjus šiam biliui per! 
visas instancijas, dirbtuvių sa’ 
vininkai prekčiai noboĮrnUs! 7

kės gerai, >r šeimynomis limerikus lietuviai katalikai 
galima kraustyties apsigyven-. bT]nda jg dgO letargiško mie
ži. Taip ir padarėme. Į ištiesi} didelis reikalas bū-

Sniugant ir pustant Chica- tų pradėti darbininkams dan
goje, palydint gerbiamiems gįau patiemi savimi rūpinties 
redaktoriams, daktarams ir įr gavo reikalus tvarkyti. Pla- 
kįtieins įžymesniems Bridge- tesniam apkalbėjimui klausi- 
porto vyrams! antradienio va-lin0) kaip prašalinus darbinin- 
karų (6:35 p. m.) sėdome trim 
kinin “No 4 Panama Limi
ted”, aut Illinois Central ge-

izatoriaus: “Kaip gi su,t ....—.............. , ---- A vjc-uri.AU» tv.
'tuo kapitalistu kovoti?” Ir F)UB- drįstų 
gauna atsakymų, kad pumu- pį? darbinu 
čiausia reikia panaikinti tikė
jimų, panaikinti

visokius ten us tik

varguolio rei- 
pa- 

_ pas lie-

ipsm, 
ledži
ibn*

?o p
nvn

■ečiai an

vulia

kų išnaudojimą — reikalinga
nuolat jį gvildenti, kaip pa
tiems darbininkams, taip ir kelius prie kov 
tam tikriems žinovams, spėri-1 sakyti, kad ne.

kalus. Su 
bažnyčių, žymėti, kad 

sulyginti bu žeme kapitalisto tuvius nemačiau tarp darbi- 
rilinai ir tada užstos tikroji ninku didesnio! Busirišinio ir 
darbininkui laimės gadynė, gmdpratimo . Lietuviui d»r- 
Argi ištikrųjų mūsų “priete- biiiiak 
liai” mums teisingai nurodo, fcvietos ir brendimo o la-

što): a mokslo, ap •

daržų buvo ga-įk 
ir įainos paka-; b 
ant lauko. Gy-1 n 

» po lauką ir g

MAS IVUir OlllVVl 
itams, spaudoje

»111C, D^ZVVr*- j
Būtų la-. ginti kapitalisto, ar kito kokio 1

gerai turėti k-ith įkaini ten darbininko pi ie£o, vien
dninkaiiiH savo Irti K1 UNl I r. tiktai norėčiau pnt<nnyti, kad

ečiau ai)ie i mūsų agitatorių dairbas netu-Į
iaikrabcio. i ri nieko svarbaus, nes dau-Į

ęsto darbo reik alums, dar I giauBiai remiasi vii

? Drįsiu pa-'blausiai vieny 
sutverti savo 
ninkišką orga:

!) ni, įdedama tikrieji datbininko 
gan- i veninio apsireškimai, bet k

visus darbini)

ad galėtų 
igų dar bi
ją, kurios 
ti krūvon 

sėti tarp

ma n

datč i-
menei. 
darbiu 
savimi

KOUUMją, KlUUU (lu>v ąMięaku 
pranešti socijatotiškiems agi
tatoriams, kad jie keliautų sa
vais keliais, nes darbininkai ir 
to jų pageltos sutvarkys sa
vo reikalus. Socijalistai, ga
vę neprilankų atsakymų, išsi
nešdino.

STREIK1 ERTAI LAIMĖJO. 
Roosevelt, New Jersey. 

American Agricultural Che
mical Co. darbininkai susitai
kė su darbdaviais ir sugrįžo 
prie darbo. 300 darbininkų 
minėtos kompanijos išėjo j

„ .streikų, reikalaudami didesnio
mo neskani ijjreceptų, bet pa |nemokesnio. Pirmiaus jiems 
.1 tam tikrosi taisyklės, kuri Įmokėdavo po $1.60 į dienų, da- 

amutų. į jauniui dų 2 doleriu. Dnrh 
mums dnviai darbininko reikalavimų 

rūpėti, 
slačiau

klausbnas: ypač 
imnkatns turėtų 

svajoti ir(įr privalome apie jį 
ui netinj.pakalbėti. Svarstykime šal-

įvai-įtai nuodugniai;aavo reikalus, 
se ir nešiku ršči nok ii ne, nerėkauki-

ų, ka< darbu
L yra t t

tėmijau, kad mes patys dar- 
ninkai neretai esame kalti 
vo varguose. Dažnai mes 
gojame ant kapitalistų ir
sa burna juos keikiame, nai imkim, gyvenu

uzmo

miai.
ir viskas užsibaigė ra-

ATSIDARYK ANGLIO 
KASYKLOS.

Savininkai auglio kasyklų 
tinėje Ohio's valstijoje nu-

waterbury, conn. 
č ” vnąnrtn Jt' f’rT k'T

oAUMUueu »auxą usuiuuuų u»| Kuopa laikytame snsirinknne 
vienos valstijos į kitų. Jeigu įtarė pakviesti 11, 91. 107 ir 
tas sumanymas įvyks, galima kuopų pirmininkui ir raštinin- 
tikėties, kad vaikų darbininkų' ,IU8> taip-pat viee-pirmininką ir 
skaičius sumažės ir jų vietą I organizatorių, kuriuo* 29 Seinaidf 
užims suaugę darbininkai.

nn-
160

AŠTUONI MA1NIER1AI 
•ŽUVO.

Pennsylvanijos valstijos 
mieste Wilkes-Barre vietinė
se kasyklose žuvo 8 darbinin
kai manieriai ir daugelis sun
kiai sužeista. Kada kasyklo
se “Prospeet” pasitaikė eks- 
pliozija, jie buvo prie durto •* 
nebespėjo išsprukti.

175,000 BEDARBIŲ.
Ciucagos mieate, kaip ištyrė 

miesto pramonės komisija 
randasi 175,000 žmonių be dar 
bo.

SUSTREIKAVO KA
RĖS IŠDIRBINIŲ 
DARBININKAI.

Londono apielinkėse,

ingaliujo. kad aptarti apskričio 
susivažiavimą, la d. vasario buvo 
susirink imas, kuriame nutarta 

i sušaukti apskričio konferenciją 
| '£> d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
; lietuvių Įiarapijos svetainėje: 
■ 49 (’onpress avė., Waterhury, 
I Conn.

Taigi Conn. apskričio kuopas 
Į raginame tarne mėnesyj? padaryti 
i suki rinkinius, išrinkti atstovus ir 
'pagaminti naudingų iimšimų mi
nėtai konferencijai. Jeigu mes 
patys nesirūpinsime savo susivie
nijimo reikalais, kiti jų neaprū
pins Kiekvienos kuopos prie

I dermė — atsiųsti tinkamą skaičių 
j atstovų ir naudingų i nešimų.
Binkdami atstovus prisilaikykite 
šių taisyklių: kiekviena kuopa 
gali siųsti 2 atstovu nuo kuopos 
abelnai ir po 1 atstovą nuo 20 

‘ narių, taip kad kuopa turinti 40 
rarių gali siųsti 2 atstovu. At
stovai privalo turėti mandatus sa- , JJOIMAVJIV apiCll-llIM-Bt, ^u-

u’go etidaryti sa- hnįifMW, airi*.
gu-

as kasyklas ir priimti dar- tarpe darbininkų
lo nepatenkinimas darbo

i, pirmiau
me dalykus,į. papurenkime > bau kaip unijiptus darhinin- 
rbininkų dirvų, įsigilinki- j kus, taip ir neprigulinčius 
i į bažnyčios mokslą ir a tol- (prie unijos. Kaip visiems ži- 

rė- įnoma, tose kasyklose buvo iš-

suki-

tgomis ir 1,300 darbininkų su
streikavo, reikalaudami gere-j 

jsnių darbo sąlygų ir padidi

paitiiais. Konferencijoje gaiša da
lyvauti kiekvienas Su-mo narys, 
aprendžiannjjį balsą turės tik aP 
stovai konferencijos rengėjai.

J. Aleuskas - - Pirm. 
P. Valtmas — rašt

5
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ŠIS TAS mėsa

nebeteko, ant penkto soči ja-! giai juos prašydami Taryboje do, 
I1UI11 CrArfitl I !< k . IJ i u', a . . L.1. L'Z. T H^.l_ ..nla.vrtA Ža.ll, 41

šyti svečiai, bal- •>

akydamos CF1KO8

Kariarfas: Pranu '

MOTERŲ DIRVA
MŪSŲ JAUNIMAS

- --- •» — — * ju'u^uiur, urpi aivinaivr
daugiau ir daugiau prirokno pr0g0S> vienykities j moterų

— tai yra rišties į vienų tvir-

vai. po pietų, šv. Jurgio parap. 
svetainėje.

daly 
jam i s valga

Sakramento.
Kunigas Pranciikus Gugis.

sutarties. >
Mykolas A. Norkūnas.

Centro pirmininkas.

ATSIŠAUKIMAS.
{ gerb. moksleivius, inteligen

tus ir visus tautiškoje ..
dirvoje veikėjus.

Vite marialka Izidorių Komza.
ŠVENTO ANTANO DRAUGUOS,

Labdaringos Draugijos, susirin
kimas.

įeinanuagiai pa 
■sti juos ir jų liz-Įkar yra

j blaivybė atsistotų ant augšte- 
snio laipsnio musų tarpe.

I ** ” .'**’ Pušis
| na sųjungietė, pakviesta į kū-

Kb»o« globėjai: —
Juozapu Skuldzizkui, 1113 — 19th 

8tr.
Raimunda Rul.vttia, ’330 Bo.

■MOTYN VALDYBOS 
ADRESAI. t

Pirm. Kuo. N. Petkun, 259 N. 
stn Brooklyn, N. Y. 

Kalt. Kua, M. Pankaaaku, 
Park zve., Bridgeport, C’ubb.

BOCKTORD, 9LL
Dr.ugyetės iv. Mykolo Adminutra- 

eija:
Pirmininku, KazimieM. Miklu, 

1025 8. Maia 8t.
V’ice-pirroįninku Mikola. J.nkevi- 

fia, 1314 15th 8t.
Protokoly raitininku, Joną.

Mierėaitis, 1530 8. VVeot 8t.
Finanaf rali i n inkš, ir Iždininką.

Povilu P. Petrėnu, 430 Island avė.
IMo globėjai: Jonu Zuzinas, 1122 

8. Choreli 8t.
Vincentas Kazeviėia, 411 Island ava.
Maršalka, Kazimieru Z ražu, 1543

SKELBIMAI.
nustebinanti pasekme 
“Aš siunčiu jums mano geriau-

ADRESAI:
Pirmininką.: Steponu Kelioti.,

1344 8o. Jaek.on 8tr.
Pagelbininku, Kazimiera. Burba, 

1416 8o. Park Are.
Protokolų raitininku, Antanu 

Samoika, 1338 eb.ridan Boad.
Finansų raitininkai, J foniniu Bhe- 

malinaa. 712 — Stb 8tr.
Karininku. Antanu BaUya. 1337

KEWANZE, ILL
‘ta pat. App. for. Užtat ■nkleliu ; *’• kovo Hcyanę* u?
. . x . iftv Antano Bažnyčioje bus atlai-

izdii’biiniui jau buvo užgintas pa- į .
Iv... !•*••• y ’ 40 valandų pagarbinimo «▼.saiiPcianiR, kaip lygiai ir nešioji-; , 

mas ne Vyčių nariams. Šiame 
reikale privalėtų saugoti visi.

I Vyriai nuo slapto išdirbimo, nes
i ženklelių pelnas yra paskirtas, 

patiems Vyčiams į centro kasų, 
; pagal

luetains- Ženkleliai daryti pirai j 
užtvirtinimo patento buvo *aį'pDAA|P$||lA| 
patvirtinimu advokato, jog pajf I H A n u u I iTInll 
tentas pasiųstas tVashingtonan, i 
užtat ant ženklelių buvo pažymė-j

skvernų išbarstė, ant trečio ! si
! degutą paliejo, ant ketvirto j katalikai net kelius gyk klabi- 

“Laisvės” ūkanotose pa !’’nne’v’il*nl davatkų liežuvių 'no tautininkų duris, manda- 
«nlutė h . ,. . . __________„_________

lįstų garsų uaiiKiuiu&ų piūga-, uiu/vau**. Lis, 2555^7
ro dvasios su kapitalizmo Slinkai tuo tarpu gaudė kieri- 
maišu pavogė. kaltūnų ir taip buvo kierika- kur mėsa jau nuo kelią sava

------ liškąja dvasia persigėrę, kad čių gulėjo. 7 
Amerikos tautininkai skau- katalikų pakvietimo net nepa .čiais visai in 

džiui aimanuoja, kad jų niekas Vmijo. Ir kas dabar kaltas? įelgti — išmei 
nekvietė Į Tautos Tarybų. Vi-į |dus pro durti

____ _______________ _________ ______ > , j Kovoje
■-------------------- : " ~~ ’ : terš gali daug nuveikti.

o. 16 numeryje ap- 
je suradau tokį teisingų 

?mijimų: “Kas varu in-i 
brukama — tas neprigija”. į 
Tikrai Saliamoniškai 1 Tai 
kamgi gerbiamieji, katalikams 
kelirikaliziuą brukate, juk. 
Iiergždžias darbas, — vistiek 
neprigys. Jūsų ukazus ir pri- 
k-izus iš socijalistiškoa aug-1 
štybės vėjas — švilpuunėlis i 
nušvilps už devynių kalnų au-1 
gštųjų, už septynių jūrių gi — 
iiųjų, kur tik tarnėnai jais ga apie LIETUVIŲ R. K. MO-jgo, I1L, o ji greitu laiku at
los pasinaudoti. 'TEKŲ SĄ GĄ AMERIKtM jaiųa Jums konstituciją ir visų Į

■ Moters ir merginos galvoki- ■ reikalingą patarimų.
“Ledai pradeda lūžti”, ki- te, ar jūs dalyvaujate tautos Į pagirtinaft dalvkas, kad jau 

toj vietoj sako ‘‘Utsve’ ir reikaluose, ar ne! O jei ne, 11or8 kart„ luoters ir merginos ‘ 
•metalistai orui atšilus žada tai kodėl ne! Ar nesijaučia sn(,inras ir Dradėg suvlenyto-|
niurktelėti į vandenų gelmes. fe esančios dalis lietuvių tau-Į 
Naudinga save apvalyti, bet tos! O juk faktas yra, kad 
reikia atsiminti, kad su leidais esate pusė tautos. O kurgi 
mažos “štukos”. “Titaniką” buvo ta pusė tautos iki šiam 
nuskandino, o socijalizmą ir laikui! bene tik už pečiaus, o 
visai gali sutrinti, tada ir ne gal kamaroje! Vis viena, kur 
būtų kam lietuviams raudonas buvo, kur nebuvo, o dabar jau 
parėdnias siūti. laikas joms išeiti akštėn.

------------ Dabar tai laikas, moters ir 
“Vienybė Lietuvninkų’ vis morginop; nepraleiskite tos

ja “Naujienoms” “smertelnų 
griekų”. Ir kokių ten tik nė
ra skanumynų. Tiesiog pasi
skaitęs tų “Naujienų” mali 
nūdienių, jauti žmogus, kad 
visi Petrogrado vežikų smar
kūs epitetai suvažiavo į “Nau 
jienų” gurbų.

atsibuvo blan 
•i visur mote i Vice-p 

tia, 91 Con prie “ 
KymoKat. Co^ 

ijįmo IX kuo-
- jpos. New York’e, meldžiu pra- 
įaeau Kuvpoa raatiuiukui: F. 1*1- 
šjnickas, St. Joeeph’s Setninary, I Main rt.,

j Yonkera, N. Y. . *. ««».
J Tikiuos, kad ant sUinanč.o į J- *•

’ i mūsų susirinkimo susispiea ivje-į®1 v^ertand, r*.
1 žiu moksleivių, kurio laikas bns I DvaaMtaa Vadovas. K«k J. 
apskelbtas vėliaus. j Jakaitis, *1 Fronuancs SI., rtof*

A. L. R. K. M. S. IV kuopos Ma»
pirmininkas J. Miliauskas .į ®loMjai.

----------- --  .«> m------- -- J. Stulgrita, 122 S. Msads »t, 
---------------------------------- Wilkes Barra, Pa

f V. Lakota vičia, P. 0. MineraviUa,

“Keleivis” savo pastabose 
ne savu balsu rėkia, kad nie
ko svarbaus nėra, iog kas ten 
užmušęs kunigų. Kunigas ne 
turįs šeimynos, jis nenaudin
gas visuomenei. “Jis už.ge

— viskas su juo pasibai- 
”. Net biauru darosi, skai

tant tokius “Keleivio” kle- 
jojimus. Juk tai begalinis be 
gėdiškumas, cinizmas. Juk to
kios “Keleivio’ pastabos kaip 
tik ir 
“draugus” suorganizuoti į 
“juodraukiu” bandas. Baisi, 
biaūri liga kamuoja “keleivi- 
ninkus”. Neapykantos ir 
šmeižto jausmais užsidegę už
miršta papraščiausį žmonišku
mą ir karštligės apimti lauki 
iiių žmonių balsu šūkauja.

nns spėkomis eiti pažangos; dan «Lietuvos Vvčių”. krei'- 
keliu. Moterų išsilavinimas piuosi , Jnmi8 labai Bvarbiū 
ne tik joms pačioms bus nau- dalyku> dalyku, kuris yra ver- 
dingas, bet ir visai .autai ir tas palaikvmo ir kuris tnrė- 
atemančiai kartai. Dabar kū- tų rūpėtį ’ kiekv;eIiam g*rara 
difaa. mažai gauna šviesos tėvvnainiui ir krikščioniškos 
nuo savo tėvą, o greičiau iš- idėjog branglntojui. jg kal. 
mokėta visokių blogų papro- no gprendžlll( fcad tiekvieuas 
čią, nes patys tėvai neperge- ratikg „u kad mumg
na;>į«“ ^lįįa: reitingą organizuoti jaunuo

menę, jų šviesti, apsaugoti 
j nuo ištautėjinio ir ištvirkimo, 
I pratinti jų prie darbštumo, 
taupumo ir blaivumo; pratin
ti prie draugiškumo ir soci- 
jalio gyvenimo; rnpntis jos 
protišku, “morališku ir fizišku 
išlavinimu; inkvėpti meilę sa
vo tautos, kalbos ir literatū
ros ir tt. ir tt* Taigi tam pa
naši organizacija. “Liet. Vy
čiai”, kaip vįmėms yra žino- 
ma4 jau gyvuoja ir bujoja, ku
ri nors dar yra jaunutė, bet 
jos darbais jaą^gėrisi ne vie-

o dažnai net labai prastai, tai i 
ko galima tikėties iš vaiką, Į 
kurie tokiose sanlygose būna 
išauklėti.

Jau gana to užtemimo!
Moters ir merginos, nu

braukite tų miglų nuo savo 
akių ir imkitės prie lavinimo
si. Ant moterų galvos guli 
labai sunki mišta. Tai todėl

I apsipažinkite su ta našta, o 
tr7c^^ nr^Nerittrirrt, bns •>’ lengvesnė. Vienatinis 
kad pastaruoju laiku yra dau- lieka moterims palcn 
gelis įvairių organizacijų tw- savo vargingų likimų
riama ir moterų sąjunga, nors t,a’ ^Sties į vieną bir
benę jauniausia iš jų visą, bet organizaciją, o ta P”‘^j 
sparčiausiai auga iš jų visą ir "”4“ *“ 
kuopa po kuopos dygsta, 
kaip grybai po lietaus. Pa
geidaujama, kad kiekvienoje 
lietuvių apgyventoje kolonijo-

sąjungų. Tai yra vienatinė 
plačiausia lietuvių katalikių 
moterų organizacija, kuri rū
pinsis visokiais būdais page- 

irint moterų dabartinį vargin
gų padėjimų. O kas gali bū
ti labiau pageidaujama mote
rims, kaip tokia organizaci
ja!

Nesenai kaip įsisteigė ta mi 
nėta moterų Sąjunga su cen
tru C'liicagoje, III. 1
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- ; , — .. _ . . , ■ JL_ Hd. Knn. A. Kodiz, 225 High st,Spaudos Draugijos susinnktaM Brooklvll N y.
Bus nedėlioj, 7. d. kove, 4 ________

I NEW YORK’O IR BROOKLYN „ . ... • • v ..
MOKSLEIVIJA Ceūtr° vaM-vbos ^‘sinukimo
mvaoiuMvuą (perkeltas į 11 d. kovo 7 JO va-

Cia yra susitverus Amerikos f n- . j ___ __i • u b- * kare Dievo Apveizdos parap.Lietuvių Rymo-kat. Moksleivių1 . . ..
Susivienijimo IX kuopa. Pri- Į ,vetFneje' 

klauso prie šio moksleivių burė- bvmsMss

lio tiktai septyni nariai, kurie1 R£QA£Q|jQ$ ATSAKAIl 
labai išsiskyrstę. nes kai-kurie
gyvena Brooklyn’e -ir lanko to d. Mylėtojui, Kaului, Ariingtonle- 
miesto mokyklas. Kiti mokinasi a«L lįavomc. Ačiū.
net šv. Juozapo Seminarijoje, 1 Ožkelei SmaUšracSUal. Gal tiks. Tik 
Yonkera. N. Y. Keli taip-pat I “lrc,o ",u,n• nepridavėte. Lauk.im. 
lanko NrW York’o “Colmiibia” ‘"3*^

universitetų. Tokia išsiplėtoji- 
mas aiškina priežastį, delsi ku
rios susirinkimai laikomi tiktai: 
karta į du mėnesiu. Nariai nors! 
ir retai susirenka, bet daug sa-! 
vo tarpe nuveikia lavinime lie
tuviškos kalbas. Susirinkimuose sją padėkų ir pranešu, kad aš 
laikoma įvairios prakalbos ir labai sirgau ir turėjau pasišau- 
skaitoma referatai.

Sakiau susirinkimuose, nes 
viešai nieko neįsti'ngta, kaip tai 
daro kitos moksleivių Susivieni
jimo kuopos. Priežastis to viešo 
neveiklingtimo tai, pirmiausia, 
neparankus susivažiavimas narių 
ši-tą surengti, antra, mažas na
rių skaičius, kuris jei paaididin-' bar jau įįeiM metaB nuo to taiko 
tų,viršui minėtų keblumą pa-j į. „ nejaučiu jokios bėdos su 

pilvu. Aš esu 67 metą senumo ir 
norėčiau rekomenduoti šitų gy
duolę kiekvienam. P-nia Jose- 
phine Andrle, Grand Kapids, 
Wis.”

Taip rašo sena moteris, kuri 
laimėjo nustebinančių pasekmę. 
Šigyduolė išvalo žarnas, suju
dina apetitų ir sudrutina kūnų. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triuer, Uanulšctuier, 1333-i335 
So. AsMand avė., Chicago.

Trinerio Linimentas duoda nau
jų tamprumų nuvergusiems mus
kulams ir suneriama. Jis sustab
do greit skausmų. Kaina 25 e. ar 
50c.. per krage 35c . ar 6Oe

nas. Ji yra lietuviškos jau
nuomenės Alma Mater, ji yra 
mūsų silpnutės: tautos vilčia.

* ‘ Lietuvos Vyčių ” prakil
numą suprato jau ne vienas. 
Ačiū Augščiaudam, šiandien 
joje darbuojasi' inteligentija, 
jai padeda motslrviai, jai va
dovauja daktarai, advokatai, 
literatai ir kitų profesiją ir 
mokslo vyrai. Nors šiandien 
“Lietuvos VyčaH; jau gali pa
sidžiaugti ir dėkoti šiems 
veikėjams, bet dar mums ją 
permaža, mums ją reik daug... 
nes juo mes daugiau jų turėsi
me, juo mūsų darbas atneš di
desnius vaisias. Taigi, brolau 
ir sesuo, kviečiu ir Jumis pa
duoti mums “Vyčiams” savo 
draugiškų ranką,įstoti eilėsna 
prakilnių vyrų irjdarbuotis su 
mumis išveno; darbuotis ne 
dėl pelno, ne dėt garbės, bet 
dei idėjos, dei gutovės aūtaų 
varguose ir tamsybėje skęstan 
čių brolių, dėl labo mūsą ne
laimingos tevynė^Lietuvoa.

Sutverti "Lietuvos Vyčią” 
kuopelę visai nėra sunku.

nikaitis ar mergaitė gali leng
vai surast savo mieste 5-6 ar 
daugiau draugų ir draugią, 
kurie supratę dalyką, beabe- 
jonės panorės 
“Vyčią”, nes m
trų neperdidžiausias, vos tik 
20c. į metus nuo- nario; tik 
reikia truputį pasidarbavimo.

Tikiuosi, kad šia mano atsi
šaukimas ras tarpe geros min
ties skaitytojų užuojautą. Ti
kiuosi, kad kii kviėnoje lietu
vių kolonijoje rasis bent vie
nas inteligentas, kuris pasi
stengs sutverti “Lietuvos Vry- 
čių” kuopelę, kuris nepatin
gės pabriežti man 'prielankų 
atsakymų, — gi ’• Javo rra- 
sės stengsiuos suteikti, kiek
vienam rekalaujanėiam, pla
tesnių žinių apie “Lietuvos 
Vyčius”.

“L. V.” Cent. raštininkas

ganizacija, tai yra A. L. R. K. 
M. S.

Nepraleiskite dabartinės 
progos, pakol- įstojimai yra 
sumažinti. Moters ir mergi
nos, rašykitės į Sąjungą, o 
kur dar nėra Sąjungos kuo
pos, lai bent viena iš dorų 
merginų ar moterų, kurioms 
rūpi savo ir kitų moterų gero
vė, pasirūpina jų inkurti, nes 
daug - daug naudos atneš ši 
organizacija.

Yra pageidaujama, kad L. 
K. K. Moterų Sąjunga kuo- 
greičiausia ir plačiausia išsi
platintų po visų Ameriką. Da
bar laikas — visos gabesnės 
moters prie darbo. Čionai bus 
proga pasirodyti, kad ir mo
ters nemiega, bet darbuojasi 
savo ir tautos naudai.

Aldona.

■ kus du daktaru. Jie pasakė man. 
kad mano kraujas yra išdžiustan- 
tis. Pilvas nepriimųa maisto. 
Tada aa atsiminiau Trinerio Ame
rikoniškojo Karčiojo Vvbc Eli 

! xirų ir paraiųsdinau šešis bate-1 
liūs. Aš suvartojau keturis iš jų "

. ir jaučiaus visai gi rai. Da-

gali mūsų karštus jc p0 visas Suvienytas Val
stijas įsisteigtų kuopos L. R. I 
K. Moterą Sąjungos. Ir ta 
moteris, arba mergina, kuri 
pasirūpins ir įsteigs kuopų — : 
bus pajiuosuota nuo įstojimo 
mokesnio to skyriaus į kurį 
prirašys kuopų susidedančių 
iš dešimties narių.

Kaip visi gal jau žinote L. 
R. K. Moterų Sąjunga susi
deda iš trijų skyrių: pirmas 
— apšvietus; antras — pašal
pos ir trečias — apsaugos.

Į apšvietos skyrių turi kiek
viena narė priklausytu Mo
kesnis į tą skyrių yra 50c. 
įstojimo ir po dešimts centą 
mėnesinio mokesnio. Pusė iš 
tą pinigą pasilieka kuopos iž
de, o pusė būna į centrų pa
siunčiama. Iš tą pinigą kuo
pos steigia mokyklas lavinties 
naminiuose darbuose, rašto ir 

įteln vita kit^ ^naudir.p, r 
kalą. Centras rūpinsis, kad 
šis skyrius galėtą kuo grei
čiausiai įsteigti moterų laik
raštį, užlaikyti knygynus ir 
įverti visokius informacijos 
biurus.

Antrasis Sąjungos skyrius 
yra tai pašalpos skyrius. Na
rės, pr i galėdamos į .tų skyrių 
gauna kas savaitė ligoje pa
šalpų ir dar $150.00 pomir
tinės už labai mažą mėnesinį 
mokesnį.

Trečias skyrius yra tai ap
saugos, kuriame nėra pašal
pos ligoje, vien tik pomirtinė 
iri $250.00 už mėnesinį mokes
nį, sulig narės amžiaus, kuria
me įsirašo. Jrtojimai į du pa
skirtimi skyrių yra iš liuosos 
vali 08.

PASTABA. Įstojimo moke
snis yra per pusę sumažintas 
iki kovo 1S dienai šią metą. 
Moters ir merginos pasinau- 
dokit iš tos progos peš nebus 
atkartota.

Prie darbo moters — steig- 
kite kuopas A L* H. K. M. ». 
kuogreičiausiai, o norinčios in 
formaciją, kreipkitės prie 
centro raštininkės, p-lės Mo
nikos Gnrinskaitės, šiuo adre
su, 3247 Aubnrn avė., Cliica- styti šėpų, kur laikė valgias * Vyčių žeukkliai

“Keleivio” garsioji telegra 
iua iš New Britain nenuėjo 
niekais. Maikas su tėvu aiš
kina jos turinį savo skaityto
jams. Pasikalbėjimas tų dvie
jų garbingų ypatų toks šly
kštus, kad ir “Šakės” kvai-

i toljojimai sulyginus su juo 
menkučiais atrodo. Amerikos 
socijalistai, kaip matydi, nu- 

“ . sprendė savo leidžiamų laik
raščių lapus visam amžiui 
pamerkti į purvus ir dambly- 
nes Ir privedę savo skaityto-

„ lies paklausti: “Na, ar negar
džiai kvepia!”. “Siur, Maik, 
atsakys pastarieji, mes juk iš 
‘ų dumblynių išsivystę”.

1. Martalka, Pranan T>apkua, 1407 
80. Partt Are.

Juozas pagimdė Baltrų, 
Baltras — Jurgį, Jurgis — 
Spurgį, Spurgis — Balamutų, 
Balamutas — Triksą”, bet 

is, po čemeryčių, pagimdė 
akį su Tėvu, Brigidas, Bim

bas ir Bambas. Chronologijų 
žinovai, neslėpdami savo gu
drumų teiksis pasakyti.

Socijalistai nusitvėrė kleri
kalizmų už uodegos, tautinin
kai už nagų, vidurys gi dar 
iiuosas. Ar neatsiras kokia 
nauja partija, kuri panorėtų 
ir auksinį vidurėlį paveldėti!

Pasklydo gandas po plačių 
Ameriką, kad Amerikos lietu
viai soči jali štai pasisiūlė už 
imti “kukorių” vietas kaize
rio Viliaus armijoj. Tai nors 
jąją vokiečiai gantų paragau
ti raudonosios lietuvių buzos.

NAUJA KARE 
PRASIDEDA.

Nusistebės skaitytojas, iš 
kur ta nauja kąrė. Na-gi mo
ters <rfnie orio? An diiriiimrtn 
žmonijos priešu iumuj ir ne
švarumą. Kitų tautų Mote
rys senai jau kovoja prieš 
tuos du priešu, ypač girtuo
klystę. Kol kas mūsų moterų 
didžiuma ėjo išvien su priešu, 
pagel bedamos jam savo “pan- 
tikėms”. Virsta kita gadynė, 
ir nabagui skystimėliui jau 
susipratusios moters pradeda 
kurti pirtį. Nesenai teko ma
tyti, kaip jos kariauja su al- 
koliu ir nešvarumu. Kaip tai 
pakliuvau būrelin moterėlių, 
kurios gan smagiai ginčijos 
apie kokį ten dalykų. Priėjiu 
artyn, pasirodė jų diskusijų 
teina: beesant steigiamos A 
L R. K. Moterų Sujungus va
karines mokytuos, kur yra 
mokinama namų ruošos. Be
kalbant apie namų švarumų 
prisidėjo dar viena moterėlė.

Klausės, klausės ir neišken
tė neprabilus, girdi “aš ge
riau pati “apklynyti auzų”, 
irgii daryti tų iš prievartos”. 
Mat pabūgo nabagė, kad pri
sirašius į sąjungų kartais ne
būtų priversta, anot jos žo
džių “apsiklynyti”. Bet rei
kia pagirti už tai, kad savo 
žodį išlaikė. Pradėjus krau-

iti eilėms 
snis j Cen-

tų, viršui 
naikintų.

Taigi 
šaukiu į 
lyn’o moksleivius, kurie dar ne
priklausote prie mūsų kuopos, 
ydant prisirašytumėte. Jeigu 
esate katalikais ir tikrais lietu
viais tėvynainiais, stokite sykiu 
su mumis prie to prakilnaus dar
bo, būtent, mūsų tikybos ap
saugojimo ir lietuvių tautos pa
kėlimo, kuris yra tikslu mūsų 
kuopos. Pavieniui niekados tiek 
nesugebėsite, kaip 
Mūsų viengenčių 
pietę sų jungo j e, 
privalome sujungs

JM iMUbjfUAį pnk.it
jos visuomet lesiojo sąjungos AT8IDARR DIENINR MOKYK

dabartės viešai, atsi- 
New York’o ir Brook-

2. Maršalka, Antzna. Didjurgu, 
1327 8o. Park Are.

DRAUGYSTE 6V MYKOLO ARKA 
NIOLO, COLLIN8VILLE, ILL.

Prezidentu: Juozą. GudekaaekM.
Vice-prezideatu: V i sena Marau- 

kaa. _
Protokolų Raitininku: Petre. Fra- 

d aitu.
Pinauų Raitiaiaka.: Praaeiiku 

Stankaitis
Kuisi n kaa: Kazimieru Kavaht-

Rinkėjai; Jobu Rudinskaa.
Antanas Uudekauakaa.

Kasos 
tis.

globėjai: Petras Aabrsui-

draugystėje, 
priešai susis- 
taigi ir mes 
juos apgalė-

parėmimo. Pav. XVI amžiuje, 
M. Liuteris įvesdamas protes
tantizmų Vokietijon, suprato 
gerai, kad tuomet tiktai galės 
protestantizmų įvesti kuomet už
kariaus katalikų bažnyčios or
ganizacijų. Atsiekti tų tikslų 
priverstas buvo šauktis j pagelbų 
Vokietijos kunigaikščius — Vo
kietijos valstijų.

Užtatai, gerbiamieji šios apie- 
1 ink ės mokaleiviti bei mokslei
vės, jungkitės su mumis. Bū
kime “in pluribus unum!” Ka
riaukime petis į petį prieš mūšų 
bažnyčios priešus, taip, ir mūsų 
tautos neprietelius.

Stebėtinas dalykas, kode! didi- 
dalis moksleivių čia gimusiu ir 
augusių neatjaučia prieueruy 
lavintis savo kalboje ir pažinti 
savo tautos istorijų. Kaltinti ne
galima jei čion augus mokslei
vija kalbų lietuviškų menkai var
toja, ne

Ant Tov.ti of Lake, Daria 
Sąuare Parkelyje, atsidarė Die
ninė Mokyklą Norintieji išmokti 
angliškų kalbų, aritmetikų ir H-

pirma valandų po pietų.
A. Btrikulis, mokytoja*.

i* 700 ieūay 
nininko. Rar

eusidedasAuge

tari bflti bli

bet t

p. NsaJaUo na gero nuo jo 
■u, kad baigė paa JĮ balny 
zlkoz kuzzų. Sulygo* puikina,

Draugo” administraciją.

N.polioua GikBM
Jobu Norkų,

Ligonių komitetu:
Juozu Pruaitis.
Juozu SUaliitl.

V1O. MAfiS.
Pirm Pr Kurna, 457 Plojant ai. 
Pagelb. P. Kudirka, 31 Pranklyn

Prot. RaH. J. Vvmekaa, • UM 
Washinglon at.

Fin Rait V^Beraika, 588 FU*** c t

Starzvant »re.
Iždo gobėjai: K. BprirMariHs, 

1025 WaulungtOB ai.

LIBTO VYRIAUSYBE
Prez Ig. Liekzviči*, 1930 8. Uaion

Viee-prez. Juoz Ltmenu, 911 W.
ISUk PL

Ft= &At., Petras Oliievzkiz, <13

IVorčester, Mase.
turi

lietuviškų mokyklų 
gėda jai jie 
i tų pneder- 

pastarų užme-jDy!‘ 
išreikšti Nev

Parsiduoda 
laikrodžių ir 
tų krautuvė 
geriausioj 
Pa. Kaa nore

Kulniuku. Ant. IJzkaėaaa, 17.19 
Halsted Bt.

Martelka Petras AugtwUnae 711 
W. 17 PI.

Susirink ima i paakutiaj sedeldieB} 
kiekvieno sėneaiv 1 vai. pe pietų 
Dievo Apvaizdos parapijos rvetaiaėj, 
18 ir Union gatvė*.

gerai išdirbtas 
muzikos instrumen- 
Tiž pigiausių kainų, 
vietoj, Harnestead, 
tų pirkti arba mai 
rmos vakaruose te 

gul atsišaukia žemiau esančiu 
a tie— nas hiimin.navininkai na-

NEKALTO PBABID. FAN. SV.

lorK tS&SK
tiems moksleiviams bei mokslei
vėms. Jau per du metu gyvuo
ja mūsų kuopa, kurioje kalba 
lietuviška esti lavinimą, Lietu-

Rtudijuojama. Ko-

0FFICIAU8 P

Soeijalistai penkiais laip
sniais pašoko žemyn. Ant pir
mo laipsnio “Pirmyn” pame- 
«! ant antro tautininkus iš

girengę važiu ; vakarus ant
tis psrda-

Pranešame, jog Vyčių ženklelių 
patentas, kuris buvo pasi

i Vi'ashingtonan,
’Vvėin ženkleliai

MINimtBAOUA: 
Piraiaiakė — Oaa VaaUinM, 1349 

80. Lincoln Betr., W.nkegan, III.
Vicepirmininkė — Anaata: 

vilkykė, 1M ai. P„k 
in, m 
ristok rsit. Antrina K.

6

6



ft. - inigus i Lietuva į i
mrmosii

Wi« h

>w.rbta« farmau aa trobocia ir di 
diiauidaia sodaaia. Taip pat 17000 ak 
r, Bedirbtos foona a>i, ^,00 iH

^fcutain yra didžia ūgis eeutriliBis 
;uviy miestai. Jame randasi 18 što- 
banka, ? raokyfcll, 3 javy magart- 

, Perka visokius javus zvindirbysti s

, euo kataliku bažnyBK
Atvažiuokite pažiūrėti, o ra au 

t&rnebHiu pavėžifiu, aprodydamas 
daug pafcfty firmv *5 l.urlę galėsite pa 
siri&kti sau patinkamą vietelę. Per- 

lakantiems žraif kaštus u S geleiii .kdio 
F tlkietą sugrąžinami Mapoa ir Žemių 

apražymai dykai. Rąžyk tuojaus.

FOUNTAUv MICII.

TURF.K NAMUS mRKANSAS 
LOUI8IANOJ.

Prieš keletą metą į Arkansaa 
žiaurius turėdamas mažai pinigą, bet 
daug tvirtos valio* Jin prigavo dėl 
Mmt akrą ir ūkininkavo tuo pačiu | 
laiku

atė.

užsiimdamus rsvo amatu, fiian-
• dieuą jis laikom .'i- vienu turtingiaumu j 

viaoj apielinkėj. Ta pati laimė yra ■ 
Arkanas* ir Louiniana Valstijose ir 
dabar žmogui «u mažai kapitalo: Ra 
lyk arba steik dpi infermacijy, L. M • 
AUen, P. Tw Rork laland Lines, i 
Boom ”18 La Baile Htation, Chicago. 1

-■
Vargonininkas gerai auprantantis ea , 

■p* iažkū virtos Hettiviškoje pa- J 
lapijoj. Reikalaujant atsišaukite j

Draugos' Redakciją.
S—11.

VargOBininkas apžko vi^os tuo|i 
jaus. Galiu Vėrti c.hors ir geriausiai 
atlikti vi^ufi bažnytinius patarnavi- 1 
muk Kyriitm iš gert, klebomj butę 
reikaliugas meldžiu atsišaukti šrao]' 
adresu:

Jon» Bsktetl"

BEIKALAUĮAME MBTĮk.AI V™A
Bolkala ?rn< mergių u i raatamrari ‘

Gerą Jarby kū-k vinnnwe laike
Ashland Emplovmcnt Agcnr

BANK POLSKI
180B' Aq . Afihlaod Avė.

(arti 18 grtvčs.)

Ieškau save tikro brolio langine 
Stepsio. Paeina iš Kauno gufa Uk
mergės pavieto, Vėpriu valsManu, Up- 
nikėlių sodžiaus. Jis pats ar kas kita* 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

WihningtOB. Cozctry Club.
Witaiingtou, Me.

akol Rubliai yra pigus
Dabar yra geriausias laikas sių
sti pinigus j Lietuvą. Negirdėtinai 

pigi kaina rublių.
Naudokitės proga!

Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per 
“DRAUGO” Redakciją. Tavo giminės kenčia 
didį skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke
letą rublių.

Dabartinė rublių kaina yra sekanti:
10 rub. už $5.00
20 „ „ $9.90
30 „ „ $14.75

100 rub. už $48.00
200 „ $97.75
300 „ „ >147.15
400 ,. .. $197.50 
500 „ „ $247.50

75 „ „ $36.00 1000 ., „ $497.50
Šis kursas yru geras Ūktai dabar. Rublių 
kaina gali greitai pakilti ir tada mes turėsi
me imti paprastą kainą 52 c. už vieną rublį. 
Todėl naudokitės, pakol yra pigu.

Norėdami nusiųsti pinigus savo giminėms, parašy
kite aiškiai vardą, pavardę ir adresą pinigų priėmėjo ir 
taip-pat aiškų ir pilną adresą siuntėjo. Išpirkite mo- 
ney orderį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su 
laišku atsiųskite į “Draugo” -redakciją žemiau padėtu 
adresu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir 
pranešime apie tai siuntėjui, pasiųsdami kvitą. Jeigu pi
nigai nerastų tos ypatos. kuriai yra aiunčiami, tai sugrįš '

atgal ir bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prapulti 
niekados negali

Visokiais reikalais adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1500 W. 46th Stred, Chicago, III.

Norintiems atsilankyti ypatiškai, Pinigu Sfantšno 
Skyrius atvirai nuo 8 val.ryt:> iki 9 vai. vakaro.

25 Wk-Af 14 GOLD riliui aukso LAIKRODĖLIS $5.50
■PAkUAVIMAS 14 K. UOLD fieid. AVK8O LAlKRODtLU’ stnėiai pagal. FA BRIKOS PREKĘ, kad kiKnlaugiausiai ją Hpardooti- 
ĮįlJAB MUS LAIKBODAL.I, tai auaiėiau patalpintu* iApuikiu* daiktus kuinas aprntea prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai Im- 
|Uš (MODELIS). Harmonika, Moteriaka Branaoletn. Veidrodėlis skaroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dnbilta'vM LencineeUm 
Mvairda Viekpatisa Jėsaoa, Brai>molėta sti laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kaiibro Revrfveris (MODELIS), Fontaninė Plunksna, Pip 
įiyilio -pilkutė, Bapoėiai dėl manketą, marikiiiiu ir kalnėrią, žiedas. Peliukas.
irę- ta apgarsinima ir prisivs su rank|>iuiriais eį cen. (markėmis ar kvoderj), tam tuojau# iisiąsim laikrodėlį ir 25 dovanais prie 

:inį persitikrinsit, jog laikrodėlis yra tikrai 14 K. OOLD fieid, GVABANTUOTA8 ANT 20 METf, SU GARSIAUSIU PASAULYJ 
^dovanos yra ku«eriansi« rųUes, tai užmokėsit likusi ao 85.25, ir 35 centus ai persiuntimą dovany, jeigu gi nepatiktų mes su noru 
BMel «i*ka, jog perkant laikrodėli nuo mus AHsol.i U i 1ŠKA1 NIEKUOM NE RIZIKUOJAT. kadangi mūy laikrodėliai yra OVA

j SPEClJALIdžCAt* į
’ tai KAB DABAR PIRKI
I portuotas atviras laikrot
i «« Breioku, Kryželis su
I kė, RHtvs, Dirt e". K«>!

Taigi kas dabar ižk 
laikrodėlio VISAI DYK- 

Kada apturėję mihū 
MECHANIZMU, o tos £

- - -  ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------- -- — -«"» aWMWW..W ja. —
RANTFOTI ANT 80 METI’, ir M&iktuMu be^yje 3» mrty ps«a<adinty. aaea ji pataisysim arba Umainysim ant kito VISAI DYKAI, lt KANADOS'visi pini- 
■ui tnri hfl*

PRANEŠAME jog Bte’SV KOMPANIJA .V RA KRIKŠČIONIŠKA ii neturi nieko bendro su firmoiuia apaaviugviiiMi, galinčiomis garbintia šiame iaikraatv- 
ja, tjii> lygiai ir su firaM » St. Lobia, 3fa, kuri visada* Mka iuūsų apgaraiaimu*. Taigi kas nori turėti OBKĄ vyriška ar moteriška laikrodėlį >m dovanom 
ataėiai, pagal FAHlilKOB PltEKK, tegul ji perka liktai nuo Seniamdm ir <l«rian»ios KBIKšOlONtSKOS KOMPANIJOS, o visados apturės ka kas vra gar
sinta. Adnunakit: ^KATIONAL OOMMESCIAL COMFAMY, 90 WBST BBOADWAT, Dapt 112 NBW YORK, N. T.

Marse krašte. Nusipirkęs auo mases že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapsi greitai begotu. Norintys pirkti 
gėrę farmy rašykite tuoj. gauste žem- 
lupi (mapą) lietuvių Ironijos ir far- 
mų kataiiog4- Adresas:

Anton Kfedis
Peoples State Bank Bldg.

Scottville, Mich.

GCRK TIP

'niausi Aptiks Žtesneg*

Vyriškų ligų: plonumo, silpnumo, 
r' skausmu nugaroje kauluose, 
||' raumenuose. Vaikų ligose, tymų. 
IP hronchitis, kosulių, vasarinių ir 
B.tt-
f Kaip vartoti — Imk prieš
■ ikiekviena valgį ir eidamas gulti. 
|ĮAngnsieji: Vieną arba du šauk
lį stu ant sykio.
t Vaikai: 1 iki 12 metų vieną 
jį arba dų arbatiniu šmikštnkv. 
j atskiesto vyno stikleliu virinto
■ pasaldinto vandens.
I Kūdikiams iki 1 metu pusė 
I šaukštuko atskiestame vyno stik- 
1 lėliu virinto saldinto vandenio.

----------- ----------
A. RADZKVICZ

Organ Buiider, 104 Varniek st 
Newark, N. J.

Vargonų dirbtavė Antano Ra-: 
dzevičiaus 104 Warvvick t.%' 
Newarke N. J. Dirbu vargonus į 
visų koustmkciju Tertaisau se
nus. -

Kiekvieną vargonų darbą rei
kale atliekame kpsųžiningiau- 
siai ir pilnai gvartatuojame.

Dirbtuvėj dirbt®' to amato , 
specijalistai. Reikale meldžiu ' 
kreipties aukščiau Ktnėtu antra-: 
šu.

Kas n< rėti
ff litUkoio Seimo ir b ųy X* Rymo 
J Kataliku Federacijoj 5 Kongreso 

11 Kreipkime žiuo ndrettf - ’ *
W. J. 4 J ANKŪNAS

g 3116 K M.U. St. t ttM'.. 11

apeitas Galima

'■s&rip.

V)5i 
V»«l

Antanas Zitnnii-kas. Keliaujan
tis “Draugo” agentas lankosi 
dabar po Pennsyivanijos lietuvių! 
kolonijas.

Gaunamas tiktai

Poszka’s Aptiek oje
3121 So. Morgan St- Chicago.

PIRK MUZIKALIUS IN
:> tėvo Pet ro PrttiŽk io, jt/m.m m "* i-ii.j i-j. j i '

k« Apie jį žiuoty niilo&<

P. Petužki
linord avė., Seattle, i a

Crorgi & Vitak Music Co
1540

AB NORI PELNYTI?

pnadys.;u a urta<,ji«t Union,-gve„ ir 
ės gatviik bflr parduotu

randės nė§*> |]P’| mėnesj už 
Labai bttiknF mūrinis namas ant

gatvės dėl 6

iž $5500. Kampinis Jo-1 
tūboms dėl 3-ju bamili-1

tų gerjt* že
puiki f ari

i* n&o

rsžj-Ht

W. 47th St., ir 769 
Milwaukee Avė. 
erncAdo tll

12 POPIERŲ DYKAI
Popieros laiškams rašyti su j 

visokiais gražiais paveikslais ir 
su tam pritinkančiomis dainelė-j 
mis, su šilkinėm kvietkelėm ir su 
visokiais paveikslėliais, paauk- 1 
suotais kraštais parsiduoda labai 
pigiai: kas prisius 30 c. paetoi 
markėmis, aplaikys 12 popierų j 
su konventais ir dar pridėsiu d >- i 
vanų knygų — Pradinis Mok- 
rias angliškos laibos, 160 pusi., 
vertės 30e.

Reiks (aniem aevmto ir'

Miu. W. BOitKIS.
1800 S. Peoria St.  Chicago, TU.

Pilniai, Pearl Queen Kon- 
leertinos, Šnekamos mašinos 
Įsu lietuviškais rekordais ir 
(Band instrumentai.

Kitur gyvenantiems pirkėjams 
Į katalogai siunčiami veltui. Mr«

pmttgisis lantms
•AUDIKOAS

už butelį <1.00, siunčiant,

Ar norite gaut

Atsiųskite man idjesus visų 
savo draugų ir pszisfamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GF A , DOVANĄ

Henry J. SchBiUer
141 VVashington Si.

Farmos,
Geriausios Farmos!

Pigiai parduodu geriausias gatavas i 
farmRM «ni budingais, sodais užsėtais į 
javais. Turiu visokio didumo farmy, ' 

ir molis su ' 
Derlingiausia iBfltieIšeini u

neišdirbty labai pigiai par 
lengviausią išmokėjimą, žea 

^ančiai gera, didžiausioj J 
j Hetuviy fartueriy kolonijoj 
*bii pardavęs 320 farmy lietu 
ieiiakėj miesto BeottviJle, 
rrirf*. M4/»birn»*i itnrfą f'

kuri

Maaon '

utauBiB - f armėnu miestas visame Bta- » 
ta Mieb. Viduryje derlingiausių ir į 
gražiausią lygių lauky. Keliai žvi- 
ruoti (Piratai) upė? ir ežerai pilni 
žuvies. Scottville yra lietuvių koloni
jos eentru ir randasi, arti prie Miehi- 
gen ežero portalo miesto Lintington; I 
turime geriausią trunspertecijg, vaade: j

Turtinesiy lai'

kurios kj-į geriau?

pootyneo, Ant I

Du-kart Savaitinis Lalkraitto

"SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina k>* ti
tanu n kas ir PStnycia. Prenumera
ta kasztnoja matams: Amerikoje

Rusijoje irFuropoje $3.50 metama, 
$1.75 pusei met%.

numerį pasižiūrėjimai dykai, ad
resuojant

H.t. BOCZIOWSri _ CA
Mahanoy City, Pa

Af įkarta! Ui Laikraštį "UETHU?"
Gal nežinai kur ty gauti?

“LIETUVA”
Etos įau 21 mota* Chiceflo. HiiMH tat 
Pelnyčiu ir paduoda daigiausiai florų Ii 
svarbių Hnty H Amerikos, Eurepaa Ir 
rita Hkli. u preaarr.eratu kattuoįa Ma
tui lik *2.00, putai moty *1-00.

Vienatinis Bankas
BRIDGEPORTE

P-» Valdžios Kontrole

Kapitalas Ir 
perviršis

$275.000.00

Visas turtas 
vlršina

$1.500.000.00

1112 V/. 35ta gatve Netoli Morgan St.
banke* yra taip geras kaip geriau- 

ik daug parankesnis.t sis dysmie
Priima

pinigu*, siunčiame pmigun, uutkuuni pilnų gvarmnčij^.
Parduodame iaivokortėg. Atidarome čekių apkaitas 

bisnieriama.
BANKINES VA L ANUOS

Lietuviškai kalbama

n>iu Ar maišyty Saugumas, gumas, Sąžinlškumas

Gumines ir Metalines

Antspaudos
Daugybei reikalaujant, “Draugo” Adminfis- 

tracija pradeda priiminėti užsakymus antspaudų 
ir žymių draugystėms, kuopoms, bažnyčioms, 
biznieriams, notarams ir pa vieniems ypatoms. 
Padarome greitai ir pigiai. Dirbame visokio di
dumo ir kainos. Norėdami parašykite kokie žo
džiai turėtų būti atlieti, kokio didumo, metali
nė ar guminė, o mes suteiksime tikrų kainų..

Iš daugelio čia paduodame porų pavyzdžių:

Ii. III Mitillni nltpMta, |i 
Hm Militl kitahHe. lakai tuti
ni IfmpMM Ir kuprai. ta
ryti Ii AImIio, Biržija ir lupi 
nilitl. lipnios iltini piršta

KAINA TIKTAI $3.50

Ne, 102 Toki pat, kaip No. 101 tiktai didesnė 
Kaina $4.00

Ne. 105 KIImIm iran aitsfiiit. Tinka irientttii Ir parlimi jpi- 
teni. Otlllilt lilitiji, Imi ras- A

iiii pažaikatž Julllt.

Kaina tiktai $1.50

Pavyzdi* |»».bujo« Re. 101

Be antspaudų, pas raus galima gauti numeruojamųmaši-
■ neiių gusaiuių raidžių su rankenėlėms, draugysčių ir Baž- 
I nyčių komitetams žvaigždžių irt t. Klauskite apie kainas
■ laišku, o mea visados suteiksime pilnas žinias apie kainą ir 
I laika padarymo.

Reikale adresuokite
I DRAUGAS PUB. CO.
I 1800 W. t5th St. Chicago, III

7
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“Karė - tonos Sumuštos - Kari" Viskas už $5.95 DR. J. JONIKAITIS
Citet tjrĮ. »«i«H, k tiių ugu.

Vataadot: m
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETL5

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Tol. Drover 7042 x /

Of, C. Z. Vežei (Vežei is
Lietivittas Dcslistas

4712 So. Ashland Avė.
MCSV NVO8TVOLIB, TAI MCSp LAIMAJ1MA8. PINIGAI NEBEI ! 

KALAUJAM1. MOKAMA DAIKTUS ATSlftMUS, JEIGU .HE PATIKS. 1 
Perdaug turim gėry terorų. Išduodant tūkatančins dolery davoaotna aupa- ! 
lindikui žmonių au mAaų tavoraie. Bot tik por aplikuotą laiką n.ea danai i 
me litą dailiai išrašytą aukanotą laikrodėlį, moterišką aiba i-yrišką, au I 
gerais viduriais ir ant gerą akmenų ui ir visus skutimosi prieini i 
k Ii I dalyką, o taipgi leneingėlie, tiedaa, fonteainė plunksna, dešė Hi „ _ _ _ _ m-jr-Tg sm>l
vanos cigarą ir ant 7nią šuvią nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI ■* ■VCMD 4K- •>
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai paraiduoda po Š25.00. SPECIALIB j a Rh"** 0,ww 7,oe į
PASIOIIJIMAS: Pakol tavorą yra. Ataiąskit šitą apgarsinimą ir save ' * 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktą paailiūrėjimui ir išbandymui. > A 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui >5.95 ir ekspreso' lėšas. Užsakyk Bau- ' * 
dien, o sutaupysi pinigą.

EXCELSIOR vvatch co.
DEPT. 991. : : CHICAGO, ILL. |#

Asmenis elementas Txmg UiKtanee snuineši- 

luuosc įvilkti atsiliepia į paprastų lukuutį pir

kėją. Jis išgainių greity (luinos atkreipimą, už-

ŽVAIGŽDĘ’
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausiai, lietuvių aaiahkų ungiat.ua 

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Valandos: 8 lig 10 ryto. 1 lig 3 po I 
piet ir 7 lig 9 vakare.

DU. A. J. TANANEVICZE
(lydytojas. Chirurgas *

ir Akušeres jt

sutaiso kelių greitai;

(lauk savo kastumerius tolymose viet< Bell 
telefoiiii. Parduok

Telefono Keliu

linui.
Korespondencijas ir pinigus siuskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

11 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO
3o54 Richmofld St Phiiadelphia, Pa.

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJ1
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOCIATION 
ĮKURTA 1H7 M

PIETVAKARINIS KAMPA3 LA SALLK IR ADAMS ST.

į Tel phoae Dreve r 19N

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

Chicago Telcphone Company 
Heli Telephone Building

Ufhaa’ 100

5M4 So. Halsted SU CHICAGO

Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 
g:aa, už kariuos mokam 3 nuošimčiai ant metų, karį pridr 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatou Vakarais ano 6 tos iki S-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perku ir parduoda propanas ant komisijos; iškolektaoji 

randM ir prižiūri propertei; parduoda geros vertėt morgičiui: 
tkolina pinigus ant įtaisytų sąrančių (properčių).

T«L Drover SUSJ
DR. K. DRANGELIS

LIKTU VIS OEMTISTAS
VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1

Ncd^lkams ir Seredom* pasai sutartį.
3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras

yra turėti padėjus savo pinigus taupi- 
narnoj kasoj, tai yra dideliame ir tvir
tame banke, o tvirčiausia Lietuviška- 

Lenkiška banka j vakarus nuo 
Stock Yardu yra

DEPOSITORS STATE AND SAVINGS BANK
4633-4637 So. Ashland Avenue

Ne ant kampo

Šitas bankas yra po aštria priežiūra ir valstijos revizi. 
ja. kuri dnoda ilgiausią gvaranciją dedantiems pinigus prie 
mūsų. Mes mokame 3 proc. metams, kas 1-mą dieną Sau
sio ir Liepos menesių. »

Galima pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augščiau
Šitas bankas turi drūčiausią skarbčių, kuris suteikia ga

lutiną apsaugą nuo vagjų ir ugnies, o apsaugos skrynelės 
(box’es) tokiam dėl pasidė|imo visokių brangenybių ar bran
gių popierių, persamdome po $2.50 ant metų.

Taipgi galima taupyti savo pinigus pradedant nuo 
25c., 50c., $1.00., $2.50 ir $5.00 kas savaitę, mūsų 40 sa
vaitiniame kliube, kuris po 40 savaičių išmoka visus sudėtus 
pinigus ir 3 proc. Prisirašyt į tą kliubą galima visada. Nie
kad nėra pervėlu.

Siunčiame pinigus į Tėvynę.

Duodame paskolas ant nejudinamo turto.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

Paduoda gražių doros apysakų —trumpai sakant
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraštis eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams .

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.
Redakcijos adresas

1644 Wabansia Avė. Chicago, III.
eeaaeaeaaaa s >« eeurai>»»»*»»»*Jaaa>sY >»»>■

Liettiviškiįjy Švento Kazimiere
seru Seminarija

Vicuaolyue yra ■ priringismoji mokykla, aštaonių įky
rią pradinė mokykit, ir augžtoji mokykis (High Bebos ).

I-iv t u aiškesnis Sraen priima pas save mergaitei moti- 
ntSui ir uaBklejimai. Seuuuarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: marika. 7 
irtus. siuvinėjimai ir taip tolia*.

GEBOS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale uieHžis-ja kreipties prie Motinos Perdėtinši

Mother Superior, 
St Casimir’s Seminary, 

700 S. Rockwell St Chicago, III.

Tri.Io.iu C-nal IBS

Dr. H. Krasnow
Rusiškas DakUras

Speci.čHsfii Sirpo Ir BtUMrmry Hgm
Ofiao Valandos: ti-»:8U M ryto 

1—8 po pietų 
6-8 vakare.

1346 So. Halsted St. Chicago, III.

Rusai 
Daktarai 
Specijalistai

Mes galime pasakyti kas tas statula ir ’ 
nuo kokio* ligos kenti. Mes spėjame Ii- į 
ta* ii akie*. Mes gydome visokia? eta 

Ksiška* liga*. PaUrima* veltui.
Ofisas 1335 So, Haisted St. 

I Tarpltoxv^l ir 14-tns satv.’
Valandos: 9 14 ry ta iki 8 po piet^. 

Ncdėliomis 9 iki 12 dieno*.

,30135

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

Joseph J. Eli**. Sarininkat. 
4600--4602 S. Woud St. Chicago, III. 
Priimama pinigm j Bank* ulifidyjinitti nuo 
Vieno dolerio «r daugiau* ir mokame trečia 
rrocenią rau«mia imi metų Siaučiame pinigu?

viąae dalis tvieto pigiai, gieiuu ir u-Uingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
paiduodunu Parduodame šifkorlea ant visų 
linijų | k rajų ir iš krajaus, taipgi tikimus ant 
grisiiuka'.ių po visą Amsrika ir Europa.

lluaų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentu* visose k&IboMi ir duoda rodą Ue- 
tuveevnr visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se- ypati’kai ir per laiškus Tik kreipkite*

2
3
4

TURINYS

6v. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų 
tautai.'"' Kun. P. L.

Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K. U.
Tėvynės meilė. D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimierą.

Kaina 20
Pranas

Pusi gryno pelno

“Tautos Fondui”
Jrrb. Kh»l Klebonams ir gerta. Tautos Pgd4o Komi- 

l« — siunčiame bargan. Neišparduotua egzempliorius 
acuesio prašome sugražinti.

skiriama

Adresu obit*:

DRAUGAS PUB. CO
1800 W. 46th St Chicago, 111/

Pate —

25 Ir 50 centų 
aptiekose ir tie

sti! Iš

F. A*. RicMer kCo
74-80 VVasbingtoa Į 

Street,

NEW YORK. ’

SAU3OKIE8 pa- 

saėgdšiojimą, 

V18&d&

ir 

reikalauk 

Bickterio 

Expoller

su inkaro 

lu, kaip ant 

veikalo.

ženk

pa-

28 metų senas iaikraštis

VIEHYK LIETUVNINKU
EINA US SEREM. BROOKLIN. N. Y.

Ir piduoda daugiausiai gwų Ir sau bli; Žl- 
alų lt Amerikos. Europos ir viso uulnto, • 
proMimeraia kaštuoja melams KA $2.oo; 
pusei metų $14K>. Ušruheiiuose metame 

»3.oo:pu»ei metų »1 5(

RAŠYK ADRESU s

J. J. Paukazti* & Co.
120-124 Orand Srr.,

ąa . Brooklyr.. N. Y.

Visi užsisakykite 
Amerik. Lietuviu Dienraštį 

•KATALIKĄ” 
n«!nraatyj Eini o*

tilp* daug greičiau ir plačiau; j 
vis'.ji pajudintai mūr^ gyvenime 
klausimus ku ^plačianaia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Ketuliką*’ yra be- 
partyvis laikraHis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienraityj 4‘Katalike” 
htsa r.aiimo aiškiai ir plačiai su- 
kviesti hetuvi^, o ypač Amerikos 

1 na u iotyfi ame gyvenančių, 8. 
> Valstijų ir kitę šalių gyvenimas, 
J paduoti daugiausia žinių ii Eu- 
[,ro|MW Karo lauk*? ir visuomenės 
i gyvtnlrao.

8nv, Valstijose u Canadoje 
[ tams ................................ ..

pusei metŲ .. |3.00 
trims mėnesiams . . |1.75

i Užsienyje. Ėnropoj^ ir kitur 
J m et” m* ....................... .. . 17.00

pusei motį .. $4.00
i Prenumeratą siųsti Šiuo adresu:

’ AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
“KATAUKA3"

I j 3249 So. Morgan SL, Chicago t |

Ufdfašyk sau ar savo pažįstamiems Lie 
tavoj bėi Amerikoj

n
KAS NORI IŠMOKT

grot ant korneto ir koncertinos tai p-pat ištran- 
sportuoti notas į koncertinos is korneto kreip
kitės į mane. Apsieiname atlikti visokį muzika- 

pik nikuose baliuose vėsėk ee ir t. t.liškądarbą

1.
2.

:2 3.

M. A. Norkūnas, [
Vienatinis Lietarii Išdirbėjai m H 

visokiu ženk lu | ■ 
draugystėm, o y-; > 
patingai: įokardt ( 
gnzftt tičhi meta I

ir padengtu celių 
loitl’u, šarpu, ve 
liavu ir Karunu.

4429 So.
Juozapas Vamagis

Marshfield Avė. Chicago, III.

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 
ir padailintas, talpins:

Vėliausias žinias iš karės.
“Seno^darbininko atminimus" ožvadiutus "Svieto 
pert jUtas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Daniją). <-
Kun Norhuto kelionę j Uetuvų, užvardintų ‘‘Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos".

4. “Škotijos Lietuviai” U Lanarkshire, III Linlith- 
gowshlįre, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. “Lietttkiai Anglijoj”.
6. Koi ispondencijas.
7. Peržvalgos ir mUrgumynai ras sau vietų.

8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpinus, pasistengs tapti viena iš įvai

riausiu ir skaitymui verčiausią laikraščių. h

iii metams ^vilingai (i! uol>, pusmečiui 4 ninnrai (1 aol.J, *1 
9 trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).

Adresas: •

■■Oi M. A. Norkūnas
1M MELUOSE, SI., MONTELLO. MASS.

Rev. Jos. Norbut
įj Mossend, Lanarkshire, Scotland.

C

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas aagliAkai kalbėti. skaityti h 

rašyti labat trumpame laike per šios mok v klos 
atsakančią metodą. Dieaints ir vikannžskhasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Vaisi, ir 
Kanadoj, iDokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai psseknua^a metodą. Džl plateinuj žduų 
rašykite pas:

VVAITCHES BROS.
1741 kol 47Ui Almi :: Gfatgs, Iii

Plymouth National 
BANK.

Kapitulai su perviršiu

Vyriškų „Drabužių Išpardavimas
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augšeiau. Nau- 
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.- 

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

M. Gardim

Atvira kasdieną (ir Nedėiioj) dienomia ir vakarais,

Kas nori 
nebijoti,

tikraigerai aprūpinti savo pinigus ir 
kad jie prapultų, tegul kreipiasi i MB. _ 1

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
Gydo visokias ilgas 

Speeljilletė moterų Ir Valkų ligosi

9—12 prie! piet; 4J0- 7 JO Tatare,

I 3255 S*. Kalstei SL,
rZA WOV,

Jei.nori linksmai ir naudingai praleisti C 
laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckieberry Flnnas |
$165.000.00

Šitoji Banka prižiurus, i 
Suvienytųjų Valstijų va! g 
tižios. Moka 3 nuošimčiu | 
nuo sudėtų pinigų. Galin į 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Pustlethoraite ! i 

iždininkas | 
Mandagus patamarunai -8

Parašjita 
x Lietuvių kali
□ - . M

ura taM
f na tik 75<S'6

1800 W.

i PUB. CO.

Mikolo <1. Tananeviczio
Taupinimo Banką

moka 3%

Pinigus priims

Parduoda Laivokartes į Liet 
vą ir iš Lietuvos.
Siunčia pinigus į Lietuvą;

Apsaugoja nuo ugnies geriau
siose kompanijose Namus, Bi
znius ir Rakandus.

Čia kiekvienam patarnaut teisingiau negu kur kitur.

West 18th St., Chicago, kamp. Union

įer Avė.

Pristato

' v
i. 

'

8

8

ungiat.ua
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