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Darbin inkųRei- 
kalai.
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.Vienas reikalingųjų kiekvienam 

Amerikos lietuviui darbininkui da
lykų, *yra tai amatų mokėjimas. 
Tai kasdieną sutinkamas klausi
mas. Nes Amerika yra industri
jos ir specializacijos šalis, taigi 
kiekvienam aiškiai matomas daly
kas, kad tokioje šalyje reikalin
ga daugiausiai amatninkų ir dar
bininkų, kurie tikrai žino savo 
darbų. Tą atsiminus nebus ste
bėtiną,"kad paprastas darbinin
kas,- kurių mūsų tarpe. toks di
deliu skaičius, ir be darbo gauna 
p?avaiWči^ti, dažnai gana ilgą lai
te į. u , gavęs, darbą, gauųa moke-

būdu negalime įsjdirbti-ingyV rei
kalingos praktikos ir liekame 
‘‘•taip sau” darbinininkais be jo
kios prieš save ateities, tik dirva 
socijalizmui, kuriam invykus, ir 
padalinus visiems lygiai turtus, 
mes manome galėsime pieno upėse 
maudyties.

Be kantrybės, mums stoka susi
pratimo, jei taip galima išsireikš
ti, ir savęs pažinimo, t. y. nežino
jimo ką gali veikti ir kaa ge
riausiai sektųs dirbti. Jei, dalei- 
skime, esi šiek-tiek linkęs prie dai- 
lydės darbo, bus ne kas kitas, kaip 
tik savęs nežinojimas, jei eisi į 
geležies liejyklą, ir.,lito vien dėlto, 
kad ten ■ dvidešimt eentų į dieną 
gausi daugiau,, neg rakandų dirb
tuvėje, o užmiršti, kad čia iigiau

kurio vos tik pragyventi ga.- galėsi dirbti ir, laikui bėgant iš-
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Arnoto šiokiu, tokiu, žinovu. Ge- 
leidęs liejykloj gi dirbdamas, ke
lias savaites padirbęs, mesi darbą

■ -irū" m. ^lias dienas pavaikščiojai vėl
kas p tik eauna daug^dideenį md-'\ei8į kokiou kiton dirbtuvėn, čia 

AliKo i, mesi ir vėl eisj Nei nei
praktikos, nei pinigų, o kiek blo
gų papročių ingysi, kad net pats 
stebėsies, jei tik akylai į savo gy
venimą pažvelgsi, pasijutęs jau 
negeistiname padėjime.

h, nešnekant jaū apre j^ilinksini- 
‘'ią iijajpštSrtrtūnąykiirie dėl

iresnį, oėtkir lengviau dirba ir ne 
nibijo tiek užvaizdos bauginimų, 
nesibijo net ir trumpo bedarbės 
laiko. Uivarsde- pats be reikalo 
jo nei nebaugins, nes žino, kad į 
jo vietą bus nelengva kitas gauti, 
tai ne paprastas darbininkas, ku
rių prie dirbtuvės durių stovi ne
mažas skaičius. Tik ir laukia, 
■kad kas juos samdytų. Tiesa, pa
sitaiko, kaikada ir flmatirrt«koi be 
darbo likti, bet tokie atsitikimai 
neatsitinka taip dažnai, kaip su 
paprastu darbininku, ir bedarbė 
jam nėra toki baisi, nes brangiau 

.imdamas už savo darbą, jei tik" yra 
taupus gali šiek-tiek daugiau su
sitaupyti, neg paprastas darbi
ninkas. Ir bedarbės laiku, toks 
dažnai tik poilsį gauna. Rodos 
■daug čia nereikia nei aiškinti, nes 
visiems kasdiena aiškiai matomi 
atsitikimai.

'Jei taip, tai kodėl mes amatų 
nemokame ir nesimokiname, ma
tydami jų naudą. Ant pirmo klau
simo atsakyti labai lengva. Bet, 
kad atsakyti antrąjį, prisieina 
mums pažvelgti giliau į mūsų pa- 
-fcių gyvenimą. Mes betyrinėda
mi savo gyvenimą ir atrasime, kad 
nesimokiname dėlto, kad stoka 
mums susipratimo, pasiaukos, na 
ir kantrybės. Tuos tris dalykus 
turint nebus jokių kliūčių. Dau
gumas man užmes, kad stoka pi
nigų ir nemokėjimas vietinės kal
bos daug čia kenkia. Tiesa mo
kėjimas kalbos dalykų stovį kiek 
perkeičia, bet tai negali sulaikyti 
nuo tūlo amato išsimokinimo. 
Mes matome, kad paprastas dar
bininkas, vos tik iš Lietuvos at
keliavęs, gavęs kokį nors darbą, 
kad ir dirbtuvėje, daleiskime prie 
dailydžių, bedirbdamas tris ar ke- 
turius metus lieka “įsidirbusiu” 
darbininkų, arba taip sakant savo 
rųšies amatninkų. Jam pinigai 
nereikėjo mokėti, nereikėjo nei 
vietinės kalbos žinojimo. Jis be
dirbdamas užsidirbo pinigų ir net 
pramoko kalbos tiek kiek jo dar
be reikalinga. Jis tą padarė tik 
ačiū savo kantrybei, išbuvo visą 
laiką toje pačioje dirbtuvėje, kas 
pas lietuvius darbininkus ne visa
da pasitaiko. Kad stoka mums 
kantrybės, mes patįs matome. Tai 
ypatingai apsireiškia atsiminus 
mūsų bėgiojimą iš vienos dirbtu
vės kiton, ar tai norint geresnį 
darbą gauti, ar kitos priežasties 
dėlei. Žinoma, bėgimą iš vienos 
dirbtuvės kiton negalima dar už 
Magą laikyti, bet jei tas bėgioji
mas atsikartoja, mes gauname blo
gą inprotį ir apatiją prie visokio, 
kad ir geriausio darbo ir jokiuo

Taigi dirbtuvėje dirbant gali
ma šiek-tiek savo padėjimą page
rinti. Bet nėra reikalo, net ir 
negeistina lieteliams į dirbtus
lįsti. Jei tik norėsime,' ines a t ra -'jo
sime užsiėmimų ir amatų, kurie 
gali mums duoti gerą pelną, net 
geresnį kaip dirbtuvėj, ir kurie 
nesunku išmokti. Čia jau reikia 
šiek-tiek daugiau, taip sakant, ap
sukrumo, anglų kalbos ir apsipa- 
žinimo sui šalies gyvenimu. Tokie 
amatai tiktų ypač čia pat.Ame
rikoj gimusioms. Ateiviai, ypa
tingai gabesnieji galėtų jais nau
doties. Čia aš turiu omenyje to
kius amatus, kaip murininkystė, 
namų statymas, rynų dėjimas, 
elektros prie namų darbai ir p. 
Tokie amatai tai geriausiai apmo
kami, ypač šiuo laiku. Jie dar ir 
tuo geri, kad padirbęs žmogus 
kiek laiko, susitaupęs kiek pinigų 
gali užsidėti nuosavę dirbtuvėlę, 
ir pradėti pats sau, ne “bosui” 
dirbti. Tik reikia darbo suprati
mo ir kelių šimtų dolerių tokiai 
dirbtuvėlei įsitaisyti.

MEKSIKA IR JUNGTINĖS 
VALSTIJOS.

1. Anglų leitenantas Harbord, kuris ateinančią vasarą ke
liaus ieškoti ir tyrinėti prietinio poliaus. Jis yra jau pietuose 
buvęs keturius metus. 2. Laivas Discovery, kuris bus vartojamas 
toje kelionėje. Ant to laivo ke liavo mirusis kapitonas Scott.

POLITIKA.

RUSIJA.

karės laivų. Tai vis įvyko tik ’ kompaniją, 
ačiū Turkijos nusileidimui, kurį 
galima išaiškinti vien tik nepa
sisekimu gauti nuo prancūzų pa
skolos, kuri taip jai buvo reika
linga. Kaip išviso ko matosi, tai 
Balkanų gyvenimas vėl pradės 
eiti į paprastas savo vėžes, tik ar 
ilgam. Balkanų gyventojai nuo 
seno žinomi kaipo karingi žmonės, 
ar jie iškęs ilgai nesipešę, tai nie
kas nedrįsta spėti.

KYNAI.

Naujosios Kynų republikos vė
liavoje jau nuo kiek laiko aiškiai 
išreikšti penki drižai. Tai ženk
las, kad Tibeto, šalis priguli Ky
nų republikai. Pastaruoju laiku 
ateina žinios, pasak kurių, tie dri
žai nuo vėliavos turės išdilti, nes 
susirinkę atstovai nuo Anglijos, 
Kynų ir paties Tibeto tariasi kaip 
padaryti su ta nuo svieto atsisky
rusia šalia. Atstovų susirinkimas 
tęsiasi jau kelintas mėnuo ir spė
jama, kad šalies neprigulmybės 
dalykai einą geru keliu. Tibetas 
liksiąs visai savystovi valstija ir 
Kynija neturėsianti jokios ten val-

kurios galva skai
tomas J. D. Rockfelleris. Toji 
kompanija senai jau ten dar
buojasi, bet iki šioliai ji turėjo 
tik santikius su paprastais pirkė
jais. Savo visokiais gudrumais, taip 
įsigyveno, kad vyriausybė pama
tė, jog ateityje gal būti naudinga 
visai šaliai, jei su ją įneis į pla
tesnį sąrišį, Kynų vyriausybė ir 
padare sutarti su minėta kom
panija, kuriai pavedama napto 
išdirbimas visoj rytinėj Kynų ša
lyje. Toji kompanija turės tiesą 
veikti visą, kas jos nuomone pa- 
sirodis reikalinga. Visą atsako
mybę ir apsaugą suteiks pati val
džia. Už tai ji gausianti tūlą pel
no dalę, arba, kitaip sakant, bus 
kompanijos dalyninkė ir padės 
jai uždirbti pageidaujamą turtą. 
Ar išeis tai šaliai ant gero nie
kas negali atspėti, bet kad ten 
turės įnvykti daug permainų tai 
kiekvienam aiškiai matoma. Atsi- 

geležinkelių, "naujų svirnų 
išdirbiniams laikyti ir daug vi
sokių instaigų apie kurias ra
mus senovės kultūroje užaugę 
Kynai nei nesapnavo.

žinti, kad ne tik prižiūriama, bet 
beveik ir valdoma, nes jei kokio* 
permainos įnvyksta Jungtinėse 
Valstijose, tos pačios permainos 
stengiamos įnvykinti ir ant salose 
Porto Rico, tai svarbiausioji vie
tą iš kur Amerikai pereidavo cuk
rinės lendrės ir cukrus, didesnė 
dalis vietinių gyventojų vien tik 
ir gyveno augindami tas lendres. 
Bet pastaruoju laiku,, Amerikai 
nuėmus muitą nuo prisiunčiamo 
iš kitų šalių cukraus, toji pra
monė beveik visai apsistojo. Dar
bininkai paliko be darbo; tur
tingesnieji, kurie lendrių augi
nimu užsiimdavo, išvažinėjo pa
likę tuščias plantacijas. Gyven
tojai kenčia tikrą vargą, ypa
tingai bėdnieji, ne tik ką išmo
kėti taksų valdžios reikalaujamų 
neturi pinigų, bet neturi nei iš- 
ko pragyventi. Tuo kaltinama A- 
merikos valdžia. Ir ištikro, ke- 
no priderystė užžiūrėti salos pra
monės dalykus jei ne to, kas 
ant savo pečių tą naštą prisiėmė?

EUROPA GINKLUOJASI.
Į Dažniau pradeda eiti gandai, 
kad Europos didžiosios valstijos 
rengiasi prie ko tai nepaprasto. 
Jau praėjusiame “Draugo” nu
meryje rašemė, kad Žuvėdija su
judo ginkiuoties. patįs žmoues 
reikalauja savo valdžios, kad jiJungtinių Valstijų santikiai su

visai suprastėjo. Tai P»- pipk g.

Tokių amatų išmokti yra tam 
tinkamos mokyklos, kuriose rei
kia šiek-tiek primokėti; bet no
rint galima pradėti pristojus prie 
mūrininkų ar kitų amatininkų il
gesnį laiką, dirbti, o užsidirbus 
pinigų, stoti į tokio pat amato mo
kyklą ir čia galutinai išsilavinti. 
Galima net ir taip, vasaros laiku, 
kada tokie darbininkai labiausiai 
pageidaujami, dirbti, o žiemą, ka
da mažiau tokių darbininkų rei
kia stoti į to paties amato mo
kyklą.

Taip gali daryti suaugęs dar
bininkas, kuriam nebuvo progos 
pirmiau to atlikti. Visai kitas da
lykas su čia gimusiais, kurie turi 
tėvus ir kuriems nėra sunku iš 
visų pusių amatas išmokti. Čia 
jau tėvų priderystė pasirūpinti sa
vo vaikais. Kiekvienas tėvas turi 
išanksto pasirūpinti koks amatas 
jo vaikui geriausiai tinka, prie 
kokio jo vaikas geriausiai linkęs 
ir stengties jį tokio išmokinti. 
Žinoma, tėvai čia turi elgties la
bai atsargiai, pasiteiraujant tuos 
dalykus žinančių žmonių, nes pa
skirtas amatas nėra tai vienos die
nos darbas, bet viso amžiaus už
siėmimas. Tėvai gi, kurie nesi
rūpina vaikams jokio pastovesnio 
užsiėmimo suteikti sunkiai nusi
deda prieš visą žmoniją ir prieš 
savo vientaučius. M—a.

Visam pasaulyje nuo senai žino- 
n^ą, jog Rusija viena iš tų šalių 
kurioje blaivybei nedaug vietos 
esama. Ypatingai garsi jos “vod- 
ka”. Lietuviai, mėgstantįs gerai 
išsitraukti, net Amerikoje atva
žiavę dažnai jos taip geidžia, kad 
net priverčia smuklininkus ir 
svaiginamų gėrimų pardavėjus jos 
partraukti iš pat “pirmųjų ran
kų”. Bet pastaruoju laiku girty
bei, na žinoma ir garsiajai vod- 
kai pradėjo rodyties pavojus ir 
tai ne iš kur kitur tik iš pačios 
valdžios pusės. Mat Rusijos augš- 
čįausioji įstatymams leisti instai- 
ga, valstybės Taryba per tūlą lai
ką svarstė dūmos paduotus jai 
kasi ink svaiginamų gėrimų plati
nimo įstatymus. Su kaikuriais 
pataisymais sumanymas priimtas. 
Daugiausiai rūpinosi įstatymų 
perleidimu buvęs ministerių pir
mininkas grafas Vitte. Pagal nau
jųjų įstatymų svaiginamų gėri
mų pardavinėjamo tiesos bus ge
rokai susiaurintos, monopoliai ir 
kitos pardavinėjimo vietos pagal 
valsčiaus nutarimo galės būti už
darytos. Miestų durnoms duoda
ma tiesa leisti jiems pageidau
jamą tik skaičių pardavimo vie
tų. Kas svarbiausia, nutarimuo
se uždaryti jau įsigyvenusias są- 
krovas leista dalyvauti ir mote
rims, kurios pirma tame klausi
me jokio balso neturėjo. Beto, 
smuklės bus uždaromos turgų die
nomis, ir naujokų sušaukimo (pri- 
zovų) ir atsarginių suvažiavimo 
dienomis. Gubernatoriai turės 
tiesą uždrausti svaigalų pardavi
nėjimą tomis dienomis, kai dar
bininkai atsiima savo algas. 
Draudžiama pardavinėti visuose 
valstybės ir viešose įstaigose, te- 
atrose, koncertų salėse ir įvairiuo
se viešuose soduose.

Taigi peržiūrėjus tą valstybės 
tarybos darbą, kuris jau lieka 
įstatymais mes drąsiai galime ma
nyti, kad Rusijoj girtybė turės

gerokai sumažėti. Girtybei su
mažėjus daug kultūros darbų, ku
rie dabar tik svaigalais užmuša
mi, išeis į aikštę. Tai kaip Ru
sijai taip ir po jos valdžia esan
čiai mūsų tėvynei turės atsiliepti 
ant gyvenimo. Tik truputi reikia 
paabejoti apie tų gražių įstaty
mų vykintojus. Ar neatsiras iš 
jų tarpo žmonių, kurie norės sa- 
von pusėn tą įstatymą išnaudoti.
Bet tas gal ir neįvyks, nes kaip
matytis iš buvusių valstybės Ta-1 žmogus. Dala Lama, kuris budi

silpnesn&s 
Bet kaip Kynams Tibetas pa

kliuvo? Pati pasidavimo arba už
ėmimo istorija indomi. Buvo ši
taip : Apie 1904 m., Anglija kaž
kaip iš šalies išgirdo kad Tibeto 
sostapilėje rusų valdžia turinti 
gerą vardą ir gyventojų užjauti
mą, ir pabūgus, kad Rusija ne- 
užvaldytų tos Anglams geidžia
mosios šalies, pasiuntė savo ex- 
pediciją į užgintąjį miestą. Rei
kia čia patėmyti, kad Anglija ir 
Rusija senai šnairuojąs už kaž
kurias Azijos valstijas. Miestas 
Lhasa, šalies sostapilė, buvo tai 
vienintelis miestas, kuriame išsky
rus tris ar keturius misijonierius, 
nebuvo inėjęs nei vienas baltas

rybos narių kalbų ir ginčų, jau 
augštesnioji Rusijos vyriausybė 
senai norinti reformų toje srity
je, kad ir įvedimas prieš kelio
liką metų monopolių sistemos bu
vęs atliktas tik tuo pačiu tikslu.

stų laikomas netik šalies svietiš
kai vadovu, bet sykiu ir augščiau- 
siu Budos pranokėjui, pajutęs be
siartinant Anglų expediciją ir ma
tydamas, kad jų spėkai neatsilai
kys, apleido miestą ir išėjo Mon
golijos linkui. Beklaidžiodamas 
pasiekė Pekiną, Kynų sostapilę. 
Jį čia priėmė nelabai maloniai ir 
kada sugrįžo atgal į Lhasą atrado 
jau bestovinčius ir miestą beserg- 
stančius Kynų kareivius. Jis vėl 
palikęs miestą pabėga prie savo 
vientikių į Indiją, kame ligšio- 
liai ir prabuvo, o Kynai, be jo
kio vargo užvaldė jiems svetimą 
šalį. Bet kaip matosi iš dabar 
esančio atstovų susirinkimo, ta 
šalis iš jų rankų turės vėl išsprū
sti.

BALKANAI.

Kartkartėmis buvo besikarto
jančios kalbos, kad trečioji bal- 
kanų karė turėsianti įvykti. Prie 
tokių nuomonių vedė Turkija 
pirkdama nuo Brazilijos didelį ka
rės laivą, taippat jos nusprendi
mas prisisavinti Chios ir Mytileno 
salas; Eplro graikų nenorėjimas 
prigulėti prie Albanijos, ir santi- 
kių tarp Turkijos ir Bulgarijos 
pagerėjimas. Vienok tai buvo tik 
tuščia baimė. Visi politikierių bi
jomai ir abejojimai taip ir nuėjo 
su vėjais. Dabar visas padėji
mas ant Balkanų pussalio prade
da blaivėti. Didžiosios Europos,'daugybės neapdirbtų turtu, ku

Iš visų pusių žiūrint Kynai, 
tai turtinga šalis. Joje randasi

viešpatijos pradėjo sutikti svar
besniuose ramybės klausimuose 
Jos privertė Graikų valdžią per
stoti kursčius savo vientaučius 
pakliuvusius po Albanijos valdžia 
ir palikti pietinį rubežių toj vie
toj, kur nutarė tarptautiškoji ko
misija. Trįs mažos salos, Tene- 
dos, Imbros, ir Caslellorizzo ten
ka vėl Turkijai ,kuri to reikalau
ja, kad galėtų apsaugoti Darda 
nellių persmaugą. Chios, Myti- 
lene ir kitos mėlynųjų marių sa
los, dabar graikų valdomos, jiems 
ir paliks, tik su ta išlyga, kad jie 
turės apginti ten, gyvenančias 
mahometonus, ir
verstų tvirtovėmis,

tų Šalių nepa- 
nei laikytų

rie kitose šalyse jau beveik išsisė
mė. Šalis dar turtinga visokiais 
mineralais — ji turi aukso, si
dabro, anglies, vario ir kerasino. 
Tik tie visi turtai guli žemėje, 
jokios naudos nenešdami. Dabar
tinis prezidentas Juan Si-Kai, tą 
visą gerai suprasdamas, išrado 
būdą kaip reikia tuos turtus iš
naudoti. Kaip jis mano išnaudoti 
kitus dalykus, mums pakol kas 
dar nėra žinoma, bet jrfu visame 
sviete pasklido žinia ką jis mano 
daryti su naptu iš kurio išdirba
ma keresinas, g asai in ar, ir daug 
kitų dalykų. Tuo tikslu jis kvie
čiasi visam pasauliui žinoma A- 
merikos didžiausią Standard Oil

užmušimo Anglijos pavaldinio W. 
S. Bentono. Tuo likosi užgauti 
Anglijos ir kitų Europos viešpa
tijų jausmai ir jos visos pradeda 
šiaušties prieš prezidento Wilso- 
no laukimo politiką. Jos spiria jį 
tikrai ištirti, delko Bentonas bu
vo užmuštas ir kas jį užmušė. 
Jungtinių Valstijų sekretorius 
Bryanas tuo reikalu kreipėsi į 
konstitucijonistų vadą Carranza, 
kad jis atkreiptų daugiau atydos 
į tuos dalykus. Carranzą pri
žadėjo, bet ar tai jo galėję val
dyti daug tvirtesnį generolą i?ž jį 
patį? Neveizint į tai, Carranza 
sako, kad Vilią neturįs tiesos da
ryti nei jokių sauvaldiškumų su 
svetimų šalių padonaisiais ir jis 
bandysiąs viską sutaikinti. Vil- 

| la gi, sako, kad visai jokių reika
lų su Bentonu neturėjęs, ir jis 
manęs, kad jis turėjo žūti iš ko
kio nors paprasto plėšiko ran
kos. Negana to, pradeda' eiti eikš- 
tėn tūlos abejones apie Bentono 
užmušimą. Jokio tikro pėdsekio 
nerandama. Asmens kuriems ge
riausiai prieinami tie dalykai, sve
timų šalių konsuliai, labai abejo
ja apie paskalos tikrybę. Neran
dama niekur jo lavono. Kitaip 
anot jų negalėjo būti, kaip tik 
jis kur nors sunaikintas su che
mijos pagelba.

Kaip ten nebūtų, bet manoma, 
kad Meksikos santikiai su kito
mis valstijomis nepagerės tol iki 
neįvyks ramybė. O ramybė ki
taip neinvyksianti iki kovojan
čių tarpan neįsimaišys didžiosios 
Europos viešpatijos. Tas įsimai
šymas turi būti ne su tikslu šalį 
užkariauti, bet tik sutaikinti. 
Jungtinės Valstijos, vienos be ki
tų viešpatijų, nesitiki to atlikti, 
dėlto ir AVilsonas laikosi kiek ga
lėdamas savo politikos. Tą jo po- 
itika remia ir kiti žymesnieji Ame
rikos veikėjai, buvęs prezidentas 
W. II. Taftas ir k. Bet iš antros 
pusės, tie kurie mažiau pažįsta 
šalies padėjimą, kaip ir tie, kurie 
dengiasi savo patrijotismui, nori 
kiek galėdami intraukti šalį į ka
rė. Ar pasiseks jiems tai padary
ti, laikas parodys.

PORTO RICO.

Porto Rico yra tai sala, kuri 
nuo tūlo laiko prižiūriama Jung- 
tinių^Jitlstijų. Bet reikia pripa-

pne garimo t* v 
jaus.

Ne ką kitą girdžiame ir iš Ru
sijos padangės, visoj Lenkijoj 
mobilizuojama atsargos kareiviai. 
Tas pats daroma ir kitose vai* 
stijos dalyse. Nors vyriausybė 
aiškina, kad tai tik paprasti ka-»- 
reivių bandimai, bet daugelis jaa 
nenori to tikėti, nes iš kitų pusių, 
ateina žinios, kad gali atsitikti 
nesutikimai su Persija. Persai, 
mat, artimi Rusijai kaimynai, tai
gi nieko įndomaus, jei ji ir p ra* 
deda ten šeimininkauti. Prie ka
rės rengiasi ir Prancūzija. Tik 
toji rengiasi kitokiuo būdu, neg 
kitos valstijos. Mat ji nuo seno 
prityrusi, kad alkanais kareiviais 
netoli tenueisi, taigi ji rūpinasi, 
kad užtektinai prisigaminti mai* 
sto, kuriuo galėtų karei ištikus 
naudoties. Į Paryžiaus milžiniš
kus sandelius vežami iš visų pu* 
sių ir kraunami tūkstančiai mai
šelių pripildytų miltais ir kito—• 
kiais valgomais produktais. Tam 
reikalui miesto valdyba paskyrė 
apie keturius šimtus tūkstančių t 

dolerių. Reikia pastebėti, jog tik į 
vienam miestui, tai nemaža pini* 
gų. Paryžiečiai gerai žino iš pra
ėjusių laikų, ką reiškia badas iš
tikęs karės laike.

Portugalijoj, taippat nieko gero 
negirdėties. Čia dar tebeeina, ar
ba, geriau sakant, atgijo jau ka
da tai prigesusi revoliucija. Visoj 
šalyje viešpatauja anarchija, tik 
visos tos anarchijos padėjimą sun
ku žinoti, nes vyriausybė neišleis 
džia jokių žinių per savo rubežių. 
Susinešimas kaip paprastais taip 
ir beveliniais telegrafais sustah* 
dytas. Valdžia stengiasi intikrin* 
ti kitas viešpatijas, kad jokios 
revoliucijos neesą, tik paprasta* 
generalis streikas, kuris invyko 
šalies sostapilėje Lizbonoje. Bet 
valdžios pranešimams niekas jau 
nenori tikėti. Matant kai visi 
Europa rengiasi prie kares, niek< 
gero galima tikėties ir Portug^ 
lijoj, kurios savitarpių barnių 
neužgesus! ugnis.

MŽt
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Lekcija ir' 
F van gelija

ANTROJI GAVĖNIOS 
NEDALIA.

Lekcija. I Tęs. IV, 1—7. — 
Broliai :Prašome jūsų ir meldžia- 
ie Viešpatyje Jėzuje, ydant 
taip, priėmėte nuo mūsų, ko- 
riuo būdu jus turite vaikščioti ir 

Dievui pamėgti, taip ir vaikščio- 
tumitę, ydant tuo daugiau gau- 
sintumitės. Nes žinote kokius pri
sakymus jums daviau per Vieš
patj Jėzų. Nes ta yra Dievo va
lia jūsų pasišventimas: ydant už- 
silaikytumite nuo paleistuvybės: 
ydant mokėtų kiekvienas jūsų sa
vo indą laikyti šventybėje ir pa
dorume, ne savo pageidime, kaipo 
ir stabmeldžiai, kurie nepažįsta 
Dievo. O ydant niekas nespaus
tų ir neapgautų kokiame reika
le savo brolio, nes to viso atker
šyto j u yra Viešpats, kaipo pirma 
jums pranešėme ir apsakėme. Nes 
nepavidino mūsų Dievas nečysta- 
tai; bet pašventinimui mūsų Vieš
patyje Jėzuje Kristuje.

Evangelija. Mat. XVII., 1—9. 
—Anuomet paėmė Jėzus Petrą ir 
Jokūbą ir jo brolį Joną ir užve
dė anuos ant augšto kalno sky
rium. Ir persimainė jų akyse. O 
jo veidas pražibo, kaip saulė o jo 
rūbai stojosi, kaip sniegas. O štai 
pasirodė jiems Možė ir Elijas su 
juo kalbantis. O atsakydamas Pet
ras tarė Jėzui: Viešpatie, gerai 

ka mums čia būti Jei nori, pa- 
arykime čia trįs gyvenimus: 
iu vieną, Mozei vieną ir Elijui 
ieną. Dar jam bekalbant štai 
iviesus debesys uždengė anuos. 

O štai balsas iš debesio, kalbąs: 
Tas yra mano mielas Sūnus, ku
riame sau gerai pamėgau — jo 
klausykite. O išgirdę mokiniai 
puolė ant savo veido ir labai bi
jojosi. Ir priėjo Jėzus ir palytė
jo anuos ir tarė jiems. Kelkitės, 
o nesibijokite. O pakėlę savo 

jeregėįo tik vienų 
ige“fm5

Ino, įsakė jiems Jėzus, tarda- 
įas: Niekam nesakykite regė

jimo, kol žmogaus sūnus kelsis
numirusių.

ITALIKIŠKOS ŽINIOS.
'Peterburgas. Prof. kun. Kare-

patvirtintas Žemaičių vys- 
»u. Apie tai kun. Karevičiui 
aešė svetimų tikybų depar-
sntas sausio 17 d.

“Šaltinis”.

savo

Telšiai. 12 d. sausio gerb. mū- 
klebonas kun. Julijonas Šim- 

ivičius apvaikščiojo 50 metų 
kunigavimo jubilėjų. Šv.

Tėvas atsiuntė jnbilėtui Apašta
liškąjį palaiminimą ir davė val
džią suteikti jį žmonėms.

“Šaltinis”.

|$ LIETUVIU GYVENIMO
* AMERIKOJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS.

ELIZABETH, N. J.

Vasario 22 d. š. m., Elizabe-
Kai turėjo didelę iškilmę: ati

darymą naujos liet. parapijinės 
įvetainės. Buvo koncertas ir 
trumpa prakalba kun. Fr. Jakš- 

iš Nevvark, N. J.; klebono
Iv. Trejybės parapijos. Koncer
tas buvo puikus ir skaitlingas, 
lusidėjo iš vietos ehore p. J. Ste- 

tevičians ir šv. Cecilijos cho- 
p. A. Radzevičiaus iš New-

•k, ?J J.
Soliits ir kiti buvo sekanti:

>. K. Strumskis A. Kvederas, P.
Rimkus, p-Iės A. Kancerintė R. 
MiJeriutė ir J. Vidrinskiotė iš 
Brooklyn, N. Y., p-lės M. Kara
liūtė ir Laura Kamziutė iš 
'Philadelphia, Pa. ir vietos so- 

ės M. Baubliutė ir kitų. Kon- 
tas prasidėjo abiem choram 

iams “Lietuva tėvynė mfl-
’, užsibaigė Amerikos himnu 

country” ir trumpa angliš- 
įprakalbn. Publikos minėtam 

•e buvo tiek, kiek tik tilpo 
įėj. Svetainė didelė, pil- 

idžių ir visos užimtos. Be

to, stačių kimšte prisikišo. Dau
gybė negalėjo į vidų jneiti. Iš 
to matosi, kad Elizabetiečiai la
bai prilankųs savo darbščiam kle
bonui kun. B. Žiųdžiui. Darb
štumas ir santaika yra matoma, 
nes jie šiandiena savo apielin
kės kaimynus toli yra pralenkę. 
Keli metai atgal pasistatė dide
lių puikią muro bažnyčią šian
diena jau atidarė nuosavę svetai
nę. Tuose pačiuose namuose tal
pinąs ir mokykla. Namai pui
kus, mūriniai ant 2 lubų. Neži
nia tik kodėl svetainė intaisyta 
nevisai gerai — netinka per
statymams. Galima tikėties, 
kad laikui bėgant, pertaisys, nes 
vietos yra užtektinai.

Volungėlis.

ATHOL, MASS.
Kaip visur, taip ir pas mus 

jaunuomenė juda, kruta. Rengia 
pasilinksminimo vakarus, vaidi
na teatrus. Ypatingai koks tai 
subruzdimas apsireiškė šiuos 
naujus metus pradėjus. Po Nau
jų Metų turėjom net tris vaka
rus, gerai pavykusius.

J. F. And.-s

SHAMOKIN, PA.
Vasario 22 dieną, mūsų mieste

lio lietuviams atmintina diena. 
Čia pirmą kartą, rūpesniu ger
biamo vietinio klebono buvo su
ruoštas smagus vakaras — teat
ras. Labai smagu buvo sulau
kus tokios linksmos dienos, bet 
vėl nesmagu, kad mūsų broliai 
prilipę prie smuklių, jiems deg
tinė ir rudis daugiau patinka, 
kaip tokie vakarai, kur degtinės 
nei rūdžio nėra. Taigi ir šį va
karą aplankė neskaitlingai. Čion 
labai reikalingas “blaivybės” 

Į skyrius. Gal gerbiamas klebonas 
I paims šitą sunkią naštą ant sa-
vo pečių, pradėjus raginti prieigos Stygos” ir dar kažką. Vis

i blaivaus gyvenimo, dauguma gal 
paklausytų ir pasitrauktų nuo 
smuklių. Tautų Mylintis.

BENTLELVILLE, PA.
Šiuo tarpu pas mus su darbais 

visai trumpa. Žmonės daug 
skurdo pamatė, ypač žiemos lai
ku. Dar Ellsworth; kasyklose 
žmonėliai šiaip taip sau pragy
venimą daro, dirbdami pe 2 po

dilinės SJtvaitėiu___Priaė
das iš šitų kasyklų bnvo palei
sta daug nevedusių žmonių, bet 
dabar, kurie atsišaukė vėl priėmė, 
vienok pasigerinimo darbo dar 
nesimato.

Iš lietuvių gyvenimo šiuo tarpu 
nieko įdomaus negalima paste
bėti. Vien tik tamsumas jų tar
pe viešpatauja. Norint laike be
darbės girtuokliavimas šiek tiek 
sumažėjo, tik retas dabar parsi
gabena bačkelę alaus, vienok ne
iškenčia, kad ir už paskutinį do
lerį. Rodos, kad mūsų žmone- 
liams "prakilnesnio užsiėmimo ir 
nėra, kaip alus su degtine ir ka- 
ziriavimas; tankiai ištisas nak
tis smuklėse pralaidžia, o prie 
skaitymo naudingų laikraščių nei 
sn virvute nepritrauksi. Tiesa, 
tūli įknibę į tokius laikraščius 
iš kurių vien nuodų ir apmaudą 
semia. Dabar “Keleivis” su 
“Laisve” tūliems į skonį. Svieto 
“lygintojai” norėjo pasityčioti iš 
mūsų klebono, na ir iškirto gi
“štuką”. Mat ėmė ir užrašė ant 
klebono vardo “Šakę”. Gal tuo “bė
norėjo supikdinti kleboną, bet čia davojo„ 8U dainomis. giandie
greičiau parodė savo nesubren
dimą. Tik juokas iš tamsaus el
gimosi mūsų didvyrių.

Vasario J1 dieną lietuviai šo
ri j alistai parengė balių. Nekaip 
jiems tepavyko. Atsilanki su 
pakviestais krovatais į 40 asme
nų.

Vasario 15 J. jie (socijalistai) 
parengė ir prakalbas. Kalbėjo 
atvykęs iš Wilmerding koks 
Kundrotavičia. Tasai kalbėtojas 
kalbėjo pagal temĮ} neprastai. 
Papasakojo apie darbininkų būvį, 
kaip jį pagerinti. Išgyrė kaip 
kuriuos kunigus, ir patarė nesiša- 
linti nuo tikėjimo ir tiems, kurie 
prie socijalizmo priklauso ar 
priklausys. Matyt pats socijaliz- 
mo skelbėjas, mažai apie jį nusi
mano, nes socializmo programoj 
yra pažymėta labai aiškiai, kad 
tikintis katalikas negali būti so
čijaiistu. Gal dėlto pasirodė prie
lankus tikintiems, kad apdoroti 
lengvatikiams akis ir daugiau au
kų pagauti, o kelis ir ingriebė. 
Prakalbos buvo paįvairintos dek
lemacijomis. Dekleraavo kokia 
ten pone B. Tai nebuvo tikras 
deklemavimas, bet koks tai ypa- 
tiškas užsipuldinėjimas. Vis-gi 
kaip kam patiko ir tokios. Soci- 
jalistų pastangos įsigalėti, paža- 
dįs, katalikus subrusti ir ųjfcėjf-

Katalikybės dvasia tarpe mū
sų brolių pradeda bujoti. Nese
nai susitvėrė kuopa S. L. R.-K? 
A. Pirmi žingsniai drąsus, jeigu 
ir toliaus taip žengs, tai su laiku 
galima tikėties gerų vaisių, tikros 
apšvietos greitesnio išsiplėtimo. 
Kol kas jaunutė kuopa neatliko 
garsių darbų, bet augant ir stip
rėjant sugebės daug ką atlikti vie
tinių lietuvių tarpe. Ir dabar te
ko girdėti, kad rūpinasi surengti 
prakalbas, pakviesti gerus kalbė
tojus.

Kita katalikų draugija “Sal
džiausios Širdies• Jėzaus”, šiuos 
metus žymiai padidėjo narių skai
čių, mat negeistiniems diegams 
pradėjus leisti šaknis, katalikai 
pradeda organižuoiies.

Viskų Žinąs.

HOMESTEAD, PA.
Čia gyvuoja sv. Cecilijos Jau

nosios Lietuvos draugija. Vas. 19 
d. jfa draugija parodė gyvybės 
ženklą surengdama balių su šo
kiais, dainomis, deklemacijomis 
ir net prakalbomis. Šokiai, o 
prakalbos, tai du sunkiai sutai
komu dalyku. Norintieji šokti 
jaučia didelę apatiją prie prakal
bų, taigi kalbant kun. J. Misiui 
ir kun. M. J. Kazėnui svetainėje 
ūžė, kaip bičių avilyje. Drau
smės jokios, na žinoma ir naudos 
maža. Dainos, kaip dainos, jos 
yra publikos visuomet mėgiamos, 
tik reiktų mesti tą pertankiai 
vartojamą raudoną Eremino kny
gelę, o pamėginti užtraukti ką- 
nors naujo. Mūsų apielinkės 
vargonininkai pradėjo suprasti 
vienybės galybę. Gerai. “Kaip 
du stos — visados daugiau pada
rys”... Štai kad ir tame vaka
re p. Sabanis su Mileška prita
riant ant piano p. Pranckevičiui 
užtraukė Petrausko “Skamban-

geriau, kaip nieko. Vienas jau
nikaitis padeklemavo tyliai ir 
kažkokias eiles. Prakilnioji va
karo dalis užsibaigė sudainavi- 
mu Lietuvos liymno. Publika su
stojo. Geras paprotys reikėtų 
palaikyti visur. Ant galo šokta 
visokie “stepsai” iki antrųjų 
gaidžių... ..L. Jonas.

DONORĄ, FA.

nenuvykęfc Donoron, kad pama
čius vaidinant keturių veiksmų 
komediją. “Vagįs” ir pasiklau
sius skambių lietuviškų dainelių. 
Tokių išalkusių doresnio pasilin
ksminimo mainierių, kaip aš, ne
stinga, nes svetainė buvo beveik 
pilna. Nusibosta matyt žmogui 
nuolat į kegutę žiūrėti, siela už
sigeidžia ko-nors geresnio. Kas 
lankosi panašiuose vakaruose, tas 
be abejo įsitikrino, jog galima 
pasilinksminti, sielą padžiuginti 
ne vien tik prie kegutės, bei prie 
baro, bet ir lankant gerus va
karus, klausant puikios muzikos, 
matant gerą vaidinimą. Kome
dija “Vagįs” buvo vaidinta, 
abelnai imant, gana gerai. Pa
sirodo, jog Donoros jaunimo tar
pe nestinga gabių vaidintojų, iš 
kurių su laiku gali išsidirbti tik
ri artistai. Donoros teatrališka 
kuopelė, bei būrelis gali pasi
džiaugti turįs uolų pagelbininką 
ir didelį scenos mylėtoją asmeny
je savo klebono kun. M. J. Ka-

ną jau ir ta spraga užkišta. Var
gonininko p. Mileškos vedamas 
choras, nors ir neskaitlingas, la
bai gražiai padainavo keletą dai
nų. Dainos buvo parinktos tik
rai atsakančios, artimos lietuviš
kai sielai. Gerb. klebonas dėkuo- 
damas svečiams už atsilankymą 
prižadėjo dažniau surengti pa
našius vakarėlius. Gerai. Męs, 
mainieriai, nepamiršime atsilan
kyti ant Jus taisomų vakarų, tik 
susimildami donoriškiai leiskite 
mus tuojaus po teatro važiuoti 
namo, nemasinkite mns savo 
kluban, nes patįs galite gerai 
numanyti,' kad tuosyk teatras 
brangiai mums kaštuoja, “sumis- 
tnojame” treiną, užsitraukiame 
namie likusiųjų rūstybę ir kito
kios nelaimės su mumis atsitin
ka. L. J.

NORWOOD, MASS.
Mūsų miestelio socijalistai sta

tosi dideliais apšvietos platinto
jais. Kažin ar tiesa. Pažiūrėki
me į jų darbus, o tada apręskim. 
Vasario 15 dieną pažymėjimui 
dienos išsi kėlimo Bostono “Lai
svei” į Brooklyną, vietiniai so
cijalistai parengė balių, į kurį 
užkvietė “Laisvės” leidėjus ir 
darbininkus. Balius buvo išfcjl

rniugas, netrūko gerų valgių ir 
gėrimų, žinoma, svaiginamų. Už
kandę pradėjo pilti prakalbas, 
jos liejosi viena po kitai, o in 
kaitusiems gerai sekėsi, taip vi
sų ūpas pakilo, galima sakyti, li
gi augščiau8iam laipsniui, ko
kiame laipsnyje tvėrė visą nak
tį, mat tūliems grįžus namo kai
mynai negalėjo miegiti, tokį 
ergelį kėlė. O tie žmonės rašo 
žineles, kur nepašykštauja pri
mesti kitiems tamsumą ir kitokes 
ipatybes, o patįs būdami kaip- 
tik tų ypatybių savininkais.

Vituriukas.

WATERBURY, CONN.
Visur atsitinka visko, taspat ir 

mūsų mieste. Vasario 12 d. ap
sirgo proto liga lietuvis, dar 
jaunas vaikinas 23 metų amžiaus, 
Jurgis Kaukas. Ligonį paste
bėjo prie darbo dirbtuvėje. Darb
davis išsiuntė namo, bet ir na
mie neilgai galėjo su juomi ra
miai gyventi, ir atidavė į miesto 
priežiūros namus. 15 vasario, 
pakvaišėlis iššokęs per langą nuo 
antrų lubų parbėgo namo. Da
bar paduotas į silpnapročių li
gonbatį. Jurgis Kaukas čiapat 
Waterburyje turi brolių ir gi
minių. Vaikinas buvo blaivas, 
mandagus. Iš Lietuvos atvažia
vo pavasaryj, 1913 metais.

Pas mus prisnigo tiek daug 
sniego, kiek ir seni žmonės nepa
mena. Sakas.

PURINTON, PA.
Darbai pas mus eina gerai, pri

buvusiems jo nesunku gauti. Pu
ritone yra didokas būrelis lietu
vių. Mūsų tarpe randasi viso
kių, netrūksta bedievių ir cici
likų. Anądie du bedievuku su
sitarę pasipelnyti, paėmė cinge- 
lukų ir pradėjo kolektuoti pini
gus prakilniems tikslams: jie 
sakė neva tai ant bažnyčios, 
straikieriams renkama; jiems pa
sisekė aplankyti ne vieną stube- 
lę ir šiek tiek surinkti, na ir su
šelpė kas šelptina — ugi nunešė 
alkolio dievaičiui, jam paaukojo. 
Jums moterėlės^šeimininkės pa
mokinimas, kad kitą kartą ži
notumėte, kaip reikia tokius sve
čius pavaišinti.

“ Draugo” Skaitytojas.

«. H.
Kaip tai 'džiugina žmogų, ma

tant kįlančią dvasią mūsų bro
lių lietuvių ir stojančių į darbą. 
Pastaruoju metu Manchesterio 
lietuviai pradėjo spiesties, kad 
bendrai padėjus veikti greičiau 
nusistovėti materialiai. Tuo tik
slu susidarė kooperatyviška drau
gija, prie kurios jau prisirašė 
apie 50 narių. rYa viltes, kad 
iš 400 lietuvių neliks nei vie
no, kuris neprisidės prie taip 
prakilnaus tikslo. Manchesterio 
miestas turi 75000 gyventojų, 
jame randasi didžiausios dirbtu
vės. Miestas auga su nepaprastu 
greitumu. Lietuviškų vertelgų 
labai maža. Viena aludė, viena 
valgių sąkrova lietuvių rankose; 
vienas barzdaskutis ir viena kom
panija, pardavinėjanti namus, 
farmas, laivakortes ir tt. Smagu 
žymėti, matant žmonės dirban
čius ir žengiančias prie geresnės 
ateities. Burokas.

GIRARDVILLE, PA.
Vasario 22 diena atsilankė ir 

pas mus su judamaisiais paveik
slais nutrauktais iš Lietuvos gam
tos ir gyvenimo — p. Račiūnas 
Pagarsinus bažnyčioj ir paragi
nus žmonės idant nepatingėtų pa
žiūrėti tų paveikslų, ištikro pri
marmėjo pilnutėlė salė.

Na ir bnvo kas pažiūrėti! Ma
tėme Prūsų Lietuva, lietuvius, jų
jų draugijų ekskursijas; atlan
kėme paveiksluose visą Suvalki
ją, Kauno ir Vilniaus gubernijų 
įdomesnes vietaR. Ne vienam iš
sirito iš džiaugsmo ašara pama
čius savo gimtinį kraštą, nevie
nam šiandien Lietuvą pasirodė 
gražesnė, brangesnė, smagesnė ne
gu šie anglių kalnai, su nuskurdu
siais medžiais ir naikinančiu žmo
gaus sveikata oru.

Jis vėl čion pamatė savo baž
nytėlę, kurioj teip smagu buvo 
melstos ir tik laukdavo šventa- 
dieno, kad į jąją nueiti, — tas 
puikias procesijas per atlaidus, 
kurias sava ižkilme keldavo la- 
biansiai mraiminusio dvasią augš
tyn ir graudindavo nors kiečiau
sią širdį. Lietuvos darbai jam 
ne teip snnkua atrodė, gėrėjosi 
tiesiog juos pamatęs šiandien ir
neviena kilo mintis išsižadėti
pavojinga po žerįie darbo ir grįž
ti Lietuvon.

Teisybė jog tobi paveikslai dau

giau žadina žmoguje tėvynės mei
lę, neg pasakyčiau knygos ir pra
kalbos. Ačiū jam už tai.

Gaila piktai, labai gaila, kad 
p. Račiūnas tiek pasidarbavęs, 
kad sužadinti tėvynės meilės jau
smus Amerikos lietuviams, vienok 
nežinia delko jis juos drauge ir 
labai užgavo, — įžeidė.

Įsivaizdinkite sau p. Račiūną 
stovinti ant estrados žadinanti 
publikoj tėvynės meilės jausmus 
ir kartu įžeizdijantis juos, gar
sindamas tokį laikraštį kaip “Ko
va”, kuris tautišką jausmą nie
kina, kovoja prieš tautišką dar
bą, kaip ji pasielgė pav. su M. Dr. 
delegatais ir 1.1.

Prašo apgarsinti bažnyčioj, 
idant paskui skelbti tiems žmo
nėms laikraštį kuris su bažny
čią kovoja! Į koki padėjimą sta
to publiką ir mane?

Da vienas patėmytinas dalykas. 
Ar kam teko matyti kad lietuviai 
pjaudami šieną, pasilsio laika iš
naudoja besivoliodami po pradal
ges su mergoms Tokį tai mums 
parodė vėl p. Račiūnas paveikslą!

Jeigu kur ir atsitinka toki daly
kai, tai tik ne viešai ir lietuvių 
vieša dora to nepagiria ikišiol, 
juo labiau nesigiria prieš svetim
taučius, kaip pasielgė p. Račiū
nas rodydamas čion lietuvių buk 
tai neva visur tokius priimtus 
viešus pasilinksminimus.

Baigiant turiu pridėti jog p. 
Račiūno surinktuose paveiksluose 
daug buvo čion kas pamatyti 
tautiško, jausmo sužadinimui, tik 
labai gaila kad jisai užgavo su 
viršiaus paminėtais dalykais mūsų 
tikybos, doros ir tėvynės meilės 
jausmus.

Kun. Pr. Augustaitis.

WILKES-BARRE, PA.
Visiems žinomas kinomotogra- 

fistas A. F. Račiūnas, 5 vasario, 
atlankė ir mūsų kalnuotą padan
gę. Mus džiugino net porą va
karų. Pirma, negu šį-tą kalbėti 
apie įspūdžius gautus iš minėtų 
paveikslų, reikia pažymėti, kaip 
žmonės sutiko atsilankimą svečio. 
Pirmą vakarą, atsibuvusį nedė
lios vakare, žmonės pradėjo rink
ties dviem valandom ankščiau pa
skelbto laiko. Žmonės kimšosi 
salėn taip tirštai, kad sunku buvo 
tvarką padaryti. Kiekviens sku
bėjo užimti vietą ir i puse valan
dos salė buvo kimšte prisikimšta 
si; dauguma turėjo grįžti namo 
dėl stokos vietų.

Panedėlio vakarą irgi skaitlin
gai apsilankė.

Pirmą vakarą programoj til
po penki ratai judomūjų paveik
slų ir pertraukose stovinčių pa
veikslų iš įvairių Lietuvos vietų.

Pirmame rate parodama šie regi
niai: New Yorko prieplauka, (ka
da p. Račiūnas apleidžia Ameri
ką) toliau jūrų bangos, toliau pa
veikslai piešiantįs Prūsų Lietuvos 
gyvenimą. Taip ir atspindi juo
se Mažoji Lietuva.... toliau sto
vinčiais paveikslai jau žengiama 
Didžiojon Lietuvon — Suvalki 
jon. Prasideda antras ratas. Tuoj 
puola smagus reginys, Lietuvos 
kultūros pakilimas, ką parodo do
bilų plovimas mašinomis. Vėliau 
piovimas dalgiais, dobilų ir pievų, 
kur matos linguojantis mūsų jau
ni broleliai; jaunos sesutės su 
grėbliais varto ir grėbia nuplau
tą šieną. Toliau visi sėdas pasil
sėti, pradeda siausti, kas publikai 
suteikia daug gardaus juoko. 
Taip vadžiojama po Lietuvą iš 
vietos į vietą. Trečiame rate — 
rugiapiutės metas. Vyrai kerta, 
merginos eidamos griebia, riša pė
das ir vejas, tartum, sn tikslu kad 
pavijas paplakti kirtiką. Pasi
rodo ūkininko kiemas, rugių ma
šina kūlimas. Toliau labai arti
stiškas paveikslas — verpėja prie 
langelio, sukdama rateli išrodo 
niūniuojanti apie Lietuvos varge
lius. Puiki audėja staklėse, min
do pakojas ir linksmai sipsoda- 
ma, meta žavėjančius žvilgsnius 
į žiūrėtojus, lyg kviečia jaunus 
bernelins apleidusius tėvynę su
grįžti ir būti laimingu savoje ša
lelėj. Ketvirtas ratas — kaimo 
jaunuomenė šventadienį pas ūki
ninką linksminasi: šoka įvairins 
šokins, kame vėl matai daug su
prantamo. Penktasis ratas — 
kviečių kirtimas, pūdymų karto
jimas, bu Ibių nukasimas. Antga
lo svečių iš lietuvos Dr. Basa
navičiaus ir p. M. Yčo išvažia
vimas į Lietuvą.

Antrą vakarą taspat buvo rodo
ma, tik vietoje vaisdelių ii Vil
niaus gubernijos, buvo parodyta 
nelaimė “Vultnrne” ant jūrų 
PatR. p. Račiūnas buvo liūdininku 
to baisaus reginio, už tat labai 
graudžiai apipasakojo visą nelai
mę. Vakarus paįvairindavo “šv.

Trejybės” choras.
Žmonėms minėti perstatymai

labai patiko ir paliko labai-labai 
malonų įspūdį. D—us.

GILBERTON, PA.
Ar jūs girdėjot, kad mūsų lie

tuviai, teip susyk subrustų! To
kiam mažam miestelyje į antra 
mėnesį štai vėl surengtas tapo 
balius ir vis savo bažnytėlės nau
dai. Anuo tarpu merginos, da
bar moters. Šios uždirbo gryno 
pelno net $130.00. Merginos ne
turėjo svaiginančių gėrimų, na ir 
kitaip negalėjo būti; kaip kurios 
moters-gi, dabar lašeno kasžinką 
tenai šnabždėdamos užsisukę, ar 
tik ne nuo gumbo ėmė kokį stip
resnį lašelį. Ką-gi darysi — įpra
timas neatleidžia, na ir senatvės 
ligos reikalauja vaistų! Tik kas- 
žink, kad tik jos neapsigautų, nes 
daktarai sako kad degtinė, jeigu 
jos ją vartojo nė kiek negelbsti 
jokioj ligoj, tik da jąją daro pa
vojingesne.

Parapija labai dėkinga suren-1 
gusioms moterims tą balių ir p. 
Rašiniui kartą už salę.

Tik imkimės vyrai ir moters į 
darbą, o į trumpą laiką pavysime 
ir kitas tautas. Gerai kad rū
pinamės savo bažnyčią, rūpinki
mės teipos-gi ir tautiškai susipra
sti. Skaitykime geras knygas ir 
laikraščius — apsišvietime galy
bė, šv. Bažnyčioj išganymas.

Daktaras.

SO. OMAHA, NEBR.
Vasario 24, lietuviškas benas, 

surengė balių-maskaradą. Ant 
maskarado buvo kviečiami lietu
viai ir svetimtaučiai. Dovanoms 
buvo paskirta $15.00.

Paskyrstyme dovanų už keiste-1 
snius pasirodymus valdyba nesi-' 
laikė sąžiniškumo. Dovanos buvo j 
skiriamos ypatoms visai prastai 
pasirodžiusioms; viena lietuvaitė 
pasistengė perstatyti, Birutą, vie-: 
nok už tokį ypatingą pasirėdymą 1 
dovanos negavo. Greičiau, kas į 
šeimininkams patiko — tiems ir 
dovanos liko .

So. Ornahe, dar nei vieno pa
silinksminimo nesurengiama be 
svaiginamų gėrimų. Čia geria 
netik vyrai, bet ir moterys nuo jų 
neatsilieka. Būtų geistina, kad 
svaiginamus gėrimus išmestų iš

Ona Balčiunytė.

EAST ARLINGTON, VT.
Čia randasi šimtas su viršum 

lietuvių. Nuo seniau gyvuoja S. 
L. A. ir T. M. D. kuopos, o pasta
ruoju metu tveriasi S.L.R.-K.A. 
kuopa. Pažvelgus į santykius vie
tinių lietuvių, labai nemalonų 
įspūdį gauni, tiesiog ir laikraštyn 
gėda apie tokius rašyti. Tūli so
cijalistai ar laisvamaniai ražo ko
respondencijas pilnas pasigyrimų, 
o kitų išniekinimų už tikėjimą 
ar tautą. Tos korespondencijos 
telpa “soeijalistu” laikraščiuose. 
Štai neseniai, kokio tai Dagylio 
tilpo korespondencija “Keleivio” 
7 numerin. Aš noriu jo mintis at
kartoti, ir parodyti, kaip tie žmo
nės, apie sau priešingos nuomonės 
žmonės spėlioja.

Ten katalikams prikišama šni
pų, šmeižikų vardas. Vargus taip. 
Lai p. Dagylis būtų išvardinęs kas 
skundžia ir kas šmeižia. Jeigu 

i nutraukti vieniems ir antriems 
kaukes, rasis, laisvamaniai savo 
darbeliais juodesni, jie prie kiek
vienos pasitaikiusios progos myli 
užgauti tikinti žmogų, žodžiu pri- 
spiaudo šventus tavo jausmus; ar
ba jeigu sm jais netrypi kartu tai 
tamsybės palaikytojas ir 1.1. Lai
kas rodos būtų atsiminti, kad męs 
turim ant savo pečių galvas, o ne t 
skylėtus puodus, mums laikas ma-1 
tyti aiškioj šviesoj žmonės, o ne' 
segti prie kitų krutinės tą kas' 
jiems svetima. Krumplių Jonas.

CLEVELAND, OHIO.
Vasario 22 d., Teatrališka cho

ro draugystė savo nariams paren
gė šeimynišką vakarėlį. Apsilan
kė kelios ypatos ir pašalinių. Vi
ai kuopuikiausiai pasilinksmino, 
pašoko, pažaidė, buvo sakomos 
deklemacijos, ir dvi prakalbi, žo
džiu vakaras paliko gerą įspūdį, 
nes prakalbos ir deklemacijos su
žadino tautiškumo jausmus. Da
vė progos mintimi nuskrįsti ten, 
kur Nemunas ir Šešupė nuo am
žių skelbia lietuviui praeitį.

Po velykę žadama suruošti net 
trįs vakarai. Pirmiausiai bus vai
dinta (Balandžio 19 d.) didelė 
tragedija “Rutvile "-Žemaitijos 
mergelė. Vakaro pelnas skiria
mas šv. Jurgio parapijai.K A
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DRAUGIJOS.

Virbalis (Suv. gub.). 4 d. sau
sio buvo čia metinis Krikšč.-Darb. 
Draugįjog susirinkimas. Apy
skaita 1913 m. priimta. Pašalpų 
skyrimui išrinkta komisija: Jo
nas Norbutas iš Striūpų, Marė 
Lenkčiutė iš šakių, Vincentas 
Užupis iš Advernų, Juozas Išga
nantis iš Sintautų ir Marė Klaut- 
skytė iš Plbniškių. Revizija pa
likta ta pati. Nutarta prie gydy
tojo ir vaistų duoti pašalpos, jei 
reiktų maistui — nedaugiau dvie
jų rublių per savaitę. Į visuoti
nąjį susirinkimą Marijampolėj 
atstovu išrinkta Juozas Stul gau
tis.

“Šaltinis”
—w-

Katyčiuose sausio 18 d. vietinė* 
“Vainiko” draugija taisė lietu
vių šventę. Buvo paskirti vaidin
ti veikalėlis “Buki kas esi” ir 
“Sapniutė”. “Viltis”.

Jaunųjų reikalai Šilutės 
apskrity j.

Šilutės apskrityj (Kreis) ran
das bene didžiausias nuošimtis 
lietuvių visų Maž Lietuvos gy
ventojų. Žmonės to apskričio 
ant laukų iš didžiausios dalies 
vartoja lietuviškąją kalbą. Pa
čioje Šilutėj girdisi Lietuvių kal
bą plačiai ant rinkos, gatvės ir 
krautuvėse. — Tik gyventojų 
tautinis susipratimas labai men
kutis. Nėra jis reikalingu bū
du žadinamas. Minėsiu pirmiau 
Maž Lietuvos laikraščius, jie ga
na praplitę tame apskrityj. Men
kai juose telpa tautinę sąmonę 
auginančių straipsnių ir žinių. 
Kad kartais ir apie lietuvių tau
tinį darbą minėtą, tai šaltu nett 
trališkuinu, ironiška pašaipa, net 
pasipiktinimu kartais. Labai rei
kalinga platinti čia tautišką <lai 
bą šelpiančius laikraščius. — 
Pirmiau, rodos, dažniau tapdavo 
keliamos lietuvių šventės tai Ši
lutėj, Rusnėj, Verdainėj ir tt. 
Paskutiniais keleriais metais vel
tui laukėm “Giedotojų”. Beje 
Tilžėj, Klaipėdoj šventės rengia
mos ir Šiliškių ten nukeliauja
ma. Norint bet į plačią visuome
nę veikti reiktų pas juos lanky
ties.

“Keliaująs knygynas” jau he
leri metai kaip iš Šilutės siunti
nėjamas. Nors oficialių skaity
tojų iš to apskričio “sąraše” m* 

dangei paduota, vis dar kelinto 
po knygą-antrą iš tvarkytoją 
skolinąs skaitymui.

“Susirašinėjime” menkai be 
dalyvavo šiliškių. — “Paukšte
lio” laikais jam dažnai į jaunuo
sius atsišaukiant, jų daugiau “ra- 
šinėjos”. Visai pastaruoju laiku, 
vėlgi nors ir lėtai anga adresų 
prašančių skaitlius.

Jaunųjų draugija “Vyžių Vai
nikas”, įsteigta pasirūpinama 
“Katyčių Vainiko” tuolaikinių 
valdybos nariu, kaip pirmoji šė
lutės apskričio. Pašyšiškiai įstei
gė vargais-negalais pereitų mo 
tų pabaigoj “Pašyšių Jaunimą’”. 
Abidvi draugiji tnri gerą norą 
saviškiesnėins, tvirtesnėms tapti 
— nors ligšiol ir sunku buvo pa
rinktu keliu eiti.

Tik Šilutė ir jos artimesni api- 
gardžiai lyg laukia išvaduotoje, 
vėliavos nešėjo. Gana čia ir ap- 
sviestesnio jaunimo — tik įvai
riais dalykais suvaržyti, dar nev 
vienas tiek jiegų nepajantė — 
draugijėlę steigti. Reikalinga ji 
labai. “Savaitraštis”.

ĮVAIRIOS ŽIZIOS.

Geriau žiūrėkime »t.vo turtui
Gerb. P. Matulionis pranešė: 

pernai vasarą vienas Dorpato 
botanikos profesorius, tyrinėda
mas Žemaičių florą, užtiko Kre
tingos vienuolyno sandėliuos 
seną, matyt, spaudon paruoštą 
rankraštį — Žemaičių ir Lict*- 
vos augalų aprašymą. Spėjama, 
kad tai esąs kun. Pabrėžos vei
kalas. Rankraštis, žinoma, ma
kalui nepražus mokslininko pro
fesoriaus rankoms patekęs, bot 
ar ne mūsų Mokslo Draugijoje 
tnrėtų būti jam vieta? Tuo tar 
pu minėtąjį rankraštį mums ;š po 
akių, taip sakant, pasiglemžė sau 
kitataučiai.

Liūdna, kad me« vis dar ne
mokame savo turtų san pastai 
kyti, kad pastebt&me juos tik 
tuomet, kaip koks nors svetim
tautis iš po nosies mums juoe 
ištra«kis. Kur daugiausia gaži-< 
ma rasti senųjų rankraščių ir
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įvairių retų senovės daiktų — tai 
mūsų senosios bažnyčios, jų za
kristijos rūsyse, augštai,. Nevie
nas gal dar senovės brangumynas 
pelija ten ir laukia pražūties ar
ba. ..kokio svetimtaučio moksli
ninko. Mūsų gerbiamieji kuni
gai turėtų tuo dalyku tikrai pa
sirūpinti, kad daugiau nebeatsi
tiktų taip, kaip su tuo Kretingos 
rankraščiu.

“Viltis”

tai ačiū mūsų klebono triūsui. Ne
seniai čion įsitaisė garinį malūnų 
lietuvis p. Novodzielskis. Tas ma
lūnas labai yra parankus netik 
vietiniams, bet ir aplinkiniams, o 
dar svarbu tai, jog pelnų žmonės 
duoda ne kokiam svetimtaučiui. 
Pavasarį kitas ūkininkas intaisys 
tartokų.

“Šaltinis”

Panevėžys. Naktį iš sausio 21 
į 22 d. labai patvyno Nevėžis, už 
liedamas kairiųjų Smėlių pusę. 
Vanduo ir keletą namų apsėmė, 
vienų net augščiau langų. Gyven
tojai tų namų naktį turėjo kur 
kitur gabent ies. Kūtelėse yra 
namų gyvulių prigėrusių. Ma
lūno sukapotas malkas vanduo 
pakėlė ir dalį jų nunešė. Ke
lias prie naujo tilto vandens ap
semtas, o senajam tiltui gręsia 
nuvertimas, jei atodregis nesi
liaus. Apie 12 vai. dienų van
duo pradėjo slūgti.

— Pirtyje prigėrė vaikas. 
“Viltis”

Kaune prie ūkės komisijos ati
daryta sodininkystės muziejus. 
Nuo sausio 17 d. muziejus bus 
atidaras kasdien nuo 2 vai. dienos.

“Vienybė”.

Baisogaloje. (Kauno gub.) 5 d. 
ausio buvo paskaitos apie sodinin
kystę, kurias surengė vietinė 
ūkio kuopelė. Su raganės ži 
binto pagalba viskas taip aiškiai 
išrodyta, kad ūkininkai kaip ant 
delno matė, kas reikia pataisyti 
ir kas ir kaip daryti. Paskai
tų klausė apie 100 žmonių, be 
veik vienas jaunimas’

“Šaltinis”

Prof. Bezzenberger’is sausio 23 
d. (n. kai.) turėjo laikyti Tilžės 
draugijoje “ Staatswissenscbaft- 
liehe Vereinigung” pranešimų 
▼ardu: “AVerdegang der litaui- 
sehen Nationalitat”, apie “Lie
tuvių tautybės išsiplėtojimų”.

“Viltis”.

Prof. Tetzuer’is iš Leipcigo, ži
nomas savo raštais apie Lietuvą, 
atsiuntė per N. Metus prūsų lie
tuvių atstovui dr-ui Gaigalaičiui 
šitokį pasveikinimų: “Duonelai
čio dienoje geriausi palaimos lin
kėjimai jo tautai ir jos užtarė
jui ‘Viltis’

Nukentėjusiems dėl tvanų. Prū
sų pajūrio jurininkams sušelpti 
Tilžės vokiečių laikraštis “All- 
gemeine Zeitunga” surinko lig
šiol daugiau kaip 5,000 markių. 
“N. L. C.” nerimuoja tikį ar 
gerai būsianti ši pašalpa išdalin
ta. “Viltis”.

“Tilžės Lietuvių Klubo” susi
rinkime vasario pradžioje buvo 
paskaita apie Rambynkalnį. Žy
mus tas kalnas, netiktai savo 
gamtos gražumu, bet ir savo isto
rija bei padavimais. Šventykla 
ant jo viršūnės, pašvęsta Perkūnui 
ir kitiems dievams, buvusi labai 
garsi visoje Lietuvoje, kol neuž- 
puolę, išdraskę ir išdeginę jį kry
žeiviai 1276 metais. Bet ir po to 
slapta žmonės čia senovės die
vams aukas nešę ir laikę jį šven
tu. ir pilnu stebuklingų jėgų. Po 
didžiuoju aukuru, kuris kalno 
viršūnę dengė, gyvenusios lau
mės ir sergėjusios jį. Akmenį 
1811 m. tokiam Vokiečiui malūną- 
ninkui paplašinus, jos paėjusios, 
o kalnas veik po to perpus į Ne
munų įgriuvęs (1835 m.) ir po to 
dar karta (1878 m.). Kalnas ir 
dabar Lietuvių didžiai garbėje 
laikomas ir dažnai lankomas. 
Dar didesnę svarba jis gausiąs, 
jeigu ant jo viršūnės bus pa
statytas Duonelaičio paminklas. 
— Be to “Klubo” nariai nutarė 
busimąjį sekmadienį Giedotojų 
Draugijai tosios žieminėje šven
tėje padėti tvarką laikyti. Di
džiai nustebino ir naujai susida- 
ręsis iš “klubininkų” tarpo ter
cetas, apie kurį daugiausieji klu
bo nariai nieko nežinojo, kelioms 
dailiai atliktomis tribalsėms dai
nelėms. Atsilankiusiųjų buvo 
daug. Iš atėjusiųjų svečių 7 nau> 
jai įsirašydino į “klubo” narius. 

“Savaitraštis”

Teismas.
Vilnius. Vilniaus apygardos 

teismas svarstė įdomių bajo
ro Jono Buikos bylų. Bui- 
ko, tarnavęs pirma Vilniaus tei
smo rūmų raštinėje, paskui pas 
Trakų ap. 2-sios nuovados žemie
čių viršininką, kaltinamas buvo 
štai kame. Nustojęs pastaro
sios vietos, Buiko, atvykęs Vil
niun, pirkosi čia sau vidaus rei
kalų ministerijos valdininko rū
bus ir universiteto ženklelį ir, nu
sisamdęs sau kambarį viešbuty 
“National”, iššaukė telefonu 
Riešos (palei Vilnių) valsčiaus 
raštinę ir pranešė esąs vidaus rei
kalų ministerijos atsiųstas pada
ryti revizijos, todėl jam valsčius 
turįs atsiųsti jam arklius. Ar
kliai buvo atsiųsti ir jisai ant 
rytojaus nuvažiavo daryti “re
vizijos”. Ten, viršaičio ir ra
štininko akyvaizdoję, ėmė rašy
ti revizijos protokolą. Jam be
rašant raštininkas išėjo pasikal
bėt telefonu su gubernijos val
dyba ir, sugrįžęs, pareikalavo iš 
“revizoriaus” parodyti ministe
rijos įgaliojimą. Buiko atsakė, 
turįs tuos įgaliojimus, bet palikęs 
pas jo draugų, tuos įgaliojimus 
jis parodysiąs ant rytojaus ir 
tuomet baigsiąs reviziją. Sugrį
žęs dar Vilniun valsčiaus ar
kliais, jisai, žinoma, ant rytojaus 
Rišon nebevažiavo ir išsikėlė iš 
to viešbučio. Tečiau policija su
ieškojo ir pašaukė tieson už sau- 
valingų “revizoriaus” pareigų 
prisisavinimą. Buiko nuteistas 
užmokėti 100 rub. pabaudos, ar
ba atsėdėti 2 mėnesiu kalėjime. 

“Viltis”

ir vėl matau tuos pačius pilkus, 
pūkuotus debesėlius ir išsiver
žiančius saulutės spindulius iš po 
jų, į kuriuos bežiūrint prisimi
niau laikus, kada ganydamas 
bandų lig sočiai jais atsigėrėda
vau, o toj Amerikoj, nebuvo ka
da. Po dviejų savaičių sunkios ir 
liūdnos kelionės pasiekiau Lie
poją. Čia nutariau švęsti vienų 
nedėldienįs. Sekmadienio rytų 
pakilę mudu su draugu nuėjom 
į bažnyčių, kur radom jau pra
dėtas pamaldas. Giedojo lietu
viškai rąžančių, toliau persimai
nant giedojo lietuviškai ir len 
kiškai giesmes. Ir visos pamal 
dos taip sutvarkytos, kad vieni ir 
kiti lieka patenkintais. Liepojuj 
•matosi žymi lietuvystės spalva. 
Liepoją palikęs traukiau savo 
gimtinėn, Želvos parap. Čion ra
mybė ir tvarka viešpatauja vi
same kame, tik žmoneliai dar ma
ža apsišvietę, laikraščių maža te
skaito, bet yra vilties, kad ir sis 
kampelis lygiai žengs pirmyn, kad 
nepasilikti nuo šviesesnių.

Žinešis.

Potviniai atsirado visur Lietu
voje, paleidus staigu sniegą, ku
rio visur buvo nepaprastai daug 
prisnigta. Iš Panevėžio, Kauno, 
Klapėdos ir kitų Lietuvos kraš
tų ir kampelių pranešama apie 
potvinius, pridariusius žmonėms 
nemažai nuostolių. Taipogi Min
tauja buvo patvinus, prigėrė ne
mažai gyvulių ir nunešta daug 
medžių. Žmonės visur gavo krau- 
styties į augštesnius gyvenimus 
ir net ant stogų.

“Rygos Garsas”

Veiverių (Suv. gub. mokytojų 
seminariją perniai lankė išviso 
97 auklėtiniai, iš kurių lietuvių 
68, o kitataučių 29.

“Rygos Garsas”

Kun. D-ro Jauniaus stipendija.
Dūmos atstovui M. Yčui ir kun. 
prof. P. Januševičiui sumanius ir 
padarius pradžią, pradėti rinkti 
aukos kun. Jauniaus stipendijai, 
kad galima būtų siųsti užsienin 
vieną ar daugiau mokytojų, išė
jusių “Saulės” kursus Kaune.

Daujėnai (Pan. apskr.). Dau- 
jėnų bažnytkaimis neseniai susi
laukė taip seniai čia reikalingos 
dviklesės mokyklos. Dabar jau 
yra trįs mokytojai. Vaikų lanko
si apie 150. — Ačiū triūsui gerb. 
kun. V. Baltrušaičio, Daiijėnų fili- 
ja perkeista į parapijų. Čia intai- 
syta tokie kapai, kad kas-žin ar 
daug tokių rastume Lietuvoje, ir

LIETUVON ...
Sausio mėnesyje tariau 

diev” Amerikos kraštui. Iš Brook
lyno traukiau prie jūros, kur įsė
dęs laivan leidausi per platųjį 
vandenyną. Keliaujant į Lietu
vą, kiekvienas laukiam su ištroš
kusią širdžia tos valandėlės, ku
rioje galėsi pasveikinti — apglėbti 
savo mylimiausius. Nelaimė, ne
visiems lygiai klojasi, nevisiems 
pasiseka išbandyti aną linksmą 
valandą. Tos linksmos valan
dos nesulaukė ir iš mūsų tarpo 
vienas draugas, keliavusia drau
ge į tėvynę. Važiavo sveikatos 
ieškoti, matyt ją Amerikoj pra
rado, bet ant jūrų sutiko mirtį. 
Sausio 17 dieną ryte mirė po akių 
savo draugų, prie uždegtos žva
kės. Draugai apsitrusė apie mi
rusio lavonų; laivo užvaizdą pa
dirbo karstų kurin įdėjo mirusio 
kūnų ir 12 valandų nakties, kuo
met visi ant laivo nutyla, nulei
do karstų ant jūros ir.... pa
laidojo vilnyse neišmatuojamo 
vandenyno.

Amžiną Atsilsį, velionis buvo 
Jokūbas Barauskas, Kauno rė- 
dybOs, Šiaulių apskr., 29 metų 
senumo; Amerikoj išgyveno 7 me
tus. Ilgai draugams laikėsi at
mintyje velionies paveikslas ir li
gi Liepojui apie jį tekalbėjome. 
Netoli krašto, dairausi ant laivo,

‘Su

CHICAGOJE.
Sudegė lietuvio namus.

Nedėlioję, 1 kovo dieną, 
ant Wood gatvės, 10 valandų va
kare užsidegė Šunsko namas. 
Nors gaisrininkai pribuvo su lai
ku, ir ugnis pasisekė užgesinti, 
vienok ugnelė padarė daug iš- 
gasties ir vargo šeimynoms ten 
apsigyvenusioms. Šit dabar riog
so trobėsis be stogo, pilnas sky
lių; kur dar ugnis neatliko naiki-

Lietuviai Kitur.
Peterburgas. K. Būga komandi

ruotas dviem metam užsienin su 
išlaikymu, metams po 2 tūkstančių 
rublių. Tiktai dabar jis serga 
ir guli šv. Jurgio draugijos ligo
ninėje (Orenburgo g-vė, No. 4).

“Viltis”

senai žinoma, kad nenori su vilku 
susitikti neeik girion. Smuklėse 
tai ne pirmas atsitikimas, dažnai 
mes girdžiame ten muštynes už
puolimus ir t.t.

Lietuvių stipruolių vakaras.
Kovo 15 dienų, Chieagoje ren

giama lietuvių stipruolių ristynės.
Iš vietinių dalyvaus šitie dau

giau ar mažiau lietuviams žino
mi drutuoliai: Dalkus, garsus ris-
tininkas, kuris ritosi su Zbiško ir 

nimo darbo, ten pripiltas vanduo kitais Amerikoj žinomais ristinin- 
padarė didžiausių betvarkę. ' kais, Paškevičia žinomas Chica- 

Namuose gyvena 13 lietuviškų gos lietuviams kaipo sunkios sva-
šeimynų, o po apačia buvo smuk
lė. Namams užsidegus daugumas

ros kilotojas ir Pranas Norkus, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos, ilgai

jau mėgojo, bet visi laimingai iš- gyvenęs Rygoje, buvęs mokinto- 
sigelbėjo. Iškur pradėjo degti jum tenaitinio atletų klifjbo 
dar ligšioliai nesusekta.

Bnpiialiatii vaVaraa susidurti su dviem rinkėjais aukųKovo 1 S, t^“«n bū. -pngulming.i "šv/PioUo Už- 

ti Chieagoje ir aplankyti Socija- ny5ia.i . Girdėjau, kaip skelbė au- 
listų vakara, kuris atsibuvo Mel- kotojams, kokiu labdaringumu ir 
dažio svetainėje. Publikos buvo mielaširdyste atsispindės toji baž- 
visiškai maža. Vaidinimas ir dek- nyčia‘ Visk$ Ponausią veltui: 
lemacijos pavyko silpnai, nes akto-1 krikštįs, laidos, ir šliubus duosią, 
riai nuo scenos bijojo garsiau kai- Man užklausus koki tikslą ir svar-

Mintauja. Paprastas visuoti
nas susirinkimas sąnarių Min
taujos Lietuvių Pašalpos Drau
gijos paskirtas vasario 9 d. 1914 
m. 2 vai. po pietų R. Katalikų 
mokykloje (Rūmų gatv. No. 28). 
Jeigu iš priežasties mažo skaičio 
atvykusių sąnarių susirinkimų 
reikėtų atidėti, tai antras susi
rinkimas skiriamas toje pat vie
toje 16 d. to paties mėnesio 2 
vai. po pietų. Antras susirinki
mas skaitysis teisuotu, vistiek 
koks sųnarių skaičius susirinktų. 
Dienos tvarka. 1, Rinkimas pirm- 
sėdžio ir raštvedžio bendram su
sirinkimui. 2, Perskaitymas pe
reitų metų visuotino susirinki
mo protokolo. 3, Draugijos apy
skaita už 1913 m. 4, Rinkimai 
2 valdybos sųnarių revizijos ir 1 
pavaduotojo. 5, Rinkimai 3 su
tariu PėVuijos KURhsiju"Ū "ir 3 pa- 
ad uoto jų. 6, Rinkimai ligonių 

prižiūrėtojų. 7, Rinkimai tvarkos 
prižiūrėtojų rengiamuose vaka
ruose. 8, Paskirimas pinigų nu
samdyti draugijai butų ir nu
pirkti paveikslus. 9, Iškalusy- 
mas prašymų kai-kurių asmenų, 
pasivėlavusių užsimokėti sųnarių 
įnašas. 10, Sųnarių sumanymai.

“Rygos Garsas”

LONDONAS.
išomis dienomis šeip pas mus 

svarbių naujienų neatsitiko. Jras 
dažnai mainosi, tai šalta, tai daž
nai palija, ir žmonės, o ypač vai
kai, daugumas serga kosuliais, ar 
kitokioms ligoms.

Lietuvių klubas jau prieš Ka
lėdas išrodė, ant bankruto, bet 
dabar įvykus geresnei tvarkai, 
klubas sustiprės. Klubas tur isi-

norėdamas paroditi, kad jo dar- 
bas visai pasisekė, buvo ingeltas 
labai nuodingos givatės — krait. 
Jis juokdamos iškarpė keturias 
padarytas odoje skilutes, bet ne- 
patėmijo penktosios, kurių tik to
ji givačių rųšis tegali padaryti. 
Į kelias valandas žaizda pradėjo 
pusti, suputo visas kūnas. Kada 
tyrinėtojas pamatė savo klaidų 
buvo pervėlu. Turėjo mirti.

Prarijo 97 nikelius, gavo 5 dol. 
St. Louis, Mo. L. Campani iš

Columbia, III. prarijo devynes- 
dešimt septynius nikelius (5 cen
tų pinigai) susiginčijęs su savo 
draugu J. Gaivini, kuris prarijo 
tik septynius. Pirmasis ir gavo 
penkius dolerius laižybų. Dabar 
guli pas daktaro, kuris nemaža

Vienoje krautuvėje, teko man turi vargo iki išims visus pinigus
iš ypatingos taupimo bankos.

susinešimas ispanų su kitomis Eu
ropos šalimis. Naujas geležinke
lis busiąs taip intaisytas, kad 
traukiniai galėtų vaikščioti, kaip 
Ispanijoj, taip ir kitur. Lig šioliai 
jų gelžkeliai buvo ne vienokio su 
Prancūzų platumo, kad trauki
niai negalėtų eiti per rubežių. 
Tai daug kenkė vietiniai pirkly- 
bai. Gelžkelis prigulės valdžiai 
ir vietoj garo bus vartojama 
elektra.

Už pažiūrėjimų mirtis. 
Mount Vernon, la. Nušautas II.

Manning ji nušovė Cornell kole
gijos studentai, kurie sako, kad 
jį nutvėrę bežiūrint pro langus, 
į studenčių kambarius. Vietinė 
policija pradėjo tyrinėti visą tą 
dalyką ir sakoma, kad daug stu
dentų būsią suimti.

bėti, tartum, pavydėdami publi
kai suteikti skonį. Po programo 
prasidėjo šokiai ir raudonųjų 
laikraščių pardavinėjimas, bet 
pastarųjų biznis nekaip jiems se
kėsi, nors elgėsi, kaip galėjo sta
čiai nahališkai rygzdami į akis 
kiekvienam. Matydami, kad nie
kas nenori pirkti pradėjo dykai 
dalinti, bet pasirodė, kad žmonės 
ir už dykų nenorėjo imti, nes, 
girdi, be melo kito ko mažai ten 
esama.

Turbūt, ar nepradės eiti iš “ma
dos” socijalizmas, nes žmonės tu
rėjo progos jį pažinti.

Jonas K.

bą busimoji bažnyčia mano ture 
ti tarpe mūsų visuomenės. Girdi 
rūpinsies pagerinti žmonijos būvį 
paliuosuoti iš kunigų vergijos 
tuos, kurie taip skaudžiai jų kan
kinami ir išnaudojami ir padaryti 
visuotiną laisvę. Tam tikslui jie 
stengsis kuonodaugiausiai pri
traukti prie neprigulmingos baž
nyčios, kur išmokys kožną bevie- 
ną laisvai manyti. Kasžin ar 
daug rasis Chieagoje tokių leng
vatikių, kurie pritars tokiems vė
javaikiams? L. Š—tis.

Kitiems tik moka išpranašauti
«Ant Wood gatv. gyvena viena 

poniutė, kuri savo gudrumu suve
džiodavo tamsius žmonelius, mat 
pasigarsino, kad gali viskų atspė
ti su pagelba kilojimo kortų. Pa
sitaikė, kad viena motriškė pame
tė pinigų, tuomet ji puolėsi prie 
lėmikės; pastaroji nurodė ant ki
tos vargšės žmonelės, neva ji su
čiupus jos pinigus. Abi žmonos 
smarkiai susipyko, bet viskas bai
gėsi tuo kad pinigus radęs visai 
pašalinis žmogus savi
ninkei. Vienok lemikė ir toliaus 
pranašauti nesiliovė. Tik štai pas
taromis dienomis atsitikimas išvil
ko visų jos gudrumų eikštėn. Ka
da kambaryje nebuvo savųjų, įėjo 
piktadaris ir pavogė 3 laikrodė
lius, žiedų ir dar daugiau ką. 
Žmoneliai, kurie pažino šeiminin
kę spėjo, kad vagis bus netrukus 
žinomas, bet diena po dienai slen
ka, vienok apie vagį nei. brakšt. 
Reiškia, kad pati lėmikė galėjo 
tik kitiems viskų “įspėti”, sau 
gi atsisako. Reikia tokių lėmi- 
kių saugoties. Kaimynas.

Geras pasninkas.
Apveizdos Dievo bažnyčios klebo
nas, savo parapijos mokyklos vai
kams, patarė, per gavenę užlai
kyti šitoki pasninką: nevalgyti 
salduminų ir tuos pinigus, ku
riuos ant ju išleistų aukoti dėl

rašęs ir kelius laikraščius, bet tu-I našlaičių, t. y. mesti į dėžutės,
rių paminėt, kad su laikraščiais, kurias įtaisė kiekviename mokyk- 
kurie į klubą pareina suvis nėr ]os skyriuje. Iki šioliai minėta 
tyarkos, mat yra ir teip, norint pasninką gana gerai užlaiką, nes,
pasiskaityt, reikia laikraščių ieš
kot pasuoliais.

Pasirodžius Škotijoj naujam lie
tuvių laikraščiui “Išeivių Drau
gui”, prie mūsų bažnyčios šven
tadienius, jį pradėjo pardavinėti. 
Kaip kada parduoda suvirš 50 egz.

kad pirmiau jydas su saldainiais 
atvažiuodavo, paskutinius cen
tus atiduodavo jam, o dabar vi
sai neperka, bet tuos centus au
koja savo neturtingiems drau
gams. Visgi geras patarimas, nes 
tuo atpras nuo metimo bereika-

Jau galima iškalno spręsti, jog ^n8Ri pinif?V >r pratinsies prie
“Išeivių Draugas” tarpe londo- 
niečių lietuvių turės kur-kas ge
resnį pasisekimą už “Rankpelnį”.

- Kalnavertis.

labdarybės. 6—tis.

Pavogta 200,000 dol. 
Paryžius. Kokie tai drąsus va

gįs pavogė viršum 200,000 dole
rių pinigais, apiplešdami krasos 
vežimų, kuriame buvo vežama al
gos ir išmokėjimai. Vežime buvo 
du vyru, — vežėjas ir sargas. 
Sargas paėjo į šalį palikęs vežimo 
duris užrakintas. Sugrįžęs rado 
paimta mažą maišelį, kuriame bū
ta 200,000 dolerių. Vežėjas gi
nasi nežinąs nieko, kur jie galėjo 
dingti. Policija gerai patyrinėjus 
nusprendė, kad vagis buvęs ap
sirengęs krasininko drabužiais ir 
pataikęs laiką atsirakino vežimų 
ir pinigus pasiėmė.

Panašus į Nojaus laivų.
New York. Iš didžiausios gy

vulių pardavimo vietos, Hambur
go, atplaukė čia garlaivis Pre- 
zident Lincoln, ant kurio atvežta 
daugiau paukščių ir keturkojų 
negu pirmiau kada. Apie 11000 
įvairių paukščių šeši drambliai 
(sloniai), dešimtis • penterų, de
vyni tigrai ir daugybė beždžio
nių ir kitokių žvėrelių? Laivui 
atplaukiant fpasitaikė didelės 
audras, taip kad jis turėjo išsto
vėti trįs dienas ant vietos, sako 
buvęs tikras vargas su gyvuliais.

NAUJIENOS.
Ragina steigti didelį universitetų. 

Washington, D. 0. E. J. James,
prezidentas lllinojaus universite
to edukacijos komitetui inteikė 
paaiškinimų reikale steigimo fe- 
deralio universiteto. Jau nuo pir
mojo Amerikos prezidento, Va- 
shingtono, laikų yra sumanymas 
insteigti universitetą, kuris būtų, 
taip sakant, augščiausia visos 
Amerikos mokslo įstaiga, bet kiek 
jau metų praėjo, o tas sumany, 
mas tebėra tik sumanymu. Da
bar, jau pradėta išti
krih'd ... iv I

Reikalauja mokinti lyčių igijienų.
New York, N. Y. Amerikoj vis 

dažniau pradeda eiti eikštėn rei
kalavimas mokinti viešose mokyk
lose lyčių igijienos. Pirmiausiai 
reikalavimai pakilo Chicago, III.,
San Francisco, Cal., New Yorke 
ir Richmond, Va. Bet niekur, pa
kol kas, nesiseka įvesti. Mat nors 
ir atsiranda daug reikalavimų, 
bet daugiau yra tokių, ką mano 
jog'tie dalykai turi būti palikti 
tėvams, augintojams ir daktarams, 
bet ne viešoms pamokoms mo
kyklose.

Tikri vandalai.
Virginia teatras, C'hicagoj, kaž

ko nepatiko tūliems plėšikams. 
Aną dien, teatro valdytojai atėjo 
atidaryti teatrą ir kone išvirto 
iš persigandimo. Visas vidus iš
draskytas — sėdynės išlaužytos, 
scenerijos išdraskytos, judomųjų 
paveikslų aparatas sudaužytas, — 
žodžiu viskas sunaikinta. Teatro 
valdyba spėja, kad tai padarė 
unijos darbininkai. Bet bene tik 
bus paprastas apkalbėjimas.

Nuliedintas didelis varpas. 
Paryžius. Pabaigtas jau liedin- 

ti milžiniškas varpas, kuris bus 
pakabintas Rouen katedroje. Var
pą aukojo piepižius Pius. X. Bus 
tai didžiausias varpas Prancūzi
joj — sveria 40,000 svarų, viena 
širdis sveria 6000 svarų. Bus va-

Kiaušiniai išbalo, bet ir vištos iš
dvėsė.

Penn Yan, N. Y. J. B. Cramer, 
Edukacijos biuro prezidentas pa
norėjo parduoti būrį savo vištų, 
kurios buvo sveikos, dėslios ir 
gražios. Atvažiavo pilkėjas, ap
žiūrėjo ir pasakė, kad jis noriai 
pirktų, tik jis norįs kiaušinius 
parduoti New Yorke, o ten tų

dinamas “Jeanne d’Arc” atmi- vištų kiaušiniai esą neužtektinai 
nimui jos mirties sukaktuvių. (balti. J. B. Cramerio draugas pa

tarė duoti po truputį vištoms
Dante ir Italai.

Rymas. Neužilgo sukaks 600 m. 
nuo mirties garsaus italų rašyto
jo Dante. Pasitikti tas sukaktu
ves italai stengiasi jau dabar 
susipažinti su jo raštais. Dan
te tai jų tautos lig koks Dievai
tis. Kada garsus rašėjas H. Ir-

tei buvo askirta karjigio vieta, 
italai sukilo prieš jį protestuoti, 
kam, girdi, valkioja berei
kalo jų rašėjo vardų. Tiesa 
pasakius, yra kuo ir didžiuoties, 
nes Dante yra žinomas kiekvie
nam visame sviete apšviestesniam 
žmogui.

vaistų nuo ko kiaušiniai pabal
sią. Jis taip ir padarė ir pamatė, 
kad jo kiaušiniai pradėjo baltėti 
ir lengvoę Kad galimą paskubin
ti, jis pradėjo duoti daugiau vai
stų ir ką gi vištos nustojo dėti 
netik baltus bet ir rudus kiauši
nius, po savaitei viena nunyko, 
potam kita, trečia (
T
gaidukas.

Nubaudė apgavikus. 
Kansas City, Mo. Vietinis teis

mas nubaudė pardavėjus didelių 
žemės plotu Floridos valstijoj. 
Sakoma, kad tik dvi firmi Mar
tin ir Borders pirgavę 12,000 
žmonių. Jie parduodavo žemės 
per laiškus. Tai gi Jungtinių 
Valstijų krasa juos ir patraukė 
teisman. Reikia ir mums atsar-

Ispanai rengias prie naujo gelž- 
kelio.

Madrid. Ispanų pirklybos mi
nisterija rengia ilgą geležinkelį. ,
Jis tęsies per visą Ispanija pra- Į «ia.ms bflti su nežinomais gerada-, 
dėjus nuo Madrido iki Prancūzu riais‘
rubežiui. Tuo bus palengvintas Seka ant 6-to pusi.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONĖ ĮSTAIGA.

“VILIJOS” Bendrove
Turi Vilniuje ūkio mašinų fabrikų ir sandėlius, 

apdovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro 
medaliais, norėdama padidinti fabrikacij«%kviečia
Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais). 
Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55,

“VILIJOS” Bendrovei.

Buenos Aires (Argentinoje). 
Kaip rašo man vienas ir pažįsta
mų: vaikščioja be darbo ir duo
nos kąsnio 800 žmonių ir jis 
jų tarpe. Buvęs pristojęs pas 
ūkininkų, bet nepatikus, pasitrau
kęs į miestų. Ten dvi savaiti iš
vaikščiojęs be darbo, turėjo grižti 
į ūkį. Pragyvenimas brangus, o 
pelnas lyginant su pragyveni
mu menkas. Pas ūkininkų, skun
džiasi turįs valgį menkų — vi
sokios bjaurybės, kų Lietuvoj tik 
gyvuliai teėda. Miega daržinėj 
ant tam tikrų kailinių, kurie pil
ni visokių bjaurybių. Dirbti rei
kia dykinėse ir dideliuose kal
nuose. Galit suprasti, kokiame 
skurde priversta ne jis vienas 
gyventi. Daug ko jis man prira
šo, bet aš čia nebepatalpinsiu.

“Pavasaris”.

Apveizdos. Dievo bažnyčioje 
keturioms moterims pavogta pini
gai. Vagis suimtas, ir paduotas 
policijon. Kaip pasirodė, tai bu
vusi 15 m. mergaitė lenkutė nuo 
Ruble gatv. Jos užklausus kur 
jinai padėjo vogtus pinigus, at
sakė, kad su koke ten savo drau
ge vaikščiojusi į teatrų ir pini
gus išlaidžiusi, likusių dalį su
gražinusi tėvams, vietoj užmokė- 
snio už darbų. Atsišaukusi mo
tina, ir dažinojusi apie minėtų at
sitikimų labai nusistebėjo, sako 
kaip tai gali būti, kad ji visuomet 
vaikščioja į darbų ir parnešusi 
atiduoda man mokesnį, bet duk
tė pati prisipažino visai į darbų 
pastarame laika, nevaikščiojusi.

* k—tis.

Cicero, III. 1 d. kovos, nedė
lioj, iš Cicero užpuolikai turėję 
asmeniškus keritua ir reikalavę 
nuo Jušo 5 doletių pinigais. Nuo

Garsus kynietis nunuodytas. 
Tien Cin. Nunuodytas seniau

buvęs ministerių pirmininkų, ge
nerolas Cao Ping Čim. Jis atsi
žymėjo savo diplomatija ir sirgo 
tik kelias valandas.

Nužudyta jauna moteris. 
Aurora, III. Prieš pora savaičių

čia buvo nužudyta Teresia Hol- 
lander. Apkaltintas tūlas austri- 
jietis, Antanas Petras, jis paso
dintas kalėjiman, bet pradėjus 
tyrinėti pasirodė, kad ir daugiau 
esą kaltininkų. Indomu tai, kad 
visi beveik kaltininkai atėjo patįs 
skųsti kitus ir kiekvienas buvęs 
insimilėjęs ir net ketinęs nužudy
tąją moterį vesti. Tikrasai kalti
ninkas dar nesusektaR.

Givatė nužudė tyrinėtojų. 
Kalkutta, Indija. Nuo givatės

ingeiimo čia mirė Dr. T. Fox, 
Australijos mokslinčius, kuris vi
sų savo gyvenimų pašventė, kad 
atrasti vaistų prieš givatės ingė- 
limų. Vaistų išrado, bet ir pats 
turėjo mirti. Mat vos tik pabai
gęs bandinius su ingelta ožka, jis

fr
TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigas 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Rusija-Lietuva

Draugija priima pinigus, kaipo paskolų, išduoda tam tikras 
kvitas-vekaelius su knygutėmis ir atsako 

už pinigus visu savo turtu.

Reikia gerai įsitėmyti sis š tartus dalykas, kad- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t. t.

Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigai 
niekad negali pražūti.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS S m b. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

Broli Lietuvi, ateimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir 
K. Draugijoj*: 1), turėsi gerų procentų; 2)^nebus baimės kad pinigai 
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; S), prisidės! savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai gTįėti j Lietnvą ir pirkti 
,an vietą, tai būtinai susižinok su Drangija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Pledus, Lietuva-Busija.
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PASTABOS. moka ka&tiiR uiluikvmui angliAkutt 
literutūrus skyriui, o žydai tik turi 
(išžiūrėti žydų ir rūtoj literatūros 
skyrius.

Chicagoje pradėjo eiti naujas
mėnesinis literatūros, mokslo, Būsią dar ir daugiau naudos, 
visuomenės mėnesinis laikraštis į u®a ?as namas sutrauksiąs visus 
“Jaunoji Lietuva”. Laikraštis lei- lietuvius į vieną centrą, suartinsiąs 
dziama tuo pačiu vardu susėda-1JV nuomones ir suplausiąs į kru? 
riusios bendrovės. Pirmame nu-įv®^ l,r*e viešu darbų ir gyve- 
meryje, be redakcijos straipsnių | nimo padarymo ir t.t. Užkerėtas 
tilpo raštai senesnių ir daugiau i namas, mąstai sau žmogus. Vie- 
ar mažiau Amerikos lietuviams n°k ,nes jokiuo būdų negalime 
žinomų raiėjų, k.a. J. Laukio,H11 Pastatyti kokiuo keliu jis 
Karolio Vairo, ,J. Baniulio ir
M. Jurgelionienės. Nemaža pri
rašyta ]*aties redaktoriaus Kl.
Jurgelioniu. Ateinančiuose nume
riuose žada prisidėti dar šie ra
sojai — S. Čiurlionienė, P. Gu
das. K. Jasiukaitis, Jaunulis Vie
nuolis, A. Lalis, Mikas Petraus
kas. V. K. Račkauskas, K Va
lys. J. Vienužinskas.

Nors kaip kur yra mums nesu
prantamų ir tamsių išsireiški
mų, bet matant redakcijos norus 
anot kuris.

galės surišti paties gyvenimo per-

Vidikų, Kutrų ir kitų tolygių 
veikėjų. Tieji “didvyriai” tai 
vis plačiai žinomieji ehamistai, 
kurie Amerikoje, tarp žemiausiai 
kultūriškai stovinčių žmonių, ne
mažą turi pasisekimą. \

“Naujienose” yra ir karikatū-

fj. Matome tenai jojantį ant ko- 
io tai slibino vieną lietuvį vei
kėją su parašų: “aš esu visų 
inteligentiškų kiaulių atstovas”. 

Cicilikų. karikatūros, kaip žino
ma, nesugeba pakilti augščiau nu
piešimo kiaulės su prisegimu pa

skirtas mūsų tarpe įvairias uuo- vardės vieno iš savo idėjinių prie-
inouių sroves. Mums vis abejoti
na ar “Vien. L.” ueperdaug op
timistiškai į tai žiūri. Argi vieuas 
koks kliubas galėtų atlikti tiek 
daug darbo — sutraukti į krūva 
visas draugystės, perdirbti jų vi
sų nuomones ir daug kitų darbų 
atlikti. Iudomu mums ir tai kaip 
tas namas bus. statomas. Taigi

šų. Gaila, kad kiaulių ganymo 
“džiabo” cicilikai-rašėjai” nie
kuo būdu negali atsikratyti. O 
juk sykį tapus “redaktorium” 
vertėtų vi^ną iš dviejų pasirink
ti : arba apie kiaulių ganymą vi
sai pamiršti, arba, pametus plunk
sną, vėl prie senojo darbo sugrįž-

Joms užlaikyti reikėliugas gra-į Pati mokykla mūsų knygynėliui 
šis. Be jo, pačios bažnyčios iš yra prielanki, nes, priminus, kad

Nors dar ir tamsu ir debesė
liais apkloti rytai, bet mes atei
name su nauju didžiu obalsiu mūsą 
tautoj, — ir tas obalsis: žmoniš
kumas.

Lauksime to obalsio skambė
jimo visame naujo mūsų laikraš
čių bendro gyvenime.

P-ui P. Grigaičiui, sulyg jo iš
auklėjimo, rodos, geriau tiktų 
plunksna, neg vytinis! Dargi, 
man ding, geriau tiktų tautiš
kojo veikėjo vardas, neg ehami-

Sitas (namas) bns po kontrole 
atsnkinčiosi vienos ar dviejų ar 
daugelio organizaciją, todėl čia ne
ras vietos jokie gnudngrašiai “ko- 
misionieriai”, kurie poskveranu 
perka, po skvernu kitiems parduoda. . .
«a bns darbas taip daromas, kaip atO-CIClhko titulas. Juk JO mok- 
daro ir kitą miestą lietuviai, kurie! slui, kaip esu girdėjęs, dėjo pi

nigus vienas mokytas ir augštą 
užimantis vietą katalikų kunigas. 
Ar pažįsti jį p. Grigaiti?

Omega.

savo liaudies namus jau pasista
tė ir jokiu komisijouierią raylistos 
nereikalavo, nereikalauja, ir lai
mingai sau gyvuoja.

Pagyvensime, pamatysime.

Gavome trečiuosius metus už
stojusio “Pavasario” pirmuosius 
numerius. “Pavasaris”, tai jau
nimo laikraštis leidžiamas du 
kart į mėnesį, Kaune.

Pradėdama šiuos naujus metus 
redakcija sako, kad mes dar j ali
ni, .

nepasisekimams turim tvirtą valią 
ir- jaunas spėkas, prieš mus gy- 
vertimas gražus, ir sykiu sn poetn 
sakome: Jaunystė, duoki man spar
nus?"

Nors viso savo darbavimos gy
vumo jie negali paroditi, nes 
kitokios ten veikimo aplinkybės, 
pats gyvenimas toli skiriasi nuo 
mūsų Amerikos jaunimo, bet ir 
jie žada veikti tą ką gali. Jie 
savo laikraštyje aiškinsią tą ko 
niekas negali užginti. Ypatingai 
jiems rūpėsianti meilė.

šiandiena reikia mums dar inei-
kuria-r

“Lietuva” 9-me numeryje riša 
mūsų kooperacijų bankrutijimo 
klausimą. Visiems juk žinoma, 
kad lietuviai laikraščių ir apšvie- 
stesnių žmonių raginami steigia 
nemaža kooperativių krautuvių, 
tik tos krautuvės kaip tyčia jei 
nevisai suįra tai vos tik kruta — 
neturi gyvumo. Ir tai dedas ne 
dėl pirkėjų ar rėmėjų stokos, bet 
dėl ko kito.

Kooperativišku bendrovių bank- 
rutinimus surengia daug priežas
čių — geriau pasakius viena prie
žastis, iš kurios išplaukia visos 
kitos priežastis. Toji pamatinė 
priežastis yra stoka gerą tokioms 
bendrovėms atsakančią vedėją. 
Daugelis mūsą žmonių turi išsi
dirbę labai keistą pažiūrą į pra
monės dalykus. Kol jis laiko sa
vo locną privatišką biznelį pats 
vienas, tai nųunnsi, sekasi kaip 
toji bitė avily j. Ne ką pati 
si: suki$s mvo pinigns k—Mįt

LAISVAMANYBĖ BEI 
LIKYBA.

KATA-

skelbia mūsą įvairus “apšviestū- 
nai”, bet tos, kurią mums padavė 
Tas Kuris pasakė Meilė esąs. Rei
kia nuims danginu meilės mūsą 
šeimynose, kuri tik vienintelis jos 
laimės šaltinis ir jį tik, daug sy
kiu, šeimynos sąnariams gali lai
mingą ateitį sutverti. Daugiaus 
meilės savo tėvynės, to, kas gražu, 
o nereiks laimės kaimynuose ir 
toliau ieškoti. Tik, mylėdami mo
kėsime savo spėkas tinkančiai sa
vo brolių ir tėvynės gerovei išnau
doti, tik tada busime laimingais.

Ir taip mūsų tėvynėje jauni
ns ima savo tikslu vieną puikių

jų gyvenimo obalsiu meilę. O 
meilė, anot Maironies, juk, daug
gali.

veieu, gana j«j numoti, 
žmogelis dirba, iš kailio neriasi, 
ėėdijn, gnlą sn galų riša, pakol 
galą gale neatsistoja ant kojų.

Arba abelnai sakant jis padeda 
visą savo energiją, na, nors iv 
su maža pradžia savo krautuvė
lę išaugina. Visai kitaip einasi 
su kooperativių darbu. Čia

Antrame numeryj “Draugo” 
tilpo straipsnis, užvardytas “Su
kaukime”, kuriame gyvai nu
piešta įsivyruojanti bedieviškoji 
pasaulėžvalga ir kviečiama su
krusti lietuvius katalikus ir drą
siai pastoti kelį besiplatinančiai 
laisvamanybei. Tasai straipsnis 
paskatino P. N. Binatą “Vienyb. 
Lietuv.” pakritikuoti kataliky
bę? (ypač kunigus) ir visai ją 
pasmerkti, kaipo atsigyvenusią 
instituciją, — nesą, sulig jo:

1. Bažnyčia nebe priemonė, nu
rodanti augštesnių, prakilnesnių 
žmonijos idealų tikslą; — tai ne
be rodyklė, kuri kada tai rodė 
kas gera, gražu ir tiesa.

2. Šiandiena bažnyčia, tai įran
kis atsiekti žmoniškus, žemus ego- 
istiškus tikslus, pravesti politiš- 
km^^^^^BŽlaikyti status quo;

aznyčia -^tuUKTę^nu- 
rai, kuriuose neieškok kiltesnės 
dvasios, gyveninio turinio, nes ten 
tik siauras formalizmas, apeigos 
už. pinigus.

4. Tą tai bažnyčią griauna ne 
socijalistai, ne laisvamaniai, ne 
pirmeiviai, bet namiškiai, tai esti

žemės neišaugs, be jo ir patis tar- 
nai-kimigai gyvent negalėtų; bo 
grašio, trumpai sakant, bažny
čia negalėtu užsilaikyti, kaip pa
vadžiui, nei “Vienyb. Liet.” be 
prenumeratos subankrutytu. Tad 
kain toks vaikiškas sąprotavimas 
“apeigos už pinigus”, — kam 
piktiuties, kad bažnyčios išlaiky
mui ieškoma kapitalas. Taigi iki 
pat ausų būtų kvailas p. Binatas, 
jeigu jis ištikrųjų manytų, kad 
bažnyčios gali be pinigo stoties 
ir kunigai be grašio gyventi

4. Kunigai, kaipo kunigai, ne
gi gali griauti bažnyčios- Kuoi- 
gas-isklidėlis, kaip ir kiekvienas 
blogos valios žmogus, kenkia pats 
sau. Griovėjais bažnyčios yra 
tie, kurie jos nekenčia ir gei
džia, kad jų visai nebūtų. Tais 
griovėjais yra Dembskiai, Šliu
pai ir visa gauja jų pasekėjų — 
tai aiškiai liudija jų raštai, kny
gos, laikraščiai ir patsai jų gy
venimas. Kovai su bažnyčia, pa
prastai jie naudojasi ištvirkėlių 
pavyzdžiais; sulyg vieno-kito blo
go atsitikimo sprendžia apie visą 
kunigiją podraug pasmerkdami 
tikėjimą. Gana aiškiai mes su
prantame, kad dėl Judos atliktojo 
darbo, negi galima kitus apašta
lus kaltinti Kristaus išdavime. 
Tas pats jei ir dabar atsiranda 
koks iš doros kelio išklydęs^ iškry
pęs kunigas, taip tariant, vilkas 
avies kailyje tai, aiškus dalykas, 
kad jis ne tikėjimo reprezentan
tas, bet nupuolusi žvaigždė, ku
ri patį nenorėjo šviesti sulyg 
Kristaus idealo ir sulyg Kristaus 
mokslo gyventi. Tuotarpu tokiais 
retais atsitikimais pasikandę mū
sų laisvamaniai bei cicilikai rė
žia ir rėžia ant bažnyčios, tikė
jimo ir mano gerą darbą pildą. 
Tečiau, kas daryti? nėra, ko taip 
iš to stebėties juk laisvamanis 
nebūtų laisvamaniu , ir cicilikas 
cicilikų, jei ne šmeižtų kataliky
stės: tai jų darbas, tai jų tik
slas.

5. Galop reikia pažymėti, kad 
bažnyčia, kaipo Kristaus' idealų 
skelbėja niekados nesiliaus doros 
mokslo skelbusi, visados kariaus 
su siauraprotyste, palaidos kal
bos bei kreivo rašto didvyriams 
amžinai minėsijųOfynnk daugiau 
šviesos ir rimto £alv<ijii»o! ”

K. Lazdaila.

norime turėti savo knygyną, su
teikė kambarį ir knygomis vietą. 
Jeigu kada šicje kolegijoje lie 
tuviai sumažėtų, tai knygynas bus

bai sagiebia, taigi atsistojęs ker
tėje, ar slankįodamos pakraščiais, 
daro savo pastabas. Pirmučiau
sia, Jurgiui labai neaišku, kas ta
me baliuje dalyvauja. Ponai, ne 
ponai,- lietuviai, ne lietuviai, žy-

perkeltas ten kur rasis daugiaus! dai, ne žydai. Veidai lyg būtų
lietuvių moksleivių, arba bus per
keltas į moksleivių eentralinį 
knygyną.

Suprantamas dalykas, kaip 
naujokams, o dar kiaurakiše- 
niams, sunku auklėti uždėtąjį 
knygyną- Dėlto, kreipiamės į vi
suomenę ir pavienius, kad parem- 
tųmėte mus, kas kuom galite, ar 
pinigais, ar tai prisiųsdami ko
kią knygutę, ar kitu kokiu būdu. 
Lauksime prijaučiančiųjų para
mos. Bediečiai.

P. S. Siuntinius reikia siųsti 
šiuo adresu: “Lithuanian Libr- 
ary”, St. Bede College, Peru, III.

Kooperaciją vedėjai dažniau
sia papratę žiūrėti į kooperacijos 
turtą ne kaipo į savo, bet kaipo į 
svetima turtą. Sulyg to ir elgia-

Jau buvome bemaną, kad Ame
rikos lietuvių juokų laikraštis 
“Tarka” visai užmigo, bet pasi
rodė, kad mes klydome. “Tarka” 
eirta, kaip ir ėjusi tik kiek susi
vėlavus, nes paskutinis numeris 
išėjo nž du mėnesiu. Laikraštyje 
keletas sumanių karikatūrų, pa
juokiami kai kurie gyvenimo ope
sni klausimai, k. t. girtybė ir k.

pati kunigija, kurių tarpe nei vie
no doro neberasi, nes ir geriausis 
pirmosios meilės netekęs. Laisva
maniai ir socijalistai negriauną 
bažnyčios; jie tiktai nurodą ne

si, kaip su svetimu turtu, t įsos tį]jU8ius darbus ir pasielgimus iš 
tos ceros vpatvbės, kurias mūsų ...* '1 • ’ katalikų puses.

5. Todėl katalikai privalo ne į 
giškumas ir ištvermė — dingsta, karę ruošties su socijalistais ir 
kaip tik .jis pastoja tuo, ar kitu Įaį9Vamaniais, bet išsigydžius iš 
kooperaciios “ urė,Įninku ”. Dide- __ . , . , .. , . .... Kristaus dvasios bankruto, ramiaisnei daugumai tik ir rupi, kaip _ . ’
čia algą paėmus, o sn kooperaci- sau sčti doros sėklą, kraujų ją

žmogus turi, vesdamas savo locną 
biznį, — taigi darbštumas, ener-

“Vienybė Liet.” Nr. 8 rašo kad 
Brodklyno lietuviai rengiasi sta
tyti liaudies namą. Reikalingu
mas mano esąs aiškiai matomas,
nes

faktas yra kad (išėmus Cliicagą) 
niekur taip lietuvių kolionijose lie
tuviai neužsiima taip įvairiais ir 
taip plačiais kultūriškais reika
lais kaip Brooklyne; niekur taip 
daug nėra vaidinama teatrų, ren
giama balių pasilinksminimų, prn- 
knlbų, paskaitų ir įvairių liaudies 
susirinkimų, kaip Brooklyne. Ir, 
vėlgi, niekur taip dnng tūkstan
čių dolerių lietuviai neišmoka kas 
metas svetimiems ir tie doleriai 
niekados lietuviams atgal neliesu- 
grįžtn.

Visi kultūriniai darbai atsibu
sią tame rengiamajam liaudies 
name ir pinigai, kurie nerami ki
tiems liksią liaudies namams t. 
y. patiems lietuviams. Beto,

Dar bns viena didelė nauda, 
kurios dabar net nepermatome. 
Būtent, lietuviai gnlės įsikurti čio 
nai savo didelį knygyną, prie ku
rio ir raidžia galės prisidėti, kaip 
ji priaidėji New Yorke prie žydų 
Liaudies Namo, kur pati valdžia 
inkurė žydams viešą knygyną, ap

jos reikalais — et, te ima juos de- 
vynerios!... Dingsta ne tik darbš
tumas, bet danžnai dingsta sykiu 
su juo ir sąžinišknmas, o jų vieton 
atidrandn gašlumas ir palinkimas 
prie išnaudojimo.

Tai ne tik spėjama, bet ir žino
mi tikri atsitikimai, kad koope
racijos vedėjai žiūri į kooperaci
ją. “kaip į melžiamąją karvutę”. 
Kad tik gavus progos pasipelnyti. 
Nors tai ir nelinksma darosi, bet 
kaip teisinga, nes ten tikrai pa
imta iš mūsų pačių gyvenimo. 
Tik gal nereikėtų kaltinti vedė
jus taip daug, ypač jei mes pri
siminsime, kad dažnai jie patįs 
nežino ką daryti, o dažinoti nė
ra iš kur, nei kada, nes vedėjai, 
dažniausiai paprasti darbininkai, 
kurie gali tik dalį atliekamojo 
laiko pašvęsti kooperacijos reika
lams. Reikia pastebėti, kad dau
gelis vedėju visgi pasilieka tei
singais iki galo ir kek galėdami 
veda reikalus paskirtuoju keliu.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.

Cliieagije pasirodė naujas laik- 
laikraštis. Yra tai cieilikiškos 
“Naujienos”, leidžiamos tam tik
slui susitvėrusiis Bendrovės — 
Redaktorium yra žinomas p. P. 
Grigaitis, kuris ikišiol redagavo 
“Pirmyn”. Kas link laikraščio 
pakraipos, tai jis pilnai vertas 
stoti su Keleiviais, Kovomis ir 
Laisvėmis į vieną eilę, taip kaip 
jo redaktorius p. Grigaitis, pui
kiai tinka kompanijon Pruaeikų,

palaistant.
Tai p. N. Binato kritikos punk

tai, kurie nebepirmą kartą su
skamba iš laisvamanių pusės; — 
tai sena jų pasaka, kurios įsikan
dę vis laikose ir matomai laiky
sis. Bet nereikia vis-gi katali
kams nuleisti rankas ir ramiai 
žiūrėti, kaip jie klysta ir kitus 
klaidina — reikia juos mokinti 
rimtai galvoti ir išmintingai rašy
ti. Taigi sulyg punktų, aukščiau 
minėtos kritikos, tarsiu keletą 
teisybės žodžių:

1. Bažnyčia buvo, yra ir bus 
rodyklė, kas gera, dora, gražu. 
Nuo to tikslo ji niekados neatsi 
traukė ir po šiai dienai tebe 
skelbia žmogaus pareigas kas link 
Dievo ir artimo. Tas to nežino, 
kurs jau dėl principo siauros lai
svamanybės ir bedieviškojo soci- 
jalizmo nutarė bažnyčią, kaipo 
pastojantį jiems kelią visaip 
šmeižti ir žeminti, ką ir pats p 
Binatas savo straipsnyj daro.

2. Bažnyčia, kaipo kiekviena 
institucija, aišku* dalykas, turi 
savo tikslus ir trokšta tvirtai sto 
vėti ir įtekmę turėti visuomenės 
gyvenime. Juk ir patįs laisvama
niai be cicilikai visa širdimi 
trokšta įsigalėti ir užgyventi 
žmonių širdis, beplatinant šmeiž
to ir neapykantos parsunktus raš 
tus. Tad kam p. Binatui ir jo 
draugams rūstauti ant bažnyčios 
ir kesinties užginti vaduoties sa 
vais tikslais bei principais.

3. Mūsų bažnyčios, — tai vie 
tos, kur skelbiama Dievo Žodis, 
kur skelbiama tikėjimo apeigos

IŠ MOKSLEIVIŲ GYVENIMO.
Pakoliai susilauksime Ameri

koje lietuvių kolegijos, turime 
glausties prie kitataučių. Rei
kia gėrėties, kad lietuvių mok
sleivių skaičius dauginasi. Nors 
skaitlius dauginosi, vienok ne per- 
daugiausia jų tėra, o ir tie išsi
sklaidę po įvairias mokyklas. 
Kurioje mokykloje esti didesnis 
lietuvių būrelis, iš ten tuojaus 
išgirsi, kad šis bei tas veikiama, 
žinoma, tas moksleiviams ir pri
dera.

Prieš kelias savaites viename 
ietuvių laikraštyje tilpo straip

snelis: “Mokslas ir mokyklos”, 
autoriaus neminėsime. Tame 
straipsnelyje ne tiek buvo rašyta 
apie mokslą ir mokyklas, kiek 
paniekas ant šv. Bedo kolegijos 
ir joje besilankančių lietuvių. 
Ne tiesą, kiekvienas gali pabilo- 
tt Na, tegul kiloja, kaip kas no
ri, o mudu, Juozai, dirbkiva, ne- 
sibijokiva.... ir neleiskiva vel
tui laiko. Tai taip ir su šv. Ife- 
do kolegiją lankančiais lietuviais. 
Nors čia nedidelis lietuvių būre
lis, tik devyni, betgi neapmirę. 
Praeitais metais Įsteigė lietuvišką 
klesą. Pamokos išpradžios buvo 
tik kartą į savaitę, bet šį metą, 
turime jau keturis ka.tns. Rei
kia priminti, kad yra leista tu 
rėti kasdieią, tik ne ri gali lan
kytiem. Apart klesos, dar esti 
dažniai laikomi susirinkimai, ku
riuose irgi nesti veltui praleistas 
laikas. —

Dvidešimts antrų dieną vasa
rio, šių metų laikytame su 
sirinkime, likosi uždėtas kny 
gynelis. l'dėtasis knygynas pri 
kerktas prie A. S. L. R.-K. M. III 
kuopos. Knygyno uždėjimo tik
slas yra taa — kadangi randasi 
lietuviškos pamokos klesa, o klie- 
soje esti mokinama Lietuvos isto 
rija, kalba ir rašyba, kad gerians 
su tuo susipažinus, neužtenka 
vientik gramatikos ir istorijos 
rankvedžių, bet reikia daugiaus 
knygų, knygelių, žrrnalų ir t.t. 
Antragi, kiekvienas moksleivis 
neišgali nusipirkti retikalingų kny
gų, iš kurių galėtu semti dva
sišką bei tautišką pmą.

NELEISKIME ŽLUGTI P. 
KAIRIŪKŠČIO SUMANYMUI.

Broliai lietuviai amerikiečiai, 
nors jau esame nemaža aukoję 
mūsų tautos reikalams^ kaip tai: 
“Saulės” namams, Lietuvos Mok
slo ir Dailės Dr-jų namams ir 
“Rytui”, bet vis gi tautos reika
lai kur kas didesni už mūsų au
kas. Žinome visi, kad Lietuvo
je gyvenantiems mūsų tautie
čiams sunku yra ką nors aukau
ti tautos labui, o vienok ir jie 
yra jau pasižadėję paremti šita 
sumanymą. Prižadėta aukoti jau 
apie 25.000 rublių. Todėl mes 
matydami ju darbavimasi, argi 
liksimės užpakalyje? Nenuleiski- 
me rankų, stokime į darbą, ne
laukime pakol kitataučiai sušelps 
mūs tautos reikalus, nes to nie
kados nesulauksime, bet neatsi- 
žiūrėdanri ant nieko sumeskime 
ta 100.000 rublių, lai 1000 asme
nų aukoje po 100 rublių, iki nau
jam 1915 metui, o ištikro pada- 
rytumėm šį metą garsių mūsų 
tautos istorijoj. Teisybė kad ne
visi mes galime duoti tokias stam
bias aukas. Manau kad lengvai 
surastume 1000 tokių lietuvių čia 
Amerikije gyvenančių, kurie be 
mažiausios nuoskaudos galėtų 
duoti tą auką. O jog tai lengva 
tą padaryti, atidėti ant mėnesio 
po 5.00 dol. ir iki naujam metui 
tavo auka bus u*™okėt” jr dar- 
bas atliktas'.' Noriu čia atkreip
ti atydą mūsų ponų biznierių 
(vertelgų), gerai pasiturinčių, 
kad išmegintumėt šita planą, nes 
visgi jums pinigas lengviau pa
reina negu paprastiems darbinin
kams, tad neatsisakykite nuo ši
tos aukos, panaudokite šitą pie
ną, kaipo pagarsinimą savo biz
nio, o beabejonės tie darbininkai, 
kurie iki šioliai rėmė jūsų rei
kalus, matydami jumise savo tau
tos gaivintojus, da labiaus pri
siriš prie jūsų, teip kad ir neju
site jokio nuostolio.

Aš gi pasižadu ta 100 rublių iš
mokėti ik naujam metu nors tik
tai ir 500 atsirastų aukotojų mi
nėtam fondui.

V. Lapinskas.

pažįstami, bet kaip jie įvairus ir 
viens kitam nepanašus! Yra čia 
tikrai lietuviškų typų. Keletas 
klumpakojų, lyg iš molio nudrėb
tų vaikinų, trypia su tokiom* pat 
stambioms merginoms. Veidai 
įkaitę, raudoni, nuo šokio, žino
ma, bet daugiau nuo ankštą, 
smaugiančių kaklaryšių. Bet aki- 
se kiek amerikietiškos puikybės! 
Čia jau vykriai čiužinėja išbalę,).1 
nusiskutę, “pabuvę” jau ameri
kiečiai. Tų lietuviškai nebeuž- 
kalbink. Jaunoji karta — visai 
naujas typas. Tokių Lietuvoj 
nebėra. Niekuo gyvu neinspėsi, 
ar jie anglai, prusinkai, ar lie
tuviai. Jų išvaizda, būdas, parė
dai visaškai svetimi. Bet ir jie 
tur būt lietuviai, nes reikalui at
siėjus penktądešimtą žodį pasa- 
dai visiškai svetimi. Bet ir jie 
gai ištaria!

Apie ką jie kalba? Jurgis aty- 
džiai pastatė ausis. Gal apie ap
švietę, dorą, pažangą, tėvynės 
meilę? Poros greit mainosi, ant 
vietos nepastovi. Pilnos jų kal
bos nesužinosi. Bet iš atskiriu 
žodžių Jurgis sudarė nuomonę, 
kad beveik visi kalbasi apie ve
stuves, merginas, žaislus, šokius
ir__  “Keleivį”. Riebių žodelių
nestinga. Jurgis užsimąstė. Ar
gi Lietuvoj taip daroma?

Lietuvoj___ Čia Jurgiui atėjo
į mintį žalios pievos, platus ja
vų dirvonai, kur dalgio žvangė
jimas maišosi su dainoms, o tą 
viską aidas pagiryj kartoja. Yra 
ir ten sveikų, raudonų veidų, bet 
akįs ir mintįs dar sveikesnės. 
Kiek tose dainose lūkesčio, vil
ties!___ Kiek ten svajonių apie
tą nežinomą, tolimą Amerikos 
šalį, kur taip gera, linksma ir 
liuosa.... Kiek tai rūpesnio, kad 
sutaupinug vieną-kitą rublį, kad 
tik greičiau nuvykus į tą laimės 
šalelę.... O čia....

Čia kažkokia šokianti pora 
taip smarkiai Jurgį pastūmėjo, 
kad jis voa susilaikė negriuvęs. 
Visos svajonės išnyko. Pasigir
dą juokas, ir plūdimai.

fio žiopsai aut kelio? Ne-

ukaičių. Reikia intraukti darban 
plačiąją visuomenę, ją užintere- 
suoti, tuosyk tik galima laukti 
pageidaujamo pasisekimo. Tas 
nesunku bus padaryti, jai Tautos 
fondui pritars mus inteligentai, 
biznieriai, pramonininkai, banki
ninkai, o ypač laikraščiai. Pri
tarti gi reikėtų, nes Tautos fon
das bus sunaudojamas tautos rei
kalams : Tautos namai Vilniuje, 
Saulės namai Kaune, imigracijos, 
kolionizącijos reikalai, apšvietoa 
dalykai ir 1.1. Visų reikalų nei iš
vardyti negalima, vienas gyve
nimas jau iškėlė, kitas dar iškels. 
Beje, kongresas laikytas Pitts- 
burgh’e nutarė skirti 25 nuošim
tį taip reikalingai mums augšte- 
sniai mokyklai, bei kolegiją. Ka» 
myli savo tautą, tas tikiuosi ii 
širdies pritars Tautos Fondui. 
Baigdamas pridursiu, jog ženkle
lius galima lipinti tik aut kitos 
konverto pusės — toks krasos 
reikalavimas.

Kun. J. Misius,
Fed. pirmin.

Kiti laikraščiai malonės persi
spausdinti.

AMERIKOS BALIUS.
Vaizdelis.

Ruiminga, puikiai apšviesta 
svetainė. Lubos augštos, gaub
tos, lyg bažnyčioj. Tečiau kas 
joje veikiama, tai ne bažnyčios 
darbas. Prakaituotos kaktos, 
raudoni veidai, troškus kvėpavi
mas aiškiai parodo, kad čia eina 
sunkus, nors bergždžias darbas — 
šokiai. Poros trypia, švaistosi, 
šmikštuoja. Kartais bėgyje susi
duria, kartais viens kitam alkū
ne sudrožia. Viskas dovanojama. 
Įstabu, kad tokį tuščią ir betikslį 
darbą bedirbant kiekvienas man
dagumo apimtas.

O darbas tai pilnai betikslis.
Sakoma, kad blaivinįkas, pate

kęs į įkaušusių draugiją, jaučia
si kaip beprotnamyje. Bet ką 
pasakyti, jeigu rimtas, svarstan
tis žmogus? užsikimš ausis, kad 
negirdėtų muzikos, ir pažiūrės į 
šokikų poras. Betrypiančios ko
jos, besiūbuojanti liemenys, nu
švitę veidai, viskas daro tokį kei
stą, laukinį įspūdį, kad rodos, 
tiems žmonėms ko tai labai svar
baus stinga.

Tėčiam šitoj svetainėj vis vien, 
ar užsikimši ausis, ar ne: lietu
viška muzika taip garsiai sko- 
džia, kad nieko ųuo jos neatai- 
gįsi. Noroms-nenoroms dalyvau
ji visatiniam triukšme.

Jurgis, stambus kaimo vyru
kas, vos tik iš Lietuvos, pirmą 
kart atėjo į Amerikos balių. Šok
ti, ypač amerikietiškai, jis nela-

matai, kad žmonės šoka?
Ka! ka! ka! Žiūrėk, kaip išsi

žiojo. Manai, kad saldumynų 
gausi ? Ar negali pašokt, kaip 
geri žmonės?

— Grinorius (naujukas) tur
būt. Palaukit, nusivešiu jį pas 
Smitkų, išsimesim po kelis, kaip 
išsimiegos šaltojoj, tai bus ame
rikietis.

— Beje, drauge, ar skaitai “Ke
leivį”? — atsigrūdo pas Jurgį 
miklus vyrukas, kurs išgirdęs, 
kad kalbama apie grinorių, ma
nė, kad čia bus gera žuvytė.

Bet Jurgis nieko neatsakęs, 
greit nusigrudo per minią. Jam 
buvo gėda ir koktu, kad taip 
skaudžiai tapo išjuoktu. Iš jo 
jausmų pasidarė kažkoks šiupi
nys, kad jau nebegalėjo atrkirti 
kas kilnu, o kas nedora. Ir jei
gu kas antrą kart pasiūlįs jam 
užeiti pas Smitkų ?

Šokiai, smuklės, “Keleivis”...
Ar daugelis mūsų' sveiku Jur

gių atsispirs prieš tuos “švieti
mo” įnagius? Tantgėla.

TAUTOS FONDAS.
Tautos fondo ženkleliai jau yra 

Centro valdybos rankose. Fede
racijos kongresas atsibuvęs Pitts- 
burgh’e išrinko septynis asme
nis Tautos fondo komisijom šio
mis dienomis Centro valdyba iš- 
siųtinėjo komisijos nariams po 
12500 ($125.00) ženklelių, ku
riuos komisijos nariai malonės 
pardavinėti savo apielinkėje. 
Ženkleliai bus pardavinėjami už 
gyvus pinigus (cash). Tautos 
fondo koraisijon ineina kun. Ži
linskas (50 W. 6th st., So. Boston, 
Mass.), knn. S. J. Čepananis (318 
— 4th ave., Homestead, Pa.), 
knn. a. a. A. Kaupas, jo vietą už
ima dabartinis ‘Draugo’ redakto
rius kun. F. Kemėšis (1800 W. 
46th st., Chieago, III.) p. K. Kru- 
šinskas (59 Ten Eyck st., Brook
lyn, N. Y.), p. M. A. Norkūnas 
(166 Melrose st., Montello, Mass.), 
p. J. S. Vasiliauskas (112 N. 
Greene st., Baltimore, M. D.), 
kun. J. Misius, Ellsivorth, Pa.

Pasilieka tik kreipties prie ar
timesnio iš augščiau išvardytų 
komisijos narių ir užsisakyti rei 
kalinga vienacenttnių ženklelių

Pagal Fr. W. Foersterį.

GERUMO JIEGA. .
Seniai, seniai gyveno galingas 

karalius. Jisai su savo kariuome
ne eidavo į svetimas šalis, degin
davo sodžius ir miestus ir imda
vo gyventojus vergovėn. Apie 
tuos savo darbus liepė jis iškalti 
uolose. Nujausdamas, kad netoli 
jo gyvenimo galas, paliepė jisai ii 
didžiausių akmenų pataisyti kar
stą ir po mirčiai ištepti savo kū
ną brangiais kvepalais, kad jisai 
negestu.

Bet jo vardas negyvuoja mūsą 
tarpe. Jo vardą minint, mūsų vei
dai neuššvinta, ir mūsų širdįs ne- 
sutvaksi smarkiau. Ir ateis diena, 
kada vėsulas ir lytus sunaikins 
paskutinį jo paminklo akmenį ir 
kuomet tyrų smiltįs uždengs jo 
pėdsakus, lyg kad jis niekuomet 
nebūtų gyvenęs.

Senovėje buvo irgi karaliui 
Jisai neturėjo kareivių, nesriuve- 
no kraujo upelių ir nedegino na
mų. Jisai nekalė savo vardo uo- 
lon, bet žmonių širdysna. Jisai 
ištiesdavo savo ranką prasikaltė
liams; Jisai švelniai prisiliesda
vo karštos ligonies kaktos; Jisai 
ištvėrė dovanojime ir kantrybėje 
iki mirčiai ant kryžiaus. Tiems, 
kurie Jį labiausia persekiodavo, 
suteikdavo Jisai savo giliausi už
jautimą ir stengėsi juos savo pa
vyzdžiu išliuosuoti iš jų žiauru
mo.

Jisai nestatė sau akmens kar
sto — vienok visur juk matote, 
kaip didžiausiuose miestuose, taip 
ir mažiausiuose miesteliuose rū
mus, Jo atminimui pašvęstus, ku
rių bonios keliasi dangop. Net 
virš žmogaus gyvenimo, augštuose 
kalnuose prie amžino sniego, 
skambina varpai Jo meilės darbo 
atminimui. Ir šiandieną švenčia
ma pasaulyje šventoji Jo gimimo 
naktis.

Žiūrėk: gerumo jiega didesnė ir 
amžinesnė, negu šio pasaulio ka
rės šauksmas. Ji masina savęsp 
klaidžiojančius, kaip tėvelių namu 
šviesa tamsiame miške. Niekuo
met nesibijokite, kad gerumas ir 
širdingumas pradings. Kiekvie
nas švelnus žodis ir kiekviena di
delė meilė yra nemari, pergal pa
niekinimą ir pajuokimą ir tyliai 
gerbiama užmirštoj širdyj.

Kazelis.
Iš “Pavasario”.

AKMENS.

Vaikščiojau plačiuose laukuose 
ir rankiojau akmenis.. Vieni bu
vo lengvus, o kiti nepakeliami. 
Tų laukų sargas tokią man tiesę 
pasakė:

Tie lengvieji akmens — tai 
ašaros tų, kurie kentėjo, patys 
kalti būdami; tie sunkieji ak
mens — tai tų ašaros, kurie ken
tėjo nekaltai, nežinodami dargi 
dėl ko kenčia. Tiems lengvie
siems lemta subirėti j smiltį ir 
pražūti; tiems sunkiesiems lemta 
suaugti vienu dideliu bokštu-kal- 
nn ir amžinai niūksoti.

S. d. K.
IŠ “Vairo”.
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S. L. R. L A. REIKALAI.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
RYMO-KATALIKŲ AMERIKOJE 

REIKALAI.
Paragintas centro sekretoriaus 

p. J. S. Vasiliausko, kad veikiau 
sudarius projektą įvedimo į S. L, 
It.-K.A. ligos pasalinio skyriaus, 
būdamas tos komisijos nariu, skai
tau savo priederme išreikšti savo 
nuomonę, ir tą, ką esu pasiteira 
vęs daugiau patyrusią ir sutna- 
ningesnių vyrų, apie tai dabar ir 
rašau.

Ar atneštų naudą pašalpinis 
skyrius Susivienijimui L. R.-K. 
A. ir jo nariams, — turi likti dar 
klausymu, ir galutinai sunku 
kreipti ratus, į nepraskintą kelią. 
Ar visi nariai iš to būtu užga
nėdinti, ar tik kaip kurie

Tuodu klausimu yra labai svar
bus ir reikalingi išgvildenimo.

Nesiūlau laikyties, ar pritarti 
mano nuomonei, kuria čia pa
sakysiu, ne! ją tik skiriu vi
suomenei pasvarstyti.

Štai, turiu prieš save tik kele
tą kuopų mažos vertės tame 
klausime laiškus (juos man at- 
aiuntė centro sekretorius), ku
riuose tik pasakojama, kad “būtu 
gerai pašalpinis skyrios’’, bet, 
nenurodoma, kaip ir kokioje 
tvarkoje tą pašalpinį skyrių 
įvedus, nei kaip jis turėtų veik
tu (Daug męs dažnai darome 
tokius įnešimus, kurių patįs 
praktikoje esam nepatyrę, ir ne
gvildenę, arba nepaisom, kaip bū
tų gerai, by-tik būtų įnešta sei
mas.).

Daug mes remiamės ir kitomis 
organizacijomis kuriose pavir. 
šium, rodos, matome pasekmingai 
veikiant, bet ištikrųjų, arčiau 
įsižiūrėję visai ką kitą randam, 
negu pasiklausius pasigyrimų 
žodžias, ar ant rašto; tai paro
dys ateitis. Ar gi jau ištikrųjų 
tose organizacijose, ir yra nuo
dingas pašalpinės skyrius!...

Aš čia nesiremsiu nei kitų or
ganizacijų pasigyrimu nei nuro
dymais asmenų, norinčių įvesti 
S. L. R. K. Amerikoje pašalpinį 
skyrių.

Aš ,tik privesiu savo kelis pa
tyrimus.

Mūsų mieste, Waterbury, 
Conn.” turime historiškė pa
šaipūnių ligoje apie 20, ar dau
giau draugijų. Padėkojant Die
vui, kad ėjo darbai gerai, tose 
draugijos ligonių taip, kapi nei 
nebuvo, bet visų kitoniškai da
bar, sumažėjus darbams.... Per 
sius, tris praėjusius mėnesius, li
gonių skaičiui pasididino dvi
gubai. Man nebūtų nuostabu, kad 
daug serga; galėtu kas pasaky
ti, kad tuomet orai blogesni ar 
kas kita, tiesa ir tai; bet draugi
jos rodo, kad kai-kurie draugai 
netikrai sirgo, o tik apgaudinėjo 
draugijas, ir jiems draugijos su
laikė jų pašalpinę duoklę ligoje; 
išėjo, aikštin kad priežaštis buvo 
bedarbės arba sumažėjus dar
bams.

Atsitiko ir taip, kad narys 
iš draugijos atsiliuosavęs (su pa- 
špartu) visiems metams, išvažia
vo į pakraštį Suvienytų Valsti
jų, ten, kur visai maža lietuvių, 
na, ir sirgo jis gana ilgą laiką; 
į draugijas atsiųsdavo gydytojo 
paliudijimus, ir taip sveikas pa

tikrų jų susekti. Jo apgavystes; 
Pagaliaus tai buvo ir patirta, ką 
čia parašiau, nes tose pačiose 
draugijose prigulėjau pirma vie
noje, o dabar kitoje priguliu.

Jeigu draugija, turėdama na
rių apie 300, kuris kone visi vie
name mieste gyvena, mažą skai
čių išskyrus pasiliuosavusių ant 
pašpartų ir be teismų neapsei- 
na dėl pašalpos ligoje; tai kaip 
reikėtų plačiau akių pažiūrėti, 
kas galėtų atsitikti Susivieniji
me L. R. K. Amerikoje L.

Tiesa, kažkuriose organizacijo
se mėgina įvesti pašalpinį skyrių, 
bet dar jo gerumo ir pasekmių 
gurno nematyti, ar jis gerai, ar 
ne, ar gal tik užtenka žodžio dėl 
didesnės agitacijos. Kas kitose 
organizacijose panašei yra užves
to, tai mums dar per anksti apie 
jas rūpintis, ateitis ir pati paro 
dįs tą pasekmę.

Tai-gi, tiek turiu pasakyti, kad 
įvedus į S. L. R. K. A. pašalpinį 
skyrių, jeigu būtų visi nariai 
vienokios nuomonės, tai kiekvie
nas suprantam, kad būtų gerai, 
bet sutvarkymas to skyriaus tai 
yra labai keblus, ir nelengvas, o 
nesutvarkius, kaip reikiant, tai 
Susivienijime įvyktu pairutė 
kiltu vaidai, nesutikimai, neapy
kanta, ir t.t., ir t. t

Labai maža rasim tokių vietų, 
kur nebūtų lietuviai pašalpa Ii 
goję gali pasinaudoti, o jei kur 
yra po keletą, gali glausties kur 
daugiau lietuvių, arba prie savęs 
daugiau agituoti, jei jiem ten 
gerai, tegu nepavidi nei kitiems

Dabar seimus mes darome per 
tris-keturias dienas, ir galutinai 
juos baigiame tiktai, kad jau 
laiko trumpa ir reikia atstovams 
vykti namo, reikalingais daiktais 
nenorime visai užsiimti, arba ir 
ką užsiimame - svarstyti, pra 
leidžiame vos aptašę, neapdirbę 
kaip reikiant, todėl, viskas sei
mas, tų klaidų atitaisymus ir iš
eikvoja laiką, ir sukelia barnius, 
pagiežą ir neapykantą, ir seimai 
palieka tamsius įspūdžius. Įve
dus pašalpinį skyrių, seimus lai
kyti turėtume kokias tris savai
tes, nes skundus ant ligonių, pa
siskundimus ant komiteto, patė- 
mijimus iš šalies, turėtume sei
muose sąžiningai išklausyti ir teis
ti ; o kai-kada, gal prisieitų iš 
valstijos “Maine” keliems komi
teto vyrams nuvažiuoti į valstiją 
“AVashingtono”, ir ar būtų pa
togu Susivienijimui kaštai žygių 
apmokėti?... Į primaišius organi
zaciją visokių skyrių, ypač me
džiagiško turinio,, atsirastų ir ne
laukiami ir negeistini reikalai, po 
nepridės, jei ir būtų Susivieniji-

Nusiskundimas kai-kurių kuo
pų, kad jose maža narių, ir nėra

reikalingas pašalpinis skyrius 
Sus., ar ne. — gerai būtų kad 
kuopos paduotų organe “Drau
ge”, kiek kurioj, kuopoj buvo 
balsų, kad “įvesti Sus. pašalpinį 
skyrių”, ir kad “Nereikia”, tuo
met nariai matys patįs ką pada
rys, ir nerugos nei ant tam tik
ros paskirtosias komisijos, nei 
ant seimo delegatų ir nesakys, 
kad “seimai ir delegatai viską 
padaro”.

Aš sutinku, kiekvienos, kuopos 
organe paduotąją nuomonę s
rinkti, ir sykiu ateinančiam sei
mui perstatyti.

. Sus. L. R. K. A. Pašalpinio sky 
riaus įvedimo sutvarkymo komisi
jos. Narys — Jūsų tarnas J. V.

Kovas.
21 Congress avė. Waterbury, 
Conn.

“ t
Blaivybės Dirva.

Nuo Redakcijos. Gerb. J. V. 
Kovas pasakė, rodos, visa, ką ga 
Įima buvo pasakyti, prieš įvedi
mą į Susivienijimą ligos pašalpos 
skyriaus. Davėme “Drauge 
tam balsui vietos tuo tikslu, kad 
geriau tas svarbus klausimas pa
aiškėtų. Naujo skyriaus įvedi
mo šalininkai ištikrųjų gal neat
spėjo visų galinčių kilti keblu
mų ir nepasistengė sudaryti gero 
projekto, kaip tas naujas skyrius 
turėtų būti sutvarkytas. Geresnis 
to klausimo apsvarstymas ir ga
lės nušviesti kelius, būdus, kaip 
visų keblumų išvengus.

Mūsų nuomone, susivienijimo 
valdyba, ar išrinktoji komisija 
įsiklausiusi narių nuomonių, iš 
reiškiamų per “Draugą”, ture 
tų sudaryti tam tikrus klausimų 
lapus ne vien apie tą pašalpų 
skyrių, bet ir apie kitus reika
lingus pagerinimus — ir tuos la
pus išsiuntinėti visoms kuopoms, 
paduodant, jos apsvarstymui ir 
nubalsavimui. Visa tai galėtume 
suspėti atlikti iki šių metų seimo

Kol kas gi kviečiame narius iš 
reikšti “Drauge” savo nuomones 
ir apie pašalpų ligoje skyrių ir 
apie kitus iškeltus klausimus. Re
dakcija nepasigailės duoti drau
gų balsams vietos.

“Dnuigs” ledafctiįa.

SZIrKORTES! SZIFKORTES!

GELBĖKIME SAVO JAUNIMAI
Jaunimas, priaugančioji karta, 

tai mūsų viltis. Kokį jaunimą 
mes turėsime, tokia bus ir mftjų 
tauta. Jei jaunimas bus blaivai 
ir dorai išauklėtas tai galime 
tikėties, jog ateinanti gentkartė, 
bus blaivi ir dora. Balivybės 
klausimas šiandieną jau nebenau
jiena ir kas karts labiau pradėd 
skambėti. Bet daugiausiai rūpi
nomės pritraukti suaugusių žmo
nių prie blaivybės, tas labai g?raa 
ir pagirtinas dalykas, tie kurie 
darbuojasi blaivybės dirvoj, be- 
abejonės supranta ir "žino iš pati- 
rimo, kaip sunkus darbas yra pla
tininis blaivybės tarp mūsų nesu- 
Bipratusios tame klausime liaudės, 
kuri yra iki kaulų primirkusi 
svaiginamuose gėrimuose. Beabe- 
jonės, tas darbas blaivybės pla
tinimo būtų daug pasekminge- 
snis, jeigu mūsų žmonės suprastų 
šiek-tiek apie alkolio bledingumą, 
kuris naikin žmonijos sveikatą, 
turtą ir laimę. Bet nelaimė ! Jie 
to blogo svaiginamuose gėrimuo
se nemato, o daugelis yra ir tokių, 
kurie sako, jog yra sveika įsiger
ti, tadgi ir geria be perstosimo 
neątsižvelgadmi nei į ką, bile tik 
dar randasi kišeniuje skambučių.
Ir už tokį jų nesusipratimą ne
galiama vientiktai jų kaltinti, nes 
daugumas iš jų niekada beveik ir 
negirdėjo paaiškinimų apie blėdę 
svaiginamų gėrimų, o jeigu ir 
girdėjo, tas labai mažai, o knygų,
knygelių iš kurių būtų galėjęs kyšiu”. Užmokėjau jam dvi gvi- 
iaakaityti apie svaiginamų gėri- ne ji (auksinis pinigas).

daugelį įvairių papiktinimų, o 
iš blaiviosios pusės beveik nieko 
negirdi. Nesiki matyti, jog tie 
kūdikiai nuo 10 ir daugiaus metų 
stačiai tarnauja girtuokliams, ne- 
syki jie yra siunčiami j smuk
les alaus arba degtinės parneštų, 
Toki apsireiškimai stačiai yra ne
pakenčiami ir pasibaisėtini, nes 
nekaltas kūdikėlis priverstinai 
pratinamas jau nno mažens prie 
smuklių, o be abejonės toksai už
augęs bus pirmu girtuokliu. Tad- 
gi gelbėkime jaunimą nes jis pra
žus jeigu mes neisime jam pa- 
gelbą ir nesustiprinsime iš ma
žens. Kun. A. Briška.

SKYSTOJI DUONA.
Vienas amerikietis blaivininkas 
W. S. Caine pasakoja savo paty
rimą šitais žodžiais: “Pamenu, 
kaip man teko matyti Liverpoo- 
lyje ant smuklės durų šitokią iš
kabą: “Geras alus yra skystoji 
duona”. Įžengiau smuklėn, ir pra 
šiau skystosios duonos. Smukli
ninkas man tuoj ir pakišo alaus 
stiklą, klausiu jį, ar tai tiesa? 
Tikrai, labai geras alus.” “Duok 
man butelį parsinešti namon. Jis 
man davė butelį “skystosios duo
nos”. Su ta “duona” aš nuėjau 
stačiai pas daktarą Samuelsoną, 
analytinį kemistą, ir tariau jam, 
pasakyk man, kiek yra duonos 
šitoje bonkoje. Jis pažiūrėjęs sa
ko man, “tai alus”. “Ne”, atsa
kiau, “tai skystoji duona”. 
“Ateik už savaitės, tai tau paša-

-T .
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ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas daiis-svieto.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų 
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus?

Už sudėtos pinigus mokame 3 nuošimtį ant me
tų. Dūk savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę 
duodame dykai.

PEOPLES STOCK YARDS
STATĘ BANK

Ashland Ata, kerte .47-tos Gatves, Chicago, W. 
Ro valdžia Suvienytų Valstijų

Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka 
Vakarus nuo Stock Yards 

Viri Penkių milionų turto

Kovo 8 d. nedėlioję, šv. Jurgio 
svetainėje bus pirmas blaivinin
kų susirinkimas. Bus tvėrimas 
naujos kuopos ir prakalbos. Kal
bės Sanjungos pirmininkas kun. 
A. Briška. Susirinkimas 5 vai. 
po pietų.

laiškų, bet dovaną, auksinį brno- 
letą, laimėjo p-lė Starkytė (afi- 
cierienė) ir jaunuolis Bečfrns 
auksinį laikrodėlį. Tvarka per 
vakarą buvo gana puiki. Matyt 
jaunimas dirba. Linkima paone- 
kiino! J. Širvintas

SUSIVIENIJIMO I. R.-K.
HStaUM.

Nesenai priguliu prie sustvie- 
nijirno L. R.-K. Amerikoje, bet 
matant jbs reikalus silpnai kru
tančius, radau svarbiu papasa
koti, kas būtų naudinga padary
ti, kad ši organizacija pradėtu 
tarpti, stiprėti. Man regis, kad 
svarbiausia pirežastis, kurios dė
lei ši draugija negali taip smar
kiai augti, bene toji, kad prie jos 
nėra įvesta pašalpos skyriaus.
Šiądien labai sunku prikalbinti 

Sko'sutverti "aūšišelpitno skyrių, | P*
vien tik yra apsileidimas ir ne
veiklumas kuopos, ar jos viršai
čių; tad nieko jiems negelbės ir 
ne pridės, jei ir būtų Susivieniji
mo centre pašalpinis ligoje sky
rius. Ar negeriau, būtų užuot 
ligoje šelpus, aprūpinti sužeistuo
sius mūsų brolius, darbininkus.

Tai užties būtų šventas darbas 
Susivienijimui įvykdinti ir nebū
tu tiek kliūčių, ir ne taip keblu, 
sužeistiesiams nariams Susiv. L. 
R. K. A. paskirtų dovaną, kaipo 
auką pinigiškąją pašalpą, ne iš jų 
pomirtinės, bet tik kaipo atskirą 
auką; sakysimę, kas tapo sužeis
tas ar dirbtuvėj, ar anglių kasy
klose, ar tam panašiai, o priežas
tis buvo ne iš jo kaltės toksai iš

klausus, turi atsakyti, kad pašal
pų nėra. Būtų labai geistina, kad

mų blėdingumą, iki šiol dar ne 
kiek ir teturėjome. Tadgi, jeigu 
šiandien balivybė taip išpalengva 
platinas, tai kaltė tame, kad mū
sų žmonės nemato blėdės svaigi
namuose gėrimuose. Beabejoi.ės 
nemažai turės paprakaituoti arto
jai blaivybės dirvoje iki šiek-tiek 
supažierųs visuomenę su tuo taip 
svarbiu blaivybės klausimu. Bet 
ką daryti, nieks kitas neateis už 
mns to darbo atlikti, tadgi pir
myn visi, kuriems-.rupi mūsų tau
kus ,:-
januimas tai mūsų rinkose, tid- 
gi turiame atkreipti į jį didesnę 
atidą, negu ant tų kurie jau yra 
primirkę svaiginamuose gėrimuo
se, nes patirimas rodo, jog tuš
čias darbas šnekėti girtuokliams 
apie blaivybę, atsitkiA ir taip k::ii 
vienas antras atsižada matidam is 
savo tnrgą, paeinanti 4š girt iok- 
liavimo, bet žiūrėk už kelių dienų 
.iv sanvaičių, prie pirmutinės oro 
gos, ir vėl geria. Iki vieną antrą
suaugusį prikalbėsi prie blaivy-ant ateinančio seimo delegatai pa- t>. kai i(Jar.

airūp.ntu cnt, aprašę, uzkist,; ta--^ _ „ jaunimas
da nereiktų daugumai iš mūsų 
glausties prie svetimtaučių pašal- 
pinių draugijų, kur mūsiškiai lie
ka išnaudojami.

Beto, reikėtų steigti atskirą or
ganų susivienijimo reikalams gvil
denti; žodžiu, organizacija rei
kia tobulinti, o sn laiku užtikrinu 
ji ras plačią dirvą.

Krumplių Jonu.

šalpos pinigus iš draugijų ėmė,1 s. L. R. K. A. iždo gauna auką 
iki draugijos suskato apsižiūrėti, $100. ar $50. ar kiek. O tam
bet nors ir apsižiūrėjo, o košės 
ligonis narys draugijose tiek 
privirė, kad dar ir šiandien gran
doma. Tokių atsitikimų, tai jau 
nepirmiena, jų nebrangu visose 
vietose, visose pašalpinėsc drau 
gijose. ,

Vėl atsitikimas buvo. Vienas 
narys prigulėjo trįjose draugijo
se, bet vis kitam mieste,rodos 
New Britaine, Bristolyje ią^Wa- 
terbnryje viri Conn. valstijoje. 
Minėtasis narys sirgo, ir išvisų 
draugijų pasiimdavo pašalpinę 
duoklę sąvaitėje po $5.00 bet ir 
dirbdavo fabrike, o draugijų 
paskirtasai komitetas jį atlanky
davo, ir rasdovo jį visados pa
vojingai sergantį, dažnai lovoje 
gulintį, ir kelių gydytojų turė
jo *pa liudijimu s, kad yra dusu
lingas ir sergantis, bet kaip jis 
gudriai darydovo: visados į dar
bą išeidavo 12 valandą nakties 
ir dirbdovo iki 6 valandai ryto, 
nes dirbtuvės buvo naktiniu 
sargu, ir nno 12 valandos eidavo 
sergėti dirbtuvės trobesius. Tai 
neaprašomas buvo apgavimas 
draugijų. Draugijos sukilo iš-

tikslui kiekvienas Snsiv. narys 
sutiktų mokėti paskirtąją metinę 
duoklę “sužeistiesiems.” Tai at
neštų didelę naudą sužeistiesiems 
mūsų broliams Susiv. nariams, ir 
kitus paskatytų rašyties prie Su
sivienijimo. Susivienijimui gi ma
žai kas prisidėtų keblumų.

Aš suvis neatsisakau, kad jau 
nereikia, ir negalima įvesti Sus. 
pašalpinį skyrių, bet man rodos 
be ištyrimo, ir be pažiūrėjimo 
į kitas organizacijas, nevertėtų 
skubinties su tuo skyriumi, nes 
dar turime svarbesnių pažymėtų 
ir atidėtų, ypač ir S. L. R. K. A. 
įstatų prisi laikyti. (Apie tai, pa
rašysiu toliau.)

Kas turi kokius aiškesnius nu
rodymus pašalpinį skyrių ligo
ninis prašau mano argumentus 
papliekti, ir giliau tą klausimų 
pagvildenti, nagu kad dabar no-

S.L.R.-K.A. 85-ta kuopa paruo
šė susivienijimo naudai prakalbas, 
kurios atsibus nedėlioj, 15 d. ko
vo, šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, (46 ir Wood gat v.) Pra- “ 
aidės 7 vai. vakare.

Kviečiame visus į tas prakal
bas atsilankyti, nes bns geriansi 
kalbėtojai, kurie kalbės apie susi
vienijimo ir draugijų naudingu
mą. Bus priimami nauji nariai. 
Ypatingai kviečiame susivieniji
mo narius ateiti ir atsivesti savo 
draugus norinčius prisirašyti prie 
snsiviesijimo. Įžanga dykai. 
Prez. J. J. Palekas, rast. M. Sau- 
čiuvėnas.

Valdybos antrašai:
Prezid. — Viktoras Lapinskas, 

601 W. Mahanoy avė., Mahanoy, 
City, Pa.

Vice-prez. C. J. Krušinskas, 59 
Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

mu
sė tautos, patsai yra palink s į 
blaivybę, nes dar jų grynos šir- 
dįs sveikos smagenįs alkolio dar 
nepavergtos. Bet jie auga ir gy
vena sykiu su suaugusiais. Svai- 
ginaųių gėrimų pavojuje. Tai gi 
ir reikia tuos jaunus žmones ap
saugoti, kad ir jų ta svaiginamų 
gėrimų banga neužlietų Kad juos 
apsaugoti yra reikalinga visur 
knr tik galiama tverti kuopas jau
nųjų blaivininku, nes kitaip ir 
jie žus. Tėvai mylėtojai svai
ginamų gėrimų nepavidžia tų nuo
dų ir savo vaikams. Patsai ma
čiau, kaip motina girdė savo 3 
metų dukrelia. Tai baisenybė, tai 
prasižengimas prieš Dievą ir tau
tą ! Ir šitokių motinų ir auklėtojų 
nemaža mes surasime, tadgi mato
me, jog ir iš ateinančios kartos 
nieko gero nesulauksime, jeigu 
neimsimės už darbo. Vokietijoje 
yra išvedamos lekcijos kažkurio
se mokykloje apie blaivybę. Mas- 
kolija taip-pat žada sekti pirm- 
*a.:»mę Vokietija, nes jau rauk- 
vedžiai yra pagaminti, tadgi ar 
nevertėtų ir mums čia, šioje pa
skendusioje alkolio juroje, pa
mastyti apie tą svarbų dalyki. 
Ir mums jau senai laikas supa
žindinti vaikus lankančius katali
kiškas parapijinės mokyklas su

Už savaitės nuėjau sužinoti vis
ką apie “skystąją duoną”. Pir
masai dalykas, ką sužinojau tai 
būta 93 nuošimtis vandens. Tai
gi “skysta tikrai”. “Sakyk grei
čiau, kiek atradai duonos”, tariau 
jam. “Alkolio 5 nuošimtįs”, ta
rė kemistas. “Kas tas alkolis?” 
“Šiai žodynas, pasiieškok pats”. 
Susiieškojau žodyną, ir atradau, 
štai ką: “Alkolis — tai smarkus 
narkotiniai nuodai”. Tuomet ta
riau pats sau, “tokį paaiškinimą 

rtirmu Irnrtn trirdSiu snvn 
gyvenime”. Toliaus jis man pa
sakė mažus nuošimčius kitų indo- 
miausių užvardinimų, kurių visų 
nė paminti negalima, kurie buvo 
suvynioti kiekvienas atskyrame 
sklypelyje popieros, kuriuos vi
sus būtų galima sutalpinti so- 
peske, kurie išrodo kaipo dumblo 
dulkės. Ten tai būta duonos dvie
jų nuošimčių. “O nė tiek nera
stum pas kitų smuklių alų”, tarė 
daktaras Samuelsonas. “Šis alus 
niekai.” “Taip tai, juo geresnis 
alus, juo mažiau jame duonos?” 
Tikrai taip. Tai yra užduotis 
brogavirio išgauti iš jo duoną, o 
neindėti j jį duonos”. Ta tai yra 
tikroji moksliškoji tiesa apie alų 
ir kitus spiritinius gėralus.”

The Sacred Heart Review, 
Pebruary, 1914. K. S.

ADRESAI P. BLAIVININKŲ 
SUSIVIENIJIMO.

Pirmininkas: — Rev. A. Briška, 
4557 So. Wood st., Chicago, III.

I Vice-pirm.: — J. Aleksa, 
658 W. Saratoge st., Baltimore, 
Md.

II Vice-pirm.: — Miss A. Rum
šaitė, 4608 S. Wood st., Chicago, 
III.

WATERBURY, CONN.
22 d. vasario, Suvienyti chorai, 

“šv. Juozapo par. bažnytinių”, 
“Aido”, “Aušros” ir “Jaunųjų- 
Lietuvaičių” parengė koneertą. 
Scenoje dalyvavo 127 damininkių. 
Vakarą parengė pagerbimui mwų 
garbingo dainiaus Maironies, 25 
m. sukaktuvių, jo darbo liteaa- 
tinėje dirvoje. Choi-e dalyvavo

Dv„i». vadovas. - Rev. P. Sau-į “’ “.ios ypa,os; ' ’*•'
tunui vargoninkui — J. K«vw.r ūsaitis, 46 Congress avė., AVater- 

bury, Conn.
Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 

Congress avė., Wirterbury, Conn.
Kasierius: — Rev. V. P. Kar

kauskas, 46 Congress avė., Water- 
bury, Conn.

“Blaivyb. Dirvos” redaktorius, 
Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence 
st., W ūrčėgtėrį’Tffasg.

Nuolatinis darbas — geriausias 
vaistas nuo sunkaus likimo.

Tankiaųsiai tas, kuris <1; 
mąsto, labai mažai tedaro. R

TEATRAS.

Sekr. J. S. Vasiliauskas, 112! Mėdmgnmn svaiginu-jcių gėrimų
N. Greene st., Baltimore, Md. 

Kasinin. —Pranas Burba, 456
Jaunas neangedusias širdis h* dar 
ne visai nikoliu užlietas bns ga-

Wilkes-Barre, Pa.
Kasos Globėjai: Martynas Ka

rintieji įvykdinti, vientik sako dSewskis, 2118 W. 20th at., Chi- 
kad “būtų gerai pašalpinis sky- eago, III., M. Milukas, 3666 Rich- 
rius” įvedus, bet kaip jie tu- mond st., Philadelphia, Pa.

—458 Main sū, EdwardsviHe, į liauna lengvians sulaikyti nuo gir
tuokliavimo, neg atversti girtuok
lius ir iš jų padaryti blaivius 
žmonės. Sunku surasti šiendieną

rėtų tvarkyties, niekas neišreiš
kia nei mažiausių nurodymų.

Beja, ar nebūtu gerai, kad pa
kvietus kuopos balsuoti; — ar

Knygius— Kun. S. J. Struckus, 
P. O. Wanamie, Pa.

tokius namus, kuriuose nesirastų 
vieno, antro girtuoklio, o jie tai 
ir veda iš kelio jaunuomenę, kū
dikius savo blogais pasielgimais

Dvss. Vadovas — Kun. J. Dum- ir girtuokliavimu, tadgi tie kfl-

1 dieną kovo, Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnytinėj svet. atsibuvo 
mėnesinis susirinkimas pilnųjų 
blaivininkų 21 kuopos. Šiame su
sirinkime apsilankė ir svečių, nes 
buvo pilna svetainė net sėdynių 
truko. Buvo girdėties sakant, 
kad rcikies ir kitąsyk ateiti, nes 
yra ko pasiklausyt. Pirmsėdis 
šios kuopos kun. A. Briška davė 
gražų paaiškinimą apie girtoklius, 
taip pat buvo perskaitytas iš Mi
lano kongreso pranešimas, kuria
me paaiškėjo ką blaivininkai nu- 
kė, per praeitus metus Italijoj, 
kaip visas pasaulis sujudo platin
ti blaivybę. Jei pasiseks kun. A. 
Briška žada kita savaitę važiuo
ti ant Bridgeporto sudaryti blai
vininkų kuopą. Bet kaip iš ša
lies girdėtis tai ant Bridgepor
to sunku bus blaivybės skyrių su
daryti nes sakoma ten randasi 
daug ištvirkusių žmonių, bet iš 
antros pusės pažvelgus negražu 
būtų jei atsiliktų nuo kitų lie
tuvių parapijų. Kai kurios Chi
cagos parapijos tūri po kelius 
šimtus blaivynmkų. Vienok ma
noma jog ir jie nebus tam pre- 
šingi, bet prisidės prie kariavimo 
su didžiausiu priešu alkoliu ir jį 
išgins iš savo namų, kaipo di
džiausią priešų. Tnda jie pasijus 
laimingais. Susirinkime prisira
šė prie Lietuvių Rymo-Katalikų 
pilnųjų blaivininkų sąjungos, 21 
kuopos, sekantieji nariai labda
riai : Petras Auškalnis ir Zofi-

NEWARK, N. J.
Vasario 21 d. šių metų, šv. Ce

cilijos choras vedamas p. A. Ra
dzevičiaus, statė scenoje “Užbur
tas Kunigaikštis”: 3 veiksmu 
operetę; muzika p. M. Petrausko.

Vaidinimas ir dainos nusise
kė gana puikiai. Publikos pa
žiūrėti prisirinko pilna šv. Jur
gio dr-jos svetainė. Daugelis ne
teko sėdynių ir turėjo stovėti. 
Gyvų gėlių bukėtus gavo p-ne 
M. Bradunienė, p. A. Verba, A. 
Radzevičius, to vakaro vadovas 
ir p-lė B. Vaškevičiutė 2 bukėtu.

Vasario 24 d., atsibuvo vaka

Dainos pavyko kuogeriausiai, 
ypatingai atkreipė klausytojų -do- 
mą, kada dainavo didis būrys 
mergaičių, ir kartu žaidė; matyt, 
tai labai patiko, nes priversti ko
vo atkartot. Dainos tęsėsi 2% 
vai., žmonių buvo Į 200, taip kad 
didesnė pusė stati stovėjo, bet vi- 
a- gCPM_BW)ifR užrilaii 
su atyda.

Pirmoji garbė ir didelis dėkin
gumas priguli čia mūsų vargo
nininkui V. J. Kovui, kurs pave
dė visai, naujų dar negirdėtų dai
nų.

Malonu klausyti tokių dainelių, 
kurios primena mums brangią tė
vynę.

Rodos matai tuos laukelius, regi 
tuos žmones prakaitą liejančius; 
prisimesa tas laikas, kada ir mes 
su jais prakaitą liejom, ardami 
tėvynės, laukelį, kada skambėjo, 
grįžtant nuo darbo linksmos dai
nelės; praėjo viskas, pasiliko vien 
liūdnas atminimas. Taigi ačiū 
gerbiamajam Kovui! Jis savo dai
nelėmis, gal nevieną tokį tėvynėn 
sūnų ar dukterį pažadino, knris 
jau buvo užgesinęs Tėvynės mei
lės kibirkštėlę savo širdyje.

Pelnas skiriamas šv. Juozapo 
lietuvių vietiniai mokyklai.

Prieš pradedant ir paribaig»:« 
koncertui, gerbiamasai kun. V. 
Karkauskas savo karštais žodžiais 
aiškino, kokią naudą suteikia to-

rėlis paruoštas 3-jų dr-jų “Žibu- kie vak«rai- ypatingai jaunimui,
rėtfo”, “Scenos Mylėtojų” ir 
šv. Cecilijos choro. Vakarėly 

I dalyvavo tik vien tų dr-jų nariai 
ir jų užsiprašyti draugai. Pro
gramas susidėjo iš dainų, šokių 
ir p. A. Stankevičiaus prakalbos, 
kuris trumpai kalbėdamas apie 
tų draugijų tikslus patarė joms 
susivienyti į vieną dr-ją. Pa
staruoju laiku, tarp daugelio tų 
dr-jų narių kilo sumanymas jos 
suvienyti. Gal ir pasiseks. Bū
tų labai puiku. Volungėlis.

ir dėkojo parapijonams už pa»Tb- 
rų užsilaikymą. K. Jaunutis.

čius, P. G. Minersville, Pa. dikiai iš girtunklyų pusės mato -ia Koadelaitė M. t.

NEW YORK, N. Y.
New Yorko jaunuomenė suren

gė Užgavėnių vakarą. Vakaras 
; buvo ruošiamas ypatingai jan- 
niemsiems, taigi ir programoj žy
mią vietą užėmė šokini. Buvo vai
dinta “Tarnas įpainiojo”. Iš sa
vo rolių geriausia atliko tarnas; 
jisai atlošė tikrai artistiškai. Po
nai aficieriai atliko vidutiniškai, 
tik Vnodeginskui — vargšui ne
pasisekė. Pasibaigus lošimui vie
tinis choras padainavo keturias 
dainas, kurios nusisekė puikiai. 
Reikia pažymėti skrajojančią kra- 
są. Konknreneija buvo baisi: —

ATKERŠIJO.
Lietuvoje žydelis vežė silkes par- 
davoti. Kumelaitė, žinoma, pu
siau pastipusi ir da su naravu: 
priėjus purvyną sustojo ir neina. 
Žydas botagu jai per šonus 
šmaukšt-šmaukšt!

— Važiuok, važiuok, tu kvailas 
kumcliaii!

Kumelė nei iš vietos.
Žydas kankinosi, kankinosi, ant 

galo jan ir snpyko. ,
— Paloik, tn stipenn! Aš Ina 

atkeršys. ,
Iškinkęs kumelę pririšo prie ve

žimėlio užpakalio, o patsai insė 
kinkė į plėškę.

— Nu, prakeiktos gyvuly! be
norėjai važiuot, tai eik dabar 
pėkščios!

Tą pasakęs žydas pats vežė to
lyn vežimą. “Tarka”.

Duktė — Aš nč seno aiik^o 
maišo neisiu. Jis aegali nieku ki
tu pasigirti, kaip tik savo pina

kelios mergelės gavo po 40—5'Jgais.
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Pradžia aut 3-čio pusi.

Tuii devynesdešimt anūkų. 
Preston, Minn. P-ai M. O’Con-

nar šventė šešesdešimt metinės 
unoterystės sukaktuves. Sujkak- 
tuvėsą dalyvavo be sūnų. ir duk
terų visą devynesdešimt anūkų. 
<.WConuor yra ūkininkas turintis 
jau aštuonias dešimt metu ir gi
rtasi kad sulauksąs lygiai šimto 
anūkų pirm neg jis mirsiąs.

ja nenorinti pripažinti. Streiką 
vedą Franhitte iš Chicagos. Jį 
ten pasiunti minėtos unijos val
dyba.

Prisnigo.
- 1‘ietiuej dalyje Jungtinių val
stijų labai retai tesniegti Šį metą. 
žiema nors ir gerokai pasivėla
vus vienok ir jų neužmiršo. Gero
kai prisnigo pačiose pietinėse val
stijose, kaip Louisiana, Missi- 
«i.ip()ii ir k. Apie Lanord, Misa 
pr iesnigę daugiau neg G colius gi
lių, kas toje apielinkėje naujie
na.. Žmonės kėlės koaukščiansiai 
kad pamatyti jiems senai matytą 
reginį sniegą: Sakoma tai keuk-

šešesdešimti išsigelbėjo. 
Boston, Mass. Užsidegus pui

kiems dideliems namams padary
ta nuostolių apie 25,000 dolerių, 
bet apie šešesdešimt žmonių iš
sigelbėjo nusileisdami žemėn pas
tatytomis kopėčiomis. Šaltis buvo 
labai didelis (žemiau 0 laip. F.) 
žmonės matė daug vargo.

Anglekasių susivažiavimas. 
Peoria, III. Čia susivažiavo ang

lekasių atstovai ištisų Ulinojaus 
kasyklų. Tikrų delegatų suvažia
vo 375, be jų, privažiavo daug 
svečių. Susirinkimas tęsis dvi ar 
trįs savaitės.

Jauna prasikaltėlė.
Netv York. Vietinis teismas iš- 

si > augintojams vaisinių, medžių j teisime jauną, tik 16 metų mo- 
ir daržovių, nes su sniegu ir šal- i terį, M. Masio. Vienais metais
tis atsirado. ji pabaigė viešąją mokyklą, ap

sivedė, liko motina, užmušė sa
vo vyra, pasodinta į kalėjimą irPolitikierių apgavystė.

Chicagos kongresmanas A. J. ■ ant galo išteisinta. 
Babatb pasijuto įpainiotu į suk
čių būrį. Mat jis ir jo draugai

Vostik pabaigus viešąją mo
kyklą ji apsivedė su Antanu Ma-

nuosenai jau prigaudinėję mies- šio, 22 m. Po kūdikio gimimui, 
tė valdžią. Dažinoję kur bus sta- j vyras norėjo ją išvaryti ant gat- 
tomi namai viešajai mokyklai i vės’užsidirbti pinigų. Jis pradė- 
įr engti, jie užpirkdavo ten esan- Į jęs ją lovoj gulinčią mušti. Ji pa
čius lotus, taip kad miesto vai-j siekus iš po jo priegalvio revol- 
džia vietoj pirkti iš pirmųjų ran-iverį ir paslėpus savo drabužiuo- 
kų turėdavo pirkti iš politikierių ■ se su kūdikiu ėjusi laukan. Čia 
už-ką, jie sau gerokai pasipel-j susitikęs jos vyras, ji šovusi į jį. 
nydavo. Viskas išėjo į aikštį ir j Ant rytojaus jis mirė. Ji taip 
daugelis apgavystėse dalyvavu- aiškinosi teisme. Teisėjas ištei
siu patraukta teisman. Jų tarpe |sino.
«• minėtasis kongresmanas.

Moteris pabludo vyras mirė. 
Viroąua, Wis. Daktarui pra-

«ešus, kad jo moteris pabludus,

D—us. Tamstos žinutę prisiėjo la
bai trumpinti, nes apie tą patį daly
ką gavome šiek-tiek pirmiau ir kitą 
korespondenciją. Tikimės nepaskaity- 
site mums tai už blogą. Rąžykite 
mums dažniau.

Komitetas, Bridgeport, Conn. Tamstą 
protestą pasiuntemė Jurginiui, sulau
kę nuo jo atsakymą patalpinsime 
‘ * Drauge ’

SUPRATO.

Pranešimai.
So. Chicago.

Cieilikai išmėtė apgarsinimus
& Bringe, 42 m. krito negyvas, kuriose skelbiama balius su> šo-
Posirodė jog piršusios jo smege
nis. Vyrui mirus, moteris vėl at
ėjo į protą. Sakoma jog jiedu la
bai gražiai gyvenę ir mylėjusis.

Pavojus padebesyje.
San Francisco, Cal. Oru la-

fciotojas H. W. Blakley atsiduo- 
■rė nepaprastame padėjime. Ka
da jis buvo savo orlaivyje iški-

kiais, 8 d. kovo, šių metų. Jie 
garsina, jog baliuje dalyvaus J. 
Jakaitis su savo giesmininkais. 
Šiuo pranešu, jog aš ne tik ką ne
žadėjau bet visai ir nemaniau da
lyvauti. Jonas Jakaitis.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Atkreipiame doma savo skaity

tojų, narių S. L. R.-K. A., kad 
tie, kurie- neprisius y’^nuitnerglns™sį- Kurie; neDrxąiųa^unmerg,«y

® ... 5,---- ' iki kovo 15 d., laikraščio siunti-pradejo virstineti. Tuo pa- ... . .1 J nejimą priversti busime sustabdy-čiu laiku nustojo veikęs motoras. 
Pasirodė, jog neišvengiama mir
tis, bet jis žemyn leisdamas, val
dė mašiną taip kad ji nekristų 
tiesiai, bet suktųs grąžtu ir bū
damas netoli nuo vandens jis šo
ko nuo orlaivio ir taip išsigelbė
jo nuO mirties.

Bedarbiai eina į Washingtoną. 
Richmond, Cal. Du šimtu be-

larbių susiėmę drabužius ir val
giui virti rakandus eina į Was- 
hingtoną prašytų, kad kongre
sas pasirūpintų jiems duoti dar
bą. Visi tie bedarbiai paeina iš 
čian Francisco, Cal. Kai užeina 
į kokį miestelį tai eina į valdžios 
įstaigas, kame gauna nakvynę ir 
mautą.

rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai- 

ea ...................................................... 6c.
11. Tiesos Bodis Socialistams. Pa

raiė Kunigas.
Bita knygutė parodo, kokio yn 

musą socialistai ir kokias ginklais ka- 
rauja su bažnyčia. Butinei turi ją 
perskaityti. Kalu lOe.

IS Ar Kristus tarėjo brolių Ir sa-

Perskaitęs iią knygutę, gali drąsiai 
stot i ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kalu Be.

Londone pasakojama apie vieną 14 vlenuoUn4 Luoma. 8ykiu 8U trom.
pais patarimais apie pašaukimą ku
nigystėn. Iš anglą kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapią

augštą valdininką, kuris buvo op
timistas visaitle tik iškirus vedi
mą.

Vieną popietį keliu keliauda
mas pamatė kaimietį bevalgant 
vakarienę pakelyje netoli nuo tro- 
butes.

Kas pasidarė, Jurgi, klausė val-

ti. Tie kurie užmokėjo prenume
ratą ir negauna laikraščio, tepri- 
siunčia savo tikrą adresą. Neuž
tenka pranešti, tik vardą ir pa
vardę, bet reikia paduoti ir miesto 
ir gatvės varda ir numerį, o jei 
turi savo baxą tai ir baxo mime; 
rį. Nes tarp tūkstančių kitų ad
resui sunku be tikro nurodimo ką 
nors susekti. Permainydami ad
resą būtinai prisiųskite ir seną 
adresą, kuriuo buvo laikraštis 
siuntinėjamas.

* ‘ Draugo ’ ’ Administracij a.

PADĖKITE STATYTI

TAUTOS NAMUS VILNIUJE
Aukas priima musų redak

cija, arba galite siųsti tiesiog 
j Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIU MOKSLO DRAUGIJA 
(Lltovskoje Naučnoje Obščestvo), 

Lydos gatvelė, 7, Vilnius. 
Russia-Llth uania.

Draugystė Sv. Kryžiaus ant Town 
of Lake numažino išstojimo mokesnį. 
Nuo 18 iki 35 m. bus tik vienas dole
ris. Numažintu mokesniu isstojimas 
bus per pusė metų. Susirinkimai lai
komi pirmą nedėldienį po 15 kiekvieno 
mėnesio, Bažnytinėje Sv. Kryžiaus 
svetainėje, 2-ra vai. po pietą. Drau
gystės turtas išneša apie 1000 dole
rių. Nepraleiskite progs.

10—11—12.

REIKALINGAS ZECERIS, gera mo
kesnis ir nuolatinis darbas darbininkui, 
kurs žino gerai savo darbą. Atsišaukti 
į “Draugo” spaustuvę, 1800 W. 46th
st., Chicago, DI.

Kaina ........................................ 26c.
15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra

tai naudinga knyga organizavimui 
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.

dininkas, kodel tu valgai vienas i16- ApaStalystės Maldos Pamaldos. H
atsiskyręs, kodel neini į vidų?! anSliško vert4 kun- p- Saurusaitis.

! Kiekvieno mėnesio pirmam penlcta-
Kad, matai tamsta, troboje dieniui maldos. Kaina ....... 5c.

kaminas rūksta, atsakė mikčioda-! Reikalaudami minėtą knygą, pažy
mas kaimietis. mėkite knygos numerį ir vardą, o vi-

— Tai blogai — atsakė - valdi- 8ada Sausite kuri* norė8ite’ Agen' 
niukas su pasigailėjimu. — Gal tan,s ““’e^žiame didelį nuošimtį.
aš galėsiu jį tau sutaisyti. Einu į • • Adresuokite: 
į vidų jo pažiūrėti. draugas PUB. CO.

Ir kaimiečiui besirengiant jo 2634 67th street> Chicago, IH. 
neleisti, jis nieko nelaukdamas
bėgo į trobą. Vos tik jis pravėrė 
duris, pajuto ant savo nugaros 
šluotražį ir skaudų moters balsą :

— Ir vėl sugrįžai, ir vėl, tu 
senas pusgalvi. Eik laukan, o jei 
ne, tai....

Valdininkas nięko nelaukdamas 
išsinėšino. Kaimietis sėdėjo pake
lyje linguodamas galvą ir susi
rūpinęs. Valdininkas prie jo pa
silenkė, uždėjo maloniai savo ran
ką aut jo rankos. j

— Neliūsk, — Jurgi, pasakė 
jam su užjautimu, mano kaimi- 
nas taippat rūksta kai-kada.

DRAUGIJŲ REIKALAI.

“Motynėlės” valdybos nariai. 
Pirmininkas — Kun. V. Varna- 
giris.

231 S. 4th str., Brklyn, N. Y. 
Raštininkas — Kun. M. A. Pan- 
kauskas.
443 Park avė., Bridgeport Conn. 
Kasininkas — Kun. A. Kodis, 

225 High st., Brooklyn, N. Y.

Antrašai Administracijos Draugy
stės, Šv. Kazimiero Kar. (ant 

Town of Lake).
Pirmsėdis — V. Paukšta, 4458

So. Hermitage ava;
Vice-pirm. —■ A. Mikalauskis,

1660 W. 47thst.
Rast. — L. Abaravičius, 4338

So. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus

kas, 4459 So. Wood st.,
Iždininkas — Kazimieras Vana

gas, 4351 So. Wood st.
Organo Užveizdėtojas — J. J.

Palekas, 1802 W. 46th st., 
Lietuviu

Apgarsinimai.
SENIS.

Kana kada mes gavome sekan
tį laišką: “Prieš kokius metus aš 
sirgau skilvio liga. Tuo pačiu lai
ku aš turėjau keletą ligų ir išgu- 
ėjau lovoje viršum trijų mėne
sių, prižiūrimas daktarų. Man 
buvo pasakyta, kad mano amžiuj 
nebuvo vilties išgyti, (Aš gimęs 
1848). Tada mano sūnus parnešė 
namo Trinerio amerikoniško kar
čiojo vyno elixiro. Aš paban
džiau ir į keturias dienas paju
tau kad jaučiuos geriau. Aš at
leidau daktarus ir vartojau tik 
tą vaistą. Po mėnesio aš likau 
sveikas ir dabar net jaučiuosi 
kaip jaunas. Tas vaistus visada 
randasi mano namuose ir kaip tik 
pajuntu kokį nors nesveikumą, 
imu truputi “Trinerio ir vėl pas 
veikstu. Louis Dolejši, Wallis, 
Tex.” Mes patartume ta vaistą 
skilvio, jaknų ir vidurių ligose. 
Aptiekose. Jos Triner, manufac 
turer, 1333—1339 So. Ashland av., 
Chicago, III. Paprašyk aptieki 
ninko kad tau duotų Trinerio 
Linimento. Jis yra puikiausias 
vaistas nuo raumenų ir sąnarių 
skaudėjimo.

REIKALINGAS geras tekstinis zeee- 
ris, atsišaukite tuojaus pas: Vuiversal 
Printiug Co., 227 Lindėk st., Scranton, 
Pa.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau savo dviejų brolių, Domi

ninko ir Jono Baltrušaičių. Pirmiau 
gyveno Indiana llarbor, Ind., o dabar 
nežinau kur randasi
metų, o kitas 11 m. kaip Amerikoj. 
Turiu svarbu reikalą ir noriu su jais 
susižinoti. Jie patįs ar kas kitas at
siliepkite šiuo adresu:

Boleslavas Baltrušaitis,
1838 W. 46tb st., Chicago, 111.

Ieškau Baltraus Janavičiaus. Paeina 
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Šel
mių kaimos. Prieš 7 m. gyveno Ško
tijoj, o dabar girdėjau kad pribuvęs į

ANT PARDAVIMO.
Pardavimui barzdaskutykla 

(barber ahop). Tik viena lietuvS- 
ka visame mieste. Vieta per 3 m. 
išdirbta. Savininkas važiuoja į, 
lietuvą nepraleiskite progos. Ra
šyk arba atvažiuok pas Fr. Kuš- 
leika, 154 Mancbester st., Man- 
chester, N. II.

Ant pardavimo lietuviška bučernė. 
Geroj lietuvių apgyventoje vietoje. Vis
kas gerai pagal naujausios mados įtai
syta. Savininkas išvažiuoja į Lietuvų. 
Norintįs pirktie atsišaukite į “Drau
go” administraciją (1800 W. 46tk 
Street).

FARMOS! FARMOS!
Didžiausia lietuvių kolionija visoj 

Amerikoj Michigano valstijoj, kur yra 
210 lietuvių farmerių. Aš čia pat to
je kolionijoj turiu parduoti daug iš
dirbtų su budinkais farmų. Visokio 
didumo ir visokios kainos. Nuo $30 
ir brangiau už akerį. Turiu daugy- 

1 ienas jau l-> žemes dar neišdirbtos. Apielinkę 
lietuviais apgyventa. Žemo lygi der
linga. Parduodu visokio didumo plo
tais. Kaina nuo $9 iki $25 už akerį, 
Parduodu ant visokių išmokėjimo iš
lygų, kokių tik kas nori. Kožnas 
gali pasiimti geros žemes koki 40 ak
rų, kad tik turintis nors $50 įmo
kė jimui, o likusią sumą gali išmokėti 
kad ir per 6 ar per 10 metų mažais 
mokesniais. Kas tuojau moka duodsr 
me 5 nuošimtį pigiaus. Atvažiuok 
tuoj pavasariui atėjus ir galėsi pasi-

Ameriką. Turiu labai svarbų reikalą. rinkti kuogeriausią farmą, pagal savo 
Jis pats ar kitas duokite žinią šiuo noro Pas mane atvažiavęs gajėll
adresu: „ . . ,v, prabūti kelias dienas ant mano far-

Mr. Kazimieras Raslavičia, įjuos jr įs8įrįnktį gerą žemę. Pribu
vęs į Peacock, Mich. tuoj telefonnok 
man, kad pribuvai, o aš atvažiuosiu 
su automobiliu jums paimsiu ir ap- 
važiosiu po visokias farmas ir girines 
žemes kurias aš turiu savo globoje is 
jei tiks pirksi ir busime kaimynais. 
Rašyk ant žemiau paduoto adreso gau
si knygutę, kainų aprašymą ir mūsų 
kolionijos mapą dovanai. Adresuok: 

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Lake County, Mich.

848 IV. Lombard st., Baltimore, Md.

Ieškau Onos Balčiūnytės. 1911 me
tais ji buvo Worcesteryj. Paskui Atho- 
lyje, Fitchburge, “Lietuvaitės” re
dakcijoje. Praneškite šiuo adresu: Pau
lina Varabauskaitė, 925 Main st., 
Athol, Mass. 10—11

“DBAUGO” BPAUBTUVAJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia kataknmboss.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina |1.0(

2. Oliveris Turistas. Parašė Charles 
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra 
tai labai graži ir interesinga apy
saka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laikų, nesigai
lės pasipirkęs žiu knygų. 620 po-

„-Kainų AL9G
8, Kodėl neini ŪpattB«lss7 Parašė ku*

Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.
V. D. Dideliai naudinga knyga.
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai 
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenas 
Šiam lietuviui. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveiksmls Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles sadėjo A. žalvarnis
Labai tinka scenai Kaina 18c Corson st., S. S.

6. Užkrečiamųjų—limpamąją ilgų lšsi 
plėtojimo budai ir kova su Joml*
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui , _
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo iSted, Pa.
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15e Į Kas. gloh. P. V. Obiecunas, 22

‘snsajrsyttsssts “a s-s-
Labai įdomi knygutė. Pelnas Pa.

Ieškau savo švogerio, Petro Žurins- 
ko. Paeina iš Suvalkų gub., Seinų p., 
Paliūnų sodžaius. Gyveno Massaehu- 
ssctts valstijoj. Jis pats ar kas kitas 
atsišaukite šiuo antrašu:

Augustas Zemeckis,
Box 138, Sykesville, Pa.

Paieškau savo tikro brolio Mikolo 
Cyžo, gyveno So. Chicago, III. Jau su- 
viršura 20 metų kai Amerikoj. Kas ži
note man praneškite už ką būsin jums 
dėkingas. ,
Juozas Čyžas, Lilijenfeldskaja ui. N22, 

Mitava, Kuri. gub., Russia.

.i v -------------------------

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigu rengsite teat- 

rv, reikes tam tikrų 
draupanų. Drapanos 
pirkti atsieina labai 
brangiai. Dėltogi no

riu pranešti, kad aš esu atsto
vas: — Hooker-Howe Costums 
Co. Kurie rendavoja visokius tam 
tikusios drapanos ir kittokis* 
daiktus dėl teatru, balių, parodu, 
išokiu t. t. Su visais tam pana
šiais reikalais kreipkities prie 
savo tautiečio, kuris geriau su
pras ir išpildys tamistų norus. 
Kataliogą prisiųnčiame dykai.
JONAS J. RAMANAUSKAS,

P. O. Box 58, Montello, Mass.

RA6IUN0 KELIONE PO 
LIETUVĄ.

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės 
Lietuvos? Lietuva judomuose pa- 
veksluose jau Amerikoje. Pir
mu kartu Lietuvos judėjimas gy
vuose paveiksluose mūsij histori- 
joj. Nepamirškit ateiti ant šio 
perstatymo, pažvelgti į savo gim
tini kraštą, kurį apleidot. Nekar
tą apgailaujam jmūsiį paliktos
Tėvynės, ua ug amas' sako : ^" trok-1' 
šta mano širdis dar kartą Lietu
vą pamatyt”....

Pamatę prieš savo akis vaiždą, 
perstatantį Lietuvoj’e gyvenan
čius mūsų likusius brolius ir sesu
tes bei senelius, pamiršim, savo 
kartųjį kasdieninį gyvenimą ir 
nevienam užžibės ant veido 
džiaugsmo spindulys.

Paveikslus rodant aš pats apie 
juos publikai ir aiškysiu. Pa
veikslus rodys gabus mašinos ope
ratorius p. J. M. Danielius, kuris 
ilgą laiką prie to praktikavosi.

Apart šių vaizdelių bus persta
tyta visoki vasaros laukų darbai 

Liet. Im. Dr-jos Cent. Valdybos Lietuvoje.
Antrašai:

Prez. St. Jankus, 350 Newark 
st., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius,
2.- - - - - - - - -
184 New York avė., Newark,
N. J.

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Far- 
ley avė., Newark, N. J.

Rast., A. M. Stanelis 49 War- 
wick st., Newark, N. J.
Visuokiuose susinėsimuose kreip
kitės prie raštininko.

Centro Valdybos antrašai:
Prez. Rev. J. Misius, Box 253, 

Elsworth, Pa.
Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, 

10806 Wabash avė., Chicago, III.
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O. 

Box 105, Export, Pa.
Kas. B. W. Washner, 1514 

Pittsburg, Pa.
Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- 

nis, 318 Fourth avė., Home-

AUKOS.
No. 26. V. Lapinskas Kairiūk

ščio sumanymui, jei atsiras nors 
500 aukotoją pažadėjo aukoti 100 
rubliu.

Redakcijos Atsakymai.Streikuoja apie 1000 darbininkų.
St. Louis, Mo Čia sustreikavo

I A. Calkis. Tamstos laiška pasiun- 
kupariį dirbėjai. Streikuoja vy-jtėme s> L> R ,K A> raštininkui p. j. 
rai ir moters, iš viso apie tūk- s. Vasiliauskui.
Stantį žmonių. Streikas iškilo dėl Viską žinantis. Rašykite mums daž-
priepažinimo unijos, kuri esanti””1”- 1 alpinsime.

. , T j . • , iv i K. Mačin, Watcrbury, Conn. Kore-sujungtu: su “Industnal VYorkers , . . . , ,' ,, . . spondentų antrašus laikome
,of thc V ori d kurios kompani-’palllf,taį pTaaešti negalėsime.

slapta.

ne,
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor 
maejos Biurui Paryžiuje. I Dalia.
Kaina .... . . ............................. - 10c.
H Dalis................. ............... 10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kazimierr 
Goralczyk. Verto A. Vėgėlė. Tinks 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka 
rams. Kaina 10c.

8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai 
kų poterių. Kaina 10c.

9. Apsvarstyk! Atliausiems misiją pa 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamoje 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
miero pamokslus. Kaina tiktai 5<

10. Katekizmas apie Alkoholių. Iš 
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku-

TEATRAS I t I
Nedėlioję, 8 d. kovo V. Kudirkos 

teatrališkas kliūbas, Apveizdos Dievo 
bažnyčios salėje, parapijos naudai vai
dins penkiuose aktuose dramą “Ma
rija Magdalietė”. Labai indomus 
veikalas, verstas iš vokiečių kalbos. 
Tikėmės, kad nei vienas sužinojęs, 
kad bus vaidinta toks svarbus veika
las, neiškęs neatėjęs jo pažiūrėti. To
dėl meldžiame atsilankiti kuoskaitlin- 
giausiai, nes tikėmės gerbiamą publiką 
patenkinti. Kviečia

V. Kudirkos teatrališkas kllubas.
9—10

Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA ir GERIAUSIA 
Greitai atlieka įvairių Įvairiausius darbus

tt

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles.

-------------------SpauzdĮname parapijų atskaitas—

Konstitucijas, plakatus, tikietus, 

užkvietimus ir kitokius darbus

Spaudina
pigiai

Raides statomos didele - nnaujausiojo patento — 
mašina “Linotype".

Sutrukimo darbuse nebus, nes spaustuvė aprūpinta 
pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

Adresuokite “DRAUGAS”
1800 We«t 46th St, Chicago, 111

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

“DRAUGĄ”
visuomenės, politikos ir literatūros savaitinf laikraštį, 

kurs yra vienas iš didžiausių ir indomiausių
Amerikos lietuvių laikraščių,

“DRAUGAS” yra lietuvių-katalikų darbininkų laikraštis.
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvno3ius lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos 

“Lietuvių Rymo-Katalikų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am. 
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” ir kitų kai-kurių lietuvių organizacijų.

“DRAUGAS” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų 
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyyus, literatus ir publi
cistus.

“DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių Žinių iž visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.

“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei 
metų $1.50. Norintiems “Draugų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI,

“DRAUGO” adresas.

DRAUGAS PUBLISHING COJ1800 W. 46th St., Chicago, IU.

Paieškau savo vyro Juozapo Jaku- 
bavičio. Jis paeina iš Vilniaus guber 
nijos, Trakų pavieto, Laukininkų so
džiaus. Išvažiavo sausio 14 uždėti kokį 
biznį, o dar nieko negirdėti. Aš su 
keturiais mažais vaikais labai rūpinuos 
ir meldžiu, kad jis pats ar kas ki
tas, jeigu apie ji žino, duotų man ži
noti už ką aš būsiu labai dėkinga. 
Mano antrašas:

Mikalina Jokubavičienė,
713 No. Montello st., Montello, Mass.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60
Priešai OlŠevskio Banką.

254)00 Katalogų Dovanai
Jeigu neturi mano - katalogo, tai 

prisiųsk už 2 c. pačtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriama 
rasi visokių geriausių Armonikų, 
mužikališgų instrumentų. Istoriškų, 
Maldų Ir kitokių knygų, kokios tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Gražių 
popierų laiškams rašyti su puikiais 
apsiskaitymais ir dainomis, su dru
kuotais aplink konvertąis tužinas 25a. 
5 tuzinai už $1.00. štoruinkams, a- 
Tentams parduodu visokius tavorus 
labai pigiai.

Adresuoklt:

šita mano moteris, Petronėlė arba 
Bessie Vabalių tė, po vyrui Mačienė, 
mane apleido liepos 26, 1913 m. Jos 
plaukai šviesus, veidas baltas, 22 me
tą amžiaus. Jeigu kas sužinotą, kad 
ji nori už ko tekėti, arba kas norėtą 
jąją vesti, meldžiu tuojaus man duoti 
žinią, kad perspėčiau, ydant kiti ne- 
apsigautą, kaip ai apsigavau. Mano 
adresas:

Petras Mačys,
1235 Philo st., Scranton, Pa.

Paieškau savo vyro Povilo Mačiu
ko, paeina iš Kauno gub., Panevėžio p., 
Pasvalio parapijos, Ličiuną sodžiaus. 
40 metą amžiaus, gyvens Amerikoje 
17 metą. Pereituose metuose 19 d. 
kovo išvažiavo iš Brookljfc, N. Y. 
pailkęs manę su trejete mažą vaiką; 
girdėt buk esąs Pennsylvanijos valsti
joj. Jeigu kas žinotą apie jį maloniai 
meldžiu man pranešti šiuo adresu:

Agne Mačiukienė,
225 *-• 24th st., Brooklyn, N, Y.

Parduodu vartotą, bet gerą gra
mofoną ir rinkinį anglišką lekci
jų. Man kaštavo 50 dol., bet par
duosiu pigiau. Galima mokinties 
anglų kalbos pačiam be mokytojo. 
Ateik arba rašyk: Vincas Razbic- 
kas, 538 Theodore st., Providence, 
Scranton, Pa.

W. S. WAI DELIS.
112 GRAND ST.’ BRROOKLYN

N. Y.

KIEKVIENAS KATALIKAS
privalo turėti tą 
naują dėžutę, km 
rioje yra paauksuo
tas škaplerią medo- 
likėlis. Tas škaple
rią medelikelis yra 
Bažnyčios leistas

y vartoti, vietoj vil
nonio škaplierians, 
vyrams, moterims 

ir vaikams. Lėšuoja tik vienas dole
ris su prisiuntimu į visas vietas Jung- 
tinią Valstiją ir Kanados.

GBUEN SALES OO.
116 W. 32nd St. New York City, N. Y 

Dept. D,

Ertra $25.00 laikrodis $5.75
Nepaprattas ataiti- 
kimaa gyvenimo.

Gantipulku gelciha^ 
kelio vyrų ar morena 
laikrodį. Mee duodame 

Altą graly aųkauotg. be- 
bultavali tvirtėta Inkl- 
tela laikrodi ui *K 7S 
Puikna ant akmenų ėji
mu, (larantotaa ant JO 
metą.

Svarba mea pulųalm 
tg laikrodi ae C. O. D. IR.75 ar p rato ICIoma ku 
tik pareikilarel kalaus
, . IYKA1 AUKSUOTAS
Ir PAPUOŠALAI.

Duodamo tlaaa prie* prlOmlmn 
perllurCtl. DYKAI AUKSUOTAS LBNCUKlBIJ* 

------------ ĮSAI

EXELS1OR WATCH CO.
908 Atkęra -n Bldg., Chicago, Dk
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44SPINDULYS”
I

DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.

Žn onės jau seniai laukė dvasiško laikraščio, kur galima būtų rasti 
žinių ir pamokinimu apie mūsų brangų ir šventų tikėjimų. 

‘•Spiudulys” aiškina plačiai šventų Katalikų tikėjimų, mokina dorai
gyventi, parodo, kų reiškia visų metų šventės ir Bažnyčios 
ceremonijos.

“Spindulys” aprašo Šventųjų gyvenimus.
“Spindulyje” ras skaitytojai ir žinių, kas dedasi pas mus ir visame 

pasaulyje, o ypatingai daug papasakojama, kas girdėti Kata
likų Bažnyčioje, Ryme ir kitur.

“Spindulys” mokina, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva, 
lietuvių mums Dievo duota kalba.

‘‘Spindulys” duoda daug kitokių gražių dievobaimingų pasiskaitymų. 
Lietuvis-katallkas, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus metus

laikraštį, kur ras daug savo dūšiai maisto.
“Spindulys” užsisakant pačte atsieina 1 rb. 60 k., pusei metų — 80 kap. 
Pasižiūrėti siunčiama “Spindulys” dovanai.

BroU-katalike, pabandyk metams užsisakyti “SPINDULĮ”,
tikrai nesigailėsi. v

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“SPINDULYS”, Seinai, Suvalkų gub., Russia.

“LIETUVA 1TE”

EIS
tomis pačiomis sąlygomis 
SEKANČIAIS 1914 METAIS
Su dideliu priedu £3^

100 Skaitytojų gaus dovanų 100
Dovanos susidės iš įvairaus turinio knygų, knygelių, laikraščių 

kompletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir gryno
______ AUKSO ŽIEDO.

LIETUVAITĖ suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurios užsirašys met. 
LIETUVAITĖ rašys apie dorų, visuomenę, tikybą, apsišvietimą, ama

tus ir t. t.
LIETUVAITĖ paduos įvairius straipsnius iš moterų klausimo,—rašys 

apie moterų teises, vargus, nuoskaudas, pareigas ir tt.
LIETUVAITĖ ves literatūros skyrių, talpins puikias apysakas, eiles ir tt. 
LIETUVAITĖ talpins mokslo dalykus, apie sveikatą* draugijas, auk

lėjimą ir t. t.
LIETUVAITĖ mokins, kaip reikia vesti moterų ūkė.
LIETUVAITĖ paduos žinias iš Lietuvos, iš Rusijos ir iš Užsienio. 
LIETUVAITĖ rašys apie Lietuvos Moterų Dr-jos veikimą, reikalus ir tt. 
LIETUVAITĖ priimdinės apgarsinimus, užklausimus, duos atsakymus. 
LIETUVAITĖ reikalingiausis ir naudingiausis moterų laikraštis. 
LIETUVAITĖ privalo būti kiekvienos lietuvaitės ir lietuvės rankose. 
LIETUVAITĖ kainuoja: Lietuvoje ir Rusijoje metams 2 r., pusmečiui

1 r. Užsienyje (užrubežyje) 3 r. metams, 1 r. 50 k. pusm 
LIETUVAITĘ leis nuo Naujųjų Metų tam tikras komitetas Kaune. 
LIETUVAITĖS ADRESAS: Viešasis piečius, Maculevičiaus namai, pri»

Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI 
NANTIEMS 1914 M.

Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį 
su paveikslais vardu

“Šaltinis”
“šaltinis” prytaikytas lietuvių katalikų šeimynų reikalams, 
“šaltinis” plačiai išdėsto visa tai, kas tik gali lietuviui rūpėti, nes 

jisai duoda kas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų, 
“šaltinis” ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie “ŠALTI

NIO” leidžiamas tam tikras priedas “Artojas” į kurį rašo daug 
išėjft'sių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.

“Šaltinis” suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus , klau
simus ūkio ir teisių (provų) rekaluose visai dovanai.

“šaltinis” labai tinka ir jaunimui, nes visuomet yra skyrius “Vai
nikėlis”, kuriame kiekvienas jaunikaitis randa gražių elių, dainų, 
pamokymų, pasiskaitymų, mįslių, galvosūkių, priežodžių ir patarlių.

“šaltinis” leidžia kas savaitė labai gražų vaikams laikraštėlį vardų 
“šaltinėlis”

“Šaltinis” suteikia kas savaitė daug žinių iš Lietuvos ir iš viso 
pasaulio.

“šaltinis” visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais. Sulig sa: 
vo didumo ir gražumo “ŠALTINIS” yra labai pigns laikraštis, 
nes atsieina tiktai trįs rubliai metams.

“šaltinis” yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylimas 
laikraštis, nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas sa
vaitinis laikraštis.

Kas nori tikrai gerą ir naudinga laikraštį turėti, būtinai turi užsisa
kyti “šaltinį”.

Lietuvoje ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačte, per
U1 III 1 knygynus ir šiaip per ingaliotus prenumeratos rinkikus 
RAI N Al 3 rb- 15 kap' Užsieniuose 4 rub.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“ŠALTINIS” Seinai, Suvaikę gub., Russia.

44Jaunoji Lietuvat?

MĖNESINIS MOKSLO IR LITETUROS LAIKRAŠTS, 
64 puslapių dydžio, pradės išeidinėti Chicagoje nuo vasa

rio mėnesio 1914 metų.
Gaivinti Jaunųjų Lietuvos dvasių; Saugoti, kad ne
sentų ir nebūtų sendinama siaurose užsikirtimo ir 
fanatizmo ribose lietuvių mintis; Gaminti šviesų
laikotarpį mūsų gyvenime ir literatūroje. ----- .
Tai yra “Jaunosios Lietuvos“ uždavinys.

Visi jaunieji dvasioje Lietuvių rašytojai yra kviečiami 
bendradarbiauti “Jaunojoj Lietuvoj“ Redaguoti “Jaunajų 
Lietuvų“ pavesta Kl. Jurgelioniui. '*

“ Jaunųjų Lietuvų“ leidžia bendrovė, inkorporuota sulig 
Illinois valstijos įstatymų. Bendrovės prezidentu yra Pr. Ki
bą rtas.

‘Jaunosios Lietuvos“ prenumerata matams $3.00; pusei 
metų $1.50; atskiras numeris — 25 c.

Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunųjų Lietuvų“ nuo pir
mojo numerio. Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.

Adresuokite:
“Jaunoji Lietuvų“ 4611 So. Paulina str. Chicago, II).

“Visada Jums tarnauia”
Lackawanna Trust Company

“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus"
400 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Rankos tvirtumas neprignli visai nūs kapitalo ir perviršio, bet taip 
pst ir aso žmonių kurie bsnką valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansietai Ir bankininkai, kurie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius LaekairanBOS pavietė.

Mes priimame padėlius pradedant nuo vieno dolerio ir mokama 
3 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienos.

Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname 
greitą nusiuntimą. Mes perkame, parduodame ir mainome visokius 
svetimų lėlių pta'gns.

Mes psudaodame laivakortes į visas Ir ii visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.

Mes prirengiame visus legalias dokumentus ir užtvirtiname pas 
kousulius. Leaalis patarimas dykai.

Mes s mindome tarnus kurie šneka lietnvtčkal ir virus reikalus 
galite attikti jūeų prigimtoje kalboje.

Atvira kasdiena nuo S vai. vak.

B

TANANEVICZ SAVINGS BANK
J. ; JONAS M. TANANEVIČLA, SAVININKAS

3249-3253 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

Lietuviai šiandien neturi tvirtesnes ir sauges
nes bankos kaip Tananevicz Savings Bank.

Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai 
vedama banka. Per 15 metų ši banka augo, kol išaugo 
į didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lie
tuviai tik Tananevicz Savings Bankoj laiko savo pinigus.

Chicagiečiai atneša, o iš kitų miestų atsiunčia mo
ney orderiais ir visi geriausia yra aptarnaujami, visi 
gauna ant savo pinigų trečią procentą kasmet, ir visi t 
yra pilniausia užganėdinti.

Pilniausią užganėdinimą gali duoti tik tokia 
didele, atsargi ir tvirčiausia Banka, kaip

TANANEVICZ SAVINGS BANK.

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS
Visuomet Laikas Pradėti Pinigai Čėdyti

Kas atidėlioja, tas niekad nepradeda, ir juodoj dienoj neturi 
nieko. Kas pradeda nors iš mažo ir nepaliauja, 

tas juodos dienos nesibijo.
Pradėk čėdyti nuo šiandien, ir pradėjęs čėdyti, nelaikyk pinigų kuperelyje, kur jie niekad neauga ir gali 

prapulti. Dėk savo pinigus Tananevičio Bankon, kur tavo pinigai kasdien augs ir niekad neprapuls. Šiandieną 
išsiųsk į Tananevičio Banką kiek turi: ar dolerį, ar penkis, ar šimtą. Tuojaus gausi Bankos knygutę ir galėsi 
rokuoties išmintingu ir qni^jį-gfiįį”‘; 1 tikras Amerikonas. Neatidėlok.ant rytojaus, nes. tai neatsarg ,

........... . 1 ĮJE

“DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mu

sų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo’’ skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugų“ arba atnau
jinti prenumeratų.

CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st., 
M. Valaskas, 349 Kensington avė 
A. W. Radomski and Sona, 
2257 W. 23 pi.
R. Berisią, 1424 S. 49th ava„

BALTIMORE, MD.
Pautienius,

752 W, Lexington st.,
Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store

Athol, Mass.

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar sL,

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis,

CAMBRIDGE, MASS.
O. Kavolis. 75 Washington st.,

N0RW00D, MASS.
Jonas Peža, 568 Pleasant st., 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,

WORCESTER, MASS.
J Raudonaitis, 840 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
A. Ramanauskas, 101 Oak st., 

Lawrence, Mass.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 st 

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. 3znkis, 2118 St. Clair avė.,

CLEVELAND, OHIO.
Y. Petinas, 416 N. Marshall st.,

PHILADELPHIA, PA.
P. Zaveekas, 425 Panon st.,

PITTBBURGH, PA.

Liet. Knygynas, 72 N. Main stn
PITTSTON, PA

J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,
WILKES-BARRE, PA

Galima nusipirkti “Drangai“ 
kas savaitė už 6o. paa sekančius

žmones: *
Vaclovas Babavičius, 16 Myr- 

tle Str., Ezeter, N. H.
Balauskas, M., 119 Grand st,

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Cam

bridge st., E. Cambridge, Mass 
Garse, Rev. Robert St. Patrick’s 
Chureh, St. Charles, DI.,
Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Lovvell, Ma» 
Juozapavičius, B. 222 Berry st., 

Brooklyn, N. Y.
C. Kavolius, 47 Washington st., 

Cambridge, M*ss. 
Mickevvicz, J. B. 2135 Sarah st.,

S. S. Pittsburgh, Pa

Mikalauskas, P, 248 W. 4th st., 
So. Boston, Mass. 

Milewski, J., 166 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.

Miškinis, B. P., 35 Arthur st.
Montello, Brockton, Mass. 

Paltanavičius, M, 15 Millbury st 
Worcester, Mass.

Jonas Peza, 568 Pleasant st. 
Norvrood, Mass.

A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi. Chicago, I1L

A. Ramanauskas,101 Oak Str., 
Lawrence, Masa

Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str., 
Bridgeport, Conn.

Užsimokėjus čia nepagarsin 
tiems agentams prenumeratų, 
męs neatsakome. .

“Draugo“ Administracija

“DRAUGIJA”
Mėnesinis LITERATŪROS MOKSLO IR DRAUGIJA POLI
TIKOS, su nemokamu priedu “MOKYTOJAS“, laikraštis, 
einąs jau aštunti metai dailais didokais (96 — 128 pusi. in. 8, 
sųsiuviais.

KELIAUJANTIEJI
Jonas Knlis,

M. K. Petra#0tM, 
Is. Pupauskis,

AGENTAI

DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių mūsų jaunos po
ezijos pavyzdžių. Tame tikrame poezijos skyriuje dalyvauja 
geriausi mūsų" dainiai, senesnieji ir jaunieji.

DRAUGIJA skiria nesūri vietos lr beletistikai įvairinus'» 
je jos formoje: novelių apysakų, dramų ir t. t.

DRAUGIJOJ randas daug moksliškų straipsnių iš įvai
riausių mokslo šakų: apologetikos, fosofijos, sociologijos, 
biologijos ir k. Nei vienas tikras mokslas iš “Draugijos“ nėra 
prašalintas.

DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam 
tikslui duoda plačių peržvalgų, lenkų ir rusų spaudos apie 
Lietuvų judina mūsų rašybos ir kalbos dalykų klausimus. 
....DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, biblografi 
jos skyrius, kur paduodama recenzijos naujų knygų lietuviškų 
laikraščių turinys, svetimtautinės spaudos peržvalga ir t. t.

DRAUGUOS tikslas — krikščioniškos kultūros darbas, 
sujungtas su karštu noru — tautiškai susipratusių, doriškai 
ir ekonomiškai pakilusių lietuvių tantų įvesti kultūringų tau
tų draugijom

DRAUGUOJ dalyvauja žymiausi mūsų mokslo vyrai, o 
taipogi nemažas mokytojų buris ir talentuota mokslu einan
čioji jaunuomenė.

DRAUGUOS kaina metams 6 rub., pusmečiui 3 rub. 
Mokytojams leidžiame už pusę kainos. Užrubežyje metams 
7 rub., pusmečiui 3 rub. 50 kap. Amerikoje 8 rub. metams, 
4 pusm.

DRAUGUOS .adresas: Kaunas “Draugijos“ redakcija. 
Didžioji Vilniaus jgatvė, No. 34.

{Meldžiam nesivėluoti užsisakyti 1914 metams 
pirmutin| Rygos lietuvių laikraštį

“Rygos Garsą”
“Rygos Garsų“ lietuvių laikraštį. .. 

i goję 2 kart į sąvaitę trečiadieniais ir šeštadieniais, todėl į 
* žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.

“Rygos Garsas“, įkurtas pačių Rygos lietuvių darbinin- 
> kų ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus.

“Rygos Garsas“, trokšta, kad lietuviai būtų dori, švie
sus susipratę kuo esą, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
tų augštyn.

“Rygos Garsas“, rašo daugiausiai apie lietuvių darbo 
žmonių reikalus, todėl tinka pasiskaityt uždarbiaujantiems 
didesniuose miestuose, bet taipogi neužmiršta reikalų ir kito
kio užsiėmimo savo tautiečų.

“Rygos Garsas“, paduoda daug žinių iš Latvių gyveni
mo, todėl įdomus yra Pakuršio gyventojams.

“Rygos Garsas“, paduoda tikras žinoas apie javų ir linų 
kainas pagal Rygos biržos komiteto pranešimų ir todėl labai 
naudingas ir ūkininkams.

“Rygos Garsas“, paduoda daugybę įdomių žinių iš viso 
pasaulio. Talpina įdomias apysakas ir pamokinančius straip
snius.

“Rygos Garsas“, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitų 
vietų, kur lietuviai gyvena ir padeda išeiviams savo tarpe 
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.

“Rygos Garso”, kaina: su prisiuntimu visoje Rusijoj —
3 r. 50 k., pusmečiui 1 r. 80 kp., 3 mėn. 90 kp., mėnesiui 30 
k. Užsienin metams 4 r. ir 6 mėn. 2 rub.

“Rygos Garso“ adresas: Ryga, Eliz&vetinskaja ui. 22.

“ATEITIS“
Naujas Sųvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos 
žmonijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiek
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS“ bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir beparty- 
viškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams. 
“ATEITIS“ gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. 
“ATEITIJB“ tilps kodaugiansiai žinių apie mūsų jaunimo ja 
dėjimų ir veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir ži
nelių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ“ išleidinės nuo Naujų Metų kooperativiška ben- 
drvė “ATEITIS“ inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massa- 
chusetts valstijos tiesų reikalavimų.
ATEITIS“ bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $1.5< 
metams ir 85 c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrūbėžinės 
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų. z 
“ATEITIS“ galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:

“ATEITIS“
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

(kas prisius savo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimui dykai)
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T. LUCAS
LIKTUVliKA] KRAUTUVE

, čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir-moterų ap- 
[ rfidalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE, ILLINOIS.i
»*MOm*«W4«**«WKMHK«**»WM(*W«»*»***»*******

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QU1NCY STREETS

Kapitalas $l,000,tttHUH) Pervirszis $250,000.00
ŠIV1EN yTFPAL^TŪiT PADETUVE 

DEL POSTAL SAVINGS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi- 
čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki 
6 nuošimčių. ,

Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “che- 
king account”, kur sauga užtikrinta.

WILL1AM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. MCDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

3E

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1887 M.
________ S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR._________

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

Daktaro Stankaus Sanatorium
Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus parašė daktarišką knygą apie Džiovą, o ne

užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje tilps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant 
svieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra labai naudinga dėl sergančių kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina toslrnygos 25 centai. Pinigus galima siųsti stampomis arba Money order. 
Visuomet reik ’^eiptis aut tikro adreso j daktare c-.-i—— ^Vonbuti —

DR. IGNATIUS STANKUS 
1210 S. Broad st., - Philadelphia, Pa.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

‘KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kor -^sla

pių, didelio formato ir sutv įia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas utims $2, pusei j meliį II.
Užsirašyt katalikas" galima kiek

viename lai. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieni, ataliko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan 8t., Chicago

NAUJAS LAIVAS ‘ PBINCIPALLO ’

TIK $20.00 Į EUROPĄ 
RegulariSki plaukimai, Bevielis, Po
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos Į R u biją.

KAJUTA $46 00
URANIUM STEAMSflLP CO. LTD.
New York .................... 13 Broadway
Chicago .............. 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. 5th Street 
Minneapolis ........... 37 So. 3rd Street
ŽEMAUSIO8 KAINOS IS EUROPOS

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Meka 3 uuožimMus nat 
sudėtu joje pinigų.

UiSALIN SU NUSIMINIMUI!!
Gramafonas ant išmo-
kesžio 10c. kasdiena.

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiąnsime Jums ant -<? 
išmokesčio labai puikų Gramafoną 3? 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 2 
Sų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite V 
Gerumas musų gramafonų gvaran 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran-« 
cija. Išsiųsime naujus specijališ- >4 
kus rekordus Lietuviškas, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženkle!} atsakymui: 3£

Liberty Commerciai Co. $
233E. UlhST., NEW YORK, K. Y.-

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Eliat, Savininkas. 
4600- 4602 S, Wood St. Chicago, III.
Prilmnmo plnl«ru« Į Banką užėčdyjimui nuo 
vieno dolerio ir dausriaus ir mokame trečią 
procentą ratomin ant metų. Siuučiame pinlmiR 
| visas daliu avieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame Aifkorte* ant visų 
linijų Į krajų ir Iš krajaua. tafpsrl tikietus ant 
sreleziukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose Ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatii kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
vlršminėtu antrašu.

Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštsonių •ty
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie regnleriikojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mozika, paišy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo aut r aš a•

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockvvell St. Chicago, III.tiė«M*Me«M«M««e*t*«*aHMMMM*MMM*M**M

Tel. Yards 3162

Bell System

V
engk sunkenybių, kurios yra surištos su 

keliavimu žiemę, pasigaudamas Long Dis- 

tance telefono kelio.
Bell linijos suteikia patogų ir gėrę budę su
sinešti su toli gyvenančiais asmenimis kas link 
biznio ar draugijinio gyvenimo dalykų. 
Lijundra ir sniegas nebaisus Long Distance 
telefono keleiviui.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

Dr. A. L. Graičunas
evoo (vairiausia* liga*

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO. ILLINOIS

BONA MORS
SODALITY

R. H. Morgan
Išdirbėjas Ke

purių, Kukardų, 
Vėliavų, Autspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana-

STJAMESMTHEDRAl 
MONTRCAL.CAN.

gįy dalykų.

Reikalauk Kata- 
liogo.

3 N; Main St
SHENANDOAH, PENN’A

Telefonas Yatda 720

T. SIMENIENE.
Lietuviška Ahušerka

Baigusi mokslą pagal Illinojaus valstijos teis© 
Reikale putsrnaus dieną ir nuktį.

4534 S. Wood St. Chicago, III.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y. 

ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso Lvleto, o 
prenumerata kaštuoja metams tU $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuosr metams 

$3.oo; pusei metų $t.5< .

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.
1645 W. 47th St., Chicago

kr Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me- 
’ui tik $2.00, pusoi metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., CH1GA60, ILL.

DARYK DRAUGUS l 

SU SAVO PINIGAIS
Padėk savo

MARCHANTS
pinigus j

BANKING J!
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi draugų, ku
ris bus su jumis reikale.

Ši banka dėkuos jums už
t jr Iv •• t į**** *14

sitė arba prikalbinsi savo 
draugus padėti.

Bankų yra visados sau
giausia ir geriausia vietų 
laikyti jūsų pinigus. Jūsų 
pinigai bankoje uždirbs nuo
šimti ir darys draugų dėl 
jus.

D. M. Graham, Prez.
D. F. Guman, Ižd.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahmj City, Pa. I

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiūrami 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Postlethwaite, 
iždininką*

Mandagus patarnavimas

MOKSLO NORINTIEMS SVARBU!

žmonių knygynas” 8 knygos tik už 1 rublį
Priežodis sako: miršti—ir mokais. Taip jau yra, kad mokslui nėra 

galo. Netj ir augščiausias mokyklas baigusieji nepaliauja patįs per sa
ve mokytis. O toksai mokslas yra tai tinkamų laikraščių ir knygų 
skaitymas, kuris su nauju gyvenimu atneša naujų žinių apie visokius 
dalykus, žmogui reikalingus. Šiais ypač laikais be mokslo nebegalima 
apsieiti. Net ir Lietuvoje, apšvietimui platinantis, imama nekaip į tą 
žiūrėti, kuris tamsoje skendi. Kiekvienam, net ir prasčiausiam žmo
gui yra reikalingas apšvietimas, mokslas. Kaimiečiams yra nelengva su 
pinigais. Todėl, kad jiems padėjus šviestis ir palengvinus tą darbą 
“Šaltinio” knygynas sumanė ir jau ketvirti metai leidžia žmonėms 
tinkamas iš įvairių mokslų knygas “ŽMONIŲ KNYGYNU” vadinamas. 
Tų knygų, lengva ir suprantamiausia kalba parašytų, per metus išeina 
aštuonetas, kurios, iškalno užsisakant, atsieina tik 1 rb. (atskirai—po 
25 k.). Už tuos menkus pinigus—tik 1 rub.—kuris nesunkiai sugraibo
mas, galima turėti puikaus dvasiai maisto; o per keletą metų, už mažus 
pinigus, galima susidaryti puikus “Žmonių Knygynas”, galintis patverti 
vaikų vaikam ir dar bet-kam.

1911 metais išėjo: 1. Pasaulio pradžia, 2, Apie orą, 3. žmogus ir
žmonių giminės, 4. Senovės istorija, 5. Lietuvos atgijimas, 6. Jėzus 
Kristus, 7. Apie dūšią ir 8. Vyskupas A. Baranauskas. 1

1912 metais išėjo: 1. Vanduo, 2. Viešosios kataliko priedermės, 
3—4. Vysk. A. Baranausko raštai, 5—6. Tikėjimo apgynimas (2 dal.), 
7—8. Vidurinių amžių istorija (2 dal.).

1913 metais išėjo: 1. Dangaus augštybės, 2. Jūrose, 3—4. Bažnyčia 
ir kultūra, 5—6. Vidurinių amžių istorija (2 dal.), 7. Ūkio politika ir 
8. “Pirmeiviai”.

Čia tik paduoti knygų vardai, kurie maža ką pasako, taip lygiai, 
kaip kad iš viršaus namų menkai numanome, kas viduryje yra: kaip 
inteisime — tai rasime daug brangių ir naudingų daiktų. Taip ir čia: 
ėmę skaityti, tik pamatysime tas brangybes, apie kurias rašoma.

T< į*“*?-'**" -—-kirkti visas šias knygutes, o nesi-
gallės ir dar padėkos šiam laikraščiui kurs pne tkip naudingo aSiato 
paragino. Pinigai nekokie: visos 24 knygos atsieina tik 3 rub. 60 kap. 
su nusiuntimu, o su 1914 m. išeisiančiomis—tik 4 rb. 50 kap., o knygų 
bus apie 32.

1914 metais taipgi išeis 8 įvairios ir lndomios knygutės tik už 
vieną rublį.

Tautiečiai! naudokitės geru “šaltinio” knygyno sumanymu. Kitaip 
perkant už tas knygas reiktų užmokėti 8 suvirtum rubliai, o dabar gau
nama tik už 4 rub. 60 kap. Oeriau nebereikia!

Siunčiant pinigus reikia aiškiai parašyti, kokių (ar 1911, ar 1912, 
ar 1913, ar 1914) metų norima “žmonių Knygyno”. Vienų kokių nors 
metų knygos atsieina su nusiuntimu į namus 1 rub. 25 kap., o visų 
ketverių metų drauge — tik 4 rub. 50 kap.

Kurie užsisakys 1914 metais, tai knygas (už 1 rub.) išsiųsim ne gale 
metų, bet per metus kas antras mėnuo. Girti knygučių negirsim — 
laikraščiai ir kas skaitė — išgyrė ir dėkojo mums už gerą sumanymą.

Nepasigailėk ir tu, Mielas Skaitytojau, vieno rublio toms naudin
goms knygoms užsisakyti 1914 metais, kaip nepasigailėjai šio 
laikraščio užsirašimui. Už mažus pinigus turėsi naudingo pa
siskaitymo ir pailgiais pasidarysi puikų namų knygynėlį, kuriuo 
naudosies ir gėrėsies netik pats, bet vaikai, vaikų vaikai. Pabandyk
nors kartą, o nesigailėsi!

Užsakymus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:
“Šaltinio” knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.

H

JUOZAS LESCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS PUŠIES APTIEKA

: visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

BRIDGEPORT’OI
■' 3315 Morgan (Street,

Pareikalavus taipgi aiunčiame vaisina pačta 'arba expresu
Teleph. Yarde

lt DR. M. STUPNICKIS

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavig Išdirbėjas

t«.bėčs>‘

/“MUOVATL į 
J >vr»roje v*toc 1

»to« M 5t1(Nlt«C94H 04

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavaetiie dar
but atlieku artie-Q 
Giltai.

IH. A. Norkūnas
Itt MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS.

Jei Žinotum,
< j koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN'S

nuo 5 vakare ligi 8 vakare< 1 Priėmimo valandos: nuo 8>yto ligi 11 ryte
< ’ 3)09 80. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032
į; CHICAGO,f ILLINOIS jj

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER|

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
pražalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbsstniis dėl Niksterėjimų, 
Raišun,/ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojus šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudį ir Dantų gėlimą..

4—5 lašai į stiklą vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus į stiklą 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tik rasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose
F. AD. RICHTER&CO.
74-80 VVASHINOTON ST. 

NEW YORK, N. Y.

Prašome siųsti Prenumeratą
“VILTIES” dienraščiui!

Nuo gruodžio 1 d. š. m. ‘-Viltis” eina 
Kas dieną,

išskyrus pirmadieniiįs ir didžiąsias šventes
“VILTIES” dienrašty kiek galima plačiau nušviečiamas 

Lietuvos, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug greičiau pa
duodama visokių žinių taip iš mūsų, taip iš viso pasaulio gyvenimo.

“VILTIES” dienraštis rūpinasi atstoti lietuviams ligšiol jų 
skaitomus lenkų ir rusų dienraščius.

Viltininkų susirinkimo nutarimu “Vilties” leidimo ir reda
gavimo teisės notarialinai jau perleistos Pr. Dovydaičiui, kurs nuo 
128 No. ir veda dienraštį.

Visų, kurie nori turėti lietuvių dienraštį 1914 m., prašome 
išanksto siųsti “Vilčiai” prenumeratą; tuo palengvjsite admini
stracijai ir ekspedicijai darbą ir padėsite pačiam dienraščio reikalui. 
‘VILTIES” dienraščio kaina: Rusijoj metams 6 rb., pusmečiui 3 rb, 
vienam mėnesiui 55 kap. Užsieniuose: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb., 
vienam mėnesiui 1 rub.

“VILTIES” Adresas:
Vilnius, Priglandos g-lė fiogodielnyj pereulok *io. 4, b. 2.

GERIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.
Stiprina skelp.% sujudina šaknis, plaukus padaro .švelnius, blizgančius. Yra geriausias 
vaistas nuo pleiskanų (denndruff. Vartojant du ar tri« kartus sąvaltlj sustabdo slinkimą 
Plankų. Trinkio gerai ant skelpo į šaknis kas antrą ar trečią dieną.

Preke 50 centu ir $1.00
P. A. PO8ZKOS Aptieks

3121 So. Morgan St., Tel. Yards 659 Chicago, III.

Du-kart Savaitinis Laikraštis Pirsį National Bank 
*»z-> abu r—n vSAULE”

Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarainkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — CO. 
Mahanoy City, Pa

PUBLIC SOUARE
Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES PEPOSITARV

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 500,000.00

Už radėju pinigas mok’ 3-fc$
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS. Ca.hier

“L IT W A”
Vienintelis lietuviškas laikraštis lenkų kalboj, eis ir to- 

liaus 1914 m. kartą į dvi savaiti. Užsisakant, “Litwą" me
tams 4 rub., o pusmečiui 2 rubliai Antrašas:? G. Vilno, Redak
cija “Litwy” Bereg Antokolski, No. 8 Prašara Gerbiamiejų 
“Litvvos” skaitytojų ir priselių šelpti ją prenumerata ir agi
tacija, platinant tarp pažįstamųjų.

Norintiems geriaus susipažinti su “Litwa” siunčiame 
veltui numarins. Nauji ėmėjai, kurie paskubės su *'Litvvos” 
užsisakimu gaus paskutinius N. N. šių metų (likai:

Literatūros, dailės, mok 
slo, visuomenės ir politi
kos laikraštis, gražiai il- 
iustuotas, ant dailiaus po- 
pitrio, 30X22 santim. pa 
vidalo, 24 pusi. leidžiamas 
inteligentu būrelio, pradės 
eiti Vilniuje nuo šių Nau-

— , . ---------------- :------ - jųjų Metu po du kartu per
mėnesį. ..

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz
deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jan pasiža
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius, 
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė Čiurlionienė, kun. Gustaitis, 
M. PečkauRkaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun. 
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: Jaroševi
čius, Rimša, Šlapelis, žmuidžinavičius.
VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metų 1 r. 50 
k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų, a

2 r. trims mėnesiams. j
Vairo Redakcijos ir administr. adresas šioks: Vilnius, Makar- ; 
jevskaja, 16. ’'Vairo” Leidėjas-Redaktorius A. Smetona. 
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VAIRAS
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