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dramatiška knyga “Kares Me
tu". Vaizdelis iš lietuvių gy
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KAIP Į TAI ŽIŪRĖTI?
Dar nenustojo laikraščiai 

rašinėti, dar tebėra naujas ka
pas a. a. kun. J. Zebrio ir J. 
Gilmonaitės, kurie krito auka 
lietuviškųjų banditų, kaip štai 
šiose dienose išgirdome ban
dymų papildyti panašią žmog
žudystę su kitu lietuviu kuni- 
jgu, kun. J. V. Kudirka, King- 
ston, Pa. klebonu.

Balandžio 8 d. pusėj dešim
tos valandos vakare, kad kun. 
Kudirka nieko blogo nema
nydamas sėdėjo savo kamba
ryje ir skaitė, pasklido smar
kus sprogimo — ekspliozijos 
garsas, nuo kurio sugruvo 
priešakinė namų dalis (gon- 
kos) ir išbirėjo klebonijos lan
gai. Žeiste nieko nesužeidė, 
tik ačiū nevykusiam užtaisy
mui dinamito.

Kas gi norėjo kunigui ir 
kiliems esantiems klebonijoj 
atimti gyvastį f Koks jų bu
vo tikslas! Jų tikslas tai 
pinigai ir kerštas. Per 
vienų tik mėnesį kuni
gas Kudirka gavo net se
ptynios laiškus, kuriuose rei
kalaujama tūkstančio dolerių 
su įvairiais gųzdinimais, jei 
jų reikalavimas' nebus išpil
dytas. Kunigas manė tuos 
reikalavimus per žemais e- 
sant, kad reikėtų juos pildyti, 
bet juo tolyn, tuo reikalavi
mai buvo aštresni ir grasini
mai didesni iki nepriėjo prie 
aktualių dimmitavimo.

Dabar klausimas kas tų 
banditų darbų veikė. Su sa
vo parapijonais kun. Kudir
ka gyvena sutikime, taigi iš 
jų pusės nieko blogo negali
ma tikėtiea. Svetimtaučiai

Pirmieji mūsų “mokslinin
kai” savo nors ir klaidingą 
mokslų skelbdami turėjo šiek- 
tiek platesnį apie jį suprati
mų, šiokį tokį idealų, suteik
ti tautiečiams nors mažų spin
dulėlį šviesos. Jų tikslas bu
vo gražus, tik bevyki ndami jie 
suklydo, norėdami suteikti 
šviesų, atmesdami patį švie
sos Davėjų. Jie skelbė mok-, 
slų be Dievo. Čia ir buvo jų 
klaida. Jų pasekėjai netik 
ką pačių klaidų padarė, bet 
ir savo idealus siaurino iki 
nepriėjo prie šiandieninio 
mūsų “mokslininkų” idealo 
— pinigo.

Nėra dar taip baisus daly
kas, jei žmogus apie pi
nigus ir mušto ir juos sten
giasi .ingyti doru ir teisingu 
keliu, bet bloga yra tada, ka
da jis dėl jų klampina kitus 
į bedugnės purvynų, sėja tik 
kerštų ir neapykantą prieš vi
sų kas yra dora ir iškilminga. 
Tuo tik ir gali pasigirti mūsų 
“keleivininkai”, ‘šakininkai’, 
“laisviečiai” ir k. Tas ir 
pagimdė šios dienos lietuviš
kus banditus, kurie sarmatą 
daro savo broliams Ameriko
je svetimtaučių akyse.

Tų dalykų pamatė net pa
tys žmonės. Teko girdėti, kad 
Naujosios Anglijos lietuviai 
renka parašus po didele peti
cija į Suvienytų Valstijų val
džių, kad uždraustų'leidinėti 
žmones klaidinančius laikraS 
čius. Ar toji peticija atneš 
pageidaujamų vaisių ar ne, 
bet ji parodo, kad žmonės pa
tys pradėjo matyti sau pavo
jų iš tokių “mokslininkų” pu
sės. Nes, ištikro, šiandienų 
užmušinėjama ir dinamituoja- 
ma nekaltus kunigus, bet ar 
toli nuo jų ir prie kitų ir prie 
paprastų turtingesniųjų. Juk 
tie patys mokytojai, kurie sa
vo prakalbose sėja kerštų ku
nigams, jie sėja kerštų ir 
prieš turtingesniuosius ir ap- 
šviestesniuosius. Jų “moks
lo“ pasekmės jau pradeda-gi 
rodyties.

PRADEDAMA KALBOS 
APIE UŽBAIGIMU KARĖS.

ŽINIOS APIE TAIKA.
Pastaruoju laiku pradedama 

daug rašyti kaip Amerikos taip 
ir Europos spaudoje apie taikų 
tarp kariaujančių viešpatijų. Tele 
gramas gautos Londone iš Ro
mos praneša, kad Austrija galu
tinai nutarusi taikytis su Rusija 
ir savo politikę nuo šio laiko ve
siant be Vokietijos page.lhos

Iš Paryžiaus gauta žinių jog 
Austrija sutikusi sugrąžinti Ita
lijai teritorijas Tyrelyje ir Try- 
dentą su išlyga, kad Italija iki 
karės galui užlaikys ncutralę po
ziciją.

Londono laikraščių korespon
dentai iš Rotterdamo praneša, 
kad visos vokiečių pastangos už
laikyti Italiją neutralėj pozicijoj 
nuėjf niekais.

Kol kas visoms toms paskaloms 
negalima pilnai užsitikėti, nes 
gaunama ir priešingų žinių. 
Aiškus tik vienas dalykas, bū
tent, kad kariaujančios viešpati
jos visgi pradeda galvoti ir apie 
taikos jvykinimą.

RUSAMS SEKAS! * UST - 
RIJOJ KARIAUTI

PARYŽIUI DŽIAUGIASI Iš 
CHICAGOS NAUJO 

MAJORO.
Paryžiui, gavus žinių apie iš

rinkimą Chicago:. miesto majoru 
W. H. Thompsono. spauda su pa
sigerėjimu pažymėjo tą atsitiki
mą. Prancūzų laikraščiai rašo, 
kad -Sweitzero nepasisekimas 
pilnai parodo, jog Vokiečiai Ame- 

į rikoje nustojo intekmės. Vienas 
1 Paryžiaus laikraščiu taip atsi- 
Iliepia: “Pažvelgus j tai, kad 
'Chictigo yra vokiečių kultūros ir 
apšvietus centru Amerikoj ir 
Sweitzeris Chicagoje buvo labai 
populiarišku, iš to galima išvesti, 
kad jo pralaimėjimas rinkimuose 

' parodo kokio tikslo pasiekė vo
kiečių politika ir kaip j juos žiū
rima pasaulyje”.

TURKIJA NORI TAIKYTES.

PRANCŪZŲ KARIUOMENĖ 
AIGIPTE.

Paryžiui oficijalis1 paskelbta, 
kad keli pulkai prancūzų ka
riuomenės nukeliavo j Aigyptą 
pagelbėti anglams kovoti su tur
kais. Prancūzų kariuomenė Ai- 
gypte vadavauja gen. D’ Amade.

AUSTRIJIEČIŲ ARMIJA 
TIRPSTA.

Austrijos armijos generolai 
gavo paliepimą nuo augštesnės 
valdžios, kad jie nežiūrėdami jo
kių nuostolių pasistengtų sulai
kyti rusų armiją nuo įsiveržimo 
į Vengriją. Austrijiečių pasiry- 
žymai sulaikyti rusus apsieina 
jiems labai brangiai. Paskutinių 
kelių savaičių laike austrijiečių 
armija tirpte tirpsta ir jeigu 
taip pasitęa toliaus, tai galės vi
sai išnykti. Rusai smarkiai ata
kuoja austrų tėčius prie -kiek
vienos progos ir eina gilyn Veng- 
rvioc I •HlArtoi* ■ Vn^tripc'raf'fb

Į Romą atvyko iš Turkijos du 
augštu valdininkių' Carasso Ef- 
fendi. Turkijos pMuamento atsto
vas ir Midtat Ch. Bey generalis 
sekretorius jaunūt-iiikių partijos. 
Jiedu, kaip praneša kai-kurie 
laikraščiai, atvyfcęjpradėti santai
kos ryšius su savo priešais.

AUKOS IR IŠLAIDOS EURO
POS KARĖJE. "

A beinąs skaičius nuostolių žmo- 
nyse laike pirmų 8 mėnesių Euro
pos karėje išneša 5,900.000 žmo
nių. Karės išlaidos pirmųjų šešių 
mėnesių siekia, 8.400.000.000 do
lerių. Tokias skaitlines paduoda 
Italijos laikraščiai.

AMERIKA ŠNIPŲ 
PRIEGLADA.

LUnoodne suareštuotas koks tai 
Antanas Kupferle, vokiškos kil
mės, Jungtinių Valstijų pilietis. 
Jisai nesenai atvyko j Liverpoolj 
ir iš ten lankėsi po Angliją ir 
Airiją, paakiaus stengėsi iš va
žiuoti Holandijan. bet buvo su
imtas. Iki šiol dar nežinoma, ką 
parodė tardymai apie jo vei
kimą. Ir tai nebe pirmas iftsitiki- 

kad .Tnntrfinin VnMHn pi-

VOKIEČIŲ KARIŠKAS VEI
KIMAS PRANCŪZIJOJ

STIPRĖJA. •
UŽDRAUDĖ VARTOTI 

ALKOLI.
Prancūzų armijos viršininkas 

gen. Joffre uždraudė pardavinėti 
alkoli ant viso pločio, kur tik 
randasi armijos kareiviai. Už gn
iaužimą šio prisakymo kaltinin
kai bus sunkiai baudžiami.

40.000 ALBANŲ RENGIASI 
UŽPULTI SERBIJĄ.

Romoje gauta iš Avlonos tele
grama praneša, kad 40.000 alba
nų, vadovaujant vokiečių ir turkų 
oficieriatns susikoncentravo Al- 
basau ir Tiranos apielinkėse iš kur 
mano užpulti ant Durazzo. Pasi
sekus užimti Durazzo albanai už
pultų Serbiją.

lį -Wr ...... im juaKSte -*■ Į
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DIDELI PRANCŪZŲ 
LAIMĖJIMAI.

Prancūzų karės ministerija 
paskelbė pranešimus apie 4 dienų 
mūšio pasekmes vakariniuose ka
rės laukuose. Šiuose susirėmimuo
se prancūzų armija ant visos

žmonių neapykantos pagim
dyti darbai paskleidė Euro
poje sunaikinimų, nusiminimą 
ir abelną liūdesį. Kitados, 
sugrįžę pavasaryj paukščiai, 
linksmai savo giesmelę nura-

kariškos linijos sumušė vokiečių; mindavo žmonių širdis, dabar 
kariuomenę. Smarkesnį mūšiai tas viskas tik'aršiam žmonės 
įvyko tarp Meuse ir Mosrellos prie liūdesio palenkia.
upių, kur vokiečių kariuomenė 
atmesta atgal ir tvirtovė Verdun 
apsaugota nuo vokiečių užpuoli
mų. Vokiečiai nuo karės pradžios 
visokiais būdais mėgino prasi
mušti prie Verdun, bet jiems tas 
nesisekė jvykdinti. Dabar vokie
čiai toli nustumti nuo Verdun, 
St. Miehiel ir Metiso kalnų. 
Prancūzai užėmė daug vokiškų 
pozicijų į rytus ir šiaurius nuo 
Verdun.

Lea Eparges apielinkėse pran
cūzai užėmė vokiečių pozicijas 
net iki Combres. Prie St. Miehiel 
užimta žymi dalis Ailly miškų, 
kur vokiečiai buvo tvirtai susis- 
tiprinę.

Pietuose nuo Voevrė La Pretre 
l link prancūzai užėmė visas lini- 
|jas ir pozicijas vokiečių ir prie- 

nhnuSfa^ant 8 mvlni pločič.

Į Neramūs laikai karės die
vaičio Marso globomoje šaly- 
je. Kaip ir pianinus prabė- 

I gūsis laikas, taip ir ši pasku
tinė savaitė atsižymi karišku-
mu, žudynėmis ir kelių desėt- 
kų tūkstančių jaunų vyrų mir
timi.

Talkininkų laimėjimai Va
karuose kruvina auka pasiek
ti. Smarkiuose susirėmimuo
se Prancūzijoj apielinkėse 
Verdun, Pont-a-Moussan žu
vo daug kareivių. Prancūzai 
laimėjo, visgi pažvelgus, kad 
tas laimėjimas taip brangiki 
atpirktas, nesinorėtų jų dau- 
giaus turėti nei apie juos kal
bėti. Tokių laimėjimų šioje 

puvo riomnžni. bot •’r

ant Meuse upės. Manoma 
ten užduoti vokiečiams smar
kų smūgį. Karės žinovai pra
našauja, kad tose apielinkėse 
įvyksią atsitikimai praneš 
Marne kruvinas imtines ir 
Przemyslio puolimą. Jeigu 
prancūzams pasisektų prie St. 
Miehiel sumušti priešą, tai vo
kiečiai priversti būtų pasi
traukti iš Meuse apielinldų 
Metzo link ir dar galimu daly
ku būtų vokiečių pasitrauki
mas iš Argonne ir Champag- 
ne. Tiktai Dievas žino, kaip 
tie sumanymai laimingai ga
lės išsipildyti, gal pranašavi
mai pasiliks pranašavimais.

Praliėgusi savaitė gana lai
minga buvo Rusijai. Rusų 
armijos įsibrovimas į Vengri
ją ir austrijiečių kas kart di
desnis silpnėjimas, lemia pir
miesiems geras pasekmes. Ru
sų kareiviai pasiekė jau Bes- 
kido, kuris randasi tarp Dūk
ios ir Lupkovo. Jeigu rusams 
pasiseks laimingai nuveikti 
prieše pne ir V'i'rt'!'-

iąu ir ateitų prie tokiu darbo, 
bet labai abejotina, ir nėra 
jokio pamato tai manyti. 
Lieka viena dar rūšis žmonių, 
tai mūsų “mokslo yyrai”, L 
y. mokiniai ir pasekėjai gar
siųjų mūsų cicilikų laikraščių 
ir jų literatūros išauklėti

Nemanytume taip, jei netu
rėtume po rankomis dar švie
žių atsitikimų su a. a. kun. J. 
Zebriu. Čia gi juk tai pana
šūs darbai.

Kaip ten nemanytume, bet 
aiškiai pradeda rodyties pa
sekmės mūsų “mokslininkų” 
veikimo, kuris yra vedamas 
jau nuo kiek metų. Čia ne

pažeminimą veiktu 
turi apšviestesnieji 
Ar laukti rankas sū

lietuvių 
Ką-gi 
daryti! 
sidėję kol žmonės patys vis
ką atliks, ar kol pasijusime 
esą persilpni kovoti su išau
gusia banditizmo dvasia! Kol 
viskas bus per vėlu.

Ne. Kaip visas mūsų “mo
kslininkų? darbas tik pasise
kė ačiū apsileidimui rimtes- 
nėsės visuomenės ir inteligen
tijos, taip jis turi būti patai
sytas darbštumu. Ne grūmo
jimais, ne naikinimais, nes 
tai yra priešinga Dievo- ir 
žmonijos įstatymams, bet do
ros mokinimu, apšvieta ir kė
limu tautiško susipratimo.

Mes turime organizuoti 
'mūsų jaunimą, rengti dorus

kiai. kad
vokiečiai,
apsidirbti 
se nelabai skubinas
savo talkininkams.

jiems j pagalbą ateis 
bet ir tie negalėdami 
su priešu kitose vieto- 

pa gelbėti

PASIKĖSINIMAS ANT AIGIP- 
T0 KHEDYVO.

Aut naujo Aigypto Khedyvo, 
Husseino Ketnalo, nesenai už
ėmusio faraonų sostą buvo pa
darytas pasikėsinimas. Koks ten 
vietinis gyventojas, Khedyvui iš
einant iš Kairo rūmų, šovė į jį 
iš revolverio kelis syk, bet ne
pataikė. Suimtas sargybos, prisi
pažino, kad norėjęs nužudyti 
Khedyvą už prielankumą Angli
jai.

lUtsiiUU MraUMloKl
l iš Amerikos į Angliją ir ten su- 
išnipinėję apie Anglijos veikimą 
! ir sumanymus, praneša Vokieti
jos valdžiai. Teisingai anglai pas
tebi, kad Ameriką tai šaipų prie
glauda.

RUSŲ LAIMĖJIMAI 
KARPATUOSE

Rusų oficijaliai pranešimai ir 
šiaip jau gautos žinios ir rytų ka- 

! rėš lauko suteikia naujų žinių 
apie rusų pasisekinina Karpatuo

Vokiečių nuostoliai tuose mū
šiuose milžiniški. Ties Les Epar
ges viename tik apkase priskai- 
tyta apie 2000 lavonų vokiečių 
kareivių.

kų, kurių darbus mes turime!
godoti, bet tokių, kurie patys’___
8*ve vadinas mokslininkais, j pasilinksminimo centrus, pla- 

skelbia mokslų tam-Įtinti tikrą apšvietą, gerus lai
mimoms taip, kaip jie Į kraščius, knygas, ir visą laikų 

Reikia pa- dirbti, dirbti ir dirbti.

kurie 
etoms
patys jį suprato, 
sakyti, jog tas j 
buvo ne kažkoks, 
tea

Jis parern 
ant keršto ir neapykai

a, darbininkų gi lyg mažo- 
l8lka. Tečiau to nereikia ižaiga- 

nenų žinomų prieš kitus. Bet 8ti. Bedirbant darbą atsiras 
tuo .pačiu laiku mėgiamas ' 
tamsesniųjų žmonių, nes su

RUSAI VEJA ŽYDUS 
VARŠAVOS.

Berline gauta žinių iš Petro
grado, kad rusų valdžia prisakė 
išsikraturtyti v Varšavos 80.000 
žydų, užginant jiems apsigyventi 
Lenkijoj. Dabartiniu laiku tie 
žydai yra be pastogės.

arpe yra nemaža spėkų, tik

IŠ

jausmas ir

PRANCŪZŲ GENEROLAS 
ROMOJE

Prancūzų gen. Geraldas P. 
Pau šiomis dienomis atvyko j 

ji sutiko su dideliu 
jam dide-ti ir statyti į

se. Karpatų kalnų parėjimai ran
dasi rusų kariuomenė* rankose.

Austrijiečių kariuomenė bemaž 
ant viaos kariškes Karpatų lini
jos traukiasi atgal, jos padėji
mas baisas, rusai parėję Lupko
vo ir Dukles apielinkėmis, užėmė 
Smnlniką ir Mczvc Tiahorčą O iš 
ten įsiveržė į Bardyovą, taip 
kad austrijiečių kariuomenė tapo 
pusiau perskirta. Viena iš Austri
jos armijos dalių randasi j pietus 
nuo Mezve Laborčo,: antra Hu- 
menne apielinkėse. Tno tarpu 
rusai užėmę Smoluiką, kuris gu
li tarp Mezve Labog ir Hume- 
nne išskyrė austrijiečių kariuo
menę į dvi dalį. Didelis pavojus 
gresia austrijiečių kariuomenės 
dešiniajam sparnui j veikiančiam 
prie Humenne. Austrijiečiat tu
rėdami mežiau kariuomenės ir 
pasijutę tokiame keMame padėji
me priversti bus pasitraukti iš 
Karpatų.

KARĖS APŽVALGA.
Pavasario aidai suskambė

jo ir Europos neramioje pa
dangėje. Laukai, ūkės laukia 
savo darbininkų, kada jie 
pradės, saulei nušildžius snie
gą, purinti dirvas. Prancū
zijoj, Lenkijoj, Lietuvoj ir 
Karpatų kalnuose po sunkios 
ir audringos žiemos užstojo 
taip visų laukiamas ir pagei
daujamas pavakarys.

Bet Europoj nelinksma. 
Kalnuotuose Meuse ir Mosel- 
le upių apielinkėse ir Velykų 
dienoje smarkiai gaudė ka- 
iiuolės, šrapnelės plyšdamos 
ardė pavasario atgaivintą že
mę ir žmonių kraujas, susilie
jęs su tekančiu nuo kalnų 
upriIŲ VcuiucHu 11 i, TaituOna 
varsa nudažė pavasario 

|putojančias vilnis. Laukuose 
Į pilna kareivių lavonų, kurie 
ne pavasarį primena, bet 

I žiaurią žiemą.
Europos karės žiaurumai,

jie pasiekė kokį nors tikslą, 
visai maža. Priešo kariuo
menė nesumušta, vietoj žuvu
sių kareivių, varoma karės 
laukuose nauji kareivių pul
kai, neretai susidedanti arba 
iš vaikų, kurių amžius vos

i 18-19 metų pasekė, arba senų 
• žmonių 50-60 metų amžiaus, 
j Anglija, Prancūzija, Vokieti
ja ąiunčia tūkstančiais jauni
kaičių nežmoniškon skerdy- 
nėn; Turkija, Rusija senukus 
varo į kruvinus mūšius. Ir 
jeigu taip pasitrauks dar ke
li mėnesiai, metai, ką tada ga
lėsime pasakyti apie karės 
pasekmes. Juk laimėjimas at- 

Į pirktas tokiomis aukomis, 
Idaug bus skaudesnis ir už 
I pralaimėjimus.

Prancūzų su vokiečiais mū
šiai Argonoj, Chanipagne ir 
La Basse apielinkėse tai be
tikslės ir nuožmios skerdynės. 
Ligšiol ten smarkiai kautasi, 
ir laimėta tik tas, kad abi ar
mijos tvirtai laikosi ant sa- 
VG pOStClJąJ 37 Tir uvįįt*-

Ii pasigirti, kad ji padarė 
nors vieną žingsnį prie už
baigimo karės. Prancūzų ge
nerolas Joffre sutraukia stip
riausius pulkus Prancūzijos 
kariuomenės ties St. Miehiel

kų, ir jie suspės laiku pasių
sti paramą savo kariuomenei 
prie Beskindo, — aųstrijie- 
čiams prisieis susilaukta la
bai keblaus padėjimo. Vienas 
tik dalykas galėtų sulaikyti 

'rusų laimėjimus. Rusų ka
riuomenei atsidūrus Vengri
joj. kur jinai pasijus svetimo
se sau vietose ir negalės taip 
greitai apsiprasti su kariško
mis pozicijomis, nebebus taip 
smagu veikti. Antra, susinė
simai tarp armijos bus su- 

| trukdyti. Galės atsikartoti ta 
I pati istorija, kaip buvo su 
Hindenburgo armija, mėgi
nant jai prasimušti prie Var- 
šavos.

Dardanehai, apie kuriuos 
pastaruoju laiku tiek daug 
buvo kalbama ir rašoma ir iš 
dienos į dieną laukiama jų 
puolimo ir su tuo didelių per
mainų karėje, dar vis tebe
silaiko. Talkininkų laivynas 
bepaliovos bombarduoja Dar- 
danelių tvirtumas, paverčia į 
Atalcinasa iii »«•

| nei i ai... vis tebėra čėlybėj, 
j turbūt čion koki mums nesu
prantama paslaptis dengia tą 
visą veikimą. Tas atsitiki
mas pamokina mus, kad ne
galima pilnai tikėti visiems ij

1

1



karės laukų gautiems praneši
mams, nes dažnai juos taip iš
kraipo, pamaino ir pagražina 
karės korespondentų nenuil
stanti ranka, kad jeigu jų vi
si pranešimai būtų buvę tik
rais, mes šiandien būtume jau 
turėję ar taiką, ar visapasau- 
linę karę.

Daug sukelia neramumo 
Lietuvos padėjimas. Ūmai 
nutrūko iš tenai žinios ir nie- 
ko nebegirdėti nei apie rusų nui[entėjo labiausia dėl pašaro. ‘ 
nei vokiečių veikimą. Nega- Daugelio ūkininkų rudenį buvo į 
Įima tikėties, kad karės aud-į Sušertas visas šienas, tai dabar 
ra būtų ten aptilus. Greičiaus;begalo pakilo kaina pašarui: šie-i 
ten tebeina naikinimo darbas. I no pūdui moka nuo 75 kap. ligi 
Neaiškūs pranešimai suteikia11 rub., ruginių šiaudų pūdui nuo 
žinių, kad rusai įsiveržę į' kaP- l'gi 50 kap. ir dar nega- 
Prūsų Lietuvą naikina kardu ll,Iia gau,‘ P*rkt>- Pabėgėlių i« NEBEIŠDUODA PASPORTŲ. 
ir ugnimi mūsų brolių turtą kar*'s aPi®tW 'ietų mūsų apie-
• v”   T. ,,„ liūtėse yra dikčiai, už tai valgo- Jungtinių Valstijų valdim nūs-
IK ZmODeSs .Uaug sukomu ir . . Iirpndp neišduoti dftiitriHUK DJ1R-& _ mieli daiktai Jėzno miestelyje į prenae n< ,KUUOU aaupiaus pas
apie rusų žiaurumų su Prūsų labfl. bran ‘ i portų Amerikos pHiečiams, no-
BJVSU I 11UO. IVlllVVlU^ Lili i ■ iiiik ..z.-a ■

"Ūkininkų ratelis”, mat superka 
linus su Utenos banka "pusiau". 
Ligšiol bene už 6000 rub. Ir žy-’ 
dai turėjo brangiau mokėti. Tik '

linų instruktoriai sako, būk pras
tesnių linų į dirbtuvę neimą. O 
dar vartotojai, paskolos dr-ja, 
kareivių šeimynų 3 komitetai.

ŪKININKŲ VARGAI.
Jeznas, Trakų apskr. Mūsų

Ūme, ar tai

vių gyventaMį.

i.. i. k j

MONTREAL, CANADA.

I-aikai labai blogi, žmonės ne
dirba, vien tik atbalsis dėjavi-

NELINKSMOS NAUJIENOS KALIFORNIJOS UNIVERSITE- 
LINKSMIEMS GIRTUOK- TAS |R ŽM0N|Ų SVEIKATA.' 

LIAMSb
, I>ažniaa ir dažniau araerikie- 

Michigan valstija baigia įstoti^;,,
eiles blaivų apskričių. Vien tik|oį -Joktarų pareiga nebn- l*“*’** gyventojams.

<1 1 <i t tr 1111 n 11 «■ i I Xf .. . >
I < 
miesteliai gulintieji Michigan 
ežero apielinkėse dar užlaiko 
girtas įstaigas, bet ir tų skai
čius eina mažyn. Vasaros laiku 
daug privažiuoja į Michigan vai-į 
stiją iš didelių miestų žmonių ir Į 

, ne tiek kvėpodavo grynu oru i 
linhN,nai Minuodami, gar- Į 

| bino svaigalus. Dabar jau rečiau 
pasitaikys panašūs linksmumai, i 
Aplamai imant Michigan valstijoj i 

I jau randasi 45 apskričiai, iš ku
rių smuklės ir svaigalai išvyti.

‘saugoj! ’ ruonių nuo sirgimo. 
; Vietoj i daktarams už gy
dymą, reikėtų jiems mokėti už 
užlaikymą žmonių geroj sveika-j 
toj.

Keli metai atgal Harvardo uni
versitetas ir technoligiškas .Mas- 
saehasetta valstijos institutas 

' atidarė mokslo kursus, duodan
čius teisės gauti laipsnį visuome-Į 
nės sveikatos srityje.

Kalifornijos universitetas pasi- mo girdėtis kad jau neturiu ką 
ryžo tą patį Įvykinti, ką Massa- valgyti. Kaž-ką valgisinl jau ir 
cliusetts ralsti.ios moksliškos įstai i tarp mūsų tautiečių (lietuvių) 
gos turi jau įvedę, šį užmany- i dažnai girdėtis panašūs atbalsiai, 
mą iškėlė Kalifornijoj miręs d-ras Jeigu kas norėtumėte važiuoti į 
George Fredi riek iiembardt, ku
ris giliai buvo įsįtikinęs j nau-

nėrė ko ir sakyti. Jie nei 
nesislepia su savo užmany
mais. Viešai pasiskelbė, kad 
dūmais paleis Lietuvos so
džius ir miestelius. Vienas tik 
dalykas mums šiandienų aiš
kus. Lietuvai reikalinga pa- 
gelba. Atėjo pavasaris. Pra
sidės lauko darbai, o čia nė
ra nei darbininkų, nei gyvu-, jimų, taigi stengiasi šiek-tiek iš-_______ __________ _____
lių, nei seklių. Neapdirbus blaškyti sielos snaudulį, tirkšliš- Vilios šalininkus ties Los Ebenos, 
laukų. — ne vienam kaimie-. kius drūčiai sloginusi. Yra čia 30 mylių į šiaurius nuo Loredo. 
Fiui, miestelėnui badas žiau- j ir "Blaivybės” skyrius, kuris la-, 1.100 Vilios kareivių užmušta ir 

r* ■ w o v •. > I ■ n l-i c A T.'i I i-v rv X. « rvvmzi wv n v 1 - ,»Z, Z v r. I * z. V. I. • z. L n n v a a a • . v • v
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SODIEČIU APŠVIETIMAS inatiški santykiai pagerės. Pas- 

KĮLA. portus galės gauti tik tie. kurie
Tirkšliai, Telšių apskr. Prie pat nurodys, kad turi svarbius rei- 
.._i_ ...... ' V'.Liep. — Romnų geležinkelio tarp 

Mažeikių ir Ventos St. gludo 
nemaža, arti 6,000, Tirkšlių pa
rapija. Šiandien tirkšliškiai par- 

|gitraukia bent 70 egz. įvairių 
i laikraščių ir 65 šv. Kaz. Dr. lei-

kalus Europoj.

VILLOS KARIUOMENĖ 
SUMUŠTA.

IVashingtone gauta žinių, kad 
Carranzos kariuomenė sumušė

žmonių sveikutim iš anksto.
Užbaigusieji žmonių sveikatos 

kursus turi plačią dirvą pasidar
bavimui dirbtuvių sanitariško 
stovio pagerinime, prižiūrėjime pie 
ninių, imigracijos reikaluose, 
tyrinėjime džuinos ir tt.

•-------------

šį miestą, tai pataršiau ir pini
gų atsivesti nes duonos už dyka

CASTLE SHANNON, PA.
Sis mažas anglių kasyklų mies

telis tunkso ant aprūkusio kalne
lio ųž kelių anglišku mylių nuo 
Pittsburgo. arba kitaip vadinamo 
"Smoky City”. Čia randas nema
žas bųrėlis lietuvių. Užsilaikymas 
jų šiame bedarbės mete skurdus

-Bizniems.

»■ M10HIGAN0 PAKRANTES.

Pvnusylvanin apkeliavęs, lei
dausi per Roc liest er. N. Y. ir

mažai gaunama
Vištytis

WE8TVUXE, 1LL

d. kovo, pagal Šv. Tėvo

riai pažvelgs į akis. Atšilus bai buvo nykus—dabar kiek page 
orui, karės laukuose, kur ne- ^ėjo. Sumanyta buvo įsteigti ar- 
Buspėta palaidoti užmuštųjų 
lavonų, pakils visokios ligos, 
reikės su jomis kovoti, ir čia 
reikės nemažai pakloti pini
go, darbo ir ištvermės.

Sulaukėme tik tiek rames
nių iš Europos padangių ži
nių, kad ten išpalengva pra
dedama kalbėti apie taiką. jir tiok žmonių prisirinkus, nebu- 
Pimiučiausia prabvlo Austri- Jvo ne* trukšmo, nei peštynių, 
ja, kurią vidujiniai nesutiki-|Pulkai8 vaikščiodami po miestą, 
mai: revoliucija dėl bado i r naujoka, dainavo. Dainuoti niekas 
nepakenčiamos kares sunke
nybės verčia pagalvoti, kad 
laikas būtų užbaigti skerdy
nes. Vokietija taip-pat, nors! ‘‘Lietuvių Draugijos dėl karės 
ir labai nežymiai išreiškia pa- Įnukentėjusiems šelpti” komitetas 
geidavimą taikos, Turkija jau “"tarė steigti biurą kuriame bus 
nuo senai mano apie užbaigi- įrašinėjami iš karės pabėgėliai.

barinę, tečiau ligšiol dar nesuras
ta tam reikalui tinkamo namo.

1000 paimta nelaisvėn.

DIDELĖS AUDROS.
ATLANTIKE.

New Yorke gauta telegramų
—r----- ----------------------------- nuo Atlantiko pakrančių, kad singais

ėmė naujokus. Susirinko daugy daugiau 100 žmonių žuvo išti- 
bė naujokų ir kuo ne visus priė
mė. Kai nebėra degtinės, tai nors

NAUJOKŲ ĖMIMAS.
Kupiškis. Pas mus sausio mėn.

MOKESNIAI KYNIEČIAMS.
KynieČiųįt veikėjai Kalifornijoj 

sušaukė didelį kyniečių susirinki
mą San Prane isco kynieeių .orga
nizacijos "The Chinese Six Cbm- 
panies’' bute, kur buvo vienbal
siai nutarta, kad visi kyniečiai, 
gyvenantieji Jungtinėse Valsti
jose turi mokėti po 20 dolerių 
nuo ypatoa mokesnių, kurie bus 
paskirti ^kovai su Japonų netei- 

iš kynų reikalavimais. 
Amerikoj randasi apie 900.000 
kyniečių ir jeigu visi išpildys tą 
nutarimą tai susidės milžiniška 
suma pinigų.

Kyniečių, tautiškos organizaci
jos vadas, <l rns Fong do Yon 
pažymi kad Amerikos kyniečiai 
prisibijo, jog Kynijos preziden-
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liepimo buvo laikytos taikos pa
maldos netik šv. P. ir P. lietuvių 
parapijoj, bet ir airių bažnyčioj. 
Neprigulmingoje parapijoje ne
buvo nei jokių pamaldų, turbūti 
pamiršo ar nežinojo, kad reikia 
laikyti pamaldas, pagal įsakimo 
šventojo Tėvo, (kadangi nepri- 
giilmingoji bažnyčia nepriguli šv. 
Tėvui, tai jiems nereikėjo nei pa
miršti taikos inąldes, nes jie nie
ko bendro au R. katalikų bažnyčia 
neturi, taigi ir maldos nekalbėjo. 
Red.) Lietuvių šv. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčią parapijonai i 
gražiai atnaujino, kaip iš vir
šaus, taip ir iš vidaus.

4 ir 7 d. Kovo buvo laikytos 
pamaldos už Lietuvą taip-pat bu
vo renkamos aukos nukentėju 
sieros nuo karės lietuviams

pa-

tik gali pramisti. Gauna padirbti atsidūriau. Pirmas tai buvo ma
tos tik 2 ir 3 dienas savaitėje.

Nesenai pribuvo čia gerb. kun. 
J. Misiiis, ir aprūpino savo vien
genčius su velykinė všpažinčia. 
Darbo turėjo net per dvi dieni, 
nes šį kartą beveik via čionyk
ščiai lietuviai prisiartino prie sa
kramentų Metavonėą ir tikro 
KŪNO ir KRAUJO VIEŠPA
TIES mūsų Jėzaus Kristaus.

PABĖGĖLIŲ REIKALAI.

mą karės. Visoms toms vieš
patijoms karė davė savę ge
rai pajausti, daug vargo ir I 
nelaimių joms suteikė. Ne ki
taip yra su Rusija, Anglija, 
Prancūzija ir kitomis viešpa
tijomis, laikas jau būtų joms 
visoms mesti iš rankų kardų, 
bet nenorima to daryti, pakol 
nepasieks savo tikslo. Geriau
siais taikos tarpininkais be
ne bus jau ir dabar apsireiškę 
badas ir vidujinis kiekvienos 
viešpatijos suirimas.

Vilniaus blaivybės globa pasi
ėmė mokyti pabėgėlius siūti. Mo
kyt ies duodamos siuvamos maši
nos.

Pabėgėlių vaikai priimami mo- 
kinties kai-kuriose Vilniaus mo
kyklose.

Gydymo ir maitinimo draugija 
plečia savo laikomos vaikų am
bulatorijos veikimą. Nuo vasario 
23 d. ambulatorijoje priimami 
dykai gydyti ne tik pabėgėlių 
vaikai, bet ir suaugusieji pabėgė
liai ir atsargynių šeimynos. Ten- 
pat skiepijimą nuo raupų ir su
rašomi reikalingieji gydyties na
mie.

kosioj audroj Atlantiko vandeny
se, ir nuskendo keletas laivų. 

Apie nuskendimą laivų praneša 
iš Naujosios Anglijos, Virginijos 
ir Georgijos.

Garlaivis "l’riiis Maurits” pri- 
gulintis'Holandijos linijai nus
kendo ties Hatteros. Kitų žuvų: tas Youn fihi Kai galias sutikti 
šių laivų vardų dar nesužinota, japonų reikalavimus išpildyti.

_________ AmerikorAmiečiai žada pasiųs- 
.. _------- ti kvnijos. prezidentui peticiją.

ILLINOIS VALSTIJOJ BLAI- ‘ Icur(oje Įffiiušys, kad Kynija jo- 
VYBĖ PLATINASI. įkiuo būdu uenasileiBtų Japoni- 

Illinois valstijos apskričiai:
Franklin, Jasper ir Mirion prisi
dėjo prie skaičiaus sausų. Tokiuo 
būdu Illinois valstijoj iš 102 
apskričių sausais yra 55.

jai.

PRIE

anos k uehjvos.
NAUJAS LIGDNBŪTLS.

Miestų sąjunga paskyrė 110.- 
OOO rublių pastatyti ligonbučiui 
kareiviams Vilniuje, tas ligonbū- 
tis skiriamas sergantiems limpa
momis ligomis.

KUN. M. GUSTAITIS LAIMIN
GAI PAGRĮŽO LIETUVON.
Vflties 41 numeryje praneša

ma, kad mūsų gerbiamasis veikė
jas kun. M. Gustaitis laimingai 
pargrįžęs Lietuvon, ir apsigyve
no Vilniuje.

IŠ “LIETUVIŲ DRAUGIJOS” 
VEIKIMO.

Gauta iš Brooklyno nuo Lietu-
vių Kliubo 200 r. kadangi šiuoI 
laiku Vilniuje ypač Antakalnio I

jų tūkstančių lietuvių pabėgėlių 
nutarta prašyti Vilniaus vyakū- 
pijos valdytojo paskirti lietu
viams šv. Petro bažnyčioj pa
maldas. Tuo tiksliu ingabiiota 
kan. Olšauskis ir p. P. Leonas.

DRAUGIJŲ GYVENIMAS.
Utena. Ukm. apskr. Vietos dr- 

jos dabar viena po kitai daro 
metinius susirinkimus. Vasario 
15 d. buvo moterų draugijos su- 
Biriuk i m a* Viena mergaitė mėgi
no skaityti referatėlį. Uždavinė
ta visokios rūšies klausimų. Pav., 
kam varpai! Delko žemės beria
ma ant nabašninko? iš kur kilo 
išpažintis ir t. p. Vasario 2 d. 
blaivininkai taip-pat padaro sa
vo krivulę, išsirinko valdybą, su
tarė visur rašynėti, kad Utenoj 
gertuvių ir po karės nebeleistų. 
Pasigirta su arbatine, nauji na- 

. ns> priiminėta. Sausio 2ū d. bu
vo parapijos susirinkimas. Pas
kelbta apyskaita. Išsirinkta komi
tetas parapijos namams prižiūrė
ti. Namai atsiėję arti 6000 rub
lių, skolos-gi turima pusketvirto 
tūkstančio. Visų geriausia sukas

5,000 RUB. “LIETUVIŲ 
DRAUGIJAI”.

Lietuvių Draugijai Vilniuje te-’ 
legrafu atsiuntė 5.000 rublių dėl 
karės nukentėjusioms sušelpti 
visos Rusijos žemietijų ir miestų 
Sąjunga. Maskvos tarnautojų ko
mitetas tai pačiai dr-jai atsiuntė 
1.000 rublių, kuriuos išrūpino 
Naruševičius.

P-

TAUTOS FONDO AUKA.
Lietuvių Draugija dėl karės nu- 

.nukentėjusiems šelpti gavo iš 
Amerikos Tautos Fondo auką.

AMERIKOJE
GELEŽINKELIO KOMPANIJA 

NUBAUSTA.
Federalis Trenton, N. J. teisė

jas Reiistab nubaudė Central 
Railroad kompaniją iš New Jer- 
sey 200.000 dolerių už davinėji- 
mą nuošimčių prekybos ir pra
monės Įstaigoms, apmokant per
siuntimo prekių kaštus. Tas prie
šinasi federaliams įstatams.

ROOSEVELTAS GRĮŽTA 
REPUBLIKONŲ.

Republikonų partijos įsigalėji
mas Jungtinėse Valstijose žymiai 
pašoko paskutiniu laikn. Buvusia 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
Rooseveltas, permatydamas, kad 
progresistų partijos hitekmė bai
giasi ir jokios vilties nebėra, kad 
ji kada nors pakiltų, žada sugrįž
ti prie republikonų partijos, arba 
paremti jos veikimą.

Rooseveltas pripažįsta, kad da
bartinis Jungtinių valstijų pre- 

j zidentas Vilnonas, demokratas ir 
į sekretorius Bryanaa neatsako 

veikimu Amerikos ynlitikni 
1 ir jie tekančiuose rinkimuose ne
turėtų 
lies 
išeitų 

(politikos nenaudai. Republikonai 
negalės iškelti ir Tafto kandida
tūros j prezidentus, nes pastara
sis yra didžiausiu Roosevelto 
priešu. Greičiaus republikonų 
kandidatais bus Willam Boines 
iš New Yorko arba Bries Penrose 
iš Pensylvanijos.

Rooseveltas yra dideliu priešų 
dabartinės Administracijos, jam 
nepatinka būdas vedimo santy
kiu su Europos kariaujančiomis 
viešpatijomis ir su Meksika.

Dabartiniu laiku Rooseveltas 
užmezgė draugiškus santykius su 
republikonų lyderiais, su kuriais 
jis buvo smalkivirčijęs 1912 me
tais.

Žinios apie Roosevelto grįži
mą į republikonų partiją sukėlė 

' didelį džiaugsmą republikonų 
tarpe. Demokratai ligšiol džiau
gėsi, kad republikonų partijai 
suskilus jiems pasiseks išlaimėt) 
ir ateinančiuose rinkimuose pre
zidento ir kitų valdininkų. Bet 
dabar Rooseveltui susitaikins su 
republikonai*, demokratų padėji
mas eriežtoi oe.rsimainė. Nėra 
abejonės, kad republikonai pa
remti tokio žymaus vrikėjoį 
kaip kad yra Rooseveltas, iš- 
laimės būsiančiuose 
rinkimuose.

JUNGTINIU VALSTIJŲ 
LAIVYNAS.

Buvo laikai, kada Jungtinių 
Valstijų laivynas užėmė antrą 
vietą tarp viso pasaulių viešpa
tijų laivynų. Dabartiniu laiku 
Jungtinių Valstijų laivynas skai
tos pagal skaitiingumo ir galin
gumo trečioje vietoje. Neužilgo 
gal sulauksime, kad Jungtinių 
Valstijų ' ii i vynas pasitenkins ir 
ketvirta vieta pasaulio laivynų 
skaičiuje, ypač tas greit galės

būti išrinkti į ša-
valdytojus, nes tai

Jungtinių Valstijų

no šitame mieste atsilankymas 
todėl *n didelė doma į viską žiū
rėjau, tečiaus jis manės prie sa
vęs nepririšo. Chicago tai yra 
rinklus mažų miesčiukų, net tin
kamai uesujungtų, tik vienu var
du užvadintų. Namai menki, 
gatvės purvinos su duobėtais šąli 
takiais, dažnai prie gatvių gantai 
kelis blokus užimančias balas, 
kuriose auga nendrės ir įvairios 
kitokios vandeninės žolės, oras 
snukiai pakenčiamas, ypač neto
li ‘‘stoek yardų” tai truapas 
Cbieagos aprašymas. Geroji Azhi- 
cagos pusė tai yra 
nai lietuviai geriau 
kur kitur. Čionai 
lietuvių turi savo

i didelės nuosavybės ir gana gerai 
antras vyrams pTŠ dienw. Pats. jal1 J™ prasigyvenę. Gal net.vie- 
būdamas uolus Dievo vindar- Į M tluTe’ kaa ar Bcbus 
žio darbininkas, sakydavo p*.]didesne kaip kitose vietose, bet 
mokslus, skaitydavo apmąsti-1V81^’? ’r pavydo ir jiems netruk- 
inus, o išpažinčių klausymui pa-1sta- Meilės jų tarpe gal mažiau 

‘kvietė kaimynus. Ant moterų; kur kitur, ^aA»są prasmę 
rekolekcijų pribuvo kunigai: Į c'a 'lu"' parapijonas. Čionai jie 
Urbouavičia, Krasnickas, Mes i daly jas Į obivateliuB, daktarus, 
kauskis, Vasiliauskas. Vienų mo- advokatus, bisuierius ir parapi 
terų ir merginų prisirenkdavo j®“l*s. Obivatelis jų prasmėje 

.; reiškia namo savininką, parapi-

WORCESTER MASS.
Gerb. kun. Jakaitis, rūpinda

masis apie VToreesterio lietuvių 
doros pakėlimą ir jų išganymų, 
kaip praeiviais metais, taip ir 
šiais gavėnėje parengė dviėjas 
rekolekcijas, vienas moterims, o j

tas, kad (be 
gyvena negu 
jau daugelis 
net ir gana

WALLIGFORD, CONN.

Pasidarbavus 147 kp. S. L. R. j pjjnutėlė bažnyčia klausyti pa-,
K. A. 20 d. kuvu būvu smengtūaį^įyjjnn,, ir apmąstymų. Gali-i žmogus
prakalbos lietuvių dienai parai- ma buvo gQ džiaugsmu patirti, darbininkas, jokios savasties ne- 
nėti. Susirinko beveik visi lieto-į ^4 4,,. moterėliu įr į turintis. Kaunietis ir suvalkietis 

ia randasi 14 feimy-1 tikėjimą* vitiškau sau svetimu. |aų>
tiek pavienių ;ip - „jbent yra nuėsto dalyje Bridgepnrt

Kalbėjo p. J. Riktoraitis iš'Na- ašaromis akyse klausydavo “ t!v “
terburio, Conn. Kalbėjo iš dviejų į gailingų pamokymų ir apna,
atvėjų: apie vargingą Lietuvos mų, e j,u su išpažinčia tai atsi-
padėjimą, ragindamas paaukoti 1 kartodavo Lietuvos scenos: nes

į kiek jos sušelpimui, ir apie S. L. į apšiausdtrto
R. K. A. reikalus ragindamas ra- 
šyties.

Pertraukose buvo deklemacijos.
Geriausiai atsižymėjo M. Jokiniu- 
tė, kuri tikrai patenkino susu’in- 
k tįsius.

Surinkta nukentėjusiems dėl
karės apie $18 aukų. O. Keršienė
paaukojo rankoms gražiai nu
mėgstą staltiesę, kuri buvo leidžia 
ma ant išlairaėjimo. Iš to surink-

gresas hus ir toliau* priešingu 
padidinti ir pagerinti laivyną.

Jungtinių Valstijų laivyno per
sonalus yra puikiai apmok intas 
ir sumaniai išauklėtas, viena 
tik yda. kuri Jungtinių Valsti- 
mlaivvnn •■•7*Wb’'WTnWn fn, 
kongreso vijąfcie aprnbežiavimai. 
kurie re r "tai yra piešingi pa- 
praščiausiomg laivyno taisyk
lėms.

Pamatu dabartinio laivyno vi
sur skaitosi kariškieji laivai, ku
rie visai siriasi nuo tų laivų,

nu n

U $13.00. Išviso susirinko $30» 
i kuriuos pasiuntė Tautos Fondo 
kasininkui Vaišnorai.

Tariame nuoširdų ačiū p. J. 
Riktoraičiui kuris netik nereika
lavo atlyginimo už sugaištį, bet

tojo laike 
Jungtinės 
vua pirmo laipsnio, likusieji 24 
laivai yra menkesni, jie dar Is-‘ 
panijos karėje buvo vartojami 
ir visai n prie dabartiniu 
karės vedi

Generalė 
1903 metaidš 
kasmet pasti

s su Ispanija, 
ijoa turi 33 Įsi

■yno valdyba dar 
ė sumanymą 

ti du karišku lai-1’1 i • IliBMŲ vrgrtll1X«< 1 JŲ.ir k b ta laivų kitokios tų- » -ii-I valetame pala įgyt ilies.
Kas metai,tM sumanymas yra 

perstatomas Kongresui, kuris 
kaip kada užtvirtina pastatyti 
vieną naują laivą, kaip kada at
sisako.

Kongresas, nesuprasdamas, kad 
laivynas r< ikalauja nuolatinio 
pagerinimo ir padidinimo, prisi
deda prie Jungtiniu Valstijų lai
vyno puoli ISO.

yį_! vadinamoje. Viename tik jie nu- 
8tį-Įtinka: kožnas nori valdyti, o w>- 

jbuti valdomu. Ant tautiškos dir
vos Cbšcagiečiai darbuojasi pa
vyzdingai

Teko man Iruti taipgi ir lie
tuviškame teatre. Iš Cieero lietu
višką dr-stė vaidino ‘‘(lenovsii- 
tę” šv. Jurgio parapijos svetai- 

Mat daugšans skaito1 nėję. Aktoriai veikė gana gerai,

dviejo- 
gruste 

iki 12 
antras

klausyklas 
mis, trimis eilėmis, kad 
grudėsi, o kunigai net 
vai. nakties klausė. Per
rekolekcijas vyrų būdavo daug 
mažiaus.
bedieviškų laikraščių, ir dau
giau* prisisėmę bedievys
tės purvų, kurių dar ne nori iš 
savo širdies išmesti. Bet ir tai 
malonu buvo pastebėti, kad ir 
vyrai, pagurinti gerų moterų 
pavyzdžių skubino savo seną me
tinį nuodėmių kailį, numesti, nuo 
savęs, o apsivilkti nauju Dievo 
malonės rubu. Ačiū Dievui, bu
vo tokių kurie net keletą metų 
nebuvę išpažinties, kaip pasa
gom '■mnnes Tiztlkn

ypač Gobs ir Genovaitė, bet rei
kia juos papeikti už tai, kad 
antraktus darė labai ilgus ir pub
liką privertė labai nuobodauti. 
Publikos buvo nedaug o ir toji 
užsilaikė gana papeiktinai. Wa-

Apleidęs Chicago, Ilk, leidausi 
per Kenosha, Karine į Milsvau 
kee, Wis„ -bet nieko čionai svar
baus nepatėnrijęs, apsisf'jau net 
ShehoygBu, Wim, ketmdsu.ss 
tinnsd Hrir Ktrtdtr n»ddWi. Sk*-

WEST LYNN, MASS.

Kaip matosi tai pas mus ap- 
švieta taip-pat ne ant paskutinio; 
laipsnio stovi. Žinoneliai pradeda 
sąprotauti, apie apšvietimą ir to
kiuo būdu kur tik pateksi į pažan 
gesnę katalikišką grintelę, tuoj 
pamatysi ant stalo begulint dorą 
Aaikraštį. Būdavo nueik į taip va^ 
dinamų pirmeivių namus, tai 
tuoj pamatysi įvairius cieilikų j }ftK gu* (]T 
šlamštu*, prie tų šlamštų būda- Į į.j(į,.n)fi 
vo ir bačkutė. Ištikro ar gi mes 
neturime dorų laikraščių, argi 
mnms trūksta prakilnių ir idea
liškų organizacijų, kurias pri- 

i nors fentais

ir am-,

tokiems 
prie nė

vedančio pne laikines 
žinos laimės.

Duotu tai Dievas 
stiprybės, kad ne grįžtų 
no kelio.

Jei rekolekcijos daug gerų 
vmbiu išdundą Lietuvoje, tkur 
dar žmoni* nėra taip sugedę, 
tai ką hosakyti apie Ameriką: 
todėl geistina būtų kad visose 
parapijose būtų rengiamos 
kolekcijos, o

re- 
iiiynai skubin- 
pagelba vieni

Kaimynas.

hartford, conn.
Kovos 21 d. 1915 m. Lietuvos

auvirium 3U,UOU gyventųjų uat 
patii-s kranto Michigan esero 
Namai jo yra pasislėpę medžio
ne taip kml visas miestas išrodo 
parku. Jo gatvės tai gražios 
Parko Alėjos, lietuvių čionai yra 
apie 260 šeimynų. Dirbą dau
giausia kėdžių dirbtuvėse. Dar
bas lengvas. Pragyvenimas pigus 
todėl čionai, norint lietuviai dar 
neseniai apsigyveno, nes prieš 

,12 metų buvo jų voa apie 15 šei
mynų, dabar jau daugelis turi 
savo nuosavus namus. TeManų 
vertelgų, išėmus 9 valiūninuu 
kris, nėra nei vieno. Lietuviška 
parapija dar 
dėjus, 
vietoji 
nveis
yra svetimu 
diktas plotas Ii uogos 
šitos parapijos prikiš 
mieščittkas, Port

gana

me susispiesti

nuo šmeižiku.

visi ir svarstyti 
rdant atsikratyti

TH0MAS, W. VA.

Kovo 16-tą atsilankė čia gerb.
m. A. Šinikevičius iš Pit-

ainis susirinkimas. Tas susirinki
mas buvo gana naudingas, nes 
prisirašė nemažai naujų narių, 
taip-pat buvo daug, gana svar
bių nutarimų; kri-kuriuds čia pa- 
duosiu:

1.) Vyčiai matydami, kad va
sarą jau netoli sutarė pamdaryti 
savo estradą. P. Tarei los ūkmui-

čionai nesenai užsi- 
jau turi gražioje 

gražią medinę baž- 
><miis. Po bažnyčia 

Aplinkui dar yra

žemės Kunigas iš Sheboygan « 
važiuoja tenai du kartu j mėue

PADEREVSKIS VAŽIUOJA 
AMERIKON.

K Liverpool ant "Adriatie”
prezidento laivo važiuoja Amerikon garsus šių, prieiti išpažinties, 

lenkų muzikan Ignas Paderrvs-

ščius lietuvius velykinė išpažin-

savo,

save išganytoji

Taigi jai Maipiidis, Ui Vyčiams 
jau nereiks samdyti

2.) tris išmbus.

buvo lietuviškasį vakaras "Biri) 
vaidino "Geno- 
buvau 
Aktoriai,

vaitę”.

2

2



sp
tugiau rei , apdį 
atsižyuvėjoį Ką tkalanti. Ypatingai ;

Genovaitė, kuri galėtu vaidinti ir 
gerame teatre tarpe tikru akto 
rių. Reiki* aktorius pagirti, kad

io. giantis Seiman malonėsite,

norėjo
būt jis vienas ir težino. “ty- 
das Matinėje” kaipo komedija

kūmo katalikišku organizacijų, 
matyt nėra persitikrinusi, taigi

anrntktnR rlarė tmmnna mš - - — - • .- - —;---- > — paiyauhi ir aielt ąykiu smogus
viename lietuviškame teatrė to - 
nebuvau matęs.

Publikai buvo gana apščiai.
- Užsilaikė kaip paprastai lietu

višką publiką. Tragiškiausiose 
vietose labiausia juokėsi. Kur tu
rėtą ašaras lieti, jie net už šonų 
besijuokdami griebiasi. Keistas 
dalykas, kad mūsą publika taip 
nesupranta teatrą.

Antras dar papeiktinas dalykas 
tai tas, kad motinos prisinešė 
kūdikių ir prisivedė didesnių 
vaiką, kurie padarė garsią mu
ziką ir kenkė ir aktoriams ir 
publikai. Motinėlės, prisitaikin- 
damos prie savo mažyčių, taip-pat 
pradėjo gana garsiai šnekučino- 
ties kuo, esantieji tenai, svetim
taučiai labai pasipiktino.

ją nepamatysi scenoje, žinoma 
tinkamai suvaidintą, visados gar
džiai nusijuoki

Simono Daukanto Teatr. J. 
kliubss turbūt ir pelno nemažai 
turės, nes žmonių buvo prisirin-

Pertraukoje dainavo P. A. Ja
kutis. Turi gražy balsą, ir pub
likai patiko.

ti J1UO8 pilsimus 30-am sei- k, kitiems bedavus, vertė- 

jo pirmiau pačiai susiprasti tai 
padaryti.

Tiek — to. Matyt “T.” neau-

priešingų valstijų išta
ikai pgi tai!) Nagi, jei- 
taip, tai pažiūrėkim iš

ninio Dramatišką Draugystė”, 
kuri rengiasi vaidinti “Marytė 
Vargoninko Duktė”. Naujasis 
kun klebonas ketina padidinti 
svetainę ir pritaikinti ją prie te
atro reikalavimų, ydant jaunimas 
galėtų visados rengti gražius pa- 
siliobsminimus. Labai tai yra ir 
jaunimui ir kun. klebonui pagir
tina. Dieve jiems padėk.

Keliauninkas.

CHIGAGOJE.

“KASTUTĖ” SCENOJE.
Balandžio 10 d., Birutės drau

gija antru kartu vaidino M. Gri- 
gonies sulietuvintą melodramą 
“Kastutę”. Pavadinti vaidinimą 
nusisekusiu — vargu galima. Vie
na. kaip Birutei taip ir abelnai 
lietuvių visuomenei labili stokuoja 
daugiau scenoje issilavinusiy. Sto- 
kuojant-gi tam tikri] sceną nors 
šiek-tiek studijavusių, bandoma 
veikalus vaidinti tokiomis jėgo
mis kokių esama Per tai nors 
ir geriausiai parašytas ir su ge
riausiai pritaikinta munka vei
kalas visados išeiga silpnokai, 
vien dėlto, kad nėr kam tinka
mai suvaidinti, nėr -kam atlikti 
muzikališkos dalies. Tiek teturė
tume pasakyti prie lietuvių sce
noje statomų veikalų.

Kad tinkamai suvaidinti 
dramą reikia išsilavinusių 
tų. Melodramoje, kaip ir
viename veikale, vaidintojams 
reikia parodyti jautrumo, šir
dies, iišreiksti sentimentą nevien 
žodžiais, bet savo judėjimais, po 
zomis. veido išraiška etc. Bet 
'‘Kastutės” vaidintojai, lyg ty
čia, ant scenos buvo rangūs prie 
judėjimo, nenorėjo rodyti jau
trumo ir, rodėsi, kad vaidinto-

melo- 
artis- 
kiek-

2) Užlaikymo organo bei
Centro raštinės kartu su Tau- Į 8ebi ar nesumano kaip persitik- 
tos Centais ir 
mokėt po 10 centų kas mėnuo |£* 
į Centro kasę, šeimynų gi cia
nams ,karn organas nereika
lingas po 5 centus kas mėnuo.

3) Sulyg kai-kurių valstijų 
reikalavimo sulygint narių 
mokesnis sulyg amžiaus, kad 
visi dabar esantieji I-mo sky
riaus nariai, persikeltų') aug- 
štesnius laipsnius pomirtinių 
skyrius kuo sau padarytų ge
ro ir visos kliūtjs kaslink su
lyginimo mokesnies išnyktų.

4) Užlaikyt apmokamų Su
sivienijimo organizatorių ar
ba keliaujantį agentų.

5) Kad kiekvienas Su-mo 
narys ar naujai prisirašęs 
įmokėtų nors po 1 centų ant 
metų į Su-mo stipendijos fon
dų.

Gerbiamos kuopos, apsvar
stę savo susirinkimuose virš 
paskelbtus klausimus malonės 
išreikšti per organų savo min
tis. Su augšta pagarba

K. J. Krušinskas,

Naši Fondu rint*’ nei taip leSa,iskumą pri- 
1 parodyti, taigi mes ją pavaduo- 
sim.

Beabejonės, jeigu T. T. savo 
nutarimais parode kad jų atsto
vaujamos organizacijos yra 
gališkomis, tad turi būt jos 
kiomis ir yra. Nors ne visos 
laiku pilnai lagališkos, bet 
kiek ne mažiau legališkos kaip 
kad SLA., TMD, ir LSS., tai su 
laiku bus legalizuotos pilnai. To
kios organizacijos kaipo: — L. 
R. K. Federacija, Blaivininkų, 
Vyčių ir kitos ywi pilnai legališ
kos, taip-pat lygiai yra legališ
kos TMD. ir kitos tai panašios 
nes visos tokios organizacijos, 
kaipo tai:—Religiškos, apšvietus, 
labdarybės ir kitokias kultūrin
gos organizacijos gali liuosai or- 
ganizuoties ir veikti visose Suv. 
Valstijose, ne.reitfalaujant būti 
net inkorporuotomis, tai yra, ga
li gyvuoti, kaipo legališkos visai 
be čarterio. Žinoma ir tokios

le- 
to- 

tuo 
nei

tymams 
gu jau 
vidaus, kaip yra legališka orga
nizacija SLA. Pati “T.” pripa
žįsta, kad .panašios organizacijos 
yra legališkoa tik tada, kada 
čarteriai yra įregistruoti visose 
valstijose. SLA. turi savo kuo
pas, tai yra, daro biznį apie 
26-se valstijose, o čarteris yra 
įregistruotas tik 4—5, tai
reiškia nei ketvirtoj dalyj val
stijų, kur 
iięirteris p<fa įregistruotas, na 
ir nuolat giriasi, kad legališką 
organizacija ir čarteris visur 
įregistruotas, o ištiktųjų visai ki
taip yra. Valstijų Insurance 
dept. (nevisų) reikalaują kad vi
si nariai mokėtų apdraudos mė
nesines mokesnies pagal amžiaus 
senumo, ar jau SLA. visi nariai 
mokai

Taigi mat pasirodo, kad SLA. 
nei kiek nėra legališkesnis už 
SLRKA., viskas ką turi, poroj 
valstijų daugiau, savo čarterį 
įregistravus; nes SLRKA. pas
kiau tą darbą pradėjo ir bet die
ną turąs tiek jau valstijose savo 
čarteri įregistravęs, kaip ir SLA.

Žinoma “Tėvynė" suranda ir 
daugiau nelegališkumu ir užme-

valstijų reikalavimais ir išdirbto
mis formomis.

Tuom «yk užteka
T. T. Narys.

84 A. Rtaakevifla. M Fouter H,

85. M. Biaučiurenaa, 1804 W. «*:h 
•t. ChieaZO, m

SS J noras Luknicritiua, P. O. Boa 
154 Portaae. P*.

su-

RISTYNtS
Sunku surasti, lietuvį, kuris 

tiek-tiek nebūtų aukavęs naudai 
nukentėjusių dėl karės Lietu
voj. Tečiau surinktos aukos yra 
permažos ir negali tinkamai ap
rūpinti tokį didelį nelaimingųjų• ' • u,’‘ irujuu ir, įduoti, aou raiututv-
skaičių lietuviu, kuriuos padarė jai nei kiek ne8iKtengia publi-
dabartinė žiauri Europos karė.

Pirm neg apleisti Chicagą, lie
tuvis drutnolis ir ristykas Petras 
Žilinskas rengia ristynės, iš kurių 
grynas pelnas skiriamas nukentė- 
jusiems dėl karės lietuviams.

Drauge su rietynėms bus ir ba- tu balsu, geriau nuduotais, pri- 
liūs. taikintais judėjimais. Kitų ro-

Kistynėse dalyvaus Petras Ži-, lių atlikėjai mažai parodė 
linskas su žinomu Amerikos dru- jausmo ir tai, kad jų balsams 
tuoliu Chas Cuttleriu ir antra ' reikia nemažo dar išlavinimo, 
pora Billy Lynu eu Jaunu Blen-, Gal po n< 
dov. Pr. Norkuę, žinomas Rygos' balsai ir l 
drutuolia parodys žingeidžių da
lykų savo jėga. Bus trumpa kal
belė ir Grand Mareli.

Ristynės bus subatoje, 17 <L ba
landžio, šv. Jurgio svetainėje, ka
dangi su rietynėmis rengiamas ir 
balius, tai ristykai parinkti tik 
mandagiausio būdo. Jokių žiau
rumų nebus.

Pradžia 8 v. vakare. Įžanga
25c. ir augščiau.

Lietuviai kviečiami kuoskait- j 
lingiaumai susirinkti, nes pelnas , 
bus skiriamas 
Drutuoliai —

kos patenkinti, bet stengiasi at
likti bile kaip, kad tik giMčiau 
baigus vaidinimą. Išimtim šiek- 
tiek buvo panelė E. Rudauskai-, 
tė, Kastutės rolėje. Ji skyrėsi 
nuo kitu ir savo labiau iSlavin-

no neima.

svarbiam dalykui, 
rurtykai, dalyvau- 

vakarė atlyguu-

CHICAGOS MOTERYS VA
ŽIUOJA TAIKOS KONFE-

nkl.T .nw»w uuuu^ i 
. balandžio išvažiavo Haagos tarp- 

tautiniaa moterų Taikos konfe- 
reneijon 12 žymesnių Chicagos 
moterų veikėjų. Važiuoja šios 

_ moterys: p-lės Jane Addams, S.
P. Breckinridge, Grace Abbot, 
Florence Holbrook, Emily Napie- 
ralsky. p-nios William B. Lloyd, 
d-re Altee Hamilton, Julius Loeb, 
Eobert Kohlhammer, Hcrbert B. 
TTillet, TVflliam H. Tulhill ir W.
J. Thomas. /

lažos praktikos jų 
tų geri, bet kaip da- 

I bar, tai kiekvienas pataikintą 
taip sudainuoti. "Birutė”, kiek 
žinome, turi geresnių balsų, bet 
kaž kodėl tų balsų savininkai 
scenoje nesirodė. Panelei S.'Ur- 
biutei, Onos Brankienės rolėje, 
stigo grimo, nors taip jau vai
dino neperprasčiausiai. Kiek 
pastebėjau, per “Birutės” vaka
rus visados pasižymi dailiosios 
lyties vaidintojos. Vyrų rolių 
atlikėjams užteks tų abelnų vir
šui išreikštų pastebėjimų, nes 
smulkiau paanalyzavus jų ant 
scenos užsilaikimą, nelaimingam 
korespondentui galima įsigyti 
bereikalingų priešų.

Patsai veikalas yra neblogas. 
Muziką pritaikė A. Pocius, Ridė
damas nemaža lietuviško skonio 
ir motyvų. Geresnėmis spėkomis 
atliekant, vaidinimas gali palik
ti malonins įspūdžius.

APIE ORGANIZACIJŲ LEGE- 
L1SKKUMĄ BEI NELIGA 
LI8KUMĄ LINK POLEMIKOS

SU “TAVYNS".
Jeigu jau primesti kam nors 

nelegališkumą ir apie tai viešai 
paskelbti pasauliui, tai tik jau 
reikėtų turėti šiokius tokius ar
gumentus to darodymui, jau net 
stačiai pasakius, vertėtų gėdy- 
ties kitą apkaltinti, o paskui 

i tos kaltės nepriparodytl Paveiz- 
, dan: imkim ir paskelbkim vi
suomenei kad štai Baltrus ir Jo
nas esą plėšikai latrai ar šiaip 
jau niekšai; suprantama, kad po 
tokio apskelbimo visuomenė 
taip apie jau juos ir manys, jog 
jie tikrai tokiais ir yra. Na o 
jeigu minėti B. ir J. nesijaustu 
savę tokiais esant, beabėjones 
toki paskelbimą palaikytų už jų 
ypatų įžeidimą ir pareikalautų 
nuo savo šmeižikų darodymų ar
ba paskelbimo atšaukimo. Te
čiau, tie, kurie buvo paskelbę 
apie juos, kaipo niekšus, vieton 
prirodžius kad jie tokiais yra, sa
kytu: — Ne! Jus pirma pripa- 
rodykit kad tokiais nesat, tada 
mes mielu noru savo paskelbimą 
atšauksim.... Taip kad sakytum. 
— Ei! Jurgi! — tu esi vagis! 
Jurgis: — Kada ką aš kėno pa- 
vogiaut"Tai prirodyk man kad 
nieko neesi pavogęs, tai sakysiu 
kad nėši vagis. Na argi čia neiš
eina juokinga liogiką tokių pri- 
parodjTnų reikalauti? O, “Tė
vynė” kaip tiktai tokios Logi
kos ir prisilaiko.

Jeigu apšaukei vagim, tai tu
ri prirodyti ką pavogė. O jeigu 
vagiant nematei ir prirodyti ne
gali. tad negali vadinti nei vs-

viskas užbaigta šokiais. Beje, rei
kia ir tai pastebėti, kad Birutės 
choras per vakarą nepasirodė su 
savo dainomis, kurios gal būtų 
pakėlę vaidinimo nuslopintą 
ūpą. J. B—M.

S. L. R. K. A. REIKALAI.
30-TAS S. L. R. K. A.

“KERŠTINGA MEILĖ”.
Simano Daukanto Teatr. J. 

kliubo parengtasis vakaras Ap- 
veizdos Dievo parapijinėj svetai
nėj 11 dieną balandžio pavyko 
neblogiausiai. Per vakarą suvai
dinta net d n veikalu: “KeriHivnni 
taeiię” H veiksmų tragediją ir 
“Žydas Statinėje” vieno veiksmo 
komediją. Apie vaidinimą kaip 
vieno taip ir kito veikalo galima 
pasakyti, kad juos atlikta viduti
niškai. Daugiau šiek-tiek jautru
mo būtų ir gerai išėję. Nepratę 
dar mūsų artistai mėgėjai liuesai 
užsilaikyti ant scenos, visur žy
mus intempimas ir dirbtinumas, 

ir pats vaidinamas veikalas išei
na negyvu ir nepadaro žmonyse 
pageidaujamo įspūdžio, ypač vai
dinant tokias "Kerštingas Mei 
lės”, kurias kaip turiniu taip ir j

SEIMAS
Sulyg 29-to seimo nutarimo 

S. L. R. K. A. 30-tas seimas 
atsibus 1-2 ir 3 d. birželio 
mėn. 1915 m. Scranton, Pa. 
Sulyg konstitucijos XIII 
straipsnio kiekviena kuopa, 
turinti ne mažiau 20-ties pilnų 
narių turi tiesų siųsti seiman 
vienų delegatų; didesnės gi 
kuopos vienų nuo kiekvienos 
50 ties narių. 29-to seimo nu
tarimu delegatais gal būt vi
su skvriu nariai fišė.miia vai
kų sk./( išbuvusieji ne mažiau 
6 mėnesių prie Su-mo, naujos- 
gi kuopos turi tiesų siųsti de
legatų nors ir nebūt G mėn. 
nuo suda rimo kuopos. Ren-

organizacijos jei nori, gali iš«i- tinėjimų prieš SLRKA., bet tie 
imti čarteriua, ypatingai tas rei- v*s* užmetinėjimai, kaip matysi- 
kalinga tuomet, kada organiza
cija nori ingyti nuosavybę; to
kioms organizacijoms yra leisti
na steigti šakas arba kuopr« ir 
kitose valstijose, nereikalaujant 
įregistruoti čarterį. Viso, tokios 
organizacijos ką čion minėjau ir 
kitos joms panašios, šios šalies 
valdžios yra pripažintos legališ
komis, jeigu jos veiktų ir be 
čarterio, kurios yra žinomos tei-
sėHę kaipo neinkorporuotos drau- taigi SLRKA. pagal naujai pri- 
gijos (Dnincorporated Assoeia- 
tions). Generališkos teisės kiek
vienos valstijos, apimant visas;,
Suv. Valstijas daleidžia, kad as- cija. geriau apsisaugoja nuo pi- 
menis gali liuesai susiorgani
zuoti bile kokiam tikslui, kuris 
nebūtų priešteiąiškas arba blė- 
dingas šios šalies įstatymams.
Taigi tai, ką “Tėvynė” tvirtina, 
kad. tik tąsyk organizacijos, yra 
legališkos, kada čarteriai jre^ mo, tik aukščiausiame skyriu

je po 1 meti) laiko. O SLA. už
tikrina pilną apdraudos mokes
nį net po 2-jų metų laiko. Taigi 
jau čia didelis skirtumas. Tarpe 
6-ių mėn. ir 2-ų metą laiko pasi
taiko daug mirčių ir daug dau-

88. P. Miloika, 217 Pourtb st., Do-
norą, Pa.

89. A. Poteckio. 352 Park rt.. Bart
ford. Conn.

90. J. Barsalio, 35 Tamarakin sta
W. Karieton. Pa.

91. B. ftaliunas. F66 Bank

ADRESAI KUOPŲ VIRŠAIČIŲ 
SIVIENIJIMO LIETUVIŲ B. X- 

AMERIKOJE.
I. B. Bsrsevičieaė, 18 Cberry str., 

Kūik.Iuu. Pa.
Z.-Milu4aui>kaa, 1’. O. 333 Foreet Ci-

»y. Pa. 1
3. lanaa Balčiūno, 131 laalea PI. 

Kliu bet h. N. J.
4. T. P. Krizas auskae, 102 E. Cen- 

turi MVO kuopas’tre »t., Sh«nandoah, Fa.
1 5. J. Kaoiuiauckas, Box 143 Foreat 
i City. Fa.

6. A. Urbanavičius, 329 River 
Plj mouth, Pa.

7. V. Smalenskaft, 7 Coraaaly 
PittBtoa, Pa.

8. Mikai Malioauikat, 2221 
Būlttfu avė.. Clevelaad. O.

9. J. ftaučiūnas, 41 Johaaoa 
Bridšfepurt, Conn.

10 J. 304 WhartoD at.. FLi-
ladelphiK Pa.

II. M. Abraitia, 68 Congreia ava. 
Waterbury, Conn.

12. V. 8toėkūoaa, 1700 W. Bpruca 
and Fa ir it.. Shamokia, Pa.

13. J. Vasiiiauakan. 112 N G’-e-s 
ai.. Haltimorc, Md.

14. V. Kudiius. 2614 Canon at.. 
I'ittiburgh. Pa.

15. G. 8. Žakus. 3347 Aubura ava., 
Chkatfo, Ui.

16. M. A. WaboL 1700 N. Ashland 
avė., Chieago, 111.

17. J. Stulgaitia. 122 S. Meadc 
Wilkea Barn, Fa.

18. L. Navickai, F Union 
Tauįauua. Pa.

19. Jonas Vaičiulis, 52 Holyoke 
N. Hampton Mana.

20. D. Bairunaa, 3118 Rcitfrsda it.. 
Fhiladelphia, Fa

21. P. Alikalauak u>, 21X0 W. f'ouith 
•t:. 8. Boston, Mati.

22 Adomas Jurniui *vi<-8. 115 IJnven 
dan avė.. .Montollo. Maaa.

23. Matas Bukit. P. O 223 Rastinas, 
Ta.

24. J oi. Lazareviėius, P. O B<>x 617 
M i nėr s ville. Pa.

25. 8. P. Kiilika<i&kaft. 15 ('bandlea 
at.. Minorą Mills, Pa.

26. Mykolas Czereazhei Uia, 371 
Main st.. Auburn. Mo.

27 Kun. J. Dumčiuj T. O Minara- 
ville. Pa.

28. T. Nlvtiejuni.itė, 3'JJ tfahirt at. 
Lūženų*. Fa.

29. Adresas n»-i»rid i«n:.a.
i 30. A. Hedeika. 1633 N. Main at, 
Ekrantun Pa.

31. Ad. Gudavičius, 411 W M a ta 
I aoy at.. Mahanov City Pa.

32. K. Burkauskua. Huster st, 
Ansonia. Conn.

33. Ant. Draugelis, 348 Kensington 
ava.. Cbfcafo, III.

34. M. Masolas. 835—7 W. Liberty
, at., ^incinnati, Ohio.

35. Ko»t. Vaiinoraa. 408 Fabor at„ 
PittbburKh. Pa.

36. J. Brarauakas. 329 Oliver st., 
Newark. N. J.

37 J. Gaižauskas, Bi> 56 Orejroa 
City, Oregon.

38. Jonas G ūdrinis, 246- 2nd ava., 
rioinehtead, Pa.

39. A. J. Sutkus. 2118 W. 55tb et., 
Chirapo, III.

40 P. Kiarvbjun, 208 Catherine 
st.. Shenandoah. Pa.

41. Stasys Jodauga. 35 Colton at.. 
Voreester. Maas.

42. K. Krufiinskaa, 59 Ten Byrk at., 
Brooklyn. N. Y.

43. A. S. Romia. 44 S. 
Port Cheater. N. Y.

44. K. Venriuar 75 I 
Haverhill. - Mase.

45 M. K. Vilumaitis.
Rainbow. Conn.

46. W. timkonis, F. O. 
Suffar Notei. Pa.

47. 8. PetruikeviMos, 546 
et.. Mt. Canne), Pa.

48 J. DydiaviČia. 1426 — 
i Cieero, III

geriau Į 49 A .r.itujio.i., «2 8. 
Bradine. Pa.

50 M. Mmonis. 2012 Bt. CIŪr 
Cleveland. Ohio.

51. A. J. Gudaiti*, P. 
Bilver Cr«eh. Pa

52 Vinraa Pnuliukaitia.

me yra be pamato.
1.) “Tėvynė” bako: ta organ. 

neprisilaiko valdžios pripažintą 
mirtinumo lentelių
Experience Table of Mortality, 
National Fraternal Congress Tab
le of Mortality). Taip, valdžia 
reikalauja kad panašios organi
zacijos, kurios apdraudžia narių 
gyvastį mokėtų nemažiau kaip 
pagal užtvirtintą minėta tabelę;

(American

imtą tabelę moka ne mažiau, bet i 
dar daugiau, kaip yra reikalau
jama todėl tuo atveju, organiza-

nigiško pavojaus, kas yra iš val
džios pusės pageidautina. Ant
ras dalykas, reikia žinoti, kad 
SLRKA. užtikrina pilną (pos- 
mertinę) apdraudos mokesnį po 
6 mėnesiu nuo dienos prisirašy-

gistruoti visose valstijose, visai 
netiesa. Kaip tegališkurnąs, taip 
Čarterių įregistravimas priklau
so nuo to, kokios yra draugijos, 
ant kokių pamatų ir kokiam tik
slui susiorganizavusios. Gali bū
ti organizacijos legališkomis ‘ giau prisieina išmokėti pinigų 
kaip nurodžiau, būdamos net vi- ( pomirtinėms, todėl pigu suprasti 
sai neinkorporuotos, o kitos gali f kad pagal tai ir mokesnis turi 
biri nelegališkomis ir turėdamos i būt truputi aukštesnė.
čarterius. Nurodymas “Tėvy-i 2.) “Tėvynė” sako: “kad ji 

nės”, kad SLA. TMD. LSS. yra! (suprask SLRKA.) neturi at- 
užtai legališkomis, kad įregis- ■ ekspensų fondo nuo. po-
truoti čarteriai visose, valstijose' mįrtjuilJ fondo”. Čion tai aš pa- 
(pamatysim) yra gana : juokin- kUu^iau “Tėvynės” iš kur ji 
gas, užtai kad viena iš jų, kuri, ui aužin0joj “Tėvynė” l ’ 
turėtu būt įregiskitota visose prarytų jeigu ko nežino, kad 
valstijose, kur turi savo kuopas, daaižinotų, o jeigu nenori auži- 
dar nėra įregisf rudta7*nrtai nėra no^ jaį verčiau nepasakotų tai,
legališka: o kitos, padėkim kaip^__ _ ____ _______ ______________
TMD. ji yra legališka, kad ir'SUiKA bet ir SLA. neturėjo 

neįregistravus savo čarterio kito-' atskjrų fondų nuo pomirtinių; 
se valstijose, kur turi savo, kuo- dabar SLRKA. jau nuo 3-ių me- 
noc neto iai n/.ra »• oi Ir oi r* 4zai . . • . • • . • •

kas visai netiesa. Seniau netik

•t.

■t,

Ha

et..

■t.

Bt.,

Main

Bos

Box

■t.

H

3?

W. 2ad.

501 b «t.

O. Bos 73

tas Frssk

Onciga st.,

281 BroaJway

208 Gilberton.

109 Newbury

Vaterbury. Cono.
92 Juozas K ižus Bei 706 Bentlcj- 

▼ilie. Pa.
93 J. SkrimantaR, 658 Chnrch st., 

Eastoa. Pa.
94. A. Vaitkus. P. O. Boi 13 Weet- 

ville. UI.
95. J. B. Valnkonis

8o. Boston. Mas*.
96 G. Velisko Boa 

Pa.
97. O. SideraviMutė.

st., Lasrrence, Mas*.
98. J. Vieraitis. 12 Tutinau st., 

Voreester. Mase.
99. Monika Gurinskaitė, 3347 Au- 

burn avė., Chieago, ID.
100 J. Lobikii 2323 So. Hovne st.. 

Chieago. 1)1.
101. B. Abromavičiūtė. 1956 Canal- 

port avė., Chieago, ID.
102. B. Jokubauekas. P. O. Bei 43 

J)uquesne, Fa.
103. A. P. Sirvinskas, 93 'Vatkins, 

st.. Rochester, N. Y.
104. K. Pocius 101 Bra<-eweU a^o..

N. Adams. Mass.
105. K. Jokūbaitis. 822 Kaihieg- 

ton, avė., Braddock, I’a.
106. J. Navickas. 32 Domi niek st.. 

New York.
107. Kas. Pranulis. 827 Bank et.. 

tVaterburv. Conn.
108 K. Brosokas, 67 Leiinrton, avė.. 

Maspeth, N. Y.
109 J. F. Valinėiua. 70 Seitoa st.. 

New Britais. Conn.
110. A. Baronas 55 South st.. Atbol. 

Man.
111. J. L. Venckus. 215 FraaklyB, 

et.. Rumford. Me.
112. F. Meškauskas. P. a Boa 166 

Cuddy, Pa.
113. Jieva Galickleoė, Box 564 WD- 

burton, Okla.
114. Kazys Kalėda, P. O. Box 

Rhone, Pa.
115. K. Strumskis, 37 Duffield 

Brooklvn, N. Y.
116. V. Zavorskas. 103 James 

New Haven, Conn.
117. Povilas Valukeviėla. P. O. Boa

12 Middlenort. Pa.
1T8 John Simanavičius, P. O.

Bok 439 GirardviDe, Fa.
119 R. Kundrotą. 141 Mancbester 

st.. Manch. N. H.
120 J. Stanionia, 60 Germania ave^ 

Jeraev Cit v. N. J.
121. J. Baleviėius, 20 Grand 

Loveli, Man.
122. Ant. Valiukonis, P. O. Box 

La u purei. Pa.
123. J. Jasevičius. P. O. Bos 

Dorrisville. Pa.
124. J. Šimonis Box 421 >VDmerdintf.

70

ai.,

341

es

331125. J. Mickus. P. O. Box
Export. l‘a., 4

126. Rev. P. G u Jai t ii, 307 Pine
Tamsgua. Pa.

127. V. Jekačionia 7 JefferMm.
Cantbridffe, Mas».

128. F. B. Venevky, 257 8o. 33rd.
st., So. Omaha. Nobr.

129. A. Laurinaitis, P. O. Bok 17 
Tolieston, Indiana.

130 Juozą* Kralikaa. P. O. Box 473 
St. Clair. Fa. .

131. Vladas Veisengoff, P. O. Bjm
82 Westernport, M d.

132 M. Miliukas, 196. New York 
avė.. Ne w ark. N. J.

133. J. K. SUnkus. P. O. Box 100

136 W«llobout

35 N. 4ih it..

"Tėvynė” buvo apšaukusi 
1 katalikiškas organizacijas nele- 

gališkomis, na ir kada buvo pa
reikalauta prirodyti jų nelega
liškumą, tai "T.” sako lai p. 
T. T. narys priparodo jų lega- 
liškumą, o ne iš mūsų reikalau
ja. Taigi mat pasirodo, kad “T.” 
gal pritruko argumentų priparo- 
dyt legališkumą. O jeigu taip, 
tai nereikėjo skubinties išskaity
ti apkaltinimo aktą prieš visuo
menę : — Štai, žiūrėkit, katali
kiškos organizacijos nelegalia- 
kos!

“T.” savo atsekime į mano 
pareikalavimą, parodyti nelega
liškumą katalikiškų organizaci
jų, sako* “Tautos Tarybą savo kūmo. Kiek žinome iki šiol jos 
pirmojo sffldvsžjavimo
maia parodo, jog organizacijos, legališkos taip -hkent pilnoj to 
dalyvavusios Tautos Tarybos po- žodžio prasmėj (žinoma yra pil- 
sėdyje yra legališkos; tad pir- nai legališkomis tose valstijose, 
miauaiai T. Taryba ir privalo tų'kuriose turi įregistravusios savo 
organizacijų legališkumą ir pri
rodyti. Bet, čion paklanščian 
“Tėvynės” delko ji neprlrodo 
legališkumo ttj organizacijų, ku
rias pati paskelbė legališkomis, 
ypatingai kaip apie SLA. jau nuo 
senai “bubnija” per organą, 
kad toji organizacija yra tikrai 
legališka, tečiaus šitame atsitiki
me sako, kad “pats ponas Tau
tos Tarybos narys gali persitik- 
rinkti”. Juk ir “T.” jeigu ne-

134. F. Ptvilionii, 
st.. Brooklvn. N. Y.

135 P. Lukoievičius.
Brooklvn. N. Y.

136 J. Jakaitis. 711 — 24th st.. Wa- 
tervliet, N. Y.

137. A. Domeika. 1113 Winnebo#o 
st.. Rockford. III.

138 K. fiinigelskis, 2102 Carwon. H.
8. Fittsburgh, Pa.

139. C. B. Petrauikaa. 190 TC. Wi»- 
cbel st.. Portlund. Ore.

140. Kazys Kadžius, P. O. Box 267 
CarboDtlale. Pa.

141 Tadas Couble 66 Porter st, 
Brockton. Mase.

142 J. Montvila, 3718 Bumeli avė., 
Cleveland. Ohio.

143. P. Dravinskas, P. O. Box 174 
N. Abinaton, Mase.

144 Knn T TnMuri. 154 RMpe ef .

53. P. Kuodrmae 1209 
Shamokin, Pa.

54. Mot. Rėklaitis, 1420 Hamiltoa 
avė.. Grand Bapida, Mėh.

55 L. fltaaevitia. P. O. Boa 
Berniee. Pa.

M A. Drabitiua. 51 Ten Evck 
Bronklva. N. Y.

57 M Laontkaltie. 341 Pattte 
Eietrr Boro .gb. Pa.

kapitalas! 58 A. B Itadaoekaa, Kerei at., Gor
ila Bar. Md.

M Petraa Joris. Boa 198 Gallittia. 
Ps

60. P. fiedvydis, 1*2 Prospeet avė., 
Baronus. N. J.

61. J. IgnataviJiua 229 Dixoa et., 
Duryea. Pa.

62. J. AdomavPi na. 923 High are., 
Bbeborran, Wie.

63 Ipol. Grikaustas 402 Albsrt 
st.. Youncstovn. Ohio*

64 Geo. Totoraitis 1 W. Bust Al.
8o. Botblehem. Pa.

05 V. Saaoauakas, 228 River st.. Ra 
terson, X. J.

66. V. Bražinskas. 109 Inalee 
Elizabeth. I». J.

pas, nea jai nėra reikalo ir jei 
gu kur įregistravo, tai tą padarė 
bereikalingai.

Kas kita yra su tokiomis or- 
"snDae1j0mw kaipo 9TPKA ir 

l»UA. BIOS orgHuąptcijuti Veua. 
taip sakant, pimguką biznį, tai 
yra apdraudžia narių gyvastį ir 
moka pašalpas; užtai kaipo to
kios turi būt reguliuojamos 
valstijų legistratfirų ir rasties 
po valdžios kontrole; tokios or
ganizacijos turi sutikti su teisė
mis tų valstijų, kuriose nori turė
ti savo šakas arba kuopas. Taigi 
norint organizuoti šakas arba 
kuopas panašių draugijų, turi 
būt išgautas nuo valstijų insuran-\u prausia smoki. uKue.znzanno. it. o. 
ce departmentų leidimas, o ydant $47.000.00, bet kad tame laike J“*“*- 1839 N- 491 b ’* • 
.išgauti leidimą, reikia, kad čar-1 gvarantuojamos pomirtinės išne-Į 
teris būtų įregistruotas toje vai- žė $1,800.000, tai tą žinią “Tėvy

tų turi atskirą nuo pomirtinių 
lėšų fondą h* iš pomirtinių fondo 
nėra naudojamas nei vienas cen
tas jokioms lėšoms.

9 i “Tėvynė” sako: 
i suprask HLKKA.) J 
(47.000 doL) sulyginus su pa
liudijimu gvarantuojamomis po
mirtinėmis (bent $1,800.000 dol.^ 
toli gražu nesutinka su tą norma, 
kurios reikalauja valstijų įstaty
mai sulyg fraternalių organiza
cijų; nereikia pamiršti ir tai, 
kad organizacijos paliudijimai 
nesutinka su valstijų reikalavi
mais ir jų išdirbtomis formo
mis”. Tiesa, SLRKA kapitalas 
su pradžia 1915 m. išnešė.

51

PI.

stijoj.
Dabar gi pažiūrėkim kas 

šių dvieju organizacijų legališ-

’l viena, nei kita ils

link

pilnai

. imi pviinjvb mvo

čarteriua), bet dabar abi lega- 
lizuojasi taip kad su laiku, nėra 
abejonės, taps pilasi legališko- 
mia. Taigi čion rodosi vertėtų, 
kaipo abi yra lietuvių Organiza
cijos, viena kitai linkėti pasiseki
mo ir dar viena kitai, jei galima, 
prigeibėti. Bet gaila, kad taip 
nėra. SLA. organaa "Tėvynė” 
negana ką šmeižia1 8LBKA. bet 
net riebiomis raidėmis pažymėjo, 
kad nelegališka organizacija ir

Chi**aeo. III.
68. J. Gataveckft#. 12 HotehkiM »t, 

šė $1,800.000, tai tą žinią “Tėvy-1 «...

ne taip-pat nekur kaip is pir- .'^., AsMey, Pa 
što išlaužė. Sulyg valstijų nor-' ?t> B. 
mos, yra reikalaujama, kad fra- 
temalinėk organizacijos turėtą, 
jei nedaugiau apie 4 tą nuošimti 
gvarantuojamos apdraudimo su
mos. Susivienijimo L.R.K.A. pra
džioj šių meų, gvarautuojama su
ma pomirtinėms išnešė $1,165.850. 
Taigi paduodant tikrą sumą ir 
neabejojant, kad “Tėvynė” nusi
mano apie matematiką, pavedu 
pačiai išsiskaitliuot ar SLRKA. 
kapitalas išneša minėtą nuošimtį, 
ar ne ir tuomet beabejončs taip 
drąsiai netvirtina, kad nesutinka 
su valstijų norma. Kas link gi pa
liudijimų, tai tiesa, jie truputi 
netinkami, bet tai mažmožis, nes 
netrukus bus pagaminti kitokie, 
anot "T.”, kurie pilnai sutiks su j

Maliaauakaa. Bos 31 Corno,

71 P. V.Hunai 85 Ozeea at, W»- 
trrburv. Gena.

72. K MiHanskaa, 11 Hirbland, ar.
Neirtos Uęper Falu. Man.

78
P*.

74
Pa.

75.

P. MarGukonia. Bex t Hudaon,

Ignas Madinis, Box 126 Bbaft,

J. A. Lėitovninkas, B«x 111 
Wnnamie. Pa.

76 Ant Laugfemia, P. O. Box 5 
Cannertoii. Pa.

77. E. Antanaitiene. 75# Main »t.. 
Luzern P. O. Bvovers.

78. A. Aria,. 119 Hinnaona at.. Bn 
Boin. Pa.

79. J. Voailiua. P. O Box 
ūivarvoa. ra

80. John Miuleri* Box 46 Erno*, 
Pa.

81. Frank Kudirka 300 Lenos at., 
Norwood. Maw».

82. J. Bartnikaa. 1608 9. 7th at., 
Bt. Lonls. Mo.

83. R. Knmnikia, 1082 Mohavk ava, 
Beranton. Pa.

145. L. Norkevifia. 241 Rsstrov 
avė.. Maneuen. Pa.

146 J. Grndis, P. O. Boi 438 Spring 
Valler. m.

147. Antanas Kiaf.is, 71 \\ illiamn
st.. Wallingford, Cons. —

148. J. Kovas. P. O. Box 209 E. 
Arlington. Vt.

149. A. Tainkatonis 15 —155th st.. 
Hamniond, Indiana.

150. K. Malinauskas, 85 Congress 
sve.. Waterburr, Cons.

151. A. Klikas, 110 Main st., West- 
ville. III.

152. J. Norkeliunas, 301 Dnfresns 
st.. Moutrea), Canada.

153 A. čerbauskas. 45 Dexter st., 
Lee Park. Pa.

154 Ienas Navickas, 407 Spring st.. 
Aurora. 111.

155 Antanas Virp4a, Cor. Hyde 
Park avė., and 8wetlant st., 8craa- 
ton. Pa.

156. F. Miletka. F.ox 659 Donorą, 
Pa.

157. Antrašas nepriduotas.
158 Agota Butkaifiutė, 1910 Carsoa 

et., Pittsburgb. Pa.
159. J. P. PetraucsM. Boa 134 

Lopez, Pa. BulHvsn Coonty.
Susivienijimo Raitininkas,

J. 8. Vaalliauskae.

Pa.
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KLAIDOS ATITAISYMAS.
Mano atsakyme j 93 kp. klau

simus 14-am "Draugo” numery
je patėmijau klaidą, nežinia 
kaip ten ji įsiskverbę. Paaiškini
me apie nariu apsaugos mokes
nius yra patilpę tai: “Jeigu na-
rys prisirašo j pirmą skyrių ant 
$150.00 apsaugos, turėdamas 30 
m. senumo, tad jam prisieina mo
kėti kas mėnuo po 40c. "Turėjo 
būti ne po 40c., bet po 24 cen
tus. J. S. Vasiliauskas.

3

3



cDteCTkKOC 1 ’ Wo lADU^ besidarbuojant pritrūksta

silaukti savyvaldos.
lankams tos malonės nie-

irįtų priskirta prie Lenkijos, uons 
būtų tik vieta tautiško anta- ?ana 

organizatoriai;gonizmo. Beto-gi mes patįs lietui 
paskyrė tikimės ar ankščiau ar vėliau 

*»- i «S<r«kW/L»iA BU.

lin pajėgų, na, be to, vieniems i mūsų tėvynės, kuri jei ir bft-

energijos.
Federacijos 

tai permatė ir ] 
mokesnius įvairių draugijų 
sąjungoms tik po 6 centus nuo 
nario, draugijoms gi po 12 
centų nuo nario metams.

Ypatingai tokios draugijų 
sąjungos pageidaujamos dide-1V0F- 
sniuose lietuvių kolonijų cen
truose. Ncw Yorkas padarė 
pradžią, jį turėtų pasekti ir 
Chicaga, ir Pittsbnrgas ir 
Philadelpliia ir k. Pirmųjų su
manytieji įstatymai turi ke
blų netobulumų, jiems trūk
sta dar šio to, bet tai nesun
ku juk pataisyti.

Prie progos reikia primin
ti, kad draugijos turi neuž
miršti ir L. R. K. Federaci
jos. Apie jos tikslą ir veiki-'veik tas pats atsitiko ir su rū
mo būdus norintieji sužinoti 
lai kreipiasi į J. B. Kaupų, 
3537 So. Morgan St., Chica
go, III. Jis kiekvienam reika
laujančiam suteiks pageidau
jamų žinių.

Neužmirškime, kad kaip vi
sur, taip ir mūsų draugijų 
veikime vienybė — galybė. 
Žinoma, toji vienytu'' neturi 

. • _------- ----- stengties atsiekti negalimų ir
kti svarbesnius tautiškame ki n,.pa siekiamų tikslų, bet veik- 
lime darbus. Ji turi labai -ęį jr veikti ten kur yra gali- 
platų ir grąžų tikslų ir eina lna jr kl]r veikimas mūsų ri- 
teisingn keliu. suomenei būtų naudingas kaip

Tečiau be tokių reikalų yra tautos, taip ir doros žvilgsniu.

KATALIKIŠKŲJŲ DRAUGIJŲ 
SĄJUNGA.

Kitoje vietoje šio numerio 
dedame New Yorko ir Brook- 
lyno draugijų sujungus kon- 
Stitneiji). kuri yra labai svar
biu atsitikimu mūsų visuome
nės gyvenime.

Įvairių draugijų, kaip pa- 
šalpinių, taip ir idėjinių svar
ba yra labai didelė. Kiek 
jos sušelpė pavargėlių našlių 
ir našlaičių, kiek jos pridavė 
gyvumo mūsų tautiškame ju
dėjime tas tik nežino, kuris 
netėmyja gyvenimo bėgio ir 
nepripažinti tai gali tik aklas 
to judėjimo priešas. Bet kad 
ios pačios draugijos negali 
visos savo energijos tinkamai i 
sunaudoti taip pat aiškiai vi
siems matoma ir stengiamos 
iš to padėjimo išeiti.

Pirmiausiai, susidariusi L. 
R. K. Federacija padarė di
delį žingsnį pirmyn. Ji pasi- 
rįžo sujungti visas Amerikos 
lietuvių parapijas ir draugi
jas vienu ryšiu ir išvieno vei-

daug dar ir kitokių dalykų,! 
kurie Federacijai vienos ari 
kitos priežasties delei, būtų 
lyg neparanku užsiimti, o pa- 
vienios draugijos vienos ne- sviete pasklido iš Petrogrado 
įstengia atlikti, čia kaip tik ir iSnia, kad Lenkijos .-miestams 
randasi dirva vietinių draugi- suteikta savyvalda su plačių
jų sąjungoms veikti. Jos ben- mis teisėmis vietiniams gv
ėromis spėkomis gali steigti ventojams: jų kalbai ir tt. 
prieglaudos namus, rengti laikraščiams pranešus tų ži- 
skaityklas, darbininkams pa- nią, maloniai sutiko jų skai- 
tarimų biurus ir tt. ir tt Ar- rytojai. Visų matoma pirmie- 
ba, taip sakant užsiimti vieti
nės kultūros darbais, Fcdera- 
eijai g' paliekant visuomenės 
platesni us darbus. Tokių dar
bų pavienės draugijos negali 
atlikti, ne dėlto .kad jos ne
norėtų, bet dėlto, kad trūksta 
kaip dvasios, taip ir materija-

LENKŲ SAVYVALDA?
šiomis dienomis visame

ji žingsniai tikrosios lenkų sa- 
vyvaldos, kuri turės būti su
teikta, neveizint kas karę lai
mės.

Mes turime lenkams linkė
ti pasisekimo išgauti sau sa- 
ryvaldą, tik žinoma, tikrosios 
Lenkijos ribose, neliepiant

APSIŠVIETĘS.
Monologas

(Paprastas scenos reginys. Uždangai pa- I 
sikėlus pro vidurines duris ant scenos išeina ; 
jaunas vaikinas ilgais plaukais apaugęs. 
Skaisčiai raudonas kaklaryšys d akina jo krū 
tinę, išėjęs į vidurį scenos, žemai nusilen
kia prieš publiką. Paikiaus išsitiesęs, dairy- 
damos pradeda kalbėti).

Ir ko jus gerbiamieji čia susirinkot! Kas 
jns visus sutraukė į šią svetainę! Visi jus su
šilę... sukaitę... uždusę bėgote į šią vietą, kad 
išvydus nepaprastus dalykus (išdidžiai pakel
damas galvą ir sunirdamas rankas ant krū
tinės) ir pamatėte jo mylistą garsų socijalistų 
kalbėtoją ir veikėją... mane. Juokiatės! (rū
sčiai) palaukit mul-1-1... atsiprašau, liežuvis 
FnVnpo, norčįnn pnsnkvti didžiai gnrbimra ir 
šlovinga publika... Juokiatės is manės l'euo 
Kvailmskio... (Suduodamas plaštakų į kaktą) 
manės, socijalistų, anarkistų ir bombistų vy
riausios galvos... karaliaus. Ne, negaliu aš 

>^to pakęsti, tuoj visus išvysiu, kur pono pla- 
ciaveidės dirvonus knisa... (susilaikęs).- ir vėl 
liežuvis suklupo... eskinz mi... norėjau paša 
lyti, kur ponas mane išvys beragių ganyt*-. 
(susimaišęs) ir vėl negerai. Bet, gerbiamoji 
publika... (maloniai veidą kraipydamas)... aš 
šiandieną baisiai sujudintas, liguistas... (mo
sikuodamas rankomis) matote, gerbiamieji, 
ne iš to galo pradėjau... (valandėlę tyli). Ma
no draugai policiją sumnš-š... tfu! Perkūne 
auksaragi! gal man kas liežuvį burnoj už
kerėjo, kad jis taip biauriai varvaliuoja. Es 
kiuz, le'idės ir džentehnonai, tuojau pradėsiu... 
(išpalengva). Taigi, gerbiamieji, jus čia su
sirinkot.. susirinkot visi... ir labai kupinai, 
mano širdis kaip ant lašinių auga iš džiaug
smo, kad gerbiamieji lietuviai susirinko pa
siklausyti kalbos garsaus lietuvių veikėjo so- 
cijalisto... bonibisto... (j .šalį), o gal bomlūstas 
ir neveikėjas, velniai ant galo jį žino... (į pu
bliką atsigrįždamas. Karštai) vienu žodžiu, 
tai ir nevėpsokit — klausykit. Anais metais 
(taiso plaukus, JuMaryšį, tampo savo švarko 
skvernus)... anais metais, kada dar aš pas 
poną tarnavau už berną, nieko nežinojau apie 
pasaulio gudrumus. Dirbau kaip juodas jau
tis, o gal kaip baltas, nes jaučiai visi sunkiai 
irua. Ar ue tiesai Tokiuo jaučiu gal būčiau 
visą savo gyvenimą pramurojęs (susigėdęs) 
ir vėl tas liežuvis (vaikštinėja po sceną)... 
vargą būčiau kentęs. Bet ant svieto yra ir 
gerų žmonių. Palmetė mano draugas važiuo
ti Amerikon, šiur, sakau važiuosiu. Ne, ne

tos
Gria

Jei _ 
ir lenkų dosnumą pa 

si rody* nors pn vi ritamu tau-! 
tos reikalų šelpimas. Lietu-Į PRIĖMĖ PINIGUS, 
vių surinktos 1 
vėliausius pranešimus neiš- kentėjusiems'del karės pini-

I Tolio n v«
aukos, P*gal' Tautos Fondo siųstus nu- Kada M. M. Yčas savo pra-' meaą prabilo.

jA-imnin;- «>.- maivurn . , - . 1»cu«-judu1» pini- nešime užkliudė klausimų apie džanovas, _____
kas veltui nesuteikė. Yra taiinesa nf* J/ ’?*1 (Jautos Pon-!gOS “Lietuvių Draugija nu- tai, ko tikisi Lietuva laike j prasidėjus karei visi
vaįsius ilgos ir nuolatinės ko-i^° * Lietuvos ■'■fl'įkentėjusiems dėl karės šelpti

Iros. Tiesa, lenkai jau senai Jpimo Tjfriėmė. Rusų laikraštis
'nekovoja ginklu, bet jie ap,nvo8 Genėjimo ir Autono- Xo. 51 apie tai štai
sukriai vedė ir veda <hPlo- Fon<3<’ ‘
matijos kovų, kuri yra net pa- 
sekmingesnė už kruvinųjų ka
rę. ypatingai tokiuose atsiti
kimuose, kuriuose reikia sto
ti prieš didesnes spėkas.

Jie vesti diplomatiškų ko
vų gerai sugebėjo. Jie ja 
naudojas nuo senų senovės.

Ir mes lietuviai vos tik ne
likome tos kovos anka. 1_

m i jos Fondo 4.344.05. 
so $24,664.0;

Koks tai- didelis skirtumas 
tarp lietuvių ir lenkų dosnu
mo savo tėvynei! Tiesa, jų 
yra daugiau, jie turi jau u 
turtingesnių gyventojų, kurie 
šimtinėmis kloja. Mes tokių 
dar notarine. Bet jie turi 
tvirtus patrijotizmo jausmus. 

Un Už tėvjTię jie atiduotų viską.
- ... , IV » J— .„{jį J, JJrln pilV V4

‘irtU‘’s nf nuomomų skirtu įnig1J tai pačįai draugijai. Vi- rengta. Daugelyje vietų
rinuis i. kitais lenkų kaimy- inau " randasi, tacmu jie!.., !:rt=rir_ v--* Į-ri- d— — =«=
nais. Bet vis tai buvo kova 
mažesnės vertės. Be jos, jie 
varė 
atstatymą Lenkijos “od mo- 
rza do morza”. Matomai čia 
jie taip-pat nemaža turės lai
mėti.

Diplomatijos kelias nėra 
lengvas. Reikia didelio pasi
šventimo, reikia gudrumo, na j 
ir pinigų. Viso to lenkai sa
vo tautos reikalams nesigai-' 
Ii. Paimkime nors ir dabar-į . . , ..... ... ... ,. nieko nereikia,tunų laikų aukojimą tėvynės - - —- 
reikalams.

Turime po rankomis vėliau- rišu buvo‘nogėta 1
s, numeri ‘Free Poland ’, Licturą dėj
bal. 2, lūlu m. (Yra tai lenkų patik0 mflSų «j- -i 
laikraštis leidžiamas Chicago- Į 
je, kad supažindinti su Len
kijos klausimu lenkiškai ne
mokančią Amerikos visuome
nę. Laikraštyje dedami straip
sniai, kurių turinys kiekvie
ną intikins, jog reikia Lenki
ją atgaivinti. Laikraščio išė
jo 14 numerių. Jo išleidinė
jimui sudėta aukų viršum ke
turių tūkstančių dol.). Gel- ____
bėti lenkus nukdntėjusins dėl ĮfcLas •|au nwr*iKta- 
karės surinkta $326,100. O 1 
kur visokie tautiškieji fondai! SU ardriojam- atsiminti, kad, 
aukos atgavimui savyvąldos, tautos ateiffr guli ne vien tik rašo: 
kurios renkamos po visą griovime, KiM'statymo ir ak-Į 
Ameriką jau nuo daug metų! tualio Veikimo darbas taip-jrių literatūros vakaras, ku-

.kaip praneša;
“Vilnius 21 d. vasario Lie

tuvių draugija nukentėjusiems 
'dėl karės šelpti priėmė 4,808 
rublius, kaipo aukų nuo lietu- 

jvių Tautos Fondo Amerikoj 
Į ir nuo piliečių kliubo Brook-

Kaip girdėjome, Tautoa 
I Fondas rengiasi neilgai tru
kus vėl siųsti gerokų sumų pi

nebus prispaustųjų tautų po-^Iui. turėdami viltį, kad ji 
bojus viršiniakM uadarė su- j suvienys jsc 
sirinkimą.

Po ilgų pasišnekėjimų su sijos igainią {estų) vardu pra 
miesto viršininku vakaro mu- bik> atstovas Ramottas, pažy« 
zikalė dalis buvo leista.

Pranešimas apie lietuvių 
dailę liko neperskaitytas”.

Kų norite manykite, bet ai
šku, kad rusų valdžia apie lie
tuvių laisvę nenori nei girdė
ti. Mat ji nėra prie to pri- 

į ru-

gu UeluibiiUgaiii 
nūnai Turkijos armėnais. Ru«

įnėjęs, kad iš visų IgaurnjoS 
kaimų ir per ištisus šerius ka-> 

i rėš mėnesius ir nūnai eina 
balsas jo tautiečių “Lai gy
vuoja Rusijos armija ir laL 

; vynas” — prakalbų sutikta 
taip-gi garsiais delnų ploji
mais. , |

V * a- • -1. ’** ••vv J ---------- tm mMOl lUUOG Cl

negali uauuati tėvynės meiles vra nieko nedavę vra bntina n apįe tirtrtvhis, 
............... . ........ . ... lenkas ar jis |įriedmnt. šelpti savo brolius
ė didesnę kovų, kovų už l)ns '‘cnos nuomonės ar kitos, ]jetuvoj. Jiems pašalpa la 

liet bendrame darbe jis visur |wį reikalingau Aukas siųski- 
pasdiks lenku. Pas mus vi- te Tautos FonduL pirite 
sai kas. kita Didelė dalis■ uouey orderį Vaišnoro vardu 
mūsų \ iengeneių galėtų būti'įr pasiųskite jį Tautos Fon- 
kuo tik kM nori; jis gali šne- do raštininkui A. A. Šlakiui, 
keti ir kai-kuriose vietose iš 3235 Halsted St, Chica- 
n ikšti savo patrijotizmo jau-lg0> m 

lamus, bet bendram reikalui ___________
|priėjus, jei tik jis negaus va-' UŽGINTA PASKAITA, 
dovauti, viskas per niek -Į Lietuvių laikraščiuose mes 

. . . . <mna tik pri- ^nai patėmijome, kad cenzfl-
{smunti Clnceęos se.mą praė- rop IieleidžiMna kalbėti apie 
jusi rudėtų atsibuvusį. Jnk Lietuvos autonomijų. Mūsų 
fcrla i’/-w4/\c i-icn Lova . . , _ . _ wj seuuus paminėdami, laikraš

čiai, žinoma, norėjo ir jų sie
kius priminti. Visur, kur tik 
buvo nūnima apie autonomijų 
buvo cenzūros išbraukta. Kai- 
kurtos redakcijos norėdamos 
apsieiti be išbraukimų pakeitė 
žodį autonomija kitais kokiais 
žodžiais. „

Taip daroma Lietuvoje ir 
su lietuvių laikraščiais. Bet 
kas galėjo manyti, kad Rusi
jos sostapilėje Maskvoje būtų 
užginta kalbėti apie lietuvių 

Reikėtų Boru kartų ir mū- ateitį. Tečiau taip yra. Ru- 
11 sų laikraštis “Rieč” No. 50 
įrašo;

“20 d. vasario buvo lietnd

idealistams”,! 
nes seimo rengime dalyvavo 
keletas kunigų, ir atsisako, 
rengia kitą seimą, leidžia pi
nigus kelionėms ir tik rien 
dėlto, kad negauna vadovau
ji.

Pasekmės'to rišo matomos. 
Pajėgos, kurios turėtų būti 
išeikvotos bendram darbui ei
kvojama vien tik ardimui to, 
kas jau nuveikta.

taip, “šiur” nesakiau, dar tada angliškai ne
taikinau. Išvažiavau į Ameriką. Čia (link
smai) broleliai jus mano, pamačiau iš kur 
svietas išsivystė (pasigėrėdamas) visur pui
ku, visor linksma, kokių puikių dalykų pa
stebėjau. Ant gatvių groja muzika, saliūne 
muzika, kalėjime muzika, ne, čia jau apsiri
kau. kalėjime muzikos nėra... bažnyčioj muzi
ka, bet apie bažnyčią neverta ir kalbėti, tai 
ubagų dvasios namas... (vaikštinėja po sceną). 
Ir kokių išinintybių ir žmogaus gudrumų čia 
išvydau... visi protingi, visi razumni... moky
ti, nei vieno durno nėra, nepastebėjau kvailių. 
Žiūrėkit, kad ir mano draugai. luetuvoj būda
mi ir sekdami paskui dvylio uodegą tik ir mo
kėjo ištarti: “šių, kad tave perkūnas, kur... 
(sustoja) o čia skaito tokias storas knygas, 
nelyginant žydų talmudas. Paims knygą... at
skleis lapus ir kaip pradės skaityti rodosi žir
niais Iras borin. Klattsau Tr rtobiuo* K11! khI.
l - u uų r-a l a, o paikiaus sudeda zoūį ir 
išeina pas juos ratuja. Nei suprasti žmogus 
negali (kraipydamas galvą) tikrai Saliamono 
kelnaičių guzikus paveldėjo. Ir mane išmoki
no... iš pradžių nieko nesupratau. Raptūra 
pas mane pavirsdavo į kepurę, turtūra į du
ria, ratuja — kupuja. Galvoj tikro revoliu
cija pasidarė, bet paskui, (trindamas iš 
džiaugsmo rankas) paskui, kada sužinojau, 
kad žmogus (trypdamas) iš monkės išsivystė 
dviejų mėnesių laike visą Smorgonių akade
miją užbaigiau. 0 gal jus netikit! Jus pro
tingi žmonės, ne kokie ten kvailiai supran
tat lietuviško socijnlizmo mokslą. Žiūrėkit, 
koks aš dabar gudrus, baisiai daug žinau d- 
bulizuotų žodžių, tik klausykit (greit) cibuza-i 
cija, chemiką, medeeina, Argentina kultūra, 
Meksika, progresas ir cybuliaL Ar ne pui-

, Idai. Tisus lietuviškus profesorius subyty- 
čiau. Pradėjau aš ir su prakalbomis važinė-

• ti, žmonės ėmiau cibulizuoti. “Sakęs”, “Nau
jienas”, “Keleivius” ir “Laisves” platinau... 
(užaimąsto) visaip, žinoma, atsitikdavo. Ne 
visur žmonės suprasdavo mano gudrumus, 
ypač gi tos biaurybės bobos... (sugniaužęs 
kumščius)... nesykį nelabosios man nugarą 
Šluota paaukodavo, net dabar niežti (kasosi). 
Visokių bobų esama... Taip aš šviečiau žmones, 
dirbau karštai, bet to nelabojo dolerio nie
kaip nesugaudavau. . Pradėjau net litera
tūrą pykliavoti ir čia nieko gero. Parduosi 
vieną kitą Šmitą, Adomą ir Jievą ir kiek-gau
si, keletą centų, o čia alučio pašėlusiai norisi 
išsigerti... Alutis, kozyrės, na ir kiti malo
numai ir skanumai taip išvalo kišenes (išver
čia keliniu kišenes), kad tik rėjai čia švil
pia ir absoliutiška džiova. Pradėjau galvoti,

Lletnviai 
gi patys mažai kam apie sa
ve teprane&a.

SIUNČIA $3.000 PAŠALPOS. 
Tautos Fondo Valdyba mums 
praneša kad šiomis i__
nomis išsiunčia į Lietuvę 
tris tūkstančius dolerių. Pi
nigai siunčiami Lietuvių 
Draugijai nukentėjusienus dėl 
karės šelpti. Jau bus penki 
tūkstančiai dolerių pasiųsta 
gelbėti nukentėjusiems dėl ka
rės.

ų TAI REIŠKIA?'
Rusų laikraštis “Novoje 

Tremia”, paduodant žinias 
apie pirmųjį šiais metais Dū-i 
mos posėdį priveda tenai pra
kalbas įvairių Rusijos tautų 
linorodeev) — autai:

Lenkų vardan p rainio at
stovas Jaronskis, pažymėda
mas, kad nuo pat pradžios 
dabartinės didžiosios Euro 
po s karės, lenkų tauta, išgir
dusi ctsišaukimų vyriausiojo 
Rusijos kariuomenės __ ,
žodžiu ir darbu, pasiryžo tru 
pinti Vokietijos galę, kad atei-

dai. Jų atstovas Fridmanas 
pasakė, kad jo tautiečiai, kaip 
ir kiti Rusijos sūnūs, nuo pat 
pradžių dabartinės karės, iš- 
pildę savo priedermę, pildys 
ją iki galui, nesigailint jokių 

j-“ aukų. Latviu vardan prabilo 
atstovas Zalits, pažymėjęs, 
kad latviai visuomet elgėsi 
kaipo ištikimieji Rusijos sū
nūs, jisai pridūrė, kad visi 
latviai, be jokio skyriaus, steu 
gsis jprinddti, idiuit galutinai 
pergalėti teutonus tikėdami, 
kad karui pasibaigus, išnyks 
priebaltijos krašte, paskuti- 

i r .nieįi vokiečių'feodalizmo liku-
■ 1 a i

Panašiai išmintingai prabi
lo atstovas TtvMėvas, vardų 
Rusijos muzulmanų (Magome 
to pasekėjų). Pažymėjęs, kad 
visi Rusijo’s muzulmanai, kaip 
iš pradžių ėjo ir guldė galvas 
už Rusiją savąją tėvynę, taip 
iki karės pabaigai, jie eis 
kartu, su rusais, kad ir, sakė, 
tieji musulmanai, neturi visa
me kame pilnų teisių — te
čiau paliekant šitą ktaneimą 
būsimoms taikoma, nūnai jie 
turi omenyje, by tik pergalė- 
ti Rusijos priešus tr kovą lai
mėti. Galutinai atrtovas t?od- 
niei<as vardan neturinčių Dū
moje savojo atstovo, Kasch
niaus, kitataučių, kurie kartu

kaip čia pataisius savo vargingą gyvenimą. 
Buvau net irizaij užsidėjęs. Tris sykius bu- 
černę, tris sykįąs grosernę, subankrutijau, net 
“Keleivį” sekdamas buvau pradedąs “šven
tuosius” pardavinėti, viskas po šimts cybukų KAZIMIERAS: Nurimk, Linksmuti, netaip

yra paskutiniu niekšu, vertu tiktai tokio 
zuikio kaip tu. Tiktai Pavadink Kazoką 
ar mane melagium, tai tuoj sumušiu tavo 
tuščiąją puodynę.

nuvaž>«vo. Laikraščiai - gi tik rašo, tik rašo, 
žinoma socijalistų laikraščiai, darbininkiški, 
kad kapitalistai ir kunigai kalti, jeigu aš 
neturiu už ką byručio išsigerti. Tik skaityk, 
švieskis. jie sako, žinoma, “šakes” ir būsi 
“gud boi” Niekas tavęs nesukritikuos, nes 
socijalistų ~į»auda visiems užmetimams paki
ša po nosimi špygą ir atliktas krrnkis Gyveni 
mo sąlygos pagerės, kapitalistai kulnis pa
džiaus ir susilauksime naujos geresnės ap
šviestos ir eybulizuotos gadynės ant mėnulio, 
kur bus tikra socijalistiška gadynė. Alaus, 
liuosos meilės ir pinigėlių — kiek tik norėsi

Putpelė.

J. Širvintas.

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE.
PENKIŲ AKTŲ DRAMA.

PRANAS: <laila Juozo. Tiesa, man jo gaila!
VYŠNEVSKBS: Nėra ko gailėtis seno girtuo

klio. bet šeimynos.
PRANAS 'vėl virsta prie Vysnevskio): Po 

velnių su tavo gailesčiu! Tu nežinai kas 
tai yra gailestis.

KAZIMIERAS: Linksmuti! —
PRANAS: Gerai, Kazuti, klausau! Pamo

kinsiu jį gailestingumo kitu kartu, (grįž
ta į savo -vietą).

KAZIMIERAS: Girdėjau nuo advokato Mar
taus, kai jeigu tas kūdikis numirtų, tu
rėtum už jį atsakyti.

VY8NEVSKIS: Netiesa! Gal už kfidikio- 
Žudystę ’ ”

PRANAS (virsta prie Vyenevskio): Tu, mul
ki, laikvk snakį, nes...

KAZIMIERAS:'Pranai Lakšte! Linksmuti!...
PRANAS: Gerai, tamstelė! (grįžta atgal).
STOTKUS: Tai atsitikimas ir visi "advokatai 

tai pri
KAZIMIER Nesuvis atsitikimas, nes gar

bingas ty&a paleido bonką,
kad nors kam sumuštų snukį. Prokura
torius nežiūri kurį norėjai, bet į kuli pa

smarkiai !..
PRANAS: Nurimk! Aš negabu nurimti, kuo

met jis čia visus kibioja. Pavelyk tik 
man, tai aš juodu tuojau nuraminsiu pa
eiliui, arba abudu kartu, (raitoja ran^ 
kovės).

STOTKUS (už kam): Eikit šią. temstos, iš 
gersime po vieną — esame draugais. Ką 
gersite! Mano “fondas”.

KAZIMIERAS: Taip išgersime už šeimi 
niliką.

PRANAS: Jums liepiant Truputį mano ger 
klėje sausa, o kad Statkus nori būti mūvn

elnias šaltinio vandens. Reikia gert! (vi
si geria).

VYŠNEVSKIS: Tamsta, Skirsna, jeigu no
rėtum, galėtuva užbaigti savo pradėta 
proferansą! Dar nevėliausia.

KAZIMIERAS: Gerai, turime laiko visą na
ktį ! Šiandien šeštadienis, rytoj galima iš
simiegoti. Statkus, duok kortas! (sėdasi 
už stalelio ir losią).

STOTKUS: (į Praną): Meldžiu nepykti — 
nemaniau Kazimiero užgauti, jisai labai 
geras vaikinas, aš jį labai gerbiu. Meldžiu 
sau įsipitti.

PRANAS! Ištiesų aš nemoku pykti, nes esu 
juk Linksmutis, (geria ir pasigeria). E! 
Tai smarki degtinė!

STONKUS: Taip, aš laikau tik geriausią ir 
noriu kiekvieną geriausia pavaišinti. Bet 
tutaien užtoi-+rnwi nc^mninmij su tonus 
naujomis prieš-alkolinėmis teisėmis. Kur 
mūsų teisės! Kur liuosybė šios laisvės 
šalyj. Neužilgo gal užgins tabaką uosty
ti, arba gatvėje nosį nusišnypšti. — Dar 
po vienutį ant tų nesmagumų.

PRANAS: Būtų neprošalį. (geria): Simu
ti! iš tavęs geras šeimininkas — moki sve
čius vaišinti. Kuslink tų naujų teisių, tai 
tiesa, kad blogai. Taj vis tie blaivininkai

taikei.
STOTKUS: Kas tvirtintų, kad aš norėjau 

tą kūdikį tyčia užmušti, tas meluotų.
PRANAS (vasta prie Statkaus): Ką sakai! 

Tu Kazidą vadini melagiam f Klausyk. 
Baltuti, mano nuomone bonkų mėtymas

su rusais kloja gyvastį už ben 
drąją tėvynę ir pasiremdami 
vyriausiojo vado atsišaukimu 
tikisi, jog karei pasibaigus 
valstijos įstatai tinkamai ap
rūpins jų kalbas ir jų tikybą.

Kitą dieną, tame pat laik
raštyje, žinomas rusų publi
cistas MenSkovas, labai prie
lankiai paminėjo ši tuosius at- 
atsišaukimus: Igaunią, Lm.tr 
vių, Lenkų. Totorių, ir Žydu, 
stačiai pažymėjęs, kad negali
ma esą netikėti tiems jų žo
džiams, juo labiau, nūnai kuo
met jau Rusijos kitataučiai 
eina pėdomis Anglijos kitatau 
čių ėsanfių gerų su Didžiosios

bų tarpe Mainaikouaą labiausia 
pažymėjo p. Zalitto, latvių at
stovo kalbą ir Rusijos latvių 
padėjimą. Na, o kur mūsiš
kiai atstovai! Kur kun. Lau
kaitis pp. YTčas, Januškevi
čius, Keinis ir kiti! Kodėl jie 
neėjo latvių pėdomis*

Gal “Novoje Tremia”' ty
čiomis ar netyčiomis praleido 
lietuvių atstovo prakalbą Ir 

Į Lietuvos vardą! Nesą nega- 
mūsų ger- 
nesuprastų

Įima daleisti, kad 
; bi am 11* ji Atstovai i 
1 svarbos dabartinių 
jiems nebūtų aišku, 
yra metas, kuomet 

I turįs teisę ko

Onai

sikepti ,nėsa 
kaip nūnai, g. 1 
au neatsikartoti!

I O gal, anot p. Matučio ko
respondencijos “Vaire” kol 
mūsiškiai prisiruošia, kol ger 
rokai išnginčija... kad-, visuo- 

jse armonija, vie'-paiautą, tai

rumtį susirinkimą balsuos, kad uždaryti į Priduriant, kad šį kartą, 
pavargėlių namiy ir^paliuosuoti nuo vie- Jtagjjos Dūmos posėdžiai tę- 

kadsėsi vos
sausio s
tapo paleista ir

tos seną Margį, kurs jau tiek metų tar-

Toliau bus
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dmčiųjų draugijų
Rūpintas įsteigti

nepasraau- 
nurodytuju

ii krikščionių kovojančiu viena
5. Rūpiuties surasti jiems už

laikymą ir rinkti iš visuomenės 
aukas.

wti į U K. D. S. 
delegatus, 
onferencįjas.
S. laiko konfercn- 
tnėnesiai: metine

ros ir tanios pakilimo klausi
mu. ftia negali rasties dvie
jų nuomonių. Visiems reika
linga darbininkų organizaci
ja ,nes mes visi lietuviai ,esa-

BLAIVYBĖS DIRVA
BLAIVININKAI, DARBUOKI

“Lietuva, Tėvynė mūsų 
“Tu... peštukų žemė” 11 
Atsiliepkite tautiečiai.

A itu. K. Prapuolenis.

P. NORKAUS SKYSTIMAS
• VIENYBĖJE LIETUVNINKŲ”.

P. Norkus 13 nuiu. “Vienybės 
Lietuvninkų” būdamas gerame 
upe, mastydamas apie krikščionių 
Velykų margnčins, užsimanė pra
vesti paraleli, tarp soeijalistų ir 
katalikų, kuriuos visus vaišina 
klerikalų vardu. Toji paralelė 
taip jau tsvykuaiai išgalvota, kad

krikščionis krikščionis, “ir abieji 
kartu bankrutija”. Norėčiau už
klausti p. Norkaus ką veikia šio
je karėje visi tautininkai ir kaip 
jie žiūri į karę f kas bet "V. L.”, 
tautininkai neprivalėtu taip skys
tai kalbėti apie kares, kurios 
dažntausiai šąla iš tautišką ne
susipratimų, troškimų, ir užgrio- 
bamosios tautų politikos. Vieno 
aš meldžiu gerb. p. Norkaus, pa
rašyk tamstą straipsnį apie ka
rę, išreišk savo nuomonę, t. y. 
ar absoliutiškai tamsta pasmerki 
visokį gynimąsi, ar tik nešim pe
rimoji, kad katalikai su socija- 
listais eina karėn, maišydamie- 
si drauge su tautininkais, ir be- 
partyviškais nariais tautiškos 
partijos.

t>. Pavargėlių name įvesti akai- Mu8io m., pusmetinę liepos, ber- 
tyklą iš tokių raštų, kurie nesi
priešina katalikų tikėjimui.

7r Globoti ateivius lietuvius 
(imigrantus).

8. Rūpi uties bedarbių klausi
mų, surasti jiems darbą.

i 9. liūįuuties visuomenės tau
tiškais reikalais.

10. Vesti kovą prieš nedorus 
raštus, taip-pat ir su vietos gy
venimo blogais apsireiškimais.

11. Visus svarbius tarymus at
liks konferencijos.

pavadmu skystimu. O tai del-

p. Norkus,
žmogum,

Nor- 
auto-

kaip

apie socijalistus, «o- 
priaHaiko Ex- 
yra socijalia- 

Vieni iš jų 
nedori. Bet 
taip kvm- 
daro, jiems

socijalistai nesiskiria nei takti
koje nei principuose, Tarpu jų 
galima pravesti gražių—gražiau 
sį paralelį. Ir vieni ir kiti turi sa
vo dogmas šventraščius, mokyk
las, laikraščius. Bet ką manyti 
apie bepartyvišką tautininkų 
partiją! Jeigu jie nenori atsistoti 
paralely turi išsižadėti Šliupo 
raštų. Dembskio, kuriuos tauti
ninkai j padanges kebą. Nabagai 
p. N orkai ir jo atstovaujama be- 
party viška visuomenė neturi nei 
savo Biblijos, nei jokio dogmato, 
nei mokyklos; netaiso ferų su 
svaigalais, neužmuša, neina į 
karę nepaleistuviauja. Visą bei 
partyviška partija yra šventa; ir 
delko nerašyti Popiežiui į Rymą, 
kad juos kanonizuotų, į šventųjų 
skaičių padėtų. Popiežiai bešven- 
tydami paskiria komisiją ste
buklams ištirti. Toji komisija at
silankys ‘‘V. L.” redakcijoje ir 
suras straipsnius — feljetonus 
•‘V. L.” kurie dažniausiai apie 
senus kavalierius, nebažnytinių 
tautininkų šliubus, apie skylės 
sienose, per kurias “V. L.” publi
cistų herojai žiūri į siaučiančias 
merginas. Toji Rymo komisija 
suras daugelį sugadintos tauti-

II. Draugijų, parapijų, kuopų ir
choru užduotis

1. Kiekviena iš jų, kurioms 
rūpi šitas dalykas turi prisirašyti 
ir kiek galiui remti šituos užda
rymus.

2. Siųsti grius sąmauiugur, sa
vo atstovus i konferencijas.

3. Duoti gerus, aąmaningus Įne
šimus arba patarimus raštu arba 
per delegatus gyvu žodžiu.

4. Kiekviena draugija, parapi
ja ir choras turi laikyties tvarkos, 
rengiant balius, piknikus, kon
certus, teatrus ir tt.

5. Rengiant viešą dalyką rei
kia kreipties į raštininką, klau
siant ar toji diena yra liuosa, 
neužimta kitos draugijos. Rašti
ninkas mielai suteiks visas in
formacijas.
III. Mokesnis į L. K D. S. iždą.

1. Kiekviena draugystė, parapi
ja ar choras moka į L. K. D. S. 
iždą 1.00 dolerį per metus.

taininės balkiui žiu ir spalio m. 
Konferencijas esti paskutinių 
mėnesio nedšlia.

2. Tose konferencijose yra 
renkama są$n>gos valdyba ir 
svarstomi visi reikalai.

a. Metinėje konferencijoj ren
kama raftigįiikss ir kasininkas 
ištisiems mBains. Pirmininkas 
renkamas tik vienam bertainiui.

b. Metinėje konferencijoj yra 
renkami 7 direktoriai kaipo 
augščiauria taryba ant vienų 
metų. Renkamu slaptų balsavi
mu.

mt dat buliukais. Nedaug ra
si mūsų tarpe kapitalistų. 
Mums reikalingas darbininki
škas laikraštis, kad per jo 
skiltis plačiai apkalbėjus sa
vo reikalus, paraginus visus 
durbininkns rūpintie< savo 

socijalis- 
treti ka
pa žiūras 
ginčus.smarkausiąs

darbininkui tarp 
sunku būtų suro
tame sukuryj ran- 
tiesa, o kur in-

Per Lietuvių Rymo-Kat. Pil
nųjų Blai. 4-tą Seimą, atsibuvusį 
VZoreeuteryje, Mass. 15—16 rug
sėjo 1914 meluose, centro sekre
torius išduodamas raportą pasa
kė, kad susivienijime yra 37 
kuopos, bet kur jos dingo, kad 
nuo jų taip mažai girdėti. Per 
minėtą seimą nutarta, kad kiek
viena kuopa rengtų prakalbas 
nors po du kartu į metus, kad 
platinti blaivybę.

Jei kuopos rengia 
blaivybės naudai, tai 
miršta pagarsinti j 
Užsnūdę kuopos,
kad kitos kuopos darbuojasi, tai 
ir jos nenorės apsileisti. Kuopų 
nariai, garsinkit savo kuopų vei
kimą, o kuris nenori užsiimti jo-

Musų Dirva

Klerikalai, sako 
vadiną tik tą doru 
kuris tiki j katalikybės ‘‘Cre
do”. Čionai grynas p. N. prasi
manymas, pas katalikus, tie visi, 
kurie tiki apaštalų “Credo” va
dinasi katalikais ir (langiaus 
niekuom. Prašyčiau p. 
kaus parodyti nors vienų 
vių visų krikščionių, kuris 
Imtų taip neišmintingai,
p. Norkus, kad tikintys Apašta
lų Credo, tuom pat laiku gau
tų doro žmogaus vardą.

Tas pats ir su pasakymu p. 
Norkaus
cijalistai kurie 
furto programos 
tais daugiaus nieku, 
gali būti dori, kiti 
•oeijalistai niekados 
lai negalvos kaip tą
prikišdamas p. Norkus.

P. Norkus sako, kad klerika
lai turi savo šventrašti — tai 
Biblija. “Vienybės Lietuvnin
kų”. Redaktorius nič nieko ne
sako apie šį nelemtą išsitari 
aną. Nežiūrint to, kad "V. L.”
dangei kartų norėjo priparodiū-į ninku vaidentuves ©raipsnių, ku 
ti kad jinai skiria katalikus nuo rie ytin yra stebuklingi, nes vis 
klerikalų, bet kaip, aš kadaisia i rašinėja apie zecerių pastebėji- 
“ Drauge” tvirtinau, tas noras‘mus senų kavalierių pamylėji- 
tai tik ekiu dūmimas. Gilumoje mus, visi feljetonai iš amūro 
širdies “V. L.” korifėjai per padangės. Senas priežodis, “ką 
vien laiko katalikus su klerika- kaš myli, apie tai ir kalbą”, pūl
iais. P. Norkus nesako, kad ka- kini pritaikomas, prie “V. Lietu- 
talikai turi savo Bibliją, bet| vninkų” 
klerikalai. “V. L.” Redakcija licistų. 
nutinka su p. Norkum, ergo ir jųjų, 
jie neskiria kataliko nuo kleri- jįe _ 
kalo. Ir dar taip begėdiškai pa-' ljaus nei 
vėlina p. Norkui tyčiotis iš j 
šventraščio, kurį kultūriškas pa
saulis laiko brangiausia knyga. turėdami nei savo Credo (dar 
Tuom pasakymu p. Norkus ir mit bepartyviška partija ne- 
“V. L issižado tos knygos, konstitucijos), nei savo Bib- 
Imdemėkit lietuviai katalikai. lij|f> ne] mokyklų tautiškų, vis- 
Bitą pasityčiojimą iš katalikų Į ko atsižadėję, pasiliko senais ka-

L” ir p. Norkaus. . į valieriais-skystimu, kurie “gera- 
“Kierikaių dogmos pastingau- me upe“ budinu nurzuaziškai

laikraščio ir jos pub- 
Komisija nekanonizuos

Norkai neturi parale- 
su viena partija, mat 

i jie taip keisti, taip neaiškūs. Sa- 
i vo straipsniuose ir gyvenime ne-

ja p. Nykus svajodamas apie spardo “klerikalus”—socijalistus, 
Velykų margučius, viena po kitai duodami jiems supuvusios — ne- 
griųva nuo kirčių net filozofi- prigulmingos doros lekcijas. P. 
jos gamtiškųjų ir istoriškųjų Norkus neturi sau paralelės, jis 
mokslų. Kadaisia p. Norkus ‘V. i yra perpendikuliaras skystimui. 
L.” mnkmo kame tikroji krik-1 Kun. Dr. V. Bartuška.

•fiuuul.i ii paralely kalba apie] 
griuvimą krikščionijos dogmų. ' 
Visa laimė, kad tas griuvimas;
atsibūva vien tik vargšo p. LIETUVIŠKŲ R. KATALIKIŲ 
Norkaus galvoje. Išmintingas DRAUGIJŲ SĄJUNGOS, 
tas p. Norkus, Visuose savo ra-
šymeliuose niekad nieko nepripa- NEW YORKE IR BROOKLYNE. 
rodo, tik ką girdėjo arba skaitė 
knygelėse tą ir perpasakoja. 
Galima gerb p. Norkaus čion 
užklausti koks dogmatas amžinai 
pargriuvo po naturfilozofijos 
kirčiu, ir kaip tamsta tą pripa- 
rodytum “V. L." šypsosi bes
kaitydama skystus p. Norkaus 
nupasakojimus ir matyt su jais 
sutinka. ‘‘Klerikalai, tęsia p. 
Norkus draudžia skaityti ne jų 
leidžiamus raštus, klerikalai 
steigia parapijines mokyklas.

konstitucijos projektas.

girtuokliauja, paleistuvauja, už
mušinėja, tiki laimėsią rojų ir 
4t. tą patį daro ir sočijalistai; 
jie steigia savo mokyklas, tiki 
žemės rojum, nelaiko įnamių 
neeocijsMstų.

Sąjungai davė pradžią katali
kiškųjų draugijų atstovų pirmas 
susirinkimas, kuris įvyko 27 d. 
gruodžio 1914 m. Susirinkime da
lyvavo atstovai vienuolikos drau
gijų, jų tarpe dviejų parapijų. 
Buvo svarstoma katalikiškųjų 
draugijų sąjungos reikalingu
mas. Buvo išdirbta šitoji konsti
tucija:

oąjuugos V*t(Us.
Lietuvių katalikų draugijų są

junga, Sutrumpinus L. K D. S.
I Tikslas.

lįstų paraleli darbai

obiekty- 
mokinti

I. Suvienyti viaas katalikiškas 
draugijas, parapijas, kuopas ir 
chorus iš New Yorko, Maspetbo, 
Brooklyno ir kitų apielinkės vie-

2. Rūpinties įsteigti viešą raa- 
!tynę, kuri bus centru visų drau
gijų reikalams

3. Per raatynę bus 
visų kaulįkiškųjų. prii

V. Valdybos priedermės viduji
nėse dalykuose,

1. Raštmiakss turi sužinoti 
eilę rengiamų balių, piknikų, ir 
p. d. 1WP**«akynėti į draugi
jos užklausimus 
įvairina ^šti, liūs dalykus.

2. Iždininkas 
tvarkiai ir saugiai vesti pinigus, 
o jei bus reikalas užristatyti 
kauciją.

3. Pirmininkas konferencijoj 
užžiūri tvarką ir veda konfe
renciją.

4. Direktorių taryba laiko su
sirinkimus Kiekvieno mėnesio 
pirmą dieną o reikalui esant ir 
dažniau.

Valdyba:
V. Banaitis, P. Montvila, ir
A Žukys

ir šiaip jau

turi rūpintics

tijas. Vieni iš jos 
tai, kiti tautininkai, 
talikai ir tlž savo 
veda
Pakliuvus 
to verpeto 
sti kur čia 
dasi tikra
tempimas ir jisai pasijustų ne 
savo vėžėj.

Aiek tiek plačiau . vietos 
pavedama darbininkų reika- 
iaui? įVŪ0VUUA« ŪMI-
bininkų skyriuje “Mūsų Dir
va”. Visiems gerai žinoma, 
kad “Draugas” nepataikau
ja biznieriams nei kapitalis- 
reikalais ir plačiai panagrinė
jus iškilusius klausimus, jau 
ne atskirų žmonių, b"t tvir
tos organizacijos dorais krik
ščionybės pamatais pasirė
mus, sukelti darbininko dva
sių.

Tam dalykui plačiau apkal- 
le-jns, gerai būtų, kad atsilie 
ptų ir daugiau balsų.

Vienas iš darbininkų.

vakarus 
lai nepa- 
laikraštj. 

matydamos.

tinka, nei vienas nepradeda daug 
geni ispradzių. U kokia nelaime 
laukia tų, kurie neapsižiūri pir
ma laiko. Tas mažas alkoho 
naudojimas gilina savo nelaimių 
šaknis labai giliai žmonių tarpe, 
ir nei truputį nemažiau yra pra
siplatinęs ir tarpe merginų ir mo
terų. Tas mažai naudojimas jau 
ne vienų vyrų ir nevieną šeimy
ną pavertė tokiais, kad jų ge
riausi dr ingai gėdinasi prisipa
žinti esą jų pažįstamais, ir ne
vieną priveda net prie mirties, 
o vis tik pradėjusį mažai svaiga
lus naudoti. Kaip papranta nau
doti svaiginančius gėrimus, tai 
tam žmogui vis atrodo, kad jis 
mažai jų geria. Gaila jaunų vy
rų ir merginų, kurie taip kalba, 
juos tik reik nužiūrėki, kaip 
smukles uždaro, tai visi eina na-

—

darbininkų^susideda iš maža
mokslių, vos - ne - vos gali pa
rašyti viens kitų žodi ir no
rėdami jiąrašyti apie savo 
reikalus negali prieiti prie 
dabartinių, redakcijų, nes jų 
ten nelabai -mielai laukiama 
su prasta mintimi

KAS MUMS REIKALINGA.
Daug ko trūksta mums dar

bininkams, ypač lietuviams, 
reikėtų daug pravesti pageri 
nimų lietuvio kataliko darbi
ninko gyvenime. Dažnai pri
sieina plačiau pasitarti apie 
savo reikalus, pajudinti ne
mažai svarbių klausinių ir ši
tiems visiems klausiniams pa
nagrinėti jaučiasi reikalas tu
rėti savo nuosavį organų- 
laikraštį, kuris tinkamai ir 
nuosekliai pasirūpintų darbi
ninkų klausimu, suvestų dar
bininkus į vienybę ir padėtų 
pradžių organizuotam dar
but Darbininkų laikraštis 
nurodytų visus trukumus dar
bininkų gyvenime, pagelbėtų 
darbininkui pasiliuosuoti nuo 
snnlrans padėjimo.
jo dorų ir paragintų darbinin
kus dažniau pamųrtyti apie 
savo reikalus. kalbant darbininkai ”Drau-

Jeigu darbininkams pasisek- gu” negalės visų laikų liau
tų susispiesti j tvirtų organi- duoties. I.-ldls darbininkų gy - 
■riicHa, Ytmdos •n’nrmtei Mtu Ivertime tiek daug klansimu.
jiureiuU Ušuai bUpnais »u-. xi
lais, nebūtų sunku ir laikraštį 
įsigyti, ir tada suvienyję 
Liniukai galėtų daug kų 
dingo nuveikti ir lengvai 
vestų savo sumanynnis.

Prie didesnio veiklumo, 
prie nuoseklaus darbo tečiau 
stumte stumia mus < 
kus mūsų vargingas padėji 
mas. Ligšiol mes. darbinin
kai taip buvome nesusiorga
nizavę, kad vargiai kas ir ma-

iŠ DARBO SRITIES.
MOTERYS NEGALI DIRBTI 

NAKTIMIS.
N. Y. Apeliacijinis 

kad įstatai, 
dirbti

nariua, 
darbuotis,

nelaukda-

Albany, 
teismas pripažino 
draudžiantieji moterims 
dirbtuvėse nuo 10 vai. vakaro
iki 6 vai. ryto, sutinka su konsti
tucijos reikalavimais. Teismas 
pažymėjo, kad tos tiesos apsau
goja moterų sveikatų.

tarp 
pra- 
taip

VARIO KASYKLOS PRADEDA 
VEIKTI.

Calumeto vario kasyklos “Ta- 
mstack”, kurios buvo uždarytos 

Dar viena ir bene didžiau- nuo 1913 metų pradėjo veikti
si kliūtis tai mūsų visuomenės. nno 1 d. balandžio. 5(X) žmonių 
pasiskiistyuBB į visokias par-Įgavo darbą.
tams ir kiekvienam gerų no- “The Hancock Consolidated 
rų žmogui leidžia savo skilty-j Mining Co.” dirbtuvės taip-pat 
se išreikšti Isavo nuomonę a-ipo 8 mėnesių neveikimo sujudo, 
pie bėgančias reikalus. Taip Darbininkų skaičius bus dvigu-l 

bai
pie bėgančius reikalus. Taip 
It “Mūsų Dirvoje” darbinin
kai turi geros progos judinti 
darbininkų klausimų ir nema
žai tuja proga pasinaudojo, 
ifidėstydami ’ ten darbo žmo
gaus pageidavimus. Galima 
GbAtips, kad “Draugas” ir 
žoliaus nepasiliaus mums tar
navęs, tiktai ar šiaip ar taip

padaugintas.

svara užkabyta, vieni galvas ne
gali pakelti, o kitiems net gat
vės persianros, neranda savo na
mų, turi kalėjime išsimiegoti, o 
jiems atrodo, kad jie mažai svai
galų naudoja.

Kiek mes matome elgetų, kiek 
mes matome nelaimių tarpe jau
nųjų, o vig prasideda nuo mažai 
svaigalų naudojimo. Viena lietu
vaitė 20 metų amžiaus Waterbn- 
rio mieste papuolė j teismą. Jos 
užklausė, kiek ji stiklų alaus iš
gėrė! Ji greit atsakė: “tik 6 
ar 7 — tikrai neatmenu”. Mato
me, vis sako, kad mažai Tą mer
gina, kaip pradėjo gerti, ji nega
lėjo nei vieno stiklo išgerti, o 
šiandien sako tik 6 ar 7 stiklus 
alaus išgėriau. O kas bus toliau! 
Tėvams daugiausia reikėtų rū
pintis, kad jų vaikai prigulėtų į 
blaivininkų draugija, kad jie pa
tys prisirašytų ir duotų savo vai
kams gražų pavyzdį. Patys pri
gulėdami greičiau galės ir savo 
šeimyną prikalbinti. Tėvai turė
tų taip kovoti prieš alkolį, kaip 
prieš didžiausį šeimynos neprie
telių, nes nei viena šeimyna -ne
gali rasti didesnio priešo už 
svaiginančius gėrimus. Jas suar
do šeimynos ramumą. Nėra vi
same pasaulyje didesnio šeimy
nos priešo, kaip svaiginami gė
rimai. Jis šeimyną taip greit 
traukia prie visokių nelaimių, 
kad nei patys nepasijunta. kaip 
greit nupnola žemyn, kiek vai- 

j kūčių netenka namų, o kiti net 
ir tėvų — našlaičiais lieka. Kiek 

! vaikų neužaugę pabėga nuo tė
vų, o vis per tą alkolį!

Yra tokių, ką sako, jog reikia 
išsigerti dėl drąsos, bet Dieve 
gelbėk irno tokin, kad dėl drą
sos turi pirma apsvaiginti savo 
protą. Anglų laikraščiuos bnvo 
pasakyta, kad kun. a. s. Žebrio 
užmušėjai kasdieną parsinešdavo 
po 9 ir 10 bonkučių alaus, tur 
būt ir dėl drąsos!

Taigi, norėdami išsisukti iš 
visų tų nelaimių, visi stokime į 
blaivininkų eilę, kovokime prieš 
tą mūsų tautos didžiausią ne
prietelių si žolių. Merginos, ypač 
merginos, labiausia kovokim 
prieš tą neprietelių.

A. E. Petrauskaitė,
L. R. K. P. B. Vice-pšrm.

kitę į blaivininkų eilę. Nelauki
me, kad kitas atliktų vigą darbą. 
Visi po truputį darbuokimės, tai 
metų pabaigoje bus labai daug 
nuveikta. Gal ne vienas atsakys, 
kad negalima prikalbinti. Taa 
netiesa, jei kas nori darbuotis, 
tai ir atranda kaip. Yra tokių 
žmonių, kad jie niekad neprisira
šytų į draugystę jei juos nepa
kalbintum. Pririžiūrėkim į sve
timtaučiu kai-kurias draugijas, 
jos net tam tyčia agentus laiko, 
kad daugiau žmonių prikalbinti 
į savo draugijas. Mes ir-gi ne
apsileiskime, nors mes ir negali
me agentų pasamdyti, tai nors 
nariai darbuokimės tautos gerui. 
Waterburio pirma kuopa 
per antrą susirinkimą atsivedė 
keturis, >a trečią susirinkimą atsi
vedė septynis naujus 
tai pavyadia, kas nori 
randa kaip.

Blaivininkai nieko
m i rengkim prakalbas kuodaž- 
niausia ir kalbinkime mūsų tau
tiečius, kad prisirašytu, į blaivi
ninkų susivienijimą, juo grei
čiau praplatysime blaivybę 
mūsų tautos, juo greičiau 
nyks visos nelaimės, kurios 
žemina mūsų tautą.

Butų labai naudinga, kad visi 
susivienijimo nariai iki ateinan
čiam seimui, užsiduotų aau nors 
tiek darbo, kad nors po du nau
ju nariu prikalbintų į blaivinin
kų eilę, tai tuojau būtų matyti 
tarp lietuvių labai smarkus pla-1 

■ liuimasis blaivybės. Gal nevie-. 
nas pasakys, kam man prigulėti I 
j ta blaivininkų susivienijimą, 
aš ir taip negeriu. Gal ir teisy
bė, jog negeria, bet prigulėdami 
į minėtą susivienijimą sau nieko 
blogo nepadarysime ir taip greit 

. jau nesugrjšime prie svaiginamų 
gėralų, nesakysime, kad man 
vienas stiklas alaus nieko ne-

i apmąstysime 
apie minėtą susivienijimą, žino
sime, jei naudosime nors trupu
tį svaigalų, tai negalėsime vadin- 
ties blaivūūnk&is. Yra tokių, ką 
sako: aš mažai geriu, tai man 
nereikia nei tos draugystės. Ge
rai, šiandien mažai geri ir gali 
būti paskaitytas už protingą 
žmogų, o neužilgo taip-pat gali 
būti paskaitytas už didžiausią 
•'irtuoklį. taip danginusia a Iši

11 YPATŲ UŽMUŠTA. ,v
vi. ji -v • i v •« kenks, bet pirmav lenuolika darbininku žuvo ik- . ...omo miniito chei

tikusio j eksplozijoj Greenvilie, : 
III. anglių kasykloje Shod 
Creek. Eksplozijos ištikus ka
sykloje radosi daugiau 100 mai- 
nierių. bet kitiems pasisekė 
gelbėti.

UNIJISTUS KALTINA 
nwr

ižai-

La ^'rosse miestelyj Wiaconain ’ 
valstijoj nesenai buvo įvykęs i 
streikas, laike kurio atsirado ne- ( 
mažai tokių darbininkų, kurie ėjo i 
dirbti. Keletas unijistų darbiniu ' 
kų užpuolė ant streiklaužių ir 
gerokai juos apdaužė. Dabar ei- į 
na tardymas. Apkaltintieji prie I 
kaltės neprisipažįsta.

čia ne juokais reikės ir vėl 
pagalvoti apie inkarinių savo 
darbininkiško laikraščio. Dar
bininkams atsiras daug ne- 
permatonių kliūčių. Mūsų 
taip vadinami “darbininkų 
užtarėjai ” pajutę, kad iš jų 

pamatas intek- 
•bininkų, pradės 

aršių kovų su mūsų naujais 
užmanynmis. Socijaiistai ne
panorės iš po savo globos pa-

nė apie kokių tai nepaprastų (I bininkų klausimo -ou „,u.
sumanymų vykinimų. Ebsant IgvMinejiiii® nors toji jų glo- į ruošė, kur ligšiol dirbo vyrai, 
tais pačiais keliais ir toliau Į ^a tiek j i u naudos 
ne kų geresnio sulauksime, darbininkui, kai p pernykštis n>4 
Vis tas pats vargas ir tokio;; sniegas, tečiau jų intekmė j 
pat gyvenimo sųlygos. Atsi- j darbininkus agana giliai buvo 

.Atsiminus tuos 
visus mus laukiančiu- priešus, 
turime tinkamai susiorgani
zavę ir msibendrėję veikime, 
parodyti visiems, kad mums 
darbininką nu nerūpi vėjų 

tikras darbas.
_ _____ __________________ darbininkų or-
mtstoja žmoniškų '.jausmų. Ki- jgabizacijos ir-laikraščio už- 

yiy įL. *■ 'tikrintas. Nei vienas mūsų

dar- 
nan- 
pra-

darbinin- rallkU “h't* 
padėji- m** «>'t lar1

VYRŲ VIETAS UŽIMA 
. MOTERYS.

Iš New Yorko ateina žinios, 
kad American Ezpreas Co. biu-

PRANEŠIMAS NAMŲSAVI NINKAM S

i <uiuu tarpe uunuuuay gu
drių išnaudotojų, knrie prisi
dengę meile ir darbininko ge
rove, baisiai juos nuskriau
džia. Neretai sau sukrauna 
didelius turtus, o darbininkai

suteikė , įvyko didelės permainos. Daugu 
Tų atstato nuo darbo, o jų 

priima moteris. Tokiuo
I būdu bnvo jau prašalinta 215 
Ivyrn. o jn vieton -priimts tiek 
į pat moterų. Tos permainos įveda-1 
< m» tikslu sumažinti kompanijos 
. išlaidas.

The Peoples Stock Yards State Bank
Didžiausia banka išskyrus didmiestį jau 

paskirta ir autorizuota Pavieto kolektoriaus 
priimti mokesnius už taksus ir bitas.

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 vai. vakaro.

iš apmaudus ant nepasiseki- į gaudimas, 
rao, dar labiau apsileidžia iri Pasiseki

.jei mūsų darbininkai gusior- reikalas neturės ir ne-
ganizuotų j stiprią draugijąt ovalių |-A'ės turėti tiek pasisekimo, j
ir rngiję nnosavį tortų pradė-j1*“? darbinėitaj reikalai. Dar-

išleidinėti savo darbriiin-/ * "lukV 1 ■ arsimas yra gerbfi- 
kų laikraštį. Dauguma mūs vio’ kvietimo, pažangos, do-

VIETON DARBO — LAB
DARYBĖ.

John J. Rockefclles pranešė 
telegrafu ColoradoR valutijiniaio 
bedarbių komitetui, kad Roeke- 
feiierio renčias atleidžia iš aava 
iždo bedarbių Huielpimui JOO.MK) 
dolerių. Kaa-žin ar negeriau 
KoekefeHeris būtų padaręs vie
ton labdarybės, pagerinęs 
ninku darbo sąlygas.

darbi-

TURTAS $5.500.000.00

OHicers
R. ». SCHLESINOER. Pr—Ident 

g, RATHJE. Vie. fmtai
H. C. LAVCOCK. Vk« Froidui 

and Cifhier
JOM A. NTUN. AufrUnt CMbfer
LtAJN DKWENŠK1, Assiaum 

Cashier
E. NYLIN, Secretary aad Truct 

OffRer.

reopies oiock lards 
STATE BANK

47th Street & Ashland Avė. Chicago, 111
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ŠIS TAS TAUTOS FONDO REIKALAI.
ATSKAITA TAUTOS FONDO STOVIO KOVO 27-TA, 1916.

58.20Kovo

Apr. S d. 1915

3, 1915. Balansas .........   • •
1. 1915. Gauta nuo Tautos Fondo V. Koai. U

Jeigu “Keleivis” ką nors mė
tai žinok is 

geras daiktas, 
ir supuvę 8u- 

“ Keleivini”

gma papeikti, 
anksto, kad tai 
Nelemtas likimas 
rėdimas neleidžia
tiesiai kalbėti, bet veja jį 
malienėniis prirugusins 
knis.

kok: nauja sekta ir j*w vard 
są Ameriką taip įstabiai ‘'Kelei
vis" pakrikštyno. O gal Balamu- 
tas norėjo pasakyti prote— šėto
niška, tik iš greitumo aut s ne
uždėjo ženklelio.

Mintn-

Gal 4 4 Tėvynėn“ kipšas turi il
gos ragus. kad čia — Mikitas ap
sigynimui nuo Bprbulo 44 Tėvy
nės” kipšą varo aut pirmųjų 
karės pozu-ijų.

“Darbininkų Balsas" 
damas savo neva garsius mok
slinčius Marksą, Kropotkiną ir 
kitus lygina jų formulas sn ka
talikų Bažnyčios dogmatais ir 
nekruitčiodamas klausia kaip ten 
yra su jos formulomis. 1 Irau gli
čiai. nemaišykite amžinos tiesos 
su žmonių nors ir veiklių 
{vykdomomis 
rios tik iš 
skamba.

fantazijomis
pavadinimo i

apgiu
Ligšiol nežinojome, kad Ame

rikos tautininkai, žydų pavyz
džiu vartoja tik “trepną" mė
są. Apie tai praneša “Lietuva”, 
o jai netikėti tame atsitikime 
nėra pamato.

•• A. Kakanausko iš
pelnas ................ „ ____

’’ M. M Budos, aukos surinktos tarpe lie
tuviu (Brighton Parke) Chicago, III. ..

1' M. Mažeikos, suko, surinktos tarpe Lie
tuviu (Tintos, Iowa..... .. .‘Žergi...........

•' A. Nausėdoj aukos surinktos Aiaąres da
lyje, Kūčių vakare, Chicago. III.

’’ įlįst ės Nekalto Pradėjimo #v. M 
Av. Alovzo Dr tė. įmina* baliaus 
geporti Cbieago. III.......

" L. Misiūno ii Pauuabuck, Conn. 2 
pelnas ....... ....................... ..

" .1. F. Mikutaiėio iš Reading. Pa. 1 die- 
uoė pelnas ............... ....................... ..

" Vietinio Tautos Fondo Kom. iš Bgooklvn,

17.10 
Dieaoe

(Bria-

dieaą

ii St. Joseph, Mo. 1 įdienos

iš St. Joseph, Mo. 1. dienos

2.25

18.25

:.oo
2.00

18.10

2.75

ne-;
kn-l

gražiai mėgo
; kad

“Lietuvos
gis begalo myli diedus.
ir pupas Net į Tautos Tarybą 
buvo sumanęs keliauti su tais 
gardumynais, tik ant nelaimės 
Tautos Taryboje nesurado “alee- 
ping room" tai mūsų Jurgučiui 
savo pupinius sapnus prisiėjo su
virškinti “Lietuvos" redakcijo
je. “Sueh is a life, mr. Jurgis!"

p. Jurgis

“Smilės" spinduliai taip pa- 
Draugo” grinorius”, 

ir naktimis jiems takus nu
šviečia. Tik kas-žin kol tie “Sau
lės” spinduliai pasidarė toki šal- 

Spm- t: ir tok: bolti, ksd nr*. 
bobas'deda pasakoti, jog “Saulė" nia- 

amžinųjų

’ D. Klimo 
pelnas

• J. Klimo 
■teinąs

’ Vietinio T. F. Kom. iš Hpring Valley, UI-
• ftv. Marijos Chorą, iš Kingstoa, Pa. ...
’ Liet. Blaiv. Dr atės ii Brooklyn, .N. Y.
’ A. S. Vaitkaus, aukos surinktosĮ Lietu

vių dienoje \V ėst v Ule, III. ......
’ Kliubo Broliškos pag. iš Lnzeree. Pa. 

Kingstouo Choro iš Kingstoa, Pa
‘ V. Tautės Fondo Kom. iš Norvood. Mana.
’ J. Butkevičiaus aukų pilnųjų Liet R.• - ••• .... ‘ - vx s. • • ♦ .

2.23 
75.00 
22.00 
10.00

33.40
4.00

27.90

nauti ant amžių 
užgesti.

Iš visų laikraščių “Keleiviui” 
labiausiai patinka “Katalikas”. 
Kur buvęs kur nebuvęs vis- ant 
“Kataliko” užsiduria, ir šrap- 
nelėmis it žirniais beria, norė
damas priešą sumušti.
talikas" daug nekalba, bet kaip 
paleidžia vieną kitą bombą "Ke
leivio” ahazan, tai visi “keleivi-

“Ka-
“Naujienos”, pažymėdamos

“Pažangos” atsiradimą, nurodo 
savo skaitytojams ant šuns no- ------ -------- > — — į- .

Ininkai” pusantro mėnesio čiau
do.

degos kultūringumo. Nelaiminga 
ta •'Naujienų’’ redakcija, ap
sėdo ją 
kių ir 
leidžia 
kalbėti 
lūs.

iš visų pusių ožių, pyp- 
mikitonų dvasios ir nė
jai daugiau apie nieką 
kaip tik keturknojų ga-

Turbūt “Keleiviui" neknip 
biznis eina, kad vos tik išgalėjo 
pasiūlyti 50 dolerių už auradymą 
savo kokių tai didelių “priete- 
lių”. Seniau tai būdavo po 
$10.000 metė, o dabar smulkiam 
moka.

Tautininkai savo partijos įsta
tų taip ir neparašė. Dabar saliO- 
nininkai tveria savo partiją ir 
vėl negali ne tik įstatų parašy
ti, bet ir vardo partijai sugalvo
ti. Gal iš tautininkų pavyzdžius 
ėmė.

” .Stasio Vidugirio, aukos surinktos Lietu
vių dienoje Athol, Mass... ...................

” C. Klimavičiaus aukos surinktos Lietuvią 
Dienoje gatvėse (Tag day) Robi ind, 
Chicago, III......................... .....................

” P. A. Mažeikos aukos surinkto* Lietuvią 
Dienoje gatvėse (Tag day) Bridgeport. 
Chicago, III............  $...........

” J. Visconto aukos Nurinktos Lietuvią 
Dienoje (Tag day) Town of I^ake, Chi
cago, Ui.....................  r ".’

” J. Raugeviėiaus aukos surinktos Lietuvią 
Dienoje (Tag dav? Vakarinėje dalyje, 
Chieago, UI...............................................

” K. Repšio aukos surinktos šiaurės galyje, 
(Tag Day) Lietuvią Dienoje Cbicagu. III.

” Apveizdos Dievo parapijos aukos su
rinktos (Tag Day) Chicago, III. ...

” Apveizdos Dievo parapijos aukos ir pel
nas surengtojo vakaro, Chicago, UI.

” 4-toa kuopos Lietuvos Vylią, Chieggo. III.
” Dr-stės Apaštalystės, Apveizdos Dievo
” parapijoj Chicago. III...................................
” Likusi pas Iždininką Ap. Dievo parapijos, 

Chicago, III...............................  .....
” Vietinio T. F. Kom. CĮevelaud. O.
” ” Tautos Fondo Kom' Hartford, Coun.
” ” Tautos F. Kam. \\orcester, Mass.
” Dr-stės Brnliškos Pašalpos iv. -Jurgio Ka

reivio, IVorcester, Masa. ....,.........

Viso iidaukų j Tautos Fondu — ........................
PasiŲsta Vilniaus A. N. ano Karo Lietuvių Dr-jai.

133.28

118.33

833.90

447.90

108.80

.32

600.00

158.14
10.00

67.50

.08
700.00
500.00
J8N.24

100.00

4,983.18
2,000.00

Viso įplaukė aukų Tautos Fondai: ligi kovo 27-tai, 1915. fJ,,....... 914,741.38

ATSKAITA IŠMOKESNIŲ TAUTOS FONDO REIKALUOSE

Nabagėlė ta mū«ų “Tėvynė”. 
Sugavo ją “Keleivis” klerika- 
liškame tinkle ir žada tol jos ne
paleisti, pakol visų šonkaulių ne- 
apčiupinės.

“Laisvė” džiaugiasi, kad so- 
cijalistų Lietuvos Šelpimo Fondas 
jau pralenkė tautininkų fondus 
ir spėja, kad neužilgo galės ir 
Tautos Fondą pralenkti. Turėda
ma liuOso laiko “Laisvė” tegul 
paskaitlioja kiek Šelpimo Fon
dui trnksta iki 15.000 dolerių, 
nes Tautos Fondus jau 
pinigų surinko.

net tiek

Už
Atmokėta "Draugo" Spaustuvai: 

ųtspaudintus Tautos Fondo reikalams koportus ............
3000 įtopierų laiškams rašyaėt su spausdintu antgalvių 
100 spausdintų laiškų kunigams......................................... .
adresavimų laiškų ir krtsos ženklelius ........................ ..
spausdintus “Lietuvių Dienos“ 1914 metais tvarka ........

Aukautojų surašo blankai...............................,
5000 atsišaukimų “Aukokime Vienos Dienos uždarbį 
spaudos darbus patiektus spaliu mėnesyj 1914. .. ■..jBĮ

Atmokėta “Kataliko" Spaustuvei: 
10.000 atsiėaukimų reikaluose Tautos Fondo 
125 laišku ................................. ........7..
1000 pagarsinimų,'..................... . ......................

visur ir visuomet
Brooklyno seimo

“Vienybė Lietu*

'Kaizeris lietuviams iš 
lonės norėjo suteikti 
karalių, tik lietuviai nuo amžių 
prūsokų neapkęsdami 
tokią brangią dovaną
Būtų kaizeris mūsų socijalistains 
viešpatį pažadėjęs, tie be abejo
nės būtų jam už tai net į kulnis 
pakštelėję. ,

savo ma- 
vokišką Ui

10.94
1.50
1.50
7.00

16.50
7.00

» 59.89

26 AO

3.00

9 31.00

Soeijalistai 
pasiremdavo 
nutarytnais. 
vninkų” paėmė ir paskelbė, kad
aocijalmtai seimo uutarymus su
laužė, vadinasi nebenori siųsti 
aukų per Lietuvių Mokslo dr-ją. 
Lauksime ką pasakys ant to mū
sų “draugai”.

atsisakė 
priimti.

“Keleivio” Balamutas išrado. . _ 
Amerikai naujų pavadinima, bu- viešpatavo, 
tent, proteaetoniška Amerika. r<b 
Turbūt aocijalistų tarpe atsirado

.Jau antra savaitė Amerikos 
lietuvių gyvenifne baisi tyla už-

Turbūt prieš and-

Burbulas.

MOTERŲ DIRVA
KĄ MES LIETUVĖS AMERI-1 Lietuvai autonomiją — o mes 
KIETAS, GALIME AUKOTI išeivės, ar nei kiek neprisidėsi- 

TĖVYNET"
Skaitant istoriją, beveik kiek

viena tautą, turi savo moterų 
garbingas motinas, kurių var- 
dą-ataktų minėti su pagarba, pat
riotes, taip mylinčias savo 
šalį, kad su džiaugsmu aukavo, 
mieliausią kas motinai yra — 
savo kūdikius, sūnus kareivius 
laimino juos, ydant eitų tėvynės 
gintų... Šioje gadynėje taip-pat 
esama tokių moterų. Siaučiant 

, šiai baisiai karei, skaitome laik
raščiuose apie motinas, kurios 
be ašarų, nes jų jau akys iš

džiuvę.. siunčia sūnus į karę....
Dievui ačiū, to iš mūsų čionai 
nereikalaujama, bet dėl to kad 
mūsų taip baisiai čia karas nepa
liečia, argi mes turėtumėm būt 
užšalę Tėvynei f Argi mums nei 
kiek jos laisvė nei gerovė nerfl 
pi! Ne, negalimas daiktas, jng 
mes lietuvės, lietuvės iš kraujo 
ir kaulo nuo šimtų metų, nors 
gal kai-kurios 
užaugusios, bet 
vių tėvų!

Ši valanda
Lietuvai svarbi, rodos kad vigų 
dirksniai intempti, rodos laukia
me kokių svarbių permainų. Tai 
yra knzis.. laisvė ar nelaisvė 
Lietuvai! Mūsų brangūs veikėjai 
— patrijotai dirba iš visų spė
kų, iš visos sielos, ydant gavus

Atmokėta Juliui Kaupui:
pagelbininkavitnę Tintos Fondo Raštininkui

1 ai d. vasario, 1915...........................................
pagelbininkavirnę T. F. raštininkui nuo 1-mos d.
d. kovo, 1915................ ■..VfV*.*
priruošymą Lietuvią “Tag Day” Chicago, III. (Bilos ir išlaidos)

nuo 1 d. HHUSio ligi

asario ligi 1-ai
25.00

30.00
117.54

. . V. Obiecunui už antrus 810.000.00 kasininko kaucijos 
Kasininko atmokėta už erpreso siuntinį į Mest Lynn, Mass. 
Pasiųsta Vilniaus S. N. nuo Karo Lietuvių dr-jai...................... e

P.

Kovo

9 172.64
25.00 

.08 
2,000.00

2,288.51

Išviso Tautoa Fonde raudasi..............- - - - - - -............. . ........  912,452.87
ATSKAITA UŽ TAUTOS FONDO ŽENKLELIUS IR KNYGELES.

3čis, 1915, Balansas .............................. . .........................' •
11-ta gauta nuo T. F. vietinio kom. už ženklelius West
Lynn. Maus........... ........................................ ................... .
83-čią Rauta nuo Tautos Fondo raštininko už ženklelio* ..

574.19

Išmokesnlai reikaluose Tautos Fondo ženkleli? ir knygiltą. 
Išmokėta:

Whitehead 4 Hoag Co. už ženklelius ........................ ..................
“Draugui” už 2000 knygelią “Autonomija” atspausdinimą

“ už kompoziciją ir sutaisymą “Tėvynės Ašarą’ knygelės

Viso reikaluose Tautos Fondo ženkleliu ir knygeliu išmokėta įr..
Viso už ženklelius ir knygeles Tautos Fonde randasi ........... ..........

randasi

2.00
2.50

ė7a?ė£

187.42
40.60
35.45

263.47
315.22

lietuviams, kurie aukojo Lietu
vos pavargėlių sušelpiami. per 
Tauto* Fondą, turiu ' nuoširdų 
ačiū. 

Kurie pažįsta ir atjaučia Lie
tuvos žmonių sielą — mūsų tau
tos dvasią — jtie vienkart - per-i __ ______ ____
mato kokios įstaigos nuosekliau-! zokas, Joaas Bagdonas, Juozas 
šiai gali Lietuvos gerovei patar- b,n*'’1<'lu»i 1 
nauti. Tautos Fondas daugiau
siai Lietuvai vilties žada ne-1 
vien pašalpos davime nukentė- 
jusiems nuo karės lietuviams, j 
bet ir Lietuvos politiškčuuAąisvės Į 
atsiekime.

Su

JnosM Aidukevičius
Bsltrus tekus

IF. Oegužis
Po 60c.: Tarnas Bižis. Jurgb 

I mAbrnm Tnnaa Tlandnnaa .T imZAg 
Mot. telionis. Mot

120

.75

Vr-

(Vardus aukojusią našiau 50c, 
negarsi n ame).

8u smulkesnėmis šukomis iš Le- 
zerut. Pa, $37.40

REDAKCIJOS ATSAKAI.
pagarba ir Lietuvos meilė. Į 

Dr. A. K. Rutkauskas.

WE8TVILLE. ILL
Lietuviu dienoje 4 ir 7 d. kovo aukojo:

Vietinis klebonas kun.- P. Vana
gas *10.00

J. žebrvs ąi JA
Po 91.00: A. 8. Vaitkus. A. Mon 

delta, J. Vini-kns, P.' Sriubas, J. Kar
pis. K. Miėiuda. A. Mitačionis. M. 
Miėiudienė. E. ftlikienė, J. Jeramaitė

Po 1.50c.: J. Kupstas. J. Kontrimą- 
vičia, P. Mažeika, J. Raina (lenkas). 
P. fiiinkns. J. Tamošiūnas A. Miklovas. 
A. Vitkus. P. Perek (lenkas), K. Ger- 
mauskis, J. Misiūnas, V. Bernauskis. 
J. Gustas. G. Paule (lenkas). A. fili kas, 
V. Mielenienė. M. Balserienė, A. 
Kontrimavičienė. P. Jnrgutienė. M. 
Vaičkienė, P. Juknevičienė, J. Aerpe 
tienė, O. Povilaitieuė, B. Btarvilevi^ 
ėienė. Z. Bezonka (lenkė). B. Ireiti- 
kienė M. Jekaitė. A.
(lenkė).

Smulkiu $17.03. Viso 
Kasoj buvo $12.41. Išviiv

Tautos Fondo raštininkui 
Miškini, pasiusta $45.69. pas 
T. F. komitetus li»’*

T. F. komiteto rašt.. A. S. Vaitkus.

Gidinskaitė

953.28 
965.69

p. A. A. 
vietinius 

920.00

MELROSE PARK ILL.
Vasario 28 d. šr. Jono Krikštvtojaus 

draugystė perengė prakalbas. Kalbėjo 
iš Chicago atvažiavę kalbėtojai. Per 
prakalbas buvo renkamos aukos. Au
kavo šitie asmenis:

M. Šimanskis 1.00; Fo 9A0e.; J. 
(tubeliutė, GureeHs; -4Oc., J. Bene
sąs. 9.35e. M. Dargaitė; po 9.30c.: 
N. Verpeckia, F. Valuckas. B. še kėnis; 
po 25c.: P. Matrikis, A. Daubarienė, 
L. Armelintė, A. Amegelskis. J. Jami- 
šia. J. Žvirblis, K. Kssputis, J. Aleliu- 
nas. K. Kuklia. J. Damaševičia, P. Kri 
minskas. M. Sc!vikis, K. žvirblis. S. 
Juška. J. Janušauskas. S. Bružas, M. 
(ludrvvičia, K. Maitintas, F. Kaza- 
tauakaa, N ^hlaAiukė, M. ,1. Meleš, 
K. Jonelis. M. Valiutos, L. tomanaitė, 
B. Aekonis. A. Pranekevičia, M. Gus
tas, J. Bredis.

Iš viso su smalkiomis aukomis 
rinkta 912.52. Iš tų rasta vienas 
leris negeras, taigi liko 11.52.

*11.52. priėmėme. “Dr.’’ Red.

au- 
do-

JERSEY CITY, N. J.
Kua. J RaStatiz
Po 9200: J. Valutis ir J. Bartkevi

čiui.
Po 91.00: O. žvirbliutė, O. Aldukai- 

te, A. Zutkiutė, A. Zutkiutč, A. Vila- 
tienė, A. Btrumzkiutė, A. Kamaraus- 
kiute, J. Dembauskiutė, K. Marcinka, 
J. Pojeda, J. Tamulionia, J. Stanio 
nia, A. Merkevičius.

Po 50c.: M. K. Marcinkevičius, 
Marcinkevičienė, T. Apanavičienė, 
A otulis, P. Samulėnaa, V. Daunys, 
Linkaitis, K. Mmbariutė.

Po 25c.: J. Žvirblio, J. A. Marcin
kevičius, B. Nekrašas, J. Btnunskye, 
P. Alįonis, P. Benkjrs, M. Kažiukaitie, 
P. Balnas, A. Juknevičius, A. ftirvi- 
daa, V. Rapkanskas, P. Autulyčia, J. 
Šukienė, J. Aleiiunaa, P. Tyliutč, J. 
T. Kazlauskaitė.

Smulkesnių surinkta
Viso labo ii Jersey City. N. J. 928.90.

93.00

M.
V.
K

ItiraiBk' 
du kart, 2

Ketvergo vak. Apr. Bal. b d. < 'o-

Dir binink ui. T« m n t os »• lapyvard p 
“ Darbiu i ūkas'' pakeitemė. “Vw®a« 
ii darbia i aky Kitai “Mūsą Dir 
vos” sandarbininkas pasirgo darbi 
ninku Ga! ai tai nepyksite. Už raž 
tas ačiū. Sunaudosime.

“Mūsų Dirvos” rėmėjams. Į. “Mū 
są Dirvą” gauname labai daug raž 
tą. Apie patalpinimą visą išsyk Bėra 
ko ir manyti. Stengsimės visu raštus

Apr. 11—12 d. 8t. George salėje 1313 
Quarry avė., Grand Rapida, Mink.

Ketverge ir Pėtnyčioe vak. Bal. Apr. 
15—M d. Meidaiio aalė 2248 W. 23rd 
PI., Chieago, IU.

Bubėtos ir Nedėlios vak. Bal. 
Apr. 17—18 d. iv. Antano par. salėje, 
49 Court ir 15 gatvės, Cicero, UI.

Utarniako ir Seredos vak. Bal. 
Apr. 80—21 d. Steponaitis ir Stančike 
sale, 1822 Wab*nsia avė., N. Bida, 
Chicago, EI.

Pelnyčius ir Bubatos vak.
Apr. 23—24 d. Apvelzdbe THevo

Bal.

CM-
cago, Ui.

Nedėlios ir Panedėlie vak.
Apr. 25—26 d. Columbia salė. Be.
Paulina ir 48-tos gatvės Town of La*

telis tuojau netilps, tai reiškia dar 
savo eilės nesulaukė. Meldžiame ir 
toliau visą °Mūsą Dirvos rašytoją 
neužleisti darbininką svarbaus klau 
simo.

P. Raibikiui. Susimildamas tamstelė, 
Laiške rašai, kad keliais žodžiam pa 
pasakosi visą reikalą, o prirašei ilgą 
12 lapą. Ir geriausius norus turėda 
mi negalime tamstos rašinėlio patai 
pinti. “Mūsą Dirvoj“ per daug 
brangi vieta, kad tokius milžiniškus 
straipsnius talpinti. Tamstos mintimis 
pasinaudosime.

Vištyčiui. Ačiū už rašynėlį. Gal vė
liau ir sunaudosime.

M. T. Strikol Tamstos koresponden
cijos indėti negalime. Galėtume išdėti 
į skelbtiną skyrių, jei tamstos norėtu
mėte už tai apmokėtu

Ig. Aukštuoliui. Kataliką bažnyčio
se Velyką apeigos visur gražiai ap- 
4 aiksriojamos, taigi ištisai spausdinti / 
negalėsime.

Bal.

DAUGELIS PASINAUDOJO

KAINOMIS.

J. M. Vlsraičiui. Protestų prieš J ffaį priimti.
H. sykį jau dėjome į “Draugų“, tai ... ___
gi mums rodos, kad tuo ir atlikome į * 
savo priedermę. Kas buvo reikalinga JOS.
viskas buvo išaiškinta. Tokie ilgi 
ginčai skaitytojams naudos neduoda, 
nedėsime. Gražiname.

J. S. Zaiaginnt Tamstos eilės 
“Draugų" dėti netinku.

VI. P—etas. Negalėjome indėti 
praėjusį numerį bus sekančiame.

Butkevičiui. Eiles rašyti reikia mo
kėti gerai ir lietuviškų kalbų ir tam 
tikras eilių ra^Į-mui tiesas. Patartume 
tamstai pasiskaityti veikalus, Mairo 
aio, Jakšto, Kudirkos, Vaičaičio ir 
k. Prisiųstųjų nedėsime.

V. Spurgtul Atidavėme “Mok 
sleiviof * redakcijai.

žemės Dulkei Tamsta pasivėlavai 
savo ‘ ‘ džiaugsmus' ’ prisiųsti. Nedėsi
me.

Esperantui. 
ranto dedami 
respondeneijos 
skaitytojams 
savas gyvenimas daugiau, neg 
Nėdėsime.

A. B—s. Tamstos korespondencijų 
indėjus, beabejonės, daugelis pasijus
tu įžeistais ir prasidėtų bereikalingi 
ginčai per laikraštį. Tai nėra nei vie
nai nei kitai pusei naudinga. Taigi 
turime atidėti šalin. Malonėkite kų 
nors geresnio iš vietinio gyvenimo pa

' rašytu .

Straipsniai apie 
4 * Drangas1 bet 
apie j v veikimą 

neindomu. Jiems

.65 |

AUKOS TAUTOS FONDUI

WESTVILLE, ILL.
Lietuvių Dienoje 4 ir 7 d. kovo 

iv. Petro ir Fovyio parapijoj buvo 
renkamos aukos nukentėjusiema ka
rės metų lietuviams. Aukojo:

i

rupi 
kitas.

SKELBIMAI.
JO PATIES GYDYTOJAS.

Praktiškas žmogus visados yra 
pasirengęs ant visokių atsitiki
mų. Mr. Jos. W. Vokai randa
si tarp ju. Kadn jis nukirpo, fir

Atidarius ‘‘Draugo” Ben
drovei PINIGŲ SIUNTIMO 
SKYRIŲ ir priimant pinigus 
nusiuntimui į Lietuvą piginus, 
kaip kiti, daugelis pasinaudo
jo proga — pasiunčiant po ke
letą desėtkų rublių savo gi
minėms. Pakol rublių kaina 
dar nepakilo, patartina yra 
naudo tiesi ta proga ir vi
siems, kurie nori atjausti sa
vo tėvus, brolius ir gentis 
Lietuvoje kenčiančius karės 
vargus. Prie progos, patėmi- 
jame, kad pinigai į Lietuvą 
galima nusiųsti ir telegramų.

astuonias . dienas gau
namas atsakymas, kad pini-

.. Apie kainas 
klauskite “Draugo” Redakci-

VALDYK ŪK$ ABKANSAS IK
LOUI8IANOJ.

Įmokant truputį ii kalno gali įsigyti 
keturiasdešimt akrų ūkę akinimuose. 
Daugelis svetimtaučių paliko turtingam 
ant Arkansas ir Louisianoa žemių. 
JSs galite padaryti tą patį. Laisvę ia- 
gijc slavokzl, čekui, lenkai, lietuviai 
ir kitų tautų žmonės ant tų žemių ap
sigyvendami kolionijolfti. Pilnų infor-

Lir.rt,
Room 718 La Baile Btation, Chicago.

NAUJA KNYGA.
“Išsimokinimo Gaidų” (notų), Dai

niuoti Groti, Teoria, Harmonia, Cho
rus mokint kaip vartoti muzikos įstru- 
mentus. prisidėk prie išleidimo arba 
gauk vieną knygą dėl savęs dėl at
sakymo siųskit už 2c. markę. Gerbia
mi Klebonai, Duduriai, visi geri žmo
nės adreeuokit:

G. A. BARONAS,
MCKEES ROCKS, PA.

SPBCIALIB BABGENAB.
Farmų bargenas mūsų naujoj lie

tuviškoje kolionijoj. 78 akrai puikios, 
lygios geros ūkės žemės. Tiktai 3 
mylios nuo miesto ir 1 mylė nuo mo- 
kyklos Ant gere kęlio Heme 
lių - sodnas, 75 medžiai. Medinai na
mai 16X24. 10 akrų išvalyta. Kaina 
tik 92000. Pusę įmokėti kitus ant iš
mokėjimo per 5 metu*.

GBIMMEB LAND OO.
1286 Milmaukee ava^ 3rd noor

CHICAGO, ILL.

KAM GYVENTI DULKĖSE IR 
ŠVANKIAME ORE?

Jonas žebrya^— $1.25
Po $1-00; A. 8. Vaitkus. A. Mon- 

deiko. J. Vinckunas P. Sriubas, J. 
Karpis, K. Mičiuda, A. Mikučionis, 
M. Mičiudienė, E. Alekienė, J. Ja- 
remaitė (lenkė), J. Slimaitikė.

Po 50c.: J. Kupstas, J. Kontrima- 
vičia, P. Mažeika, J. Buina, (lenkas) 
P. fiimkus J. Tamošiūnas, A. Miklo- 
vas, A. Vitkus, P. Perek (lenkas), 
K. Germauskis, G. Paulė (lenkė), 
A. fili kas, J. Misiūnas, V. Bernauskis, 
J. Gustas, V. Mielenienė, M. Balse- 
rienė, A. KonsrinavUienė, P. Jut- 
gutienė, M. Vaičkienė, J. Serpitiene, 
P. Juknevičienė, O. Povilaitienė, B. 
Svarievičienė, Z. Besonka (lenkė), 
G. F$ptikimė. M. Jekaitė. A. CH- 
dinskaRė (lenkė'

8rt>ulkią — $17 03
Viso labo suaukota — $53.28
Pas visgini T. F. komitetą buvo 12.41

Viso labo pasidaro $65.69
T. P.

jis apie tai sako: Trmerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno Eli- 
xiras mane išgydė. Aš sirgau vi
durių liga ir nusprendžiau išmė
gint tą gyduolę. Taip greit aš 
ją pradėjau vartoti. Daug padė- 
kavonių už Trinerio . gyduoles. 
Jos W. Wokal, BelfieTd, N. Dak. 
Ligose vidurių bei žarnų pa
prastai yra reikalinga išvalyt kū
nas, kad prašalinus visą pra 
gaištingą medžiagą. Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno Eli- 
xiraa yra labai geras, paliuosuo- 
jantia vidurine tonikas, kuris 
turi būti vartojamu užkietėji
me vidurių, nerviškume, nusilp
nėjime ir blogame vidurių viri
nime. Kaina $1.00. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufacturer. 1333 
—IMU bo. Asldaud aveM t/hiea- 
go, m.

Trinerio Linimentas duos nau
ją stiprumą nuirusiems musku
lams. Labai geras reumatizmui 
ir neuralgijai. Kaina 25c. ir 50e. 
per I ną ų 35e. ir 60c.

Mes lietuvės moterys, dar esame1 
mažutėlės viešame veikime, gal 
dar daugybę iš mūsų nesupranta 
nei to žodžio “patrijotė”, taigi 
mes negalime nei rašyti mernori- 
jalų, nei siųsti narių į Tautos Ta
rybą, nes mūsų organizacija dar 
menkutė ir silpna — bet vienu 
vieną daiktą, mes moterys gali
me daryt, tai yra t gelbėti mate- 
rijališkai mūsų naują, organi
zaciją Moterų Sąjungą. Sąjunga 
turi gražų tikslą, bet prie to, 
dar reiktų pridėti (nors šiame 
laike) kad, darant kuopoms ko
kius vakarėlius, nors V& gryno 
pelno eitų į Tautos Fondą.

Netik Sąjunga, bet visos lie
tuvių moterų draugijos, po vigą 
Ameriką turėtų skirti dalį savo 
uždarbio tam tikslui. Šiame laike 

’ rengiami įvairūs šokiai, vakarė- 
' liai, atėjus vasarai, prasidės pik- 
1 nik ji, ekskursijos, taigi sesut 's. 
’ atkreipkytė atydos į šį užmany- 
■ iną, svarstykite savo susiriuki- 

muose ir aukokite, aukokite, au- 
i kokite kiek galite Lietuvai!
1 Lietuvai gavus autonomiją, ga- 
; lėaime ir mes džiaugi ies ir di- 

džiuoties. kad ir tne« Ameri
kietės norą vieną 1000 dalele pri
sidėjome prie išlaimėjimo.

Vaide! ytė

Pas

yra neapsakoMai

RAČIŪNO PAVEIKSLAI.atsako

MULEVIČIUS & SUTKUS,
Račiūno nauja paveikslą Berija ii 

karės lauko. Pirmų kart Cidęagiečlai 
ant Judamųjų paveikslo. muštruotos

WE8T LYNN, MASU
91-001 M. Biekša, J. Adomsvi-
T. Bingelis, J. Baltrušaitis, V.

Po 
šias, 
Piknikas, E. Bagdžiutš, E. Bilinskie-

raštin. A. A. Šlakiui pasiųsta 
$45.69

vietinį T. F. kom. liko $20.00.

en k Irii n
i labo ausų ir az zeuhleiuu jplauite .y................ .....

Viriui nurodyt* suma randasi audėt* vardu T*utoa Foud** '.Litbuauian 
National Fund) Polithania State Banke 1910 Carzon Str.. Pittaburah, P*.

B. VAIŠNORAS.
Kasininkas.

P. B. Gerbiamieji aukų siuntėjai malonės atleist ui ne talpiaima visų siun
tėjų aukų vardų. Dalykas tau*: kur randasi vietiniai Tautoa Fondo Komite
tai priverstas buvau įvardinti tik vietas ir kad tos vietos vietini* T. F. komite- 
,tas prisiuntė tiek aukų. Tų pačiu metod* vartojau ir draugijų Karšinant. Gari 
sint vardus prisiuntusiu aukas, dadedant. kad tai aukos koki* nors vietinio 

- komiteto surinktos užimtų daugel vietos ir laiko.
B. Vaišnoras, Tautos Fondo Kasininkas.

čia gimusios ir 
argi ne iš lietu-

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
_ PRANEŠIMAS.
belaukiant Lietuvių Dienos 

šventimo pasekmių, tikėtasi 
Tautos Fondo iždo pasidvigu- 
binimo, tai ir Tautos Fondo 
iždininko apsaugos padvigu- 
binimo reikalas pasirodė ne
atidėliotinas.

Taigi, kovo 1 d. 1915 m. 
Tautos Fondo Valdyba pakė
lė savo iždininko, p. B. Vai
šnoro, (Pittsburgh, Pa.) ap
saugų (kaucijų) net 
dvidešimts tūkstančių 
000.00) dolerių.

Už p. B, Vaišnorų
“Tbg National Surity Co., 
iJ& Broadwey, New .York, N. 
Y.”, Toji kompanija, spa
lio 1 d. 1914 m., davė t. v. 
”Bond” po No. 100505, ant

dešimtis tūkstančių ($10,00.- 
00) dolerių, o kovo 1 d., 1915 
m., ta pati kompanija, išdavė 
antrų tokį “Bond” po No. 
100677, ant kitų dešimties 
tūkstančių ($10,000.00) ap
saugos.

Taigi, dabar Tautos Fondo 
'Iždininkas yra pd' dvidešim
ties tūkstančių ($20,000.00) 
dolerių apsaugos.

Tautos Fondo Valdyba.

sulyg 
($20,-

AUKA TAUTOS FŪNDUL
Kun. J. Oleehn(iwicz, iž Lo

veli. Mas«., atsiunti man čekį 
už $25.69 kaipo aukų ilfeutog 
Fondui. Šie pinigai surinkti 
kušį. J. O. parapijoje, regiu 
Lietuvių Dienų švenčiant.

Tų čekį perdaviau adv. A. Šla
kiui, T. F. R.iitminkui, ydant 
pažymėjęs savose knygose, Lo-

Po 50e.: Bernardas Aliukonis, J. 
Majauskas, 8t. Jevanavičins, J. K rū
gte lis, M. Balkus, V. Trečiukas, L- 
Borisas, M. Balukonis, 8. Valkiavi- 
čina.

Po 85c.: M. Jodzavičia, K. Boras, 
M. Rutkauskienė, V. Navickas, B. Vir

kienė, V. Bingelieuė. J. Benkus, J.
Stulginskas, M. Saulėnaa, A. Jankaus- 

. kas, A Platukis, A. Bingelis, S. Bal 

. kas, A Beržulioais, J. Bekeris, A. Din

Smulkiomis aukomis surinkta $1.00.

Kodėl nealkėlti į ramią ir įvairią 
vietą, kame oras tyras ir sveikas ir kur 
nėra to didžio bildėjimo.

Apie Marąuette Park, arti lietuvią 
Iv. Kazimiero. Vienuolyno, randasi 
puikiausia vietą dėl ramaus ir sveiko 
gyvenimo, čia lotai ir namai dabar 
dar galima pirkti pigiai: $250.00 ir 

ilmokėji- 
j*u pa- 

apsipirko 
yr» pigi.

augliaus ir lengviau 
maifl. Daugelis lietuvią 
sinaudejo tą progą ir 
lotus ir namus, pakol kaina
Čia žadą būti vieną iš didŽiują lie- 
tuvlšką kolonijų Ohicagoja. Apsigy
venę čia lietuviai jau turi savo drau
gija ir rūpinasi įsteigimu psnąjijos. 
Western sve., 63-čios ir 69 gt. karai 
jungia su miestu.

Jeigu nori uždirbti pinigus, tai 
pirk dabar lotą, kurį galėsi vėliaus

mokėjęs. Rankoje pinigai laikyti yra 
pavojinga Ir atneša tiktai 3^į. Pini- 
gal induti j lotus greitu laiku pasl- 
dvigubtns. Jei turi 50 dolerių gali 
Ingyti lotų ant Išmokėjimo ir už
dirbti pinigus. Ateik Pas mus, o mes 
Jums aprūdysime didilaurins “bsrge- 
aus" Ir išaiškinsime, kaip padaryti pl- 
nigua.

Kreipklesl ypatlškal, laišką arba 
telefonui, k.

dakcljoj) TeL Drover 6114
Vakarais, 2118 Wert 

T ei. Drover CHICAGO,

6

6



Kuopos valdyba

i 1300 3t. <'Utųrlv - avė., Mavwood, III.
TAUTOS F0KD0 VALDYBA FF‘j;tn«’ų rašt, Hamalionis Bos 593

Knntamk** »r. A. K. RutkauA :SMk, IU. i , .
ri.U.oAl StrfoBkcvUta. tMU U-3

Wanamie. Ps 75 kp. laikys be' 
baisį ML-mii km :< 1* d. balandžio, į 

» pietų, parajojos mo-1
t Velykų i

į 13^ ' - - — ■ --—

iii. auna kas trečia nedėl-liv sUiveskiti 
račuerio, pirmą vai Į A. Lietuvninkas, rast. i Dovana

3235 So. IlalHed st., C \\ ji j? -h • u h o sveti

Carson st., S. S., Pitt^urgh,
Iždo Giobėj&į:
Kun. F. TCfinė 

gt., (^hieago, 111.
Jonas JgrGsevieiiia, 1048 5Vas 

hington st., Nęrwood, Mass.

TV. IRtK'
I WAXMBGAN, ILL., VALDYBOS 

ADRESAI:
I Pirmininkas: 
Į 1344 So, Jaekson Str. 
JPagelbrninkas, 

1416 So Bark /

j Svetainė bna atvira ir 
DRAUGUOS, imamoa uuv 12 vai.

tikintą Iš <1. balandžio 1 vai. 
j nonoje pampi jo« svetainėje. i

Juoias B. .tautinu rust iii.

Steponas Keliotis,

▼aldyboi antrašai:
PresidentM: K. S. Krniiaakaa, 

89 Ten Eych at., Brooklyn, N. Y.
Viea-preaidentaa: J, Rikėorai 

ti», 91 Congraaa ava, Waterb*ry, 
ConiL

Bakretortm: 3. 8 Vaaillaukaa, 
113 N. Greena «t, Baltiaori, Md.

, Kazimieras Burba, 
11416 8o. Pirk Ava.

Protokolą raštininkas, Antanas 
teuso^ka, 1338 Sb*ridan Bos d.

Finansų raštininkas, Jroninaas 
buHms, 712 — 8th 8tr.

Kastninkas, Antanas Bakšys, 
So. Victoria Str.

Kasos globėjai:
Juotapas tecaldrokis, 1113 —- 

'Str.

1B7

Itth

M Mtfri (t., EdirardaviUe King
Jarkron Str.

1. Maršalka, Pranu Dapkus, 1407

Kiyytatt: Km. 3. Isinra, P.
O Freeland. Pa.

DtmUIom Vado nu: Kas. J

Aatsua Didjurgia,

Kaam Globėjai.
J. Btnlgaitu, 122 8. Iliada sL, 

W0kM Bat-ra, Pa.
V. Lakoėeriila. P. 0. MiruraviUa,

•veste JuoMpo DrnofUoa, Bboboygan, 
WU, valdybe* adresai: 

Pi rainis kas: Daugirda Pranas, n<
tat

Chicago. Dl. 15 kp. laikys bertaini
nį eusirinkimą 18 d. balandžio 1 val i 
po pietą, ov. JurgU parapijos svotai-Į 

Visi nariai turi būtinai susirink l 
naują atsivesti.

G. 8. Žakas, rašt.
tl ir

WaWibuiy, Couu. 107 kp. tarės ber- j' 
tainiuj ausirinkimą 18 d. balandžio 
vai. po pietų senojoj Rvetain’j. Maus! 
k viriname atsilankyti.

K. Pranulis, raštin.

Westnlle, III. 94 kp. turės britai- 
ninj susirinkimą 18 d. balandžio 1 
vai. po pietą. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti kviečiame sufcirintfti. Įsto
jime mokesnis tebėra pigesnės, nau 
dokitės proga.

A. S. Vaitkus, rašt

Nėra geresnės dovanos tavo gi
minėms Lietuvoje, kaip pasiunti
mas jiems keletą rublių pavasa

rio reikalams.
Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per 
“DRAUGO" Adminieraciją. Tavo gimines ken- 
čiadidį skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke-

Dabartine rublių kaina yra sekanti:
10 eeb. už $5.05 100 rub. už $49.00
20 .. $9.95 200 „ $98. (K)
30 j, „ $1190 30(1 „ ,, $147.00
40 .. ,. $19.80 400 .. .. $196.00
50 E. „ $24.70 500 ,, $245.00
75 .. „ $36.75 1000 „ „ $49000.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS. 
^BOCKFO&D, ILL. VALDYBOS AD

KĘSAI:
Pirmininkas, Karimiems M ik les,

1025 & ICain 8t
Vice-pirmininkaR Mikola# Junkeri 

čia, 1614 13tb 8t.
Protokolą raštininkas, Jtftiaa J.

ITėrčaltk, S. West St.
Finansą raštini akas ir Iždininkas 

Povilas T. PetrėMS, 438 teis n d ava.
lžd< globėjai: Joaa* Zubinaa, 1129 

S Church St.
Viąeenta* Kadzevičia, 411 lalami

Indiana avs.
1. Sekretorius Stankus Antanas, 

1414 New York ava.
9. Sol retortas Rutkauskas Juoaaa,
Kasos giobėjsi:
MarenlaKis Antanas, 1839 S. 14th M.
KuUuskaa Andrius, 1823H Indiana

YoungRtowu. Ohio. 63 kp. laikys 
bertaininį susirinkimą 18 d. balandžio 
4 v»i. po pietą -vokiečių salėje. Kaip 
•eni nariai taip ir norintieji pristra- į 
Syti kviečiami skaitlingai atsilankyt.

H. arikauskas, r aš t J

M*T*alka, Karosas Juosės. *14 Clars

Kasininkas A&lčius J soras 811 
DiHnghnm ava.

Maršalkas, Kazin-teras Brazas, 1543 Į
8. Mest St., ir Izidarias JKomza.

DRAUCTST* «V. JDBOTO KABEI 
VIO, NOBWOm>, MABS.

S. L R. K. A. KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI.

Pag. P. Kudirka 31 Pranklin st.
Prot. Rašt. J. Verseckas. 1184

Fia. Kast. V Seroiia, 566 Plosiant

•Mioiota? V.

Iždo globėjai:
1025- Wasbingtoa

S. Vitkauskas.
Marlalka G. Glėbas,

BpririiisrUta,

ChiCMfo, m. 39 ta kuopa laikyt* l»er- 
taininj susirinkimą, IR d. balandžio, 
3 vai. po pietą Eilh< Svetainėje, 5728 
H. State g-Hy

Kviečiame viens nariui^ pribūti nū- 
nėtnn susiriakiman, ne* be kitą avar- 

iibių rmicahi Ims renkama* ėhrie^ata^ 
neimti i

A. J. Sutkus, rasfin.

0M Wasbingtos st.
61 Btruravaat

SBAUOTSTM IV. JONO EVAMSB- 
I.I8TO CHICAGO, ILL., VYKIAU 'mokėti na

SYBS. ' ištarimą
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Unios lyką.

Bentleyville, Pa. 92 kp. laikys 2 ber 
taininj susirinkimą 18 d. balandžio, 
tnojan po sumai bažnytinėj svetai
nėje. Visi kviečiami susirinkti ir už- 

hkesains. Rus svarstyta apie 
kaygyao ir daug kitą da

3. Kišis, rašt.
Vtee-pMM.' Juoz. Šimėnas, 911 W. 

191 h PI.
8 Dargia 838 W. 18 ai.
Petrai OliUvakia,Fin. Sekr., 

■V. 15tb at.
Kaslnlskas

Bo. Hslated «t
Maršalka Petrai Augustinu 

W. 17 PI.

Ant. Lėk niekis,

711

1739

713

MtUl dieni
kiekvieno mėnesio 1 vai. po piety 
Dievą Apveizdoe parapijos avgtainėj, 
18 ir Imoi gatvė#.

DRAVGYBTt *V. MYKOLO ABBA- 
NIOLO, COLUNSVILLK BL.

PrrzideatM Juozas Gndelisuskss.

Duąuosne, Pa. 102 kp. laikys 
nį susirinkimą 18 d. balandžio 
Home te ad, Pa_, pobažnytiueje 
Malonėkite viri nariai susirinkti ir už
simokėti prigulinčius mokesnius, ir 
naują narių atsiveskite.

B. Jakubauskas, rašt.

bertai- 
2 vai. 
aakj.

Mt Čalmoj Pa. 47 kp. turės, mi- 
ririnkimą, 18 d. balandžio, po sumai 
parapijinėj mokykloj.

S. Petruškevičius,

Scrsaton. P*. M balandžio, 30-ta kp. 
turto saro bertainini rnuurinktaia

Semisary str.
Frokolų Baštisiukss, P. Pranaitis, 

431 Bpris* str.
Finansų Bašf. F. Stankaitis, 910 

High str.
Kaaiainkas Kaziaurras Karaliūnas, 

419 So. CUnton str.
Kasos gįobėjai:

Jonas Norkus 904 Vasdelia str.
Binkėjsi Antanas tiudeliauskas, 

001 N. Hesjinria str.
Maršalka M.. Gndelūiuskas, 404 N. 

1
Metiniai nnsirinkinrai atsibus a * 

ketvergi sausio ra. pusmetiniai 2 ket
verge liepos. Paprasti susirinkimai 
atsibfina, kas 2 ir 4 ketvergi, kiek

Privalo kiek vienas narys atai lankyt,’ 
nteimokėt nava duoklę, dalyvant bu- 
tarymuoRe ir delegatu rinkime. 83 
kuopa yra kviečiama taip-pat daly-; 
raut ir svarstyti aei mo rengi mę. 
Nauji nariai maloniai bna priimami.

A_ Sodeika, rašt.

Elisabeth, N. J. 3 kpi laikys bertai 
tainini susirinkimą, 21 d. balandžio 
7:30 vai. v&k. bažnytinėj salėj. Kvie- 
Mami visi nariai pribūt, užsimokėti.

Ig. Balčiūnas, rašt.

Braddock, Pa, JOJ kp. turės imsi 
rinkimą briaad'žio Jd d. 9 vai. po 
piety pa* aek rotorių K. Jokūbaiti 
Wa“bington »tr, Vriua kviečiame 
atrinkti.

822

NEKALTO PRASIU PAH 
DBAUGUA ’A'AUKEOAN, ILL, 

MOTISTKACIJa : 
Pirmininkė — Oas V Miliutė,

K. Joknbaltls,
AD

1349
3 kp. laikys su 
I d. balandžio

▼iee-pirm išlakė — An anurija

Protai. ralt.
Sbenandoah. Pa

Victoria St., VTauiegati,

4Ū k p. laikys 
airinkimą 18 d. balandžio, 1 
pietą bažnytinėj Svetainėje, 
kviečiame auairinkti.

P Karerojas,

I>»

rast.

m.
Karininkė — Marijona Zelealaklo.

BBAUGYSTtS 6V. TONO KKIK^TY
TOJAUS, MELUOSE PABK, ILL.

VALDYBA:
Pirmiointe J žvirblis, 595 

Mclrose Park. IK.
rz b-rtaisisį aūserišiimlĮ balandžio
18 d. tuv/’a ^o sumai, L.. ..nyėioe ev. 
tniuėje Visi nariai ir norintieji pri-

7U»<i1;if, Fa. 49 kp. laikys astrų! 
bertaininį susirinkimų. 1S d. bsl 2 
vai. po pietų pas kuopos raitininkų, 
A. Jaknronj. Meldžiu visu, annirinkti, 
užsišnekėti.

A. Jakučionis, r ant.

KNYGŲ M£G±JAMS!
Nuo seno yra sakoma, kad “Knyga 

— žmogaus geriausias drangaiBet 
svarbu, kad draugas —- knyga būtą 
gera ir suteiktų 
dą. Kaip tik

skaitytojui nau ■ 
tokia knyga 

ir yra ‘'Oliveris Tvirtas”. Parašyta; 
žinomo anglą rašytojo Charles j 
Dičkėm, Lietuvių kalbon versta Jono į 
Kmito. Vertikas savo darbą atliko į 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamaeniąją gy
venimo pnaų, parodo visą skurdą ir 
niekingumą, knris slėpiasi po žiban-1 
čia skraiste Londono miesto. Yra iri 
šviesesnių bruožų, kario paįvairina 
tarini. Didelė knygą suaid ėdanti iš 
52 skyrių i? 520 pūstnplą. Atspausta 
aiškiai ant
Uk. L...?............   81.00

Nemažiau nusisekus už "Oliverj

pasaulyj, pagaraė 
Mark Tvain ’o, ir 

lietuvi? kalbon jau 
žinomo Jono K m i-

Parašyta visam 
jnsio humoristo 
versta iš augią 
gerai lietuviams
to. Kaip Oliveris Tvristas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry 
Pinnas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip puikiai augę- 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
vietas, taip reališkai perstoto Huckle 
berry ir jo neatskirinią draugą Tarną 
Rawyer*i, kad skaitytojas sn didžiau- 
siu žingeidumu seks tą Unksmių 
draugą keliones ir nekartą nusijuoks 
iš ją prietikių.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži
nas, fltokuoia vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny 
gos formatas 6%X8% colių talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 poslapius. 
Kaina su nusiuntimu ........ .75

Tikras malonumas skaitytojui ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš 

’if trevrut# Kari

ak&itytoja patrauks germ> pasiskaity
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
žią artistišku leidinio, bet šv. Kazi
mierą galima drąsiai prie kaityti prie 
gerų-geriaušių. Turinys susideda iŠ
keturių dalią: 1) Bv. Kazimiero gy
venimas ir jo reikšmė mūsą tautai. 
Parari 
mieras 
K. U.

kun. P. Lapelis, 2) Sv. Kasi 
jau n ome ūps idealas. Parašė

3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
Rutkauskas, 4) Giesmė į fiv.

Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
nas. Kiekvienas rašytojas na v o už
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai 
apibūdindamas savo temą. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20 

Apsvarstyk I Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dei rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė! 
Dievą t visados ir visur tave mato. 
Mini, Dievas teia, duos dangą ar

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 aiikų ir pilną adresą iiuntėjo. Išpirkit® mo- 
ney -ifcrį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su 
laifku atsiųskite į “Draugo” redakciją žemiau padėtu 
ad>t8u. Mes pinigus veikiai išsiųsime j paskirtą vietą ir 
pn režime fcpie tai siuntėjui, pasiųsdami kvitą. Jeigu pi
nigai nerastų tos ypatos, kuriai yra siunčiami, tai sugrįš 

atgal ir^bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prapulti
niekados negali

yra geras tiktai dabar. Rublių

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 40th Street, Chicago, III,

Norintiems atsilankyt’ ypatiškai, Pinigų Siuntimo 
Skyrius-atviras nuo po pietų iki 9 vai vakaro.

Mašinų darbas Sienoms lentos Stotui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

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

me į visas miesto dalis.
Telephone Drover 6300

MOTERYS! DABOKITE SAVO 
SVEIKATA!

Hkalbėnių prorinSuul yra i*unku* darbas. 
Tikrai sunku ir nesveika išstovėti kelias va 
landa t-, kadį pečiam* žiluma tave kaitina. 
Šiluma ir garas moterų sveikatai labai ken
kia. Kad išvengus nesveikatos ir galvos 
skaudėjimo. pamėgink prosą “Imperial", 
sn kurią laike dviejų valandų auprosuori 
visos savaitės skalbinius ir nesijausi nuvar
gus. N«*kandrs tau nei «alvą. nei pečiai, nei 
kojos. Ir autaupyti galėsi nemažai. Kuras au- 
šildimas pečistiH, kad užkaistu prosą, kai
nuoja 30 c., į savaitę, $15.00 į metus. Gazi- 
aio proso vartopma* ataeiua 18 c. valandai. 
Ele k ros proaas apsiama 26 c., vienam tik pro 
riti imu i. Sušildinias gi mūsų •Imperini”, pro
so kainuoja 2 c. visos savaitės skalbiniams 
išpsoeuoti "Iniperial” prosas gvarantuo- 
janras. Fabrikus gvaranriją prisiunčiame bu 
kiekviena presą. Importai • prosas kainuo
ja tiktai •4.00. Duodame išmėginti dykai.

sime ospwu i>a»iž»rėjiinui ir išaM«inimui. 
Jei nepatiks. suur*fek minu laike 2 sa
vaičių, o mes tuinsysagrųžinaine vimw nini 

■"ik-agoje. tas gali «s»- 
i, o mes išrodysmu- ir 
reikia nik Ūdyti ir tt.

ra tikras palengvintojas 
siuto jas pinigų ir svei- 
nors syki yra mėginus 
■* rirnch tnd isn iii To

kias pinigus neims
Bašik šinadienSfi

NEW EBA SALES CO., 
p ’.lulovttius Wpr.

2118 Wert 55th st., CHICAGO, ILL.

gus. Km, gyvena < 
nrėkai mus atlanką 
iš MhUMasirk k a* 
• ♦Trepenai ’ ’ pro^a” ’ 
motorą darbo, suta| 
katM Kuri moterM

Faktai aupie •' Imperini ’ ’ 
proa*.

1.Sveria tiktai 5% sva
ro. nikeliuota.

2. Gali proayti kiek vie
nio je vietoje, nes užkaista 
pati per aavę.

R. Jelrių *k«mltnziia ne
galia būti.

4. Viaoa šeimvnoe balti
nių suprosavima kainuoja 
poru rentų.

6. Užlaiko vienoda ši
luma laike proeavimo.

'7. T*roeo rankelė neįkais
ta. rankų nedegina.

8. Lengvai užkuriama 
netremln. nHBrrfntn.

p, UMAMUši 4MAA “• *
virti arbatos bei ks.roe

10. Sutaupo laiką, darbą, 
sveikatą ir pinigus.

NAUJA LIETUVIU ŪKININKŲ 
KOLONIJA ORGANIZUOJAMA.

ty WiaeonsiDOje. Vieta yra -parinkta B 
netoli upelio ir nuolaidžiose vinte- i ■ 
se, apie tris mvioų ; ano mokyklos ir x 
nuo 5 iki 8 mylių tolumo nuo mieste-, te 
lie, kuriame yra dvi medžių iMirbya- j! 
tėa dirbtuvėlė-, žiema darbą galima — 
gauti mUikuos. ir dMrtuvėse.

Tegu bus supraatama skaitytojui 
kad žemė yra kehĮynas, nukirstas 
miškas ir virtomis Iliada tai išdegęs.

Teksbom M»n SM

JOSEPH MOLITOR
ABMITHKTAS

Room. 10O11MH
1*7 W. WsM»ctM Si. Chicato.
Katabkificoa Bažnyčios mano speciali- 

ttinM. Ai stačiau frv. Kryžia&s 
Baaayč^ Ctae<o^.

* p K « « « r. U « u « H «•« rxw x KM - X i

wb trwvwwwvwti

dar yra tokių 
mokės už Uv 
knr reikalaus

'ra tokių vietų, 
darbo. Bet ii

kis nuodėmių. Saugokis blogą draug^- 
ir rOgerą rietą. Atriek irk nno bedi e 
vią. Negi rt nok liauk. Pamesk vartoję* 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai- 
<pbę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai *v. Komu
nija. Meklingumas j sv. Mariją Paną ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek ^ra nuodėmią. Kaina U5

mės yra sunku rasti. Pre
kės yra nuo »15 iki *18 už akrų. Bei- 
kalaujama vieno ketvirtdalio įmokėti 
iš karto. Pirmiau rašyk laiškų, kad 
dsžinotumeb- gerai apie vertę žemės 
kol važiuo«if. žAftrėti. (

Antrašas:
D. B I-KATAPAB, 

437 W. Daytou st, Madison, Wls.

LeriSatd Cu_, Kew YnrkGtj

Dažnai yra primetama katalikams, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų.

kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimą v įrėminėto j knygutėje. 
Kain» .................-..........  AJ

rio. Jie paeina iš 
pavieto, Kuršėnų 
nio viensėdžio. P 
ton, Mm. Mano 

Antanas 
P. O. Bos M

Slopu-
>. Šiaulių

M»«-)a$inhnr«» Dieve, nu af»rnm»« mes meJdiiam« Taie« užbaigti iitąbai į

*o«evisBa

Mą bausme: O. Ramybes K s raitau, iemiauniai meMžiams s 
rtoa mes troUtama. U savo Sve»<-įsuams širdiaa Tu iApiMei 
vuką psaisaiiejhną, idant ulsibairtų nesutikimai ir vien t

kintonaa ir nelaimes. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės aumany
mui. panaikink nesutiktenua. kurie skiria tautas viena nuokime; Tu. Ku
ris liejai savo brandų krauja, kad jie ryvantų kaip broliai, vėl sutaikink 
MnonSa. kad Jie gyventu meiliame nutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- 
pattalui Petrui Gelbėk mm Vieėpatte. mes 4ųštame! Tu ataakei iodSiais 
mielaAirdinyiino ir su stabdei •isračiančia* vilnie,-taip dabar teikkis Hbgir-

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

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po- 
pieros, 14x21 colių didumo su gražiais siud>oliškais 
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. 
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties 
kiekviena lietuvio kataliko namuose.

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

kaina nuo $1.50 ir augščiau su prisiuntimu. Reikalau
kite Lunau. Reikalavimus siųskite į “Draugo” Ke-į 
dakeijų.

1800 W. 46th Street.
CHICAGO, ILL.

FARM A PIGI FARM A
Didžiausioj Lietuvių kolonijoj 

Wis. 80. akrų, žemės, netoli nno 
miesto, žemė gerų juodžemis sn 
moliu 50. akrų ligos, 30 akrų 
kalnuotos, 1. Auza, 1. Geras 

'Tvartas (Barne), kaiua $850. 
jmlokėt $300. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas.

CHAS ZEKAS & CO.
127 N Dearborn st, Room 808 

Chicago, III.

FARMOS 1915 FIRMOS
Dabar laikas pirkt farmą Di

džia ūso j Lietuvių Kolonijoj Wis. 
ir Mich. Nereikia daug pinigų 
turėti važiuojant ant farmų rr-

gyvenimo, ir aprūpinam darbų, 
pirkdamas iš mugi; farmų netu
rėsi vargo, būsi užganėdintas ant 
viaados. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas.

Cha* Zekas & Co.
127 N Dearbom st Room 808 

Chicago, III.

PARMOS! PARMOS!!
6ia jau yra pirkę farmas apie 300 

lietuvią, ir beveik visiems lietuviams 
yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fountais, Mirk, yra geriausios kvie
čią, dobilą ir bulvių žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fountaino 
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Aš turiu |aarda vMnni W3 pradirbtas ir 
išdirbtas farmaa su trobomis ir di 
džiausią® sstein. THpfrt 
rų nedircuus žemės nuo

17600 ak 
♦8.00 iki

teatralinis.. Fountsin yra didžiausia 
lietuvių irieataa. Jame randasi 18 Ito

ui. Perka visokius javus ėemdirbysUa

Parmos.
Geriausios Farmos!

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmaa suhndinkaia, sodais, užttftaia 
javais. Tariu visokio didumo fumų. 
žemė moli- su juodžemiu ir molis su 
smieliemiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo Borto visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugybė f ar 
mų neišdDblų labai pigiai pardundą 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at- 
sakau risi gera, didžiausioj Ameri
koj lietuvių farmčrlų Bolonijoj, kur 
aš esu pardavęs 820 farmų lietuviams. 
Apislinkėj miesto ScottviUa, Mosoa 
County, Miehigaa. Kuri, yra tusgau 
šiaušia farmerii. miestas visame Sta
ta Mich. Viduryje derlingiausi* Ir 
gražiausiu lygių lauk*. Keliai švi- 
moti (Plentai) upės ir ežerai pilei

gan ežero portavo miesto Ludingtou; 
tarime geriausių triMportarijų, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyiias, bankas, bažayžias, 
geriausias noksiainęs ir visas gėrybes.

Broli liotuvi, neklausyk kompanijų 
ir jų agentų apgarsinimų, kurie viliu 
ja žmonės, kad pirktų smeltynue ir

gas gyvenimas. Atvažiuok pas manas 
j Bcottville, Mich. ai turiu geriausią 
žemių, geriausios kokios gali 
žemių su molių juodžemių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau
siame kraite. Nusipirkęs nuo manės te 
mes pats ir tavo ieimyna džiaugsis tr 
tapsi greitai begotu. Norintys pirkti 
gerą fermą rašykite tuoj, gauste žem- 
lapį (aiapą) lietuvią kolonijos ir for
mą kataliogą. Adresas:

Anton Kiedis
Peoples State Bank B! 1g. 

Scottville, Mich.

PARSIDUODA FARMOS,
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir 

sveik? vandeny ir žu vingy ežerų, 
knr daagelis lietuvi? yra apsigyvenę

Parsiduoda dviejų gyvenimą medi
niai namai. Viskas įrengta pagal 
nanjausių reikalavimų. Parsiduoda, 
nes savininkas nori išvažiuoti iš Chi- 
eagos. Prekė 82400.
4813 Bo Robrv at.. P-M*egO, Rl, 
16

nno kataliką bažnyčios.
Atvažiuokite pažiūrėti, o aš su au

tomobilių pavetusstu, aprodydamas 
daug patogią farrną iš kurią galėsite pa 
sirtakti eeu patinkamą vietelę. Per
kantiems žemę kaštus nl geležinkelio 
tikietą sugrąžiname. Mapoe ir žemių 
aprašymai dykai. Rašyk tuojaua.

reikalauja prašyti, kad bosu duotų 
darbų, bet jaučiasi patys aut savus

FOUHTAIN. MICII.

toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng
va ingyti. Galima gauti nebrangiai ir 
visokiomis išlygomis nuo 12 iki 70 dri 
lerią už akrą, 

KRANK BAKONAB.
MiUsrton, MlcK, Kasos Uo. 

12—18. .;

7

7



8

Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

1-8 po pietų 
« B vakare

Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
C,«a« »jt|. » «»! L4«

Re.id. 4613 8. Aahlnnd Ava.

M UBŲ OTO8TUOLI8, TAI MŪSŲ LAIMSJIMA8. PINIGAI NERSI 
KALAI'JAMI. MOKAMA DAIKTUS AT81ĖMU8, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gėry ta vorą. IŠduodam tūkstančiu* dolery davonoms supa* 
žindimui žmoni y su mūsų tavoraib. Bet tik per apribuotą laiką me« duosi
me šitą dailiai išrašką auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gėry akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai- ‘ __ 
su ii 4 dalyku, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontasinė plunksna, dėžė Ha
vanos cigaru ir ant 7-ni|# šoviy nikeliuotą revolverį - 
GV A RANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECLALIB x 
PA8ICL1JIMA8: Pakol tavon? jTa. Atsiuskit litą apgarsinimu ir save “ 
adresą, o mes nusiusime visus 10 daiktą pasižiūrėjimui ir išbandymui. . 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentai $5.95 ir eksprese lėšas. Užsakyk iiaa- $ 
dien, o sutaupysi pinigą.

EKCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, : : CHICAGO, ILL, §

Z. Vežei(Vezelis
Liubn iškas Daiktas

So. Ashland Avė.
arti 4?tos gatvės

—DYKJG. PILNAI * 
--------  -------------------- « Phone Drever 7900

Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 li$ 3 po 
piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeres 
a,aa« IH- l' »«1 UP«

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Bell System
KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Ar Susirengei Danginties?
Jei pabrinkai naujų gyvenimą ar biznio vietą duok 
inunig užsakymą tuojau.

PERKELTl'jūSŲ TELEFONĄ.
Mes reikalu u jame pranešti už trisdešimts dienų lai
ke nuo 15 (L balandžio iki 15 d. birželio.
Lengvas yra būdas telefonuoti savo užsakymą, 
šaukk Offieial 100 — jueko nekaštuos.
Jei siunti rašytą pranešimą, neužmiršk paduoti tele
fono nuim rį senojo adreso, taip-pat namų augšto 
ar kambario numerį savo naujo adreso.

“ŽVAIGŽDĘ”
yra seniausias lietuvių katalikų .laikraštis I 

lidumo. Suteikia Įvairių žinių iš Amerikos
'ŽVAIGŽDE,

16 puslapių
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

4T

$5.00.
. 8.00.

. . 1.75.
. . 1.25.

7.00.
o ginsite

AMERIKOS
LIETUVIU DIENRAŠTIS

VISUOMENES,
Litentsrat ir Pelitiku iliustruotas Laikraitis

Amerikos Liefivlą D i en r siti s “KATALI
KAS" paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atiitikirnuT psMulyje. Visuomet }rtl- 
has iiidouių straipsnių.

Dienraštis “KATA1IKA8” eina tautil- 
kml - krikščioniškoje dvasioje.

DIENRAŠČIO KAD?A: 
Metams ..L. ....... 
Pusei metų ...............
Trims mėneniama ■ ■ 
Dviem mėnesiam .... 
Europoje metams

Pra&oakitJ aave adresą, _ _t aaitlcr ėjimui vieną u ūme r} veltai.

TAIPPA7 UŽLAIKOMA

Didžiausia Kninįu ir Muzikos Krautuvė
ansatauKmt sataumo

Rašydauii laiškus ir siųsdami pinigus vi 
andos adresuokite iitaip:

TANATOICZ PUBllSIIING COMPANY

kLb 3249-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL, U. S. A. ALb

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAG0J1
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOCIATION 
ĮKURTA imt m

PIETVAKARIAIS KAMPAS LA SAULE IR ADAMS ST.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitu pradedant nao VIENO DOLERIO ir dai
giai, ai kariao* mokam 8 naotimčiu ant metų, 
dam kat puė metų.
Atdarau Subatoa Vakarai* u™ C tos iki 8-toe vai.

REAĮ. ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertee ant komisijos; 

randu ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičins: 
skolina pinigu ant Įtaisytų savasčių (properčių).

kerį prid»-

vakaro.

iškolektiojt

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

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

tikėjimo kiaulinius, atsako į 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.

Ttlphoa e Drovar 1924

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

IMI Su. hlsted St, CHICAGO
(kampu 34ta.j

Tel. Drover 5052
DR. K. DRANCELIS

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: nuo 8 iki 11 ryta, nuo 1 

iki 4 po piet, nuo 7 iki B vakare.
Nedalioms ir Seredoms pagal sutartj.

3281 SO. HALSTED ST., CHICA60

Rusai 
Daktarai 
Specijalistai

Mes galime pasakyti kas tau skauda ir 
nuo kokios ligos kenti. Mes gydome vi
sokia* chroniškas ligas. Patarimas veltui.

Ofisas 1335 So. Halsted St. 
Tarp MaxweU Ir U-tos gatv.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 po pictiį. 
Nedaliomis 9 iki 12 dienos.

Telefonas Canal 434©

Tel. Randolph S246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

lt SO. LaSALLE St. 
tį (Roo-n tOĮt) Chicago. III 

H Re.. 3255 So. Halsted St.
Tel. DroTer5324 B

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joaeph J. Elia., Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III. 
priimame pinigus i Bank< uičėdyjimui nuo 
vieno doleriu ir daugiau* ir mokame trečią 
procentą ra tonus ant metų. Siuuėiame pinigruF 
į Vi«a» dalia svieto pigiai, greitai ir teiain*ai. 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame ftifkortea ant viaų 
linijų ] k rajų Ir iš k rajaus, taipgi tikietus ant 
geleži ūkelių po visa Ameriką ir Europą.

Musų Banka IMirba visokius raštus ir dc- 
I.limentus visose kalbos*- Ir duoda rodą Ue- 
tuvmma visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatii kai ir per laiškus. Tik kreipkite 
viršminftu antrašu.

Chicago Telephone Comnany
Bell Telephone Building 

Commerclal Department 
Ofllcial 100 t

Nauja Knyga

Sv. Kazimieras
TURINYS

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšme mūsų 
tautai. Kun. P. L.

Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K. U.
•)-ras A. K. R.

Giesmė į Šv. Kazimierą Pranas

2
t" Tėvynės meile.
4

Kaina ’^O c.

Pusė gryno pelno skiriama

“Tautos Fondui”
Adresuokite:

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

3654 Richraond Si Philadelpbia, Pa

EMBMU1

25 ir 50 centų 1 

aplietose ir tie-1 

šiai U

F. Ad. Richter &Co
i-fcO Washington 

Street,

Rasi joje ir Europoje $350 actams, 
$1.75 pusei mch|.

Rašykite Šiądien, o gausite sieną 
suunerį pasižinrijiami dykai, ad- 

resnojaat

W. D. BOCZKOWSKI - W- 
Mahanoy City, Pa.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS Sf.REDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbią ži
nią it Amerikos. Europai ir viso (.virte, e 
prenumerata kaštuoja melams U: S2.no: 
pusei mitą S1.ee. Užrubežiuose; mietams 

S3.oo; pusei metą $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pafiflisztis & Co.
129-124 Orand Str.,

Bruoklyn. N. Y.
'..................

Pts-kart Ssvattieis LafcreMIs

"SAULE"

SAU3OKIES p*- 

■kgdUajŪBą, ir | 

visada reikalauk 

tikro Bichterio 

Palu — Eipeller 

m iškaro šeak-; 

lo, kaip ant pa

veikslą

NEW YORK.

rrrrrmaprr—TYtn-rr.i- r i > emu»i 11,

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie- 
tuvoj bei “^Amerikoj Vyriškų Drabužių Išpardavimas

Ghicago, III.

ir«i s. «rn thHt,

Ar norite gaut

LietuviškujŲ Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Vieneolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).

Lietaviakoaioa Seaera priima pas save mergaites moki 
nimai ir iiaeklėjimei. Seminarijoje prie regai oriškojo 
mokslo, arha ir btdkyriszn, yra mokinama - menka nailv 
mas, riavinėjimas ir taip toliaa.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meHžja-ja kreipties prie Motinos Perdėtinšs 

iiv antrais-

Mother Superior, 
St Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

nuo manąs GRAŽIĄ DOVANĄ ■

Henry J. Schnitzer 
141 Wanhlncton St.

Nnw York CKy.

Lietuviškas Sraboriut
Seniausias, pigiausia* graborias 
ir tirinetojas dcl pavargėlių-naš
laičiu.

P. A MAŽEIKA
331S IMtri in. CHIU80, ILL

M. A. Norkūnas
Vienatinia Lieta via lidirbiju

visokiu ženk I u 
draugystėm, o y- 
patingai: įokardu 
guzikučiu meta 
liavu, anamelioti 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, ve 
liavu ir Karunu.

Man pavestus dar
bus atlieku artis- 
tiškai.

M. A. Norkūnas
IM MILUOSE, ST.. MOSTELIO, MASS.

PBT* “Išeivių Draugą” |i
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas jį 

ir padailintas, talpins:
1. Veliausūu žinias iš karės.

“Seno darbininko atminimus" užvadintus.“Svieto ; 
perėjūnai’ (trankimasis po Vokietiją, Lusemburgą 
ir Daniją).
Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
“Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshii e, IV Midlothian, V Dundee ir tt 
“Lietuviai Anglijoj”.

2.

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant irabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augsčiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos 94.- 

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KŪPARAI ir VALYZAI

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

Atvira kasdiena (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais. *
3.

4.

B 
• •

24 ir &U darnu ką ir Riumaiižką 
gabfciehą dykai, iiaatuka M' a- 
raneija ant 15 mėty Rašyk mum* 
retkalaudatnas m ūkų nemok amo 
grašaue iliustruoto katalogo.

ROYAL PHOHOGRAPH CO.
91 E. 4th Street. Dept. 1(W

NEW YORK, N. Y.

Tūkstančiai Doleriy
Kasdien yra Žinomų išleidžiami

Sieniniai Paveikslai!
i 9—12 prieš piet; 4*30— 7.30 vakare, 

VALANDOS: : NediUOT1, Jų p,!,, pUt

Telepbone Drover 532*

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakiene
Gydo visokias ligas 

Bpedijaliste moterų Ir vaikę ligose

pasiklausymui garsią a&UUfiKą 
ir muziko*.
B** jokią ypatingąrilaidą galite 
girdėti savo namuose vjricą mū 
su garsiuose graiuafonuose, ku 
riuos parduodame už grynu* pi
nigus ar ant išmokesčią.

Po $1.00 į mėnesj

5.
6. J\ortsĮinįsįeęęm,įąs.
7. Persialgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpinus, pasistengs tapti vienu iš Įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.)

’! Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Į- Mossend,1 Lanarkshire. Scotland

Mokiname Angliškai
Vlaoae dalyse Amerikai Ir Kanadai

Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienai gali išmok
ti Anglišką kalba, labui trumpame laike, šio* mo
kyklos naujaoaia ir tobulinčiau šia metodą. Moki
name per laiškui, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą: teipjau klesoee dienomis ir vakaraia. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
teMiioaa Bebosi ot Laukosios

3255 So. lialsted St.
Chltųi, III

Chicago, įlįs. g

riymoutb National 
BANK.

Kapitulas bu perviriiv
S165.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų vai 
tižios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtŲ pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. PoBtlethwait&,

Mandagus patamavima*

S

Kiekvieno lietuvio - kataliko 
nors pora gerą katalikišku i 
vome siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Jui 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. 
eaus, Nukryžiuoto, Penkių Runų V. J ė 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidi

nuošė privalo rasties 
kėlų. Mes tik ką ga

Sv. Kazimivro,
Onos

M. P.

Jei nori linksmai ir naudingai praleisti S 
La. tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. " 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei-

Benedikto XV.
Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio 

norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prieiuntiniu kiekvieno 
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir 
nebus gėda laikyti namia 

Adresuokite:

Chicar'

ii .. . . . ..._ . ...._ .X na lik tuc. su prisiumunu. oeutaiau* mojau.

ė DRAUGAS PU B. CO.

f 1800 W. 46th St.

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