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* NE VISUOMET VIEN TIK nių, kurios vien tik nuo mū
sų pačių paeina ir kurios bu-

tu laikytų. Tie raštai buvo la
bai ir labai naudingas dailias.

kiškasis vistu nUenis gyveni- VOKIEČIAI BOMBAR

Neretai girdisi tarp lietu 
-■■■ • vių katalikų, kad ir nenoro- 
& mis, išreiškiamas nepnsitikė- 
9 jiraas iš Apaštališkojo Mosto, 

£-į kad šis savo valdiškuose raš
tuose neskiria Lietuvos nuo. 
Lenkijos. O paskutinysis iš 
km ės priežasties šv. Tėvo lai
škas į a. a. Gnier.no ir l'ozna- 
nians arkivyskupą Likorvekį 

-*YAct. A post, sedis No. 4 už/ 
1915 m.) kaikur. pasirodo, ael 
pavydą sukėlęs delei labai di
džios užuojautos lenkams 
Iš tos priežasties, rodos, ne- 
prošalį būtų išdėstyti sekan
čias mintis.

Apaštališkojo Sosto tikslas 
yra. kaip tai visiems žinoma, 
ganyti visų-visas Kristaus a- 

gfe vis. ’ Jo veikimą ribos apima 
visą pasaulį. Iš to išeina, kad 
Ap. Sostas tai virštautė įstai
ga. Turėdamas savo užduoti 
ini vien tik žmonijos išgany- 

f mą, į jos tautiškus dalykus, 
nesiki- 

vien tik

kanu prelatai, skaitydami 
tuos raštus, kokį supratimą 
galėjo ingauti apie musų kraš
to kultūrą ir apie tautiškojo 
lietuvių judėjimo svarlią ir jo 
pažangą t Jiems turėjo rody
ta#, kad mūsų tautiškas ju

bu gali būti apie memerija- 
lus, laikraščius, brošiūras ir 
knygas svetimose plačiai žino
mose kalbose. Iš tokių knygų 
vienatinė yra kun. kan. Pra
puolenio L’Eglise polonaise 
en Lithuanie, plačiai žinoma 
ir tiek dang kraujo"\iikanis i dėjimas tai tik skysta, dar vi- 
prigadinusi.

Iš brošiūrų man žinoma vien 
tik kun. Galdiko knygelė apie 
blaivybę Lietuvoje, prancūzi
škai į>arašj4a, o ir ta pati ne- , 
žinia, ar pasiekė Vatikaną'.1 Liant. didelioje betvarkėje an- 
mrubežio laikraščių net ke- anuojasi tarp savęs,
lėtas yra rašę apie hažnvtinį Meilieji kunigai, dvarponiai ir 
gyvenimą Lietuvoje. Iš kate- kiti prigimtieji tautos vado- 
likiškųjų, Paryžiaus La Croix nuošaliai laikosi arba net 
prancūziškai ir La Vera Ro-! priešingai veikia. O jog tie 
ma itališkai yra patalpinę po 
keletą straipsnių apie tą klau- J6- 
rimą. Belgijoje vienas Ha- daugiausia iš liaudies pa- 
mandų laikraštis atspausdi- i praščiokėliai. Tiesa,, jų 
no 1911 m. yieną straipsnį iš tarP« Įau tlek Prasi'
La Croix paėmęs ir flamandi- t’ynosių, tečiaus vis tai dar 
škai išvertęs. Voco Trentina, visai nenusistovėję gaivalai. 
Austrijoje itališkai einąs taip T'oliĄUS, septynios dešimtįs 
pat vieną straipsnį apie mūsų ilniaus vyskupijos beturiu 
judėjimą patalpino. O 1913 k«nigų padavė memorijalų šv. 
m. pasirodė Ryme vienintelis Sostui litlk 81170 vyskupijos, 
numeris Bolletino Cattolico ŽuašUia, tei labai svarbus do-

tai nesuvirusi putrelė, kurio
je, jos paskauiinui indėtieji, 
visokie, labai įvairūs, kartais 
labai negardus prieskoniai, 
galia stipriam karščiui vei-

Taigi aiškų, 'lj^ iš to atžvil
gio skelbti skirtjpn.; tarp Lie
tuvos ir Lenkijos Jigi paskuti- 
nlų laiku nebuvo i pamato. O 
garsinti tą ski|Į»mą iš 
atžvilgių tai rt* vyskupų 
ta b.

Bet šiandie!.* tai jau 
kita. Lietuva jau mgijo

kitų 
dar-

. O jog tie 
ir išlaikė katalikybę Lietuvo- 

Lietuvių judėjimų stula-

Žiiiuina, tai labai svarbus do- 
žen- 

tri bū- 
ėčiaue i

ia’ bet | Lithuano. Nekatalikiškuosiuo- Mmentaa ir tai tikras 
kUėą kad daug tiesos tu

kas 
savo 

skirtiną tažnytiię išvaizdą. 
Turi savo katalikiškas visuo
menės įstaigas, savo rimtus 
veikėjus, kurių įodis visuo
menėje sveria. Taigi Lietu
va jau pasiekė tą katalikiškos 
kultūros laipsn|j“:kiiomet jos 
vyskupijų viršmiiikiii savo ra
štuose, ypač į šv. Sostą, gali 
savę Lietuvos vysk u į4 jų virši
ninkais vadinti. Ir mūsų vy
skupai, matydami tą bažnyti
nio gyveniniu pesuainą ir ži
nodami, kaip svarbiu daiktu 
laiko jų valdomieji katalikai 
pabrėžti tą skirtumą.. vien tik 
laukė tam tinkamos progos. 
Dalia r eina paskalos, kad Lie
tuvos vyskupai ketina šv. Tė
vui perstatyti,'kąip tai kitų 
šalių vyskupai .-Aru. nuosto
lius, kokius yra danus ši ka 
rė Bažnyčiai I oje ir tei 
jau aiškiai p

DAVO LIEPOJįl.
MIRĖ ROTHSCHILD’AS.

tandeme pasimirė vienas ią 
turtingiausių Anglijos finanųji- 
tų baronas Nathaniel Kornsenil-1 
das. Jisai buvo pagarsėjęs ir \ 
kaipo politikierius ir tūlą laiką. 
buvo Anglijos parlemento nariu.! 
Intekmė Rothaehildų j Anglį. I 
jos politiką buvo didelė. Jie in-l 
giję milžiniškus turtus daug, svė
rė anglų viešame gyvenime.

Mirusia Nathaniel Rothschil- 
das paliko turto apie 2.000.000- 
000 dolerių. Rothsehildai kilo; 
iš žydų neturtingos šeimynos.

GINČAI DEL ADRIATIKO. ’
Italų laikraštis “Oiornule d' J 

Italija’’, pažymėdamas rusų fi 
spaudos išvedžiojimus, kad 'ta- S 
lai negali turėti jokių priekabių 9 
prie Austrijos provincijų, gulin- Jj 
čių ties Adriatiku, nes ten dau- S 
giaiuiai randasi alavų, pastebi, a 
kad, nežiūrint, kokios permainos — 
gali įvykti tose provincijose, Ita
lija privalės ten turėti daugiau 
intekmės už kitas Europos vieš-1 
patijas.

Jau išcjo i& spaliuos i numeris

Pažangos
Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo

‘‘PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje 
dvasioje.

“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrove.
“PAŽANGĄ” veda tie patys redaktoriai, ku 

rie redaguoja savaitraštį ‘Draugą”

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

Atskiri numeriai po 25 c.
Adr.

Draugas Pub. Co.
iMffl W. 46th Street, - Chicago, III.

Be abejo Apaštališkasis So
stas tos pačios taktikos laiko- 

ietuvius, —

entasis Sostas valdiškuose 
savo raštuose niekur nekalba 

lietuvius, kaipo atskirą 
! Lietuviams visai ne

malonu yra, kad jų tėvynė vie. 
šuoee Bažnyčios dokumentuo
se laikoma yra Lenkijos dali
mi, kokia ji nei jurisdiškai, 
nei istoriškai nėra buvusi.

•s Tuo nemaloniau tai yra šian
dieną, kuomet bažnytinis Lie- 

'■ tavos gyvenimas žymiai yra
• \ pažengęs pirmyn, Visos et

nografiškosios Lietuvos vy
skupijos gali pasigirti labai

na daug apie mūsų bažnyti
nius santikius rašiusi. Dėt 
šie laikraščiai šitame klausi
me neturi didelios svarbos. 
Memorijalų man žinomų yra 
tiktai du: lotyniškasis iš 1906 
m. ir itališkasis iš 1912. Tai 
jau beveik ir visi mūsų kata
likiškieji viešai apskelbtieji 
dokumentai, kurie galėjo su
pažindinti šv. Sostą su Lietu
vos gyvenimu.

Kas tenai aprašoma! Visų 
tn raštu tikslas finvn boymlr 
vien tik perstatyti netikusius 
bažnytinio Lietuvos gyveni
mo santikius. Ir mūsų gyve-

negalima užmiršti, kad tai be 
veik vien pačių jaunųjų kuni 
gų darbas. Bet kodėl prigim
tieji Apaštališkojo Sosto or
ganai t. y. vyskupai niekuo
met nėra skelbąsi kaipo Lie
tuvos vyskupai. Vis tai kaip 
sakyte sako, kad iš atžvilgio į 
tą judėjimą reikia laikyties 
kiek galima atsargiau. Ant 

|galo nežinia, ar yrartas judė
jimas šiokių - Ujkių katalikiš
koje rimtesnių pasekmių su
silaukęs.

Iš tikrųjų sakyčiau, tokias 
žinias mums tepri stačius.

BOMBARDAVO LIEPOJŲ.
Rusų oficijaliai pranešimai

. nkl^ojyvemiii^ įstaigomis, 
kurios Lietuvoje yra gimusios

RIAUŠES INDIJOJ ANGLIJOJ VAROMA AGI 
NUMALŠINTOS. TACIJA UŽ BLAIVYBĘ

Apaštališkojo Sosto atsarga 
iš atžvilgio į mus rodos visąi 
ištei sinama.

nimo vien tik ydos tenai ap-: Bet kas būk pačių žinių iš 
rašomos. O kas mūsų nuvei- mūsų pusės, negalima ne pa
ktą. išėmus Boileri n n ristfoli-Itėmvti. kad dn nnskntininniu

barna apie Lietu
Tokšos paskalos nie

ko nenustebina, lies dabar jau 
randasi tam tikros -aplinky
bės. Rusų valdžia tokiam vy
skupų žingsniui, galima tikė- 
ties taip-pat nesipriešins, nes 
dabar ir apskritai sakant kata 
likybei, bent mūsą krašte, iš 
Petrogrado kiek laisvesnis vė
jas pučia. O tokiose aplinky- 
te-se ir Apaštališku* Sostas, 
atsakydamas vyskupams, be 
abejo atras ir mums tinkamą 
paguodos žodį, o būdamas 
virštautė įstaiga. Lietuvą pa
vadins Lietuva, o ne Lenkija.

Iš to kas augši iaus pasaky
ti savaimi veržiasi mums pa
tarimas: ką ’■ ■Huri? pavy
dėti simpatijų, tarbuoki mės 
patys kiek galimai «tropiau;

tojo.
"riTlins laivas bombardavo Lie
poją. Paleista miestan apie 3w 
šūvių; užmušta : vienas ramus gy
ventojas. keletas sužeista. Taip 

nuostolių padaryta nedaug.jau

VOKIETIJOJ PLATINAMA KONSTANTfflOLYJ

PRANCŪZIJA DUODA 
PINIGUS.

Prancūzijos valdžia inešė Se
na tan sumanymą suteikti pasko
las Balkanų viešpatijoms: Grai
kijai, Serbijai, Rumunijai. Bul
garijai ir Juodkalnijai. Senatas, 
aptaręs šį pasiūlymą, nutarė 
paskolinti . šioms viešpatijoms i 
270.000M0 dolerių (gal fran-j 
kųt) Toji paskola, kaip dildo-i 
matai, spėja paskubins Balkanų ‘ 
viešpatijų prisidėjimą prie karės.

BLAIVYBĖ. VARGAS.
ISPANIJOS IR KYNIJOS 

SANTYKIŲ.
Kynijos sostinėj I’ekine skel

biama, kad dabartiniu laiku tu
rės paaiškėti kurion pusėn pa
links Japonijos ir Kynijos poli-i _ _______

I tika. Japonai suteikė kynams to- Kosiu, Kiliuli ir Eregli uostus, 
kiua nepaprastus reikalavimus, I Sunaikinta tose vietose daug na

mų.

AUSTRIJOJ NERAMU.
Austrijoj, paskutinių dienų

Laikais, pradeda via labiau apsi-
”,L, f. n V '

iš RUSAI BOMBARDUOJA • 
TURKŲ UOSTUS.

Reutero telegramos praneša iš 
pranešimą, kad rusų Juodųjų 
jūrių laivynas bombarduoja tur
kų Mažosios Azijos Junguldako,

kius nepaprastus reikalavimus, į 
kad tie jų jokiuo būdu negali 

" ' išpildyti. Japonija reikalauja, 
' kad kynai įsileistų japonus į ša- 
llies vidujinę politiką, jiems tu- 
urėtų būti duota didelės privile
gijos Kynijos provincijose, ky
nai galėtų tik iš Japonijos pa-, 
sitraukti ginklus ir amuniciją ir į 
liuossi būtų skelbiama Kynijoj | 
būddiztnas. L 
reikslavrinus atmeta ir renriasi i

DARDANELIAI TEBESILAIKO.
Resttwo telegrSt&OS pr«n»ža jg 

Konstantinopolio Londonan, kad 
talkininkų laivynas be paliovos 

1 bombarduoja Dardauelių siau
rumos portus ir, nežiūrint, pa- 

„ .. . . l darytų didelių nuostolių, Darda-hymja visus tuos, ,... . . ,, . ._. .'neitai tvirtai laikosi ir nei neina-

pig Ltuabia Draugiją, tenai ne-i informacijų uzrubeznieje ka
rusi nei žodžio. Tenai rašo- ■ talikižkoje spaudoje link mū-

•tuną karė ir jos pasekmėmis l 
Visoje šalyje cenzūra baisiai vei
kia, — mažiausių žinių, palie
čiančių karę nepraleidžiamu, Sla
vų tautos kelia maištus, kurie 
kiekvieną valandą eina smarkyn. 
Vengrijoj tikra suirutė. Buda
pešto laikraščiai praneša, kad 
ačiū pasidarbavimui ‘ministerių 
pirmininko gr. Tišoi, plačiau 

[pradedama kalbėti apie taiką, 
net spaudoje jau apie tai užsi- 

Įmenama. Vengrijos patrijotai 
[tikisi, taikai įvykus, atgauti 
Vengrijos neprigulmybe. Taika 
galėtų, žinoma, įvykti lik su Ru-

JOS SUDARO SUTARTĮ.

kiai ne visur dar tęįyjko, tai 
neužmirškime, ka<Fir visuo
menės gyvenimo atsitikimaiK- ir Lietuvai tarnauja. Jos ga- ma? kaū kunigai lenkai į lie- są nuveiktųjų darbų katali- ...

* lingos apšvietimo, katalikiš- tuviškas parapijas siuntinėja-i kiškoje pakraipoje ir tas mū- ^nn sa'° e ę’ 3 prigimti.-, 
’ spaudos, blaivybės ir ki-! ma, 
tos draugijos, kaip tai
lė”, “Žiburys , “Rytas”, kslai sakomi ir priedinės pa-1
Sv. Karimiero Draugija ir k., (maldos lenkiškai laikomos,! 
su savo skaitlingais įkyriais 
ir mokyklomis, tai tikras gar

Patys 
:ad ir

o lietuviai į lenkiškas, sų vyskupų nesisakymas e- 
f- j kad lietuviams lenkiški pamo- snnt Lietuvos vyskupais.

Kuo išteisinti tą mūsų ne
laikomos, j norą pasisakyti užsienio ka

kalį lenkiškieji ponui hažny- tafikams, o ypač šv 
čiose per pamaldas riaušes ke | esame nuveikė k; 
lia, kad bažnyčiose muša m 
ligi kraujo, kad paskui e 
suėmimai, teismai pilni sk 
■ hliškų scenų, kalėjimai < 
Jnnorijalai ‘ kalba taip-] 
i eit tik apie tamsiąsias r 

sų gyveninio puses.
nemanau peikti

nuveikę k
. palieka

i

tn- d-
'te-j jį
>at m

.enj

ty j p;ik

Jes dės 

lipų br

Visam dalykui kaip 
išdėti daug reikėtų 
darbo. ’

j laiko ir 
O "tuo tarpu gal nebus!____ ______

idos šis paaiškinimas. . bažnyčiose 
is yra visiems žinomas,} jūekšyst 
. Sostas veikiu remda-1 kaipo kank

drį
u , k

lyti lenkų
dai, 
tai

nos riidpmis, kokias iš kur! 
pinta. Tarp tų žuuų yra to 
uų- kurms paeina nuo mūsų, į

kuomet jų gi 
ių už katalil

Jie
L

aumn

cly

kai p sako seną i ymiečių pa
tarlė, savo žygiai ima ne mėg
sta šokinėti — imt ura non 
amat saitus.

kiškoje
‘ins tai

K. Vt.

SKANDINAVŲ VIEŠPATI
’eikimą skelbia- j 
Paryžiaus Les

Tationalites pa- 
urie vargiai tą 
gina, o beveik

tai katalikiškajai spau- 
birios skaitytojams ypač

t y. kad
elbdavo

ma po-|gviau y 
įjų (iii-llifluti gjj 

> išganymas rūpėjo, kiek tos|veninias 
■tuviftkos dūšios per lenkis- Įkramerit 

kaip
■ i a

patarnavimo

Ir žinoma tu

riba

ainiai ją st

18,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
VIENA DIENA.

Šveicarijos laikraščiai praneša, 
kari mūšiuose ties Lyutta, šiau- 

. „ ■ ■■ r, , rtnėj Vengrijoj, austrijiečių ka-
Novoje Vremia Petrogrado re y žuvZlB.OOO.

rusų oūcijalis la.krafcis -praneša, Rugflmg t<_n fffiria)|S
kad paakutmioj Btanitaavųi!..
viešpatijų fenferen^H Žuvį ■ ‘

SERBUOS GYVEBTOIU PA- 
kurios, rasa A užpuolus Į DĖJIMAS PAGERĖJO.

JįĄNDINAVŲ VlgįATUŲ 
SUTARTIS.

di, 
ral

zuvraij

iNniin ęiikii^ini {ANGLIJOS VALDŽIA TAIP.
(UmaS| činti PAT PRIEŠ SVAIGALUS. <

ntUfflftLSINIl. Anglijos karalius Jurgis pa>
Indijoj, apylinkėse Tocbi įvy- tari(i kaiK.jeriui Llovd _ George 

ko susirėmimas tarp anglų ka-. pradėti .tinkamą kovą su gir- 
riuomenės ir 10.000 vietinių su- itlioltiybė, kuri Aoglijos kariuo- 
kilelių, kurie po smarkaus mū- ■ luenei atmiša daug nelaimių ir 
šio, netekę daugybės žmonių, pa- pagal kai.kllrių politikierių nuo- 
sitraukė. Daugiausiai riaužinin-' iUOnės yra aršesniu priešu ir už 
kai veikia šiaurinėj Indijoj apie- • pa<:jug vokiečius. Pats karalius 
linkėse Tocbi upes, kuri išteka. prisižadėjo daugiau nevartoti 
iš Afganistano ir plaukdama-svaigalų ir savo pavyzdžiu ki- 
Puujalio link, susilieja su Kura- |aa paskatinti prie blaivybės.
mo upė. Kada turkai paskelbė
“šventąją karę” I
kad visi Indijos gyventojai at- j 
silieps. liet pasirodė, kad tiki . ... ,. , . . Amerikos laikraščių korespon-mazas skaičius žmonių pasirengė ... .. . , .(lentai praneša is Bukarešto apieį tą karę. Retkarčiais gauna .. , .... r,.. . ., , , . ... . ,. Konstantinopolio padėjimą. Sn-

, ... . ... • įlyg tų žinių Aumiuntuiopoiiodideles riaušes—Indijoje, tik me- .. . ... .. . .. apielinkese randasi 200.000 tur-kados tos zimo« nepasitvirtina. , , .... ...j kų kareivių, kurių pareiga ginti 
---------- | Turkijos sostinę, tai kareivijai 

VOKIETIJOJ PLATINAMA trūksta amunicijos. 4 devizijoa
BLAIVYBĖ. turkų karmom s randasi ant

Amsterdamo laikraščiai pažy- Ka’G*< Gallipoli tarp Konatanti- 
mi savo skiltyse, kad Vokieti- • nopolio iF Adrianop ilio. Turkai 
joj pastaruoju laiku vedama at
kakli, kova prieš svaiginamus gė-

buvo manyta, KAS DE[)AS| K0NSTANT|.

NOPOLYJ.

ypač bijosi Bulgarijos. Senatas, 
valdininkai ir turkų sosto įpėdi-

kad su-
4 Enver

dabar

i praneša, Įm išleido prisakymą visų valsti- permažai turi intekmė 
draugiškoms j viršininkams užginti pardavi- 

viešpatijoms. tame skaičiuj? ir nėjimą svaigalų. Prasižengusieji
Jungtinių Valstijų, Serbijos gy-1 prj,.į prisakymą bus baudžia.' 'aido vokiečių pasiuntinis, kurio

ėdiją^-ir Danija ventojų padėjimas šiek-tiek pa^mf-Ž.500 doi., arba metais kalėji-i paliepimų ir jurisakymų turi visi

s Žtivėdijai, jetgu-gi Da- p<jalių žinių, kurios 'praneša, 
pultų Vokietija, tai tada^sd pagelbėjus

■ -- - — 'viešpatijoms, tameėdija ir Norvegiji
vaidžios kairės virtiniai
Pašą Konstantinopolį

ino. klauąyti.

1

1

Gnier.no


ŽUVO GARSUS ORLAIVIAMERIKOJ ŽYMIAI PUO
LA SaLIŪNU GALE

daa Jar|re>»vičiu.,

Ba.rteuis.
Ras. ap, Juozasi

l’rncžaitė, kun. Didžiulis, p. Eimkuli Ant Augnrtta.e
rtniTOfte ap, Jao. Jurgaiti*,

bės

Pradėjus labai varto-

'<* 1 VHUJt * b - * • - t . n y- * Į viirir
draugas I81”"1*’ ,eskotl T”’ ,arta *“««*« Šiauliuose.

keliai.awrrnci mass.
su savo orlaiviu Uuiversal

VA
Kai

žingsniai 
pasekmių- 
ir karštų 
permainė

Per visą gavėnią kas nedėidie- 
uį buvo surengiamos kataliku 

bažnytinėje salėj'-.

vedliuose apleista vokiečių tau-1 
tiška* 
Ueber

VOKIEČIAI SUMUŠTI TIES

sianti po Jungtinių Valstijų 
globa.

Vlad. tolevuki.“, 
Telš są>, bmub. Petr. tarauskas, Kas. 
u... Įuostai:

tanelis, tamhą *p., BsRsmkas, 
Ras. ap, P. Jazteetis, Telš. ap.

“Išlygos Garsas”.

himnas “Deutschland 
AHes”.

geriau iJ VOKIEČIAMS

NUSKENDO DU ANGLŲ 
LAIVU.

Vokiečių pavandeniiiiai lai
vai nuskandino du anglų laivu: 
“Crovvn of Castile” ir “PUmi- 
aijon”. Žmonės išgelbėti

RUSAI SUĖMĖ DU AUSTRI
JOS REGIMENTU.

Rusų kariuomenės veikimas 
.Vengrijoj pasižymi veiklumu. 
Ties upė Ondava rusams pasise
kė |>aimti į nelaisvę du Austri
jos regimentu. Laukiama, kad 
neužilgo rusų armija įsiveržus j 
Vengriją, privers Austriją pra
šyti taikos.

____ KRASNOPOLIU.
Petrograde paskelbta ofieija

liai, kad rusų kariuomenė vei
kiantįjį į vakarus nuo upės Ne
mano sumušė vokiečius netoli 
Krasnopolio, paimdama nelais- 
lėn 600 vokiečių kareivių.

. RUSAI TRAUKIASI NUO 
KLAIPĖDOS.

Berline gauta žinių iš Prūsų 
karės laukų, kad keli pulkai vo
kiečių kariuomenės atmušė ru
sus nuo Klaipėdos ir bepaliovos 
juos veja tolyn į Lietuvą.

TIES AUGUSTAVU RUSAMS 
NESISEKA.

Vokiečiai užėmę šiatiryj nuo 
Augustavo miškų stiprias pozici
jos. karts nuo karto užpuldinėja 
rusus ir pridaro jiems daug 
nuostolių. Vokiečiai džiaugiasi, 
ypač tai apsireiškia Berlino laik
raščiuose, kad jiems daug geriaus 
nekasi Prūsų Lietuvoje ir Didžio
joj Lietuvoj.

lietuvių Belaisvių

VILLOS KARIUOMENĖ REN
GIASI MŪŠIN.

Gener. Acosta, Vilios kariuo
menės vadas apleido su savo 
pulkais Cnnanea’s miestą ir sku
biai martuoja prie Naco, kur 
įvyksią susirėmimai tarp Vilios 
ir Carranzos kariuomenės.

DEL JAPONIJOS IR KYNIJOS 
SANTYKIŲ.

IVaohingtone atsibuvo pasita
rimas tarp Jungtinių Valstijų 
sekretoriatu Brjano, Japonijos 
ir Kynijoa pasiuntiniu. Ištikę, 
nesusipratimai Tolymuose Rytuo-Į 
se tarp Japonijos ir Kyuijos 
pradeda priimti aštrias formas 
ir Jugtinių Valstiją valdžiai, 
kurstomai iš visų pusių prisiei
na padėti daug atsargumo, kad 
ne inklimpus į tas visas suiru
tės. Pastarame pasitarime buvo 
kalbėta apie santykių pagerini
mą tarp Japonijos ir Kynijos. 
Kokias pasekmės davė tas pasi
kalbėjimas niera tikrų žinių.

ritu Si
stovas Ž 
važiavo
Saratovo h Si

Kairys
SARA BERNHARDT ATVA

ŽIUOS | AMERIKA
Pagarsėjusi visame pasaulyje 

artiste, Sara Bernhardt, žada šiais 
metais apsilankyti Amerikoj. 
Nuo kelionės j si laisvės kraštą 
nesutari jos ir baisi nelaimė, 
ataitykusi su ja. Nesenai jai bu- __ 
vo padaryta operacija, per ku- J“u uMykį buvo r 
rią daktarai pripažmo reikalingu ]kad sunk| čia žiu 
nuplauti jai vieną koją. Ameri
kiečiai spėja, kad tai bus pasku
tinis pasimatymas su garsia ak
tore.

IŠBRAUKTA VOKIEČIŲ TAU
TIŠKAS HIMNAS.

Ontarijo provincijoj Kanadoj

'IŠNAUJO PRADĖS KOVĄ UŽ 
BLAIVYBĘ.

Ateinančiuose kongreso posė
džiuose Washingtene žadama iš- ( 
naujo pradėti kovą už įvedimą 
pilnos blaivybės Jungtinėse VaT-' 
stijose. Sheppard. senatorius iš j 
Texas’o valstijos savo prakalbose 
pažymi, kad naujieji 
blaivybės linkui bus 
gesni, nes dauguma 
blaivybės priešininkų 
savo pažiūras ir parems blarvy- 

idėją.

SUŠAUKTAS VENGRIJOS 
SEIMAS.

Netikėtai Vengrijoj tapo su
šauktas parlamentas, kurio posė
džiai prasidėjo 1 d. balandžio. 
Parlamentas savo posėdžiuose tu 
rėš aptarti biudžeto reikalus ir 
daug kitų dalykų. Spėjama, kad 
parlamento veikimas surištas eu 
įsiveržimu rusų kariuomenės į 
.Vengriją.

MIRĖ PERYSKOPO 
IŠRADĖJAS.

Morganas Robcrtsonas, vienas 
iš geriausių Amerikos novelistų 
ir išradėjas peryskopo netikėtai 
mirė viename Atlantic City vieš
bučių. New Jersey valstijoj. Ve
lionis savo išradimą, peryskopą, 
pardavė valdžiai už 50.000.000 
dolerių.

GENEROLAS RUSSKIJ AP
LEIDO TARNYSTĘ

Garsus rusų generolas Russkij, 
kuris atsižymėjo Galicijos karės 
laukuose ir užėmė Lvovą paliuo- 
•uotas nuo tarnystes su pažymė- 
jimii ir caro padėka. Jis 
do karišką tarnystę dėl 
stovio savo sveikatos.

aplei- 
blogo

N

A SODIEČIAMS 
KURO

| čia žm
i šis sunkumas slegia 

i.eimynaa,. kurių vyrai bei penė
tojai pašaukti karėn. Kunigaik
štis Li venai keletą riekulių pa
aukojo jad aikų šakų tam tik 
slui, bet rik miestelyje gyvenan
tiems neturi-hams, gi iš sodie
čių netnrtėlių nei vienas negali 
na. Vyrtp'nėra, o viri gyvenimo 

liko. KetKia ir trooos

TALKININKAI NUPIRKO AR
KLIŲ UŽ 18,000,000 DOL
Kansaa City vietiniai arklių 

ir mulų vertelgos sudarė su 
Prancūzijos valdžios agentais su
tartį, pagal kurios turės prista
tyti 26.000 arklių artilerijai Pir
miena buvo sutarta pristatyti 
72.316 arklių. Išviso už 18.000.- 
000 dolerių.

tyt« šie dalykai: 1) Pra-1 _
“Blaivybės veiki-i 

| ; 2) 1911 m. kasos 
patvirtinimas, 3) “Blaivybės” 
ksbndorisits jr priešalkolinės li
teratūros pagaminimo klausima*; 
4) Vyriaus. Valdybos rinkimas
1915 metams į 6) Dalyvavimas j Bpersetae, fcaaiių ap., Ant,' K-j^ĮĮįji Rymoj-* po sentr.
visos Rusijos blaivininkų šventė-1 Daviloras, Tri». ap., 
je 1915 m; 6) Delegatų sumany gyviau, neg kada nors seniau.

NAIKINA GALIŪNUS.
Uždaryta 100 saliūnų Kansas 

City mieste.' Prieš tuos galiūnus 
pakėlė protestą minėto miesto 
mokyklių taryba ir prirodžius, 
kad jie blogą intekmę turi ant 
vaikų gyvenimo, juos tuojau už
daryta.

šildyti ir nors šiek-tiek gyvybės 
palaikymui perkąsti. Kad nors 
žabais įjiggsės moterėles aprfi- 

*[ tokių geradarių nėra, 
ose caisčiuose vyrų 
arėn žmonos ir me
nai gauna malkų iš 

ško. Pas mus nei vie- 
Į tos malonės nepaty

rė. Km tam kiltas, ar Žagarės 
valseiaua.j'onų nerangumas ar 
koki kita priežaątis — nežinia. 
Reiktų kaip nors tuo pasirūpinti.

pinti, bet 
Rodm 
paimlųjį 
tinos 
valdžios 
na mo

Iš “LIETUVIŲ DRAUGIJOS”
“Lietuvių Draugijos nukentė- 

jnsiema dėl karės šelpti” nutar
ta įsteigti biuras pabėgėliams bu- 
rašyueti Bagal jų užsiėmimo, ir 
atidengti dirbtuvės gaminti ar-

rinkimo sušaukimas: 8) Išlaidų 
ir imigų sąmata 1915 metams.
Svarstant šiuos klauninms, pla

čiai apkalbėta daug svarbių rei
kalų. Nemaža pakalbėta apie ka 
lendorians 11 Dieve Padėk” lei
dimą ir prionalkehnuj literatū
ros gaminimą Bendroji visų 
mintis kad leidiniuose būtų! Sukoekis, Kanno »p, 
daugiau gyvumo, kad knygelės Kannn ap, Jaoe. 
būtų suprantamesnės. Priešalko- i Kaimo tįh, rtr- ®d. Galaaa, Kaimu 
hnei literatūrai pagaminti nu-1 ap., p jp^. Verbų nedėldienį susidarė
tarta pšskelbtt konkursai. Ksnne &p AL Butai-' čiaEai Katalikų Spaudos dr. aky-
tikslui paskiru 6v0 rubUų. r*— ap.. ėuuz. Zarasas, Ka-,r4Ui . .iraųgįją kdesde-

išimt ypatų. Į kasą įplaukė $100Mitaviė iax, Kaušo ap, 1‘etr. Bartke-; " t
vifciutš. Katino ap,, Petrą* Urbonas,! ‘ virtom.

C rttataAiJtas, Teis. ų>, J»«. Į lanKoina kaip dabar. Per 40 vai. 
Kubilie*. Fsb. »P, j««. B»bieki»,: pamaldos, kurios neseniai atsi- 
p»n 'ių>. Ant. (i»i*<mtaas. Kauše sp, 'buvo, bažnyčia kas dien hudą- 
Petr. Kitan, Pea. ep, Kaz. Baagaila, vo grustc prigruSta. Iškalbingi -Sį

italu., Kenoe ap.. Pr Mltaass, K... mirodydami tautai pa-
įao ap, Joa. Jonaitis, Kaaao ap, j vojų, delei nyk ttoo tarp lietu 
Į Stan. Jurkevičius, Kauao ap., loon į vių doros.

• “ >, Ant Sulota,

ATSISKYRĖ NUO MEKSIKOS 
YUKATANO VALSTIJA.

Ateina žinios, kad Meksikos 
valstija Yukatan pasiskelbė ne- 
prigulminga ir jos armija, suside 
dantį iš 40.000 kareivių gins mijai daijtams. Pašalpų išduota 
naujos valstijos tiesas. Sakoma, I Kauno skyriui 2.000 rublių, dau- 
kad Yukatan valstija pasiduo-- giau 30 mokytojams ( Suv. ir

— ■ ■ Vihi. gub.l, mokinių bendrabū- 
tin vėl priiuihi 20 mokini

ŽUVO KITAS GARSUS ORLAI- 
VININKAS.

Žuvusio Panamos parodoje 
oriai vininko Beaehey'e <
Frank Stites susilaukė tekio 
pat likimo. Stites darė bandy
mus
City miesto apieliukėse, Califor- 
nijoj. Pasikėlęs ant 200 pėdų 
ore nustojo kontrolės ant maši- 
uos ir nupuolė žemyn, užsimuš- 
damas ant vietos.

ŽINIOS KLIETUVOS.

Valdyba ir kitiems metams jnp. Joty Titaoria, Ra». »p., jnaaJ 
palikta ta patį, tik išrinkta 5 
kandidatai: adv. Kaz. Šalkaus
kas. p-lė B. Dombmiskaitė, p-lė 
U. T" ' - ‘ “ 
Kaz. Daunoras.

Vasario 18 d. prasidėjo antro-; ap,, J«e». Ssalerautaia, Pas- ap, A 
sios dienos posėdžiui' 3 vai. po 
piet. Atvyko keletas naujų dele
gatų iš Vilniaus gub.

Revizijos komisija pranešė 
apie kasos stori. Po to pakelta 
klausimas apie dalyvavimą visos 
Rusijos blaivininkų šventėje. Nu
tarta žinoma, prisidėti Kitais 

Įmetais visuotiną susirinkimą nu-

K LERIViy GYVENIMO 
MOKOJE

TOTOOTO. CANADA
Ijabai dėkingi esame kun. Vyš 

I n jambui iš Montreal, kad atke- 
jliavo čia mūs aprūpinti velyki- 
I niais sakramentais, ir suteikt: 
i išganingų pamokinimų, bet tuo 
į labiau nepamiršt inai dėkingi, 
J kad per jo apsilankymą gurėjome 
j pragos apvaikščioti draugė Tau- 
! tos Šventę. 18 kovo, žmonių pri- 
, sirinko pilnutėlė •roV*. km* Irto.

PALAIDUMAS.
Edvardas B. 
Palm Beaeh’e 
keletas mergi- 
su nugirdyta

Visa ta puota buvo 
ksd palinksminus

VOKIEČIAI TRAUKIASI IŠ 
LIETUVOS.

Rusų ofieijaliai pranešimai 
skelbia, kad vokiečių kariuome
nė, sumušta rusų Simno apie 
linkės.- tarp Suvalkų ir Kauno, 

r’įwiii?tranW afgįT f Prūsus.

AMERIKOJE

TURTUOLIŲ
Milijonierius 

Me Lean parengė 
pramogą, kurioje 
nų turėjo šokti 
meška, 
parengtą,
MeLean’o Įpėdinį, kuriam po tė
vo mirties teks 100.000.000 do
lerių. Kiekviena su meška šo
kanti mergina gavo čekį 1,000 
dol. vertės, kurių nei 
nes tuojaus po puotos

nematė, 
McLean

NUSINUODIJO POLITŪROS 
SPIRITU.

Alsėdžiai. Telšių apskr. Palai
dota du ūkininku, mirusiu nuo 
įsigėrimo politūros spirito. Bu
vo taip: šeštadienį, žydams at- 
šabašavua, 4 girtuokliai aieisui- 
nę laimingą šias dienas, kada 
kiek kartu susieidavo miestelyje, 
tiek kartu įsigerdavo. Dabar 
vienas iš jų sugalvojo naują 
“malonybę”. Ėmęs pusbutelį 
medžio spirite, paprastai sakant

j monhfc: tad). padarius tą spiritą, 
kad iš ^ Jiebegulėti) žmonė« tai- 
syties gėrimo. Buvo net skelbia
ma laikraščiuose premija apie 
20.000 rab. 1um> tą priemonę iš- 
raa.

Dabar kaip .rašo “Lit. R.”, 
jos redalu'ijnB’inivo atėjęs val
stietis Juozas- Petkevičius (išj 
Taupėnų Kaupo apskr.) ir pasi
sakė turįs išgalvojęs tą priemo
nę : nuo joą spiritas lieka nekenk-] 
stnimtas i, kartu gi pa
ėmus į i vemti verčia.
Savo iŠ Petkevičius lai-'
kąs tuo yje.

—----------------
ŪKIO DRAUGIJŲ REIKALAI.

Kauno gubernijos valdyba
svarstė t | ūkio ratelių įsta
tus, būten mšiškių, Pernara
vos ( (Ka J ir Javiškių 
(palie,. i dvirjs____
dr-jų įstatai tapo patvirtinti. Ja- B“- «f ■ 3tan' Jot“ JO

is delegatų sumanymų svsr- 
beau.ai buvo; pataryuusa letaU 
Blaivybės dr-jai uuosavį laikraš- 1 
tį, bet šiuo tarpu dar tos klausi-' La 
įneš atidėtas kitam laiku 
t daugiau sumanymų išk A. dusai kai' 

dar Mot

KARĖS AUKOS KAUNO G. J. Žuk&usi

viskių gi dr-jos įstatai 
svarstyta.

KAREIVIŲ ŠEIMYNŲ

HUERTA GRĮŽTA 1 MEKSIKĄ.
Washingtone gauta žinių, kad 

gen. Victoriano Huerta apleido 
Ispaniją ant laivo “Antonio Tul
pei” ir keliauja Meksikoff. Was- 
hingtono diplomatai spėja, jog 
Hnerta norįs pasinaudoti Meksi
kos suirutėmis ir pakelti naują 
revoliuciją Reiškia, kad Meksikoj 
visi sumišimai prasidėtų iš pra
džios.

MAŽIAU SIUNČIAMA 
UŽRUBEŽIN.

Pradžioje šių metų žymiai su
mažėjo siuntimas pinigų iš Jung
tinių Valstijų į kitus kraštus. 
Laike pirmųjų trijų mėnesių iš
duota tandantiškų pinigų siun
timo blankų (užrnbežin) 554238 
arba 349225 mažiau, negu tuo 
pačiu laiku buvo išduota 1914 
metais. Šįmet per tuos blankus 
pasiųsta 15.164.753 dol., pernai 
tuo laiku buvo išsiųsta 25.545.466 
doleriai.

j kvapui įlašino Hofmano lašų ir 
PINIGŲ 1 pssidarė skanus "trunkas” 

'pamėginą atkartojo dar ir dar 
kol ištuštėjo du pusbuteliu. “Iš
radėjas” pasiėmė pusbutelį iš
tekliu ir pargrįžęs į namus, pa
vaišino savo tarnaitę. Jei būtų 
laimingai pasibaigę, nemaža pa
juokos būtų jie turėję iš blaivy
bės ir blaivininkų. Bet atsitiko 
kitaip. Ūkininkas J. iš Skurvidų 
baisiuose sopuliuose, nepaspėjęs 
susiprasti mirsiąs, staiga suspur
dėjo. Pirmadienyj numirė ir “iš
radėjas”, abu be sakramentų, li
kusieji trys tebevargsta.

20,000 DOL. UŽ JUNGTINIŲ 
VALST. PILIEČIO GYVASTĮ.

P-uiai J. U. McMauus, žmonai 
nelaimingai žuvusio nuo Meksi
kos riaušininkų rankos Jungti
nių Valstijų piliečio, gavo nuo 
Meksikos valdžios 20.000 dole
rių atl i gynimo už vyro mirtį.

KEISTAS MEILĖS APSI
REIŠKIMAS.

Tūlas Alphonse Lewis prisi|>a- 
žiuu, kad jin išžudęs Jaire 
Hante Baldingų šeimyną. Teisme 
paaiškino Lewis, kad jis tą šei
myną išžudęs iš meilės, mat la
bai buvo prie jos prisirišęs ir 
bijojosi suUiku jos neteksiąs. 
Spėjama, kad jis serga pamišėlių

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ IR RU
SIJOS TAIKA SUSTIPRINTA,

Jungtinio Valstiją sekretorius

Amerikoje Jurgis Bachmetevąs 
paai-ašė ant taikos traktato, ku
ria tonu dviem viešpatijom už
tikrina drangiškns ryšius. Trak
tato dapildymas įvyko Wasiiin- 
gtone.

PBRU, ILL.
(8t. Bede CoUege).

.. L. R. K. M. S. IH-čir. kuo

KARES AUKOS KAUNO GVB.
Prapuolė be ėiuioe užmušti ir eu- 

teisti kareiviai: Jon Veiaonia, Kau- Į 
no a®.. fiMTeb, Pet. Hnraeika. Kau- pa, 2^ d. kovos, 1915, laikė su
so ap., Vlad. Šimtais, Kauno ap., 
Kazim. Mickevitiuz, Kauno ap., Ant. 
Lokavičius, Kauno ap., Petras Liutke- 
vištas, Kauno ap Bol. Jankauakis, 
Kauno ap. Ant. Maiieiko, Ras. ap , 
Vlad. Raspeika, Kauno ap., J»«. 
Barbale-viėius, Kas- ap, V. Bagdonavi- 
čius Tias. ap, Jon Utkuris, Kauno 
op. Kas. Barukeviėiua, Kauno ap.

žmonės sudėjo
md

A.

airiu Sumą, kuriame buvo svar
stomi kiiopoe bėgantieji reikalai.: 
Fotam sekė programas, susidė-

PHILADELPBIA, PA
Verbų dienos vakarą Š¥. Ka

zimiere parap. bažnytinėje salė
je vietinė “Vyžių” kuopa val

dantis iš prakalbų ir paskaitų-jdiuo “&v. Barborą”. Visi akto-
A. lenkus kalbėjo temoje, “Įvai- risi gana gerai atvaidino savo 
rūmai”. Savo kalboje nurodinė-! roles, ypač gerai nudavė šv. Bar- 
jo, kad žmogus niekuomet ne-’borą (Julė Linkiaitė), Rufinų 
patenkintas šiame pasaulyje. Be j (Stan. Driža), koraelią, (Ona

AlkaiArtAevslte, Ras. ap., Deaisas 
tis, Ras. ap., Mik. Sumskis, 
ap., efreit Kaz. Bnzauskis, 
ap., Mikas Adainsvičiua, Alėta tai 
paaavičius Bas. ap., Jonas 8tankw, 
Ras. ap., Pr. Ksrbauskia, Ras ap.,

to skatino moksleivius daugiaus
veikti. Moksleivis S. J. Pošką -tys), du jaunu čigonu ir jų ao-ė 
kalbėjo temoje “Gyvieji mūsų tiną. (Himutis. Norbutaa, Mie- 
reikalai. Kai-kurieuis draugams, l.unaitė).
n' laiiai patiko jo kalba, nea apie
gyvuosius reikalus ne tiek kal

Alielnai visas vaidininrM darė i 
gerą įspūdį. Barboros. Martines, 

rtrrmdčs Be- tėrrftpb Afras kalbos trražiai
’ ---—-------- --- ----- ------ - Į

ę.aaitu »<uiu>uumn Aj>t Mikais, Mas ap Juor tia- Mus skaitė reteralą ' -tienorovetas pasauk 
šelpti. Jsti__
pirklys MjjTalan, kurio lėšomis 
būsią šelpiamos tos šeimynos be' 
tautų ir tikybos skirtumo.

2-sios gildijos Referatas buvo rimtas ir užiman- delei Jėzaus, kursai už visų 
tis. Tokia referatas dar genaus j žmonių atpirkimą kentėjo. Bar
butę tikęs skaityti darbininkiš-, boras kalbą pago- j
kai liaudžiai ne vien mokslui- ui u gal 
viams. V. Stulpinas pasakojo, ms tfl 

Veikimas”. Kalbėjo j gerumą 
įrodinėdamas, kad 1 
art kultūri. uoiasi

kalaus bis, Ras. ap., Per. Januikevi 
čius, Ras. ap., J u oi. Laftčisskia, Ras. 
ap., Petras Atoraževitina, Kauno ap., 
Staa. Re u t Kauno ap., Alrlra. OleS

Kauno ap., Ant. G n Ibiam,
Kauno ap., Kai. Retu, Kauno ap., 
Pov. Mockus, Katino^ ap., Jon. Urba 
nas, Kauno ap., kari

į Nanvisuotinas 
nki-

Kltiru, K>.

Atiminint r|

VISUOTINAS BLAIVYBĖS 
DR-JOS SUSIRINKIMAS 

VILNIOJE. 
Vilniuje atsibuvo 

Blaivybės 
mas. 17 
blaiviuinki 
ko 
tyčia buv 

Iškiltu 
šias teik 

Įlonybe Vi 
dytojas p 

kriiohlrs tūk-Į Hfbhalk.- 
gyvento-|kė Ubai 
išgaben- 
gilumon, 
Simbirs-i

Jurgis esarskis 
lit suskis,

prof. P.
prasidėjo 
lų” salėj

Prezidijų

DELEI PAGELBOS PRŪSŲ 
LIETUVIAMS.

Kaip žinomą 
stančių Prūsų lietuvių
jų, paimtųjų nelaisvėn, 
ta apsigyventi Rusijos 
daugiausia į Voronežo, 
ko, Saratovo ir Smolensko gu
bernijas, kur jie šiandien ir gy
vena. Vilniaus gubernatoriui 
leidus. Vilniuje įsteigta “Lietu
vių Globą mūsų braliems lietu-

IŠSPROGINO VILLOS viams Belaisviams pagelhai teik Braždžiu
■ nAuKinį.

Carranzos agentai išsprogiao 
gen. Vilios priešakynės strgybM 
traukinį, padėdami ant gelžke- 
lio dinamito bombas Nelaimė į 
vyko prie Farton. 10 užmuštų ir 
keli šimtai sužeistų kareivių.

ti”. Dabar gmaru nemaža 
laiškų nuo išgabentųjų Belais
vių Rusijon, kuriuose nurodama 
begalo vargingas jų gyvenimas 
nėra maisto, drabužių, pinigų.

Norėdami tiems nelamvuUM 
pagelbėti, Lietuvių Globa yra

Kriščiūn

dek. Sta 
lenrijos 
ličiaus

kos tele.

atgal

lūt, ►rogra
ĮSSB JUUJta 
ta, Mas, &į>.

|kb. Skemool v.. Kv
* Miatr1—. ^sr-Įjį

]»p.. Smigią St-i Bte-gorss,

s 'ristis**

2

2



ris. Nors laisvam 
turi draugiją j kuri, 
' . . su vyrais,

ija, kuri 
istų”, o

airių 
kunigas pasisiūlė patarpininkau
ti pakvietime kunigo. 14 d. kovo, 
■tvaŽHh-n “kviečiamas kun. Mi
mus ir aprūpino mūsų dvasios 
reikalus. Lietuviai katalikai la
bai dėkingi už prakilnų kun. 
pasidarbavimą:

YH kal-koks ir iškrypėlis, 
.. bet seniau eia tokių būta dau

giau. Jie skursta ir nyksti.
žinių *ranldotajM.

lie- j» ir ją remia. Katalikės mote- |“go 
rys visai nenusimena ir subruzdo nį0 
dar iparčiati veikti. žinoma, nu-į 
eik ratą utgetattaų narių galėt " kįfcj\ieka» 
dhsp km t nffiAn riarnnatsp-i

80. BOSTON, MASS.
Ners nelengvus takeliai pa

žangiojo jaunimo “Vyčių”, bet 
prakilnūs darbai, karsti ideališ
ki norai, jaunos jėgos mūsų jau
nutės kuopos neboja nieko: nei 
pašiepimų, nei šmeižimų įvairių 
rangų. Kuopa vis didinasi

BALTIMORE, MD.
21 d. kovo bažnyčioje atsibu

vo iškilmingos pamaldos išaonl-

ki
Jurgio ur-ja nuiarej

ima” neduoti gavė-1

keletas metų 
n. Rožaneavoa 
mi, reikia pa- 
tipri finansiS- 

visuoraeniais

linksminos iki pusei vienuoliktos 
ramiai išsiskirstė.

F. M. Svečias.

Pirmiau prieik* 
Dabar prisiųsta *262.7?

Po fl.(X>: A. Beneėunas, Vladas La 
rausias, 8. Bark suskas, B. krufla, P. 
Bazekauskas, V. Marčiai e t iČiua

Smulkesnėmis aukomis $6.25.
Be pirmiau prisiųstų labu New PLi-

w ----------- -V

Viso tf Berautos. Pa
Apart telėktos po stabas, 

auky prisieitoms ir petoa* '*•

Cecilijos choro. — Garbė jiems 
tai!

BTATEMFJfT OF THE OVVNEH
e ava

TION, ETO, EEQUIBED BY THE 
ACT OF AUGUST 2A 1912,

of "Draugas’’ publisbed weekly a t 
Chica<o, JIHbošb, for April 1915.

Bditur, E«v, F. 717 W.
18tb st . Chicago. UI.

Manatfing Edi to r, Pr, ftivipkis, 5520 
8o. Winchestar avė., Chicago, 1H,

PasiiiMs Af»BRi*rrs, Rev A. Eier- 
akis. 150e 49th Cicero, III.

Publisber, Draugas Publishmg Com- 
pany, 1800 W. 46th Bt., C’hkago, III.

Owners: Be v. J. Misius, Box 253, 
EHswortb. Pa.; Rev. 8. čepafioois, 

; 318 41 h st.,iiomestaad. Pa., Be v. J, 
KutkaitiP. 2112 8arah sU 8. S. Htt- 
sburgh, Pa., Rev, V. Matulaitis. P. 
O. Bilver Creek. Pa., R<v. P. Saurusai- 
tis. 46 CoBgreNS avė., Waterbury, 
<Obb.; Rev. J. K Bukaitis, 1005 Ctif- 
ford avė., Bochester, N. Y.; Rev. J. 

[ Kr&ssickaa, 250 \VebaUr ava., Cam- 
bridge, Mau; Rev. V. Draguaevičiua, 
Dithbanra. Russia.; J. Dietuvuiakas, 
3Vs N, Paea sa.. Balti mere, Md.; Rev. 
A. Skrypko, 2557 8o. Wood at., Chi- 
cago, J1L; Rev. F. Serafinas. 108U6 
Wabaab avė., Chicago. UI.; 3. 
a. JeuUia. 41 Fauviuvucc »v.. w»- 
etmer. Mass.; Rev. A. Kodui, 255 
Higb »t.. Brookbn, N. Y.; Rev. J. 
Kasakaitis, 64 Chnrcb st., Pittrton, 
Pa,; Rev. B. Žindžius. 214 Ripler «t., 
Etezabeth, N. J.; Rev. A. Jusaitis, 94 
Bradford st., Lavrence, Mass.; Rev.
M. Sedvidis, 8almon & Vagano st.,
1‘biladel. Pa.: Bev. K. Steponav 
3230 Aubura avė.. Cbicago. UI.; Rev. 
A. Ežerskis. 1506 So. 49 Ct.. Cicero. 
IU.; Rev, M. Lukošius. 12015 Lowe 
avė.. Cbicago, IU.; Rev. A. Saulinskas, 
52 Rusnei et., Kiagatoa. Pa.; Rev. J. 
Incura. 824 Ridge st.. Freeland. Pa.. 
Rev. M. Kružas, 717 W. 18th st.. 
ChUago, BĮ.; Rev. Kraut iunas, 3230 
Aininrn avė.. Chicago. 111.; Rev. V. 
Kudirka. 1644 Vabansia avė., Cbica* 
go, 111.: Rev. J. Šeštokas. 7 Vandain 
et.. New York, N. Y.; Rev. K. Urba- 
navifius. 9 Harrison avė., Brotkton. 
Maas.; Bev. M. Pankauskas. 443.Park 
st., Bridgevort. Conn.; Rev. J. Kaula- 
kis. 324 Vi-harton st., Philadelphia. 
Pa.; Rev. A. Kaminskas, Readin*.
Pa.: Rev J Zidnnavičius. 260 E. 
Maio st., New Britaia, Conn.; Bev. 
V. Varnagiris. 213 E. 4th st.. Brook- 
Ivn, N. Y.. Rev. M. Peža. 214 Ripiev 
T!. Elizabeth. N. J.: Rev. T. Žilinskas, 
50 W. 6th st.. So Boston, Mas*.; Rev.
N. Petkus. 259 N. 5th st., Brooklvn, 
N. Y.; Rev. A. Staniukvnas. 2634 W. 
67th st., Chicago. III.; Rev. 8. Pau- 
tieuius. st., George’e Cliurch. Siienan- 
doah. Pa.: Rev. J. Dumčius, St. Frau 
eis. Church. Minersville, Pa.; Rev. V. 
Dargia, 616 W. Mahanoy avė., Maha- 
nov City. Pa.; Bev. V. StaknevitSus, 
Ldthuania, Rusėta.; Rev. Viigirdia. 
Lithnania, Russia.; Rev. J. Kuras, 
116 Theodore sU geraoton. Pa.; Rev. 
V. Bukaveckas, Lith. R. C. Church, 
Thomas. W. Va.; Mr. T. Kubilius, 66 
I’orter st.. Montolio. Mass.: Mr. P. 
Balčiūnas. 41 Arthur st„ Montello, 
Mase.; Mr. M. Abracinskas, 187 
Amen st.. Mnntello. Maas.; Mr. J. Ado
mavičius. 122 Beven st., So. Boston, 
Mase.: Mr. J. Sokaa. 309 Broadway 
So. Boston. Mass.; Mr. J- CepUkas 
121 A. st-. So. Boston. Mass.; Mr. 8- 
Stukas. 8 < i rinies et., 8o- Boston. 
Mase.; Mr. J. Kosmanskas, 177 
Scbool st., Roxburv, Ma««.; Mr. V. 
VoiUkaitis, 423 VVilburgh st., Wor- 
oester, Mas*.; Rev. J. Vasiliauskas. 
41 Providence et., UorvesUr, Mana.; 
Rev. J. Anibotas. 41 Capital st., 
Hartford, Conn.; M- J. Kovas, 17 
Congress avė.. Waterbury. Conn.; 
Mr. M. Kuliavas. 255 Broome st., 
New York. M. Y.; Mr. G. Bartažius. 
498 Waahiagtoa et., New York, 2S. 
Y.; Rev. K. Strimaitis. 64 Churth 
st., Pittston. Pa.; Rev. M. Kazėnas, 
318 Fifth avė., Donorą. Pa.; Rev. 
V. Šiai vynas, 95 Lafayette st., Utica, 
N. Y.; Rev. J. Zimblys, 324 Wharton 
st.. Philadelphia. Pa.; Bev. P. Jak- 
ktvs. 3909 Hemlock st.. Indiana Har- 
bor. Jnd.; Rev. F. Kudirka. 1644 
Wabamna avė.. Chicago. Dl.; Rev. F. 
Kemėšis. 717 W. 18th et.. Chicago, 
III.; Rev. P. Gudauskas, 307 Pine st.. 
Tamauua, Pa.; Rev. 8. ftiupsiuskas. 
190 So. Meade et.. WUkes Barre. Pa.; 
Rev. V. RerCnžIf 512 8. Pon)»ir ak,. 
Mt. Carmel. Pa.s Rev. A. Deksnys, 
Lith. B. C. Church, Weetville. 111.; 
Bev. A. Balinskas. 935 Frie avė., 8he- 
bovgan, Wie.; Rev. K. Skrypko. 4557 
». Wood ai.. CUk&gG, IR.; Rev. V. 
Taškunas. 1534 West st, Bockford, 
III.; Mr. J. Brazauskas. 202 Jeffer- 
son st., Newark. N. J. Mr. V. La- 
pinakas. 717 W. 18th st., Chicago, 
1“ 7 Rev

ai reik ti- 
s savo jau- 

valdyba 
Junevičienė, 

tvinienė, rašt. 
an. rašt. — 
- 7 Akro- 
— J. Papi- 

kenis ir Z. LitvigH-nė. Jau tai
soma konstitucija. Pagal konsti
tuciją į draugiją įgalės prigulėti 
ir vyrai tik nū patariamuoju 
balsu. Į draugiją Jau prisirašė 
28 ypatus. Draugia pasiskyrė už 
organą “Vienybę Lietuvninkų”.

21 d. kovo “švtasos” draugija 
turėjo mėnesini susirinkimą. 
P-ni Žolpienė priminė p-nioa 
Šliūpienės atsišaukimą j Ameri
kos. moteris rinkti drabužius dėl 
HiikėUlšjumųįaĮsiĮjpi Ji'”" kalėje. 
Po to p-ni K. Junevičienė pla
čiai kalbėjo, kad ne tik pinigai 
reikalingi, bet ir drabužiai ap
dengimui

iš pasistatyti “laisva“ avėtai, jn#I SPi"' L
i nebūtų už-|toku,: P4’ 

drausta. ' Į‘2™’^
Šv. Uršulės dr-jai, paskutiniu Į įnkausk 

taiku, auiejo uupul| vargo per-j mienė,' iždo glob.: 
IpilH NJ nonn i i-ii,,. D aleisti. Nesenai susidarius iv. Ro
žančiaus dr-ja su tokiu pat be
veik tikslu, nutarė susivienyti 
su iv. U. dr-ja. Išgirdę apie tai 
“socijalirtčs” dukterys, numa
nė, kad joms reikia iv. U. de
ją pasiimti j savo rankas, (mat 
ii dr-ja gerai stovi finansiškai).. . gviai oiuu uiKi.iMonui į,

28 d. kovo buvo suanakimaą Bet kaip t, padarytit Sugaivojo
kuris pasižymėjo naujų narių 
skaitlingu prisidėjimu, kurie su 
uolumu žada darbuotiem šitoj 
organizacijoj. Per šitą susirinkt

kariaujančių tautų. Bažnyčia per 
dieną buvo pilna žmonių.

Dvi lietuvaiti: S, Budriutė ir 
J. Milinauskiutė, kuriodvi lankė 
šv. Agnieškoj ankštesnę mokyk- 

p lą. priėmė seserų abitus. Balti 
davusi

ir nutarė, kad visoms reiki* pri
sirašyti prie šv. U. dr-jos, ir to- 
kiuo būdu varant agitaciją, dr- 
ją paimti savo globon. Tik gal
vosūkis su konstitucija. Perdirb
ti ir konstituciją... bet čia skau- 

L džiai apsiriko. Katalikės pama
tė “geradarių” vylių ir supratę 
gręsiantį pavojų, pareikalavę 
kad naujai rašomai konstituci
jai būtinai būtų indėtas progra-

»ąjun-

iš žmonv" daugiau ąpsipažinu- 
šių su seena ir scenos veikalais. 
Komitetai; išrinkta dvi ypati:
0. P. G., p-lė O. G.

Keletu veikalų žadama statyti 
tuojaus po Velykų, o ateityje 
žadama rengti vakarai su rim- ■ ęag atlikimo velykinės išpažin
tomis programomis kodąŽnian- ;tjf>a sito <‘TCCįjaliMės”, pa-

m orės parapija yra jau
4 seseria.

11 d. balandžio moterų 
gos kuopa rengia vakarą au pra
kalbomis ir deklįamacijomia. 
Dar kartą noriu paraginti, kad 
visos Baltimorės moterys ir mer
ginos dėtųsi į Moterų Sąjungą.

Baltimorėje pirmi lietuviai ap
sigyveno virš 30-tiea metų, bet 
prie pilietystės nedaug priaugo. 
Ištikro, nesuprantama, kodėl pi- 
lictystės teisėmis lietuviai ma
žai rūpinasi! Žinoma, piliečių 
šiek-tiek yra, bet ligšiol iš lietu
vių neiilysdavo į kandidatus nei 

. į jokius viršininkus, taip bent lig
šiol buvo. Dabar susitvėrė repu- 
blikonų Mintas, kuris ragina 
tapti piliečiais, ir ingyti piliety
bės popierės. Šiuosmet į eity

siai, tuo tikslu, kad mūsų jau- 
.nuomenė turėtų kur prakišti 
tinkamai liuesą laiką, o ne lan
džiotų į kokių ten laisvamanių 
prarūgusius vakarus. Pirmoje ir 
antroje dienose Velykų kuopą 
rengia 
mynišką 
Ra

Plttrton, Pa.
tr Cecilijos Moterą Dr ja *92.66

Chicago, UI, (Bnglevood).
Per S. L. R. K. A. vietinės kuopei 

prakalbas aukojo:
Po *1.00; Jonas Karvys, Juozas 

Ivanauskas, Pr. Pleikaushis.
Po 50c.: Adomas Dargia, A lėks. 

Rurukauskia, F. Buek, Zofija Bars- 
sauskaite, Jonas Dijokas.

fen amnikesnemM, viso labo *8.73.

Itathad, DL
(Nuo vietinės L. Vyžių kuopos).

Kua. F. B. Serafinas *3.00
Jurgis Mickus *1.60
Juozas Lobsta .50

Smulkesnių aukų *3.10
labn *7.60.

Lietuvos našlaičių, 
sąnarės vienbalsiai 

pripažino tai prakilniu darbu 
ir žada padaryti drapanų rink
liavą.

kėlė termą. bet jei katalikės 
tvirtai laikysies vienybės — jų 
bus viršus, ir “socijalistės 
risčios prigulėti prie šventos dr- 
jns turės eiti išpažinties.

Tarp jaunimo užgimė gyvas 
noras organizuoti “Vyčių”, 
kuopą. Tikimės, kad greitų lai 

"Vyčių”. Mūsų 
vėl bus naujas

Ona Balciunytė.

no-

kų atsiras ir 
“ socijalistams’1 
kaulas gerklėj.

Volungėlis.

coumil’ą pastatė savo kandida
tūrą lietuvis — p. J. Galinaitis. 
Pageidaujama, kad visi lietuviai 
piliečiai paremtų savo balsais sa
viški, tai .padarytų garbę ne tik

Galin-ičiui, bet ir visiems 
lietuviams.B

MONTREAL, CANADA
Šv. V y t auta draugija pasi

darė nekaip. Nepavykus per me
tinį susirinkimą pravesti komi- 

■ tetan narius, užsimaniusius liuo-
E gylės principų draugijoje pini-

? gaiš ir protokolais siviškai šei-
r mminkauti, partija surado kitą

būdą. Sukvietė vėliau tik išrink
tuosius narius ir davė jiems po 
tiek balsų, kiek kurio buvo įneš
tų arba jam priskaitytų už išger
tą degtinę ir alutį pinigų. Taip 
susidarė atskiras komitetas.

Kada priėjo mėnesinis visų 
draugijos narių susirinkimas, 
naujasis komitetas, nmmanyiįa-

u nanus,

rengiant, 
veikalais.

savo nariams šei- 
vakarėlj. pramo

kus puiki: bus deklia 
macijų, dainų, skambinimai ant
piano ir tautiškų žaidimu, o net 
ir diskusijos. “L. Vyčių” kuo
pa užmezgė artimus ryšius su 
D. L. K. Vytauto benu tokiomis
sąlygomis: kada “Vyčiai” ką 
nors rengs, benas dalyvaus su 
muzike, tanui šj-tą 
“Vyčiai patarnaus
Tai pagirtinas dalykas — ben
drai veikti.

“Vyčiai” jau įsisteigė vakari
nę mokykla mokinties anglų 
kalbos. Gaila, kad ligšiol dar 
neįvesta lietuvių kalbos pamokų, 
o įverti, manau, lengva, nes iš 
tarpo tų pačių narių surasime 
kas pažįsta lietuvių kalbos gra
matikai

80. BOSTON, MASS.
d. kovo įsikūrė "Lietuvių 

Rymo-Katalikų Spaudos” drau
gija. Valdyba išrinkta iš tokių 
žmonių: pirm. — P. Mikalaus- 

J Valukonis, kasin.
Galinis.
gyvuoja prakilni draugi-

28

kas, rašt.
— J.

Lai 
ja!,

J. Vflkišius.

ir galėtų pasidarbuo
G. Aksty*

HARTFORD, CONN.
*v. Elžbietos Moterą ir Merr^« 

Dr-ia — *60-00
K. B. Nomeika pelną nuo kon
certo —

Po *10.00: *v. Kazimiero J. A. 
Dr-ja ir L. Vyčią VI kuupa. šv. Juo
zapo Dr-ja ir S. L. A. 124 kuopa.

Aukos s;>a!to 25 d., 1914 m-
Kuu J. Ambotss — *25.”*
Po *5.00: Juoz. Litvinas, Kaz. No- 

rneika. B. Maikeviiiutė, Aut. Ma s- 
las. A. riue\iciutc.
J ieva Butnuraitė *2.00

Po *1.00: Mot. lidonis, Ona Juš
kaitė. A. Urbaiciutė, Mikolai Višhe- 
višiua, Viktorija Mirkčioniatė, K. 
Borviubkas. A. Valavičiūtė, Ipolitas 
N or vidus.
8t. Varonaitit 73

Po 50c.: J. Piltosuskienė. J. Kumš
te. Pranė Navogreekaitė, M, Kniu
ksite. Ona Buiartė, Ona Karosiukni- 
tė, J. Phkunaa. M. Grucikas, Leonora 
Mučstiiiv, naa 1'la
vonas. Tetr. Slnuasvičiufl, Fehci A 
PHkuntonė. M. Radzevičius. Domicei* 
Bieliauskaitė, Ona Vaško vskaitė. J. 
Remeika. Juozapatas, Lauika. Ant. 
Albickis. M. Daugėlaitė.

Smulkenuėmis — *8.47
Lietuviu Dienoje, lapkričio 26 d., 

1914 m.
Bažnyčioie per pamaldas surink

ta — *26.93
Vakare laike apvaikščiosimo au

kojo:
Tarnas Delinąkas — *4.00
Po *3.00: M. O. Ivanauskaitė, A. 

Mašiotas.
Po *2.25: Alfonsas Tarefla,
Po *2.00: Alfonsas Volon^e vikius. 

Ant. Kneižis, Apolionija Bartkaitė, 
J. Bakšiutė. Jnorapatas Lnnėka. A. 
dibaitė, P. Hkupaitė, K. Sakalauskas, 
Agota Vieraičiutė, F. PUkunienč, P. 
Geležiutė, U. Gurklintė, E. Vanagai
tė. Ona Rebždėkė, B. Sarapaa, K. 
Tamošiūne*.

Po *1.50: 8. Klimas. M Kazlaus
kas. J. Butnoraitė, V. Saboniutė, A. 
StravinskaHė.

Po *1.00: A. Paleckis, B. Ar ra pas, 
A. Mikėnas, M. Beneikaitė. V. Me
dis. D, Rtringas, J. Alenskss. Ona 
Alenskaitė. J. Daukšas, J. Laučka, V. 
Litą us k aite. A. Murolis, 8t. Varino- 
■eitis. Ipn. '^brbmaitia, Juoe. Šiugž
da. M. Karaliūtė. A. Maželes. M. Pa- 
teckaitė. Elžb. Melniekienė, Pov. 
Gedutis. Kaz. Dangas, J. Mažcnis, M. 
Daugelvtė. V. Pilvitaitė, Ona Joku 
teuRkaitė. Ona Manikaitė. M. Iva
nauskaitė. T. taelius, A. Pateekis.

Po 50c.: St. Kelmelis, J. Pateikia, 
Puskunigis, Napoleonas Jakniunas, P. 
Ja k n tonas. Pran. Biclaglovis, X.. J.. 
Juoz. Juras, Pran. žebrauskaa. B. Ka- 
šeliauskaitė. Ona Ivanauttriitė, Ma 
Žėnienė. Ona Pilinauskienė, Ona Mi
liauskienė. Juoz. Miliauskas, J. Ta
mošiūnas, T. Cebatortos. A. Moc- 
kaitis. N. N.. V. Patieki?na. J. Ncr 
kuDienė. Labeckienė, J. Nagrockaj- 
tė. K. Tamošiūnas, M. Juškevičiūtė.

Smulkesnėmis — *10.65
Per kolektorių T. Čębatori^ anko-

Po 92.00: P. Belag)ovisy J. Mika
lauskas. A. Kairiūkštis. P. Žilinskas.

Po *1.00: J K»re<"tonas, M. Dan
tis, A. Judenis, V. Morkevif-totė, J. 
Labeekis, V. K ėdis, B. Zavadskis, A. 
Morkūnas, A. Zavišytė, 8. Varžans- 
kis. V. Kazakevičius. O. Viešniaus- 
kaitė, M. Valionvtė, N. Vasiltos, M. 
BartruŠaitvtė. O. Bartrušaitytė, A. 
Btagis, M. Striogaitė, K. Kleiza, J. 
Btagaa, J. Baltrušis, A. Matulevi
čius. J. Ivanauskas, M. Balėiutė, P. 
Bielskis. A. Naudzis, J. Rašyniutė, L. 
Meleska. V. Ma!ie4ka. K. Vaznonia, 
J. Dorliunas, J. Ramanauskas, B. 
Černelia. M. Rūkas, V. Katkauskas, 
8. Grigas.

Po 50c.: J. Savickas. V. Labeckto, 
A. žukaitis. A. Vilkaitė. A. Mončienė, 
E. Indrsviėiutė, J. Kazlaua k ji s, P. 

j Beris. A. Ramoška, M. Rudi kas. M. 
i Beržinskienė. Vaitkus, P. tetkus. 8. 
Vbšiulie. T. Tutliutė. M. Siulkaus- 
kaitė. S. Tutliutė, V. teiuaičiutė, M. 
Skirk tote. V. Daugėla, S. Piragas. 
M. lAuiydžiutė, V. Grožis, J. Vaita- 
lionis. J. ftimelinnas. D. Markevičintė, 
J. Moucinakis. P. Ambrozė, A. Liud- 
Žtotė. A. Skimaitis. P. žemaitis, V. 
Giedraitis, J. Rtrenfjoie. P. ITronia.

Smulkesnėmis — *6.35
Per kolektor Aleną Ra; n lutę auko
jo:

P. Urbonas *5.00
A tona Rs totofA

urange, naass.
•v Petro Dr-ja *15.00
Per kolektorius A. J. Sirunaitj ir 

A» Miniuką aukojo:
Po *2.u0: P Karablis, A. J. Biru- 

aaiti*.
Po *1.00: Ona Sirunsitienė, A. Mi- 

niukaa, K. Stonis, T. Grigaliunaitė, 
J. Baris, K- Mikonis, B. Varabaus- 
kaitė.

Po *.50c.: G. Ailtulienė, V. Simo- 
naitė, J. Belskis, J. Zapustas, Ona 
Karoblytė, N. Dambrtnas, P. Budriu- 
aas, J. Indriliunaa, M. Bagdonavi
čius.

Smulkesnėmis aukomis *5.65
Be pirmiau prisiųstų viso iš Oran- 

ge, Mase. *36.00.

MELR08E PARK, ILL.
21 d. kovo šv. .Tono dr-atė 

laikė metinį suririi Rimą. Buvo 
svarstoma organo ėmimas ir na
riai turėjo užsimokėti mokesnį. 
Bet atsirado pora narių, kurie 
pradėjo -pasakoti, kum. girdi, esą 
reikalingas laikraštis, bet pas
kui 
mis.
"L. 
irias _ „ _  _
Jono dr. Kiltai prijautė tokiam 
gražiam tikslui ir paaukavo iš 
savo iždo $5.00.*

Svarstyta ir nūn “soeijalis- 
tų” prisiųstą klrespondenciją, 
knrioje jie kviečia išrinkti iš 2 
žmonių komitetą, kuris padės 
nusamdyti svetainės ir padirbti 
apgarsinimus delei surengimo 
diskusijų, bet jtiĮsų draugija 
tokį pakvietimą Įrinetš ir būtų 
pageidaujama, kad į tas “aoci- 
jalistų'’ diskusijas nei vienas 
sarę gerbiąs katalikas neinkel- 
tų kojos. Geriau apsilankyti j 
“Vyčių” knygyną ir pasiskaity
ti naudingų knygų. Laikas, vy
rai ir motery*, šviestjės ir aiš
kiau

patys susigėdo savo kalho-
Paskui buvo perskaityta 
Vyčių” kuopos atsišauki- 

paremti jų Bygyną, tai šv.

Scranton, Pa.
Per kolektorius: Andriu Lukaševi- 

ėių D Mikolą Klikną aukojo:
Po *2.00: J. Norvilas, A. Jankaitis, 

J. Balėietis.
Ro *1.00: M. Ctpukaitienė, T. Kviet- 

kus, S, Navarauskas, P. Velžys A. 
Ulavicius, Ant. Kumpikas, V. Stanevi
čius. J. Karčauskas, J. Akaamitsvshaa, 
J. Muckus, Ig. Jskševičiua, J. Gval
dąs, S. Songaila, P. Petraitis, P. Tania- 
vičius, B. Balušaitienė, K. Velžienė, J. 
Kušneraitis, Izd. Andrulis, Aut. 8il 
vesis, A. Maturevičius, P. Rutkauskas, 
M. GaIČauskis, E. Rimšiene, Kazimiera 
Ražmelienė, U nikai.

Su smulkiomis labu *50.35
Per kolektorius Vįncą Bielicką ir 

Juozapų Kaminską aukojo:
K ar. Hali nekis *5.00
Po *2.00: Ig. Karaša uskas, A. Pal

činskas, V. Juškevičius.
Po *1.00: 8. Dainausia«, S. Gudynas, 

J, Rūkantis, S. Glekmes, A. Motiejai- 
tis, A. Plane k B, A. Stankevičius, J. 
Tamošaitis, J. Stanaitis, M. Marcinke
vičius J. *nenka, K. Peckus, K. Iš
kauskas, P. Palčinskas, A. Babrauskaa, 
A. Katslynas, A. Ramanauskas, Ig. Ka
ruža uskas, Mrs. P. Barret, K. Jucius, 
J. Stankevičius. J Arbaėauskas, M. 
Čepaitis, A. Smolskie, J. Krntulienė, 
Ig. Gavelis, V. Juškevičius, P, Bab- 
rauskas, P. Kamarauskas.

Su smulkesnėmis aukomis labu *65.00
Per kolektorius Ant. Teleišą ir Ant. 

Matuleviiia aukojo:
Po *1.00: J. Kutas, E. Znklija, B. 

Bagdonavičius, J. Varašką, J. Vaičai
tis, P. Šatas, P. JaMštys, A. Matulevi
čius.

Su smulkesuėmis labu *12.90
Per kolekt. Joną Leškauską ir St.

Po *1.00: M. Vaikšnoras, M. Ivoška, 
J. Juodzevičius, Vacį. Gulbinas, J. 
*alna, S. tevelia, J. Lenkus. 8. Vili
mas, Ign. Lenkus, P. Ūsas, M. Rut-

Su smulkesnėmis labo *31.10
Per kolekt. Ant. Juodaugą ir Ign.

Ručj aukojo:

WESTERNP0RT, MD.
2 d. kovo upėje Georg Kryk 
teita prigėrusią žmogus. Buvo 
i lietuvis L. Virpšta. Sako, 
ivęs pas kaimyną išvakaro ir

NEWARK, N. 3. [truputį išsigėręs, bet sunku su- 
Nevarkiečiai per gavėnią ir-gi prasti kaip jis pataikė į tą upę, 

nesnaudžia, bet juda — kruta, — [nes i* buvo visai ne po keliu, 
darbuojasi visokiais 1 
Tautos Fondo komitetas žada 
pradėti rinkti aukas apielmkės 
miesteliuos, ten kur nėra su
sitvėrusių T. F. komitetų. “Ži
burėlio” draugija šiuo laiku pra
dėjo gyviau veikti Kas ketver- 
gas, daro pasikalbėjimus, disku
sijas, skaito referatus ir tt.

S. L. R. K. A. 36-tą kuopa 
nuo atsibuvusių sausio 10 d. š. 
m. prakalbų, žymiai pradėjo aug
ti. Daugelis dar yra žingeidau- 
janeių susivienijimu ir galima 
tikėtis, kad tie vsi ateis kuopos

būdais. Spėjama, kad čia prisidėjo kitų į 
is žada rankos.

Velionis Amerikoje išgyveno 
6 metus. Lietuvoje paliko pačią 
ir dukterį. Paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio apakr., Ramy
galos par. Prigulėjo prie S. L. 
R. K. A. 131 kuopos ir D. L K. 
Vytauto pešalpinės draugijos.
V. Veišengoff, net. S. L. R. K.A.

E ASTON, FA.

protąutL
“Dr." skaitytojas.

GHICAGOE

Urmonais ir tokiu būdu išven
gė bombardavimo “stedžiaus” ak 
menais. Tik kliksmas pasidarė bertaininin susirinkimam kuris 
ir kiekviena dvilinkas nešė ku
dašius kaip išmanė.

Tu,

80. BOSTON, MASS.
Koto 28 d. pobužnytinįja-'sve

tainėje įvyko pirmas įsteigia-, 
masis L. R. Katalikų Spaudos 
Draugijos kuopos susirinkimas. 
J kun. klebono iš ambonos para
ginimą ir paaiškinimą apie pra
kilnius tos draugystės tikslus — 
gaminti ir 
knygas —

skaitlinga}
jau užsidėjo, narių
giausiai metiniai ii

platinti rimto turinio 
žmonės prielankiai at-

pirmąjį susirinkimą
apsilankė. Skyrius

bus balandžio 12 d. ir, išgirdę 
paaiškinimą apie susivienijimo 
SffiMOa fvririrpSvs

Kinas puikų veikalėtą ^‘Katriu
tės Gintarai” ir balandžio 24 d. 
žada statyti scenoje. Šv. Cecili
jos choras taip-pat rengiasi 
operetės “Užburto Kunigaik
ščio,” tik dabar choro mokinto
jui laikinai išvažiavus į I’itt- 
sburg’ą likosi atidėta.

Nesenti susidarius moterų — 
šv. Rožančiaus dr-ja, 
smarkumu auga narių 
I T. F. paskyrė

t

ko

rksinal.

ijaHatų” 11 J

ŠS9

bar dirbo kataiiki<«oje dvasioje. 
! So taiku kuopoje Mrirado kelios

Šiame miestelyje darbai ligšiol 
ėjo neblogiausia, bet pastaruoju 
laiku mažėja. Lietuvių čia yra 
apie 600. "Lietuvių turima net 
visokių krypsnių. Kaštone yra 
susiorganizavus šv. M. Ar. para-

“UlH!!'" didurnoi teko

lietuviai vargsta prie „svetimtau- 
eių — glaudžiantis prie italų.

Lietuviams katalikams rei
kia rimčiau pasirūpintį savo baž
nyčios ir abelnai tikėjimo daly
kais, kurie čia labai prastai sto
vi. Laikas pakelti savo vardą.

M. Songaila.

su dideliu 
skaitliuml 
$5.00. Šv. 
draugijos,

susitarė susi- 
btajų draugi- 

su-si vienijimu i pritarė 
t įvykdinti. Jau 
pie mokesnius ir
tai būtų puiktv 
risos katalikiškos

CHICAGOS MIESTO RINKI
MŲ PASEKMES.

Chicagos miestas per pasta
ruosius rinkimus teko republiko- 
noms. Republikonų kandidatas į 
miesto majorus. Wj H. Tham- 
jison, laimėjo r: n kratos gauda
mas apie 140.000 balsų daugiau 
negu jo oponentas demokratas, 
Rob. M. Sweitzer. Kiti miesto 
valdininkai taip-pat išrinkta re- 
publikonai. Aldennonų sėdynės 

refmbTikonsms.

VORCESER, MASS.
25 kuopa blaivininkų gana 

gerai gyvuoja, kas susirinkimas 
vis susilankia po 20 naujų narių. 
Jau dabar kuopa skaito 300 na
rių. Prieš užgavėnes blaivininkai 
buvo surengę vakarą, pelno baž
nyčios naudai liko virš $100.00. 
Dabar vėl rengiama vakaras baž
nyčios naudai Blaivininkai pasi

laikražčing, ypatingai prieš “Ša
kę”.

viackių skystimėlių 
>, panelių prisikvietę 
aka rus praleidžia.
2 d. I. W. W. unija

tijOK buvo 
GrikŠM su Gal 
ne

..Btei

atžymėjo nepaprastu gyvumu, ne- 
msnka agitacija. k»ip republiko
nų, taip ir demokratų pusės, pa
rodomis, na, ir peštynėmis. Be- 
s^inčijant už kandidatų tinka
mumą nevienam buvo skaitomi 

ausis, 
spėja,

šonkauliai, apdraskomos 
Amerikiečių 1a i k ramčiai 
kad dėjusieji pinigus už demo
kratų laimėjimą išviao prakišo 
daugiau pusės milijono dolerių, 

i Laimėję šiuos rinkiam, repuMi- 
Įkonai stropiai pradeda ruoštis 
prie rinkimų 1916 motuose.

SO. OMAHA, NEBR
Į Karts kartėmis teška matyti 

laikraš 'ėšge i iš So.
Omaha lietuvių gyveaiato. ypa 
tingai draugijų. Gi seniau šia

CICERO, ILL.
Velykų vakare, šv,'Antano 

rapijos salėje, “Lietuvos Vyčių” 
14 kp. vaidino dvivąiksmę dra
mą ugama Unigjuum gerai 
savo užduotis atliko, p-iės 8. šie- 
gaitė, Marytės i-obje ir K. Am
brazaiti. BurduJienrii rolėje. Vi
si kiti lošė pusėtinai. Abelm.i 
viskas gerai nusiseki Po persta
tymui p-lė Šlegaitė šakė monolo
gą “Apsivesiu ir gana”, kas ne
mažai publiką prij^įno, P-lė

pa-

tie. Rt, Viacente Rertorv, Ginsrčvitte, 
Pe.: Bev. A. Jurgutis. P. O. Bos 105. 
Ezport, Pa.; Bev. M. Avanlis. Herris- 
burgb, III.; Bev. J. Joaūtie. 279 So. 
32 et.. 8o. Omoba. Nebr.; Mr. 8. Ki- 
bartee. 717 W. 18tli et., Cbieaao. BĮ.; 
Mira P. Mariiunvkeitė. 717 W. IR et.. 
Cilirazo. IU.; Mira J. Mikalaueksitė, 
1800 W. 4«tb et., Leteaeo, DL; Mr. 
A. Grleiue. 717 W. 18th et., Chieago. 
III.; Mr. 8. Grisius. 717 W. 18th st.. 
Cbiretro. DL: Mr. M. Dambrauskas.
717 W. IRth et.. CMesito. DL; Mr. J. 
Gomiliauskaa. 717 W. IRtii st.. Chi- 
rago, DL; Mr. Adomaiviėius, 122 Boven 
et.; 8o Bnrtaa. Muša.

Koown. mortgBgees and otber se- 
rurity holders:

Peot’les Stork Yards State Baak 
47tb t 3. Ashland avė.. Chieago. IU.

Bev. A. Eterskls, B. Mgr. 8won> to 
and subsrribed bafore >n« this 2fltli 
day ot Mareli, 1915.

Alezander J. Demoną, Notare PuL 
Ik (Mv commiasion expires Nov. 32. 
1917.)

“IAUIOS HJNUU” HU
KALAI.

i. kad kalb * taoUiys atgijo. V. mo- 
i, kažin koksh'-n™ "wkrė 
;inia peticijai F" ®

draugiją 
alkia būsią 
tarpe raū-

rą jausmingų daim li^již ką tfž- 
sipęlnė nuo publigoą. gausu del
nų plojimą. Pasiliaigįa progra
mų! būta įvairių žaislų bėginėji
mų, neužmirštant nei Hunpako- 
jo. Jaunimas sau blaiviai pasi-

Redakcijoj gauta Tautos Fon
do atskaita, kurios nesuspė- 
jame indėti j Šį numerį. Indė- 
sime į ateinantį. Viso labo iki 

~«S m. -- Z — t- ĮF*i-hrtrlff
Xf U. KUVU Ule lautvo « vuvrv
kasininkas turi $15,320,07.

Per

AVKKOa TAVTO8 FONDUI.
We« PMUde'.phis. Fa.

kolektorių* Joną Graderką b

Mik Kvpfty® *5.00
Po *1.00; Jaksevičios, P. Ksrevičius, 

M. Jeekevičius, J. LenkevičiuB, 8. Rėk' 
Itys, P. Čepu k* vižlus, J. Makštutis, A. 
Lalysas, J. StMiuksiuii, 8. Petrarkas.

8u smulkesnėmis labo *27,60
Juos. Kaminskas ir Jom. Ardse- 

Dus surinko *20.00
Per kolektorius Aat. Petrauską ir 

8t. Razbicką aukojo:
Pr. Lstoža *5.06

Mik. Navickas *330
Po *2.00: V. Mačnlaitis, J. Joku- 

bauskas, A. Patirskae, A. .Uuuiaitis, 
T. Gilbride, Ign. Slušais, Julius Basia.

J ui. Kumpikia *1.50
Juozas Baniulis *1.20

P© *1.00: J. Zinavičius, A. Jančū- 
aas, AL Stasiulevičius, J. Žilinskas, 
B. Vaitkevičius, V. Jusas, Kai. 
BndreviČius, J. Raman suskas, Al. 
LeoBavičin% J. Kupčiūnas, A. Gu
daitis, M. Sadauskas, J. Kamaraus
kas, V. Makarsvičias, A. Vitkauskas, 
A. UreiriAtaas*^ B. VaitkciiiiuB, A. 
Jot aut a, K. Kavaliauskas, M. Ho- 
van, 8t. Dereškevičius, St. Galinis, 
M. Partine, J. Bart niekas, P. Kir- 
vrlevUins, P. Potelmnas, M. iidlaus- 
kas, J. Andrukaitii, K. Tamkus, St. 
Mackus, F. BaJycas, 8. Milevas, K. 
timavičius, V, Zolieakas.

8o smulkesnėmis laba *78.45
Per vietini kleboną aukojo:
Tarnas terevičiue *5.16
Po *5 00: *v. Jurgio Dr ja, Ant.

Po *1.00: J. Btankevifius, L, Vait
kevičius, J. Giraitie, P. tetas, K. 
Kontakevičiue.

Smalkesnė mis .50
labu *20.6*

Ateina suką ratrauka iš Scranton. Pfu

Po *1.00: J. .Augustin&vičius, K. 
Dali. J. Sinkevičienė. U. Rūbevičiutė, 
M. Bomeika. K. Jo.as, B. CirinąjtA 
B. DepuHs, M. Auguatinavičius, 'ijį 
Klizis. J. Smitas, "Two friends*7, ‘ 
Vabalas. J. Rainys. A. Stasiunaitis, 
T. Kovas. K. Lene virins.

Po *A0c.: P. Treigienė, A. Treigys, 
P. Sutkovska, V. Paciunas, Jonas 
Laikovskis. J. Račius, A. Montvilie
nė, A. Račiūnas. K. Sabutis, A. Rai- 
niutė. A. Zaracubienė. L. Mirkuckytė, 
A. Rundekas. Al. Rtineekas, M. Bu- 
neckaitė. M. Kočinakienė, J. Simo- 
kaitė. J. Serutavičiutė, B. Runeckas, 
M. Rauliutė, J. Sakavičius. A. Valiu- 
siutė. M. Elremaveski, J. Luzda. A. 
Omilian, O. Hesky, A. Kstinis. A. 
Aatukė. A. Sadauskas, M. Morrkaitis.

Smulkesnėmis — *14.45
Per J. Ta..»vgiuną, ir A. Masalo au

koto:
Po *2.00 P. Kaukite, J. Nak ceris.
Po *1.50: P. Mikalauskas, V. Aiūin 

taitė.
Po *1.00: O. Kazeli suskaitė. J. Ka

le] iauifkas. K. Aurilae, P. Labanaus
kas. A. Brazaitė, J. Kartena, K. La- 
beckis. K. Sakalauskas. K. Ivanauo- 
k&s M. Auk.štakalnte, V. ŽHvitaitč, T 
StĘeleckfo. A. Makėinskis. T. Blužio- 
nė. J. Blužaa. O. Cepulaifė, P. teb- 
ranskas. J. Giras. J. Bružis, K. Po- 
cevičius, M. Betevičiuto, J. Bafolytė.

Po 50c.: P. Luina it \ J. Dargaitė, 
J. Damas. O. Buėtotė, M. Jurkevi
čiūtė. V. Saboniutė, J. Čepulis, J. 
Kvedaras. J. Pugziis, J. Murnikas. J. 
J n rikis. A. Daukaitė, 8. Daukaitis, X 
Karoliutė, A. Geisktotė, O. Remkto-

Bmulkesnėmis — *6 15
Per koleture Aleną VolaviČiutf &«•

A. Skerdys. M. Vargauskas.
Smulkesnėmis — JO
Priduota kasieriui kan. J. Amhotnl
J. PI ikunss *5.00

P. Vismontaitė *2.0A
T. Nirkošinte *1.00

Viro ii Hartford, Coaa. prisės-
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jimą iššauk

etais iškeli taip-pat rai supr

sro- (susirinkimas nedavė jokių
labai silpni ir neaiškūs.

lyje prasidėjo didelis ji

Jis

Di

tą j dieną

h

svetimais 
Fo prie-

Juk ir ris!
taip dar

pakrikštyti naujai giinusi^ne- 
aiškų kūdikį, t. y. susivieniji
mą (ko? parapijų ar draugijų 
— niekas nežino); 2) surašy
ti susivienijimo konstituciją

pnesmg.
piaus a:

ei,jos ir

ša
pu 
ne- 
do- 
kol

vose susimai 
moksli 
bobo

kad katalikai vi

U8 (neramiai): Kas sakė? 
adžius.

na j virtuvę) 
STOTKUS: Velni

'ln. kad visas 
ir ueiaunat p 
į vieną. Tokii 
rado y patose vieno žymaus dermę

Bet jeigu tas 
įdarys milai 
jo bizniui , 
visas tęs orsra

antrai nuomonei. Tečiau po 
valandėlės venas atrigodėjęs 
ir sako: vyrai, iš to nieko 
nebus. Ar gi jūs nežinote

nės atstovai — visa blėdis iš 
to bruzdėjimo dar pasidveji- 
na. Būtent žmonėms inkvė- 
piam; labai klaidinga ir ken kongrese, 

a nuomonė, kad saliū-igrePas 
ik ne kenkia Bažnyčiai; 
darbu, bet dar ir pa-į

kurį?
Galiūną

^[PRANAS: Aš 
atimčiau.

VYfiNE'
nęa!

štai kalbė
via kuta

irsiu sprandą,

pavargėliij, pajuto, kad Jiose bai

kiaušį klausimą negali kitaip

SENI IR NAUJI OBALSIAI.
Dar viena organizacija.

Chicagojc pastaruoju laiku 
įvyko indomus apsireiškimas: 
ėmė organizuoties visų para
pijų katalikiškos palaipinės 
draugijos. Sakytumei, reikia 
džiaugties. Dabar juk naujų 
organizacijų steigimo gadynė. 
Visi organizuojasi, tad kodėl 
gi negali organizuotas pašai
piuos draugijos? Bet ta nau
jai tveriama organizacija ne- 

’ paprasta tuomi, jog ji žada 
rūpintas ne savo draugijų 
reikalais, bet sau 
parapijų reikalais.
dangalu draugijų einama prie 
suvienijimo visų Chieagos ir 
Illinois valst. lietuviškų kata
likiškų parapijų. Juo keistes
nis tas susivienijimas, kad jis 
vykdomas ta žinios antvyaku- 
pio ir Chieagos lietuvių kuni
gų. Tan susivienijimai! pri
imamos tik pašalpinės draugi
jos; kitoms katalikiškoms 
draugijoms (idėjinėms, švie
timo). k. a. Vyčiams, Blaivy
bei, Susiv. kuopoms, Moterų 
Sąjungai, Apaštalystės Dr. ir 
kitoms — tenai nėra vietos.

Ta organizacija jau turi ir 
savo valdybą (kad ir be gal
vos), ir savo iždininką (kad ir 
be iždo). Trūksta jai dar to
kių mažmožių, kaip a) aiškaus 
tikslo, b) vardo, c) konstitu
cijos, d) čarterior

Draugijų delegatai jau ke
lis sykius rinkosi tai vieno, tai 
kito saliūnininko svetainėje. 
Paskutinis jų susirinkimas 
įvyko 28 kovo J. Elias svetai
nėje.

Indomus susirinkimas.

Tasai sutrinkimas aiškiai , 
parodė organizatorių suma- . 
nymus ir dvasią. Pačioje su- I 
si rinkimo pradžioje vienas iš ] 
veikliausių naujo susi vieni ji-

mo organizatorių išreikš štai 

tai mes. Mes parapijas užlai
dom, mes sumokam mokes
nius, o ar mes jas vaidomĮ 
Tad mes turime imti jas į sa
vo rankas. Mes paimkime pa- 
i apijų kasas, mes imkime į 
savo globą mokyklas. Be 
mūsų sutikimo negali būti pri
imamos sesers - mokytojos; 
mes turime žinoti, ar jos tin
ka tam darbui, ar ne; mes 
tarime teisę netinkamas pra
šalinti. lagšiol mus kunigai 
vedė prie tikėjimo. Atėjo lai
kas, kada mes juos imsime 
prie tikėjimo vesti.

Obalsiai išreikšti, karštai 
jiems paplota. Bereikia tik 
surasti keliai, kuriais galima 
bus juos įvykinti gyvenimai!. 
Bet pasirodė, kad lengviau 
yra kas jiuis pį.-akyti, neroi 
padaryti. Apsireiškė dvi sro
vi. Viena srovė, vedama 
Chieagos lietuvių saliūninin- 
kų vado, nurodinėjo, kad rei
kia steigti Rymo-Katalikų 
draugijų susivienijimą. Tasai 
gi susivienijimas rūpinsis ir 
ves ir parapijų reikalus. To 
susivienijimo nutarimams ne
išdrįs pasipriešinti nei klebo
nai, nei patsai antvyskupis, 
nes jisai visuomet turės ran
kose stiprų ginklą; būtent 
streiką , kad nemokėtų para
pijoms metinių mokesnių.

Tečiau šitai nuomonei at
sako antros srovės šalininkai, 
vedami žmogaus labai neaiš
kių nuomonių ir tikslo — šit 
ką: mes negalime steigti tik 
dr-gijų susivienijimą. Jei mes 
įsteigsime draugijų susivieni
jimą, tai turėsime rūpinties 
tik draugijų reikalais. Drau
gijų konstitucijos neleidžia 
svarstyti ir rišti parapijos 
reikalų. Pagaliaus, būkime 
atviri. Juk mums ne draugi
jų reikalai rūpi, bet parapiją 
Draugijos gerai gyvuoja ir 
joms susivienijimo nereikia. I 
Reikia suvienyti parapijas, I 
tad reikia vienyti visų para- 1 
pijų komitetus.

Jšpradžių visi pritaria tai 1

Anvyskupis priima, tvirtina energiją pakrei 
ir atmeta komitetų narius. 
Tad jisai vienu plunsnos pa
braukimu galėtų panaikinti 
visą mūsų susivienijimą.

Tad kas-gi daryti? Susirin
kimas, kuriame dalyvavo apie 
t>0 delegatų nuo pašalpinių 
draugijų, nieko neišgalvojo, 
kas reikėtų daryti Bet kad

taip vai- įtimų tokie

veikė d*ng ]>riežaščių, iš ku- blaivumo obalsį ir išreiškė pa-Į 
riį nurodysime tris, mūsų 
nuo svarbiausias.

1 seno buvusieji ne- 
susipratuiiai tarp kiobuiią ir 
parapijom] kai kuriose Chi
eagos parapijose. Per ilgai 
reikėtų kailn ti. kad išaiškinusšiaip taip klausinę užbaigus, I IT I • T* .• , ■ ,, tn visų Nesusipratimų pne-

UIUlko 12 direktmių (taip pflgakiuh> UJ
neims pasakė - 12 aparta- dtlžliaį bį(JaV0 ir viena j 
lų ), kuriems ir paveda: 1) . >. j ..c r 1 . * ir finrut ii'Ku tad įiesesuird-

jo? nedarytų savo pramogė pines 
lių su svaiginamaisiais gėri-į tik vieno kito 
mais

Šių metų p pradžioje Pil
nųjų Blaivininkų Susivieniji
mo valdyba kreipės j visas ___
lietuvių draugijas, ragindama Chieagos lietuvio saliūnininko tytojams.

nurodymų net apie pamati
nius konstitucijos punktus), 
Įmgaliaus 3) išimti čarterį 
(kas, žinoma, galima bus pa-j 
daryti, tik tada, kada ponai 
“apaštalai” pakrikštys kūdi
kį ir sugalvos jo gyvenimo 
tikslą).

Sekantis susirinkimas nu
tarta daryti 25 balandžio. 
Kur — nenutarta. Iš kelių pa
siūlytų svetainių prie saliūnų 
nei viena kaž kodėl nepati
ko; Kaž koks žmogelis net iš
drįso išreikšti mintį, kad pa
rapijų reikalus nepatogu svar 
styti ties saliūnais, kad galiū
nus reikėtų visai atskirti nuo 
parapijų. Bet, žinoma, jam 
neilgai teleido kalbėti. Vi
siems buvo aišku, kad jisai 
pasakė nesąmonę. Tad ir šis 
klausimas apie busimojo susi
rinkimo vietą palikta išrišti 
tiems patiems direktoriams.

Kas iššaukė judėjimą?
Sunku kalbėti be ironijos a- 

pie suaugusių vyrų darbus, 
kurie tečiau išrodo mažų vai
kų darbais. Tečiau dalykas 
vis dėlto rimtas. Sudarytas 
nemažas judėjimas, jin in- 
tiauktos darbininkų minios,

ir antra pusė, kad nesusipra
timai įvykilavo dažnai ir dėl 
menkų priežasčių, 'k. a. kad 
kam nors nepatinka klebono 
Šeimininkė. k“d klebonas kar
tai* nUrth.- pasirodo ir »u 
žinonėiuie gali Šiurkščiai apsi
eina ir tt. ir tt Gana to, jog 
dviejose parapijose prieš kle- 

ibonus sudarytas strrikis: pa- 
j šnipinių draugijų susirinki
muose nutarta — po bausme 
$5.00, ar išmetimo iš draugi
jos — nemokėti parapijinių 
mokesnių ir neimti velykinių 
kortdių špatui, pakol neišeis 
jų nemėgiamieji klebonai. 
Kad lengviau gi savo tikslą 
pasiekus, šauktųsi pageltas ir 
kitų Chieagos parapijų.

2) Antra priežastis — tai 
saliūnininki nerimastis. Lig- 
šiol mažne visur saliūnininkai 
turėjo labai didelę mtekmę į 
mūsų parapijų reikalus. Tą 
savo intftmę jie pavartodavo 
ypač per pašalpinės draugi
jas, kurios be saliūnininko pa
geltas ir globos ligšiol nemo
kėjo apsieiti- Tečiau per pa
skutinius keletą metų katali
kų visuomenėje apsireiškė ir 
jau sustiprėjo nauja srovė, 
kuri noritų visai atsikratyti 
nuo saliūnų intekmės. Pridy- 
uo organizacijų, kurios laiko
si naujų blaivumo otalsių, k. 
a. pilnųjų blaivininkų, vyčių, 
moterų sąjunga, įvairios tiky
binės ofgji/’iMieijos, k. a. Apa-

nedaryti viešu pasilinksmini- ir vieno gabaus, bet tamsaus 
Imu su svaiginamaisiais gėri- į demagogo, išlikimo saliūui- 
mais. Aiškiai einama prie i muko tarno.
to, kad nei katalikų prapijos, 
nei draugijos neberemtų sa- 
hūnininkų biznio. O kadangi 
kiekvienam biznieriui rūpi sa
lo biznio pasisekimas, tad ir

biznio nuodijimo žmonių svai
ginamaisiais gėrimais — la
bi susirūpino. Reikia gelbė
ti tai,, kas dar liko. Reikia 
nepaleisti iš savo globos bent 
pašalpinių draugijų. Tad sa- 
liūniniukai ir bovija žmones, 
kiša jiems naujus obalsius, iš 
Martino Liuterio dvasios pa
semtus, pataikauja žmonių 
raumeilei; bet ant dugno to 
viso nesunku įžiūrėti tik 
liūnininko biznį. Mūsų 
šnipinėse draugijose dar 
įsigalėję šviesesnieji ir 
romieji elementai. Tad
kas ir sekasi verti jas pagal 
saliūnininkų užgaidų.

3) Jau nuo seno katalikų 
pašaipūnėse draugijose įsivy
ravo gaivalai, priešingi Kata 
likų Bažnyčiai. Draugijų įsta
tai nei kiek nekliudė būti 
jiems pašalpinių draugijų na
riais. Tiesa, reikalauta atli
kti velykinę išpažintį, bet su 
tuo juk didelio sunkumo nė
ra. Kitokių privalumų, ar 
priedermių atlikimo niekas 
nežiūrėjo. Todėl tie pašalpi
nių draugijų nariai galėjo 
neiti niekuomet j bažnyčią, 
nepildyti Bažnyčios įsakymų, J 
įkaityti ir platinti bedievišką ir

■ ■
Tečiau nieko rimto ir nieko Kmp Bažnyčios pried 

baisaus jie sutverti nebegalė- rn gutrinii ir platinti žmon 
jo, nes tiems vadams trūko ir tikėjimą ir dorą, taip sa- 
inteligentijos, ir doros pajė- Ujimai jokiuo būdu negali ap- 
gų, ir, pagalimus, j®tys pMUa-iaieiti nemažinęs žąmnių tikė-

! Antra vertus, jeigu Bažny- 
įčia rūpinasi ir Žmonių duonos

T ii dėlto nemaža blėdies. ;kasdieninės reikalais, kitaip 
įsakant, žmonių materijale ge- 

\ isi tie bruzdėjimai nors rovo, tai galiūnas kaip tik yra 
jokio rimto pavojaus Bažny- jidžUusis tos gerovės grio
viai nesudarė, tečiau vis del-įyj^g įr skurdo gamintojas, 
to nemaža kenkia žmonių do-,Taigi ^ūmis Bažnyčios dar- 
rai ir tikėjimui ir apskritai b(. jai telkon nėjo ir
lietuvių kultūros darbams. Ijaikas ui bent evkį vi. 
Žmonės nuolat kurstomi prieš sieins katalikams suprasti 
knmgns, nna jų nebekęrti, ne- Sa]iūno atstovai į kiekvieną 
larnoii^ parduoti dorinančiai į gyvenimo apsireiškimą, į 
.važnyčios intekmei. patsai ti- kiekvieną kad ir svarbių švar
ke j imas ima silpnėti kiaušį klausimą negali kitaip

žmonių dvasios energija, įifu-ėti, kaip tik per savo biz- 
m crrtv**»wz4/i-«tie ~ . t** • vvisas jo neleui-užuot ją sunaudojus geriems,at;,,;.*-.

naudingiems tikslams - gai ;tasai ainaU(į lalp naatato |0 
šinama nenaudingai, dargi if dvaj^ Jisai rody. 
Medingai mūsų kultūros rei- sis katalikas, eis i
Lalams. Užuot darbuotas rim-M vieilkart’ 
tai ir naudingai savo draugi-^ rokuo6> tai apsimokės 
joje, žmonės karstomi į tuščią; ht2niuL Jiwd j dracH 
kovą, viliojami nesveikais įrjgiįaa, neapims jų susirinkimų, 
Medingais ūbaisiais. Beto,Įb,,, iam vi8U0met fivajnsiB gįr-
ant kiek visam tam judėji- įtieji drangijy baliai.’piknikai 
mm vadovauja alkolio pramo- |h. Uni paua-fl!j pe]ū0

UŽ TĖVYNĘ.
Ūkana. Aplinkui tnrasu. Mūsų žemelę, 

brangiąją tėvynę-Lietuvėlę apdengė rūkai. 
Rauda močiutės, skaudi gailestinga rauda ve
ria širdį. Sesutės dainelė skamba liūdnai, bro
liukas užsimąstęs, nusvėręs galvelę dumuoja. 
Tėvelis žilgalvėlis neruošta, kremta jo sielą 
vargai. Liūdna valanda?

Nebedainuoja jaunimas, daina sidabrinė 
dingo tarp ūkanų, ajaiengusių Lietuvos kra
štelį. Nuliūdimas spaudžia visą kraštelį, — 
gimtinis Idemeiis paniuręs, girios, pašinai, eg
lynai nustojo šlamėję. Paukštyčiai, bailiai pa
sislėpę tarp medžio šakelių, nečiulbia jautrias 
daineles — aimana savo sparnus iškėtus, pa
kilus augštai, traukia nuliūdimo gaidą.

“Kodėl, nuliūdus, verki močiutė, kam lau- 
taltas rankeles nusiminus? Juk tavo sū

nelių giiu.ua tu
■minti, paguosti. Ko verki senoji? Sakyk?”

“Ar girdi vaikeli? Ten už kalnelio skam- 
a . kardai Griaudžia knnuolių trenksmai, 
nikeli! Ten mano viltis — sūneliai - geiton- 

pkiukiai grumiasi su priešu, kovoja už savo 
kraštelį. Gal jie nuvargę, gal alkani, o gal ir 
žaizdos jų kūnus pridengė. Vaikeli tu klausi 
manės ko verkiu. Ar girdi, kardai jau skam
ba garsiau, gal mano bernelių pavargo ranka, 
gal priešas juos kerta... Vaikeli bėgk pas 
juos, motinos meile juos sustiprink, nuramink. 
Kad turėčiau spėkųTskriščiau į tą salelę sa 
vo krūtine pridengčiau jaunuosius, jų žaizdas 
apraišiočiau, paguoščiau, nuraminčiau...”

“Palauk, močiutė, ilsėkis čionai, nujosiu 
pas juos, motynos meile sustiprinsiu karžy 
gius”.

“Tegul Augš'iausis palaimins tave”.
“Sesutė, kodėl taip liūdnai dainuoji, ta

vo dainelės aidas man širdį graudina, man 
skaudu, beklausant tokiue dainos”..

“Ar matai tuos rūkus, tas liepsnas, kur 
dengia rytų šalelę ten mano broleliai išjojo 
kovoti. Ar sugrjš jie! Mano širdis neri
mauja. Skaudu, žiūrint j tuos rūkus. Gal ma
no bernelis laukia manos su meilės žodeliu. 
Neklausk, ko liūdnai dainuoju, neklausk šir
dies ko jinai nerimsta, dejuoja, nes vilties nu
stojo, nerimastis ją sujta, —- liūliuoja”.

“Mergei*' neverk, neliūdėk jaunoji Man 
gaua tavo sidabrini*; aše.ri'lin. Josiu skubiai 
pas tavo brolelius, ir tavo tarnelį nuo tavęs 
Bveikinsin meiliais žodeliais”.

“Jok sveikas berneli, laimė tau takus to
lydžia”

Brolyti ir tu užsimąstęs. A*- nematai, 
kftd skausmo per daug jau tėvynėj. Pakelk

galvelę, — bėgk pas močiutę, nuramink jos 
širdužę, paguosk sesutę”.

“Nežadink jaunasis, nepadės tas mano 
vargams. Smarkiai plaka mano krūtinėj jau
trioji širdis, norisi jai išsprukti ten, kur prie
šo - niekadėjo kardas terioja mūsų brolių kra
štelį. Nerimsta jautrioji. Mano broleliai gi
na tėvynę, o aš čia rainiai sau sėdžiu, nega
liu jiems kovoje padėti. Skaudu begalo. Šit 
ir,, žirgelis lauke nuleidęs galvą liūdnai vaik
štinėja. ne žvengia jisai, ne tripsi koja, nes 
šeimininkas jo liūdi. Leiskit menę, — aš jo
siu tenai — ginsiu tėvynę”. v

“Nurimk berneli! Tėvynę sergėti pali
ko tave tavo broleliai Tėvelius raminti, se
seles paguosti Tu juos apleidai. Bėgk pas 
juos nuramink, paguosk ir tavo darbas bus at
liktas. Dar jaunas esi Ateis laikai ir ta
vo kardas skambės ir priešus naikins. Šian
dieną tau pavesta tėviškę sergėti, sergėk ją”, 

i ’ “Rrolrti. initm m*n lemta čia ftJrti. nulo
jęs pas manu musenus, jiems uvaaiu* pu-i 
duok. Jeigu jie kada pavargs, nuils aš juos 
pavaduosiu”.

“ Tėveli -žilgalveli, ir tu užsimąstęs, nu
liūdęs. Tu savo gyvenime praleidai daug kie
to vargo, nelaimių. Žiūrėk, tavo akyse ži
ba ašara. Tu verki Seneli kas tau? Ar rau
da močiutės ją spaudžia, ar mergelių graudi 
daina. Gal tarę baugina bernelio - dobilėlio i 
aimana. Ko liūdi tėveli - žilgavėli T Kodėl I 
tavo žvilgsnis pridengtas ūkana?”

“Vaikeli, ir tu dar klausi. Pažvelgk ap
linkui. Ar nematai šių plačių dirvų, numintų 
kareivių žirgų, ar nematai išskintų girių. Kur 
dingo tos bandos, kurios čia bėgiojo. Kodėl 
nutilo piemens birbynė. Klausyk! Girios ty
li nešlama — visur rūkai, o ten tarp rūkų 
dangaus raudoni skliautai, ten skamba priešo 
pikti pagiežos balsai Jie močiutei raudą už-1 
augino, sesutėms suaudė skausmingas dainas I 
ir jaunam l»erneliui širdele sugėlė, — tai mflsn ' 
kraštelio aimana, los dirvos, tie krūmai, pa
juodę laukai — tai šioji griaudi ašara”.

“Seneli-varguoli gana. Nesakyk man 
(langiaus. Suprantu jūs vargus. Tėvynės 
skausmuose išvydau teisybę. Vaitoja priešo 
kardų išvydus. Lietuvos pražydo vargai Ga
na čia ri mauti ta j°ju» ten, kur broliai už tė
vynę kraują lieja vargsta sunkiai.

“Likk sveikas žilgavėli, žirgas nerimau
ja, į kovą jis trankia. Močiutė neverki, did
vyriai nežus. Likk sveika sesutė, dainos liū
dnosios ne niūniuok, gal jos aidas paklysti 
tarp kardų žvangėjimo, bernelis užsimąstys ir 
priešas jam širdį pervers. Sudiev 
brolyti, močiutę globok. Kovon aš 
Lietuvos brangios liuosybę.

J. Širvintas.

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE
PENKIŲ AKTŲ DRAMA.

neužmtįiiu jos išgąsties išbalusio veide
lio, kalia ji kalbėjo apie vakarykštį atsiti
kimą. Simonai, kad ji numirtų L..

STOTKUS: Kas sakė, kad ji mira?
BARBORA: Greičiausia mirs. Kunigas kle

bonas buvo pas ją su Sakramentais.
STOTKUS; Tas žaltys? Greičiausia jšai ją

ją ir išgąsdino ir iš to turės mirti Jisai 
visuonast man painiojasi.

BARBORA" Niekuomet, Simonai! Jisai yra 
rūstus: neteisingiems ir blogiems, o ge
riems labai malonus. Nekenčia smuklių 
bei gifiįoklystės, bet pavargėliams ir ne
laimi ilgiems yra dideliai gailestingu. Ap
siverkei pamatęs Viktutę. Šį - tą kalbėjo 
apie tave, kad nelinkėjo tau smuklės, bet

kas tik norės man pakenkti.
KAZIMIERAS (tneina iš kairės): Labą va

karą, šeimininke! Ar nėra nieko! O, Sa 
Vyšnevskis. Kaip sveikata?

PRANAS fuč kulisų): Jisai čia turi būti, o 
jeigu nėr, tai aš čia būriu. Zinos kur ma
ne galima rasti, (įsilinksminęs iš kairės 
ineina Pranas): Labą vakarą, šeimininke! 

KAZIMIEBAS.fj Praną): Kur tu valkiojiesi.
Linksmuti, taip vėlai? Jau turi būti 
lovoj.

PRANAS: Aš tavęs ieškojau, ieškojau — jo- 
kiuo būdu negalėjau rasti. Tėvas liepė 
man tave sergėti. Tu esi mano globoje.

■ne į savo seną malūną
Jau vėl pradedi? Užtektinai pri- 

to pliauškimo! Nei žodelio 
apie tai. Taip ant manės 

, tartum aš peržengiau visus Die- 
lyeios prisakymus.
Peržengi n^ tartą ir valstijos 
s, bet iki laikui.

mybes

STOTKUS:
sikl.-iusM 
man 
užsisj 
vo ir

BARBOR
prisa s, bet iki laikui Kuomet su
seks t jnybes — tau ir mums visiems 
galas Žmonėms susipratus, neišliuosuos 
tave nei pats majoras Skirsna.
Simo įai, vardan Dievo, apsim 
sizifu^ k. 
truiijiame 
blogo išėji 
tėvus gird 
vaikai! rJ 
keiks tave per

inai.
Jisai pasirodys karštu 

llkll ir skaitlineame tat

pijoje, paskui gi
Ii naują dri 
naujais pamata 
gaiš alkolio p

Ne vieni mūsų ealiūniji 
tokie. Visur jie tokie pa
tys.

Antai laikraščiai šiomis ,die 
nomis pranešė, jog Anglijos 
karalius išreiškęs norą matyti 
savo šalį blaivą. Kad pada
vus gi gerą pavyzdį, jisai iš
varė alkolį iš savo rūmą. Jo 
pavyzdį tuojau pasekė mini- 
steriai, lordai, kiti didžiūnaiKAZIM1ERAS: Aš ir be tavęs apsieisiu. Ga

li sau keliauti namo. Aš dar neisiu (pa- 
juokiančtat): Bet įtodei tu šiandien toks'

• stiprūs? . . _ -
PRANAS: Labai nuvanręs — kątik pastoviu. Inas Tdaivumo naudai. Saliū-
KAZTMTERAS: Eik šiafCm vra Vvinevskis. nal Patuštėjo. Arbatinės pri

rsna. Vai, i 
ląstyk! Pa-! 

iš tavęs atsitiko tokiame 
Ike, apėmus smuklę. Kiek 

mūsų smuklė*! Vyrus ir 
tave keikia visos mot 

rkini jaunimą, kurio

nes sako^ k&d nebūtį .. ___ _
duokit viens kitam ranką ir būkime mirtinose imtinose su vrtkie- 
draugais.

PRANAS: Klausyk, Vyšnevski. atlaidžiu tau
visus komplimentus, kuriuos man suteikei 
pasimatant paskutinį kartą.

KAZIMIERAS: Šeimininke, ar girdėjai, kad
raguotas atsilankė pas vieną iš tavo gerų 
pirkikų?

PRANAS: Taip! Tės su ragais,Vi uodega, 
su kanopomis ir su visu kuom. 

Pas

šiais, kada visos tautos liki
mas ant vienos kortos pas' 

’tytas — tauta turi atsikrat. 
Juto svaigulio.
;kai - čampi jonai
niošd

Jau a 
jam v

KI

bu.

kulta, |
rai ap-l

ir fr“ >* KAZIMIERAS: Linksmuti! Atmink, 1 
si esame draugais.

/į^į. PRANAS: Getai, Kazuk — 
šęs. (virsta į savo kėdę).

šų gal-1 TCAZ1M1 ERAS: Prakeiktas 
H tamsta Simonai, vakar at 

ir i mergaitė mirs.

i savo nei kitų ateitis, —-lai
s cifl*

nkii vndovavimui.
Kam ne kiek nebrangi svei- t

- lai eina “gydytus” 
iiūnii

įsi»tkusm a C*
svarjaunasis 

joju už

ko k;, prakeikimas! Niekuomet negalima) 
intiktl Nebūt “kur ilgas, plaukas, ten I 
trumas protas”. Aš esu šeimininku, bet 
nei ji, nei Jaučius. Darysiu, kaip man

4

4

giiu.ua


Į Pirmiausia gi

būtų renkamas nuo 
ų, kad iš mūsų būtų iš-

s, krautuvė negalimą 
Ūda dirbantieji ga- 
linkėti, o bedarbiams 
■Hrhti itoma ninitra)

vieną centrą. Tokį centrą mes 'v*kiim>, tai abiejų pusių vie
la u turime. Tai Federacija. kiti,is pasitikėjimas. Kle- 

dikų vi- boDas tnrėt,Į Pasini gerais 
Vieniji- )norais katalikų visuomenės ir

vieną centrų. Tokį centrą mes

sumnenės, veikimo.
mo darbą reikia pradėti nuo 
apačios. Kiekviena mūsų ko
lonija, kiekviena parapija tu
rėtų įsisteigti savo vietinį ka
talikų veikimo centrą*) Į tą 
vietinį centrą turėtų susispie
sti visos katalikiškos draugi-

nevaržyti jos durų, u uauili il
gu veikimo, visuomenė gį tu
rėtų pasitikėti savo klebonu 
ir nesikišti į jo reikalų sritį, 
už kuriuos jisai atsakys prieš 
savo dvasiškų vyresnybę ir 
prieš Dievą.

• - • ’ - - • vo mėginta vienoje iš Chiea- 
idėjtaės/ Aviškų parapijų. Jos

je randasi, kaip pašaipiuos, 
taip ir i
Šiandien katalikų visuomene 
turi jau nemaža bendrų reika
lų, k. a. doros spaudos parė
mimas ir išplatinimas, švieti
mo. jaunuomenės auklėjimo 
reikalai, labdarybės reikalai 
ir tt. Tokia vietinė katalikų 
draugijų sąjunga galėtų kel
ti aikštėn ir stumti pirmyn vi
sus lietuvių katalikų reikalus, 
galėtų remti savo mokyklas 
ir savo parapijos reikalus,, 
žinoma, neturėdama pretensi- 
jų valdyti parapiją, nes pa
rapiją valdo dvasiška valdžia, 
padedant pinigų reikaluose 
patepi jonų atstovams, dvasi
škos vyriausybės patvirtin
tiems; sąjunga tik padėtų vy
kinti parapijai visus jos gerus 
sumanymus.
Ji taip-pat remtų visus ge
ruosius ir didžiuosius suma
nymus, paliečiančius visos 
Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenę, k. a. Federacijos su
manymus, Tautos Iždą, Tau
tos Fondą.

Esant tokiai sąjungai at-

rra 'mokėt po 10 centų kas mėnuo ' ' lok.tų pinigų yra la 2b 4 
jis j į Centro kasą, šeimynų gi na-Į ,iol- >r 20 centų, b) Dabar ’

. antras būdas, tai tiesus -uJy- 
ginnnas inokesmų sulyg BU

šventai ponaičiu: intiki. '1 a I riams Jtam organas nereika-
ria bmi <«i; L-j bngas p;> 5 centus kas mėnuo. (

3) Sulyg kai-kurių valstijų rio dabartinio amžiaus. S..
oa tam žmogeliui gali kūju 
duoti į galvų ir tai jis ne

būtų sugrąžinami.
mos — būtų brolis- ims kitokio laikraščio į ran- 
antram patamuvi- tas. Delio? Mat bijosi, kad 
dirbantis daibiian-

retų nuėję pas kokį biznierį

riš kitokios “naktaizos” ir ne

vėl neliktų tokiuo pat tamsū- 
nu, kokiuo budu pirmiau.

Kurie malonėtų šį-tą pas va r

4 CiAUl.U lUiV »€U/^LUV - r —

mokesnis sulyg amžiaus, kad prie si^ivienijinio 15 
visi dabar esantieji I-mo sky
riaus nariai, perskeltų į aug- 
štesnius laipsnius pomirtinių 
skyrius kuo sau padarytų ge- 

I ro ir visos kliūtįs kaslink su-

40 met ų senumo.
Prisirašydamas - gi dabar 

40 metų senumo moka mėne
sinę 34c. Per metus - gi 
12x34—$4.08, t. y. $1.80 dau
giau, kaip kad mokėtų būda
mas 25 metų. Rezultate pasi
rodo, kad damokėti užvilktus 
mokesnius yra daug lengviau, 
r.eg mokėti taip kiek dabar 
narys turi metų.

Kaip viršui minėjau, kad

“t1 T tu?‘Up!U lyginimo mokesnies išnyktų. I
f JU 11* oestvtus auešeiau klatiRimnu .. .... ... . «

sryu apie mano trumpai is- 
pasigailėtų jų ir 'dėstytus augščiau klausimus, 
bargo pakol jis j būtų labai geistina, kad 

ar gali 
organizacija gy-

pašalpinėms draugijoms čia
nėra vietos”. Įduotų ant bargo pakol jis!būtų labai

Štai ir išlindo yla iš maišo.! gaus kur darbo. Krautuvinin- Į atsilieptų. 
Toje parapijoje ėmė žymiau km* tada nors mielaiirdingą darbininkų 4 • » 1 * 1 • • . » * U ' . .M « O O .blaivybė, inėjo madon darbą atMcka, duodamas mąl- vuoti ir ar yra reikalingu T
blaivūs vakarėliai; tad saliu-! dalijančiam, verkiančiam dar
bininkai ir susirūpino, ir pra- bminkui ku išlyga, kad viską 
dėjo organizuoti katalikiškas teisingai atlygins, gavęs dar-.
pašaipiuos t1----- - • • •
naujas madas.

Taip ta sąjunga ir iširo.
Bet sąjungos sumany’inas

draugijas prieš Duoda krautuvininkas 
' jam. bet kokį skausmų tas 
darbininkas turi panešti, ma- 
tvdamas, kad duoda jam mė-

Darbininkas.

IŠ DARBO SRITIES.
FORDAS ŽADA STATYTI

4) Užteik y t apmokamą Su
teki sirienijimo organizatorių ar

ba keliaujantį agentą.
5) Kad kiekvienas Su-mo 

narys ar naujai prisirašęs 
įmokėtų nors po 1 centą ant 
metų į Su-mo stipendijos fon- senumo narys moka 
dą.

Gerbiamos kuopos, apsvar
stę savo susirinkimuose virš

klebonas — doriausi s ir darb
ščiausi s žmogus, visa širdimi 
atsidavęs savo parapijos rei
kėjams. Darbas sekasi, para- 
pijonys myli. Tik štai viena 
palaipinė katalikiška draugi
ja sumano sušaukti atstovus 
kitų katalikiškų draugijų, kad 
pasitarus apie bendrą veiki
mą. Jie manė šaukti tik pa
šaipūnių draugijų atstovus, 
bet klebonas kitaip tą dalyką 
suprato; jisai nudžiugęs iš jų 
suinanyino paragino ir kitas 
Imtalikiškas draugijas daly
vauti tame bendrame susirin
kime per savo atstovus. Jo 
parapijoje būta Vyčių, Blai
vybės, Labdarybės, Apaštaly
stės ir Susiv. kuopos. Kai 
delegatai susirinko, pasirodė, 
kad nuo idėjinių katalikiškų 
draugijų atėjo net daugiau at- 

, stovų, negu nuo pašalpinių.
Šių pastarųjų draugijų atsto
vai tylėjo, it žemes pardavę. 
(Susirinkime dalyvavo ir kle
bonas kaipo delegatas). Idė
jinių gi draugijų atstovai įne
šė daug sumaningumo ir eli

tus nei sutrukdytas, nei su- jojama. Nutarta steigti tik bariau ir t.k> “S-

sliau tvarkomas. Draugijos ^Ung?'
neis į bereikalingas varžyti- sekančiame delegatų susi
nės, neužlins viena kitai už ™“as ,?tetova8 nu0
kių,bet visos veiks sutartinai, j drau^os ir P™-
ar tai darydamos savo vaka
rus, piknikus, ar nusamdyda- 
mos bendrą gydytoją, vaisti
nę, ar remdamos vietinius 
labdarybės reikalus.

Įvykus tokiai vietinei kata
likų sąjungai, tos kolonijos 
lietuvių gyvenimas ir kultūra 
kiltų. Įvairios pragaištingos 
srovės jau nebeįstengtų taip

buvo, šiaip ar tai, svarbus ar duįpną, kurios kiti, tu- 
būtinai prives prie panašių 
vietinių sąjungų steigimo.

Taigi ir Chicagos lietu- j 
viams katalikams mes negalė
tume patarti nieko geresnio, 
kaip tik, kad kiekvienoje jos 
parapijoje būtų įsteigta kata
likiškų draugijų sąjunga. Pa
čioje Chieagoje lietuviai kata
likai tiek ir tiek turi bendrų _ _ _
reikalų. Reikia susispiesti -anį sustiprėįus jos jėgoms, 
visiems apie Labdarybę ir pa- ]abai dflug j^g^t
dėti jai pastatyti našlaičių wflsų fttXianl8. Nors dabar 
prieglaudą, inkurti patarimų gkaičius sumažėjo, betlkišiT<n VAil/ia s ifrvc?

rėdami kuo užsimokėti nebe
ima, nes ta mėsa jau yra 
pagedus, o skola tam darbi
ninkui kaip už gerą. Krautu
vininkas žino, kad tas varg
šas - bedarbis kitur nenueis ir 
jam niekas neduos ant bargo, 
kur jis dirbdamas neėmė.

Prieg -ta m dar tokiai dar
bininkų organizacijai • gyvuo- 
i n n i eiictii .ridiiA

Detroito automobiliu dirbtu
vių savininkas H. Fordas, apsi 
lankęs Newarke, apžiūrėjo vie
tą naujai milžiniškai dirbtuvei, 
kurią jis mano neužilgo statyti. 
Pagal Fordo apskaitliavhną nau- 

dirbtuvėj galėsią dirbti 
darbininkų.

išreikšti per organą savo min
tis.

Su augšta pagarba
K. J. Krutinsiąs,

joj 
000

10.-

biurą, reikia remti Tautos
Fondą, Federacijų, su Tautos
Iždu, reikia pakirsti kelią iš
tvirkimui, T
per “Naujienas”, Keleivius'
ir t p. Daug ko reikta. paSaip9. Jeign

Ilgainiui tokios parapijų ■ darbininkas atvažiavęs galėtų

karei pasibaigus ir vėl atsi- 
i naujins. Organizacija, atei- 

. . , viams gal tų pagelbėti netik
besiplatinančiam )ėdHnw surasti 

J*. nlniTTlnc " * .
galėtų sūjyg išgalės suteikti ir

vietmes sąjungos galėtų susi- loki medži is.
spiesti i msusChicagos ketu-
vių katalikų sąjungą, kun, zi-Į ka<J *^eistvirirt ir neiš. 
noma, vėlgi turėtų erti išvien ! .. doro£ y
su visos Amerikos lietuvių ikai
katalikų sąjunga, tai yra su, atv ig Lietu
l' ederacna. I ” ,__ T . . ... . ... . / . Ivos buvo < i ri, tikintys ir neštai kur, mnsų nuomone,; ,,» , , , į , ,... , ’ , . ... .. girtuokliaudavo, bet darbo be-tikras mūsų kelias ir tikroji „ -į . . . ._. , , ................ , ieškodami liko nedorais ir is-vieta musų energijai ir veik
lumui, '« / ■ , ,x- ! Dat atvažiavęs įDel visų pasenusių, tuščiu .. . ... *
ir nc -udriu obal-- trokdan sl<* galb •’6daBWS be Jokl° aP- 
ėiu naudinga kataliku veiki I "ūpnimogi nesurasdamas dar- XZt?vi^žodi SrL plieka nekenčiamu pa

ine pasakyti: SALIN7 JUOSI!

DARBININKU REIKALAIS.
Įvedus “Drauge” naujų 

skyrių “Mūsų Dirva” pasi-
vilioti ir klaidinti katalikų, r0<j£ ,au M vienas straipsne- 
nes šių tarpe įvyktų vienybe darbininkų nusiskun-
ir sutarimas.

Tnkw*R vietinės sąjungos ka 
talikiškų draugijų būtų di- 
dSausiu ramčiu Bažnyčios ir

dimų, apsakymų savo vargų, 
sunkenybių, kokias jiems rei
kia perleisti, gyvenantiems

, . . . šioje laimės šalyje.
parapijos. Jos nevarytų taš-j Galilna dar

remtų kiekvieną jo gerą s” 
manymų. Juk tokioje sąjun- j 
goję neviešpatautų bedieviai, 
peštukai, ar saliūnimnkai. i

400,000 BEDARBIŲ 
NEW YORKE.

Viee.prezidentM “Metropoli
tan” apdramlos kompanijos Ha- 
ley Fiske išdavė atskaitą miesto 
valdybos komisijai, kad apdrau
dė kompanijos darbininkai, ge- 

bedarbių sąlygos 
surado, jog New 

400.000 žmonių

DELEI MOKESNIŲ 
VIENODUMO.

Praeituose “Draugo” nu
meriuose tilpo straipsniai ra
šyti p. F.—as, kuriais yra pa
liesti gyvieji mūsų S. L. R. K.

$1.80 daugiau, negu 25 metu, 
tai per dešimts metų pagyve
nus bus išmokėjęs tuos neda- 
mokėtus pinigus, pilnai ir su 
nuošimčiais.

Ar šiaip, ar taip, bet vis-gi 
klaidos padarytos mūsų piriu- 
takūnų nesiduoda lengvai pa
taisyti.
‘ Bet, ar gi galima dar ilgiau 

laukti? Nes net ir pavojin
ga. Iš visų pusių, kas iiart 
garsiau pradedama kalbėti 
apie nelegališkumą ir tt. O 
kuomet mes sulyginsim mo
kesnį, tada bus lengviaus ir

-r <-*rter| inkorporuoti, ir nuo to A. reikalai, L y. apie įvedi- . .. ., . ' . f. . laiko prasidės nauja eraina hgių mokesnių tiems, ku-1 r. " .. mums taip brangios orgamza- ne pirmiaus yra prisirašę, iri * s L R K
rai ištyrinėję 
ir padėjimą, 
Yorite randasi 
bedarbių.

ROCKEFELLERIO DOVANA 
DARBININKAMS.

New York o milijonierius John 
Roekefelleris davė 100.000 dole
rių darbininkams ir jų šeimy
noms, ilgą laiką esantiems be 
darbo. Pinigus tuos išdalins tam 
speeijaliai paskirta komisija. 
Darbininkai negaus pašalpos 
tiesiog pinigais, bet drapanoms; 
ir valgomais produktais. Už tą 
pašalpą darbininkai turės ati-

kurie dabar prisirašo, pagal 
metus.

Mano nuomone yra tai ne
atidėliotinas pataisymas, jei
gu ue šiemet tai kitų metą tu
rėsime mokesnis sulyginti, ne
skriausdami vieni kitų.

Nekalbėsiu čia apie tai ko
ki skriauda daroma su nely
giomis mokesnimis, nes jau 
gan plačiai buvo išgvil
dentas tas klausimas praei
tuose seimuose, bei kuopų su
sirinkimuose.

Užtat būtinai šis 30-as sei
mas turi sulyginti mokesnius

dirbti po kelias valandas į diena i visiems nariams pagal metus.
prie miesto kelių taisymo.

800 DARBININKU 
STREIKUOJA.

'e sustreikavostnmdėliu, jis niekur negali Springfield'<
I dalyvauti sykiu su kitais. Kur tramvajų darbininką, reikalau- 
i taria jis tnj? «iti ? Kur suras darni priimimo atgal neteisingm 
i sau mielą draugą, kuris su Į pašalintų nuo darbo darbininkų, 
juo draugMtai kalbėtų. O gi; Mieste nevaikščioja nei vienas 

tramvajus. Sustabdyta komuni
kacija ir aplinkinėse miesteliuo-

800

žariją (ar kaip ją pavadinus), 
kuri rūpintus vien darbininkų 
reikalais.

Ka toki organizacija turėtų 
veikti?

Organizacija galėtų įsisteig
ti savo kuopas po visą Siau
rės Ameriką su bendru cen
tru. Prie centro, galėtų būti 
darbo informacijos biuras, iš

‘ -t j sali ūnh iinlu|. Tas pamatęs 
“grinoi ių”, visados linksmai 
į jį prašnekės, prakalbins, už- 
pundins, nes jis žino, kad tas 
ten pripratęs, gavęs darbo 
jam šimteaopai atmokės.

Neturintį doros, stiprios kri
kščioniškos darbininkų orga- 
mzacijos, šiandieną musų tam
sesni bn liai nukrypo visai į 
klaidingą pusę, liko mūsų 
pačių, ' ■ynės ir tikėjimo di
džiausiais priešais. Daugelis 
liko tiesiog nešinėti u nei kas

CHICAGOS MAUORIAI 
STREIKUOJA.

Chieagoje austre i kavo nial to
riai ir dekoratoriai. Maliorią 
unijos sekretorius L. P. Lindelof 
apreiškė, kad malioriai tol strei
kuos, pakol nebus išpildyti ją 
visi reikalavimai. Išviso į strei
ką išėjo 2.000 maliorių.

Į rijos, kokia yra S. U R. K. 
Amerikoje.

Prie to dar pridurti galima, - | 
kad užvilktieji mokesniai bū
tų padalinti į dalis ir sumoki t -< 
bertainiais, ar kaip kitaip tain 
panašiai. O jeigu pasitaikin
tų mirtis per tą laiką, tai kad 
narys neužmokėjęs užvilktų 
mokesnių nesiskaitytų suspen
duotu. (Žinoma, turiu minty
je tą narį, kuris moka mėne
sinius ir tt.) bet į iždą bū
tų pasilaikyta iš jų pomirti
nės tiek, kiek ne primokėta'

Antroje vietoje po mokes
nių sulyginimo stovi organo 
klausimas. Tas taip svarbu, 

’ kaip kad ir pati organizacija. 
1 Nes nūdien be spauzdinto žo

džio organizacija — kokia ji 
nebūtų yra apmirus, neveik- .-'3 
Ii Daugumas iš mūsų net ir 
l>o keletą laikraščių skaito, 
tad kodel-gi negalima būtų tu
rėti nuosavųjį organą? pri- 

, mokant po dešimts centų rnė- g 
nesyje palaikymui laikraščio?

Ar mažai-gi nūdien yra mū
sų narių S. L. R. K. A. vi- ■ 
sekios rųšies vertelgų, kurie 
būtų organo parama? Taip- 
p»t ir jiems geriau būtų sa- 
vamjam organe garsinti*, ne
gu pašaliniam.

O užvis svarbiausiu tai, 
kad padarytume savo organi
zaciją gyvesne, veiklesne, žo- į|
džiu sakant prasidėtų iš nau- J

, jo mūsų apsistojęs, o taip ' J

***■/ | r/*"..... ■ , * ■"*
skunuimą, n tie puoi^rundi-1teikmuiuo tekius žinios, kur 

. . mai teisingai aprašyti, ne darbininkai yra reikalingi, 
? mažai galės atnešti naudos kur galima darbas gauti, kur 

\ • • »i_i4_ t. i mums visiems. ne. Darbininkas įstodamas į
,’T ’ ne£w rll Labai mums būtų malonu,tą organizaciją turėtų mokė-

pnekabe prieš kleboną, arba1 
pasigirstų betiksli 
tai visuomet atriri 
ni

ne. Darbininkas įstodamas į

Kad daigelis mūsų brolių Ji L. n. k. K. ItCIKALM.

P. F—as klausia visų, kaip 
ir kokiuo būdu tas svarbus 
klausimas įvykinti, nenu- 
skriaudžiant senesniųjų narių 
mūsų pirmtakūnų.

Aš pasiūlyčiau du sumany
mu kas link sulyginimo mo
kesnių: a) kad senesnieji na
riai turėtų damokėti, tiek, 
kiek jiems prigulėjo mokėti 
tada kuomet jie prisirašė. 
Pav. Jeigu vienas iš mūsų 
prisirašė 25 metų amžiaus, ir 
mokėjo du doleriu į kasą ap- 
draudos, na, kad ir per 15 
metų, sakysim, tad sumokėjo 
labu 15X2=30 dol. O pagal 
šiandieninių sistemą turėtų 
būti daugiaųs, nes 25 m. se-. 
ntuno prisirašydamas moka 
po 19c. mėn. O per metus 
12X19=$2^8. Tai pasirodo, 
kad narys mokėjo 28c. mažiau svarbus veikimas, labili mūsų 
r>r>r m. nonrrnrfTnniznriTog.

ių ir išmintingi 
kurie pasiprieš 
r betiksliam jė

imtefi

i taisc'iaiu

tas visai nenuostabu. Darbi
ninkas tnkaus darbo slegia
mas, ar tai streiko, ar bedar
bės laikais, nemato priešais 
save j'-I.ios Šviesenės, links
mesnės ateities, kaip tik juo
dą darbųįir skurdą, o iš ki-

PRANEŠIMAS NAMŲ SAVININKAMS,

u ai

«rvn > 
gar?.
bus skr

••i.S'l ti į,

.... miestų darbininkams, kad į šilti mėnesinį mokesnį sulyg nų- 
h -groiu fikyri'? pradėtų rašinėti mi-! turimo, iš tų mokesnių kiek- 

3rų. ir laukų darbininkai. Į viename mieste būtų galima 
Aprašydami savo darbo aąly- užlaikyti krautuves taip, kad 
gas: koks jų pragyvenimas, darbininkas netekęs darbo (po 
kiek valandų turi dirbti, kiek kiek savaičių apskaitymo) i------  «—-----> •-----

lėtų gauti valgį ir kitokių pasakoti jam
kalingų daiktą iki jis gaus 
rbo, gavęs darbo, .'-kolinga- 
turėtų a tai teisti Čia akai-l

,-g. kad bedar-|ta I' rn’ 
lis skaičius ir ■ »*• > 11 raW 
negalės, rasis Vl l4»

SEIMAS?

lės ku
katali-
», kad

T

kunigą eis riml
et vis dėlto žygiai katalikų 
■ieš

ima mokėti, kokiuo laiku 
s juos lengvinus darbo ga
na gauti, kaip ilgai darbu 
lukins, ar per žiemą, ar tik 
liūs mėnemus ir tt. Kiek
»s iš to turėtumėm naudos, ,bių 
, tik visi Jungtinių Valstijų. Į vist

tį, ir daugiau nieko nereika
lauja, kai

tytojas
tik priglausti 
ir pataria tik 

>ną kaklarišį 
“kvoterį”, už

po 
UŽ- 
ir

Sulyg 29-to seimo nutarimo 
S. L. R. K. A. 30-tas seimas 
atsibus 1 - 2 ir 3 d. birželio I 
tnėn. 1915 m. Seranton. Pa. 
Sulyg konstitucijos XIII 
straipsnio kiekviena kuopa, 
turinti ne mažiau 20-ties pilnų , 
narių turi tiesą siųsti Seiman 
vieną delegatą; didesnės gi >

• kuopos vienų nuo kiekvienos!

di
krienas ištyręs sa- rėi 
kės darbininkų pa- Įima būtų t

ustu į tą 
ne maža

itokių sąlygų verčiamas kur1 jų pr 
itur vafiuoti ieškot darbo, siems 
iu jis pirm laiko Kek tiek

The Peoples Stock Yards State Bank
Didžiausia banka išskyrus didmiestį jau 

paskirta ir autorizuota Pavieto kolektoriaus 
priimti mokesnius už taksus Ir bilas.

Atnešk mums savo taksų bilas.
Taupyk laiką Ir kelionę.
Nereikia laukti.

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

TURTAS $5.500,000.00

it. C. LAYOOCK. V ta, Pr~id«nt 
and Caabler

JOHN A. NYLIN, Anistant Caabi
USON DKW£NSKI, ArafeUnl

Caahier
E. N Y JUM. Secrttary and Trnut 

Offtcer.

OtHcers
R. J. SCHUCBINGKB. Praatdenc

uivvn

STATE BANK
47th Street & Ashland Avė.

150-ties narių. 29-to seimo nu I 
Įtarimu delegatais gal būt vi-Į 
įsų skyrių nariai tuseunis vai 
Įkų sk.), išbuvusieji ne mažiau 

Inėra išlarintns tiek, kari galė-Į® mėnesių prie Su-mo, naujos- 
jtų tuoja is suprasti tas v 
Įtaokšyst ' s 
na, klausi 

iua tnl-ĮHĮo: užsū 
o I užsirišo r

dirbti ir tt. Bet visgi ga-Pmot4-
ang iengrians viri- Į Darbiniams, kurio protas, 

ni kitiems prigelbėti susior
ganizavus, laikant kas mėnuo 
susirinkimus, žinai 

beda 
13, Ii?

k. idas ant jo krau- 
ponaiėio paliepi- 

gina ilgus plaukus, 
udoną platų kakta- 

Įraištį, pasiima nepaprastą Įsi

“Drau iu ir tikri
mm:

1) Savo organo įsteigimas. I
2) Užlaikymo organo bei! 

Centro raštinės karta su Tau-j
ra Centais ir Naši. Fondu Į

gi kuopos turi tiesą siųsti de j 
legatą nors ir nebūt 6 mėn. I 
nuo sudarimo kuopos. Ren
giantis seiman malonėsite, 
gerbiamos kuopos, apsvarsty
ti šiuos-įnešimus 30-ain sei-

H laikr&>u-ū) 
, rimą ilgsri plaui

rnitiH vė, na,
jauč iasi nepa-

itęi pagi-
ikų, rn duonos i

Chicago, UI

5

5



tiek bū- 
su važia

reikalin

i* laikas būtų mums pagalvo
ti apie jos vidujinę tvarkę, 
na, kad ir rinkimus Centro 
Valdybos, dėl kurios 

>. na nemalonių ginčų 
vtisių delegatų tarpe.

Prašalinti tą visų
ga turėti slaptas Imlsavimas, 
t. y. kad visi nariai galėtų rin
kti Centro Valdybę. O ne de
legatai’. Seimuos būtų tik irf 
tvirtinamas. Bet be mmsavio 
organo sunku tai atlikti.

Už tad kam brangus S. L. 
lt K. A. organizacija, tad į 
darinį viri! ,

Štai ir Connecticutto valsti
joj žada įvykti apskričio 
suvažiavimas, kame reikėtų 
tns plačiaus pagvildenti, y- 
paė per organų “Draugą”, 
kns yra manoma veikti ir yra 
vrikiama užtikrinimui mūsų 
ateities.

StuŠTStžiavinvra Connecticut- 
to apskričio, paskirtas 2o d. 
balandžio 1915 m. 2 vai. po 
pietų, parap. svetainėje Wa- 
te^Hiry. Conn.

Lai nepamiršta viršminėto 
i engiamo apskričio kuopų vi r 
Hiiimkai išrinkti delegatus į 
būsiantį susivažiavimų.

Kas daugiau apie tai!
Connectieutt valstijos

' gtnizatorius,
Ona Stalioniutė.
20 S. Leonard st.. 
Waterbury, Conn.

or-

Redaįvijos prierašas. Ar 
nebūtų galimas dar ir trečias 
xebas sulyginiuio narių mo- 
kt sniy — jeigu tik tam, žino
ma, nesipriešintų valstijų įsta 
tau Galėtume nereikalauti is 
senųjų narių įtikiu nedarno
je tų nmkesnių. nes jie Begi 
kalti, kad jiems tik tokie rno- 
kegniai buvo liepta mokėti. 
Uždėti gi tiems nuo šio laiko 
mokesnius galėtume pagal to 
jų amžiaus, kokį turėjo įsto
dami, o ne kokiame jie da
bar yra. Tokiuo būdu, senes 
niems nariams lengviau būtų 
susitikti ant naujų mokesnių.

Teėiau šiuos klausimus ga
lutinai turės išrišti valstijų 
teisės. Taigi lai jas paaiški
na tie, kurie a iriau su jouriš 
buvo susidarę.

NEUžSIMOKAJĘ NARIAI SUSI 
VIENIJIMO L. B K AMERIKOJE

Už 1-MĄ BĖRA INI 1915 M.
Visų skyrių, išskiriant vaikų.

1 kuopa. Jonas Jovašiūua?. Aižė 
Paukštim.

2 ko. Marė Baliunienė. J<mn» Bi
liūnas. Aleksandra /ataveckienė kai 
ta už 4—14. Pranas Kolešinakas, Via- 
cm# Makauskas Iš kur f

3. ki». Juozas Beirs. Stasr* Girnos.
< kp. Stasys Btnrikeyiria, Moticiu^ 

Čižauskah. Kostancija fttašket ičirnė, 
Antaną.- Paišų jin, Mikas Paiso iri. 
Stasė Kironienė.

5 kp. Aleksandras Milkumis
6 kp. Ona Balaišienė, Marė Luku 

tavUaitė.
T kp. Ona Reklaitienr. Veronika 

Butšrianė, Marė Markstrikiukč. Vero 
alka Botirienė, Veronika Stanienė.

Ę Jonas Kapočius. Juozas Radzevičius.
Oau Radzevičienė. Alena Staaisaė.

8. kp. Matas Poškevičia. Marė Kud- 
Jinukienė, Azotą Kundrotiežė.

9. kj>. Jonax Stankaitis, Jonas 
nelaB. Bronė Norton ienė, Petras 
mošius.

s .Tndls, Vincė

Ber
Da-

Zui-

28 kp. M»ri Diugrlirai. Jura K, | n Uraičiulč, <»«* Kartinas. A lik- 
VAvua*) 'tfUtfjąozvjf f t*ueii{uz *aandra steponavičia. Valerija Le- 
Daugeliai. Autiniu VikniaairnėJ niont. Broun bemoat. Brone 

i , . l.»ll,. I .KAMI Vuilbu-lZnitihosianeijM Žilinskienė.
30~ki>.

Bubnienv,

Penis. IA

Marė Perednienė. Ona 
J ieva Jančiauskienė, kalta 
Morta Miliauskienė, Julku 

kurt Narė Petkienė, Katrė

kaitė, donorą Vaitkevičaitė. Alek
sandras A. Lemont, Petrone ritropai- 
tė, Marijona Piliaekas. Kazys Kalu
lis. kun. Gis, Julija Tananriienė, 
AmiHja Narvilienė, Juozas tšeniot,

\ azrakoais.
31 kp. Antanas Čizinakas, Ona 

Storpirštienė i ** 
Matulaitienė kalta ui 4—14, Ziiienie 
nė, Paulina Valiukevičienė, Ona Bud 
revTčienė.
už 2—14. Juozas Uruauivirius 
už* 8—14. Juozas Budrei'ičia, 
Jnodtfkienė. Ona Hubiaikii^ 
už 4—14, Aatuian KamauauMkas, kal
tas ui 4—14, Marė Ramanauskienė, ’ 
kalta už 4—14, Mikas Kundrotas,

Mare i joną 
Btaays Vitkauskas,

1 a a s še rok o jis, lama Sukas.
33 kp. Kazė I*rtraitienė.
36 kp. Barbora Monkevičienė, Vin

cas Munkeviėia, Petronė Amomaitie- 
, nė, Juozas Bradūnas, Aliena Radzevi

čiūtė, kalta už 4—14, Vincas Adomai 
tia, Kazvn Salys, Komaidas Daublis.

3M kp. Vincas Vebeliūnas, Toiilė 
Brazinskiutė, Adomas Jurgilas.

39. kp. Jonas Karvelis, Petrą* Kun
drotas. A. Každailaitė, B. Daknaitė, 
Vincas Janutauskia

40 k|». .Maudė Vensknnienė, Anta
nas Peraklis, Mtgdė Navickienė.

42 kp. Kun. Dr. J. Varnagiris, Ma
rė Tamašauskienė, Paulina TamaŠtus- 
kione. i>uu»ivriė Audiušluti, Edvird 
K. Juffe, Rožė Zdanavičiūtė, Nastė 
Kancienė, Morta Mariutė, Juozas 
Švoba. Koralini Kairienė, J ieva Bar 
kauskiutė. Marė Valaševičintė, Ami- 
lija Metri kaitė, Baguuiila Adomai 
čiutč. Veronika Btukaitė.

44 kp. Domininkas Cesmilevičia.
46 kp. Juozas Bukevičia, Mikalina 

Bukevičienė.
47 kp. Motiejus Kuprevičius, kai 

tas už 4—14, Katrė Zarakiutė, Mag 
dė Venskunienč.

48 kp. Julius Dychavičia, kaltas už 
4—14, Marė JanuKenė, Aliena Grhai
te.

49 kp. Agota Brangaitienė.
51 kp. Mirė Galinaitienė.

Laurinaitienė. Marė 
Marė Jesvilienė, Zuzana 
Krisius Vaisilas, Ona 
Jonas Kabaėenka. Jonas 
nika 1 Vaškienė.

53 kp. Vincas Poška.
54 kp. Juozas Bluckus, Baltras 

Biaiviščiūnas.
55 kp. Vincas Grusauekas. Magdė 

Grusauckienė, Juozas Gruodis, Antani
na Valinčius. Vincas Urbanaviėia, 
Ona Urbanavičienė.

57 kp. Magdė Launikaitienė, Povi
las Navickas. Marė Navickienė, Mag 
dė Varnagirienė, Antanas Busiackas, 
Magdė tukauskienč. Juozas Atefiionb. 
X irohlne Varnarigia. "

, 58 kp. Ona Letkauskienė.
60 kp. Antanina Butkiutė, Vincas 

Ulozas. Ona Kryzanauakiutė. Petronė 
Butkienė. \*Im-Rs Vertelis, Alvkšan 
dras Gineitis.

65 kp. Antanas Gederkis.
67 kp. Kazimiera Ruzgi 

Rutkauskaitė. Jonas Vaskalis. Juozas 
R užgis.

69 kp. Juozas Dobilas, Jieva 
čiulienė.

70 Rožė Geogeviėienė, Juozas 
sinskas, Stasy b (Liagevičia, Jonas 
baltis.

71. kp. Mikas'' Virbičkas, Ignas 
Petrauckaa, Antanas Jankauskas, Izęi 
dorins Juškys, Leonas Petkus, Auta 
nas Bakša. Justinas Stankeviėia, Lon 
ginas Balseris, Petras Gelbotas, Jonas 
Jurgita. Jourii Andmlia, Pranas Gfi 
binas, Antanas Endeikis, Juozas Za 
veckas. Antanas Paulius, Joną? Jer- 
mftlas. Vincas Marcijonas, Juozas 
Marčinkas, kaltas už 4—14, Juozas 
Noreika. Aleksandra Bruzevičia, Sta 
sys Kveselis, Juozas Kukauskas, Ka
zys Cibirka, Antanas ikniua, Antanas 
Rutkauskas. Ignas Pikčiurna, Jurgis 
Mozuraitis. Petras Kukam-k aa. Juo 
zas Daliusia, Kazys Kringlevičia, Bro 
nius Vaitkevičta, Jurgis Rakauskas, 
kaltas už 4—14. Pranas Giedraitis. 
Jonas Stei»onaviėia. Pranas Aiukšdy- 
nvs, ilazyi Klimas, Antanas Drobnys.

74 kp. Marė Gl&tkaimkienė, Uršė 
Norkunskienė, Rožė Medonienė, An 
tanas Zakariuskat, Autose, bernaus-

Cbirago. Iii. Antrasai..
D. 3. PBATAPA8,

75 ko
Mat« vi 
celė Tui

tanas Griiius, Rozalija Žebrauskai* į kienė( J<
tė, A rota Jobai tė. Ona Daugirdienė. Į jį? ^p<
. ............. —------ * —f" I Tirigjąi.
celė Dodoraitė, Uršė Treitikiene, Ka-! Navickas, Į V ar kala. Ur-i 
rolina Grikšaitė, Ona Raudonaitė, Jaknisnienė, Marė Karėtkienė. 
Zofija Vizgirdieat, Juozas Priebk, į pj gp. Antanas J^urakaa. Anuf- 
Ona Kinelattė. ras Katilius. ‘

102 Jsoza* Revitis. 93 Kazys
103 kp. Antanas Rtučka, Katrėje Stasinskiem-, 

Ra«imhitė. Motiejus Vrseinrkas, "
ras AiaučiulU. Juozas Oesnum,
aė Smolerak.

106 k|>. Agota Račkauskienė,
zas čelkh. Povilas Ginaitis.

107 ki». Barbora Skerstoaaitė. Jo
nas Stankus, Edvard J. Bobbin,
Aleksandras Aleksandravičiūtė, Uršė
Baprienė, Valkevičienė.

108 kp. Povilas Kulis, Petronė
Aimkaitė, Juozas Masiulis.

109 kp. Jonas Junokaa.
110 kp. Kazys

zas Liutkevičius,

kalia uz 4 14, Ona Onant-ek- Ertaitė. Imu Vilimas, Mar

Andriau Žukauskas.

Vaitiekus J savita, 
Rauckienė,

kalto 
Kalto 
Agota 
kaltas

JsB Juo

Vasiliauskas, Juo- 
Antanaa Glebaus

Magdė 
Makauskienė, 
Petram-k ienė, 
Leskeviėienė, 
Ivaška, Mo-

Pe-

75 kp. Marcelė Baksienė
77 kp. Magdė Goberienė.
79 kp. Pranas Cikono. kaltas 

4—14, Marcelė Cikoaienė, kalta
už
už

ftabatos ir Nedriūs 
Apr. 17—18 d 4v. Antano pa r salėje, 
49 Court ir 15 gatvės, Ocero, 111.

Utarninko ir Heredoe *
iVšėiua, KM* Apr. 20—21 d. Steponaitis L ___ _
. 8tolgi*iliie-1 „u. ims: WsbM«ia įve., N. Suk, I

kb^ė. Vladas Cibulskis, Vincas Mon 
kevičia, Hargolis. Oua M-
ėiulaitė.

1L kp 
Sto^ravie^pF kalta 

Jonas 
Juozas 

Mri^kieuė. Aliena 
nas Aurauckas. Tofilė A'aitiekaitienė, 
Kazys Besasparis. Ona P&tašienė, 
Stasys Aidiejaitis. Marė Jukubaitienė, 
Narė Belterienė

12. kp. Karolius Balouri.
13. kp. Marė Pučkorienė. Antanas

Julė Matijošaičiutė, Alek
sandra Kaunienė. Jieva Akelaitienė. 

” Autana?- J, Valantiejua, Ona Masei 
Menė Juzė Bavley, Magdė Vaškevi
čienė, Magdė Jvaškiutė. Juozas Ja 
oavičius. Marė Vaškcvičiutė, Jieva 
Duobiutė, Nastazija Jasaičiutė.

15. kp. Martynas Kadzevskis, Jo 
nas Tananevičius, Domicėlė Rozmnitė, 
M arei joną Aitulienė, Antanas Aalčius, 
Jurgis Tumašiom-.

16. kp. Teklė Cioaienė, Kazys Pak- 
Mis. Antanas Bacevičių, Apolionija 
lUrc-inauskiuti.

17 kp. Marė Peėinkunienė Iš 
Pnėt Juoms Vektersa Iš kart Pet 
rone Azienė, Iš kuri Jieva Kašciu- 
nienė Iš kurt Jieva Vanėiauskienė, 
Magdė Karaškienė, Magdė, Navickie- 
ne. kalta už 4—14, Petras Asevičia, 
Kazimieras J an Ulevičienė, Juozas 
Berneek i -. kaltas už 4—14. Petronė 
Maėiuloniutė, Motiejus Ailevičios, 
Jieva Baraiškiutč.

18 ko. Mikalina Oilienė, Ona 
žirnienė, kalta už 4—14, Petronė 
lutkevičiutė, Mikas Uievičins.

Grabauskas. Ona

Penikas, Andrius
Kišonis Magdė 

Daukelienė, Auta

©4 kp. Jirva Frirauvkivur
85 kp. Stanislova Noreiklutė, Igno 

tas Pundynas, Motiejus Krašauskis. 
Stasys Marcinkeviėia. Agnieška Verne 
kaltė, Antanas Zolomskas, Leonas ša 
rauskzH. Joana Vaičienė, Juozą* Ba 
Undis Katrė Bartkienė.

85 kp. Pranas Kybartas, Juzefą 
Metrikienė. Marė Guldauskienė. Ago
ta Anšriehė, ITršftlė Poodžiunaltė, kal-

Aužrienė.

Ra-

21 kp. Kastė Kiškiuniutė, Pranas 
. Runkeli*. -Jmui i»dactss. Mitas 

KLNaaii. Petrai fonihkas. Aeota Mockų
Petrienė.

Ž4. kp. Magdė Piliųvieuė. Antenas 
Daukša. Marė Dauklien**, Vincas Jo-

evtėienė.

sdruolri, Stepan 
fcė, Kazė Cereš-

kas.
115 kp. Alberta

Auainaviria. Barbė
J amonis, Vincė Vasiliauskienė, 
ras Maželis, Justinas Aalnaitis, Jonas 
Bertulis. Marei joną Mažeikienė.

117 Jtp. Kostas Jakimaviėia.
119 kp. Antannas <Jepkauskas, ve

ronika Milašavič ienė, Juzefą Zakar- 
ka, Juozas Balčiūnas, Juozas Mika- 
laičiūnas. Veronika česnakienė, Pet
ras Kreiva. Ona Gailnnsitė, Jokūbas 
Jankūnas. *

120 kp. Julė Zvikienė, Katrė 
siulevičiutė.

123 kp. Ona Uržaitė, Juozas 
tranas.

124
127
128

Jhrgis
Jadviga Biliūnas.

133 kp. Antanina Dambrauskienė, 
Aleksandra Žiogas, Motiejus Zai
kauskas. -
134 kp.”Juozas Teiberys, Anielė Dra- 
višintė. Antanas Lukoševičius, Marė 
Butauskiutė.

137 kp. Stany* Ivanauskas, Jonas 
Merkaitis, Jonas Uaunis. Antonina 
Ivanauskienė. Domininkas 
Pauliau Norkaitė, Vladas 
Ona Endrikienė.

138 kp. Petras 
Savukynas.

139 kp. Karys 
eitis Feliksas.

140 kp. Vincas 
Vatukeviėius, Juzė Saladuonienė.

141 kp. Alfonsas Kmilauskas, Jo
nas Vaitiekūnas. Juozas Žilinskas.

142 kp. Andrius Kubiukas, Barbo
ra Pnrrickioaė, Kostsnciia Jurkevi
čiūtė, Pranas Geldauskas.

|44 kn. Jonas Starkevičius, Aliena 
Starkeviėienė.

113 kp. Ona Baltrušaitienė. Ona

Subaėiutė, Juozas 
Ruskaitė, Gabvs, 

Op-

kp. Julius Hvaitkausko.
kp. Stanislovo J auga.
kp. Veronika Zaleskiutė.
Jonaitis,

Sta-

Bal

kun.
Belesins Biliūnas,

Sutkaitia,

n.'. Adolfill Btlhdn-kiti*. Marėj-..__I .. » ■f ra « . ’ v BlClgO, III. ‘I)t iriilienr. Jonu» l:temimu. Agata ~ 7
| Italtrušaitiii. Pauliu* A aiėiulis. Juo-i Petpyriou ir Nubatoa

zan Baltrušaitis, <>ua Lukoševičienė, j Apr. 28—24 d. Apveizdoa Dievo 
i Andrius M ilašauskas, Kazys " 
‘ dauskaw, Ona Matašicip Ona
kienė, Aleksandra Mn

97 kp. bkalastikg Jtai-h t.vėė,
Juravilhnė. Jusė Kraun< irinė,
d« i’azeretkiutė. _

98 kp- Veronika Liūditicnė.
193 kp. Antanas Ka i-araviči.

nah čiakevičia, Stasys Klimai t is. Į
106 kp. Vineas Satkevičius. OuaĮ

Liutkaitė. hssys Kavaliauskas, Pet- i 
ronė Htarkvtė.

107 ki*, Nastė Katau < k i Anė, Jonas s
bilkaK, Kazyi- Kažemek:

109 kp. Jieva Tiun< >enė, Katrė t
’ PctruAarvičiutė, Oum Balčiūnienė, Ag Į 
Į nieška Grapukė.

“ DRAUGUI! REIKALAI.

Iir“’ I salėje, Uaioa ir 18 tos gatvės, 
Bileije.go, m. 

Adelė i Nedėlios
Mag- į Apr. 23—26 d. Columbia salė, 

i Paulina ir 4itos gatvės Tomu of

ir Paaodėlio vak

Jo

DAUGELIS PASINAUDOJO 
PIGIOMIS RUBLIŲ 

KAINOMIS.
Atidarius "Draugo” Ben-

ORAUGVSTPS av. JONO KKIKŠTY- 
j TOJAUS, MELBOSE PAKE. UJU 

VALDYBA:
I’inąiaiat*, J. Efbblū, Bvz 595

Pint, pagelb. V. KlodcUs, B«s 151

R.) (TAUTOS iOMDO
i>«. ■
cu j kas, 2302 So. Leavitt st.. Chicago,

į . Ražtininka* Adv. A. A. šlakia,
1. j 3255 Sp. Halsted 8t., Chicago, HL

Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Omon st.. S. S., Fittshurgh, P*.

Iždo’ Globėjai:
j. Kun, F. Kemėšis, 717 V. 18th 
st., Chicago, UI.

■ Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 
hington M., Nonvood, Maus.

Pirmini n kas Dr. A. K. Hutkaw- ijumm) st. c‘baries a
Fmaasų rašt, A.

Melrose Park, IU.

žiūr. pro t. rašt. A.Jasinskaa, 
įve., Maywood, III.

lionis Box 593

12th ®L, Cjerro, U!
Sųriruikūnai būna kas trečią sedėl- 

dienj kiekvieno ničnerio, pirmą vai 
po pietų J. W»ichiulio svetainėje. 2018 
Lake st., kampas 21 gatv. Neįrašė
Purk, Ht

•TENTO 
WAUKBGAN, ILL., VALDYBOS

ANTANO DRAUGUOS,

» z • •» « r
110 k|i. Pauli*. KKiutirnė. iaiOVet rmKITU ■

ir priimant pinigus 
niunka.- Taiaškeviriu,. Jurui, ginva nusiuntimui f lAeluVų pigiauS, 

AiitaVkhm? Zu- kaip kiti, daugelis pasinaudo-
i»- jo proga — pasiunčiant po keisi kp. Jobu Bali'i<iu». Tarnai,. , , ... -r-
Vereiackąi, Andriu, Dae luiionis. Sta tetų dcsetkų t llbhų SaVO pi-

Saiilčnaa, Auiraata- Jankauskai, 
Itamaldas StaniiiHonhk

guriT Ltet RJUt, Ata.
▼*ldybo» *ntr*«*l:

Pr#»id»nt*#i K. 3. KruUa*k*», 
59 Tid Eyoh #t, Brąoklyn, N. T 

^7 Vke-pr#ud«DtM: 3. Eiktarai-

k P.

183 kp.
124 kp.

Jurgis šįliagi-
J u ozą pas Hektoras, Juo-

zas Bražinskas, Miku Z«parankas.
127 kp. Autauas ZilK Pranas Au-

fulri.
128 kp. Marė Zelptauė.
132 kp. I'ctrns Jaįliauškaa.
133 kv. Juozas Zalkaii'kas.
134 kp. Maro Masaitienė, Marė

Daviniutė.
Marė Buliauskienė. Iš

Usonis,
Grigonis,

Antanas

Shriiuskas. Paris vi-

Saladironri. Vincas

Jonai

Adelė

Igno- 
Biri 

Stepo- 
Tautkienė,

Branifianskienė.
148 kp. Apolionija čivienė, 

čivaa.
150 kp. Marė Navickiutė, 

Liikševičiutė, Jonas Bajorūnas.
112. kn. Pijus Kilikeviėius, 

tas Pri ra u* ke v irius, Andrius 
akis. Antanina Dubauskiutė. 
nas, Albrekis, Antanina
Pranas Tautkus. Juozas Pašpirgelis, 
Juozas J. dnirpūnas. Marė Marke- 
lifinienė, Jpokrm Markriiūnaa, Jonas 
A. Buzgaita. Marcelė <'eba«au*kiutė, 
Ktasvs Piėkya, Vincas Nnrnaevičia, 
Agota Statkanąkiutė, Feliksas Janu
tas, Aurius Bezzela, Vincas Mikulio 
nas.

VAIKŲ SKKYRIAUS NARIAI.
1 kp. Magdė Praleikiutė, kalta

B ui o t ūkė, Augenija

Staskevivina-
Btruc-

Aliena

Anielė

Sandras Baltulis, Juzefą 
kalta už 4—14.

87 kp. Ona Astrauskiutė, 
mienė, na Bčerbienė.

88 kp. Juozas Klučinskas.
89 kp. Aleksandra Pateckis, kaltas 

už 4—14, Andrius Pateckis, Marcelė 
Baulenienė, Kazys Jakniunas, Jonas 
Jogminas. Pranas Žebrauskas, Alfon
sas Tareila, kaltas už 4—14, Marė Ka- 
reektanė.

90 kp.
Btatauakas 
14.

91 kp. _
I a ui tinas. Juozas Steoonavčia, 
jus Brazauskas, Pranas Gal iškiš, Pra
nas Jurkus, Jonas Žebrauskas, Juo
zas Gribas, Stasys Sinkeviėia, Kazys 
Gerulaitis, Juozas Liutvinas. Antanas 
Leiponaitis, Antanas Dauskurdis, 
Vincas Miklinaviėia, Teodoras Zure- 
taitis, Boleslavas Budzaitis, JonaA Vi- 
donh, Pranas Gramauskas, Dominin
kas Vičas, Jonas Adomaitis, Juozas 
čepukaitifj, Antanas Norkus, Mikas 
Bujauskas, Jonas Majauskas, Anta
nas Valukevičia, Pranas Juozaitis, 
Vincas Siuskua, Matas Ruinauskas, 
Antane Parnerauakas, Juozas Liuli 
nas. Juozas Ginlauskas, Simonas 8a 
kalas. Bonifacas

93 kp. Kazys 
kaitė.

94 kp. Barbė 
kauskienč, kalta 
Zibataitė. Ona Stačiokienė. Ignas Ab
romavičius, Antanina Seikauskiutė, 
kalta už 3—14, AI RaMHtieaė, Marė 
Vulkontieoė, Agota Bobinienė, Jurgi* 
Bileika.

96 kp. Pritilę Jokūbąuskiutė, Ur- 
; šulė Vaškevičienė.

. 99 kp, Paulina Balčiūnienė. Kazė 
Astrauskienė. Kazė Rankuuaitė, 8ta- 

i svs Šimkus. Leonas Navickas.
100 kp.

Vaiskiu t., 
i čia.

101 kp.
Tananevičia. Simas Pilieckas, Barlx>-

Marė 611-

Ignotas Degutis, 
Ona Pėžienė, kalta

Antanas ftijunakas.

2 kp. Zofija 
Stanevičiūtė.

4. kp. Bronius
6 kp. Jonas Struckus, Ona 

kiutė.
7 kp. Julė Gristaravičiutė.
11 kD. Jonas Sakalauskas. 

Rozaičiutė.
18 kp. Jonas Smukliąsias, 

Ratkevičiūtė.
28 kp. Veronika Daugeliutė, Jonas 

i Čekanauskas.
30 kp. Juozas Mačinlaitis, Anielė 

Zakarauskas.
41 kp. Jonas Jankauskas.
42 kp. Antanas Mikulskis, Julė 

amasauckiutė.
5? kp. Adomas Ma*«k»tw. Marė 

Matei kiutė. Petronė Mažei kiutė.
75 kp. Pranas Tumošas, Juozas Tu- 

rnosas, Vincas Tumosas, Antanas 
Tumosas. Kazimieras Tumoras

77 kp. Aliena Daukšiutė, Magdė 
Daukšiutė.

94 kp. Aliena Gručiukė, Stasys 
notas.

114 kp. Vincas Kazarauskas.
in- T...t..,. ThmMH

.h auta.
144

dėl ia, 
liūtė,

150
sius Vaiinskutis.
152 kp. Ona Norkeliuniutė,
J. Tautkus, Jonas Babena kaltas už

kp. Ona Zydeliutė. 
Aliena Žydei iutė, 

Magdė žydeliutė.
kp. Kasys Vaiinskutis,

Ber-

Juozas 2y- 
Julė Žyde-

Tarno-

Pranas

Mikna

Petro
Motie-

.Tora r i Čia.
Balsys, Magdė Jur-

Bnrdienė, J ieva 8ei- 
ui 4—14, Antanina

Jonas Panvežvs. Palionija 
kum Edvardas Steponovr-

Aleksandra Lement, Mikas

Bus

2

4TĄ

Iki

Ona

SUSPENDUOTI NARIAI Už 
BEST AINI.

libriugtl, jei neužsimokes 
25 d. baUndųlo 1#15 m.

kp. Marė Margclienė.
kp. Vincas Simalariėia.
kn. Margarieta MikAiutė,

Dirvdienė. Jie va Maknaviėienė.
7 kp. Merė Kupeiaakienė, Veronika

Parinlienė, Tafilė Baranauskiutė. _•
9 kp.

ėiaskiutė.
10 kp.

Baublytė,
18
20
21
25

Ceraauakienė.
26 kp. Prana^ Cert ^
28 kp.

sevicienė,
29 kp.
31 kp.

Petronė Blakytė, Ona Ku-

Kazė Songailienė, 
Jonas Baltraitis. 
Marė Babarskiutė. 
Antanas Valušia. 

kp. Jonas Ajauckas. 
kp. Juozas Pajaujis,

Kazė

kp- 
kp.

Magdė

Ona Juozaiėiutė. Marė 
Viktė Mileriėkienė.

Aleksandra Butkauskas.
Jurgis Staniukynas, Auta-

1344 Sq. Jacksun SU.
Fageibininkas, Karimieraa Burba, 

1416 8o. Park Avė.
ProtokUy raštininkas, Antanas

SarnoBka, 1338 8horidss JMaA
Finansų raštininkas, JrGMimas 

muiinas, 712 — 8th 8tr.
Kasininkas, Antanas Bakšys,

Shs-

tk SI Congrcss *ve, Watarb*ry, 
Conn.

B«kr#tortni: J. S V»*ili***k**, 
111 N. Greene at., Baltiaore, Md

Kasteriu*: Pranus Burba, 45A 
58 Miin it., Edvardu vilt* Kiru 
■ton, P*.

Knygine- Knn. 3. Intam, P. 
O. Fr*#l*n«, Pa.

Draaiškai Vadovai: Kan. 3

132?Pakol rublių kaina 
dar nepakilo, patartina yra 
nsudotiesi ta proga ir vi
siems, kurie nori atjausti sa
ro tėvus, brolius ir gentis 
Lietuvoje kenčiančius karės 
vargus. Prie progos, patėmi- 
įame, kad pinigai j Lietuva 
galima nusiųsti ir telegramų.

astuonias dienas

Kasos globėjai:
Juozapai SkuldziikiSj lllŽ — lOtk

So.

135 
kur?

137 
tora» < 
rai* 1 
įa». Vincai šneku,.

138 kp. Baltru Ątrtan.'utis.
139 ki>. Antanu Bičkauskas. Jie klauskite ‘‘Draugo 

va Račkauskienė. .. ,
141 k|>. Povilai ■paranskii, Ona JOS,

Raimunda Rulovičia, 1339 
Jackson Str.

1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407 
8o. Pa-k Are.

2. Maršalka, Antanas DidĮurgta.
1327 8o. Park Aro.

Martynas Banaitis, Tikįaitis, Vik* Ir 
tiutė, Ado-j*

kp.
Gremba. Ona K^neuč .... ---- ,
VersiatAaa, Aleksandra Ke!p- h a VMS atsakymū-8, kad pini- ; e«rt«T, Msm.

j<7«i priimti.. Apie kuinas
Redakci-

KaniHonvtė. <
146 kp. Ona Cirvintkicnė.
148 kp. Juozas Apriki*. Kazimie

ras čivas. Jonas Vitkūfca*.
149 kp. Juozą* Juškevičiua.
150 kp. Adelė LiutlBviriūtė.

VAIKŲ SKYRIAUS.
1 kp.< Aleksandras 'Tamulis, Mag

de Aiekėiutė, Juozai įPetrauskas, Ai- 
binalatoniutė, Zabelė Lekeckiutė.

2 kp. Motiejus Jesiavičia.
9 kp. Petras *
38 kp. Matas
85 kp. Pranė

86 kp. Antanas _
94 kp. Juozai-^BBrušaitis, 

sė Beraotaitė, raienjn Vulkantai* 
ti.

119 kp. Vaclovo Sėebiiskit. 
f olas

Rasim gviėia.
Vizbarą. 

itė.

Sta-

Ra-

gau- i Jakaiti*, 41 Provideim «t, W#r BMBiyg™.
Wia^ vadybos sdreaai: 

Pirmininkas: Daugirda Pranai, 214Kmm Gk>b4JU
J. Btulgaitit, 123 S. Midi «L, 

Vilka* B*n-a, P*.
V. LnkoiaTičia, P. 0.

KAM GYVENTI DULKĖSE 
ŠVANKIAME ORE?

IR

Kodėl nesikėlti į ramią ir žvairia

ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS, 
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS AD 

RESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Miklu, 

1025 S. Mrin 8t.
Viee-pirmininkas Mikolas Jankevi-

Pagalbininkai, Skiria Antaui, 90# 
Indiana ari.

1. Sekretoriui Blanku, Antanu, 
M14 Niw York ar,.

3. Sekretoriui Bu t k suku Jieua,
Kama globėjai:
Mareulaitia Antanai, 183# 8. 14tk ai.
Kuėaaikaa Andriui, 1628% Indiaa*

nėra to didžio bildėjimo.
Apie Mirąuette T«k, irti lietuvių Ji*, 1614 IMh Bt.

tv. Kazimiero. Vienuolyno, randui Protokolą raStiniakae, Jonu J. 
puikiausia vietą dėl raznaue ir įveiko: Merkaitis. 1530 8. W«t Bt.
gyvenimo, čia lotai Ir namai dabar I Finąnaų raktininku ir IMiniaku 
dar galima pirkti pigiai: #250.00 ir j Povilu P. Petrines, 430 Island »ve.

Ttdo gloMjsi: Jonas Zubinu, 1189 
8. CLureh 8t. 

Vincentas

augšėiaus ir lengviais 
mals. Daugelis lietuvių 
a i naudojo tą progą ir apaipirko
lotas ir namus, pakol kaina yra pigi.

būti vieną iš didžiųjų lie- 
kolonljų Chicagoje. Aprigy-

Marialka, Karosai Juozu, 914 Clar*

Kasininkas Balčius Jo ozas tIB 
IHlingham ava.

išmokė ji-
jau pa

Kadzevičia, 411 Iriandčerbinskas. .
kp. Stasys šerlšp

152 kn. Vincas Strimrir* ’
Suriv. Raštininkas

verf? 6131 lietuviai jau tari savo dran- j ------------------------
giją ir rūpini*! jrteigtau parapijos. nBAnGTSTt sv. juMIO KAJUSJ-

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Maršalkos, 
West 8t..

Kazimiera': Brazas, 1543 ti ;r Vf.
ir Izidorius Komz*

Lewtaton. Me. 26 kn. N L. R K
A. bus laikytas susirinkimas 18 d. 
balandžio, 2 vai. po pietų, šv. Bal-

■ -
Maloniai prašome visu narių su rink- 

noketi bertaiuinę mokesaj. 
i nariai įstoti į susivtani*

į IVertera avė., 63-čios ir 69 gt. karai I 
jungia su miestu.

Jeigu nori uMirbti pinigus, tai 
pirk dabar lotą, kurį galėsi vėliaus 
parduoti, paimant du sykiu tiek, kiek 
mokėjęs. Bankoje pinigai laikyti yra 

bininkų reikalus. Ačiū Eknaudobime 
Ex-cicilikui. Tamstos kai-kuri? raš 

toliai: 
mums.

Montvilai Tamstų konstitucijos 
projektas tilps sekam-matiT numeryje.

Prisiunturiems straipsntas0tpie dar-

šiek-tiek užsivilk©.. Atleiskite
Aukas paskelbsią^' 

---------------

SKELBIMAI.
ATMAINOS MŪSŲ KŪNE.
Žmogaus kūnas neperstojan

čiai mainosi. Jis susiima iš ma
žyčių celių, kurios auga, daugi
nasi ir miršta. Maistu užlaiko 
celes stiprybėj. Pakol kunas pri
ima ir suvartoja tiek maisto, 
kiek jam yra reikaliWa. jis yra

prasižengimas prieš uuuaaiAumą 
gėrime ar valgyme bus sekamas 
bausme: daugiau celįj mira, ne
gu ji) gims. Kūnas nu# to kentės. 
Kaip greit pasijausi, kad Tams
tos apetitas bei stiprumas ne yra 
tvarkoj, greičiaus vartok Trine- 
rio, Amerikonišką Kartaus Vy
no Elirirą,. nes tas greitai ir vi
siškai išvalo viduriui, suteikda
mas jiems naują stiprumą ir re- 
guliariškumą. Jis padidins apeti
tą ir vidurių virinime prašalins 
vidurių užkietėjimų. Kaina J1.00. 
Aptiekose. Jos. Trineį Manufae- 
turer 1333—1339 ife. Asblaud 
avė.. Chicago, III.

Jeigu Tamsta išsiirinsi su Tri- 
nerio Linimentu savų skaudžius 
muskulus, ar sunarnu. Tamsta 
busi iiualebmtas gnrminu atlei
dimo skausmo. Kuino 25e. arba 
50c., per kranų 35 e

B. M. čereškėviCla, rašt.

pavojinga ir atneša tiktai 3%- Pini
gai indėti į lotus greitu laiku pasi 
dvigubins. Jei turi 50 dolerių gali 
ingyti lotą ant išmokėjimo ir už
dirbti pinigus. Ateik pas mus, o mes 
Jums aprūdysime didžiausius “barge 
nūs" ir išaiškinsime, kaip padaryti pi
nigus.

Kreipkiesf ypatiškal, laiškų arba 
telefonuok.

VIO, N0BW00D, MAS8.
Pina. Pr. Kuras, 457 Pleasant at.
Pag. P. Kudirka 31 Trauklia at.
Prot. Bait J. Veraeekai, HM 

AVashingtou it.
Pis. Kaėt. V. Sereika, 558 H«»i*at

Iždininkas V.
Staravant avė.

Iždo globėjau: 
1025 Washington

8. Vitkauskas,
Maršalka G. Glėbas,

Kavaliauskas,

BpriridaviUa,

NEWAEK, N. J.
36-ta 8. L. B. K. A. kuopa laikys 

savo bertaininį susirinkimą balandžio 
12 d. š. m. iv. Jurgio dr-joe avetai- 
nėj, 7:30 vakare. Kurte norėtų pri- 
siraėyti ir tie, kerše iiageidauj*te su
sivienijimu, malonėkite atsilankyti, 

susi-o visiems bos pilnai išaiškint*
vienijimo tikslas.

10»» W&ekingt«i «t
61 Struravaai

MULEVIČIUS & SUTKUS,
1800 Wert 46th it., (•■ Draugo'’ re 

dikcijoj) TeL Drover 6114 
VakiralB, 2118 VMt. &5tb

Teb Drorir 5851. CHICAOO, ILL.

KOLONIJOS
Leuisianos skinirupose, apsigj veno jau 
keletas skirtingų tautų. Mažai įmo
kėdamas gali nusipirkti gerą žemės 
plotą, ant kuriu galėsi pragyventi iš 
pat pradžios, Žemės parduodamos po 
412 iki $15 už akrą. Dvieji vaisiai 
auginami kas metai. IŠ kiąulių ir 
tų gali gauti reikalams pinigų, 
žuos uzMiaugini viską ką tik 
valgymui. Pilnesnių žinių klausk
L. M. Altai, P. T. M. Rock Island 
Lines, Room 718 
Chicago.

Parduoda gera 
dirvos ir girios,
duoda su visu kas tik ant farmos 
ra&l&si. Aitą farma yra netoli didelio 
miesto, W4terbury, Conm, kur yra 
daug lietuvių, kas norėtą daugiau 
sužinoti, lai kreipias | navininką: 

Peter Franceson

viš-

nori
pas

La Baile Btation,

farma 76 akrai 
geros trobos. Par-

R. r. D. HOTCHKISSVTULE, CONN.

DBAUGY8TA3 SV. JONO EVANOB 
UBTO VYBIAU8YBB.

CLEVELAND, OHIO.
50 kp. 8. L. B. K. A. laikys 

rą bertaiainį nuiriakimą 11 d. balau- 
dėto tuojaus po Miiiy iv. Jurgio

ant-

Prea. Jg. liekančia, 1930 8. Uaioa

Vice-pret. Juoz. Srnenai, 
19th PL

Prot. Sekt,, 8. Dargit 638
Fin. Sekt., Petrai Olilevtkis, 713 

W. 15th it.

911 W.

Maršalka Petras Augus tinas 715 
W. 17 PI.

Susirinkimai paskutinį nsdėldienj 
kiekvieno mėnesio 1 vai ps pietų 
Dievo Apveizdoe parapijoa svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

DRAUGYSTĖ ŠV. MYKOLO ABBA 
NIOLO, COLLINSVILLE, ILL.

Prezidentas Juozas Gudehanakae,
239 Hesperia st.

Vice prezidentas V. Murauskas, 245 
Beminary str.

Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finansų Rašt. F. Btaukaitis, 916

Kasininkas Kazimieras Kav&li&naa,

Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vandelia str.

nėkit pribūti ant šio susirinkimo, tu
rėsime daug svarbių reikalų, bus rin
kimas delegato į ateinantį seimą ir ki
toniškus Veikalus turėsimę aptarti. 
Katrie norėtumėt įstoti į pašalpos 
skyrių ar persikelti ant augėlesnio 
skyriaus, tai ant šio susirinkimo bus

a«um) mmms gausa ywn
nes yra gera proga. .

CURTIS BAY, MD.
58 ta kuopa laikys bertaininį susi

rinkimą balandžio 11 dieną 1915 m. 
2-r% vai. po pietų, pas kuopos pirmi
ninką, A. B. Radavrsko No. 2. Bazei 
st., Curti? Bay, Md. Kviečiame visus 
senus narius ateiti užsimokėti ir naujų 
airi v esti prisirašyti arba ir visus rei
kalus susi vienijimo apsvarstyti

Kp. pirmininkas, A. B. Radawskas.

»EW HAVEN. CONN.
118 ,kuopa 8. L. R. K. Amerikoj* 

laikys savo 2-rą bertafaini nuirta- 
kimą 11 d. balandžio po sumai baž
nytinėj svetainėje. Gerbiami draugai 
ir draugės, malonėsite viri susirinkti į 
viri minėtą susirinkimą, ir užsimokėti 
savo bertainine- bei mėnesines mokes
nis. Taippat bus svarstyta apie pa-

33 kp. Antanas Brika.
35 kp. Pijuftas Zaveckas.
36 k p.

Vinslovas.
Strolis.

38 kp.
39 Antanas Dargys, Lukošius 

kevičia.
42 kp. Marcelė K naraitė.
W k*». na&jri» J7UKBWIKaS, 

sas Dakavičia.
51 Marė Kazauskienė.
56 kp. Jonas Velička Pranas Pa

vilionis.
62 kp. Juozas Kudirka.
64 kp. Povilas Pluras.
68 kp. Pranė Juškienė, Domice-

Alzė Garįoniutė. Stasys 
Ona Liudzienė, Karolius

Ons Virbanienė.
Kai

zeiįi-

RAČIŪNO PA
Račiūno naują pa v 

kares lauko. Pirmų kart Chleagiečtai

kariškos dainos. Bus rodoma šiose 
vietose: į

Panedėlio vak. Aprfl Ra]. 5 d.
Grand Opera House, 1-re.taBd. P*.
l’laraialtė B»l. Apr. «■ d. 1915 m.

kart, 2:15 pn pirtį ir 7:33 vak.

NAUJA LIETUVIŲ ūkininku KO
LONUA OBGANTZOJAMA.

Žemdirbystės studentu, Rusk, Coun 
ty Wif»eonrinoje. Vieta yr& parinkta 
netoli upelio ir n uol aidžiose vi
si. apie tris mylėt nuo niokyklos ir 
nuo - iki 8 myliu tolnmo nuo siete
lio, kuriame yra dvi medtin iMIrl.y* 
t4» dirbtoielčr žiema darbą galima 
*a*£dBiik*eM ir dirb*«v*«e-  i 1'

501 N. Heeperia rtr.
Maršalka M Gndeliauskas, 404 N.

Hesperia str. j
Metiaiai susirinkimai atsibūna 2 

ketvergi sausio m. Pusmetiniai 2 ket- 
liepoa. Paprasti susirinkimai 

kas 2 ir 4 k et vargą kiek
mėnesio.

daug nauju reikalingų 
S. L. B. L, A. Ncpa- 
-pat atsivesti naujų 

draugų prisirašyti prie m ūsų knopoe.

bus svarstyta 
dalykų labui

DBAUGUA, WĄ1
TAS, «V.

Paiešktn savo pusbrolio Jono Gri
žo. paeina iš Kauno gub , Ukmergės 
pavieto. Svėdasų parapijos, Kraštą 
aodMąuM, 2 iB'iai kaip Am* Roję, 
manąp jog gyvenk C nagoje. Jis pats.

Tegu bus --upran taras skaitytoju! 
kad žemė” yra kelmynas, nukirstas 
miškas ir vietomis kada tai išdegus. 
Vietomis yra nesunkta išvalymas ir 
dar yra tokių vietų kur medžiais užsi
mokės už išvalymą. Yra tokių vietų,

Pirmininkė — Ona Vaailiotė, 1349

Vicepirmininkė — Anastazija Fa 
riftykė, 1349 8o. Park *ve., W»nk»

pranešti jo fidrisą. už ką busiu labai 
dėkingai nes svarferi yra reikalas.

Kasys Pivariūnsg.
843 Bank st., 'Wate»b<ry, Cenk,

Pratek, nit. Antausis* Kasiiran*

6
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Puik v.*, ava ii 
mnstį lengvais Dlažteu&to Sankrova Fonografų Rokord

Patenkinimas
Gvarantuojamas

IF VELTUI ?ai7 j i i-ii 
wt t

Padaryk savo narsus linksmais 
Reikalauk veltui siančtarno 

_Jtewadi€aą Katalū^y
Su *r te irute*

Adre^k- "dept. u Supreme Music Co. ,^Bw ^T.'yS*

mr 14 GOLD rnien aukso LAIKRODĖLIS $5.50

A. laikys ber temini bttairiiikhn:! baž
nytinėj mokykloj tuojau po mišparų.

4 vai. II d. balandžiu IMS m. M ei-

Povilas Bajorus, rast.

SP»X UALIUKAS lAFABDAVIVAS 14 k. OOLD fiekl. AUKSO IiAlKBODftLn; BtaJiai pigai FABRIKOS PREKf. kad kuodnugiansiai ją i3- atduoti: 
tai KAS DABĄĄ-I’IHKS PAS MUS žAlKRODRLj, tai augšėiau patalpintus Sūpuikiua daiktus kuinas aprutėa prie laikrodėliu VISAI Dl'KAl, kaip taii Im
portuota* atvirto laikrodėlis (MODKUS), Harmonika, Moteriška Branzolrta, Veidrodėli* akuroj aptaisytas su trimis kitaia dalykais, Dubiltavas Lenringelia 
su Breloku, Krvįslis su išvaizda Viešpatie* Jėzaus, Bra&zuuleta *u laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kaiibro Revolveri* (MODELIS), Fontaninė Plunksną, Pip- 
kė, Britva, Diržas, Kaklaryšio špilkuū, BagnčUi dėl manketų, matekinių ir kalnėnų, žiedas, Peilukas.

Taigi kas dlbar iškirps tą apgarsinimą ir prisius su rankpinigiais 25 cen. (markėmis ar kvoderj), tam tuojau* išaiųsim laikrodėlį D 25 dovi~įU «ri< 
. laikrodėlio VidAj LIKAI.
■ Kada apturėję siuntini persitikrinsiu jog laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD field, GVARANTUOTA8 ANT 20 METŲ, SU GARSIAUSIU PASAULYJ 
MECHANIZMU^ to« -5 dovano* yra kuogeriausios rųšiea, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dovanų, jeigu gi nepatiktų mes su noru

I sngražjsim rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs AB3OLIUT1BKA1 N1EKUOM NE RLZ1KTJOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVA- 
RANTUOTI AN<|2ti METU, ir jei laikrodėli* bėgyje 20 metų pasigadintų, me* jį pataisysim arba išmainysim ant kito VISAI DYKAI. 18 KANADOS visi pini
gai turi bilt prisiųsti ik kalno.

PltANEAAME jog MCSŲ KOMPANIJA YRA KRIKftČIUNIAKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomia, galinėiomis gamintis šiame laikrašty- 
i je, ūaip iyipaiuraiu urmą iš m. Lonis, iio., kuri vįsadua anka mūsų Mpgariūaiui u*. Taigi kaa uuri turėti ŪKE A vymaą ar moTen*aą |*ikroaei| *u uovaaom 
į stačiai, pagai rABHIKOS i'RĖKĘ, tegul jį perka liktai nuo Seniausios ir Geriausios KRIKŠČIONIŠKO^ KOMPANIJOS, o visados apturės ką kas vra gar 
I siutą. Adresuoki- NATIONAL COMMEBCIAL OOMPANY, 90 WEST BB0ADWAY, Dept. 112 NEW YORK, N. Y.

Bayonne, N. J. kP. S. L. R. K.

A. laikys bortaiahų ausirinkimų 16 <i 
balandžio, 8 vai. rak. pas P. Klimą, 
57 Prospec-t a v?. Visi nariai Spiečia- Nėra geresnės dovanos tavo gi-

P. Sedvydte, rast

Fn. 73 kp. 8. L. R. K. 
bertaiuiuj susirinkimą 13 

d. balandžio. Mikadcmo Simu k? vi- 
čisuf salėje. 7 vai. vakare* X iste kvie
čiam? užsimokėti ir naujų ateivesti.

F. Marcukinis, rašt.

Hudsou.
A. laikys

Donorą. Fa. B? kp. 6. L. R. K. A. 
laikys berta i uitų su-irinkimfl 11 d. 
balandžio, tuojaita po pamaldų, po 
bntovtiuėj salėje. Visi nariai privalo 
pribūti i šufdriukuna, nes yra svarbus 
reikalai.

F. Mileska. r

Miuersville, Pa. 24 kj». 8- L. R. K. 
A. laikys bertainiuį susirinkimą, 18 d. 
balandžio, nedalioj 3-čių vai. po pie-’ 
tų» AngAefcasiŲ salėje. Kvieiasmt visi 
luioskait įžagia nišai atsilankyki. Kr-

seui teri&i atsivestų nors po viei.ą 
saują prisirašyt prie taip naudingo 
susivienijimo,

J. A, Lazarevičius, raštin.

Waterbn*y, Otms.
Dr. šv. Petro ir Povilo ir ISO kuopa r
L. B. K. A. laikys snsirinkinu. 11 I

Chicago III.
S. L. R. K. A. laikys susti- 

aedėfioj, 11 d. balandžio, 
o sumos. Susirinkimą* bu* 
> avetainej No. 18.

M. Ourtnskaitė, rašte

KNYGŲ MOGEJAMS'
Nuo seno yra sakoma, kad “Knygą 

«— žmogaus geriausia* draugo*'*. P.et 
svarbu, kad draugas — knyga būtų 
ęeri ir suteiktų skaitytojui nau
dą. Kaip tik tokia knyga 
ir yra “Oliveris Tfrisiaa”. Parašyta 
žinomo anglų rašytojais Charles
iėLrkeus, Lietuvių aaibon vergta Jono 
Sunito. Vertikas saro darbą atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos Žmonių tamaenląją gy 
▼enimo pusę, parodo visų skurdų ir 
aiekingumą, kuris slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesni:; bruožų, kurie paįvairina

fei? okynų ir pnulapiu Atepnnrta 
ašakuuL ant gerw pojuero*. Kaina 
tik.

Nemažiau aut* i seku* už
Twistą'’ yra “Huckuberr-. 
Parašyta vteam 
juaio humoristo 
versta U anglų 
gerai lietuviams 
to. Kaip Uiiveri 
veninio tragFdijj 
Fwnas paroti o 
pusę. Verutei ts 
bia perkelti’ akt 
vietas, taip reali/

“Oliverj 
Fiunas“

kslboB jau
Jobo Kati*

J s praši

n didžiau- j

KemaŽh
ir a*. Stuk

gul skaitytoja* pa

ir
Kaba pu

pajuokai jas

tnferae Lietuve* Ksrahltl“ Ypsf' 
•kritj-tcji) patranka grra, ;.a>igk*My-| 
mat u dailu* iėleidiaes Lig*.- j

mas jiems keletą rublių pavasa-

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

Dabartine rublių kaina yra sekanti:
10 rab. už $5.05 100 rab. už $49.00
20 „ $9.95 200 „ „ $98.00
30 „ $14.90 300 ,, „ 5147.00
40 ,. $19.80 400 ,, $196.00
50 „ „ $24.70 500 „ „ $245.00
75 „ $36.75 1000 „ $49000.

PARSIDUODA FARMOB.

' LirtuvMkoje žmonijoj tarp gražių ir 
I sveikų vandenųr ir žuvingų eže*^ 
kur daugelis lietu'.u yra apsigyvenę 
ir gauna ii tų Sen iu visą maistą. Ne
reikalauja prašyti, kad bosą* duotų 
darbą, bet jautiesi patys ant savęs 
bosai*. Sėmės ^ru ir derlinga. Oras 
toks pat kaip Lietuvoje, žemę leng 
va ingyti. Gdltaa gauti nebrangiai ir 
viaokiomia laiygumi- nuo 12 iki 70 do- 
lerię už akrą,.

FSANK BAKCHAS, 
MillertoB. ]U< li Maaon Co. 

12—18.

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

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

at ųal ir bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prawlti 
niekados negali

Visokiais reikateis adresuokite:

DRAUGAS PUB. CCt 
ISffl W. Mtb^treet, Chicago, III.

Nyrintiems atsilankyt ypatiškai. Pinigų Siuntimo 
Skyrius atviras nuo 3 po pietų iki 9 vai. vakaro.

yra geras tiktai dabar. Rublių
Čia jau yra pirkę farmaa apie 300 

lietuvių, Ir beveik visiem* lietuviams 
yra žinoma, kto M aso n paviete, 
l\>fititeia, Mieh. tyra geriausio* kvie 
ėių, dobilų ir 'kalvių žemės. Molis ir 
iuodžemia taįsa kai btalas. Eonutaino 

i žemė* pralenkia visas kita* žemes ko 
; kios tik randasi lietuvių apygardoje, 
i Aš turiu pardą^&mui 93 pradirbtas ir 
, išdirbtas farmas su trobomis ir di- 
j džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak- 

s žemės nuo $8.00 ikiBaziausiaja mnun 
ru nedirbto*
20.00 už a*rąr

Fonui 
lietuvių 

j rų. baa’

didžiausi s r en tralinis 
Jame randasi 18 što- 
rykli, 2 javų magazi

Tik 4 m
totali k > b.

i Atatoinokite 
| tomabiliu pa 
j daug patogi y fa 
j atrinkti sau n. 
j kautiems žemę __
, augrnžiname. Mapoa ir lemlę
aprašymai d'taL Bašyk tnojaua.

J. A. SIMAITIS • 
FOUNTKJM. MICH.

rmv galėsite pa
įtinkamą vietelę. Per
kaitus už eelažinkelio

Mašinų darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street Ir Archer Avė.

Netoli Robey Street
Mes pristatome vienu lentą ar visą vežimą. Pristato

me į visas miesto dalis.
Telephone Drover 6300

Tikras Bergenas
M akrą ' ik Hdirbtę. tiek-tiek 

reikia valyti, auji 4 kambarių medi 
niai namui, -’uvię kolonijoj, netoli 

i: 4Žfaln B'ieate. Apie-

aas. Kiek vienas rašytojas savo už- 
iluotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai 
apibudindamas n ve tema. Patartina

A pers rstyk 1 Mažu tai knygutė, 
bet duodami daug pono dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančio* 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė? 
DiėYatT visados ir visur tave meto. 
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks j pragarą. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugoki•< blogų draugų 
ir Bt-gerų vietų. Atsiek irk nuo bedi? 
vių. \egirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamos gėrimus. Mylėk steni 
*tpbę Paliauk keikęs. ne 
pyk, ir nekerayk niekam, Brangink 
laihi) ir tebingai dirbk, atlik dažnai 
išpažinti
sija. Meldingumas į šv. Mariją Paną ne 
apvilia Kupras! mukios g*hbę ir 
lipiko tiek yra n audėju ių Kaina .5

Ar Kristus turėjo broliu ir seserų: 
Dažosi yra primetamu katalikaiuh, 
būk KtiMtt* turėjo trolių ir M*<*rų. 
Taigi kiekvienam bte naudinga pasie- 
k&ityti to neteisingu pnkaritejimo 
ntmetima rtotaihtetoi knygutėje.

Ii-šb«n •«>•« piiMaer*. Onos KHmy- 
n. PMiaa ii Kauni gnb., Šiaulių

JooiAkėn parapijai, Jonruaų
Antri matai Amerikoj, 
bsa kita" atunukite

, --x rieto.

Šusteri*

įeik a p savo tikro drs ; 
eižk&us 81ite.

Ji

Ptela* ii Kausiu gal

« kita* laikoj. Jis pate 
šiuo adresu:

A. ▼iltoteksf
-

litikė gerokai apgyventa. Lauku ly
gu, lengva* 'aljĮi. teuė geras juod
žemis prie m lie. Kaina ir aa n lygos 
pr^iaatiioa. 1- giau ž.iuiŲ klausk ar 
rašyk pas.

JOHN WAISVtttA, ORJMMEB

DIDELI

Ieškau Motiejaus JoualŽio, paeina
UI Suvalkų gub. Igliaukos parapijos,-I Allea 718 La M
Vesalaroe kaimo. Keturi metai atgal j --------

PINIGAI ANT DVI»JŲ 
VAISIU ŪKĖS.

Didele proga darbininkui pataisyti 
savo gyvenimą imtais* n t ūkę. Mažu 
išmokėjimu ih ateo gali nupirkti ūkę 
Arkansas ir l>o0maiioj, kame euro- 
piečiai labai ; rteigyvena aut akini
mų, kurie par-. tanda po $12 ir <15 už 
akrą. Pasakyk rašydamas kad esi 
lietuvi* ir mes iuzns pranešime apie 
lietuvius, kurie gyvena tose valstijose, 
maloniose klimato ž^iakybėae. Rašyk 
šiandieną dėl , ilnesnių žinių j L. M.

m, Chieagti.

34 m. Juodų garbiniuotų plaukų, 5 pė
dų ir 5 colių augštumo. An t vieno žandu 
yra didelis randai* Aky* žilo* ir Ja | ^ur k'^r,,h
bai *tašio> Jei kas jj žinotų

14 CIapp »tr., Worcester,
Pranešus i aiu tikras airis

teikto 5 doleriai dovanų. 
1B—15

Kningį MtipsųAi Žarna*!? fMHyj 
yifi ZTSA fiuMrof turi būti tussrturtl

LIRA 
fiam-EnS 

CIGAR.ETTEŠ 
10 for S Cenfs

P--LORILLARD COMPANY
- New York City

Fanuos, 
Geriausios Faunos!

Pigiai parduodu geriausias gatava* ’ 
farmas su bodinkate, sodais užsėtais 
javai*. Turiu visokio didumo fartnų. 
Žeme-molie su juodžemiu ir moli* su, 
smielžemiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo šortų visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu d a ūgy ę f ar- į 
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu j 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at- ' 
sakančiai gera, didžiausioj Ameri
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur t 
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams. I 
Apielinkėj miesto Beottville, Manos 
County. Michigan-. Kuris yra turgau- 
niausi* farmerb; miestas visame Bta 
te Mich. Viduryje derlingiausių ir 
gražiausiu lygių laukų. Keliai žvy
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni 
žuvies. 8eottviHe yra lietuvių koloni-

gan ežero portavo miesto Ludington; 
turime geriausių transportaciją, vande
nių laivais ir gelžkeljąis. Turima 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslai nes ir visas gėrybes.

Broli lietuvi, neklausyk kompanijų 
ir jų agentų apgarsinimų, kurio vilio 

'1* 'frnimlkiT kad įtektu ameUvnus ir

pastypę*. Aut tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvąįiuok pas niaset 
į ScottviUe, Mieh. af turiu geriausių 
žemių su moliu joadžemių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau
siame krašte. Nusipirkęs nuo mases to 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tepsi greitai begotu. Norintys pirkti 
gerų fermų rašykite tuoj, gauste tom- 
tepi (mapą) lietuvių kolonijos ir fer
mų kataliogų. Adresas.

Alton Kiedis
Peoples State Bank B! t g, 

Scottville, Mich.

*

Jo Šventenybes Popiežiau* Benedikto XV Santaikos Mate 
rdinti bairenybių karės, kuri naikiną žmonės ir tautas, mos kr 
o, JHau. (Tavo mylimiausią Širdį, kaipo musų paskutine vii

Mielaširdinras Dieve, fu alarcmts 
šią nturtnėr O- Kamvbės Knrsna’i .1.11

viiką pMi*«U*jim«. Idant utete>stg neeutikimai ir vien tik meilė tarp

maloniu puiaailėjimu žmonijos varsų; Šitoje valandoje, kuri taip baiei 
didžiau#!® neapykanta, kraujo praliejimu ir Sudynėmii. dar kartą lai Ta
vo dieviška širdis bus <aGe«tin«a. Pasigailėk nesuskaiti ano skaičiaus mo 
tinų. kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų iiktaao; pasigsUėk daugybės aei

mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tauta* vieną nuo kitos;Tu. Ku
ris liejai tavo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink 
žmones, kad iiegyventų meiliame sutikimą. D kaip kitados Saukiant A- 
pa&talui Petrui; Gelbėk mus Vie patie. mes tų štame! Tu atsakei žodžiais 
sntafasėirdinrumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir
sti musu I*Ūkimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe. Ir 

i,Ta, o, Svenčiauaioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvarto* laikais, buk ir 
dabar musų pagelba. uatarytoja ir apgynėja. Aanen. Kančios ned., ISIS

’ — - ---— ----------- -------.--------------------------------------------------

Tas didelis jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV 
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo" Knygyne.

Hamlasi k.olika gerų vielų aat 
atdirbti nno 

gyvą Br | ♦Si' <W iki 30.00 JĮ mėnesį — gaunant 
valgį ir kambarį. Darbininkai turi bū
ti ■eeirtuokliai ir suprantanti mato
ma augo.Kin. vąaha* muiArmama* a į 
įnėueaiama. o gertoms darbininkams ir- 
visa laiką. I’rogai sutoupvti pinigus! 
STASYS DKANMLIS. CALVIN, 

N. DAK
Katintiejai ■•Stoti delei žinių iri 

sutarties kreipiopes laisto arba ypa- 
tLkai (nuo :< $| * JaL vak.) pas.

P. MOLEVKIŲ, IMM. AGENTĄ 
ItoO W. 4«h stį'ė/praugo” Keduk.) 

OHICAOO, ILL.

Mas*. | 
bu* su

ro amatą ieško vietos lietu vii ko jo pa

“>«»<»" Bedike,;,.

tuoj aš gerte prity^ 
et i k klibėti, lietUvišk

Parridnoda 'IriejV gyveniaii; medį. 
»ud Mmsi. vataĮį įrtsgta pagal 

- osujau.iu reikatav-.iuu, Fur-įdu.-le.

Ti kietas Už Dyka 
Fsrmos 1915 Faunos

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

ii iš Chi-

<"-itogo, Bj.
i Bo. Robey ni S I. Otakm SI., Rom 808 

' Ciitųs, m.

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po- 
pieroė, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškalB 
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. 
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties 
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.

Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.
.Norint galime prisiųsti su gražiai rėmais, kurių 

kaina nuo $1.50 ir augščiau su prisiuntimu. Beikalau- 
kiie Beikaiavimus muškite į “BrjRegv" 2č-
dakcijų.

1800 W. 46th Street
CHICAGO, 1LL.
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“ŽVAIGŽDĘ

Jei tai]

Karė - kainos sumuštos - Karė" Viskas už $5.95 
^gggžggsssssž

“ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias-lietuvių katalikų laikraštis j 
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 

ir viso pasaulio gyvenimo.

AR RENGIES DANGINTIES? 
tai neužmiršk prisakyti pe

1: DR. J. JONIKAITIS 
crm »n- ••*'1 f »•»!ll*“- 

p Resid. 4613 S- Ashtend Ava.

V atandoB: U » ryte
1 - 3 ne pMitų 
S-9 vakare

RpIL Sivcfrpm

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

MOŠŲ NU08TUOLI8, TAI MCBŲ LA1MSJIMA8. PINIGAI NERK1 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8IĖMU8, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turiu gėry tavorę. Išduodant tūkstančius dolery davonoma supa 
žindimui žmonių so mūšy lavonais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi- 
are tetų dailiai iftrašvtą auksuotą laikrodėlį, moterišką Arba vyrišku, su 
gerais viduriais ir ant gėry akmeny už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalyky, o taipgi leuciugėlia, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha 
vanos cigary ir ant 7-niy šuviy nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVABANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI® 
PA81CLIJIMAS: Pako] tavory yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir save 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso iėšaa. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

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

Tel. Drover 7t»42

Dr. C. Z. Vežei (V eželis
LietRviškas Dentistis

4712 So. Ashland Avė.
arti 47toe ratvėa

■ I a

Phanv Orovar 7100
Valandos: B lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

pict ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEVKZE
Gydytojas, .Chirurgas 

ir Akušeres
Brau «rr|. HW| IT »«U, Upi

ŠAUKK OFFICIAL 100
(Nieko uekaštuos)

užsakymus iš anksto ir greit gauk

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

T«l. Dro,«r MM

<r

2
3
4

3249-63 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A.

♦5.00.
3.08.

. . 1.75.
. 1.25.

7.00.
o gausit#

Rusai 
Daktarai

z Specijalistai
Mes galime pasakyti kas tau skauda ir ' 

nuo kokios ligos kenti. Mes gydome vi-|
šokiai chroniškas ligas. Patarimas veltui.

Ofisas 1335 So. Halsted St.
Tarp Maxwell i c. 14-tos ratv.

Valandos: 9 iŠ ryto iki 8 po pietą. 
Nedėliomis 9 iki 12 dienos.

Telefonas Canal 4346

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DEHTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki U irt*, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki S vakare.

Nedalioms ir Šaradoms pa<al sutarU.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Paduok savo
patarnavimų savo naujoje vietoje.
Visi rašyti prisakymai turi paduoti telefono nu
merį ir senę adresų, taip pat numerį namų, lubų 
ar kambario naujoje vietoje.

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

aPe r irC!

LIETUVIU, DIENRA5TI5
JONIKIENE

Oeriausla Akužerka
3344 So. Halsted SL, ClilCAfiO 

(kampas 34tos)

Chicago Tclephone Company
Bell Telephone Building 

Offida: 100

VISUOMENES,
Litentnrai ir Politikos iliustnotu Laiknitis

Amerikos Liet avių Dieuraitis "KATALI
KAS’’ paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
riMikins atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
na* m domių straipsnių.

Diennifis "KATALIKAS” elua tautii- 
kai • krik*čioniikoje dvasioje.

DIEKEAŽfilO KAINA: 
Metams ......................

Pusei metų .................
Trims mėnesiams . . . 
Dviem mėnesiam .... 
£r.ro|ioje metams

Praneškite mvo adresą. . _______
p&sliiurijirnu vieną numeri veltai.

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia Kalėgą k Muzikos Krautuve 
IEIKĄLAI KITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi
sados adresuokite iiteipt

TANANEVEZ rUBUSHING COMPANY

M
&

Nauja Knyga

Sv, Kazimieras
TURINYS

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė musų 
tautai. Kun. P. L.

Šv. Kazimieras jaun-i.-unenės idealas. K.
Tėvynės meilė. D-ras A. K. R.
Giesmė Į Šv. Kazimierą Pranas

Kaina 20 c.

Pusė gryno pe.no skiriama

“Tautos Fondui
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAG0J1 

THE HIBERNIAN 
BANKING ASSOCIATION

|KUETA 10*7 M 
FIETVAKARISIS KAMPAS LA SALLK IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

gia«, až kariao* mokam 8 naošimčia* ant metų, 
dam kas pašė metų. 
Atdaru Subatos Vakarai* nnn 8-to« iki 8-to* vai.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda properte* ant komisijų*; 

randu ir požiūri properte*; pard«oda gero* vertė* morgičin*; 
•kolin* pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

karj prid»

vakaro.

iškolektioji

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA'’

Tel. Randolph 5246

i A. A. Šlakis

!
 ADVOKATAS

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

Re«. 3255 So. Halsted St. 

Tel. Drover5326

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

3;

...ai

u
tuvoj

sau ar savo 
rikoj

pažįstam lems Lie

ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St

O'nsrHUt.

Naujoje ir Europoje $3 50 metami,

Rašykite Šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant

I. J. BOCZIOfSKI - CO- 
Mabaiioy City, Pa

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip ikeina ksi 
tarai akas ir Petnyėia. Pmumer?-

25 Ir 30 centų 

•ptiekeee ir tie

siai U

F. AL RicMei ŽCo
74-80 Wasbxngtou 

Street,

reikalauk 

Bichterio 

EzpeUer 

su inkaro Ženk 

lu, kaip ant pa

veikslo.

NEW YORK.

28 metų senos laikraštis 

VILNYSE LIETUVNINKU 
EIS* KAS SF.REOA, BR00KLYN, N. Y.

Ir paduoda daigiausiai garų !<■ svarsty ži
nių Ii Amerikos. Europos ir viso tvirto, o 
prenumerata kaitu«|a molams tUS2.no; 
pusei moty $1 oo. Mrebeiiuosv; netimi 

S3.m; pusei nety *151 .

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Orai^Str.,

Brooklyn, N. Y.

Philadelphia. Pa

bausokies r*

mfeditejimv, ir 

visada

Ir Šlaitai Udi IdknR "UtT8W' 
Gal nežinai kar ty g»81 

“LIETUVA”
Eina |au ~ Chicago, HllnoH kaa 
Pėtnyčle Ir paduoda daugiausiai geru h 
saarbiy žinių H Amerikos, Europai ir 
•įso sviete, o prenumerata kaitvofa me- 
•ui tik St-00, pusei mėty 91.00.

Rak,k adresu:

A. OLSZEWSK1, 
3252 Si Rslsted SI., CniClSO. II.L.

f

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jusu 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 pusė kainos $4.- 

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.^0.
KUPARAT ir VALYZAI

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

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Draugą”
savaitę padidintas n 
talpins:

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK

Joaeph J. Eliae, Savininkas. 
4600--460Z 3, Wood St Chicago, III. 
Priimame piniaua J Bunka oUAdyjimui nuo 
vieno dolerio ir dauciaus ir mokame trečia 
Froeenta raUųnla ant metų. Sluuėiame pinigus 

visas dalis svieto pigiai, greitai ir toisinrai, 
svetimų žemių pintinis mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame iifkortes ant visų 
linijų į kra.ių Ir ii krajaus, talpai tikietua ant 
geleži ūkelių po rifo Amerika ir Europa.

Musų Bunka išdirba visokius raštus ir do
kumentu* viėose kalbose ir duoda rod< lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatii kai ir per laiškus Tik kreipiu t ės 
virimin*tu antrašu.

Kurs 1915 metais eis kas 

ir padailintas,

1. Vėliausūu žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus’’ nžvadintus “Svieto 

perėjūno*1’ (trankimasis po Vokietijų, Luxemburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintų “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant niotocikletkos”.

4. “Škotijos Lietuviai’’II Lanarkshire, III Linlith- 
goMshire, TV Midlothianf V Dundee ir tt.

5. “Lietuviai Anglijoj’’.
6. Koresp indencijas.
7. Peržialgos ir margumynai ras sau vietų.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai- i: 
rijusių ir -kaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: įl į 
■mnĮam-s c T* AnT 1 pusmečiui
trims meiiesMMM 2 siling. (&U centų). 
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
“ Mossend, Lanarkshire,

2

...
i H

$—12 prieš pict; 430~ 730 vakare, 
VALANDOS Nc<jj]lorru< a-v* prus Dįet

Tūkstančiai Doleriu ’

Sieniniai Paveikslai!

*

Huckleberry Finnas

Kitądien yra žmoni y ižleidžiann 
pasiklausymui RHruiy dainlnky 
ir muzikos.
Be jokiu ypaiiitgyišlaidy galite

su garsiuose graniafunaoee, ku 
riuoa parduodame ui grynus pi
nigus ar ant išmokesiiy.

”n <M VM) 5 mėnesi

Jei nori linksmai ir naudingai praleisti : 
ia Ką, tai skaityk naujai iMeistą knygą

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

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

Laikraštis eina du kartu į menesį
Kaina 75 c. metams

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

1644 Wabansia Avė.

M. A. Norkūnas,
Vienatimi Liet»vii Išdirbėjai

Chicago, III.

1741 R. <n« StlMt,

Lietuviškyjij Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Viensolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių tiy 
I rių pradinė mokykla ir aukštoji mokykla (High Sehoo ).

Lietuviškosios Sesers priima paa save mergaites moti 
nimai ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriškojo- 
mokslo, arba ir atdkjriazii, yra mokinama: mariki, paišy 
mas, siuvinėjimu ir taip toliaa.

GEK0I MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale me! lži>raa kreipties prie Motinos Perdėtinšs 

liar antraša

Mother Superior, 
St. Casimir’s Seminary,

|| 6700 S. Rockwell St Chicago, III.

visokiu ženklu 
draugystėm, o y 
patingai: įokardi i H 
guzikučiu meta u 
liavii, flnrfmpHott 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
bus atliek** - 
tiekai. Scotland.

M. A. Norkūnas
1M MELUOSE. ST.. MONTELLO, 1ASS.

24 ir 5U daiainky xr muzikaiiską . 
gabalėli? dykai. Rafttižka gva- 
raneija ant 15 metę. Rašyk rnume 
reikalaudamM mūsų Bemokamo 
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PH0M06RAPH CO.

91 E. 4th Street. Dept. KM 
NEW YORK, H. T.

Mokiname Angliškai
Vienintai? mokykla, kurioj kiekvienas gali įmok
ti Angliška kalbą, laitai trumpame laike, Žios mo
kyklos naujausia ir tobulinriausia metodą. Moki
name per iaiikua, visose šalyse, ui labai maža at- 
y'ginimą; teipjau kleaose dienomis ir vakarais.

eigų nori išmokti greitu Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Sęhoel ef LanfaadM

Ckiuct, Ik

riymouth National
BANK.

Kapitalas su perviršiu 

$165 000.00
Šitoji Banka prižiurome 

i Suvienytųjų Valstiją vai 
. džios. Moka 3 ntiežimžiu; 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Poatlethwaita, 
iždininkas.

Mandagus pa tania mua*.

Š

Telepbone l’rutcrMJd

Dr. 8. A. Rutkauskaitė-Šiakienė

Gydo visokias ligas
Specijalieti moterų Ir valkų Ilgose

3255 So. Halsted St. Chicago, 1

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gerų katalikiškų pSveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių pa veikslų,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 V. Jėzaus, Sald. Sir.

Parašyta'garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. " 
Lietuvių kalbon versta J. Krnito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei-

ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Pu^ieiiaus 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų., kol 
norite, prisių^kite pinigus su pareikalavimu, o pave: 
sius veikiai gausite. Kaina su f> 
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20c., h( 
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra 
nebus gėda laikyti namie.
Adresuokite:? na tik 75c. su prisiiuitirnu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO

Ar norite gaut g

DOVANĄ? ,
Atsiųnkite man ad.eam fisų ™

U,r dranan ir įy v.- u
naščių Amerikoje, tai gansite ■ 
nno manę, GRAŽIĄ DOVANĄ g

Henry J. Schnitzcr
141 Washlncton St.

Lietuviškas firąterįM
Seniaasiu, pigiausiu graborias 
ir tirinetojas dėl pavargėlit|-Qaš-

* Jaičii|.
P. A MAŽEIKA

3315 Aoksrs in. CKICASO, ttt

Draugas Publishing Co
1800 VV. 46th Street, Chicago, Ii

8

8
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