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AMERIKA SMARKIAI
ŠELPIA EUROPOS

GYVENTOJUS.
UNITAS VALDI-

Ui gry
Rusams pasisekė sumušti

TURKAMS PRADEDA
BŪTI KARŠTA.

žiūrėti, kad jos žmonės nebū
tu suvyliojami. Tokie gi Su-

)ILS| II D. KOVO (MARCH) 1915 M.
;T OFF!C£ AT CHICAGO. 1LL-, UN~.»<R THK ACT OF MARCH Srd, 18W.

sės. Visos mažesnės tvirtu-

rie randasi 30 mylių nuo Gar- 
dino. Vokiečiai nors ir smar
kiai spiriasi rusų užpuoli
mams, bet pastarųjų narsu
mas verčia juos traukties.

DARDANELIŲ TVIRTU
MOS PASIDUODA.

Talkininkų .eskadra puikiai 
pasižymėjo prie Dardanelių. 
Kaikurie augių' ir prancūzų

NESISEKA.

SULTANAS PABĖGO IŠ 
KONSTANTINOPOLIO.
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DRAUGAS PUB. CO.
UOS w. stnit Cktcags, ui,

= Grec i Viieikin. At-Alyt« *vok iečiai naši t raukė., 
Į Vokiečiai Mek-tiek trirčiau lai i vykimo tikslas laikomas pa
ikom Gardino gub. ežerų apie- riaptyj. Spėjama, kad ^ilei- 
i linkėse.
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Didelė didžiuma mūsų susi
vienijimo narių priguli j pir
mąjį apsaugos skyrių — ant 
$150.00 pomirtinės — mokė
dami visi lygiai po $2.00 me
tams. Tik po pernykščio sei
mo pribuvo i- tų skyrių nau
jų narių, jau naujais, teisin- 
gesniais pamatais, su mėnesi
niais mokesniais pagal am
žiaus, kuriame į susivienijimą 
įstojo. Senieji nariai, sutik
dami įvesti naujus mokesnius 
pagal amžiaus visiems ki
tiems, tarsi sakyte-sakė: tik 
mūsų nejudinkite. Vietomis 
taip ir nutarė. Seimas per
nai metais apie tuos senuosius 
narius savo nuomonės nepasa
kė“, palikdamas juos lig laikui 
ramybėje. Tečiau daugelis 
jautė, kad šiaip ar taip toji

ar vėliau reikės tas klausimas 
it naujo kelti ir pasekmingai 
išriji. Ir ištikrųjų. toks pa
dėjimas su 1-ojo skyriaus 
mokesniais, kaip dabar, yra 
negeras, neteisingas, ir labai 
skriaudžia nu s

skaičius nuošimčius, pasiro
dys, kad jisai Susivienijimui 
skriaudos nepadarys: kiek 
įmokės, tiek po mirties bus jo 
giminėms išmokėta. Bet tas 
antras^. įmokėjęs tik $40.00, 
gaus tą pačią jminirtinę ir to- 
kiuo būdu skriaus Sus-mą. Ti
krai sakant skriaus visus jau
nuosius narius, kurie turės 
tiek sumokėti į Susivienijimą, 
kad užtektu pomirtiniu riini-
gų ir visiems tiems skriaudi- 

s.
Tokia tvarka negali būti pa

kenčiama, nes viena ji rodo 
neteisingumą Susivienijimo 
TMtthirtn, ‘ antra — ii silpnina

iviue. iuia bt-r įsū
niais bevelk nieko nelieka 
gryno pelno. Seniai nariai 
ima mirti, o tuo-tarpu moke
snių iš jų palyginamai iuplau- 
kia nedaug. Čia dar prisidė
jo neatsargumas kai-kurių 
kuopų viršininkų, kad priim
davo nemaža narių, turinčių

, negu 50 metų, arba 
iomis ligomis, ingyto-

yn

lės pn

Pir

CHICAGO, ILL., KETVI
ENTMRSD AS SCCOND-CLAffi MATTDt JULT fth. AT TI

r i nti pilnai apsaugos mokes
nio, nes tos organizacijos sto
vi ant labai silpnų pamatų.

Imkime iš anksto svarstyti 
šitą klausimą kuopų susirin
kimuose. Visų-pirma mes tu
rime žinoti, ką sako tame da
lyke įstatymai tų valstijų, ku
riose yra. mūsų Susivienijmo | kalnų linijos, 
kuopų. Kiek žinome, tie įsta
tymai ne visur yra vienodai 
gnežti. Svarbiausias klausi
mas tai tas, kokiuos mokes
nius turėtų mokėti senieji na-

RUSAI IŠNAUJO PRADĖ
JO MUŠTI AUSTEI 

JIEČItJS.
Petrograde paskelbta, kad 

rusų kariuomenė sumušė au
st rijiečius ant visos Karpatų 

Austrijiečiai 
manė prasimušti pro rusų ka- 
reivijos liniją Bukovinoj, bet 
kaip matyti iš apskelbimų 
.Tiems tas nepasisekė.

Auštrįjieeių naujoji armija, 
riai: ar pagal to amžiaus, ku- į vadovaujant kunigaik. Juozui 
rį jie turėjo, įstodami į susi- jFernandui maršuoja Nadvo- 
vienijuną, ar pagal dabartį- j rriOf, jjnk. Rusai tose apielin- j 
nio savo amžiaus T

Žinoma, atsiras visokių na
rių. Vieni sutiks mokėti nuo 
amžiaus, pasilikdami tame pa
čiame skyriuje; kiti gal pa- 
norės persikelti į aukštesniuo
sius skyrius. Bet bus ir to
kių, kurie nesiduos pnprašy-k~r .n
ti, ar prikalbinti, kad imtų J VOKIEČIAI TRAUKIASI 
mokėti naujus mokesnius. Gal NUO NEMUNO 
atsiras ir tokių kurie kad ir Vokiečiams Lietuvoj' ir vėl 
norėtų prisitaikinti prie re- Į nebesij,eka j kariuornenė j

bet negalėtų dėl savo traukiagJ atga) Ant visos K- j
nijos Lietuvoj rusai atmuša ji1

Rusai stipriai laii

SYK : 
ČER) 

Austrijiėči
jau nebesirafedn.

■ sottinė
r------ --- - z V ~ ra|kėse turėjo tik mažus karei-1 t,ūn)uįė 
vių pulkus, bet spėjo juos 
greitai sustiprinti, ir įvykus 
susirėmimams suturėjo au- 
strijiečius. Daugiaus 1,000 
nclaisvin patelio į rusų r-in-

CIAI ANTRĄ
APLEIDO 
OVICUS.

į <’‘ornovicuAse
Bukovinos 
pakliuvo į 

-ai baisiai

tų kalnuose.
—--------

PRANCŪZĄ fSUĖMĖ AME- 
RIKBŠ LAIVA.

Bostone gauta žinių, kad 
Emery Stsasr.sliip kompanijos 
laivas “Pacifiš“, plaukiantis 
iŠ Galvesiono į Rotterdamą 
suimtas prarėiizų kariško lai- 

i vo ir nugabentas į Deal.

RUMUNIJA SLAPTAI MO- |
BILIZUOJASI. jį

Rumunija tebesirengia ku 
rėn. Valdžia reikalauja, kad ! Į 
parlamentas paskirtų karės | 
reikalams 40,000,000 dolerių. k

TALKININKAI ATAKUO
JA SMYRNĄ.

15 Prancūzijos ir Anglijos 
kariški laivai atakuoja Skut
uos uostą. Kaikuriuos Smyv- 
nos tvirtumos suardytos. Gy
ventojai apleidžia miestų di
džiausiame sumišime.

ITALAI REIKALAI JA 
KARĖS.

Italijos valdžia šaukia tar- 
nyston visus atsargini’.s ofi- 
cierius. Vokietijos ir Austri
jos spėjimai, kad Italija pa
siliks neutralė, greičiau neišsi
pildys. Ir vokiečių kaikurie 

—x— -ik— K-t;..

nės, kurie yra su juo arčiau 
susidūrė, jį tirinėję. Bet svar
stykime jį ir visi. '‘Drau
go” skiltys (Susivien, sky
riuje) bus atidaro* visiems 
Susivienijimo nariams. Iki 
seimui liko nedaugiausia lai
ko. Tad imkime svarsyti ši
tų klausimą iš anksto.

F—as.

▲MAAMjua auiHtilrtk apACAUV 
Konstantinopolį. Konstauti- 
nopolyj baisiausia suirutė. 
Tarpe jaunaturkių didelis su
mišimas, nes jų vadai taip- 
pat rengiasi apleisti miestą. 
'J'urkų laivynas pabėgo nuo 
Dardanelių ir dabar randasi 
Marmoro jūrėse.

DARDANELIAI 
GAI LAIK

Talkininkų kari; 
ties Dardant- 

i veikia. T viri 
viena po kitos.

na
kis

lais smar- 
urnos griu- 

Apskaito- 
d Dardaneliai nebega-
i laikyties ir greit pa

kin norįs išgauti pas Ameri
kos bankieiius Rusijai -pasko- 

18.000 AUSTRIJIECIŲ PA-j1?- J
IMTA NELAISVĖN.

Susirėmimuose Galicijoj 
Stanislavo apielinkėse rusai 
paėmė nelaisvėn 153 austri- 
jiečių oficierius ir 18,522 ka
reivius. Beta paimta daug 
kanuolių ir nemažai kariškos Įaivai jau paiiekė Kilid-Bar 
amunicijos. Į tvirtumas iš Europos pusės ir

1 Kale Sultanit iš Azijos pu-
2f>ū,0uo VOKIEČIŲ ŽUVO.

. Londone gauta žinių, kad mos, gulinčios prieš tuos for- 
Nemuno ir Vistulos upių apie- ■ tus užimtos prancūzų ir ap
linkose rusai taip smarkiai I glų. Jeigu talkininkų eskad- 
pradėjo veikti paskutinių die- rai ir toliau*, taip seksis, tai 
ną laike, kad vokiečiai kasdie neužilgo jinai pasieks Mar-

rie

Adr.

s

NAUJI MŪŠIAI
LIETUVOJE. •

Netoli Simno įvyko smar-

Pradės eiti šiy mėty Kovo menes) Chicagoje.
“PAŽANGA,, eis tautiškai-krikščioniškoje 

dvasioje.
“PAŽANGĄ” leis “Draugo” Bendrovė.
“PAŽANGĄ” ves tie patys redaktoriai, ku 

redaguoja savaitraštį ‘Draugą”
“Pažangos” Kaina 

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

Draugas Pub. Co.
i800 W. 46th Street. - Chicago. III.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
MILŽINIŠKI.

nebegalima tikėti, jinai nctiž-'vokiečių. Vokiečiai pralai 
ilgo pradėsianti karę prieš vo- Į mėjo savo pozicijas ir pasi- 
kiečius. traukė atgal betvarkėje.

Italijos spauda karėtai agi-1 Rusams pasisekė sumušti 
tuoja už kari. gyventojai l:c- vokiečius ir prie Leipunų, ku
lia karštas manifestacijas.

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Rusams sekasi Ant kai

riojo upės Nemuno ktnnt • ir 
šiauryje nuo Gardino rusai 
atmušė vokiečius atgal.

Prie upės Vistulos, Pilicos 
apielinkėse eina smarkūs susi
rėmimai.

250,000 VOKIEČIŲ UŽMUŠ
TŲ — I,2oo000 SUŽEISTŲ.

Londone, karės žinovai pa
skelbė, kad Vokietija nuo pra
džius kares įrištojo užmuštais 
ir sužeistais 1,500,000 karei
vių ir ofieierių. Iš šito skai-

davos ir Sano upių austrijie
čiai atakuoja rusų pozicijas. 
Pietuose nuo Lutavisko au-: cinus ant užmuštų pripuola 
strijiečiai norėjo-pereiti Sano 250,000; ant sužeistų 1,250,000 
upę. rusų kariuomenė juos at-1 žmonių.
rėnšė. I T/oyidnfo “TYntTv Mali** FO-

- 11 esįAMMicMUiS praneša iš K.O- 
KĄ. SAKO VOK1EČ1A11 .penhagos, kad vokiečių pa- 
Tarp jūrių ir Somme buvo skelbtame žuvusiųjų kareivių 

susirėmusi vokiečių artilerija' skaičiuje randasi 5,964 oficie- 
sų prancūzais; vokiečiai išlai- j riai,’ iš kurių 19 generolą, 
mėjo keletą naujų pozicijų.

] DINIS DINGO.. i VogeZU. ka‘TSe
Į nepar Simai ne. Champagne pro 

j Laike pa.-kutinių dviejų^mė- į-vincijoj vokiečiams pasisekė 

■apie Vokietijos sosto įpėdinį,

čių nuostoliai žmonyse apskai- Konstantinopolis, nes tik siau 
i tomą 250,000. Ypatingai nu-; ra Bosforo pertaka skiria jį 
i kentėjo gen. Hindenburgo ar- j nuo Mannaro jūrių.
■ mi ja. Mūšiuose prie upės ■ ■
į Brnzos vokiečiai palydėjo ■ VOKIETIJOS SOSTO ĮPĖ-- 
1100,000 savo kariuomenės.
Prie Przasnyszo vokiečių žu
vo 30,000.

VE1KIA
Generalis Jungtii 

jų trasos viršininL 
son apskaitė, kad laike pasku
tinių penkių metų apgavikai 
per Jungtinių Valstijų krasą 
išgavo 351,000,000 dolerių.

JEFFERSONO NAMAS — 
MUZIEJUMI.

.Jungtinių Valstijų kongre
sas žada nupirkti gimtinį na
mą prezidento Jeffersono 
Monticelloj ir padaryti jį mu- 
Zvjunii. 
AMERIKA IŠSIUNTĖ lTŽ 
"71,400,000 DOLERIŲ MAI

STO J EI JhiPĄ.
Jungtinės Valstijos laike 7 

mėnesi“! išsiuni ? i aire, < n vi.j^?a| 
so';!i. valgomųjų produktų UŽ ■ —- 
377.400.000 doleriu.

CAKNEGIE KNYGYNAS 
| PAVIRS KALĖJIMU.

Amsterdamo mieste ,N 
i Yorko Valstijoj rengiam 
perkeisti Carnegie dideli na- 

jmai, pavesti knygyno užlai
kymui, į kalėjimą. Miesto.val-“

VOKIETIJOS SENUKAI 
ŠAUKIAMI KARĖN.

Nesenai Vokietijos valdžia ,lžia apskaitė, kad užlaikymas
nėšių nieko nerašo laikraščiai aįįmti keletą prancūzų tran- buvo išleidusi paskelbimą, knygyno kaštuoja daug pini- 

RURAT PRŪSU I lETUVOJj;?" Ikad žmonės, sulaukę 55 - 60 KP « ™*stui neapsimoka to-
‘ 1 Buvo net atėjusios žinios, kad Kovoje su rusais vokiečiai' metų senumo netikę karei, da-! liaus knygyno iskašeius mokė-

oen. nmaentrargo sumanj- j;8 pasirodė,, jflaunėjo ties Gardinu. Rusų ' bar, kaip praneša iš Kopenha-'1' Dabar tariamos, kaip tas
m&s įsi ve i į ie uvę, ga | prasiman ymu*- Dauguma spė-a2puolimai visur atmušti. j gos šaukiami i karę visi, kas --nygynas paversti kalėjimu, 
griūti vienu matu. Gaunama |ja. gal ir teisingai, kad Vc^ie-! prANC«ZI: LAIMĖJIMAI.'tik žali dar ainklns vartoti. I 
žinių, kad rusų armija n 
tai, kad atmuša 
puolimus, bet ir veja juos 
Prūsų link. Hindenburgo ka-

i uu » v _ __ __ _ _______ ,
I kad žmonės, sulaukę 55 - 60 KV ir miestui neapsimoka to-

PRANCCZŲ LAIMĖJIMAI, i tik gali dar ginklus vartoti.
. , - Kazerią pašalino sosto gįauryj nuo Atras ties No- -............. .

okiečių už-; įpėdinį iš karės lauko už netĮ- trc Dame de Lorette vokiečiai' AMERIKIEČIŲ NAUJOJI
! kusį karės, vedimą ir laiko jį i stengės išmušti prancūzus iš j - KARIUOMENĖ.
|kur nors \ ol.ietijoj pozicijų, bet nepasisekę. Į New Yorke ofidjaliai pa

skelbta, kad Uutupu laiku
> prasi-’ta labdaringiems tikslams 6,-

dės organizavimas naujos ka-14<*0,000 dolerių.

BOCKFELLERIO FONDAS 
IŠMOKĖJO 6,400,000 DOL.

Sulyg raporto išduoto Ro- 
ckfellerio fondo, paaiškėjo,

Nei LAIVY- cūzai nors ir išpalengvo eina Jungtinėse Valstijose■ a r , . .
iems) tuokės- Į

ryn.
mokesnius

ikie

NAS PLAUKI 
DAR DANELI

■ čiai 
P<

be pa-i 
.siseka,
< viena |

’ Susirėmimai tarp turki

Turi

vra visiška“

Smarkūs susirėmi 
se.

rusuos

PRANCŪZAI KOVOJA 
KAIP LIŪTAI.

suJy-1 Champagne kolionijoj pran 
tūzų kariuomenė varo vokie 

Įėius atgal.' Šiaurėje nuo I 
itheH ir Mes 
ėmė nelaisv 

į kareivių.
i jai ties de Piruvokia-' 

puolę prancūzų 
prancūzų

Europai iš 
Vogezų kalnuose permainų riuomenės. Jos sąstatan ineis tų pinigų pateko 1,000,000 do

ką-j didesnių nebuvo. j visi išsitarnavę kardviai. Ti- lenų. Ta apskaita palyti tik
—...... —- Ikslu tveriamo Amerikos legi 1014 metus.

AUSTRIJIEČIAI NENU- pono bus apsaugojimas šio:“ 
STOJA VILTIES. , šalies piliečių nuo netikėto už- -

Vienoje paskelbtas sekantis puolimo kokio-nors priešo. Le-1

Į erti

Jonas Fr 
ej pažy

IŠLEIS 500,000,000 DOL
Jungtinių Valstijų iždo se- 

sfudjelta nranašiniaMi “Run giiono sutvėrimu ypač rūpi-į k rotorius MeAdoo prarieįa,. . 
ižpuolimai rytuose nuo Piet-'tnasi buvęs Jungtinių Valstijų kad neužilgo bus išleista <500,- 

rti anglų j rakovo austrijiečių amu.šti. j prezidentas Rooseveltas. Ap- 0*0,000 dolerių. Ee pinigai 
turkams Kitose vietose viskas randasi skaitoma, kad tą legijoną su- 1 i federaliniua

tomedos lai- po senobei.”.

1

1



DENTAS NEVA- |gų kandų, silpnų gyvulių. 1 AUf *| |A I f TlIVfiC g(‘reK 
ANT PARODOS. . Kauno gub. rekvizicija pra-i » UCIUIU* |untw>mw

ntas Wilsonas buvo sidėjo kiek ankščiau ir ten bus 
s važiuoti į San paimta kariuomenei 50,000

Panamos parodą, gy vulių.
tinių dienų atsitikimai, ----
• »ttėlė daug naujų klau- nLNIAUS

simų, taigi ir prezidentas pa
silieka Washingtone, kad juos
apsvarščius.

Smilgelių kaimo Petras Stan- j 
kūnas rato savo broliui Jonui IT* .__

t.
kur

Stankūnui į Philadelphia, Pa.
Mielas broli! Nuo jūsų lai- 30 

škelį gavau 13 d. sausio, —I yra jau j 
nuoširdžiai ačiū. Linksma ir j 
malonu skaityti laiškus nuo jgvaj 
saviškių iŠ tolimo krašto. Pa-; Stankūnas 
sistengsiu ir aš jums kuodau- tįmjįūnų Iziiiunut -ntikini su-,su 
giausiai žinių surinkti iš 8avo[j,eigtag Antanas Bogvilas 
krašto, kad turėtumėt ką pa- baigia Jona8 Upin.

GUBERNATO
RIAUS PRANEŠIMAS 
Augščiausiu įsakymų pas:- 

remdamas, pranešė Vilniaus 
gubernatorius, kad vokiečiai, 
iaustrijiečiai ir turkai, Vil
niaus gub. gyvenantieji per 
Į dvi savaiti išvažiuotų iš Rusi- 

bū- 
per 
tas 
Ru-

NEW YORKO ANARKI 
ŠTAI TEISME.

Frank Abarno ir Carmine
Carbane kaltinami bombų pa- UžriJni^aTjmsįrtai 

“0. 'i*«ns suteikti. Kas 
dvi savaiti neišvažiuos, 
bus priverstinai išveistas 
sijos gilumon.

‘ "įj1 y j ~

S -
patraukti teisman. Jiedu vi
same kame kaltina Adadea 
Polignani, detektivas, kuris 
kad susekti anariristų veikimą 
pristojo prie jų organizacijos 
ir pragyveno jų tarpe keletą 
mėnesių. Ir jam puikiai pa
sisekė, Anarkistų sumany
mai išsproginti bažnyčias, dir
btuves laiku buvo susekti. 
Abarno, kuris nunešė į šv. Pa
triko bažnyčią bombą, prisi
pažino tą padaręs. Carbone, 
kuris bombas gamina taip-pat 
prisipažino kaltėje, tiktai jie
du abudu sako, kad jie tai pa
darę prikalbėti Polignanio. 
Teismas mažai teatkreipia a- 
tydos į anarkistų pasiaiškini
mus ir ves tardymą pagal de
tektyvo Polignani nurodymų.

ŠELPS PRŪSŲ 
LIETUVIUS.

Vilniuj įsteigė lietuviai nau- 
■»*» *)■*»*••*« •» • Vis vi inlniviaia—r-----
Prūsų lietuviais, paimtais į 
nelaisvę. Šitos draugijos in- 
galiotiniai, gavę gubernato
riaus leidimą, galės lankyti 
lietuvius nelaisvius ir juos 
šelpti.

kvl*- muštos, Falkonių Meiliūnas
Lietuvos viešame gyvenime, užmuštas. J uosas Švedasauc 

baisi suirutė. Tarp katalikų 'kas nelaisvėje, rašo labai blo- _ _ - j-.——.. .
ir mūsų pirmeivių kilo nesu gal jam ten ėsą, geriaus mir ! Vokiečių viršininkas, vokie-]Manche kanalas labai pritin (savo nelaisv _

’ admirolas Tir-jka tokiai kovai. Taria tiesą ianaš p’".-
_ - ... - - - kalbą šaukia visus prie vieny

rdžiais, negu mi ji blokada, bus labai pavojin- bės.
bumai a, pasta- ga anglų laivynui. Xuo Yai5tiečių atetovų kai-

^įpratimai. Pirmeiviai viso- tis, negu vokiečio nelaisvė. 1 laivyno fa,»nm m nuo: wn«u x«ri« »>••"<»
I tais būdais stengiasi užgrob- Juozas Kviliūnas sunkiai ] pitz, daugiau atsižymėjęs sa- pasakyti, kad mūsų paskelbto- 
ti į savo rankas Lietuvių sužeistas. Ir daug pažįstamų vo puošniais žodžiais, negu mi ji blokada, bus labai pavojin- 

” ‘ litarištatt gabumais, pasta- ga anglų laivynui.
ruoju laiku pradėjo atakuoti Taip gir. m Vokietijos lai- h, Ėvsieievas/km-is karštai

k

“BLAIVYBES” DR-JOS 
SUVAŽIAVIMAS.

Vasario 17 ir 18 d. Vilnio
je Sakalų salėje šaukiamas 
visuotinis Lietuvių Katalikų 
"Blaivybės” draugijos suva
žiavimas. Be kitų dalykų, su
važiavimas turėsiąs nutarti ir 
apie lietuvių “Blaivybės” 
draugijos dalyvavimą visos 
Rusijos Blaivininkų šventėje, 

Prapuolė be žinios karei- kuri būsianti šių metų gegu- 
viai: Bened. Nareikis, Šiaulių 
ap., Akmenės valsčiaus, Jonas 
Palekevičius, Šiaulių apskrič., 
Kruop. v., Stan. Stanevičius, 
Šiaulių ap., Akmenės v., Pra
nas Šliažas, Šiaulių ap. Zara
sų vai, Jon. Nareikis, Šiaulių 
ap., Papilės v., Pranas Mo- 
skulis, Šiaulių aps., Kuršėnų 
vai., Vincas Budinis, Šiaulių 
ap., Skėmių Liudv. Buši- 
nis, Šiaulių ap., Viekšnių v., 
Petras Savickis, Šauklėnų v. 
Šliauteris Konst., Viekšnių v., 
Dan. Talovašis, Šiaulėnų vai., 
Stan. Galenis Ligumų vai., 
Stan. Šiškevičius, Šiaulėnų v., ir igauniai vasario mėnesyje 
Jonas Poškūnas, Ligumų vai., žada sutaisyti Lietuvių dėl 
Kazys Valavičius iš Kauno, karės nukentėjusių šelpimo 
EI Gailelis, Šiaulių ap., Kru- 
kių v., Pranas Grablevskis iš 
Šiaulių, Juozas Trinkus, Šiau
lių ap., Grudžių v., Jon. To- 
mašaitis, Šiaulių ap., Kuršė
nų vaL, Prąnas Stefanavičius 
iš Šiaulių, Pranas Kveikcis 
Šiaulėnų v., un. af. VL Gru- 
ževskis. Šiaulių v., Kaz. Pov. 
Uiman iš Šiaulių, Ed. Valot- 
k» iš Šiaulių, Boles. Sirtovas 
iš Šiaulių, savanor. Jon Juke- 
vičius iš Šiaulių, Liudv. Ka- 

■teeraa, Šiaulių ap., Blagov.
raL, pr. Kaeucevičius, Šiau- 

, lių ap., Konst. Leščis Ukmer- 
" gės ap., Aluntos v:, Ant. Zlo-

nas Serkaitis, Šiaulių ap., Jo
nas [Mackevičius iš Kauno, Le- 
’oold jGadel, Šiaulių ap. Pa- 

'! v., Pr. Dargis, Šiau
lių ap., Akmenės v., Stan. Ba- 
lutavičius, Šiaulių ap., Padū
kino v.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
KARES AUKOS KAUNO 

GUBERNIJOJ.

žės 10 ir 11 d.

Draugiją dėl karės nukentė- ir nepažįstamu palydėjo sa\o 
jusiu Holnti :ner susirinkimus galvelei -JBfekia _ , _ _ ___

Laikraščiai rato, kad dabar Angliją, žinoma, kaip vokie vyno viršininkas, o vokiečių 
mūšiai eina via ąnt vietos, liet 
pavasaryj išnaujo kils skei ly- 
nėa. Kad kaip nors nuvei
kus tas nelabasis vokietis, 
žmonės lengviau atsidvėstų.

Austriečius, mūsiškiai, kad 
pliekia tai pliekia, nilaisvių 
lūkstantimis suima...

Dabar savais reikalais. Ja
vai šiemet neišaugo, pas mus 
dar šiaip-taip, pas kitus ūki
ninkus visai blogai. Kitas 
ūkininkas ir 3 gorčių vasaro
jaus nepririnko. Žmonės nu
sigandę, dauguma tik sykį ant 
dienos tevalgo. Bijosi mais
to pritruksią. Javai brangus: 
rugių pūras 4 rub. kviečių —■ _ __________ ______________ w_____ .t__________
5 rub. avižų — 2 r. 50 k., mie- [ laikraščiuose tilpo valdiškasiant jūrių, mes-gi ją užblokuo-Į skis. Jis kalbi 
žiu — 3 rub. 50 kap. (paskelbimas po vardu: Die j Sime po vandeniu ir iš oro”.

Mane Pompėpuose pripaži- [ tVahrheit ins Ausland!” (Tei[ -----
no netinkamu Itarcn, — pali- gybė užrubežyj!), J—= ”
kau namie, bėt paskiaus “j
n žmonės’ įskundė ir turėjau kaip kurie gali ir išmano in-[Vi; 
važiuoti i i anevėž) į komisiją, jfonnuoti neutrales 
Apžiūrėję net paakius sykius, apie “teisingą

[gį”, apie “tikrą vokiečių pa- [ Hindenburgo armija m 
[dėjimą ir aplamai apie vokie- kė pageidaujamo rez 
[čių “teisybę”. Po to paskel-,Taigi vokiečiams, ypač 
[ birno tuojans tapo sutverta i rūpi pakėlimas gyventojų dva ] 
i specijalios draugijos hiū- i sios 
<rtB, kurių tikslų buvo iš- į vali 
siuntinėti vokiečių laikraščius, Į

Viso pasaulio atyda atkrei- Laiškns ir atsišaukimus švei-j 
' ~ lanelius. Nuo Dar- carijon. Italijon, Amerikon ir I 

danelių likimo priklauso liki- Skandina vi jon.
vinie nuiro ictijau puon v- i uiao ivunotfillt i no polio. Turki Tuo pačiu laiku buvo dele-j 

dė neapkainnojama, — tikrai jos sostinės. Kaip paskuti- guoti speeijaliai pranašė jai į j 
nių dienų atsitikimai parodo, [ neutrales viešpatijas, kuriems 
tai Dardaneliai nebeilgai ga- [ buvo prisakyta kiekvieną vo
lės spirtis ir turės pasiduoti, kiečiams padarytą užmetimą,! 
Pabaigoje prabėgusios savai- nušviesti taip, kad Vokietija j 
tės turkų laivynas pasitraukė j būtų visados teisi ir nekalta, j 
nuo Dardanelių, sultonas ap- Mini steriai-gi, kunigaikščiai iš i 
leido Konstantinopolį, aplei- J 
do jį ir valdini nkai>

Dardanelių dauguma tvir
tumų nutilo. Spėkos turkų 
iiiiuiiiasi kiekvieną dicuą. Jei
gu Vokietija nesuspės pasių
sti į Dardanelius savo laivų vii _ 
skas greitu laiku galės užsi- ] nai turi išlaimėti karę. Buvo 
baigti. Rusų laivynas, suside-[ prisakyta apie belgų ir anglų 
dantis iš šešių kariškų laivų. niekšystes, apie jų melus dėl

baisius trūkimus ir aLatruk- 
eijas kelia, ir taip jau viso
kiais būdais trukdo darbą. 
Narsiausiu kariautoju pasiro
dė esąs p. Bulota, tik nelaimė, 
neką gali padaryti, — silpnos 
spėkos, trūksta šalininkų. Prie 
Lietuvių nuo karės šelpimo 
draugijos prisirašė daug kata
likų, — mokestis 3 rub. ir 
draugija auga kaip ant mie
lių. Aukos plaukia iš visų pu
sių.

Pirmeiviai buvo sutverę sa
vo komitetą, bet neilgai gyva
vo. Susitvėrus stipresnei or
ganizacijai pavienių žmonių 
sumanyti komitetai žlugo. Da
bartiniu laiku pirmeiviai pa
siliko vieni ir skursta.

laikraščiuose iškilo pešty
nės. “Viltis” huvo susirė
musi su “Liet. Ūkininku”. 
Pasekmės tos pačios. Pirmei
viai nieko naujo nesugalvojo

čiams ir pritinka... per laik
raščius. Kiekvienas tėmyjan- 
tis karę nuo pat pradžios, ga
lėjo pastebėti, kad nei viena 
viešpatija nepasinaudoja taip 
plačiai kova per laikraščius, 
kaip vokiečiai.

Vokietijos ciesorius, sosto 
įpėdinis, kancleris, ministe- 
riai, net ir generalio štabo na
riai pasidarė taip dideliais my
lėtojais plunksnos ir popieros,

laikraštija iš to pasikalbėjimo 
ištraukė didelį vokiečiams 
džiaugsmą. “Frankfurter Zei- 
tung” atkreipė domą dar į 
tai, kad Tirpitz labai atsar 
giai kalbėjosi apie oro laivy
ną, nenorėdamas atidengti 
dar vienos paslapties, kuri ir
gi anglams bus nemaloni.

Tokioje pat dvasioje rašo 
“Deutsche Tageszeitung”, ku 

__ ___ __________ ____ ri pacitavus Tirpitz’o žodžius, 
kad bepaliovos rašo ir rato, atkakliai klausia: “Kam-gi 
Ypač dabar, kada vokiečių pa- dabar grūmoja badas: mums 
sisekirnai jau gana abejotinos ar Anglijai, kuri mus 
vertės, vokiečių diplomatai norėjo badu numrfrinti, pasili- 
darbuojasi išsijuosę.________ (ko netrukus viena bado aky-

ibieiekm, kud Vlil'tiėčiai viaU- 
dos parems valdžią, jie kovos 
už savo krašto gerbūvį. Val
stiečiams rūpi paliuosuoti ru
sų tauta, nuo Vokietijos prie
spaudos.

Šventikų vardu kalba Ge- 
peckis. Jisai sako, kad visa
da, kada tik Rusijoj iškilda 
vo istorinės svarbos reikalai 
pravoslavų bažnyčia priimda
vo dalyvurną. Tai ir šiuo lai
ku bažnyčia išpildys savo pa
reigą.

GUDAI — LIETUVAI.
Vilniaus gudai (baltarusiai) 

sausio 25 d. Filarmonijos sa
lėje taiso vakarą, kurio pel-ljr net truputėlį susikompro- 
nas bus šelpti dėl karės nu- m i tavo besiginčydami, 
kentėjusius Suvalkų guberni
jos gyventojus.

LA TATAI — LIETUVIAMS.
Liet. Šelpimo draugijos in- 

galiotiniais Baltijos miestams 
išrinkti kun. J. Tumas ir Pr.

Mašiotas. Kaip latviai taip1

draugijai rinkliavas.

“Liet. Ūkiu.” karės metu elL0"/..
nusilpnėjo. Valdžia uždraudė Su t. ■ ra pagar a 
leisti priedus: “Jaunimą”,! , ■K^etras St. 
“žemę” ir “Sveikatą”. Taip j18 saU810‘;«»
sakant pačios grietinės jau I 
nclkira tik išrūgos beliko. j

“Liet. Žinios” buvos visai! 
! sustoję eiti, dabar vėl atbudo, i 
tik dar svirdikuliuoja, nes ant [ pta į Dardi 
labai laibučių kojų stovi. f “ _

“Viltis” karės laiku pasiro-jmas Konstantinopplio, Turki ]

ŪKS APŽVALGA.

LENKŲ DEKLERACTJA.
_______ ___ ___ __ i Nuo lenkų grupos su trum-
Dar spalių mėnesyj, Berlino j vaizdoje. Jinai blokuoja mus [pa dekleracija išeina Jarc.n- 
’* *** L—, ---=-------- : J---- n.1.1--- I.,.,- kp/Į Jioje sun-

. Iki, je valandoje, visos karės 
Į Tai paskutinio laiko vokie-, smikęnybės sugriuvo ant Len- 

____________ kuriame [Čių kova per spaudą, Vokie-Įkij<s. Bet dabar ne’aikas 
ge- šaukiama visus piliečius, kad čių visuomenė jaučiasi nekaip. ’ kalbėti apie skriaudas tik reį- 

'— įsiems aišku, kad Prancūzi-I fcj- svarstyti, kaip geriau ap- 
viešpati-Į joj vokiečių kariškieji fesg- J saugojus slavus nuo pavojau^ 
arės bė-Įsniai nenusisekę, generolo - Tokios nuomonės lenkai laikė- 

lepasie-1 si istoriniame Dūmos posėdy 
sultato. j je, tos pačios jie tesilaiko ir 

dabar dabar.

r infiknnimas neutralių n0VBS . .rK.ša, kad 
ių, jog pas juos tai vis- ■ p?;1

kas eina kuogeriausi.u. I Irsią: y:
Ponas Tirpitz pasakoja put- Atsto

kias pasakėles apie vokiečiais var4u ,

ij« dalimi ir jos t 
a armėnų tikslu.

kalbėda

Įlfi LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
VEIKIMO.

Paskutiniu metu įsisteigė 
nauji skyriai šiose vietose: 
Alyte, Viln. gub., Rumbonyse, 
Balbieriškyje, Igliaukoje, Vei
veriuose, Zapiškyje, Garliavo
je, Augs. Panemunėje, Suv. 
[gub. ir Rumšiškyjc Kauno gu
bernijoj.

Pašalpos draugija pasky
rė: Rumbonių skyriui 200 r., 
Zapyškio — 300 rub., Gar Ii a- 

ivos — 800 rub., Augš. Pa- 
’neTTTtfflės — 700 ytniMšitkės 
t— 2ŪU r. ir Vilniaus — 1,OUO 
rublių.

niu ir iš oro ir žmonėms, ku- 
ne neturi supratimo, kaip 
sunku, tiesiog negalima tokius 
pienus įvykinti, atrodo, kad ir 
ištikrųjų vokiečiai išpildys sa
vo sumanymus.

Vokiečiai geri pasakų rašy
tojai, bet mes žinome, kad pa
sakojus neatsieksi ko nors 
naudingo . Taip matyti, kad

ivo pareigą u
ko

suprantame kokią didelę svar
bą turi lietuviams dienraštis. 
Greitai paduotos žinios, tele
gramos, dienos klausimo 
straipsniai, korespondencijos, 
apysakos iš karės atsitikimų, 
feljetonai iš nelaisvių gyveni
mo aiškiai nušviečia karės pa
dėjimą ir be didelio vargo pa
duoda savo skaitytojams ži
nių apie karę. Suraadaiae 
kiek vokiečiai pridarė šunybių 
Lietuvoje, kiek papildė nedo
rybių.

Iš Suvalkijos vokiečiai vis
ką išgabeno į Prūsus. Kai- ___ _

išviso Suvalkijoj apie 3,000 tob Bosforo. Bis laivynas ga-1 kad nsų kraštų tmkroaciai tut 
sodžių. Gyventojai į pirmas Ii tuo jaus pradėti bombarduo- įg mirgėjo vokiečio “didvy

ri rytines Ko: “ ' ’
tvirtumas.

Rusų laivyną prie Bosforo 
ir anglo - prancūzę, prie Dar
danelių skiria tai 
Tikrai negalima 
rioje vietoje randam turkų lai 
vynas, bet spėjama, kad ne
toli Hellesponto ir stengiasi 
priplaukti arčiau Konstanti
nopolio.

Konstantinopoli^ puolimas 
labai svarbią rolę atvaidins 
dabartinėje karėje. Jis bus 
daug žymesnis, egu Antver- 
00 puolimas.

Praėjusi savrfBI
karės laukuose nieko naujo 'Sun” korespondentą 
nesuteikė. Tien vokiečiai Į į jį atsiliepė: 
buvo išnaujo užpuolę Lietuvą, j "Anglija 
buvo užėmę nemažai Lietuvos j marinti,

karališkos giminės ir visi ge
nerolai pradėjo skelbti vi
siems svetimų valstijų naujie
nų ieškantiems koresponden-

kas spėkas ir jos nepaprastų 
galybę, ir kad Vokietija būti-

ti ant popieros ir po-

VALSTYBĖS DŪMOS
PMKK.

vargų. Estai ir latviai i ki pa
baigos šios karės bendrai su 

I ''įsais gins tėvynės reikalus.
Žydų vardu Fridinanas at- 

i stovas iš Kauno gub. pažymė
jo, kad žyliai Šioje karėje iš
kentėjo daug, bet visgi jie iš
tikimai kariauja ir toliaus 
tai p-pat pildys savo pareigas

Toliam, kalba inusulmanų 
atstovai, atskiri rusų atstovai, 
Miliutovas. Visų kalbos la
bai patrijotiškos. Kiekvienas 
išreiškia valdžiai ištikimybę ir

J[“Rier/
26 ir 27 sausio atsibuvo po

sėdžiai Rusijos Valstybės Dū
mos. Pirmasis Dūmos posė
dis buvo tąsa to garsaus žmo
nių atstovų posėdžio, kada vi
sų tautų atst 
vo deklari 
lietuviai 
kimšl 
pilna

Posėdis užsibaigia sekančia 
rezoliucija; Valstybės Dūma 
pagerbdama narsumą savo 

kart

•p 'Ui?eiles pakliuvę kovojo už kraš
tą, o tuo tarpu jų šalį prie
šas nuteriojo. Jau kad turto 

[ neteko ir gyvybės nebesigailė- 
Įjo... (Visas lapas toliaus cen
zūros išplėštas).

„ | Taigi, sako, piragai prieš 
kitatiek ūkininkų svečių, kurie I’iragus. Pirmą sykį, kada 
skubėję į susirinkimą, išgirdę, 
kad “Žagrė” nirkinėsianti 
padegėliams ir nuo karės nu
kertėjusiems grūdus. Ūkinin
kams rūpėjo pasiūlyti draugi
jai savo atliekamus grūdus. 
Susirinkime dalyvavo taip- 
pat gubernijos agronomas ir 
vyriausybės inpaliotinis ja
vams supirkinėti. Susirinki
mas patvirtino “Žagrės” ag
ronomo sustatytą reikalingų 
ūkiui kelti pašalpų sąmatą ir 

[ingaliojo valdybą induoti ją 
.Žemės Ūkio Departamentui, 
Į koris pernai tam pačiam rei- 
ikalui buvo paskyręs ‘Žagrei” 
i apie "4,000 rublių pašalpos.
■ Susirinkimas iaip-pai ingaiio- 
jo “Žagrės” valdybą susitar- 

, Ii su vyriausybe apie javų su
pirkimą it nutarė pavesti val
dybai išreikalauti iš barginin- 
ku skolą.

rio” vardu.
Dabartiniu laiku į tų pra

našų ir kovotojų eiles įstojo; 
Vokietijos laivyno generalis 
viršininkas admirolas Tirpitz, 
kurs pasirąžo nugązdinti An
gliją ir tuo pačiu laiku neu
tralių viešpatijų tarpe pagim
dyti įsitikinimą, kad Anglijos į 
laivynas visai nepavojingas Į 
vokiečiams, bet dar netoli tie j 
laikai, kad ne Anglija vokie
čiams užkirs kelią davežime 
valgomų produktų, bet vokie- Į 
čiai Anglijai. Admirolas Tir- 
pitz pasikvietė pas save New[ 
Yorko laikraščio “Eveninglh 

ir šiaip j K

ŽAGRES” VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS.

Marijampolėj 25 d. sausio 
buvo visuotinis “Žagrės” su-j 
iirinkimas. Dalyvavo 70 in- 
galiotinių, apie 100 narių ir]

pasinnc
r laivvnui karst; 

talkininkuieiškė sa
rpe

uose

nieko nepalieka, visus išveža 
Sibiran.

Pas mus kas valandą nauja 
naujiena. 16 žmonių išrink'.- 
kailinius, arklius, karves ir vi-

ir Trakų.
Antroji eilė gyvulių ėmimo 
rusidės nuo 27 d. sausio.

įnėję nie- 
gyventojams

rių pirm

r-

sus.
Prancūzijoj ž

tikimų neįvyko, neAarLi:.t ke- galėtų palik 
lotą mažesnių 
Prancūzai

GYVULIŲ REKVIZICIJA. 
Gyvulių rekvizicija (ėmimas) 
Vilniaus gub., kaip praneša 
laikraščiai, prasidėsianti sau
sio 23 d. ir tęsis iki kovo 8 d. 
Kasdieną manoma paimti 
tnaž-daug apie 900 gyvulių. 
Ims gyvulius tokioj tvarkoj: 
sausio 23 suims 9C0 gyvulių 
Vilniaus paviete. Kituose pa
vietuose pirmoj eilėj paimsią 
maždaug po 450 gyvulių.

* Sausio 24 bus rekvizicija 
Vileikos ir Dianos paviete, 
snuiio 25 d. Lydos ir Ašme
nos, sausio 26 — Švenčionių

riesveria mažiau 12 pūdų; ne-

turi tik vieną karvę, jog nega
lima imti; negalima imti telin-

rusai buvo 
ko ramiems 
nedarė. O jie apsivilko vai
riais rūbais, paliko daug ka
riuomenės, stojo iš užpakalio 
ir rusus sumušė, dabar jau ir 
rusai pragudrėjo, nieko nepa
lieka iki paskutinio... (Cenzū
ros visas puslapis išplėštas. 
Sunku mintis susekti./.

Vienas lietuvis oficieriua.. 
(Cenzūros išbraukta) ir pa
duoda savo kareiviams kur 
stovi rusai ir tie žiūri kur eiti 
ir kur šauti tai vis vokiečių 
gudrybė. Tai yra tikra tiesa. 
Pasakoja buvę karėj studen
tai ir prasti kareiviai, kurie

Lai trumpai. Rus® 
nė vokiečius veja į 
tuvos ir jau 
bežiaus. N

me, mes galiu 
pačiu staimokėti. nes k 
ną laivą, mėginantį dai 
i Anglijos uostus, mes torp

2

2



drebu pasirodėVargiai {jokiais tokiai
žiaia apsikarsčiusius, išvedė urna veikim žmogus beesąs, 
viaus tris, — mane, zakristijoną 
ir Kauno teismo tardytojų p.
voa Sehultsą, — apstatė karei
viais ir ne j komendantūrą, kaip 
buvo (akyta, bent ant tilto nuve
dė. Tfltas Bebuvo su griautas.

Apsupo mus didesnis kareivių 
būry* ir nuvedė tolyn ant plen
to. Tuo tarpu išsitiesusi nuo tilto 
lig majorato kelio Kanuumęue 
ar.t kabelio frontu mušasi.

doras, jautru* ir
tono ir apielinkės lietuviams.
Tik 7 mėnesiai kaip užsidėjo, bet

gi sparnai, viduryj vėlimai ir 
mes Belaisviai. Tarškėjimas ii
Šautuvų ir kulkasvaidžių, lyg 
kaip kad pupas ant žarijų piltų. 
Kada-ne-kada smarkesnis “bum” 
ii armotos. Ten ant kalno prie 
alėjos matyti bėgioja, neša ir 
vėl sando.

Mums liepia plento grioviai*
alinkti, Ant kalno jau yra už
muštų: vienas du, trya, keturi

iš bažnytinio choro narių, kuri 
vadinasi” Aidas”. Iš visų auk
ščiau paminėtų draugijų įv, My
kolo dr-ja bene bus seniausia ir 
stipriausia, nes jau 7 metai kaip 
yyv^a*!, *ed per t; Įeik; 
gana daug pasitarnavo vietos 
katalikų naudai. Patartina vie
tos lietuviams spiestis apie ją, 
ir kovoti su katalikybės priešais. 
Draugijos nariai jau nebe pa
sitenkina tuomi, kad juos aprū
pina medžiagiškai laike nelaimės," 
bet norėjo, kad aprūpintų ir 
dvasiškai, tad draugija nutarė 
paimti “Draugą” už organą ir ų 
dabar prisirašantieji ..gali gauti 
gerą laikraštį pigia kaina.

CANADA.

puola šiokioj dienoj, kuomet 
žmonės užimti įvairiais reika- 

zimiero draugija 
kad Tanios 

Diena šiemet būtų apvaikščioja
ma nedėlioj, 28 vasario. Užkvie
tė esančias lietuvių draugijas, 
kurios sulyg išgales dalyvavo. 
Šventė p 
lietuvio 
išėjus aplink bažnyčia procesijai 
užgaudė ia senai čia pasižymė
jusiu parapijos giesmininkų ir iš 
skaitlingų šv. Kazimiero draugi
jos narių krūtinių, gimnas prie 
iv. Kazimiero. į Dedelę viltį iš- j

Nupasakojau jam visą mūsų

enkelbimua, kad jie su neleis, j ciama gana dažnai. 0 kada tik 
vinis švelniai ir žmoniškai ei-j minėtas choras surengia vakar*, 
giasto; pridūriau, kaip kad ir ui- Į visada rasi pilnutėlę salę publi- 
*ų taikių ir nekalt* Žmoni* su-j ko* ir apsilankęs ilgai d žiu lig
inimas ir sulai tymas tuos j* Įsiės įspūdžiais. Labai giliai jai 
peri gyrimus ardo. Klebonui, ma-įdėjau omenių vien* vakar* atsi- 
tyti, vis* lai labai nepatiko: ga- ■ buvusį 8-tą vasario. Pelnas to 

vakaro buvo skinamas į Tautos 
Foud* karėje nukentėjusiem* 
keipti. Žmoni* buvo daug. At
vaidinta “Dektinė”. Buvo taip- 
pat monologu ir dain*, o po

urna buvo pasergėti dei vokiečių 
kultūroo susigėdįjimM. Jis pir
madienyje patraukė Berlinan į 
aaintoterį

Ten jis sužinojo, kad rusų pa-
linosavrmaa labai pasunkintas. 
Visgi pagrįžęs j Metinę landžio
jo jis j vietinį generolą, komen
dantą ir galutinai mūsų paliuo- 
savim* išgavo.

Spalio 14 d. pereik raustėme 
ano Rossmann'ų į gailestingųjų
Šv. KaroIiaua'Boromejaua seserų

laikymą, 
klebonas 
paskolino 
lionei.

Aišku.

Mokesnį gvarantavoneša sušeistuosius...
Paakiaus nebetekome griovių, 

ėjome šalia vežimų. Priėjome 
Ežerunoa t litą. Tilto tarpas per 
sieksnį išgriautas. Tą bematant 
sutaiso ir einame toliaus. Matau 
rusų aficerį ir 6 kareivius ne- 
laisvių*. Šūviai tiktai iš anergar- kun. Steinman’as, už ką čia 
do buvo begirdimi. Taip ligi sie
nos — Plikiškio —- Laukaargio. širdų ačiū.

Prūsų garnizonas ir mes, lai
dai, jau Prūsuose.

Lauksargyj, garnizono štabas, 
buvusia ligšiol priešakyj, pasili
ko užpakalyj- Patraukėme ant 
Tilta*.

Piktupėnuose jau pataisyti, yt 
tinklai, apkasai — tiktai muškis. 
Čia valandėlei sustojome. Vokie
čiai ir vokietės vaisino kariuome
nę, iš mūsų tyčiojosi.

Tauragės garnizonas, 41 
kas pasiliko Piktupėnuose, 
nusivsrė į Mikytus, kame 
bo būklė. Mikytuose kareiviai ir 
kiti gyventojai į mns Belaisviu* 
žiūri gyvomis vilkų akimi*. 
“Jie tai tikrieji išdavikai; ‘ juo* 
brukite į karščiausią ugnį, «n 
Šaudykite išdavikus”. Tokiais 
gardumynai* mua prūsai vaišino.

Kol štabas nesprendė, kas su 
mulais padaryti, stypsojom® dar
žinėj ant šieno. Neilgai truku* jo apylinkės dar gražesnės; sko- 
pastūmė mus į Tilžę. Tilžė, tur
būt, visa iš »ro būtų išvirto 
atvedamųjų rusų pamatyti. Kad 
ne kareiviai, kurie mus apstoję Itoto stogais namū, 
vedė, minia būtų mus sudras
kius, taip ji buvo įsiutusi. Ypač 
man daugiausiai teko, nes aš bu
vau ilgais kunigiškais drabu
žiais apsivilkę*: rasų popu niš- 
maoėliai manę palaikė.

Tilžės komendantūra pasiuntė 
mus į dragūną kazarmę. Taura
giškio komendante adjutantas 
padėkojo mum* už gerą Taura
gė* gyventojų užsilaikymą ir 
prižadėjo mus veikiai paliuomo- 
tL Aš pasiskolinau eiviliškuo- 
•inc drabužius ir persirėdžiau.

mums 150 markių le

kad mūsų paliuosavi- 
VokietijoR išsikrausty

mą mums išrūpino ne kas kitas,

jam visi try» viešai tariame nuo-

čios įrengta patogi «alė, čia da
bar gera ir ;>atogu susieiti

11d. vasario 14-toji S. L. R. K. 
A. kuopa surengė puiki* vaka
rienę viršminėtoje svetainėje. 
Įtaikė vakarienės buvo išpildyt m 
ilgokas, gan turiningas progra
mas. Pirmiausia vielinis vargoni
ninkas p. Juška užžavėjo visus 
dainuodamas “Kur bakūžė sama
nota”. Pianu akompanavo mok
sleivis J. Tuikis. Tolinus kuopos 
pirmininkas, P. Juškaitis, per
skaitė laišką, prisiųstų M. F. J. 
J., kuriame sveikinami vakaro 
rengėjai ir šiaip susirinkusieji 
linksmai praleisti laiką. Trum
pai išreiškęs simpatiją link šito

mi, kaip pavientom* asmenims 
prie muštynių, skriaudų ir viso
kių nesutikimų, taip lygiai val
donams, karaliams ir tautoms.

Pabaigus klebonui kalbėti 
tnoikna mėto ir »rk l-r T« 
kaitto, kurį publika sutiko ran
kų plojimu. Prakalbos pradžioje 
priminė apie karę: apie kun. -J. 
Žehrio užmušimą. Kas link tos 
baisios žmogžudystės, aiškino, 
kad t* padarė ne katalikai, bet 
žmonės netekę tikėjimo ir doros, 

11, y. bedieviai. Toliaus kalbėjo 
j apie girtybės kenksmingumą, o 
. blaivybės naudingumą. Pavarto- 
, jo visokių prilyginimų ir pavyz
džių to dalyko išaiškinimui, o

pul- 
mus 
šta-

Spalio 19 d. išsiėmėme iŠ 
komendantūros mūsų vergavimo 
paliudymus ir spalio 20 d. 6 v. 
rytą sėdome į traukinį, kursai 
su persėdimais nuvežė mtu į Sa- 
snitzą. Čia naujos kliūtys. Kariš
koji ir muitinės valdžia nenori 
mum* išduotųjų paliudymų tik
rais pripažinti; bet visgi galuti
nai paskutiniausiema leido į gar
laivį įlipti, kurs mus ir atgabe
no į Švedijos uostą Trolleborgą.

čią radome greitąjį traukinį 
į Švedijos sostinę Stokholmą. 
Ten buvome sp. 21 d. 10 v. rytą, i 

Stokholme sutiko mus komite
tas, kuriam vadovauja rusų pa-! 
siuntinio sesuo. Komitetas mn* 
labai nuoširdžiai priėmė, davė 
11 klesos biletue ir antrytojaus 1 
v. po pietų išplaukėme iš gražu
tė* švedų sostinės į Suomiją.

Gražus miestas Stokholmas, o

programų? lietuviškų šokių ir 
žaidimų. Pelno tas vakaras da
vė $234.22' Labai retai vienu 
vakaru pasiseka kam tiek pel- 
nyti. Tame vakare bendrai vei
kė ir šv. Vincento dr-ja.

Tą patį vakarą, kitoje are-
tainėje buvo “Živilės” mergai
čių choro vakaras, tečian iia 
nei kiek nepakenkė viršaprašy- 
tam vakarui.

Rautas.

EA8T ARLINGTON, VT.
Pas mus jau nuo senai dar

bai prasti, dirbame tik kai-ku- 
rie trumpą laiką.

Jau metai, kaip gyvuoja S. 
L. R. K. A. 148 kuopa. Nesenai 
Įvyko metinis susirinkimas, buvo 
išrinkta nauja valdyba į kuri* 
pateko veiklūs žmonės.

21 d. vasario minėtoji kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą ir pa
darė pradžią aukų rinkimo Eu
ropos karėje nukentėjuriems lie
tuviams. Nariai sumetė $7.25, o 
šiaip gerų norų lietuviai sumetė 
$4.25. Visas pelnas. $11.50, pa
siųsta Tautos F. raštininkui A 
A. Šlakiui Vadinasi, pradžia 
jau padaryta ir geistina, kad 
visi, kas tik jaučiasi esąs lietu
viu suprastų, kad reikia aukauti, 
nes tėvynė varguosna skęsta.

Arlingtonietis

gelbėjime Lietuvos visi lietuviai vakaro ragino atsiminti savo tė- 
pajuto, kada prasidedant šv. vyne* padėjimą. Potam pirm. P. 
Mišioms sulinko lietuvių širdys, J. kalbėjo nurodinėdamas svar- 
prieš iškelta š|le altoriaus ant bą tokių vakarų, girdi, juose yra 
vėluvos paveikslą šv. Kazimiero.Iprogos susipažinti, užmegzti 
Chorui užtraukus iškilmingai draugiškumą, o kur draugišku- 
“Pulkim ant kelių”! šv. Kaži- mas — ten ir vienybė, e kur vie-

prie to pridėjus kalbėto jaus gra
žią iškalbą, prakalba visiems 
patiko ir visi buvo patenkinti, 
ką išreiškė tankiu rankų ploji
mu. Priminė lygiai apie gigijie- 
ną, kaip švariai namus užlaiky
ti, dažnai išvėdinti, patiems nu

virtos Tautos Fondo komite
tas pradeda eiti į geresnes vėžės 
ir daugintu pradeda veikli, o 
kuo daugiaus veika tuo dau
giam surinks aukų. Negalima 
sakyti, kad komitetas pirmiau 
bnvo iširęs ar tam panašiai, tik

nybė — ten ir galybė. Tada se
kė i, eilės, kuriu labai jausmin-

mieto draugijos nariai išėjo su 
ženkleliais, komitetas gi pasiro
dė savo togote.

Po pamaldų ■ salėje buvo su
ruoštos prakalbos, kur apsilan
kė ir kalbėjo visados užjaučian
tis prakilniems .užmanymams ap
silankęs šv. Lanrcnto kolegijos 
mokinys p. Kaz. Bajorinas. Savo 
prakalboje “Lietuva ir jos auto
nomija” jis uždegė lietuvių šir
dis dirbti ir aukoti autonomiš- i 
kai Lietuvai. Kun. J. Vyšniaus- i M. Raipaitė. Ir vėl dekliamavo

EYNON, PA.
Mestelto apgyventas ateivių: 

lietuvių, lenkų, italų ir k. Lie
tuviai ir lenkai turėjo vieną baž
nyčią ir nuo pradžios pastatymo 

JB bažnyčios vis turėjo nesutiki
mi ta? jo vainikas. Daugybė **!«!’««. Ankščiau klebonavo tietn- 
•aldių yt Sašai uolos su retais ”>9 kunigai, tai lenkai zurzėjo. 
pnavnėUato. Ant tų uolų balti atkėlė lenką — lietuviai skundė-j 
L__. ______ i, natneli»i. O t5> n“ lenkų kunigai aiškiai ig-
ir pate plaukimas malonus, tarp'noravo ir skriaudė lietuvius juos 
•alų, nesupa, nereikia sirgti.^*k-1 lenkindami. 1914 metais čia bū
tį gražiame kambaryje permiega- j vo atkeltas kun. J. Sukas, len-
jome. Ryto metą Suomijos kran- 

. tua pamatėme. Spalio 22 d. 9 v. 
ryt* išlipome Raume.

Gavome dykai III kleaos bile- 
tu* ir labai trukdantį traukiną: 
5 minute* eina, 20 stovi; nuo 
Maumo ligi Petrogrado 30 valan
dų vilkomė*. Petrograde buvo
me sp. 23 d. vakare.

Išbuvę keletą dienų Petrograde 
it Panevėžyje anstoję, traukėme

kambanį, davė kareiviškus pala
tas ir valgį.

Spalio 9 d. pasodino mus J 
garini v» ką kurą vežė 270 nau- 
takų ir plaukine mus apie 30 
valandų pro Labiau ir Tupia*

U “Viltie*” 281 num.

IŠ LETUViy GYVENIMO 
iicinng

ka», kurs pradėjo organizuoti 
“Sokolų” kuopas. Tečiaus lietu
vius nuo lenkų atskyrė nelai
mė: 22 rugsėjo 1915 sudegė baž
nyčia ir klebonija. Dabar len
kai prisiglaudė italų bažnyčio
je ir ten jiems laikomos pamal
dos, o lietuviai kol-kas namie 
užsilaiko, o mėnesines mokesnis 
užsimoka ir rengiasi statyti nuo- 
savją bažnyčią. Dvasiškuose rei
kaluose atsikreipiama į kun. 
Kurą, Scrantone. 13 d. kovo at
važiuosiąs kun. Kuras ir italų 
bažnyčioje aprūpins norin
čius atlikti velykinę išpažintį. 
Vietiniams lietuviams toji 
na reikėtų atsiminti.

Darbai eina •prostai.

siplauti; nes tas viskas kartu 
su blaivybe daug prisideda prie

gai ir įspūdingai pasakė p-lė O.'sveikatos užlaikymo ir prie gy- 
Kašeičiutė, p. V. Juškus ir p-lės j venimo prailginimo. Prie blai- 
M. Raipaitės duetas, akompanno-1 vybės prisirašė tą vakarą 20 as- 
jant p. Tuikiui, kaip paprastai, 
taip ir šį kartą puikiai išėjo. Sma
gu buvo pasiklausyti, nes abu 
turi gerus balsus. Gražiai dar 
padekliamavo F. Vismontukas. 
Piano solo gerai paskambino 
mokai. J. Tuikis, solo dainavo p-lė

menu.
Blaivininkas.

fš Tauragė* be reikalo, tar būt 
per apsirikimą atvežti esame. T*- 
šiauš, kadangi jas tvirtovėj esa
me buvę, ne galime būti palino- 
suoti. Gauname j vakarų Prūsu* 
į Stotiną važiuoti, bet jau be gin
kluotos sargybų* vienas feldfe
belis mus palydi.

Stotine kariškoji valdžia ati
duoda mus miesto policijai, bet 
visgi visai atleisti neduoda. Po
licija reikalanja, kad mea patys 
savą išlaikytumėme. U ipr o testa
vome. Sakome, ne mee patys čia 
atvykome, jūs mus atvežėte, to
dėl jūs, ne kas kitas, turite mūsų 
stoviui pritinkamą išlaikymą 
duoti, jei nenorite paliuosuoti. j

Nuvedė mns į gyvulių piovy-

bu laikoma. Duoda jiems per 
dieną svarą gan baltos, bet kar
šios, matyti sugadintų miltų 
duonos; rytą,ir vakar* karčio* 
juode* kavos ir per pietus tau
kšto uftrtato viralo.

HOMRBTKAD, PA.
Čionaf yra gražus būrelis jau

nuomenė* ir apie 50 Vyčių kuo- 
pon prigulinčių nariais. Šitas jau
nas būrelis jaunimo noriai lavina
si visame, kas tik prakilnaus yra. 
Rengiau prie vaidinimų, dainų 
ir žaislių mokosi. 14 d. vasario 
surengė vakarą su trimis veika
lais: “Verpėja po Kryžium”, 
“Svarbi priežastis”, o prisidėjus 
Saldžiausios širdies vaikų drau
gija prirengė "Jonukas Mela
gis”. Vyčių choras, susidedąs iš 

žmonių, taip-pat ir vaikų cho
ras pądainvo keliat* tautiškų 
dainų.

Vyčių veikimą labai trukdo 
kai-kurių narių atžagareivišku- 
mas kurie įstoję kuopon, maža, 
kad neoirl/a meau ąūs šaltu, 
stengiasi daugiau pakenkti kuo
pos gerovei. Būtų labai malonu, 
kad mūsų Vyčiai auklėtūsi do
roje, vienybėje darbuotis*. Pa
tartina ingyti kiekvieuam savo

RofeK'iissn

kaip atskirti juodą nuo balto 
HotneateC

tę i sukalbėjo ižlaikymą; 
dviejų valgių, rytą kavą

SCRANTON, 1 
čionai

kas ilgoj prakalboj karštai išdčs- J P-lė Tamulevičiūtė. Paskui sekė <wia"s’1' 
tė šaltinį blogulnų šių laikų vai-1 kelios trumpos prakalbėlės: p. |”"osia * 
stijų politikoj, ir išvedė, kad[M- Abroeinskas aiškino šelpimo 
kiekviena tautai lygiai ir įžįstu-1 nuk^ntėjusiy nuo karės

1___ • __ ' jta.* •__ • _ • * • »a \f ^J/vv»Viiv»oc naršomo,vą lygiomis teisėmis ] 
naudoti* ir amrankiškai plėto-jkojo daug gerų ir naudingų da-; 
ti savą kultūrą. Pasidžiaugimų 
publikos buvo daug. Pasakė 
taipgi pritaikintas eilutes vai
kai : Žemaitukas ir Dubauskutto. 
Prakalba M. Masaičio delei prie- [ 
maišos tarpais Surinkamų -viešoje [ 
vietoje žodžiųįttėpadarė reikiamo 
įspūdžio, tietirtaitės: A. Puido-1 
kiutė, M. Norkėliuniutė, O. An- 
kudavičiukė ir' M. Raguckiutė 
uoliai platins^?"Tautos Fondo” 
ženklelius, žmonių pasitenkinti 
tais gražumynais suvėjo geras 
būrys. ‘

• WESTVILLB, ILL.
Darbai b””e pradėję gerėti, 

bet vėl jau puola Parapijos 
tvarka vis dar negalima pasi- 

katalikai 
iš vidu-

. Lietuviai 
puošia savo bažnytėlę 
rio ir iš lauko.

Jaunimas pas mus 
visai neatjaučia tėvynės vargų 
ir ašarų. Visi

n<-gyvas,
privalo lietuvių; p. M. Norkūnas papasa- '

... j________ ___ j- ii
'smuklėje rudį traukti ir korto- 
[mis kaziruoti. Žinoma, yra ir 
j prakilnesnio jaunimo, tik ma
žai.

lykų.
Tai tokia maž-daug buvo toji 

vakarienė. Pelno liko $25,00, kn-! 
ris skiriamas kuopos reikalams, o 
nukentėjt’siems broliams Lietu
voje surinkta $4.22. Dažniau pa
našių pramogų 1

jtontel lietis.

MELROSE PARK. ILL.

smagumai —

Kalnakasis.

80 BOSTON, MASS.
f’ia gyvuoja apie 10 rimtes

nių draugijų, neskaitant kokių 
ton knopų ar kuopelių. Viena 
didesniųjų jaunimo draugijų, 

kuri turi suvir

pirmiaus valdyba, galima sa
kyti. ir visi nariui
daugiaus Brooklyno (tautinin
kų) įsteigtam fondui, bet dabar 
dalis valdybos likosi pakeisto 
ir narių skaičius padidėjo, tad 
viskas pradeda eiti geresne 
tvarka. 4 d. kovo atsibuvo va
karas — susidedantis iš pas
kaitų. prakalbų ir dainų, kaipo 
paminėjimas Lietuvių Dienos.

Parapijonas.

BROCKKTON, MASS.
Vasario 13 g. Brocktono I-ji 

“L. ATy5jų” įiįa parengė pu: 
kų pasilinksniinin;, vakarėlį, lu

iname buvo atvaidinta juokinga 
komidijėlė “Žydą* statinėje”. Ro 
lės buvo atlikto* gerai. Po vai
dinimui prasidėjo .jokiai, kurie 
gan ilgai prasitęsė. Pelnas buvo 
nutarta paskirti aavo kuopos rei
kalams.

14 d. vasario viršminėtas vei
kalas buvo pakartotas. Įžangos 
nebuvo. Kolektucjant surinkta 
$3.13. Žmonių atsilankė skait 
tingai.

Vytis.
-------

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 16 d. Liet. Gel. Fondas

die-

jo J. Šliupas, .-iškino karės prie
žastis. Kilimas tautų, darbinin
kų bruzdėjimas, valstijų lenkti- 
niavimas pagimdė šią karę. Ka
rės pasekmės gali privesti pri® iš- 
nvkimo baltosios žmonių rasės.

27 d. vasario vietinė šv. Jono tai “Gabijos”, kuri turi suvir- 
K. dr-stė surengė prakalbas. Ke1- šutn 100 narių, ja rūpinasi ži
bėjo p. Gudas ir J. Kaupas, abu ! nomas lietuvių muzikas p. M. 
chicagiečiai. p. Gudas aiškino . Petrauskas. Toliau seka “Vy- 
lietuvių istoriją ir krikščionystės čių” kuopa. Pastaroji dar nese- 
rolę tautų gyvenime; pažymė- ’ Mj užsidėjo, tečiaus jau sutrau- 
jo, kad krikščioniškos tautos aug-' kė skaitlinga būrį rimtesnio jau
sčiau stovėjo ir tebestovi kultfi-' Eimo. Jinai labai pasekmingai 

j ros pakilime už nekrikščioniškas aug* ir bujoja “Vyčių” kuopos

BROOKLYN, N. Y. 
Pranešima*.

New York ir Rrooklyn’o ka
talikiškų draugijų, parapijų, cho
rų ir kuopų sąjungos konferen
cija atsibus 14 d. kovo, uedėl- 
dienį, 3 valdaudą po pietų Ap. 
P. Sv. parapijos mokyklos kam
bariuose, North 5th st., ir Ha- 
vemeyer st., Brooklyn. N. Y.

Bus svarstomas programos 
projektas. Meldžiam imti daly- 
vumą, kurie sajuhgai prijaučia
te, o ypač draugijų delegatams. 
Įstojimas draugijai, parapijai, 
chorui ar kuopai $1.(10 mptam*. 
Galima siusti 5 delegatus 
konferenciją.

Kviečia:
Pirm. P. Montvila
Rašt. J. Lapinskas.

I

LEW1STON, ME.
Ratai patenka žinučių S

__ , __ t . [miesto, ypatingai į “Draugą’*.
autas. J. Kaupas kalbėjo apie gfeitis šviesi tr garbinga, nes j» Gi lietuvių čia yra suvirs 700

šio

krikščionystės nuopelnus ir apie 
'spaudą. Išaiškino kiek blėdie.s 
neš* lietuviams “soeijalistų” 
šlamštai. Laike prakalbos vietos 
“sorijalistai” nerimavo, o už
baigus visi vienu kąrtu pašoko 
su klausimais, bet kalbėtojams 
tinkamai atsakius ant galo 
nutilo. Buvo renkamo* ankos 
nuo karo nukentėjus-ems lietu- 
viams.-.Ariso surinkta *12.50. Au
kotojų vardai vėliai bus pagar
sinti laikraštyje, o pinigai pasiųs
ti į Tautos Fondą.

A. Jonča.

BAINB0W, CONN
Darbai šiaip taip kruta, yra ir 

bedarbių. Diaugijų bei kuopų 
veikimas lėtas.

Pas mus įvyko toks atsitiki
mas. K. Ad., pergyvenęs sn savo 

1 moteris 6 metus, 1914 m., pali
kęs savo žmoną L*wrance, Mas*., 
atklydo j Paquonock,( Conn. Ra- 

1 dęz čia pažįstamų iš Lietuvos ap
sistojo pas Pr. Kr., kur buvo ke
lios merginos. Ad., vieną įsižiū
rėjo, pradėjo kalbinti apsivesti, 
mergina sutiko. Jaunavedžiai 
linksmai gyveno nuo rugsėjo m. 
1914 ligi vasario 27, 1915. Tik 
apleistoji pirma Ad. pati pradė
jo nerimauti ir per laikraščiu* at- 
ieškoti aavo vyro. Žinoma, jai 
Buvo apie tai pranešta, Mur >r 
kaip gyvena jos vyra*. Tada 
p-ni Ad. išsiėmė varantą ir norė
jo areštuoti savo vyrą. Laimei p. 
Ad., jam. buvo pranešta kada jis 
dirbo dirbtuvėje ir buvo ra- 
Įrinamas draugo prisišdlinti 
P svetur’k4 P- Ad. ir padarė.

Tas nelemtas žmogysta sure-

užsidėjo ant krikščioniškų pa- ypatų. Kaip paprastai yra kitur, 
matų, nžtai jaunimas turėtų la-[taip ir čionykščiai lietuviai iš- 
biausiai nuaižiurėtį į minėtą stokirstę į sroves. Vieni eina tie- 
kuopą, kaipo pirmą draugystę j sos keliais prisilaikydami krik- 
gražių pasilinksminimų ir ap
švietus laivelį.

Abelnai Bostono lietuvių jau
nuomenė jau augštai pakilus, 
ypatingai žymiai pašoko pasta
raisiais 1914 metais, kada pra
dėjo dygti su prakilnesniais tik
slais draugystės į kurias pri
gulėdama* jaunimas nustojo 
lankyti smukles.

Pastaruoju laiku teko nugirs
ti, kad Bostone atsirado labai 
"dievobaimingų” kalbėtojų, ku
rie siūlo žmonėms naują tiky
bą. Vertėtų žmonėms suprasti 
jų vertę Ir neduoti save išnaudo
ti.

šČioniškųjų principų, mj-ii arti
mą, gina ir užlaiko tikybą ir 
dorą, gaivina savo ir kitų šir
dyse tėvynės meilę, tai yrą ka
talikai. Kiti gi, iš priežasties, 
blogo išauklėjimo ir tinginystės, 
nutolo nuo bažnyčios ir kladžio- 
ja nežiniai tamsybėse, nežino
dami ko patys ieško; vietoje la- 
vinties iš rimtų šaltinių, jie sėdi 
prie rudžio, skaito ';'Keleivį”, 
"Sakę” ir kitus šlamštus. Tre
ti nors fiziškai tvirti, bet dvasio
je nupuolę, jų gyvenimo tik
slas tamsus ir tuščias.

Katalikų gyvenimas taip-pat 
liūdnas, nes neturi lietuvio ku
nigo. kurto galėtų aprūpinti juo* 
dvariškais reikalaut Laflfii* teri 

rinitai interesuoties šiuo taip 
svarbiu reikalu. ,

Karės kankiniais Lietuvoje ir 
mes šiek-tiek rūpinamės. .. 
žmonės nenukrypo nei vienon 
pusėn — neprisidėjo nei prie 
vieno fondo amerikiečių įsteig- 

I tų, bet padarę visuotiną vieti
nių lietuvių susirinkimą įsteigė 
t. v. "Lewtotono Lietuvių Fon
dą”. Aukos buvo renkamos 
vaikščiojant po grįšiąs, per va
karus ir šiaip pramogas. Aukų 
jau yra surinkta virš $260.00 ir 
nutarta pasiųsti Vilniun L. Mok. 
to Dailės dr., o kad ši draugija 
šelpimo nesirūpina, tai kad ati
duotų tas aukas į tinkamas ran
kas t. y. komitetui nukentėju- 
siems šelpti.

IŠ draugių icitaiKMiauam yra 
"L. Vyčių” 2-ji kuopa. 16 d. 
vasario "L. V.” surengė maska
radą. Kas keisčiau apsirėdė, tas 
laimėjo dovaną pagal publikos 
nuhalsnvfriią. Pirmą dovaną lai
mėjo p. J. Pauliukas. Jo rūbą* - 
buvo iš įvairių tautų vėliavų ir 
labai visiems patiko. Jam teko 
dovana "Am Lietutis” visiems 
metas. Gavn to Viti 
Žmonių apsilankė j 360 ir 
buvo patenkinti:

Visuomenė jau pažįsta “Vy- 
godumas: nes tie -ir šv. Mykolo draugystė. Beje, čius' ’ ir jiems užjaučia. Va, tą 

“■ dar nesenai susidarč draugijėlė (Seka ant 6 pusi).

AHTOL, MASS.
Vasario 22 dieną Atholio 

Blaivininkų kuopa parengė pra
kalbas ir pakvietė gerb. kun. 
Jakaitį iš Worcenter’io. Kadan
gi žmonės pirmiau* susirinko, D. M.

kad nepatenkinti aukų paskirs- PaP^ak"j”
tymn Lietuvoj* susitverusios 
draugijos šelpti n nukentėjusius 
lietuvius. Paskui išrokavo savo 
nepasisekimus. ęvi-a;
pirmąją lietuvių katalikų parapi
ją Amerikoje, o parapijony* jo 
neklausą, suorganizavęs lietu
vius sočijalistus. bet'ir tie savais 
keliais žengia; turįs vien džiaug- 
mą savo senatvėje iš savo trečio
jo kūdikio — laisvamanių.

Antras kalbėtojas buvo p. Vį- 
nikaitto. Jo kalba rėmėsi mok
slu ir faktų prirodymu, kad soci- 
jalistai savo I tcratinin žmonių 
klaidinimu, platina vien kerotą.

T. Pavilonia.
---------------I-----

Susitvarkius parapijos reika
lams, draugijų bei kuopą veiki
mas. ypatingai katalikiškųjų, 
pradėjo stiprėti. Tier, pasakius, 
juk seniau tas sunku buvo atlik
ti kai«ik»ms, kas“ šiandien jau 
viuižksi JsBgve SoHign katalikai 
neturėjo kur gi sustips, kur susi
eiti, šj-tą rengdami turėdavo eiti

apie priežastis tos baisiausio* 
karės, kuri dabar su tokiu nuož
mumu ir barbariškumu yra ve- 

' ‘ ’ i vokiečiai
1870 metais, matydami Pranci- 
jo* silpnumą apskelbė jai karę. 
Po kelių mėnesių sumušė pran
cūzus ir be didelio* kontribuci
jos užėmė josios dvi provinciji: 
Elzas ir Lotaringiją, už ką Pran- 
cija kerštavo iki šiai karei ir 
rengėsi tas provincijas atimti 
Rusija vedė karę su turkais, 
kad išliuosuoti Balkanų taute
les: Serbiją, Bulgariją ir kitas 
ir norėjo pati užimti Konstanti
nopolį, bet tam pasipriešino 
Austrija ir Vokietija ir turėjo 
baigti karę, pati sau mažai ką 
laimėjus. Tuo tarpu Austrija 
kuri nieku prie tos karės nepri
sidėjo, ačiū Vokietijos kanclerio 
Bismarko intrygoms, gavo dvi 
provincijas Bosniją ir Hercego
viną, dangun, o apgyventas ser
bais. Del to Rusija troško keš- 
to Austrijai, kaip lygiai ir ser
bai, kurie tik lankė progos Aus
trams atkeriinti.

Girdi, sutvėręs dama P«*kė’ kaiP

ROCKFORD, ILL
Sunkūs bedarbės \ laikai ap- 

stabdė vietos lietuvių veikimą, 
tad ir žinių iš čia daug negali 
būti. Darbai vietomis rodosi pra
deda taisytis — geryn eit, bet 
vietomis pradeda silpnėti, tad 
bedarbė tebera taip, kaip buvus.

>jo ,k>rą merginą ir padarė j “pirmeivių” svetainę, kame To* visos aplinkybės buvo,tik-

uo. Neveltui, mat, vadinosi “ao- 
istu” ir sekė “Laisvės" bei

buvo visokie nepatogumai: ten 
“sočijai rita i”, norėdami užkenk
ti. gretimoje salįje surengdavo 
prakalbas r.bay jau ne taip. 
Nesenai tapo iš isntesios bafay-

t»i tolimesnėmis karės priėžaąti- 
nris, o artimesnėmis, kaip visa
da taip ir dabar valdonų ir tau
tų dklyi.č ir j
dvi ydi visuomet esti priėžasti-

--------- ---------——r--------
14 d. vasario š. m. buvo vieti-[ni( 

nis parapijos susirinkimas. Su
sirinkimas buvo gana skaitlin
gas, mat čia tik Vienas susirin
kimas būna per visus metus, tad 
parapijony* stengiasi 
ginusiai atsilankyti.
kime buvo daug ir tuščių užme- 
tinėjimų ant vietinio klebono, 
bet buvo ir pamatuotų. Nuo šio 
anai rinkim j galima tikėties di
delių permainų lietuvių katalikų 
veikime, nes & buvo pakeltų 
daug naudingų klausimų ir jie 
tinkamai ipkalbėti. Vietos kle
bonas pasižadėjo varyti darbą 
sparčiau su vietinių gabesnį 
lietuvių katalikų pagalba, o šia, 
suprantam į, prisidės sn savo 
darbai* jei tik bus jie ten kvie
čiami, o ne stumiami atgal...,. 
Parapijos komitetas veik visas 
paliko senas išskiriant 3 narius,

kuodau- 
Susirin-

Draugijų vietos lietuviai turi 
gana daug, bet katalikiškų tai 
vos 2: 8. L. R. K. A. 137 kuopa

dar nesena: susidarė draugijėlė

3

3
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Toks yra turinys straipsnio, 

po kuriuo pasirašė “J M. Ta- 
I nauevičia, S. L. D. A pirmi- 
junkas”.

Dideliu iudomumu laukėme 
p. J. Tananevičmus žodžio, 
būtent, kurion pusėn pakryps 
“Kataliko” leidėjas mūsų 
spaudos klausime. Savo tu
riniu “Katalikas” jau seno
kai nuėjo tomis pačiomis vė
žėmis, kuriomis eina visi lie
tuviai katalikai. Ir katalikų 
parapijų darbui, ir jų visoms 
o rgani zaci joms ‘ ‘ Katalikas ’ ’ 
nuoširdžiai užjausdavo ir kiek 
galėdamas remdavo. Tuo ji
sai ingijo nemažų pasitikėji- 

ge.oaujamų oa.ymj: neruvuj,^ katalikų visuonienės ir 
pajėgos sus.skaldžmsms, spau ,..Kftt(liikaF.. paskutiniaisiais 
da n-naujo pradėjus! krypti 1« laikai6 eluv žvmiai plrtintiwi. 
sau užbnezte kelio. Kad ne- iWikl> padaryt( hk vjenas žin. 
suvažiavę pernai, ta, padarę būtent įsto(j j kalaljkų 
klaidų ir tą klmdų šiemet ta-jlaikrft..iM Bet knip
lėtu atitaisyti ir dar anksty-;,;t «—--W -
hą pavasari suvažiuoti. Roi- 7-
kią sutvirtinti Spaudos Drau
gijų, kad parodžius savo pa
stovumą ir pildymą savo žo
džių ir nutarimų. Reikią pa
laikyti visuomenėje savo au
toritetas. Reikėtų atitaisyti 
pernykščių metų klaidas; nes, 
iiors ir _ 
Jnikrties vienodos nuomonės 
dvasiniuose reikaluose, liet tu
rį veikti visi bendrai tautos

KATALIKŲ SPAUDA IR 
“KATAUKAS”.

“Kataliko” leidėjas p. J. ' 
M. Tananevičius 51 -ame savo; 
dienraščio numeryje rašo apie 
Lietuvių Spaudos Draugi .jos 
reikalus*). Karė, sako p. J. 
Tananevičius, sutrukdžiusi tos 
draugijos reikalus. Del jos 
neįvyko pernai metais draugi 
jos suvažiavimas ir iš tos 
priežasties įvykę daug nepa
geidaujamų dalvkii: lietuviu

, *" *| 111*1 ItillClllKU

pajėgos susiskaldžiusios, spau “Kftta]ikag“

i Tananevičius ir nepadarė ir 
net nukreipė savo žingsnius 
kiton pusėn.

Beabejoaės p. Tananevičius 
žino apie buvimu ir “Katali
kę Spaudos Draugijos”. Jie- 
sa, jaunutė tai dar draugija.

. ... .. . į Im‘L jau turinti įvairiose vie-ir negali visi laikraščiai L . zrtl\ .• tose kuopas (Cincagoje, Phi- 
I ladelphijoje, Atholyje), arti 
šimto narių ir suvirtum 250 

dfir^je. .Hs, ™TanZXfe pini^ tftigį ga’in,i pro' 
čius pirmon vieton visuomet , ' ‘ i‘ ,‘ '* ?'.ai.
status tautos reikalus. Todėl ‘‘“T" p‘ ~ 4 lai-
visi laikraščiai turėtų išvien Ka-

. . .. , , , > • i, , tahkiskm laikraščių. I^iukia-darhuoties tautos labui. Be ta . . . , .. ,* •.... , T r„ . i ma buvo vien įstojimo Zvaig-reiketų, sako p. J. Tananevi- ... ,, . / ..,J ,, _. 6.. ., ,. , . , . |;:des ir Kataliko . Pirmo-cius. pasitarti, kaip pnsekmm- .. , . -. ... . _.i .. ’ ■ .. E . ji, matyt, nuoširdžiai užjau-giau kovoti su tvirkinančiais ,. „ .. . ... ... , . ,. icia Katalikų Spaudos Drau-laikrasčiais. Plunksnos luinai-1 .. , . ... .. ,• _  ■ . igi.ios tikslams ir tikrai gantai gali pavirsti vieškeliu han-, . ......,, • S . ma tikėties, kad prisidės i nutiltais. Nuo jų reikią apsisau-j _ . . * „ ... ,,tį J ’ netųjų sąjungų. “Kataliko”
gi leidėjas krypsta kitur —

*) Prie tos Spaudos Drau- gal ir geriausius norus turė- 
gijos priguli visi t. v. tautiški damas. Tik mes drūčiai abe
ji ik raščiai ir “Katalikas”, jojame, ar jo tie geri norai 
Kti katalikiški laikraščiai prie galės ištįipildyti.
tos Draugijos neprisidėjo. j '^Kataliko”'rolė kompani

SUGRĮŽO nelaboji.
Girdėjau ir pats savo “griežnomis” aki

mis regėjau, kad mūsų skaisčiausios lietu
vaitės verkia, aimanuoja, jog putpelė išskri
do j svetinius kraštus ir apsigyvenus tarp rau
donai žydžiaučių krūmų, mananti ten sau liz
delį susinešti ir kūjagalvius perėti. Berne
liai. kurie jau nuo senai putpelės neapkentė, 
nea, matote nuo jų merginas paviliodavo, la
bai apsidžiaugė ir, kad juos Perkūnas kur nu
galabintų. už putpelės sveikatų, greičiau gal 
mirtį — nuėję pas plačiažandį saliūnininkų or
ganizatorių užsakė byriuko už dešimtinę, o 
viskaitės už visų penkinę. Paminėjimus, va
dinas, darys. Katalikai putpelę nuoširdžiai 
apgailėjo, nes ji jiems tikrai draugiškai tarna
vo ir ne vienų sveikų alumi ir degtine neatsi- 

•*duodantį patarimų davė ir vi* už dykų be jo
kių mokesnių, morgičių, arba, kaip ten juos 
vadina, bondsų... Nenorėjo putpelė nei bankų 

t tverti, nei bravarų statyti, nei laikraščių iš
leidinėti, jinai vien tik gyveno ir dirbo visų 
skaisčiųjų mergelių naudai, bernelių pakau- 

R šių nuo drumsto alaus klynijimui. Socijali-

lĮgrs ir labai ištyko, be balsų ir tenorų, atgie
dojo socijalistišką atsileidimo maršų ir, užsi
rišę ant kaklo po skaisčiai raudonų kaklarai- 

f tjjpėjo pėsti ant Sijono kalno godulius lai- 
3Kyti ir naujas dainas dėti savo garbingam ir 

šlovingam priešui, amžinų atilsį, putpelei. 
Tautininkai, pajutę, kad putpelė nelieramina 
jų savo daina, sutvėrė naujų partijų, į kurios 
amžinus narius, jos darbų pagarbinimui, pa
skyrė visam laikui Lietuvos pelkių ir šlapynų 
karalaitę - putpelę. Visi put pelę šiokiuo, ar 
takiuo būdu paminėjo, o labiausiai jos karšti 
ir ištikimi draugai nuo grabo lentos iki grabo 
lentos saliūnininkai. Jiems taip skaudu ir nė
ra:.m pasidarė be “vierno” draugo, kad iš 
nerimasties ir dirksnių suirimo, gerai neap
žiūrėję savo bačkučių tvirtumo, paskelbė lietu
viams kunigams, lietuvėms motynoms, sese
lėms ir broliukams, ir draugijoms, ir parapi
joms, ir visiems dvasios ir doros mylėtojams 

. luji.jOų iiiVuloluijų, kulių pa&pyrė bačkutes 
spunka, bonkots kamščiu ir girtuoklio marma- 

2*lim>jančiu liežuviu^ Ir eina saliūnininkai ko
von, ir neša kur kliuvo, kur nekliuvo judamąjį 
savo turtą, pilia jį rieškučiomis į žiopsančias, 
lietuvėlių burnas ir gieda visi vienu didžiu 
rriem-mingu baisu: "Kol Balionas gjviiCS, 
luatuw saliūnininko padus bučiuos. Mes bro- 
va. us tversim ir lietuvius bloga šersim. Lai 
pa. pringsta-jelabieji”. i

E3
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joje laisvamaniškų laikraščių n
visuomet bus neaiški ir betik- 

i slė. 
negalima. Kuogi jisai tenai 

:užimpouuos 1 Pasakys: man-*b stiprimti, gerinti, ctauginti 
rupi lauios reikalui, u
piruion vieton statykite; šie gįjPa,elH^ krikščioniu doros pa-
... . . Hiatais. Tuo tikslu ir vraatrėš: o mes jais ar nesiru- ., . . ,, . ... _ •_. . .... i įsteigta Kataliku Spaudospiname? Ar mes nešviesiame . ..,■ j. , . . „ draugija. Gal, kuomet mesliaudies, ar nerteigiame fon-| . . J ..., T. . , z. . * :turėsime lient keliolika geraidų Lietuvai gelbėti? Gal tu . - .

‘‘Katalike” norėtumei, kad* 
mes nekovotume prieš kuni
gus ir neplatintume laisvama
ny best Bet dar didelis klau
simas, jx>uas “Katalikai”, 
kas tautai būtą naudinga : ar 
katalikyliė su kunigais, ar lai- 
svamanybė. Ir ištikrųįų, ar 
gi ShuĮias nestatė visuomet I
pirmon vieton tautos reikalų j^'taiKkos’dir-j

Jo intckmė tenai stačiai tvirkini

baUUŪUaklį Milu <1*1 U, iltini av- I 
lėtų tūkstančių Katalikų Simui 
dus Draugijos narių, be to vi
sose mūsų kolonijose gerai su-' 
tvarkytas ir gyvai vedamas

savo tautos

i galės būti at
Jiškų orgauizaej,,.____
ga ir buvo kviečiamos da

lyvarrti Tautos Taryboj
VlbOb oi >-..1.17,., ijo

katalikų spaudus agentūras —] 
gal tuomet ir mes, vardan 
tautos labo, ištiesime rankų' 
laisvamanių spaudai ir paie-i

taip kaip ir P- Tananevičius! i v^Wndraindaibui ftiaa6enį 
J iesa, jisai gal kitaip tuos rei
kalus supranta, bet kaip p.
Tananevičius išrodys susirin
kime laisvamanių redaktorių, 
pražilusių ir praplikusių su 
savo laisvamanybe — kad jo 
katalikiškoji pasaulėžvalga y- 
ra teisingesnė!
P. Tananevičius tarsis Spau
dos Draugijos susirinkime a- 
pie kovų prieš tvirkinančius 
laikraščius. Bet kaip kovos 
prieš tvirkinančių spaudą tie, 
kurie patys suteikia tai spau
dai maisto ir daugina eiles 
degeneratų - cicilikų. Juk pir
miau, negu kovoti prieš tuos 
cicilikus, daugelis mūsų “tau
tiečių” turėtų inūšties į krūti
nę ir sukurti laužų savo be
dieviškiems raštams. Bet jie 
to nepadarys, nes jie bene 
tvirtesni yra savo laisvama- 
nybėje .negu “Katalikas” 
katalikybėje.

Mūsų “tautininkai” juk 
mėgsta pasipešt! su socijali- 
stais, bet kas iš to! Rimtos 
kovos prieš šakininkus jie nie
kuomet neįstengs suorgani
zuoti, nes jie patys “Sakes”

šučius perėjus, tik štai pavasario šiiias vėja- 
lis papūtė taip švelniai, maloniai, šiltai, taip 
oras gardžiai pakvipo, jog putpelė pajuto, kad 
jos plunksnuotoj krūtinėj atgijo senoji meilė 
prie savo draugų lietuvių ir, pasipurčius, pa- 
sipurenus, skrenda į lietuvių naujokynus ir 
visiems savo draugams ir nemaloniems ne
draugams pasveikinimų neša.

Putpelė dar gyva, — kol gyva mergelių 
mėlynakių aut galvos randasi šimtaplaukė 
oškų, kačių ir kitokių keturkojų plaukų sudė
ta karūna, kol berneliai garbina dievaičius pu
tos ir buzos, kol katalikai supras, kad jų vie
nybė — pasaulio galybė, kol tautininkai nustos 
pakaušius kasę ir klerikalizmų medžioję, kol 
socijalistai ne.perstos cypę ožio balsu ir žmo
nėms lietuvėliams galvas soe.ijalizmo raudo
na skepeta raišioję, kol saliūnininko brava
ras neatsidurs ant Juozapatas pakalnės ir bro
liai katalikai nepasiųs jam trigrašį, kad jis 
greičiau sau į pragaro gelmes nusidangintų 
su visais kmynais, persikais, saldžiosioms ir 
kariiiosioms kol... bet kur tu ir išrokuosi tuos 
visus kol, vienu žodžiu, i.ol putpelė giedos, pa
kol lietuvių tauta ant doros kelio nestos.

nuskrido pasidairyti, kaip stovi meilės daly-' 
kai pas žydraakes. Ir kų jūs manote, viso
kie amūrai, jinai atrado, kad lietuvės mergai
tės ant dviejų pėdų paaugo ir net sustiprė
jo. Turi sau stiprių sutverę tvirtumų, iš ku
rios į vaikinus nebe sūriais ir kilbasoms šaudo, 

bt-^o Jievos, Agotos ir Agnės! šviesius iš
minties kamuolėlius verpia ir susipratimų gai
vina. Nustebo putpelė, akis trina, galvelę 
kraipo, nenori tikėti, bet faktas ant burnos ir 
pripažinta. Visgi, paskraidžius, surado, put
pelė dar daug mergelių su riestais snukeliais. 
Vienos iš jų naktimis kiškelius gaudo, kitos 
prie šono bernelio, į stiklų alučio veizėdamos, 
šaiposi, trečios, na, su trečiomis tai gana. 
Dar putpelei nemažai bus su jomis darbo, bet 
ji pasirįžo iki žiemai visas merginas į tvirtu
mų sugabenti, tegul už išminties kalavartėlio 
sėdasi ir verpia. Tarp mergelių darbo bus!

Tiesiog nuo skaiščiųjų drožia putpelė tie
siu keliu pas doiuieiiusO Žiūrėki, ir čia per 
žiemų įvyko permainų. Vieni iš jų iškilo, kiti 
nuklinipo. Pirmieji, tarsi užburtos karaly
stės karalaičiai, su auksinėmis žvaigždėmis 
kaktoje Lietuvos didelį ženklų Vytį nešdami 
griausmingų himnų dainuodami, plačiai per 
gyvenimų žengia ir linksmi jie, ir putpelei 
linksma, ir ji pradeda dainuoti, bet jos dai
na tuojaus nutilsta: va pelkėse tarp varlių 
kurkimo ir šnypštimo stovi pulkas gražių jau
nikaičių, bei iaip nuskurusių, taip nusiminu
sių, kad putpelė, palikus linksmuosius, priskri
dę prie jų ir pridengus jų galvas savo spar
neliais, juos ramina ir žadėjo jų labui ir ge
rovei pasidarbuoti. Nemažai reiks vargo, kol 
juos visus ’ J"'‘i '

kįl. tarp mūsų suęitratimM, atsiuntė atstovus. Tie-
fenRkila vienybe. Bet kokia l*v MCT^ u»llXKQ JkOVA . • *v i
vienybė ypač privalo niurna:užmiršo, t. y., kad dar perei- Rft- j8 K ąepareikalavo 

tų metų pabaigoje ji yra ga dokunientaliskų išrodymų, ar 
misi iš Laikinosios Tautos Ta-. wgauwauysįs yra visom 
rybos laiškų ■ pranešimą, kad vaistuose leguhškos. Žiūrėta 

Pirmiausia, pagal t’hieagoa seimo nutari-jfoimabškumų, 
; klek Į utčiuB dalykų ^ssės. vrw

apeiti* Katalikų vienybė su; 
tautininkam, *ocijaluitais.‘ Ėi-I 
nui.ta, būtų pageidautina vie
nybė su srovėmis. J 
vienok, prie* uus turi sto
vėti vienybės įkūnijimas tarp 
lietuvių katalikų. Tarp lietu
vių katalikų, viešamegi uu* tuo žvilgsniu dar per-i 

slvni ir mums nieko nebekaJ 
kaip tik savo tarpe vienyties, 
bendram darbui i

Mes, žinoma, negalime rū
stauti ant "“Kataliko”, kad ji
sai neprisideda prie “Katali
kų Spaudos Draugijos”. Čia 
jo liuoaa valia.

Iš viso to atsitikimo mes 
tik vienų galim, padaryti iš
vadą: Kattaikiška vėliava,!, 
per ilgas metų eikš niekina-1 
ma ir žeminama, dar neiškel-«
ta į jai prideramas- augštu-
mas .nes mūsų gerbiamieji Si- pįc bet reįkia
znienai dar bijo jos ir šalį- parod>li ir'darbais. Nes be

mų visos didžiosios organiza- j IUB rumr *.
ei jos prašomos yra išrinkti; lima pasitikėti, jog jeigu ka-

(savo atstovus j Tautos Tary- ’’’ ’s tl>! '’’,P'«i»»eijų ir nėra 
Rv iba. Tie laiškai buvo išsiunti- ^ai v‘sur legališku, kad ji pan 
laa-L-.t -•-■-.L.. __ IvtoHniiiH

uimuose nėra ir 
ti griežtai sikrtingų nuomo-: y;u” 
nių, Tadai dėl mažmožių, Į 
menkniekių nubokime vaidi-1 .—r— • 
.Irai*, glauskimės arčiau ir su
jungtomis jėgomis atlikinėki-

negak bu-;lajkra^įarnii> “Lietu 1 Tautiškojo susivienijimo čar-
• Vienybei Lietuvnin- teJis dar ne visos<>

mažmožių, ibų”, “Tėvynei” ir “Kovai", -’ra kegirirvotas, kur yra jo 
kaipo L. S. S. organui. Nei ^'P08-
tautiški laikraščiai, nei “Ko- Tautiškojo Susiv. Pildomo, 

ji Taryba, savo laiške į Ta«- 
tos Tarybos sekretorių atsisa- 
ko dalyvauti Tautos Tarybo-

me svarbiuosius mūsų draugi- ¥a tuomet nesiteike a t spau s- 
gyvenimo dinti to laiško: jį ignoravo, 

arba visai nepaminėdami, ar-
jinio ir tautinio 
darbus.
Taip. Ir mums ne kas ki- ba paminėdami su pašaipa. Je- ramdydama*tas pačias at- 

tas pirmoje vietoje i’ūpi, kaip i Taigi dabar tie laikraščiai, ro- 
1 vienybė tarp lietuvių katalikų, i dos, nebegalėtų rugoti už tai 
Tik mums rodos, kad neužten-

sitakynio priežastis, kurias 
išieiškė “Tėvynės” redakcija.

Tečiau laiške išreiškiama

S

detko nebuvę kviesti į pirmų-' 
jį suvažiavimų atstovai kitų '** deltų p.itauiūas pačiai 
— nekatalikiškų organizacijų. Tautos Tarybos idėjai, tik, 

Tų-pat prikiša ir “Tėvy-' 
nė”, nors ir ji pirmųjį pakvie-’ 
tiiną ignoravo.

Be to "“Tėvynė” kažkodėl 
susirgo perdidelio legališku- 
mo liga. Pasak jos Tautos 
Tarybų suorganizuoti galėju į 
sįos tik tas organizacijos, ku
rios, pagal jos nuomonę esan-: 
eios tikrai legališkos ir nei i 
kiančios pagal Suv. Valstijų I 
teisių. Esu tik trys tokios 
leaaliskos organisacijos: tau

loti, kad ir ga- j ttitucijoje išreikštas, gražiai tiškssis Susivienijimas, Tėvy- \ 
•iai eis paskui skambus. Tik, pasak jos, vy- nės —

anot jos, pamatai Tautos Ta
rybos turėtų būti tiesiami vi
sų didžiųjų organizacijų at
stovų. Bet gerbiamieji, del- 
ko-įp paniekinote pakvietimų 
tada, kada buvote prašom 
ateiti ir bendrai tuos pamatus 
tiesti. Dabar, ku«»rt vieai 
katalikai pamėgino juos nu
tiesti, jūs, gerbiamieji, užuot 
nu rudi nėjus, kas bloga yra jn 
nutiestuose pamatuose — tik 
skundžiatės, (ir tai visai nu- 
teismgai), delko jūsų nekvie- 

« Mylėtojų Draugija ir So j*''
Labai ifidmms faktas, kad 

—— ------- nei Mcijalistai, nei tavtn.in-
bet putpelei jgvasaryj linksma ir jos jėgos Iir apreiškia jnms, kad klerikaUsmc dvasia knukuoti Tau-
auga.~ . i drūtais rei “

Keliauna putpelė pas draugus socijalistus,! po. Dar i 
lankosi Bostone pas “Keleivį”, Brooklyue ; stebėsite t 
pas “Laisvę”, PhUadephijoj užeina pas “ko-'šiui gimus 
vą“. Chicagoj “Naujienų" klausosi. Norė-jt_. ~ ____
jo į It oreesteTĮ užsukti, bet iš to krašto .pakilo visų savo amžių atvirai 
juodas debesis “šaranČos" ir takų užkloja. Ir k;tės ir palaima bus su jumis 
ką gi ji patnuija svečiuose, \ isur skurdas,

nasi nuo jos. Mes gerbiame 
p. J. Tananeričių. kaipo ap
sukrų biunierjpr toje srityje 
jam pripažįstaiin didelius ga
bumas. Jisai, matyt. apskaito, 
kad katalBsę “laimėjimas mū
sų viešazne ąruMhiime yra dar 
laitai abejotinai, ir dėlto yra 
atsargus.

Tad katalikams, idėjos žmo

tokios vienybės, mes niekuo
met neprieisime prie galybės.

DAR APIE TAUTOS TARYBĄ.
Tautos Tarybos reikale su- 

| smaukėme atsiliepimo dar kai- 
■ kurių laikraščių ir S. L. A. 
; Pildomosios Tarybos.

‘Kova” sumanymo nenu- 
nėnis, gal dar daug reikės pa-' peikia; ji atranda, kad ir te
dirbėti, kol jų vėliava ims taip rlas Tautos Tarybos, jos kon- 
galingai pb“““” “ v“-4 s- 
blausieji

■siu__

Ugi metai praslinks, dar jūs nepa- 
laimes. Jinai tik žydų Mesijo 

s pradės gyvuoti 
tos. Jeigu norite tos

sunku būsiu mainyti kuastitu- 
ei jų (reikės dviejų trečdalis 

, per Balsų). Bet juk tas yra visos® 
organizacijose. Matyt, kad 
platūs ir bepartyviški Tautos 

^■Neįtikėjo putpeles žodžiams tautiečiai,, Tarybos pamala!, išreikšti 
visur vargas. Paskutinę kapeikeię baigia u- net akmenimis pradėjo jai grimuoti. Ir jautė \ konstitucijoj- vis doko yra 
leisti soči jausta* Perkūnams, tonams, taro- putpelė, kad šitiems ne sykį dar reiks prirnin-’ ir teisingi Tik
nams. baznvem Ardvmni. kataliku naikinimui « ė > T Z. Iv , H A . I ■ —— — _ _ —. _ ,  *  ė „ _ į

ai elg

nams, bažnyčių ardymui, katalikų naikmimui. 
Po prakaitų, nuvargę, sukaitę "draugai'’, kad 
dirba, net švarko siūlės braška. Visi gabieji 
pikčeruikai Yčo' ūsus tėplioja, slauiūeji rašy
tojai ant jaučio skaros rašo Olšauskiui bio
grafiją, istorikai gamina Gabriui nemirštan
tį iš dagiliukų ir usnelių vainikų ir visi vie
nu balseliu, nors ir labai plonučiu cypia:
• ’ Kovokime už teisybee, lygybes ir meiles, ne____________ _______ __ _ __ __ . ~ —
mūsų partijos žmones smaugkim, kunigus ter- žtaišk* bačka, "iš bačkos eina šmUai dūdelių,' grobės į bendra darbe' tautos 
IiiiL'im iii.fin ii vairiu Tiri Vmn minVirn T.rU-1____ I—_____ru__ •_ • a • — . . . • •

M oenovos pnsaąymaL oi su jais pamėgins kadalse
naujų srovę atgaivinti. I . . , . ..

Tautininkus palikus a«t kryžkelio, nulėkė 
putpelė pasilsėti į didelį namų, stovinti pake- .a* TodoB’ to 
.......................   daryti nejstenge.

Taigi po tų visų ginčų dėl
Tautos Tarybos suorganiz.avi-

liui. Atsitūpė ant langinės ir jau norėjo pa-' 
barbinti Įaugau, kad šeimininkai jai nors kro-1 
pelę duonos pabertų, kaip išvydo dyvus. Di
deliame kambaryj už didelio stalo sėdi fa>U _ ___ __
šimtai lietuviškų saliūnininkų. Ant stalo mil-j tuviai katalikai šaukia viaM

liokim, lietuvių vardų po kojų minkim. Inter- 
nacijonalas, Intemaeijonalas, — kagalas, vi
siems lygybė, tik katalikams galas”. Putpe
lei pasirodžius tarp jų, kad suriks, kaip dirb
tuvės trnbfl! dnnlrit *flrrtvTvn®(r^

jų rių nusitvėrę laikosi stori saliunininkai ir. Kitas srovės etniško
primerkę akis, geria. Begerdami tariaai, kaip į darbff eiti
genau po savo g oba suėmus kunigus, parapi dvdamos tik priežas&ų 
JJ“ lr kaip genaus savo" vergais pa

geresniais prietaisais atskristi, pasileido to
liau. TautininkQg ant kelio pasitilco.

Kunigaikščiai, kaip gyvuojat, kas gir
dėti!

Neramiai .-užiūro barzdomis apaugę gar
bingi vyrai, nenoromis atsakė į pasveikinimą 
ir vėl kelionėn leidžiasi.

“Draugai, aš jus mviiu. gerbiu i 
ju! saukia put]>4č. Delko jūs nusiminę

Išėjo tada iš pulko žilas senelis, pakratė j ye 
.savo galva ir griandingai tarė: “Draugais Ly 
mus vadini, į prietelius perši esi, o ar padėjai Į i;(> 
mūsų vargui, ar palengvini 
gas mums, n< thnė Izraelii 
Jokūbo, Abral amo i'ūstybė 
pasiliejo. Išvarė mus Jeboi 
što, atsikreipi- nuo mūsų dw 

išrinktuosius tautos vyrus. Mes verkiame. 
Šit ašara per skruostus rieda. Ir vianų tik 
klaidų mes papildėme, vieno tik dalyko nepa
stebėjome. Padėk mums jį surasti ir būsi, 
Putpelyt, iškelta j garbės narius ir tavo kū-1veįfcė žiemos laiku 
ną, ton minip, "išveši“,r j krem-toriją ir ami-;dang naujų žyd;:: 
kai tavo liekanas gerbs. Pilkoji, tu plačiai'^ę Inta lik ai Ir 
skraidai, pasak ‘ mums, kur randasi klerika- mjų. N® viaį gutarj 
lizinas!

Nutilo

išvaizdos žmogelis ir, atkuloejęs keletą po į114®’ togčta imuhlKm, jog 
terėlių, taip prabilo: “Broliai ka us!Katalikai Tautos Taryboje
spaudžia, mūsų avelės -baigia išklys j gali s viršyti savo narių skai- 
nyčia mus niekina, broliai katalikai, greiči čiumi kitų srovių atstovus, 
prie vieny Dėkimės j sąjungų saJitmima- >Bet prieš tai nėra vamto. Jei- 
kų, pirkime savo brovarų, o tada visi, po vie-j gn mūsų išvada yra klaidinga, 
nos bačkos kranu sugulę, visiems lietuviams j tai išrodykite mums mūsų 
padarysime didelį įspūdį. Žmonių, tik žino- klaidų.
nin TH*iAlpiskim ik rw> frlithiua’’ j 

kai KAIP Į MUS ŽIŪRI KAI-KURIE 
LENKAI.

Gliicno-os lerflni

nių noiįleiskim iš po savo globos .
Baisa pasidarė putpelei prie t< 

pasižiūrėjo jinai į 
jstkėtniįo jų išvaiad 
o, kad 

tuviams ap 
mminkus.

kr

pardon, norėjau

nt

5 nuprausi, padabinsi ir nuraminsi, TOmybės, meilėse

JT,
pykęs, spiria jien

-TO!' '' č# ’■ 
'amžinieji avinai, 
I vergai”.

,l<t> dideliausios. Ir jinai ir žinoti nežinojo, 
ii lietuvių pasaulis galva grindas paspyrė 
kojomis lubų -pasiekė. Ir žemė sustojo ne

Gal ilgai bū-

išrinktai ta 
ant musų t 

a iš gimtinio 
ugai ir mum

Jehova kalbėjo 1̂ su 
Juozo ir Jokūbo.

Tautininkai laukė.
“Jupiteris irJuni 

vaišiai jums, o,,tauto.

-iai, byro ir 
moja saliūnininh

darbais, katalikai

i išnaujo pradėti

4
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Jau raitekan U
jo aj- tai pnun-šti! Toki* 1 kiekvieną iš kitur atė skui pradeda rink i

žinoti
galėjo būti

‘Naujumų
ir Tiems žmonėms.

naudinga

ki Lsi- tunų

Ih... g:
1 Red.)

k:

-nkim" aukų 1

Šimas lietuvių dienos organi
zatorių kuriame nevien pra
šoma iš amerikonų aukų, bet- 
kUleikiaiiu taippat tūlų infor
macijų apie lenkų lietuvių 
aautykius tiesiai neprideran

Renka-į J1’ aunžtįfn). Tai štai kokias rienės. 
jo dovanas jums iš Lietuvos at- ^vichos 
ji vežiau, kurias man indavA tos ant 

tarp už*-i tikėjimu. Gyventojai be-į§v. Tėvas ūži' rt^s. Žmonės graudžiomis ašaromis klausus
-‘-įsako kallhti apie į Vladimirą įtrinkta la tardami: pasakyk mūsų bro- Žemaitis

o klebono uuMl-pjū greit. Antrame posėdyje liams ir seserims Amerikoje, kų. apie 16 kiaulių, dvi karvi. 
nors kitus*duot;; jam diduma balsų, kai kad siunčiame jiems šiuos pe- dvi telyči. vienų teliuką, 3 ar- 
eąry šį bu ;x> vtrųrialiat ir labai pagc>l>- lenus kaipo krivulę, kurie yra klius, du šuniu, dvi kati ir 

kurie šneka'fa,M doros ir mokslo vyrui. , aplaistyti krauju ir karčiomis apie 20 vištų. Mums patėmi- į“ 
Lietuvos dvasinėms tėvas ašaromis, kurie yra likučiai j jus žodį

|stamM išimflsų sudegusių pastogių, mS-[kad tų gyvuliu tikro skaičiaus 
įdąri Pow-

įszechny*’, kame jistai tesidar- 
' bavę.

gyklą ar kimba žiūrima su m. n-garjinama

Kalėdoms 
zuikienos, 

ų pačių i
nusau- t))o su kuriuo -labai gražiai

^a' lietuviškai pasikalbėjome Aš

Įėjo hut ekaitytojams nem» arįMl
žiau žingeidi negu Kairio nu-
■EMHmHįKįjį|

Bet "Naujienos' 
vintui kitus teriioja,

dalykus turit 
užmušimu. Tie, 

erii'oj.’"o "apie b,JVS4 Pariu<>ti savo .vardų. Lietuvos dvai 
sėbru darbelius^ ’^l’npnKU 1 l*'krašeius: Ledochowskis

yra tarp lietuvių šnibždama. Krokuvinio “P 
4 kad keletas prakilnesnių lie- 

kiekvienas persitikrinti. įtūvių. kurie pergarsiai išrei- 
tavo nuomones apie žmog-

žinios teisingumą

nuėjęs j Cldcagos Munieipa- ški
Ijško teismo rekordus (City! žudystę ir parodė pageidavi- 
Hall) ir suradęs 
5<Į2,779 vardu J.

bylą No.jnią suimti užmušėjus, gavo 
W. Butler laiškus, kuriais bauginama

Paper Co vs John ligsudas. mirtimi”.
Ar ne dėlto Naujienos pa Yaip rašo anglų laikraštis: 

JiM-ie tune. Tas p'aae&Ms t* ,fiykuHj» vienų metų jubiliejų knip jgtikpo dal-.kaj rtovi fo. 
veda, kad lietuviai esą akirtin- taip trukėmingai švysU, kad Hau genantieinS sunku su
pa tauta ir kad Lietuva nerti ga] nesitiki kitų metų juhilie 
Lenkijos dalis ir kad iš aukų. j;mįi sulaukti ■ 
renkamų Lenkijai, lietuviai 

NAUJAS “LAISVOSIOS MIN
TIES” REDAKTORIUS.

Dri Šliupas, pasitiaukda- 
liautieji, nesinaudoja iš pa- mas į atilsį, pavedė “Laisvą

ją Mintį” tūlam Zigmui Vit
kauskui. Naujas redaktorius

prastas melas (falsz). nebus, matyt, toksai stačiokas
Toks rašinys buvo tiesiai, kovoje prieš tikybą, kaip p.

kurstymu lenkų ir amerikonų, šliupas. Savo darbą steng- 
kad neduotų lietuviams pini- sis varyti džentelmeniškai, 
gų 4 kovo. Pastebėtina taip-j paskatiniaine (57) numeryje 
pat hagalinė arogancija (be jisai štai ką sako: 
gėdiška drąsa) ir melagystė.
be kurios negali apsieiti tūli i 
lenkai, kada kalba apie lietu-1 
vius. Galime numanyti, jog 
•S tais keistms “broliais" rei
kės dar nesykį smarkiai susi
kirsti, berišant ateities klau-l 
simus. Prie tos progos pa-, 
klauskime savęs, kaip smagu 
būtų gyventi lietuviams auto
nomiškoje Lenkijoje su tokiais 1 
globėjais, kurie mūsų net at- 
skira tauta nepripažintų.

Teisybė reikalauja pripa
žinti, kad nevisi lenkai taip į 
mus atsineša. Štai kad ir dėl 
tos lietuvių dienos Chicagos 
lenkų dienraščiai “Dsiennik, 
Chicagoski" ii ypač “DaifiO-. 
nik Związkowy” gan prielan-

žinoti. Vienų galimo pasaky
ti, kad rašoma ne be pamato.

nori? Jnk į Lietuva karo dar 
nėra atėjai. O tvirtinimas,! 
kad lietuviai, Lenkijoje gyve

šalpos, kuri abeiuai duodama 
visiems žmonėms — yra tai pa-

"Keleivis” savo begėdingai 
iškraipytomis telegramomis 
taip velionį šmeižia. Ar ne 
bus tik stojimas už savuosius.

PRIDEDAMV-ll PAMAL
DŲ VIENODINIMO 

KLAUSIME.
1914 m. 15 vi. rūgs. Kimi 

gų Sąjungos susirinkime be
svarstant pridedamųjų pa
maldų vienialinimo klausimą 
lietuvių liažnyčiose Ameriko
je, kilo simianyMas tarp kit
ko parūpinti “Kalvarijos” 
arbp “Stacijoms vaikščioti 
vadovėlį

Iš 'visų 
"Stscij ’ 
peržiūrėti
inis tinkamiausias

VAU,

ypatų, kuri į manę atkreipė 
ypatingą atydų. Jaunas, dai
lus vyras eina prie mano ve- 

. ,, .... žimo, sustojo ir žiūri į manę.
"apm , paatfcne,^ j j; ,uoJaus atailiepiau 

lietuviškai — “Ko taip žiū
ri?" Tas nusistebėjęs suri
ko — “Ar tai tu lietuvis? 
kas tave čia atnešė?” — Jįa 
atsiliepęs. — Taip aš esu lie
tuvis ir čia atvažiavau savais 
(arkliais, bet kas tavę čia at
nešė?” Toliaus jiems pradė
jus kalbėti, tas jaunikaitis pa
sisakė, kad jis žinąs beveik vi
sų Ameriką. Jie važinėją po 
visą Ameriką ir jiems nei ke
lias, nei pragyvenimas nieko 
nekaštuoją. Jau apie aštuo
nis metus, kaip jis darbų dir
bęs. Ant žiemos jie važiuoja 
į pietines valstijas, vasaros 
laiku nusikelia į Indianą, 
Illinois ir kitas eentrales val
stijas. Jie žino visas gele
žinkelių linijas ir kokie tavo- 
riniai traukiniai į kur keliau
ja. Dabar jie iš AVinfieldo 

įvažiuos į New Orlean ir iš ten 
keliaus laivu į Argentiną. Jei 
nori tamsta pasimatyti su 
daugiau mano draugų, jis ta
rė, eime čia į miškų kokių my
lių, rasime dar tris lietuvius. 
Jis atsakęs, kad neturįs lai
ko toli eiti. Potam jis pasiū- 

flė jam darbo ant savo ūkio, 
sakydamas, kad geriau dirbti 
ant vietos, negu taip važinėti. 
“O ne. tamsta, aš jau farmos 
darbo nedirbsiu, mos ir taip 
gerą gyvenimų darome. Ap-
'kraustome kaip kur bankų, ar 
Ikrautuvę ir mums užtenka il
gam laikui ant papirosų. Del 
valgio mes pasigaminame viš
tą ar kokį gyvulį, o išsikepti 
Diiške malkų užtektinai. Kaip 
grįšime iš Argentinos, tai su
stosime jus aplankyti. Pa
klausus, ar turi jis čia Ameri
koj giminių, atsakė, kad vie
nas brolis dirba angiekasyk- 
lose Royalton, III. Nuo jo tu
rėjęs laiškų, būdamas Wash- 
iagtono valstijoje apie purų 
metų atgal. Kito brolio ne
žinąs kur. Taipgi turi sese
rį, liet nežino kur. Jo pra
vardė, pasisakė, 
Bendinskis.

Po vakarienės p. Žemaiti^ 
nė pakvietė mus į kitą kamba
rį paklausyti muzikos. Ūžau

jama duosiu miltų, bet už tai kė grafofoną ir pasipylė iš ten 
eikite į mano mišką skersinių įvairios meliodijos. Po tam p. 
dirbti. Juodveidžiai su mie- Petras Žemaitis surado armo- 
lu noru sutiko. Dabar jau pas nikų, kitas klernatų. na ir tu- 

iodvridžių, Tėjome muziką, puikeanę, kaip 
Chicagos karčiamij.

Aut rytojaus apvaži nėjome ke 
lioliką ianuų apie Dodsonų. 
Paviršutinė užvaizdą daro ne- 
blogiausį įspūdį. Žemė dau- 
mmni vicfr bnninmfn, VTW

sų turto ir apsakyk jiems M-' jie patys negalį ži noti; ka-' 
sų didelius vargus, mūsų bai-'dangi jie namo ne kas vakaras 
sias nelaimes;' apsakyk jiems, ir nevisi pareinu. Ganosi pa- 
kad mes kenčiame ir badų, ir tys po miškų, jie jų namie ne
šalti, ir sniegų ir lytų. Melsk šeria, todėl ir skaitliam ma
jų idant jie mus gelbėtų, nes žai rūpinusis. Jie miške ga- 
jei nesulauksime iš kur nors nosį ir veisiasi, o kada jieirt^ 
pagelbos, tai turėsime mirti iš mėsos prisireikia, tai tada jie 
bado, turėsime žūti!” Taigi jiarsivarę namo, pasipiauna, 
pranešu jums, broliai ir sesers katrų pirma pagavę. Mums 
kad Lietuvoje žmonės nuken- tas labai juokingai atrodė, bet 

Išeina ant sc«Įos vaikinas tėjo baisiai ir kad jų padėji- jie paaiškino, kad čia visi taip 
kareiviškai peįprrdęs, .««- nias yra apverktinas. Prane- daro. Jie turį tvartų ir dau-

Kun. K. grupuoti

Aitiopaios ■ Haitei.

LIETUVOS KRIVŪLĖ.
(Monologas i

Tikėjbnas, velnių, pragaro' 
ir kitų tikėjimo elementų bi- į 
jojimas sulaiko tamsią jį mi-' 
nią nuo ištvirkimo, nuo nie
kšiškų darbų. Aišku tatai, j 
kad griauti tikėjimą prisieina 
labai atsargia^ ir apmąsty
tai. Kol neturime geresnio' 
daikto padėti tikėjimo vieton, i 
tol atsargiai raukime ir nai- ■ 
kinkime tikėjimo ir visų su; 
juo surištų burtų i 
daigus, iš liaudies širdžių. 
Kiek toliaus v< I sako:

Lasvamanyha yra rimčiau-1n* ūje, 1913. 
šia mouistiška filosofija, bet “Dangaus Žvaigždutes ’ iyDJV- 
ji tiuka tik tūlo 
asmenims, o ne visai tamsia- vertesnės už kai-kurias kitas,'0 mano 
jai 
laipsniškai šviesti

“Kalvarijų” arba 
, kurias man teko 

vos šiomis dieno- 
su radau 

šaknis jaunuomenės maldų knygelėje 
Ižių “Dangaus Žvaigždutė” — tre 
: |čias pataisytas leidinys Vil-

,igy............... .. .-u juuin, >.<f, ^uiuo p «... ......Ui ., ps-
užrikta kritu)Unta sktpa- kuries buvo turtingos, dabar reina, o dauguma kitų ūkinin- 
taite kakta. pnliko be pastogės, pasiliko kų tvartų visai neturį ir pas

Tegul bus pagAbmtas Jė-. ubagais. Pranešu jums, kad juos gyvuliai labai esą pana
gus Kristus, (j.Visai ne- šimtai moterų apverkia žuvų- Sus į laukinius. Paklausus, 
sistebin broliai ir se- sius karėje savo vyrus - duon- kaip abelnai ūkio gyvenimas 

Įscrs, kad taip keistai žiūri- darius, kad daug seserų ver- jienis patinka, entuzijastiškai 
te ir juokiatės isrtuanes, bet kia savo brolių, daug motinų atsiliepė, kad šimtų kartų ge- 
jei žinotumėte kas aš toks esu,, verkia savo sūnelių, kurie dau riaus, negu mieste. Vienas ] 
iš kur esu. ir nuo jm esu šių- giau jau nebsugrįš, kurių nei atsiliepė, kad jis dirbęs \Vor- 
stas. tai užtikrinuį kad nesi- kapas nebus žinomas, kurį se cester, Mass. dratos fabrike, 
juoktumėte, bet Verktumėte, šutė ar mergelė galėtų pada- uždirbdavęs vidutiniškai, bet 
Aš nelaimingas jtareivia. be binti ir pakaišyti rūtomis!... fcas iš to: dirbtuvės ir miesto 
rankos, be sveikatos ir kaipo Pranešu jums, kad tūkstančiai bildėjimas jo nervus nusilpni- 
netikęs ilgiaus kariauti, palei- vyrų, moterų ir viųkų lietu- no, sykį pasitaikė nelaimė, 
stas namon. Nors mano žais- n jau ko valgyti, kenčia badų, drata nukirto pirštą, kuris ir 
da dar nebuvo visiškai išgiju- kurie reikalauja jūsų pagel- šiandien trumpas. Susigvdęs 
si, bet gavęs žiniį|, kad esu bos... Pažvelgkite į mane! pirštą išėjęs dirbti aut ūkio 
jau liuosas, tuoj apleidau ka- Buvau jaunas, sveikas, gra- netoli \Vorcester. bet tenaiti- 
rišką ligonbutį ir #u džiaug- žus; buvau tėveliams parama; nis oras jam nelabai patikęs.

Vasara karšta, o žiemą šal
ta. Vieną žiemą pasitaikę, 
kad nušalo kojos-pirštą ir tu
rėjęs išgulėti keletą savaičių 
ligoninėje. Dagirdęs, kad Lui- 
rianoje oras yra visad bevelk 
vienodas skubiai čia atvažia
vęs. Paklausus vėl, ar jie at
jaučia blogus laikus ir bedar
bę. jie linksmai atsiliepė, kad 
iki šiol jie apie blogus laikus 
čia gyvenant dar negirdėję. O 
dėl darbo, tai jie turį daugiau, 
įiegu jie galį apdirbti. Kaip 
kurie senos rųžies ūkininkai- 
vatos augintojai skundžiasi, 
kad neturį darbo nei duonos. 
Mes jiems tuojaus suradome 
būdą padaryti duoną, atsilie

riškų ligonbutį ir įsu džiaug- žus; buvau tėveliams parama;’ 
amu skridau savdSrangion tė- buvau mergelėms dobilas, — 
viškėn, nes tikėj&ųisi, kad ten gi šiandien į kų esu panašus, 
rasiu savo mylimų močiutę, į kų pavirtęs!? Pasilikau varg 
kad ten rasiu savo seną su- j šas iki karsto lentos, pasilikau 
vargusį tėvelį ir-^esutes. ir sopuliu savo šeimynos ir ta- 
vėl būsiu launifigįs tarp sa- paū vien, tik tautos sunkeny

bei] “Dangaus Žvaigždutės” vųjQ jū° arčiau namų,- 
tobulumo Stacijos mano nuomone, tuojjno liūdnesni ręgnįiai matėsi, 

širdis lyg ką tai pri-j 
liaudžiai, l’riseitia tatai ka<| ne vargina mahliuinką įl-■ jausdama smarkiai plakė Štai 

liaudį iriggjg neonĮŪaningais aprašy-lparvažiavau namė. bet, o 
jg • Įmais Kalvarijos kelio ir ne, Viešpatie, kokį lįisų reginį 

Kristaus ne-'pamačiau! V’Won savo na- 
Hns ” mėlių, radau tuBa uva nuo-

josios širdin 
jį-mintį.

:a. Ir

skiepiji laisvą-'
. j kursto pr Tnrityt ’., tuLFifti 

tik i ’ t y P’*
Z v'tūgdat.'■* ‘

t u j<> ji taktika gali bū 
jingesnė, kaip d-ro 
Vieno tik dalyko ga- 

“ Laisvosios 
būtent, 

J auna ja 
(1-ų metų jubilejūje, labai JJętuva , kurios tiaslai ir ta- 

trukšmingai t __
džiaugėsi, kad jam tekę dirbti Į,r ...... ...... .— —................... —

ti pa'
w bendrovė, anot šliupo.

ianti pažangiausioji ir de- Irtume patarti
'atingiausioji orgauizaci- Minties leidėjams, 
Redaktorius gi neseuai kad susilietų su 

. • n • i v • >’ t ■«>! iivu L*i« »■ i

si savo biznio pa 
“Naujienų" I..
jų esi

atlaikytame) i klika yra visai tie patys, kaip 
___________ tekę dirbti i'r “Laisvosios Minties”. Juk 
tokioje smagioje ir skaitlingo- ;k*s ten yra pasakęs, kad rie
jo draugų kompanijoje. Bet!’»'l*> >ra K*lybė.
pasirodo, kad ir toje smagio- Mums gi, katalikams, rei- 
je kompanijoje esama savų j kės spiesties į savo KataU- 
vargų. ūkiškųjų Spaudos Draugijų” ir

be!... Bet ne aš vienas, ne, 
tūkstančiais yra tokių nelai
mingų kaip aš! tūkstančiais 
pagrįžo tėviškėn be rankų, be 
kojų, be sveikatos, kurie be 
jokios vilties turės žūti jei jūs 
broliai ir sesers, nepaduosite 
jiems pagclbos rankų, jei jus 

gražaus sod- neišgirsite jų šauksmo, kurį 
kefętų apavi- dabar girdite iš mano lūpų, 
bestovint. .'.

visur

nelio, v 
lūšių 
Apsidairiau aplink, 
tyla: jokios gyvos sielos ne- 
matytis, net nei jokio šuns 
lojimo negirdėt i s... i

Daug-vargo esu prityręs ir gjUs žmones? 
liūdnų valandų turėjęs, bet 
niekados taip graudžiai never- 
kiau kaip anoje valandoje, 

sumanytas Paverkęs valandų, leidaus ieš- 
i“ Bažnytiniu Vadovėliu” in- 
dėti mano minėtas “Stacijas” 
jš “Dangaus Žvaigždutės”.

Bažnytinio vadovėlio susta-

■ vijos — trumpos, apmąstymui 
(paduodamos mintis aiškios ir
dailios, kalba žmoniška, pri
tinka sielai.

Į “Dangaus Žvaigždutės" 
i Stacijas drįstu atkreipti aty- 
Idą “Vadovėlio Komisijos”! 
narių ir kitų gerb. Kunigi}.

Jei neatsirastų tinkamos-,
■ nitj “Stacijoms” vadovėlių, 
j benegalėtumėm t

Lili

koti savo tėvelių. Po keletą 
dienų suradau močiutę ir se
seris. prisiglaudusias prie 
žmonių Trakuose. —- gi savo

Dar kartų šaukiu, vardan Lie
tuvos, vardan mielaširdystės, 
neužmirškite savo tėvynės, su
simylėkite ir šelpkite badau- pį p. A. Žemaitis. Anų (lie
jančius ir ašarose pasriuvu- ną atėjo pora juodveidžių ir 

dejuoja, kad jau neturį duo
nos nei miltų. Aš juos užklau
siau, kodėl jūs nedirbate? At
sakė, kad darbo neturį. Tai 
gerai, jis atsakė, aš

Uždanga.

esąs uos

KA

J. K. 10-ame “Lietuvos” nu taktingą ir atsargų skiepi-
mervje jimą bedievybj'-s į žmonių šir-

Biržėlio 18 d. 1914 metų J. d1*'
W. Butler Paper Company.
kuri prisiūto laikraščiams ir IEŠKO KUN. j. 2EBRIO

(ertą pneft iiif&uanB du-) naMJiytuiu «>>&><*
vus; “Naujienų manadžerių ėiai praneša, kad vietine poli
ui neapmokėtas Hilas už po- Į t«jja suradusi pėdsakus kun. 
P^r4- 'J. Žebrio ir Jievos Gilmanai-

Tohaus sulyg rekordo pa f.įutėą užmušėjų. Štai ką rašo 
Britam Re- 
“Iš Water- 

bnrio pranešama, kad tie, 
rie ieško užmušėjų turi 
ranka gerus prirodymus, 
užmušėjai buvo atsiųsti 
Brookljmo tvirtos socijali

rodyta, kad liepos 22 d. 1914 
teisėjo Dolan teisme pripažin 
ta minėtai kompanijai džiodž 
ąaentas (t. y. prisūdyta nuo II- 
gaudo i $367.18.

lapkričio 2) 
ant 11 gaudo t

ri 1914 metų

12 4 metų,

ari J

kiek vi

apie tai “New 
eord’’ vas. 24 d.

kur

dabar

stu

di 
ko

atlikimui

ku

jog
ii

orgnnizacijos 
lietuvių apgy 
■ikte. Policijt 
urių vyrų - lie-

laibo perv 
Keta Bri

tymui komisijos sąnarys 
Ku>i. J. Dobužinskiu. 

Novvark. U. J.
24, II, 1915.

radau jau mirusį (valandėlę 
'užsikniaubęs verkia}.

Vakar išlipau iš jlaivo, tai
gi nei nesistebėkite^ kad nesu 

;apsirėdęs amerik. miškai

ičnret pats nusipnsąa urapa- 
i’askutims Jezavitų geuero-

'YAT.TMnS JEZAVTTU Jei 
bfi-'

AŠ MAČIAU PIETINĖSE 
VALSTIJOSE.

(Tąsa”)
Žiūrėk 10 “Draugo'’ N.

Ant galo atvažiavome j 
Dodson, į jau pradėtų lietu
viškų kolionijų. Išlipus iŠ 
traukinio tuojaus mus patiko 
p. Adolpas Žemaitis, pirmasis 
tos koliopijos ūkininkas, kuris 
į mus prabilo lietuviškoje kal
bele pirma karta T.nirianns 
v aleli joje.

Čia. jis sako, 
uždirbti

jį dirba apie 12 
kurie uždirba nuo $1.50 iki 
$3.00 į dieną, 
kiekvienas gali tai 
ant savo darnios. Draug nu
kerti mišką, išvalai žemę ir 
riiniro-e tindami. Danruma ir 
dabar pa(. mahv euruamių^į, upel,aj vandoo

___ėga. Akmenų nesiranda vi
sai. Bet giliaus pažvelgus 
pasirodo nekokia rojus. Nors- 
yra daugelyje vietų molio ir

nf', ’r I>ardu°<hi Rock Tsland juodžemio, bet abclnai pavir

into, ir tai tildant trum- pome į vežimų ir po pusės top^^innLMotorinių itao-
tniiri hi.tiamuft L'«inn valanrinc imi hnvnmp n ... 11 * ......... ...... . .......mų sveikata, paklausiau,— ar baj llU(1(iv<-,tat nes daugumoje 

noni ZeniHitienč svotinirni nri *'*a kokiomis ypatin- vįebj dirba iiuoiiiiiiiukai, ku-
r“ Z " , s'et,”ga’ pn' gomis ligomis?” Mes dar čia , __

nei vienas jokia liga nesirgo- *T„s:nl,‘ 
ine. Ir negirdėjome kitus ser- / 
gant. Daktarams čia “biznis” 

pjauto jab&i prastas, sako. vienas I 
daktaras randasi čia ant vi

lams Dodsono apielinkės ir tas

las Vmne’a. mirė ta načia hr,,’',a" , n?s J‘» ««? P«v«dino sesti į jnodveidžlI} tUn savos žemės nuW
dieni I-a Fr ounie&is X pa* Pažlf'tamuH- la’ J* mnn« ir važ,u,,tl P88 « ir mižko, liet jie nesupranta
h ną. ką poj butų aprėdė. I et dabar aš ant nakvynės. Mes mielai su-1: kur tuos skersinius
Tinau vos tik nūnai, 11 va- u..... \r nažl,,°’ Kur tn°? RU,.rwnlus
sarto dieną, susirinkusieji Ry
me viso svieto Jez«i\ itlĮ atsto-, 
vai išsirinko sau naujų gene-
n ,ą „uihm didžiūnui bal įaiko: taigi bedamas kaipo valandos jau buvome p. Že-1
m. tano \ ladimira* Ledo- ...... , .. ... .....•’ . .. pasiuntiniu jūsų tęvų, brolių maičio naujoje gnčioje, kameehoKski, - lenkas, gimęs Ga- £ jftR yjt

artimiausi gimim-g, ję kurie 
nnelarir lingę iirdį 
sušelpsite, .N reika

laukite nuo mate - jokių Lie-
, . , tavos dovanų, nes šnapso jau - olandai, 4l. ■ . . ..Lietuvoje negalima gauti, nrn- 

llt< la? .1 nopoliai visi uždarvti, o J '.'n- 
iniu . , . . .7i vinto snno nei patys žmones

:netun. j. vra I o- , i Kuomet i _ 
laimingą tėvynę ir 

p įnant su ašarose pj 
111,1 ?! žmonėmis, užklaus 

. . ’’“"'a‘;taas dovanas nu-,
et^vdų įsteigėjas sv. Igno- ki^iams< tai 
^ Lojolą, tmrusu 1.j56 m. tari ,,iaT;a

hns labai brangi.

pats esu pavargėli^.ir pavar- tikome, kadangi buvo žingei- dHi M juog vpžu į I)odsc. 
gėlių esu siųstas iš Lietuvos.du pamatyti to pietų pijome-^
pas jus, broliai ir <tawrv ame-’riaus ūkis - gyvenimas. Kuli- pelpžinkelio kompanijai. “Bet

kuriuo didžiumų bal-i
Vladimiras Ledo-

— lenkas, gimęs Ga
licijoje 7 spalių 1866 m.

Rinkime dalyvavo 16 jcza !tt|rf 
vitų italų, 13 — prancūzų, 19
- ispanų, 3 — portr

— austrijokni. 3 — v

ai. 3 — brazil
i ikiėčių iš Ji

i 3

sunidiea
niestų. Policija į 
ia tebesi slapsto.
a, kad vieno iš
•aveikslas ir bu- yn, jaū generolai

irto Jezavitii 
L6.S94. Naujai i

ir

u išstatyti ant į
juos

riam tokiu 
' ’ Naujieną

.-ije žemė — smiltys.
Jau išdirbta žemė via la

rie, suprantamas daiktas, apie 
j nesirūpina. Antra, 

žemės intręšimas tenai yra 
... ____. Kadangi žiemos lai
ku žemė neįšala ir jos neap- 
sninga, o labai tankiai lietus 
lija, tai visą iš rudens žemės 

pats neturi ko daug veikti riebl)nų per žieln;) |i(.tus jg. 
. isas jo darbas, tai gaudy- pjanna jr todėl gerų vaisių 

_ ,.................... _ es. Pa- 
j žvelgus į mišką kitokių me
ldžiu nedaug tepatėmysi, kaip

ėmė, pakvesdama tuojaus prie 
Šiltos vakarienės. Buvo tai! 
ketvergo vakaras. Čia ji 
mūras pasiūlė namie ] 
gyvulio mėsos, naminės duo
nos, naminio sviesto, šviežio; 
pieno, šviežių kiaušinių, sūrio,1 
varškės, ir kitokių dalykų, ko ę-]

i negaliu ne atnuuti. Pradė- __ Muku,
apleidžiant savo ne- jus klausinėti, knip patinka kojo kad tuiaj8noje neiabai gal,,na

^sveiki- Louisianos gyvenimas, kiek-:^rga drugilĄ _ vėl at(iilie.
u’L; kT n “na’ Pi- Taip tamsta, paaiškino

’’ gaLe‘Hat" v,enas’ 4rngyS kartaiF pasiro' dangiinm gi pušys.
nv.'nltą «>rą. , a»,«u«_ , Louisianos rytinėje daly-'

je. Bet pas mus apie Dod- 
foną dar drugiu niekas nė
ra sirgęs. Be Dodson'o, ar ^'“kauie "vi^s Chi(»agos

Apžiūrėję 
vietas apie Dodson važiavome 

i į kitas neaplenkiant ir kitų 
lietuviškų kolionijn arti Bien-

kaip praleido šv. Kalėdas p. j 
. pasidžiaugė, kad šiais j-

Imetais turėjęs įuūkesnias Ka-
- ------ ----- jiedor. negu į>ną motą MasSa-

pelenu, atiišd »i<i5,ąefį|ehiu»etts. Kušių dieną išėjęs į
esine ranka prntgelbeaamaa miškų parinkęs šviežių grvbų, cf, i
Jį.-!::.::, ir išneti^ apmbe- įviežios žuvies.„7^^' m ■’t *'

' įsms ffi »«v(, labai puikus pa-'ti^’^ei rieZ l5 ""“T*
■nsius pelenus iSMUa ranka- marginimas kūčių vaka- i * * r x i 1 rasidejn* gi miške j..“ginimas tarnų a aka Įperpių uedellQ a8 buvau i reikia gunkiai kelet,

eigyvennsių ant ūkių ar mie- VUM,JĮL AH|1 žemAa iSvaii5.

dantimis 
rie pristos Iri minę žemes.

5

5
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sukritikuojamu “ mokslinčių", o ne biznio garsinimas, kame Idėja. Bet 
Kad genaus supratus, takią taikoma dauginus j žmogaus ki kunąr i>ai 

galę turi spaudimas žodis žmo- šenę. kad daugiaua jam parda- Rsg 
gaus gyvenime. paduosiu čia' rus garsinamo tavoro ir rūpi ideali), 
vieną pavyzdį. Važiuojant man i dauginus leidėjo biznis, negu į^įėjį 
į Ameriką, teko gerai ausipa svieiimas liaudie.. D*!, ts tfu 
žinti su vienu mano amžiaus jau kūmo, regis, užkimš naujas mė- 
nikaiėiu J. G„ kuris važiavo į nraštia “Pažanga", kurios tik

tų, ko! šį-tą galėsi Kėti. Ten 
apsigyvenę išviso keturios lie
tuvių šeimynos. Vienas nuo
mininkas, vienas pirkęs 80 . ■ > a*rų, u uu duriučjY p*r.a.ę 
taipgi 80 akrų. Vienas iš jų 
labai nusiskundė, kad darbo 
bus labai daug, jo sveikata nPt0|imą miestelį, tame" aš ne- slas, reikia spėti, nebus biznis, bet 
menka, šeimyna didelė, pini- kuriam laikui buvau apmgyve-' 
gus jau baigęs ir pakol ką iš-nę«. Ant kelio, ypatingai ant: 
žemės galės gauti, nežino kas Į jūrių, žmogaus dievotumas la i 
gali su juo nutikti. Kiti, ku- bai lengviau galima pažinti. Bu- 
rie turi pinigų iki iš žemės TO didžiai dievobaimingas vai-!

kinas. Kas link poterių ir mal-1 
: dos, prisipažinsiu, jis manę vir- Į 
kijo tris sykius. Bet doros klau-' 
sime buvo netvirčiaumaa. Pagy 
venas keliatą metų šioje šalyje,, 
vėl man tapo sutikti tas mano 

j geras kelionės draugas, kuris da 
> atrodė. 

Didžiausia Pradėjus kalbėti ir įsigilinus į 
jo dvasią ir ypatišką gyvenimą 
aš net nusistebėjan iš tokios 
greitos jo permainos. Buvo jau 
vedęs; bet prisipažino, sau bu

J

kvapas :męs ;
TO

ti atnešant peir-idaujatnua mūsų 
liaudžiai vais us

! GiyiS IR MOTERS
t’fl’TVC T (J’\ TFT V*

Wt<M

aj’TIES T 8ĄJUNGĄ. titre įsti 
jtiup-Hi 
jau buvtU tų kelių nurodymų bei tyri- [ į Gal ne viena 

Dėjimų manau gsl bus aišku, ko-Į !moterų klausia 
ypatybę alkolia turi ir kaip i 

jis veikia aut gyvų, dalykų, Jei-j 
gu kurs nenorėtų tikėti gali pats’ 
gana lengvu biMu pertikrinti | 
a»ve, darydamas tuos pat išty-Į 
rimus. Tiktai degti girtuklioį 
kvapą tai nepatartina Tą tik’ 

Geresniam ištyrimui svarbiau- labai persitikrinęs gydytojas po- 
sios alkolio ypatybės, paimkime jabai priežiūra gali atlikti-

BLAIVYBĖS ŪIBVA
galės duonų pelnyti, pilni vil
ties pasidaryti sau ramių atei
ti

Abelnai Louisianoje gtve- 
iiimas galima daryti, suma
niai gyvenant. Bet padaryti i 
pinigus, kaip kurie nurodinė-j i,ar jan visai kitaip 
ja, yra kliūtys, f" ...............................
kliūtis — nėra rinkų arti ūkio 
produktams. Siuntimas į cen- 
tratai valstijas atsieina bran
ginus, negu čia galima daly
kus parduoti. Gelžkelių tran 
sportacija. ypatingai ‘Freigh- 
tas”, palyginamai kainuoja 
brangiai ir toli nuo “biznio" 
centrų. Iš to atžvilgio auginti 
by ką delei pardavimo atneša 
labai maža pelno. Delei oro 
ypatybių būtų gerai, galima 
ant oro dirbti beveik visų ma
tą, bet derlius, nors ir tris sy
kius ant tos pačios žemės ga
lima sėti į metus, nebus didės-1 
nis, kaip centralėse ir šiauri
nėse valstijose vienų kartą sė-j ,„-(tnnias. 
jaht. Todėl, sulyginus visas nrivatiškas .
aplinkybes, keliauti taip toli dėlto išreiškiau jam pasigailėii- 
nebūtų labai praktiška. mą Paskui aš tėmijau jo liki-

Ten pagyvenus porą savai- ma. Netrukus persiskyrė su ga
riu, kada Chicagojc buvo di-,To žmona, kuri buvo gana padori 
džiausi šalčiai, nešaltas ir mr,- moteriškė. Išvažiavo į kitą m i ru
lonus oras darė ant mūsų vis 
dėlto gerų įspūdį. Išėjus' ant 
oro girdi sau varles kurkiant, 
paukštukus čirškiant ir visa 
tai primena Lietuvos vasaros 
laikus, nors tai buvo sausio vį". 
mėnuo. F 
vę. — taip sakant žiemos va- nigus, kiek turėjo sutaupęs, 
kacijas praleidę vasaros kraš- Likosi apjuoktas. Sąžinė vienok 
te, sugrįžome į Chicago, ka- .ii šankino. Parašė laišką pirm*. 

įr jai pačiai, persiprašydamas už 
jos suvedžiojin^ą. Užbaigdamas 
tą laiką rašo: “...sąžinė mane 
kankina ir mano vienatinis kū-. 
dikis man iš minties neišeina.... padarytuosius prasižengimus, 
Prakeikiu aš savo likimą ir tuos kaip tik buvo sunkinama bau- 
laisvės platintojus, kurie mane gmė.
ant to laisvans kelio atvedė. | .
Kaip tu negyvensi, tik mūsų kū-| I’atėmytinas dar Ldcurgo 
dikio nepnstatyk ant tokio kelio, posie.lgimas. Kad atgrasyti 
kaip aš. Kada tu šiuos žodžius > jaunuomenę gerti, jisai siste- 
skaitysi. jau aš gulėsiu šaltas, matiškai nugirdydavo keletą 
Su dievį” Jis tą laišką pasiun- vergų ir statydavo juos vie- 
tęs bandė nusinuodinti, bet. lai- šąįg ant rinkos, tuom tikslu, 
mei, laiku patėmyta ir jo gy- |-a<| prisižiūrėdama į juos 
vastį išgelbėjo. Bet vistiek po Spartos jaunuomenė — pari
tam gavo proto sumišimą ir 
buvo paimtas j bepročių namus, 
kame trumpu laiku užbaigė savo 
nelaimingą gyvenimą.

Tai vienas atsitikimas iš dau
gelio. Prie to atvedė laisvieji 
raštai-spausdintas žodis.

Kelintas metų atgal Andrei 
Ibsen, latvis, prieš pakorimą 
Charlestono kalėjime, Boston,

GALUTINIS ALKOLH 1 
SMŪGIS”.

j tai", raiškia, didelę 
-rią (the greit evil spiri t).

se-i
Ku- ■

piktą dvs-

iš nuHgriių ir 
pati suves, j 

|“delkn bš turtu prignlėt i Są-1 
: jungą? Juk aš csnnt pašai-i'>'UMl k J
Iputėje draugystėje, kokioje/’ ^a,K*
Hbrostvoje” gal dar ir ko-Ih 
kioje “Insurttace Co.” uigį IPred lataas uzsitaigs. Ktio^ 

Irarn ir užtenka”. Taip. išr«-l«Rh',m 'ste,8ti 10 nari’?’ tai‘ 
do. Ivg ir užtektų. Is-t kiek iŠ Į*1 Lt‘N. tiui mu.ų
mūsų lietuvių moterų galėtu-i lllll !,'tesn'‘s ,uator* ,r *“erg1' / 

'me pasisakvti. esą jtavvzdin-:™“1’ l’a,a^8e 
gos namų užlaikytojos ir vi- 
rėjos? Čia kaip ir per toli 
nušokau nuo draugijos ant vi
rėjų, išaiškinsiu, kame daly-

Atuešusi tiek nelaimių 
naijai Europai “didiėoji 
ropos kare , kaip viskas šia- hiakį gryue alkolio, kurio galimajTartum kiekvienas privalėtą aii- 
me pasaulyje, turės ir gerą- gauti, pav. vaistinėje, ir saugio- kiti gupraati. kad tas "skysti-i 
ją savo pusę. Ar tik nepasi- je vietoje atpilkime į torielkėlę mėlis" nei kiek žmogui nepri
tiks jisai žmonijos atmintyje.! ir bandykime degti. Po'duoda naudos, bet tik jį grei-
kaipo sudrožusis galutinį' trumpos valandėlė* pastebė- 
smūgį " nlknliui”. prieš va r- tame. kad vizes apimtas

1 liepsna
karšta, karštesnė, Žekąip nuo 
malkų kad gauname. Jeigu į 
ičkojj primaišysime biakutį ir į netiesiu ketai iš alkolio. Taigi, 
vandens ir vėl bandysime degli, [ laikas mums suprasti alkolio vi- ; 
pamatysime kad ir su vandeniu šokioje formoj-? nenaudingu 
degs. Vanduo pasiltk-'i. alkoliui-' mą! Jeigu norite būt laimingi, 
išdegu*, Duginian alkolio yra tai; '■ienas rašėjas išsitarė. šiame visoms 
svarbiausia jo ypatybė.

vriięs. iiri pr i^ij »nz kiu, «nu bu ■ < ..

ta pačią ilgai nemanąs gyventi, tojimą kurio veltu amžiais ka- liepsna. Ta
“ieškosiu geresnės, laisvos". Iš riauta.
jo lūpų vertėsi vien tik keik- Privedu čionai senovės gal
inta ant bažnyčios ir kiti bėgė- vočių pastangas prieš alkolio 
diški žodžiai. Jis visą ką žinąs, vartojimų: 
ir nieko nepaisąs. Man ei užsi
minus i 
dievobaimingumą ir paklausus. 
kokios aplinkybės jame padarė 
taip staigią permainą, jis drąsiai 
atsakė: ‘Laikraščiai ir kny
gos". Užklausus vėl man. kaip 

' ir.učia jo sąžinė, ar tikrai yra 
| persitikrinęs apie savo neklai- 
> dineumę. jis tik numojo ranka

Sąžinės jausmas, tai 
dalykas". Aš vis

dar 500

čiau j kapus nuvaro. and egi e a 
vidurius, ir tt.. O kė-k jis i.elai

kuopti pasidarbuotų tame da
lyke.

Lietuvaitės į darlią, dirbda-

yra niių atneš* žmonijai,! Vri*s ne 
’aitiies ėmus krūvon, daugiąu 
kaip pusė jų paeina tiesiu arką

tą. Gyveno “laisvai". Surado 
i vėl sau patinkamą mergšę, apsi
vedė. nuduodamas jaunikaitį — 
bet jau “civiliškai". Bet čia pa- 
aij^ikė žmona tokio pat bodo 
kaip ir jis. Abudu buvo "Jais- 

. Tai atsirado geresnis. Ta- 
Pamedžioję, pažuva- da jį apleido, nusinešdama ir pi-

me radome daugybę sniego 
aštrų šaltį.

P. Mulevuivs.

SPAUDOS OALYB*

Kada mes paimame į rankas 
knygą, arba laikraštį, m« skai 
tome tai su pasigerėjimu, ran 
dame tame dvasios pasiganėdini- 
mą ir užmirštame visas kasdieni
nes bėdas, vargus ir rūpesnius, 
persikeldami mintyje toli, toli 
nuo visų čia esančių nesmagumų 
Arba, jei mums patenka į ran
kas griežtai mūsų nuomonei prie
šingo turinio knyga ar lakraštin, 
mes greitai susiraukiame, perme
tame akimis ir su Suerzintais 
nervais metame tai į šalį. Taip 
tai darome tie, kurie turime jau 
aiokį-tokį supratimą apie spau
dinių žodį. Bet tas. kuria tik 
vargiai perskaito eilutę, skirtu
mo minties spaudiniame 
beveik neranda. Jis. ką 
paimtu skaito lygiai ir

žodyje 
tik ne
vi šame

■«» -~iw 8,-snės ateities.
-i'įį;- Vnidalf/tė.

i’s. Reikalaukite
kni.stitiicijos ir visokių nuro
dymų 
plės

opšvietos skgrhj. Tame są
jungos didžiausia nauda, nors 
labai naudingi ir būtinai rei
kalingi pomirtiniai ir pašal- 
piniai skyriai, bet itpšvietos 
skyrius atidaro proga* duris 

merginoms ir moto
je būsiančiame gyvenHne. neg-r- rjnls pasimokyti tarp savųjfi.

savoje kalboje ir sau arti na
mų parankioje vietoje, 
kiekvienoje parapijoje, kur 
randasi Sąjungos kuopa, ten 
bus ir mokykla, nereiks kur 

arba klausyt

iš Ontro sekretorės r?
Monikos (luiinskaitės.

M. Guriiiskaitė, 31147 ’
Atibtirn avė., Chicago, III.

Ipokratas, antai, dm ..w 
■."‘‘"'"i.. d?.e'' !t!et^ Prie; Kristui užgimus, 

jau buvo užsiėmęs 
nelaimingu likimu, 
it Aristotelis galvojo apie jų 

[ nelaimingą būvį, o Plutarkas 
tiesiog pažymėjo, kad vaikai 

girtuokliif /ėrų", išgamomis 
tampa.

Žemiau "paženklintieji smar
kūs senovės valdonų įstatai, 
tiesiai nurodo, kad ir senų - 

i senovės suprasta, jog “alkolio 
vartojimas, tai didžiausia žmo 

\ nijos nelaimė. 
1 Drakono įstatai mirtimi 
baudė girtuoklius. Kiek švel
nesnieji Salono įsakymai, do-j 
vanojant girtuokliams prastuo 
linms, mirtimi grasino -pasi
gėrimiems valstijos urėdams.' 
To paties Salono leista par-^ virtV7tašin7 'ta<^e7’ratao-j 
davinėti vyną tik vandeniu at- n)p iš jo maistą, bet jei-i
mieštą. ' . ŠĮ alkęliu užpilta,)

Šios dienos valstijų įstatų valgyt ūme, negautume nei jokioj 
įsnkyihais, mažinama bausmę maisto irti a vidurius susigadin--Angių laikraštis “Cathotio i‘em- 

turae. Matoįie, kokią veikmę ai- perance Advocate" n. 4, “ 
padarytąją. Priešingai, kelis padaro ant kiaušinio; ne- praneša štai ka: 

Aristotelio laikais, UŽ “girto” : kitaip jis vtikia ir žmogaus vidų- Atsišaūkimas Katalikų 1 
rtaMM. nu, kad inąnės batiurt

uždraudimą pardavinėti si 
lūs Cambridge, Mass.

Sekantis laiškas aiškiai paro-) 
dys, kaip tvirtai susijungę Ka-: 
taiikų kunigai mieste Cambridge 1 
pasmerkime smukliu.

Jambridge. vasario t. 1915.: 
“Tvirtai įsitikrinę, kad visiš- 

kasis uždraudimas pardavinėti 
srvaigalue, užlaikomas laisvuoju į 
metinių balsavimu < ..
miesto visų tautų ir tikybų žmo
nių, per dvidešimts aštuonis me-1 
ttis. padarė didę naudą visiems j 
žmonių luomams, morališkai, |

, rėdžiusi g&spatiine — ir v&l- lietuvių įsišaknijuu liga gir- į
kučiai; vyras parėjęs iš dar- tuokliavimas, peštynės ir kitokie 1

Ibo randa švarius namus, ska- skandalai, kurie Pittsburgbn 
nią vakarienę, — argi ne ina- lietuvius, pasak korespondento,

alkolikų
Platonas

Norint panašą rezultatą gau
ti ne reikia būtinai tyro alkolio. 
Galime painu- Hile kokios,“bran
dos" arba taip, degtinės. paste
bėsime. kad ir ta taip-pat dega. 
Nuo to žodžit "degti" mes alko- 

’.į ir vadinam - degtine.

Norint išbandyti alkolio veik
mę, paimkime šviežią vištos 
kiaušinį, įtinkime jį pramušę 
tiklan. Užpilkime ant jo bisku- 

tį vandens, negausime jokios at
mainos, Vągdeiu išpilę lankan, 

- pabandykirm- užpilti alkolio ir 
I tuojau užttaiysime atmainą. Bal- 
Itimas to kiaušinio tuojau pradės 
daryties M!? kaip, kad ii indėtu- 

,-me į verdantį vandenį. Vandeny-

žmogui ir prasikaltimų “gir
to”

biaurėtų girtuokliams.
Prasidėjus dabartiniai “di-į 

džiaijai karei”, pirmutinis ■ 
Rusijos valdonas uždraudė! 
••alkolj1’ vartoti, anom šian
dien jau džiaugiasi plačiosios į 
Rusijos gyventojai, tvirtai ; 
tesilaikydami to įsakymo.

vu.r™„w .uiejuu., oo^ou. Antroji Prancija pastarai-^ 
Maus, rašydamas paskutinį laiš- siais laikais, vienu įsakymu 

n,:. Šį,, ’: ' įTvdr nudo v n rt oL ir pi’-flrm’■
<iti| jos. Kad tas yra faktas, ro- no, kad prie žmogžudystės jį at- ] nėti Kolonijose ir pas save 
dos mes visi žinome. Šiandieną vedė blogų raštų skaitymai ir namieje. labai 
mes rasime daugelį gerų, dorų- su patvirkcliaiB
^tikinčių žmonių, skaitant raš- Panašių pavyzdžių galima rasti 4 5 stiklelių į dieną praneū- 
tus, kurie tiesiog tą patį ž.tnogų daugybė.
kolioja, vadina “tameūnu",
“asilu”, i
trys ketvirtadaliai ----------
ir “eicilikiškai-bedieviškos” li
teratūros skaitytojų yra žmonės

’ P ■ alkolic nei jokioj prietaisoi i 
bei formoj. Jeigu norite išsigel 
tė*i nuo girtuoklio kapo, nedą- 
—■ k'(e taip, kain seni girtnok 
liai darė: pradėjo gerti tiri 
<obuolių ete,) alutį ir vynelį, ir f 
orte ko-tas privedė? Vengkite tų 1°^ važinėties, 
gėrimų, o būsite laimingi visa- išguldinėjimų apie namų rno-

Atminkite bent šv. Rašto šų kokių svetimtaučių kolboje, 
žodžius (Patari. 2ft—1) “Vynas i tat čia pat, tarp savųjų. Mes, 
vra perteklingas daiktas, o gir , lietuvė*, esame toli atsilikę 

nuo ainerikonių, vokiečių 
į ir kitų kultūringesnių tautų 
[moterų, kaip šeimininkės ir 
namų užtaikyto jos, ~ o šva-

tybė maištingas: kurs tik randa 
tame linksmumą — nebus išmins 
tingas".

nes (Pradžia ant .‘J pusi,) 
vakarą laisvamaniai surengė šo
kius, ir nors buvo maldaujami, 
kad susilaikytų nesutiko, bet 
vizuoKienė palinko į Vyčiu pu
sę-

Dobilą*.

Pranas Juškaitis, 
AB Ph B nime, tai jau velyk nutylėsiu.

j -Labai naiviškai nekurtos 
e - D‘.rvos' motervs sako: "Tai. kad .tikt

j butų kas f puodą iiidvti, o jau
, išvirt tai mokėsiu”. Taip, 
kode! ne, bet tas išvirtas val
gis ar bus skanus ir sveikas? 
O be gero ir gerai išvirto val-

PRIEŠ SMUKLŽS.

ATHOL, MA8S.
Vasario 28 d. “Vyčių" 10 ta į 

kuopa turėjo savo mėnesinį su- -2 
sirinkima. Be paprastų susirin- 
kimo reikalų buvo priimta kę- 
letas naujų dalykų, kaip tai: .
nutarta užsirašyti kuopos kny-^į^S 
gynan išeisiantį mėnesinį žur-
rialą — “Pažangą", dabar, ga- ,ž. 
vrnios laiku, surengti prakalbas, 
pradėti irndrrtities kokį padorų 
H-eniėką veikalą ir tapo išrink
tas kuopos korespondentas.

Si . aUGP& iry * iivj* :;Kg
gio, negali būt gera 

19i£i ta — o be sveikatos, k 
loai gyvastis?
"Taip-pat negana išh 

ir retkarčiais langus 1 
liet reikia net tuos maž 
bus mokėt kaip daryt, mokant 
gerai ir greitai namus apruo
šti, daug nuveiki ir sau pa
lengvini. Negana puodą iš 
vidaus išplaut, reikia ir iš vir-, 
šaus kad būt švarus — nega-[ 
na rakandus nupirkt ir pasta- -""'si soeijalistai 
tyt. reikia mokėt kaip juos b'TO ti’šmeižns

katalikus, štai viename “Zelei- 
,vio"' nuin. Žviklių vargoninia* 
ka» iš Pittsburtfh. Pa. rašo, kad 
lietuvių vardo mindžiotojais esą 
katalikai. Kaipo pavyzdį prive
da Penn. a v., kur baisiausia tarp

n
uri d 
n-pai

įrengė
iu ma

k»ma
Daugelis zmataų. kaip esu rna-; 

tęs. mėgsta .išsigerti, gurus pie-j 
tus pavalgę, manydami kad «1- 
kolis valgių virškinimą pagelb-Į 
sti. Tokis manymas bei uuomo-i 
nė yra visiškai klaidinga. Jeigu j 
alkolis veikia taip ant oro, s uiti-1 
ko oro veikmę nekitaip ir vidu
riuose veiki*. Pavyzdin. tas 
kiaušinis, urba taip i kokia dalis 

į kūno, gali būt įmerkta alkolin ir į 
nepages niekad. Tokiu būdu 

i zoologijos muziejuose užlaiko 
i per ilgas meįą eiles mažų gyvū- 
!nų kūnus nuo sugedimo. Iš to 
j aišku, Kad alktiia. po gerų pie- 
:tų gertas, užlaiko valgius nuo 
■ perdirbinio virškinimo. Iš tų val
gių žmogus visai mažai maisto 
tegauna. Ką gauna, tai riebmnus; '^"mūsų apstiridi' jam patikti “namuose, nupuldint< .svetimtaučių

kitokių dubų virakinuno apara- . , o no -vakariene nnriins akv«. Tu t»m«m »■ n.V*;—»_trt nevali nllW T.ta-nąt ?r- «> nerūpestingumo arba neap- ® ™ Vakaru nę nurijus

Catubridges užlaikyt, kad ir už kelių me
tų, išrėdytų kaip nauji, o kas 
yra malonesniu, kaip švariai 
užlaikyti namai, "svariai 
kad ir neturtingai pani

su, kad smuklės vėl neingytų lei- 
t dimo. kurios yra vaisingu pikto 
šaltiniu, kad joms nebūtų leista 
atidaryti savo durą pirklybai

, laike valgio^ Abcluai kallmmi, 
prancūzų nu- qVejįani žmogui degtinė niekados 

draugavimas mylėtąjį "absintą”, be kurio sveika gerti.

Į zss beveik apsieiti negalėjo.
Todėl spausdintas žodis turi j Taip-pat ir Siaurių Atneri-

P
istorijos

“i rašybos.
Kuopos korespondentas.

ir angliškos

PITTSBURaH, PA. 7
Visokių- priemenių griebiasi 

kad tik la- 
ir pažeminus

akys". Tų “tamsių ir piktinan- 
iWn MvCn" voflrtiW‘

H Sesutės — Žodeli® į ausi - -i 
skatinami mūsų vyrai nebūt taip įrimy-į 

priedermės Įėję į smukles, kad mes JUOS; 
is na1

■ JUJ Mt, .1

liejn isi kataiUuakuinu . _
Ką j tai primena atsakyti f 

Begyvendamas nuo kiek laiko 
ant Penu av. ir aš pastebėjau, 
kad ten bujoja girtuoklystė ir 
netrūksta žeminančių lietuvių 
vardą pasielgimų. Bet kas plati
na girtuoklystę ir kas girtuok- 
Jiauna. lai. f., vargonininkas ne- 
psr.or-.ic išaiškinti 
šventadieniais uždą

rniąus pasirašę klebonai katalikų 
bažnyčių Cambrige, 
gilių jausmų mūsų 
dėl žmonių gerovės, karštai atsi- išmokytume pamylėt savu: 
šankiame į visus mūsų ^onee. mėlius, bet kas gali n 

pritroškusius ruimus su 
verstais drabužiais, 
plautomis grindimi* 
gaspadinė privalo turėti vietą 
dėl kiekvieno daikto — ir kiek 
vieną daiktą savo vetoje.

Sąjungos vakarinės nioky-' 
klos, mokins ypatingai namų j 
ruošos ir valgių pagainininio. 
ta to, taip-pat mokins skaity- , 
ti, rašyti, skaitliuoti ir lt., 
:likime siuvimą drabužių, sii 
vinėjimą ir k. d. mažai yralnori, bet jame maža su n 
iš mfum tokiw. toidtan<tĮ* -*HSynu kataliku. Bet Žv vs

to. Kad jis surado proge

Nekurie u ano, kad truputį iš
riko. Nes esą “de^ 

alio". Tiesa, tie? 
žymios permai- 
trnmpam 
pradeda 
O kurie

kad stotų ir balsuotų pritar 
uždraudimui būsiančiuose i 
to viršininkų rinkimuose.

Smuklė būtų mūsų pral: 
man. Užstodami už morališkumą 
ir gerovė, gerą tvartą ir 
rėjiruą, kad dėsniai būti 
mi, visi priešinkimės 
lėtns. kaipo bendram pr 
sąžiningu balsavimu užl 
kelią jų sugrįžimui į m 
mylėtąjį miestą.

Kirti. Jonas O’Brien, š 
sios Širdies bažnyčia Ea: 
bridge: Kurijas ZinijeW!

•darni 
mies

U-sigert esą
Kiškelio neis išk 
nejaučia jokta 
nos savo kruie 
vienok »u laiku 
'•.lįsti atniais^, 
daug, pa* luo» i 
rauja netik vi* 
liaują. Nis jeig 
l’o" dikčiai ran 
jis thojau išimai 
kolyi. te leda tata 

_ W erzina, sujudina,
vartojimų, išvydę, kad bet-gi gina kraujo j indelius, 
kartii pradeda jau įsikūnyti ju i kraują smarF-n tekėti 
šaukimai ir darbai.

Kun. K. Prapuolenis, j

ir t. p. Daugiaus kaip galybę, kuria; nei įstatymai, Beilkos Suvienytose Valstijose, 
*. irtadaliai bedieviškos K«v«>vZw nn<inri».....i.'.z;., 1.1L.bažnyčia negali daug pasiprie-1 dauguma unijos valsčių kilo 

žinti. Pasekmės, arba vaisiai blo-; pyįpg ‘'alkolio” vartojimų — 
gų raštų skaitymo yra neapra !ir manoma uždrausti tenai ne 

ilvynq ir 
, . , .A.,, kas kaip tik atneštų ne-viaka saitai, kritiškai ir bando i .

atskirti balt, nuo juodo, bet silp-!maza nand1os ^/pagyvenu- 
neMiėfi nuomonės žmogus kritiš- •siein® tonu1 lietuviams.
kai į tai pažvelgti ne visada j Ačiū tat didžiajai karei , 
gali. Tokia ima viską vienpuriš- šiandien jau gali pasidžiaugti 
kai ir liekta vertu pasigailėjimo visi kovotojai prieš alkolio

x v ’ ( u maiiuina uziuiauou
tikintieji, katalikai. Tokių žmo- lomos Labai gerai, kad iš pra-i,,v “detiine’’ bet ‘ 
■hj padėjimas yra apgailėtinas.; jfiog žmogių, skaitydama), ima; . .

laike, į 
ir tie!
geria
iešpa-'

kūną, bet ir 
to “skystime-'

BU
gera

Čii

Jie tai palengva pripranta prie 
bedievybės ir “cicilikizmo”; at
šals nuo tikybos ^atsitolina 
nuo dores, o pamylį “laisvę” ir 
“liuosybę”. Jie yra “laisvais" 
ne iš persitikrinimo, ne iš prin-1 
eipo, bet iš apsipratimo skaitant' sutvėrimėliu, 
bedievišką literatūrą, kame, ant j Dabar kils klausimas, kodėl 
iiu-ko nesiremiant, yra vieu me-, (lorl įr gerl žmones skaito tuos 
kiramn kas doro ir žmoniško.' šlykščius pražūtingus raštus! 
Jei žmogus yra geros sąžinės ir > Atsakymu bus vienas: f ‘ 
tvirtas doros, tai bedieviškų i kad pa.įmus dar mažai tėra ge- 
raštų skaitymas tokiam mažiau rų rajtų Mūsų lietuviška kata- 
keukia. Tokia, ners sykiais i**|Ukiška spauda, vpač čia Ameri- 
euetoja tikėjimo, pasilieka visgi knj. .yra apgailėtiname padėji- 
žmogum ir pagodoja kitas, tikin- tne. Turime vos du savaitraščių 
žiną. Bet snt žmogaus silpnės- eįaunnėlį vieną dvisavaitinį, 
nėa sąžinės ir lengvesnio doros Gi |iaiKlul „ikalnuja dvasiško 

t—s . i s-*2f«sš vzsilria _  s ■ •• •• • •

dėlto. Byme 27-1-1915, 
•a r?- '

YPATYBĖ IR VELKMA ALKO 
UO.

į kraują Ai

ir

ri-

rta 
"! iimo

■ irigulintioji. č'ia g 
vašia A. P L. A. kliuh 
dunda išsigerti net ligi

usmy. Į tą kliubą

į parai

•laug dauginus, negu ant tvirto 
doriškame klausime. Toks grei
tai pasijunta “liuesas” ir, per
skaitęs porą numerių “Šakės", 
tiekta didžiausiu “filozofu" ne

rimtos, (varios nuo ypatiškų 
ginčų literatūros. Liaudžiai rei
kalinga literatūra, turinti grynai 
idealinį tikslą, nesutepta ir ae-į

Daugeliui be abejo gal yra ge
rai žinoma svarbiausia alkolio 
ypatybė ir jo veikmė. Aikous. 
anot Šv. Rašto žodžių (Patari. 
23—32), “gilia kaip žaltys ir i*- 
plečia nuodus, kaip smakas". ___

. ' paeina iš arabų'daug šalčiau pasidaro. Labai m-

taip„ir padil 
priverčia

Tš
■e n .i.siu-s vilta žmogaus uosis; 
akys, veidui ir tt.. visados ratl-
' iri. Iš to aišku, kad alkolis de-j
-ir:: nors ir nematomai, be hep-L
",os. žmogauš kūną. Jausdami tą ( 

deginimą, neit 
“eime išsigerti 
no. kad degtinė.
mą. Ne. degtinė
kiek šilmnosjtik ji varo viduji- ___________

zaro Sraują l Jonfw jį 5v Patricija us Į j'
į baž. Cambridge: Jonas A, Cro-Į .
we. SS. Sakramento baž,, Cam-

ge: A. J. Pimentai, šv.
i baž., Cambridge; Patricijus H. j J 
; Callanan,'\Sv. Petro, baž. Cam- k 
Tliridge. Jonas J. Ryan, šy. Povilo Į1

, , . baž., Uambridge- -Jokūbas P. F. jjnr
S“ Tirto T T' KeJley, šv. Jono baž., Noth f 

' ‘ bridge: Iterain Pere.unea, ,8.
įteikiant. -MM1- Notre |jarae Norta Cambrū 
nepriduoda nei J])ozspas Kr#Wlkk|1(t> Ndi 

PMMUjtai- baž.. taunbridffed

, . idalvkus mpketuine ae.rat; jei-1 Antano' • . , , . !3J vienų darbų mokame, tai | 
ito nežinome, taigi p- i nliinic

s rašjdies j M o 
■n. taip moters, p ir

Akai
doi

pageria 
į ko Sata

pritiitiko i„> 
J i tetarti ravo
», tik ą a-feMfcį 
raikė kitu» žnio-

nę šilumą vi^tn, v 
pkviršių kūno. Tam sykiui tie
sa. žmogus lyg jaučiasi 
pakol kūnas

čilei&u

išmokti 
mokyklos

pinigų pusė 
užlaikyti moky-

_ įtodis “alkdis" , _ _ _
varžoma ypatišksis silpnumais,, kalbos nuo dviejų žodžių “Elgo- Į pratusi© girtuoklio, jeigu t

perdega, bet potamj^.’. ; jįikM j. d^, g. M*. k,aiĮ kiU į i.-
niūriLimbai ’ ’ L-r !ds. idant iš.trt ■’

BENTLKYVILLE, PA.
PaslyJtiniame laike viskas ė a 

aprimo, Bentleytilli s rauta
'o

6

6



rautai

JTO, kiti

‘ didvyriam^ pra. 
raulų tėviškę F 
liūdo “mokytoj 
teko pamato po

K’ duok Dieve, kai
rag»n suvaryti, arba k*

riiitttuK

nti, jįjj ir knJV1, vai| 
valgyti Netikęs paritai 

gal: aiškiu

galiu nutylėti nepaminėjęs, kad 
Benttey^Ue’s ir Ellaworth *c| 
raulai labai mėgsta vogti sveti-

—

menė Meigti; "Vyčių” kuopė- 
lę ir darbuotųsi ant tautiškos

ams, kurui tiksiu, daže ai, bfi-

lAąsti Suvargęs ir šia 
nuo prakaito >1 kur 
galėtumei atrieėsti, 
ir (savai

Juk tiek daug jie žadė
ti žsivy lėmė. Tad imki- \ I

šti me patys labiau savimi rūpin- įj 
ries tai į ties ir ieškoti kelių prie ge- I

PRANEŠIMAS NAMĮI SAVININKAMS
The Peoples Stock Yards State Bank

Pusvalandia*Jtabėgo, kaip tari 
tum akimirksnis ir naujas I

M. Mažeika.

aubrendnrioa jaunuomenės. Yra ^Upinės halsas ištiesia tavę, įČnARRn^RITIF^-
W Mhlb šį- b.- «•« »- tata k«.p «,CT KpasUlo i 1» BARIU onl I ica,

* •—i. x;_ , ją vietą. Paaivelinsi nors nu-
P. IT BraMas 11

į poje ateityj* čia ifcdygs.

Didžiausia banka Išskyrus didmiesti jau 
| paskirta ir autorizuota Pavieto kolektoriaus 

priimti mokesnius už taksus ir bilas.
Atnešk mums savo taksų bilas.
Taupyk laiką ir kelionę.
Nereikia laukti.

Bank* yra atvira taksų priėmimui nuo Kovo 10 d. iki 
Balandžio 80 d. nuo 9 vai.

nutę — tuoj ;užvaizdą durs i DARBININKAI Už TAIKĄ- 
tau j širdį pdj£u žodžiu, kaip 
su iešmu. Negi atsakysi, ir 
nepasiteisinsi, nes menkai

| .. Galop nieką \ 
do ir žmoi^iškiMmio žr Į 

egalima tikėtis nuo “šakės”, i MELR08E PARK, ILL. 
Keleivio” ir "Naujienių’’ suk-į Atviras laiškas p. Antanui Yon-1 
itinių...™ iu. Tiipusioje korespondencijoje luoi *r Y*ro lauk iš dirb-

L. JontsJ"Draugo” 9 num. metams jtmds I tuvės. Į tavo vietą kandida-

pora

ožio' 
nors

WAOKBGAN, ILL.
Lietuvių Diena.

___ Koto 7 i draugystėm: It. An- 
iAavo’' Umię^ lenkas, karimu! ir .iv- ’urenf*
lietuviai viai nerūpėjo, taigi!'

metų atgal Bentleyville ’je 
KUnvortli’e buvo aukso gadynė. 
Per septynerius metus čia k)e-

ir

u. mpvjŲ, taigi Į ’ Dienos paminėjun$. r-Ų to uždarbį
devynios galybės j i draugams-gi socijalis-

dėmu vietiniams socijalisums, už j tų ne alinga. Be to išvarymas 
išnaudojimą vieno iš savo drau- > darbininko tik naudoti išeis 
gų. Būk tai vienas įstodamas į darbdaviui: likusieji darbinin- 
socijaliBią partijų turėjęs ”80 gai dar žemiau sulenks savo 
dolerių, pabuvęs partijoj apie nngaras ir dar uoliau ims 
pora metų, visus tuos 700 dole- i (Erbti ? yj,,.. kad ir jįe

nepasiliktų be duonos šmote-

partijų turėjęs ”68 įgj <]ar žemiau sulenks savo 
—ęt partijoj apie nugaras ir dar uoliau ims

ioh 700 Hole-1 j’ laž ____

Darbo Federacija Cleve- 
lande, Ohio valstijos išnešė; 
rezoliuciją, raginančią Jungti- į 
nių Valstijų prezidentą Wil-i 
šoną sušaukti visų tautų kon-( 
fereuciją, kurioje būtų apkal
bta, kaip greičiau įvykdžius 
tarp kariaujančiųjų valstijų 
taiką.

Tai buvo laikai, kuriuos atsimi- '* Chic^°" 8010 l,or* k'lrt,’ da’- 
no. net ašaros raulučiams bira. n»vo P* M ^kauakiutė. Dek, 
Dabar-gi jau nebe tie laikai. Kaž- išpildė pp. Pnyo-
koks nelabasai atnešė čia kunigą 
lUtuyj, kuris kiša nosį kur jam 
nereikia, drįsta žvilgterėti ir į 
rasių mivni.he sąžir.rs ir jųjų 
peiktinUH darbelius svietui paro
dyti... Nebėra tieriog raulan* 
gyvenimo. Oras pasidarė toks sius- Abpln“ “Liatuvių Dtanra 
troškus, taip nejauku, nora ir Penėjimas nusmeke laba, gerat 
bėgk kraštan svieto su visu savo Kalbėtojai, dainminka. ir < 
moka! n. i kuri žmbnė* pradeda mateliai atliko savo 1 
nebetikėti. . Ak ta Roma, Koma

geras, kol fundijo. kaip nebeturi 
iš ko funditi, tai apšauki girtuok
lių, ir lauk iš partijos.

šitas draugas, apie kurį p. A. 
Yončų kalba prik,<uso prie soci-

Apie darbo! sveikatingumą 
r.ėra ko nei kalbėti. Visuo
met stoka tyro oro. Dūmai, 
dulkės ir tamsumai — štai 
tos sveikatos sąlygos, kuriose

uauskas. Jankauskas, Staniulis ir 
Mulcvičiiis Ii kalbų ypatingai 
pažymėtina gerb. Dr. Butkaus l. . _  , .__
ko. kuris Plačiai išradinėjo mttsų p8r,'w “e «P*e ^ .reikm dazmussim dirbti. Lun- 
nekviestu vadovų klaidas ir lū, bet jau penki metai. K.ek P1- 

L LV !_• Z.1_1 : nil?U tas draugas turėjo, (stoda-“ raudonkaklių tvnkiuimo vai-1 . ...nias niekas negalėjo tikrai zino- 
jti, (bet turėti, tai tikrai turėjo!

Ir u.izS • - c_i_ ■ ■ (Red.), vien tik spręsti. Sosija-Kalbetojai, dainininkai ir dcklia- ” . .. .užduotis'1**’ partijų, uanams, j®«> savo 
______  kuogeriauriai. Ibiblika buvo pil-'P™™ ^prafundųo. re S jo pi- 

ra savo bernais kunigais, nebū- rn rs cn m* "" ‘e įmed, sav0 blogais pavyzdžiais ant blo- 
• tikriausias RiDesp ncuzmirstJUBž jžpua|. ( . T„

. .... ... Nam 11A,nvin Mdėii«.s da- K° •“»«• atvede- 1Ud ) Is «***-
cicuikehams rojus 
Taip dūsauja m3-

tų jos, būtų tikrų 
raukinis — 
ant žemės ti.

į neužmirštam*
Nora čia lietuvių padėjimas d*.

I bar negeriausias. bet vis dėlto 
*■“ — - . t surinkta

raubii *fir’-24- B k^ambeaniųjų aukauto
jų yra sekanti;

Kun. K. Zaikauskas, vietos kle-

sų ranlaL Baimės apimti Bent- 2**”^* Koudui ^aukų 
ieyville’s ir EUsvorth'o i_----
sulindo j raudonaiį kliubelj ir 
tupi, kaip kiškiai po veleną, pa-
rirodo tiktai apie vidurnaktį ge- bonas. ŠS.00
Tai paragavę skanojo skystimė Jonas šemnlynas $2.00
lio. arba “džinškės’’ (tai tau-. Po |1.ŪO: M. Trukiutė, M. 
tiškus r aulų gėrimas). Tuosyk jGnlbiniirtė, A. Surriliutė, J. Joa- 
BentJeyville gūži"*', kas dn vie-: ęaa, K. Petkus. F. Kapturauskas. 
ni mūsų raulai, ka jie gali ir ko- B. Jonsįč*. N. Čiapas. S. žibur 
kios jų pavardės. Ramieji gyven ka. F. Jonaitis, J<m. Petkus. J. 
tojai kuo veikiausiai skuba už- Ašmis. Pr. Baronas, poni Zam 
aidarinėti langus ir duris. Mfl- bsnskienė, A. Latvaitieuė. S. 
W raidai ypač yra žinomi Bent- J rbonaa, A. Bakšy*, J. Doeius,

Eltewossh’o “tuk F- »«•»««*«■ 3. žekra, V. Bet-
9 * rr Apakta.- •

gai tartum yra, bet kas iš to, 
kad pro juos nieko nesimato, 
nes niekuomet neplaunami. 
Jei anapus lango kas stovi, tai 
nepažinsi, kas ten stovi: ar 
stabas koks, ar žmogus. Vi
duj nuo dūmų..ir dulkių be
veik užtrokšti O jei neapsi
kentęs panori atsigauti — ei- 

liatą partijos, kaip p. A. Y. kai- ni ieškai vandens, tai ir čia 
ba. šitas draugas nėra išskirtas, 
vien tik apkaltintas socijalistn 
partijos teismui, ne vien tik už 
girtuokliavimų, bet ir už kitus 
prasižengimus aoeijaistų partijos 
įstatų. Šita visų apimeižima, duo
dame laiką p. A. Y. atšaukti ne 
vėliau kaip iki 27 d. kovos 1915.

Socijalistų ĮMirtijes. Lietuvių Į 
skyrius.

Organizatorius, A. Zstatoris 
Raštininkas. K. Koehones 
Iždininkas, J. Adomaitis.

ik atsigausi. Vanduo b .-.a iš 
nešvarios, surūdijusios pai- 
pos. Apžiok ii čiulpk tą pai 
pą. Ar gi gali būti čia svei
kata! Pertraukoje valgį imi 
dažniausiai.... su suteptomis 
rankomis. -Rusiplauti nėra 

J kada. Vandu*, sakysime, be
lgą tik iš dviejų vietų, o dar

valstijoj uždaryta plieno dirb
tuvės. 2,500 žmonių pasiliko 
be darbo. Savininkai dirbtu 
viy uždarė dirbtuves dėlto, 
kad unijos viršininkai prisakė 
darbininkams reikalauti 
snio mokesnio.

2,500 DARBININKŲ PA
SILIKO BE DARBO.

Offfcer

dide-

ryto iki 9 vai. vakaro.

JURTAS $5.500.000.00

Officers
R. J. SCHLESINGE1U President
WM J. RATHJE Vir* Pr*wMent
H C. l^VCOCK. Vive PrssKient 

•nd Ca»hwr
JOHN A. NYU N, AmMaat CMBer
I KON DRWBN8KI, A*sistant

Caahier
K. NYUN, Seeretanr and Tru.t

Peoples Stock Yards
STATE BANK

47th Street & Ashland Avė. Chicago, iii

dž»ugsr.tn tik n 
tydams kaip raulų skani .učiai 
bjra į jų kišenes.. Biedni tie sū 
xą matučiai, man jų labai gaila 
Kiek jie privargsta, kiek jie 
naktų be miego praleidžia, težino 
tik raudonasai kliubelis, kiek 
jie dešimtimų išmėto, skelbda 
mi lietuvių vardų pasauliui, kiek ! 

f-.-„ kaktų eueiak.ldn, kilk triukšmo.
pridaro, perdami kailį .iigaskver 
auras ir griaudami bažnyčias, 
kad net baugu d-irosi. O ką jie 
už tai gauna, k:‘g 
ja! Nagi lietuvi

trume ruškienė. V. Ciapa» A. Sap 
trina kanskri. F. Butkus, T. Stalinis.

M. Butkus. Poni Rakauskienė, A.

P.e± prierašas:
šis atviras laiškas, kaip li,unu 

rodos, jokių pridėjimų 
paaiškinimų nereikalauja

nei
Jis

“pa-

dėkinga lietuvių visuomenė. Kai 
padėkime žinotų apie Bentley

Po tJŠJc.: poni Zupkienė, poni 
Tamulienė, S. Bart ulaiti*. K. Ki- 
siunaji F. Alekna, M. Petkus, J. 
Skirienė, J. Bakšys, F. Buksas, 
P. Pavalkis, M Jasukaitienė, M. 
Rakanskintė. P. Gakšta, F. Pet
kevičius, K. Burba.

Labai linksma, kad vietiniai
lietuviai katalikai pradeda susi- lietuvių prižodis:

dėsi — tokiuo pats vėplinėsi

pirmiau turėjo pinigu, matyt bu- 
' >« .toras ir taupus, bet mi goci- 
palietais euŽMiėj'a ir penkerius 
įmetus su jais išbuvę* liko “ap- 
| kaltinta* eoeijalistų partijos tei»- 
umi nevien tik n± girtuokliavimą, 
bet ir už kitu* prariiengimuS”. 

Į Aiškiai matoma, ko galima laukti 
iš tokių "draugijų. Triringai sako’ 

“bu kuo susi

Vūle H JT’ M1HUŪO KVL-, auti 
nebūtų raudonojo klinhio, pool 
room’ių ir taip vadinamų slaptų 
smuklių (apeak easyj, kitokių 
čia smuklių nėra. Beje, tos “spi- 
kizės” lošia didelę rolę Bent 
tavriPo's, Hrtirrinrvvenime. ČSa

Musų Dirva.
SENAI LAUKIAMA.

“Draugo” 9-ame numeryje 
pastebėjau nepaprastą naujie-

AUDIMO PRAMONEI 
BAI KILOJASI.

Jungtinių Valstijų audimo 
pramonė susilaukė puikių lai
kų. Įvyko tai todėl, kad, iš
kilus karei, sustojo siuntę iš 
kitų viešpatijų audimo pra
monininkai savo išdirbinius. 
Manchesterio audimo dirbtu
vėse dabartiniu laiku dirba 
17,000 žmonių. Connecticut, 
Masacliussets ir kitose Naujo
sios Anglijos valstijose audi
mo dirbtuvės puikiausiai vei
kia.

GE-
terį uždarė kalinių kambaryj. 
Po kelių minutų iš ten pasi
girdo šūvis ir nubėgę sargai 
rado Chandlerienę paplūdusią 
kraujuose. Daktarai tvirtina, 
kad jos žaizda mirtina.

i bininkų iki dviejų šimtų. Tuo 
! tarpu laiko ;tik pusvalandis.
Tai kada gi tu čia žmogus be 
tykosi vandens, kad per tą 
pusvalandį .riekia užsikąsk

Atsinešęs njaistų iš namų, 
neturi kur jippadėti, nei kur 

j drapanų pa:®|hinti. Numeti 
iby kur į neorią vietą, kur 
drapanos ir valgis pripelėja, 
o dar žiūrėk, kad žiurkės, ar ’ 
vabalai pirm tavęs nesu varto 
tų to mai>to.

Po sunkaus darbo, visas 
prakaitu, dūmais ir dulkėmis 
pasmirdęs, grįžti į manus. 
Bet vos išėjai iš fabriko, tuo-

hau čia pat Jaukia tave nau- 
rjas gal dar <lie 
Įtik prisidengdį 

!! skraiste. Tai si
Ii apsupę visus Amerikos fabri
kus ir tykoja darbininkų kru
vinų centii. Eiąj po darbo

ė namon, bet ten gal nieko iink- 
Įamo nėra.: gal vien vargai, 

jrtraipsnio autorius be reikalo skundos pačio*. vaikų rik- 
įslepia tas žinias, kurias jis smas; ir angšttt ir gal nešva- 
jturi. Ir tėvams, ir broliams, ru- O čia tavę.Įviesūa karčia- 
ir pagaliams visai mūsų tėvv- mos langai viliame vilioja. Ten-

T "• ' ------r

POLICIJA NURODO 
JAUSTUS.

Policija praneša, kad dau
guma išvogtų daiktų surasta 
socijabstų kliūtie, kuris randa 
si ant kertės Aberdeen ir 12 
gatvių. Lipshuetz baisiai su
sierzinus ir jaučia smarkiai 
užgauta bedarbių nedėkingu
mu.

bus vargas, 
linksmumo 

tklės, kurios

Sta-,. a, su^UtalMUUuu.. č.e ......
ama ir smagu... Gyvenimas vir- įtikintieji lietuviai darbimnkai. 
te verda, nors duris ir langai Duvau tikras, kad tas balsas, 
aklai uždaryti. Kiek čia ateitis Išaukiantis lietuvius katalikus 

* ka visokių komedijų ir trsgc darbininkus į dabą turės 
dijų, kokias galina tik pamatyti pasigirsti, tik nežinia buvo, iš 
miestų didžiuliuose teatruose į kur, ir kada. Dabar, perskai- 
Ko čia neprikalbama. kokie,tęs tuos skambius žodžius 
klausimai neesti pajudinami ir. “Mūsų Dirvoje ”, prisipažin- 
rišaoii, kokių gabių politikų či» siu, kad aplaiščiau juos ašaro- 
gab sutikti. Yra griaunamo! nyg; bet buvo tai džiaugsmo 

ašaros. Ir ne aš vienas džiau
giaus.
draugu

i kunigai
*1 atga*

SOCI-

20,000 ŽMONIŲ GAUS 
DARBO.

Netrukus Chicagoj ant visų 
geležinkelių žadama įvesti 
daug naujų pagerinimų. Dar
iu būsią 20,000 žmonių, 
taisymams paskirta apie 
000,000 dolerių.

Pa- 
10,-

VIETON DIRBTUVĖS — 
MOKYKLA.

Watertown miestelyj New 
Yorko valstijoj popieros dirb
tuvių savininkas W. P. Iler- 
ring uždarė savo išdirbystes 
ir visą savo turtą, kuris sie
kia 1,000.000 dolerių vertės 
paveda inkurimui kolegijos 
Watert<Ar?» ’e. 

—

.eisybę apie.narto išeivių] ri tau, kad ten nuėję* it pa-i

s gaspadiuėmi* 
tas viskas 

aryti, kaip 
Bet visa 

smuklės grožė pasirodo 
kuomet bonkos pra

ir visi mano 
rena su Kri- 
ame “Dtau-1

.mink
imu patarnauti

...ų vvusjoy apii mvj ibeiiiųį 1 w•• ■■ 
padėjimą, negu būti nuolat Įfiigydysi ir jėgų atgausi. Bet 
klaidinamiems. “Draugo” re- tos “gyduolės’’-— alus ir de- 
dakcija). Lgtinė — apgaus tavę dar

Darbininkas Chicagoje, dirb skaudžiau, kaį fabrikantas, 
damas nuo 8 iki 1” valandų, užnuodys tavo? kūną ir dva- 
gauiui algos ano $1.00 iki'šią. Ir ne v.gn tavę užnuo- 
$3.00 dienoje. Ką-gi pąlygin-jdyg, bet kartu, nuskriaus tą
si darlių Lietuvoje su darbu' w žmonų i r va 
Amerikos fabrike. Blogiau-įnamus sugrįši 
šia, mano nuomone, yra tai, l'-a. bet su leną 
jog žmogus pavirsti visai į |vo kruvinas p 
mašiną, tikriau sakant virsti vo brangiausiu 

prie ku-puliūnininkii. 
įtė tave Kam aš nsj 

pakol pasigirs jekundžiu .n> 
neatsidvėsda- Įsąlygas > .1 uk 
imas, intem- (nuo mano skini

bini tos mėšit 
>s tu stovi. P

k

10 i darbo nąl 
li 'dua tai, 
įau parisi

Gerai.
čia bu

kti žir
lubai nt

^P^aS
1 dar b*’ są-

iektų miTsu

ipajigas. Užmiršk net, kad tu pasitaisys, liet 
esi žmogus ir kad tu turi dar lai ir kiti žino,‘k 

‘ kokius nors kitus reikalus, ne- Įljininkariis skagd 
.gų stovėti amžinai prie tosidimas palengrite 

nušluos. Jeigu nors minutė-j atsiras žmonių,' 
užsimiržai ir asvo mintį ki-j-mūsų vargus ir 

.ur nukėlei, tuojaus tai pašte-1 lūs. ir bent tol 
oės- užvaizdą. Jisai tavę pa je šį-tą padarys mū 
uudins ir primins tau, kad tu i pagerinti. Guį pa>*;

ikia gal- 
ene. Ta- 

ta- 
bet

neku ir

tau. kad

i ėnhriknfitai 
galvoju sau,

la. Pasisknn- 
a širdį. O gal 
kurie atpus 
Bųprę« reika 

Ii moję ateity 
būviu i

nors sy»i

18.

ATSIEINA.
Nepersenai sustreikavo mai 

meriai “The Colorado Fuel 
and Iron Company” kasyklų. 
Prezidentas minėtos kompani
jos praneša, kad kompanija 
per trumpą streiko laiką 
Tėjusi nuostolių 1,250,000 
lerių.

tu-
do-

BAISI BEDARBĖS 
TRAGEDIJA.

Chicagoje atsikartojo viena 
iš tų liūdnų istorijų, kurias 
pagimdo bedarbės ir vargas. 
Savininkai vienos didžiausių 
Chicagos krautuvių ‘Marshall 
Field and Co.” apskundė 
prie? teigėjų MoDnnaldą 32 
metų amžinus moteriškę našlę 
F. Chandler vagystėje. Krau
tuvės atstovai reikalavo, kad 
kaltininkė būtų smarkiai nu
bausta, nes jinai nors ir ne
pavogė, bet mėgino pavogti iš 
krautuvės brangius daiktus. 
Moteris ašarodama meldė, 
kad jai dovanotų, nes ji tik

EKSPLIOZIJA MAINOSE, 
— DAUG ŽUVO.

Hinton mieste apielinkių 
mainose įvyko baisi nelaimė. 
Vienoje vietoje pasitaikė 
smarki ekspliozija ir mainos* 
užgriuvo, pridengdamos gilu
mose nemažai darbininkų. Pa- 
gelbos skyriai bepaliovos triū
sias!, atkasinėdami nelaimin
gus. Lig šiol dar nedaug su
rasta. Pakol prisikas prie žu
vusiųjų galės praeiti keletas 
dienų.

SUSTABDĖ DARBUS 
VILKES-BARBE 

KASYKLOSE.
Anglių Kasyklose “Dela- 

vvare and Hudson” sustojo 
darbai. 12,000 darbininkų pa
leista. Priežastis sustabdymo 
kasyklų, — per daug anglio 
iškasta, o užsakymų ant jo ne- 
kiek. Tarp atstatytų nuo dar
bo randasi, kaip girdėti, ir lie
tuvių.

lyse, N. Y. * *BQtoe" kliubo euei r laki
me bei prakalbose:

Fo *1.00 dar*: Pranas Korbetar 
P. PeakauakleaJ, J. tomaitis, A. B.n 
doku, J. Fetakaa, J. VėievUius, V. 
VaUiulevUius, J. Grėbliuaaa, M. Juk- 
■evičienė, B. Vėkevifina, A. Drabiliua, 
r«tavi#iBB, A. InJiua, A. Matailunienė. 
K. Dumblys, K. Strnmakia, K. DirMe, 
A. Luktaerii.ua, V, Beadaraviėiua, J. 
Mikulskis, C. Mikulskienė, J. Luko- 
koviėiua, V. Abromavičius, K. Kru- 
liaakaa

Vita *21.00
Smulkiomis *13.88

**M*.
B» ta kua Petkos įsi

»a*e 'fUbsiie” drsugijoe Bariu ir si 
BUMkijB »iuo#

viso <*47.«K 
Aukos Marijampolės mergatčh;

fŪBBMijai ivriaktoB 24 <1. sausio An»- 
lerdame. N. Y. per prakalbas.

Po *2.00 4av*: Petras Kukauskas 
Ir M. Kerbsiu.

Po *1.00: Stefanija Rtaiuk*, Ooa 
Jaoiapaitu. Mykolaa Maliamkas.
ru Kasaporie, Juozapai Mačiulis, 
Katarisa Meėkaičhite, Uriulė labo- 
siūlė, Petronė Babrauskaitė, Vincenta 
ValikoSLOle.

Viu tiso*
Smulkiomis $26 M 

Vige $39.8?.
Be to * ‘ žiburio" draugi jos nariais 

|mraiė — ir užsimokėjo vieniems tse-

Knralina Aleksandravičiūtė, 13 Wor 
et., Amsterdam, N. Y.

Pranciška Gusfiukė, 29

Kleboną. kua. Juozapas 
*£iiu j švietimo fondą

»i«i

11.25. 
žydanavi 

‘ 050 00 
092.13.PIGI VALGYKLA BEDAR

BIAMS.
Rebeka Lipshnetz žymi žy

dų veikėja Chicagoje, pagelb- 
stant kitoms moterims įrengė tneume ėrsnrita fondu too=ioo.wo 
bedarbiams pigią valgyklą, 
kur galima buvo gauti valgio 
už vieną centą. Del prižiū
rėjimo valgykloje tvarkos ir 
kitokių reikalų išrinkta buvo 
iš pačių bedarbių tarpo ketu
rios ypatos. Jau kelios sa
vaitės, kaip bedarbiai lankosi

ne puikiai, bet pasisotina, tik 
nelaimė, kad
TARP BEDARBIŲ ATSI
RADO NEGERŲ ŽMONIŲ.

Šomis dienomis poni Lip- 
shuetz pranešė policijai, jog iš 
jos valgyklos išvogta daug 
daiktų. Pražuvo daugybė* to- 
rėlkų, šaukštų, puodukų, pei
lių, taip-pat kėdžių, stalų ir 
net pečiai. Iš visos valgyklos 
turto pasiliko vien tik iškaba.

AUKOS * HBUBIO” MOKYKLOM*, 
susnniTOB.

Bridgeporte, Conn. 21 d. mūšio ».
■ Jurgis Adoma vi tiu® $4.00

Po $2.00: Juozu Mileris, Kajetonai 
An<1rn*kevi^iu», Ht. Vil^>BRkas.

To $1.00: R. GrflbnkIHis. P 0*4- 
■ontaitr, J. CiytaaUHe, J. Baran*na* 
kai, J. fernauaka*. J. L. Dulbyn, A. 
Andru^Veri^iun.

Aukas prirašiau. AAiū!
Knn M GusUltis.

“žiburio' pi nuima k

rubli*. Pastaruoju laiku paaiiadtje 
Jmokdti:

Adr 3315 Aukuro avė., Chicago, III.
207 BotariovM Almina 50 rub Žibu

riu. Adr. 12015 Lowe avė., Cbica<e, 
11)

20U Izidoriui Nausėda 100 r. žibu
riui. Adr. y 17 N. 33 at., Chicago, IH

209 Jonas TanaaevUiui 100 r. žibu
rini Adr ^**3 Morgan *♦ ’TT’"

Žibartui. Adr. Žili W. 20 M., Via- 
cago, IJL

211 kuo. Antanas Petraitis 100 r. 
žiburiui Adr. 8801 Sagisaa avt, Bo. 
CbMago, JH.

212 Dr. S. A. Brenza 100 r. žilm- 
riid Adr 4608 Be. A 
Chkago, IU.

213 Kan. Kazimieras
100 r. Saulei, Žiburiui ir 
mis d a Ūmia. Adr. 15 
ilotbegae Uecure koma

214 Edvardas J. Bu dreviniu* 100 
r. žiburiui. Adr. 214 Beplay Pluca, 
EEzabeth, N. J.

215 Kun.
r. žiburiui.
Newark, N.

216 Kun. 
burini. Adr. 
eago, 111.

217 Kun.
Rytuią Adr.

Prapuolenis 
Bytui lyrjio-

Italu.

PraueiUku. Jakitys 100 
Adr. 207 Adam, *t.,

Petru Lapelis 100 r. ži-
4557 Bo. Wood rt., Ci»i-

Asta&ae Kuodi* 100 r. 
207 York 9t., Brooklya,

21R Mykolas Raiaya, Jonas HUrpa- 
▼Pius ir Vincas Martinaitis 10C r. 
>i buriu i, Brookljn, N. Y.

219 Kun. Matas Paūkaus kas 100 r. 
Žiburiui. A<ir. 443 Park avė .Bridga- 
pert, Coa n.

220 Kan. 8iir«iitraa Remeika 1<X‘ p. 
fiburiut Adr. 213 G®. 4th st., Frco

Matas Paakauskas $11.00 yi»B, Y.
221 A. Olszewski, '"irtHuvūa” )e> 

dčjaa 100 r. žiburiui. A$r. 3252 fea.

*17.00
8muJkimnū $11.05

U viso $2R.05
Be to 4* žiburio'' draugijom sartais 

jeiraiė ir
1. Kun.

(viRam amriui) Adr. 443 Tark Ava.
2. Jonas HriMiuriait is (1 w.) $1.25

j pirmą *ylq savo gyvenime 
mėginusi vogti. Teigėjas nuo- Adr «i Jokūbo st 
gprendŽio neišdavė ir visą by
lą atidėjo dėl geresnio jos 

j peržiūrėjimo. S Poiieištai mo-

>. Jobu ftauiiuuae (1

4. Marijona Baltralaitieaė (1 n.) 
gl.V) Adr. 4# .iobseoB «.
Aukos Marijampolės mtrg&ičiy pro^lra- 

zurinamos 17 ė. sausio BraeVj

222 Kun. Baltramiejus žindžia. ICO 
r. žiburini. Adr. 214 Ripley Fl. Eli;*. 
bet h, N. J.

223 Kun. J. Kerėeriėiur, J M* r. ži
buriui. Adr !’■: 473 Uviagston, JP.

Kun. M. Sūnaiti.

7

7

Luktaerii.ua


bus syk kad Pypkė serga, bet

A. V’limaitfi ir R

ičių atsimeni.

Sis TAS
A».i« melai, buvo i rA ‘‘\uininnnc” ’ui R 

įmelastrib ngų susi

lė T. J 
Kun. F. S.

jrė. “Naujienos” be Kapito-, na spaudos draugijos tikslų 
’’ iš kurio gaiimn n° la5‘niu’ 8Pirgių ir gretinęs ir reikalingumų. Paaiškinęs, 

... gauti pašalpų i, n,‘.j ‘P pajuodavo, kad paėmus kvieėia 
>nto, nei ačiū už tai nereikė- 7* L™*1?’ tU°38UR 1>('tny' 

vo sakvti. Dabar tie “rū
dai ” pradėjo atsikartoti ant 
šios ašarų pakalnės. Tik. 
Žiūrėkit, tautiškas susivieniji
mas išmoka pašalpas už padė
ka vones, kurios tilpsta “Tė
vynėje”. 0 tūli dar sako, 
kad socijalizmas reikalingas 
pagerinti būvį. Jau tokių pa
šalpų negausime nei prie “mi- 
liitoinsiuo” už “ačiū”.

jijunų’
davo gauti pašalpų ii nei ‘

Kurie garide Maėbetli ’tų 
džiaugkitės ir skaitykite, ku
rie negavote. — neaimanuoki
te nes vistiek nebegausite.

-llilyka? t«>«. L‘»d Jurgelionis 
buvo padėjęs pinigus pas 
“draugų” Kaiti, kad suma 
dvigubai pasididėtų; pas Kai
ti atlėkė Mockus ir i 
fM'iikias bonkas nematomo vau 
dens ir pinigėlius ir patį Kai- 
tį nematomais padarė.
sako, kad Mikitomis ir Mac- 
iHdh’o nebegali matyti. 
Tad “cicilikų” tvii-tinimas, 
kad nėra stebuklų, nuėjo nie
kai s.

Gal nei vienas tiek sykių 
nemirs ir tiek sykių neprisi
kels iš numirusiu, kaip “Tar
ka”. Jau septynis sykius mi
rė ir vis prisikėlė. Gal jos 
leidėjai žino kaip iš numiru
sių prikelti arba nors mato
mu padaryti ir drangų Kai
ti!

susinuKusiuoa rašy-1 
iticm draugijom
; Prisirašo sekantieji:

j amžinuoaus narius Izido--
Kaip Tautos Tarybos pro- rius Nausėda. Į metinius: O. 

i jektas pradės tyškėti, tikrai (Ntaskanienė. Kotrina Tama- 
tada “Lietuvos“ redaktoriai 'leiviukė, Jurgis Tamaaonis,| 

Įeis bubinų mušti, pas kurių Ignacas Aukštuolis, Povilas 
'nors iš kariaujančių Viešpati-,Stonis, Barbora Tarvydienė, 
jų. “Siekti laikai nebetob”. Seka dapildymas valdybos.

--- Į Kun. F. S. Kemėšis perstato 
ir parūpo - gi socijalistams L'*'l<irių Nausėdų į iždininkus. 

Tautos Taryba nelyginant šu-1 Vn nlmlsiai priimtas; r~’-*; 
niui dešra. Šokinėdami apie 
jų visokiais balsais eyp’8> np-

rūkyti ir 
patinka.
šia

ru darosi.
sportukai
teatrų ir kiek vienų subatvaka- ’
rį ir nedėldieni praleidžia ten Ii;«,n*cių NegalimaT’wikyt?. h*d 

daug laiko. .Jaučiasi tarp|dekli*macijtw buvo sakomos ge- 
dūmų ir tvankaus oro kaip i rai: . vaikai išėję tai springsta, 
namie. Nešvarios kalbos, šly-itai skubina.
kštfls jiatėmijitiiai pilasi ten, 
kaip iš gausybės rago. Ar ne- 

„ ; rasti- laikas būtų mūsų lietuvimns
pinko padėjėju išrinktas J. nusikratyti nuo tokių teatrų ir 
Klimas. J valdybos narius lankyties į švarias pramonė- 

iiumė tik. kad jų kojos per- ,lar pateko J. Tumasonis ir les, kurių Ciiieagoj, kad ir 
trumpos negali pasiekti. Snrnr P Šimkus. Literatiškon ko-j lietuvių tarpe, raudasi nama- 
kiau, vyručiai! llopea, hop- misijon didžiuma balsų išrin-.ža. 
c.i-ca. gal nors už uodegutės ‘'t' kun. F. S. Kemėšis, Kun. —— ---------
nutversite. ir- riuduka ir L- T. Jekubeo.- ' PRRT.taiif LT A.

skiutė. j Ponas P. laikė 5 dienų ko-
Kįla klausimas kokios kau- vo prelekcšjų ant temos “kas ' ’

vijos nareikaiauti iš iždininko. «ni yra sodjalizmas” vienoje aI”“ s’’ '' 'IK |j-’ J _' Muoji < ln- o^uusk**. A. PM&uik**,
ės. 'ag0S Bet sis v«-i K ;an,11U,,utė. t, ,, ,

8

Beethoveno konservaiorijos 
kyktojų koncertas.

mo-

J. Pa v Uosi© >2.50
Po >2.00: J. Stauksuskas, P. Za

J. MuSiuhkss, H Žitkevičius, P. Su 
kyi. P. Jucevičius ir P. latkevičlus.

O. KadzcičiuU $1.50
Po >1.00: A Radsevieim, A. Ku-

V. .Srreikiutė, O. Kučint-
kiotė, B. M. ripkauakiutė, T. Sku-• ... . T _  -kaitė, V. Alaburd^ J.

Paul. Kevaliunritė, M. Eulpaarit*,7 d. kovo sekmadieni šv. Jur-I 
gio parap. »vet. atsibuvo pinuaai 
Beethoveno konservatorijon mo- j 
kytojų koncertai Programoje ^^7 
dalyvavo MU vlt-šsi naoaraėie lie- -v,.,,.'.'

Mukviėnia, Oaa thderaviėiu 
BeB&eviHutė, A. Grigalių-•*,

***, 8. Adomailė, 88 Ši«o>j>uks», A. 
Styga*, B. PMiuaaite. Oss Zabriat*- 
Osa Jakimaviliini. K. Homsv, O. 
Br«Miu*kaiW, M. Pavaikyto, P. Jako- 
bėnai, J. Jakltii, K. Basdoaiutė, V. 
•mifelikui, E. Virseckiite, K. 8»i- 
giaikait*, O. Strauityto, V. Bnas-

rin*kiotė, P. Tolius, J. Kariaus Kas. 
K. 8 kapa n, A. ŽhkevK-iutė, M Ma 

į mimikas, O. PauHukaitė, S. VaUrila, korii, F. J uFjreie vielutė, J.

ĮKIŠI-
išgėręs j
....   ' T—"V’ iiMitan

; remijadonns. Pražiopsojo gar ,
K.t.'dų kųsnelį bendroje tautos tai “secu;.itv ‘ 

koje, užtai dabar krokodiliot 
ašaras liedami
gamina ir vis apie Tautos Ta- 11||rotj(, 
rybų. Gera proga liežuvėliais j '.^inkams knygų, 

paploti. Kaip dirbt kas kvie-1 
čia tai tuojaus: “ui-ui-ui skil
vį skauda, negaliu...

Lietuva garsi sesukių rau

tuvių muzikalės daiibį auklėtojni. r Cl**i*kl*, r. Sereika, J. aus- a Elnakn, K. Gilyl*. tina
užtai nenuostabu, kad į koncer-, k**. «*»u»knrtė, J. Adomaiti*, J. Tamuly't, Apota l,iutk*vičiotė, M.

Matijotaitia, 8. MMjataiti*, tina 
VaikaiU, K. Petrą ritini*, P. Prnl- 
^enikaite, J, Vinitevičiul. K Mika
lonis J- CakataimkūM, K Rarimvi- 
tintt, K Cakatanakaitė, F. Autini- ' 
balni*,^3. Baitrulaitis, A, tttra*»ii»-

i.oims, Amerika cauticcių je-. Xutarta kaucijos uždėti $5,- iš svetainių prie 18 gatvės. M's hls ,'a ' k. Karpnuriutė, v. KM,*uiiutė, j i
remi iadomis. l’l nžionsmoJ^irJ ...t: r»_ I.I—ii- i_-r. i.i— R*,HS aHr P»liuaijo,^k«d minų UartiSiB*. M. Svezlu, A. Venciu*

dailės mylėtojų laukia ne vienų v. Jaaeaiti*, K. Janeaiiiutė, D. Jas- f 
metų darbas, ligi jie indiegs dai- į kauskii, J. Gudelcviįius. ir J. Karu I 
lės sąmonės kibirkštį į platesnius u

* ' * — -■ - - , p0 (50c.: M. iitkeviėieaė, 8. Ki
i motis. P. Pereckii, P. Liutkevičiui, | 
A. Litvaitia, J. Jaarataitia, J. Kliu

Irius, J.'Mokinis, J, Januška, P. Vai

Nutarta reikalauti Prelekcija, kaip teko patirti
Del char- nepasisekusi. ^Prelegentas ant 

torio išgavimo išrinktas Izid. papraščiausių Jdausimų nega- __ _________
jeremijadas Xllusėdm Kun. F. Kudirka lejo duoti iJįųus atsakymo, minim sluogmiu*, į liaudį. Štai 

reikalingumų centro Žmonės juokėsi skirsdanūes, šį vakarų, kaip jau minėjau, dar 
Ingi ji- į kad prelegentas nežinojęs apie mūsų liaudies nebuvo. Gal išda- __  _ ______

Sako j lies kalti mūsų dailės mylėtojai,; J. Mur*unk*«. M. V»leatia*i, 
darosi! mažai indėdami į programą, kas i J. Balevifiui, M. JusaiCtatė, A. Vir- 

Darbininkai >’ra daugiau sava mūsų liaudžiai niekas j. thtmMiaasitM, A. stritaa* 
(’ailisi lai ir užtai Srodo. kad trūksta norų Ilr“ J ■"*' ,,h“ J *

lę Geriau; «■

padarytų sor-ijal.stn veikėjai peržiūrėj? koncert0 
1 . . w . inroirraina. maža surasime mums

i.ias jų pavesta centro val-ikų skaitęs ir kalbėjęs, 
dybai. M. Mažeika pataria, socijalizmas ’ labiau 
kad konstitucija būtų atspau-

., . sta. Pavesta tai atlikti cen-
“Ke e'vis žada praryti vi-' R klanRinltw

sus “klenkalus . Labai smar-1^ kn .p P((
kuo apie mėsas prabyto.
Kumpiais pakvipo.

nesuprantamu, 
net pasipiktinti.

laite, T. Griakavniu*. A. BtukiuM, 
B. 8avielū«aė, V, Akoiyt*. J 
ayto, V. Kulpoau, A. Bailina**, 3. 
Stoniulytė, C. Aleknaitė, B. Gaannni- 
U, P. Skutu 118, K. Ged raibi, C. Pa- 
laimaitė, B. Bandaniai. 3. Staniiin, 
P. PerliuaviJių^ Ola JaaaiHvt*, M. 
Baiaartaikieirf, K Ssrianii, P. B*. 
kvaait*. M. ZalaSU, Korta Nerkis- 
to, P. Brikaitė, V. Zeleekait*. tina 
Baaaikaltyt*. M. tieraakeriiiirt*, K,

Prisikėlus iš numirusių 
“Tarka” pamatė, kad iš žmo
nių pradėjo virsti beždžionė*. 
Gal pirmiau* “Tarka” akių 
neturėjo, kad tokių dalykų 
nepastebėjo. Lietuviai į bež
džiones pradėjo virsti nuo to 
laiko, kaip Sirvydas pradėjo 
redaguoti “Kovų”. Ir bu
vęs ,o gal ir dabar esantis 
“'t arkos” redaktorius jau L.. 
vo į beždžionę ištirtęs... Kam 
dar žmonėms akis dumti!

kas, J. V aAkevilius, J. Gerevi^iua, J. 
Gaidelis, J. Kemežis, ,T. Derevikius, J. 
Kiianga, 37 A. Ūeiiauvinte,
M. Bartaievičiutė, O. Orentukė, M. Deksartė, M. Vara^iatė, M. Miktf- 
Grigaičintė^yJ. Ungaila, B. Velička, Į loaiaal, A. ValisskaiU, £. Pairi- 
J. Ciciulka, M. Beliauskintė, A. Aut mitai, Ig. Tntkne, A. Uedri-maa, X 
hratavičieBė, J. Žiūkas, M. Slivinekas, VaaiJeviHoa, P. Bronuiaiti, Aataai- 
J. Navikas, A. Reakevičius, M. Ad 
keričius, T. Les kaukaitė, P. Gaskaus- 
kas, J. Aerkžaia.

auklėti joje dailės skonio. Iš
tiesi?, peržiūrėję minėto koncerto

I programą, maža surasime mums
■ savo, vis svetimtaučių dvasios 
j tvariniai, kurių išpildymas gali
patenknti tik daugiau toje srity
je nusimanantį asmenį. Pętenkino, 
manau, ir šis koncertą* kiekvie-

• □ I t1**-".na paaugėjusi dailės mylėtoją, nes, 8ukoi«.ktuot. J. Montvila ir K. 
kas bnvo indėt* j programą — į Žilinsko.

'atlikta visai gerai; Keno neuž-i a. Montvii* *2.50
gavo jausmu stygos artistiškas Po *2.00: M. Dulinskas, M. Raibi |

TnrJ kaltina noda skambinimas pianu gobių niūri- ki=« J- Po-l*ažt» įJuos kaltina pade ku ^leksan(iravičiiing. p. PoJ Po V-OO: U. AnU-vMta**, X Būt- Oudm.v.Jm. M. Vm.™ A. Mkklys
I . krvičinB, T. Auka, P. Butkevič iui, V.. U- Andriukaitiene, P. Kolenkieni, A,
; ciaus. harmoningas su pianu ir; ilfxgevMiagi j iv.nsvięins, v. Kiveris, Bangi***, P- Vsiilinuk**, On» B»

« ii * • ■;» 'piln«» švelnių akordų klarnetas. v Bagdonavičius P. Geidanikas, M. kankint*, 
spau- vos jie taivo pasauktl teisėjo puSiamas p BartkcvičiallB. arba . B»i 
malo- Flangaho priteisimi (Grand !Svplnua ba1sas slrLUiko stygų p.Ja-|k*s

go svarstymo didžiuma balsų pasimokinę patys, o paskui 
! nutarta pridėti prie konstitu- jau skelbtų savo idėjas ir mo-j

“Naujienoms” vien tikrai 
bankrotas ir tesišapnuoja, net 
visi straipsniai pradeda iš ki
to galo bankrutyti.

“Ateities” Spėrams gali
ma palinkėti, kad jie kalbėda
mi apie agofobijos atsimintų, 
kad tas žodis nepaeina nuo 
lietuviškos Agotos, bet turi ir 
kitokių prasmę. Jeigu apie 
kų nesi girdėjęs ir ištiręs, 
pirm negu kalbėsi, — pasi- 

į tetrauk, nes kitaip manija ant

“Tėvynė” tuojsus pradės 
išeidinėti ant raudonos popie- 
ros lapų, kaip kad nabašninkė 
“Žarija”, nes visi social-de- 
mokratų raštai yra raudonoj 
spalvoj. Gerai, darbai gal pa
gerės, nemažai reikės “kvar- 
buotojų”.

omamjos važiuos ir manijas 
sės ir dalios. Daugiau? vyrai 
rimtumo. Čia ne juokai, bet 
jūsų pačių vargai.

i vijo*. Kun. Kemėšis ineša, rintų žmones, kaip reikia gy- 
kad nustatyti reguleriškų die-. venti.
>iu centro valdoboš susirinki- ■ - -----
mama Nutarta rinkties kas LIETl'Virg TRAUKIA 
antrų nedėldieuį kiekvieno i ATSAKfMYREN. 
mėnesio" 4 vai. popiet. I Lietuvius, Juozų Audruškų

Ateinantis susirinkimas ko- ir Antanų Kodį traukia alsa
vo 14, 1915. šv. Mykolo 
pi jos svetainėje (North 
je). 4 vai. popiet.

Visi indomaujantieji 
dos draugijos reikalais 
įlėkite atsilankyti.

L. R. K. Spaudos Dr-jos
įtaikino) raštininkė

t U. T. Jokubauskiutė. j

para- .komybėn.
Sidė- gimė Slavomjoų svetainės ant

Town of Lake. 4 dienų ko

Jury).

LIET

k sičio; o keno pepradžiugino 
It-nios Pocienės gražus balsas' — 

dųjle,
“Mtziki

pa

» Majaaakaito

M18.5O.
Tu»*aa, Pa .

Kun. P. Gudaiti©
V alky draugija
M. Jakutienė

Po >1.00. A. ftugžda. M. PeliUcs-

*ion»
♦3.00
•1.M

J. Miliauskas, J. žiHnn- '
J. ŠimauskM, J. Jurgele vikius, į 

j J. Naridhiitif. A. Vasiliauskas. T.
■ mūra, ir K. Paaliukunis. 

Po >J>0c.: J. Alekna
Į kas, 3. Bugaila, J. feuch

Chieagos tautiečiai taip nu
sidėvėjo, kad ir po ilgų mų- 
įtjiuų Bėutralio šventojo n»- 
pasiskyrė ir prisidengę šv. 
Kazimiero ploščiumi “man- 

liįįi, dagiai rinko aukas savo fon
dui” klerikalų Lietuvių dieno

ta je. Zakristijonų, davatkų ir 
*'‘<v-1r>r*V<>TH” devvnins galvbes 
IM nnperejo, savv-gi patiuuv iw- 

gtupėjo. Ir kur gi tie “šlau
nie ji daktarai dingo”!

“O Jupiteri, paaiškink tu! 
Oi Šliupe, Šliupe, Šliupe!” 
šaukia “Laisvė”. Užmiršo 
Perkūno bylų pridėti ir būt 
buvus pilnoji trejybė ir reikė
tų sušukti: Perkūne, Perkū
ne, Perkūne sugrįžk, nes tavo 
aukurui aukos baigia sutirpti 
O gal ir čia draugai Kaitis 
pasidarbavo 1

“0 tų nelaimių nei Popie
žiaus maldos nesulaiko! tik
rai griaudingu balsu vaitoja 
Z. V—kas. Argi “Laisvoji 
Mintis” ir į popiežius pradės 
tikėti Tai bent naujiena!

JSftKokių žmonių tarp lenkų 
4£*Fsama. Vieni iš jų negaili lie

tuviams cento, kito, antri lai
kraščiuose šmeižia. Vienas 
tik geras apsireiškimas, — at- 

g virai pasako kų mano. Su lie
tuviais kitaip. Tautininkai ir 
socijalistai savo spaudoje a- 
pi.e Lietuvių Dienų anei žo
džio, o dar neseuai rašė, kąd 
jie pritariu aukų rinkimui nuo 
karės nukentėjusiems. Pa
skiau? - gi pasirodė, kad paė- 
mę iš vokiečių pavyzdį, pa
skelbė Lietuvių Dienai bloka
is ir ąiuaugč aut jos “raidų” 
š visų kerčių, tik minos bū
ro netikę, nesprogo.

Viename l’n‘1 
CICERO PAMOKSLI- liūne vienas j 

NINKAS. daug išgėrė
Susipratę Cicero lietuviai, keri, kaip žmonė 

vadinami socijalistai parengė gė nuo jos’ ir 
tų apielinkių lietuviams pra- jo. Gera pa: 
įuogų; užkviesdami pasakyti tuokliains. 
pamokslų Chieagos ‘garsų kai 
Lėtoje” p. T. Kučinskų. Soci- 
jalistų M e s ijošiu s labai pla
čiai kalbėjo apie popiežius.

Latuuuugu Ui UV>u .
nigų Dobužiuskų vanoja, da
bar užsibaigus karšiajai pir
čiai nauja proga pasitaiko ir 
Vėl kunigas. Tiktai dabar jau 
“Kovų” žada vonoti. Ar ne 
suteiks dievai jai nors už pu
sę grašio baltumo.

'■018
skanu* sa- 
tarnų taip 
arėiosios”,

Po (AOc.:
A. Vatoikeriėiutt M *ugM: 

A. VirbiekaiU. A. BnbaėeafcinaA 
Jucaitieae, B. Miieviėiotė, Bot 

ę J. Gūdi narį
M. tftovitienė,

V. Andrieja:
d. i
Gult

' Kam 1 
ūš, O. Pauliu- Į j Onraev 
V. Lvskaiti*, FaUTio,u 

, T. 8i«kevi- ' j Morkei
Valia lies.

ri.oo!„
Vi*o *32

< mieliausko kalbai. Delei tylaus 
Italbėjimo ir nelabai pritinkančio 

..JiBsp scenoje gestikuliavimo — maža 
ako. užside- pelnyta. Čia reikia pastebėti, kad 
irbę palydė-'net kai-kurie mūsų inteligentai, 

pamiršę gražaus elgimosi dėsnį, 
svaidė į scenų garsius patėuiiji- 
mus, kas darė taip-pat nelabai 
malonų įspūdį.

šiaip ar taip, gerbiamieji sce
nos mylėtojai, pageidaujama, kad 
jūs duotumėte mums tokių tvari
nių. iš kurių iščiulptume daugiau 
savo r-lai pelno. 0. šitą užduotį, 
kaip žinome, jūs lengvai atlik- 
t u m e tė.

>ka visiems gir

PRAĖJUSIA LIETUVIŲ 
DIENOS.

Praėjusioji {jeduvių Diena

ia

kunigus ir katalikus, žino- j ('hieagojų pilnai, nusisekė. Tau-
nės pradėjo manyti, kad ir jis 
yra kokiuo nors “vyskupu”. 
Pa»»koio, kaip Chieagos mie
sto vyskupas Gibbons pašven
tino kokį tai žydelį. Publi- 
ira užgirdąs apie vyskupų Gib- 
bonsų net pasistiepė, nes lig- 
šiol apie jį niekas nieko ne- 
eirdėjo. Kvietė p. Kučinskas 

nusios armijos, tik nelaimė 
permažai turėjo su savimi 
raudonų dažų ir negalėjo žino
mų paženklinti. Nei vieno pa
skui nesugavo. Tikras XX 
amžiaus Mesijošius!

tos Fondo komitetų rūpesčiu su
rengtoji lietuvių *ttag day“ davė 
Tautos Fondui apie 3 tūkatan- 
ėiua dol. Bndį'ep«rto kolonijos 
,(šv. Jurgio par.) apielinkės rin
kėjos surinko $8.33.90, Apveizdos 
Dievo par. — $600.00, šv. Mi- 
kolo par. (North Šide) — $477,- 
18, šv. Kryžiaus par. fTown of 
LrIcT.V 'S *447 ti -V

81 nikiais
Cispll,

VAKARAS ANT T0WN OF
Iš visų mūsų pirmeiviškų 

laikraščių tikruoju džentelmo- 
nu kas link Tautos Tarybos 
pasistatė “Kova”. Negreve-, Į;aras Tautos Fondo naudai, 
zuoja, nešokinėja, nespiaudo, | Kun A. Skrypko kalbėjo apie 
bet šaltai pasakė : netinka ir lietuvių Dienų. Be prakalbų 
galas. Tokius tai lengva su- |)0V0 jar dekliatnacijos ir teat

4 dienų Kovo J. Elijošiaus 
i svetainėje buvo parengtas va-

prasti.
Burbulas.

ras. Vakaras pasisekė ge
rai. Nemažai liko pelno ir 
Tautos Fondui.

Sukolektucta
Šimonio.

*5.00 
•2.00 

Stepulio© 18, A. Stepu-

; M. Gihene, Ji
Į tiiinakienė, V.

Amulkeanėmlt
Tina ii Tamagua, Pa —

SiejaviėiM. 
aukomis •»*>

Grigaiiutė, V. Vidugi-
P. Samuolis, A. Var-

(Sii paskelbimo sukę iš

Red. prierašas. Masu nuomone, 
ir inteligentija, ir liaudie (bent 
šviesesnioji) labiau brangintų tų 
muzikos įstaigą ir josios viešus

l«PM*uu*e* (Auer^ varvų P*r-1
— $198.80, i.oseisndo (Visų 
šventų par.) $118 su centais; 
West Pullinan — -$56.42. Cicero, 
111. — 77.38. Tošį pačios dienos 
vakare parengtieji apvaikščioji- 
mai sutraukė į svetaines minias 
žmonių. Ten taip pat buvo renka
mos aukos Tauto* Fondui. Su- 
rinktawabelnai kdi šimtai dole
rių.

Chieagos lietuviai ilgai min*g 
tą Lietuvių Di' iią^sprvuė 
ūpo, tos dienos ntuztazn 
lipo pakilimą gėlimą 'sp 
iš to, kad nutiiiink*i n 
ir taip-pat Rimka*! rinki 
savam fondui. Apie jų 
pasekmes neteko sužinot:

ei-

I’. tieriukiutė
Po *1.50: K. 

lionis.
Po *1.00: E. 

raitė, A. Paruli
aeviėieuė, U. Stepiiutė, S Vildiintė, 
K. Kalanėiutė, O. Morkonhit*, B. 
Smalskiutė, P. LaiaiUutė, J. Zenevi- 
Stoi, Ir A M*eilioB*itė.

Po *.50c.t J. Balionai, J. Biakevi- 
iius, J. Traiksusku, A- Joaila.

Smulkiai* — *8.««
Viao *80.80.

Bukoliktuota 3. Sakalausko ir V. 
Jankausko.

Po *2.00: J. Cyrgalia, J. Leekaviėim 
ir J. JnrUaitii.

Po *1.00: O. Vinlekiutč, P. Lapini- 
kai, J. Bakauikaa, J Patakeviėin*.

Tama- 
qua, Pa. ikėjo maiah aetuhipratimaa. 
5 “Draugo“ num. per aeapsliiūrė- 
jimą ižėjo pradžia, o likuaioa liko. 
Priežastis aepaakelbiuio ligsioi suku 
tame, kad - j* per daug iisyk buvo 
užplaakf ir pritrukdavome laikraštyje 
vietoa, tinkamu laika jas paskelbti. 
Red.).

viesua — ’ ~ ------------ ' ------- — s*-w;
Po P. rvrasHnf*. R tivrn-1 t

(prisiusi* D. Klimai).
D. Klimas *10.0*
Po *6.00: D. L. K. Algirdo Dr- 

ja, J. Klimas, 3. Jaukauskae, A. Vai*- 
kas, 3. Zauiulikil.

, Po *1.00: P. BaUis, J. Zismblya, P.

omu taniau tmvutunia, tieturiaaa. 
Mokyklos steigėjų išpradžių, ma
tyt, buvo manyt* persunkti jų 
lietuviška dvasia ir dirbti visųpir- 
ma dėl lietuvių. Mokykla buvo 
pavadinta “Lietuvių muzikos mo
kykla“ ir lietuvių visuomenė gy
vai buvo užinteresnota jos liki
mu ir darhu. Bet kaž kodėl ne
trukus įvyko antras krikštas ir 
lietuviška įstaiga ištautėję: tapo 
pavadinta “Beethoveno Konser
vatorija”. Po naujo krikšto, avė- 

į t iiotaučių mokinių, rodos nepri- 
traukta, lietuviai gi ir vėl pri- 

į ersti laukti geresnių laikų, ka- 
de at-ira.- muzikų idėjos žmonių.

V. tirti*, 8t Bteptyr, P
3. Jesiunn*, B. Kruopi*, K.
ir Jonai Bkndii.

Kitos smulkiais Viso
Viso labo ii Oevdand’o

T. F. Komiteto raSt, J. SnĮraJanebM.

Miliauskas

819.85
— *225.81.

Boston, Man.
Kun. T. Žilinskai —

Mateutu Norbutas —
Po (10.00: D. L. K Gedimino Dr

rikor

?o U30c.; V, Karakki pusią**), M. 
Balas iri (rubinas), P. Ambroasitii.

Mari Backelient 80 e., T. Zsvickag

Ui ženklelius
Vuo Š St. Jcsaph. ?£©.

»2 9»

YouiifuVnm, Ohio,
Viso Young8towE, Oriu, T. F. ko- 

Bi i teta* surinko $369.65. IėkaWiy u* 
rvetrinę, programą «pau»diiiiHi4, kr»- 
»o« klaidos W U. >8235. čia reik p»- 
iymėti. kad per patidarbivios* J noro

S**"' 6&beho, Jono Mite be H ir Antano Ja- 
DuskoR buvo surinkta $245. Taigi viso 

>28?.».

850.00 
IBM

Po *B.00: Jon** Adom»ri4iin, A.
ZalMku. M. 
■mat. Onfc Migsosksitė.

Po *3.00: J. M. Dilio, K. V. Boa 
Ūla, Jonai Oslinis, V. MirkoriėMi, •v. Dr-i* iž8.0»

X.
ių tautiniais moty-1 3. Vaigali 

žadinti iš miego ausine-/ 
■jum* mūsiškių dvasia ir 

žmones. ftis koneer- 
parodė nemaža gabu- 
darbštmno mokyklos moky- 

taip-pat, kad

Ii M.ra
Aimeaik**, Stop

.tas Tvirsgs, A. Ja-
Po >3.00

DIEVO APVEIZDOS PA-I 

RAPIJOJ PRAMOGA.
Dievo Apveizdos parapiji

nėj svetainėje vietinis Tautos 
Fondo komitetas parengė va
karų Tautos Fondo naudai. 
Kalbėjo kun. Krušas ir p. L.

T. F. komiteto vakara*.
Lietuvių Dienoje 4 d. kovo —I 

T. F. komitetas i of T
ke surengė vaka 
vo įvairi.

Pirmiausia kun 
aiškino susirinki s sitfas 
Dienos reikšmę ir1 
padėjimų šj-tą papi 
daug šiltų žodžių jai

autų A. Kaista, T. KubiAus.

CHIGAGCJE. *2 2*.

Valeckas, V.
s. N. N. Potror M

A. ŪsaitisBU

išiu.doL 64 centai
sandra

•na
nors ik ge

kiai
tėm<

f

_________

LIETUVIŲ “SPORTŲ” 
PRIEGLAUDA.

Netoli Halsted ant Medison

J. Oaidyi, M. Kirkevičiu, 3. K»n-
3. Ant*B81i8, A.

draugijos susirinkimas.
Susirinkimų atidarė kun. F. 

Kudirka. Paaiškino, kad cen
tro raštininkas K. Pakštas iš 
priežasties ligos negalėsiąs

tins, 3
Miliaus

pi*, P. MarkevUūi*,

pribūti Raštininko vietų už- randhsii nėmatas'n'^

LIETUVIŲ R. KAT. SPAUDOS
DRAUGIJOS NUTARIMAI.
Kovo ? d. 1915 m. šv. Jur

gio svetainėje atsibuvo tre
čias iš eilės katalikų spaudos -fit^utis. Aukų airinkta*^ 151

J. Gobusiu avieiua, 
8tea

listų “vyskupas”
Kailis taip jiems bu

vo brangus, kad visiems, ku- 
nenori intikėti jo nekalty- 

‘cnatoinsį” gvoltu rė- 
šerap, jūs nenaudėliai, 

buvo tikras socijalistas, o, 
neklysta”.tokie niekados

o ypatingai lietimai tems. ku-i 
rios Lietuvių D>»ftoje pasiaukojo! 
tėvynės labui. i

Po minėtai kalbai N. N. pa-l 
ir tada tnūj&us pasi-| 

kėlė kartina ir

Jonaa. Grubinsku M. Abckooi*. M 
Račiūnaitė, P. Taaurienskaa, M. Ka
laitė, A. Kairyti, P. Fuiliutė, Pauli
au Godrsutytė, J.

Buima. JcfiM

8

8



TOBULI TVARKA
žmG-

gaus bfldų ii tvarkūs, kurioje ji
sai laiko save reikalus. Tvarka 
yru reikalinga visur, ypač nnwu 

. kūne. Jeigu- jūs leisite mažam

------1— •■■■■HMM

t. suruko 
*223. S3.

nai yra pigus
Dabar yra geriausias laikas sių
sti pinigus j Lietuvą. Negirdetinai 

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:

un» impnisun jūsų : 
Irflnn. tuo jfls, rasi, stidsrėte du 
ris sunkiai ligai. IMiinkite mūsų 

m? kiekvienam;' sirguliu* 
vartoti Trinerio Aiueriko- 
K art aus Vyno Eli virę kaip Į 

K»I»< ankšėiHiisiai. Jisai iškar-1 
4s prieis prie blogumo uAlrisitog 

?s vidurius ir suteiks jiems 
■myiĮ jėgą.. Jisai painumuos nž- j 
Ketėjimą ir jojo lųunplikaoijas ' 
«a?iis atsiraugėjimus. kokttiiii;.i 

imą. apetito netekimą Net 
žmonės pritiilėtų retkar- 

iuis paimti doz.ą, kad palaikius 
tobulioje tvarkoje. Kaina | 

-W. Aptiėkoae. Jog Trincr. 
nnžaetnrer. 1:133-1339 So. Ash-j 

avė.. Cbicago. III.
Triner’s Liuimcnt duoda ge I 

pasekmes sunarių štyvuine.
geras visuose atsitiki-j 

aina 25 ir 50 e., per j 
ir 60 c.

10 rub, už $5.00 100 rub. už $48.00
» „ $9.90 200 ,, „ $97,75
30 „ „ $14,75 300 ,, „ $147.15
40 „ ,, $19.29 | 4«) ,, „ $197.50

50) ,, ,, Į247.50
75 „ $36.00 1000 ,, $497.50

Šis kursas yra geras tiktai 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 nuei**ti pinigus savo giminėms, parašy 
kitę aiškiai vardą, pavardę ir adresą pinigų priėmėjo ir 
taip-pat aiškų ir pilną adresą siuntėjo. Išpirkite mo- 
ney orderj 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 k vitą. Jeigu pi
nigai nerastų tos ypatus, kuriai yra siunčiami, tai sugrįš 

atgal ir bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prapulti 
niekados negali

25fvSj 14G0LD Fiiied aukso LAIKRODĖLIS $5.50
I RPNt‘lJALlAKA8 ImPARPAVIMAS 14 K. GOLD fieid. AUKSO LAIKRODŽIU ataciai pagal FABR1KO8 l’REKU. kad kuridaugiausiai jv išparduoti: 
tai KAS DABAB PIBKJS y Ag M 1'8 LAlKKVDįLL Imi ausčiau patalpintus Mapuikian daiktus koinas aprutės prie laikrodi lio VI8A1 DYKAI, kaip tai Im

j port uola s atviras te ifcrodč’U MODELIS), Harmonika, Moteriška Hranaolrta, Veidrodėlis Skaroj aptaisytas su trinus kitais dalykais, Dnbiltavas Leaciacolio 
Į su Brdoku. Kryželis šu ižvaftda Viešpaties Jėzaus, Branzuoleta su laikrodėliu (jaunuomenei į, 32 Kalibro Revolveris < MODELIS), Foatauiųė Plunksną, Pip- 
i kė, Britva, Diržas, KskUrgėle avilkuė-, Sagnėiai dėl rnaakėtų, mariki.iii ir kal.ėny, Žiedas. Peliukai

Taigi kas dabar iskirrs ti. apgarainima Ir priaiąa n rankpinigiaM žį een. (markėmis ar kvuderį), tam tuojau itaiąaim laikrodėlį ir 25 dovaaaiš prio 
! laikrodėli.. \ INAI m kAl. . a _ .

Kada apturėįe siuntinį rarsitikrin.it, jog laikrodėli, yra tikrai 14 K. GOLD field, OVARANTl’OTAS ANT 20 METŲ,. B1‘ UABHlAPSIt' PAKAULYJ 
MECHANIZMU, o tos 25 dounuos yra kuogeriauaioe fumo*, tai uAniokeeit likusiua »ū.25, ir 35 centus už persiuntimą dovanu, jeigu gi nepatiktu mes »u noru

■ sugrąšisim rankpinigius. Todėl aišku, jog imrkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE RIZIKUOJAT, kadangi mūšy laikrodėliai yra GVA- 
I RANTUOTI ANT 20 METU, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 meto pasigadintu, mes ji imtamysim arba iėmaumim ant kito VISAI DYKAI 1S KANADOS visi pini 
i gai turi bflt prisiųsti iš kaišo
| PBANBAAME ieį M0K KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro nu firmomis apgavingomis, galinėiomi. garsinti, šiame laikrašty- 
l'lo, taip lygiai ir M I-mm. Mo, kori visados neką amą apgarmaimus. aaūci iną aaori namai ušūBA vyriška ar mou-risiui laiarodeii nu ūu.anoa,

. staliai, pagal FABRIKUS I BEKE, tegul ii perka tiktai nuo Bouiansioa ir Goriausios KKIKūčlONlSKoS KOMPANIJŲ*, o visados apturės kg kas yra gar
sinta. A.lreauokit; 1ONAL COMMEBCIAL COMPANY, VO WEST BB0ADWAY, Dapt, 112 KEW YOBK. N. Y.

Vaitui *28 vertSa dovanų kiekvtonam
i M.Uvtm ar vyra tikras Am illamail» Sl.všO laikrodėli, vilku ui *S SS Su lieu ju»ų neriiu- , 
I rijimo duosime Uitai veltūT4i>.iC puikiai nupuliauota d1m» 7 *uvių revoi¥«rl. vtod tt.Oti 
j uenovIHui irvarantuotą Cutta^britvą. tl.00 puikšau»į arklio odos zelf ^onimr barberišką diria, vie 

ną puikią fonUtninią plunksną 1 kombinacija poro* kolionikų r apilka vertCa 11.50, 1 »u frra 
žiu akmenų žiedą tl-5C, viena vyrfftą imnuksuota ienciujreli C.OO. Tik prhtiųak aro laišku tu rei
kalavimu, o nw« priMųMMMt C. Q. D Peržiūrėk viava dnlykua ir jei juma pilnai patika. užmokėk 
ezpreaui fc.% ir viakes bus jusū | Jei nepatinka sugražink musų kaštu. Šitas pasiulijiwu»fc tęris 
tik 30dienų. Tai<i siųsk užeakyaBū tuojau.

CARROLL CUTLER CO. Dep 59

Guminės ir Metalinės

Antspaudo*

Visokiais reikalais adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
Chicago. III.

M

kioH tik randasi lietuvię apygardoje.

T

Pil

1OKTNIMO VAI

m trobomis ir di- 
Taippat 17000 ak 
nės nuo *8.00 iki

pardavimui 93 pradirbtas ir 
firmas 
sodnais.

M W. teth Street, Cbicago, UI
Norintiems atsilankyti ypatiškai, Pinigų Siuntimo 
Skyrius atviras nuo 1 pojūetų iki 9 vai. vataro.

Ui 
r f bedirbto* 
80.00 ui ak r*

$275.000.00

3

$1.500.000.00
Kilt linu T-l 
ligi aš uu-

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Adminis
tracija pradeda priiminėti užsakymus antspaudų 
ir žymių draugystėms, kuopoms, bažnyčioms, 
biznieriams, notarams ir pavienioms 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 tikrą kainą.

Iš daugelio čia paduodame porą pavyzdžių:

TAUTIEČIAI:
Ar turite nuolatinį darbų: 
.irste? Kodi'l nebandyti ir' 

s na 
u 4H, 
man”

BRIDGEPORTE
Po Valdžios Kontrole

neįsigyti savo loei 
Jotis! Aš pats piri 
ikrų žemė.', kuri bu-
mainam ateityje i

vraL kad

yra didžia usis cwi trahm> i
laFiae. Jame randasi 1» uo *

kapitalas ir 
perviršis

Visas turtas 
viršina

No. III Mitiiici HttmU, {i 
Ilsi utiloll klšulKji, likai tinki
ni (franostoi ir kaepoas. Ii- 
lyti Ii Atoto Krusij« Ir Itspi 
išlieti. IldtuH parodo
Hielksltlls ipatle|t.

KAINA TIKTAI $3.50
Na. 102 Toki pat, kaip No. 101 tiktai didesnė 

Kaina $4.00

h. 105 lliniM p»« aataąiUa. Tiria ifHfpiasi ir patinto* 91- 
toM. Daili»> bžtiija, ku« nu- 
•ui padriktai jieilli.

rodysiu iš km/gauti geriau-
bi-Ų sėklų, gyvulių ir ūkiuiti-
i yštės padarinių.

Koinpauija gali parduoti j tormaiiją,
į lioi-k Izlaail Lines. Fatarnuvin,i.i inū-! 
Į eą ngrifeultūroB įleparmento suteikia- i

m i yišiėms nauja; ap-igjii'iiuiieuis. j

leno [Mi ) .prašymai d;
Įdirbime Arkanras j fnMlTTTR
ftmunna pradėjo. FOVNTAIN. MICH.

žemei* .vinį gerai gyveua, kai kuiie Į 
lipt turtui gi- Tau pat b- laukia tave* į 
rtiandieaa £«oė pigi ir lengvas iš- ; 
moJuKuiai. Kaįjk ferUn ateik d**l i n

L. Alton i1. T. M., j

žemių WTisconsiuo iri 
igsiKi valstijose už la

bai pigias kainas. Už 40
Parsiduoda gerai

Reikalingas vargoninin- j

St. Casitair Rectory, 
Plymouth, Pa.

Vargonininkas gerai suprantantis ra
ra amatą Mike vietos lietuvi* k oje pa-

Isikrodžtų ir m uzikos instrumen- j 
tų krautuvė už pigiausią kainą, j 
geriausioj vietoj, Ilamestead,

likusiuą galima išmokėti la
itai iengVMiinis išlygomis.
Ateik ir prisidek prie musų. pa. Kas norėtų pirkti arba mai-

rspijej. Beiknlaujuit atsišaukite j 
"Draugo” Badakay*.

.Paieškai! Onos Braždžiučios 
rodosk arba ateik į mūsų nyti, ant farmoe vakaruose te 25 metų, gyvenančios, 

— S -4—13«ww. Ir 4r ,no 
įsa: gul atsišaukia žemiau ezančin Broektone.

Mkl*

1007. % Grimmer
Co., Chicago, UI.

įsirengę važiuoti Į vaitams ant Į 
tarmę, lai yra priežastis parda
vimui.

ti55 W. 14 st., LiUlago, iii.
t

•03 8th
A. Katilius.
re., Hamestsad, Pa.

Tikietas Už Dyka 
■B Parmos 1915 Parmosi 
■T T z tikrau žemes. Ae.pii',1 j

Paieškas savo tėvo Petro Petuškio, 
Bežinau kur jis randasi- Jis pats ar 
kas apie jj žinot* auUouet 
nešti sekančiu adresu*.

P. Petuški
50**4 M.itnord avė., Seal

*8 mafl pr»-

Central Mfg. District Bank
1112 W. 35ta gatve Netoli Morgan St.

Šitas dydisis ValstyKnis bankas yra taip geras kaip geriau
sia dydtnieščio banWąs tik daug parankesnis.

Priima pinigus tgupinimui ir moka 3 procentą. Skolina 
pinigus. Siunčiame finigus, duodami pilną gvaranciją.

Parduodame laivakortės. Atidarome čekių sąskaitas
b'znieriams.

BANKIMES VALAhOto
Nuo 9 ryto iki 4 Lietuviškai kalbama

Saugumas, Mandagumas, Sąžiniskumaa
Telephone Yards 1159 V ,
BŪK NEPRIGULMINSŪ FAR-Į Ur. LungO

wnwro< umutok rfohnlrlinfrorie Hrtnrie Vw»M

šioje .pieliukėje I^uisijone , ahtijoj INAUEiKGAS VYRAMS, MOTE 
prie piestu ir geležiu kc! t u. į Oras svei- j
kas. Ižligos labai prieinamoa kad iri ROMS IR VAIKAMS, 
bedniansias žmogus gali lengvai nu Padarytas iš geriausių žolių ir 
.ipirkti ir pragyventi, 1.1-ui , gerlanti0 vyno.
derlingi, gali «ti javu, du ir tri. Raina UŽ buteU 11.00, siunčiant, 
kartus į metilą. Ka« tnri IB>. doleriu i. , _ Jį * ’
gali pirkti 40 akerh, zeu.-s. Ku» m>ri-|l k*tUB DliertUa 1125.
te žinoti plačiau, rasylit tcIbm, inde- 
dfafit 2e. markę, o mes i«ms prteiy

Kaina tiktai SI .SO

Pavyadis |epaudos Na. 101

101 
KUOPA

Be antspaudų, pas mus galima gauti numeruojamų maši
nėlių guminių raidžių su rankenėlėms, draugysčių ir Baž
nyčių komitetams žvaigždžių ir t t. Klauskite apie kainas 
laflNtn,'atfirii vburina sutelkfrfrn* ribini žinias apie kaina Ir 
UU*^ > UMJ.

Baikale adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St Cbicago, llį

Ar Nori Pelnyti

Mikolo J. Taoaneįiczio

a.lio su geru nuo jo
taiga pas « batny-

žllllll

ta^apijoje, susidedančioj t 
su. reikia tuojsus vargo- 

tnri būti blaivas

A? VTSBAEAS & 00.
3112 Sc Halgted St, Chicago, Ui.

12

jeleŽHikelHj, mokyk-1 
1, pardiitnlanu visai i 
lengvų ■'•lygų- Ak- ■ 

dol. Valstijose: 
ūmiam

AT3IDARŽ

ūt dėl 6 fa-

Kitrapinis lo F 
1 3-jy famili-j

ta vaumiią po J
A. Kritulis,

praeito, 
skeli-

Antanai. Žimnickas

Gelbsti visose ligose, kurios kį- I 
U iš neveikumo kraujo k. t. ne-1 
virškinimą, skausnių pilvo, kepe
nų, ioįirtų ir tulžien, neuralgi-1 
jos, galvos, svaigimą, padagros. 
kirminų, rlirksnin. diabete, šal-1 

I čių, karštinių, skrupulą žaizdų, Į 
i karbunkulio, vėžio, hemoreoidų, Į 
. Moteriškė uesveikumų; išblišžimo 1 

ų ligų: plonumo, silj

Kaip vartoti — Imk prieš 
algj ir eidamas gulti, 

gusieji: Vieną arba du šauk
it sykio.

aikai: 1 iki 12 metų vienų 
lu arbatiniu šaukštuku, 
o vyno stikleliu virinto

Kas nori tlkraigerai aprūpinti savo pinigus fr 
nebijoti, kad jie prapultų, tegul kreipiasi j ■

tymų, I

Taupinimo Banką
moka 3%

Pinigus priima kožnanie lai
ke ir išmoka kožnanie laike. 
Pvrduoįa Lai, ūkui lt; j Livtą- 
vą ir iš Lietuvos.
Siunčia pinigus į Lietuvą po 
gvarancija, jog pinigai nepra
žus.
Apsaugoja nuo ugnies geriau
siose kompanijose Namus, Bi
znius ir Rakandus.

Čia kiekvienam patarasa, teisingiau negu kur kitur.
670 West 18th St., Chicago, kamp. Union Avė.Kūdikiams iki 1 metų putė 

šaukštuko atskiestame vyno stik-
lėliu virinto saldinto vandenio.

Gaunama* tiktai

9

9

rarsitikrin.it


Karė - kainos sumuštos - Karo" Viskas už $5.95

MM**

33M S*. Halsted Sl.
(kampa* J4t»)

karį prid“

vakaro.

iikolektBoji

134* So H.lsted St. Chicago. III. jį

Ofisas 1335 So. Halstcd St.

‘Įtiktų pasiliarėjimui ir ilbaadjmai. 
♦5.M Ir ekspreso Ičtos gUteakyk Haa*

>|žęjraSyk sau ar savo pažįstamiems Lie 
tavoj įei Amerikoj

pusei metų .. 4S 00 
trims mėsMiam* .. gl.TS

Valandos: 9 iš ryto iki,8 no pietų. 
Nedaliomis 9 iki 12 dienos.

Toklonu Canal 4346

Daktarai
Specijalistai

Mes galime pasakyti kas tau skauda ir 
nuo kokios ligos kenti. Mes spėjame Ii- 

i gas ii akies. Mes gydome visokias chro-

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

ant

reikalauk 

Biehterio 

Eapeller 

nu inkaro kenk- 

la, kaip aut pe ■“ 

veikalo.

MC8Ų NUO8TUOLI8, TAI MC8Ų LAIMĖJIMAS. PINIGAI NERB1- 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tu v ory. lid uodam tūkstančius dolerų du venoms supa- 
Aindinmi t meni ų su m ūbu taborais. Bet tik per apribnotą laiką mes duosi 
ne iitą dailiai ilraSytą anlmuotf laikrodėlį, moterišką arba vyrišku su 
gerais viduriais ir ant gerv akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgais. Medas, foatasinė plunksna, deiė. Ha 
vanos cigarų ir ant 7-nių tuvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po 125.00. 8PBCIALI8 
PASIŪLIJI MAS: Pakol ta vorų yra. Atsiųskit Mtų apgarsinimų ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 “ ‘
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui 
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCEL8IOR
DEPT. 991,

TekfoH«» Canai 588

Dr. H. Krasnow 
Ruelika* Dektaran

*P*CH*I,SI*<. Surrery ir SMitUrtur, 11,111
Ot,*o V*Uu>4«: >4 ryt.

25 Ir 50 centų 
aptiekoae ir tie* 

•iai U

|F. Ai. RicMe; ACc
74-kO Vasbington 

Street,

Rusai -

Phutir - i - r 4247

DR. J. JONIKA1TIS
tjm ut * **« ****

Re.id. 4S13 •. Aehland Avė. Bell

Dr. G. Z. Vežei (Vezehs 
LieUuikis PuMistas 

4712 So. Ashland Avė.

VVATCH CO
CHICAGO. ILL.

’L

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJZ
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA imt m 

PIETVAKARINIS KAMPA* LA SAULE IR ADAM* *T.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nso VIENO DOLERIO ir dan- 

gias. ai kariuos mokam 3 nsolimčiu ant metų, 
dam kas pašė metų.
Atdaras Ėubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propenes ant komisijos; 

randa* ir prižiūri propertet; pardaoda geros vertės morgičiut; 
skolina pinigu ant )tai«ytų saeatčių (properiHų).

tikėjimo klauimua, atsako į visokiu* užsipuldinėjimus
Katalikų Bažnyčios

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

Laikraštis eina du kartu j menesį
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų nu marį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansii Ars. • Chicago, III.
*C*M ■••••••»••••••••••••■•

Lietuviškyji) Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Vicnaolyne yra; prirengiamoji mokykla, aštaonių sky
rių pradinė mokykla ir uugštoji mokykla (High Schoo ).

Laetaviškosios Seteri priima pat save mergaites moki 
sūnui ir jšaBklėjiiuMČ. Seminarijoje prie regulerižkojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mariki, paiiy t 
mat, siuvinėjimas ir taip tolias.

GIROS MOKINTOJOS PIGŪS UŽLAIKYMAS
Reikale meilži»r*a kreipties prie Motinos Perdėtinaa 

šiar antrain:

Phsns Drsvsr 7B00 
Įį Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

pie.t ir 7 lig * vakare.

»R. A. J. TaNANEVICZE
Gydytojas, Chirurgas 

į ir Akušeras
IKI IMr| Ir YslH LI|U 

f M49 S. MORGAN ST. CHICAGO

įsefonais
jĮorteriai Bell telefonu. Da 
jsigyvenusię rūtinę gauti i 
pa ta r y mus telefonu tam ti 
Iškalės ir Long Distance 1 
m<>s >tumia pinnjn organizacijos pagerinimą 
padėdamos žmogui lauke visuomet dirbti sy
kiu su ofiso darbininkais .Tai.

“ŽVAIGŽDE”
Telefono Kelias. 3654 Ricbfflond St Philadelphia, Pa.

T*l pbo*. Dro«r 1924

O. JONIKIENE
Ueriausia Aku»erka

C hicago Tclephone Company 
Bell Teiephone Buiidmg 

officia; ioo BAŪ2OK.IES Ps- 
mOgdkiojimy, ir 
visada
tikroCHICAGO

Tol. Drdvor 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVI® DANTISTAS 

VALANDOS; nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
Iki 4 po plot, nuo 7 Iki • vakaro.

Nedalioms Ir Seredoma pagal DufartJ.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAViNGS BANK 

Joaepb J. Elia», Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III. 
Priimame pmūru* | Bank* utčėdyjiomi nuo 
vieno dolrrip ir daurieus ir mokame tračia 
procentą rttonue ant metų Siunčiame pinicu* 
j Visas dali* aviete i>iriai, areltai Ir teisintai,

Mu«U Bunka išdirba visokiu* raštu* ir do
kumentus vtsooe kalbose ir duoda ruda lie- 
tuviam* vnokrooos atsitikimuose tr reikalui 
se y jautiškai ir per laišku*. Tik krolpkitfit 
virimtr'AtD antrašu.

----

Visi užsisakykite w
Amerlk. Lietuyly Diionraštj F

Nauja Knyga

Sv. Kazimieras
TURINYS

1 Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšme mūsų 
tautai. Kun. P. L.

Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U.
Tėvynes meile. D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimierą. Pranas

Kaina 20 c.

2
3 
4

Pusi gryno pelno skiriama
“Tautos Fondui”

Gerb. Kiul Klebonams ir gerb. Tautos Fondo Komi- 
jotams — šiltučiame burga n. N< 

«“.» »»*•»<♦«*ie »‘ra?ome sugristi.

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO
1800 W. 46th St. - Chicago, III.

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 
ir padailinta*, talpins:

Vt liausiąs žinias iš karės.
"Seno darbininko atminimus” užvadintus ‘‘Svieto 
perėjūnas” (trankiiuasis po Vokietiją, Luxeinburgų 
ir

1.
2.

orbuto kelionę į Lietuvę, užvar-dintę “Iš Sko- 
Lietuvą ant motocikletko*”-

•jos Lietuviai”!! Lanarkehire, III Linlith-
, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

iai Anglijoj”.

NEW YORK.

28 metų senas laikraštis
VIE.NYBE LIETUVNINKU
EHU KAS SF.REBA BMOKtYN, N. Y.

Ir paduoda danųtautI*. y*ru Ir svarbiu ž! - 
**ių Ii Amerikos. Europos ir viso '.ulele. o 
prenumerata Eaihio|a matams ra $Ž.oo; 
putai metų St ,oo. UtruImLuese; melams

SS-»o: pasai motų S!.M

RAŠYK ADRESU.

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 OnndStr.

“KATALIKU’
Mesrautyj “Ka‘s’ik«” tini n. 9 

tiip» daug greičiau ii plačiau. J jį 
viai.s pajudintu* ainių gyvenai, ę 
klacsimua ku >piaei»nria atsiliep
kime.

Dienr&ėtia ‘Katalikas’ yra t* ? 
partyvia ’aikiaštia ir pruiluikya A 
ramnur kultūrinio darbo.

Todet ^.i»nraU*j K .1.111. " 3 

bu* , .iima aiškiai ir plačiai nu- ■3 
Hienti lietuvių, o ypač Amerika* į 
oauIokynuoM gyvenančių, S. j 
Vaiatiių ir kitų ialių gyvenimą*. ’ 
paduoti daugi anai* ilnių U Eu- 1 
ropon karo lauko ir vianoiuiat* t 
gyvenimo.
8nr. Valstijos* ii Cnnaėoja u»-

Užnuuyj*, Europoje ir kitai 5 
met-me ....................................

pp“i »‘»<ų ,. M ee Al 
Prenumeratų riesti Šiuo udrwu: 51 

AMERIKOS LIETUVIŲ BIEHRAJUS ’i\ 
“KATALIKAS”

3249 So. Morgas St., Cdicagi , <

ardavimas
jūsų pi- 

ų ant drabužiu. i išvalyti, truputi vartoti ftw>
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augfčian. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kaimu $4.- 

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

M. Gordon
1415 So. Haisted St. Chicago, BL

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

H fi. K (.rpjinotirlenr'iias

liavu ir Karūna.

P P. Lorilbrd Cm, New Ytrk City12 POPIEEŲ DYKAI.
IMI R. Strrat. ckiuif, m.Popiet

kilau.
f D1 a n,*:

Huckleberry Fino

Kas norit turėti
vn

bu b atlieku arti*' 
tiikai.

M. A. Norkūnas
1H MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS,

Mokiname Angliškai
Vlaoao dalyae Amerikos, ir Kanados j

T.l. T.,4. H3S

LlttnHkM Graboriut
Seniavtias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pa vargeli t^-nai- 
laičit^

P. A MAŽEIKA
uis Imki sn. caiUBD, m

Ar norite

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų

eavo draugų ir pažiBtair.ų gy ve« 
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVA b Ą

Henry J. Schnitjcr 
141 VVashlngton St.

New York City.

Reikulaujaiu agento ir d no 
gerą uždarbį. A dresuok it :

Miss- W. SORKIS.

b'j
4.

g
5. “L

■'Lrvn* An.ll- AT. i!——— 1 V 
ijiAUUUUi AIAUUU0A |

BANK.

3255 So. Saistei

B. MKZkOfSil —

i

~ -T

‘ Oo-kart Savaitinis ilk raitu

SAULE"

Mother Superior, 
St Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, 111

DIDELIS PA9ULIIMS *
htrftirphit

M. A. Norkūnas, 
Vienatim* Lietu via IšdirbĄjat

visokiu ž e n k l u 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotv 
ir padengtu celių-

‘j 7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vie 
j 8. baintts. pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpi aus, pasistengs tapti vienu
1 ri<iusiif~h skaitymui verčiausių laikraščių.
-

|taš-

Kąina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metamO šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),

Adresatė ... ’’
Rev. Jos. Norbut

Mossend, Lanarkshire, Scotland Geriausios Farmos! Anton Kiedis
Peoples State Bank Bld 

Scottville, Mich.

lyginimą: teiM*u dionamia Ir vakarai*.
J e iru nori iimokti greitai Angių kalba, ateik ar , 
rašyk platumų Smių.
▲merieas SchMl of Lsnlaages

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šiakiene
Gydo viaokias Ilgas 

Spocljallst# moterų Ir valkų Ilgose

su tam pritinkančiomis dsmei’1- 
aus, su šilkinėm kvietkelėm ir su 
visokiais paveikslėliais, paauk
suotais kraštais parsiduoda lahai 
pigiai: kas prisius 30 e. pactos 
markėmis, aplail.y. 12 popinu 
su konvertau ir dar pridėsiu d >- 
vanų knyga —Pradinis Mok 
«las angliškos kalbos, 160 pus)

litižkojo Seimo ir teipgi L. Ryipo 
.Katalikų Federacijos Kongreso 
Kreipkitės šiuo adresu

W. J. STANKŪNAS

Kapitalas su pervirtiu 
1165.000.00

Šitoji Batika prižiutoiii, 
SuvienytŲjv Vaistijij va) 
džius. Moka 3 nuošimčiui 
ūūu sudėtų pinigų. GaJinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Poatlethsraite, 
Iždininką*.

Jej nori linksniai ir naudingai praleisti

Lietuviu kalbon versi

1800 Chicat

10

10
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