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Ką tik išspauzdinta nauja 
dramatiška knyga “Karės Me
tu”. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo, 
na 15c. 
suokite:
1800 W. 46th st., Chicago, 
Illinois.

Tinka scenai. Kai- 
Reikalaudami adre- 
Draugas Pub. Co.,

L INF. B. ATSIŠAUKIMAS
Į AMERIKOS LIETUVIUS,

Laetuvių Informacijos Biu
ras įžengė šįmet jau į penk
tus savo gyvavimo metus. 
Jeigu kas iki šiol dar galėjo 
abejoti reikalingume šios įstai 
gos mūsų tautai, tai jau šįmet, 
dideliausio pasaulyj pervers
mo metu, nieks abejoti nega
li. Šio ir ateinančio meto at
sitikimai nustatys pasaulio 
tvarkų ištisiems amžiams. 
Jeigu musų tauta pražiopsos 

h. šių progą, kaip kad pražiop
sojo pirm 100 metų Wienos 
kongresą po Nepaleono karės, 
tai mūsų tautai galės užgiedo
ti kaimynai: “Reguicscal in

Mūsų tauta visur ir visuo
met pasivėlina. Ji visur pa
skutinė. Ji pasivėlino krik
ščionybę priimti, ji pasivėli
no savo tautinę vienybę įvy
kinti, suvienyjant visas gen- 
tes (parašius, getvius, žem
galius, kursus ir k.) į vieną 
valstiją, „ ji pasivėlino nuo 
lenkų neprašytos globos atsi
kratyti, ji pasivėlino atgimti 
prie naujos • gyvybės! Nevie
nas pasakys: “tai ne mūsų 
kaltė, tai aplinkybės kaltos, 
tai kryžeiviai, Lai lenkai buvo 
kalti, tai rusai, tai dar kas ki
tus...”

Taip, tai taip! Bet mes 
patys, mūsų nerangumas, mū
sų tingumas argi nebuvo, ar

urenau vėliau, negu niekad! 
Užtat šiandien metas ir mums 
sukrusti. Šiandien, kuomet 
visam pasaulyj skamba apie 
lenkus, čekus, armėnus ir k. t., 
apie lietuvius — tyla. Kodėl!

’ Mes per amžius apsileidę 
tapom į užpečkį mūsų kaimy
nų nustumti, kur tūnome dar 
po Šiai dienai ir kažin ko lau
kiame. Dabar, kuomet visas 
pasaulis yra sujudęs, kuomet 
visos prispaustos tautos pri

laikąs ir[iena apie savų, 
nuims sukrusti 
atims sušukti

mes turime tei 
šviesos!”

Liet. Inform. B 
penkti metai 
kęs: “Printin 
Lietuvą. Parodykin 
tautoms garbingą 
praeitį ir varginga c 
rodykime teitų tai

jau 
paliauja šau- 
me pasauliui 

kitoms

romas skriauda.

lietu-
iakįįM

iodšiu
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mūsų tėvynės sūnų atsiliepė 
į šį šauksmą nuo pirmosios

et les Palonais, 6) L’- 
Polonaise en Lithua- 
Lithuania and autono- 
the Poland.

ačiū jų duosnumui L. I. B. iš
leido visą eilę brošurų ir 
knygų prancūzų ir anglų kal
bomis k. a. “1) Memoire sur 
la nation Lithuanienne, 2) 
Memerandum upoa the Lithu- 
anian nation, 3) la Nation 
Lithuanienne, 4) Skėtch of 
the Lith. nation, 5) dės Lithu- 
aniens 
Eglise 
nie, 7) 
my of

Be to L. I. B. rūpesniu ta
po išleistas specialia N. 5-6, 
1913 m. “Annales dės Natio- 
nalites”, pašvęstas Lietu
viams ir Latviams, ir N.N. 6- 
12, 1914 m. “Annales dės Na 
tionalites”, “k'alioan et les 
Nationalites”, kurio didėji 
dalis yra pašvęsta lietuvių - 
lenkų santikiams bažnytinėj 
sferoj, idant atkreipti į lietu
vius Vatikano domų.

Negana to, L. I. B. rūpes
niu tilpo ir telpa kasdien dau 
gybė straipsnių didejej pran
cūzų ir anglų spaudoj, k. a.: 
“le Matin”, “la Croix”, “la 
Petite RepMiąue’, “le So- 
leil”, “Daily Telegraph”, 
“The Bcitish Review“ ir U.

L. T. B. nepraleido nei vie
no svarbesnio tarptautinio' 
kongreso, nepriminęs Lietu
vos vargų. Žodžiu, jeigu už
tiesalas dengiantis iki šiol 
Lietuvą nuo pasaulio akių ta
po šiek tiek praskleistas, tai 
vis ačiū L. L B. pastangomis.

Tečiau visa kas iki šiol L. 
L B. buvo nuveikta, tai tik 
krislas, tik milij< ninė dalis to, 
kų priderėjo nu,viįd» iki šiol 
nau'; tautai, idant nuversti tų 
sunkų akmenį, kuri.- slegia 
ruo amžių mūsų tėvynę. Visa 
k^s L. I. B. tapo iki šiol nu
veikta, tai dar tik prirengia
masis darbas, tikroji, istoriš
koji L. 1. B. užduotis dar atei
tyj, tiesa, labai artimoj.

Išties, ši svarbi istoriškoji 
valanda neužklupo mus visai

No. 18
vas už įžeistos žmonijos tei- Tame visameiyukrutime lig- 
ses už būsimų mūsų tėvynės tedalyvmąja vieni vyrai 
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dėti prie mūsų tėvynės pa- 
liuosavimo, mes išsklaidyti po 
pasaulį turime taip-pat atlikti 
mūsų priedermę, mes turiniu 
kiekvienas savo tarpe skleisti 
žinias apie Lietuvą, mes turi
me platinti L. I. B. išleistas 
ir leidžiamas brošuras ir y- 
pač laikraštį ‘‘Pro Lithua- 
nia”.

Negana to, mes turime pri
sidėti savo skatiku prie šių 
raštų leidimo. Tiesa, ačiū 
amerikiečių duosnumui, per
nai aplankius man didesias 
lietuvių kolonijas Amerikoj, 
L. I. B. veikimas gali būti pa
statytas ant daug platesnės 
papėdės, bet kaip kitoj vietoj 
paduotoji sąmata liudija dar 
daug stinga. Tečian aš nea
bejoju, jog ta spraga bus už
pildyta mūsų tautiečių duos- 
numu.

Taip svarbioj valandoj kaip 
dabartinė, nuo kurios prigu
lės ateinančių amžių Lietuvos 
gerovė, mes neprivalome svy
ruoti, šykštaudami kelių ska
tikų Lietuvos reikalų pasau
liui paskelbimui.

Štai delko aš tvirtai tikiu, 
jog nepristygs lėšų leidimui 
tam tikro L. I. B. nunešimo 
organo “Pro Lithuania” (Už 
Lietuvą) prancūzų ir anglų 
kalbomis, kur Lietuva bus gi
nama nuo Lenkų užgaulioji
mų, kurie it tas vanagas vos 
iš kiaušinio išsiritęs jau žio
jasi, idant praryti kitus. Len
kai, čekai, armėnai ir k. t. jau 
senai turi tam tikrus organus 
Paryžiuje—“ Poloniu ”, ‘Inde- 
pendance Tcheąue”, '“Pro 
Armenia” ir tt. Taigi ir mes 
lietuviai nuo jų šiuoiu atveju 
negalime atsilikti.

Be to mes turime kuogTei
čiau išleisti rinktinį raštą, 
beudradarbiauinTit žemiau
siom mūsų raštinėmis jėgo
mis “ PoligrafiilT'apie Lietu
vą”, prancūzų ir anglų kalio
mis, kuri d\otų svetiritau- 
č.a»r.e pilnų eoprntima

jjMiniiikės turėtų 
daugiau pasiskųsti dėl 
likimo, negu vyrai ir dar

škos vertybės, 
į, taip ir po 
i ir jos pačios

Chicagoje ir

apie

kų klausimas nepaliečia taip- 
pat moterų inįl.eigiBų! Argi 
čia Amerikos 'fabrikuose ne- 
vargsta dešinąjiys tūkstančių 
merginų ir n»terų? Ar jų, 
kaipo darbiniiitių, padėjimas 
yra ganėtinai aprūpintas T Ar 
jų darbo ir jų] gyvenimo spjly- 
gose nieko netiltų taisytina?

Man mhtos, kad merginos ir 
moterys 
dar 
savo
uoliau pagalvoti, pasvarstyti, 
kaip išbridus iš vargo - skur
do kaip dvasios, taip ir kūno 
reikalų srityje.

Moterys ir merginos darbi
ninkės daug labiau išnaudoja
mos ir žeminamos, negu vy
rai. Be kitų visų blogumų, 
joms prisideda dažnai dar di
deli pavojai jų dorai ir užga- 
vimai jų žnroi 
kaip fabrikuo: 
namus. Dažni 
gal esti kalto!
kitur seniai jau galvojama a- 
pie darbininkių bendrabučių 
steigimą, kur darbininkių gy
venimas Imtų' taip sutvarky
tas, jog joms , negrasytų ten 
joks doros nuvijus, bet kur 
'būtų suteikinfflA-ąrroga švies
ti es ir liuesą laiką gražiai ir 
naudingai praleisti. Bet argi 
prie šitokių sumanymų įvyki- 
ninro galima prieiti be didelės 
vienybės ir susipratimo! O 
tai ingijama tik per organiza
cijas. Taigi ir būtų, rodos, 
begalo svarbu, kad tame kata
likų darbininkų judėjime, 
kurs taip gražiai ir ga
lingai prasideda, jlalyvau- 
tų ne tik vyrai darbi
ninkai, liet ir moterys, kad į 
busimųjų “Darbininkų Sąjun
gą” spiestųsi ne tik vyrai, 
bet ir moterys, 1 Bet visų-pįr- 
ma turėtų paaiškėti mūsų 
darbininkių padėjimas ir rei
kalai. Tai aiškinti plates
nei visuomene galėtų tik pa
čios darbiniukšą. Taigi mo
terys ir mergiloe darbinin-

VENGRAI NEPRITARIA
KAREI.

TURKŲ LAIVYNAS 
PAVOJUJ.

Tuo laiku, kada turkų laivy
nas slapstėsi Juodose jūrėse nuo 
priešo eskadros, rusų kariški lai
vai narsiai įsiveržė Bosforo inta- 
kon ir paleido ten nemažai mi
nų. Paskiaus, turkų laivynui 
grįžtant į Bosforą, du torpedos 
laivu, plaukiančiu priešakyj, už
ėję ant minų, išsprogo, kiti-gi 
laivai turėjo grįžti atgal į Juodą
sias jūrės. Turkų laivynui sto
koja anglių ir jam. gresia di
delis pavojus nuo rusų.

VENGRIJA NEBEDUOS PINI-
• GŲ KAREI.

Londono laikraštis “Central 
News’’ gavo iš Paryžiaus tele
gramą, kurioje pranešama, kad 
prasidėjo Vengrijos seimų posė
džiai. Pirmame posėdyje seimo 
atstovai dauguma halsų atmetė 
visus valdžios pasiūlymus pa>. 
kirti pinigų karės reikalams at 
einančiam laikui. Vengrijos mi- 
nisterių pirmininkas gr. Tisą 
stengiasi nurodyti seimui, kad

šioje sunkioje valandoje, bet jo 
mėginimai neatnešė pageidauja
mo tikslo. Vengrijos seimas sa
vo pasielgimu išreiškė centra- 
linei valdžiai neužsitikėjimą. Ga
li būti, kad toks seimo pasielgi
mas yra pradžia būsiančiosios 
Vengrijoj revoliueijog, jeigu 
valdžia, nepatenkinta seimo 
tarimais, norės jį paleisti.

VAKARŲ MŪŠIAI.

tik 
nu

SANTIKIAI EINA
KARĖS APŽVALGA.

RUSŲ

BLOGYN.

ORLAIVIAI BOMBAR-i 
DAVO ĮSRUTI

Prabėgusi karės savaitė, 
pasižymėjo indomiais atsitiki
mais. Iš vienos pusės buvo 
daug kalbama apie taikos įvy- 

. Įkinimą, iš antros — apie neu- 
’ tralių viešpatijų tvirtą pasi

rengimų stoti į kovų. Be to 
įvyko daug smarkių mūšių 

“ rytiniuose ir vakariniuose ka
rės laukuose, bet didelių pase-

Petrograde skelbiama, kad ru
sų du orlaiviu buvo atlėkę prie | . ................
Įsručio Prūsuose ir pridarė ten _ •_ . •
nemažai nuostolių, bombarduo- ^ūių Ue susirėmimai nedavė 
darni miestą iš orlaivių. Taip-pat vienai kariaujančių vieš- 
rusų or|aivininkai bombardlavo Ipatijų. 
Soldau miestą.

IŠ AUSTRIJOS IR ITALIJOS 
SANTIKIŲ.

Romos dienraštis “Messagero” 
patalpino savo skiltyse vieno 
savo korespondento pasikalbėji
mą su senatorių Riccardo Carafa, 
kuris labai pesimistiškai žiūri į 
įvykusius nesusipratimus tarp 
Austrijos ir Italijos. Senatorius 
Carafa gyvenąs geroje santar
vėje su vokiečių pasiuntinių 
Romoje Buelowu ir dažnai pas 
jį apsilankąs. Laikė vieno iš tų 
apsilankimų kunigaikštis Bue-

austrijicčių ir italą baigia suirti 
ir greitu laiku turėa užsibaigti 
susinešiniai tarp Wieno» ir Ro
mos. Vokiečiai labai apgailestau
ja tokį dalyką stovį, bet nieko 
tame negali pagelbėti ir iki galo 
rems savo talkininkę Austriją.

TALKININKU KARIUOMENĖ 
TURKIJOJ.

prie sautiltių mūsų užmiršto
sios tautos su vadovaujančio
mis pasaulio tautomis — 
prancūzais, anglais jau pra
minti, jų tarpe jau mes turi
me nevieną žymų mokslinin
ką, politikų ,diplomatų, žur
nalistą mums prielankų. Šį 
ratą, šiandien dar siaurą, mes 
turime skleisti, platinti, idant 
nuo viršūnių pasiektume pa
čias šaknis. Tam tikslui ne
beužtenka vien straipsnių lai
kraščiuose, brošūrų platinimo 
ir tt.

Plačiosios visuomenės do- 
mos atkreipimui reikalinga

m,'i DARBININKĖS, ATSI 
LIEPKITE! B

Tai yra artiiaŲ^mios 
D. užduotys, kurias si 
ga trumpiausiam laike turi 
atlikti Aš neabejoju, jog pla
čioji Lietuvai visuomenė, 
kaip iki šiol taip ir ateityj ne
atsakys šiai įstaigai savo pa
ramos.

jrttli

KARĖ IŠ ORO LIETUVOS
MIESTUOSE.

Paryžiuje, 
19, hl, 1915.

J. J. Gabrys.
1 •. I. B. vedėjas. VOKIEČIAI BOMBARDUOJA

BALTSTOGE.

Flandrijoj neužilgo turės įvyk
ti smarkūs mūšiai tarp vokiečių 
ir prancūzų bei belgų karinoiue- 
rių. Belgijoj - velsiečių kareiviu 
gruste-prigrusta. Kariški trauki
niai bepaliovos slenka Flandri
jos link, net pėstininkus atšauk
ta nuo Holandijoa rubėžių, pa
liekant jų vietoj silpną raiti
ninkų liniją. Visi spėja, kad 
Flnndriiof ivvks nepaprasti «n- 
eueuuuuu. Augių armija sg u Inai 
papildo praretėjusias eiles savo 
kariuomenės ir rengiasi prie 
mūšių. Amunicijos, ginklų ir 
provizijog anglų kariuomenė tu- 
ti užtenkamai, nors tų dalykų ir 
daug šiais laikais išeikvojama. 
Vienas tik mūšis ties Neuve Cha- 
pelle apsiėjo daug sykių bran
giau, negu visa karė su -būrais, 
kuri traukėsi 3 metus.

Havas agentūra praneša iš 
Atėnų Paryžiun, kad talkininkų 
armija po priedanga kariškų lai
vų ka n uolių, išsodinama euro
pis Turkijos pakraučiuosc. 
šią armiją sudaro daugiausiai 
pietinės Prancūzijos kariuome
nė. Nemažai kariuomenės atvyk
sta per Suezo kanalą iš Indijos.

GRAIKIJA PASIPIKTINUSI.

MOTERYS IR MERGINOS

gresas pasaulio centre Pary
žiuje, kuris atkreiptų pasau
lio domų į mus. Šių demon
stracijų mes būtinai turėsime 
įvykinti kaip ' tik karė 
rims.

Ofieijaliai rusų generolio Stabo 
raportai praue.ajj kad Balsto
gės apielinkėne pasirodžiusi vo
kiečių orlaivių eskadra, kuri 
subombardavus patį miestą ir jo 
apielinkea, rmni'adama 
bombų. Užmušta daug 
miesto gyv.-nt

VOKIEČIŲ KOLONIJOS 
DINGSTA.

Laike paskutinių dienų Ro
moje susikoncentravo diplo
matų veikimas. Jie gyvai 
pradėjo svarstyti apie santi- 
kius tarp Italijos ir Austri
jos, ir kaip priėjus prie 
sutarties. Rodosi, kad tie di
plomatų pasitarimai, kuriuo
se ėmė dalyvtunų žymiausi 
Europos politikieriai, nieko 
naujo ne inešė į suirusią Au
strijos ir Italijos politiką ir 
dalykai pasilieka po senovei.

Tečiau, ir nelaukiant dide
lių pasekmių iš tų visų mė
ginimų prašalinti karės audrą 
Italijos padangėse, galima 
spėti, kad jie šiek-tiek page
rins jos padėjimą ir dar ne
greit sulauksime Italijos ant 
karės laukų.

Dar vienas svarbus nuoti- 
kis įvyko praėjusioj savaitėj, 
būtent, Vokietija, pagal pasie
kusių čia žinių iš pilnų patikė
tinų šaltinių, nutarė sulaikyti 
savo kariuomenės veikimą va
karuose ir visas savo geriau
sias kariškas spėkas sunaudo
ti sumušimui rusų ir sunaiki
nimui Serbijos. Skelbiama, 
jog vokiečių armija, suside
danti iš 600,000 kareivių mar- 
šuoja Serbijos rubežių link, 
pranešama taip-pat, kad aust- 
ri j iečių sunkiosios kanuolės 
bus iš Verduno pergabentos į 
rytų karės laukus ir Austri
jos raitininkai netrukus ap
leis Prancūzijos i' kur“ 
jie keliausią prie Krokuvos.

Galima truputi paabejoti, 
kas link teisingumo tų visų 
žinių, nors jos ir paeina iš' 
oficijalių vokiečių ir rusų šal
tinių, greičiaus tas žinias Vo
kietija paleido tyčia, kad nu
kreipus visą atydą nuo savo 
kariškų žingsnių Flandrijoj. 
Anglų laimėjimai prie upes 
Ypres sukėlė vokiečių tarpe

Prieš porų mėnesių katali- 
ap-Įkai darbininkai sukruto svar- 

I styti viešai savo reikalus.
Bet kol kas, karei siaučiant, j“Mūsų Dirvos” skiltyse iš

naikinant mūsų tėvynę, "žtl-1 kilo jau sumanymas didžiulės 
dant mūsų brolius tūkstan-' lietuvių katalikų darbininkų 
čiais, mes neturime nuleisti organizacijos, kuri rūpintųsi 

dartSltinkų luomo reikalais, 
tečiau veiktų tautiškai - kata
likiškoje dvasioje. Kilo su- 
nianymas, net savo darbinin-

DIDELĖS RIAUŠĖS TRYESTE

Pranešama iš Tryesto Romon, 
kad Tryėiie gyventojai ypatin
gai moterys ir d vaikai didelio- 
mia miniomis vaikštinėja miesto 
gat vemia ir k-iia demonatraei-

Europos karės pavyzdžiu, taip- 
pat kariaujama ir šių viešpatijų 
kolonijose Afrikoj, Azijoj ir ki
tur, tik, žinoma, toji kolonijų 
kova apsireiškia mažesniosc for
mose. ir yra tik obalaiu Euro
pos kares.

Karės pradžioje vokiečiai uža- 
takavo anglų ir prancūzų kolo
nijas Afrikoj ir jiems gana gerai 
klojosi. Dabartinių laiku dalykų 
stovis šiek-tiek pasikeitė. Pran
cūzų armija, veikiančioji Kongo 
provincijoj ir anglų iš Nigerijos 
pusės užpuolė ant vokiečių pro
vincijos Kamerūno. Vokiečių ka-

Jis pnes Bene-1 riuonu nė, uuniušia nuo nsme-
galiuti suvaldy tiį riaušininkų ir Irano kalnų, atsidūrė ties Mbami 
jų išskirstyti. Areštojama daug 
žmonių. Buvo nemažai atsitiki
mų, jog riaušininkai sumušė ka
riuomenę ir poliriją, rėkaudami: 
• Lai gyvuoja Itdija I”

rankų, mes turime be palio
vos 
nei 
Kol

veikti, rengti mūsų tėvy- 
geresnę, gražesnę ateitį, 
tenai, snieguotuos lau- 

’ mūsW broh*‘ ^ld0 Rai

upės kalnų. Prancūzai parėję Kė
lė upę išvyjo vokiečius iš Lomie, 
anglai-gi užėmę upės 'Ngwaafr 
tiltą privertė vokiečius pasi-

Amsterdame gauta telegrama' 
iš Atėnų, graikų sostinės, prane
ša, kad graikų valdžią, sužino
jus apie nuskendimą graikų lai
vo “Eilispantos” nuo vokiečių 
minos, labai pasipiktinusi. Grai
kijos spauda pataria valdžiai, 
tuojaus pareikalauti nuo vokie
čių už žuvusį laivą atlyginimo, ’ 
atsisakius -gi vokiečiams atmo-, 
keti — sukonfiakuoti visus vo-i 
kiečių laivus stovinčius Graiki- /lauK nesmagumo ir vokiečiu 
jos uostuose. kariuomenei prisakyta, nesi-

! gadint kareivių, atmušti nuo 
j priešo, svarbų strategijos 
i žvilgsniu Hill 60, sutvirtintus 
fortus ant upės Ypres. Užtai 
vokiečiams pasisekė atmušti 
anglus iš šiaurinių Ypres n-

„ _ _ 1„, Ijičs apielinkių. Keletas nia-rrnncuzų Moterų Tautiškos t . . . . , , ., . . . , . zesmų miestų pateko vokte
Lygos pirmininkė, p-ni Ducret—'gįams
Metz praneša Paryžiaus spaudo-į T, , , , ....

, , . , . . , . „ . I Karpatų kalnuose padeji-je, kad žadanti įvykti Hagoj . , . . ...B 'imas nei kiek nepastmatne. 
Moterų Taikos Konfereneij. yraįKusaji u~mę Beski(jo apielin. 
iššaukta vokiečių intrigomis, ku-|keg įr pralaildas nuo 
romią norima vt*iečių pakry-'teberandasi ant savo senų pir
kusiai situacijai pagelbėti. Pran-, 
cumjus tisus uiuterą uf-jūaįdaugiaus kariuomenės 
griežtai atsisakė dalyvauti mo-1 Užoko, kurį 
terų kongrese, kuriame pirminin
kė žada būti visiems gerai žino
ma Amerikos veikėja p-lė Jane 
Addama iš Chieagos.

MOTERŲ TAIKOS KONFE 
RENCIJA — VOKIEČIU 

POLITIKA.

zicijų, austrijiečiai sutraukia 
prie 

mano apsaugoti
niro rusų.

Dardanelių 
da ramumo 
Kiekviena iš

likimas neduo- 
visai Europai, 
kariaujančiu ir

1

1



nieko

■eutralių Europos viešpatijų 
eu nekantrumu laukia tos 
tvirtovės puolimo, kuris ir vi- 
—» priduotu kitokia iš
vaizdų. Kol kas talkininkų 
laivynas, nežiūrint anksčiau 
paskelbtų laimėjimų, 
naujo nenuveikė.

Talkininkai, matydami, jog 
vargiai jiems pasiseks užim
ti Dardanelius iš jūrių pusės, 
pradėjo gabenti savo kariuo
menę ant saužemio. Nema
žai jau prancūzų ir anglų ka
riuomenės išsodinta Turkijos 
uoste Ęnos, kuris randasi 
prie Egėju jūrių, j pietus nuo 
Bulgarijos rubežiaus. Toji 
kariuomenė neužilgo pradės 
atakuoti Konstantinopolį ir 
tikimos, kad pradėjus išvien 
veikti nuo saužemio ir jūrių, 
Konstantinopolis pasiduos.

AMERIKOJE

iš

stijos nebus užkviestos į būsian-1 mą į Meksikos vandenis, ir iš to 
čią Taikos Konferenciją ir net galinčius kilti kivirčus tarp Ja- 
jų atstovai nebus inleidžiami j I ponijos ir Jungtinių Valstijų, 
konferencijos posėdžius. Konfe- pastebi, kad amerikiečiai taip

atsinešę prie Vo-! mam skaičiui narių,rencija sulyg tų uždų
sianti, vien tik dalyvaujant ka- kietijos, turės patys patirti vi-
liaujančių viešpatijų atstovams, sus karės nesmagumus. Tada ir įjos suairinkitnab buvo susai

Nuostabiu yra dalyku, kad vokiečiams pasitaikys ——l—ai----  i
prieš Jungtinių Valstijų dalyve Amerikai atkeršyti. ’ 
vimą išsireiškė visos kariaujan ' vokiečiai sulauks tos 
čios viešpatijos. Vokiečiai nesutik gos, nes japonai 
šią priimti Amerikos atstovus į ] vyko j Meksikos vandenis ne
konferenciją vien tik dėlto, kad 
jiems atrodą, jog Amerika ji.i 
reikalams neprijaučianti Talki- 
ninkai-gi sako, apsieisią ir be 
neutralių viešpatijų atstovų, ka
da prisieis nustatyti taikos sąly
gas.

PADEREVSKIS DARBUOSIS 
TIK AMERIKIEČIŲ 

TARPE.
Atvykęs j Ameriką lenkų pa

garsėjęs Iliuzikan PeMČTtVskiz 
nemano visai k išties į lenkų po
litiškas pažiūras ir partijų ko
vas, bet visą laiką pašvęsiąg ki
tataučiams. supažindydanias juos 
su Lenkijos vargais ir reikalais. 
Tikimasi, kad Paderevskio vei
kimas Amerikoje atneš gausius 
vaisins.

ŽYDAI PRADĖJO KOVĄ 
LYGIAS TEISES.

Už

riauti, bet iškelti iš vandens 
vo seniau žuvusį laivų.

DRĄSI GELBĖTOJA.

niflje atvežta it Suvalkų gub., 
valstietę Veroniką Juškelevičie- 
nę, su 10-čia žaizdų nuo šūvių. 
Kovo 5 d. besimušant ties S. vo
kiečiams su rusais, ji, stovėda
ma palei savo pirkią, pamatė, 
kad vienas rusų kareivis kritęs 
pašautas, pasišaukusi sau pagel- 
bon dar vieną moteriškę kaimy-

I “f, j* pribėgo prie sužeistojo ir 
vykusiai suteikė jam pagelbą. 
Bet tuo laiku pasigirdo naujoji 
vokiečių papliūpa ir ši savanorė 
“gailestingoji seselė” krito 
šauta 10-ties kulipkų.

metini! Lietuvių Dailės Dl
tuose. Sirgo 194 vaikai, 
terys ir 106 vyrai.

MEKSIKA GAUS NAUJĄ 
PREZIDENTĄ.

Philadelphijoj gauta žinių 
pasitikėjimo vertų šaltinių, kad
Meksikos kariaujančių partijų 
atstovai laikė konferenciją vie
name Jungtinių Valstijų mieste 
ir sutiko išrinkti naują prezi
dentą, tinkamą < 
Meksikos padėjimui, 
tas M’ilsonas gavo 
apie konferencijos 
ir jo prašoma 

naujo Meksikos

dabartiniam 
Preziden-

> pranešimą 
pasekmes

> sutik
ti ant naujo Meksikos pre
zidento kandidatūros. Kandida
tu esąs vienas iš generalių gen. 
Vilios fititarėjų, kuris skaitosi la
bai turtingu meksikonu ir yra 
išėjęs augštus mokslus.

Nevr Yorko 177 žydų didesnių
jų organizacijų atstovai laikė 
konferenciją, knrioje nutarta 
kreipties j Jungtinių Valstijų 
valdžią, kad ši patarpi
ninkautų ingijimui žydų lygių 
teisų Europoje ir Azijoje.

Panašūs susirinkimai bus lai
komi visuose Amerikos dides
niuose miestuose, lygiai ir kai- 
kuriose Europos šalyse. Žydai 
nori, kad Taikos Konferenciją at
stovautų ir žydų tautos atstovai.

Iš

DEMOKRATAI NEREMS 
BLAIVYBĖS.

75,000.000 DOLERIŲ 
MISIJOMS.

Jungtinių Valstijų demokra
tų partijos vadai, gavę pakvieti
mų nuo priešsaliūninės Lygos 
paremti ją kovoje su aaliūnu, in
gai io j o spaudų pranešti, kad de
mokratai ir ateinančioje kampa
nijoje j savo programų neįsileis 
blaivybės klausimo. Jie aiškina, 
kad blaivybės klausimas yra 
kiekvienos atskiros valstijos rei
kalu. bet ne Jungtinių Valstijų 
▼aidžios uždaviniu. Prezidentas 
iWilaonas pilnai sutinkąs su to
kiomis savo partijos atstovų pa
žiūromis.

ROOSEVELTAS PATRAUK 
TAS TEISMAN.

progos rytojaus dieną sekmadieni kovo 
Vargiai ■ 8 d. neatsižvelgiant jau į atvyk- 

pro !Wančiųjų narių skaičių.

Susirinko taip-pat visai nc- 
daug, vos kiek daugiau, kaip 20 

I žmonių. 6 valandą vakarę draugi- 
! jos pirmininkas Žmuidzinavičius 
•pradėjo susirinkimą. Pirmiausia 
i pirmininko pasiūlymu susirinki- 
i mas pagerbė, atsistodamas miru- 
i šiųjų pareitau metais dr-joa na- 
i rių gen. A. Paškevičiaus ir J. 
i Kozakovsko atmintį. Susirinki- 
! mui pirmininkauti buvo pašauk
tas adv. A. Janulaitis. Po to de
jos pirmininką- Žmuidzinavičius 
perskaitė 1914 m. L. D. Dr-jos 
veikimo apyskaitą. Visųpirma jis 
pažymėjo, jog v miį ba tara «iv- i 
tais neatlikus! daugelio darbų, 
kuriuos buvo pažadėjusi atlikti.

Parodų buvo sutaisyta trys: 
VHI-oje metinėje liet, dailės pa
rodoje buvo išstatyta 650 dailės 
dalykų. Parodoje apsilankė 1200 
žmonių. Ineigų gauta 1430 r. 35 
kap., išlaidų buvo 1459 rb. 19 
kp., taigi ši paroda davė draugi
jai \ nuostolio 28

Kaline paroda 
“Dainos” dr-jos 
vo ištatyta 686 
Apie skaičių apsilankiusių žmo
nių, taipogi ineigas ir išlaidas 
kol kas tikrų žinių nėra.

Čiurlionės paroda, kurioje 
daugiausia buvo išstatyti mirusio 
dailininko Veikalai skaičiuje 227, 
apsilankė 800 žmonių.

1914 metais valdyba buvo pa
siryžusi išleisti: 1) knygą—al
bumą “Mikalojus Čiurlionis” ir 
2) spalvotą reprodukciją iš pa
veikslo “Regėjimas”. Taip-pat 
buvo žadama, rinkti medžiaga 
“Liaudies dailės albumui”. Da-

RELIGIJOS PERMAINYMAS.
Pereitais metais katalikų tikė-

nys. Gi katalikų priėmusiu pra 
voslaviją buvo S57.

aprašyti Lietuvoj buvo baisūs 
susirėmimai tarp rusų ir vokie
čių. Kruvini mūšiai įvyko Suval
kų, Marijampolės ir kitų Lietu
vos miestų ąpielinkėse. Vargas 
ką ir besakyti.

Sudiev! Lauksime geresnių 
laikų. Glinskiai.

per-

rub. 84 kp.
buvo atidaryta 
vardu. Joje bu- 
dailės dalykai.

“LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
VEIKIMO.

Komiteto posėdyj, kovo 10 d. 
gauta pranešimas iš Maskvos, 
kad redakcija “Russkija Viedo- 
mosti” siunčianti “Lietuvių Dr- 
jai 2869 r. 88_kap. Paskiaus nu
tarta nebeduoti pašalpos tiems 
draugijos globamicms darbinin
kams pabėgėliams, kurie nesu
tinka be jokių priežaščių užimti bartiniu laiku šių leidinių reika- 
pasiūlytas vietas pas ūkininkus1 lai tokiam padėjime: 
ir dvaruose. I Knygai “11. Čiurlionis” me-

, —— — . Įdžiaga pagaminta. Darbą sutruk-
jdė įvykusioji karė.

“Regėjimas" paveikslas paro- 
į doras pasibaigus buvo pasiųstas

BROLIŲ KAPAI.

ŽMONA IŠDAVĖ VYRĄ..
Dzievenukes, Ašmenos pa v. 

Vienas ūkininkas pagrįžo iš A- 
merikos pas savo žmoną. Bet jų 
gyvenimas buvo prastas: pykda
vo ir pešdavosi tarp savęs, žmo
na nuėjo pas žiemskį prašyti, 
kad paimtų jos vyrą karėn ir ap
skundė, kad jis neatbuvęs tar
nystės. Vyras buvo paimtas, bei 
dėl nežinomų priežasčių po kiek 
dienų ir vėl 'buvo paleistas. Pa
grįžęs namo, vyras ‘‘gražiai” 
atmokėjo žmonai už jos darbus. 
Tuomet žmona antrą syk ap
skundė ir jos vyrą išvarė į karę. 
Dabar žmona ieško pašalpos.

kad gal būt švakai išbėgo iš 
Kalvarijos, bijausi kad jo’ ne
suimta kur, gel sušaudyti už

Antrų 
įsilau- 
viską 
šiton

PABĖGĖLIAI.
Stakliškės, Trakų pav. 

syk netikėtai vokiečiams 
žus Suvalkijon, žmonės 
pametę, greičiausia bėgo
Nemuno — tėvelio pusėn pas sa
vo brolius lietuvius vilniečius, 
prieglaudos ieškoti. SlakTiškėnai 
labai noriai priima pas save gy
venti — aišku, kad lietuvis lie
tuvio vargus giliau jaučia.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Pilviškiai, Suvalkų gub. Sausio 
24 d. 1915 m.

Iš Kauno gub. Lauk o vos val- 
ščiaus tėvai rašo s* v o sunui 
Ant. Vaitkui j Westville, III.

Ačiū jums vaikeliai už gra
žius laiškelius, tikra mums pa
guoda, kad neužmirštate savo
tėvelių. Ligšiol tebesame sveiki.' šventoriaus).

Del karės neturėjome daug 
vargo ir nuostolių. Gyvulius te
beturime visus, pašaro taip-pat 
niekur nevežėiue. Turtingesni 
ūkininkai varė raguočius kariuo
menėn, vežė sieną, grūdus, mėsą.

Mobilizacija pas mus buvo du 
sykių. Pirmą kart šaukė atsargi
nius nuo 1897 m. ligi 1907 metų. 
Dabar šiame rudenyj šaukia jau
nikaičius 21 metų avižiaus, l’as 
mus bemaž viskas po senovei. 
Valdžia už visus paimtus daiktus 
užmoka pinigais, tiesa nebrangiai 
moka, bet per daug ir neskriau
džia.

Apie karę nėra ko rašyti, patys 
numanote, kaip ji yra baisi ir 
žiauri. Į kariuomenę priimami 
savanoriai visokio amžiaus. Pa
sitaiko dang savanorių nesulau
kusiu 15 metų amžiaus. Jaunes
niuosius panaudoja prie vežimų 
ir kitokių lengvesnių darbų ir 
net apmoka už patarnavimus. 
Kitokie dabar laikai \ Lietuvai, 
užėjo. i

S. Kuii- 
Waterbu-

nekokios.

vokietį išgrūs iš Suvalkijos, 
jeigu jis ilgiau paponavos, 
visai badas bus. Ima viekų, 
ne tik arklius (Kalvarijoj 
dėjau buvo arklių ėmimas

bet
tai

ima

ant 
', bet piauja gyvu

lius, ims javus, net šiaudus lie
pia patiems žmonėms vežti. Kur

naikina, drasko, kaip kur nei 
sėklai nepalieka javų. Marijam- 
palėj gird’jau suėmė vyrus nuo 
17 iki 43 metų, -iš žydų 65 iš 
krikščionių pervirš 120. Kas tu
rėjęs tris vaikus, to neėmę. Mat 
iš kur tovė kariuomenę daugina. 
Girdėjau taip-pat iš dviejų vietų 
Pilviškių ir Liubavo, apstoję 
šventorių šventą dieną ir ran
kiojo jaunuomenę, net mergi
nas, raminę juos kad būtų be 
baimės, nes tik pas juos ant 
darbų eisią. Taikos, nereikia nei 
po kaimus ieškoti, atėjai į baž
nyčią ir kabyk. Negali sužinoti 
kiek teisybės tose žiniose, nes 
jau kiek kartų sakė kad Mari
jampolės bažnyčios bokštai nu
kelti, dabergi pasirodo kad ke
liose vietose įšauta į bažnyčią ir 
kleboniją.

A. A. KUN. PRANCIŠKUS 
MAŽEIKA.

Iš Suvalkų gub. Vilkaviškio 
pav. Gudelių sodžiaus 
kauskui rašo brolis, į 
ry, Conn.

Naujienos pas mus
Reikėjo mums kraustytis iš Gu
delių ir net Kaune atsidurti. 
Paskiaus iškeliavau į Vilniaus 
gnh. kur žadu pabūti keletą die
nų. Nežinau ką rasiu pargrįžęs 
į savo kampelį. Gal mimų tėviš
kė į pelenus pavirto. Priešas ir | 
vėl mus aplankė, tai tik spėjau 
pasprukti iš jo nagų. Mat jis 
kaip sugauna mūsų žmonės tai 
Dievas žino ką su jais žaro. Pir
mą sykį vokiečiai daug mūsiš
kių su savimi išsivežė, ypač jau
nus vyrus, kuriuos paskui pri
verčia darbus dirbti. Tokias tai 
pas mus naujienos.

Mūsų miestelis pašiurpęs, ro
dosi nebetas. Kluonai, tvartai 
tušti, lupinėjami, griaunami, ku-

Devynios protestonų mi&ijinės 
organizacijos, globojančios 70- 
000.000 protestonų tikėjimo pa
sekėjų, išleido New Yorke ra
portą kiek išleista pinigų misijų
reikalams nuo 1 d. balandžio 1914 Į 
m. ligi 1 d. balandžio šių metų. į

‘“ I1“ ir p‘Uia°U * br°liŲ kapUS kaJdI^i.‘Dffhas'bZ^u7™dI 
n0'”’’/ kurNreivi" Puo1? mūSyJe »u T0ki«- tas. Karei prasidėjus, ryšiai sn 

55.000.000 dol. išleista Jungtinių j čiai8 ruK„ėjo 2 d. 1914 m. tarp gu!ritrankė ir apie paveik. 
7‘lk*‘“u-/'v” i N,“Un0 *r 1>ub“08’ Bpoli* kapM do ir reprodukcijos likimą nėra 

sius 18.000.000 dol. sunaudota ki-, intaisyti ant augšto kalno ir bus žinios 
tų šalių misijoms Aplamai ant' pastatytas paminklas. Atiduota .ik»
užlaikymo protestonų bažnyčių į kariška pagarbi. Iškilmėje da- ‘, -nrjį.į r-nk ma Tu 
ri-nklu -ktn aini* šalvie .____ _x. I ,n'u renkama. Ta

rimą daug indomių dalykų.
L. D. Dr-jos nuosavų namų 

klausimas tais metais la
bai mažai tepaslinko pir
myn. Buvo tartasi su L. 
Mokslo Draugija nusipirkti 
bendrai vieną — kitą įžiūrėtą 
namą, bet pirkimas neįvyko.

1914 metais Dr-jon įstojo 93 
tikrieji nariai ir 1 narys šelpė-

visokių sektų šioje šalyje 
išleista 410.000.000 dolerių.

lyvavo bajorvedis Kastro ir vie-j 
tos valdžios atstovai.

NAUJA LIGA 
“AMERICANITIS”,

Syracuse, N. Y. prasidėjo gar
si byla, kuri visų Amerikos poli
tikierių atkreipė atydą. New 
IForko garsios Tammany Hali po
litiškieji bosai Barnes ir Mur- 
phy patraukė buvusį Jungtinių 
(Valstijų prezidentą T. Roosevel- 
tą teisman, reikalaudami nuo jo 
M.000 dolerių atlyginimo už jų 
Veikimo pasmerk imą. Žymiausi! 
{Amerikos advokatai veda kaip

PULKININKAS HOUSE 
EUROPOJ.

žymus Amerikos veikėjas, pul
kininku House dabartiniu laiku 
randasi Europoj. Jis nori ištirti 
Europos padėjimą ir pamatą ant 
kurio galima būtų įvykinti ten 
taiką. Šiuo laiku pulkininkas at
vyko į Paryžių, kur žada pasima
tyti su žymiausiais Prancūzijos 
diplomatais ir pasitarti apie 
Svarbius reikalus.

CMcagos vienas daktaras tvir
tina, kad didesnę pusę Jungtinių 
Valstijų ligų reikėtų vadinti 
“Americanitis”. Sulyg to dakta
ro nuomonės, išskirus tik keletą 
limpančių ligų, visos kitos pa
gimdė Amerikiečių gyvenimo 
būdai. Amerikietis per daug dir
ba, per daug valgo, bet labai ras
iu mankštino savo kūną. Dar- 

Ihas neperdaug kenktų sveikatai, 
junugua uiunuum jHUUUus- 

smintų, o valgia būt gerai virški
namas, tinkamai kūną pamank
štinus. Nuolatinis-gi darbas, ap
sivalgymai be laiko žmones į gra
bą nuvaro. Gaila, kad daktaras 
nieko nesako apie tuos, kurie 
dažnai neturi už ką pavalgyti. 
Av jie ilgai gyvena ir jiems ne
gresia pavojus pasijusti grabe T

VOKIEČIŲ GRASINIMAI. '
i

“Več Vr.” rašo, kad vokiečių j 
štabas už Klaipėdos išgriovimą ; 
graso uždėti didelę kontribuci- , 
ją Rusijos miestams. Už kiekvie
ną rusų sudegintą miestą ir s«e* _ __
dybą ant vokiečių žemės, bus meMĮį į^.
versta j griuvėsius 3 miestai ir 3 
sodybos ant rusų žemės. Suval
kuose vokiečiai, girdėt, sudeginę, 
valdiškas triobaa.

jo 14 naujų narių.
Paskaičius veikimo apyskaitą 

dr-jos kasininkas J. žemaitis 
paskaitė 1914 metų kasos apys
kaitą. Susirinktnas išreiškia dr-

dų vis pečiaus ugnies maistui 
sunaudojama. Kur-nekur dar 
kas savo bakūžėlėje lindo, 
bet tas lindo ji mas tankiais kar
tumais sotinamas delei visokių 
naujų paliepimų ir reikalavimų 
o už vis blogiausia išgirdus: 
“čia turi būti vieta penkioms 
lovoms ligoniams guldyti ir 
tt.”

Tai paprasta daina, kuri nuo
latos skamba. Daugelis griūčių 
—pustynių riogso tuščios ir jų 
niekas nereikalauja, nes ten, mat, 
gyventi negalima.

Draugijos apmirusios. Jų gy
venimas suiręs. Taupomoji kasa 
bana dar krutėti, bet jau sun
kiai eina ir dirbti prisieina kar
tam knygas ant kebų pasidėjus... 
Apygardoje žiūrint, paviršutiniai 
išrodo viskas po senovei, bet vi- 
dniin* išvaizda toli ne ta. Ūkių

Vasario 22 d. pasimirė Skuo
dė, Telšių apskr. k un. Pranciš
kus Mažeika 86 .metų amžiaus. 
Pastaruoju laiku velionis buvo

KONKORDATAS TARP SER
BIJOS IR VATIKANO.

Kove 7 dieną valstijinėje Va
tikane kanceliarijoje patvirtin
ta konkordatas (sulygtuvės) pa
darytos tarp Serbijos ir Popie
žiaus sosto.

Vai^ų laiškas pas tėvą, J. Kar
toką, gyvenantį Sheboygan, ’Wis.

Mes iš Dievo malonės esame 
sveiki ir mūsų visa šeimyna dar 
gyva. Pas mus labai šalta.... Mes 
jau viską šcsūi Ukalčsie...... Į
Kariną neleidžia važiuoti jokių 
žmonių. Aleksote padarė 
tokias vartus, stovį kareiviai ir 
neleidžia nieko. Negalima nie
ko nuvežti parduoti nei pirkti 
salima. Viskas brangn, pirago

ŠV. TĖVAS IR KARIAUJAN
ČIOS VIEŠPATIJOS.

Popiežius Benediktas XV

jančiaa viešpatijas, kad jos su
tiktų paleisti tuos nehdsvrus. 
kurie prie kariuomenės visai tie- 
priguli, pavyzdine vyskupai, ku
nigai ir tt. Anglija, Vokietija 
sutiko.

PABĖGO DRAMBLIAI.
Iš Peru, Ind. miesto cirko iš

spruko keliolika dramblių ir kol 
pasisekė juos sugautų pridarė 
miesto gyventojams daug nuosto
lių, išvaržydami stulpus, tvoras, 
net ir mažesnius namelius. Po 
sunkaus 
pasinėrę 
upės ir 
Mlahssh
nukentėjo.

GAMINA RUSAMS 
ŠRAPNELIUS.

New Yorko kompanija “The 
American Locomotive Co" apsi
ėmusi pristatyti Rusijai karės 
įrankių už $65.000.000. Daugiau
siai ši kompanija turės išdirbti 
šrapnelių, kurių pradėjo trukti 
rusams. Pasklydus tai žiniai bai
siai sujudo Amerikos vokiečiai.

MUKIAI HKit PALAMS 
— KLAIPĖDOS.

Atvažiavę Liepojun iš Palan
gos ir Rusaeovos apielinkių pa
sakoja, kad laike 2—5 kovo už 
Palangos ėjo gana smarkūs mū
šiai ir vokiečiai turėjo pasitrauk
ti prie Klaipėdos. Palangon iki 
4 kovo atgabenta keli šimtai vo
kiečių nelaisvių. IŠ čia gabenami 
jie į Liepojų, Šiaulius ir Prieku
lę. Dienomis ir naktimis girdėjo
si armotų griausmas. Vokiečiai 
pasitraukdami degina visas apgy
ventas vietas.

SUMANINGAS MAŠINISTAS.

darbo drambliai, buvo 
vandenyse Miaaisinevod 

kelis syk perplaukė
upę. Žmonių nieks ne

ŽUVO 14,000 VILLOS 
KAREIVIŲ.

Vaabingtone gauta žinių, kad 
susirėmimuose tarp Obregono ir 
Vilios armijų netoli Jungtinių 
Valstijų rubežiaus, žuvo 14.000 
Vilios kareivių.

jį apsiautė vo- 
šautuvus reika- 
Mašinistas pa

stirai, vokiečių

JUNGTINĖS VALSTIJOS NE
PAGEIDAUJAMOS TAIKOS 

KONFERENCIJOJ.
Waahingtone, Jung. Valst. ad 

mintst racija gavo informacijų 
Mrodančių, jog Jungtinės Val-

VOKIEČIAI DŽIAUGIASI IŠ 
AMERIKOS VARGŲs

Berlino laikraštis “Post” pa
žymėdamas iškilusias paskalas 
apie japonų kreiserių atplauki-

na visų įstojusiųjų naujų narių 
priėmimą Dr-jon ir valdybos pa
siūlymu išrenka garbės neriu d- 
rą Basanavičių.

Aptarus nemažai visokių rei
kalų, ateinantiems metams išrink
ta valdybon: Žmuidzinavičius, 
Žemaitis. Kairys, Čiurlys, Liand- 
sbergis. Revizijos komisijon. Sme
tona, Jesaitis, Janulaitis.

LATVIAI — LIETUV Al

Latvių Ūkio Ekonominės Drau
gijos valdyba paskelbė dienraščio 
“Dzimtenes \Veataesja” skiltyse 
atsišaukimą j latvius sušelpti au
komis nukentėjusius dėl karės 
Suvalkų ir Kauno gub., ūkinin
kių lietuvius. .Aukos priimiBė- 
siant Dr-ja netik pinigais, bet 
taip-pat rūbai* maistu, sėklomis 
ir tt. Dr-ja skirianti tam tikslui 
1000 rub. “ «

GELEŽINKELIO SIUNTINIAI 
BE APMOKĖJIMO.

Vasario 6 dieną prieš besitrau
kiant iš N. stoties netoli Kauno, 
buvo sutaisytas traukinys iš 70 
vagonų., Kaip tik traukinys nu
ėjo nuo stoties, 
kiečiai ir atstatę 
lavo sustabdyti, 
siuntė traukinį
raiteliai pradėjo jį sekti, bet ma
šinistas staigu paleido traukinį 
pirmyn, garvežis su 16 priešaki
niais vagonais nutruko ir nubil
dėjo stačiai j vokiečius, it kurių 
du suvažinėta ant vietos, likusie
ji pabėgo šaudydami traukinis, 
kurs tečiaus nors skylėtas, pri- kentėjimių gyventojų

do gelžkeliama be mokesnio srun- 
tinėti daiktus, grūdus ir kitus rei
kalingus daiktas Suvalkijos nu- 

naod&i.

gyvuuai dikėiai sumažinta arba S) kapeikos. Jūsų brolis Kazimie-
ir visai ^sunaikinta. Žmonių iš
vaizda išrodo kaip iš po jungo; 
susirūpinę nežinomu rytojnm. 
Šios didžios audros blogumai bu
vusieji ir esantieji diktokai žmo
nes nuvargino, bet kad nors Die
vas saugotų nno hado ir maro.

Žmonės, apskritai imant, dabar 
pamaldesni. Gal išmelš Dievo 
susim,y|ėjiin<> ir (tos skaudžios 
rykštės atitolinimo, kuri ir taip 
jau skaudžiai žmoniją nuplakė.

8t Dv.

ras jau 9 savaitės kasa pozicijas 
Kauno gub., ir uždirbą po pu
santro 
nos.
6 šimtus 
jas.
pats
dar 
kad

rubliaus ant die-
Apie Mauručius apie 

vyrų kasa pozici-
Gsrlevos bažnyčios bokštus 
rusri nugriovė. Pas mus 

viskas ramu, tik girdime, 
kitur mušasi............

KATALIKŲ DVASIŠKIO IR 
KARĖ PRANCŪZIJOJ.

Neaykį buvo minėta, kad pran
cūzų valdžia išvarė daugybę ku
nigų ir klerikų. Dabar prancūzų 
laikraščiui paduoda daugybę ku
nigų ir klerikų Žuvusių mūšio 
lauke su vokiečiais.

laiškas prisiųstas iš Vilni.us popiežius ŽADA BELGAMS 
balandžio mėnesyje. PAGELBĄ.
Brangus Joneli: —

Esu Vilnioje jau trys savai
tės, sprudau nno vokiečio, ne 

vokiečio kiek nuo pa- 
paskui buvo.

viską surašysi, Nore
i dabar smarkiai vai-
vokiečio jungu, bet aa

čion pervirš neatjauČių.
Susiliejau su to miesto gauja.

Mūšių vietose nieko neliko, vis- kuri niekiek karo neatjaučia »— 
kas išdeginta ir išnaikinta. Žmo- jtiokia*i, linkstu iriasi, žaidžia, 
nės netari nei duonos kąsnio ai- koncertuoja ir t. t, H to išpra- 
kiu> niimaiŠKrti. į džius smarkiai piktinausi, buvau
Ir pas mus, Punske, vokiečiams! pripratęs vaikščioti «n mileista 
užėjus daug nuostolių piidarjAsf. nosim, čiongi virei kitaip, tik

Iš Suvalkų gub. Seinų pa
Punsko miestelio Alena Vaitu-įtiek m 
kaičiutė rašo savo broliui Pra- j sėkmių, kurio* 
nui į Chamberiain, 8. Dakota.

damas karę, kuri ir dabar labai toja po 
atjaučiama, daug žmonių vargo to 
prispaustų verkia ir dejuoji

Punsko bažnyčia išliko sveika.

buvo su visa krasa ir žmonėmis Tas leidimas yn duotM Lretu-ta. Lam.ir.g-8 tu, broli, kad toli 
Kaunan. Mašinistas Petrovas ga- vių Draugijai nukenWjwt»B« .gyveni nuo tų visų baisenybių.. 
vo šv. Jurgio ženklą 4 laipsnio de) karės šelfrti Sudiev! Alena Vadtukattūrtė.

Pas šv. Tėvą Benediktą 
iro apsilankęs Belgijos 
u m. uiHMBto universiteto 
k to riliu kun. Leploifte, kt 
. Tėv>8 inteikė prie

gijos kardinolo Mari

xv

Bei

triūso ir pastangų, kad po ka
rės Belgija būtų atgaivinta ir 
sugrąžint* jai visi karės naoe>t<>

NAUJA JĖZUITŲ MOKYKLA

Spokaoe Wash. kovo 21 d. nys-

Yra šia be- kyklos, kurioje jaunesnieji J.

jų mokslų. Pašventimu* apei
gose dalyvavę daug žmonių, jų į

Kai.

2

2



N.

Galima tik palinkėti, jog iv. 
Petro ir P. draugija ir toliau 
taip-pat vaisingai darbuotųsi ir 
sulaukus sidabrinio jubilėjaus 
turėtų dar daugiau kuo pasi
džiaugti.

Lietuvos Sūnus.

katalikiška eina silpnyn ir avė 
tainės su bažnyčiomis tuštyn”, 
Bet mes, pasididžiuodami galime 
drąsiai sakyti: viskas, kas eici- 
I įkišk a nyksta ir jų svetainės ei
na tuštyn. Kaino fakta. galima

R0CHE8TER, N. Y.

10 metų iv. Petro ir Povilo drau
gijos gyvavimo sukaktuvės.

Šiais metais balandžio 2 d. 
sukako lygiai 10 metų, kaip dar
buojasi virtminėtoji palaipinė 
draugija. Tų sukaktuvių apvaik- 
Ščiojimas atsibuvo balandžio 11 
d. Tai svarbiai draugijos iškilmei 
paminėti rytmetį šv. Jurgio baž
nyčioje, dalyvaujant visoms dr- 
gijoms, atsibuvo iškilmingos pa
maldos, o vakare pobažnytinėje 
Svetainėje taip-pat dalyvaujant 
visoms draugijoms ir kitiems už
kviestiems svečiams, atsibuvo 
pakalbės ir vakarienė. Pirmuti
nis kalbėjo JubiliJtatės pirminin
kas ir josios pirmutinis organiza
torius p. J. Kiekis, kuris gražiai 
papasakojo apie draugijos įstei
gimo pradžią, josios plėtojimąsi 
ir pasiekimą to augšto 'laipsnio, 
ant kurio ji šiandieną stovi; už
baigdamas, kalbėtojas išreiškė 
pasitikėjimą, jog šioji 'draugija, 
kuri turi savo globėjais tuodu 
didžiuoju apaštalu, žengs tvirtai 
pirmyn, augs turtu ir nariais ir 
toliaus pasekmingai darbuosis 
savo Tėvynės ir Bažnyčios labui.

Po tai kalbai, draugijos rašti
ninkas, p. M. Ventis perskaitė 
draugijos gyvavimą ir josios au
gimą turtu ir nariais per tą 10-tį 
metų. Pasirodė, jog tuos laiku,

CHAMBERLAIN, 80. DAK.
Už mylios nuo to miestelio 

randasi Columbo kolegija, kurio
je šįmetą mokinasi dn lietuviu: 
vienas seminarijoj, kitas rengia
si stoti į vienuolius.

Gavenės laike, pasitaikius pro
gai vienas iš tų moksleivių pasa
kė visuotiname susirinkime pra
kalbą apie lietuvius. Tuo pain
formavo airiuą apie dhbartinį 
Lietuvos stovį. Airiams tie daly
kai buvo nežinomi, taigi kalba 
labai patiko.

Moksleivis.

baL LSS. 41-iua kp. parengė ba
lių, bet vietinisi socijalistai ge
rai žinojo, jeigu paskelbs, kad 
rengia socijalistai,—pasekmės — 
— tuščia svetainė, todėl aut pl»; 
katu pagarsino, jog rengia “tau
tininkai”. Bet žmonės apvilti ne
sidavė, susirinko tik jie patys. 
Reiškia, kad kas nors juose yra 
negero, jeigu savo kailio pradėjo 
bijoti.

J. 8—čius.

WAUKEGAN. ILL.

veik iš senų narių, t. y. prisira
šiusiu pagal senų įstatymų, su
tinka si •lyginti mokesnius, kaip 
kad reikalauja, kai-kurios valsti
jos, sulyg amžiaus, bet su tokio-

mui:
1) Savo organo įsteigimas.
2) Užlaikymo organo bei 

Centro raštinės kartu su Tau
tos Centais ir NašL Fondu 
mokėt po 10 centų kas mėnuo 
į Centro kasų, šeimynų gi na
riams Jcam organas nereika
lingas po 5 centus kas mėnuo.

KIEK YRA LIETUVIŲ 
ŠKOTIJOJ.

Sulyg sarąšo padaryto pabai
goj 1913 metų ir “Išeivių Drau
ge” pagarsinto lietuvių rasta:

Ayrshire; Auchuileck 117; 
Old C'ummoek 21; Seares Rows 
47; Bolochmyle Rows 29; Ste- 
venston 168; Girvan 30; Ayr 
10; Annbank 48; Drongan 51; 
Reith 4; Dalry 4; Glengarnoek 
175; viso labo 705 žmonių.

Lanakshire: Hamilton 185; 
Burnbank 518; Blantyre 491; 
Uddingston 48; Alpine Ferrace 
99; Glasgov- 956; Coatbridge 
164; Carnbroe 182; Calderbank 
67; Plains 
fin 504; 
Craigneuk 
Gleinboig 
llolytown 
Viewpark 
labo 7066. Per dvi redybi 
žmonių.

Paduotos skaitlinės, žinoma, 
jau nepilnai sutinka su šios die
nos padėjimu. Bet žymesnė per
maina tebuvo Glbngarnock iš 
kur dėl sustojusiu darbų išvaži
nėjo beveik visi lietuviai. Bet 
užtai kitur padaugėjo. Gali būti, 
kad šių dienų skaitlinė bus 
šiek-tiek didesnė. Apie lietuvių 
skaičių Linlithgowshire, Fifeshi- 
re, Dundee, Midlothian ir kitur 
“Išeivių Draugas” žada trumpu 
laiku paskelbti.

Pirmiausia vietos klebonas 
kalbėjo, pradedant nuo tikėji- 
tniškų dalykų, sakydamas, kad 
kiekviename MUiėmime ir dar
bas turi būt ir tikėjimas, bė 
tikėjimo nieko gero negalima nu
veikti ir tt.

Toliaus ifibbnas subarė, kad 
mūsiškiai tokiam svarbiam daly
tę šaltai tepančia, t. y. mažas 
skaičius susirinko. Toliaus kal
bėjo M. Barni is 
vos vargus, ir 
iš Lietuvos nuo 
nių. Beje, kalbėjo ir svečias, kurio 
vardo tikrai nesužinojau, ro
dos kad atvykęs ir Šveica
rijos. Jisai taip-pat užimančiai
kalbėjo apie Įkrę, Lietuvos var
gus ir tt. šisai svečias sakėsi 
buvęs ir Amerikoj. Buvo ir dek- 
lemaeijų, kurios neblogai nusi
sekė. Nors tą vakarą ir nedaug 
buvo žmonių: prisirinkę, tečiau 
Tautos Fondui tapo surinkta vir
šum 10 svarų sterlingų.

“ekiuauHsuyj 14 kovo laikytas 
buvo tam panašus susirinkimas. 
Šiame susirinkiui' jau buvo dau
giais žmonių prisirinkę. Dalyva
vo ir kunigas svečias A. Stepo
navičius, kuris atvyko iš Švei
carijos, taip-pat dalyvavo ir tas 
svečias kuris aut praėjusio su
sirinkimo kalbėjo. Pirmiausiai 
kalbėjo mus vietos klebonas apie 
įvairius nuotakius, 
ka pasaulyje.

Toliaus kalbėjo 
A. Steponavičins. 
eivių Draugą” svarstė tilpusią 
korespondenciją iš Londono, kad 
taip šaltai atsuu-.,! kas link tau
tiškų dalykų, tečiaus kunigas A. 
Steponavičius nepapeikė, bet ir 
nepagyrė Lomlouo lietuvių, 
tiktai pasakė -kad turbūt dau
gumas nesupranta tautos reika
lų ir tt. Toliaus kunigas A. 
Steponavičius Raibėjo apie karę 
ir pridūrė, kad jam bevažiuo
jant į Londoną, vokiečiai vijosi 
jų laivą. Tolintis kalbėjo vienas 
iš publikos A. Barotinvkas, ku
ris gana įvairius lietuvių vargus 
puikiai papasakojo, šiame susi
rinkime visi klausytojai buvo 
patenkinti.

Pagaliam dar tapo sumesta 
aukų nuo karės nukentėjusiems, 
turbūt apie porą svarų. Viso la
bo ėsą surinki*,,, apie 70 svarų. 
Rodos vis dar lankės didinas, ir 
ant toliaus.

Porą savaičių atgal J. Naujo
kaičiui sunkiai sužeidė mašina 
dešinės rankos pirštą, dėl pas
veikimo ims laiko apie pusan- 
tt*o mėnesio.

torius surastų kiekvieno nario 
metus, kuriuose jis prisirašė ir 
kiek jis tada turėjo metų, tada 
pagal tuos metus turėtų mokėti

apie Lietu- 
skaitė laišką 

savo gimi-

3) Sulyg kai-kurių valstijų >“?a,..da^rtiniu’ !s,at™ Bet
.. . . ... . *»nw iHiMiknuin* n«>d«Tnnkp1ii m-apie išieškojimą nedamokėtų pi

nigų, kaip kad reikalaujama 
pagal naujų įstatymų, tai apie 
tai, beveik nereikėtų nei manyti, 
nes dauguma tam priešinasi, ka
dangi valstijos to nereikalauja, 
kad būtų išieškoti pinigai už pe
rėjusį laiką ir dėlto dauguma 
ketina atsisakyti nuo Susiv-mo.

2. Kas link damokėjimo lūe., 
dėl organo ir tautiškų centų, tai 
mes geriausiai sutinkame, kad 
turėti savo organą, nežiūrint jo 
didumo (formato) ir nebranges
nį kaip 75c., metams; tautiškus 
včūtūa palikti po senovei, nes pa
kėlimas mokesnių labai erzina 
narius, taip-pat kenkia ir ant 
norinčių prisirašyti.

3. 0 kas link nusanidymo orga
nizatorių, kuopa gerai apivar- 
čius tą klausimą, suranda jog 
daug būtų naudingiau ir pasek- 
mingiau, jeigu kuopų sekreto 
riams būtų paskirta nuo
šimtis nuo sumos pinigų ir narių, 
kurie matydami jau šiekį-tokj 
atlyginimą už savo darbą, steng
tųsi daugiaus uarių prikalbinti iš 
kur turėtų didesnį pelną.

Pavyz. 
riame su 
inšiurinų 
matyti 
tą nuošimtį dirba išsijuosę. Tai 
kodėl pas mus taip negal būti f 
Tada nereikėtų jokių organiza
torių iš kurių menka nauda. Dėl
to jeigu turėti 1—2 organizato
rių, tai naudos bus visai maža, 
o daug jų turėti ne.apsimoka, prie 
to sekretoriai didesnę turi intek- 
mę savo apielinkėję, kaip organi
zatorius.

Pirmininkas, 
Prot. Sekr.

reikalavimo sulygint narių 
mokesnis sulyg amžiaus, kad 
visi dabar esantieji I-mo sky
riaus nariai, persikeltų į aug- 
štesnius laipsnius pomirtinių 
skyrius kuo sau padarytų ge
ro ir visos kliūtįs kaslink su
lyginimo mokesnies išnyktų.

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

5) Kad kiekvienas Su-mo
narys ar naujai prisirašęs
imnlrAfri noro vw% 1 fint

metų į Su-mo stipendijos fon-

32; Shotts 216; Car- 
Mothevvell 271; 

451; Wishaw 25;
37; Mossend 
260; BelishiU

450; Palace 215.

302; 
857; 
Viso 
7771

JERSEY CITY. N. J.

kurie atsitin-

d.
LONDONAS

NORWOOD, MASS.

ATHOL, MASS.

Kalnavertis.

M. K. Marcinkevičius. STONEYBURN, ŠKOTIJA.

turi virt M

S. L R. K. A. REIKALAI.
inkurė

seimas:

Visuomenes Mėnesinio Žurnalo

LONDONAS.

svarbūs, prakil- 
viraomeuei. Del 
užbaigdamas, iš- 
draugija per tą

naujai 
pradės

svečias kun.
paėmęs “15-

bus renkamos aukos Tautos Fon
dui. O kas aršiausiai, iš mūsiškių, 
biznieriai, tame susirinkime kaip 
ir nedalyvavo, o kad ir koks bu
vo tai ir tik pakampėj tūnojo.

dar nutarusi 
kurios turės

dr- 
bu-

tikalui. Rinkliava buvc leista vi
sose bažnyčiose vienkart vasario 
22 d. Ligšiol žinomas tų aukų 
rinkimo rezultatas siekia 1037 
rub 26 kp. f

Ta proklamacija nuo pirmo iki 
paskutiniam žodžiui melaginga. 
Joje ne vien stengemasi įžeisti 
klebonas, bet užgaunama ir para-

bū-
150

ir moteris su kfldi- 
savo pastogę, turė- 
tyrus laukus pačia- 
patys nežinodami

V. Jurkaitis
A. Pempė.

mes gana arti susidu- 
jvainomis svetimtaučių 
kompanijomis, kuriose 
kaip jų agentai už

Kazimiero Pil. Blaivininkų 
laikais 

labiau pra- 
savo dirvoje.

W0RCE8TEB, MASS.
Balandžio 14 d. buvo blaivi

ninkų susirinkimas, kuriame kai-

na. Kas išplatino, 
bet 
kad

PETROGRADAS.
Buvo minėta apie Mogilevo 

erkivyskupo leidimą Petrogra
do Lietuvių Draugijos nukentė
jusioms dėl karia -.šelpii komite-

20 kovo šių metų šv. Jurgio 
ir Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
dr-jos surengė prakalbas su rin
kimu aukų dėl karės nukentėju- 
siems. Kalbėtojai buvo pakviesti 
geriausi visoj apielinkėj: S. L. 
R. K. A. Pirmininkas, K J. 
Krušinskas iš Brooklyn, J. Krali- 
kauskas iš Netvarko, ir A. Stak- 
nevičius iš Bloomfieldo. Visi kal
bėtojai buvo labai gerai prisi
rengę ir taip puikiai nurodinėjo, 
kad publika buvo patenkinta ir 
visi ramiai užsilaikė, per prakal
bas buvo rinkimas aukų. Viso su
rinkta tame vakare $14.75.

27 kovo lietuvių Prabudo! dr- 
ja parengė prakalbas. Kalbėjo J.

įstojo į draugiją suvirtum 200, KraHkllTO,kM ir j. Daminanskaa 
narių, į iždą įplaukė suvirtum i6 Newark N j Tem. rakaw 
septyni tūkstančiai dolerių. Da-' 
dantinis gi draugijos stovis: iš
mirus ir išvažinėjus kai-kuriems 
nariams, likosi pusantro šimto 
narių, išėmus visas pašalpas, su
teiktas ligoje, pomirtines ir ki
tokias aukas, ižde liekasi apie 
pustrečio tūkstančio dolerių. 
Trečias kalbėjo vietinis klebonas, 
kun. J. Kasakaitis. Kalbėtojas 
nupiešė vertę ir naudingumą, ge
ros katalikiškos draugijos mūsų 
išeivių, gyvenime;—priminė, jog 
šioji draugija per 10 metų iš ma
žo daigelio išaugo į didį medį, 
kurio pavėsis, gaivina šiandieną 
nemažą RocheSterio tiėtuvrn bu
rei;, kurio vaisins pasotino ne
vieną brolį, sušelpė savo tautą, 
parėmė savo bažnyčią. Reikia ži
noti, jog šioji draugija be šelpi
mo savo narių ligoje, rūpinasi sa
vo tautos reikalais ir juos remia 
gausiai aukomis, prisidėjo prie 
įsteigimo “Aušros” knygyno, ku
ris dabar gyvuoja prie parapijos; 
dabar labai remia “Tautos Fon
dą”. Svarbiausias gi draugijos 
nuopelnas, tai parėmimas vieti
nės parapijos. Jiji pirmutinė bu
vo užmanytoji įsteigti parapiją, 
aukodama 500 dolerių, vėliaus, 
pastačius bažnyčią, intaisė langą 
už 140 dolerių; dabar perkant 
naujus lotus suteikė 500 dolerių, 
šie visi draugijos darbai neaž- 
ginčinamai yra 
nūs, naudingi 
to kalbėtojas, 
reiškė, jog toji 
trumpą 10-ties metų laiko tarpą

ir čia apsireiškė faktas, durintis 
į akis kiekvienam atskalūnui, jog 
tik geras katalikiškos draugijos 
narys, arba geras katalikas yra 
tikrai pažangus, nes šelpia savo 
tautų, platina tikrų apšvietimų, 
myli savo artimų, prisideda prie 
pakėlimo do*os žmonių, širdyse, 
—žodžiu, yra visako statytojas, 
o ne ardytojas.

Po tų kalbų šv. Jurgio draug. 
pirmininkas p. V. Butrimavi- 
čius, užėjęs ant estrados ir išreik
šdamas savo draugų linkėjimuf 
vardan visos draugijos suteikė 
dovaną, puikų sidabrinį indą su 
tam pritaikintu parašu, į kurį 
šv. Marijos P. draug. pirminin
kė, poni O. Gudinienė, įstatė de
šimtį puikių raudonų rožių, 
uup-pM lareissūsiiia varmui vi
sos draugijos linkėjimus. Sv. Ce
cilijos choras neturėdamas ko ki
to aukoti, paaukojo tą vakarą 
savo gražias daineles, kuriomis 
linksmino susirinkusius. Užsibai
gus programui, buvo vakarienė. 
Ypač čia buvo pavyzdinga tvar
ka, gal pirmą kart lietuviai taip 
gražiai pasielgė; dalyvavo j pus-

Spintas ir pasotintas ir 
*nas džiaugėsi iš takios

taip-pat buvo rinkimas aukų ir 
surinkta viso labo $7.60.

5 balandžio šių metų Prabudus 
dr-ja parengė balių taipo-gi tame 
vakare buvo rinkimas aukų ir su
rinko dėl karės nukentėjusioms 
viso labo tame vakare $9.75. Au
kavusių pavardės prisiusiu vė
liau. Gerbiamoji lietuvių visuo
menė! Dėkojame jums už — au
kotus centus, gal nuramys jūsų 
brolių seselių arba tėvelių širdis, 
kurie laukia mūsų pagelbos. Jus 
žinote kad po mūsų gimtinę Lie
tuvą eina baisūs mūšiai, nuo ku
rių dalis Lietuvos žeiuėlės paplū. 
do žmonių krauju ir našlaičių 
ašaromis; miestai ir kaimai pa
virto degėsiais ir grūvėsiais, nuo 
kurių vyrai 
kiais, palikę 
jo bėgti per 
m e šaltyje, 
kur.

Vietos Tautos Fondo raštinin
kus.

Bal. JO d. čia buvo surengtas 
Liet. Sūnų ir Dukterų draugijos 
koncertas. Koncertas, pradėjus 
nuo pradžios iki galui, atliktas la
imi blogai. Su monologais ir dia
logais, kurių taip-pat įpintą į tą 
koncertą išėjo dar blogiau. lie
tuviškas ponaitis buvo daugiau 
panašus j šešių dešimtų metų se
nį. Monologe ‘Ar aš kalta* aktorė 
taip nemokėjo nuduoti veikimo, 
kad vietoj verkti tik juokės. Be- 
to ir pats monologas šlikštus ir 
užgaunantis dorą. Buvo garsus 
Maikio su Tėvu pasikalbėjimas, 
kurio dorą nereikia nei aprašy- 
nėti. Visiems gerai žinoma.

Bet už vis šiikščiausis buvo 
“Skurdas ir tamsa”, komedija, 
vaidino kunigo Žebrausko (Žeb- 
rio) rolę. Biauru buvo žiūrėti j 
tą komedijantą, kuris dri- 
so pajuokti a. a. kun. Žeb- 
rio gyvenimą... Niekada netikė
jau, kad "naukegane rastųsi to
kių niekadėjų. Sarmata. Ar-gi 
lietuviai neturi ko geresnio ir kil- 
tesnio veikti.

Katalikas.

WESTERNPORT, MD.
Pareitame “Draugo” numery

je klaidingai paduotas prigerusio 
žmogaus vardas. Turi būti Simo
nas Virpėta o ne L. Virpėta.

131 kp. S. L. R. K. A.rišt.

na svetainė žmonių, kaip vyrų 
taip ir moterų.

Susirinkime išrinkti darbinin
kai fėrams, kurie bus 26, 27, 28, 
30 balandžio. Pelnas eis 
statomai bažnyčiai, kurią 
statyti birželio mėnesyje.

Blaivininkų draugija
mokai ainę. kurioje mokinama Su
vienytų Valstijų pilietystės tuos, 
kurie mano likti piliečiais.

Blaivininkas.

BEIDGEPORT, CONN.
Apie 10-tą balandžio mūsų 

mieste pasirodė judošiško turinio 
proklamacijos. Išplatintos buvo 
naktyje, nes atrištos anksti iš ry 
to ant trepu lietuviškų krautu-

icLuvm gyve- 
— nežinome, 
iš jų turinio, 

augiau negalėjo pa 
‘cieilikai” 

Visas gylys pikto -turbūt yra 
taikomas į vietinį kleboną iš pa
vydo, kad jo parapija pasekmin
gai bujoja, ir jokie “cieilikiški” 
gaivalai negali paimti pirminy-

Gerbiamos kuopos, apsvar
stę savo susirinkimuose virš 
paskelbtus klausimus malonės 
išreikšti 
tft.

per organų savo ima- 
Su augšta pagarba 
A’. J. Krušinskas,

WESTVILLE, ILL

Laikytame susirinkime 18 
balan... 94 kp. S. L. R. K. 
diduma balsu nutarta sekantys 
nutarimai:

1. Kas link, delegato siuntimo 
į ateinantį seimą nutarta per 
laišką išreikšti

10d. balandžio vakare atsibuvo 
šv. Jurgio parapijos šokiai. Nuo 
to vakaro pelno atliko 27 dole
riai. Taip-pat tą vakarą buvo ir 
Labdarystės draugijos šokiai, 
kaip girdėjau ne išlaidas neapsi
mokės iš vakaro ineigų.

11 d. balandžio atsibuvo pra
kalbos šv. Jurgio Kareivio pa- 
šelpinės draugystės, kalbėjo F. 
Juškaitis ir vietos klebonas — 
A. Daugis. F. J. skaitė paskaitą, 

, liet paskaita nepadarė įspūdžio 
į publiką, nes labai sumaišyta 
sunku buvo suprasti kas ten toj 
paskaitoj buvo norėta pasakyti 
Klebonas kalbėjo apie lietuviš
kus socijalistus (kaip norvvoo- 
diečiai juos paprastai vadina ei- 
eilikais), nurodinėdamas ju silp
numus ir patarė publikai su to
kiais gaivalais nieko bendro ne
turėti, nes esą netik ką katali
kai su jais bendrai a taisai-o 
veikti, bet jau ir tautininkai

Žmonių buvo prisirinkę vir
šum 300. Naujų narių prisira
šė prie draugijos 12. Taip-pat po 
šių prakalbų buvo labdarystės 
draugijos prakalbos, Labr. 
gijos svetainėje. Kalbėtojai

P. Stonis. Prakalbose neteko 
ti. Girdėjau publikos buvo j 
žmonių. Man keistai atrodo, kad 
Lab. dr-stė “šmeižikus” kviečia 
už kalbėtojus. Juk nesenai* 
'Laisvėje” tilpo koresponden
cija, kurioje tarp kitko pasaky
ta, kad ir So. Bostono tautinin
kai šmeižė Lab. Dr-stę. Reiktų 
dabar atšaukti, kad jau So. Bos
tono tautininkai nešmeižė, bet 
agituoja už Lab. dr-stę.

Darbininkas.

LIETUVIAI 
V KITUR, v

Sekmadienyj 7 d. kovo buvo 
laikytas tautiškas susirinkimas 
paprastoj vietoj, savame kliube.

Ant tokio svarba ui susirinki
mo, žmonių prisirinko suvis ma
žas skaičius, nors apie tai jau 

i žinojo kelias savaitės pirmiaus,

Čia lietuvių apgyventas kam
pelis. Jų abelnai priskaitoma ne
mažiau kai 100. Visi lietuviai 
dirba anglių kasyklose. Pastaruo
ju laiku daugumas anglų išvažia
vo į kariuoiuviiį. Pasidaugino 
darbų lietu' iama. Pas mūsų 
brolius lietuvius-yra nuo senų 
laikų toks pripratimas: sako 
daugiau uždirbu daugiau ir iš
leidi. Taip ir ra, daugumas taip 
ir daro. Daugiausiai tokių atai-

dirba, kaip n įlas, uždirbdamas 
po du svaru, po dn svaru dešimtis 
šilingų, o kai 1 urie ir po 3 sva
rus suvirtum, gaapadinei už bū
tą užmoka 16 ar 18 šilingų, 
o atlikusius pinigus, nuėjęs pas 
savo draugus k azirninkus prakazi 
riuoja. Išlojusiu vedasi draugus 
nžfunditi. Tnip visi ir nutrau
kia į kareiamfK žinoma, kar- 
čiamoj traukia vieną-antrą stik
lą, sako, vyrai visų mūsų tie pi
nigai, visi ir gerkime. Taip ir ge
ria, pakol neprageria visko. Po- 
tam, smuklininkas paėmęs už 
sprando išmeta laukan, sakyda
mas pinigų m turi, nėra nei sta
lo. Taip išvarylb mūsiškis pri
žada daugiau neiti pas išnaudoto
ją, bet, sulaukęs, kito mokesnio, 
.vėl eina. Mat ieiL-e ęiū susitai
kinti. Nuėjęs, tąpatį padaro.

J. K. Blaivininkas.
--------- k-----

Pastaruoju laiku apšvietimas 
tarpe Londono lietuvių yra žy
miai pakilęs, o ypač karei prasi
dėjus. Dabar daugumas netik vy
rai, bet ir moters su merginomis laišką išreikšti savo nuomonę, 
grebiasi už skaitymo knygų ir ; Del tolumo kelio negali siųsti de- 
laikraščių, mat dauguma žingei-i 
dauja karės žiniomis.

Išskirtu užsisakiusius, “Išei
vių Draugo” dabar išperka at-, 
skirsis numeriais apie 70 egz. 
“Ežio” taip-pat išparduodama 
atskirais N. N., apie 50 egz. Beto 
dar čia pareina “Lietuvos Ži
nios”, “Liet. Uk”, “Rygos Gar
sas”, “Aušros” ir kitų. Iš Lie
tuvos laikraščiai labai vėluojasi, 
kartais gauni net į 16 dieną, dar 
ir vėliaus. Dėlto “Išeivių Drau
gas” čia turi dabar gerą pasise- 
kymą, nes gaunama net tą pačią 
dieną.

Iš tikro šaltinio patyriau kad 
Croydon, V’ėst Anglijoj esanti 
snsit-ėrusi soeijalistų kuopa iš 
16 narių tenai* prigulinčios 
ir apie kelios moters. Turi toji 
kuopa savo agentą, platinti vien 
tik soeijalistų laikraščius, bei 
knygas. Dažnai tasai agentas at
silanko, ir į Londoną, su laik- 
kraščiais, “Rankpelniu”, “Lais
vė”, “Šakė” ir kitais tam pa
našiais, šlamštais. Matomai so
cijalistai taip-pat kaip kuo ski
rias nuo pirmeivių jie, kaip su
žinojau. tai nemėgsta “Lietuvos 
Žinių” ir kitų rimtesnių laikraš
čių, pačios kuopos, man teko 
girdėti, socijalistai rengė pra
kalbas laikyti lietuvių kliube 
tuoj po Velykų, bet nežinia ar 
tas ištikrųjų įvyks. Pamaty
sime, kaip ten nebūtų vėliaus 
pranešiu “Draugo” skaityto
jams.

Į 2. Pritarta, kad reikalinga tu
rėti savo organą.

3. Kas link mokėjimo 10 e., kas 
mėnuo visiems nariams, o kas 
laikraštį neims 5c. ■ kas mėnuo, 
tai palikta kaip dauguma kuopų 
apie tai nutars.

4. Kas link mokesniu sulygini
mo, tai nieko negalėjome nutarti, 
nes tam daug buvo priešingu. 
Dauguma nori, kad būtų po seno 
vei, arba persikelti ant augštes- 
nių skyrių, mokant pagal metų 
senumą, nuo tiek, kiek turėjo 
nariai metų įstodami į Susivieni
jimą.... galutinai nutarta palikti, 
kaip dangums kuopų nutars.

5. Nutarta kad būtų reikalin
ga turėti Susiv. vieną savo orga
nizatorių. I

6. Kas link le. mokėjimo nuo 
kiekvieno nario ant metų j Su- 
mo stipendijos fondą. Nutarta 
mokėti.

Tolesniai išrinkti 2 komitetai 
lankymui ligonių: J. Kupstas ir 
K. Mičiuda. Taip-pat liko nutarta 
kad kiekvienas tos kuopos narys 
turi mokėti po 10c. ant metų 
kaipo algą kuopos raštininkui, iš 
to turi būti apmokama iškaščiai 
pinigų ir laiškų siuntinėjimo.

A. S. Vaitkus, raštininkas.

NEWARK, N. J.
36 kuopa savo susirinkime, Rū

kytame 12 d. balandžio, besvar
stydami įvairus kuopos klausi
mus, pajudinu klausimą, plačiai 
išaiškintą “Draugo 15 numeryje, 
kas link sulyginimo mokesnių se
nų narių prisirašiusių pagal se
nų įstatymų, su nariais dabar 
prisirašiusiais, pagal naujų įstaty 
mų. Mūsų kuopa susidedanti, be-

Sv.
24 kuopa pastaraisiais 
vis labiau ir 
deda darbuoties
Per kuopos susirinkimus nuolat 
pasirodo naujų sumanymų, kad 
veikti blaivininkams blaivybės 
idėjos srityje. Pasidėkojant to
kiems nariams, darbas sparčiai 
yra pradedamas ir varomas pir
myn. štai laikytame kuopos su
sirinkime, 16 dieną balandžio li
ko nutarta nupirkti blaivybės tu
rinio knygučių ir padalinti jas 
saviems nariams už dyką, kad 
tiems lengvinus būtų galima in- 
gauti aiškų supratimą apie blai
vybę, nes tik tuomet, kada žmo
gus supranta blaivybės vertę, pa
liauja vartoti svaigalus. Taip-pat 
šioji kuopa turi 
surengti prakalbas, 
atsibūti neužilgo.

Šita kuopa dabar 
uuiių, bet jui, reiki 
voje, bus galima prisitraukti ir 
daugiau narių.

Antanas K. Loeitu.
Šv. K. P. B. 24 kp. rast.

Sulyg 29-to seimo nutarimo 
S. L. R. K. A. 30-tas seimas 
atsibus 1-2 ir 3 d. birželio 
tnėn. 1915 m. Scranton, Pa. 
Sulyg konstitucijos XIII 
straipsnio kiekviena kuopa, 
turinti ne tnažian 20-ties pilnu 
narių turi tiesą siųsti Seiman 
vieną delegatą; didesnės gi 
kuopos vieną nuo kiekvienos 
50-ties narių. 29-to seimo nu
tarimu delegatais gal būt vi
sų skyrių nariai (išėmus vai
kų sk.), išbuvusieji ne mažiau 
6 mėnesių prie Su-mo, naujos- 
gi kuopos turi tiesą siųsti de
legatą nors ir nebūt 6 mėn. 
nuo sudari mo kuopos. Ren
giantis seiman malonėsite, 
gerbiamos kuopos, apsvarsty
ti šiuos įnešimus 30-am sei-

Jau išėjo iš spaudos 2 numeris

“Pažangos
Literatūros, Mokslo, Politikos ir

“PAŽANGA,, eina tautlškal-krlkščlonljkoje 
dvaslofe.

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

rle redaguoja savaitrašti ‘Draugą”
“Pažangos” Kaina

Metams $3.00, pusei metų $1.50 
Atskiri numeriai po 25 a

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street, Chicaro, III.
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tas, tai vienoje tai kitoje vie

Metazu

«*• Tokhw būdo ui nuliuui.kų t<kU1 43^^ tapo inkų rkų išgabenta į Rusiją joną žinomų. Labai nukrnvė-
Įjo kolonizacijos klausimo išri-pasigailėta nei senių, nei mo- jusil‘ r3n(fasi į 5^.

nuii įranta viri 20 svarų, arti

draugiją, teinant patari aut pHt ir

kad jam rūpi vien tik biznis, 
kuriuo paprastieji mūsų agen
tai vaduojasi, liet ir gerovė 
lietuvių ,kurie norės ten apsi-

a- 
da- 

IA«- 
pa-

Gaiga- 
išplėšė 
pavie- 
drau- 
“dau-

ITALŲ SPAUDA APIE 
LIETUVIUS.

MŪSŲ ŪKININKYSTĖS 
KLAUSIMU.

— RUSAI APIE LIETUVIU 
VARGUS.

Šimo. Kiek mes žinome nau
josios kolosu j organizato
rių. galime pasakyti, kad jis 
rankų nenuleis ir savo darbo 
neapleis iki jo visai neuž

100 svarų jau pasiųsta įi Mažesniame

Sknndžias Dr. 
kad rusai 

turto, kaip

kada visų diplomatų 
k-ys atkreiptos į tą 
lį Europos, kurioje 
tava randasi ir yra 
togiausis laikas išreikšti svie
tui savo protestus ir su jaie 
pageidavimus sujungimo Lie
tuvos politikos ryšiu.

sę būtų netaltinga, bet kodėl gai atsižymėjo šitoje karėje, 
gi neprotestucti prieš abidvi?

^ypatingai dabartinis laikas,

Laištoe aprašoma apie rusų 
žiaurumus Klaipėdos apielin- 
fcėse. 
laitis, 
daug
nių žmonių, taip ir 
gijų, šaudė žmones il
gei tūkstančių lietuvių ūkiniu- ttjšelinkėje randasi apie mili-

PRŪSŲ VEIKĖJO LAIŠKAS 1 
AMERIKOS LIETUVIUS.

‘Lietuvoje” atspausdintas lai
škas Prūsų Landtago atstovo 
Dr. Gaigalaičio. Laiškas bn- 
vęs parašytas vokiškai, nes 
lietuviškai rašytų laiškų vo
kiečių cenzūra neperleidžian-

Rusų dienraščio “Rieč” ko
respondentas p. ^nvoikin pra
neša apie lietuvius štai kokią 
žinią. (Žiūr. No. 70 š. m.).

‘‘Iš pustrečio milijono lietu
vių apgyvenusių dvi pnrulie- 
žio gutarniji, priešo užimtoje

pasirūpinti ir apie sušelpi- Tėčiam 
mą beturiu. 1

Dabar lietuvių komitetų 
globoje be pabėgėlių randasi 
223 auklėtiniai įvairių mokslo 
įstaigų. Jų tėvai dėl karės 
nukentėję neišgali jų užlaiky
ti, ir komitetai savo kaštais 
šelpia tokius auklėtinius. Be- 
to riša Veiverių mokytojų se
minarija randasi globoje lie
tuviškųjų komitetų. Tečiau 
jie neturi beveik jokio turto”.

Hitas straipsnis, kaip ma
toma, nori atkreiti domą ra
sų visuomenės į beturiu 
vargingą padėjimą. Reikėtų 
tai įsidėmėti ir Amerikos lie
tuviams. Juk nukentėjusieji 
yra mūsų broliai. Jie mums 
yra artimesni, neg rusams ir 
dėlto mes turėtume juos kiek 
galėdami geriau sušelpti.

žmonės - kolonizuoto jai, tai į- 
vairūs agentai, kurie nors ir 
savo biznio driei, daug prisi
dėjo prie pradėjimo užmany
tojo daria). Pajudintas klausi
mas atsiliepė ir į lietuvius mok 
slėnius. Judėjimui prasidė-. 
jus, jie pagavo tą mintį ir, 
kaipo pasakine to. mes rauda
me. tai vienoj, tai kitoj vietoj 
lietuvius rtndentua. betonoki- 
nančtau agrikultūros.

Taigi Federacijos, nors ir 
neužbaigtas kla tįsimas, tečiau, 
jis sukeltas ir nuolatos judi
namas, iššaukė tam tikrą gy
venime judėjimą. Prisidė
jus keletui kitų aplinkybių 
meK prieisim, prie praktiško-

šu tik
vU UaijKA*. a- a • _ jr-Lietuvių, gyvenančių 
pzčyaiėti, kad. Lie- niiau minėtose valstijose. Ge- 
neatoisako svettin- r!ftiW1H, lietuviškųjų parapijų_»_r s— ---- «_a_i 1----- ,--- ------- i,

prieš Rusiją sukelti.
Lietuvun parodu Angsiiau-

ūdnoatis karėą pasekmėmis 
ir su vokiečių politika, sie
kiančia lietuvius atskirti irPUM: .aulai n- net ti™, • Ujimas vra Bostono ir 

kurie ptafcMn l^to. Metami Arrivr51niTli^p_ g
priri-to., oegmita, tų Vyskupijų Valdiniu- i . , „ , , ,

P ’y Jo Em Kardindui "į“ sk»^ P-
XeXJT n^kmiS m V’Connelle ir Jo Ezc. Arcivy- k^nkiškųjų bažnyčių 
B P g Iskupui Guigley priežasties neišvengi amų jų
daryta kompetielja mDžiništoį .. , . .... , , . karės nuostoliu ir karžvgišku-grūšių. įaUtyta aut pardavė j gerbtaauej1 l reltam ne f^tuvių kunigų, kurie vi

sur yra pavyzdžiu drąsos ir 
ištikimybės Petrogrado vai-

mo milžiniškos griišys, ^iš to- ** parapijų įsistergimo ne
rių vieną tearė virš 30 uncija, trukdą, tat dar paskatina ir 
Sulyg labdanngos kompetio- orgamoatomta. pagoto J
jos t»»ykhų, grasią gauna noriai daro viską, kas galima,1

terų, nei mažų vaikų. 'Jukj p ■ ■ 
Apsakęs daugelį skriaudų 'kurių

Dr. Gaigalaitis savo laišką Į 
užbaigia:

Ar neturėtų Amerikos lietu
viai pakelti protestą prieš iš
naikinimo karę (Vernichtung- 
krieg), kurią rusai ypač prieš 
Prūsų lietuvius varo. Jus turi
te gi Tautos Tarybą; jus galė
tute gi amerikoniškoje ir neu- 
traleje spaudoje savo balsą 
prieš tai pakelti; jus turėtute 
taipogi kreiptis į rusų ambasa
dorių Wasliingtone, kad tokį 
žiaurumai prieš lietuvius pa
siliautų. ■
“Lietuvos” redakcija savo 

pastaboje stengiasi tokį rasų 
pasielgimą išteisinti, nes. gir
di, visur karės laiku taip da
roma. Ir protestuoti prieš tai 
nereikia, nes “Mūsų protestai 
prieš karę absoliutiškai nie
ko negeite-'-s ’’. Jos nuomonę, 
dabar ne laikas betiksliams 
beigždiems protestams.

Mes esame priešingos nuo
monės. Jei protestai ir ma
žai tegelbės (ne absoliutiš
kai), tai jie ir nepakenks, 
pene, mes tikime, kad 
prisidės gtkreipti įvairių 
plomatų doną ir į mūsų 
kalus, kurie dabar jiems 
žinomi. Ziticma protestuoti 
prieš vieną ar kitą pu-

Po priegloba lietuvių 
j įvairiuzse 

Lietuvos vietose yra apie 85, 
randasi tik 10,000 žmonių 
Likusieji prisiglaudę pas ne
išardytų sodžių ūkininkus. 
Pašalpos reikalauja tie ūki
ninkai, kurių priešas sudegi
no namus, arba kurių turtas 
visai išplėštas, Bet kiek tokių 
lietuvių, kurie visai subėdnėję 
(palikę be kopūstų statinės), 
kurie į komitetus nesikreipia! 
Visiems savo pabėgėliams, vi
soje nukentėjusioje Suvalkų 
rėdyboje, 85 lietuvių ko
mitetai gavo 35A00 rublių ! 
iš Didžius Kuiugaikšėiutės Ta
tjanos komiteto, 19,000 rublių 
aukų surinkta bažnyčiose Ki
jevo ir Vilntots Vyskupijų, 
9.000 rublių iš miestų sąjun-

, .. _, __.... . . . , vedžių raginiams ir propa-

Simuose reikaluose. “ a-lietuvių vokiečių naudai.
! - -■•fejŽSe —*l_J

. »1™ ...... K... ..ŪMA, ^a„uu-

nimui, vokiečių kariuomenės 
prispaustųjų Vyskupijų ir vi-

At- 
j* 
<fi- 

rri-

lynu — vyrams ir moterims: 
i pirmasis Tėvų Marijonų, Mi
si jonierių auklėjimui, antra- *°s tautos vardu, lietuvtai pū
sis gi Šv. Kazimiero Seserų, 
»rirengimui mokytojų lietuvio 
toms parapijinėms mokyk- teikimui Šventajam Sostui 
Joms ir mergaičių auklėjimui, ^rumo apie savo prašymo

Ne taip yra žydintis padėji
mas lietuvią-katalikų Portian-

ko, p. J. Juška, paaukojo j 
K. dalbai išdrožinėta kryžių ir 
veidrodį. P. Vatoiauako rū
pesniu Ctaignenko anglų te
atras surengė Lietuvos naudai 
nedėlioj koncertą — vaidini
mą, davusį pelno 16 svarų. Be- 
to tokį koseertą — vaidinimą 
Lietuvos modai jau pažadėjo Jo rr Providenoe Vyaktrpijo- 
surengti BeMiri anglų teatras, 
dar tikimasi ir kitur pažadėji
mų gauti

Kamiteto nariai ir prijau
čiantieji jam renka aukas kaip 
galėdami, už tai turi kuo pasi
girti. V

dnoda dar dokumentus, savo 
parodymų sudruti urmui ir šuPaskutiniais laikais pra

dėjo rodyties laikraščiuose 1 
skelbimai naujos ūkininkų ko
lonijos, Wiseonsino valstijoj. 
Ją organizuoja agrikultūros 
studentas D. B. Pratapas._____ ______________
Toks darbas reikalauja d*u- u renti Tašui Ii liktame pase- 

jgiau, neg trumpo paminėjimo naujta lietirvh? koloni- 
ir trumpo laikraštyje apmo-jj^į ą
kamo apskelbimo. į ________

Vienu svarbesniųjų mūsų 1 
lietuvių išeivių klausimu yra, ŠKOTIJOS LIETUVIAI ŠEL- 
be abejonės, kolonizacijos! 
klausimas. Su tuo klausimu 
mes beveik kasdieną susidu
riame ir reiktų stengties prie 
galo prieiti.

Pirmiausiai tą
< 

klausi-
gos ir du kartu po i ,600 nibL I1Uj viešai iškėlė Lietuvių R. 

įiš laikraščio “Russkija Viedo- Kat Federacija, kuri beveik 
mosti suorganizuotos speci-; kiekviename savo kongrese 
jalės rinkliavos lietuvius šelp- į stengės jį šiokiuo ar tokiuo 
ti. Nors Suvalkų rėdyba inei- bji<|u ifcįgtį Toje bu.
na į Lenkų karalystės ribas, i 
teeiau tą pini esi. kurie buvo I 
Rusijoj surinkti įvairiais va r- sunai

“Petrogradas Lenki- kongrese, 
jai , Maskva — Lenkijai galutine “‘ __ _ __
rr tt. lirtrmai negavo į neprieita. Tiesa buvo išren-

j vo skaitomi referatai, 
keliami ir svarstomi klau- 

kiekviena- 
bet prie 

klausimo išrišimo

ąp. vienos kapeikos.^ Daugimisiai karnos komisijos ištirti koloni- 
i lietuvių kareiviui yra Sibi- znęjjos klausimą, bet įvairių 

rijos pulkuose, (kurie y pati n- aplinkybių delei, darbas toli
zacijos klausimą, bet įvairių

P1A NUKENTĖJUSIUS 
DĖL KARĖS.

Nerisiems yra žinoma, kad 
Škotijoj randasi “Škotijos 
Lietuvių Kmtalikų Komitetas 
Lietuvą šelpti”. Komitetas 
pasekmingai darbuojasi. A- 
pie jo dari>avimos “Išeivių 
Draugas” No. 15 rašo-:

Įvairiam Irūdais jau surinifc- 
ta viri 309 svarą (avarža apie 
10 rub.), auką. Tai nemažai 
palyginus bu Miriuktomis A- 
merikoj agkomis, bet labai 
mažai prisiminus tėvynės 
reikalus, l^etuvoe priešai, skau 
du pripažinti, patys neva lie
tuviai. prasimanymais, kur
stymais ir agitacija neviena 

lietuvį nuo šukavimo sulaikė.

sa- 
pa-

I.

‘La Vera Roma” Italų 
v.nilraštis einantis Ryme 
duoda daug žinių apie Lietu
vius; No. 6 tarp rašo apie 
Amerikos Lietuvius:

“Iš Bostono vienas klebo
nas ten gyvenantis, praneša, 
kad Suvienytose šiaurinės 
Amerikos Valstija: yra apie 
pusė milijono Lietuvių, gyve
nančių daugiausia miestuose 
New Yorko, Connecticuto, 
Massachusetts, Penas ylvani-

PASIKALBĖJIMAS.
Vieną nedėldienį išėjau pasivaikščioti į ■ 

miškus. Suradęs dailią vietelę prie žabų 
krūmelių, pasislėpiau juose ir pradėjau gauti 
tai himną niuniuoti, kaip užgirdau netoli ko- ■ 
kius tai balsus. Paėmė mane žingeidumas,, 
pradėjau klausytis, ir jau nebegalėjau pasi
traukti. Svarbų klausimą riša, bet kad Mar
kus klausimas buvo rišamas netikusioaus ei- 
lėmis, tai aš ir nutariau, kad atkeršijus nu
vertiems Mūzos garbintojams, jų darbus ir,, 
žodžius atidengti visiems. Pavardžių šiuo 
kartu nepranešin. Gal nabagai susipras Uo-k 
gai darę ir daugiau neatkurtos tokių paiky
sčių.

Štai jų nnsiknlbėjimne: 
batalijas:

Ir jus sakot, kad laimužę 
Tik ant žemės gal surast, 
Ir prie laimės tos, draugužiai, 
Jus tik galit mus nuvest 
Bet, meilieji, ką jus tarsit 
Apie mūs likimą ten, 
Kur neskelbsit ir nerėksit,

Ten jūs’ “spyčiai” nustos vertės 
Kakarinės jūs’ išdžius, 
Ten ant jūsų iš už kertės 
Pone kipšukas šakėms durs. 

Socijalūtas:
Baikos, baikos ,tuščios šnekos, 
Apie tas kitas šalis; 
Mes jog skaitom storas knygas, 
Žinom mokslo branduolius. 
Visur rašo, kad žmonelės 
Iš beždžionės pradžią tur 
Ir kad mūsų tos dūšelės 
Nuo šios žemės neis kitur. 
Mes neklausom tojo mokslo, 
Kur taip kalbama rimtai 
Ir prie savo augšto tikslo 
Mes vien einame skubiai.

Tautininkas;
Nesibarkit tautos vyrai, 
Pagalvokite šaltai, 
Kaip pasaulyj viskas yni 
Apmąstykite gerai 

-— *11. • ** - _  •! !• _ R11U11B lULrjniis ivlnaiui^an , 
Bet taisyti jisai reikia 
Nes dabar juk klaidingas 
Per daug nuožmiai jisai veikia. 
Citofaraas perdaug karšta®, 
Daug paikysčių pridarys, 
Ir ratu jis kištas - verstas

tei stogomą, kuris yra kaipo 
šauksmas kilniausios tautos, 
visų nelaimių bandomos”.

se; didžiausia priežastis yra 
ta. kad trūksta kunigų, mo- . 
kančių Hetrrriškai, kurių kar
štai maldauja lietuviai pas tųi 
diecezijų Vyskupus, kuriems 
rūpi tikėjime mokinimas, pa
do r urnas, žodžiu sakant, to-

"La Ueara Roma'’ N. 8.
Lenkija ir Lietuva.

Garsu* muzikas Paderev- 
skia ir Geaijalis rašytojas 
Stenteeviėius. torio vardas y-

vdvzuotojo svieto pakraš
čiams, išleido atsiliepimą at
kreipimui svieto atydos į bai
senybes, kurias karė Adomo 
Mickevičiaus tėvynėje pada
rė.

Karšta pianisto siela ausi-

je ateivių gy venančių Suvie
nytose Valstijose tikė
jimas, be kurio nėra žmonėms 
išganymo. Ir šitie lietuviai 
prie savo tėvų tikėjimo tvir
čiausiai prisirišę, gyvai trok
šta ir karščiausiai maldauja 
tinkamosios Bažnytinės Vai- l»ej» į vieną ha lsą su romą n- 
džio. kad apturėtų savo tao- siela ir abu sykiu Akė
tos Vyskupą, kaip turi lenkai, 
rusinai ir kiti. Jie taipogi jp gimimo ifienų regėjo ir 
tori norą su didesniu tvirtu 
imi ir pasitikėjimu matyti at
liekamas savo dvasinius ra

1< aikštėn skausmus šalies, ku-

kurtos šuiegyuuuse dabai vy
stosi baisi kova Vėsios ir 
.Bzuros paupiais. Taip jiem-

n.
“La Vera Roma" No. 7.

Lietuviai dabartinėje karėje.
Praneša nuima iš lietariš-

Nesmagmną pagimdys 
Geriaus broliai pagalvoję 
Paklausykite manės 
Ir prie išvadų priėję 
Meskite pilkutes dėmes.

Katalikas:
Ačiū tamstai, geraširdi, 
Už auksinius žodelius, 
Bet ir patsai gerai girdi 
Jojo tuščius plepalus. 
Beždžionėj, mst, buvus 
Jo garsinga tatulė 
Ir kad garliei jos nežavus 
Man ją perša patele.
Kliedą sveikas, protas maišos, 
Aš negeidžiu tos lygos, 
Juodi žodžiai, palšos mintys 
Nusitvėrė jo galvos.
Aš pamatus pasidėjau 
Kuotvirčiausius širdin sau, 
Ir nei audros, anei vėjai 
Nebsuardys jųjų jau.

Socijalistas:
Mano protas perdaug augštas, 
Kad klausytiem žodžių tų 
Ir nebūsiu aš tiek minkštas. 
Kad nesmerkti abiejų.
Su pirmuoju gaila laiko 
Nenuversi jo sapnų.
Bet kad antras vėjus vaiko 
Tai ištikro nuostabu.
Ir čia lenda ir ten siekia, 
Viską bando pamatyt 
Ar tik naudos neras kokios, 
Nors širdužei nuramint.

Tautininkas:
Ir žmogelis veik, kad nori, 
Rodyk jiems tikrus faktus 
Jie, nenaudos, Ūkiai žiuri 
Kad nuskynus sau vaisius.

Katalikas:
Kaip sau norit, taip manyldt, 
Maža naudos man iŠ to, 
Bet, brangieji, nebandykit 
Man prie tikslo vest kito 
Man netinka kreivas takas, 
Aš bijausi tų siųstų, 
Jūsų tikslas per daug menkas,

Ir gal kaltes dovanosim, 
Jei gailėsitės tikrai.

Tautininkas ir Socijalistas. (dnetas).
Gudrus žaltys, ką kalbėti, 
Ties* žeria į akis. 
Bet šiandieną jo klausyties. 
Kaip jis tiesą mums kalbės! 
Mūsų noųai niekais eitų 
Sutramdytų pastangas.
Gerinus, broliai, sykiu kelti

Pasijudinau. Sušlamėjo karklai ir bal
sai nutilo. “Užteks ir to, ką turiu”, pama
niau. Kitą sykį pasistengsiu geriau pasi
klausyti. Tiktai niekam nesakykit, ką aš 
jums atveriu. Tsssss...

Putpelė.

1LSS IStraraniS w vnių.
Likit sveiki, balandėliai.
Geros kloties jums,
Gal su laiku, širdužėliai, 
Gaivas lenksit mums.
Mes piikybės nenešiosiu!, 
Jus priimsim inošrrdžisi

Ar dar pabusi nors sykįl (bučiuoja).
VIKTUTĖ (pabunda): Mamytė!
ELZBIETA: Ką brangioji! Ar gerai 

gojai! Persižegnok (daro kryžiaus
'klą): Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventos Dvasios.

VIKTUTĖ Amen. Mamytė, ar ilgai miego
jau? Ar jau tėvelis atsikėlė! Kur jisai

mie-

ELZBIETA: Tėvelis dar miega, brangioji!

taip jie padarę ir neatsiras 
Europėj žmogaus, turinčio šir 
-1^ toris neačpur.stų nciamiės, 
kitr-ą kenčia gera ir protinga 
Raudis, geležies audra pri
slėgta ir kraujo upe apsemta.

Tečiau, žmo jės iš savo na
mų išvaryti, nekaltieji, priešo 
kardn išžudyti, ar gi jie yra 
įryno lenkų kvu js? Keti- 
tim, ir už pri s'ermę laikome 
tą. parodyti.

Kodai nepaminėti, kad šalę 
lenkų gyvena kita Raudis, 
penkių milijeiTų skaftaienyje,

VIKTUTĖ: Pabudink manytė tėvelį. Aš ji 
dar kartą noriu matyti. Aš jam noriu ši
tą pasakyti

ELZBIETA: Dar ne, vaikeli! Tepamiega 
truputį tėvelis. Jisai vakar labai sirgs 
ir aš jam daviau dėl miego žolių.

VTKTTųt1. Jmh ii**i mi«w» čSWlwl-

J. Širvintas.

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE,
PENKMJ AKTU DRAMA.

(Tąsa)
PRANAS: Rodosi, kad tu jį greičiau pavy

si, negu aš. Prisiartino tavo valandai
VYŠNEVSKlg: Leisk mane! Meldžiu tava 

Atiduosiu tau visus pinigus.
PRANAS: Niekuomet! Neleisiu iki aepaso- 

dys tave už geležinės tvoros, o raktą ati
duosiu kalėjimo sargui. Senai tave lau
kiau ir, kad būčiau turėjęs savo valią, tai

lo ir taip kartuvės tavos laukia. “Kas 
kabo - neskęs”. (Vyčuevskis trankosi, 
Pranas šaukia už kulisą žmones): Ei, ei! 
Čia! Greičiau! Aš jį turiu 1 į/snevsku 
draskosi, Pranas muša): Gulėk ramiai 
— ant kartuvių galėsi spardytis, (inhėga 
policistai, žmonės ir paima Vyšnevski).

UŽDANGA.

. — :ik apie Lenkiją kal
bant, dasileidžiama didelės

įD saus uuvi 
užpultųjų

I. ' I-, 4

į—iriame ją tarka Bnropos 
Igpauda, o ypatingai lenkų.

Ar galima nesiskaityti su 
lietuviškuoju gaivalu, esančiu 
Vilniaus, Gardino ir Minsko 
valdybose ir net iki Gumbinei

GALIŪNAS įpnbmuiaji Lai jos bataas. Kur 
aš esu!

VIKTUTĖ!: Gerai, Lad tevelia pabudo. Ma
inau, kad jau niekad nekeisit.

GALIŪNAS: Ką nori, vaikeli! (buemsoja 
VIKTUTĖ (bučiuoja tėvui ranką): Nieko, tė

veli, tiktai norėjau jus matyti. Tėvebę siekiančių! Ar gattma neat- 
taip visados buvo man toks geras.

GALIŪNAS: Ne, vaikeli! Aš niekam nebu
vau geras.

VIKTUTĖį: Tėvelis tik sau buvo negera, w 
mudriem su mamyte labaū

GALIŪNAS: Ne, ne, Viktutė, taip nekalbėk-’ 
Sakyk, kad judviem buvai labai negeru. 
O, kad aš taip bučiau geru kaip tu, ange
lėli, tai kuogreičiausia norėčiau numirti, 
kad apleidus šį pilną vargų bei sopulių 
pasaulį. Kad nebūtų gėrimų, nei tų pru- karės išnaikintose, be Lenkų 

dar ir kita tauta kenčia, Lie-keiktų numitini — negyvenčiau.
VTNINTTffl- Aš Tinrp^T#n

sižt urėti į vardus, Ringaudo, 
Gedimino, tautiškojo karžygio 
Keistučio, Jogailosf Tečiau 
jei ir pats Kosciuška patri- 
jotiškame Paderevskio atsilie
pime buvo lietuvis!

Šitai driko maaoiae, jogei

Europai, jogei provincijose

TRECIA SCENA.
(Galiūno navai. — Piktulės kambariukas. 
Gaišimas miega ant žemės pas suolą; Frtfutė 
mieąa ant suolo. Elzbieta sergsti miegančią. 
'Eėtat griežia muzika}.
ELZBIETA: Visą naktį juodo sergėta. Die

vas žino kas manės Jaukia. Jisai su Šven
čiausia Motina yra vienintelė mano pa
guoda. Gelbėk mus. Viešpatie, ilgiau neį
galiu tverti! Mano brangusai kūdikėli, šė

GALIŪNAS: Ką tokio, širdžiskė!
VIKTUTĖ: Aš daugiau negalėsiu eiti 

ti tėvelio. '
GALIŪNAS: Nekalbėk apie tai, Viktutė! Aš 

daugiau vakarais neišeisiu iki ta nepa
sverti. Ar neatsimeni, kad tau priža 
d^auf

VIKTUTĖ: Taip, aš pamenu, bet — 
GALIŪNAS: HM ką!

ieško-

bą, savo papročius, savo gar
sios rasės istoriškus padavi
mus, tur teisę būti paminėta 
sale tautų, kurias kitados val-

bėgyje, santykiuose su kito
mis tautomis visada pasiliko

V1KXUT£: Aš neužilgo apleisiu tėvelį ir su žeista.

dangų.
GAT.nr.N4H: Ką mes pradėtose be 

vaikei i! Ir aš su tavim mirsiu:
Toliau bus

4

4



IV.
“La Vera Roma” N. 9.

Leuktja Europos karėje.
Karės pradžioje, viena iš 

pirmųjų Rusų valdžios veik

delei sujungimo Lenkijos j 
vienų kūnų po Caro skeptru.

Augšto politiško paranka
mo jausmas tų iškilnūngąjį 
prižadėjimų patarė ir aug- 
šviaueiias teisybės supratimas

kiti;... bet, tą toliau paleiski- kraštu turi apie katalikų ti-! pira 
me, o grįžkime prie dalyko, kėjimą, kurio abu yra ištiki-i ,,4^ p 

miausiais pasekėjais. jog^ nei
Tikrai lenkai nacijonali*- į r<4ų ;n 

tai žiūri į Lietuvą, kaipo į staro ji 
T .-.vairu ■».-*« in otAnrrivioi -4o ik •■“*-*• viršum______  _____ __
prie savęs patraukti visokiais Kaūno> VSkiaus'’ ir Gardino

kuris mus užima .
O dalykas yra toks.
Caras, norėdamas Lenkijų

turėtų apimti devy 
mijo rusų Lenki 
Tvaiku gubernija tu

padarė simpatišku šisai civi
lizuota jai Europai: Lenkija 
padalinta, suskaldyta, pri
spausta, europinės karės tap
tų suvienyta.

Didžių Karalių, išminčių, 
poetų ir kareivių šešėliai tap
tų, galop, suraminti, regint 
suvienytąją tėvynę.

Bitam atsitikimui taip dide
lė svarba buvo pripažinta, 
kad Rusijos priešų smegeny
se kilo idėja, tiesa tik pažy
mėta, pastatyti priešai Caro 
pažadėtąją autonomiją, tei
singą ir tikrą Lenkijos Kara
lių, su nieku, nei dėkingumo, 
nei priedermės ryšiai* nesu
rištą; bet ta idėja, rodo*, dar 
prieš gimsiant mirė.

Ir indomia nesąmone, paža
dėjimas rusų valdžios pada
rytas yra laikomas už tikrų 
ir “arriere pensee” (užpaka
linės minties), kuomet tasai

supranta: istorišką ar etno
grafišką!

Supraskime gerai.
Istoriška Lenkija nebuvo 

vien tik iš grynos lenkų že
mė*. bet iš Lenkijos ir Itietu- 
vos, akirluigų uirp savę* ra
se, tendencija, istorija, tiky
bine ir tautine dvasia. Tyri
nėjant abiejų šalių istoriją, 
Lenkijos ir Lietuvos, mato
me, kad jos buvo sujungto* 
daugiau jėga nei meile ir kad 
taip ilgą laiką turėdamos tau
tinį gyvenimų sumainytą, vi
sada pasilikdavo atskiromis, 
nors jos buvo surištas ir vie
na ant kitos pastatytos.

Užteks priminus tokius Uni
jos aktus, kaip Krevo, Vil
niaus, Gardelio, Gardino, 
Bresto ir kitus, kad parodžius 
kaip toji unija per amžius 
svyravo, ir tik būtinų reikalų 
verčiamu, tuodu kraštu krū
voje laikėsi.

Tad kaip gi galėtų būti 
duota autonomija istoriškajai 
Lenkijai, kuri tur savyje sve
timą Lietuvos gaivalą! Ir 
svetimą dėl tiek daug prie- 
žaščių, pirmiausiai, dėl skir
tingo supratimo, kokį abu

būdais ir visokiais meilikavi
mais, tečiau ilgų amžių kovo
jimais savo tikslo nepasiekė 
ir Lietuva pasiliko ta pati su 
savo kallia, savo padavimais, 
savo tikyba, savo poiiUskoims 
tendencijomis, atsimindama 
garbingų praeitį Lietuvos že
mės, kuri davė tautai didvy
rius ir garsius vardus nuo 
Radzvilos iki Sapiegai, nuo 
Mykolo Koributo iki Jonui 
Pacui, nuo Mykolo Oginskio 
iki Kosciuškai.

Šitai delko negalima yra 
prikelti istoriškosios Lenki
jos, unant dar domon, kad 
Lietuva visada ir kiekvieną 
valandų jaustųsi žeminama 
naujoje karalijoje, prie per
svaros, kurių lenkai turėtų ir 
išskirtino bei skaudaus padėji 
mo, kokiame atsiranda lietu
vių katalikų bažnyčia prilygi
nus prie lenkų bažnyčios.

Iš to visko, kų pažymėjome 
ir iš atžvilgio į tautiširumą, 
kuris dabartinės karės yra 
pagrindu, istoriška Lenkija 
negal atsikelti, bet tur atsi
kelti etnografiška Lenkija 
Lietuva.
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' Ezpresai

kf'Tbimą galima suprast: ir 
įvykinti, nes jei priešingai at
sitiktų, tai būtų laimė Lenki
jai ir neteisybė būtų padary
ta Lietuvai, kuri užeipehiųia 
to, paties atsižvelgimo ir tos 
pačios meilės, jei dar nedides
nės iš pusės Imperijalės val
džios, delei savo nuolatos Ru
sijai ištikimybės.

Surinko K. A. S.

Musų Dirva
DARBININKU JUDĖJIMAS IR 

ORGANIZACIJOS.

krfrą
auklių neteko galvos. i savaičių. Audimo dirbtuvių

Taip ir su darbininkų rei-! rininkai pasiuntė iš savo t
kalant. H vienos pusės juo* Į delegacijų pas prezidentų 
sergsti kapitalizmas, iš ant- ,on*’ J“ pasirūpintų

;s i™ lnar« Ui nelaimei
socijalizmas'ir'iš vRų tųi1“’’ bet W^’“* 

globojimų, darbininkas išeina j 
aklas ir raišas. '

Visa tai matant, prisieina
padaryti išvedimą, kad be tų 450 ŽM0Nįų GAV0 DARBA, 
visų organizacijų, darbinin
ke m* reikalinga dar viena or
ganizacija, būtent, toki, kuri randa* G»ry. Ind. nuo kelių rn<- 
sutrauktų dorus darbininkus —- -------------- ““ T'*K----- ‘
prie viene veikimo ir rūpin
tųsi tik darbininkų reikalais, 
kitus pašalinius tikslus pa'ie-

■ kant antroje vietoje.
. Mes žinoma iš prityrimo, 

kad pa vieniem i žmonėms sun
kų ką nors nuveikti, ypač-yi 
kovoje darbiu irk < su savo iš
naudotojais, kurių yra nema
žai ir gerai susi, gamzavu-

' American Bridge Co.” kuri

nesu; nustojo veikus. Dabar at
ėjo žinių, kad ^toji kompanija 
pradėjo darbų ir jau 450 dar
bininkų priimti dirbti.

MILŽINIŠKI MAINIERIŲ 
SUSIRINKIMAI.Galima dar pasakyti, kad 

neretai bedarbių tarpe apsi
reiškė didesnis skurdas, ues 
darbo sąlygos nėjo geryn, o 
pragyvenimas vis 
Mėgino keikūnuose atvėjnese 
darbininkai pakelti balsą 
prieš priespaudas ir nepaken
čiamas darbo sąlygas, tik tas 
dažniausiai pasibaigdavo 
bininko pralaimėjimu, 
trūko vieno ir didžiausio 
bininkui ginklo—tinkamų 
bininkiškų organizacijų, 
nos būtų galėję pastumti ga
lingą darbininkų spėką į tin
kamą vagą kovoje su darbda
viu ne revoliucijos keliu, bet 
ramiu evoliucijos būdu.

Darbininkų veiklesnieji na
riai pastebėjo darbininkų tru
kumus ir pradėjo juos šalinti,

Ohio valstijos mainieriai, kurie 
jau nuo ilgo laiko streikuoja, 
neskelbė k«d neužilgo jie

I iys milžiniška mainierių susi
rikta sueiti į didesnę vienibę' linkįmą rytinėj dalyj Ohio vai- 
ir sudarius savų organizaciją, stijo,. Susirinkimo tikslas — 
rinitu būdu skngties prača- pagerbti Colorado valstijos, 

Ludlovo mainierių nelaimingai 
žuvusių laike tenykščio streiko 
metinės sukaktuvės.

Atydžiai patyrinėjus darbi
ninkų judėjimą nnd pat pra
džios jo gyvavimo, patirsi; 
kąd darbininkai visuomet bu
vo išnaudojami įvairiais bū
dais. Ankščiau, nesant garo 
ir elektros Siašinų, darbinin
kai buvo verčiami darbdavių 
atlikinėti nepaprastai sunkiu* 
darbus. Kad pasekmingiau iš- 
nauduojus darbininkus nere
tai šauktasi ir valdžios pagel- 
bos, kuri tokiuose atsitiki
muose, būdavo dideliu darbi
ninkų priešu. Tam tikrai* 
įstatymais valdžia duodavo 
ponams, arba kaip mes dabar 
juos vadiname, kapitalistams, 
palengvinimus, visokias pri
vilegijas darbininkų jėgų iš
naudojimui. Visas tas dar
bas prisidengdavo gražiais 
tikslai*, šalies gerove, kultū
ros pakėlimu ir tt., išftkrųjų 
gi tai buvo vienos atskiro* 
klesos žmonių atsižymėji- 
mas, kuris kitoms, atsiduru- 
sioms blogesniu me padėjime, 
labai kenkė. Priėjo net pne_JU) MlllIV vlKHia„ 
to, kad darbininkai virto po-|jnngti darbininkus į 
nų nuosavybe, kurią jis pagal 
savo noro, galėjo ar parduo
ti, ar užmušti, ar kam padova- 
nuoti. Tai buvo vergijos ga
dynė. T kada sąlygos
darbininko imo pasida
rė nepakenčiamos, pačių dar
bininką tarpe atsirado nema
žai už savo reikalus kovotojų 
ir, prie pagelbos šviesesnių 
su žmoniškumo jausmais vi
suomenės veikėjų, po sunkios 
ir ilgos kovos, suteikta darbi
ninkui liuosybė. Parsimainė 
darbininko padėjimas, bet ne- 
parsimainė darbo sąlygos. 
Pradėta svarstyti, kaip page
rinti darbo sąlygos, k.kim 
būdu galima bitų darbL ir.kų 
darbą pakeisti mašina. Tam 
pagelbėjo išradimai visokių 
mašinų ir kitokios rūšies dar
bo įrankių, kurių panaudoji
mas dirbtuvėse, ūkėse ir kito
se pramonijos, prekybos ir 
ir žemdirbystės šakose, sutei
kė darbininkams lengvesnį 
darna, bet <^rn atvėrė jiems 
naujus vargus ir nelaimes. 
Pramonijų ir didelių dirbtu
vių savinintad, perinatydami 
sau dideliu* pelnus, paveržė 
tuos visus išradimus savo glo- 
bon ir jau su naujų išradimų 
mašinomis, kaip garo tai ir 
elektros, prie mažesnio skai
čiaus darbininkų, padarydavo 
daug daugiau prekių, kurias 
parduodami pralobdavo. Dar
bininkai kaip ir pirmiau*, taip 
ir dabar, ne ką laimėjo. Jų 
padėjimas pasiliko po seno
vei varginingas ir sunkus.

Darbdaviai, vieton' sutrum
pinus darbo valandas, taip 

Ikad visi ir pirmiaus toje ša- 
■>W(w|koje dirbantieji < 
500.00

ir

38.15
23.50

8.25

275.00
27.50

9.25
12.50
50.00
32.75

450.00
59.00 
2550 
38.25 

950.00 
243.00

50.00 
17.50 
35.45

85.00
13.75
10.00

18.20
22.00
34.25
57.40

18 '
20
1-30

K rasos išlaidos
Liepos—Gruodis kelionei išlaidos Suv.

Valst. ir atgal Europon 1,705.00
Subsidija Annales dės Netionalites 2000.00

6,857.00

Ižde lieka 1915 m. bėgantiems reikalams 5.588.23
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METAME.
IMHSOS:

” M. KraučOnas
” Dr. V. Bartuika
” Cuberkis
•' Kolerinnkai
” J. Jškšiy.
” Makauskas
” Jurgutės (pmUad. 58 fr.) įmokėjo 15.00
” Petraitis (Cbieago) 50.00

J. Tomsiauskaitė 25.00
Kun. Ambrazaitis (paa. 500 fr.) įmokėjo 250.00

” A. Skrypko 
” Serafinas

Kuu. M. Gustaitis 
"žiburys” 
Dūdas 
Kun. Kemėiis 
” Lapelis 
" K. Skrypko

P. Elijoiius
Dr. Rutkauskas
S. TanunevUius 
Kun. Kadis

Nuo 1914 m. ižde lieka

IŠLAIDOS:
r—

250.00
125.00 
■rStnof

256.90 
969.00 
50.00 
50.00 
60.00 
50.00

125.00 
50.00 
60.00 
50.00

brangėjo. h*U. Čia būtinai darbininkams i į

nes

dar
iai

5.580.00 
*758.06

»3M.«e

Būtas
Vėdėjui
Ražtin-dactilogr.
Ezpaditoriui-pairtuntiniui

n —
"PRO LITHUANIA” 

Spauda, popiera ete.
2.000 ez.
Ekspedicija 2.000

Ii viso”
Į metui ” ”

pnne. laida

kai mėaao

80.00 
250.00 
150.00 
100.00

4VM>

655.00
7850.00

310.00
125.0*

Kai mėnuo iiviso 433.00

StukeiiB 25.00 J metus (10 NN) ” " 4850.00
ff Dobužinska* 50.00 H! - "PRO LITHUANIA” Augi, laida

5 ” F. JakAtyl 125.00 Vertimas (po 10 fr. pusi.) kas mėnuo 160.00
C ” Saurusaitie 250.00 Spauda, popier. eta. 2.000 egz. ” ” 315.00*)

P. Kovai 25.00 Eapedicija Amer. Expre*a’u n t9 50.00
P. Rimkevlčiut* 25.00 ” Kruzą ” ” 50.00
Kun. Karkatakaa 125.00

B

10 
1?

“ žebris
“ Paakauikas

Dr. Bacevičius
P. Bražinskas
Kun. Budrevičiua

25.00
125.00

15.00
15.00 
50.00 
60.00

Gruodis 12

16

Aukas nurinktos per prakalbas Am 
rikėj 6’20.00
Per Kun. Narbutą (rinkliava laike pra

kalbų Škotijoj) 
Per kun. Sveiatrį

kas mėnuo išviso
Į Metus 

iv— POLIGRAFIJA APIE LIETUVą PRANU.
KL. (N 5—9, Annilei dės NMimalIUa 
1V13 m. (Išpildyta* 
Spauda popieris 

feoiiafiai ir

660.00
5000.00

30
P. Sciaakienė 
Kun. Steponavičiui

Atskaič

IŠLAIDOS

Sausia u koma medžiaga

ingioo

2.000 
klišei

175.00
” 20040

25.00

10.00
15.00

Mvbo 13.003.23
1.2*040

250.00

Dviee
APIE LIETUVĄ Angį.POLIGRAFIJA

Kl. Vertimai (po. 10 fr. pusi., 150 f,)
Spauda, popieria 2.000 egz

IV— Eeponse am obervatians de K. Miles-ski 
(centre memoriales 8v. Tėvo ir visiems 
Kardinolams ant. K. Milevaki Šmeižtų)

Trokšta

2750.09

1,300.00
2500.00

500.99

4500.00

darbininkų tarpe. Gimė da
bar galingų ir skaitlingi) or
ganizacijų Amerikoje ir An
glijoje užmanymai. Greta ti
kro ir pažangaus darbininkų 
judėjimo, kuris vien tik rūpi
nosi darbininkų gerove, atsi
rado nemaža visokių organiza 

Icijų, kurių tikslas buvo pa- 
į Bavo po

litikos vėžes ir jų pečiais už
kopti ant augštų vietų, kur jie 
išsirituliavę, galėtų neva dar
bininkų gerovės vardu, pa
naudodami jų spėką, pravary
ti visai pašalinę politiką. Prie 
tokių politikierių besirūpinan
čių darbininkų reikalais gali
ma iš dalie* priskirti soeija- 
lizmą, nekalbant jau apie lie
tuviškąjį socijalizmą, kuri* 
vien tik tuomi ir apsireiškė, 
kad varydamas agitacijas už 
darbininkų gerovę, pasalomis 
pradėjo versti iš pamatų dar
bininkų dorą, ant kurios tai ir 
rėmėsi darbininkų laimėji
mas. Lietuviškoji socijalistų 
nežymi dalis vieton rūpintie* 
darbininko padėjimu, visn 
smarkumu užsipuolė ant baž
nyčių ir, nuo sykio, atkandąs 
dantie, iš pagiežos ligšiol pik
tai griauna tą. kas kiekvie
nam žmogui, ypač darbininkui 
brangu. — tai dora, kriščio- 
niškais pamatais paremta. Su 
rmsugsmn gnlinin pastebėti. ■ 
kad šiuo laiku socijalizmo, ži
noma, lietuviško, tvirkinantie-

linti iš savo tarpu visus tru
kumus.

Vienu svarbiausiu akstinu 
būsiančios darbininkų organi
zacijos turėtų būti darbininkų 
blaivumas. Be to visi mūsų 
geri sumanymai nepasieks 
pageidaujamo tikslo. Nesun
ku patirti, kad blaivus žmo
gus turi savyje daugiau kaip 
protiškų taip kūniškų jėgų. 
Jis geriau sugebia apgalvoti 
savo reikalus ir jo veikimas 
daug nuoseklesnis už girtuok
lio, kuris dažniausiai, svaiga
lų padilgintas, mėgia tik ler- 
inus kelti.
Kaltinkime kapitalistus, dar

bininkų netikrus vadovus, bet 
neužmirškime pasmerkti ir 
mūsų didžiausio priešo alko- 
lio.

Nusikratę nuo alkolio slo
gučio, susrvienyję į tvirtas 
kuopas ir padėję savo pama
tau krikščionišką dorą, nes, 
darbininkai, galėsime prieiti 
prie savo vienintelio tikslo, 
— darbininkų organizacijos.

mums iškovoti 
šviesesnę ateitį.
pastangų nesi-

CHICAGOS STREIKIERIŲ 
SANTYKIAI BAIGIA IRTI.
Sustreikavus Chicagos daiįy- 

dėms, buvo manyta, kad tarp 
streikierių ir darbdavių įvyks 
greitu laiku sutartis, bet dabar 
pasirodo, kad toli gražu nuo su
tarimo, nors tam norėtų pagel
bėti ir vietinė valdžia. Dailydžią 
streikas atneša miestui didelius 
nuostolius. Dabartiniu laiku 
streikuoja trys unijos, vienai 
paskelbtas lokautas, dvidešimts 
dviems padarytos naujos n*ly
gos, aštuonios-gi tebesvarsto strei
ko reikalingumų. Kelios dešimtis 
tūkstančių darbininku neteko 
darbo.

»»»»»»*»»•*»***»»»»»»»•>•«

“TAUTOS FONDO” REI-
kuri padės

Tik darbo ir 
gailėkime.

P. c.

IŠ DARBO SRITIES.

au-

400,000 DARBININKŲ 
GRESIA BEDARBĖ.

Jeigu Amerikos dauguma 
dūpo dirbtuvių negaus iš Vo
kietijos reikalingos dažimui me
džiagos, priverstos bus paleisti 
save darbininkus, nes be dažų 
negalės varyti darbo. Apskait- 
liuoja, kad 400.000 darbininkų, 
dirbančiųjų įvairiose dirbtuvėse 
2R Amerikos valstijose, nustos

sisekfe jiems išnaujo prisikei- ? 
ti. Užteko mncij žmonėms « 
klaidžiojimų ir jie stengiasi S 
surimtėti ir naudingą darbą S 
pradėti veikti. Įz

Be to* rūšies darbininkų j f
1

darbininkai l^f) 
galėtų sau pragyvenimą turė
ti, paleido tūkstančius .darbi
ninkų nuo darbo, o likusius 
privertė dirbti ilgiau prie 
naujų mašinų. Taip ir t yliaus 
dėjosi, naūji išradimai — 
nauji darbdaviui laimėjimai, 
o tūkstaiii ioi darbininku nau-

“draugų”, mes turime dide
lius būrius kitokių. Pašiiirė
kime į devynes galybes priri- 
tveruųių visokių unijų, kurių 
daugumas, nežiūrint savo tik
slo ginti darbininkų reikalus, 
ėdaai tarp savęs už tuščių va
dovavimo garbę ir kas nuo
stabu, kad toji kova apsireiš- 
~.a tarp tokių darbininkiš
kų draugijų, kurių tikslas yra 
bendras. Kiekviena . iš tų or
ganizacijų traukte-traukia dar 
bildukus j savo abazą ne dėl 
jo labo, bet kad sumažinus 
konkurento galybę.

Ir čia pirmoje vietoje sto
vi socijalistų partija, kuri 
daug žada, bet labai mažai

750.00

25.810.00

19,474.00
3. Gabrys.

HALAI.
AUKOS TAUTOS FONDUI.

FBGUACUCK, COKN 
Misiunai idiMOS uždarbi) 82 CO

T.
UADIUO, PA.

Miku t ai 11* (dienu* uždartų’

MT CARMEL PA.
Tauto* Dienoje bu rinkta:
Per apaikėčiojima pelno <56 
Aukot* tekančiai:

draaeija. iv. Juozapo draugija
Izidoriaus dizurija.

Po 810.00: iv. Petro Dr-ja
liečiu Draucija.

Kun Dr. V. Bartuika .__
Po *1.00: Martynas Paliaekas, Jo

nas Gnrnavičius, Vincai Benderius,

ir Pt-

Fe 5Oc.: Jurais Miliauskaa. Juozas 
Oekaaiavičia, Jurrii Savulia, Juozas 
JaaullavičiuB. Mirkai, P. PetkevMia, 
Pranas Bidaras. Tarnus Pauža ir Au- 
arusta Nediuskas.

Iš viso 8151.20. Už kn--aa užmo
kėta 810.00. Kiti, *141.20 naf'iosta 
Tautos Fondo kasininkui. Vaišnorai.

Rubliai Rubliai
Neužmiršk savo giminių tėvynėje. Kiekvienas dole
ri* jiems dabar nusiųstas bus labai mielai jų priim
tas. Atsimink, kad giminės anoj pusėj vandenyno la- 

>at reikalingi pagalbos taigi jūsų prideristė jiems pa
dėti. 
Mes 
tain 
me.

gvarantuojame, kad, jūsų pinigai bus 
asmeniui, kuriam siųsite ir be mažiausio 
Mūsų susirišimai su Rusijos bankais 

mum* taip padaryti. 
Prieš siuntimų pinigų pasiklausk mūsų apie
nes rubliai dabar pigesni, neg kad pirmiau jie buvo. 
Visada siųsk savo pinigus per senų ištikimų

nusiųsti x 
užtruki X 
leidžia J

kainas,

‘"' “f :<iuo«a, jos pėdomis seka vreo- 
darbinink” triasą*, pagerinti kios naujos ir senos unijos, 
savo padėjimą, ncjiasiekė |>a- žiūrint iš šalies į tuos visus

Asklaad Avė. Kitnp. 47-tos gjtv 

Chicago, III.

Z PEOPLES STOCK YARDS
State Bank

savo padėjimą, nepasiekė jie- .............
geidaujamo tikslo ii^darbiniu- darbininkų suirutes, kivirčus, 
ko gerbuvss neprisiartino. prisimena viena legenda apie

Seniausia, didžiausia ir stipriausia, B ANKA 
vakaruose nuo Stock Yardu.

5

5



Sis Tas įdare itioeijalizmo

si vienijimą tuo, įžengiamas k»-

skaml

L VYČIŲ CHICAGOS APSEKI

Putas

Chicago ,111,

REDAKCIJOS ATSAKAI.

šv.

bus

juoky

SKELBIMAI.

salės išpuošimu

APIE

K iiiR-« «,»-« » tt'ž-d’ u »f aohįįm;K*tti<moO

| MOTERŲ DIRVA. | į
RAČIŪNO PAVEIKSLAI.

22

valdybos nntrafal:

Mėta.

CHIGAGOJE Knygių: Knn. J. kairn, F.kalba, kyie^^ moteris prie su- ra lengvai išdirbama. Turi-,

ginklus turėti, o 
tais ginklais gar-

“Dailus MoterŲ Balius”. 
Reporteris turėjo apsilenk- 
tiesa, pavadinęs “dailus” 

balių, kur pardavinėjami 
svaiginamieji gėrimai. Sv.

kompanija
Kipšu etc.

girtybės, 
moterims 
pasaulis

lyg išpaikinta, aplamai, visų ar
tistu nugrimavimaa uepergeriau-

taeijos išparduotai 
cieilikų baukiniufct 
čio turtas. lipa 
dės pusėj vienu

112 N. Groene (t., Baltimora, Md.
KaMariu: Pranas Burba, AK- 

M Matn it, Edvardovilla Kine*

Vics-preaidentM: J. Riktorai- 
tia, tl CongreM ava, Watarbary,

smulkesnius ap 
susirinkimas už-

Nedėlioj ir Panedėlyj gegutes * 
ir S d. Stančiko salėje 105 E. 11$ 
etr. Keusingtune, Chicago.

NEW YORK, N. Y.
d. kovo 12-ta Vyčių kuopa 

Buvo svar-

i su nuliūdima pra- j 
prakalbų sakymas pa-

ar-

biamieji klebonai, priimdami pa 
veikslus j savo salės turėtų apie 
to prašalinimą pasirūpinti.

tik pamato iš kurios nors pusės 
prisiartinanti pavojų, tuojaus 
kulnis už pečių ir, marš, j tyr
laukius.

būtų
arba

konstitucijų tesikreipia j

reumatizmas ar neuralgija, ir 
skanino. Kaina 25 ir 50e^ per 
krasų 35 ir 60e.

BANK08 TURTO IŠPARDA.
anriŽl.-—--. _ —iŠ

LAB. SA-GOS VEIKIMAS.
CHICAGOS LIET. RYMO-KAT.

Labdaringosios Sąjungos
Centro narių svarbesnieji

Tautiškajam susivienijimui pa
kėlus klausimą apie legališkumus 
ir aš pradėjau abejoti link Kip
šo legališkumo tautiškojo su
sivienijimo organe.

Kipšas bijosi švęsto 
tautininkai katalikų.

tų knygų ne
kas reika-

misija išgauti leidimų nuo 
miesto majoro. 1
inėjo kun. F. B. Serafinas p.
J. Elias, p. P. Mažeikis ir 
adv. A. A. Šlakis. Diena 
rinkta rugsėjo 6, 1915 m.,

ba. taip su juo bičinliuojaai, kad 
□et viešai su tuo pasigiria. Jei, 
poni “Laisvė”, “biznis bizni” 
ir skanesnis už visus 
pyragus.

ant 4 mainytų balau bu vargonais 
komp. J. Oižausko.

A drenas:
J. ČItAŪSKAS,

442 Centre Str, Freeland, Pa.

reikalus.
Susirinkimas buvo gyvas, 
patys Vyčiai yra gyvi, 
ir simpatingi.

Vyčių Draugas.

su žvyru. Medžiai auga ųžuo- 
lai, guobos, kaip kur ąžuolai 
ir baltos pušys. Girios yra se
nai nukirstos ir jau kelius kar 
tus krūmai nudeginti, todėl y-

Vyrai, parašykite kas “Vie-n. 
Lietuvninkų” įžangiamąji straip
sni. nes be jo visai prastai iš-1 
rodo.

, vasarį, tai kodėl ir mes nega - 
Vyčių ]įme sekt jų gero, su uita riš

iko pavyzdžio? Visko nerei
kia norėti vienų dienų pada

kaip Chicagoje,
ant atkeliavu-

Nutarta laike

Specijalis Bergenas
Farmy bargenai lietuvių ko

lonijoj. 40 akrų geros molingos ly- 
gioa žemės. Nauji mediniai namai, ir 
gera daržinė ir Šulinys su pumpa.

Tik pusantros mylios nuo miestelio, 
bažnyčių ir mokyklos. Apie 10 akrų iš
valytos, ant gero kelio- Kaina tik 
<1700. $800 įmokėti, likusieji ii mo
kėti per 5 metus.

GRIMMER LAND CO.
1286 MILWAUKEE AVĖ. 

corner Paulina st., 3rd floor.
CHICAGO, nx.

; Dvas. Vad.
Kun. F. Kemėšis.

1800 W. 46th St., Clūeago, III.

L. Pruseika
neša, kad praarnoų Npjuokail, katalikaI darbinin.
kenkiąs jo zvelkat.l. Hm... K»no.|kai sujudo organizuotis. Soeijalis-

jautriai 
iias dainas.

puodus, lėti- ;)a ••Darbininkų Dienų”.
Ėjo pasikalbėjimai apie

ryti, bet per kokia savaitę lai-1
L-n vioim dienu t» kita dienu' TUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS

ažūs pa

“Keleivis” galop sušuko: “Sa
lin niekšai! “Keleivis”, eina!” 
Prastas obalsis. Matomai, “Ke
leivis" taip į niekšų būrį įsimai
šė, kad nei išėjimo nebestiranda. 
Prieg tam gi nepadoru šalin va
ryti savo mylimuosius.

Beto. “Keleivis" dar smarkes
nį obalsį paleido: “Draugai, prie 
ginklo!” Nejanji pas “Kelei
vį” rastųsi ginklų sandelin, kaip 
kaip bombos ir panašus dalykai? 
“K” turėtų numanyti, kad val
džia draudžia 
tuo labiau su 
sinties.

kaip kūno, bet dūšios sveikatai 
t tai šiūr.

“Laivė”, knri biznį visuomet 
pasmerkdavo, kaipo vieną iš blo
gumų kapitalistiškojo suradimo, 
dabar taip saldžiai apie biznį kal-

tos arl»a aliejuotos, dabar lai- į 
kas jas atnaujinti, nes greit į 
išdžiųsta. Tnrint karpetas. bala 
divonus, jeigu labai suvalkio- zdos parap. 
ti, numindžioti ir nešvarūs, g, 
geriausiai juos nusiųst pas j ninkui 
profesijonalį valytoją (vlea-jgog laikiniu raštininku išrink- 
ner), liet, jeigu ne per daug ta8 a. S. I^čiuauskas, (at- 
blogai išrodo, tada gerai iš- stovas šv. Cecilijos Giesminin- 
dulkinus ir nušlavus, nuplaut draugijos nuo Town of 
amonijos vandeniu tokiuo bū- ,ake).
du: ) kibirą apdrunginto van-j chieagos lietuviai - daktarai 
deus inpilti kokius 3 šaukštus kreipėsi per p P. Mažeikį į 
amonijos ir išgręžus tame Sąjungų duodami užmanymų 
vandenyje, trinti po šmotukų įgteigti “Uetuvių Dispensi 
visą karpetų. \ andeniui pa- ję”, kurioje.beturčiai - lietu- 
juodus, įsipilti tyro ir dary- nai ligoje kreipties į
ti tai kol visą karpetą ištrin- savns gydy^ju> Lietuviai 
si. o tada bus kaip nauja, gvdvtojai’ 'žadu patarnauti 
Peržiūrėti visus drabžius, kur dispensijoje veltui. Su- 
geresni žieminiai, išvėdinus ninnvmag tapo priimtas ir nu 
sudėt skyrium nuo vasarinių, tarta paprajvti daktarų, 
ka'p viršui pasakyta, o pra įdaid atsiųstų savo komisijų 
stos, nereikalingus skudurus dcl piatesllio apkalbėjimo a 
parduoti “ raginau” arba|pje užmanytųjų dispensįjų.

vandens.!jeigu dar geri, bet nereiKaiiu-i _^uvo •aįafcvta surengti 
.......... ■■ 1 ■■ “ ■■ |.,_ !>;,< ” ir uuosv SU. 

pnetehai soiijalintai Vyčių Voa nėIUs, katriems gal būti reika- brinkimuose tapo išrinktirko- 
tik DAmnto ik knrmH nnr« nusps <• ?

Visa garbingoji 
iš Spurgių, Čiasuksų, 
niekaip negali atsikratyti nuo 
Burbulo. Pasikvietė net Triksų- 
Triksą, kad jis Burbului iškrės
tų triksą. Triksų Triksas lengva 
širdimi išpranašavo, kad Bur
bulas po Velykų sprogs. Bet čia 
pasirodė triksas — Burbulas nei 
nemano sprogti ir po senovei 
neduoda jiems ramybės.

protokolų rašti-

Uz vis-gi geriausiai 
monologas “Apsivesti 
kuria ačiū p lės A. Jakavičiutės, ! 
jau gana pasižymėjusios lietuvių i 
scenoje. Artistes, gabumams, na-. 
turališkieme judėjimams ir i___
vimams išėjo nepapratas gyvas

pasisekė | n 
sr.”e’”-ikiisius-fi 

jpogi m 
'bas. išdirbame žemę, užveda- 

nuda rae ir riskų tai daro-
. me ant labai lengvių išmokė- 

Vskaras užsibaigė šokiais ir fais-jjŪDlb Jči kas to reikalauja, 
lais. Publikos buvo prisirinkę čia yra jau daug lietuvių far- 
lėje pasirodė turintis savyje daug augščiau lengvais išmokėji- 
nepapraato komizmo, tiktai vieto- mais, taip, kad perkant labai 
mis dorasi, per daug buvo indė- 
ta nelietuviško juoko ir judėji
mų, bet tas įspūdžio nepagadino. 
Magdėj Kepurinsko žmona p-lė 
Veronika V. vaidino gerai, let- 
karčiais šiek-tiek truko drąsaus 
halso, viena tik nelaimė, kad gri-i
mas buvo nenusisekęs, — atrodė 239 Rai!w3y Exchange B!dg.,

Nedėliuj, 25 d. balandžio, šv. 
j Jurgio par. svetainėj įvyko L. 
Vyčių Chieagos apskrities susi
rinkimas. Delegatų nuo didžiu
mos Chieagos L. Vyčių kuopų 
susirinko kelios dešimtis. Atlikus 
delegatų priėmimo formališku
mus, tartasi nemažai apie įvairius 
Chieagos L. Vyčių reikalus. Pir
miau išrinktos komisijos, kuri 
rūpintųsi uždėti L. Vyčių Taupy
mo Paskolos Bendrovę, buvo pra
nešta, kad toki bendrovė jau įsi
kūrė, Po išaiškinimu nuspręsta 
vyčiams kuoskaitlingiausiai dė
ties prie bendrovės, pradėti tau- 
pinimo darbą. Taip-pat nuspręs
ta kreiptis pri L. Vyčių kuopų ir 

Koniisijon Pienių narių, kad apsiimtų pa

duodame nuo $8.00 už akrų ir 
adresų, mes mielu noru pri
siusime. Perkantiems žemę 
apmokant kelionės kaštus.
ARKANSAS FARMS CO.

J. D. SIMANOWSKI

' -“'‘gi-
Prastas ga. padinių Budas, 

krauti skudurus ant skudurų, 
k .rie nebetinka. Geriausia 
juos išmest, kad būt daugiau 
vutos reikalingiems daiktams.'

Visus indus, ] 
rinti indėjus sodos ir nušveis
ti is vidaus ir viršaus, pas- Ąntano šventę, kuri pripuola 
kui rakandus nuplauti apidrun Nedėlioj 13 d. birželio. Po 
guiu vandeniu ir geru muilu. ilg0 tariinosi p. St. Marcinke- 
Jeigu ne per daug nusitrynę. vi(-ia dnoda inėšilną, kad Cen- 
gražiai juos “nupahšuot” su trag surengtų piknikų su iš- 
geru rakandų pališiu | iajmėjįmu įr aukoja 2 tonų 
(Jurniture Polish). I žpylus iang]įų išlaimėjiniui, taip-pat 
“pališio” ant švaraus minkš- p Marcinkevičiui paraginus 
to skudurio trmt rakandus prisidėti įr kitiems su auka 
kol spindės, paskui nutrint p nį jj. Varanavičienė, p.p. 
sausu. Visi siibraižymai pra- Mažeikis ir Dargis paaukoja 
puola ir rakandai išrodo kaip po į aialių. įnešimas 
nauji. Jeigu rakandai būt jau pnįmtas įr nutarta sureuigti 

..... , taiP nusitrynę, kad “poli- piknikų su iSnimėjimu 5 to-
grųzmti nevėliau, kaip po 1 šas” nebegelbėtų, tada nu- 
mėnesio po šv. Trejybės.

Dvas. Vad.
.................. Kun. F. Kemėšis.

tai dantis sukandę tyli tėmyda- 
mi negeistinus apsireiškimus. Bet 
nr jie ištvers. Esu tikras, kad 
sprogs socijalistų bomba ir 
dar nemažai visokių pavojų.

Burbulas.

a®
Musų Jaunimas ~ |

| “LIETUVOS VYČIŲ" 
KUOPAS.

Nelietruks pasibaigti vely
kinės išpažinties laikas. Ar 
visi Vyčiai jau atliko tų vie
ną iš svarbiausių savo tiky
bos priedermių? Tiems, ku
rie nėra dar atlikę, primenu, 
kad velykinės išpažinties laię 
kas tęsis iki Šv. Trejybės die
nos. Taigi laiko liko jau ne- 
daugiausiai. Gerb. Centro 
Raštininkas išsiuntinės visų 
kuopų raštininkams tain tik
rus lapus. Prašau gerb. kuo
pų raštininkų ant tų lapų su
rašyti vardus ir pavardes sa
vo kuopos narių ir sale kiek
vieno pažymėti, ar jisai atli
ko velykinę išpažintį, ar ne. 
Tuos lapus prašau man su-

FARItfV KOLONUOS UZEUBEŽY 
JB GIMUSIEMS ŽMONOMS

Žemės Arkansas ir Loniaiaaos Val- 
rtijoae duoda nepaprastos progos žmo 
ntans m mažai turto prasidėti ūkinin
kauti. Dvieji javai per metus, ilgas 
augimo sezonas, malonus oras. Laukai 
paniduoda nuo 12 iki 15 dolerių ui 
akrą, trumputi įmokant it aukito. 
Lengvas pragyvenimas ii pradžios. 
Rašyk reikalaudamas informaciją pas 
L. M. AUen, P. T. M , Roek lelaud 
Lines, Room 718 La Salio Slalion, 
Chieagv

MUZIKA.
Kas ii gerb. kleboną arba varg. 

prisiąs 50e- money order, aplaikya, 
5 lengvus puikios šmotelius, kaip tai: 
Asperges me. Vidi aquam, Are Maria,

boti bent po vieną bendrovės pa
jų (Šerą), kurį pavestų t. Vyčių 
Namu fondui, kad vėliau, sujun
gus tas ir kitas aukas su paskola, 
ingijus nuosavius namus. Jei pa
naši mintis L. Vyčiuose ras parė
mimą, o apie tai dvejoti nėr ko, 
galima tvirtinti, kad po kelių 
metų Vyčiai galės pasidžiaugti 
nuosaviais namais. Tuom tarpu- 
gi L. Vyčių Namų fondą nuspręs
ta didinti įvairiais galimais bū
dais.

Kadangi šių metų L. Vyčių 
kongresas žada atsibūti Chicago- 
je, nemaža buvo tartasi apie tai, 
kad kongresas kuolabiausiai nu
sisektų ih padarytų gerą ir malo
nų įpudį, 
taip ir 
šiųjų delegatų.
kongreso suruošti vakarai, kon
certai, vakarienės etc. Kad tai 
nuosekliai vykinus, išrinkta ko
misija. į kurią inėjo po vieną at
stovą nuo kiekvienos kuopos. To
ji komisiją kreipsią į kuopas, kad 
vienos iš jų parūpintų vaidinimą, 
kitos rūpintus 
etc.

Aptarus kitus 
skrities 
sibaigė. 
kaip ir 
veiklūs

Petrui Marvui. Spaudai netinka.
S. A. St—kusi. NeiAnimoka jiems at- 

Rakinėti. Su jais pradėjus vargai ir ga 
lą kada prieisi. Tamstos paaiškinimo 
nedėsime. Nes ir oponento tedėjome 
tik mažą dalj viso protesto, kurį buvo 
mums prisiuntęs.

Vąšui, Montreal. Prisiųstasis ras 
telis persitpnas. Tamsta skaitydamas 
laikraščius tėmyk kaip dalykai yra 
aprašinėjami ir su laiku paprast. Raš
tas gražus.

Pavasario žiedai. Dedame pirmiau 
gautąją Žinutę. Ačiū už prisinntimą, 
bet Sį kartą dėti negalėsime. Rąžykite 
mums žį-tą Sunaudosime.

Ramučiui. Tmastos raštelis 
formoje mums netinka.

Farma Pradirbta
Parsiduoda 40 Akrų žemės 

lietuvių kolonijoj. Derlinga 
žemė netoli miesto, 10 akrų 
po plugu, 30 akrų miško ver
tės $900. 1 namai 5 ruimai, 1 
tvartas, kaina $1250. įmukėt 
$600.00. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas
■ CHAS ZEKA5 & CO.
127 N Dearbom st, Room 808 

Chicago, III.

nų anglių (kiekvienų tonų sky 
rium) 13 d. birželio. Nutarta 
padaryti kiekvienai kuopai po 
100 serijų išpardavimui mi
nėtų tikietų. '

Pirmam susirinkime A. S. 
Prečinauskas atsilankė susi
rinkimai! atstovaudamas šv. 
Cecilijos Giesmininkų draugi-

- —.» —.... O'....-.. ..t T nl.A u,._:

trinti krėslus ar stalus smilti- 
uiu popieru (sand paper) ir 
nupolituruoti iš naujo. (Po
litūros, furniture varnish 
“jap-a-lac” priskirtos prie 

.įvairios medžio spalvos, gali
ma gauti visose didesniose 
krautuvėse). » •*»

i Čia gal mūsų gaspadirems' jų nuo Tumu jaf Lake, kuri 
jiasirislys milžiniškas darbac,'nutarusi prisidėti prie sųjun-

“ne moterų” darbas, Į gos mokėdama po 5c. nuo na
tas

28
laikė susirinkimą.
stomi kuopos reikalai potam bu
vo kalbėta kas link padidinimo 
kuopos turto, tariama rengti 
pikniką, bet kad dar kuopa jau- _ 
nutė ir turi dar maža turto, tai i >r 
paliko ant toliaus. Si kuopa gy- j bet 
vuoja nuo 1914 metų, turi narių I rikietės tokius _ ______
virš 50, ir jau pradeda šiek-tiek terų” darbus atlięka kas pa- 
darbuotis. Ateityje atneš neina-' 
žą visuomenei naudą, nes 1 
tikslas lavintis ir lavintis. Minė
toji kuopa laikys susirinkimus Į 
subatoinis aut 8-uių vakare, kas 
ketvirtą mėnesio savaitę.

Newyorkietė

darbas,! gos mokėdama po 5c. nuo na- 
taip nėra, ame- j rio mėnesinio mokesnio. A. S. 

“ne mote-1 Prečinausko atstovavimas ir 
šv. Cecilijos G. Dr. tapo pri
imta.

Laikinis raštininkas
A. S. Frečinnuskas.

j “AM. L R. K. MOT. SĄ- 
GOS” KUOPAS.

Pmrnl Sąjungos konstituci
jos visos bųjungus nares turi 
gerai pildyti savo tikybos 
priedermes, taigi ir Velykinę 
išpažintį atlikti. Velykinės 
išpažinties laikas tęsis iki 
švenč. Trejybės dienos. Ku
rios narės ligšiol dar neatli
ko velykinės išpažinties lai 
pasirūpina atlikti. Gerb Cen
tro Raštininkė išsiuntinės

daug sekti sezonų. Dabar y- 
ra pavasarinis namų valymo 
sezonas, (spring house elea- 
iiing). Gera gaspadiuė, norė
dama prisiruošti ant vasaros, 
turi maždaug taip daryti sa
vo namuose: Pirmų gražių, 
saulėtų dienų, atidarinėti vi
sus langus ir duris, išnešti 
visus žieminius drabužius, pa- 
duškas,, matrasus, divonus ir 
tt. ant kiemo, oran, ir pa
likti juos keletu valandų ant

kuopų raštininkėms tam tik- Įsau]*^ įr idant gerai iš- 
rus lapus. Prašyčiau gerb. 
kuopų raštininkių surašyti ant 
tų lapų visų narių vardus ir 
pavardes ir šalyje pažymėti 
tapie kiekvienų ar atliko vely
kinę išpažintį, ar ne. Tuos 
Šapus prašau man sugrąžinti 
mevėliau, kaip vienam mėne
siui praslinkus po šv. Trejy-

PAVASARIO NAMŲ 
VALYMAS.

1 Pavasariui atėjus, visa garn
iu keliasi iš žiemos miego ir 
itpsidengia nauja, švaria spal- 
h-a, o tankus pavasario lietus, 
jjiuplauja visus žiemos nešva
rumus ir senas dulkes — tai
gi, namų užlaikymas turi maž

Isivėdintų, paskui viską išdul
kinti, iššukuoti ir sudėti į 
švarias kamariukes (closets) 
arba į skrynias (tik vilno
nius ir kitokius žieminius dra
bužius) ir indėti tarp jų 
“moth balls” t. y. kmnparos 
kąsnelius, idant apsaugot dra

bužius nuo kandžių per vasa
rų. Visas lovas čistai nuplaut 
(ar jos geležinės ar medinės) 
ir sudėt į jas išvėdintus mat
rasus ir paduškae; kambarių 
sienas, jeigu ištepliotos, gali
ma nuplaut muiluotu vande
niu, indė jus truputį amoni jos 
Negalint tai padaryti, nors 
nušluostyti senu, minkštu sku
duru dulkes nuo jų, bet visas 
medines dalis: duris, šulus, 
palanges, būtinai švariai nu
plauti, langus teip-pat, grin
dis nuplauti ir, jeigu inalevo-

ko, vienų dienų tų, kita dienų 
kitų ir tt. Net viešos mokyk
los duoda vaikams visų sa
vaitę vakacijų pavasaryje, be
ne tik tam, kad pagelbėtų mo
tinoms valyti namus. Žino- 
ina to valymo neužtenka ant 
visų metų. Kas savaitę arba 
du sykiu į savaitę, turi būt 
grindis plaujamos, o rakan
dai turi būt nudulkinti kas 
dienų ir lt. -11 tL

Viską nuvalius ir atnauji
nus, sudėt d ratinius 
langus (sereens), nes dabar 
laikas švarinties prieš muses; 
sukabinus švarias užlaidas 
(firankas), sudėjus viską vie
toj, atskirus drabužius žiemi
nius nuo vasarinių, namuose 
pasidaro tvarka, švaru, malo
nu, ruiminga ir šeimininkė 
nors ir nuvargusi, bet gali sau 
ilaėties ramiai ir laukti vasa
ros karščių, nes dabar daug 
lengviau dirbt ir valyti, neg 
per karščius.

Vienų sykį moteris pamė
gins švarumų, nenorės gyven
ti purvuose ir dulkėse, nes 
kaip malonu visiems namiš
kiams ir kaip sveika turėti ir 
gyventi švariai užlaikomuose 
namuose.

DRAUGUOS SUSIRINKIMAS
Pasitraukus kai-kuriems iš Cen

tro Valdybos, reikalinga jų vie
ton naujus narius išrinkti:

Tam tikslui maukiamas (nekė
lioj) 2 dieną v. gūžio 1915 mėtų 
4 vai. po pietų visuotinas A.L.K. 
Spaudos Draugija* Susirinkimas 
j šv. Jurgio bažnytinę svetainę 
(3230 Auburn a va, Chicago, III.) 
Taip-pat pranešant, kad jau gali-

stitueijos ir kada nariams jau 
išsiųstos knygos :|“Sv. Kazimie
ras” ir “Ar yra Dievas”. Kas iš 
narių 
gavęs 
lautų
į Draugijos pinuipirfką antrašuų 
Kun.
avė..

Kudirką, 1644 Wab*nsia 
Chicago. 111, 
konstitucijai mokama 5c.

Centro Valdyba.

balandžio mirė vienas žy-
messiųjų ChieatroB lietuvių Ju
lius Eidimtas. 521 metų amžiaus, 
22 metų išbuvęs Amerikoj. Pa
ėjęs iš Kvedainoa parapijos. 
Kauno gub. Buvo gabus biznie
rius ir darbavos lietuvių tarpe, 
mirdamas paliko • moterį ir tins 
mažas mergaites.

Palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse, bal. 26 d. Palaidojimo 
apeigos buvo atlikto* šv. Jurgio 
bažnyčioje. Bkž 
kapų buvo p
mokslai, kurių kla 
lionio draugų ir pažįstamų.

MOTERŲ DR-JŲ BA- 
LIŪS.

93-me dienraščio “Kataliko” 
num. tilpo trumpa žinutė, užvar
dinta 
Gerb. 
ti su 
tokį 
buvo
Petronėlės dr- nesurengė dar nei 
vieno blaivaus baliaus, nors daž
nai juos rengia. O rodos, kata
likiškos draugystės, ypač mote
rų, nešiojamos šventųjų vardus, 
neprivalėtų platinti 
Laikas būtų katalikėms 
susiprasti. Kada visas

VIRŠ VIENŲ METŲ.
“Aš noriu padėkot Tamstai, 

rašo Mm. St. Dragos į Mr. Jos 
Triener, “nes aš turiu prisipažin
ti, kad Triner’io Amerikoniško 
Kartaus Vyno Eliziras yra tikrai 
gera gyduolė. Aš sirgau, vidurių 
li-ga ilgiaus negu motus.'vartojau 
įvairias gyduoles ir vakščiojau 
pas gydytojus, bet niekas negel
bėjo. Tada aš pradėjau vartot 
Triner’io Amerikoniškojo Kar
taus Vyno Elizirą ir nuo to lai
ko pasijaučiau geriau. Mano ape
titas, kurio neturėjau visą metų, 
sugrįžo. Aš norėčiau rekomen- 
duot Triner’io Amerikoniškojo 
Kartaus Vyno Elixirų kiekvie
nam savo viengenčiui. St. Dra
gos, Box 45, Yatesboro, Pa.” 
KKaip greit apetitai sugrįžta, 
paprastai ligonis pasidaro stip
resniu ir greit jo sveikata pasige
rina. Triner’io Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elirirac išvalys 
vidurius ir sujudins apetitų. 
Kaina $1.00. Aptiekose, Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333-1339 
So. Ashland avė., CMeago, III.

Mėgink trint savo kūno skau
dose en Trinerpn TdHL'

vietoj girtų balių bei piknmkų i mentu. nežiūrint aag ten luitą, 
privalėtų sekti, kaip antai,

šv. Onos dr. pavyzdį, surėng- 
damos gražius pasilinksminimo 
vakarus be jokių svaigalų. Tik 
tuomet Gerb. Reporteriai turės 
teisę rašyti “apie tokius ba
lius”. Tvarka buvo labai gera. 
Susirinkusieji smagiai praleido 
laiką”, o gerbiamoms rengėjoms 
galės ištarti ačiū.

Girtų balių priešininkas.

Didele Proga
Didelė proga ingyti fannų, 

kad ir bėdiniausiam žmogui ir 
su mažu kapitalu. 75.000 ak
rų derlingos žemės, ari: prie 
geležinkelių ir turgaunų mie
stų lietuvių apgyventoje ko
lonijoje, Perry ir Pulaski pa
vietuose, Alkanaus valstijoje. 
Žemės derlinga, klimatas ma
lonus, vanduo švarus, sveikas 
ir ganėtinai. Žiemos vi
sai mažai, vasaros nekarštos;

DKAuSiiįį REiUUti,
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
III.

Raštininkas Adv. A. A. Šlakia, 
3255 So. Halsted st., Chicago, HL

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson st., S. S., Fittsburgh, Pa.

Iždo Globėjai:
Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18th 

st., Chicago, UI.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 

hingtou st., Nomrood, Mass.

MOTERŲ VAKARAS.
A. L. R. K. Moterų Sąjungos III 

kuopa parengė gražų vakarą su 
įvairiu programų ned. balan
džio 25 d. Dievo Apveizdos pa
rapinėj svetainėj.

Iš visu atžvilgiu vakaras pa-Į
siseke. Gražiai gyvai suvaidintai ~- I
vienaveiksme komedija “Nesi-I^as metas, žemė yra juodze-1 
priešinkartistai tinkamai at-1 lf,is maišytas su moliu, smo- 
liko savo rolės ir geru nudėvimu | tais yra juodžemis maišytas 
nemažai prijuokino publiką *“ Jt------” ' “-

Oeri<.wn programo dalis bavo: 
dcklemacija, kurią artistiškai pa
sakė maža mergaitė p-lė A. Frei- 
tikaitė; d-rės S. A. A’akienėa

me daugybę išdirbtu fannų 
nu gražiais sodnais, medžiais 
ir bndinkaib prie £ r tižių upių t z rnoanrv, ak’/rzi'BO iicamvzvfo •

ės moteris susSHftti iš Sijun- ir šaltinių. Parduodame pi- 
mote-'giai. Neišdirbtų žemę par-

DntUku Vadovu: Kol J.

tikslas, kokios naudot ga-

sipratnuo ir dariu), - kerbiamoji 
moterų dirvoje veikėja, trumpai

6
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Ku« globai:

Knėntka* Aadriu, 16ZJH ladisnaBOCKTOMD, ILL. VALDYBOS AD

Finansų ražtiuiukas ir Iždininką*

Boston, Mas* 21 kp. SLRKA.

Spriridaviih,

1038
Btruravant

avė neto

li- gasas-

$1.500.00

EVANGE- 
VYRIAU

i&lfina Jnozaa 911

Stata va a t avė.
IŽd© globėjai:

10-5 AVashington
8. Vitkauskas,

Maršalka G. Glebia,
Waahingts» et 
61

tik. ................................ .
Nemažiau nusisekus už 

Tvistą ’f yra 1 ‘ Huckleberry 
Parašyta visam pasaulyj, 
jusio humoristo Mark

8. West 8t , ir Izidorius Komza.

DRAUGYSTES JONO 
UBTO CHICAGO, ILL., 

SYB£.
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union

Yife^rmininkak Mikolaa Jankevi-1 
ČU, 1614 15tb 8t.
- Protokolų raštininkas, Jenas J.

8. Chureh 8t.
Vincentas

DRAUGYSTE ĖV JURGIO KABEI 
VIO, NOBWOOD, MABB.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Pag. P. Kudirka 31 Frankliu st.
Prot Rast. J. Verraekra, UH

Washington at.
FU Ratt. V. Sereika, 56S Pleasant' BROOKYN, N. Y.

I R L. R. K A. New Yorko Valstijos
tsa~v— vr u--- •• - -į- z'7?***■

geguži* tuejjme jra sumai, bažnyėios 
svetainėje. Visu narius kviečiame pri
būti, nes bus renkami delegatai į 30 
rainią ir apkalbama daug reikaliugų 
dalyką. Visi turite pribūti iš išreikšti 
savo BH9i«onp kas ko reikalauja.

Valdyba.

3. A. ŽEMAITIS. 
rOUNTAIN. MIC H. Dovana

Viee-prez. Juo?. Šimėnas, 911 W. 
19th PI.

Prot. Sekr., 8. Dargia 638 W. 18 st
Fin 8ekr., Petras Olišerskia, 718 

W. 15th et.
Kasininkas Ant. Leknickis, 1739 

8o Halated «t.
Maršalka Petru Augustinu 712 

W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėldienį 

kiekvieno mėnesio 1 vai po pietų

d. gegužio, 1915 Prasidės pusėj po 
raptynių' vakare bažnytinėj svetainėj 
Apreiškimo Panelės AvenČ. karnas N. 
5 ir Haveyeiner str., Kviečiami šio 
apskričio visų kuopų atstovai ir šiaip 
nariai, atsilankyt ant šio susirinkimo 
ant kurio bus apkalbėta daug naudin
gų reikalų dėl labo Sūri vienijimo. 
Taip-pat bus ir diskusijos link įteigi
mo savo organo. Todėl kviečiame 
kuosk*jtliBgia»siai susirinkti.

Apskričio raitininkas, M. Y. Tulaba.

Parsiduoda dveji moderniš
ki namai 20X38 ant IK) pėdą 
loto ant Sakramento 
Ii 4G-tos gatvės.

Vandens siuvus 
gatvėje.

Kaina $3,550.00.
įmokėti, likusius ant išuiurtėji- 
snio. Atsišauk pas

WLODARSKI BROTHERS 
SAVINGS BANK 

1653 West 47th Street

DRAUGYSTE 8Y. MYKOLO ABKA- 
KIOLO, COLLIN8VILLE, D.L

Prezidentas Juozas Gudeliauskas, 
239 Hesperia st.

Viee-prezidentas V. Murausku, 245 
Beminary str.

Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916 
Higb str.

Kasininku Kazimieras Kavaliūnu, 
419 So. Cliatoe str.

Kasos gtabėjai:
Jonas Norkus 904 Vandeli* str.

Šiužėjai Antanas Gudėliauskas, 
K>1 N. Hesperia str.

IlaišėlkA M. GuJeliausluig, 404
■ Hesperia str.

Metiniai snsirinbimai at-itam* S 
ketvergę sausio b- Pusmetiniai 2 bet 
vergą liepos, Paprasti susirinkimai 
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergį kiek- 
vieno mėnesio.

Nuo seno yra sakoma, kad i( Knyga 
— žmogaus geriausias draugu”. Bet 
svarbu, kad draugas — knyga būtų 
gera ir suteiktų 
dą. Kaip tik 
ir yra “Oliveris 
žinomo anglų 
Dkkeaa, Lietuvių 
Kmito. Vertikas 
gerai. Atekkidžia skaitytojui prieš! 
akis AngBjoa žmonių tamseniąją gy
venimo pusę, parodo visą skurdą ir 
niekingumą, kuris slėpiari po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožų, kurie pajvairina 
turin;. Didelė knygą susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 

81.00- 
“OSverį 
Pianas1’ 
pagarsė 

Tvafai ’o, ir

Giminėms
skaitytojui nau

tokia knyga 
Tvistas". Parašyta 
rašytojo Charles 

kalbos vemta Jeaol 
savo darbą atliko 

‘tvtniiii nripi 1

gerai lietuviams žinomo Jono Km i 
to. Kaip Oliveris Twistas rodo j^y- 
venimo tragediją, taip Hwkleberry 
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip puikiai suge- 
bia perkelti sktitytoją į aprašomas 
vietas, taip realįškai perstata Bučkio- j 
berry ir jo neatskirimą draugą Tarną 
8awyer’i, kad skaitytojas su didžiau 
siu žingeidumu seks tų Unksmių 
draugų keliones ir nekartą nusijuoks 
iš jų prietikių.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži- 
mas. Štokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te 
gnl skaitytojas pats sprendžia. Kay- 
gos formatas colių talpino
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. 
Kaina su nusiuntimu .. ................... 75

Tikras malonumas skaitytojui ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė šv. Kazi
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
Bkailytttjų pttMKukn gera* j m sis k airy 
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol'
Amerikos lietuviai mažai teturi gra 
žiu artistišku 
inierą galima 
gerų-geriausių. 
keturių dalių:
vraimas ir jo reikšmė mūsų tautai.

kun. P. Lapelis, 2) Sv. Kaži 
jaunomenės idealas. Parašė 

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

Kazhniera. Parašė kun. F. B. Berafi 
Kiekvienas rašytojas savo už 

duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai 
apibūdindamas savo temą. Patartina j 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20 

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, I 
bet duodanti daug peno dėl rimto Į 
svarstymo. T»tpiua savyje seka nė i

leidinių, bet iv. Kazi- 
dtąsiai priakaityti prie

Turinys susideda iš
1) Sv. Kazimiero gy-

Du sveiku vyru ieško darbe ant 
ūkės. Geri darbininkai, negirtuokliai 
ir nerūko. Jei kam reikalinga tesikrei
pia šių adresu:

Kazimieras Kojelis
130 Vaacterhill avė., Detroit, Mich.

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
fsmMa mdmdiskais. sodais, -uždėtais

amnraT.Tn PRASTU. PAN. BV.
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD-

Pirmininkė —— Ona Vaailiutė, 134$ 
Su. Lincoln 8str., Waukrg»n, III.

Vicr-pirmiaiakė trt Ana,talija Pa 
Tilkykė, 134$ S* Purk are., W*ak* 
ąan. IU.

Protok. ralt. Antanina 
kiutė, 1345 Sa. Park avė., 
m. 
Fiaanoi rast. — Elžbieta 
kaitė, 1281 
H1

Karininkė — Marijona Zeleaiakiu 
tt, 1320 So. Lincoln M, Wa- kegan.

Kariliaur
Waukegan,

Neverdant
Vietoria et., Wank«gan,

amšelžemiu maišytas. DerUagšausta 
žemė pirmo aorta visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugybė far
sų aeišdirbtų labai pigiai parduodu 
Mt laagviausių išmokėjimų, Žemė at
sakančiai gera, didžiausioj Ameri
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur 
aš era pardavęs 320 formų lietuviema. 
Apiriiakėj miesto Scottville, Maras 
Couuty, Michigan. Kuris yra turgau- 
aiausis farmerių miestas visame Sta
te Miek Viduryje derlingiausių fr 
gražiausiu lygių laukų. Keliai žvi- 
ruoti (Pleatai) upės ir ežerai pilni 
žišyies. Seottville yra lietuvių koloab

DRAUGYSTES ŽV. JONO KBIK6TY
TOJAUS, MELBO6B PARK, LLL.

VALDYBA:

gan ežere poftsvo miesto LudiugtoB; 
turime geriausi y traasportaciją, vande
nių laivais ir gelžkeli-is. Tarime 
turgus, melayėiaa, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslai nes ir visas gėrybes.

ir jų agentų apgai-sULnų, kurie vilio
te Fmonėe. >n4 pfrirtn irmeftmes te

V. Kiudolas, Box 151 ga* gyvenimai. Atvažiuok pu manei

Fterašė 
mietas 
K. Ų.

nas.

Mirai, Dievas teis, duos dangų 
paa«wrks į pragarą. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogy draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamas gėrimus. Mylėk skai- 
stpbę, Fsiiauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
latkų ėeistagai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu
nija. Meldingumas j Jv. Marijų Panų ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek tyra nuodėmių. Kaina £

Ar Kristus turėjo brolių ir seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmeti*, viskminėtoj knygutėje. 
Kaina ................................................... 5

Rfikalaudsmi adresuokite: 
DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th str., Chicago, III.

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

rio reikalams.
Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per 
“DRAUGO” Adminiaraciją. Tavo giminės ken- 
čiadidį skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke
letą rublių.

Dabartine rublių kaina yra sekanti:
10 rub. už $5.05 100 rub. už $49.00
26 L, $9.95 200 ,, „ $98.00
30 ,. $14.90 300 ,. ,, $147.00
40 S10 »irw* aa

50 „ ,, $24.70 500 ,, $245.00
75 J„ „ $36.75 1000 ,, $49000.

inpatdinti baisenybių karė*, kuri naikina
nafta. o. Jftzau, j Tavo mylimiausia Sirdi. kaipo muiq paskutine viltj. O.

Metr«,c Purk, III.
Org. užžifir. prot. rast. A. Jarinskas, 

1300 St. Charles are., Maysrood, IU. .
Finansų rali. A. Samalionu Boa 503 

Melron Park, III
Kasininkai! J. Stefoskevižia, 5001 

12tb st.. Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečiu nedek 

dietiį kiekvieno mėnesio, pirma '-al
po piety J. IVaicbiulio svetainėje. 2018 
lake at., kaniĮias 21 gatv. Melroae 
Perk, Iii.

•VEIKTO ANTANO DRAUGUOS, 
WAVKEGAM, RL., VALDYBOS

ADRESAI:

Šis kursas yra geras tiktai dabar. Rublių 
kaina gali greitai pakilti ir tada hies turėsi
me imti paprastą kainą 52 c. už vieną rublj. 
Todėl naudokitės, pakol yra pigu.

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

atgal ir bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prapulti 
niekados negali

Visokiais reikalais adresuokite:

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

Norintiems atsilankyt ypatiškai, Pinigų Siuntimo 
Skyrius atviras nuo 1 po pietų iki 9 vaL vakaro.

Faktai apie "Itaperiar

Matinę darbo Italėm, lentas Stotui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

Mes priBtatume vieną lentą ar visą vežimą. Pristato- 
« me į visas miesto dalis.

Telephone Drover 6300

nstMam* r«rw>'« n»»v»i-~>~

Didelis Farmų Ilsias dova
į Beortvilta, Mišk, ai turrn genansių didžiausioj lietuvių kolo- 
žemių, geriausios kokios gali ... * ,
žemių su molių juodžemių ir maigytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražinu- 
šiame kraMe. Nusipirkęs duo manės že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapsi greitai bągotu. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žene 
lapj (mapą) lietuvių kolonijos ir far
sų kataliogą Adresas:

Anton Kiedis
Peoptes State Bank B! 1g. 

Scottville, Mich.

Pirmtarnkaa: Steponas Keliotla,
1344 Bo. Jackūną Str.

PageBiaiakaa, 9~r“imisiss I
1416 8®. Park Ava.

Protokolų raštioiaka*, Aatasaa

FAUNOS! FARMOSl!
Cta jau yra pirkę fermas sple 300 

lietuvių, ir beveik visiems lietnrissse

rito* mes trokštame. B savo gvenfti»usk>s Širdies Tu >7pildeipacaulroi die
vink* pastatui ftjima, idant utaibaui tų nesuUkOnai

ri« liejai i»vn brangų krauja. kad jie gyventų kaip broliai, vėl rutaikink 
taanh, kad jienrventų meiliame tntikime. Ir kaip kitados laukiant A- 
pnitahn Petrai: Gelbėk mus Viešpatie, me« *ų«tame! Tu atsakei todžiais 
mMnAhdinvumo ir sustabdai siaučiančiu vilnis.-taip dabar teikkis i# g ir
sti musų ištikimu maldų ir su»m$timk paša ubui santaika ir ramybę Ir 
Ta. o, Švenčiausioji Pana, kaipkitaffskaudiiais sielvarto* laikais, buk ir 
dabai musų pa»elba, ustarytoja ir apgynt'ia. Amen, Kenčiu ned., l»lfc

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 simboliškais 
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. 
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties 
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.

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

kaina nuo $1.50 ir augščiau su prisiuntimu. Reikalau
kite tuojau. Reikalavimus siųskite į “Draugo” Re
dakcijų.

1800 W. 46th Street,

naaasB rtatisslnires, Jt -stana abe.
■selinąs, 712 — «tb Str.

Kaataiakms, Aataaas Bakšys, 1337 
®o. Vietoria Str.

Kasos globėjai:
Juozapu Startais. H11 — »tb 

Str.
Raisnanda, Butavičia, 1330 Se. 

Jacksoa Str.
1. Kariarks, Pranas Dapkus, !W 

So. Park Ava. "
& Maiialka. Antanas Didjurgta, 

1327 Se Park Are.

MOTERYS! DABOKITE SAVO 
SVEIKATĄ!

Skalbėnių p rosią*®* h yra sunkus darbas. 
Tikrai sunku ir nesveika išstovėti kelias v*, 
landas, kadą pcėiaas šiluma tave kaitina, 
ftilumu ir garas moterų sveikatai labai ken
kia. Kad išvengus aeeveikatos ir galvos 
skaudėjimo, pamėgink prosą “Imperini", 
su kurią laike dviejų valandų supresuosi 
visos savaitės ^kalbinius ir nesijausi navar- 
gus. Neskaudės tau nei galvą, nei pečia-i, nei 
kojos. Ir sutaupytu galėsi nemažai. Kuras su- 
šUdianui peėiaus. kad užkaistu prosą, kai 
auoja 30 c.t i ta taftų, tliT.OO j metus. Gari
nio proso vartojinųes atseina 18 c. valandai. 
Elekros presas apsioiaa 26 c., vienam tik pro 
ginimui. Stišildimas gi mūsų ‘ Imperial’ pro
so kainuoja 2 e visos savaitės skalbiniams 
išproeuoti. ‘ Importo!“ prosas gvarantuo 
j amas. Fabrikos gvaraneiją prisiuaėiame su 
kiekviena prosą. * * Imperini * prosas kaiuuo- 
ją riktą? *4 ,00 dykai.
Pasiųsk mums savo adresą, o mes tau prisiu
sime eapresu i a^ižtūrėjimui ir ifaneginimui. 
Jei nepatiks, sugrąžink mum* laike 2 sa
vasčių, o mes juras sugrąžiname visus pini
gus. Kas. gyvenų Cteeagoje, tas gali asme
niškai mus atlankyti, o mes išredysime ir 
išaiškinmme kaip reikia užšildyti ir tt. 
"Imperial prosas yra tikras palengyinto.jas 
moterų darbo, sutaupintojas pinfcrą ir svoi-

Kuri moterį ners syki vra merimis
pravyti •« ‘ * Iniperaalr" prosu, top jau us jo- 
iuufe pinigu* seimą | r*ak.ub kitokios

Rašyk šiandienai

nijoj, su aprašimu daugybės 
farmų pardavimui, išdirbtų 
su budinkais, sodnais, gyvu
liais ir be gyvumų, didelių ir 
mažų, teipat ir ne išdirbtos že 
mės parsiduoda pigiai ir ant 
lengvų išilgų. Že.uė geriausia 
koki randas visoj Amerikoj, j | 
netoli nuo didelių miestų, ir 
gerų maiketų. Jeigu manai 
pirkti rašyk laiškų tuojaus su 
užklausimu farmų listo.

NEW ERA SALES CO.
P. MatovUiim Mgr.

2118 West 55tli st„ CHICAGO, ILL.

SS® « or« Hft h U h'M
TsiephoDe Malu 536

JOSEPH MOLfTOR
»WKIT—r*»

Room. MU-UM, 
167 W. ^..h.netonSe Chicga. 
Kauliuko. BUagąga mino tpaci 

Uhimas. Aš stačias Kryžiau.
S Eaknyči, bie«£o|e.
jhf am k u-u u u««tfąaani

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA PARMOS.
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir 

sveikų vandenų ir žuvingų ežerų, 
kur daugelis lietuvių yra apsigyvenę 
ir gauna iš tų žemių visą maistą. Ne
reikalauja prašyti, kad bernas duotų 
darbą, bet jaučiasi patys aat savęs 
bosais. Žemės gera ir derlinga. Oraa

NAUJA LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA ORGANIZUOJAMA.

va ingyti. Galima gauti nebrangiai ir 
viaoktfmiis išlygomis nuo 12 iki 70 do-

1.S veria tiktai 
ro. nikeliuota.

2. Gali prosyti 
noje vietota, nes

5% sva-

kiekvie- 
ožkaista

3. Jokiu eksplioaijy ne
galia būti.

4. Visos keimenos balti
nių suprosavimaa kainuoja 
pora centu-

6. Užlaiko vienoda Ši
luma laike prosavimo.

7. Proso rankelė neiksią-

« Lengvai užkurtam*, 
aegeuua, uaUkssašė.

9. Galima ant jos išsi
virti arbatos bei kavos.

10. Sutaupo laika, derby. 
sveikata ir pinigus.

FBANK BASONAS, 
MUlorton, Mlcb., Matos Co. 

12—19.

ty Wisconsinoje. Vieta yra perrinkta 
netoli upelio ir nuolaidžiose vieto
se, apie tris mylės nuo mokyklos ir 
nuo 5 iki 8 mylių tolumo nuo mieste
lio, kuriame yra dvi medžių išdirbye- 
tės dirbtuvėlės, žiema darbą galima 
gauti miškuose ir dirbtuvėse.

Tegu bus suprantama skaitytojai 
kad žemė yra kelmynas, nukirstas 
miškas ir vietomis kada tai išdegęs-

PRISIDĖK PRIE SAVO TAUTIEČIŲ 
KOLONUOS.

Prasidėjo kėlimasis ant Arkansas ir 
Louisianos akinimų. Apsigyveno jaiT 
keletas skirtingų tautų. Mažai įmokė
damas, gali nusipirkti gerą žemės

Ui $15 už akrą. Dvieji vaisiai augina
mi kas metai. Iš kiaulių ir vištų gali 
gauti reikalams pinigų, daržuos užsiau
gini viską ką tik nori valgimui. Pil
nesnių žinių klausk pas L. M. Alton, 
P. M. Rot k Islaad Lines, Room 718 La 
Stattea, Chicago.

Trl.toiu ratas |SS

4825 So. Ashland Avė. 
m.'m—tai, laikrodžiai ir branrlejf 
Akmenai. Kuopų ir emblemų spil-

Lietuviai Užkviepiami
į 3508 HALSTED ST. CHICAGO

George Polos
BILIJARDU SALE

Chas Zekas & Co.
127 N Dearbom st Room 808 

Chicago, III.
• PouataMs, Mirk, yna geriausias kvie- 
ėių, dobilų ir bulvių žemės. MoBs ir 
jundžesUa lygus kai stalas. Fountatao 
žemės pralenkiu visas kitas Žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Ai turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farnjs s su trobensie ir Ai- 
džiaustai, sodnais. Taiįrpat 17009 ak
ru nedirbtas žemės aus $8 09 iki 
20.00 už akrų.
. Fountain yra didžiausia eentralinis

MijĮi3iįtjnMl2BM* 
rų, bunka, 2 mokykit, 3 javų msgasl
aai. Parka visokius javus žemdirbystės

•raito 3uaH*a Brtafūon, tostu,Įtat protaktes ir aatorijotų. tik 4 mylios
WW, valdyta* adresai 

Mrartafckm: Dsurlris Pranai,
nuo katalikų bažnyčios.

314 Atvažiuoki* pažiėrrti, o ai sa aa 
tomobilių pavėėiusin, aprodydamas

•to d»«« patars farmų U kurie galėsite pa
sau uaūakatuų vietelę. Per-

dar yra tokiy viety kur medžiais užsi
mokės už iės-aiymy. Yra toki* vieiy, 
kur reikalaus sunkaus darbo. Bet iš
dirbus, išvalius — geresnio* že
mės yra sunka rasti. Pre
kės yra ano $15 iki $18 už akrą. Rei
kalaujama vieno ketvirtdalio įmokėti 
U kasta. Pirmiau rąžyk laišku, kad 
dažinotumetė gerai apie vertę žemės

Antrnžasr
D. B. PBATAPAS, 

*37 W. Dayton st., Madison, Wis.

Pigiai parsiduoda 80 akrų že
mės lietuvių kolonijoj Wia. 
1% mylios nuo miesto, ant 
gero kelio, parsiduoda tik už 
$750. Įmokėti $250. Plates
nių žinių kreipkitės pas

CHAS ZEKAS & CO.
Ii27 N Dearbom St. Room 808 
1 Chicago. III.

Ad. Newman & Son 
Commission Merchants 

4511-13 So. Ashland Avė. Chicago, III.
Šiuotnl mes ffrtMei&uie savo prieteliams ir užtarytojams, kad mes danginsimes apie t d. 

Gegužis iŠ musų dabartines vietos į savo naujuosius namus, kurie randasi 4 420-22 So. Ashland 
Av*. Ten mes pardavineslme kiaušinius, sviestą, sūrį, vaisius, daržoves ir paukščius.

- ITariame ačiū už praėjusį prieteiičkumą ir mums prielankumą ir tikimės, kad musą 
broiiskiejiry*iai bus taip tvirti net tvirtesni musą naujoj krautuve].
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Karė - kainos sumuštos - Karė" Viskas už $5.95
—TT7TTT! !XI!4.rj.S!.«rWnį 

Phcnc Drvver 4147 f j

DR. J. JONIKAITIS §
Cyui «n I' '•»! L<u. h 

4613 S. Ashland Ava. h 
Valanda: >—11 iš ryto

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRA

MŪSŲ NL08TU0L18, TAI MŪSŲ LAIMMJ1MA8. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8IĖMU8, JEIGU JIE. PATIKS. 
Perdaug turim gerų ta vorų. Ii dundam tūkstančius dolerų da venoms supa- Į 
lindimui žmonių su mūsų tavoraih. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi- ' _ 
me iitą dailiai ii rašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba Tyriiką, su MMMMk 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prie tai- | _ 
tu ii 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fonta*i«ė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7 nių tuvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALIS x 
PA8I0LU1MA8: Pakol ta vorų yra. Atsiųskit iitą apgarsinimą ir savs 0 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir iibnndymnL . 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėtas. Užsakyk iiaa $ 
dien, o sutaupysi piaigų.

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

Tai. Drova, ?«l

Dr. C. Z. Vežei (Vazai Is f
Lietaviškas Dcntistas

4712 So. Ashland Avė. f 

arti 47te$ gatvės £

“ŽVAIGŽDĘ

Phonė Drovar 7B00 £

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

DK. A. J. TANANEVKZE
Gydytojas, Chirurgas f Į

ir Akušeres j I
Bytau «4ol»r» » Dpi

3249 S MORGAN ST. CHICAGO g

Telefono Patarnavimas
Naujoje Jūsų Vietoje

Jei daii-rinies šį pavasarį, tai bus labai reikalin
gas telefono patarnavimas naujoje vietoje.

ŠAUKK OFFICIAL 100
(nieko nekasiuos)

ir duok limitui užsakymų perkelti jūsų telefonų. 
Mes reikalaujame 30 d. laiko pernešti telefoną 
tarpe balandžio 15 d. ir birželio 15 d.

NAUJAS TELEFONO DIRECTORIUS

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

ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St. Philadelpbia, Pa.

AjURIKOI
LIETW PIENRMT+5

VISUOMENES, \
literatūroj ir Peliukes iliustruotas Laibasis

Amerikos Lietnrlą Dienraštis “KATALI
KAS” pajumi* vėliausias žinias epU karą ir 
visokius ataitikhnus pasaulyje. Visuomet pil
nas sudomiu atraipRnią.

Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai • krikščioniškoje dvasioje.

DIENKAMIO KAINA:
Metama .............   15.00.
“ ‘ 3.00.

1 T5.
1.35.
7.00.Euroįroje tartam* .... 

Prai.etkits savo Adresą. o 
pasižiūrėjimui vien* numerj

TAIPPAT UŽLAIKOMA 

Didžiausia blogy ir Muzikos Krautuve 
Ki.iKAl-.l',rrE KATALOGO

Rašydami laiškiu ir siųsdami pinigus vi- 
Midus adresuokite kitaip;

TANANEVICZ PUBUSBING COMPANY

3249-53 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. S. A.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAG0J1
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOCIATION 
įkurta ia«r ai

PIETVAKARINIU KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuo* mokam 3 naoiimčias ant metų, karį prid* 
dam kas pašė metų.
Atdaras Bubėtos Vakarais nno 6-tos Iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertei ant komisijos; iškolektaoja 

randas ir prižiūri propertee; parduoda geros vertės morgičius; 
skolina pinigu ant įtaisytų savasčių (proper&ų).

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA'’
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

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

Laikraštis eina du kartu į menesį
Kaina 75 c. metams

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

1644 Wabansia Avė. Chicago, III.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Vienuolyne yra: prirengismoji mokykla, aštuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa ).

LietuviškosiiM Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paiiy 
maa, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meilžia'ia kreipties prie Motinos Ferdėtinto 

Kur antrašu:

Mother Superior, 
St Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Ar norite gaut

DOVANĄ? i
Atsin&kiie man

savo draugu ir pažigtamiĮ <y ve- M 
nančitĮ Amerikoje, tai {arsite 4 
nno manęs GRAŽIĄ DOVANĄ ■

Henry J. Schnitzer g 
41 Wathlngton St.

New York City. ji ’

Tai. Tari* 113«

Lieiįvišiis gra&orius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetoja* dėl pavargėlitį*nai- 
laiČAtĮ.

P. A MAŽEIKA
U1S Utari In. MIUBO. III

>nt Drover 1924

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

.1344 So. Halsted St.,
(kampas 34tos)

CHICA60

Tek Drover 5OS2

DR. K. DRANGELIS
LIETUVI! DENTIBTAB

VALANDOS: nuo 8 iki 11 ryta. nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki t vakare.

Nedalioms ir Seredoms pe<al sutarti-

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

4600.-4*02 S. Wood St. Oucų«. Dl. 
Priimam, plnlcva I Baaka uUMyJIand „ne

tuviam* visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laikius. Tik kreipkitės 
rirfaainMu antraku.

M. k. Norkūnas, į
Vienatinio Lietavia Išdirbėjai į į 

visokiu ženklu H 
H draugystėm, o y H 

JSBK patingai: įokardt 
Fguzikučiu meta 

lisvu, anamelioti *■ 
« ’r Padengtu celių 

HEggM loid’u, šarpu, ve 
- liavu ir Karunu.

Bfli-kn arti*.
Iii kai.

M. A. Norkūnas
1M MILUOSE. ST., MOMELLO, NASS.

Mokiname ImrlIShi
.

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 1 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo- • t 
kyklos naujausia ir tobulingiaunia metodą. Moki- i L 
lianų* per laiškui, visose šalyse, už labai mažą at- ! į. 
lyginimą; taipjau Liesose dienomis ir vakarais. į. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar l 
rašyk platesnių žinių.
AaaurloM Sehual <rf Lonžuadeu :

eiua į spaudą geg. lutą
Jei Tiupri mums sava užsakymą tuojau, jūsų var
das ir adresas bus indėtas į Telefono Direktorių

Chicago Telcphone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department
Official 100

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
TURINYS

1 Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo rcikšmž mSių 
tautai. Kun. P. L.

Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K. U.
Tėvynės meilė. 3-ras A. K. R.
Giesme į Šv. Kazimierą Pranas

2
3
4

Kaina 20 c.

Pusė gryno pe no skiriama

“Tautos Fondui”

DRAUGAS PUB. CO
46th St. . - Gkicago, III.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie 
tuvoj bei Amerikoj

W “Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:
1. Vėliausiai žinias iš karės.
2. "Seno darbininko atminimus” užvadintus "Svieto 

per. junas” (traukimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Daniją).
Kun. Norbuto kelionę j Lietuvą, užvardintą "Iš Ško
tijos z Lietuvą ant motocikletkos”. _
"Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
govvshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
"Lietuviai Anglijoj".
Korė- pondencijas.
I’u it algos ir margumynai rgs sau vietą.
Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

3.

5.
6.
7.
8.

riaušių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina ‘laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj 

metams 8 šilingai (2 dol), pusmečiui 4 šilingai (1 dol) 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
iū Mossend, Lanarkshire, Scot’and

Plymouth National 
BANK.

1741 W. Cticatt, IM.

Kapitalas tu perviršis 

1165.000.00.
Šitoji Banka pniiuronit 

Suvienytąjį} Valstiją va) 
džius. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtą pinigu- 
susišnekėti lietuviškai

G. M. Poitlethwaits, 

iždininkai.
Mandagiu patarnavimas

B.GOLDBERG
LIETUVIŠKA HBAUTUVŽ.

Drabužiai, skrybėlės, čevery- 
kai ir vyrų parėdalai.
Viena kaina dėl visų. —

4536-38 So. A ridami avė.
Chicago, III.

Telephone L>rovąrS326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
(lydo visokias ligas

Speclįallsti moterų ir vaikų ligose

9—12 prie! piet; 430—7:30 vakaie, ®
valandos:

«55So. Ralyte* St. Chicago, llb.

Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 
la Ką, 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 
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.
800 W. 46th St

Palu —

NEW YORK

28 Ir 50 cento ' 
aptiekoae Ir tie. į 

•tai U

F. Al. Riektu k Ci į 

74-M) U’uhingtonl
Street,

BAU30KIE8 »• 

■tgdiiojimv, ir 

vie.de reikalauk

Biehterio

Bxpell«r

inkaro i..k 

kaip ant pa
vis* artėta, e prenumerata Rašinėja me
tui tik $2.00, putei met, $1.00.

Rašyk adresu:

A OLSZEWSKl,
32S2 Si kUteted St, CdiCAGO. ILL

Do-kart Savaitinis Laikrattl*

"SAULE"
28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SERED*. BROOKLVN, N. T.

Ir padsodi dasetaerta: gerą *r SrtrMy žt- 
ol, 14 Amarikst, Europai ir .'tas uolėte, o 
pr»»um»r«t» kattusl* mstami tta $2.ae; 
pusei metą SI.m. Utntaeiiuose r.eiam.

*3a«; pasai mat, 11.S .

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Orand Ssr.,

tirookiyn, N. Y.

tarai akas ir PėtnyCia. Prenumera
ta kasztuoja metama: Amcr.kofv

R nujoję ir Europoje $3.50 metame,

Rašykite liądiea, o gausite Vieną 
numerį pasižiurCjimui dykai, ad

resuojant

W. I. MCZKOWSK1 — CO.
Mahauoy City, Pa

Vyriškų Prabų žiu Išpardav imas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

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

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZA1

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

Atvira kasdieną (irNedėlioj) dienomis ir vakarais.

Tuksiančiai Doleriy
pankUusymoi sarsiu daininkų 
ir muzikos.
Be jokių ypatingų išlaidų galite 
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose ^rumafoBuose, ku
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant iauiC'kesėių.

Po $1.00 t mėnesi

gabalėlių dykai. Raštiška 
raDeija ant 15 metų. Rąžyk muiu* 
reikalaudamas mūsų nemokama 
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PH0N06RAPH CO.

91 E. 4th Street. Dept KN 
NEW YORK, N. Y.

aveikslai!Sieniniai
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties u 
nors pora gurą katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga- | 
vome siuntinį įvairių paveikslųjtaip tai Sv. Kazimiero, Į| 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. J ė- Į 
eaus, Nukryžiuoto, PerJcių Runų V. Jėzaus, Sald. Sir. 
įies Sv. arijo" Panos, Nekalto Prairidėiimo Sv. kf. P. I 
ir tt ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. levo Popiežiaus II 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio j! 
norite, prisiųsŪte pinigus su pareikalavimu, o paveik- H 
alus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno Į 
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir ’ 
nebus gėda laikyti namie.

Draugas Publishing Co.
į! l»eo w. 461 h Street, Chicago, IH.
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