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SVARBUS ŽYGIS.
Žemiau spauzdiname nuta

rimus Žymiausių Vakarų Eu
ropos lietuvių veikėjų konfe
rencijos, atsibuvusios Gene- 
voje (Šveicarijoje) 7-10 bal. 
Joje dalyvavo penki mums ži
nomi žymiausieji rašytojai ir 
veikėjai. Jie turėjo ingalio- 
jimus ir iš kitų lietuvių, nega
lėjusių konferencijoje daly
vauti. Del lengvai supranta
mų priežasčių mes negalime 
skelbti vardų ir pavardžių 
konferencijoje dalyvavusių. 
Tečiau mūsų redakcija tuos 
vardus žino ir turi dokumen- 
tališkų prirodymų, jog tos 
konferencijos darbai yra tik■ '
giant į rimtumų dalyvavusių
asmenų, mes galime tikėties iš 
tos konferencijos daug nau
dos Lietuvai. Atkreipiame y- 
patingų gerbiamųjų skaityto
jų domų į nutarimų išleisti 
dar šių vasarų (sulyg mūsų 
gauti} žinių nevėliau, kaip lie
pos mėn.) didelį rinktinį vei
kalų (poligrafijų)apie Lietu
vą. Mokytesnieji svetimtau
čiai nemaža žinojo apie Lietu
vos praeitį.- Tečiau labai ma
žai, arba beveik nežinojo apie 
Lietuvos dabartinį padėjimų. 
Taigi veikalas, kurs rimtai, 
moksliškai, skaitlinėmis nu
švies Lietuvos dabartį, jos et
nografinį, ekonominį ir kul
tūrinį padėjimų, jos tautinį 
atgijimų ir tautinės kul
tūros žiedus — tasai vei
kalas, kaip tik laiku bus 
pasirodęs. Tuo veikalu, kai
po rimčiausiu šaltiniu, galėsi
me remties ir mes, ir visi mū
sų tautos prieteliai, reikalau
jant Lietuvai autonomijos.

Užsieniuos gyvenančių lietu
vių konferencijos nutarimai.

Užsienyj gyvenančiųjų lie
tuvių delegatai, susirinkę Ge- 
nevoj (Šveicarijoj) balandžio 
7—10 d. ir, apsvarstę vargin
gą Lietuvos padėjimą šiuo 
Europeinės karės metu, nuta
rė:

1. Įsteigti žymesniuose Euro
pos centrvfbse, kaip antai Pa- 
ryžiūj, Londone, Romoj, Ge- 
nevoj skyrius Vilniškės Lie
tuvos draugijos šelpimui nu
kentėjusių nuo karės. Šių sky
rių priedermė bus paskelbti 
Vakarų Europoj padarytus 
Lietuvai karės metu nuosto
lius, stengiantis sužadinti 
svetimtaučių tarpe užuojautą 
Lietuvai ir apturėti jai mora
lę ir materijalę paramą.

2. Geresniam supažindinimui 
svetimtaučių su Lietuvos rei
kalais nutarti išleisti prancū
zų ir anglų kalbomis veikalą 
apie Lietuvą formoj “Poligra
fijos” t. y. knygos pagamintos 
kolektyvėmis jėgomis rašytojų

specijalistų. Į šios knygos ben
dradarbius nutarta pakviesti 
žymiausius lietuvius rašytojus 
specijalistus (žinovus).

Sutvarkymas. Galutina redak 
cija lygiai kaip ir pakvietimas 
pavesta J. Gabriui Liet. In- 
form. biuro vedėjui.

3. Atsižvelgiant į svarbumą 
momento ir reikalingumą in- 
tensyvės nuoseklios propagan
dos Vakar. Europoj Lietuvos 
reikalų; atsižvelgiant taip-pat 
į reikalingumą reaguoti į len
kų pastangas nustelbti ir pa
glemžti Lietuvą — pripažinta 
reikalingumas tam tikro lietu
vių organo, kuris atremtų len
kų užgauliojimus, daromus jų 
spėcijaliuos organuos: “Polo- 
nia” (savaitraštis) ir “Revue 
de Pologne” (mėnesinis), ir pa 
rodytų svetimtaučiams tikrą 
Lietuvos stovį, — tuo tikslu 
patarta leisti toliau tam tikrą 
L. I. B. organą “Pro Lithua- 
nia” prancūzų ir anglų kalbo
mis.

4. Atsižvelgiant į smarkumą, 
kuriuomi eina šiuo metu didės 
svarbos istoriniai atsitikimai, 
mes atrandame labai naudingu 
vartojamą L. I. B. Paryžiūje 
specijalių periodinių biuletin’ų, 
trumpoj formoj pranešančių 
visiems Prancūzijos laikraš
čiams svarbesnius atsitikimus 
karės metu, patariame ir toliau 
rartoti _tą

“»s ir jog var
gai dažnai pasirodo prancūzų 
laikraščių skiltyse. Išreiškiame 
tik pageidavimą, kad šie L. I. 
B. biuletinai būtų siuntinėja
mi ne vien prancūzų bet ir 
Anglijos, Šveicarijos ir Itali
jos laikraščiams.

5 Šiuos nutarimus pavedame 
paskelbti L. I. B. vedėjui J. 
Gabriui.

BLAIVININKAI, DAR VIENĄ
DALYKĄ PATAISYKIME.
Pernykščių metų seimas 

Blaivybės draugijai daug ge
ro padarė: įvedė reikalingų 
pataisymų į konstitucijų, pri
ėmė daug gerų sumanymų. 
Bet vienas daiktas vis dėlto 
dar liko nesutvarkytas — bū
tent narių mokesniai.

Pirmieji konstitucijos ra
šytojai tur - būt nepermatė, 
kad blaivininkų propagandai 
bus reikalinga nemaža pinigų. 
Šiandien nei vienos gražios 
idėjos neišplatinsi be pinigo; 
ypatingai gi tokios idėjos, ku
ri nepataikauja žmonių silp
numams ir naikina jų myli
muosius papročius. Blaivu
mo idėjų ypač sunku yra pla
tinti Amerikoje, kur taip įsi
galėjusi alkolio pramonė, ku
rios atstovai taip puikiai su
siorganizavę ir taip gudriai 
moka apsaugoti žmones dar
bininkus nuo šviesos ir susi
pratimo spindulėlių. Blaivi
ninkai turi dėti milžiniškas 
pastangas, kad žmonėms išai
škinus ir parodžius, kas tai y- 
ra alkolis ir visi girtieji pa
pročiai: reikia ir knygų ir 
laikraščių apie tų dalykų, rei
kia važinėjančių kalbėtojų, 
agitatorių, reikia priešalkoli- 
nių parodų — parodėlių ir 
bent vienos didžiulės paro
dos, rimtai moksliškai sutai
sytos, kuri pilnai iš visų pu
sių nušviestų alkolio veikimų 
į žmonių gyvenimų.

Aišku, jog su tuo dešimtuku 
metinio mokesnio, kurs buvo

pagal konstitucijos skiriamas 
mokėti į Centro kasų — dide
lių darbų nuveikti nebuvo ga
lima.

Nedaug pagerino dalykus ir 
pernykščių metų seimas, pa
kėlęs tų mokesnį iki 20 centų. 
Nes užmokėjus po 6 centus 
nuo kiekvieno nario į Federa
cijų — Blaivybei telieka tik 
14 centų, su kuriais nei ne
svajok varyti pasekmingų ko
vų prieš šaliūnus. Pagaliaus 
jei centrui sakysime, šiaip taip 
ir pakaktų tų 14 centų nuo na
rių, tai juk ir kuopos turi sa
vus reikalus, kuriems aprū
pinti būtinai reikalingi nuola
tiniai mokesniai, nes aukos — 
dalykas netvirtas, nepastovus 
lr jomis negali perdaug pasi
tikėti. Reikėtų juk kuopoms 
ir knygynėlius savo kurti, ir 
magiškų lempų su paveikslė
liais nusipirkti, ir gerų kalbė
tojų atsikviesti, įr parodėlę 
įsitaisyti, ir daug kitokių nau
dingų dalykų prasimanyti.

Juo labiau siaučia girtybė 
kokiame krašte, juo daugiau 
ten reikia dėti blaivininkams 
pastangų, kad jų išnaikinus. 
Lietuvoje, vidutiniškai imant, 
metinio mokesnio alkoliui išei
na apie 8 rubliai nuo galvos 
(skaitant 20 milijonų rublių 

_ _ ir*
2y2 milijono gyventojų). Čia 
gi Amerikoje pusė milijono 
lietuvių išleidžia kasmet svai
guliui apie keturiasdešimtis 
milijonų dolerių. Kiekvienai 
gyvai galvelei išeina tat $S0.0() 
metinio mokesnio saliūnams. 
Taigi čia girtuokliaujama 10 
kartų daugiau. Lygindami 
galėtume sakyti, kad jeigu 
Lietuvos blaivininkas kasmet 
blaivybės platinimo reikalams 
moka 36 kapeikas, tai čia mes 
turėtume mokėti dešimtį kar
tų tiek, arba, skaitant kapei
kų už centų — $3.60. Tikrai 
susipratęs blaivuolis nei ne
pasigailėtų tų pinigų savo 
brolių prablaivinimui ir ap- 
laiminimui. Bet statykime 
mažesnius reikalavimus. Jei
gu L. Vyčiai ir Moterų Sų- 
jungos narės švietimo reika
lams gali mokėti kas mėnuo 
po 10 centų, kodėl blaivinin
kai negalėtų aukoti po 10 cen
tų kas mėnuo savo idėjų rei
kalams? Argi jiems mažiau 
rūpi savo brolių blaivinimas, 
negu moterims savo sesučių 
švietimas? Ir vienas ir kitas 
dalykas yra lygiai reikalin
gi-

Štai dabar sužinome,
blaivininkų Centro valdyba y- 
ra sumaniusi leisti blaivinin
kams tam tikrų bene mėnesi
nį laikraštėlį apie blaivybę 
ir kad žada tame dalyke klau- 
sties kuopų nuomonės.

Tikrai šventas sumanymas, 
kurio vykinimui mes visi tu
rime pritarti. Esant nuola
tiniam blaivios minties ir blai
vaus gyvenimo žadintojui, 
laug sparčiau eis ir visas 
blaivybės platinimo darbas. 
Bet tų sumanymų galėsime 
lengvai ir pasekmingai įvy
kinti tik tuomet, kada jau bū
sime įvedę mėnesinius dešim-

turės eiti į centrų (už orga 
nų), pusė gi liks kuopos rei
kalams. (18 tų liekančių 60 
centų dar 6 centai tnrės eiti 
į Federacijų). Už 60 centų

Centras įstengs duoti visiems 
mėnesinį laikraštį. Jį turėtų 
imti visi nariai priverstinai, 
nes tik tuomet jisai tikrai pla
čiai paplis ir atneš didelę nau 
dų. Ne bėda, jeigu kuris na
rys silpnai temokės skaityti. 
Atsiras kas kitas iš jo namų, 
kas paskaitys ir kitiems pa 
aiškins. Kitas ir iš kitur 
atėjęs, iš netyČ ų pamatys ant 
stalo, ims skaityti, užsiintere
suos, ir gal pataps geru blai
vininku.

Pasvarstykime tų mokesnių 
klausinių iš anksto, kad atė
jus seimui galėtume jį pasek
mingai išrištij

F—as.

ABIDVI UfUAUJANčIOS 

PUSĖS vGIRIASI 

LAIMIMAIS,

TALKINlNKAljSUMUŠTI PRIE 
GALIJPOLIO.

Londone ga 
iš Gallipolio, 
daug prancūzų

a neramių žinių 
buvo išsodinta 

anglų kariuome-

nui, kuriant "buvo pavesta užpulti 
Dardanelius iš sausžemio pusės, 
laivynui bombarduojant nuo jū
rių. Prancūzų ir anglų karuome- 
nė išsėdo iš laivų prie Gallipolio' 
trijose vietose. Tuojaus ten ir 
mūšiai prasidėjo. Anglų oficijaliai 
skelbimai praneša, kad talkinin
kų armijai, nežiūrint didelių kliū
čių, gerai sekasi. Tuotarpu turkų 
pranešimai skamba visai kitaip. 
Sulyg turkų žinių talkininkų ka
riuomenė esanti pilnai sumušta, ir 
12,000 kareivių paimta nelaisvėn. 
Kol kas patvirtinimo tų žinių ne
sulaukiama.

PRANCŪZŲ KREISERIS NU
SKENDO — ŽUVO 578 

ŽMONĖS.
Praneūzų kariškojo laivyno vy 

riausybė praneša, kad Adriatiko 
vandenyse Otranto siaurumoj au
strijiečių povandeniniai laivai su- 
torpedavo ir nuskandino prancū
zų kreiserį “Leon Gambetta”, 
kuris ten pildė priešakinės sar 
gybos tarnystą. Laivas nuskendo 
laike 10 minutų ir iš ingulos iš
sigelbėjo vos keletas žmonių. 578 
jurininkų sykiu su visais oficie- 
riais žuvo vandenų gelmėse. Krei
seris “Leon Gambetta”, tai nau
jas prancūzų laivas ir jo žuvimas 

jog j didelis nuostolis prancūzų laivy-
nui.

DIDELIS TALKININKŲ LAI
MĖJIMAI TIES YPRES.

Prancūzų valdžia išleido ofi- 
cijalį paskelbimą, kad užsibaigė 
antrasis mūšis Flandrijos laukuo
se, kur talkininkų kariuomenė 
pasiliko pergalėtoja. Vokiečių ar
mija atmušta ant visos linijos ir 
šiuo laiku visai aptilo kanuolių 
ir šautuvų trukšmas. Išsyk vo
kiečiai visų smarkumu užataka- 
vo talkininkų pozicijas, norėda
mi sulaužti priešo kariuomenės
eiles,, bet jiems nepasisek*: Nar-

gelbos belgų kariuomenės uždą 
vė vokiečiams skaudų smūgį 
nuo kurio jie negreit atsipeikės. 
Ypres apielinkėse po šių susirė
mimų sustiprėjo talkininkų po
zicijos.

DIDELI SUSIRĖMIMAI 
DARDANELUOSE.

Londonan pranešama iš Bosfo
ro padangių, kad rusų kariuo
menė puikiai veikia, padedant 
talkininkams- šturmuoti Darda
nelius.-Jau kelios dienos, kaip 
rusų laivynas smarkiai bom
barduoja Europos Turkijos pa- 
krančius Juodose jūrėse. Kai-ku
rie rusų karės laivyno kreiseriai 
atsidūrė net Bosforo į-
plaukoje. Nuo
los, gulinčios
nelių įplaukos, pranešama, kad 
Dardanelių tvirtumos išnaujo 
bombarduojamos. Kiauras dienas 
ir naktis girdisi iš tos pusės 
anglų šarvuočių sunkiųjų kanuo
lių griaudimai.

Mityleno, sa- 
prie Darda-

LIETUVOS KARĖS LAU
KUOSE.

Petrograde pranešama, kad ru
sų orlaivininkas • nulėkė į Ryt
prūsius ir pasiekęs Neidenbur- 
gą, numetė 1200 svarų dinamito, 
kuris sprogdamas pridarė mieste 
daug nuostolių.

Ties Suvalkais rusų kareiviai 
pažeidė šūviais iš kanuolių vokie-

orląjv^kųrįąm. _ 
pasiekti ' vokiečių kai

nės pozicijų, kur jisai ir nusilei
do.

Vokiečių pranešimai tvirtina, 
kad Lietuvoj, Suvalkijos ribose, 
eina smarkūs susirėmimai, iš ku
rių laimingiausi vokiečiams buvę 
ties Suvalkais, Kalvarija ir Šiau
liais.

SERBIJOJ SIAUČIA BAISIOS 
1IG0S.

Apie 30.000.. Serbijos gyvento
jų serga karštlige, tūkstančiai 
žmonių krenta pakirsti choleros, 
nebeskaitant jau kitų ligi}, ku
rias iššaukia badas ir vargas. 
Limpančias ligas serbų tarpe 
praplatino austrijiečiai nelais- 
viai, kurių Serbijoj randasi ar
ti 60.000 išskirstytų po visus Ser
bijos miestus, miestelius ir so
džius. Rockefellerio labdaringo
sios instaigos kovoja kiek išga- 
lėdamos su baisiomis ligomis, bet 
sunku ką nors padaryti, kada 
visoj šalyj trūksta maisto, o 
ypač daktarų.

KARĖ PASIBAIGS PRIEŠ 
ŽIEMĄ?

Anglų generolas Smith— Do- 
rien praneša Londono spaudoje, 
kad kūrė užsibaigsianti prieš 
žiemą, nes vokiečiams iki tam 
laikui pritruks kareivių, amuni
cijos ir kitokių karės įrankių. 
Vargiai galės generolo pranaša
vimai išsipildyti, nes ligšiol dar 
negalima buvo pastebėti, kad ku- 

, riai nors iš kariaujančių viešpa- 
Įtijų trūksta kareivių. Neteks 
vyresniųjų — paims vaikus.

KRIKŠČIONIŲ SKERDYNĖS 
TURKIJOJ.

Londino laikraščiai garsina 
apie nežmoniškus turkų pasielgi
mus su krikščioniais Armėnijoj. 
Sulyg tų žinių vienoje tik Ura- 
miah apielinkėje išskersta 800 
vyrų. Daugumą krikščionių nu- 
kryžiojama, pajuokiant krikščio
nių tikėjimą. Vienu godžiu ten 
dedasi kas tai nepaprastai bjau
raus ir nuožmaus. Beto Armėni
jos gyventojai kenčia nuo bado, 
vargo ir visokių ligų.

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 
ŽEMAITIJĄ IR 
KURLANDIJĄ.

1

MOTERŲ TAIKOS KONFE
RENCIJA.

Į taikos kongresą Hagon at
vyko iš įvairių šalių apie 1500 
moterų. Daugiausiai atstovių iš 
Holandijos ir kitų artimiausių 
viešpatijų. Mažai iš Anglijos, iš 
Prancūzijos ligšiol nėra nei vie
nos. Iš Japonijos, Kynijos, Ar
mėnijos ir Rusijos atkeliavo po 
vieną atstovę.

Posėdžiai kongreso visame gy
vume. Įvyksta gana triukšmin
gų scenų, ypač kada paliečiama 
Belgijos moterų padėjimą. Visos 
atstovės išskyriant vokietės pil
nai prijaučia belgams. Kongreso 
obalsiu iškelta: Vyras pralėji 
karę, moteris tur ją sulaikyti!

VOKIEČIAI TIES ŠIAULIAIS.
Petrograde išleista sekantis 

mūsų generalio štabo pranešimas: su savais kareiviais. Prancūzai
“Priešo kariuomenė parodė 

daug veiklumo Tylžės, Jurbarko 
ir Šiaulių apielinkėse, taip-pat 
ties augštuoju Nemunu.

Į vakarus nuo Nemuno prie

tarp mūsų kariuomenės ir vokie
čių. Mūsiškiai mūšį išlaimėjo.

Kalvarijos apielinkėse visas 
abiejų armijų veikimas apsireiš
kia bato šaudimais.

RUSŲ ARMIJA AZIJOJ.
Į San Franeisco uostą, Califor- 

nijoj, atplaukė garlaivis “Cbi- 
na”, ant kurio iš Vladivostoko 
atkeliavo jaunas amerikietis W. 
Sidney, buvęs operatorių valdiš
kojo bevėlinio telegrafo stotyje, 
Vladivostoke. Sidney pasakojo, 
kad jam teko patirti, jog rusų ka
riuomenės sumobilizuota Vladi
vostoko apielinkese arti 100.000 
žmonių, kurie sulaukę pavasario, 
keliaus į Rusijos karės laukus.

TIES RASEINIAIS BUVO PA
SIRODĘ VOKIEČIAI,

Rusų karės kanceliarija išleido 
oficijalį paskelbimą, pranešantį, 
kad vokiečių armijos priešaky- 
nės sargybos pulkai buvo apsi
lankę ties Raseinais šiaurėj nuo 
Nemuno ir paskiaus nuslinko 
upės Dubisos link. Atėjusios vė
liaus žinios praneša būk vokie
čiai užėmę Raseinus.

Į vakarus nuo Nemuno įvyko 
keletas smarkių susirėmimų tarp 
rusų ir vokiečių kariuomenės. 
Pasekmių didesnių nebuvo. Ar
mijos pasiliko ant savo pozicijų.

GALLIPOLI TALKININKŲ 
RANKOSE.

Londone gauta telegrama iš 
Atėnų praneša, kad talkininkų 
kariuomenė po Rmarkių mūšių 
su turkais užėmė Gallipoli mies
tą. Prancūzų ir anglų kariuome
nė, išsėdusi iš laivų ties Enos, be 
didelio vargo užėmė kelias de
šimtis sodžių tose apielinkėse

VOKIEČIAI BOMBARDUOJA 
ANGLIJOS MIESTUS 

Iš ORLAIVIŲ.
Vokiečių orlaivininkai ir vėl 

pradėjo bombarduoti Anglijos 
miestus iš orlaivių. Nelabai se
nai bomborduota į keletą miestų 
rytinėse Anglijos uostuose 8uf- 
folko paviete. Nuostolių prida
ryta nemažai.

KARĖS VAIZDELIAI.
Už GVARDIJOS GARBĘ.

Vienas prancūzų generolų šiaip 
aprašo Paryžiaus laikraštyje “Gri 
de Paris” vieną nuotikį iš didelio 
mūšio Ypres upės apielinkėse:

“Vokiečių gvardija, pasiųsta į 
kovos lauką, negalėjo išlaikyti 
mirtinus šūvius mūsų bata- 
rejų ir turėjo pasitraukti. Buvo 
tai didelis smūgis vokiečių gvar
dijai, kurios obalsiu yra nieka
dos nepasitraukti iš kovos lauko. 
Jinai surado būdą kaip išsigelbė
ti iš tos negarbės. Ant rytojaus 
nuo vokiečių pozicijų atsiskyrė du 
pulku gvąrdijiečių ir, be para
mos savosios artilerijos, užata- 
kavo mūsų pozicijas. Žinoma vi
si kareiviai žuvo nuo mūsų šū
vių, bet gvardijos garbė likosi 
nustatyta. Ir ką mes galime pa
sakyti apie šias betiksles sker
dynes? klausia prancūzų genero
las. Ar tai buvo kiltumo ženk
las ar niekšybė? Ir kilta ir nie
kšiška ! Bet aš esu tikras, kad 
nei vienas prancūzų generolas 
nebūtų drįsęs panašiai pasielgti

atmušti vieną dieną, ant rytojaus 
būtų išėję į mūšį, tiktai tas mū
šis būtų ne betikslė skerdynė, 
bet užtikrintu laimėjimu”.

i M m »■NrKRsę.
Prancūzų laikraštis “Matin” 

patalpino savo skiltyse jauno an
glų kareivio laišką rašytą pas 
motyną, apkasuose:

“Nesijuok, brangi motynėlė, 
jeigu tau pasakysiu,. kad nieko 
nėr pasaulyj gražesnio, kaip nak
tį įvykęs mūšis: dangus kas va
landėlę nusišviečia nuo kanuolių 
šūvių; kulipkos zvimbdamos 
skrieja oru, granatos plyšdamos 
šnypščia, ant galo visus tuos bal
sus užtrenkia sunkiųjų kanuolių 
griausmai.

Žmogus taip pripranti prie tos 
kariškas muzikos, kad, rodosi, už
sibaigus tai visai audrai, mūsų 
gyvenime truks tų visų garsų.

Žinai mamyt, mes pakrikštįno- 
me įvairius vokiečių karės gink
it} šūvius, kuriais mus vaišina 
priešas. Smarkiausius ir didžiau
sius šūvius vadiname “Jack- 
Johnson” nuo vardo garsaus juo
duko kumštininko ma-
šaukiame “Mažais Viliukais” 
žus šūvius “Mažais Viliukais” 
pančiomis Jimmy” (tVhistling 
Jimmy) ; didelius-gi šūvius, po 
kurių ore susidaro juodi kamuo
liai dūmų “Juodomis Marytėmis” 
(Black Mary).

Kaip matai, mamyt, pas mus 
apkasuose ne taip jau liūdna....

NAUJAS VOKIEČIŲ 
“GINKLAS”.

Vokiečių kariuomenė, užataka- 
vns ją rusams durtuvais, kada 
jau nebegalima buvo šaudyti iš 
šautuvų, svaidydavo į priešą ma
žomis rankinėmis granatomis ir 
traukdavosi atgal. Dabar vokie
čių pėstininkai vieton granatų 
vartoja serarugštę buteliuose, ku- 

Į riuos kiekvienas kareivis nešioja 
su savim. Tąją rūgštimi, vokiečiai 
apsisaugodami nuo durtuvų, užpi
la kareiviui-priešui akis. Pas su
žeistus ir užmuštus vokiečių ka
reivius surandama nemažai tos 
rūgšties buteliukų.

KAIZERIO MARŠAS.
Anglų laikraštyje “Daily 

Mail” rašoma, kad kaizeris Vi
lius, kuris ligšiol nelabai mėgo

I
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garsų kompozitorių Straussų, da
bar paprašė jį parašyti naujų 
“ciesoriškų maršų”. Vilius pata
rė muzikui ieškoti iukvepimo at
balsiuose dabartinės karės.

Btrauss’as jau užbaigė naujų jį 
maršų, kuris labai patiko Vokieti
jos ciesoriui. Naujas “Kaizer- 
maršas” prasideda gedulingu 
maršu, bet tolyn eina gyvyn ir 
pagalios užsibaigia triumfo akor
dais. Kaikurie augių laikraščiai
nurodo, kad Straussas truputėlį 
pasiriko su nauja kompozicija, 
net ir pats gyvenimas tų parodo. 
Pradžioje karės, Vokietijos kai
zerio kariškieji akordai skambė
jo triumfu, paskiaus šiek-tiek 
triumfai prasiblaškė, o dabarti
niu laiku prasideda gedulingo 
maršo melodijos, kuriomis daž
nai jau pradeda vaišinti kaizeris 
pasaulio klausytojus.

dėl savęs didelių naudų kaip te
ritorijų taip ir politikos žvilg
sniu. Kitos-gi, viršui minėtų vieš
patijų užėmė labai neaiškių da
bartinėje Europos politikoje vie
tų. Ypač tas pastebėtina su ga
lingiausia iš jų visų Italija, ku
rios lukeriojimai iššaukia įspūdį, 
kad jinai ir be karės aukų nori 
sau susilaukti gero pelno. Bet 
toks Italijos padėjimas atrodo 
daugiau kaip keistas. Juk jinai 
gali gerai suprasti, kad nedafy- 
vaujant karėj, jai užsibaigus, ne
galės nieko reikalauti ir jos rei
kalavimų Europos kariaujančios 
viešpatijos neįšpildys, kuriom^ 
užteks ir be neutralių viešpatijų 
reikalų, savuosius dalykus išrišti.

Graikijos ir Italijos liaudis aiš
kiai tai mato, ko nenori įžiūrėti 
jų valdžia. Nesyk jau graikai ir 
"italai griežtai išreiškė karės rei
kalingumų, kad atgavus seniaus 
nustotas žemes, bet diplomatai ir 
valdžios atstovai, palikdami nuo
šalyj liaudies reikalavimus, varo 
užkulisinę politikų, pasitikėdami 
jos geromis pasekmėmis.

Talkininkų armijos pra
sidėjęs veikimas Bulga
rijos parubėžyj Enoso
apielinkėse, tai daug reiškiantis 
akstynas Bulgarijai, palinkusiai 
prie Turkijos ir Vokietijos. Jei
gu dar to bus permažai, rusai 

nti iš
Juodųjų jūrių pusės

Graikija ir Italija negali nesi
skaityti su galingu talkininkų 
laivynu. Apie tų visų neutralu? 
viešpatijų kariškus žingsnius 
prieš talkininkus nėra ko ir kal
bėti, nes visos dabartinės karės 
aplinkybės nedaleidžia joms ka
riauti nei su Rusija, nei su Pran
cūzija, nei su Anglija; Vienų tik 
dalykų jos galėtų padaryti, tai 
prisidėti prie talkininkų veiki
mo. To dabar ir laukiama, tik 
nežinia kada galės įvykti Euro
pos neutralių viešpatijų prisijun
gimas prie talkininkų. Taip jau 
susibūrė Europos politika, kad 
sunku kų nors tikro surasti ta
me visame sūkuryje..

navo, panašūs vadai, kaip Car- 
ranza, Vilią ir Diazas nori tiktai 
plėšti ir valdyti. Plėšikams-gi vie
ta — kartuvės. Jie yra išdavikais 
ir žudytojais uiano nelaimingos 
tėvynės”.

Bet kų padarytų su savimi 
lluerta. Juk ir jisai negeresais 
buvo už tuos visus dabartinius 
Meksikos riaušininkus.

TRŪKSTA ARBATOS.
Gali būti, kad neilgai tru

kus pabrangs arbata, nes Jungti
nėse Valstijose pradeda jos truk
ti. Dabartiniu laiku kariaujan
čios Europos viešpatijos suvarto
jo draug arbatos kareivijai vie
ton svaiginančių gėrimų ir iš A- 
merikos siunčiama nemažai arba
tos į Europą.

ANGLŲ KREISERIAI 
NEW YORKO UOSTE.

Anglų trys smarkiausi ir di
džiausi kreiseriai pasirodė ties į- 
plauka į New Yorko uostų. Vie
nas iš jų apsistojo 7 myliose nuo 
jūrių lempos Ambrose kanale. Į 
rytus nuo Highlands stovi an
tras kreiseris, o i 15 mylių nuo 
Highlando trečias. Vardų kreise
rių negalima esą jokiu būdu įžiū
rėti, nėra žinios ir kokiais tiks
lais jie čia apsilankė.

subaigsianti ir vyrai namo veikįai 
sugrįšiu. Kur visi namie, būk vo
kiečiai veikiai Žemaičius užimsiu, 
iš jų visų turtų atimsiu.

Gryno pelno iš tos paskaitos šv.
Zitos dr-ja gavo apie 200 rublių, 
Kovo 15 d. taip-pat prof. kun.
Grigaitis laikė paskaitų apie 
Kristaus kančių.

KARĖS PALYDOVAI.
Kiekvienoje įvykusioje karėje 

pirmuoju ir už vis labiau naiki
nančių priešu buvo ir yra viso
kios limpančios ligos. Kodėl taip 
yra nesunku atspėti. Karės aplin
kybės sudaro geriausių dirvų vi
zoms ligoms. Taip buvo senų lai
kų vedamosiose karėse, taip yra 
ir dabar. Tiesa, pakilus apšvie
tei, atsiradus medicinos srityje 
naujiems atidengimams sulaiky- galės savo armijų išsodinti 
ta šiek-tiek ligų prasiplatinimų, 
bet visai jų negalima buvo pa
balinti ir dabar prie geriausii? 
sanitarinių sąlygų, karės laukuo
se nuo visokių ligų daug daugiau 
krinta žmonių, negu nuo kardo 
ir kulipkos.

Karė sudaro kiekvienai ligai la
bai prieinamų dirvą. Dar laike 
Sevastopolio karės prancūzų ar
mijoj, veikiančioj prieš rusus iš 
300,000 kareivii? 200,000 sirgo 
cholera, karštlige ir kitomis lim
pančiomis ligomis. Sulyg Chenu 
apskaitliavimų, toje karėje laike 
mūšių žuvo 10,000 prancūzų, tiek 
pat mirė nuo žaizdų, ligos-gi pa
klojo 85,000 Prancūzijos kariuo
menės. Mažutėj sardynų armijoj 
užmušta tik 12 kareivių, tuotarpu 
nuo ligų mirė 2,182 žmonių.

Toliaus tas pats statistikas nu
rodo, kad rusų toje pačioje ka
rėje nuo limpančių ligų krjto 
600.000 kareivių ant 60.000 už
muštų mūšiuose. Rusai laiko tas 
skaitlines per daug jau padidin
tomis, bet ir pačių rusų paluo- 
damos žinios apie ligi? veikimų 
tiesiog pasibaisėtinos. Rusų isto
rikai Solovjovas ir Stefanauskis 
iiaip paskirsto tos karės aukas: 
iš 137.000 kareivių 24.000 už
mušta, 15.000 mirė nuo žaizdų, 
ligos-gi pakirto 88.000 kareivių.
365.00 kareivių.

Dunajaus armijoj sergančių 
limpančiomis ligomis buvo 90.- 
000 kareivių, Kaukazo armijoj 
virš 36.000. Užmuštųjų-gi skai
čius siekie tik 5 nuošimtį viso 
kareivių skaičiaus, tuotarpu ligų 
pakirstų buvo 8 nuošimtis visos 
armijos. Laike karės išviso sirgo 
385.000 kareiviu.

Japonų-rusų karė tame atveju- 
je parodo šiek-tiek kitokias 
skaitmenis. Nesenai pagarsintos
statistikos žinios sekančiai pa
skirsto tos karės aukas: Ant 
kiekvieno tūkstančio kareivių iš- 
puldavo tik mažas nuošimtis li
gosiu ; prasiplatinimui ligų To- 
lymuose Rytuose neleido gerai 
ten nustatytos sanitarės sąlygos.

Kariauti su karės epidemijomis 
Tabai sunkus dalykas, reikia, kad 
patys vedančiųjų karę šalių gy
ventojai suprastų reikalingumų 
canitariškumo ir stengtųsi blogu 
mui užbėgti už akių.

Dabartinė karė, kaip jau teko 
patirti iš oficijalių ir neoficija- 
lių pranešimų yra gerai pritai
kinta dirva išsivystimui ligų. Au
strijos, Vengrijos, Serbijos ir 
Rusijos karės laukuose trūksta 
sanitarių skyrių, patys gyvento
jai ne kaip dar moka apsisaugo
ti nuo limpančių ligų, taigi tų 
viską sudėjus galima pilnai tikėt, 
kad didėji karė be užmuštųjų ir 
•užeistųjų milžiniškas aukas tu
rės ir iš karės palydovų-ligų pa
klotų kareivių.

MAJORAS KALĖJIME VALDO 
MIESTĄ.

Terre-Haute miesto majoras, 
kuris sykių su kitais to miesto 
valdininkais buvo apkaltintas pa
darytose laike rinkimų suktybėse 
ir nuteistas 6 metams kalėjimo, 
tebevaldo Terre Haute miestą, 
Nesenai jis pasiuntė iš kalėjimo 
telegramų, kurioje nurodama pa
skirti miestui naujus ' policijan- 
tus. Majoras-kalinys norįs suma; 
žinti miesto išlaidas.

DERNBURG’AS NEPA
TENKINTAS.

Amerikos spaudoje ypač mėne
siniuose leidiniuose galima buvo 
pastebėti ilgus straipsnius žinomo 
šioj šalyj vokiečių agitatoriaus 
Dernburgo, kuris prisidengdamas 
neutrale skraiste, plačiai papasa
kodavo apie Vokietijos žmonišką 
pasielgimų dabartinėje karėje. A- 
merikiečiai neperdaug teatkreipė 
atydos į tuos karštus straipsnius 
ir po senovei neprielankiai žiuri 
į vokiečių veikimų. Dernburg’as 
baisiai tuomi piktinasi ir nurodo 
spaudoje, kad amerikiečiai nusto
ja neutralio pamato. Sunku kų 
nors intikrinti, jeigu visas pa
saulis mato kame teisybė.

AMERIKOJE

SIUNTINIAI 1 KARĖS LAU
KUS BE APMOKĖJIMO. <

Jungtinių Valstijų pačto depar
tamentas pranešė, kad visi šios 
šalies gyventojai, turintieji karės 
apimtose Europos viešpatijose 
tarpe belaisvių savo giminių ir 
draugų, gali jiems siųsti laiškus 
ir mažo svarumo siuntinius be ap
mokėjimo.

NUSIŽUDĖ MILIJONIERIUS.
Duluth mieste, Minn. valstijoj 

nusižudė šiomis dienomis vienas 
iš turtingiausių geležies kasyklų 
savininkas Riehard Fagan, 60 
metų amžiaus. Jo kasyklos ran
dasi ties Colerian, ir atnešdavo 
pelno į metus kelis milijonus do
lerių.

KARĖS PABĖGĖLIAI Iš 
MEKSIKOS.

Į Texas valstijos uostų Galves- 
ton atplaukė Amerikos transpor
tinis laivas “Sumner” ant kurio 
radosi 300 atnerikiečių-pabėgėlių 
iš revoliucijos apimtos Meksikos. 
Pabėgėliai pasakojo, kad genero
las Carranza išleido prisakymą, 
pasirodžius Vilios kariuomenei, 
viską sunaikinti. Dauguma pabė
gėlių iš Tampico’s miesto.

PERKA KARIŠKUS LAIVUS 
ARGENTINOJ.

Graikija mėgina nupirkti iš 
Argentinos naujai pastatytų krei
serį “Moreno*’, kuris kaštuoja 
17.000.000 dolerių. Tuo pačiu rei
kalu kreipiasi ir Rusija su Itali
ja, bet šiuo tarpu Argentina atsi
sako parduoti kreiserį.

r*
NAUJA SUTARTIS SU 

RUSIJA.
Jungtinių Valtijų sekretorius 

Bryanas ir Rusijos ambasadorius
Jurgis Bachmatevas atliko pirmų 
konferenciją link sudarymo nau
jos sutarties tarp tų dviejų vieš
patijų. Sutartis bus paremta ant 
prekybos reikalų, bet nebus pra
leista ir politikos nuotikiai. Ru
sijos caras rods, sutinka pripa
žinti žydų, Amerikos piliečių, pa- 
sportus,. kas ligšiol nebuvo Rusi
joj praktikuojama ir žydai nebu
vo įleidžiami į Rusiją. Rusija su
traukia visus susinėsimus su Vo
kietija ir stengiasi susidraugauti 
su Jungt. Valstijomis.

POLITIKOS SUKURYJ.
Rusams užatųkavus Karpatus 

Ir talkininkams Turkiją, Italija, 
Graikija, Bulgarija ir Rumunija 
skubiai pradėjo ginkluoties, reng
iamosios į karę.

Serbija ir Juodkalnija nuo pat 
karės pradžios kovoja talkininkų 
pusėje, pasitikėdamos po karės

KĄ SAKO HUERTA?
Buvęs Meksikos diktatorius gene- 
rolas lluerta, apie kurio atkelia- 
vimų į Jungtines Valstijas buvo 
ankščiau pranešta, pasikalbėjime 
su New Yorko laikraščių repor
teriais, šiaip nurodo, kaip reikia 
numalšinti Meksikos suirutės: 
“Visus iškarti! pasakė buvęs di
ktatorius, nes jie visi to ušsitar-

VVILSONAS UŽTARIA AUST- 
RIJIEČIUS PAS CARĄ.

Jungtinių Valstijų prezidentas 
Wilsonas kreipėsi pas Rusijos ca
rų ne kaipo valdytojas, bet kaipo 
paprastas šios šalies pilietis, pra
šydamas leidimo prigelbėti aus- 
trijiečiams nelaisviams Rusijoj, 
drabužiais, maistu it t. p., ku
riuos Austrijos valdžia mano Ru
sijon pasiųsti.

Prie šio klausimo pakėlimo 
prezidentų AVilsonų paskatino 
austrijiečių pasiuntinis Jungt. 
Valstijose d-ras Dumba, kuris nu
rodė, kod 100.000 austrijiečių pa
kliuvusių pas rusus į nelaisvę 
kenčia didelį vargų.

MOTERYS SUMUŠĖ POLICIJĄ
Stamford, Conn. Kelios dešim

tis moterų gerokai apdaužė vieti
nę policijų, kada ji norėjo išvai
kyti streikierių susirinkimų. Kai
po ginklus moterys panaudojo 
šluotas, druskų ir pipirus.

IŠPLATINS BEVIELĮ
telefoną.

Laike vieno pokilio New Yor- 
ke Markonio kompanijos direk
toriai pranešė, kad dar šiais me
tais bus išplatintas šioje šalyje 
bevėlis telefonas prekybos ir su
sinėsimų srityse.

KS===
Žinios iš Lietuvos

MILŽINIŠKOS SUMOS PINIGU

IŠLEIDŽIAMA JUDAMIE*
SIEMS PAVEIKSLAMS.

New Yorko teatrališko kliube 
susirinkime “Vitograph Co.” fir
mos pirmininkas p. Stuart Black- 
ton pranešė, kad sulyg apskaitlia
vimų, amerikiečiai praėjusiais 
metais užmokėjo 275.000.000 do
lerių už įžangų į judamųjų pavei
kslų teatrus. Toliaus p. Blackton 
pažymėjo, kad kasdieną vjrš 11.- 
000.000 šios šalies gyventojų ap
silanko į panašios rūšies teatrus.

ILLINOIS VALSTIJOJ UŽDA
RYTA 80 SAUŪNU.

Daugelyje Illinois valstijos 
miestuose laike rinkimų naujų 
viršininkų ir nustatymo naujų 
tiesų nubalsuota uždaryti 80 sa- 
liunų. Daug tame dklyke pagel
bėjo moterų balsai.

—• i4. ■?------

LIETUVIŲ*PABĖGĖLIU 
REIKALAI.

“Lietuvių Draugijos dėl karės 
nukent ėjusiems šelpti” komite
tas kovo 14 dienų nutarė ir nu
siuntė į Petrapilę Mogilevo arki
vyskupijos valdytojui, vyskupui 
Ciepliakui tokių telegramų: ‘ ‘ Ne
žiūrint to, kad komitetas “L. D. 
d. k. n. š. ” kartkartėmis ir prisi
mygęs prašė leisti atlaikyti gavė- 
nėje šv. Petro bažnyčioje lietu
vių kalba rekolekcijas lietu
viams pabėgėliams, kurių tūks
tantini is susitelkė Vilniuje šv. 
Petro parapijos srityje, Vilniaus 
rymo katalikų vyskupijos valdy
tojas, nepaaiškindamas priežasčių 
griežtai atsisakė. Yra pavojus, 
kad tūkstančių lietuvių katalikų 
pabėgėlių minios, būdamos esa
mųjų draugijų kitu kuo aprūpin
tos, dėl Vilniaus vyskupijos val
dytojo keisto užsikirtimo gali pa
likti be dvasios ir tikybos pagel- 
bos. Tad gavėniai baigiantis, ko
mitetas nuolankiausiai prašo Ek- 
selencijos negaišuojant paveikti, 
kad minėtoji bažnyčia būtų duo
ta prisikentusiems lietuviams ka
talikams pabėgėliams rekolekci
joms lietuvių kalba. “L. D. d. k. 
n. š.” komitetas į tų telegramų 
iš Mogilevo arkivyskupijos val
dytojo vyskupo Ciepliako jau ga
vo tokį atsakymų: “Patenkinti 
Jūsų prasimas pareina vien tik 
nuo vietos dvasinės vyresnybės”.

JAPONŲ KARIŠKI LAIVAI AP
LEIDŽIA AMERIKOS 

PAKRAŠČIUS.
Japonų pasiuntinystė Washing- 

tone gavo žinių iš savo valdžios, 
kad visi Japonijos kariški laivai
atšaukti nuo Amerikos pakrančių, 
palikta tik keletas laivų, kad iš
kelti iš vandens nuskendusį ja
ponų kreiserį “Asams”. Kiek 
laiko atgal buvo paskelbta, jog 

Amerikos pakran&uose nesiran
da Japonijos kariškų laivų, tiktai 
japonų žuvininkai savo reikalais 
apsilankę Ramiojo okeano vande
nyse netoli Amarikos pakrančių.

“BLAIVYBĖS” DRAUGUOS
SUSIRINKIMAS.

Vabalninku, Pan. ap. Čia buvo
iš eilės trečias mėnesinis blaivi
ninkų susirinkimas. Susirinkimui 
skyriaus delegatas pranešė apie 
visuotinojo blaivininkų susirinki
mo Vilniuje nutarimus ir kitką. 
Toliau nutarta priiminėti prie Va
balninku arbatinių mokines ir 
arbatinių vedėjas, nes beveiku
sias tame dalyke prasilavinusios 
jau gavo vietas prie arbatinių 
Geležiuose, Polėvėnėję, Kuproli- 
škiuose, Pandėlyje ir kitur. Nu
tarta steigti kompanijų, kuri 
dirbtų limonadų ir visokias giras.

Iš DARBO BIŪRO VEIKIMO.
Darbo Biuras prie “Lietuvių 

Draugijos dėl karės nukentėju- 
siems šelpti” rekomenduoja mo
kytojus, buhalterius, krautuvių 
vedėjus, agronomus, užveizėtoji^, 
vargonininkus, pienininkus, vais
tinėms mokinius ir kontoroms ra
štininkus, kalvius, sliesorius, siu
vėjus, kurpius, dailydes, virėjas, 
tarnaitės, laukams dirbti darbi
ninkus. \P

Darbdaviai labai daug reikalau
ja darbininkų: vaikėsų, merginų, 
piemenų ir siūlo dideles algas, 
,todėl darbininkai gali pasinau
doti gera proga.

LIETUVIU KEPYKLA.
“Lietuvių Draugijos” Vilniuje 

kepykla išduoda kasdien pabėgė
liams dovanai po 70 pūdų duonos. 
Nutarta pastatyti antrų pečių. 
Abu pečiu keps kasdieną po 120 
pūdų duonos.

NUBAUDĖ LENKŲ 
RIAUŠININKUS.

“Viltis” praneša, kad guber
natorius nubaudė lenkų riaušinin
kus, neleidusius inešti Rodunės 
bažnyčion lietuvių vėliavos, išvi
so 9 žmonės po 50 rublių pa
baudos arba mėnesiu kalėjimo. 
Pinigai tuojaus išieškota.

LIETUVIS KARIUOMENĖS 
KAPELIONAS.

Žaslių kamendorius kun. Giedrys 
jo paties prašymu paskirtas ka
riuomenės kapelionu ir išvažia 
vo veikiančion armijon.

UKMERGĖS PAV. DVARININ
KAI ŠELPIA LENKIJĄ. _

Ukmergės pavieto dvarininkai 
apsiėmė sumokėti po 10 kapeikų 
nuo dešimtinės sušelpti Lenkų 
Karalijos ūkininkams. Kovo 10 d. 
išsiuntė jau 4540 rub. į Varšavos 
komitetą. Dar nevisi sumokėjo 
todėl tikimasi dar daugiau su
rinkti. Gerai būtų kad mūsų 
ponai neužmirštų ir Vilniuje vei
kiančios lietuvių draugijos nu- 
kentėjusiems dekkarės šelpti, ku
ri dabar Vilniuje turi maitinti 
suvalkiečius pabėgėlius, o ilgai 
niu šelps labai nukentėjusius Su 
yalkijos ir kitų Lietuvos kraštų 
ūkininkus.

TURKIJA TAIKINASI 
VATIKANO.

PRIE

SUDEGĖ VARTOTOJU 
DRAUGIJOS BOTAS.

Kupiškyj sudegė vartotojų dr- 
jos būtas. Prekės kuone visos pa
sisekė išgelbėti. Nuostolių būsią 
apie 1500 r. Ugnis kilo iš šalyj 
gyvenusio žydo Safmono sande 
lio. Spėjama būk padegta.

laitis”, O. Gedraitytė “Apie lai
mę”, O. Pane vėžytė “Vaikynų 
rinkimas ”, P. Baltrušaitė “Kas 
girdėti tėvynėj”, M. Maukevi- 
čiutė “Mylėkimės”, L Gotautis 
“Lietuyft mūsų ir ūžia švilpia”, 
I. Počekajus ‘Už giružės vėjas ū- 
žia. J. Tamašauskas ‘Mūsų ^šeimi
ninkė’, VI. Matulis ‘Lietuvos kri
vūlė” ir Mag. Dragūnaitė t‘Mo- 
tyna”. Ant galo mažų merge
li!? choras padainavo tris daine-

■jies. Gryno pelno liko $19-. 11.
Ten buvęs

Ilgų laikų Turkijos valdžia ne
norėjo sutikti kad šv. Tėvas 
paženklina patrijarkus Armėni
joj, kuri priklauso Turkijai. Pas
kutiniu laiku Turkija visai suti
ko su šv. Tėvo reikalavimais.

VOKIEČIAI IR SEINŲ 
VYSKUPAS.

J. E. Seinų vyskupas nuo ket- 
vergo pietų ligi Kančios nedėlios 
buvo po sargyba savo rūmuose 
paimtas užstatan nuo Seinų mies
to, kuriam uždėjo vokiečiai 18 
tūkst. rub. kontribucijos. Nesudė
jus miestui kontribucijos vieton 
apsirgusio vyskupo išvarytas į 
Prūsus Jo kapelionas sekretorius 
kun. Juozas Grajauskas.

IŠVEŽĖ j PRŪSUS 
KLEBONĄ.

LIPSKO

Vokiečiui buvo ir Lipskan įsi
veržę. Vokiečių oficieriai kvietė 
klebonų kun. Kotlevskį ateiti pas 
save. Kun. atsakė jiems, kad dar 
eisiąs atlaikyti šv. Mišių ir pas
kiaus atvyksiąs pas juos. Tuo me
tu rusų granata pataikė tan na- 
man, kur buvo vokiečių oficieriai 
ir daugumų jų užmušė. Kiti ofi
cieriai intarė kleboną, kad jis ru
sams nurodęs ta namų. Kunigų 
suėmė ir surištom užpakalin ran
kom nuvarė valsčiaus kalėjiman, 
iš ten po trijų dienų nuvežė į 
Prūsus.

OLEVELAND, OHIO.

Pavyzdingos vestuvės. Bal. 20 
d. atsibuvo vestuvės p. K. Skli
po su p-lė J. Barboraičiute. Ves
tuvės buvo be didelių iškilmių ir 
be muzikos, visi gražiai pasilink
smino pajuokavo. P. J. Ceriau- 
kas davė sumanymą ar negalė
tum paaukoti nukentėjusiems dėl 
karės mūsų broliams lietuviams 
Visi mielai sutiko padaryti kole- 
ktą. Aukavo sekantys:

Po $1.00 K. Skupas; J. Čeriau- 
ka, A. Parulis, J. Stravinskas, 
St. Šutris ir M. Šimonis.

Po 50c P-lės P. Čeraukutė, 
M. Bagdžiuniueė, Z. Bagdžiuniu- 
tė, J. Kupčinskas, J. Kavars
kas. Viso surinkta $10.50. Pini
gus p. Čeriauka perduos vieti
niam Tautos Fondo komitetui. 
Visiems aukotojams ačiū, kad ne 
pamiršo savųjų. Geras pavyzdis 
kitiems jaunavedžiams tokios 
vestuvės.

Linkiame jaunai porai kuo 
geriausio sugyvenimo ir ilgiausių 
metų.

d-nis.

SUNAIKINTOS
Per paskutinio

BAŽNYČIOS.
laiko mūšius 

Lietuvoj sugriauta labai graži, 
nauja, tik prieš du metu pastaty
ta Štabino bažnyčia Seinų vyskupi
joj. Taip-pat sunaikinta per mū
šius ir Gonondžio bažnyčia Vil-

CARAS VILNIOJE.

10 d. kovo pravažiavo pro Vil
nių, keliaudamas Petrogradan Ru
sijos Caras. Vilniaus stotyje pra 
buvo keliolikų minutų.

LIETUVOS JAUNIMAS 
ŠVIEČIASI.

Nibriai, Jezno par, Trakų pav.
Nibriai puikus sodžius, gražioj 
vietoj prie pat J^emuno. Graži ir 
maloni vieta puikiai veikia ir į 
čionykščių jaunuomenę. Jaunimas 
pamylėjo skaityt knygas ir laik
raščius ir nesigaili skatiko šiam 
dalykui. Vienos “Aušros” atei
na 11 egzempliorų ir keletas kitų 
laikraščių. Senesnieji tik stebisi, 
kad1 jų vaikai taip linksta prie 
mokslo. Neatsilieka ir mažesnie
ji vaikai ir jie noriai stveriasi už 
knygų. >

APGAVIKU ^NAUDOJAMAS. 

Notėnai, Telšių aps. Po apielin-
kę važinėjas vienas elgeta, kurs, 
poterius pakalbėjęs ir išmaldos 
gavęs, dar išsitraukia kažkokį 
laikraštį ir ima skaityti, tinoma,

RASKAtTA APIE ŠVjEBfTAJl 
RAITĄ.

DvMBškoųmz Betrągradp A&a-
kur numano, jog patys neskaito dejjpjfts profesorius kun. Grįgpi
laikraščio. Skaitymų dažniausia iF................“ •' -
savo galvos taikina,
susigriaudintų klausytojai. Jai 
šeimininkė* vyras ar sūnus karėj, 
tai skaito, kad karė veikiai pa

: dažniausia iš Teniso v o salėje Peiro-
, kad labiaus grade paskaitų apie Šventąjį Raš

tą. Paskaita viąokiu žvilgsniu

J,

CLEVELAND, OHIO.

Balandžio 25 dieną L. S. K. 
Šv. Kazimiero Gvardija surengė 
vakarų. L. T. choro draug. vaidi
no “Katriutę”, triveiksmį dra
mos vaizdelį. Vaidinimas nusise
kė nepergeriausiai, nes kaiku
rie artistai nemokėjo gerai savo 
rolių, ir bereikalingose vietose bu
vo ilgos pauzos. Taipogi per re-
žisoriaus kaltę vėlai išeidavo ant 
scenos. “Katriutė” yra dramos 
^vaizdelis ir su dainomis. bet kaž 
kodęl nedainavo iškyrųs tik p. 
B. Bagdžiuniutę Rožės rolėjo. P. 
J. Kazlauskas Prano rolėje vįe-

niaus vyskupijoj. Kovo 3 d. vo- t°J dainuoti deklemavo, bet visai
negalima buvo pažinti kad eiles,

Naujamiesčio (Kauno gub.) baž- 0 paskutiniąja dainų visai aplei
do. Roles geriausiai atliko p. Pr. 
Moekaitis Jokūbo, p. O. Žvinge- 
liutė Katriutės, p. Zop. Bagdžiu- 
niutė Rožės, p. M. Šimonis Jono 
ir p. P. Mušinskas Ickaus. Pa
girti reikia p. P. Mockaitį, kaipo 
gabų artistų senių rolėse. Retai 
tenka matyti jaunų vaikynų, ku
ris naturališkai nuduotų senį. 
Po vaidinimui p. J. Marozas de- 
klemavo eiles. L. T. chorus, ve
damas p. V. Greičiaus sudainavo 
dvi daini, kurias išėjo silpnai. 
Gal dėlto, kad nefas dainas dai
navo, kurias buvo prisirengę, nes 
svetainės savininkas, kur daro
mos būdavo dainų repeticijos, iš
važiuodamas ant farmų užraki
no svetainę, per tai negalėjo gau
ti gaidų, o kita, kad dabartinia
me L. T. ebore visos naujos tik 
kų prisirašę merginos nespėjo iš
mokti dainų.

Ant galo sulyg draug. garsini
mų buvo paskirtos dovanos tiems 
kurie geriausiai uždainuos lietu
viškas kauniškas dainas. Pirmu
tinę dovanų gavo septyni vyrai 
vietinės Vyčių 25 kuopos nariai, 
antrų dvi merginos ir trečių du 
vaikynų. Publikos buvo daug. 
Galima tiketies kad L. S. K. Šv. 
Kazimiero Gvardija turės pelno. 
Viena tiktai yda yra pas .mus, o 
gal ir kitose kolonijose, būtent, 
kad programose garsina tekino 
laiku pradės vaidinimą, o susirin
kus publika turi laukti dar va
landų ar dųugiaus. Reikėt)? tas 
“lietuviškas pasivėlinimas” pa- 
nnJ kinti, kad neduoti nnobo<l a li
ti publikai.

Vietinė Vyčių 25 kuopa Cleve- 
lande pujkįai bujoja. Susidarė 
didelis ehoras. Neužilgo atsida- 

ir jau rengiasi sta
tyti scenoje keturių aktų dramų 
“Litvomaaai ”. Kaip girdėjau, 
kad gavę pakvietimų iš Akron,

kiečiams bešaudant užsidegė

nyčia ir visai sudegė.

GEGUŽIS — TAIKOS PAMAL
DŲ LAIKAS.

Visose Amerikos .katalikiškose 
bažnyčiose gegužio mėnesyj bus
laikomos pamaldos už taikos 
įvykinimų Europos viešpatijų tar
pe. Šventasis Tėvas Benediktas 
XV paskirdamas ypatingų laikų 
pamaldoms už taikų, patarė ne 
apsistoti ant to ir prie kiekvienos
progos maldanti Visagalį nura
minti karę. Geriausiu laiku pa
maldoms už taikų yra gegužio 
mėnuo, kada dauguma katalikų 
kasdieną sueina ant gegužinių pa
maldų.

Iš Lietuvių 
Gyvenimo 
Amerikoje

A18OL, MASS.
Balandžio 19 dienų Atholio 

jaunimas šv. Pranciškaus para
pijos naudai surengė gražų va
karą: vaidino dramatišką vien- 
veikgmį Vidinio veikalą: “Tėviš
kę” ir komedijėlę: “Knarkia
paliepus”. Abu veikalu gerai pa
vyko, ypač “Tėviškė”. Vaidino
šie ąamųnys : Jonas Jasinskas. EI. 
Bra&kaitė, V. Dragūnaitė, M. 
ttedaitytė, L. Dragūnaitė, M. Ur- 
bonytė 8t. Petrauskaitė, Vai, 
Brgzinskaitė, Kaz, Sedelskas, J. 
Eidekoois, J. Petrulis, J. Gailiu- 
aasj*. JOngnniukas ir 1. Gedai 
čiukes. “Tėviškė v į visus pada
rė geriaųsį inapųdį.

Vaidinant tarpais kalbėjo ei
les: Sn>. yįacittnaitė “Lygumos

kuogeriaurfai pasisekė, publikos hainyčia” K Lukinskas “Naš- °hio, kati surengus ten ,vpkprų
prisirinko artipilnė nemaža salė. Ezprofesorius.
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BROOKLYN, N. Y.
Gavenės laike atsibuvo pas

kaitos prelekcijos ir diskusijos. 
Paskaitas surengė Lietuvių Rū
tos kliubas, Blaivininkų Draugi
ja ir Kar. An. Draugystė. 28 va
sario skaitė p. I. O. Sirvydas, 
“Vien. Liętuv.“ Red. temoj “Ko
kios liuosybės lietuviai nori“. 
Nurodė, išaiškindamas, kokiuo 
keliu turi eiti, ir kokių naudų 
mūsų tauta turėtų jeigu gautų 
liuosybę.

7 kovo skaitė p. K. Krušin
skas, S. L. R. K. A. prezidentas. 
Aiškino kų reiškia autonomija, 
kurios mes norim ir kaip prie 
joū eiti.

14 kovo skaitė daktaras J. 
Valukas “Širdies ligos“. Supran
tamai išaiškino, kaip širdis dar
buojas, kaip kraujas sunkstosi 
ir širdies, ligas.

Prelekcijas surengė Lietuvai
čių kliubas, 3 d. kovo, “Darbas 
ir poilsis“. Skaitė daktaras F. 
Matulaitis.

10 kovo “Iš Higienos“ skaitė 
daktarė Al. Jankauskienė, savo 
užduoti atliko rimtai.

17 kovo “Kaip penėti kūdi
kius”, skaitė daktaras J. S. Mi- 
sevičia, prirodė, kad daugiau kū
dikių miršta nuo nemokėjimo pe
nėti, kaip nuo kitų ligų.

24 kovo “Nervų sistema“ skai
tė daktaras J. Valukas, klausy
tojai sužinojo apie žmogaus kūno 
surėdimų, kaip nervai atsiliepia 
j žmogaus jausmus.

Aht paskaitų ir prelekcijų su
sirinkdavo mažai, nuo 50 iki 100, 
priežastis turbut bus bedarbės. 
Vyrai nedirba, merginos ir mote
ris negal išeiti. Dinerkes su stik
lais reikia plauti. Įžanga buvo 
veltui.

Socialistai taip-pat neatsiliko, 
— surengė diskusijas temoj: 1) 
kodėl lietuviai išsiskirstę į par
tijas, 2) ar socialistai privalo 
remti bepartyvišką kultūrų, 3) 
ar dailė yra bepartyviška, 4) ko
kią naudą tikyba neša darbinin
kams.

F. Povilonis.

Iš šalies tečiaus žiūrint, jų 
šiek-tiek krutamą. Turi įsisteigę 

Literatiškų Draugystę“ nema
žą knygynų ir turi išsirūpinę 
universitatės lėšomis apmokamų 
lietuvių kalbos mokytojų. Lietu
vių kalba yra mokinama ketu
riuose skyriuose, kaip tai: Gra
matika, Sintaksė, Retorika ir Li
teratūra. (Čia nieko naujo ne
nuveikta. Tie dalykai sutai
syti jau beveik dešimtis metų. 
Kas naujo veikiama! Red.).

Galop turiu dar paminėti ir 
apie vienų svarbų atsibuvusį su
sirinkimų. 27 kovo, laikė litera
tūros draugystės susirinkimo, p. 
Čiužauskas inešė sumanymų pri
kelti iš numirusių dar vienų lie
tuvių kliasą, kuri per du metu

ktės Onos — Valteriutė, Juodžių 
Jono — Lietuvninkas ir Šalti- 
šiauš — Sakevičius; Mažesnėse: 
Sakevičiutė ir Stočkutis išėjo ge
rai. Rolės artistai-mėgėjai mokė
jo gerai ir vidutiniai atliko. Buvo 
monologas, kuri atliko Gabrila- 
vičius.

Visų pažįstamas.

šioj mokykloj buvo mirusi, kad 
įsteigus skyrių mokinimui Lietu
vos istorijos. Šį sumanymą drau
gai sutiko džiaugsmingai rankų 
plojimu. Istorijos mokytoju tapo 
išrinktas p. Vitkus. Istorija yra 
mokinama tik šeštadieniais.

Be literatūrės dr-tės, dar čia 
yra kelios mažesnių draugijėlių. 
Kaip tai: S., L. R. K. M. A. kuo
pa, T. M. D. kp., S. L. M. A. 
kp., S. L. A. 133 kp. ir S. S. L. 
kuopa. Ir visos šiek-tiek kruta, 
bet jų krutėjimą mažai kas ži
no ! retai kada tenka patėmyti 
laikraščiuose kokią žinutę iš Val- 
paraiso, mat, moksleiviai nenori 
parodyti visuomenei savo veiki
mų (Kodėl jie nenori! Red.).

Vietos lietuviai moksleiviai y- 
ra pasidalinę į du skyrių: kata
likų ir pirmeivių-laisvamanių. 
Laisvamanių čia yra kur-kas 
daugiau negu katalikų, bet jų 
organizacijos (!) kuopa jau pu
siau mirusi, manome, kad neužil
go visai mirs. Tai būtų indomus 
epizodas, jei ji mirtų.

Girelė.

PITTSBURGH, PA.
Dramatiškos draugijos vakaras.

Balandžio 18 d. š. m. Pittsbur- 
gbo Lietuvių Dramatiška dr-ja 

'statė scenoje “Iš meilės“, veika
lėlį verstą iš Togobočno Jaunu
čio.

Vaidinimas, galima sakyt, nu
sisekė užtektinai gerai, nors vie
tomis matėsi spragos, padarytos 
tūlų artistų-mėgėjų, tečiaus pa
ėmus atydon gabesniųjų pasise
kimą verste verčia pasakyt vai
dinimą pavykusiu.

Iš artisčių-mdgėjų labiausia 
metasi akyn gabumai p-lių: Jie- 
vos Marčiukoniutės, vaidinusios 
Saros rolę, Viktorijos Marčiako- 
niutės — Danutės —, Marijonos 
Sutkaieiutės — Dundulienės, A. 
Kibartaitės — Onutės, žydo tar
naitės. Iš visų paminėtųjų tiki
masi ateityje daug ko meno sri- 
tije.

Iš artistų-mėgėjų negalima ne- 
paminėt: A. Zdanavičiaus vaidi
nusio žydą, VI. Miliausko — Jo
ną. Paskutinieji, kaip vyrai, teip 
merginos vaidino vidutiniškai.

Prieš prasidėsiant perstatymui 
ir tarpaktuose sudainuota, gan 
pasekmingai, kelios dainelės Sv. 
Kazimiero Bažnyčios choro. Pa
žymėtina, kad šiuo kart Pitts- 
burgho Šv. Kazimiero choras žy
miai pažengė pirmyn. Šį kartų 
beklausant dainų pavyko svei
kus nervus išnešt, nes balsai ge
rai suderinti ir nedrasko ausies, 
kaip pirmesniai būdavo. Labai 
gražiai nusisekė Vyčių ir Tautos 
hymnai, už tai garbė p. J. Janke
vičiui ir jo vedamam chorui 
Kiek teko patirti, tai p. Janke
vičius darbštus vyrukas. Teip u- 
mam laike išmokint dainininkus ir 
priruošt teatrą, reik daugel triū
so padėt.

Tik viena bėda, tai mūsų pu
blika neprisirengnsi perstaty
mų klausyties. Bet, atsikarto- 
jant dažniau vaidinimams ir kon
certams pripras.

J. Milius.

LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS.

Chicagos Liet. Rymo-Kat. Ladb 
Są-jos Centro narių mėn. susirin
kimas pripuola gegužės 6 d. Pagal 
paskutinio mėnesiniame susirin
kime nutarimo susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakare, pa
prastoj svetainėj. (Dievo Apveiz 
dos parap. svetainėj).

Laikinis raštininkas
~A. S. Prečinauskas.

BROOKLYN, N. Y.
19, 20 ir 22 d. balandžio V. 

Dielionis neprigulmingcjų kuni
gas laikė prakalbas. Prakalbų 
turinis keistas. Girėsi esąs “Ry- 
mo-Katalikų kunigas“, bet Ry- 
mo-Katalikų kunigus niekino vi
sokiais būdais, girė Šliupo ir 
Demskio idėjas. Duoda klausimus 
publikai, bet tie klausimai ir į 
juos Dielionio atsakymai tai tik 
išeina šlykštūs juokas ir ant juoko 
pastato katalikų tikėjimą. Daro 
kolektas, bet mažai kas ką duo
da. 20 bal. d. klausė ar jis nėra 
kam kaltas pinigų. Ir atsišaukė 
P. K., kad jam $1.00 kaltas už 
kokį ten “Spindulį“, nors Die 
lionis neprisipažino, bet kaip nu
rodė faktiškai, tai $1.00 atida 
vė.

Ištikro gaila žiūrint iš šalies 
į tokį nesusipratimą. Pats Die 
lionis ant juoko pasilieka ir pu
bliką pažemina su tokiomis pra
kalbomis.

Antros calykas, tai Brooklyno 
pašelpinių draugijų apvogimas. 
Jonas Pužinas buvo prezidentu 
C. Brooklyno L. K. M. ir Brook
lyno Šv. Juozapo dr-jų. Iš pirmu
tinės išnešė $375.00, o iš Šv. 
Juozapo dr-jos $2000.00. Taigi 
kaip matoma geras kirtis apie 
$2375.00 suviršum dar, sako, ir 
iš pažįstamų pasiskolino. Pabė
go. Žinantieji šneka, kad tas Jo
nas Pužinas buvo geras organi
zatorius C. Brooklyno socijalis
tų kuopų. Taigi kaip gerą orga
nizatorių, tai Draugijos išsirin
ko už prezidentą, nes mūsų drau
gijoms dabar neapeina kokių pa
žiūrų žmogus, tai ir pasekmes 
tur tokias.

P. M.

VALPARAISO, IND.
Valparaiso Universitatė tarp 

amerikiečių lietuvių yra pagar
sėjusi ir beveik kiekvienam yra 
žinoma. Tur būt dėl tos prie
žasties niekur ir nerasi didesnio 
lietuvių-moksleivių būrelio, kaip 
čionai. Bet apie viešąjį valpa- 
raiziečių lietuvių gyvenimą ma
žai kas tesigirdi.

DRAU G A S

aplikacijų. Darant išdalynimų 
pirmenybė bus duota vyrui su 
iieimyna.

Kiekvienas aplikantas, kuris 
gaus tokį daržų turės užmokėti 
50 centų metinės randus, ir pri
valo turėti savo įrankius

Sėklos bus duodamas veltui.
Visas tas plotas bus taipogi 

išartas, aptręštas ir duotas ge
riausiame stovyje, veltui be už- 
mokesnio. Vienintelės išlaidos bus 
tai labai maža randa 50 centų.

Kiekvienas aplikantas, kurs 
gaus naudotis tokių daržų, turi 
žinoti kad jis pats ar nariai jo 
šeimynos turės sodinti ir prižiū 
rėti daržovės kad būtų geriau
siame stovyje per vasarų.

Vyriausias daržininkas turės 
abelnų priežiūrą daržų, ir reika- 
aujantiems duos veltui patari 

mus išrinkime sėklų, sodinime, 
apžiūrėjime ir tt.

Del platesnių žinių ir gavimui 
aplikacijų kreipkytės į 
Peoples Stock Yards State Bank,

47th St. and Ashland Ave.

VAKARAS PAGERBIMUI AU- 
KŲ_ RINKĖJŲ LIETUVIŲ DIE

NOJE.

Tautos Fondo komitetų rūpes
niu, 2 d. gegužio, buvo surengtas 
vakaras šv. Jurgio par. salėje pa 
gerbimui tų moterų ir merginų, 
kurios buvo pasišventusios pra 
ėjusią Lietuvių Dieną aukų rin
kimui Tautos Fondui.

Atidarius vakarą J. Kaupui 
buvo perstatytas Pr. Gudas, ku
ris trumpai prakalbėjo, pagirdą 
mas lietuvaitės už jų pasiaukoji 
mus. Po prakalbos pianu skam 
bino mažos mergaitės Tananevi 
čiutės (viena iš jų, anot vakaro 
vedėjo, aukų Lietuvių Dienoje 
surinko 121 su viršum dol.). Pasi 
rodė, kad jų esama netik pasek 
mingų aukų rinkėjų, bet taip-pat 
ir gabių skambintojų.

Po pianu skambinimo p. M 
Janušauskienė susirinkusiuosius 
linksmino dainavimu. Tik gaila 
kad gerbiama dainininkė tesitei 
kė pavaišinti vos viena dainele 
J. Kaupas pasakojo įspūdžius ir 
atsiminimus iš Lietuvių Dienos, o 
ypač įvairius nuotikius su aukų 
rinkėjomis. Po to sekė p. Urbiu- 
tės deklemavimas. Nors ji yra dar 
jauna, bet sugeba tiek indėti 
jausmo deklemacijon, kad visuo
met nuskina gausius aplodismen
tus. Atkartotinai publika rankų 
plojimu šaukė ją ant scenos. 
Programą užbaigė p. B. Janu
šausko gferai išlavintas “Kank
lių“ choras, pateikęs publikai 
tris dainas. Kad tas atmintinas 
vakaras būtų dar ilgiau atminti
nas p. J. Stankūnas nuėmė fo
tografiją.

Žmonių, kaip ir reikėjo tikėtis, 
prisirinko pilno salė. Grojant B. 
Ežerskio orchestrai, gražiai pa
silinksminta iki 12 vai. nakties. 
Nos dauguma publikos buvo au
kų rinkėjos, o joms inžanga buvo 
veltui, bet, kaip teko girdėti, 
Tautos Fondas pelnys kelius do
lerius.

Reporteris.

BALTIMORE, MD.
25 d. Balandžio labdarybės dv- 

tė šv. Vincento a Paulo buvo su
rengusi prakalbas našlaičių nau
dai. Kalbėjo kun. J. Lietuvnikas 
apie šv. Vincento a Paulo gyve
nimą ir jo milžiniškus darbus. P. 
J. Česna išrodinėjo tokios drau
gystės reikalingumą. P. V. Na- 
gornauskis plačiai išrodinėjo, jog 
nereikia ermyderių kelti lietu
viams su klebonais ir vyskupais 
dėl valdymo bažnyčių.

26 Balandžio vietinė . Vyčių 
kuopa vaidina pirmą kartą Bal- 
timoreje naują veikalėlį: “Karės 
Metu“.

Kadangi tas veikalėlis “D.“ 
nesenai ėjo, tai jo turinio at. ar- 
toti nėra reikalo. Vaizdėlis gerai 
parašytas ir tinkamas vaidinti, 
ypatingai dabar, karės laike. Ūki
ninko Žibinto rolėje Benešiūnas, 
Žibintienės — Baįuriutė, jųjų dn-

LIETUVIAMS ŽINOTINA.

Ypatingu sutarimu su “Drau
go” redakcija p. K. Šidlauskas 
dedamas parašus ant paminklų 
duoda juos redakcijai pertaisyti. 
Taigi visi lietuviai, kurie noritė 
turėti teisingai ir gražiai užrašy
tus paminklus, tesikreipia pas 
minėtą paminklų dirbėją šiuo ad
resu:

K. Šidlauskas, R. F. D. No. 
104, Worth, III. Prie pat šv. Kazi
miero kapinių.

S. L R. K. A. REIKALAI. 

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

seimas;J.- .. A
Sulyg 29-to seimo nutarimo 

S. L. R. K. A. 30-tas seimas 
atsibus 1-2 ir 3 d. birželio 
mėn. 1915 -m. Scranton. Pa. 
Sulyg konstitucijos XIII 
straipsnio kiekviena kuopa, 
turinti ne mažiau 20-ties pilnų 
narių turi 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 sudarinaoų kuopos. Ren
giantis seiman malonėsite, 
gerbiamos kuopos, apsvarsty
tu šiuos įnešimus 30-am sei
mui:

1) Savo organo įsteigimas.
2) Užlaikymo organo bei

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

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

4) Užlaikyt apmokamą Su
sivienijimo organizatorių ar
ba keliaujantį agentą.

5T Kad kiekvienas Su-mo 

narys ai) naujai prisirašęs 
įmokėtų nors po 1 centą ant 
metų į Su-mo stipendijos fon
dą.

Gerbiamos kuopos, apsvar-

pomirtinę gų senais nariais. Aš 
galiu ant to atsakyti šit-ką: ne
darau skriaudos tau, arba jums 
visiems, kurie vėliaus, jau pagai 
naujos konstitucijos prisirašot, 
nes jūs užtiek susiderat. Da
bar sulygint mokesniai visiems 
po naujais nutarimais Susivieni
jimo būtų lyginai, kaip kad savi
ninkas namų išnuomotų (paran- 
davotų) ruimus už kokią nors 
kainą, o kada žmonės įsikrausta 
pakeltų nuomą. Tada ką gi 
žmonės darytų — reiktų ar krau- 
styties ar gyvent, kaipo su priga- 
vinga nuoskriauda. Gal kartais 
savininkas namų norėtų pasitei- 
sint, sakydamas: — aš neapsiro- 
kavau gerai, neišeinu ant savo, 
kaip ir p. F-as sako (badai 12 
“Draugo” numeryje), kad kar
tais Susivienijimo bertaininių na
rių mokesnių neužtenka tam lai
kui Susivienijimo išlaidoms, nes 
senai prisirašiusieji nariai pase
no, dėlto tinkasi tankesnių mir
čių. Aš atsakyčiau: tie, kurie da
rė konstituciją, buvo išrinkti 
žmonės, ne kokie kvailiai; juk jie 
žinojo, kad žmonės mirs.

Gal sakysite, kad aš tik viena 
randuosi su tokiu protestu, bet aš 
tikiu, kad iš tų senų narių prisi- 
rašusiųjų po sena konstitucija, 
mažai rasis nepriešingų, nebent 
tik tie, kurie nesupranta dalykų, 
arba kurie norėtų mokėt daugiau 
(savo išteklume) tiktai kaipo au
ką dėl labo Susivienijimo. Gal 
daugumas būt neprisirašę prie 
Susiv. jei pirmiau būt buvę šian
dieniniai mokesčiai (arba, kad 
kas žinotų, jog ir dar bus pakel
ta, gal nesirašytų); kaip kad au
kščiau sakiau apie nuomininkus: 
jei būt žinoję, kad bus pakelta 
nuoma, tai pagal savo ištekliu, 
gal būt neįsikraustę į perbran- 
gius jiems ruimus. Tad gi mes, 
seni nariai nedarom skriaudos 
naujiems nes mes, prisirašydami 
pirmiau, matėm kokias turim iš
lygas pagal Susiv. konstitucija, 
o jus kurie prisirašote po nauja 
konstitucija matot, kaip jūs susi
derat, jai jums netinka — nesi- 
rašykit. Paskui, neužganėdinti, 
kurstot kitus, o jei nauji balsavi
mai privers mus po nauja konsti
tucija — mes pagal savo ištek-

del Susivienijimo gerovės. Aš įne
šimą daviau ne iš pavydo. Esu į- 
sirašęs į apsaugos skyrių ant 
$1000.00, taigi mano kišenini vis 
viena, ar pirmojo skyriaus mo
kesniai bus sulyginti ar ne. Tam
sta taip-pat rašai, kad pinigų iš- 
tektumėt ir naujus mokesnius už
simokėti. Taigi mudviem abiem 
pirmoj vietoj Susivienijimo gero
vė rūpi. Aš manau, kad Ir dauge
lis tų, kurie yra priešingi mokes
nių sulyginimui, nedelto yra prie
šingi, kad negalėtų šiek-tiek di
desnių mokesnių mokėti, bet dėl
to, kad svetimu vargu serga; ma
no, kad kitiems bus skriauda ir 
sunkenybė; arba vėl, gal mano, 
kad pačiam Susivienijimui bus 
naudingiaus, palikus, viską po se
novei.

Bet, man regis, jie labai klys- 
sta. Senuosius mokesnius mokė
dami nariai, gal ir nesuprasdami 
to, darys skriaudą ir savo 
draugams, naujiesiems nariams, 
ir, kas blogiausia, — pačiai or
ganizacijai. Jie silpnins žymiai 
Susiv. iždą, nedamokėdami kas
met žymios sumos pinigų, o juk 
kiekvieno nario pomirtinė ir ligoj 
pašalpa tuo labiau yra užtikrin
ta, kuo tvirčiau laikosi organiza
cija. Be to skriauda nariams ir

galėjo apsirikti, ncapsiskaityti. 
Juk prieš kelias dešimtis metų 
dar nebuvo tas mokesnių klausi
mas ganėtinai išaiškintas, nebuvo 
moksliškai išdirbtų taisyklių. Jie 
negalėjo permatyti to, kad val
stijos naujai ir kitaip sutvarkys 
tą mokesnių klausimą, jog jos 
vers visas apdraudimo draugijas 
taikinties prie jos įstatymų. Aišku 
kad tas mūsų tėvelių nusprendi
mas — imti metams lygiai nuo 
visų porą dolerių, negalėjo sulai
kyti gyvenimo bėgio ir teisingų 
įstatymų išleidimo. Aišku taip- 
pat, kad visos apdraudimo drau
gijos turi pripažinti ir priimti 
naujus gyvenimo reikalavimus. 
Senieji nariai ir taip ligšiol buvo 
geresniame padėjime. Mažesnius 
mokesnius mokėdami, jie galėjo 
gauti >ą pačią pomirtinę, kurią 
dabar gaus kiti, mokėdami dides
nius mokesnius. Jeigu pasiseks 
gi taip sutvarkyti, kad mokesniai 
bus imami tik nuo to amžiaus, 
kurį turėjo įsirašydami (ne kurį 
turi dabar), tai tiems seniesiams 
nariams nei jokios skriaudos, nei 
sunkumo nebus. Kitam gal visai 
ir skirtumo nebus.

Pauliaus, gal atsiras ir tokių, 
kuriems nauji mokesniai persun
ki našta bus. Tat galvokime, ką

organizacijai bus dar ir ta, kad, su tokiais padarius. Man rodos, 
pakol mokesniai nebus sulyginti, tokiems kuopos turėtų parūpinti 
tai kai-kuriose valstijose Susivie- kokiuo nors būdu pašalpą, t. y. 
nijimas negalės būti legalizuotas, surasti lėšų, kad galėtų padeng- 
o gal ir kuopos turės būti panai- ti tą skirtumą, kurs bus tarp se
kintos, kaip tai atsitiko su tau
tiškuoju susivienijimu Massaehu-

nojo ir naujojo mokesnio. Visu- 
pirma gi reikėtų tikrai sužinoti,

sets valstijoj. Susivienijimas, jei-į kiek yra tų varguolių narių, ku-
gu nori legališkai ir be trukdy
mų veikti, ar nori ar nenori, — 
turi prisitaikinti prie valstijų į- 
statymų. Aišku, kad tie nariai, ku
rie kliudytų patapti susivieniji
mui legališka organizacija, kad 
jie darytų jam didelę skriaudą.

Bet gal bus skriauda senie
siems nariams, kurie pristojo len
gvesnėmis sąlygomis, jeigu dabar 
jiems mokesniai kiek pakils? Gal 
čia Susivienijimas pasielgtų taip, 
kaip anas neteisingas namų sa
vininkas, kurs suderėjęs su nuo
mininku, įsileido jį į savo namus, 
o paskui, kiek palaukėjęs, šmakšt 
ir pakėlė jam mokesnį. Jeigu tas 
savininkas pakėlė mokesnį tada,

liaus, nors su nuoskriauda, galė-|kftda sugnekėtas laikas dar nebu 
sime pasitraukti. P. F-as sako: 
bus kvotimai dėl sulyginimo mo
kesnių. Jei tie kvotimai būtų tik
ri, tada pasirodytų ir tikras no
ras visuomenės narių; tada gal

vo išėjęs 
teisingai.

tai' jisai pasielgė ne

PUTŲ DALIES DARŽAI
■s

Kad pakelti vertę ir užintere- 
savimą daržininkistėjė ir page
rinti abelną gerbūvį visuomenė! 
yra suorganizuotas Pietų Dalies 
Daržo Kliubas.

Plotas žemės apimantis 40 
akerių, tarpe 47th st., ir Kedzie 
ave., yra paskirtas pirmiems 
daržams. Kiti plotai bus surasti 
įvairiuose vietuose, kaip galima 
greitesniame laikė.

Tas žemės plotas bus pada
lytas j daržus didumo 20x100, 
šitie atskiri daržai bus išdalinti 
tiems, kurie atsišauks ir paduos

mažiau matytųsi per organą sus
penduotų narių. Mano aprokavi- 
mu visokie balsavimai kvotimuose 
turėtų būti slapti. Tada žmonės 
paduotų savo norą pagal savo iš
minti, ne pagal kito, nedrįsdamas 
kitam priešinties, tada tik, aš 
manau, sumažėtų suspendavimai, 
tada gal tik augtų Sus. organiza
cija skaitlingiau, bes matytųsi 
joje teisingesni nutarimai pagal 
tikro žmonių noro, ne pagal vie
no kokio drąsuolio kame nors in- 
kalbėjimą.

Toks naujos konstitucijos išdir
bamas Susivnijimo nepadidįs, bet 
sumažįs, nes ir aš pati nesitikiu 
ką iš to laimėti, tai kam man dar 
daugiau pradėti mokėti! Gal vy
ras numirs, gal tada nei tiek ne
išteksiu užsimokėti. Vaikai paau
gę gal užmirš, arba visai lietu
viškų organizacijų nepaisys, ir 
turėsiu būti suspenduota. Sako, 
kad Susiv. nesidaugina, arba ne
užtenka inėjimų išlaidoms. Ne 
sykį iš Susiv. kasos buvo aukota 
šimtais visokiems tautiškiems rei
kalams, tartum rodos Susiv. turi 
gana atliekamų pinigų, o paskui 
nariams kada mato, kad truks pi
nigų, Susiv. valdyba drįsta uždė
ti didesnius mokesnius, nepak

Bet čia, Tamstelė, tai palygi
nimas nepritinka. Argi mes savo 
Susivienijime esame nuomininkai 
(rindauninkai)! Ne,* mes patys 
esame jo savininkai. Susivieniji
mo savininkais yra nevien Kru
šinskas, Vasiliauskas, F-as, Tam
sta, bet ir kiekvienas jo narys, 
kuris tik užsimoka mokesnius ir 
pildo Susivienijimo konstituciją. 
Tikėk Tamsta manimi, kad Tam
sta esi tokia pat susivienijimo sa
vininkė, kaip ir patsai jo prezi
dentas.

Visa nelaimė mūsų Susivieniji
mo ir buvo tame, kad mes ligšiol 
žiūrėjome į jį, kaip nuomininkai 
į. nuomojamąjį turtą. Gerbiamo
ji tur būt atsimeni, kaip Lietu
voje elgiasi su žeme tikras jos sa
vininkas, ir kaip dažniausiai pa
sielgia nuomininkas. Susivieniji
mas mums ligšiol buvo lyg ta 
melžiamoji karvutė, kuriai mes 
gailėjome pašaro, © betgi norėjo
me išmelžti iš jos kuodaugiausiai 
pieno.

Susivienijimo steigėjų, žinoma, 
kaltinti negalima, kam jie perma- 
žus mokesnius pasiskyrė. Juk jie

rie neįstengtų per metus kelių 
dešimtukų (ar gal net eielo dole
rio) viršaus įmokėti.

Tik nereikėtų, man regis, bai
dyti pabėgimu iš organizaeijos, 
kaip tai Tamsta, gerbiamoji da
rai. Kam bėgti! Jeigu ūkininko 
žeiųė taisosi, ūkis eina geryn, tai 
ūkininkas negi bėgs nuo jos, nors 
jam ir reikės pridėti ir trąšoms 
ir geresnėms padarinėms. Jis ži
no, kad tai jam sugrįš, apsimo
kės. Taip-pat ir čia. Pagalians, 
kurgi nebėgsi? Negi Į tautiškąjį’ 
susivienijimą, kur mokesniai be
ne dar didesni! Negi svetimtau
čiams mokėsi savo pinigus. Juk 
gerbiamoji supranti gerai svar
bą savųjų organizacijų.

Visą, ką mes padarysime savo 
Susivienijimui, — sau padarysi
me, nes Susivienijimas — tai 
mes.

P—as.

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Vįįąoms kuopoms Susivienijimo

Lietuvių R. K. Amerikoje.
Šiuomi pranešu, kad taip senai 

pageidaujamos, kuopoms knygos 
jau yra gatavos ir randasi sudė
tos Centro Raštinėje. Nors kar-' 
tą pagaliaus susivienijimas parū
pino savo kuopoms puikias kny
gas, kokių dar neturi nei viena 
lietuviška organizacija. Sutaisy
tos pagal vėliausio laiko knygų 
vedimo sistemą, labai lengvai su
prantama metodą, taip kad kiek
vienas kuopos sekretorius galės 
suprasti kaip jas vesti, be ma
žiausio vargo ir galvosūkio.

Knygos yra liuesais lapais, ne
didelio formato ir labai paran
kios vartojimui. Lapai labai len
gvai indedami ir išimami. Galima 
išimti ar indėti po vieną lapą, 
arba visą pluoštą ant syk. Kiek
vienas kuopos narys toje knygo-

(Seka ant 5 pusi.)

stę savo susirinkimuose virš j |ai]jqjjj narių, o jei ir su klausi- 
paskelbtus klausimus malonės mais, tai tik su tokiais, kaip kad
išreikšti per organų savo min
tis. Su augšta pagarba

K. J. KruSinskas,

Protestas priešais įnešimą suly
ginimo mokesnių geniems na
riams su naujais Sus. L. R. K.A.

“Draugo“ 11-ame numeryje 
patėmijau įnešimą, kaž-kokio p. 
F—as’o, tur-būt iš pavydumo 
priešais senus narius Susiv.. Ne
galima iškentėti, atsišaukiu ir aš, 
kiek išmanydama savo teisybė
je.

P. F—as gal dar nesenai pri
sirašęs prie Susivienijimo, gal 
jau po nanjais mokesnių nutari
mais jaučiasi nuskriaustas, kam 
daugiau moka. o lygiai gausiąs

aukščiaus minėjau apie nnbalsa- 
vimus, kaip jie išeina neteisin
gais, dėl ko daugumas lieka ne
užganėdintais — pameta Susiv. 
dar pametę ir kitam neteisių da
lykų paaiškina, ir dėlto Susivie
nijimas netarpsta.

R. B.

TAN ŽODIN.
Labai turėtumėm būti dėkingi 

poniai R. B., kad taip aiškiai ir 
atvirai išpasakojo savo nuomonę 
apie mokesnių sulyginimą. Berei
kalo tik ji tuos savo žodžina pa
vadino protestu. Kiekvienas gali 
savo nuomonę sakyti. As rašiau, 
kaip man išrodė, Tamstelė savo 
nuomonę pasakei, taigi esame ly
gūs ir vienam prieš kitą protes
tuoti nėra ko.

Kaip pasirodo, mes ginčijamės 
ne dėl savo kišenės reikalų, bet

Jau išėjo iš spaudos 2 numeris

“Pažangos”
Literatūros, Mokslo, PoKtikoi ir 
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo

“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje 
dvaatofe.
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EUROPOS MAŽOSIOS 
TAUTOS.

Prasidėjus didžiajai Euro
pos karei, prasidėjo kalbos 
jr apie mažąsias Europos tau
tas. Ir ne tik kalbos, bet pra
sidėjo ir darbai. Juk Angli
jos įsimaišymas j šitų karę, 
pasak jos pačios išsireiškimų, 
yra ne kas kitas, kaip tik už
sistojimas už skriaudžiamųjų' 
Belgiją. Taip-pat juk ir su 
Rusija, kuri viešai paskelbė, 
kad neduos skriausti Serbijos- 
Karei besitęsiant tenka gir
dėti tai vienur, tai kitur ma- 
žomsioms tautoms užjaučian
tis balsas ir rimtesnėje spau
doje. Ypatingai tuo atsižymi 
anglų spauda, kuri, pasak vie
no publicisto žodžių, šneka už 
tuos, kurių balsas yra dar 
.jiegirdžiamas.

Paskutiniame numeryje The 
British Review (Bal. 1915) 
randame redakcijos straipsnį, 
kuriame gražiai išdėstytas 
mažųjų tautų klausimas. ‘Tas 
klausimas, pasak autorių, yra 
mūši} klausimas ir mūsų 
.priedermė jį Rinkamai vesti. 
Tai mes turime daryti ne dėl
to, kad ingyti malonę nuo mū-, 
sų neramiųjų valdomųjų tau
tų, ne sumažinti Vokietijos ga 
lybę, arba iškelti savo, net ne 
dėlto, kad pasidaryti sau at
sparų prieš priešo užpuoli
mus. Tai vis yra biznio da
lykai, bet tautiškieji pagei
davimai reikalauja godonės, 
.viena dėlto, kad jie yra iški
lę iš savitarpinio susipratimo, 
antrų-gi, kad jie yra taip ga
limu dųlyku įvykti, kaip dide
li moksliškieji išradimai 
Nors ir mažiausiai dalykus 
svarstančioji valdžia negali 
atmesti reikalavimų susida
riusio didelio būrio žmonių, 
kurie prisipažįstu esantys su
sirišę vienodumo ryšium,.; 
Tie, kurie mėgsta spekuliaci
jas turi drebėti, kada nauja 
planeta užskrinda ant Euro
pos skliautų, primindama 
jiems apie sielų, ,kuri save 
prisimena, arba ligonį, kuris 
pradeda pasveikti. Jie y- 
ra žmonės pilni galin
gos muzikos, literatūros 
ir karžygiškos ugnies. Ai
rija ir Valija, Baskų pro
vincijos, Kątąloniją, Lenkija, 
Suomija ir Lietuva prašosi 
leisti išmėginti savo pajėgas 
taip, kaip joms geriau tinka. 
Kiekviena iš jų negali išlai
kyti savo paslapčių, bet no
ri apreikšti jas klausančiam 
pasauliui. Jos sako, kad jos 
supranta savo civilizacijos 
misijų, kurių jos vienos tega- 
li atlikti. Jos išreiškia savo 
troškimus ir (trpkšta laisvės, 
kurių turėdamos galės būti 
naudingomis netik saą, bet ir

.vių ,laikraščiuose. Mums bu
vo aišku, kad .tąi .buvo dar- 

' bas Lietuvos pirmeivių, kad, 
užkenkti aukų rinkimų nukon-i 
tėjusiems dėl karės Lietuvo-, 
jo ir tik vien delta, kad jiems 
neteko vadovauti. ' !

J tų laiškų atsiliepė .Lietuvoj 
ei liautis “Vairas” (No. JO,), 
nurodydamas, kad p. Žemai
tės baugiuantis spėjimas, jog 
bus šelpiami vien tik katali
kai, kiti-gi būsiu atstumiami, 
visai nepamatuotas. Jis sako:

Ne pro šalį bus pažymėjus, 
jogei tos piktos pranašės spė
jimai neinvyko: nei pirmeiviai, 
kad ir labai norėdami, ligšiol 
negalėjo nurodyti nė vieno 
fakto, kad dėl karės nukentėję 
žmonės būtų komiteto “sijoja
mi per katalikišką rėtį“. Ko
mitetas lygiai šelpė visus — 
katalikus, stačiatikius, žydus, 
lenkus, “pirmeivius” ir “klie- 
rikalus”. Tatai visi pamatys 
savo laiku iš jo apyskaitos 
darbų. Kitaip ir negali būti. 
Draugijos tikslas yra visiems 
padėti, ji gauna aukų ne vien 
iš lietuvių, Europos ir Ameri
kos, bet iš vyriausybės ir iš 
rusų visuomenės bei invairių 
jos šelpimo iųstaigų. Jei Drau
gija daugiausia šelpia lietu
vius, tai, viena, dėlto, kad 
Lietuvoje yra daugiausia nuo 
karės nukentėjusių lietuvių, 
antra, kad lenkai ir žydai tu
ri savo šelpimo organizacijas, 
■daug turtingesnes už mūsų.
Žemaitės svarbiausis argu

mentas, kad Lietuvių draugi
ja nešelpia nukentėjusių lie-’ 
tuvių, bet duoda bažnyčių 
stątymųl pasirodė neteisin-
gas nes

kitoms.

Talkininkų viešpatijos pri
jaučia tai neprigulmybei. 
Anglija, Prancūzija ir Rusija 
turi savo rankas pripildytas 
tuo, kų dabar jos turi ir pro-} 
blemos, kurias jos nori išrišti, 
yra ne problemos išplėsti sn-į 
vo ribas, ,bet sutaikinti ir> 
įvesti harmonijų tarpe tautų, 
kurias jie dabar valdo. Todėl 
labai joms pritinka išklausy
ti mažųjų valstijų reikalavų 
mus,kurie nesipriešina jų ge-> 
rovei.

Taigi anglų spauda net įr 
jos veikėjai eina už mažųjų 
tautų laisvę. Tokie žymūs 
veikėjai, kai Asąuithas, Lloyd 
Qeorge, II. A. į. Fisher ir k. 
ątvirai išreiškia, jog jie pri
jaučia jų laisvei.

DEL P. ŽfeMAITĖS 
LAIŠKU.

Mes jau savo laiku esame 
padavę savo nuomonę link p. 
Žemaitės laiškų, kurie tilpo 
kai-kurinose Amerikos lietn-

Mūsų draugija skyrė išpra
džių 500 r., o paskui dar 2000 
rublių Kauno skyriui, kurio 
pirmininku yra kun. Karmeli
tų bažnyčios (tik ne kun. 01- 
šauskis), o to skyriaus ųarių 
skaičiuje yra pl-ras Kuprevi
čius, d-ras Šliupas ir kiti d-rai 
ir lietuviai inteligentai, kurįij 
jokiu būdu nepriskirsi į 
‘‘klierikalus”. Kai dėl Komite
to pinigų mėtyiiio važinėji
mams, tai reikia pasakyti, jog 
ir p. Bulota, būdamas pirmojo. 
Vilniaus lietuvių komiteto pir
mininku, važinėdamas nuken
tėjusių reikalais po Suvalkų 
guberniją, ar mėtė pinigus.

‘ ‘ Tėvynės ’ ’ užmetinė jimai 
pasirodė neteisingi, nes

Ir tie 3000 su viršum rub
lių, kurių pirmeivių laikraštis 
pavydi žydams, .paimti ne iš 
lietuviu kišenės, bet iš Rusijos 
miestų sąjungos, kuri tą sumą 
davė lietuvių draugijai, 4kad 
paskirtų ją žydų organizacijai 
pabėgėliams šelpti. Lietuvos 
laikraščiąi, pažymėję ta sumą, 
pabrėžė kaip ir kam ji taP° 
paskirstyta; kas apie tai norė
jo skaityti, tas ir paskaitė. 
Keista kad pirmeiviai, taip 
jautrūs būdami, ,kad kas žydų 
nenuskriaustų, pirmeiviai, ku
rie nuolat plpgan deda “klie- 
rikalaiųs” jų antisemitizmą, — 
šiandien apžodo tuos “JcĮieri- 
kalus“, katą šelpia žydus pa
bėgėlius !... Tokia tad pirmei
vių logika ir jos pamatai.

Girdi žydams, “Saulei“ ir 
bažnyčiai paskirta bent 6000 
rub. o “skurdžiams pabėgė
liams“ tik 100 rub.! Ar gi ne
pikta? Tai mat, kur jūsų au
kos, amerikiečiai, eina! Po
nas redaktorius, būdamas inte- 
lįgęntąs, ,tųri žinoti, jog tiek 
Rusijoje, tiek kitose valstybėse 
draugija, kad ir norėdama, ne
gali išsilenkti iš statuto ir tu
ri eiti tuo tikslu, .kuriam skir
ta. Bet jis, matyti pasitiki sa
vo skaitytojų,tamsumu ir nori 
padaryti efektą.
Iš straipsnio matyti, kad 

ne vien tįk Amerikoj pirmei
viai taip elgės eu lietuvių 
draugija, -bet jie Rengės ap
šmeižti jų įr prieš rusų vi
suomenę, kąd koji nukreiptų 
savo pašalpų nuo lietuvių 
varguolių. Tečiau

Nors pinpeĮvių žmonės iš
mėgino .visus kelius, norėdami 
tamsia spalva nušviesti drau
giją rusų špagoje, bet jų ne
tikusių prięmopių kėsinimos
buvo sutrukdytas: pažangieji 
rusų ląĮkraščigi s^prąto, kėd 
tai “bernų’' jjarįas, nerimtas, 
nedoras ir nevertas. O kad ru

sų pažangioji visuomenė užjau
čia tą mūsų instaigą, tai ko
mitetas galėtų aukų skaitme
nimis išrodyti: ta visuomenė 
yra mums suaukojusi bent 
ne mažiau, kaip patys lietuviai 
suaukojo.

Tuo pačiu laiku, kada pas 
mus Amerikoje buvo spaudi-, 
narni Žemaitės laiškai.

Tie melai, tie nedori prieiuo- 
niai jau iškilo aikštėn Lietu
voje, ir kas buvo smerktinas 
už tas nedorybės, tas jau^nus- 
merktas, ir mums nebereikia 
teisėjų. Bet Amerika! Ji dar 
ne visa “žino“, ir tuo jos ne
žinojimu naudojasi kaip kas 
išmano. Praregės ir Ameriką, 
bet gal pervėlai, po viso kaip 
kad praregėjo po laiko, ren
kant aukas tautos namams.
“Vairas” čia truputį lyg 

per daug amerikiečiams pri
meta nežinojime. Nežinojo 
tik mūsų pirmeiviai, kurie ty-« 
čia nenorėjo žinoti. Tiesa, 
kai-kurie iš jų jau praregė
jo, bet yra dar ir tokių, kurie 
šventai tiki į įvairius p. Že
maitės ir k. išvedžiojimus.

Tai visa rašoma “Vaire” 
ne dėlto, kad atimti kam ko
kių vadovavimų garbę, arba 
kįtu kokiu tikslu, bet dėlto, 
kad pranešti visuomenei, kaip 
ištikrųjų yra. Vargingas pa
bėgėlių nuo karės padėjimas 
reikalauja kuogreičiausiai pa
gerinimo. Ir

Reiktų pageidauti, kad A- 
merikos pirmeiviai kuo-dau-, 
giausia surinktų aukų dėl karės 
nukentėjusiems lietuviams ir 
kuo-daugiausia prisiųstų jų 
tikriesiems pirmeiviams; tuo
met gal pamažėtų darbo 
‘ ‘ vienspalvei lietuviškai-katali- 
kiškai draugijai“, šelpiant 
tuos pirmeivius. Juk ar p. Bu
lota su p. Žemaitė papenės al
kanus ir apdengs nuogus pir
meivių redakcijose, ar tą lab
darybės pareigą pildys kiti, tai 
vis lygu: bet tik būtų šelpian
tieji “ištikimi žmonės“ tiems, 
kurie aukoja. Mūsų nuomope, 
čia vis tiek, kuri ranka penės: 
dešinė ar kairė, bet’tik sota 
būtų. ■

LENKIJA IR SUVALKAI.
Prieš keletu savaičių laik

raščiuose tilpo žinia apie -su
teikimų Lenkijos miestams 
savyvaldos. Žinios buvo pa
imtos iš telegramų, taigi daug 
kas buvo neaišku. Šiomis 
dienomis atėję rusų laikraš
čiai plačiai praneša apie šį 
dalykų. Pasirodo, kad savy- 
valda suteikta devynioms 
Lenkijos rėdyboms. Iš Len
kijos rėdybų skaičiaus išskir
ta Cholino rėdyba. Tarp kitų 
Lenkijai priskirtų rėdybų, 
randame ir Suvalkų rėdybų. 
Bet ji priskirta su išėmimais.

Mūsų FflĮlPU S,w»s.

Del kaikurių priežasčių ne
galėjome indėti į šį nuiųerį 
“Tautos Fondo” atskaitos. 
Iš jos matome, kad iki 29 d. 
balandžio “Tautos .Fondo” 
aukų surinkta $16,271.60. Be
to už ženklelius ir knygutes 
surinkta 43341. Taigi iš vi
go beveik 17,000 dolerių.

Tuo pačių laiku, kaip pra
neša “Tėvynė” N. 18, Lietu-, 
vos šelpimo fonde (soeijalis
tų) randasi $6,716.87 ir Liet. 
Gelb. ir Aut. fonde (tautinin
kų) $4,622.36.

Į Lietuvų išsiųsta nuken
tėjusiems dėl karės šelpti 6,- 
983 rb. Pirmįau išsiųsta 
4,608 rb., kuriuos Draugija 
nukentėjusiems dėl karės šelp 
ti jau priėmė. Taigi išviso 
Tautos Fondas iki 29 d. ba
landžio yra išsiųtęs 11,591 
rublių.

Tautos Fonde randa
si beveik tris kartus daugiau 
už soeijalistų ir beveik ketu
rius kartus daugiau už tau
tininkų fondus. Pasirodo, kad 
katalikiškos visuomenės vei
kimas nėra toks silpnas, kaip 
kai-kurių ligšioliai manyta.

Tik reikia ir toliau darbuo
tis tam reikalui, nes darbas 
svarbus ir naudingas. Tėvy
nė reikalauja pašalpos, kitaip 
mes jos negalime sušelpti, tai 
šelpkime nors taip, kaip ga
lime.

Siųsdami aukas, rašykite 
“Money Orderį” ar čekį B. 
Vaišnoro vardu jr pasiųskite 
jį Tautos Fondo raštininkui 
advokatui A. A. Šlakiui, 3255 
So. Halsted Str., Chicago, III.

s«Ayąi tįk du ipętni mtgal. Sa
kyk, kad važiuoj; dabar mo- 
kiutis į Valparąi^, nes keli 
mėnesiai jau nediiiiji ir nu
sprendei bedarbės laike .pra
dėti mokytis, o neleisti laiko 
bereikalo. Sakyk: “Turiu ke-, 
lis centus, ale nedaug, touol 
einu pardavinėdama* tuos 
daiktus, w kad užsidirbt kelis 
dolerius ant mokslo. Sakyk: 
giminių paremti mane netu
riu, todėl po kelis centus lie
ka nuo7 pardavimo ir tas ge 
rai. Sakyk, kad tavo puųbifo- 
lis Karalius .mokinasi ant 
daktaro Chicago j. Jei kas pa
žintų, sąkyk, kad Karalįus 
išeina pusbroliu, o aš broliu. 
Jei kas pažįsta, tiesiai ir ne- 
sigink, nieko blogo, jei kas 
ir žinos, kas esi. Kaip kas

daugiau, bet pažiūrėk kas ei
na geriųu, o to pasiųsiu dau
giausiai.

Jei kas įskųstų valdžiai, sa
kyk, kad tu neparduodi daik
tų, o duodi tiems, kas užsira
šo “Galvočių” laikraštį. Poli
cijai reikia taip sakyti tuomet 
nebaudžia, nes laikraščius va
lia užrašiųėt stubose ir duot 
dovanų arba prįmium (angliš
kai premium) tiem, kas užsi
rašo.. Pasiimk vienų “Galvo
siu”, jei turi ir kvitų arba 
tąip knygelę, kad parodyt 
reikale. Ale man rodos, vis
kas bus gerai ir niekas ne
trukdys, įtik dėl viso ko paša 
kau, kaip išsisukt. t

Jei kas klaus, kaip pravar
dė, tyčia sakyk: Tamstos ma-i

išmetinės, tuoj sakyk: Kaip lę8 "ežin(,t? aS «
h™i;e n.,— __x.u. J Bostono arba is Chicagcs Irbrolis buvo nustojęs rašyt į I

DEL SLAPLVARDŽIŲ.
Tūlas Swee(tra Kovoje”,

įvairiais būdais bešmeiždąmas 
gerb. kun. ,J. Dobužinskų, 
kad didesnį padarius įspūdį, 
mėgina net atspėti mūsų san- 
darbininko Dūdos slapivardį. 
Į telpančius ten šmęižtus at
sakinėti būtų pes^iemas darr, 
bas, tečiau, nors mums gal ir 
nepriderėtų, bet pasakysime, 
kad mūsų gerb. sandarbinin- 
kas Dūda nieko bendro neturi 
su gerb kun. J. Dobužinsku. 
“Kovai”-gi, kaipo idėjos 
laikraščiui, reikėtų nesekti ci
cilikų biznierių laikraščių pa
vyzdžių. Spėjinėti slapivar- 
džius gali tik “Naujienos” ir 
p., kurių užduptis yra šmeiž
ti viskų, kas žmonijos priimta 
ir naudojamos.

Laisvę” ir kitur, tai kaip 
šunįs visi lojo, dabar, kada 
rašo, tai visi giria. Sakyk: 
pažiūrėkite jo straipsnių pil
na “Keleivį” po vardu A. 
Baisus ir tikra pravarde ir 
“Laisvėj” po vardu J. Kuo
las ir A. Montvidas. Sakyk: 
aš ne peikiu tų laikraščių, nes 
dėl biznio Amerikoj žmonės 
ir laikraščiai viskų daro. 
Bet bandyk geriau neužsi
minti apie politikų, nuduok 
daug negiręlėjęs apie tuos da
lykus. Kur nepažinos, ten sa
kykis esųs Kulvelis ar kaip 
kitaip. Bet geriausiai ilgai 
nebūt ir nekalbėt apie kitkų, 
tik sakyk, kad turi ta voro, ku
rį už .trečdalį parduodi ir 
tuoj rodyk tavorų, kalbėk, 
'kad jo reikia. Jei kas sakys, 
kad nereikia tokių daiktų, at
sakyk, kad kiti ir kalnierių 
jiedėvi, ir su tuo muilu prau
siasi, ką skalbia. Sakyk, kad 
.papderiųi ęia tokie, kų nega
dina vęido, peš jie ne dėl ma- 
levojimosi, o kad nuoaprąkai- 
to veidas neblizgėtų; parfu- 
mai, kąd prakaito smarvės 
nejausti, muilai dėl veido gra
žumo įr sveikumo, nes prasti 
muilai -sutraukia raukšles ir 
daro yųidų žiauriu.

nuvaryk taip kad be pravar
dės pasakymo išeit. Aš taip 
darau dabar. Aš patyriau, 
kad visi “Laisvės” pliauški
mai nuėjo ant nieko žmonės 
neatsimena, o daugybė ne
skaitė. Bijot nėra ko.

Pabrįežiu, kad ligų gydyt 
neapsiimkite. < ATiistų išpra- 
džios nesiūlyk visai. Nuo ko
jų šlapimo, pleiskanų, kornų 
ir dantų skaudėjimo gali siū
lyt. Sakyk, kad turi gyduo
les arba lekarstas dėl sveikų 
ligonių. Sakyk, kad su ligo
mis reikia eit pas daktarų, bet 
tu turi tik tokių, ,kų sveikas 
žmogus gąli pats nesniagu- 
rnus prašali it, kaip kornus, 
kojų Šlapinai irtt-, vidurių už
kietėjimų ir kitką, dėl ko pas 
daktarų žmonės neina.

Klausk pačtoj, ar nėra tau 
parcel post bondle.
(Čia seka pamokinimas, kaip 
apsieiti, jei rastų sergančių 
moterį. Del keletos žinomų 
priežasčių tų aprašymų aplei
džiame. Red.).

Ligų negydyk, bet jei yra 
progą, išsitark, jog^jali išnai
kint plaiskanus, dėl kurių 
plaukai nuslęuka Sakyk, k^.d 
yrą parazitas, kų mąįtinąsi 
galvos .ųRprft tįr plaukai nęte-

'Gaila, kad neįdedu setų su kę jMiaUtu ^lėU^a._ Apsįmk at

Visose Lenkijos rėdybose, 
miesto savyvaldose leista var
toti šaly rusiškos' lenkiškų 
kalbų. Suvalkų rėdyboj te- 
leidžiama vartoti tįk rusų kai-, 
bų. Mat, svarstant tų klausi
mų ketvirtojoj dflmoj, lietu
vių atstovai pareikalavo, kad 
Suvalkų rėdyboj būtų varto
jama lietuvių kalba. Dūma tų 
reikalavimų priėmė. Valst. 
Taryba, kuri užtvirtina dū
mos nutarimus, lietuvių kal
bos vartojimo neperleido, bet 
prisakė vartoti vien rusų kal
bų.

Mums indomu, kodėl lietu
vių kalba neleista taip, kaip 
buvo nutarta ketvirtosios dū
mos. Matyt, valdžia turi sa
vo išrokavimus. Jei ji leistų 
vartoti lietuvių kąlbų Suval
kijoj, tai aiškus dalykas, kad 
Kąuno ir kitų rėdybų lietu
viai to paties ręikąlaūtų įr sa
vo rėdybose. ,0 ,valdžiai Jas 
tur būt nepageidaujama.

Ar šiaip ar taip Imant, mes 
iš to matome, kad Suvąl-i 
,kų rėdybop skirimas nuo Len
kijos jau pradėtas. Laikui 
bėgant, bus galima reikalauti 
ir jų priskirti prie kitų Lietu
vos rėdybų. <

DAR ARIE A. A. KUN. ŽEB- 
RIO UŽMUŠĖJUS.

Šiomis dienomis esame ga
vę fotografijas laiško, rašyto 
A. Montvido - Antonovo sa
vo broliui Bernardui Montvi- 
dui. A. Montvidas yra gar
sus Amerikos soeijalistų va
das, kaip jis pats sakosi “Ša
kės” ir “Vaidylos” redakto
rius, beto sandarbininkaa dau
gelio mūsų soeijalistų laikraš
čių, taigi bus indomu skaity
tojams žinoti ko jis savo bro
lį mokino ir ar tikrai jis nie
ko nežinojo apie jo darbus. 
A. Montvidas dabą r yra me
dicinos studentu prie Bennet- 
to medicinos kolegijos. Toji 
kolegija yra sujungta su Lo- 
yolo universitetu, kurį užlai
ko Jėzuitai. Dedame laiškų 
ištisai, netaisydami nei kalbos 
nei rašybos.

Mielas Bernardai:

Nudžiugau, kad tu ir vėl 
man pagelbėsi. Žinai, vienam 
į taip trumpų laikų butų sun
ku surinkti reikalingus mo
kyklai pinigus ir visas me
tąs galėtų paeiti ant nieko. 
Blogumo neturėsime, nes ąt- 
rą^ąu, kad 8U tavorą einanti 
ir lengva ir į pažintį neręi-, 
kią sueit. Daugelis neklau-į 
šią ne įkas ne įš kur. Tavoj 
pienas turės būt tokia •’

Jei kas klausinės apie tavej 
sakyk, kad iš Lietuvos atva-

britva. Greitai gausi. Kų 
kaštuoja mums 1 dol. 35c., 
parduoti lengva už 2 dol. 50c., 
nes yra gvarantuota britva 
(didelė), galąsti geras diržas 
2 dol. vertas, kraujo sulaiky
mui akmenėlis, bay rūmo bon- 
ka, pustas britvąi, muilas, 
muštis ir kitkas. Kitas setas 
yra su britva mažesnis ir ka
štuoja mums 70 centų, o par
duoti lengva už 1 dol. 50 c. 
Žinoma, galima viskų parduo
ti brangiau net du ir tris kar
kus, ale lengviau ima, kada 
mato, jog už pusdykį gauna.

Jei ko neturėsi, prižadėk 
atvešt. Paimk adresų, o aš 
tuoj pasiųsiu ir žmonės pri
ima.
Muilų yra visokių.
Per f urnų visokių
Plaukams vandenų ir veidui
visokių
Masažui ir kitokių inosčių

Peilių visokių, videlčių, 
šaukštų, žirklių, britvų, diržų, 
kortenų pora už 80c., špilkų, 
liuciugelių ir kitko. Mes gau
name viskų taip pigiai, kad 
pelno daug.
Pauderio nuo kojų šlapimo 
Pguderio nuo kojų smifdėjimo 
Pauderio nuo kojų skaudėji
mo. Pauderio prūsokams. 
Pauderio blakėm.

Visi tie pauderiai po 25 c. 
Mes juos gaunam po 10c.

Bet daugiausiai pelno nuo 
muiįų, perfųmų ir ,veidui ir 
vaikams pauderio, < nes mes 
mokame po 2 centu, o par
duodam už 10 ir brangiau.

Didelis pelnas ir ant žirk
lių, šaukštų ir britvų.

Čia yrą nuo kompanijos pa
liudijimas, kąd visus tavorps 
tau gyaraų^ųoja ir sugrąži
ną pinįgps, jęi kąs mėpątįktų- 
Bodxk žmonąm, jei ręikės ir 
sakyk, kad man gyąrantpoja, 
,^odel aš jums nągvąrąntuo- 
ąiu. Kas petifctų, atnešįu nau
jų .ąrha pinigus ątgal.

Aš tąvoro pasiųsiu >tuoj iri

nešt mostįes už 25 centus. Nu
eik į aptiekę įr prašyk už 5c. 
bakso sulphur ointment (išsi
taria solfur ointment). Liepk 
tepti odų galvos kokius 3 kar
tus ir išnyks, sakyk.

Tų perka ir gerąs uždarbis. 
Sakyk, kad vieno bakso tik 
vįenam užtenka, tai ir kitas 
ims- -

Nuo spuogu ant veido ir 
gi duok tų pačių mostį, o jei 
tame pačiame name, tąi imk 
blue ointment, bet to gausi 
mažai, vienok sakyk, kad 
brangus ir imk 25 c.

Nuo šašų, niežų ir kitų sku- 
ros ligų vartok irgi sulphur 
ointment.

Keno veidas yra margas, 
gali išgydyti duodamas gy
duolę, kuri turi būt suLNipju- 
ta ir aut veido užtepta. V-,- 
dįnasi ji potassium nitras. 
■Imk vienų uncijų.

Del dantų nupirk toothache 
pellets, ir lai į kiaurų vietų 
įdeda gabalėlį. Į 2 minutas 
nustos skaudėt. Tau kaštuos 
10 c. bonkutė, o imk. po 20 ar 
25 c.

Del galvos skaudėjimo imk 
3 uncijas (išsitaria aunces) 
Liąuor ammonii acetatis, sa
kyk, kad dėl galvos naudoji
mo ir gausi. Užmokėsi ąpie 
15 c., o imk 50c. Lai geria 
po šaukštelį kas 3 valandas.

Tinotura guaiaci gera dėl 
tonsilaičio ir visų gerklės li
gų, todėl parašyk taip:
Fr. guaiaci one ounce
Syr. Pruni virgineanae one
onnce.
Sumaišys tau laukinės vyš- 
nės cipro su guąiasi tinktū
rą ir liąpk gert šaukštelį kas 
3 valandas.

Anthemis yra ramunėlės -ir 
visur gali gaut už 5 c. Par
duok už 20 centų.

Peppermint yra mėtos ir1 
gali gaūti mėtų spirito 
dėl geresnio vidurių dirbimo. 
Po 15 lašų lai ima į 3 valan
das.

Kas 'toliau reikės, Jdąysk, pa
rašysiu. A'aistų nereįkįą va
žinėtis, nes už kelis caųtps 
gau^i visur, bile žiuoąi, Jpūp 

-vadinasi ir kaip žmogus ktųri 
imt.

Pradėk nuo Hudsono, aš 
manau, ar geriau nuo Provi
dence, nes ten žmonės tamsus 
ir geriau viskų perka. įka
syk, kur pradėsi. Jei subąp- 
krutysi kur, aš pasiųsįp pipi- 
gų, peš turiu biskį. Nebijok 
prašyt. Bet aš manau, pa
darysi gero pinigo, jei tik tą
voro spėsiu prisiųsti gaųa, 
nes kelionėj esant nežinai kur 
siųsti.

Jeigu kaip, aš sutaisysiu, 
kad tu pastotum į Jenner’s 
Medical College nes tik 4 me
tus ten reikalauja. Aš dirb
siu viskų dėl tavęs, kas bus 
galima ir tikras buk, kad kaip 
tik vienas iš musų išeisime, 
tai ir kitas paskui trąuksime. 
Aš rępiąiu tave taip greįt, 
kaip tik pabaigsiu, o vienąs 
be kįto beveik niekaip neuž
baigsime. Lai Kazys mokina
si, o paskui mudu ir jį įstą- 
tįysime, kaip patįs stovėsime 
ant kojų ir galėsime lemt.

Ant egzaminų neisiu, nes 
nežinau ir dienų neužtenka, 
kiek lankiau, taigi ne egzami
nai nieko nereikštų.

Iki pasimatymo.
Antanas. 

Dar biskis.
Kada užbaigiau laiškų, dąr 

ėmiau plianuot, nuo kur galė
tum pradėti. Geriausiai ten, 
kur nepažįsta. Norwoode ne
si buvęs, tik ten A. Neviackas 
dabar turi čeverykų krautu
vę. Kiti nepažįsta. Lawrenęą 
yra daug mergų ir ten tokis 
biznis galėtų eit, ale kad dap- 
gelis pažįsta. Tuoj už Ląy- 
rence’o yra Nasbua, kur tą- 
vęs niekas nežino ir tik dzū
kai gyvępą- Prie pat Bosto
no tave pažįsta ir ten su vai
stais nepradėk. ,tik su švaru
mo dalykais.

•Q ga1 geriau butų pirmiau
siai į Providence nuvažiuot, 
iiš ften į Gonnecticuto nnėstė- 
lius, tik New Haven aplenktu 
Pradėti galima būtų nuo 
Hartford, paskui paimti Bris
tolį, New Britain, Waterbury 
ir yra keli maži miesteliai 
kaip Union City, Meridan ir 
rkiti. Žinoma ,kųr nevažiuoji, 
vis iš kelio nuo Chicagos. Tie
siamais kelias butų važiuot į 
Millbury, prieš pat Worceste- 
rį.. Sąko, kad ten lietuvių y- 
rą gerokai. Į AVorcesterį ne
verta, nes ten “Šakė” ir daug 
kas pažįsta. Iš ten vėl į 
Scheneetedy ir Amsterdamą 
prisieitų važiuoti. Kaip bu
vai Rochesterij, niekas nepa
žino, .todėl dar kartą galima 
butų užsukt. Iš ten reikėtų j 
Cleveląjįdą, nes čia merginų 
.miestas ir 6000 lietuvių, o įš 
ten jąu į Chicago.

Taigi iš eilės turėtum va
žiuoti taip:

1) Newton Upper Falls,
2) Mullbury,
3) Schenectądy,
4) Ąmsterdąm,
5) Įlochester,
6) Cleyeland,
7) Chicago.
Jiewton Upper Falls bus 

pinnas ir ten, rodos, yra lie
tuvių.

Jei biznis neis gerąi kelio
nėj, bandysiu pinigų pasiųsti? 
kąd tiesiai į .Cbicągo ątyažiup- 
tum, nes čią yrą Englewooiį, 
West Side, apie 18-tą gątvę įr 
kitur, kur galima eit. Abrisų 
portretais žmones iantanįi, 
katrus randu. Su tavo agen
tu Ramanausku padariau biz
nį ant 6 dol. Pirko pats ir 
merginos. Matienę radau. 
Laukia tavęs ir užganėdinti iš 
portrętų. Ant Brįdge porto 
galima daryt biznį per pusę 
metų. Ir juo tankiau eini, tuo 
daugiau perįcą. Aš jau 3 sa
vaites dirbu ąnt Lime st. įr 

vis dąugįąu perką ,tįe pątįn 
Žmpuės.

Kad turėtum pinigų, saky
čiau žank tiesini į Chicago, ir 
’:a darytum? biznį. Aš ga-

y
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lėčiau apie 10 dol. prisiųsti, 
jei linksta. Jei reikės ir dau- 
ginu uždirbsiu

Kasyk tuoj kaip važiuoji 
ar ar turi koki dolerį kišeniuj. 
JJei ne, tai gausi ,tik kur sių-

•
Kalbėt niekur neapsiimk. 

Ir aš niekur nekalbu. AŠ esu 
**ftakės” ir “Vaidylo redak
torium. Nuo “Sakės” gau
nu 5 dol. kožnų savaitę. Tik 
dabar tokių sutarti padarė
me. Bado nebus kaip aiva- 
Siu*»ri ir busi priimtas geriau, 
negu kad pirmi kartų atva- 
3fc»av m.

S. L IL L A. REIKALAI

In iškas rašytas Petro Kiau
telio savo broliui J. Kiaulėnui 
142 Willow St., E. Cambridge, 
Mass.

Gegužės 1 d. 1915
3. Kaulėnas
142 WiUow Str.
E. Cambridge, Mass.
Mielas Broli:

Sudiev atleisk man jei bu- 
-vųu nusidėjęs, blogi žmonės 
mane ištvirkino dabar aš gai
liuos, bet jau mano gyveni 
mas trumpas dovanok man už 
viskų, nes ant šios pasaulės 
gal jau nesimatysim. Nelink 
amas tau šis puikus gegužės 
mėnuo. Sudiev jums visiems 
mano giminėms ir visiems. Iš
vedė mane iš kelio bedieviai. 
Man gaila tavęs, mielas brolr, 
««la jūsų visų.

Sudiev mano mielieji, dova
nokit man už viskų. Gegu- 
£k> 14 d. mane nužudys, ma 
no kūnas bus pražuvęs ant 
amžių, bet siela - dūšia gyve
na per amžius.

Sudiev mielai motinai,
Nesigraudink labai, atmink 

mane maldose. Prieš smert 
išpažintį atliksiu.

Petras Brolis.

NARIAI PRIBIRAI) 

Pirmų Bertainį 1916 m.
Sausio, Vasario ir Kovo mėn.

Ima kp. Edward»ville, Pa.

1. Pranė Miliauckienė »
2. Rožė Daukšienė
3. Katrė Degutienė 99

4. Marė Krauzliėnė .99

5. Agota Kurpbnienė 99

6. Viktorija Navickienė .99

7. Motiejus Staniukynas [99

8. Anelė Grebliauckiutė
9. Bernardas Jusevičius ;»> 7.00

10. Petras Naujalis :>> 7.00
11. Adomas Vitkauskas 7.00
12. Stanislovas Rinkevičius
13. Juozas Daukšys .99 7.00
14. Jonas Radžiūnas .99 7.00
15. Marė Janašonienė 7,00
16. Motiejus Lazaunikųs 7.00
17. Teklė Simanavičienė 7.00
18. Marė Andreikevičienė
19. Agota Miseikevičienė 99 7.00
20. Petras Aleksa 99 7.00
21. Liudvikas Simanavičius 99 7.00
22. Jonas Razauskis [99 7.00

2 kp. Forest City, Pa.
23. Pranas Šatunas [99

24. Bernardas Morkūnas .99 7.00
25. Amilija Buividienė 99

26. Jonas Čižauskas M 7.00
27. Antanas Kraptavičia 99 10.50
28. Anelė Stanavičienė [99

29. Vincas Stankus 99

30. Zuzana Skeipeikiutė 99

31. Motiejus Buividas 99 7.00
32. Antanas Gudaitis 99 14.00
33. Liudvikas Žukauskas 99 14.00
34. Aleksandra Morkūnienė 99

35. Ona Šatunienė 99

36. Pranas Radauckas ” 7.00
3 kp. Eliz&beth, N. J.

37. Antanina Raugaliutė 99 7.00
38. Simonas Ivasauckas t 99 7.00
39. Ona Milukienė n

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1300.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

1000.00
150.00

250.00
750.00
250.00

500.00
150.00
150.00
150.00
500.00
150.00
150.00
150.00
150.00

•»>
(Pradžia ant 3 pusi) 

je turės atskyr^lapų; kuomet na- 
ays numirs ar išsfbrauks, tada tų 
lapų išėmei ir į jo vietų indėįai 
kitų po tuo pačiu numeriu; to 
kiuo būdu nereikalingi lapai ne 
■ūuąišys ir nųmerai nesiklaidins

Kuinas lapas bus tinkamas var
tojimui per 12 metų nuo pradėji no ant jo rašyti. Lapai yra su 
■pauzdintais antgalviais, kurių 
turinys sekantis: — Vardas orga 
nizacijos, kuopos numeris, mies 
ta*, nario numeris kuopoje, nario 
paliūdijimo numeris, nario var 
das ir pavardė, kada gimęs (die 
na, mėn., metai), kiek turi metų 
kada priimtas į apsaugos skyrių 
(diena, mėn., metai), kam pasky 
rė pomirtinę, ant ko perrašo 
(jeigu panorės atmainyti pomir
tinės paveldėjus), kada priimtas

4 kp. Shenandoah, Pa.
40. Juozas Maknavįčius ■”
41. Jonas Baukietas ” 7J30

42. Feliksas Čižauskas ” 7.00
43. Jieva Maknavičienė

6 kp. Forest City, “Pa,
44. Pranas Škučius

0. kp. Plymouth, Pa.
45. Jurgis Kazlauskas
46. Vladas Pasauckas
47. Marė Bagdonienė
48. Jųpzųs Dvareckas 
40. Martynas Valiūkėms
50. Vincas Metelionis
51. Antanas Sulckis
52. Ignas Stadulis
53. Marė Stasiukinienė
54. Vincas Bagdonas
55. Antanina Baliavičienė ”
56. Elžbieta Klinciukienė ”
57. Ignas Stadulis ”
58. Vincas Šimoniutis ”
59. Antanas Kazlauckas ” 7.00
60. Jieva Pajauckienė ”
61. Jonas Burdulio ” 7.00
62. Ona Karoliunienė ”
63. Juozas Pilipavičius ” 7.0<^

:»»

:»»

M

7.00
7.00

T.00
7.00
7.00

7.00

150.00
150.00
150.00

250.00
150.00
150.00
250.00

150.00

500.00
500.00
250.00
500.00
250.00
150.00
150.00

(103. Vincas Gudnas
13 kp. Baltimore, Md.

104. Vincas Aleknavičius 
106. Jonas A. Lietuvninkas
106. Marijona Damukaičiutė
107. Petronėlė Spukauskiutė
108. Marė ZiĮįoniutė
109. Rožė Zilionienė
110. Valerija Strozdauskas
111. Alena Spukauskiutė
112. Antanas Strazdauskas
113. Petras A. Grajanckas
114. Anastazija Bajoriutė
115. Magdė Kavaliauskiutė
116. Boleslovas Mingilas
117. Morta Remeikiutė
118. Uršė Juškaitė
119. Bronislova Luotelė
120. Marcelė Jesaitienė
121. Augustas Albrektas
122. A. Taujuskaitė ”
123. A. Dietkevičienė ”
124. Jonas Grebliauskas ”
125. Marė Grebliuniutė ”
126. Marė Mazulevičienė

15 kp. Cfcicago, III.
127. Kazimiera Koletkienė
128. Vincas Budraitis
129. Mykolas Margevičius
130. Ona Budraitienė
131. Anastazija Petkienė
132. Aleksandra šimašiųs
133. Ona Šimašiunienė

17 kp. Wilkes Rara, Pa.
134. Teofilė Kuųsevičienė.
135. Ona Ajauskiutė
136. Marė Baranauskienė
137. Antanas Rakauskas
138. Juozas Leškauskas
139. Marijona Rinkevičienė
140. Jonas Lietuvninkas
141. Kazimierus Seponaitis
142. Rožė Leskauakjenė
143. Petras Acevičius

20 kp. Philadelphia, Pa.
144. Jonas Subačius
145. Jonas Koleda
146. Jadvigų Cerebegiutė
147. Kunigunda Pranevičiūtė
148. Elžbieta Subačienė
149. Anastazija Bolinskaitė
150. Kazimieras Ciurlonis
151. Rozalija Soročiutė
152. Valerijonas Pa/uke vičia

21 kp. Boston, Mass.
153
154
155

7.00 ^50.'

10.50
14.00

7.00
7.00

■»»

»»

>»

250.00
150.00
150.00
150.00
500.00
150.00
150.00
150.00
150.00

7.00
7.00
3.50
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
3.50

7.00

”7.00
7.00

»>

»»

150.00
150.00

150.00

150.00

150.00

150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00

150.00
150.00 242. Petronė Giluvienė

209. Simonas Galinis
210. Koetantas Vaišnora ”
211. Stanislovas Lubanas ”

36 kp. Newark, N. J.
212. Stanislovas Vinslovas
213. Domicėlė Torozaitė
214. Magdė Kukiutė
215 Ona Sulkevičiutė
216. Ona Tumulienė
217. Marė Pašukįniutė
218. Agota Neverauskiutė
219. Antanas Zarankus
220. Juozas Urbonas
221. Veronika Bilžienė
222. Pranciškus Norbutįas /
223. Katarina Zalnieraičiutė

37 kp. Oregon City, Oregon.
224. Jonas Ruskis

38 kp. Homestead, Pa-
225. Olga Gaubiutė
226. Juozas Laurinaitis
227. Antanas Vaičiulis
228. Jonas Šimkus
229. Petronėlė Prieiki 
23Q. Tofilija Gudziniutė'
231. Vincas Vabeliūnas
232. Ona Urbaičiutė

39 kp. Chicago, IU.
233. Antanas Kuinius
234. Juozapas Vainauskis
235. K. Kundrotas
236. Petras Čepas
237. Teodora Gribaitė
238. Barbora Jonikavičiutė

40 kp. Shenandoah, Pa
239. Aižė Mickuvienė
240. Agota Viengrauckienė
241. Antanas Peraklis

150.00
150.00
150.00
150.00
250.00
500.00
500.00
750.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

Alena Kudokaitis »» 3.50 150.00
Petras Lusgauskas »» 7.00 -150.00
Juozas Žalis ,»» 14.00 500.00
Jonas Sutkaitis n»» 14.00 500.00
Jurgis Šilinis 500.00
Marė Računienė 7.00
Ona Maskauekiutė ;»» 7.00

»»

»> 7.00
10.50
10.50

7.QO

150.00
150.00

3.50

3.50
7.00
7.00
350
7.00
3.50

150.00 
250J0 
150.00 
150.00 
150 00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00

7.00 250.00

»> 3.50
7.00
7.00

14.00
3.50
3.50

150.09
250.00
250.00
150.00
150.00
150.00

1000.00
150.00

14.00

7.0V
3.50

. 3.50 
7.00

250.00

324.

325.
326.

327.

»»

»>

150.00
150.00
150,00
150.00
150,00

• 150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00

500.00
500.00

150.00

7. .00 150.00

»»

14.00
500.00

330.

:»>

tf

■setai), ant kiek apsaugos prisi
rašė, persikėlė ant kiek (jeigu 
narys norės persikelti ant augš- 
tesnės ar mažesnės sumos pomir
tinės), kiek įstojimo mokesnio, 
ant kiek pašalpos prisirašė, ant 
kiek persikėlė (jeigu narys nori 
persikelti ant kito laipsnio pašal
pos). Taip-pat yra tam tikra vie
ta užrašymui, kiek nariui prisiei
na mokėt ant mėnesio ųpsaugos, 
kiek pašalpos ir tt. Randasi vie
ta pažymėjimams, kaip tai: kada 
narys sirgo, kada kiek pašalpos 
išėmė, išsibraukė, mirė, ir tt. Že
miau telpa metai, mėnesių vardai 
ir kolų m nos užrašymui nario mo
kesnių, po 6 kolunanas ant abie
jų lapo pusių; kiekviena kolum- 
na turi po 4 rubrikas; ant pir
mos rašysis apsaugos (pomirti
nės) mokesnis, ant antros pašal
pos mokesnis, paskui lėšos centro* 
ir kuopos; ties kiekviena rubrika 
iš viršaus yra atspausdinta žo
džiai parodantys kas kur turės ra
šytis, taip, kad lapų pamatęs, 
kiekvienas lengvai galės suprasti 
kaip kas turės būt rašoma.

Patartina, kad kiekviena kuo
pa pasirūpintų kuogreičiausiai 
persitraukti sau tokių knygų, 
Reikalaudami knygos užsakymus 
turite siųsti kartu su pinigais pas 
^Centro Raštininkų, pažymėdami 
kiek lapų reikalaujat.

Vieni apdarai kainuoja po 
01.26; už 100 lapų 75 centai; už 
150 lapų $1.00; už 200 lapų 
01.35; už 300 lapų $2.00; reikar 
laujant mažiau kaip 1QO lapų aat 
ųyk, atsieis po 1 centų lapas.

Susivienijimo Raštininkas,
J. 8. Vasiliauskas,

112 N. Greene str., 
Baltimors, M4

150.00 
150.00- 
150.00

150.00

3.50 150.00 
3.50 1000.00 

14.00 1000.00
150.00
150.00

71 kp. Watebury, Conn.
311. Napolias Mulvinas
812. Petras Rudaitis
313. Juozas Jušius
314. Mykolas Kašiuba
315. Viktoras Andrikis
316. Kazimieras Galauskas
317. Ignas Norkus
818. Vincas Kerenas
319. Adomas Puniškis
320. Juozapas Karliukaitis- 

70 kp. Old Porge, Pa.
321. Marė Zelionienė
322. Marė Hoskevienė

75 kp. Wanamie, Pa.
323. Jonas Pitkevičius

76 kp. Cannerton, Pa. 
Martinas Aleknavičius

79 kp. Glyn Lyon, Pa. 
Vincas Kazeta 
Liudvikas Asauckas

83 kp. Scranton, Pa. 
Antanas Dėdinas

328. Rozalija Kutauckienė
329. Juozapas Kutauckas 

" 84 kp. Meriden, Conn. 
Kazimieras Raišelis

86 kp. Chicago, III.
331. Juzefą Geidaitė
332. Juzefą Railienė
333. Jonas Makaras,
334. Agota Žemaitienė
335. Juozas Žemaitis

87 kp. N. 8. Pittsburgh, Pa.
336. Povilas Bajoras
337. Valerija Serpenckienė
338. Benediktas Šalčius
339. Kazimieras Kazėnas
340. Stanislova Jonikaitė
341. Ona Mazuknaitė
342. Vladas Marcinkevičius 
343 Ežbieta Lukoševičienė
344. Vladislava Rutkaitė
345. Petras Kazėnas

88 kp. Donorą, Pa.
346. Fortūnatas* Mileška
347. Jonas Bakšinskas
348. Antanas Budris
349. Antanina Martinkaitė
350. Antanas Kudokas
351. Uršulė Mileikienė
352. Antanina Paulauskiutė
353. Ona Bibinskienė
354. Jonas Urbaitis

89 kp. Hartford, Conn.
355. Veronika Žilvitaitė
356. Antanas Vįšniauskas
357. Kazimiera Jųkubaitė
358. Kostantas Tamašiūnas
359. Franeiška Nųvgreckiutė
360. Anastazija Pinevičiutė
361. Amilija Gegeskiutė
362. Matijošius Čėplas

90 kp. Haaleton, Pa. .
363. jMagdė Degutienė
364. Ignas Degutis a
365. Juozas Rugielis
366. Povilas Čėplas
367. Izidorius Platukis

91 kp. Waterbury, Conn
368 Kazys Čepkauskas
369. Juozapas Ramanauskas
370. Nikodemas Sleinas 
371? Petras Balnevičia
372. Antanas Baltrušaitis
373. Juozas Kirvelaitis
374. Julijona Aleksandravičia
375. Leonas Aleksandravičia

92 kp. Bentleyville, Pa.
376. Franciškus Kalinauskas
377. Andrius Kazlauckas
378. Jurgis Pužas

93 kP- Easton, Pa.
379. Juozas Stankus
380. Amilija Žemgulaitė
381. Paulina Vaičekauskaitė

94 kp. Westville, UL
382. Antanas Vainauskas

97 kp. Lawrenca, Mum.
383. Magdelena Sribikaitė
384. Grasilija Masalienė

96 kp. Worcester, Mass.
385. Tadeušas Žukauskas 
386 Adomas Lukšis
387. Martinas Kazlauckas

99 kp. Chicago, III.
388. Veronika Matusevičiūtė
389. Ona Vaicekauskienė

160 kp. Chieago, UL
390. Jurgis Lobikis
391. Emilija Kripaitė
392. Ona Libikienė
393. Petras Cibulskis
394. Adolfas Daugvila

101 kp. Chicago, III.
395. Emilija Padeckaitė
396. Stasys Jokubauskas
397. Pranas Mačiulis
398. Juozas Pankauskas
399. Barbora Greičiukė
400. Amilija Buzaitė
401. Ona Kinelaitė
402. Marcelė Dodoraitė
403. Jonas Astrauskas
404. Ona Mekaitienė 
406. Barbora Kuraitė 
406. Agota Sakalauskaitė

»»
150,00 
250 00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

150.00
150J0
500.00
150.00
250.00
150.00
150.00
500.00
150.00
150.00
150.00
15&00
500.00
150.00

150.00
150,00
150.00

150.00
250.00
150.00
190.00

” 7 .00 
7.00

n

250.00
250.00
156.00

150.00
150.00

150.60
150,00
150,00

7.00 
7.00 

T .00 
3.50

14D0

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
7.00
7.00

7 .00

243. Jonas Rakauskas
43 kp. Brooklyn, N. 7.

244. Ona Slivkaitė
245. Mųrė Tenkutaitė
246. Vincas Daubaras
247. Jieva Ražiutė
248. Ona Bielevičienė
249. Jieva Kazakevičienė,
250. Aižė Krikštalevieienė
251. Kazys Bielevičius
252. Juzefą Kirdeikiutė
253 Marė Grozulytė
254. Ona Katulienė,
255. Agnieška Naviekiutė
256. Uršulė Mikulskienė
257. Ona Glambiutė

44 kp. HaverhiU, Mass.
258. Ona Masiutė
259. Pranciškus Rutkauckas/
260. Kun. Stasys Kučas

45 kp. Poąuonock, Conn.
261. Adomas Strazdas
262. Soliomija Geveliutė
263. Morta Krinienė
264. Julijona Jksionienė

46 kp. Sugar Notch, Pa.
265. Domininkas Ivaška
266. Katarina Ivaškienė

47 kp. Mt. Carmel, Pa.
267. Motiejus Santa
268. Aleksandra Lapinskas
269. Jurgis Savulis
270. Vladas Staveekas
271. Elena Simonienė
272. Adomas Mizikevičius
273. Karolina Juodienė
274. Nobertas Saudaitis,
275 Antonina Mizikevičienė
276. Juozas Pateckas
277. Marijoną Kundrotienė
278. Antanas Savukis
279. Juozas Visniauckas
280. Antanas Stankus
281. Petras Saveikis
282. Juozas Juškauckas
283. Marė Vasikauckienė
284. Juozas Radžiūnas

50 kp- Cleveland, Ohio.
285. Zofija Bagdžiuniutė
286. Margarieta Bagdžiuniutė
287. Jonas Valentinas
288. Antanas Cerkiasas
289. Ona Morkuniutė
290. Uršulė Stapšhitė

51 kp. New Philadelphia, Pa.
291. Vincas Pajaujis

5%kP- Lawrence, Mass.
292. Oųa Mikonienė

54 kp. Grands Rapids, Mich.
293. plonas Šakočius

56 kp. Brooklyn, N. Y.
294; Longinas Medutis
295. Juozas Padvelskis
296. Antanas Drabisis

57 kp. Exeter, Pa.
297. Marė Platukiutė
298. Izidorius Čepelis
299. Antanina Alikonienė
300. Pranė Savičkiutė

56 kp. Curtis Bay, Md.
301. Mykolas Pranevskis

68 kp. Bayonne, N. . J.
302. Jieva Galinaičiutė

61 kp- Duryea, Pa.
303. Jonas Bagdonavičius
304. Barbora Kupstienė

63 kP- 7©ungstown, Ohio. 
306. Tamošius Siveika
306. Franeiška Dereškųvičieni
307. Merta Miknavičiutė
308. Marijona Palšiunienė

65 kp. Paterson, N. J.
300. Pranciškus Sadauskas 
310. Jieva Gribauskienė

7J0
7.00

10.50
3.50

2$
z

tt
tt

150.00
150,00
150.00
150-00
150.00
250.00
150.00
500.00

150.00
500.00
150.00
150.00

500.00

500.00
500.00
150.00
150.00
500.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

150.00
150.00
250.00

150.00
150.00
150.00

158.
159. Oi

23 kp. Hasting, Pa.
160. Juozapas Raulinaitis
161. Jonas Patukaitis

24 kp. Minersville, Pa.
162. Ona Zarkauskiutė
163. Juozas Zarkauskas
164. Ona Paraliutė
165. Jieva Zakarauskienė
166. Marė Mandzerskiutė
167. Ona Veliviutė
168. Jonas Bemenis
169. Marė Cepelenskiutė
170. Marė Jenuliutė
171. Veronika Matusevičienė
172. Apolionija Mandzerskiutė
173. Uršulė Linauskienė

25 kp. Minenpills, Pa.
174. Juozas Kazlauskas

26 kp. Lewiston, Pa.
175. Antanas Konttfainis

27 kp. Minersville, Pa.
176. Andrius Golskis
177. Magdė Snarskienė

29 kp. Cumbola, Pa.
178. Antanas Krantauckas 

30 kp- Scranton, Pa.
179. Tamošius Žiurevičius
180. lironislovas Cigelis
181. Baltramiejus Pikauskas
182. Julius Janušas
183. Stanislovas Bacevičia
184. Marijona Salduvienė
186. Vincas Žvirblis

31 kp. Mahanoy City, Pa.
187. Rožė Radauskienė
185. Jieva Stankuvienė
188. Antanas Le&kauckas
189. Antanas Bartkus
190. Juozas Šlukaitis
191. Ignas Andrijauckas
192. Marijona Jurkšienė
193. Magdė Janulevičienė

33 kp. Kensington, UL
194. Izidorius Čepulis
195. Kazimieras Gruzys
196. Kazimieras Rubinas 
187. Petras Vaitiekūnas
198. Jonas Pečiukaitis
199. Antanas Jakutis 
290. Pranas Mikolaitis
201. Petras Mačiulakis

38 kp. Me Itees iMlta, >
202. Koetantas Jakutis
203. Adomas G. Amziejus
204. Juozapas Jakutis
205. Jurgis Zabela
206. Vladislovas Ūzdra
207. Simonas Juodziukynas

208. Motiejus Paulauskas

tt 14.00
14JO150.00

150.00

250.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

150.00

?»
250.00 
500.00 
500.00 
250.00 

7.00 1000.00 
7.00 500.00 

500.00 
500.00 
500.00 
250.00 
250.00

7.00

:»»

■»>
7 JO

7.00

04. Mikas Pauliunas • 99 7.00 500.00
65. Alek. Natautis *99 7.00 750.00

7 kp. Pittston, Pa.
66. Valerija Leonavičienė J9 500.00
67. Magdeliena Bernotaitienė 99 750.00
66. Alek. Bernotaitis ;»> 1000.00

8 kp. Cleveland, Ohio.
69. Regina Meiliunaifė ‘99 150.00

9 kp. Bridgeport, Cepn.
70. Ona Straukytė 99 150.00

10 kp. Philadelphia, Pa.
71. Petronė Navickaitė 99 7.00 150.00
72. Povilas Šlažas .9 9 7.00 150.00
73. Kazimieras Gaščiūnaų ”7.00 150.00

! 74. Jonas Kairys 99 7.00 150.00
75. Zofija Nekrošiutė 99 7.00 150.00
70. Ona Valinčiutė 99 7.00 150.00
77. Ona Pavlikaitė 99 7.00 150.00
78. Barbora Jonaitienė 99 7.00 150.00
79. Anastazija Cirkuntauskienė 99 150.00
80. Emilija Gričius 99 7.00 150.00
81. Aleksandra Navickas 99 7.00 150.00
82. Jonas Gričius 99 7.00 150.00
83. Agota Minalgaitė 99 7.00 150.00
84. Ona Taroskaitė .99 7.00 150.00
85. Bonifacas Virkšas 99 7.00 150.00
86. Mykolas Navickas 99 7.00 150.00
87. Saliomija Stankaitė [99 7.00 150.00
88. Barbora Vilimaitė 99 7.00 150.00
80. Karolina Jonikienė ” 7.00
90. Juozas Gudonis ” 7.00
91. Stasys Jonaitis 7.00 t

92. Antanas Poniškis ” 7.00
93. Kazimieras Kairys 99 7.00 150.00
94. Alek. Navickas 7.00 150.00
95. Kazys Kairys tt 7.00 150.00
90. Ona Povįlikaite n 7.00 150.00
07. Zofija Nekrošiutė 7.00 150.00
98. Kųzys Gųsčiunas 7.00 150.00

”ll kp. Watarbnry, Conn.
99. Kostancija šeštokiutė n 150.00

100. Ona Leškaitė , 150.00
12 kp. Ihamokta, Pa.

IO1. Elžbieta Matulevičicn,*1 500J)0
Į02. Piju’ as Kavaliauskas 99 10.50 150.00

'l

m

»»

14.00

7.00
” 150.00

” 150.00

” 10.50 1000.00 
” 7.00 500.00
»>
>>

7.00

7.00

7.00

7.00
7.00
7.00

10.50

7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7.00 
7 JO 
3.60 
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” 10.50

7.00 
'* 14.00

500.00
500.00
150.00
150.00
500.00

150.00
150.00
250.00

150.00
150.00
150.00
150.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
160.00
150.00

150.00
150.00
500.00

1000.00
500.00

150.60

it

;»>

»»

7.00

7.00

7.00
7.00

150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
250.00 
150.00 
150.00 
150.00 
500.00 
150.00 
500.00 
150.00 
500JO 
150.00 

1000.00 
150.00 
250.00

150.00
150.00
500.00
150.00
250.00
500.00

d

10.00
14.00

7 00 150.00

150.00
150.00

tt

10.50 150.00

150.00

150.00

150.00
150.00

1000.00

150.00
500.00
.500.00
150.00

7.00 150.00

150.08

150.00
150.00

10.5C

3.50

Ona Nugaraitė 
150.00 106 kp. Bochester, N.
150.00 466. Barbora Eiamont 
150.00 409. Petronėlė Urlonienė 

410 Amilija Stukaičia 
150.00 411. Jonas Jokšas 
150.00 412. Amilija Maste- Vie n ė

407.

»»

7>

11

tt

7.

7 .00 

7 ,.00 
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10.50

3.50
7 .00

7.00
14.00 
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7 .00 
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3.50 1000400
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Adolfas Kraučiūnas ” 7 .00
105 kp.

Viktoras
Braddock, Pa.

Zapolskis ” 7 .00
Antanas Odini uis ” 7 .00
Justinas Čeponis ” 7 .00

>>

” 7 .00
M

107 kp. Wuterbury, Conn.
417. Kun. Juozapas Valentiejas

108 kp. Maapeth, S. I., N. Y.
418. Vincas Rainys 
419r~Adomas Lukoševičius
420. Agota Pratasevičienė
421. Vladas Martišiūnas
422. Antanas Navickas

109 kp. New Britain, Conn.
423. Jurgis Simoliūnas

110 kp. Athol, Mass.
424. Agota Ncvulienė
425. Stanislava Stanevičiūtė
426. Kuu. F. Meškauskas

113 kp; Wilburton, Okla.
427. Ona Žibudienė

115 kp. Brooklyn. N. Y.
428. Jonas Daniūnas
429. Jonas Gurbužas
430. Jonas Steponaitis
431. Ona Podziunienė
432. Aleksandra Stakionis
433. Adomas Jankevičius
434. Uršė Šiaputaiė
435. Brouislava Leonavičiūtė
436. Kazys J. Burdonis
437. Jonas Gutauskas
438. Dominikas Deinauskas

119 kp. Manchester, N. H.
439. Alena Juodaikiutė
440. Anielė Traigoniutė
441. Zigmontas Koridrotas "
442. Jackas Janavičius

120 kp. Jersey City, N. J,
443. Aleksandra Zitkiutė ”
444. Natalija Kazikaičiutė
445. Izapas Bartkevičius

123 kp. Dorrisville, III.
446. Jonas Maslauskas
447. Adomas Monkevičius
448. Pranas Klevinskas
449. Vincas Maslauskas
450. Ona Maslauskienė
451. Vincas Bradelis 
152. Adomas Jezerskis
453. Kazimieras Stadeluikas ”
454. Juozapas Kvetkauskas
455. Adomas Stasiulis
456. Jurgis Liutkevičius.

124 kp. Wilmerding, Pa.
457. Marijona Morkūnienė
458. Stanislovas Starta
459. Simanas Starta
460. Antanas Miliauskas
461. Ignotas Judickas ’
462. Jonas Abromaitis
463. Joną Žilevski

125. kp. Exnort, Pa.
464. Baltramiejus Susinskas

127 kp. Cambridge, Mass
465. Ona Kocaitė

128 kp. So. Omaha, Neb.
466. Petronėlė Buckiutė
467. Antanas Misius
468. Agota Aleksienė
469. Ipolitas Sabaitis
470. Jonas Leonavičia 

.471. Marcelė Girkuntaitė
472. Magdeliena Karvelienė

129 kp. Tolleston, Ind.
473 Agnieška Sabaskienė

130 kp. St. Clair, Pa.
474. Ona Baliūlienė

131 kp. Westernport, Md
475. Jurgis Jurgaitis
476. Petras Jurgilas
477. Klemensas Aleksius
478. Liudvika Tamašauekiutė

150.00

150.00
150.00
150.00

150.00

150.00
150.00
250.00
250.00
250.00

150.00

7 .00

10.50

” 7.00 
” 7 .00 

7 .00 
” 7 .00 
” 3.50 

7 .00 
” 3.50
” 7 .00 
n

” 7 .00 
” 7 .00

7 .00
7 .00
14.00

7 .00
7 .00
7 .00

14.00 
” 14.00 
” 10.50 
” 14.00 
” 7.00 
” 10.50 
” 10.50

10.50
7 .00 

” 7 ,00
14.00

150.00
250.00

150.00

150.00
150.00

150.00
150.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

150.00

150.00

150.00
150.00
250.00
250.00
150.00
250.00

150.00
»>

” 7 .00 
7 .00 
7 ,00 
7 .00 
7 .00 
7 .00 
10.50

” 10150

3.50 
” 7 ,00

3.50
10.50 
7 .00 

” 7 00 
3.50

7 .00

”7 .00 
7 .00 
7 .00 

3.50

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00
250.00

508

Petras Liesis M 7 .00
Pranas Samoliouis ” 7 .00 250.00
Kazimieras Jasutis ” 7 .00 250.00
Julia Asijevičia ” 3.50 150.00
Petras Jurgaitis ” 7’..00 150.00

133 kp. Wandergrift, Pa.
Jonas Andnkis M 14.00
Petras Jcskr'e' ’č;a ’ 7 01 150.00

Jonas K. Stankus 91 14.00
Dominikas Kaminskas ” 10.50 150.00
Bronis Kalvaitis ” 7 .00 150.00
Rokas Rudis ” 10.50 150.00
Petras Krainis ” 10.50 150.00
Alena Capkevičiutė ” 7 00 150.00
Ona Jenelevskaitė ” 3.50 150.00
Marė Stankienė ” 3.50 150.00
Leonardas Karauckas f f 7.00
Jonas Ališavskis lt 10.50
Antanas Buividas ” 7.00

134 kp. Brooklyn, N. Y.
Teofilė Kasačiunaitė M 150.00
Vincas Kivita 99 150.00
Zofija Pluskečia 99 150.00

135 kp. Brooklyn, N Y.
Petras Karaliūnas 99 7.00
Katarina Rumšiutė 99 250.00
Kazys Dumblis 99 7 .00
Ona Mažeikienė 99 250.00
Jonas Macys ” 7.00 500.00

138 kp. Pittsbnrgh, Pu.
Andrius Sabaitis ” 14.00 500.00
Margarieta Maceikienė H 1000.00
Petras Janusevičius ” 7.00 150.00
Vincas Jusinskas ” 7 .00 150.00
lyginas Sernonis ” 7.00 150.00
Ona Dikevičienė ”• 7.00 150.00
Juozas Kriščiūnas ” 7.00 150.00
Domicėlė Senonlenė >• 7 00
Kazys Daunis ” 7 .00 150.00

140 kp. Carborndalo, Pu.
Jonas Bileška 99 500.00

141 kp. Brockton, Mass.
515. Ignotas Ramanauskas
516. Juozas Norkūnas
517. Rože Liolienė
518. Mykolas A. Norkūnas
519. Jonas Žebrys
520. Jurgis Česnulevičius ”
521. Kazimieras Cijanskis
522. Liudvikas Tamulevičiūtė ’
523. Emilija Slovenskaitė
524. Gasparas Švelnis
525. Mykolus Tumonis
526. Pranas Cijunskis
527. Marė Jeskelevičienė
528. Povilas Bražinskas
529. Brouislava Lapinskienė
530. Robertas Danauskas
531. Pranas Pašakarnis
532. Jonas Jeskelevičia
533. Tadas M. Cauble

142 kp. Cleveland, Ohio
534. Mikalina Didžiuliukė
535. Marijona Plenčiutė
536. Marė Nevulienė
537. Petras Nemura
538. Motiejus Andrušaitis
539. Jonas Kupčinskas
540. Agnieška Nemuriutė
541. Zigmas Karna uskas
542. Ona Cigelskienė

143 kp. Arlington, Mass.
543. Jonas Patkauskas
544. Teofilius Šidlauskas ”
545. Antanas Čiapas ”
546. Jonas Peleekas . ”
547. Jieva Kunčienė 

145 kp. Monessen, Pa.
548. Stanislovas Mileikis 

148 kp. East Arlington, Vt.
549. Edvardas Šavčiūnas
550. Povilas Civas
551. Donotas Bilkevičius
552. Amilija Matulevičienė
553. Stanislovas Budris
554. Ona Dovidonaitė ’•*
555. Juozas Gikis ”
556. Ona Čekauskaitė **
557. Jurgis Gikis ”

149 kp. Hammond, Ind.
558. Košt. Serbentienė r>
559. Domicėlė Tomkutoniutė
560. Antanina Serbenčiutė ”

151 kp. Westville, UI.
561. Steponas Dobiškis
562. Jonas Krostauskis
563. Povilas Rapšias
564. Andrius Jasaitis
565. Jonas Gaitis
566. Adolfas Šilinskis
567. Petras Povilaitis
568. Antanas Jakelionis
569. Kun. Petras ‘ Vanagas
570. Juozas Rakauskas

153 kp. Lee Tark, PU.
571. Petras Mažeika
572. Vincas Baranauskas
573. Jonas Gavienonis

154 kp. Aurora, III.
574. Marcijona Juškaitė-
575. Karolina Klimas ”
576. Leonora Novodzielskienė

155 kp. Seranton, Pa.
577. Jonas Geniavičius
578. Antanas Genia vičia
579. • Kaimįeras Urbonas
580. Juozas Staninas
581. .Antanas Urpša ”
582. Antanas Malesiaųckas
583. Juozas Kalėda
584. Jonas Rekosius
585. Motiejus Stankevičia
586. Antanas Staninas

150 kp. Waterbury, Conn.
587. - Lieponaitienė
588. Ona Guogienė
589. Marė Simanauskienė

156 kp, Charleroi, Pa.
590. Juozas Masiliūnas
591. Vincas .Marazas
592. Stasys Nemonis
593. Jonas Platakis
594. Ignotas Rupman
595. Steponas Nemanis

157 kp. West Pullman, HL
596. Boleslovas Šiužąs
597. Juozas Kilas
598. Jurgis Meteišis
599. Teodorais Žutautas
600. Pranas Šimutis
601. Ignas Aukštuolis
602. Kaz. Kilas
603. Kajetonas Kunčius
604. Albina Grisraiauskienė ,
605. Sebestijonas Aukštuolis
606. Jurgis Kreivis
607. Juozas Steponkus
608. Bernardas Šimkus
609. Ona Meškauckienė
610. Baltrus Kreivis
611. Barbora Daugintaitė
612. Marė Valutienė
613. Karolius Raila
614. Kazimieras Notaika
615. Juozas Mikėnas
616. Stanislovas Raudonius
617. Povilas Kareckis
618. Jonas Šerpiatis
619. Agota Simutienė
620. Ignas Šimovič

158 kp. Pittsburgh, Pa.
621. Karolius Ribikauskas
622. Juozas Virikas
623. Vincas Krištopaitis
624. Jonas Patckėvičia
625. Jonas Jankevičius
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626. Pranas Puzenauskas ”»
637. Andrius Radžiukynas ”

159 kp. Lopęs, Pa.
628. Konstancija Macejienienė
629. Barbora Valinčienė ”
630. Juozas Maceina ”
631. Juozas Vąlinčius ”
632. Antanas kalinčius ”
633. Aleksandra Chesonis ”
634. Vincas Aukščiunas ”
635. Marcelė Grušauckiutė ”
636. Magdė Grušauckiutė ”
637. Jonas P. Petrauckas ”

Pavienis, New Canaan, Conn.
638. Mykolas Juozapaitis ” 150.00

NAUJI NARIAI VAIKŲ SKYRIAUS.
2 kp. Forest City, Pa.

639 Ona Vitkus, 640 Vincas Laurinas, 641 Alena 
Brazauskiutė.

3 kp. Ellzabeth, N. J.
642 Jonas Milukas, 643 Juozapas Milukas.

8 kp. Cleveland, Ohio.
644. Juozapas Drebesis

9 kp. Bridgeport, Conn.
645 Mykolas Pocius.

13 kp. Baltimore, Md.
646. Jurgis Makauskas, 647. Margarieta Jesaičiutė, 
648. Jonas Bubnis, 649 Jonas Miliauskas.

15 kp, Chicago, III.
650 Juzefą Budriutė, 651 Jonas Šimašius, 652 Bro
nislovas Šimašius, 653 Povilas Šimašius.

17 kp. Wilkes-Barre, Pa.
654. Alena Zogeliutė, 655 Stasys Žagelis, 656 Vin
cas Vaitkevičia, 657 EJžbieta Sargaliutė, 658 Ka
zys Laivukas.

18 kp. Tamaąua, Pa.
659. Antanas Spukauskutis, 660 Izcpatas Navickas.

24 kp. Minersville, Pa.
661 Juozapas Matusevičiukas, 662 Albinas Ulin- 
skutis, 663 Emilius Janulaitukas.

25 kp. Miners Mills, Pa.
664. Petras Noreika. x

27 kp. Minersville, Pa.
665. Albertas. Kalpokas.

28 kp. Luzerne, Pa.
666 Juozas Grebliūnas, 667 Feliksą Šarka, 668 Juo
zas Motiejūnas, 669. Valentą Gegužutė, 670, Ed. 
vardas Motiejūnas.

35 kp. McKees Rocks, Pa.
671. Domicėlė Belickiutė.

36 kp. Newark, N. J.
672. Liudvisė Buzevičiutė, 673 Leonas Buzevičius, 
674 Tarnas P^ftėliūnas, 675 Petronėlė Pašukiniutė, 
676 Alfredas-Beazauskas.

42 kp. Brooklyn, N. Y.

677 Karolina^ Bielevičiutė, 678 Kazė Bielevičiutė,
679 Alfonsas Bielevičius.

54 kp. Orand Bapids, Mich.
680 Juozas A. Loranca, 681 Ipoletas Didžbalis.

55 kp. Bernice, Pa.
682 Regina Stasavičiukė, 683 Agnieška Stasavi- 
čiukė, 684 Luis Staaavičiukas, 685 Alfonsas Sta- 
savičiukas.

57 kp. Exeter, Pa.
686 Albina Alikoniutė, 687 Albertas Leonavičiu- 
kas, 688 Katrė Savickiutė.

61 kp. Duryea, Pa.
689. Juozas Česnavičius.

75 kp. Wanamie, Pa.
690 Uršulė Daškauskas, 691 Antanas Daškauskas,
692 Vincentas Daškauskas.

86 kp. Portage, Pa.
693 Olga Lukoševičiutė .

90 kp. N. Hasleton, Pa.
694 Izabelė Matulevičiūtė.

103 kp. Boohester, N. Y.
695. Jurgis Žemaitis.

107 kp. Waterbury, Conn.
696 Albinas Kisielius.

114 kp. Rhone, Pa.
697 Povilas Žibudukas. •

115 kp. Brooklyn, N. Y.
698 Antanina e Siraitė, 699 Alfonsas Puodžiūnas, 
700 Jieva Siraitė, 701 Teodora Siraitė.

119 kp. Manchester, N. H.
702 Zuzana Moroziukė.

123 kp. Dorrisville, Hl.
703 Stasė Gaidamavičiūtė.

133 kp. Vandergrift, Pa.
704. Jonas Stankus.
135 kp. Brooklyn, N. Y.
705 Petronėlė Mažeika.

142 Cleveland, Ohio.
706 Aleksandra Nevulis, 707 Juozas Nevulis,
708 Petras Nevulis.

152 kp. Montreal Canada.
709 Alfonsas Dulauskas, 710 Ona Stankevičiūtė,
711 Antanina Stankevičiūtė.

153 kp. Lee Park, Pa.
712 Pranas IšgOnite.

155 kp. Seranton, Pa.
713\Juozas Virpša, 714 Jonas Virpša, 715 Juozas 
Baranauskutis.

157 kp. W. Pullman, UI.
716. Kazimieras Šimkus.

159 kp. Lopez, Pa.
717. Elena Grušauckiutė, 718 Bronislovas Valin- 
čiukas, 719 Jonas Maceznuks, 720 Marė Valinčiutė. 
721. Veronika Valinčiutė. „

gyvenimas negu mieste. Vžsipirk 40 
akry žemės Naujoje lietuvių ūkininką 
kolonijoje, \Viseonsiuoje. Užliek že
mės reikia įmokėti nuo $150. iki $200, 
nes akras žemės parduodamas nuo 
$15 iki 17.50. Mažai pinigų turint 
daugiau žemės nereikia pirkti, nes 
naujoje kolonijoje ant tiek žemės ga
lima išmaityti 10 karvių, 4 arklius ir 
daug kitų mažųjų gyvulių, Išdirbęs ta 
kių žemę mažiausiai gali gauti par
duodamas $100 už akrą. Taigi dabar 
bedarbės laikais žmogus daugiau gali 
mieste geriausį darbą turėdamas. Il
gai nelaukęs rašyk laišką klausdamas 
platesnių aprašymų.

D. B. PBATAFAB.
437 W. Dayton str, Madison, Wia»

FABMŲ KOLONIJOS NZBUBEŽTJB 
GIMUSIEMS ŽMONĖMS.

žemės Arkansas ir Louisianos Val
stijose duoda nepapaprastos progos 
žmonėms su mažai turto prasidėti ūki
ninkauti. Dvieji javai per metus, il
gas augimo sezonas, malonus oras. 
Laukai parsiduoda nuo 12 iki 15 do
lerių už akrą, truputį įmokant iš 
aukšto. Lengvas pragyvenimas ir pra
džios. Rašyk reikalaudamas informa
cijų pas L. M. Allen, P. T. M., Roek 
Island Lines, Room 718 La Šalie Sta
tion, Chicago.

A. L. B. K. VABGONINKŲ 
V SEIMAS.

Pagal pereitų, metų seimo nu
tarimo, V iš eilės Amerikos Lie
tuvių R.-K: ViPgonininkų Sąjun
gos Seimas, bus laikomas 1 d. bir
želio 191,7 m. Sčranton, Pa., drthi- 
ge su S. L. R.”K. A. Seimu

Taigi vargonininkai privalo pa
sistengti pribūti ant tos vienati
nės mūsų šventės, kurioje susiėję 
i krūvą, pasitarsime apie geresnę 
ir šviesesnę ateitį, dėl Sųjungos 
ir mūsų pačių ypatiškos gerovės.

Tie, kurie negalės pribūti ypa
tiškai ant seiffljb, teiksis savo pa
tarimus, įnešimus arba skundus, 
siųsti adresuodami; Mr. A. Sodei
ka, 1633 North Main avė., Scran 
ton, Pa.

Laike Mišių Šv. bažnyčioje 
prieš pradėsiant Seimų S. L. R. 
K. A., bus giedama, Missa XVIII 
in honorem S. Masinti Ep. et 
Conf., M. Haller’o. Jeigu -kuris 
iš vargonininkų norėtų gauti 
prieš laikų šių mišią, teiksis pra
nešti man, o bus prisiųsta.

Taip-pat birželio 1 d. vakare, y- 
ra rengiamas koncertas Sąjungos 
naudai. Koncerto programą patys 
vargonininkai turi išpildyti, ar

tai dainavimu arba skambinimu $5.00, kun. M. A. Vitkus $2.00, kun.
V. Varnagiris $5.00/ kun. J. Jakštys

_ . „ . I $5.00, kun. A. Staniu-nynas $5.00, kun.Pagal pereitų metų Seimo nu-JL Albavižiu„ $2 00j kun. A. Dek8ni8
$5.00, kun. A. Petraitis $2.00, kun. 
K. Ambrozaitis $5.00, kun. K. Zai
kauskas $5.00.

piano

tarimo, buvo pavesta man surasti 
kompozicijas, kurias vargoninin
kų choras, galėtų laike seimo 
koncerto sudainuoti. Bet prisimi
nus pereitus seimus, kur susiva- 
žiuodavo vargonininkų nevisai 
mažas skaičius, o tečiau choro iš 
jų nebuvo galima, kaip reikia su
taisyti, nes susivažiuoja apie 10 
bassų, o vienas, arba nei vieno 
su augštesniu balsu tenoro. Tai
gi dėlto negalėjau jokios kompo
zicijos surasti ir iš anksto nuro
dyti.

Į programą yra užkviesti žino
mi vargonininkai solistai, taip-pat 
bus keletas duetų, kvartetų ir 
vietinis Scrantono choras veda
mas p. A. Sodeikos. ■

K. Strumskis,
37 Duffield str.,

Brooklyn, N. Y.

AUKOS INFOCtMCUOS BIŪBUI 
CHICAGO, ELL.

šv. Kryžiaus parapijoj, laike 40 vai. 
atlaidų, 27 d. balandžio Dr. A. K. Rut
kauskas išaiškinęs dalyką prašė paau
koti Lietuvių, Informacijos biurui 
kiek aukų. Aukavo šie kunigai:

Kun. A. Skrypko $5.00, knn. K, 
Skrypko $3.00, knn. P B. Serafinas

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

jai reikalingi pagelbos taigi jūsų prideristė jiems pa
dėti.
Mes gvarantuojame, kad, jūsų pinigai bus nusiųsti 
tam asmeniui, kuriam siųsite ir be mažiausio užtruki 
mo. Mūsų susirišimai su Rusijos bankais leidžia 
mums taip padaryti. ' '
Prieš siuntimų pinigų pasiklausk mūsų apie kainas, 
nes rubliai dabar pigesni, neg kad pirmiau jie buvo. 
Visada siųsk savo pinigus per senų ištikimų

PEOPLES STOCK YARDS
State Bank

Askiaad Ate. !«■>. 47>tas <ah 

Chicago, III.

Se e lausla, didžiausia Ir stipriausia, BANKA 
vakaruose nuo Stock Yardu.

t?

Suaukotieji 
gerb. kun. A, 
biuro kasininką.

Išviso 49.00 
pinigai padėti pas 

Skrypko Informacijos

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Božel Bubnienei. Tamstos straip 

snelį dedame, kiek sutrumpinę. Buvo 
perilgas ir, vietomis, perskystas. Vi 
sas svarbesnes mintis užlaikėme.

O. Bal&navičiui. žinutė neindomi.
Nekviestam Svečiai. Dedame trum 

pą žinutę, kuri pirmiau atėjo. Korės 
pondencijoj per ilgi išvedžiojimai ne
tinka.

Ramoškai. Peržiūrėsime
Pakarkliui. Tamstos nors ir sakote, 

kad seka draugijos žymė, bet mes jos 
nerandame. Nedėsime.

Ex Cicilistui. Gaidas gavome, ačiū.
Juozai Alenskui. Tamstos praneši

mas atėjo per vėlai į praėjusį numerį, 
į šitą-gi dėti būtų nenaudinga. Pa
liekame.

. t e» .... .
SKELBIMAI.

ATMAINA OBE.
Atmaina ore, rodos, turi didelę
intekmę į kai-kuriuos žmones 
ypač tuos, kurie kenčia nuo reu
matizmo ir neuralgijos. Bet mes 
randame tai ant tų, kurie yra 
apsirgę kokia nors betvarke virš
kinime. Jie nustoja savo apetito 
i miego, kenčia nuo koktumo ir 
dažnai net vėmimo, taipogi nuo 
kitokių trukdėsių. Visoms to
kioms ypatoms mes patartume 
Trinerio Amerikonišką Kartaus 
Vyno Eliiirą, kaipo pasitikėtiną 
palengvinimą. Rodosi, tartum 
žarnos atsisakė dirbti ir atmatų 
akumuliacija užnuodijo kraują. 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras veikiai išvalo žar
nas ir priduoda joms naują jė
gų. Jisai suteikia sveiką apeti
tą ir pagelbsti virškinime. Kaina 
$1.00. Aptiekose. Jos. Tri
ner, Manufaeturer, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago.

Raumenis, sunkiu darbu nu
vargintos, turėtų buti trinamos 
Triner’s Liniment'u. Kaina 25 
ar 50c., per pačtą 35 ar 60c.

AB NORI PIRKTI OKU:
Kam reikia po anglią kasykla* aa 

vo sveikatą baigti, kam Teikia po 
gyvolią piovinyiiaa, po nesvarų orą 
tau grabo ieškoti, kam reikia karš
tą geležį nešti, kad ant ūkės yra 
sveikesnis, linksmesnis ir turtingesnis

DIDELE PROGA
Didelė proga ingyti farmų, 

kad ir bėdiniausiam žmogui ir 
su mažu kapitalu. 75,000 ak
rų derlingos žemės, arti prie 
geležinkelių ir turgaunų mie
stų lietuvių apgyventoje ko
lonijoje, Perry ir Pulaski pa
vietuose, Arkansas valstijoje. 
Žemės derlinga, klimatas ma
lonus, vanduo švarus, sveikas 
ir ganėtinai. Žiemos vi
sai mažai, vasaros nekarštos; 
čia auginama dvejus javus 
kas metas. Žemė yra juodže
mis maišytas su moliu, šmo
tais yra juodžemis maišytas 
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- 
ra lengvai išdirbama. Turi
me daugybę išdirbtų farmų 
su gražiais sodnais, medžiais 
ir budinkais prie gražių upių 
ir šaltinių. Parduodame pi
giai. Neišdirbtų žemę par
duodame nuo $8.00 už akrų ir 
augščiau lengvais išmokėji
mais, taip, kad perkant labai 
mažų dali reikia įmokėti, li- 
kusius-gi per ilgų laikų. Tai
pogi mes pabudavojame tro
bas, išdirbame žemę, užveda
me sodnus ir viskų tai daro
me ant labai lengviij išmokė
jimų, jei kas to reikalauja. 
Čia yra jau daug lietuvių far
merių apsigyvenusiu ir visi 
gyvena linksmai ir pilnai pa
tenkinti. Jei Tamsta tuo
mi interesuojes ir nori ingy
ti sau sklipų žemės, ateik į 
mūsų kontorų arba rašyk ko
kių žinių nori, o visad gausi 
už dykų. Jei kas norėtų ten 
gyvenančių lietuvių farmerių 
adresų, mes mielu noru pri
siusime. Perkantiems žemę 
apmokam kelionės kaštus.

ARKANSAS FARMS CO. 
J. D. SIMAN0WSKI

239 Railway Exchange Bldg.,
/ Chicago ,111.

DRAUGUy REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYBA

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

Raštininkas Adv. A. A. Šlakiu, 
3255 So. Halsted st., Chicago, I1L

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson at., S. S., Pittsburgh, Pa.

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

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

hington st., Nonvood, Mass.

Mr. Lbk B.4Eal Aa.
- valdybos aatraiat:

PreaidaBtu: K. J. KnMkaa, 
59 To Byob oL, Brooklyn, N. Y.

Vioe-proridontM: J. Riktorai- 
tia, 91 Congrom avo, Watorbvy, 
pana.

■ekvatorius: J. 8 YaalBauakaa, 
IU N. Oroouo at., Baltimore, Md. 
i Kaaiorlua: Pranu Burba, 4M- 
58 Main st, Edvrardsville K3ag-Pa

Km. 7. Iaiuru, P.

i

—



—s;
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O. Freeland, Pa.

Dvaaiikaa Vadovai: Kun. J 
Jakaitii, 41 Providenc* «t., Wo» 
eoater, Ifaag.

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitū, 122 B. Moada ak,

Wilk«s Barre, Pa.
V. Lukoševiėia, P. O. Miaararilla, 

-------------------- a_
ŠVENTO MYKOLO DRAUGIJOS. 

EOCKFOHD, ILL. VALDYBOS AD
RESAI:

Pirmininkas, Kazimierus Miltlas, 
1025 8. Main St.

Vicepirmininkas Mikolas Jankevi-
lia, 1614 15th 8t.

Protokolų raštininkas, Jonas J. 
ilarčaitis, 1530 S. Vest St.

Finansų raštininkas ir Iždininkas 
Povilas P. Petrėnas, 430 Island avė.

Iždo globėjai: Jouas Žlibinus, 112!) 
S Church St.

Vin\jntas Kadzevičia, 411 Island 

a v.
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 

S. ĮVest St., ir Izidorius Komza.

•v sako Juoaapo Draugijos, Slęboygan, 
Wi»., valdybos adraąai:

Pirmininkas Skiris Antanas, 90!) 
Indiana avė.

Pagelbininkas Bubnis Juozus, 735
Indiana avė. •

Paštininkas Rutkauskas Juozas, 
1015 Clara avė.

11. Raštininkas Brusokas Antanas, 
101!) Dilaughaui avė.

L. Katalikiškų 1). 8. Brooklyu.
Kasos globėjai:
Mareulaitis Antanas, 1889 S. 14th st 
Kužauskas Andrius, 1628 įį Indiana

avė.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clara 

ava.
Kasininkas Balčius Juozas 

Dilingham sva.
•18

S. L. R. K. A. KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI.

DRAUGYSTĖ SV. JURGIO KABEI- 1 
VIO, NORWOOD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Prot. Rast. J. Verseckas, 1184

Washington st.
Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleasant

et
Iždininkas V. Kavaliauskas, £3 

Btaravant avė. •
Iždo globėjai: K. Spriridavišja, 

1025 AVashington st.
8. \ itkauskas, 1038 Washingtos st.

Maršalka G. Glėbas, 61 Struravaat 
avė.,
DRAUGYSTĖS BV. JONO EVANGE
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAU

SYBĖ. x
Prez. Ig. Lieltavičia, 1930 S. Union

are.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W. 

19th PI.
Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 st.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718 

W. 15th st.
Kasininkas Aut. Leknickis, 1739

So. Halsted st.< ■ r
Maršalka Petras Augustinas 718 

W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį sedėldienį 

kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

AURORA, ILL.
154 kuopos susirinkimas atsibus 

nedėlioj, !* d. gegužio, pusiau antros 
vai. po pietų, 10 N. Broaday.

Geistina, kai} visi tos kuopos na 
riai susirinktų ant to susirinkimo, 
bus labai daug svarstymo.

Wm. Šoris, Rašt.

DRAUGIJŲ DOMAI
Konferencija atsibus 16 d. gegužės 3 
vai. po pietų, (nedėlioj) Apr. P. šv, 
parapijos mokyklos kambaryje. Malo
nėkit visi delegatai ir Tautos Fondui 
aukų rinkikai ’•— pribūti.

Pirm. P. Montvila.

Farmos,
Geriausios Parmos!

DRAUGYSTĖ fiV. MYKOLO ABKA 
NIO^O, COLLĮNSVILLE, DLL.

Prezidentas Juozas Gudeliauskas, 
239 Hesperia st.

Vice-prezidentas V. Murauskas, 245 
Seminary str.

.Prokolų Raštiniukas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916 
High str. n -

Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 
419 So. Clinton str.

Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vandelia str.

Rinkėjai Antanas Gudeliauskas, 
691 N. Hesperia str.

Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N. 
Hesperia str.

Metiniai susirinkimai atsibūna 2 
ketvergį sausio m. Pusmetinių} 2 ket
vergį liepos, Paprasti susirinkimai 
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergį kiek
vieno mėnesio.

NEKALTO PRASID. PAN. BV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD

MINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349 

Bo Lincoln Sstr., Waukegan, IH.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pa- 

yilkykė, 1349 So. Park avė., Wauke- 
gan, III.

Protok. rašt. Antanina Kasilians- 
klotė, 1345 8o. Park avė., Waukegan, 
BĮ.
Finansų rašt. -- Elžbieta Nevardans- 
kaitė, 1221 Vietoria st., Waukegan, 
BĮ.

Kasininkė — Marijona Zeleaiakin- 
tė, 1320 So. Lincoln st., Wa’k«gan, 
BĮ.

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas subudinkais, sodais, užsėtais 
javais. Turiu visokio didumo farmų. 
Žeinė-molis su juodžemiu ir molis su 
smielžemiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugybė far
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj Ameri 
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur 
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams. 
Apielinkėj miesto Scottville, Mason 
County, Micliigan. Kuris yra turgau- 
niausis farmerių miestas visame Sta
te Mich. Viduryje derlingiausių ir 
gražiausių lygių laukų. Keliai žvi- 
ruoti (Pieniai) upės ir ežerai pilni 
žuvies. Scottville yra lietuvių koloni
jos centru ir randasi, arti prie Michi- 
gan ežero portavo miesto Ludington; 
turime geriausių transportaciją, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslai nes ir visas gėrybes.

Broli lietuvi, neklausyk kompanijų 
ir jų -agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų smeltynus ir 
pustynes. Ant tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės 
į Scottville, Mich. aš turiu geriausių 
žemių, geriausios kokios gali 
žemių su molių juodžemių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau
siame krašte. Nusipirkęs nuo manės že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ii 
tapsi greitai bagotu. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žem- 
lapį (mapį) lietuvių kolonijos ir far
mų kataliogį. Adresas:

Afltofl Kiedis

Peoples State Bank BĮ 1g. 
Scottville, Mich.

Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono 
Kmito. Vertikas savo darbų atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamseniųjų gy
venimo pusę, parodo visų skurdų ir 
niekingumų, kuris slepiasi po žiban
čių skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina 
turiuį. Didelė knygų susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik............................................................ $1.00

Nemažiau nusisekus už ‘ ‘Oliverį 
Twistų” yra ‘‘Huckleberry Finuas” 
Parašyta visam pasaulyj, pagarsė 
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir 
versta iš anglų lietuvių kalbon jau 
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Twistas rodo gy
venimo tragedijų, taip Huckleberry 
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip puikiai suge- 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatskirimų draugų Tarnų 
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių 
draugų keliones ir nekartų nusijuoks 
iš jų prietikių.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži- 
mas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6%X81^ colių talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. 
Kaina su nusiuntimu ..........................75

Tikras malonumas skaitytojui įr 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė šv. Kazi
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
skaitytojų patrauks geras pasiskaity
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
žių artistišku leidinių, bet šv. Kazi
mierų galima drąsiai priskaityti prie 
gerų-geriausių. Turinys susideda iš 
keturių dalių: 1) Šv. Kazimiero gy
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai- 
Parašė kun. P. Lapelis, 2) šv. Kazi
mieras jaunomenės idealas. Parašė 
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv. 
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai 
apibūdindamas savo temų. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20 

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė? 
Dievas visados ir visur tave mato. 
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarų. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai- 
stpbę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu
nija. Meldingumas į šv. Mariją Paną ne
apvilia: . Suprask maldos galybę, ir 
Dėlko tiek žyra nuodėmių. Kaina .5 

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 
atmetimų viršminėtoj knygutėje.
Kaina .........................  5

Reikalaudami adresuokite: I 
DRAUGAS PUB. CO. 

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

Dovana 
Giminėms

Nėra geresnes dovanos tavo gi

minėms Lietuvoje, kaip pasiunti

mas jiems keletą rublių pavasa

rio reikalams.

Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per
DRAUGO Admlnisraciją. Tavo giminės ken- 

čiadidį skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke
letą rublių.

Dabartinė rublių kaina yra sekanti:
10 rub. už $5.05
20
30
40
50
75

$9.95
$14.90
$19.80
$24.70
$36.75

100 rub. už $49.00 
200 ,, $98.00
300 ,, ,, $147.00
400 ,, ,, $196.00
500 ,, ,, $245.00
1000 .. .. $49000.

Šis kursas yra geras tiktai dabar. Rublių 

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

Norėdami nusiųsti pinigus savo giminėms, parašy
kite aiškiai vardą, pavardę ir adresą pinigų priėmėjo ir 
taip-pat aiškų ir pilną adresą siuntėjo. Išpirkite mo- 
ncy -derį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su 
laif k u atsiųskite į Draugo” redakciją žemiau padėtu 
adifsu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir 
pr: tesime 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.
18041 W. 46th Street, Chicago, III.

Norintiems atsilankyt’ ypatiškai, Pinigų Siuntimo
Skyrius atviras nuo 2 po pietų iki 9 vai. vakaro.

MailniĮ darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

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

Telephone Drover 6300
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Jo šventenybes Popiežiaus Benedikto XV Santaikcs Malda
lšgązdinti baisenybių karčs, kuri naikina žmonės ir tautas, mes kreipia- į
roės. o, Jėzau, Į Tavo mylimiausią SirdĮ. kaipo musų paskutine viltį. O.
Mielaširdingas Dieve, su ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitą bai i ', 
šią bausme: O. Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku- RAsį 
rios mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu ižpildei pasauliui die- 
vISką pasigailėjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp 
žmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė • 
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; Šitoje valandoje, kuri taip baisi į 
didžiauąja neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kartą lai Ta- 
vo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo ! :
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei : 
mynų; nuo kurių atimti tėvai; -asigailėk Europos, ant kurios užėjo išnai į . Į'-.y 
tinimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėmsinkvėpkramybės sumany- • / į.
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuokitos;Tu. Ku- Žič ? -I
ris liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink Į, 
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- Į ' i ?
paštalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais 
mielaširdingumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir- ijįi. 
ati musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe Ir 
Tu, o, švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartos laikais, buk ir 
dabar ausų pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios nad., 1915

Tas didelis su jo paties parašu pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV 

su Jo Šventenybes Santaikos Mal

da parsiduodk “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 kataEko namuose.

Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.

Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakcijų.

1800 W. 46th Street,
CHICAGO, ILL.

DRAUGYSTĖS SV. JONO KRIKšTY- 
TOJAUS, MELROSE PARK, ILL. 

VALDYBA;
Pirmininkas J. Žvirblis, Box 595 

Melrose Park, Iii.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Box 151

II

Melrose Park, III,
Org. nžžiūr. prot. rašt. A. .Tasinskas,

1300 St. Charles avė., Mayvvood, III 
Finansų rašt.’A. Samalionis Box 593

Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5OQ1

12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečių nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, pirmų vai. 
po pietų J. Waleliinlio svetainėje. 2018 
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose 
Park, III.

ŠVENTO ANTANO DRAUGUOS, 
tVAUKEGAN, ILL.. VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponus Keliotis,

1344 So. Jackson Str.
Pagelbininkas, Kazimieras Burba,

1416 So. Park Avė.
Protokolų raitininkas, Antanas 

Ramoška, 1338 8heridan Road.
Finansų raitininkas, Jronimaa Sko- 

mulinas, 712 — 8th Str.
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327 

Bo. Victsria Str.
Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziakis, 1113 — lOtb

Str.
Raimunda Bulsvlčis, 1330 So. 

Jackson Btr.
1. Maršalka, Pranas Dnpkns, 1407

So. Park Ava.
3. Mariai ka, Aatnnas Didjurgls, 

1327 So Park Ava. ,

Čia jau yra pirkę farmas apie 300 
lietuvių, ir beveik visiems lietuviama 
yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fountain, Mich. yra geriausios kvie
čių, dobilų ir .bulvių žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fountaino 
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Aš turiu pardavimui 93 pradirbtas Ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nędirbtos žemės nuo $8.00 iki 
20.00 už akrų.
..Fountain yra didžiausia centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 što- 
rų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi
nai. Perka visokius javus žemdirbystės 
produktus ir materijolų. Tik 4 mylios 
nuo katalikų bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, o aš su au
tomobilių pavėžinsiu, aprodydamas 
daug patogių farmų iš kurių galėsite pa 
sirinkti sau uatinkamų vietelę. Per 
kantiems žemę kaštus ui geležinkelio 
tikietų sugrąžiname. Mapos ir žemių 
aprašymai dykai. Rašyk tuojans.

7. A. 4EMAITI8. 
FOUNTAIN. MICII.

Dovana Farmg Pirkėjams
Didelis Farmų listas dova

nai, didžiausioj lietuvių kolo
nijoj, su aprašimu daugybės 
farmų pardavimui, išdirbtų 
su budinkąis, sodnais, gyvu
liais ir be gyvulių, didelių ir 
mažų, teipat ir ne išdirbtos že 
mės parsiduoda pigiai ir ant 
lengvų išligų. Žemė geriausia 
koki randas visoj Amerikoj, 
netoli nuo didelių miestų, ir 
gerų markėtų. Jeigu manai 
pirkti rašyk laiškų tuojaus su 
užklausimu farmų Esto.

Chas Zekas & Co. 
127 N Dearborn st Room 808 

Chicago, III.

KNYGŲ MĖGĖJAMS!
Nuo seno yra sakoma, kad “Knyga 

— žmogaus geriausias draugas”. Bet 
svarbu, kad draugas — k|yga būtų 
gera ir suteiktų skaitytojui nan 
dų. Kaip -tik tokia knyga 
ir yra "Oliveris Turistas”. Parašyta 
žinomo anglų rašytojo Charles

Motery Domai
Nesivargink prosuodama seno

mis prosomis. Su “Imperial” 
prosą galima suprosuotį didelės 
šeimynos savaitės skalbinius į po
rą valandų. Galima prosuoti kur 
tik nori; vidui ar ant oro. Už
kaista patį per savę. Niekad gal
vą neskaudės. Dvi savaitės duo
dame bandyti dykai Rašyk 
klausdama informacijų.

Adresas:
NEW EFA SALES CO.

P. Mulevičius, Mgr.
2118 W. 55th st., CHICAGO, ILL.

S&utliausi Attstriht Bemeta
/fcyjįgg Jupanai

Kalnias Galima Išmainyti ant
Pininga ar&a Brangiu Derany

Visi jusi iine V,si juos r<ua 
Vi d jbss giria

ŽAba KrautttH RkA«*>

1

Parsiduoda dveji moderniš
ki namai 20X 38 artt 30 pėdų 
loto ant Sacramento avė neto
li 46-tos gatvės.

Vandens siuros ir gasas 
gatvėje. z

Kaina $3,550.00. $1,500.00 
įmokėti, likusius ant išmokėji- 
snio. Atsišauk pas

WLODARSKI BROTHERS 
SAVINGS BANK 

1653 West 47th Street

FARMOS! FARMOS!!
40 akrų, dalis išdirbta, 10 akrų 

nuvalyta, žemė juodžiamis su moliu, 
trįs angliškos mylios nuo miesto, arti 
mokykla, geri kaimynai ir didelės 
farmos aplinkui.

Kaina $650.00 — įmokėti $200.00 
po $50.00 į pietus likusius. .
ORIMMER LAND COMPANY,
1286 Milwaukee avė., kampas Pan-1 
liną st., 3 lubos Chicago, IU.

.iŽiii ■ ■ ■ ■

Laikrodžiai, diemental Ir gryno 
aukso vestuvių žiedai labųj pigiai- 
Galima pataisyti laikrodžius nežiū

rint kaip jie butų Sulaužiti.

Franola F. Luką a 
taksi niekai Ir Lakiažlalakas

1822 W. 47th Street Chicago, Iii.
Netoli Hoaore St.

P.yffifeir!
c.UV

........ ............. •

George Po los
BILLIARDU SALE

Skaniausi Cigarai
Lietuviai Užkviečiami

3S08NALSTED ST. CHICAGO

NAUJA KNYGA.
Išsimokinimo Gaidų (notų) 

lietuviškoj kalboj ant visokių 
instrumentų. Dainuoti. Už pirmą 
lekcija iš knygos. Prisiųsk si
dabrinį 10c.

Adresuokit:
GEORGE BARONAS

MC KEES ROCKS, PA.

PARSIDUODA FARMOS. 
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir

sveikų vandenų ir žuvingų \žerų, 
kur daugelis lietuvių yra apsigyvenę 
ir gauna iš tų žemių visų maistų. Ne
reikalauja prašyti, kad bosas duotų 
darbų, bet jaučiasi patys ant savęs 
bosais, žemės gera ir derlinga. Oras 
toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng 
va ingyti. Galima gauti nebrangiai ir 
visokiomis išlygomis šuo 12 iki 70 do
lerių už akrų,.

FRANK BAKONAS, 
Millerton, Mich., Mason Co.

13—19.

Ad. Newman & Son
Commission Merchąnts

4511-13 Šo. Ashland Avė. .Chicago, III.
Šiuoml mes pranešame savo prletellams flr užtarytojams, kad mes danginsi mes apie 1 d. 

Gegužes Iš musų dabartinės vietos j savo naujuosius.ųp^tys, kurie r>ndasl 4420-22 8o..AfthlA(Ul 
Ay<. Ton ipes pardąvlnėsirae kiaušinius, sviestą, surj, vaisius, daržoves ir paukščius.

Tariame ačiū už praėjus) prieteliškumą Ir mums prielankumą ir tikimės, kad mu^t( 
broliškieji ryžtai bus taip tvirti net tvirtesni musų naujoj krautuvėj.

Tardami dar kartą ačiū Liekame
Su pagarba

Ad Neuiman Ą Sm-

\



DRAUGAS
Geguž. (May) 6, 1915, N. 19.

“Kare - kainos sumuštos - Karš” Viskas už $5.95

MŪSŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMBJIMAS. PINIGAI NERKI- 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIBMU8, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supa- 
iindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me Sitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontasšnė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALIS 
PASICLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir save 
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

^•^.^rr::r:*rrnxrrrrrTTi
Phone Drover 4241

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyri, Ir v*lkf Ll<*k-

Resid. 4613 8. Ashland Ava.
Valandos: t— 12 ii ryto 

1—3 po pietų 
(—9 vakare

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatves

DEPT. 991,
EXCELSIOR VVATCH CO.

IaLĮ?

Bell System

AMERIKCI

LIETUVIU PIENRASTI5

VISUOMENES, 

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių Dienraštis ‘ ‘KATALI

KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ............. .. ............ $5.00.
Pusei metij ..................
Trims mėnesiams ....
Dviem mėnesiam ....
Europoje metams 

Praneškite savo adresą,
pasižiūrėjimui vieną numeri veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANĖVICZ PUBLISHING COMPANY

3249-83 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A.

CHICAGO, ILL.

Phona Drovor 7800
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEYICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeras 
Byšau Vyri, B>,,rV lr VilkV Ll*,s

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

Telph one Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka 

3364 So. Halsted St, CHICAGO
(kampas 34tns)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioms ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST„ CHICAGO

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326
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SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1807 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAULE IR ADAMS ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant ubo VIENO DOLERIO ir daa- 

<iaa až kariuos mokam 8 naofthfias ant Sietų, karį pride 
dam kas pašė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaojs 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua; 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

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 Ava. Chicago, III,

■•••■■••••KMK! T^TT TTT1TT TTU I ■ ■ »»»—

Lietuviškyjiį Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienaolyne yra. prirengiamoji mokykla, aitaonių aky 

rių pradini mokykla ir augštoji mokykla (High Sehoo V
Lietaviikosioa Sesers priima pas save mergaites moki 

nimui ir ižaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paišy
mas, sinvinėjimas ir taip tolina.

GEBOS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžig'ja kreipties prie Motinos Perdėtinėa

Bar antrais:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

H 6700 S. Rockwell St Chicago, III.
Rfturntfrcir-r^-—

Telefonas Yards 1654
N e W M AN

Auksininkas
4825 So. Ashland Avė.

Diemasital, laikrodžiai Ir brangieji 
ak mena i Kuopų Ir emblemų špil

kos. Pataisymas musų
specijalMkumaa.

Tai. Tardė 1138
LlitmlUii Sriborlus

Seniausias, pigiausias grahorius 
ir tirinetojas dėl pavarfžlitĮ-nai- 
laičių.

F. A MAŽEIKAI
MII Altam Sn. CHIMBO. ILL

PLENUODAMAS SAVO DARBĄ neužmiršk publi

kos stočių Telefono komupanijos. Jei neturi 

savo linijos, publiškoji stotis yra kitas geriau

sia dalykas.

Kada biznis pamažėja, laikas yra brangus — jis 

yr pinigai. Negaišink be reikalo bėgiodams iš 

vietos į vietų, bet surask artimiausių publišką 

telefono stotį ir pasiek savo kostumerius iš jos. 

Tiap galite atsiekti daugiau ir kaštuos labai ma

žai vartoti

Telefono Kelią

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ
e

ar “ŽVAIGŽDĘ”
"ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias 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”

365t Richmond St, Philadelphia, Pa.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras

33

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

W. 46th St.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj

TURINYS

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

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

Kaina 20 c.
Pusė gryno pe no skiriama

“Tautos Fondui”
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Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR 
ARK ĮTEKTAS

Rooms 1003-1004
167 W. Wa»hingtoo St

įžnycios ,mano — 
t stačiau Šv. Kryžiaus

nyČią Chicagoje.

Chjcago, III

i

Ui *Išeivių Draugą”
LIETUVIŠKA BANKA

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Eitas, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigu, Į Banks užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia

rrocentą ratomia ant metų. Siuučiame pinigu.
v i uis dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame žifkorte, ant visų 
linijų | krajų ir iš krajaus, taipgi tikietua ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europa.

Musų Banka išdirba visokiu, raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laišku,. Tik kreipkite, 
viršminėtų antrašu.

. A. Norkūnas,
Vienatinia Lietavia išdirbėjai

•r1
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: jįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar. 
būt atlieku artis
tiškai.

N. A. Norkūnas
161 MILUOSE, ST., MONTELLO. MASS.
n-i:

Mokiname Angliškai
y įsose dalyse Amerikos Ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali Išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia Ir tobullngiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori Išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

Sohool at Lnn<«a<«a

1741 w. «7W Strnt, Cklun, IIL

Plymouth National
BANK.

Kapitolu sa pervirti! 

1165.000.00.
Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytąją Valstiją va) 
džios. Moka 3 nuošimčiu, 
nuo nudėtą pinigą. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Poatlethv&ito, 
iždininkas.

M*"dagu» patarna vi įtins

SAUGOSIES pa

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Richterio 
Pain — Eipeller 

bu inkaro ženk
lu, kaip ant pa
veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš 

F. Ad. Richter &Co
*74-60 VVashington 

Streei,

NEW YORK.

Mr Skaitei Kada Laikraštį “LIETUM?" 
Gal nežinai kur |ų gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1-00. 

Rašyk adresu:

A. OLSŽEWSKI,
3252 So Halsted St., CrttCAGO, ILL.

T

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SF.REDA, BROOKLYN, JI. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso buieto, o 
prenumerata kaštuota metams Us $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; .nelams 

$3.oo; pusei metų $1.5{ .
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn. N. Y.

1

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE"
Jan 25 metai, kaip išeina U- 
tarninkas ir Petnyčia. Prennmer?- 
ta kasztuoja metams: Amenknfg 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 melams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — CO.
Mahanoy City, P*

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias is karės.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto 

perėjūnas” (trankimasis po Vokietijų, Luxemburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.

4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. “Lietuviai Anglijoj”.
■4 6. Korespondencijas.

7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
;; 8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centą).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
P

Mossend, Lanarkshire, Scotland.

h

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% juau pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.-

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

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

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

• 9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare, 
VALANDOS: ■ NedįUomit ^12 priei piet

3255 So. Halsted St.,

S I
Telephone Drover 5326S

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
Gydo visokias Ilgas 

Specijallste moterų Ir valkų ligose

Chicago, llli.

'jOBeMma.
Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 

la l;ą, 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.
1800 W. 46th St. - Chicaf UL

rimrnsiniTni------ r —

Tūkstančiai Doleriy
Kasdien yra žmonių išleidžiami 
pasiklausymui garsių dainingų
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų galite 
girdėti savo namuose viskų mū
sų garsiuose gramafonuose, ku
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant išmokesėių.

Po $1.00 į mėnesį
3 mėnesiu Bandymas DYKAI
24 ir 50 daininkų ir muzikališkų 
gabalėlių dykai. Raštiška gva- 
ranciįa ant 15 metų. Rašyk mums 
reikalaudamas mūsų nemokumo 
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PHONOGRAPH CO.
91 E. 4th Street. Dept. I to)

NEW YORK, N. Y.

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gęrą katalikišką paveikslų. Mes tik ką ga 
vome siuntinį įvairių paveikshjjtaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos, 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir. 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio 
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno 
25 centai.

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

Adresuokite:

Draugas Fhiblishing Co.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.

— =====--------------------------------------Ąij


