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gos skyrių — kiekvienas tok
sai parodys, kad jisai savo su
sivienijimo nemyli ir jo reika 
lų ūv.»upianiK. Taigi ir kvo
timų toksai neišlaikys.

Ar daug tokių mūsų tarpe 
atsiras? 
atsirastų kuuinažiausia, kad 
net visai jų neatsirastų.

Pernai metais kuopos, nu- Į 
balsavusios priimti pasiūlytas 
reformas, paskui kuopų dele
gatai seime, priėmusieji tas 
reformas, parodė, jog lietu- jaI^as[ 
viu katalikų tariie esama 
daug doros pajėgų, snsiklau- • gailėk šeimynų netekusių savo narių, pasigailėk Europos,:^ 
- , — J ’ — į j K
metai ypatingai ir dar dau- Inkvčpk valdytojus ir tautas taikos mintimis, sušveL '■" 
giau turėtų apreikšti tų do-1 nink žmones gvaldančius kivirčus, suteik, kad davę sau rainy į Į 
ros pajėgų ir parodvti vi- ljM‘s pabučiavimą susitaikintų, — Tu, kurs Savo Kraujo kaiua Ik 
siems, ir pricteliams, ir prie-' '’’s”lS broliais palikai. Ir kaip anuomet išgirdęs maldaujantį ; r 
šams,’ jog Lietuviai katalikai APašta,° Petr‘' kauksmą: “Gelbėk Viešpatie, nes skęstame“, i 
supranta savo reikalus ir mo- m“,oniaj. nuramindamas audringas jūres, - taip- |
ka ' os vesti pa* lr *lant’*4r1, lse'™ęs musų visiško pasitikėjimo maldavi- 5
•a juos \es i. mus, atsiliepk grąžindamas audringam pasauliui ranivhę ir ■

Nepamirškime, kad šie me- taiką. 
tat — yra jubiliejiniai mūsų ' 
Susivienijimo metai.

■ D A TAIKOS IŠPRAŠYMUI.

Del baisenybių, kurios skaldo žmoniją ir tautas, i 
nuliūdę šauksimės, o Jėzau, kaipo paskutiniosios pagelbos, I 
Tavo (iailesĄgtausios Širdies: Tavęs, gailestingumo Dieve. T 
vaitodami m džiame, prašalink neaimių nuožmumą; Tavęs. į * 
ramybės Kar inu, melste - maldaujame trokštamosios taikos.

Tu Dieviškosios Širdies spinduliais sukūrei meilę x 
pasaulyje, nesutikimams praslinkus, žmonių tarpe, vien ’ 
meilė vieš rtų; Tu šiame pasaulyje gyvendamas turėjai ;’jį 
jautrinusį pasigailėjimą delei žmonijos vargų. Lai tad su-] 
virpa Tavoji ę: dis ir šioje sunkumo valandoje, kurioje tiek 
daug pragaištingos neapvkantos, taip nuožmiai kraujas lie- i

I
Pasigalėk nusiminusių motinų delei savo sūnų, pusi-Į

ankščiau jį pamylėjo, negu 
mes savo susivienijimą, tai ir 
turtas ano tautiškojo susivie
nijimo toli pralenkė mūsiškio 
turtųt ten apie 80,000.00, čia 
gi $47,000.00),

Bet mūsų susivienijimas 
brangus ne tik kiekvieno mū
sų ateičiai, bet ir mūsų tautos 
kultūrai. Rodos maži tie tau
tiški centai, o tečiau tie mūsų 
kasmetiniai dešimtukai darys

... ... . ... didelę žymę mūsų tautinės rimo, vienybės, tvarkos. Šie į ant kurios taip nelaimės užkvbo.tik savo smulkiais reikalais, _ . I - - —t, . . . , r.mi’iros

Kiek sykių galvoju apie mū- 
t “ sų Susivienijime reikalus, vi 
jSr-: suomet man užeina mintis, 

jog mūsų katalikiškoji visuo
menė dar iki pereitų metų su 
savo Susivienijimu elgėsi 
taip, kaip tie negeri’ ir negud
rūs vaikai su savo sergančiu 
tėvu. Tėvas, suimtas negalės, 
sunkiai vaitoja; vaikai gi, u- 
žnot paieškojus jam gydyto
jo ir vaistų,—susirūpinę vien

apie tėvą gi jei ir atsimena, 
tai tik tam, kad ktiodaugiau- 
tia sau iš jo išgavus. Vaikui 
užmiršo tai, kad tėvo sveikata 
jiems patiems labai yra reika
linga: jis juos globoja, jais 
rūpinasi, didina savo ir jų tur 
tą, palaiko namuose tvarką ir 
t, t. Jam gi numirus — vis
kas gali iširti ir vaikai gali at
sidurti didžiausiame skurde.

Taip buvo ir su mūsų Susi
vienijimu. Kiek buvo ligšiol 

irų narių, kurie stengėsi 
i šokiai s būdais jį išnaudoti 
ie nei sykį nepagalvojo, kad 

kftausdami susivienijimą, jie 
L patys save nuskriaudžia, nei 

as, tai juk

auginime. Turime 
10,000 narių, tautiškų centų 
sumokame $1,000.00. Jeigu 
priaugsime kada nors iki 100,- 
000 narių ,tai tų centų bus 
kasmet $10,000.00, taigi tokia 
suma, kuri galėtų labai daug 
nusverti mūsų tautos reika
luose.

Susivienijimas mums bran
gus turi būti ir dėlto, kad ap
rūpina kiekvieno iš mūsų atei
tį. Mums nebereikia bijoti, 
ka sbus, jeigu'sugirgsime, kas 
dėsis su mūsų brangiausiais 

I asmenimis, mums numirus. 
’ į Visus tuos rūpesnius arba 
j visai atima nuo mūsų, arba 

sumažina mūsų 
as. Kiekvienas g>

rūmas yri kartu ir mūsų ge-f 
rovė ir ateities užtikrinimu.

Ypač dėl dviejų priežaščių' 
mes turime labiau pamylėti i 
Ir imti branginti savo Susi-} 
vienijimą.

1) Mūsų Susivienijimas yra 
stipriausia Amerikos lietuvių 
katalikų tvirtove. -

Gražus ir biangus yra dai
ktas — visos mūsų idėjinės or 
ganizacijos: ir Blaivininkai ir 
Vyčiai, ir Moksleiviai, ir Mo-

I, ir visus rie-
V 11 AlUltl*

Įtarų Sąjunga*)

gesnės yra mūsų tikybos ir 
doros kėlėjos, mūsų Bažnyčios 
su savo lietuviškomis moky
klomis. Visa tai kelia mūsų 
dvasią, saugoja nuo doriško!

Duok Dieve, kad jų

KUN ŽEBRIO UŽMUŠĖJAI
SUIMTI.

Visuomenes Mėnesinis Žurnalas

Tu gi.i&venčiausioji Panelė, kaip kitados suvargusius 
atminei, gelbėk mus, gink mus ir sergėk. Amen.

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

rle redaguoja savaitraštį ‘Draugą”

“Pažangos” Kaina
Metams $3.00, pusei metų $1.50 

Atskiri numeriai po 25 a
Adr.

Draugas Pub. Co
|8(HI W, 46th Street, - Chicago

vęs nužudytas. Jis taip per
sigandęs, kad net šaukštas iš 
rankų iškritęs.
Prisipaįįvfą.pinojęs Apie Ki
ltis Melbos K ra ko — Kel-

soiitĮDarbus.B. MONTVYDAS PRISIPAŽINO
D*LY¥AVfS UŽMUŠIME. “ 1 rašo-

'mos mašinėlės spausdintą lai- 
, andraudesl Morning Ijy^ į kuh Bijmiuskį, vasa-
l’ie savo ausi- l'eWS '* ^ovo. Prane^®' I rio 15 d., kuriame pranešama 

i kad beveik visą savaitę išbu-1 hpje kun Zebrio užmušimą ir 
vęs kalėjime Montvydas Pr>-j grąsinamą jį užmušti, jei nuo 
sipažino prie žmogžudystės, k., negaus' 10,000 dolerių. 
Tik žmogžudystėj jis dalyva- ] Montvydas laišką pamatęs su- 
vęs kaipo dalininkas, visą gi;dietajo iš baimės. Jis prisi- 
darbą varė jo draugas Jonas pažino< kad laigkas rftSytas 
Kelsonas, tas pats, kuris pir-1 ant j0 popieroa įr j0 mašinė- 

. ... . miaus save vadinos Petras izvienijimą, negu bgšiol. Krakas if Pe(ras MpU>a

i vienijime, gali labiau pasisvę į 
įsti visuomenės reikalams, nes j 
| jo nebevargins baimė ryto- I 
jaus.

Visą tai apsvarsčius, aišku 
darosi, jog visi lietuviai kata-1 
likai turi labiau pamylėti sa
vo sueit ’

Paskutinieji pora metų 
mums, katalikams, buvo gana 
laimingi: atgijome, ėmėme ge
riau organizuoties, veikti. Pri-

veikėjų. Bet ar visi jie pri
guli į mūsų susivienijimą? 
Pats ypatiškai pažįstu nema
ža šviesių lietuvių katalikų, 
kurie visa širdimi įsitraukė į 
Vntnlilni vodrimn o ’+o.'fcm'

Savo prisipažinime Mont- 
vvdas pasakoja, kad kun. Ze- 

' bris buvo užmuštas dėl pini-
Įct-

Kaip Kun. Žebris Buvo 
Nužudytas.

Montvydas pasakoja, kad 8 
d. vasario abu žmogžudžiu su
sitiko galiūne, New Britaine, 
Tf nnvnrkndė tarne rw»-

jam žinant ir leidžiant.
Apie Montvydo pašaknį da

lyvavimą žmogžudystėje poli
cija labai abejoja, taip-pat 
abejoja ir apie dalyvavimą 
dviejų jarn nešnomų įmonių. 
Manoma, kad Montvydas sten 
giasi nuo savęs nusikratyti 
atsakymą, bet kad tas viskas 
išsiaiškins vėliau.

Manoma Susekti Kiti
’ 1

SUGAVO KUN. ŽEBRIO UŽMUŠĖJUS
DU LIETUVIU — KRAKAS IR MONTVYDAS — 

PRISIPAŽINO PRIE UŽMUŠĖJYSTĖS.
Suareštuoti Vyrai Yra A badu l apgauti poliemonus. Ligon- 

Lietuviąi. įbntyj jis pasisakė, kad jo pra-
T;flbai 5ndoriūs dalykai pra-!vnrdė ,‘«u'ti Rctras KrakM, 

deda išeidinėti eikštėn, ir poli- a*T>a Petras Melba.
eija mena, kad ji pagalios su- komPanjj°nas pasisakė 
čiupo bent vieną iš a. a. kun. eK$8 Charles Morris, arba 
Zebrio, New Britain lietuvių ^l°ras> arba Bernardas Mont- 
parapijos klebono, užmušėjų. v.v<ias- Montvydą suarcątuo-

Pereitą subatą mieste Wil- ia P’^e Post-Ofiso.
mington, Dalaware valstijoj, Kuomet juos suvesta krū- 
tapo suareštuotu du vyru, j von, jie sakėsi, kad vienas ki- 
Vienas pasivadino Pyteris to nepažįstą. Montvydas pa- 
Krakas, arba kitaip Peteris si sakė, ksd jis L 
Melba. 
nardas 
Charles 
Morris 
Abudu, 
paukščiu ir abudu yra lietu-j klauso Prie Kun. Žebrio 
v*u- Užmušėjų.

Užmušė Vieną Policmoną. j " ilmmgtono policija tuo-

TURKAMS PRISIEINA

TURKAI" PABALS
Amsterdaman pranešama ii 

'nos, kad turkai jaučiasi la
bai nesmagiame padėjime, Dar- 
danelių tvirtumams pasiduo
dant. Jie šaukiasi pagelbės nuo 
austrijiečių, tik pastarieji ne 
per daug skubinasi padėti savo 
draugams.

pardavinėjęs DARDANELIŲ PASKUTINIUS 
paeinąs iš DIENOS.,

, n »• •• *30 kanuohų anglai sunaikinoarba ;Taunton, Mass. Policija me- turkų Bihr tįe-
Moras ar Maris, ar.na. kad abudu jie priklauso( Talkininkų lai-

— visaip vadinasi, prie plėšiku gaujos. vynai kasdienę daro nemaža pa
matyt, nepaprastu \Mena, tfad Suareštuotieji Pri- Dardanelmose. turk?

tvirluIuuB griūva vieiifc po ki
tos. Visi tikisi, kad Dsrdana- 

; liai turės už kebų dienų pam- 
~ ; . duoti. Konstanlinopolyj baisui
Pirm negu šituos paukščius Jnus susinešė bu N'ew Britaino h.ulnįįįmag Karės pabėgėliai 

suareštuota, jie atkakliai gy- Policiją kur vasario 8 d. bu- Dardanclią apielinkią pasakoja, —-, 
neri. Vienas poliemonsR ta- vo šiauriai nužudytas kun. jOg turkų kariškos spėkos tvir-

leeiau visam tam švietimo 
ii dorinimo darbui Susivieni
jimas priduoda tvirčiausį pa
matą, nes jis aprūpina arti
miausius ir labiausiai supran
tamus reikalus, visų tų žmo
nių, kurie su pasišventimu dir 
ha idėjų srityje. Jis duoda

Be kun. Zebrio ir jo tarnai

gi aprūpina artimiausius 
bij žmones.

Jei tas pam 
gyvenimo, t. y. 
nijirnas, bus t 
jo visuomet 
ir mūsų dvi 
ši ilgai, tau;

mu

TVaterburio ir 
• 2 „i. Bostono policija taipgi pradė-

Policija užtėmi jo vyrą besi-‘J® darbuotis, kad išaiškinti ši
tų dviejų vyrų istoriją.

Policiją turi daug nurody
mų ir tikisi, kad ji pagalios laivus. Pirmasis laivas “Tangis- 
užėjo ant tikrų pėdsakų kun. tan šuvo netoli Searboraugh, 37 
Zcbrio užmušėjų.

Waterburio policija, kaip 
rašo vietiniai laikraščiai, su
rinko dikčiai žinių apie Mora- 
są ,arba Montvydą. Apie 
Krakas’ą jie nieko tuom tar
pu nežino, bet apie Montvydą 
sužinota, kad jis buvo Water- 
buryj beveik per dvi savaiti. 
Į Waterburj jis atvyko tiesiog 
iš New Britain, Conn., po to, 
kaip ten atsitiko dviguba už- 
rcušystė.

Būdamas Waterburyj, jis tolesnių karės atsitikim 
sakėsi, kad esąs barberis ir *ilį'p8r'2^ Rumunija 
ieškąs viei

Atvy’kęs

liicmonu — sunkiai sužeistu, Lalininaite.
Io ketvirtas sužeistas lengvai. Į, _ , -

gulu U kiek jie p.eštfi mu- Jis nuėjęs sukalbėtu laiku į užnluSinlOt po!jcija prade. 
su organizaciją naujų ava- sahuną, rado Kelsonų ir qu • -
sios pajėgų. jam nepažįstamu vyru belau-

Tad kas gyvas, visi lietu-1 kiančiu. Iš saliūno visi išėjo gžudžiiirtaV bcnt slaPBtanti llž vežimėlio Hart
v.ioiiv.; ; „vjį kleboniją, bet kad žmonės jųįgu j(j ‘ buv^ atiiĮrtti Cork Packing Kompanijos kie

Stiprinki-Į nepatėmytų, nėjo risi krūvoj, :Tai nužudn, „ aptiekininko me. Du poliemonu Massey ir 
Jie nuėję l ] Brook)vne; Ala79 ir Bužeidi., MeDaunel ieškojo vagilių, pa- 
ISę aštuntos I t;ijų Sužeistieji laa"odė,ioB- šis be‘
las sako, Jis|x vrai yra uslapstanhs vyras pasirodė
bažnyčios, o ujngton(| įr apžiūrėti žmogžu-|jiern8 ^ū^'ms, ir jie jį 

Lzta. Miarestavo. Teciau pirm ne-|aziu&. |
. igu jiems pasisekė jį galutinai otvyaas bus siunčiamas i ,, .. \ x ./ . . ... . ./ suvaldyti, tas, išsitraukęs re-%icuto valstija ir ati- . j - v. ... •• .. ivolven, pradėjo i poliemonusi vietines policijos ran- x , x.* šaudyti ir čia pat sunkiai su- 

žeidė policmoną McDannel.
ontvydas ir Kelsonas' Tikras šaudymas prasidėjo 

S ii i pažino. Iprie 6-os ir Market gatvių,
prirt j^muuiiie Mont-;Kur poiicmonas nerney tapo 

pasak'jo, kad su Kei- beveik ant vietos užmuštas, o 
u pasipa-įsta nuo penkių • poliemonas Sliarpless — sun- 
tesių. Pirmiausiai susiti-’kiai sužeistas. Šaudymas tę- 
Bostone prie “Keleivio“;sėsi beveik pusę valandos pa

kol poliemonai, besivaikydami 
šitą uėBpėratą. pagalios j; pa
gavo. Jis tapo pašautas į ko-

da spėti ir <iafl|Įiau piktada- 
ryščių, kurios manos jei ne

viai katalikai rašykimės į sa
vo susivienijimą.

TRYS ANGLŲ LAIVAI 
NUSKANDINTI.

Į Vokiečių povandeniniai lai 
nuskandino tris anglų prekiniu®

me savo tvirtovę, kurios nei liet išsiskirstę, 
didžiausieji priešai neįstengtų I kleboniją apie į 
įveikti. • . [vakare. Montvy

Šie metai užkrauna
sų svarbų uždaviiį:
tusivienijimą tuos pagerini-1 žmogų

s, be kurių jisai negalės j sakinei
p reikiant plėtoties: turi 
priimti mėnesiniu? mokė

ub organizacija
i 10 centų kas
yginti mokesnius pagal am | lik

vu»ą a-v jo apauug*»» «?ay -1i ii
narių. Šiemet mes lai-: ko 

ūme kvotimus Auriuose pa-|ka
rodysime, kiek m

ui vienijimą ir kiek
ne jo

it mū- atsistojęs
esti į Į Kelsonas ir abu nepažįstamu 

nėjo į ridų p 
duris. Jie b

žmonės nuskendo, išsigelbėjo
vienas. Antras nuskandintas lai
vas tai “Princess Victoria”. 
Jisai nuskendo ties Liverpoolin, 
žmonės išsigelbėjo. “Blaek- 
wood” trečiasis žuvusiųjų laivų 
nuskandintas Hastings apielin- 
kėse.

čia

11 JOJ

nivlin

Po to j

. . , i'.iz.iiiu ii iirinauu mu, nitu j'ija ir krito ant vietos, nuduo- . -. .. *
!j!_____ t>;_____________ >„ pravarde yra Montvy-

artymesznua 
' sutartis tarp 
)<ad liuosai 
traukiniai po

os biznį užsidėti.
TVaterburin, jis pa

sivadino Čarliu Moras, bet ne
trukus vietiniai lietuviai jį į 
pažino ir persitikrino, kad jouždėti barzdi

kad vi

ak<

mis, kųjs

nešęs, kad kun. J. Žeb

į-(jos nuomone, 
io laikr

savo
»tBji b

L'1'“'- 
r ku 
raktai

jis niek
i

s visą naktį 
tą atsikėlęs apie pietus i 
tus bevalgant šeiminiu!

lamas, pohci- i bimo spėjo pasakyti, kad jo 
kun. J.;vardas esąs “Peter

RUMUNIJA TARIASI SU 
BULGARIJA.

Naujų kariškų žingsnių Ru
munija ncmceina daryti mobi
lizuojami sau lipa lengva ir lau-

i užmezgė 
ryšius. Padaryta 

abiejų viešpatijų, 
gali vaikštinėti 

abiejų žemes.

das, arba Antonovas.
Vė- Buvo “Galvočiaus” Leidėju. 

iš-i liaus ligonbutyj daktaras pa-| Suareštuotasai Wilmingto- 
tyrė, kad “Pyteris” tik no- ne Bernardas Montvydas yra į 

mirštantį, matomai, kad (Seka ant 2 pusi.)

ITALIJA TtBESIRENGIA.
Romoje atsibuvo svarbi rai- 

! nisterių konferencija, vadovaa- 
, jant minisierių pirmininkui Ba

landai. Šioje konferencijoj nu
tarta galutinai prisidėti prie 
karės. Dabar Italijoj

1

1



saugoti gyvybę it

os kėlu

i ną Muirą pasodino j kalėjimą. VOS TI

suuumi. zinlereimutoius gi vieš-

rtUKOS

žia savo politiką karės link.

su

kuria

be-

patavimas sukelia tiek nėra-
rištųjų ginklų.

paimta nelaisvėn.

tai-

K

katės

1-

SUGAVO KUN. ŽEBRIO
UŽMUŠĖJUS.

k

mia

noro 
karė

vunuj
Vera

būk 
nie- 
tose

Anot laikraščių pranešimo, 
Imdamas Waterbnryj, jis kiek

tavi, 
delat

tie visą politiką nukreips ki
tomis vėžėmis, negu, kad lyg- 
šiol buvo varoma. Graikijos

ngtinė 
balsai

galų-gale turės pasiduoti.
Anglų vandenyse ir vėl

G 
į k

Iri- 
de) 
toji 
nes

JAPONIJA GRŪMOJA 
KYNįįal

komitetai 
šiam

dalykų. Nėra žinios, kaip už
sibaigs toji audra. Japonai 
siunčia savo kariuomenę j

jSešpa- w
tijas. Japonija. nurodo,

didelės permainos 
ir Bulgarijoj. Mi- 
tarpan iškelta val-
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AMERIKOS LENKŲ 
TĖVYNEI.

Lenkų pagelbės
Amerikoj surinko iki
kni Lenkijos nukertėjusiems 
karės $256,351.54. Neužilgo 
suma dar labiau paaugs, 
lenkai bepaliovos rūpinasi aukų 
rinkimą.

— tai Ba 
unaF.

(Pradžia ant.,1 puslapio) 
broliu A. Montvydo. Tokia

šauly j. Visos neutral

vo reikti

Suvalkų 
mušė vokiečiu* nuo Seinų ir’ 
Krasnopolio. Rusų raiteliai tie*. 
Krasnopoliu paėmė nelaisvėn 
400 vokiečių kareivių.

VOKIEČIAI KALBA APIE 
TAIKĄ.

Londone gauta žinių iš pa
sitikėjimo vertų
Vokietijos parlemente 
Bethmann — Holhveg 
kalbėti apie sąlygas, 
vokiečiai galėtų tarties

ikantns
Meksi

kiečiai traukė Yser apielinkėae. 
Vokiečiai tikisi pergalėsią ang
lus.

pasak

kai *vo nu<

jie ITALIJOS LAIVYNAS PLAU-Į GRAIKAI PERKA GINKLUS 
AMERIKOJ.

J Jungtines Valstijas atvyko

giari užsilaikyti ant savo pozici
jų Lietuvoj. Rusai atkakliai ko- liečiu ir švelnuti 
voja, nustumdami vokiečiu* nuo 
tdsSEfSE s*w**»< Rnaii MrmijnR

•jo laike vaHEytiuiy
1S prezidentų. Ispan 
liauja, kad Jungtinių 
į valdžia priimtų ti 
ngsnius nuraminti

karės nuotikiai 
Įvykus ' karės ' 
!UimUkUHW, /eu

eini.
kynyj važiavo

Va- minėti viešai pi 
i mėnesi

SU'tSTA PRANCŪZLI I Mimo

BULGARIJOS POLITIKA 
KRYPSTA.

Bulgarijos sumanymai ikišiol 
buvo paslaptimi. Pako)

ir Dardaneliams su Kon- veikimas gana pavojinga* vokie- 
sttetiaopoliu negrėsė pavojus, čianu ir jie prisibijodami kokių 
Bulgarija galėjo palaikyti Aus-' naujų kliūčių traukiasi, 
trijos ir Vokietijas pusę, ypač, 
kad ji buvo nepatenkinta Rusi
jos politika. Dabartiniu laiku, 
kada Dardanelių ir Konstanti
nopolio dienos suskaitytos ir 
jie gali pakliūti į rusų ir jų 
talkininkų rėčkas, Bulgarija tu
rės pamašiu, • savo politiką. Ga
li būti, kad Turkija bus nu
šluota nuo piaaulio veido ir jos 
žemos užims kitos viešpatijos. 
Tada Bulgarija -rikės taikintis 
su naujais kain rasis. Antras

PRANCŪZAI LAIMĖJO ŠIAU
RINĖJ PRANCŪZIJOJ.

Mukiuose šiaurinėj Prancūzijoj 
dalykas^ ~kuris paskatins Baiga- Prancūzų kariuomenė paėmė ne- 

pne Rusijos, tai ,aisvė“ L500 vokiečių kareivių 
ir nemažai užėmė priešo t ra li

riją prisidėti 
jos noras praplatinti savo vieš
patijos ribas. Tą ji galėtų leng- "‘JI-

LAIVAS.
Iš Progreso praneš* j New 

Orleanu, kad Carranzo* valdi
ninkai suareštavo anglų garlai- SEINAI IR KRASNOPOLIS L .•Wyvi*brook” ir jo k.pito-

IŠVENGĖ PAVOJAUS. Iną Muirą pasodino į kalėjimą. EAPSIVEDĖ SU
rusai at .________ iiAnvtM U11 ii A*

SUFRAGISTĖS REIKALAUJA Ohio valstijos mieste Toledo 
TAIKOS. 22 metų jann|iaitij, Ciarenen

Indianopolyj atsibuvo trečia Featherston^ vtigydavo ilgą l*i- 
metinė autragiečių konferencija,; ką vienoje to mietb> valgyklų,
kurioj dalyvavo atstovės iš 21 Į valgyklą atsilankydavo tūla 
valstijos. Konferencijoj pirminiu- moteris, kuri uiiiu iam jaumkai- 
kavo poni H. T. l’pton. Tarp čiiirTabri patiko ir jie po trum- 
kitko nutarta prisidėti prie p-ios pos pažinties ąutarė apsiverti, 
Jane Addams sudarytos Chiea- i Imant reikalinga- nj.aivedimui 
goj taikos draugijos ir pasidar- popieriui moteris laiku sužinojo, 
buoti, kad greičiau Europoj bū- kad jos sužiedottais yra jos tikrų 
tų įvest* taika.

kus. Bulgarija nori atsiimti 
Adrianopolj, kurį turkai nuo jo* 
paveržė antroje Balkanų karėje, 
ir jai dėl išpildymo savo 
pasilieka vienas kelias — 
•u Turkija.

VOKIEČIAI LAIMĖJE 
CHAMPAGNE.

Sulyg vokiečių pranešimų iš 
Berti"", vokiečiams pasisekė su
mušti prancūzus Champagne ko
lonijoj. 45.000 prancūzų 
paimta nelaisvėn. Prancūzai

13,000 TURKŲ NELAISVIŲ. ko nepraneša apie muštus
Rusų pranešimai paduoda ži- apielinkėae. 

nių, kad turkų rusų nelaisvėje -------------------
randasi 18.000. Daugiausiai 
pakliuvo nelaisvėn Kaukazo 
•trėmimuose.

KIA | TURKIJĄ.
Telegramos gautos Londone iš

Genevos praneša, kad Italijos ke- au^aa laivyno vakii-
l.tas kariškų laivų plauki* į ninkag C Ysnnoponlta, __L 
Darrianelius, kad priėmus daly- • raano padaryti sū dMrs_
vum* jų atakavime. Inėmia AmcrikoB dirbtll.

Žinios tos reikalauja patvirti- vėniig ant jfcjirbį^ oraikijai

TRŪKSTA ŽINIŲ Iš
BELGIJOS..

Laike paskutiniu dienų 
maž nepaduodama jokių žinių iš /,U,OB vėtau ant iMirbimo <____
karės laukę Belgijoj. Ne&enai nimo’ nes °ar dalija ne-ikanuoHę ir kitokios ręšies ka 
pranešta tik tiek, kad vokiečių vieUi TurkiJ8L ' “ ‘ ‘ “
parako sandeliai Antverpe iš
sproginti.

SUSIDARO NAUJA SLAVONŲ 
TAUTA.

Amerikos serbų, kroatų ir 
slavokų atstovai susirinkę vieš
ini tyj La Salia Chicagoj sudarė 
konferencija, kun je buvo pla
čiai apkalbam* apie įsteigimų ' 
naujos slavokų tautos. Išneštoje I 
tos konferencijo* rezoliucijoj pa
žymėta, kad dabartiniu laiku, j 
kada Vokietija randasi ant pra
žūties tako, Serbija. Kroatija ir 
Slavonij* turėtų sudaryti nepri- 
gulmingą tautą su 7,000.000 gy
ventojų.

IMIGRACIJA ] AMERIKA 
VISAI SUMAŽĖJO.

Jungtinių Valstijų istorijoj 
pasitaikė pirmą sykį tok* atai- 

. tikimas, kad daugiau žmonių iš 
Jungtinių Valstijų išvažiuoja 
Europos, negu iš ten atvažiuo
ja čia laimė* ieškotų.

Nenorėjo V
Šermenis.

Atvykę* iš New Britain j 
\Vaterbury,. Moras - įĮontvy- 
das apsigyveno pas -Auleskį 
ir ten buvo nuo vasario 11 d.

KARĖS APŽVALGA.
savaitė irmą. K JI,

špatijos subruzda rengties į
karę. Balkanuose jaučiama di-, , 4.......
dėlė- karės audra. Laukiama *r *** neatsisa-

|vienam iš lietuvių, bu kuriais Jš dienos į dieną -mrajų atsi
I •• ■ »• . • __ •____s s I ii... • - S Sc

i paeina iš kitos vietos. Jo pa-: priduos naują šviesą, 
sakojimai buvo labai supai-j Italijos valdžia ir gyvento- 
nirti ir žmones pradėjo juom jaį Kas kart aiškiau apibne- 
neužsitikėti. 1 - - -4-^.'.. - ’ i- -

Kuomet jis gyveno pas Niekas jau dabar neabejoja, 
.Muleskį, tas pakvietė jį va- 
, žinoti į New Britain, Conn.
ant kun. Žebrio šermenų, nes

! daugelis watarburiečių važia
vo į šermenis. Moras - Mont
vydas vienok atsisakęs va
žiuoti. Būdamas Waterbury 
Montvydas niekam neužsimi
nė, kad jis buvęs New Bri- Jankais? karės šalininkai, kn-

kad Italija bus intraukta ka
rės sukuria, pasiryždama at
gauti nuo Vokietijos ir Au
strijos senai nustotas provin
cijas.

Įvyko
Graikijoj 
nisterijos

ANGLAI SUMUŠĖ VOKIEČIUS
Anglų karės kanceliarija išlei- 

' do paaiškinimą kad anglų ka
riuomenė sumušė vokiečius prie 
N'"'" 2(K>° VOkirfi’1<i'ovas)'išlri^

kompanijos New Yorke paduoda j 1914 metų iki sausio šių metų 
sekančias žinias apie katalikų1 iŠ .Tungtiįnjų ■kUtijų Svariai 
augimą ir plėtojimąsi Jungtinėse' vo į Europą 1B.545 žmonių, 

iš Valstijose. Išviso katalikų J’ing- daugiau*, negu |iia iš Europos
tinčse Valstijose randasi 16,- atvyko. Prie tų skaitlinių pris-; 
309.310. 1914 metai* katalikių-: kaitomi ateiviai ir paprast; i 
kų bažnyčių narių skaičius pagi- keliauninkai.
dangino ant 214.325. ----- -------------

čia į van Vieta* daug naujo* ka- Laike paskutinių 10 metų ka-1 NAUJAS HAJJi PREZI- 
r>lln>n»n»« vii. rmiiksi paaugo ant 0.846.517 im-j ŪENTmS.

rių. 20 metų laike katalikų augi- : Qen Villbrun Gsilaume revo-' 
inas riekia 7.321.445 ypatų. liueijonierių vada* išrinktas Hai-’ 

Amerikoj randasi katalikų ti respublikos prezidentų vieton 
kunigų 18.994, katalikiškų semi- gen. Tbeodor. 
Darijų 85, kuriose mokinasi I 
6.770 klerikų, 229 kolegijos ber
naičiams, 680 akademijų mergai-

VOKIEČIAI PABŪGO.
Rctterdame gautos žinios 

Prancūzijos karės laukų praneša, 
kad anglų pasisekimai prie La 
Baase baisiai sujudino vokiečiu*. 
Vokietijos kariškoji valdžia siun-

tume, bet Wilmūigtono polici- 
ja rado pas jį nesanaudotus 
geležinkelio tikietųg tarp New 
Britain ir Waterburio; antjir Bulgarijoe karaliai nelabai 

j tikietų buvo štampa vasario
dieną. viešpatijų gy-

Kuomet waterburieeiai at- ’ veutojai reikalauja karės ir
i kreipė jo atydą į tai, kad Įeik- kaip matyti jų reikalavimai tu- 
i nščiuose buvo rašyta apie ko didesnę vertę už viešpačių 
kj ten Montvydą prigaviką.' nepatenkinimą. Graikija už 
tai net rukus po to Montvy- ’inėnerio laiko bus pilnai prisi- 
'1o° 58 rengus kovon, Rumunija ir

dabar jau galėtų kovoti, tiktai | ,

Kyni joj ieškoti su ginklu.
Kitas panaKos rųšies nesū

ri pratintas kįla tarp Jungti
nių Valstijų ir Meksikos. Čia 
dalykai labai kėblai atrodo. 
Meksikoj, amžinoj šalyj suiru
čių ir revoliucijų negali jokiu 
būdu įvykti ramybė. Trumpu 
liuku ta šalis pergyveno daug 
nuostabių atsitikimų. Jos 
prezidentai mainu vienas ki
tą žaibo greitumu ir

AMERIKOS KATALIKAI 
SPARČIAI AUGA.

‘ The Official Catholic Direc- [ Imigracijos tamisijonerm Ca- 
tory” (OTicijalis Katalikų Va-j minėti viešai paskelbė, kad lai

mio rugpiūčisj1 x 
tai i 
das-Moras iš Waterburio iŠ- i 

nyko. I .......

Kaip juos sujungiama hun.' kai-kune
Žebrio užmušysie. sulaiko.

Suėmus plėšikui Wilming- I ^uose p 
tone, kambaryj Krakaso pa- Luikioms, ji ts 
daryta krata (Kratas, arfas. llane^u

!ir r>uigaiŲ*» Karaliai ueiauai - , , , , , , .
prielankūs karės šaliiiinkams, j a< ‘ y’as s ja-

1 j s* nepakenciaiiiU. p ykstam-
j šiuose sumišimuose mikeačia 
j tartas ir piliečiai kitų •. uJpa- 
J t*jų. Keletas Jungtinių Vie- 
I špatijų piliečių prarado tose 
.kruvinose revoliucijoi 
gyvastį. Pasigirdo Ji 

i Valstijose protesto 
IJ ungtinių Valstijų

Japonų pasinntinis Pekine M. 
Hioki inteikė Kynijos valdžiai 
notą, kurioje pabriežigma, kad 
kynarns atsisakius išpildyti ja
ponų reikalavimus, pastarieji 
panaudos ginklą savo reikalavi
mus įvykinti. Japonija duoda 
Kynijai tris dienas laiko apsvar
styti šį dalyką. Kynija ikišiol 
nieko aiškaus neatsakė į japonų 
reikalavimus, bet dabar gavus 
tokį aštru reikalavimą turės nu
tarti, kaip jai elgties panašia- --------------- i
me atsitikime. Kynija kreipėsi 250,000 AIRIŲ KOVOJA AN-
į Jungtines Valstijas, prašyda
ma užtarymo, bet Japonija da
vė pssUHnisM, kad nei Eurnpoa p. Rednsead paskelbė, kad airių'
viešpatijos, nei Jungtinė* Vai- kovatojų angių armijoj randasi
arijo* netarė* nieko blogo prieš Det 250.000. Jie, šiuo sunkiu
i*. jeigu ji sutvarkys savo 
luti tu su Kynija.

400.000.000 DOLERIU Į
SAVAITE.

Vokietijos reichstago pirminin
kus viename posėdžių paaakytoj tems, 284 vaikų našlaičių prie- 
kalboj, pažymėjo, kad visų ka- glaudos, kuriose auginama arti 
riaujaučių viešpatijų išlaidos šie- i 45.742 vaikai našlaičiai ir 1,456.- 
kia 400,000.000 dolerių į savaitę, i 206 vaikai lanko parapijines mo- Į 

__ i kyklas.
j New Yorko valstijoj ’andaai esanti jų tikra pravardė Lie- 

GLŲ ARMIJOJ. 2.885.824 katalikai. Peno»lva-' tavoj. Atvykus Amerikon
T nijog valstijoj — 1,756.763; i Montvydo pravardė tapo per- Ainu tautininkų vadas Jonas u . ' . .i lllmoia valat. 1.473J79; Massa- mainyta 1 Antoąsvą,

• ' e.husetts vai*t. 1,392.000; Wia-
" - ” * ~ ' eonsino valrt. 576.470; Ohio I

• , . ' valst. 793.179; Miehigano valrt.
rei- kares metų atidėjo šalin visus sa- . , ,. , .• i. . 581.00 ir Indianos valrt. 245.141.' vo reikalu*, bet stoja kovon uz:

i bendros tėvynė* liuosybę.

nytos pavardės). Kambary-1 Dardanelių tvirtumos 
je rasta maža drnkuojama | palengva įra, talkininkų la 
mašinėlė ir daug “literatū- Inas kasdieną padaro daui 
ros” apie socijalizmą. Vieti- i spragų tvirtuose mūru 
nė* policija tvirtina, kad dalis i Gali būti, kad Dardane 
šitų raštų buvo parašyta pa- dar priešinus kiek laiko, 
ties užmušėjo, kuris buvęs ko
respondentu vieno iš socijali- 
stiškų laikraščių. Turinys šių 
rnštų, šakuma, esąs labai aš- sekinės voku ė-ių blokai 
t rus. Montvydas, kuomet jį 
atvesta policijos rtotin, turėjo 
įsisegęs raudoną ženklelį su 
parašu “Liberty” (Laisvė).

Tarp įvairių Krakaso ir

Kaikuriems laivams tik ačiū 
sumanumui savo kapitonų pa 
si seka ištrūkti iš to užburto 
rato. Visur pilnu minų, po
vandeninių laivelių.

LENKIJOJ BADAS.

j bruzdėjimas revoliutijos link.
Jštkrųjų pažvelgus dabar į 

|viao pasaulio atsitikinrus, jati- 
Karės laukuose Prancūzijoj i ti, kad tamsūs, juodi debesiai 

pužjonėtini prancūzų ir augtų slenka vis artyn ir artyn ant 
pasisekimai. Prancūzų karei- visoe žemelės. Ir kįl;

gresuoja Chainpagae ; mas, kada gi tas d

Montvydo daiktų policija at
rado tuščią čekį nuo vieno 
banko iš New Britain, taipgi 
vieną čekį m.n alaus ir teat- viai proį 
valinio tikieto čekį — abudu provincijoj, anglų — šiauryj ■ siHaivysf 
iš New Britain. Tik irtas į te- nuo La Basse. Vokiečiai n®- I --------

Prieš keletą metų lietuviai 
nemažai nusistebėjo, išgirdę, 
kad atvyko smarkus vyras ir 
smarkus kalbėtojas su rusiš
ka Antonovo pravarde. Tai 
buvo A. MontvaMaa. suareš-

Pn

ANARKISTAI NORI 
ięęitfTFWMTIt/upri '

VIUS KYNIJOM. .
jos viršininkai skelbia, kad Japonų valdžią nejuokais ren- sproginu gražiausią New Yorko 

.000 lenkų randasi be kąs- gi«»i kanm su Kynija. Visoj J*. į bažnyčią šv. Petro katedrą, iri 
dnono*. Sunaikinimas Len- ponijoj didelis subruzdimas, gy- Įau l’Į1vo net padėjęs t-----
tai vokiečių nuopelnas.

jjUįl><UįO.AOa U*ua pįtt- 
po visa Lenkiją. Rusų ar- 

gkelbia, kad

RUSIJOS CARAS 
HELSINGFORSE.

Rusijos caras šiomis dienomis 
■uvyke į Suomijos miestą Hel- 
sisgforsą. kur žada prabūti ke
lia* dienas.

Krank Aborno, kuns norėjo »- . .. K. v , A. AutowvaaftįM*rtū,vyuu.-j snrocinti gražiausia New Yorko , ... . ,,
buvo keletą metų “Laisves 

p«™, __ __________ _____________ __„j tambM'redaktorimą-k Rgarsėjo kai-
ventojų ūpas pakilę*, ypač, kad bažnyčioje, teisme gynasi nuo po soeijahrtfflraa kalbėtojas ir 
pirmieji kariški žingsniai jau pa- 

, daryti. Japonų kariuomenės dide
li pulkai keliauja į Mandžuriją 
Port Artūre eina karštas darbas.
Laikinai janonų kareiviai apgis-.
tuja ties Mandžurijos geležinke- 25.000 dolerių kaucijos. Jiem* Į 
liu. įduota kelio* dienos laiko, kad dag “pagjražinėj J

apsvarstytų gerai savo žodžius p j(J br(jJį
i ir kalt ais būdami prisipažintų. , . . .das (Antonovasjį

kaltės. Taip-pat neprisipažįsta 
kaltų ir Carmine Carbone 18 me
tų vaikinas, kuris anarkistams 
bombas gamino.

Kiekvienas iš jų randasi po

vo-

VAKIEČIAI APLEIDO 
AUGUSTAVĄ.

Londone gauta žinių, kad 
kiečiai jau pasitraukė nuo Lie
tuvos miesto Augustovo iki pat 
Prūsų psruliežio. Generolo Eieh- 
šornu armiją rusai sumušė tarp 
Marijampolės ir Augustavo. Vo
kiečiai skabiai traukiasi atgal.

IŠ AMERIKOS.

rio 22 d. Jie taip gi tūrėjo ti-]Pr&negiįj 
kietus ant York, Npw j neaseka, nenž 
gavėti & Hartford geleži nke-i na
no keliavimui tarp New Bri- diskų pranešimų, kad jų xa- j

veikėjas. Prieš porą metų jis į ta'n’ Waterbury, 
atvyko Chieagon ir Čia su i Tounton ir Boston.
Bernardu MonteyAi uždėjo| Rasta pas juos taipgi visajrėję pasitraukti, 
neva laikraštį “Galvočių”. įkrova auksinių ir sidabrinių 
Dabar suaroštijotanai Wil- j laikrodėlių, auksinių ir paan- 
mingtone Beri ardi sagučių, brarietų, auk-

mriūgėlių eta.

rd. riuomenės pulkai, suside<u:n- 
Į tieji net iš 45,000 kareivių to- 

't 
į labai malonu prisiėjo, k 
iki milžiniška armija.-pa

AMERIKOJE.
RSWARK, N. J.

Kaip (langelyje vietų liettmš- 
rse kolonijose.

vaiki
k

ola

Airmi

brio lai
1 pas

MOTERŲ STREIKAS
Anglijos sufragiete p-m Law-! .

rence agituoja tarp Amerikos;( a
I moterę, kad jog susilaikytų nuo e 

pnų’*, lieti 
i pasirodė znuų, 
besivadinantis 
tonovu važini 
valstiją, skeli 
peršasi su pra 
gn-jdinėja žntti 
nūs apie tai, 

j dingo. Po 
[“Galvočius” 
Ir

SIUNČIA KARIŠKUS LAIVUS 
MEKSIKON.

W ashingtone atsibuvo svarbi . . - . mvici i^, nc»u jvc ouauaiajtą
konferencija. Uakąjame name pakoj tę|ig karė

LIETUVA PASILIUOSUOJA
NUO VOKIEČIŲ.

Ties Nemuno upe nebėra nei 
vieno vokiečio. Generolo Hin- ti į Vera Cruz, apturėjo seka; 
denbtirgo armija spiriama rusų tieji laivai: “Tacama”, Petrei 
traukiasi Prūsų rubežiaua link “Da Moinėa” ir “Secramento

Bcnui ir dalyvaujant laivyno a_
sekretoriui Daniels, nutarta iš- MICHIGAN VALSTIJA SAUSA.
siųsti ’ Vera Cruz daugiau kariš- -
kų laivų. Dabartiniu laikų Vera;ron ineSta bUiu*- 

Į Cruz randasi tik viena. Jungti- Pard*vinžti svaigi
mų Valstijų kariška* laivas namua gėrnnua
“Delavare”. Prisakymą, išplauk- M T“ bUius P»t-

1 ririinimo įprasto ’daufcumq| 
balsų, ko tikisi sulaukti biliaus 
šalmiukai.

Miehigano valstijos legisletū-

būdais 
rankas

rtras r,e. I tonomis

Įvyksta daug smarkių suiirėmi- ■ Generolui Carranzai Jungtinių 
mų tarp rusų ir vokiečių, bet Valstijų valdžia pasiuntė notą, 
rusai visur ims viršų. Vo- kurioje reikalaujama, kad da- 

armija
ji Gardino' anielinkėse
mušta. Taip-pat vokiečiai «t- Jeigu-gi tas nebus

ŽUVO 800 ŽMONIŲ.
Bostone gauta žinių iš Man- 

veikančio- bsrtiuė Meksikos valdžia pasi- zavilio, kad vakariniam Meksi- 
at- rftpįi>tn ąvutšntaučių reikalais, ko* parubežyj laike nelaimės ant 

padaryta, geležinkelio žuvę arti 800 žmo- 
ir iš Kauno apielickių. Jungtinės Valstijos tus priver- irfrj. C<ttsb®!Mi ksriuonmiei nž-

bar pranešama, kad 
suareštuotas 
pasirodė esąs 
paukštis.

A. Montvi 
kuomet

2

2



nologais ar kitokiais būdais.

Lietuvos
kenčia

ir akordą.

usiau

7

mo-

K. Parapijoms. J. Grudi*.

M. Aukštakalnis.Žilių Vaikas

gena

vai- 
kal-

Tauto* Fondo komitetas dė
koja visiems auktojams, ir šiuo 
ar tuo pasidarbavusiems, ypatin
gai moksleiviams už širdingų jų 
pasidarbavimų.

«v.
Ka-

dvasios draugija* ir žiba lyg 
žvaigždė tarp erdvės plačios, O 
jo* balsas, lyg varpo, tolumoje 
girdėti. Padėka visų veikliai 
draugijai 1

bui. P. Grajauską* pradėjo rink
ti “Vyčių” chorų. Jaunimas i.

varda* bu* visados brangu*.

neužilgo Baltini ore džiaugsi* ga
ru choru. Malonu būtų, kad vi-

V iena diena buvo paskirta rink 
ti aukom* bažnyčioje, bet delsi 
blogo oro mažai susirinko Žmo-

čių” kuopos.
S. Letuvnikas.

J. J. Vėberis.CICERO, ILL.
Sal. šird. Viešp. J. dr-stė pas- 

taraisiaia laikais parodė daug 
rai. kad tie vyrai (kalbėto jai) į veiklumo. Jo* rūpesniu buvo 
važinėtų po Ameriką prakalba* j paatatyta “Genovaitė” scenoje 
•akydami, ii ko lietuviai daugįnpt 6 kar+ua Tri* kartus ‘MSe-
pasimukyt'4, aš jau nesigailėčiau 
aukauti keletu dolerių jų užlai
kymui”,

Dedkliamavo 3 mažos mergai
tė* ir dar mažesni* vienas vai
kas. tam vakarui pritaikytas ei
lutes. Dekliamavo labai gerai, 
žodžius tarė aiškiai, jausmingai, 
balsiai, reikia .tik gėrėtis, nes tie 
vaikučiai, tai gali būti ateinanti 
lietuvių veikėjai.

Užtai priklauso padėka netik į širdis virtinių cicerieSių ir jos 
tų vaikučių tėvams, bet ir p.

novait* * buvo vaidinama dr jos 
iškaščiais parapijos naudai. 
Vaidint* ne tik Cicero’je, bet pa 
■įrodyt* visoje plačioje Cbicago- 
je. Per tų laikų, kai-kurie “Ge
novaitės” vaidintojai turėjo pro- 
gos išbandyti savo talentu* ir 
intikrino, kad kai-kuriem* ne
vertėtų apleisti seenos.

Savo veiklumu ir pasidarbavi
mu minėtoji dr-ja giliai įsigavo

28 d. vasario surengėm vųkarą 
ir ta* labai nusisekė. Vakaro 
programų išpildė šv. Pėdo ko
legijos mokiniai. Žmonių į tų va
karų apsilankė i 3‘JO suvinšum. 
Gryno pelno davė $41.00.

Lietuvių Diena 4 d. kovo — 
taip-pat pažymėta bažnytinėmis 
iškilmėmis ir prakalbomis. Rink
ta aukos; bažnyčioje surinkta 
$2.60, o laike prakalbų $17.60. 
Šiaip dar aukojo: Sald. S. J. mo
terų dr-stė—$10.00; kun. A. Dek- 
snis—$5.00; po $1.00: J. šatkus, 
8. Viršilas, V. Brusokas, E. Šla
pelis, B. Gcdbatienė, J. Petro
nis — 75c. Jau Tautos Fondan

šiųjų išpildyme programo atsa
kančiai atliko savo užduotis ir 
gausiais delnų plojimais tapo nu
lydėti nuo estrados. Garbė užtai 
vietiniam* moksleiviams už su
rengimų taip puikaus apvaikščio
jimo, kurie nors prisiglaudę po 
svetima pastoge, bet akyvai te
mų* kiekvienų lietuvių gyveni
mo naujų apsireiškimų ir jįjį pa
žymi šiokia ar tokia iškilme 1

Prutenis.

WILKE8 BARRE, PA.
d. kovo atsibuvo prakalbos, 

surengto* “Lietuvos Vyčių” XV 
kuopos. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Programas buvo Ubai 
indomus. Kalbėjo p. Janušas ir 
p. J. Lopata apie darbininkų rei-

jui. Nors nuolatinės lietuvių 
kyklo*betvarke nėra, bet jau 
apie šeši mėnesiai, kaip yra 
kučiai mokinami lietuvių 
bos, po keletu valandų savaitėj, 
pirmiau p. A. Pempė mokino- už- 
dykų, paskutiniai* keliais mėne
siais gaudavo mažų apmokėji
mų nuo “Žiburėlio” dr-jos, da
bar parapija apsiėmė rūpinties 
minėta mokylėle.

Dainos buvo dainuotos 
Cecilijos vietinio choro: Šv. 
ziuiiero giesmė, jau Slavui su-

ROOKFORD, ILL.
Kovo 4 d, š. m. čia atsibuvo 

vakaras parengtas Tautos Fon
do komiteto. Vakaras būro si* 
programų ir įžanga 10 centų; 
buvo renkama ir aukos. Visas 
pelnas to vakaro pasėta sušel-

CICERO, ILL.
Lietuvių Dienoje, 4 d. kovo, 

Tautos Fondo komitetas surengė 
vakarų su prakalbomis ir dek- 
liamaUŲOinip. Kalbėtojais buvo 
Dr. A. Rutkauskas, p. Mažeika 
ir kun. Ežerskis. Dekliamacijas 
sakė p-lės F. Bieliauskiutė ir B. 
šatkaičiutė.

Dr. A. Rutkauskas nuosekliai 
išaiškino šios dienos reikalus. 
Priparodė kas veda prie tiesos, 
o kas prie blogo. Ragino visus, 
kas tik gali, kas seka prakilnų 
idealų, kas nešioja tėvynės mei
lės kibirkštį savo krūtinėje, kad 
dirbtų tautai, kad padėtų rauti 
iš tautos dirvonų tas piktžole*, 
kurios įsileido savo šaknis ir iš-

kilo ir Lietuvos gimnas. Giesmė pimui savo vientaučių nukentė- 
ir dainos išėjo silpnai, priešas- jugįų nuo karės Lietuvoje. Va
ris ta: nebuvo choro vedėjo A. 
Radzevičiaus. Radzevičius da
bartiniu laiku išvažiavęs į Pit- 
taburgų vargonus sustatyti, ku
riuos pats padirbo Pittsburgo 
lietuvių parapijai. Vakaras užsi
baigė apyskaita aukų. Išdavė iž
dininkas p. S. Pranis. Iš apys
kaitos pasirodė, kad Newarkie- 
čiai bus ar ne pirmoj vietoj' lie
tuviškų kolonijų, nes surinkta 
suviršum 700 doL Pridėjus tų 
vakarą surinktus 67 doL viso 
bus apie 800 dol. Rinkime aukų 
daugiau pasidarbavo keletas iįr todėl laike paskaito* nuobo-j žmonių buvo nemaž*, 
merginų ir viena moteris. Tarp' ■ * "MfeM
pasidarbCVUsių aukų rinkime 
pirmų vietų nžima B. Vaškevi-

karo programa susidėjo: iš pas
kaitos, prakalbos, kelių dainelių 
ir dekliamacijos — prasidedant 
ir užsibaigiant Lietuvos gimnu.

Kadangi kovo 4 dienų pripuo
la istoriška tautos šventė — 
pasiliuosavimas iš po baudžiavos 
jungo, todėl ir paskaita buvo, 
skaitoma apie 'baudžiavų. Pas-- 
kaitų skaitė p. V. S. Jokubynas.
Paskaita, žinoma, turi istoriškų • duoda piktus vaisius. Kalbėto- 
vertų, ir todėl svarbi, tečiaus pa*-!jo žodžiai buvo pilni karščio ir 
tebėta, kad Rockford’o lietuviai' meilės artimo ir ilgiai paliks 
prie paskaitų dar nėra pripratę į širdyje kiekvieno tikro) lietuvio.

NORWOOD, MASS.
Pasidarbavus Tautos Fondo 

valdybai 7 d. kero buvo snrsns- 
tos prakalbos, kaipo paminėji
mas Lietuvių Dienos, kuri* delei 
kai-kurių priežaščių negalima 
buvo atlikti užgirtoje dienoje.

Žmonių prisirinko daug, tvar
kų užlaikė gražių. Kalbėjo p. 
Jaruševičia ir klebonas A. Dau
gis. Aukų surinkta $28,60; išlaidų 
už svetainę $2.00, tai gryno pel
no į Tautos Fondų paliko $26.60.

Po prakalbų įvyko indomi ko
medija. Atėjo 4 girti “socija- 
listai”, kada jau prakalbos buvo 
užsidarę, ta į vienas užsireko
mendavo pasiginčyti su kunigu. 
Užsirioglinęs vot-ne-vos ant es
trados pradėjo ožio balsu šauk
ti visokias nęsamonos, padėjo 
ir kiti, žmones, kurių dauguma 
jau buvo beeinu namo, sugrįžo į 
sale ir ligi sočiai nnsiinnltė iš 
“apsišvietusių” “socijalistų". Ne 
vienam, žinoma, p»«iškėjo, kode! 
mūsų “socijalistai” pučia teori
jų, kad žmogus išsiritęs iš že
mojo gyvūno. Juk su panašiai* 
“soeijalistais” vargiai dar pano
rėtų giminiuotie* be"* kuris gy
vūnas.

rių išaykio prisidėjo 50. 28 vasa
riu buvo jau parengtos prakal
bo*, į dr stė prisidėjo dar keli riai d-’dasi ir gthma tik’”i<1<-i 
nauji nariai. Dit-st|s ateitis 
šviesi, nes į jų susidėjo energiš
ki ir darbštūs žmonės. Geros klo
tie*, prakilnioms draugijoms!

tlių Vaikas.

HARTFORD, CONN.
Nor* iiuo laiku pas mus be

darbė, kuri labai nuvargino žmo
nes, bet viatiek lietuviai neap
sietoj* darbuotie* labui tautos 
ir savo naudai. Rengia prakal
ba*, vakarėlius ir renka aukas, 
kaip išgalint, sušelpiami lietuvių 
nukentėjusių nuo karės. Nesenai 
pradėjo organizuoti kooperacijų, 
o 5 dienų sausio, 1915 galutinai 
susitvarkė. Išrinkta visiems me
tams valdyba į kurių inėjo: J. 
Šilius — pirm., A. Kristofikas 
— pagelb., A. Aukštakalnis — 
rast., A. Morkūnas — kasin., 
J. Giraiti* ir V. Dzikas — kasos 
globėjais. Susirinkimai daromi 
kas pirmas utarninkas kiekvie
no mėnesio po num. 40 Caintal 
avė.

Hartfordo lietuviai, kaip ma
tomo vis kyla angštyn susiprati
me ir rūpinasi, kad svetimos 
tautos jų neišnaudotų.

ROSEI.ANB. ILL.
Kovo 14 d. 33-čia Susivienijimo 

L. R. K. A. kuops surengė pra
kalbas. Kalbėtojais buvo gerb. 
kuu. F. Kemėšis, “Draugo” re
daktorius ir p. A. J. Sutkus. Va
karę ati<larė gerb. kun. F. B. Se
rafinas, vietos klebonas, plačiai.iš
aiškino publikai prakalbų tikslų 
ir perstatė kun. F. Kemešį. Pas
tarasis aiškiai nupiešė Amerikos 
lietuvių gyvenimų ir išdėstė apie 
lietuvių laikraščius išeinančiu* A- 
merikoje. Antras kalbėjo p. A. J. 
Sutkus, apie S. L R. K. A. ir ra
gino prie jo dėties. Abelnai imant,

kuopos prisirašė 10 naujų narių, 
“Draugą” užsiprenumeravo 6 na
riai.

Geistina panašių prakalbų pa
rengti dažniau.

Ten buvusi.

rai rinke) pralenkė

dauja. Kalbėtojom buvo gerb. 
kun. Kemėšis “Draugo” redak
torius; kalbėjo apie Lietuvos, 
padėjimų, ir tenai likusių vien-, 
taučių dabartinės Europos karės

da- 
na-

8.

ci-

WESTV1LI.E, ILL.
Ištrauka iš laiško, rašyto vie

nos, iš 'VVestville’s šv. Petro ir 
Povilo par. mokslanė*, mokinė* į 
kun. K. Skrypko, buvusį Westvi- 
lle’s klebonų.: Mirusis J. K., svei
kas būdamas priklausė prie ne- 
prigulmingosios bažnyčios, į»riea 
mirsiant jis atsivertė; mūsų kle
bonas kun. Vanagas išklausė jo 
išpažinties ir davė paskutinį pa
tepimų, bet Jankauskas neprigul- 
mingųjų kunigas į tai atidos ne
atkreipė ir mirus iš neprigul- 
mingosios bažnyčios palaidojo jį 
ant tautiškųjų kapinių. Taigi ka
talikams dūšia teko o Jankaus- 
kiui kaulai, kūnas ir keletas do
lerių.

Nejaugi ir m prigulmingieji 
reikalautų užmokesties už pildy
mą savo dvasiškųjų patarnavi
mų • Nejaugi ir jų tikslu — lobis t

Artima*.

BEATTY, PA.
Vincento Seminarija. Va- 
27-tų Jo Malonybę Pitt- 

Cenevin sn- 
auklėti- 

ŠventiinuB,

CLEVELAND, OHIO.
Nuo seuiaus keletas pažanges

niųjų iš Clevelando jaunuome
nės tarpo svajojo suorganizuoti 
“Vyčių” kuopų ir Clevelande. 
Bet. kadangi čionai gyvuoja L. 
T. eh. dr., kuri stovi beveik ant tų 
pačių pamatų, bijojo, kad ne
kiltų nesusipratimai. Nepersenai 
viena ] 
si ant L. T. ch. dr. metinio su
sirinkimo inešė, kad ar neprisi
dėtų šios draugijos jaunimas su
organizuoti “Vyčių” kuopų. Ki
lo įvairūs manymai. Vieni manė, 
kad suorganizuoti “Vyčių” 
kuopų, kitų-gi buvo nuomonė, 
kad L. T. ch. dr. pakeitus ant 
“Vyčių”. Daugumas manė, kad

Šv.
sario
sburg’o vyskupas
teikė čia devyniems
hiams Mažiiiosins
pakėlė 13 klerikų į subdijako- 
nus. ir įšventė tris subdijakonns 
Benediktinus j dijakonus. TarpnesuBiprai linai. j>vpvrsciiai j a^v.«vv»*»at • *■

pašalinė ypatų, atailankiu-,' įrėminėtų trylikos subdijakonų
L. T. ch. dr. metinio su-! randas vienas lietuvis, J. Tikutis,

organizacija gali įnešti į darbi
ninkų gyvenimą nemažai reik
šmės. Daug išgirdome iš svečio p. 
Al. Račkaus. Sąvo kalba jis aug- 
štai pakėlė jaunimo dvasių. Labai 
dėkingas paliko jaunimas už tai.

Laike prakalbų buvo renka
mos aukos Europos kare nu
kentėjusioms lietuviams. Surink
ta $26.25. Šitos prakalbos turėjo 
dideles pasekmes, nes ir naujų 
narių susilaukt* net 13. Tai 
bar mūsų kuopa jau turi 56 
rius ir šviesiai žiūri į ateitį.

S.
—

BRIDGEPORT, CONN.
Bridgeport’as. tai senovė*

cilikų lizdą*. Šiandie jųjų smar
kumas nuhykęs. vis gi laika* 
nuo laiko pukštelėja, kaip bai
giantis degti m ed galis.

Paskutiniame laike čia pats 
jųjų “lideria”, kursai anuomet 
rašė anonymiškus šlykščius laiš
kus J. K. J*gnr.-rj<> net anglų 
laikraščiuose.

Kitas cicilikas. kaip tai pa
prastai esti, pavyliojo geram 
žmogui pačių ir abudu išdūmė. 
Pamokino kaimynus, kad by ko
kius ant “bordo” nelaikyti. Dar 
kitam ciciljta|Siui paginorėjo 
laisvos meilė*, bet, nelaimei, 
kaž-kas praiMho tĮįu pačiu laiku 
nnlieijąi, kuri Ir snČinnn užtari 
dabar nabagas kalėjime.

Tai vis šaunūs darbeliai tokių

prigulintis prie Pittsburgo vys
kupijos. Taps jisai įšventytu j 
kunigus ateinančio birželio 
ueayje.

mė-

U.
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YONKERS, N. Y.

vasario iv. Vincento s Pau-
pakeitus vardų — išdigs didelė. lo ir šv. Jono Krikštytojo drau- 
“Vyčių" kuopa (narių turi gystės surengė prakalbas. Spė- 
daugiaus šimto). Galutinam nu liuota. kad tai bus rimtos visuo- 
tarimui paskyrė vakarą ekstra1 meniškos prakalbos, bet r>ejnpė- 
susirinkimui, kuris buvo kovo 2 
d. Pirmininkaujant p. A. Kra- 
nauskui, raštininkas p. J. Saka- 
laneką* perskaitė “Vyčių” kon- 

_______ z _ t4.'_ _ ■ _ ■UHlllJf į ■UaA***A14JCJ*Ml U* BU 
centro valdyba buvo išrinkta ko- 

_ . misija). Tuojaus pradėjo mūsų
inkunyti. Po įmonių, kuriems nereikia tikėji-1 ąpsišvietusieji krikuoti, kad ne

tinkamai yra sustatyta skyrius 
II § 3. Pasarga 1 ir 2 į 9 ir 
perdaug suvaržytas jaunimas 
(skyrius III § 4). Veltui kai-ku
rie aiškino, kad konstitucija yru 
gera ir turėtų visi sutikti, 
bet nieko nepešė ir kada daėje
Ugi balsavimo, tai už “Vyčiu*” bėtojus. Dar Pruseika “Laisvei” 
radosi vos apie dešimts balsų, ir “Šakei” pranumeratorių pa- 
Aišku kame priežastis. Keletas 
iš apšviestesnių, kaip minėjau, tu
rėdami didelę intekmę į šių 
draugijų, bijojo, kad pakeitus i 
“Vyčius” nežūtų jų vardas, ta
tai kiek galėdami ir agitavo, o 
neturėdami už ko tvertis rado 
netinkamų ir suvaržytų konsti
tucijoje jaunimų. Ir pasirodė 
šiuo syk L. T. eh. dr. jaunimas, 
koris lijri šiam !n?kr>? buvo st-ni

MASSACHUSETTES VALSTI
JOS GYVENTOJŲ DOMAI.
Balandžio 1 po visoj Massaehu- 

settes valstijoj bus pradėta rinkti 
Visų gyventojų ratas (Decenniat 
Census of 1915). Atsilankys į 
kiekvienų namų ypata, rinkda
ma tuos surašo*. Mums lietu
viams reikėtų tų dalykų atjauati 
ir stengties paduoti savo tik
rus vardus ir kitas informacijas, 
nes iš to surašo bus matyti ko
kios tautos žmonių yra apsigyve
nę šioje valstijoje. Dažnai lietu
viai paslepia savo vardu* dėl to, 
kad jie bijo, kad jiems nereikė
tų mokėti taksų, bet šiame sura
šė visai gali to nesibijoti, rinkė
jams yra uždrausta paduoti su
rinktus vardus dėl uždėjimo tak

tą. Didžiausiam nustebinimui 
visuomenės pakviesti “soeijalis- 
tai” kalbėtojai: Jukelis k Pru- 
seika “Laisvės” redaktorius,

8T BONAVENTŪRE, N. Y.
Vasario 26 d. 1915 m. atsibuvo 

------------------------------- . “ - Maironies Drsnlri- 
r“ tik jaučiasi eave Beturiu,’’ gusirinkimL

paaukauti s*vo vieno* dienos už- Buto gTargtyta daug ddvkŲ bet 
darbą į metus — jeigu jaučiasi, vįsŲ nepavyko 
išgalęs — sušelpiami savo bro-' 
Uų ir seserų nukentėjusių nuo 
karė* Lietuvoje. Taip-pat kal
bėjo apie Lietuvos autonomijų. ' pikui dr-gaa Jo-

Viršminėtame vakare publikos nag B. Klori* laikė paskaitų, tė- 
atsilankė apie 150 ypatų, taigi, moję: “Kokių intekmę turi ge- 
mažas skaitliu* sulyginant abel- 
ną skaitlių Rockford’o lietuvių. 
Matomai atsilankė tik tie, kurie 
atjaučia nelaimę savo brolių Lie
tuvoje, kų liudija ir tas, kad 
be įžangos dar radosi nemažai, 
kurie aukavo po $1.00, $2.00.

Vasario 28 ne«arklelius atsi- meto ir ragino kiekviena, ku-į ti
■velkine’gerb. kun. F. Jakštys, 
kuris čia klebonavo apie 2 me
tu ir pusę. Kun. Jakštys sutvė
rė naujų parapijų Newarko prie
miesčiuos, Harriaon ir Kearry, 
N. J., ten ir išėjo klebonauti. Jo 
vietoj pasiliko, buvę* čia pasku
tiniu laiku vikaras, kun. J. Do- 
bužinakas, jaunas, darbštus žmo
gus.

Artojai.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Diena apvaikščiota 

7 d. kovo. Apvaikščiojimas žy
mėta iškilmingomis pamaldomis 

g < bažūyčiOjg —r vakarų parengto
mis prakalbomis ir kitai* įvaro
mai* Vakare per prakalba* su
rinkta $60.00 suviri. Nuo se
niau Tauto* Fondo komiteto yra 
surinkt* $500.00. žodžiu sakant, 
veikiama, kad neatsilikti nuo

ŽfrgavaUris A P

svarstymų sekė programa. Drau-) mo, bažnyčios, JHevo. Laimingi 
vau .Tnr*7<se lt! ii i q imV a o rtiviViui I visatiniai IrtifalilrAi Ir ari niuinaatflgas Juozas Miliauskas puikiai j vietiniai katalikai, kad susiprato 
pasakė Maironies eiles: “Tau* ir su cicilikais nieko bendro ne-

rūmas auklėjime”, paskaita bu
vo pasekmingai atlikta ir nau
dinga tuomi, kad joje buvo gi
lių ir pntsringų minčių ir išva
dų, iš kurių klausytojai daug 
kuomi pasinaudojo.

Lietuvių kalbos pamokos ir

turi.

FITCHBURG, MASS.
Neatsižvelgiant į ypatingą 

šiandieninį mūsų tėvynės padė
jimų yra mūsų tarpe žmonių, 
kurie savo darbais tik komedi
jas krečia. Tekiais yra mūsų so- 
cijalistai. 31 d. sausio surengė

Brooklyno. Tiesa, buvo parinkta 
aukų karėje nukentėjusiems. 
Surinkta apie $20;00. Vienam 
užklausus, kur aukos bus siun
čiamos. atsakyt*, kad į Brookly- 
nų — Martinkaičiui.

Ir ištiesų, matyti, kad katali
kiškos draugijos buvo suvadžio
tos per kelis asmenis, savo na
rius, kurie užkvietė tokius kal-

$14.50.
šis vakaras, buvo trečias iš 

eilė* surengtas rūpeščiu vietinio 
Tautos Fondo komiteto, tikslu— 
surinkti aukų nukent ėjusiems 
nuo karė* Lietuvoje.

Uteratūros srities riguidmejimai diskusijas temoje 
turi gan didžių pasekmę. Tų ša
kų instruktorius Jurgis Paškaus- 
kas užsipelnija pagirimų ir lan-jmakaulės išgalvoja. Vasario raš
kantieji jo klesas, be abejonės, 
yra dėdingi jam už jo pastanga*.

Mfltau.’

’Ar žmogus 
atsikels iš n ;mirusių”. Žino
ma. klausimą rišo taip, kaip jų

nesyje turėjo koncertų, kuriame 
turėjo progos pamatyti “.Ša
kės” kunigo Bimbos tvpa ir jo

sikalėdojo.
Katalikiškoms draugijom* lai

kas kitaip elgties.
Buvęs Yonkere,

BROOKLYN, N. Y.
20 d. vasario J. W. W. unija 

turėjo prakalbas, kurias surengė 
L. Grikštą*, ir pats jas atliko. 
Kalbų tikslas, tai agituoti j J.

žengtų arba kitai ypatai perduo- 
tų surinktas informacijas, tai bus 
nubausti nedaugiau kaip 2,000- 
00 užsimokėti ir vienų. metų 
kalėjimam. Taipgi jeigu kuri* 
užslėptų savo vardų arba nepa
duos savo veroo tem

LAWRENCE, MA88.
14 d. vasario kun. Jakaitis 

bažnyčioje per pamokslų užkvie
tė draugijų komitetus, kad susi
rinktų į nurodytų vietų aptarti 
aukų rinkimo klausimų nuken
tėjusioms karėje lietuviams. Bu
vo ir laiškai pasiuntinėti sn 
pakvietimais. Paskirtame laike 
įvyko suriėjimas j kurį be už
kviestų drangiją atsilankė 4 
“socijalistai”, kurie patys ma
lėsi j bendrų darbų, girdi, jiem* 
būsianti gėda jeigu jie nieko 
neveiksią. Kadangi žinota, kad 
“■ocijalistai” tik kitų sudėta* 
aukas moka žarstyti, o patys ne
nori duoti, tai su jais tik pa

ti nepastebėjus neseniai susitve
rusio choro “Aidas”, kurio ve
dėju yra nesenai čia pribuvęs 
vargonininkas p. Juozas Kailiu- 
kaitis. Norint choras yra dar 
jaunutis, bet pastebėtinai gabiai 
lavinasi giedojime, mat, prie jo 
priklanso visos gabesnės Rock
ford’o giedorė* ir giedoriai.

> P. A. Delt-a.

4 d. kovo įvyko didelės pra
kalbo* su dainomis ir muzika. 
Ka kun. Jakaitis. Aiškiai 

vos vargus ir jos 
i rodomi iliustruo- 
migaikščių paveik- 
žemplapis su ge

mai* kun. Jakai-

GRAND RAPID8, MICH
4 d. kovo Tautos Fondo komi

tetas surengė vakarų su progra
ma.

Aukų Tautos Fondui sarinkt* 
$23.64. Aukojo:

Po $1.00: M. Rėklaiti* V. Ka
tilius. P. Jankauskai, J. Viliunas, 
kun. J. Gervicka*.

PO auo.. A. jjąrauaiiu., Pr. 
Statkevičiua, P. Novickis, L. 
Braškia, A. Bernotą, S. Griga
liūnu, J. Teberia.) Smulkesnių 
aukų negarsiname. Pinigai padė
ti pas raštininkų V. Staševičia.

Tauto* Fondo komitetu žsds 
vėl šį-tų surenkti ir surinkti 
daugiau aukų

▼. Itaėevicia, rašt.

ORCŽiARD LAKE, MICH.
Literatinė “Lietuvių Viltis” 

moksleivių draugija, po globa 
šv. Kazimiero, kovo 7 dienų ap
vaikščiojo draugijos globėjo var
do dienų ir podraug “Lietuvių 
dienų”. Moksleiviai jau iš angsto 
taisėsi prie tojo ūiip svarbaus ap- 
vaikščiojimo ir dauguma su ne
kantrumu laukė tik to* valan
dos, kuomet galės dalyvauti toje 
taip svarbioje Amerikos lietuvių 
dienoje. Ir štai paskirtų valandų 
pradeda ringti* moksleiviai į se
minarijos salę, kurioje turėjo 
būti apvaikščiojlmaa. Draugijos 
pirmininkas pradėjo apvaikščio
jimų katalikiška’, — •Įkalbėjo 
“Sveika Marijapagaliau* 
prakalbėję* trumpai apie tikslą 
ur svaro* siejo dvilypio apvaik- 
ščiojimo, už programo vedėjų 
pakvietė dijekonų P. 8. Marti- 
liūnų. Programas tapo pradėtas 
kvarteto įdainuota dainelė “Su
diev Lietuva...” p. J. J. Sanriui 
vadovaujantį dainelė* harmuni
jinė meliodija ir švelnūs bei ma
linti* kvarteto bal«ai sužavėjo 
dangamsi malonia* jausmus. To

Nieko ger'-suįp ir nesulaukia
me iš mūsą, teip vad’naraų ”soei- 
jaliatų”.

Viską girdėjęs.

WILKES BARRE, PA.
21 d. vasario vietiniai “so- 

eijaliatai” pradėjo sukinėties sn 
plakatais prie bažnyčios durų. 
Tuojaus iš čia buvo prašalinti. 
Savo plakatuose jie kvietė žmo
nes ateitį į diskusijas, kuriom* 
j temų pasirinko: “Ar geras ka
talikas gali būti socijalistu” ir 
“Ar aoeijaliHta* gali būti kata
liku”. Apie diskusijų pasekme* 
tiek galima pasakyti, kad soci- 
jalistai jas rengdami visai nuo 
kojų smunka

15 d. vasario* Keistučio klhi- 
baa turėjo vakSR su vaidinimu. 
Vaidino dviejų veiksmų komedi
jų “Bomba”. Pelnų skyrė karė, 
je nukent ėjusiems žmonėms. 
Žmonių buvo nemažai. “Bomba” 
šiaip veikalas neprastas, bet šį
kartų bnvo prastai atvaidinta*. 
Minėtas klinbsg yra “socijalis- 
tų” ir visokių kitokių “istu”, 

i kurių taktika visiems žinoma:

tais. Aukas nutan- 
a j Lietuvą į reika- 

Kai-kurios draū-

zimierų. kurią pasakė p. P. K. 
Čėsna. Pp. J- Bakšys ir J. Kir-

relis, tai jie pasistengia parody-

liau* p.j P. Ruc turėjo antrų

BPRING, VALLEY, ILL
Parūpo ir mums Lietuvos pa

dėjimas. Pradžioje šių metų su- 
autos Fondo komitetas

ti savo gudniroų išniekiną ty- 
kybų, Dievų, kraigus. Jei ne 
prakalbomis tų atlieka, tai mo-

MMAaMM MAMf U M U O*

met visoje Amerikoje jaunuome
nė spiečiasi į vienų krūvų paduo
dami vieni kitiems broliškų ran
kų, kaip prastas jaunimas, taip 
moksleiviai ir inteligentai obal- 
siu: “Vyčiai — žvagždė Lietu
vos ateitį**ir kųdo jau net 
Lietuvoje gėrisi Amerikos “Vy
čiai*” ir siunčia geriausius lin
kėjimus, kiek teko patirti iš 
laikraščių, kaipo būnančiai mil
žiniškai organizacijai, kurio* už
duoti* yra traukti mūsų jaunuo
menę iŠ tamsos bangų, o tuo tar
pu Clevelandiečiai ir tai apšvies- 
tesnieji rado netinkamų ir su
varžytų jaunuomenę “Vyčių” 
konstitucijoje.

Būsianti* Vytis.

«0RW00D, MAM.
Šiame miestelyje gyvuoja dvi 

katrlikiško* dr-stės: pirmutinė 
“Iv. Jurgio Kareivio” gyvuoja 
penktos metus ir priskaito virš 
dviejų šimtų narių, o turto tu

ko mūsų “socijalistams” ir jie 
pagadino šių prakalbų pasiseki- 
jpą, net peštynės iškilo, apie ku
rias jokio rimto šodžio negalima 
tarti.

16 d. vasario buvo Šliupo ir 
Vinikaičio prakalbos, kurias su
rengė "tautiečiai”.

Šliupas “socijalistns” išvadi
no davatkomis. Vinikaitis kalbė
jo rimtai. Beje, už karę Šliupas 
apkaltino krikščionijų. Aukų su
rinkta : j L. Š. Fondų — $13.00. 
į Autonomijos — $5.00.

F. MontviU.

ri virš 1000 dolerių, ši dr stė 
darbuojasi katalikiškoje dvasioje 
ant tautiškos dirvos. Darbavima
sis žymus: j metus parengia ke
letą rimtų prakalbų; naudingus 
tautos reikalu* paremia savo au
komis. Šiemet pasiskyrė “Drau
gų” už organų.

29 sausio susidarė nauja “šv.

BALTIMORE, MD
Darbai mūsų mieste susimaži

no ir atsiranda šeimynų visai 
vargingame padėjime. Miestas 
pradėjo duoti (vauių darbų dar- 
bininkams, kad jie galėtų susi-' 
šelpti ir savo šeimynas gelbėti.

Šv. Vincento ir Povilo draugys
tė šelpti pavargėliams stiprėja. 

' Prie jo* dedasi visi gerų norų : 
lietuviai, ir matoma, kad lietuvis 
lietuvį nori gelbėti.

“Vyčiai” gyvuoja. Daug kar
tų . buvo tartasi pastatyti kokį 
uuFb Vrinain, vrt taFivi *i€patvJ*«J 
aplinkybių neišpildyta. Kuopa 

; vis auga, iš to matyti, kad Balti- 
• morės jaunimas suprato “Vyčių” 
Įtiksiu*, darbuoti** Lietuvos la-

euumeratoriui, tai bus nubaus
tas nemažiau kaip $1,000.00.

Lietuviai, žiūrėkit, kad jomis 
užrašytų lietuviais, o ne Rusa is^ 
paliokai* arba kaip kitaip. Bll* 
tų pagirtinas dalykas, kad kiek
vienas lietuvi* surašytų savo 
vardų ir kitas reikalingas infor
macijas ir paliktų pas savo gas- 
padinę, o ji galės tų surašę per
duoti cnumeratoriui, kad* jis at
silankys. Kad tų būtų galima 
padaryti, tai aš paduodu svar
besnius klausimus į kuriuo* rei
kia atsakyti.

1. Vardas, pavardė. 2. Antra
šas 3. Kokios giminės šeiminin
kui (Ar sūnus dnktė, tarnt^,
kvatėrantas ir tt.) 4. Ar vedęsI
5. Kokioje kalboje mokį skaitytis
6. Kokioje kalboje moki rašy
ti f 7. Ar e«j pilietisI 8. Am
žius. 9. Kiek metų kaip šiame 
mieste gyveni! 10. Kiek metų 
kaip šioje valstijoje gyveni! 11. 
Kelis metus gyveni Jungtinėse 
Valstijose! 12. Kur gimęs! 13. 
Kur tėvas gimęs! 14 Kur mo
tina gimusi! 15. Kokiame mies
te dirbi! 16. Kokį darbų dirbi!
17. Ką dirba toji dibtuvė, kurio
je airiui

Šis surašau nebus vien tik vy
rų. bet bus surašąs vyrų, mote 
rų ir vaikų.

H. JT. ArmoMs,^®
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Jmonę, tie dariiininkai yra tai kalbėti taikos programą, kuri 
j kitais sunku anot jų įvestų pasaulyje am- 

užmainyti. Bet įstatymas rei- žiną ramybę. Susivažiavimas 
kalauja juos atleisti. Iš viso savo tikslo neatsiėkė, nes kaip 
• » * ’ — ą—.in ILHRiy Uiti ūmumu i c* | 
žmonių. Juos atleidus padniės t 
bedarbių būriai ir darbas tu-italistų šunybėmis”, taigi kaip 
rėš būti sutrukdytas. Jų - gi! vyi iausis Danijos kalbėtojas 
neatleidžiant, kontraktai nu-! išsitarė, tai visi nutarimai bu-! 
stoja vertės. Taigi kontrak-; vo 

(toriai atsiduria labai keblia- j k-Ms”.

o§* žmonės, kurių

Irito? jų teorijos, taip ir tai
kos teorija remiasi tik “kapi

ATEIVIŲ VARŽYMAS.
Ateivių gyvenimas Ameri

koje juo toliau, juo labiau 
varžomas. Visi atmename 
Dillingham — Bnrnėtto bilių.Į 
kuris jau buvo perleistas per į me padėjime, bet ateiviai dar- 
ahu parlemento rūmu ir tik bininkai dar keblesniame, 
•žveta\-us prezidentui Taftui Jiems juk reikia išmaitinti sa
li- AVilsonui liko neĮx-ykin- ve, o neretai net nemažą šei- 
tas. Daugelis atsimena ir Ca- mynę, darbo neturint tas vi- 
lifornijos valstijos bilių, ku- *ai negalima, 
riame ginama ateiviams iš
gyti nejudinamą turtą — že
mę. Tokios tiesos yra ir dili-

Be požeminių darbų New 
Yorke, darbininkai, dirbantie
ji už miesto prie kanalo, taip-

RAMYBĖS PAMALDOS.
kad jį

gret*

tą kapitalistą ir

dėti, kai 
vijok ir

pralįstais, Antra, koki per

kad tok> 
kinti. B

Ii — vėl pasidaro fondas- i$ 
to maitina pabėgėlius ir to-

sint! kibk tik sau 
visuomenė mat<> kokių pikta-

bintų rki-tų.
>«hmo pri»

tik mažas saulės spindu-ule, nereflėa. Jis aiškia 
Būtų indomu žinoti, Į hokin kelta žengiama p 

ką danų kalbėtojas būtų pasi- džiųjų prasi žlugimą, 
iręs apie lietuvių sorijalistų ]j m(isnj laikraštėliai 
darbelius?

...— ...........
mūs valstijoje ir beveik tokios j l>nt nemaža nukentėtų.
kitose valstijose. Bet pasta- Kontraktoriai su tuo įstaty-1 

mu nesutinka ir rengiasi ape
liuoti ■ mur.

nioju laiku New Vorkt išėjo

Už to

šios suvaržymas, tai užgini- 
mas ateiviams dirbti publikos 
dail us. Toji tieS« jau sep- 
tjpiilika metu senumo, tik 
kaž kodėl ikišiol buvo nepildo
ma. Dabar-gi bus pildoma 
taip, kaip ir kiiv; tiesos. Įsta
tymas užgina kontraktoriams, 
aps’ėmusiems atlikti 1: kiuos 
nors miesto darbus samdyti 
ateivius darb<><iiikt:&
įstatymo nepildymą kontrak
tas nustoja savo vertės. Prieš 
keletą mėnesių unijos virši- 'gali užtikrinti, kad keletai me- 
ninkai apskundė teisme tūlus tų praėjus tas šovinizmas taip 
kontraktorius, kurie yra apsi-■ išsiplėtos, kad galės veikti 
ėmę darbus prie New Yorko taip, kaip jam tinkama. Atei- 
miesto pbžemmių kelių dirbi- viams gresia didesnis pavo- 
mo. Klausimas nuėjo į tei- jus iš tokių neteisingų įstaty- 
rmą, kuris net dviejuose at- imi pusės, neg iš Bunietto bi- 
vėjuose pripažino įstatymą 
priešingu Jungtinių Valstijų 
konstitucijai. Unijų viršinin
kai padavė skundą į Court of 
A ppeals, valstijos augščiau- 
sįjį teismą, kuris nusprendė, 
kad įstatymas sutinka su kon
stitucija, t. y. turi būti pildo
mas.

Toki tai to įstatymo istori
ja, bet kokios jo pasekmės?

Požeminio kelio pastatymas 
buvo pavestas kontrakto- 
rinms, už $147,000,000, beto 
dar turėjo būti darbai atidno- 
ti kontraktoriams už ąiiljTOO,- 
000. Tai - gi sykiu kontrak
toriams yra darbo už 162 mi
lijonų doleriu. To darbo at
likimui daugiausiai reikalin
gi paprasti darbininkai, kurių 
dabar dirba 90 nuošimčių. Pa- rijos sodijalistai atsisakė da 
gal pačių kontraktorių nuo- lyvaiiti. Jų tikslas buvo ap

Šėiausįjį teismą (Supreme 
Court). New Yorko legisla- 
tūtoje Albany eina judėjintas 
ueteifiingą įstatymą atmesti. 
Už jo atmetimą eina ir guber-1 pasisekė anarchistus laiku su- 
natorius tVliitman.

Gal būti, kad neteisingas 
įstatymas ir bus panaikintas, 
tečiau Taktas pasilieka faktu, 
kad Amerikoje pradeda apsi
reikšti šovinizmas, ir neapy
kanta prieš svetimtaučius. 
Taip dalykams stovint, kas

liaus. Diliaus norima tik ne
įleisti nepageidaujamų atei
nu, tokių-gi įstatymų tikslas 
— badu numarinti. Kasžin ką 
manytų, jeigu gyvi būtų Jung 
tinių Valstijų konstitucijos 
rašytojai, kuriems laisvė buvo 
brangi f

SOCIJALISTŲ TAIKOS SUSI
VAŽIAVIMAS NEPASISEKĖ.

Sausio mėnesyje, Copenha- 
gene, Žuvėdijoj buvo šaukia- 

įritąs neutralių Šabų socijalis- 
hj susivažiavimas. Susiva- 
židvime buvo kviečiami daly
vauti visų neutralių valstijų 
socijalistmi. Pasiuntinius at
siuntė Danija, Norvegija, Žu- 
vė.lija, Holandija ir Italija 
(vienų). Amerikos ir Šveica-

APSIVESIM IR GALAS.
(Monologas)

(Mažas kambarėlis, gana švariai užlaiko
mas. Kairioje pusėje lova, balta apklode už
klota. Po dešinei komoda, šalyj kurios stovi 
kėdė. Ant komodos pridėta nemažai visokių 

’&daiktelių. Iš abiejų pusių komodės kabo ant 
sienos po plačią skrybėlę. Uždangai pasikėlus 
#ŪThb»rin llnksmni inKoga kokios 22 metu rnor-

psodainos, kalbu, pamvgdžiydaina).
“Onriė... Brangioji... palauk širduk... aš 

tave palydėsiu! Juk žinai kaip aš tave my
liu”! Ir kur nežinosi! Jau ačiū Dievui, an- 

^^fc^avaitė prilipo prie manęs tavo auksine 
" širdelė ir daugiau nieko negirdi, kaip tik: 

“širdžiuk, kačiuk, pupeliuk, paukšteliuk, aš 
tavę myliu, tu mano risas turtas”. (Žiūrėda
ma j veidrodį). Ir kur tu nemylėsi, va, kaip 
žiba žydrios akutės, o veideliai, kaip žarijos 
dega. (Staiga užsimąščius). Tiesa, aš trupu
tėlį ant jų miltelių pabėriau, bet ar tai nuo
dėmė! Juk, žiūrėk, kokios ponios savo veidą 
nialiavoja, ■— pusę svaro ant syk ištepa !- 
(Juokdamos). O aš tik truputėlį... (Rodyda
ma). Čia bruks, čia bruks ir kaip pataukuota!

Bet kaip su tuo saldžialiežuviu padarius? 
(Sėdasi ant kėdės ir, paėmus į rankas nuo 
komodos siuvinį, siuvinėja). Kaip čia sužino
jus. ar ištikrujn jis mane myli... Kaip kati
nukas prie manės glostosi, bet ką jis mano? 
Amerikoje baisu vaikinaųis užsitikėti. Pati 
mačiau, kaip vienas vaikinas mano draugei 
vis kalbėjo (meiliai, pamėgdžiodama). “Ro
žytė, eik už manęs, būsi ponia, gyvensi gražiai, 
šilkais parėdymu”... Paskiaus gi. kaip apsi
vedė, parodė nenaudėlis, kaip myli. (Piktai). 
Visas naktelės sali fine sėdi, girtuokliauja- 
Pradės jį Rožytė barti, geruoju prašyti, jis 
tik subliaus: Tylėk ožka! matai, ve, kumštį!

Orio. ~
j; j Ubta

DAR APIE ANARCHISTUS, tiulių išauklėja blogo paveik- 
Pastaraiaiaią laiku’s uiucri-jslo dtAėjai...

kiečių spauda subruzdo rašytu Mea turime atsiminti, kad 
upie kilsiantį pavojų .š anar- į tuodu vyruku buvo suimti, be- 
chis‘ų pusės. Juo tolyn, juo sirvngiąnt <Iinaimtuoti bažny- 
labitra jų veiki’Jias pradeda ^-ią, kurioje žmonės ramiai 
daryties nepakenčiainu. Ne- meldėsi ir iri^kro nebuvo ka- 
labai senai jau antru kartu 
jiavikėsintn išdinauiitr.otl Ncw 
Y.uko katedrą tuo fniku kada
joje buvo netoli tflkstančio”Ar-gi jo vietos neužims kitas? 
žmonių. Ir tik pasidėkojant 
atydžiam policijos tėmijimui

Tai rodos turėtų matrii ir pa
tys Ferrcro thokyHos pasekė
jui, kurie tafrut ia>noYi pri- 

imti ir sustabdyti jų pragari S-ųmžinti, jog^žmušimas žmo- 
ką užmanymą. Suimtas bom
bos nešėjas italas Abarno ir 
bombų dirbėjas Carbone, taip- 
pat italas.

Suimtuosius betyrinėjat iš
siaiškino. kokiuo būdu jie pri
ėjo prie savo dabartinio sto
vio. “Vienybė Lietuvninkų” 
apie tai štai ką rašo-:

Du jauno vaikinu, Abarno I 
ir Carbone, išpasakojo labai 
indom ią išpažintį. Jie labai 
daug skaitė anarchistų litera
tūros ir persitikrinę, kad te- j 
rorizmas esąs labai pasekmių-{ 
gas būdas ' ‘ pagąsdinti kapita-! 
Tįstus ”. Kapitalistai esą kal
ti visame draugijos surėdyme. 
Tiek dabar esą bedarbių ir tiek 
skurdo, kad kitaip šitas ne
galima būsią prašalinti, kaip 
tik nužudžius keletą milionie- 
rių. Jie esą jauni, turį labai 
gailingą širdį, lankydavęs! 
Ferrero mokyklon, ir nuo
lat girdėdavę savo draugų i 
nuomonę, kad draugijos page
rinimų negalima būsią sulaukti 
be turčių nužudymo. Toje mo
kykloje senesnieji anarchis
tai skelbė terorizmo evangeli- j 
ją, o jaunesnieji užsidegė ir 
ryžosi pasišvęsti žmonijos la- i 
bui per dynamitą ir nužu- Į 
dymus. Ko nedateko iš bur- j 
nos senesnių anarchistų, tą da-1 
baigė mokintis iš lapelių ir 
anarelistų literatūros. Detek- 
tivų rankosna pakliuvo net 

nuorašas iš tam tikro, italų

saliūnininkui į barzdų bučiuoja. (Atsistojus 
ir taisydama kambarį). Dievulėliau tu mano! 
pasidarytų taip man su Juozu apsivedus, neži
nau ką padaryčiau... Ar aš tam važiavau 
Amerikon, kad būti pastumdėlė, kad vyras 
man kailį karštų? Ne, nesulauks to judošius! 
(Žiūrėdama į pu briką). Kol neištirsiu, kol ne
pažinsiu vaikino nuo galvos pakaušio iki, va, 
(rodo) šito kojos pirščiuko, nei nekalbėk su 
manim! Užtektinai to labo Amerikoj. Ant 
leinln’ipnos tmtvėi 1-nvfčc rn m i-

tuoj "įniki sudaužysiu(pa-ipiktinus) sako, 
aš vyras, aš namu galva, o tu prie pečiaus, 
prie barščių, vaikus dabok. (Nuliūdus). Tai 
man vyrų meilė! Kol nevedęs tai tik liežu
vėliu plast - plast, nuo dangaus žvaigždes po 
kojų beriti. o paskui (piktai) pačios nebežiūri,

juiupjuanu scuu u uk zuiti, ar nepamatys 
kur dailesnės mergužės (garniai nusijuokia). 
Tuojaus skrybėlaitę ant šono, papurto švarką, 
akutes meiliai pakraipo ir paskui sekdami: 
(eina ant piračiukų) “ar tamsta su manim 
neitum į “nikei šio”. “Kaip gi ne! Tuo
jaus”, sakau, ir atsigrįžus, kad pakišiu jam 
panosėn amerikonišką dūlę, —- ant trijų žing
snių atbulas atšoko. (Priėjus prie šėpos ir 
atidarius duris). Kas žin, kaip patiks Juo
zui mano naujasis parodas? (Išėmus baltą 
sijoną). Kaip sniegas tvaksi, tikras šilkas! 
Kur gi tau nepatiks. (Treptelėjus koja). Ir 
turi patikti! Kas man gražu ir jam turi būt 
gražu. Argi dar jie išmano apie parėdus? 
Vlstiek, kaip kiaulė apie debesį. (Pakabina 
sijoną. Po valandėlės).

Graži, jauna, patogi ir pinigėlių virš šim
tinės jau už pančekos užkištos. Visko kau
piau (žiūrėdama pro langą) tik vis neramu. 
Važiavau Airtėrikoii užsidirbti pinigu įr ne, 
taip pinigų, kaip sau tinkamą vyrą suieško
jus. Ir, žiūrėkit, ikišiol, nors kaavlierrų ir ne
trūksta — nesurandu. Vienu žodžiu, ameri
kietė, netinka ir užbaigta. (Linksmai). O vai
kinų Įdek pas mane meilės ieškojo! Buvo atė
jęs toks storas, (rodo rankomis) storas su di
deliu pilni saliūninkas; ir, įrėpliojęs į mano 
kambarį, pokšėdamas, kranksėdamas, kaip 
virs ant kėdės! (pasibaisėtinai) net visas 
kambarys subraškėjo 1 Mamau, grindys truks. 
Paskiaus (patylomis) išvertęs akis, krūtinę iš
pūtęs, pasišaukė mane prie savęs ir, niūrė
damas, prabylo (storu balsu): “Ona, ar eisi 
už manės? Biznierienė būsi, bosienė”. (Ty
liai). Nuleidau akis ir vos kvėpuodama ta
riau; “kad saliūnas dvėseliena smirda, bijau-

tyu mūsų žmonių vadai savo! kto paskirtoji yra atspauzdin- 
priešingais prieš tikėjimą ir į ta kitoje vietoje šilo numerio. 
d>rrą darbais veda prie tokio .'«i

tikslo. Stengiasi sukelti savo PRADEDA RODYTIES KAME 
pasekėjų kuodidiiausį prieš TIESA,
giinutią vieni žmonijai. piiež kalėtą r-riValčių kai-
sutinkame su “Vienybe Lietu kuriuose Amerikos lietuvių

perk®
pačios išsiverdu.
valgo nors sykį dienoj*

Tuo tarpu susitveria 
tetas iš 20 žmonių.

gaus yra prasižengimas prieš 
Dievo ir žmonių įstatymus.

Suimtieji anarchistai yrn 
italai. į kuriuos nuosenai pa
prasta žiūrėti, kaipo į' žmo
nes. pas kuriuos panašūs dar
bai dažnai pasitaiko. Ir iinmis 
lietuviams, kaipo lietuviams, 
tai negalėtų apeiti. Tik dėja, 
kad pas mus pradeda toji “li
ga” inip-pat apsireikšti. “V. 
L.” apie tai tame straipsny
je rašo:

Pas mus irgi yra prasidėju
si tam tikra srovė “lapelinių 
teroristų”. Jeigu jie dar ne
nuėjo iki dynamito, tai dėlto, 
kad neturi lietuvių kalboje 
rankvedžių,. kaip reikia dir
bti b.'.mha*. B : turime jau 
tam tikrą rų-i .kspropriato- 
rių ir grobikų, kurie tai švel
nesnėje. tai aštresnėje formo
je išeina mflrii gyvenimo Štie- 
sdn. AugšžiaUs minėta* Svirs
kis ir Ko. tai viena iš tų for
mų. Philadetphijoj užpuoli
mas anai* matais ant kokio te
nai paymastąr? Per lenkų i’ 
lietuvį jau toj au nuėjo. Špri: 
Valleje ahais įdėtais 
dinimaA” kunigo 8ū 
tu, ir-gi ‘ ideališkas 
buvo. Sadaitiiri pasirodė tikru, 
'‘kapitalistu gąsdinimo” bom
bomis, eksperHš. Čia seka nu
žudymas i unigą iebrio ir
Gilmanaviėiutėa. Ant galo
“narsus" Kaitis, kuris Brook- 
lyno seime pereitą rudenį

suomenei kelti kovą prieš į vai Į mos lietuvės rašytojos Zomai- 
rios rųšies teroriono platin-ltės laiškas .kuriame baisiau- 
tojus. Mūsų priedermė ginti šiai draudžiama Amerikos lie- 

’ civilizuotos hflūnijos įstaty-Į tuviams siųsti nukentėju siems 
mus, po kuriu globa mes gy- [ dėl karės pašalpą ten esan- 
venaine. čiam komitetui, kuriam pri-čiafn komitetui, kuriam pri-' 

skaitoma devynios galybės 
nuodėmių. “Draugas” apie 
tai savo ntronronę išreiškė pra 
eituose numeriuose. Ameri
kos tautininkai ir šori jali štai

“KATALIKAS” KAT. SPAU
DOS DRAUGIJAI PRITARIA.

J “Draugo” praėjusiame 
numeryje pastabą link “Ka
taliko” neprisidėjimo prie šventai Žemaitei patikėjo ir į
Katalikų Spaudos Draugijos,; pradėjo ieškoti kelių, kuriais 

Katali- jie galėtų sušelpti lietus ius- 
'“teisingai”. Paduota įvairių 
sumanymų, tūlas iš jų netik 
bevertas užsitikėjimo, bet ir:

randame atsakymą 
ko” No. 60, jog 

Jei “Katalikas” 
neprisidėjo prie 
Spaudos Dr-jos, tai neišeina,neįvykdomas, 
kad visai neprisidės, išgirdę ‘ "
apie betiisleigimą K. Spaudos pjtj|,-į.dami išrinktajam komi- 
Dr-jos išreiškėme jai kloties 
ir bujojimo. pritarėme jau 
Jei nepasidrubinome su prigu
lėjimu, tai, kaip “1

kol kas 
Kataliku

Mes vis laukėme pilnai pa-

tetai, kuriam “Tautos Fon- į 
das” pasiuntė 4600 rublių pi-į

ant žemės guli, men
kai patapę,— by tik po pas
toge. bile tik badu nesHfflpa 
— džisiigisri.
Taip betvarkant pabėgėlius 

jų plūdimas padidėjo taip kad 
Prisipildė visi būtai o sa

lė kaip pilna, taip pilna. Žino 
jau viri vežikai, kur lietuvius 
priima: kaip tik ant vakaro 
kas lietuviškai dejuoja, netu
rį kur dingti, tuoj vežikas 
pasišaukia. aakori žinąs; kartie 
lietuvius priglaudai*. Pasiso
dinęs vežiman ir atveža pas 
Mikalojaus bažnyčią.
Tokiame padėjime esant 
mūsų lietuviai užmiršta visus 
partyviškninn*. visas pakrai
pas nuomonių: viri išvien, ar 
tai serijai istas, ar kunigas, 
dsrbfflųsri, rūpinasi pagerinti 
smk-tii-k pabėgiMih vargą.
Tik Vėliaus išrenka pirmi-

Draūgag” i nigais. Ir mes neapsirikome. į 
valia. i Toji pati raštininkė, tari,

Turbūt Drangas“ it riši- i priefr keletą rav.nčių. gąsdinoJ’
liepė vien dei t», jog dar ne- į išrinktuoju komitetu Ameri- ninku buvusį Dūmos atstovą 
prisidėjome prie K. Spaudos kog lietuvius, lyg mažas vai Andrių Bulotą.
Dr-jos.
Malonu tai girdėti. Bet pri- taip darė. Labai indomų tuo timu 

žadėjimas, rengimasis kokį -ę.-ilgsniu jos laišką atspatisdi-, 
nors darbą atlikti, dar nereiš- no “Naujienos” 61 numeryje. ■ 
kia, kad tas darbas yra dir-

kas baubu parodb, kodėl ji “Pirmininkas su pasišven- 
sukaši ir (pinigų) vis 

užtenka. Sako: '‘Kweiki.il rū-
lar

kataliki
rnas ir

timo ii

■ pagas- 
dynami- 
biznis”

t

rasiprati- 
f tūrėtų 
susipra-

kur pinigu- gauni, 
Iš jo paimame keletą iširau-, bet reikia mokėti gantui ••uis 
kų, kurios manome pareito į naudu ištarsi t; jh
tikresni dalykų stovį. Laiš-1 komitetų, kišk ‘pinigui1 renka, 

okas yra svarbus tuo, kad ra-Jkns suka. 
Sytas ultrapirmeivės.

Aprašydama didelį pabėgę- duoda patarimus, iš k 
lių plūdimą į Vilnių ir jų var- pasisemti, kaip išgauti” 

Vėliau:
Liko nutartą plstint 

veikimą ir sodžiaus gyvento
jus šelpti. Sustatė įstatus, pa
davė pavirtinti, pasitaręs su 
gubernatoriais paprašė leidi
nio šelpti nukentėjusi kraštą 
net keturiose gubernijose — 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų ir 
Gardino; rinoma. tam savo 
veikimui reikalavo ir valdžios

I
įimos nrisidftti.

įaskutinėji atsitikimai
parodo, jog ar ankščiau ar vė- gingą padėjimę sako, jog lie- j 
liau “Katalikas” turės paro-1 tuviai pradėjo savaisiais rū
dyta savo tikrą veidą. Kad j pinties ir “per dvi dieni su- 
jis turės kripti prie katalikų, I rinko kelius šimtus žmonių sy- 
pric kurių nuo senovės jis tu- kin su Taikais. Gavo būtą pri< į

si pati būti paftnirdus”. Kaip šoks pilvazas,

pirminiu

tai kam ir klausi”. “Kogi tokia pikta”! klau
sia. “Aitvarą mačiau”, iniršuk atsakiau. At-ii . . _ . . • • Dlci. jiit'aię maliau | luuoUB atcidAiau*

va suie s. net Jangai subaięk»-jo (garam' mo- gjsėdo Jonas ir mane prie savęs pasodino ir
sykuodama rankomis): Palauks, paliksi šen- glostydamas petį, pradėjo kalbėti taip intikri 1 
merdėt Atu.kl^teNt wwlwi k-d ww hu±E= 6 fL* .ii“T2«7,sr*7/”’i.’ T. nanciai, nelyginant, musų paruptus Kunigas.,Ims leisčiau plautr!” (Juokmsi) Cta^ha- ..Tu„ wk ..Detikėt £^ararns nei dva. 
cha! Pakvaišo nenaudėlis. Turbūt nuo to jų sioms nes j nėra„ -Kaipgi”, sakau, “o at-1 
byro jam galvoje lentukes mbirejo. Aš (riu-l ? Xpfivki iŠ ten bėgdavai”.

juokas. 0 kaifj 
kėdės ir siuva).?'

• meni Piestupį! Nesykį iš ten bėgdavai . 
cha - cha - Tikras «iq”, sa^0( ‘<įaK j,uv<) Lietuvoj. Amerikoj da- 
s u ų ... (8ėdasi ant gįžinojau, kad nieko nėra, tik viena meilė.

Ar, J'

iš šen, iš ten, Ūkėjom gauti. 
Prie to reikėjo daugiau dar
bininkų, daugiau veikėją, pla-

plėsti.

ar bfiri trionodraiivė? A8 ta

tas atėjęs, — toks puikus ponas. Atėjo kam
barin, nusiėno skrybėlę ir, žemai nulenkęs gal
vą, sako: “sveika, tauisva garbinga ir šlovin
ga pana Ona!; Ar galima ineiti?” “Ant 
amžių amžii. įj”, sakau, “juk ne žvėrys, ne 
prarysiu; piašom”. Tas (galvą ki , __
ina) toks mandagus, toks švelnus, kad tik aut į ar aš paleistuvė? Tu nežiūrėk, k 
krašteliuko )<■ lės prisėdo, o akimis tik varto, ‘ si puošti ir ant baliaus pašokti, t 
tik varto, l’radėjome kalbėti. Jisai manės rėti, — tam Amerika; bet kad 
klausia, kaip man rūpi politika, konomija. ventt, tai važiuok, kur šunys vilko h 
(Pašiepdama) “Tai kur, ponuli, sakau, ne- staugia, (užgimę 
rūpės: mano oania Lietuvoj vis pal/vuotus; Ir ka 
biiftdus pirkdavo”. (Susi 
užbaigti, tik žiūriu, mano 
grindų tupi kojomis, rn 
mnskatuoja. agelbėjan j 
dėjau. Gaila 
šo! nebėr to — 
žiūrėjus veidioi 
ml-nzlAl.-n y: ■

luote, mano jus širdingiausios, buvo pas ma-inėr. Geras, rodosi 
! ne., turėjau tą laimę... mačiau... regėjau... ir | Bažnyčioje dažnai 
kiilhėjnu... buvo pas mnne 
kuris, sako, i . betiki riti 
Dievui.. Tfu! ridt dabar 
Sėdžiu sau vi.nį vakarą, 
dieną, ir užsiniąŠStlt apie 
Sintis, kaip t<ui gražu, net ■ 
(Nusigandus) Tik štai, ks 
vėrė, net miti■ **įoį; niututė-s. iš lumiuv;! litai-iJaa.

kelti
o ponaičio, bet t r

. Snukutis nebiau

ir ponas garbingas, 
velniukščiams, nei 
ant širdies rūgštu, 
taip, v a, k <i. p šum- 
Anykščių šilelį, pū

čio esant akis veria, 
ižin kas, durie pra

ims išrinkti

Prieš . rink imi

jau a

mą imlsiĮ pa-mminrm pianai 
veikti šelpimu, tam prireikus 
daugiau darbininkų, buvo su-

ni k 
lt ir

y- j bė. 
ly-ipa 
ia- Vieną tik d 
Po i ir myliu. ]

’ėrys, ne jam į akis, nei nepamačiau kaip išsirito! Mat 
raipyda- ko nelabasis užsigeidė! Laisvosios meiles... 1

apsivesiva”. (Gaivą paKrejpuamaj. ,
greit!” sakau, “užsakai neišeis”. “Mes pas 
lojėrį”, pradeda Jonas. (Pašokus nuo kėdės). 
Kaip tversiu nuo komodos šukas, kaip leisiu 
jam j akis

nėra ko

ietė, 
nu

DURIU. 
n.

kirtąjį vakarą renk 
rinkiman didžii 

i, davatkii 
ius kunir

Nejaugi los Juoz 
juo, kad jis neperdi 

i ant “inuvinp 
į moka-

sanunę. : 
>eiau ka 
r eičiau.

lietė, 4 
k pasi

mingai) .šiurpai per visų kūnų. kaip adatoj tad 
mis pervėrė. Užžiebiau šviesų ir žiūriu, —I J_
mūsų kaimyno Petro 
reikiaf susi i aiddps 
prie manės ir apkabi ir

Jorias. Ir ko 
pamaniau. 0

Juozienė”. Taip ir p

4

4
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’TT’. g n;

atstovavo Didžią-
kuomi “T.” pai

kį-jciją ir 8J*JLK-A- Ir jie sa- piieši.
Ja i vo protokole pabnežia, kad j tyiuar

zini
TBM

s GmGųsu stovus uitižios węalisk 
ori pripa-1 Amerikos Lietuvių argam: 
ip galėda- i ri jos, turinčios teu^ stei 
išytoja at-1 kuopas Snv. Valstijose An

A.., T. M.

kada.

s liko išnaktas vien 
s diktuojant. Dalei- 
ad ir taip, tečiau Lis

Su

incijcmis, turinčiomis teisę I 
steigti kuopas Suv, Valstijo
se, mes rokuojamė tas orga- j 
nizacijas, kurių čarteriai yra 
įregistruoti Suv. Valstijose! 

uos išrinkę, kuriuos kunigai I pagrft tų valstijų įstatymus, i 
TOe.4- ’ HV1-__ _____________________

o, kad

;se valstijose, temose tik turi

1 a ukriu iĮtiiškinimo. Ma
lė vynė” nudy
lu MUJIUUB, UUS> 
pakalbėti apie 
legališkumą ir

lai p- tuos i 
irtina, - galima

rina viso- priekį jau ’ 
darbas. Nes 
norinčiam darbininką pra
šalinti, neužtenka žodžiu 
pasakyti kad tas dar-

užtikrintas nr

PRANEŠIMAS NAMO SAVININKAMS
The Peoples Stock Yards State Bank

is Tar. Narys.

Musų Dirva.
pataria. Bet sunkti tai dalei-j Tokiomis teisėmis, kiek mes1 DARBININKAMS LA- 
sti, nes tokaąine atsitikime ką- j žinome, naudojasi trys orga- 
gi būtų5 poni Žemaitė ir kiti j mzacijos: S. L. A., T. M. D., 
tiwne pačiame susituokime pa- ir L. S. S. Sulyg 4-ių organi

-gi nemini. Čia yra kas T.), kurios organizuoja Tau-

pusę žodžio nesakiusi, jei bū- nome; bent neturėjome progos 
tų išrinktas Bulota. Bet žmo- matyti jų organuose praneši
nės atsiminė Buklios žodžius:Imu, kad jos būtų mūsų supra- 
“ nereikia rilpinties iš kur pi- j timu legališkos. Kaslink - gi 
ai gus gavai, bet reikia mokė;- 3. L R, K. A. — ta organiza 
ti gautuosius naudingai išTei- j rija yra visiškai nrlegališka, 
fcti”. Šitame atsitikime buvo i net stota ant tokio kelio, kurs 
visai kas kita; reikėjo rūpin- yra griežtai priešingas šios 
ties ir iš kur gauni ir kur i šalies įstatymams (mano pa- 
naudingai išleisti Tų rinkė- braukta). Taigi atrodo gana 
jai matė ir rinko tokiuos žmo- juokinga, kad nelegališkų or
uos, kurie galėtų visą reika- ganizacijų atstovai ėmėsi tver 

- *• tinkama; nuveikti. ti svariną Lietuvių įstaigą,
Kad būtų komitetas pakliu- nepakvietę prie to darbo lega-

vęs į Bulotos rankas, iš kūnų ■ liškąsias”. —
kunigai jam iŠphįė, anot Že- \a> kaįp sau norite! Jeigu 
inaitės, komitetas būtų buvęs tokię pastabą būtų surašęs 
geriausia. F 
teisingai ir viskas būtų ėję 
kuogeriauaiai, bet dabar v s- 
kns bus niekai. •

Dabar prisimindami plėš 
nuo žmonių aukas per klebo
nijas, bažnyčias.... o kiek jų 

K . gaus nukentėję — niekam De

BIAUSIAI REIKALINGA.
Šitoje, taip vadinamoje, lai

svės, gerbūvio šalyje, darbi
ninkų gyvenimas nėra geriau- 

vargų, skurdų, nelaimių ir tt.
Žiūpnt į čionykščius darbi

ninkus iš medžiagiškos pusės, 
gai šiek tiek genaus gy-vena 
ir gal daugiaus surastumėm 
pasiturinčių darbininkų, negu 
Europoje. (Čia kalbu tik apie 
fabrikų darbininkus). Bet iš 
dvasinio atžvilgio, Rusijos 
darbininkas yra daug tvirte
snis, stipresnis, jojo dvasia 
nėra taip vienval nupuolusi, 
kaip Amerikos darbininko.

Nežiūrint to, kad čia darbi
ninkas gauna didesnį atlygini
mą už dienos darbą ir gai kai- 
kur yra įvesta net trumpes-

Tai vienas ^abkas.
Antras, tai yra negeisti- 

niausis gal iš visų kitų, kuris 
: tiesiog užmuša darbinii.ko 
I dvasią, pulde: doriškai,- pada
ro tą-patį darbininką tekino

bo, bet būtinai turi dar įra
šyti tai konstituc.ijon, kitaip 
turėtų mokėti už 14 dienų 
darbininkui ir nedirbant

Toliau®, darbininkas nėra 
lokiam pavojuje, kad jį ištik
tų ir ligaj jta žino, kad pusė 
mokesnio, kiek jis uždirba, 
sveikas būdamas, gaus susir
gęs, daktaras, vaistai jam bus 
voltui, sergančio jo iš dirbtu
vės atstatyti negali. Kad 
darbdaviu turi mažai darbo — 
darbininkas nekaltas. Tada, 
darbdavio, nebūnant jam dar
bo, gali sulig konstitucijos 
darbininkų paleisti.
,Jei fabrike kas sugedo ant

Didžiausia banka i&skyrus didmiestį jau 
paskirta ir autorizuota Pavieto kolektoriaus 
priimti mokesnius už taksus ir biias.

Atnešk mums savo taksų biias.
Taupyk laiką ir kelionę.
Nereikia laukti.

Banka yra atvira taksų priėmimui nuo Kovo 10 d. iki 
Balandžio 30 d. nuo 9 vai. ryto iki 9 vėl. vakaro.

*. dui 1*^1. z ” e
Būtų aukas rinkę “grinorius” arba toks, nės darbo valandos (nereikė- 

kurs būt vos tik girdėjęs, būk tų užmiršti to, kad čia darbi- 
esą kokios tai organizacijos, 
nesuprasdamas jų tikslų, nė 

j veikimo ir neturėdamas ma
žiausios nuovokos atsinešimo 
valstijų link panašių organi-

tpH)hUBUT vutgusaųų.
labai netikęs elgimosi fabri- 
kos užvaizdų — meisterių. Jie 
nepriduoda paprastam darbi
ninkui jokios vertės, laiko pa
stumdėliais, keiksmo žodžius 
vartoja tuos fračius, kų ir ant 
neprotingo Arulio. Rusijos 
fabrikų dartibunkai pastaruo
ju laiku jau tokių žodžių nuo 
savo darbdavių meisterių ne
begirdi.

Priežastis, kad meisteriai 
su darbininkai taip elgiasi,

kni turi mokėti pilnai. Nemo
ka tiktai gaisro atsitikime ir 
vandens užpludime.

Matote, kad čia, nors visai 
trumpos žinutės, privestos iš 
Rusijos fabriko darbininko 
gyvenimo parodo, kaip 
darbininkas jau toliau yra 
žengęs ir platesnį kelių 
prasiskynęs žmoniškame
vcnime, negu Amerikos darbi
ninkas, žiūrėdamas vien tik į 
dolerį.

Tiek

ten
nu-
sau

TURTAS $5.500.000.00

Officera
R. 1. SCHLHS1SGBB. Pre»d«>t 
WM. J. RATHJZ. Vk»
H. C. L.AYCOCK. Vloe Pr««Mwil 

and Caahier
JOHN A. NTLIN, AnMain Carhier
LEON DRWENSKI, A»lnw>« 

Casbier
E. N Y LIK, Secrotary and Trast

Peoples Stock Yards
STATE BANK

47th Street & Ashland Avė. Chicago, 111.

Yorko miesto požeminių kanalų j bau septynius mėnesius, 
išvedimo kontraktorius atsišaukė 
10.000 bedarbių Amerikos pilie
čių, reikalaudami darbo. Visus 
gi svetimtaučius reikalaujama 
pašalinti.

Dabar 
susižeidžiau, išsimušau akį, be
dirbdamas savo darbų. Aš išbu
vau ligonbulyje vienų mėnesi, 
ir dabar daktarai sako, kad aš 
galiu eiti dirbti, bet aš negaliu, 
nes man dar akį labai skauda. 
Norėčiau žinoti, kų aš galėčiau 
gauti už tų susižeidimų. Aš dabar 
nežinau, ar man grįžti atgal prie 
darbo, ar ne.

Kaip girdėjau, tai aš visai ma
žai tegaliu gauti, — tik po 65 •. 
j dienų per 120 savaičių. Tai aš 
nežinau, ar siuitaikint su kompa
nija ar nei

Kazimieras Jokubauskū.

šiuom sykiu.
Darbininkas.jų žodžius, tai bene paeina 

tik nuo pačių darbininkų.
Mat, darbininkas atvažia

vęs į šių šalį, pastojęs dirbtu
vei!, visų pirm:. jau nuo se- 
maus esančių darbininkų ir 
gerai išsilavinu.:, ir pripra
tusių meisterių greitai išmok
sta vartoti savo kalboje keik
smo., žodžius ir, nesuprasda
mas dar jų »kšmės, taip-pat 
pripranta vartoti, kad ir pra-

MAIN1ERIS ŽUVO

įlinkas, dirbdamas vieną va
landą dauginus padaro, negu 
Rusijos darbiniu, per dvi va- 
landi). Vienok, paklausus 

________________ man nevieno ten dirbusio fa- 
raeijų, būtų galima nūsispian ! brike darbininko ir jau kele- 

Įti ir visai neatkreipti atydosjta metų apsigyvenusio,^visa-j___
bet kadangi dabar tą rašo “le- dos išgirdau atsakymą, kad ^ęs palBe8ti nebeįstengia’ 
gališkosios” organizacijos or- jeigu galėtų, tai tuojaus grį- prajg 
ganas, tad jau čia su nusiste- štų atgal.

Naujo komiteto pirmininku 'liejimu turi žmogus nusijuok-i 
Brinko Yčą, na, ir kitus j vai- ti.

rodys. Aukas sijoja per poli
tikos rėtį -. kas pirmeivis, skai
to “Ūkininką” ar “Žinias”, 
toks badu dvės, pašalpos ne
gaus.

lui, mes su mei
steriais dar įegalime tarties. 
Kad veiksianti nuo meisterių 

Į apsišvietusiam darbininkui y-Į su mumis mandagumo, žmo- 
kad|ra daug sunkiaus dirbti, negu!taško apsiėjimo, mes visų-pir-

į at- j Rusijos fabrike, f 
Ta-j Rusijos fabrikų f

kito Į jau yra daug augščiaus paki-'rinie išmokti tarpu 
tetikai, kuniginiai taisys mi- Falol l)Ct anl lai j*'k’ danK tol’auB nežengę pir-
griautus bažnyčių bokštus ar savo pastabą, kurią greičiau >myn darbo srityje, (! Red.) 
naujas statys. Dabar šelpimo galima pavadinti netikusia i negu Amerikos ds 
komitete Vien politika viešpa- kritika, kaip tiktai nežino, iš Mes žinome, kad Rusijos!mosi vieni kitų ir tt. 
taus, sijota per katalikystės. katro galo pradėjo ir, vieton darbininkai taip-pat tūkstan-; 
rėtį. Kunigas Olšauskai vi- pirmyn> nužengė atgal. jčiais vaikščioja palei dirbtu-! 
šit mg nosis nugma e. rpį^ įgid£mėkiin: — “Tėvy- jVi^ vartus, ieškodami sau dar-
Dabar tai viskas niekai, ne tvirtina, kad legališkos jjįe taip-pat, o gal dar ir 

organizacijos yra tik trys k. a. lutūaus yra nuplyšę, nudriskę, 
j 8. L. A., T. M D., ir L. 8. S. įr kariauja su« badu, 
ir būk jų cartenai yra valsti- pabandykime mes paimti

2,451
LAIKE VIENŲ METŲ.
1914 metais mainose užmu

šta 2,451 darbininkas. 1913 
metais 300 darbininkų mainie
rių žuvo daugiau. Jungtinių 
Valstijų mainierių biuro dire
ktorius Van H. Manning sa
ko, kad tas yra dideliai skau
dus atsitikimas, kad tiek stip
rių darbininkų žųva ne kokioj 
tai karėj, bet ramiu laiku.

SUMAŽINIMAS MOKESNIO.
Neprigubningi pramonininkai 

geležies išdirbimo Pennsylvani- 
joj ir kitose valstijose tariasi su 
darbiainkiška organizacija “The 
Amalg^mated Association of 
Iron, Stefl ir Tin Workers*’ kas 
link sumažinimo darbminkams) 
mokesnio.

Kode] čionai dar šiek-tiek

^’T!7av1^’s'l Nors “Tėvynė” st 
1 >nk didžiųjų L 

i^nosiea ve- tova*> organizuodam 
taus tikri ka pradėjo darbą

galo; bet ant tikrųjų, tai jillę.

9 VAL. DARBO MOTERIMS 
Indijanos unijistų organiza- 

„ rijos rūpinasi įvedimu šioje
beito, kad,i!la patys turime likti tokiais, valstijoj.

darbininkai (k0 nao įjt,, rilkalaujame. Tu- Moterims. Dveji motai atgal 

. . 1 savęs panašus bilius buvo priimtas
mandagiau kalbėti, taip, kad ^tstovų rūme, bet senatas jį 
darbų užveizdęs negirdėtų iš užbalsavo. Dabar tikimos, 
mūsų lūpų keiksmų, kolioji- įunijistai laimės ir senate.5inr

i« nosis nusmaukė.
Tada jie išgirdę-pamatę mū- i 

sų vieni ki. < rc‘ prielankumą, I 
paseks paskui mus. O jeigu1

MAINIERIŲ NUTARIMAI.
Wheeling mieste W. Wirgini- 

jos valstijoj atsibuvo Penktojo 
Ohioa distrikto ąusivienijimo 
Amerikos mainienių konvenciją, 
atstovaujanti 15.000 darbininkų. 
Konvencijos susirinkimuos nu
tarta kovoti už padidinimą mai- 
nieriams mokesnio. Ligšiol mal

inę 9 vai darbo diena “vinink,li padidin-
H^jti darbininkams mokesnio, bet 

dabar, kada darbininkai viešai 
paskelbė kovą, gal ir pasiduos

ATSAKYMAS
Pagal Wisconsino valstijos tei

sių kompanija Tamstai turi duoti 
atlyginimų, via tiek ar tas su«i- 
žeidimas atsitiko iš jūrų kairios 
arba kito. Kompanija turi Tams
tai mokėti puaę uždarbio (algos) 
už kiekvienų savaitę, išskiriant pir 
mų savaitę, ligos, jr taip-gi ji tu-

komitetas nėra Bulotos ir 
luaitės.

Savo laišką, kaip ir pir-
T^*"U ^°se itefii-rtruoti; o kitos vi- vieną paprasčiausią Amerikos
runų, kad ptnneiviai nesiųstų ^ L k R K FederaciJ 
savo aukų šitam komitetui, ja Blaivininkų, Vyčių, “Tė-į 
*” . vynės” supratimu yra nelega-

Gerai žinoma, kad jiems ne o kai g R R K ,
žmonių vargas rūpi, bet pun- J

aukos.
Perskaitę laišką manai net stovi ant

žmogus, kūnai dabai laiško tokiu ke’’°> kur,s >ra ^lez' 
itai priešingas šios saues jsta-

Pradžioje pripažįstama, tusu ,
tetalikai su kunigais pairage-,?^ ^įsimano apie ar puikius, kurie, atviri be jo-
liūs beveik vieni >.elpe, suren- '
Rimui komiteto daugiausiai idzacijų ir jų legališkuino, kuo 
jie darbavos, o gale to paties iIienor6č,au t“ėtl* ar Panasia 
laiško patariama atimti viską .išvedžiojimu nori aptemdinti 

protus savo skaitytojų, idant 
tuomi parodžius, kad tik mūs 
(suprask, kurioms vadovauja 

saB laisvamaniai ir sodjalistai) 
'' <8 yra legališkos, o 

■legališkos. Na ir 
akie tai tų katali- 
aeijų atstovai, ku

rą

dirbtuvę, perkelkime ir pasta
tykime jąja ten prieš tuos ieS- 
kančins darbo darbininku. 
Kų mes tada pamatysime! 
Pamatysime, kad jie visi per
eigas, pamatę tuos verdan
čius geležy.-.- katilus, tuos 
žvTtnhen&ns. tarškančius ra-

40 STREIKIERIŲ SU
AREŠTUOTA.

_ _ ______ L. _ W. Fairmont mieste, W. Wir- 
,i;- nepasekr.i. tada drisiui ga- «*“■!<* valstijoj, laike darbinin- 
ilime pasakvti; męs nenori-:kv streiko įvyko kruvinos riau 
:me, kad ant mūsų kas varto- ;ės- Yienas Plonas numirė 
(ui keiksmo lodžius, kaip aut 8UO‘ . .. • su darbininkais zaizdų. buares-
kntno gyvu.io. | I u (Iarbiuink„

Tarpe Ano ikos darbininkų
įsivvrn ■ « +nk« n<.geisti-

ORANIZUOJA MOTERIS.
Californijoj darbininkiškų or

ganizacijų vadai rūpinasi suor
ganizavimu moterų tarnaujan
čių visokiuose ofisuose, krautu, 
vėse. Jas norima suorganizuoti j 
atskiras draugijas, kurios galė
tų pačios rūpinties jų likimu.

lėšas. Bet jeigu Tamstos «kys yra 
tokiam padėjime, kad galite ap
akti, tai kompanija turi didesnį 
atlyginimų Tamstai suteikti. 
Tamsta turite nuvelti prie vieti
nio (Wisconsin) advokato, pirma 
negu grįšit j darbų; jisai Tams
tai galės išieškoti tiek, kiek Wis- 
consino teisės už tai skiria.

tų kuo šelpti. Nenorėtume ti 
kėti, kad vienas h 
muo tam pačiam

Me- lail 
kome tos t 
žiūrėti kok

rnėj.

sės valstijų link panašių orga- aptaisymo vingiuoja ir 
kiekvieną valandėlę gali pa
gauti darbininkui ranką, koją, 
ar galvą.

Jie išsykio stebėsis.iš tokios 
dirbtuvių betvarkės, gresian
čios kas minutė darbininko gy 
važčiai pavojumai.

Užtikrinu, kad jie į vidų 
nei vienas ir šaukiamas neis, 
bet pradės tuojau* lakstyti a- 
pie tą dirbtuvę, žiūriųėdami, 
ieškodami, kokioj vietoj, ko
kiam kampe čia taip pavojui

.ašalpos r nota, 
tarti.

liškc

4,(XX) DARBININKŲ GAUS niravns, 
DARBĄ. ”•

Iš La Porte, Ind. pranešama,
pradėjo

n;t6 paprotys, kad rodosi jis 
Sunkų būtu ir beprošalinti ir 
tokio paprmso gal nerastu- kad Miciiigan City p__
r.iem visoje Priropoję, perėję, veikti vagonų dirbtuvės Haskell 
skersai ir iš. 'gal i ir Barker Car Works firmos.

Tos nnnrotip f v. snė-rns .' Laike šešių savaičių dirbtuvė-

BUČERIŲ UNIJA AUGA.
Delas mieste, Teksase bufe

riai žymiai auga; kad gėriau sa
vo reikalus aptarus ir susiorga- 

, Driąs buferiai mano 
pradėti plačiau veikti.

200 MAINIERIŲ ŽUVO.
Baisioje eksplozijoje Layland 

mainote, netoli Hinton miesto 
W. Wirginijos valstijoj žuvo

NARIUI DRAUGIJA NETEI
SINGAI UŽDEDA BAUSMĘ 
(J Teisių patarimų skyrių) 

MinersviBe, Pa., vasario 12 d„ 
1915 m. Priguliu j vienų draugi
ja jau 1 ’ nu (u . pi ■ a»iau į tą 1 
draugijų treciais metais po jos 
užsidėjirao; po šešių metų išva
žiavau j kitą -riestų. Čia būda
mas, per 10 metų pašiurdavau 
reikalaujamas mokesnis. Nariai, j 
kurie kitam miete gyvendavo, yra 
paliuosuoti nuo laidojimo numi

“TĖVYNĖ” RAŠO NES/ 
MONES.

laikraštis 
' straipi

tt tos n< 
risis, k

Aitas
škos ■ iztvi rtiiiiuio z*

esmu nr.n

prtdu
luiilit

bę. Todėl būtinai reikn’mi.j 
kad ‘‘Tėvynė*’ nevėliau, kai 
j 2 ša - -

yra nei 
gąlihko.“ katalikiškos organ

gražiausiais ’g žodžiais, kaip(lalk,• l’88*11™"!11 !aik|1 £an,i 
tu katras mokėdami, išsiko-: darbinin-
,. .. . . . Jehuis darbą ir ant tolesnio laiko,boti vienas antrą. Nors tai i 
yra daroma? juokaujant ir j 
tarp geri a n .-j draugų, vienok 
toks elgimos nei vienam gar-Į 
bės nedaro. Žiūrint iš šalies j

nei ją, nes jie tai negali išpildyli. 
iDabsr minėta draugija pa- 
I darė naują konstituciją, kurioj .
I terp kitų dalykų, yra 
kad jeigu narys draugijos, vis” 
tiek ar kitam mieste gyvenantis 
arba ant vietos, nepalydės numi
rusį draugijos usrĮ. tai turės »ž-

I mokėti nurodytą bausmę. Tiek 
I daug metų prigulėdamas minėt o j 
į draugijoj, esmu priešingas tokiai 
;netekringai permainai. Afan buvo 
I bausmė, $2.00. uždėta už nedaly
vavimą laidojant numirusį, tai 
aš nuvažiavau j tą miestą ant susi
rinkimo ir prašiau, kad man tą 
bausmę dovanotų; man atsakė, 
kad aš toriu tą bausmę užmokėti, 
o jei nenoriu, tai galiu prasišalin* 
ti iš draugijos. Aš to reikalavimą 
Bytdejau išpirdyti nes kitam 
mieste gyvenau. Neteisingų baus
mių nenoriu mokėti. Norėčiau Ži
noti, ar až galėčiau paduoti drau
giją j teismą ir pareikalauti ma» 
sugrąžinti visus pinigu*, kuriuos 
aš įmok 
giją ?

laukiama STREIKO POPIE- 
ROS DIRBTUVĖSE.

Valley Paper kompanijos, ku
ri randasi Holyoke mieste, Maus, 
valst. darbininkai rengiasi strei 
kan. Moterys darbininkės parei
kalavo, kad jų alga būtų pa

skelta iki 7 dol. 50 centų i sa- 
, ., i ■ - ■ . vaitę. Dirbtuvių vyriausybė at-

r Amerikos raksianti apdirbimui laukų dar-1■ relkaJavim, iipi|dyli Dar. 
ą, nurody-! bininkų. (bininkai mano Rtreikuoti
darbininkas1 
ilęs, toliau

FARMERIAI REIKALAUJA 
DARBININKU.

Iš Milvaukee, Wisronsino val
stijos tenykštis neapmokamas, , . irujas', MS urnĮHiJunr.iuuB i

j tolų pnsie g}mą, tikim pdi-jjerho guieJkojimo biuras prane-Į-| 
tinties reikia. Prie to, kąkalbė ^£(j farmeriai jau pradeda
jau apie Ru ijc 
fabriko darbini 
mus, kad R u si j 
yra augščiaus ] 
nužengęs P’r|l| 

kes, — tai Ir 
-įvesti dar šį

būtų laimi rdk

i liudijus Uai ląrnui 
is {lieka priimtas pri 
ra tuvėu, tfojaim. jj 
it-jdaina kons’itarij 
si-lto fabriko, i kurį

darbi-
s. v.

KOVA PRIEŠ DARBININKUSo.^S^.d TEISIŲ SKYRIUS.
įvedė nauji

n. J to. A. A. Stoki

* g® ,

ii yra duo-!VOi 
— įstatai ?iu 

niro priiin- siai

pilietei. Ant galo Arizo- 
ąlftijinėa tiesos pareikala- 
id darbdaviai turėtų akai 
savo d:

ir kif norite i mot r, jr paniekite

rininkų mažiau-
Advokatas A. A, Stakt*.

“Draugo" skyriai, 1HOO ’

davro, bet kad žinotų kar au- Darbininkas, turėdamas įsta •' 
eiti, kur kreipties nelaimi - at- t .ih, jau jis ai iai mato, kaip ' ' 

jis turi elgti' S ir kaip jo darb- įJeigu jie to nesura-
rt it ueijiaėmis.
us pripažino

utinių Valstijų i 
tair tiesas ne 
Taip-pat tuoa •

■aa vaivi rąs.ym siūty nj. 
rali, mes tavo dirbtuvėj! 

*-lytų .^bti imsime, nes tu neuztik-
turi rigtle: >l< JUO

Be to darbininką*

14 dien

tiems j»tatan.« t.’isa 
tik išėjo nuosprendis

V tomo,

SUSIŽEIDt WISCOWBINO 
VALSTIJOJ

(| Teisių patarimų skyrių), 
Goodman, Wis., vasario 8 d., 
1915 il Ai norėčiau paklausti 
kaip man reikia daryti šiame da
lyke: — Aš buvau priimtas dirbti 

paskui mane nusiuntė 
gelzkelio. kur aš dir-

ei iškuose;
Ne* dirbti ant

no j dr«w-
M. «.

ATSAKYMAS.
; Tokiu paragrafas konstituci,:' į 
yra visai priešingas teisėms. Ga
lite tą draugiją paduoti j teismą, 
jeigu ji Tamsią iš draugijos pra
šalintų už tsi. A. A Š.

5

5



ŠI
Nemo.ini inkuria sorijaltat taką lianką,

Pinagvija.

TAUTOS FONDO REIKALAI.
ATSKAITA LR TAUTOS FONDO STOVIO KOVO 3, 1915.

A. Žemaitis. A. M»d irtis, J. Masionis,

tiua.10.00

92.00

12.25

15.25

18.24

30.55

4.10

8.75

481.41
2.00

127R3
10.00
50.00

70.80
22..60

Brookiyn, N. T.
(Per p. K. Vasiliausko ir ^-lės A 

Pltašiotte vestuves).

5.25
1.00

eo Į reikalus.

i visauos
. . .. . |*okiu būdu apsireiškia. 1_____ ,

tyrai ir moterys nežiopsokit' I balha apie ^..jaiuiną .bekalbėta- 
“Naujienos" neužilgo žada ap mj i_kurij. ^įteįi-tito, bank,.

ai Sėjo. Publikos buvo ne-, ri)[,j,w 
skaras pilusi nustae- Į,, ,

Per prakalbas H. L.

1-1339 S. A 
m.

lieju laimingo gimimo ir dar 
laimingesnio mirimo kapitono 
pypkės. Visi eybukai. pypkės ir 
tabakiniai krepšiai kuopou! To
kios progos pasitaiko tik vieną 
sykį į 100.000 metų.

Kalbėtojai puiku; nurodė Moto--
Linimeotą Įtrink ji gers

kada jau kišenė* pilnai prikim
štos pakelia kepurę, paroda kul
nis ir sudiev. Tštikro soeijalistiš- 
kai ir broliškai!

NAUJA MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPA.

12 d. kovo West Side susitvėrė 
naują Moterų Sąjungos kuopa.

Ant galo kuo. K. nuodugniai iš
aiškino Sąjungos tikslą. Prie kuo
pos prisirašė 9 naujo* narės. H TAUTIEČIAI:

Ar turite nuolatinį darbų

Ir kame gi čia. )M> šimts pypkių 
'kaltas “Draugo”, jeigu tauti- 

dantų ninkai ir socijaltatai rengiasi, 
už-1 sekdami klerikalus važiuoti j 

Laimingos keliones!
Draugas” kleriksln i'epažįsts ir

Graudūs verksmai, 
griežimas ir nusiminimas 
viešpatavo Jurgių Spurgių, Trik ‘ peklą, 
su ir Btatamutų šeimynoje. Ne
senai dar jų pagimdytas kūdi-įjie jam negalvoj. Visus klerika- 
kėlta, brangus Kapitonas Pypkė, Į lūs pavedam gerai širdžiai "Lie- 
nasikraustė pas Abraomą ant tuvoa" Jurgio Spurgio ar Spur- 
paskutinio teismo. erkia, aima gučio ir tegul jie nusekę paskui 
nuoja ir dejuoja pypkės gimdy juos į pragaro gelmes iš klerika- 
tojai ir laukia savo ei’ os Who s i lų pagamina kaušą smalos ir pak- 
nextt !rapinę “kareiaja" išmaukia už

------------------ istoriškų lunatiuų sveikatą.
Lietuviu Muzikos mokyklą ap

lankė Beethoveno dvasia ir ne
patenkinto nelabai muzikališkai 
skambančiu mokyklos vardu, be 
žinios jos Įsteigėjų uždėjo ant 
mokyklos sienų tokią iškabą: 
“Beethoveno Konservatorija". 
Raistai susirūpino mūsų muzikai 
išvydę tokį “cudą" ir negali lig- 
šiol nuspręsti ąir pasilikti Lietu
vių Muzikos Mokyklos mokyto
jais. ar persikeisti į Beethoveno 
Konservatorijos profesorius.

Tautos Fondo išdaR gerai pa
augo Lietuvių Dienoje. Kiek 
tautininkai surinko Gelbėjimo 
Fondui tą dieną ikišiol nesužino
ta. Tūli spėja, kad jie o deda iš 
kairės pusės surinktos sumos ir 
tokiuo būdu sudarę net 000.030 
sidabrinių. Turėtų būti dėkingi 
šv. Kazimierui už gaustas aukas, 
nors pastarasis ir ne jų partijos.

Tautiškoji tautiečių partija iš- 
skilusi iš soeijalistiškai — patri- 
jotiško Seimo Brooklyne rieks?? 
negali sutvarkyti savo įstatų. 
Jos augštieji viršininkai nesutin
ka dėl popieros spalvos. Dakta
rai nori geltonos, redaktoriai bal
tos su kruopelėmis. biznieriai rau- ■ 
donos. Jau prabėgo keli mėnesiai 
karštai tylių debatų ir niekur 
nieko. Ir kada tie tautinio 
kai iugys daugiaus vyriškumo!

Vanario 27, 1915. hlnm T«uto» Fondo įplaukusiu .aku ..... ..^W3L8< 
Kovo 3, 1915 Įplaukė: Nuo Kaėhino kratoaąją paveikslA pittston, Pa.

.. .. •’ ” A T. P. komiteto aukos PiSlatoiu Liet.
>. >> >< >• ” v, T. F. komiteto, aukos New Philadel

vbioa. Fa. I.ietuvią................ ............
.. .. " » ąv. Juozapo I'raugvstėa ii W«akegan, IU.

>. >> •• »> >> Liet. PUiefiu Dr jee i* Ktogeton, Pa. ..
• • •> ” ’• KingstoBe Lietuvio pelnna ano krutamą

paveik.i. ....................ĮįJįįyĮė........ -
• • >> >■ >* v Tautee F. komiteto uue Breokl'r o Lie

tuvi, .........:.............-X..............  »??

n*s, A. Dsgfi, J. DHpctria, K. Pta j HeįsigyH MVO loCHUŠ 718 
kauskM, P, į nM įs f

Po 50c.: Karolius Ražėnas? Povilas į 4 
Bar n atonis. j

po Kasė: v. Genytė, v. atekertfiu.! namai ateityje ir su ma- 
Laba U EaM Ariington, Vt 911 50 > njm JrĮnuner Land Q0- apsiė-

- — j jo taip gerai, kad aš noriu

M. Peėull, i j iem& padėti, kau jie pat.ųi
Po 31.00: A. Steponą virius J. Mu 

ciBkevičiu,. P. Euklerys, A. M. Peifi 
limt, J. <.iearatth.

Po 50c.: V. K.rjAtu, P. ZyąmM, J.
J. BritraJaitis, 8. J.nuėkeviėiB, J.

džisuaius sodnais. Tmp-pat 1700v
žernčv nuo $5.00

As pats pirkau 40 ge.oe už akrą.
akrų Žemės, kuri bus mano Foantain yi* dldtiąnri* eeutr.lialą 

lietuvię iniestaR Jame randaai 18 što- 
rę, buka, 2 mokykli, S javę magazi
nai. Perka visokius javui iemdirbygtėa 
projektus ir maferiinla- Tik 4 mvlios 
nuo kataliku baiByvios.

Atvažiuokite pažiūrėt 
tomebiHu p&vėtiaiu. aprodydamas 
da«g patūgię fermų ii kurtę gaUsitc- 
sirinkti aau patinkamą rieteJę. Per- 
kantienis žemę kaštus irt geležinkelio

daugiau gyventojų mūsų 
lietuvių kolonijoj.

Mes lietuviai padėsime 
viens kitam pradėti ūkinin
kauti. Aš esu gerai apsipa-

"Keleivio redaktoriai penūtai- 
tę “Drauge” naują darbininkų 
skyrių “Mūsų Dirva” iš didelio 
smutko pradėjo kepti naują kum
pį, tik nebagai niekaip negali už
uosti, ar tas kumpis paeinu nuo 
ežio, ar nuo šunies, ar nuo bež
džionės. Neįžiūri “Keleivio" 
profesoriai, kad kumpis priguli 
pačiai “Keleivio" surūgusiai ypa- 
tai.

Jeigu norite dasižinoti kaip 
“Keleivis” prisipažįsta gyvu
liu esąs, perskaitykit “Keleivio” 
pastabas 10 numeryj. Jisai 
‘Draugo” sakinius apverčia at 

bulai ir gėrisi, kad jis gali atsis
tojęs ant visų keturių ir apačios 
geriau skaityti, negu paprastu 
būdu. Seniai reikėjo prie to prisi
pažinti.

Kad redaktoriams prisieina 
dirbti dirbtuvėse nėra ko labai 
ir stebėties, bet kad redaktoriai 
ir dar socijalistai, kaip pa v. 
“Keleivio”, pardavinėja “brost- 
vaa’’, tai dangiatis kaip nuosta
bu.

*’ Petro Karlaucke — Aukos fištuviy iš Si- 
niabury, Coaa..................... ,1.................

*’ Juoro Sadanako ii Lowoll« Mass ....... ..
4v. Cecilijos Moterų Draugi jos B PittstM.

*’ A. J. Gudaičio — aukos nuo lictuviį’M
Ne* Phila-ielpkia. Pa. .7..................

” A. J. Gudaičio — aukos nuo Lietuvių iš 
Cumbola, Pa....... .

” v. T. F. komitete — aukos nuo Lietuvių 
iš Newark, N. J.. . .......................

” Barboros Antanavičiūtės iš -Chii ago. 11L
f’ Kun. A. Lopato — aukos surinktos Bažny

čioj. Rcranton. Pa......... ...............................
” J. Skirmanto — aukos surinktos tarpe Lie

tuvių Easton. Pa............................. ...
” K. Dumblienė -- aukos surinktus tarpe a

Lietuvių Baltimore.......................................
*’ M. Launinkaitift — sukos surinktlaike 

prakalbų 57 kuopos, S. L. R^. K. A. Exeter, 
Pa.............................................................

” Juozo Schultt iŠ Sheboygan, Wis...........\
r- A. J. Sutkaus aukua nurinktus laiko

kalbų 39 kp. 8. L. R. K. A. ^bieago, I1L
” šv. Ambrozo parapijos iš Port Was- 

hington, ........................ A........ .
” Vvčių Draugijos iš (Roseland) ChicagO, 

UI................... ...................................... .
A. J. ftirunaitis aukos Lietuvių iš Oran- 
ge. Mass.................................. ..................

” v. T. F. komitetas aukos Utuivių i*
Boston. Mass. ......................................

” Birutės Choro iš Mahanoy -City, Pa.
** M. Kučinsko aukos Readingo^ Pa. Lie

tuvių .... . . ...  . ................................
6v. Vincento Draugijos iš Denora. P*.

” fiv. Vincento Dr-ja ir žv. CeciUjas 
Choras iš Scranton, Pa. .. ...............

,f v. T. F. komiteto aukos lietuvių iš

se valstijose, taigi as nu
rodysiu iš kur gauti geriau
sių sėklų, gyvulių ir ūkhiiu- 
kystės padarinių.

, Kompanija gali parduoti 
ti.io'jums žemių Wisconsino ir 

M1° Michigano valstijose už la
bai pigias kainas. Už 40 
akru reikia įmokėti 4200.00, 

PRANEŠIMAI. likusius galima išmokėti la
ibai lengviomis išlygomis. 
Į Ateik ir prisidėk prie mūsų, 

ateik į mūsų

J euateji 91.00
Po 60c.: P. Stremantas, J. Kini-

Muskae. A. Montvila. T. Jermsta. ’
Smulkią aukų sur. 9’ ,A
Vite labo
Pinigai pasiųsti kasia. B. Vaišnorai, j

K. Dumblien*.

Burbulai.

CHICAGOJE.
Peveikslai Bažnyčios naudai
Kovo 7 d. Apvaizdos Dievo sve-

Km nori ingyti laikraštininko j U‘B«> bnvo rodomi paveikslai ii 
vardą ir garbę tegul nieko nelsu-’ Lietuvos istoriškų vietų, žmonių 
kęs nusiperka “Naujienų” šė- gyvenimo ir lietuvių tipai. Šve
nto, Dabartinės karės m«tu labai tome pilnutėlė, kad nebuvo nei 
pigiai parsiduoda. 10 dolerių ver-; vietos kur stovėti. Kun. F .-S. Kė
lės žėras tik už 60 centų Soči mėšis aiškino kiekvienos vietos 
jalistai neužilgo žada broliškai; sv»rb? dėl lietuvių. Parodžius ko- 
pssidalinti savo laikraščio serais ki08 n0™ parapijos bižnytėlę ar 
ir be jokio mokesuio. Kapitaliz-1 apielinkes tuoj pakils iš sėdynių 
m.ts nyksta — “Naujienos" vys-!keli žmones, kad geriau pamačius, 
ta, o dar tūli ubagai dvasioje tuomi rodydami, kad ji*tns tos 
skelbia būk socijalistai kapitaJ '"irios yra brangios ir gerai ži
lus krauna. į nemos.

. i Aiškintojas nemažai prijuokino
Iš “Tėvynės” padangių išga- susirinkusius. nupiešdamas ga

ravo Kipšo pastabos šalin žiū-! lūkėjusius lietuvius VUniaus sė- 
nnčios ir eta sukamoz. Gal kote dybae" * kttiP iie b‘j° vardo lie’ 
nelabasis “klerikalas" jas pa. tuvio, kaip žydas kryžiaus, 
vogė, o gal bestaukdamos sau 
sprandą nusisuko. Reikėtų S. L.
A. pasiteirauti ir jeigu ištikrųjų 

laimė įvyko. — išmokėti poa- 
mertine.

aprašymai dykai. Rafryk tuojaus.
J. A. ŽEMAITIS

Serą d ton. Pa............................ į.................
” *’ ** ** M Felikso Šlapelio aukos Lietuviu iš East

Arlington, Vt. ...................................
Kovo 4, 191.5 Įplaukė: Nuo V. Butėno aukos Lietuvių ii North 

Abington, Mass............................. ...........
Pasiusta Vilniaus A N. Nuo karės Lietuviu Dr jai .. „ ...........

PARRTDUCFBA PARMOS.
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražiu ir 

Kveiky vandeni? ir žuvinga tžery* 
kur daugelis lietsvię yra apsigyvenę 
ir gauna iš tų žemių visų m a tetą. Ne
reikalauja prašyti, kad bosas duotę 
darbą, bet jaučiai patys ant mo.-m 

, bosais, žemės gera ir derlinga. Oras 
toka pat kaip Lietuvoje, žemę leng
va ingyti. Galima ganti nebrangiai ir 
viaokiomis išlygomis nuo 12 iki fO do
lerių už akrų,.

FRANK BAKENAS
Millerton, Mieli.. Mason Co.

42—19.
ST. CHARLES, ILL.

Kun. TaSkfinas iš Roekford, i Jfašvk arba 
fll.. kovo 21 iki 26 bus šv. ^8tr’^0Į(^Sį.
bažnyčioje ir klausys lietuvius iš-i ' ‘‘ wATaVTTT A 
pažinties ir atliks kitus dvasinius! "• ” AJoVUaLiA.

133 W. Washington Str. 
iRoom 1007, % Grimmer 

•'•'"j Labdaringo. draugijų, kuopa ant ChiCagO, III.
94 SS I Tuwn °f Lake turte susirinkimą nedė____________
57.85 Uoj 21 d. kovot 7:30 vai. vakare, iv.j -

Kryžiaus parapijos svetainėje. A KADZEVILZ
Kviečiami atsilankyti. Organ Builderj, 104 Warwiek 9t.

----------------- - N’ewark, N. ?.
PBAKESIMAS DBATOAMS IR vi Varsnų dirbtuvė Antano Ra 

SuOME-vEJ. uzeričiBtlfc 104 W8TVick St.,
Nevvarke N. J. Dirbu vargonus 
vist, konstrukcijų Pertaisau se
nus.

Kiekvieną vargonų darbą rei 
kale atliekame kuosąžinihgieu- 
siai ir pilnai gvarantuojame.

Dirbtuvėj dirbta to amato 
specijalųtai. Reikale meldžiu 
kreipties aukočiau minėtu antra-

SjO
19.89

234.92

28.50

IĮ.50

f ftfi
2,000.00

21 d. kovo, nedėlioję, 7 vai. vaka
re iv.” Kryžiau* bažnytinėje svetai
nėje 85 kuopos 8. L. R. K. A. stribu* 
prakalbos ir iSlaimėjimas tono aug-

Iš viso iplairkė atikų Tnntos Fondan iki Kovo 4. 19T5. t9 7SR.20 !

ATSK AI T A UŽ TAUTOS FON DO ŽENKLELIUS.
Vasario 27, 1915 balansas už ispaduotus ženklelius .... ......... $481.99

Kovo 3, 1915. įplaukė: Nuo J. 8. Laukaitis už knygeles, Pit-
” ” ” . M ” teton. Pa. ...................
M ° ” Jono Vaičiulis. NortbamptoK *W«mi.

už z - n Haltu s ....................  .T.Ht, ;
” "J. Vaičiulio, Northampton, Mass. už kayg.

” P. Pranta, N e vark, N. J. ui ženklelius 
” K. btrųmskis, Brooklya, N. Y. už ženki.
” D. Žutautas, Chieago, III. už žęnk. ir knyg.

Biekšo, VVest Lynu, Mass_ už ženki

5.60

M.

s.oo
4.70

25.90
25.20
1M.70
4.00

Nw?ŽirdŽiAi Ir apHilnnkytj
j minėtąjį vakarą, nes bua g«ri kal
bėtojai, o antra, an iAlaimėjimii aug
liu ton n, tai kurie turite nunijiirk^ 
tikietu^, malonėkite Atmneiti su savi
mi, bus veltu inėjimas. Anglis paau 
fevo narys S. L. R?K. A. «5"imcįfofi.

St. Marcinkevičia,
M. Saučuvėnaa, ražt.

Ii viso už ženklelius įplaukė 574.19

U viso auką ir uš ženkleliu* įplaukė ..................................  910,332.39
*3,332.39 raudasi sudėti Tautos Fondo vardu Polithania State Banke, gi 
92000.00 arba 4608 Rubliai pasiųsta i Lietuv, virš paminėtai draugijai.

B. VAIŠNORAS.
Kasininkai.

AUKOS TAUTOS FONDUI.

(prisiuntė 8t. Baltis).
Po 92.00: K. Gurauskis, A. Vaišvf 

las. Juozas Jaustukas.
Po *1.00: J. Buitis, J. Janauskienė,

A. Misiukevičius, A. Aukitakalnieirt, 
J. Kaunas, A. Kubilius,-Vincas Guo
ba, Juzė Aipailienr. A. Gudaitis, VIa- 
•aa Uioaae. M Ftmežiene, M. Kaa- 
lauakieuė, Ona Z 'elienė, Ignas Mi- 
laritiua, J. Mažurkevičius, L. Dobro-

Perstačius Lietuvos Vyčio pa
veikslą publika sutiko su gausiu 
rankų plojimu.

Linksmai ir naudingai laiką 
praleidę išsiskirstė. Inėjimas buvo 

’ tfk n bontsT

J. Žekonis. J. Tarase vižlus, M. Tara
sevičiūtė, P. Kilkus, J. Aadriejauskis, 
P. Vaiivilis, A. Jurgelionis, A. Rudai
tis, A. Janušauskas, K. Buėis, 1. Na
vickas. A. Ambruievižiua, K. Valutis, 
Jonas Petrokka, P. Gisauskas, V. 
Tanikis, V. Pat ak i Akis, V. Orilin, P. 
Taborą, P Haitis

Nenuorama..Amerikoje turime legališkttąį 
ąo. ijaltatus. levąliškus tautinio-!
kus ir legališkus apšvietos mylė- U BLAIVININKŲ JUDĖJIMO.
tojus. Visi kiti, kaip tai katali- 14 dieną kovo Apveizdos Dievo 

J. JtoT'artyviai ir kitų pakraipų parapinėj svetainėj atsibuvo sntg- 
KNnės nelegališkai atsirado, nes: gį blaivininkų pramogėlė. Vieti- 
Tėvynė” nedalyvavo jų krikšto j nės blaivininkų kuapos rūspes- 
kilmėje. Į bobutes, mat, niekas 

nepavadino.

“ Rinkitės, kuinščiuokitės, ir 
peškitėa, tik Tautos Tarybą sut
verki!”. nelabai seniai kariškai 
šukavo “Lietuvoje” Jurgis Spur- 
gis. Šiandieną Tautos Tarybą jau 
gyvuoja, bet Jurgio Spurgio ka- 
riškumas dar puikiau pasivadi
no ir, šampaną bei brandę ge
riant, toks tokį pažino.

niais buvo4 parodyti iš istorijos 
paveikslai. Žmonėms labai paveik
slai patiko, publikos buvo pilnu
tėlė salė.

tukauakaiU, N. PcMŠtei, J. Htarpeva- 
ki». L. JurgelioBieač, A. Zadeika, M. 
Gmšauakaa, Ona OrušaunkienA, Ant. 
Balčikonis, K. Subičienė, Juozas Goš
tautas, J. VlužiuU, S. Svetkauskieaš, 
J. Dunauskas, J. Eterskii, J. Lengvi 
bis, K. Khmaitė, T. Žekonis, V. Tam 
kevičiutė, P. Vaiaikauskas, V. Bart- 
kos, D. Sepulionis, 8. Cibulifiskla.

Vardus ankojuaię mažiau 50c. ne

Ljgtk out katalikai! Safety 
first! Skaitydami tautiškus ir 
soeijaiiškus laikraščius užsidėkit 
ant galvos, kojų ir rankų geleži
nius apeaugotojus, nes tautinin
kai ir aocijalistai
‘"pekliškų mašinėlę” ir įburę į 
savo leidžiamų laikraščių lapus 
Žada išsproginti visus katalikus. 
Neapsigaukite.

Girdėjęs.

VAKA

14 dieną

Pelnas nuo ha Ii ant parengto Iv. 
dmiero Dr jos 

8u smalkesnėmis aukomis 
iš Aurora, 111.

Waakegan, UI.
iv. Jnozapo Draugija

Ka- 
911.00 

viso labo 
942.20.

910.00

TuatK ūkę ra bok nepeigol- 
MD7GV.

Europoj gimę įmonės jau parodė 
geras pasisekimus išdirlnme Arkansas 
ir Louisianos ūkių, šeimyna pradėjus 
au dešimts—dvidešimts akrų akinimą 
žeme. visi gerai gyvena, kr; - net 
turtingi. Tas pats laukia tavos 
šiandiena, lėmė pigi ir lengvus H-

farmacijų, L. M. Allen P. T. M., 
Rliek Island Line®. Patarnavimai mu
sų apgrikultūros dep&rtmento sutei
kiami visiems naujai apsigyvenu
siems.

Geriausios Farmosi

HEDAKCIJOS ATSAKAI. F^j
Vllnečiui, Lakštlnjeliui. Nenorams 

mums prisieina Tamstų koresponden
cijas atmesti, Bes apie tas pačias 
prakalbas panaudojome, kiek irt, 
ščian gavę, kitų korespondentą ap
rašymus. Kviečiame d^niau rašinėti.

LakStin^ėllui. Eliją nesunaudosime, 
nes parašytos be eiliavimo taisyklių. 
Šiaip minties ir jausmo indėta gana. 
Patartina įsiskaityti dailiosios rašti
jos ir pastudijuoti ęiliavimo taisykles.

Už tikrinu žemes. Nepirkite 
prastos žemės, yra užtektinai ge
ros žemės, juodžemio su moliu, 
arti miestų, geležinkelių, mokyk
lų ir bažnyčių, parduodama visai 
pigiai ir ant lengvų išlygų. Ak
ras nuo 10 iki 18 dol. Valstijose: 
Wis. ir Mieli. Taipgi parduodam 
išdirbtas farmas su budinkais vi
sai pigiai Del platesnių žinių 
kreipkitės žemiau nurodytų ad
resu. Mapos žemės dovallai.

Chas. Zekas & Co.
97.20 : laiBBOti “Sietiną". Visas “Atsakymas ĮJijflįSn! St 808
Vai- i “Sietine1 ’ Šmeižikams'' yra ne kas ki- '

1 Chicago, III,

P. Valukeviėius, K Jas. rakau. Baltras) vicB, apie kit, dalyką aprašė ki 
Norkus, I. Vaicekauskas. j ti ankMiaii.

Kolektoriai J. Dobilas ir J. Gro- Sietino Išrinktajam komitetui. Mums 
derki! surinko emu šiomis aukomis | išrodo lyg Tamstos norėtumėte išrėk-

Kolektoriai B. orkas ir I. Vai-, ——— —-—=^---.
•iskanskan mirlnk. erėštHnmis « I.M I tau, kaip tik reklama “Sietino“ ir ypa

daną Draugijų! ...tL L.ouujt 9UJI3, Ssm* ”»r»»*o'' •»»«/*>•-]
_____  janu privatinių žmonių gyvenimas ne 

apeina. Nedėsime, 
žemdirbiui. Suvartosime vėliau.Viso labo iš New Fhiladelphia, 

a I127.R3.

Plttiton, ft j. Skirmantui. Pasiuntėme eentro
»v Kaiimiero pnrap hažnytinla j „štiuiakui.

siurM įkyri rara pelną nue inreng v. Sasnauskui. Neperakaitėme.
ko kiarirto 940.00 j Aleksai. Aunku ką pasakyti apie

Watorbury, Conn. | veikalą jo viso neperskaičius. Prisiųs
ta Petro ir Povilo lėr-joe susi- . kitę pabaigą, tada galėsime tikrai 

nokusi aukojo: i nuepc^tL EvJoa kad tik“
Juozas Kudirks ąlO.OO

91.091
9119

labu *12,10. | SKELBIMAI.

“Aušros” Mokykla
Mokinu angliškus kalbos

’’ Lietuviškos kalbos
Tl Aritmetikos
” Knygvedystės
” Stenografijos
’ ’ Type sriting
’ * Pirklyboe Teisią
” A be Inos Historijos
" Su v. Valst. Historijos
’ ’ Geografijos 
" Algebros .

Pigisi parduodu geriausias gat 
farmas budiakais, sodai? užst 
javais. Turiu visokio didumo fermų, 
žeme-molis su juodžemiu ir molis su 
•unielžemiu maišytas. Derlingiausia

šienui ir sodams. Turiu daugyų fer
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj Ameri
koj lietuvių fermerių kolonijoj, kur 
as esu pardavęs 320 fannų lietuviams. 
Apialinkėj miesto Bcottville, Maso® 
County. Miohigan. Kuris yra turgau- 
b jausis farmern miestas visame Sta
te Mkh. Viduryje derlingiausių ir 
gražiausiu lygių laukų. Keliai žvi- 
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni

jos centru ir randas?, arti prie MkM- 
gan ežero portavo miesto Lųdington; 
turime geriausią traasportaeiją, vande
nių laivais ir gelžkeliaia. Turima 
turgus, nielnyčiaa, bankas, bažnyčia*; 
geriausias mokslaines ir visas gėrybes.

Broli lietuvi, neklausyk 'kompanij®

puiŲuea. Ant tokią z*m*ą yra lie 
pustynei Ant tokią iemią yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės 
į 8eottvi!le, Mieh. aš turiu geriausią 
žetnią su moliu juadžemią ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau
siame kraite Nusipirkęs nuo manės že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugeis ir 
tapsi greitai bsgotu. Norintys pirkti 
gerą fermą rašykite tuoj, gauste žem- 
iapį (rnapą) lietuvių kolonijos ir fer
mą kataliogą. Adresas: *.

Anton Kiedis
Braižymo
PiUetystėe
Politiikon Ekonomijos
Daitarakydte

ILGAS KENTSJIMAS.
P-naS Jos. Kosėta iš Weotville,

IU., kentė 
bėgyje t 
atrado 
ja apie tai

Peoples State Bank Bldg.
Scottville, Mich.ą500i' F® 9.50c.: J. Alenskaa J. žemai 

*2.00 į ***
is savo pilvo 

•tų, pakol jis 
aip pasako 

at buvo daug kau-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
RAS.

Av. Jurgio parapijoj.
kovo teko pamatyti nepaprastą
reginėlį — Moterų Sąjungos va
karą. Vakaro programas susidė
jo iš įvairių dalykėliu, dainos.,

kalbos pylėsi kaip iš. gausybės 
rago. Vakaro vedėja p-ni Nausė
dienė pavizdingai vedė tvarką. 
D-rė S. A. Alakienė kalbėjo apie 
švarų namų užlaikymą. Po pra
kalbos gražiai paskambino ant 
piano p-lė Nausėdaitė. Kuo. 
Alhavičius kalbėjo apie -moteries 
padėjimą, p-lės M. Gurinskaitės 
ir B. Bu rintės duetas amatriai

Pittaton, Pa.
E. 8. Johnson

Vincas Motuze
Po |1.00: M. Ambrorevičios,

■eitis, A. Lisauskas, M. Mat ūse vi-
į čienė, M r s. MrDonnell, Jurgis fciugž-

O. L. Browu, J. Pbethiae, J. H. U»,
P. H. ftepp, A. W. Cheasut, E. (’heoeut

A. Račienei euo vikaro 
myjy paveik.'ų aukoja 40ęį.

91.99
labu »2.to

Per Apačtalyitėi M aidui Dr-joi ko- 
laavor.ua aukuro:

Po91.00: B. DoridtotiSj J. Baeevi- tų, pako! aš dtradsu pS^elbą Tri-Į 
tinę, K. Lesyo, T. Kleiinai, A. Endri
kli , P. Barai.

Po l.&Oc.: 1. Gnik.tr. A Kubiliui,
A. Aitramkao, M Pu liūte.

Bmu Ikeoeėmii aukteaie ąt.tt

Basulksąsią auką
Nuo 8 ii ryto
Vakare nuo 

si*# ® trrtwte« w»

piety;

BBIKAL '.’GA.

‘V. t’“"”
nerio Amerikoniško Kartat.s Vy- ■ Trtaphons Tarta 3159 

tūt-:-.. vr.a. _z-- n i BUK NEPRIGULMINGU PAE-
! MEEIU! NEBIJOK BEDAEBSS!
I Naši pirk

•ritiną maiinębs li^turty ir lenką 
alb .-e. Turi, žin.-ms, mokėti ir Ang- 
Okst A “išaukite pas;

JOSF.PH TBIMEIt,
no Eli z i re. Kada aš pamėginau ji. 1 
pasijaučiau daug geriau ir todėl 
vartoju ji u nekuria laikas. Daug 
dėkavoįiy Jos. Koseis. P, O. Bot 
2 M'estville, IU. Trinerio Ameri- 

9*'#® kūniškas Kartaus Vyno Hli”iras 
gerai veikia ant skaudėių, silpnų 

aza. nedtrbii'H jii. Jis

krata- 
pelno 

97080. 
iHeistą

fabrikuoja

Ba pirmiau prisiųstą viso iš

Nsw PtetUdslphia,

91.00
925.00 Mahanoy
910.00 J noras Aneeraviči
93.00 Pelnas nuo vakaro |

labu 91M5
Pilnąją Blaivininką oeiirinkitne

Bmulktenią auką, T. F. 
knygučių pardavinėjimai et r.

Vieo labo be pirmiau pritiąstą ii
Pittitoa, Pa. 9100.00.
« ■ ■ Katirbury, Coai

K>« V. Matulaiti!
Andriui Aukėtakalnii

Po 92.00: J e eras Petratli, J. Bet ir Birutės choro
, A Jakaitia, 9. Bulota. į Be pirmiau pi 

. __ 91.00: J. Judui, J. Pečiąraitto,1 City, Pa.

labai

Ve-

sipirkti ir pragyventi, 
derlinga, gali lėti j*vu du ir tris

rėkia 4 ura”, nes, 
i. socijalirtai laimėjo kovą

i savo karžygio Kai- 
ir teisingumą. Visas 

dabar tame, kad jų kar- 
genrrotas paliego iš ka-

pakuteno klausytojų ausis.
P. J. Kaupas pradeda ištiktų

jų mūsų publikai vis labiau pa
tikti. Ypač jis geras komiko ro-

gali pirkti 40 akeriy žemė*. Kas 
' te žinoti ptažtan, rašykit mtans,

lėse. Susirinkusieji šiuo tarpu i 
turėjo progos jį išvysti lietu-L p0 91

reguliuoja yiškinšno oreanui.
apetitą. F G.šalina užkie knvgą ir infonuaiija dovanai,

tėjima dįirią ir kitokias jų 11-į a. yuMUIUR <k CŪ. 
gos. Karia *1.00. Aptiėkose. Jos,

6

6

laavor.ua
Gnik.tr


Ar oi haksmybės IžmgSF j ir >oke mo narni
SUPREME PHONOGRAFAS

■

Patenkinimas 
dvarantuojamas

VE L TU! Da1n’
Padaryk s*vo namus liuksu 

RHkalauk veltai siunčiam
Šiandieną Katalogo

Adresuok: DEPT. U Supreme Music Co. "“ J* rtE.W r n.’1n !» , N. i

Išpardavimas! Išpardavimas!

Ieškau Motiejai!* Jonaičio, jj&rina 
ifi Suvalkų gnl> Iglianko* parėpi u*. 
Vcsalarns kaimo. Kčtnri metai atgal 
j. e k? 'vnv Miuemille, Pa. Turi apie 
3< m. Juodu gfrbininolu pUnkų, S pė*

PEKKIv* DOVANOS DYKAI
1A PRIEŽABTTIJ4 APLEIDI Mo SAVO BIZNIO, priversti tunjem, 
i.ptrdrmti ava kirap-riamį Um ręlies TABAKĄ absoliutiškai 
1įkiši, ir kad kuegreglau išpurdavus, perkantiems 40 pakeliu Tabako 
duodame ITSAI DYKAI aukščiau patalpintas sekašėias dovanas; I) 
Paauksuotas larikredėlis sn O vara arija ant 5 k i ii mėty, 21 Bretokaa, S) 
32 Kalib. Revolveris (Modeli. >, 4 1‘eilukas iš angliško plieno, 5)'Si-

■ čia.
40 PAKELI V tojo TABAKO (BogdanoSultun, Mesaksadi, 

RtatnhaH, visi 1 mos nišiea) ir tas 5 dovanas LMsiųsim kožnani kns 
prišiv* 25 vest. rankpirtigių (markrais). lAkuius gi $5.75, ir 50 centų 
už persiuntimų davHuu apmokėsit pllfiSiUmi siuntini ir jn»
nimni jog ta* Tabakus ir Dovanos yra knogeriausios rųfties. Pasiaau- 
duokit tuojau s iš tojo neboto išpardavimo supdami rankpiningius rta-

MOSKVA TOBACCO CO. Dep. A 92 We«t Brortdw»y, New York, N. Y,

25 -£vrxi- 14 GOLD Fn aukso LAIKRODĖLIS $5.50
SPECIJAMAK \S W’ARDA\IMAS H K GOLD fieM. ATKRO LATKRODCUD staHai ragai FABRIKtiS PREK^. kml knndnnpUimUi ja Hpardeoti: 

’ tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLI, tai augšėiau patalpintu* &>paikios daiktus kuinas aprutė* prie laikrodėlio VISAI DYKAI, k«ip tai Jni 
■ iH>rtuota!R atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Bramtoleta, Veidrodėli* akuroj aptaiartaa su trimis kitais dalykai*, Dnbiltavas Ln&ciugrh* 
, ku Brelnkn. Krvė<4is nu ifrvairda Viešpaties Jėzaus, Branzuoleta an laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kaiibro Revolveri* (MODELIS), Fontaninė Plunksną, Pip- 
; kė, Britva, Diržas. Kamryiio Apilkutė, Sapnėiai dėt manketu, marškiniu ir kalnėriy, tiedas, Peihikas.
I Taijii kas dabar SBitrps ta apcar^ahttą ir prisius mt rankpinigiai* 25 een. (markėmia ar kvoderj), tam tuo jaus iasiųsim laikrodėlį ir 25 dovanais prie 

laikrodėlio VISAI DYKAI
I Kada apturėję ahratini j*en»itikrinsit, jog litikrvdėli* yra tikrai 14 K. GOLD field, GVARANTUOTA8 ANT 20 METV. SU GARSIAUSIU PASAULYJ 
i MECHANIZMU, o tos B5 dovanos yra kPuReriausioa rųėies, tai užmokėsit likusius $5.25. ir 35 centus už i*ersiuntima dovaav, jeigu gi nepatiktų mos su noru 
tSSnStirr. To«U! j»iUo p*rk»»»t lafkrodėli nuo mūs ABSOLIUT13KAl NIEKIOM NE RIZ1KUOJAT, kadangi mfisą Uikredėliai yra GVA
RANTUOTI AM 2’> IpTU. ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, me* jį pataisysim arba įsmainysim ant kito VISAI DYKAI. 15 KANADOS vi4 pi&i 
gai turi būt prisiųsti kis kalno.

V KOMPAy1 * Y?A ir neturi nieko bendro bu firmomis apgavingoinia, galinčiomis garsinti* name laikrašty
je, taip i> gini u ąu firma iš St. Louis. Ha, krivi *l«ado* seka mn*ų Hpgarsiaimua. Taigi kaa nori turėti t i era vynaką ar moterišką iaikrotivii »u ūu««»ėi 
stibiai, prtgal FABKltfcOS 1‘REKp. tegul jį perka tiktai nno Seniausios ir Geriausios KK1K6CLONIAKO8 KOMPANIJOS. <♦ visados apturės ką kas yra gar
sinta. Adresnokit: '■ NATIONAL OOMMERCIAL OOMPANY, 90 WE8T BB0ADWAY. Dept. 112 NEW YORK, N. Y.

yra dideliu rattda*. Akys žil ir la 
bai stkČioR. Jei kas jį Mnntii 
airtirtię praneškite aAre«u.

Mrs A. Jonaitienė.
14 Clapp »tr^ AVorr-ostėr,

Ptaa^ustaiu tilra^ žinias 
teikta 6 doleriai dovanu.

gyv

bUK s

savo brolio Prano Laba- 
rašosi Fra n Y Lupia

kai piu»?» metu nežiniau kur 
Vyra® šviMtus, afpie 30 m. 
.Jei kas apie jį žiaotŲ arba 
malonėkit«• pranerti tino nd-

Altana- Laba:

mergaite
. Girdėjau,- k>d ji gyvena Cla-h-

Petronė Barealtė
4657 Sfcrrmiii, Hr, J>?nt

Antanas Zitnnielras. Kvliaujan- 
Its “Draugo ageotaa lankosi 
dabar pp PennsylvaBijos liąjuriu 
kolonijas.

geras vargoninir

Plymeuth, p.

£*rai •upj‘aotantW na-
'let’s p«
,act a^HifiuukiU; j

8—H.

Paieškai!

Broektonp.
■ atsiliepti mano adresu:

Magdalena KavoMūnaitė
655 W. M » T„

ur randa; pats

SiŲSkite Pinigus į Lietuvą
Pakol Rubliai yra pigus

Dabar yra geriausias laikas sių
sti pinigus į Lietuvą. Negirdėtinai

Užsiprenumeruokite
Lietuvių vienmtelį bepartivį-progresiviSką. pepuliarilkai 

redaguojama juokų it pašaipos mėnesinį latkraitį

“TARKĄ”
Seniau ėjusią ii Lavvrence, o dabar iš S. Boston, Mass.

Leidžia Jonas Kerdiejus ir Ko.
Apart satyriškų ir humoristiškų straipsnių “Tarkoj” telpa 
nuolatiniai tarkiinių ir žinių-korespondencijų skyriai, telpa 
apyBakutes, pasakaite*, feljetonai, eiles, teatrališki komiški 
veikalai, aforizmai, juokai, juokingi išsireiškimai, galvosū
kiai ir tt Taipgi telpa lietuvių geriausių piešėjų juokingos 

karikaturos-pitveikslai. Karts nuo karto telpa ir humo- 
rtatiškai-muzikaiiški dalykėliai.

Prie “Tarkea” Sjaslspcte visi faMavsi lietuvių ralyto|ai juokdariai 

“Tirkss" kilu trtlins Sivfsnytcaa Vilti. $1.00. UžribižlMi $1.25.
Rąžykite žino antrašo:

Tarka Publishing Co.
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mau.

P. S. Kas p^hiiĮS $2.50 ta* frns metama 'Tarką,, ir “©rangą”

Gumines ir Metalinės

Antspaudos
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 kainų.

Iš daugelio čia paduodame porų pavyzdžių:

Ii. 181 Metalini utųirti, |l- 
Ilsi Miluti HiHliįi, Irtil tinki
na DninstMU Ir tapai Da
ryta Ii AImIm. ncnrtlji ir Itųil 
nešioti. įlomio s tfitfiių perono 
panlhlills iptčlojt.

KAINA TIKTAI $3,50pigi kaina rublių
Naudokitės proga!

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

Dabartine rublių kaina yra sekanti: 
už $5.05 
„ $9.95 
„ $14.90 
,, $19.80 
,, $24.70 

$36.75
yra geras tiktai dabar. Rublių

100 rub. už $49.00
200 , 
300 , 
400 „ 
500 , 
1000 ,

, $98.00
, $147.00
, $196.00
, $245.00
, $49000.

10 rub.
20 „
30 „
40 „
50 „
75 „

Šis kursas
kaina gali greitai pakilti ir tada mes turėsi
me imti paprastą kainą 52 c. už vieną rublį. 
Todėl naudokitės, pakol yra pigu.

y»**q*ng+j p!ni<yt?a savo jpfUinĄms. parašy
kite aiškiai vardą, pavafdę ir adresą pinigų priėmėjo ir 
taip-pat aiškų ir pilnų adresą siuntėjo. Išpirkite mo- 
nėy orderį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su 
laišku atsiųskite į “Draugo” redakciją žemiau padėtu 
adresu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir 
pranešime apie tai siuntėjui, pasiųsdami kvitą. Jeigu pi-

atgal ir bus sugrąžiau siuntėjui. naiRtu pnųKuu 
niekados negali

Visokiai* reikalais adresuokite:

DRAUGAS PUB, CO,
M W. Mh Street, Chicajo, III.

Norintiems atsilankyti ypatiškai, Pinigų Siuntimo H 
Skyrius atviras nuo 1 po pietų iki 9 vai. vakaro.

Kas i 
kanėia*

paR>»kubin 4

Ii. nes par.iduyua beveik 
2 lotai ant Vaina, avė., ir 
verti #1200 bn. parduot:.1

buriu, rando* į mėnenį už

Knu-raid arv., it au uatv<-> rivi t> x»- 
miliiv 3 lobų «ng4#io, rauda, n.-la 
»6 pro.Mit.', ,i »550<l. Kampini- o 
ta« mi dvifin -lubom- <1«1 3Jų fainiH 
fn rando, sena $30 i niėnMi už $260n, 
randasi notol, Kedaie ir Arebrr įprta 
(’itana didžiųjų Šapu) Ir puiki farina 
40 akru ąrro- »mėa m atuba ir pra-

ant ordelio, 
kainas, -koli-

f Sieniniai Paveikslai!
Rd. 162 Toki pat, kaip No. 101 tiktai didesnė 

Kaina $4.00

Dv-kart Savaitinis LaUcrattU

“SAULE"
tarniakae ir Pčtoyči*. Preaumerv- 
ta kaštuoja matams: Aacr.tajž

Kati joje ir Europoje 50 metanu,

V. >. BOCZIOVSKI - c*.

.DARĖ DIENINt MOKYK

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga
vome siuntinį įvairių paveikslų.kaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos, 
ir beveik visų esančių šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Bonų F. Jėzaus, Sald. Sir. 
dies Sv. Mar i jot Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat tarime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XI’.

Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų, kokio 
norite, prisiųsldte pinigus bu pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gaorite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno 
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20e„ liet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir 
nebus gėda laitiM namie.

Re. 105 KUnIii imk iifiųrti Tirti drniptMi Ir rhIhma jp- 
tesi. Dillliji hiitije, kist ui- A
tilt pidižkati Intlli.

Kaina tiktai $1.50

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street, Chicago, iii

Be antspaudų, paa mus galima gauti numeruojamų mari
nėlių guminių raidžių su rankenėlėms, draugysčių ir Baž
nyčių komitetams žvaigždžių ir t t. Klauskite apie kainas 
’siika, o mes visados suteiksime pilnas žinias apie kainų ir

Dr. L.ingo Į|

Siebuklihįasis kartusis Vynas
NAUDINGAS VYNAMS, MOTE-

Kūdikiams iki 1 metų pusė 
šaukštuko atskiestame vyno stik
leliu virinto saldinto vandenio.

Gaunamas tiktai

Poszka’s Aptiekoje
3121 So. Morgan St. Chicago.

1 • m k|- u 
ne- P

geriausio vyno 
p Kainą už butelį $1,00, siunčiant, 
M kUns miestus $1.25.

Gelbsti visose kgsae, kurios 
Ta iš neveikumo kraujo k. t. 
virškinimą, skuus iių1 pilvo, k

įnų, inkstų ir t Ižies, neuralgi-lp 
Įjos, galvos, svaigimą, psda-ros, i į 
ilrirtnrnu. (HrksninJ diabete Jei- lU 
lėtų, kantinių. ropoių, zaudų, 
I karbunkulio. v/;0,'’ heinoreoidii. " 
i Moteriškė nesveik urnų; išblišiimo — 
i Vyriškų ligų: plonumo, silpnumo, 
skausmų nugaroje kauluose, 
raumenuose.-Vaik i ligose, tymų, 

s, kosulių, vsKrtūių ir

vartoti — Imk prieš

Sąufure Parkelyje, atsidarė Die
ninė Mokyklą. Norintieji išmokti

'Atigusicji: Vieną Mba du Sauk
siu ant sykio

rint niekur pigina nerasite. 
Jcrsitikriat. Mr-ld/ia® at*L

tas mokslo šakas, i arl>ati
lu virinto

Keikale Adresuokite

DRAUGAS PUB. CO
1800W. 46th St Chicago, UI

Kas nori tikralgerai aprūpinti savo pinigus Ir 
nebijoti, kad jie prapultų, tegul kreipiasi Į V

"cn E.-!.TT,Trrrm;r r? čTrii
Tel. Randolph 3246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. USALLE St.
(Room 1014) Chicago, III.

R«*. 3235 Se. Halsted St.

Ir Maltai larttaftną ■tttretir

“LIETUVA”
Etai tau 21 metui CMcaįO, IMIr.eie kM 
PėtarAtalrpariaeria rieejtanetal (ery tr

etoenMe.e taurams kstaota ne
tiri Uk »t.oo, pute meta »100.

A. OLSZEWSK1, 
12SZ ta. Ittart lt, esiUM, U.

Mikolo J. Tananeviczio
M: Taupinimo Banką

į\ 1— moka 3%

ra 'BT’4 pinigus priima kožname lai-
i|$. ET L Ji t i B ke ir išmoka kožname laike, 
a |i| 1^4, Perduoda Laivukartcs j Lietu-
Jj; L^HE33BS72S1® vą *r '* Lietuvos.

į j Įi >- 404 Siunčia pinigus į Lietuvą po
d-5.,d|^3 P j lFwT ' F IF gvarancija, jog pinigai nepra- 
TbK J 1^3*1 frnn T2I T I žus.
•Krt8jrwilu ’H Apsaugoja nuo t gnies gerian- 

umraSteAK siose kompanijose Namus, Bi- 
Z_lįjsjiS3 znius ir Rakandus.

Čia kiekvienam patarnaus teįdariau negu kur kitur.
670 West 18th St., Chicago, kemp. Union Avė.

SKAITYKITE "DRAUGĄ” I

7
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“Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95 DR. J. JONIKAITIS 
tnu * ¥li*tlltu-

H Kesid, 4013 ». Aamano

■iu j I'rra KATA AVAITIN'Į

MŪSŲ NUO8TUOU8, TAI MCBŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSl^MUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gvrŲ tavorą. Išduodam tūkstančius dolery davonoms supa* 
tindimui žnrnniy su mūšy t a vora i u Bet tik per apribuetą laiką mes duosi 
me šitą dailini išrašytą auksuotą laikrodėlj, moterišką arba vyrišką, eu 
gerais viduriais ir aut gėry akmenų už >5.95, ir visus skutimosi prietai
su iŠ 4 dalyky, o taipgi kadugius, žiedas, fontaainė plunksna, aežė Ha
vanos eigary ir ant 7-niy šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVABANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po >25.00. SPECIALI® 
PASICLLJIMAS: Pakol tavory yra. Atsiyskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visa? 10 daiktą pasižišrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui >5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigy.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991. : : CHICAGO. ILL.

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vežei is
Lictavišfcas Dentistas

4712 So. Aohland Avė.
arti 47tM gatvės

Phana Drover 7800 į ■ 
® Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po

A pjet ir 7 lig 9 vakare.
B M. A. J. TANANEVICZE
* Gydytojas, Chirurgas Į j

Ir Akušaraa

I 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

“ZVAIGZ

ra faktorius biznio reikaluose 

arba draugiškuose dalykuose reikalaujančiuose 

vpatiško atsilankvnio vartok Bell linija.

Jūs galite pasiekti kiekvienų vietų būdamas 

savo ofise ar namuose. Malonus kelias nemalo-

Kerne tai

irioje dienoje tai

Telefono Kelias

ir viso pasaulio gyrė:

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
--------------------------------------------------------------------------------- T

Korespondencijas ir pinigus siuskite šiuoadresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Kivhmond Si

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJB
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOCIATION 
ĮKURTA ia07 M

PIETVAKARINIS KAMPAS L* 1ALLE IR ADAMS «T.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir dsn- 
giRR, «ž kariuos mokam 3 naolimčhu ant metų, kurį prids- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Šubatos Vakarais nnn 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertss ant komisijos; iškolektaoja 

randas ir prižiūri propertec, parduoda geros vertės mergišius; 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

T»i pbone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

Bri So. Halsted St.. CHICAGO 
(luu>RH ittn)

Tel. Dro.tr S0S2
DR. K. DRANGELI8

LIETUVIS OENTISTAS
VALANDOS nuo SIU 11 nu nuo 1 

iki 4 po piet. nuo 7 iki 8 vakare.
NedHknm ir Seredom* parai sutarti.

3261 $0. HAISTEO ST„ CHICAfiO

Uhicago Telephonc Company
Bei! Telephone Buildine 

100

Nauja Knyga J

Šv. Kazimieras
TURINYS

-------- —----

BAU Įtv&JJSs p»-
iM ir

visada

P*in —

reikalauk 

Richterio 

Espeller

fu inkaro šauk

iu, kaip ant pa

veikslo.

25 U- 50 centų; 
aptiektose ir tie- i

Visi užsisakykite
Amerik. Lietuviu DieniaStj

“KATALIKĄ”
Dienruotyj “KaUliks” žinion , 

tilps daug greičiau ir plačiau; į 
visu pajudi’’his mūr^ gyvenime < 
klausimus kuojlačiauma atsiliep-* 1 
sime.

Dienraštis ‘KataHkte’ yra be <

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiam* dalykus, aiškina 

tikėjimo klauimus, atsako j visokius užsipuldinėjimus ant 
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 adresą, gaus vieną numarį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 tfabansia Ava.

Telefonai Canal 538

Dr. H. Krasnovv
Ruslikaa Daktaras 

tirpo k e«rta-»rluo Upw
Ofiso VaJandor: 8-0:30 iš ryto

6—8 vakare.
1346 So. Halsted St. Chicago, III.

Chicago, III.

Rusai
Daktarai 
Specijalistai

Mes galime pasakyti kas tau įkanda ir ■ 
nno kokios ligos kenti Mes gydome vi- ’ 
šokia s chroniškas ligas. Patarimas veltui. !

Ofisas 1335 So. Halsted St.
Tarp Maxweil ir 14-tos gatv.

Valandos: 9 ii ryto iki 8 po pietą.
Nedeliomis 9 iki 12 dienos

Tolefonas Canal 4346

LietuYiškijji) Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Vienaolyne yra; prirengiamoji mokykla, aštaonių sky
rių pradinė mokykla ir aukštoji mokykla (High Scboa 1.

Lietuviškosios Seaen priima pas save mergaites moki 
X nimui ir išseklėjimai. Seminarijoje prie rrguluriškojo 
■ mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, palšy 
£ mgs, Tinvinėjimaa ir taip tolia*.
X GEBOS MOKINTOJOS PIGU8-UŽLAIKYMAS.
S Reikale sddžšs-^a kreipties prie Metisas P^rdėtisėk

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joieph J. Elias, Savininkas. 
4600 -4602 S. Wood St. Chica<o, UI. 
Priimame pintais 1 Bank* ulčfidyjhnui nuo 
vieno dolerio ir daugianu ir mokame trečią 
procentą ratomia ant metų. Siuačiame pinigu* 
i vieas dalis svieto puriai, gretai ir teisingai, 
t vatinių UtniU pinigus ma nome, perkame ir 
pa-duodame. Parduodame Aifkortee cnt visų 
linijų Ikrajų ir U k rajaus, taipg-i tfkietueant 
geležinkelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Bunka išdirba visokius raštus >r do- 
k u mentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laižius. Tik kreipkitės 
viriimfnAtu antraSu.

Bar antrašas

Mother Superior, 
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Ar norite gaut

iDOVANĄ?
Atsiųskite man adresus vistĮ 

savo draugu ir pažįstant} flyvt- 
nančitĮ Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ

Henry J. Schnitzer
141 Wa»hington 8t.

New York City.
ĮBIEB'O

12 POPIERŲ DYKAI.

Popieroa laiškams rašyti su

su tam pritinkančiomis dainelė- 
mis, »u šilkinėm kvietkelėm ir su 
visokiais paveikslėliais, paauk
suotais kraštais parsiduoda labai 
pigiai: Iras prisius 30 c. pačtosl 
markėmis, aplaikys 1.2 jjopierų i 
su konvertais ir dar pridėsiu d j-j 
▼anų knygą — Pradinis Mok \

!rtė» -JOc.
Reikak ujam agento iį.duo h 
e gf-rą uždarbį. Adresnokit:

Mus. W. SOKKIS.
iOO S. Peoria St. Chicago. Jis. j

i

HEK v.p.
T»ty tris. 
t*»« M!

■■»-^r.w^ Cftįjfer 
Ak. 31, 1*15)

P. UriUanl Co., Naw Y** City

Ltetmiškas 6 rateliai
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargčlią-nai- 
laičią.

P. A MAŽEIKA 
nu litui In. UlUSt. III

Kas norit turėti
Paveikslus Amerikos Lietusią Po
litiškojo Seimo ir teipgi L- Rymo 
Kataliką Federacijos Kongreso 
Kreipkitės šiuo adresu.

W. J. STANKŪNAS
Uit M MUM K

1 Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų 
tautai. Kun. P. L.

Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U.
Tėvynes meilė. D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimierą. Pranas

Kaina 20 c.

2
3
4

Pusi gryno pelno skiriama

“Tautos Fondui”
Gerb. Kun. Klebonams, ir gerb. Tautos Fondo Komi 

tetanr — siunčiame bargan. Neišparduotus egzempliorius 
po aėni-sio prašome sugrąžinti

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. Chicago, III.

Užprašyk sau ar savo pažįstam 
tuvoj bei Amerikoj

n

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

Vf liiMsias žinias iš karės.
“Seno darbininko atminimus’’ užvadintus “Svieto 
perėjūnas’’ (trankimasis po Vokietijų, Lusemburgą 
ir 1'unijų).
Kun. Norbnto kelionę j Lietuvą, užvardintų “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
“Škotijos Lietuviai”!! Lanarkshire, III Liąlith- '

1.
2.

3.

:: 4. “e
■ Į govvshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

6. A'o, < spondencijas.
. . . h 7. Pe, žvalgos ir margumynai ras sau vietų.

viso iu z e n . u ;< 8. Dainatt pavekslėlius, straipsnius.
rangys m. o y- ., Tariant trumpia’is, pasistengs tapti vienu iš jvai- 

patmg&i. ęokardt , ..___ .< . *į. ‘
guzikučiu metoltj 11 ^^nui
“ .. knir1FvMwTa?^0 Hritaminir■T.i«f»rwRr1 Arnenkmi

I
ir padengtu celių- "'iSįjį-HU"'
loid’u, šarpu, ve- \n“s mėnesiams 2 šUing. (Ū0 ceuiųį.
liavu irKarunu. _

Man pavestus dar- \.,i
bus atlieku artis- * į

tiškai.M. A. Norkūnas
UI MtLROSE, ST.. MONTELLO, MASS.

Vienatims Lietaria Išdirbėtas

'• Adresas

Rev. Jos. Norbut
..J

lįį Mosserid, Lanarkshire, Scotland

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanado# į

Vienintelė mokykla, kanoj kiekvienas gali išmok* į 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, lies mo- | 
kyklos naujausia ir tobulinsią urna metodą. Moki- I 
name per laiškus, vykom šalyse, už labai mažą at- I 
lyginimą: teipjau kietose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar į 
rašyk platesnių žinių.
A—rica* SaA—1 at LanfrafM

1741 W. «M Street, CUuji, IH.

šiai u

F. AB. Rictttr & Co 
74-80 Wasbington \

Street,

NEW YORK. '

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA, 6R00KLYN. N. Y.

Ir p.duoda tscjisuslii gerų ir Lvarbh) ži
nių lt Amerikos. Europos ir rišo '.sieto, a 
OrenymeraU kstiuoja melams tik $2.oo; 
pusei mėty il.oo. Užrahaiiuose; maims 

*3.oo; pusei meti) *1.5( .

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Orand Ssr.,
i Brooklvn, N. Y.

I
ri*man# kulturiaie darbo.

Todėl djenraStyj “Katairka” J 
bus gaiima aiškiai ir plačiu nu- s 
kviesti lietu yną, o Amerikos < 
naojokyB&mse gjvcnanHą, 8. 5 
Valstiją ir kitą šalių gyvenimą*, į 
paduoti danąiuuūa žinią ii Eu* 1 
ropos karo lauke ir viauomenėa ( 
gyveniiuo.

8nv. Valstijose ir Canadoje me-
' tams . .......................  $5,9t

* pusei metų .« $3 00
trims mėnesiams .. >1.75 ’

Ufcienyje, Europoje ir kitur J’
metams ............ $7 00 zj. $700 $ 

poeei metą .. >4.00 ?! 
PrtDaffieratą gimsti šiuo adresu: Jį 

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS į 
"KATALIKAS”

g 3249 Sc. Margas St, C-Mcago

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
_ Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5,00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.- 

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARA1 ir VALYZAI

M. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, I1L

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Mašinų larbaa Sivnoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato
me į visas miesto dalis. 'Jffiį.

— ——-------- --

T.l.rkoo, llrmrSSM

Dr. S. A. Rutkauskaitč-Šlakienė
Gydo visokias ligas

' SpecIJallst* moterų Ir valkų ilgoM

yra turėti padėjus savo pinigus taupi* 
narnoj kasoj, tai yra dideliame Ir tvir
tame banke, o tvirčiausia Uetuviska- 

Lenkiška banka Į vakarus nuo 
Stock Yardu yra

DEP0S1T0RS STATE AND SAVINGS BANK

3255 So. fialstod St,

9 12 priei piet; 430—7:30 vakare, 
Nedaliomis 9—12 prieš piet.

Chicago,

4633-4637 So. Ashland Avenue
Ne ant kampo

lOUth National Jej nOEj linksmai ir naudingai praleisti 

BANK. £ laiką, tai skaityk naujai Išleistą knygą

kleberry FirmasKapitalai tu perviršiu “
1165.000.00 ! I

Šitoji Banka prižiurom. iŽ T - * 
a • . ■ t, i x-- , ■ Lietuvių
Suvienytųjų Valstijų vaJ ■

” ' Yra ti
na tik 75

tižios. Moka 3 nuošimčnu 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. M. Poitlethwalte, 
iždininką* 1800 W.

is Amerikos r
sta J K

IU „S* PU,UIJMUI, 1
Ileikalauk tuojau.

tu U.

Šitas bankas yra po aštria priežiura ir valstijos re visi, 
ja. kuri dnoda ilgiausią gvaranciją dedantiems pinigus prie 
musų, mlb 4ptov, įį,y..iiio, aaa Ą-iuą oaų-
sio ir Liepos mėnesių.

Galima pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augščiau.
Šitas bankas turi drūčiausių skarhčių, kuris suteikia ga

lutina apsaugą nuo varių ir ugnies, o apsaugos skrynelėm
’iso'.ių LraTigenybių ar brau*

apsaugą nuo vagių ir 
a) tokiam dėl padidėjimo 
mierin. nersamdomeno

laipgi ga

iube. kuri

ėdant nuo 
mūsą 40 sa-

8
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