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UŽMIRŠTAS AMATAS.

Praėjusiame ‘ Draugo" nume
ryje M-a beragindamas Amerikos 
lietuvius mokinties amatų, ar tai 
tyčiomis ar netyčiomis užmiršo 
priminti vieną visi} svarbiausi 
amatą, kuris lietuviams darbinin
kams turėtų užvis labiau rūpėti, o 
vienok ligšioliai į jį buvo krei
piama labai mažai domos. Tas 
amatas tai ūkininkvstė.

Juk visiems gerai žinoma, kad 
lietuviai, išskyrus labai mažą 
nuošimtį, atkeliavo iš šalies, ku
rioje žemdirbystė tai pirmoji pra
monės šaka. Tiesa, yra keletas iš
ėmimų,/bet jų nedaug. Taigi pa
tartina visiems, kam galima, mo
kinties tinkamų amatų, bet kaip 
gali užmiršti amatą, su kuriuo 
nuo mažų dienų, taip sakant, esi 
suaugęs? Beto, reikia neužmiršti, 
kad tai pelningas užsiėmimas. 
Ypač čia, Amerikoj, kame au
gant šalies pramonijai, daugi
nantis gyventojų skaičiuj, labai 
reikalingi ūkės produktai. Kitų 
tautų ateiviai žemdirbystės nau
dingumą senai jau patemijo. Ne
kalbant jau apie tokias tautas, 
kurios Europoj būdamos, kaip 
ir lietuviai gyveno iš žemdirbys
tės k. a. vokiečiai, holandai, žu- 
vėdai ir k., gana tik prisiminti

nedaugiau, kaip apie geležinį vil
ką. Beja, jie kaikada randa 
skelbimų skyriuje vieną kitą ap
skelbimą, tai ir viskas. Laikraš
čiai apie tai rašo labai mažai, 
draugai darbininkai, airiai, vo
kiečiai ir kiti nedaug ką apie 
tai gali pasakyti. Taip ir lieka 
žmogelis nežinėje. Kokiam agen
tėliui apsiskelbus tuose pat laik
raščiuose arba kitu kokiuo keliu 
jis lieka jo auka, nes dažnai tokie 
apskelbimai yra nekas kitas kaip 
tik sau pelno ieškojimas. Man ži
nomi keli lietuviai, kurie iš tikro 
norėjo pradėti šį tą daryti, kad 
insigyt ūkę. Pasitaikius progai, 
koks ten agentas prikalbėjo 
pirkti pigiai žemės — iia ir nu
pirko. Užmokėjo kiek, nebrangiai, 
nes tik kelius dolerius už akerį, 
bet kas pasirodė. Toji žemė bu
vo miškuose. Nuvažiavo ten žmo
gelis, vieuą vasarą pagyveno, pa
vargo, ir viską palikęs vėl mie
stan sugrįžo. Ir dabar, anot jo, 
nei su piragu kviečiamas ten nei
tu. O kiek tokių atsitikimų mes 
surasime. Ir vis tik dėl stokos 
susipažinimo su Amerikos ūkinin
kų gyvenimu, stoka informacijos. 
Nemaža kenkia stoka ir prakti
kos. Nesakau, kad lietuviai nie
ko nenusimanytų apie arklius ir 
t. t. Bet jiems stoka geresnio su
sipažinimo su ūkės mašinomis, pa
dargais, gyvulių užlaikymų ir 1.1, 
su visu, taip sakant, progresyviu

mus. Jis teisinosi, kad Bentonas 
buvęs kriminalistu visa savo gy
venimą. Jis neva nusiuntęs lavo
ną savo privatiniame vagone į 
Chihuahua ir ten palaidojęs su 

.reikalingomis apeigomis. -Ką ma
nė apie tai C’arranza, niekas ne
žinojo. Spaudos balsams pakilus, 
jo raštininkas atsiliepė, kad jis 
remiąs savo gen. Vilią.

Neveizint į jo atsisakinėjimus, 
Bryano nuolat reikalaujamas, Vil
ią sutiko leisti išrinktai komisijai 
apžiūrėt lavoną, bet komisijai be
sirengiant ten važiuoti, tas 
pats leidimas buvo atimtas. Jį at
ėmė Carrauza, kuris sako, jog 
viskas turėjo būti veikiama ne su 
gen. Vilią, bet su patim Carran- 
za.

Negana to, anądieną Iluertos 
kareiviai nužudė Jungtinių Val
stijų pavaldinį Vergarą, kuris gy
veno netoli nuo Meksikos rube- 
žiaus. Iluertos kareiviai pasiga
vo jo keletą arklių. Ant ryto
jaus, pamatę jį vaikščiojant pasi
šaukė, neva norią užmokėti už 
paimtuosius arklius. Vos tik jis 
į jų pusę perėjo, jį suėmė ir pa
sodino į kalėjimą. Vergaros 

, draugai pasiskundė Huertai. Jis 
sako atsiuntęs kad išleistų, bet ka
reiviai vietoj pildyti savo vado 
įsakymą jį nužudė.

Tokie dalykai, žinoma, neina 
ant gero. Jie tik paaštrina san- 
tikiu* Jungtinių Valstijų 
srka. * 'Ku<r~nė satitiluai ba: 
sunku pasakyti

nutarė — niekas nežino. Prezi
dentas Gomez suėmė ir pasodino 
kalėjiman Venezuelos kareivių 
mokintoją, pulk. McGill, kuria 
buvo republikos Čili padonasis.

Iš tikro reikia pasakyti, kad 
pietų Amerika, tai neramus kraš
tas. Kad ne vienoj tai kitoje re- 
publikoje, ten vis nesutikimai. 
Baisus godumas, vienas kitu nepa
sitikėjimas. Tokias- šalis valdyti 
reikėtų ne prezidentų, bet kokio 
monarko, kuris tvirtai suimtu 
valdžios vadžias į savo rankas.

ITALIJA.
Kada Italija pradėjo karę su 

Turkija už Tripolį, daugelis pa
žįstančių Italijos turtingumą, pra
našavo, kad toji karė bus tik ša
lies apsunkinimu. Reikia žinoti, 
kad Italija nors ir tirštai apgy
venta šalis, bet gyventojai netur
tingi ir valdžia mato nemažai 
vargo, iki išrenka reikalingus mo
kesnius. Vienok tas pranašavi
mas neišpildė, nes šalis nors ir su
vargo, bet karei pasisekus ir mo- 
kesniai nors ir dideli, vienok žmo
nes juos noriai moka. Karės ii—' 
laidos buvo didesnės neg buvo 
manyta. Išlaidų daugumas lig- 
šioliai buvo nežinomas. Parlemen- 
tui atsidarius vyriausybė prane
šė ir buvusios karės išlaidas, ku
rios pasirodo buvusios nemažos.

sų Turkija išleista

randame netik pavienių farmerių, 
bet ir didelių kolionijų, kurios 
apgyventos vien tik žydais ūki
ninkais. 1911 m. buvo 2984 ūkės, 
ant kurių dirbo trisdešimt tūk
stančių žmonių — žydų. Tai 
mums praneša Jungtinių Valstijų 
Agrikultūros departamentas. Iš 
ten pat gauname žinoti, kad žydai 
turi Amerikoj dvi žemdirbystės 
mokykii-vieną AVoodbine, N. J., o 
kitą Doylestoivu, Pa., didelę žydų 
ūkininkų federaciją, kurioje pri
guli beveik tūkstantis narių, į 
trisdešimt šešias ūkininkų drau
gijas ir beto, dideliam būriui sa
vo jaunuomenės suteikia stipendi
jas stoti į geresniąsias Amerikos 
ūkės mokyklas. Na, o lietuviai — 
kiek mums žinoma, yra tik keli 
tokie, kurie ūkininkvstė užsiimtų, 
apie draugystės bei ūkės mokyk
las nėra ką nei užsiminti. Ar tie 
penki ar dešimt gali sudaryti 
draugiją?

Kad lietuviai neina Amerikoj 
Ūkininkauti mes matome kele
tą priežasčių. Jų svarbiausios bus 
bene šitos: 1. Norėjimas greit 
pralobti. 2. Nežinojimas ir sto
ka informacijų, 3. Stoka pritiri- 
mo, praktikos.

Daugelis lietuvių atkeliavo 
manydami kuogreičiausiai pinigų 
prisikuopti ir veikiausiai grįžti į 
Lietuvą. Nereikia, žinoma, tokių 
jų norų peikti, jei tik jie išsipil
dytų.. Bet ar je pildomi tai jau 
čia kitas klausimas. Mes dažnai 
matome, kad toks ant greitųjų 
atvažiavęs išbūna netik metus, 
dvejus, bet ir visą amželį. Sun
kiose miesto apystovose begyven
damas vargsta, bevargdamas iš 
tvirksta, pinigų kelionei susitau
pyti neinstengia, taip ir lieka 
ant vietos iki mirtis neužpuola. 
Būtų klaidinga sakyti kad visi 
būtų tokiame padėjime. Ne, yra 
ir gerai pasiturinčių, bet tai 
dažniausia biznieriai, amatninkai 
ir kiti, kurie turi, taip sakant, sa
vo tikrą užsiėmimą. Naujai at
važiavę, kad ir norėtų ant ūkės 
eiti, bet radę savo draugus dirb
tuvėje bedirbant, apsigyvena 
mieste ir jie. Daugumas iš jų no
rėtų eiti kur prie ūkės darbo, 
bet kur vienas eisi. Naujai atva
žiavęs nežino kur, o miesto gy
ventojai apie Amerikos ūke

Amerikoj ūkė vedama iš princi
po kitokiu būdu neg Lietuvoje. 
Ten ūkininkas viską teaugina tik 
sau. Parduoda tik tą kas nuo jo 
atlieka. Čia-gi visai kitaip — 
viskas auginama tik pardavimui ir 
labai išsiplatinusi specijalizacija. 
Mes randame gyvulių auginimo 
ūkės, pieniniuknvimo ūkės, paukš
čių auginimo, daržovių, vaisių ir 
1.1, ir 1.1. Maišytų ūkių, kuriuose 
būtų auginama visa kas pačiam 
ūkininkui reikalinga, randame 
tik pas nusmukusius ūkininkus. 
Nes ištikro, ūkė tai maža dirb
tuvė, kurioje išdirbama tas, ką 
ūkininkas nori. Maišytoje ūkėje 
išdirbama daug dalykų, bet nei 
vienas negali būti padarytas kaip 
reikia, privestas prie augščiausio 
tobulumo laipsnio, nes tokiam ūki
ninkui stoka specijalizacijos, pri
tyrimo ir reikalingų įrankių. Tą 
Amerikos progresyvi ūkininkai 
senai patėmijo ir nieko indomaus, 
jei jie viską taip sutaisė, kad su 
keliais tik darbininkais ir su ma
šinomis jie gali atlikti labai daug 
darbo.

Žinoma, lietuviui nelengva to
kią ūkę pradėti. Tai daugumą 
lietuvių darbininkų nuo ūkinin
kavimo ir atgrąsina. Bet tokie 
turėtų atminti, kad kiekvienas 
dalykas išrodo negalimu iki prie 
jo arčiau prieini. Kad pradėti ir 
vesti gerą, kokioje nors ūkininka
vimo šakoje ūkė, reikia prakti
kos. Praktikos ingyti juk nėra 
taip sunku, kaip daugumas ma
no. Reikia tik mokėti prisitai
kinti prie aplinkybių. Mokėjimas 
prisitaikinti prie aplinkybių ir 
pasitikėjimas savim daug reiškia 
kiekveno žmogaus gyvenime. Kad 
išmokti ir ingyti praktikos, kaip 
gerai vesti specijalę ūkę nėra rei
kalo net nei mokyklų lankyti. 
(Beje, jei aplinkybės leidžia, ga
lima ir iš mokyklos daug pasinau
doti). Reikia mokinties prakti
koje. Pavasariui išaušus, kada 
ant ūkės labiausiai darbininkas 
reikalingas, stok prie ūkininko už 

|,rista dori,miiką. Stodamas

ir, ne
Pirmiau Jung
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Po nužudimui Bentono, Veragos ir kitų svetimtaučių, Meksikos santikiai su kitomis šalimis 
atsidūrė kritiškame padėjime. Daugumas mano, kad Jungtinės Valstijos vietoj laukti, kol šalis pa
ti nusiramins, griebsies ginklų. Tai gal atsitikti labai trumpų laiku. 1 pav. rodo pulk. G. Barnett 
su savo kareiviais. 2 pav. parodo Jungtinių Valstijų kareivius besimokinančius šaudyti. Kaip vie
ni, taip ir kiti kareiviai yra pasirengę stoti į karę su Meksika.

tinių Valstijų valdžia šio-to ti
kėjosi iš Vilios ir Carranzos, bet 
dabar pradeda kilti abejojimai. 
Nes kaip pastarieji atsitikimai ro
do, kad vienas nuo kito nedaug 
kuo skiriasi.

pasirink ūkę, kuri tau išrodo iš 
visų toje apielinkėje geriausia. 
Nestok į tokią, kurios trobos su
griuvusios, ir viskas apleista, — 
nors ten ir daugiau mokėtų, bet 
nuo tokių nieko gero neišmoksi 
— pats ūkininkas arba apsilei 
dęs, arba nežino kaip ūkininkau
ti. Pristojęs prie gero ūkininko, 
jei busi darbštus, jis nesigailės 
duoti gerų patarimų ir kaip ūki
ninkauti ir kur gaut- geriau že
mės ?rirkti ar nuomuoti. Nuo jo 
sužinosi daug dalykų apie ku
riuos pirma nei supratimo netu
rėjai. Po kiek laiko, pas jį tei
singai patarnavęs, pradėjęs ūki
ninkauti, jei netoli nuo jo gyven 
si, visada turėsi sau gerą pata
rėją.

Baigiant dar norėčiau primin
ti, kad tie, kurie turi gera amatą, 
iš kurio ir mieste gali gerokai pra
gyventi, lai sau sveiki ir gyvena. 
Bet tie, kurie, kito amato nemo
ka, o ypatingai tie, kurie turi su
sitūpę šiek-tiek pinigų, gerai pa
darys, jei griebsies savo tėvučių 
amato. Pradedant ūkininkauti 
nereikia pulti lyg aklam viso
kiems apgavikams į rankas, bet

POLITIKA. ėtis, senatas prezidento norui

PIETŲ AMERIKA.
Peru prezidentas Billinghurst, 

kuris buvo numestas nuo sosto,
! pasodintas į kalėjimą ir išvytas 

1 iš savo šalies, atvažiavo į Pana- 
į mą. Jis sakosi, jog visi jo nepa
sisekimai buvę tik ačiū jo progre- 
siviškumui. Jis rūpinęsis pakel-

[esąs prielankus. Tik dar nieko ti šalies industriją, atidaryti ka- 
aiškesnio negalima matyti kon- gyklas, statyti geležinkelius, in- 

JUNGTINĖS VALSTIJOS. grėsė. Aną dieną prezidentas at- vesti visur švarumą ir t.t. Nuo 
silankęs į kongreso susirinkimą, sosto jj numetę tie, kurių tikslas 

Prezidentas V įlsonas jokiuo paai^kinęs apie reikalingumą bi- tik pripildyti savo kišenius. Pir- 
budu negali užbaigti Panamos ka- lių perleisti, išsitarė jog jis nuo į masįg vice prezidentas Roberto E. 
nalo reikalų. agal seniau per-, saves pragyte prašąs, kad tas bi- Lenuia grįžta iš Anglijos į savo 
leistus įstatymus visiems Amen-kg būtų perieistas, nes tai esąs šalį. jj8 sakosi, kad nebuvęs iš- 
kos laivams buvo busta uz ka-, gyviausias reikalas, kurio nega- vytas, bet tik išvažiavęs su šalies 
nalo vartojimą nieko nemokėti.; liama esą galįn atįdėti> ir nu0 ku-j reikalais. Jis giriasi, kad grįžtąs 
Tam įstatymui pasipriešino Ang- rio perleidimo šalis daug ko galiĮ tėvynėn paties kongreso kviečia 
lija. Ji pareikalaio, kad jokių, tikėties, kad užlaikyti šalies ra-
išėmimų kanalo vartojime nebūtų, j raybę 
Ir kad tą savo reikalavimą pa

mas užimti prezidento vietą. 
Antrasis vice-prezidentas, Miguel

saloms
Albanijai. Dvidešimt penki mili
jonai išleista visokiems užimtųjų 
šalių pagerinimams, k. a. (uostai, 
geležinkeliai, telegrafai, telefonai 
ir visuomenės instaigos.

Toji karė, matomai, davė nevi
sai blogas Italijai pasekmės. Pra
monė ir pirklyba, vietoj nupulti, 
gerokai pakilo. Bankose pinigų 
pasidaugino. Gal ir tikrai Afri
kos užimtosios šalįs bus Italijai 
naudingos. Vidus užimtosios ša
lies dar neapgyventas, bet pakraš
čiai tai jau visai priguli Italijai* 
Ligšioliai, vienok, Libijoj galėtų 
apsigyventi dar daug žmonių. 
Pirmiau buvo manoma, kad už
imtoji šalis patrauks prie savea 
visus tuos, kurie keliauja į Ame
riką ar Afriką, bet pasirodė visai 
kitaip. Vyriausybė žada investi 
laistimo (irigacijos) sistemą, ku
riai reikėsią išleisti apie aštuoniua 
milijonus dolerių kas metai. Tuo 
keliu manoma padaryti šalį taip 

.derlingą, koki ji buvo prieš dau
gel metų, kada ji buvusi derlin
gesne net už Nyliaus klonius.

remti kuo nors tvirtesniu pagra
sino suardyti visas sutartis, ko
kios randasi tarpe Jungtinių Val
stijų ir Anglijos. Kaikurie Ameri
kos veikėjai, tokį Anglijos pasiel
gimą manė ignoruoti, bet gere
snieji šalies politikai pradėjo ma

ls antros pusės įvairios laivų į Eeheniųue atsisakė nuo šalies val-
kompanijos taip pat nesnaudžia. 
Mat beveik visi pakrančiais plau- 
kiojantįs laivai priguli prie tru- 
sto. Trustas per savo agentėlius 
varo didžiausią agitaciją, kad pa
laikyti senąjį įstatymą. Kongre
so ir senato nariai dabar randasi

dymo. Jam žmonės visame už
jaučia, taigi spėjama, kad par
grįžęs Leguia vargiai būsiąs pre
zidentu.

HAITI.
Revoliucijai prasidėjus buvo d a 

revoliucijos vadu: senatorius I)a- 
vilmar Tbeodore ir generolas Ore- 
ste Zamor, kuris išvertęs senajų

Ateina žinutės ir iš Ecuado- [ valdžią buvo išrinktu salos pr»< 
Ten taippat pranešama j zidentu. Paėmęs valdžią į savų

tyti čia tikra šaliai pavojų. Prie. . ,... .j, prisidėjo ir pulkininkas O»e yP»W»">e P«d«)»ne. I, v.eno,
thals, vyriausias Panamos inži
nierius, kuris vedė visą kasimo 
darbą. Praėjusią savaitę jis ap
reiškė, kad kanalas pirmus ke
lerius metus negalės apsimokėti 
reikalingų išlaidų, jei nuo moke
snio bus paliuosuoti Amerikos lai
vai ir bus imami tik nuo tų, ku
rie priguli svetimoms valstijoms. 
Jei Amerikos laivai nemokės už 
naudojimos kanalų, tai kitų šalių 
laivai turės mokėti daug bran
giau, neg, kad dabar yra mano- 

daryti iš lengvo, apsimąstant ko ma Tą gerai permato ir Wils0.
darai, islengvo eiti prie savo tik
slo. Nereikia nei toli kur va

nas. Jis stengiasi kiek galint 
veikti, kad tik senąjį įstatymą ar-

žiuoti, ieškoti kur neapgyventų ba viwi Panaikinti, arba keliems
, . i * metams atidėti. Bet tokioje šaly-žemių, nes užtektinai yra vietos . ■ . r” ’ je, kaip Jungtinės Valstijos, pre-
visai netoli nuo namų kuriuose zidentM vienas nedaug ką gaH 
dabar gyveni. padaryti. įstatymu išleidimas

• Pakaks šiuo kartu. Pr, priguli nuo parlemento. Kiek gir-

pusės stovi šalies galva su, teisin
gais reikalavimais, o iš kitos — 
pinigingos kompanijos, kurios ne
sigailės turto, kad tik atkreipti 
atstovų nuomonę savon pusėn. Bi- 
liaus perėjimas arba atmetimas 
priguli nuo to, kurio balso jie 
klausys — šalies ar mamono.

Nors jau ir buvo ‘‘Drauge’’ šis- 
tas rašyta apie Bentono nužudy
mą, bet reikia dar priminti, kad 
reikalai dėl jo nužudymo tebė
ra dar neužbaigti. Kaip Euro
poj taip ir Amerikoj eina koks 
tai yaptingas dėl jo judėjimas. 
Sekretorius Bryanas pareikalavo, 
kad jo lavonas būtų sugrąžintas 
giminėms, kurie galėtų žmoniškai 
nors palaidoti. Gen. Vilią ilgai 
apie tai nei šnekėti nenorėjo — 
nekreipė atydos nei į Anglijos nei 
į Jungtinių Valstijų reikalavi-

fe

naus.
apie revoliuciją. (Nieko kito iš 
Amerikos ir negirdėties, kaip tik 
apie revoliucijas). Valdžios karei
viai* turi su jais susirėmimus Es- 
meraldo apielinkyse. Daugelis 
maištininkų buvo suimti ir paso
dinti kalėjiman. Jie išžudė sar
gus ir buvo beišbėgantis, bet val
džios kareiviai laiku apie tai su
žinojo ir, žinoma, atgal sugrąži
no. Neapsėjo ir čia be susirė
mimo. Keturi kareiviai ir penki 
maištininkai užmušti.

Taippat pranešama, kad V^ne- 
zueloj visų partijų vadai, kurie 
ligšioliai negalėjo jokiuo būdu su
sitarti prieš prezidentą Gomez, 
jau susitarė. Taigi nieko gero 
galiame tikėties ir toje Pietų Ame
rikos šalyje. Bruzdėjimas matosi 
visur. Senojo kabineto nariai, ku
rie jaui kiek laiko, kaip iš šalies 
išvyti, turėjo savo susirinkimą 
ant Porto Rico salos. Ką jie ten

rankas, pradėjo atakuoti Th>eod«* 
re, kurio kareivius išvijo iš svari 
besniųjų miestų ir senatorių pri
vertė pasitraukti į Quanaminth«u 
Jis nopi visus pertikrinti, kad 
esąs tikras salos prezidentas ir. 
visoms užrubežio valstijoms pra
nešė, kad visi nžrubcžiniai reika* 
lai ir susinėsimai, kokie tik ran* 
dasi su. Haiti sala, būtų siun-« 
čiami jo vardu. Bet kaiknriią 
yra manoma, kad greitu laiko, 
jis turėsiąs visai apleisti šalį.

Laikraščiai praneša, kad Zamor, 
ir visas jo kabinetas tariasi šank- 
ties į Jungtinių Valstijų valdžią, 
kad toji padėtų išrinkti reikatiiu 
gus taksus. Kaikurios svetimu 
šalių valstijos, tarp jų ir Jungti
nės Valstijos, Zamorą pripažino 
už šalies prezidentą. Ar Ameri
ka apsiima taksus rinkti iš Haiti 
padonų, dar pakol kas nieko 
girdėties.



■

^Lekcija ir 

Evangelija

TREČIOJI GAVĖNIOS NE
DALIA.

Lekcija. — Ef. V, 1 — 9 — Bro
liai: būkite mieliausi sūnus, o 
vaikščiokite meilėje, kaipo ir 
Kj-istus numylėjo mus ir išdavė 
pats s^ve už mus Dievui aukon ir 
užmušiman delei saldybės kva
po. O paleistuvystė ir kitokia ne- 
čystata arba godumas tegul nebus 
nei minėti tarp jūsų, kaipo pri 
dera šventiems; arba bjaurybė, 
neišmintinga kalba, arba apjuo
kintas, kuris prie reikalo neprie- 
dera, bet labiau dėkojimas. Nes 
tai žinokite, išmanydami, jog vi
sokis paleistuvis, arba pasilei
dėlis, arba godulingas, kas yra 
tarnavimas stabams, neturi tėvo
nijos Kristaus ir Dievo karalijoje. 
Tegul niekas jūsų nesuvadžioja 
niekingais žodžiais, nes dėl tų 
daiktų ateina Dievo rūstybė ant 
tikėjimo sūnų. Todėl nenorėkite 
stoties anų draugais. Nes buvote 
kitų kartų tamsybė, bet dabar 
šviesybė Viešpatyje. Vaikščioki
te, kaipo šviesybės sūnus, nes švie
sybės vaisius yra visokioje gėry
bėje ir tiesoje.

Seinų seminarijos profesorius ir 
katedros vikaras — j Augusta
vu —* visi vikarais.

“Šaltinis”.

Žemaičių vyskupija. Joniškio 
kam. kun. Mickevičius paskintas 
Tytavėnų kleb. Kauno Karmeli
tų bažnyčios kam. kun. Janaus- 
kas perkelj^a^ j Vabalninku 
kam. Vabalninko kam. kun. Ge
rulis į Panevėžį kam., Panevė
žio kam. kun. Samavičius perkel
tas kam. prie naujai statomosios 
Panevėžyje bažnyčios, Plungės 
kam. kun. Pukys perkeltas Kau
nan kam. prie Karmelitų baž
nyčios, naujosios Žagarės kam. 
kunigas Amankevičius per
keltas Kaunan prie Šv. Trejybės, 
Kauno šv. Trejybės bažnyčios 
kam., kun. Benediktavičius pas
kirtas kuratu naujai statomosios 
bažnyčios Siančiuose, kun. Urbe- 
lis j Naujųjų Žagarę kam.

“Šaltinis”.

Vilnius. “Aušra” rašo iš tikro 
šaltinio sužinojusi, kad J. E. vys
kupas Edvardas Kopas neatsisa
kė nuo Vilniaus vyskupijos ir to
kiuo būdų dabartinis Vilniaus 
vyskupijos padėjimas gali daug 
metų nesimainyti.

Evangelija. — Lu,k. XI, 14— 
28. — Anuomet išvarinėjo Jėzus 
velnių, o tas buvo nebylys ir ste 
bejosi minios. O nekurie iš anų 
sakė:per Beelzebubų, velnių vy- 
riausįjį, išvaro velnius. O kiti, 
gundydami jį, reikalavo nuo jo 
ženklo iš dangaus. O jisai, kad 
išvydo jų mintis, tarė jiems: Kiek
viena karalija savyje nesutinkan
ti, bus išnaikinta ir namai ant 
namų sugrius. 0 jei ir šėtonas yra 
bu savim nesutinkųs, kaip-gi sto 
vės'jo karalija! Nes sakote, jog 
aš per Beelzebubų išmetu vel
nius. O jei aš per Beelzebubų 
išmetu velnius, jūsų sūnus per kų 
išmetu? Todėl anie bus jūsų tei 
aėjais. Bet jei Dievo pirštui išme 
tn velnius, ištiesų atėjo pas jus 
Dievo karalija. Kad stiprus vir-

serugti savo
lyra Tar, Kų turi. Bet jei 

stipresnis už jį atėjęs pergalės jj, 
atims visus jo šarvus, kuriuose 
viltį turėjo, ir jo naudų išdalys. 
Kas nėra su manim, prieš mane 
yra; o kas nerenka su manim, 
barsto. O kad nečysta dvasia iš 
žmogaus, vaikščioja po sausas 
vietas, ieškodama atilsio, o nera
dusi sako: sugrįšiu j savo namus, 
iš kur išėjau. 0 atėjusi randa a- 
nnos iššluotus ir iššveistus. Ta
da eina ir paima su. savim septy
nias kitas dvasias, nedoresnes 
už save, o įėjusios gyvena tenai. 
Ir stojasi paskučiausieji ano 
žmogaus daiktai piktesni už pir
muosius. Ir stojosi, kad taip kal
bėjo, pakėlusi balsų nekuri mote
riškė iš minios, tarė jam: palai
mintas žyvatas, kurs tave nešiojo, 
ir krutįs, kurias žindai. O jisai 
tarė: Bet labiau palaiminti, kurie 
klauso Dievo žodžio ir saugoja

Jubiliejaus auka. Vilniaus vys
kupija Jubiliejaus bažnyčiai Ry
me surinko 13 tūkstančių 830 
rub. 25 kap.

“Šaltinis”.

Vilnius. Sulig konsistorijos ži
nių, Vilniaus vyskupijoje 1913 
ra. iš pravoslavijos perėjo katali- 
kystėn 540 žmonių. Vyskupija 
apima Vilniaus ir Gardino gub.

“Šaltinis”.

Peterburgas. Dvasiškosios Aka
demijos rektorium vyriausybė 
patvirtino Vloclavo seminarijos 
rektorių kun. D-rų Rodžiševskį.

“Šaltinis’.

draugystę į smuklę apvaikščioti 
iškilmę, bet mums sunku supras
ti delko p. Jurginis išanksto pa
aiškino ir spėjo, kad atsidurs.... 
mes statome 1000 dolerių lai pri- 
rodo p. Jurginis ar atsidūrė.

Ponas šmeižikas, galima pasa
kyti, nėra kas kitas, kaip tik cį- 
eieilikas arba popierinis katalikas, 
kad tokiais purvais galėjo drėb
ti; toliaus p. Jurginis šmeižia, 
būk Šv. Jurgio draugystės nariai 
palinkę prie girtuoklybės. Taigi 
mes atsakome, kad netiesa, kad 
joje žydi blaivybė, dargi, kad 
visose Amerikos draugijose žydė
tų tokia blaivybė, ištiesų, sakytu
me, kad girtuoklybe išnaikinta.

Trumpais žodžiais paaiškinsi
me šitos draugijos duosnumų, ga
bumų ir tobulumų. 8 metai atgal 
ši draugija turėdama 100 draugų 
išdrįso stoti prie milžiniško dar
bo — tverti lietuviškų parapijų ir 
pasistatyti bažnyčių Šv. Jurgio 
vardo. Nors svetimtaučiai tyčiojo
si, kad toks mažas būrelis kėsinasi 
prie tokio darbo, vienok draugai 
nepaisė ir žengė prie užmanyto 
tikslo ir kiekvienas narys be jokio 
atsikalbėjimo davė po 25 dolerius 
pamatams naujos bažnyčios, davė 
ir pašaliniai, bet maža, mat nepri
gulinčių tuo metu nedaug buvo. 
Tuojaus nupirkta lotų bažnyčiai 
statyti, ir pasistengta suieškoti 
kunigas, kuris laikė pamaldas 
pastatytoj salėj kelis metus ligi 
įrengimui naujos gažnyčios.Taigi 
trūsas šitos draugyst’s didelis, 
nes šiądien bažnyčia ir jos nuosa
vybė yra 30.000 dolerių vertės.

Toliaus p. Jurginis prikiša 
mums, kad neduodame uždirbti 
“Draugui”. Ant to atsakome, kad 
jokio ryšio neturime su kitais 
laikraščiais, kaip tik su ‘Draugo’, 
nes mes žinome, kad šis laikraštis 
duoda šviesa ir mes pagal savo

DBAŪ0A8

ši draugija ilgainiu bene loš svar
bių rolę lietuvių tarpe.

Apsišvietimas nelabai pakilęs. 
Žinoma, draugijos laikas nuo lai
ko surengia šiokius tokius pasi
linksminimus bei prakalbas, o 
šiaip labai maža kimbančių prie 
apšvietimo, dauguma, ypač jau
nimas, mėgsta sukties apie bač
kutę ir jų susiėjimuose daugiau
sia skamba nešvarios kalbos ir ne
dori pasielgimai, bet netrūksta 
ir apšviestesnio jaunimo, kurie 
tikiems darbams nepritaria.

Darbai truputį susilpnėjo. Dir-

gumas vargina čionykščius lietu
vius, tai girtuokliavimas. Geria 
vyrai ir moterįs, geria jauni ir 
seni. Gailu tų jaunų žiedelių — 
mažų vaikų, kurių tėvai pas
kendę alkolyje. Girtuokliai tėvai, 
elgdamiesi labai netikusiai ir 
vaikučių neišauklės žmonėmis, 
nes jie turi progos matyti visas 
tėvų ypatybes, su kuriomis jie arti 
susigyvena.

Yra, ačiū Dievui, ir prasilavi
nusių žmonių, ypač jaunimo. Ne
senai, tapo sudaryta dramatiš
ka draugija, jau ir veikalų “Po-

kokioje vietoje keletą mėnesių, 
da negalima gerai pažinti žmo
nių ir spręsti apie jų privalu
mus. K. J. V.

WATERBURY, CONN.
Prieš užgavėnes nebūdavo tos 

savaitės, kad lietuviai nesureng- 
tf> vakaro, koncerto, arba šiaip 
pasilinksminimo. Atėjo ’gavėne 
ir visi pasilinksminimai į šalį li
gi Velykų. Šiuo tarpu tik bunda
ma prisiruošti, kad linksniai su
tikti iškilmingas šventes. Šv. 
Jurgio draugystė nutarė pareng-

Kovo (Mareli) 12, 1914,

UTALIKIŠKOS ŽINIOS.
Dar vienas kardinolas mirė. 
Troppau, Austrijos Silizija,

Kovo 4, čia mirė kardinolas 
Kopp, kunigaikštis ir Bresiavo, 
Vokietijoj vyskupas. Mirė turėda
ma 76 m. Jis buvo žinomas kai
po rėmėjas “Berlino tendencijos”, 
tikrai katalikų darbininkų orga- 
niaocijos. Yra manoma, kad jo

iššauks, greitų naujų kar 
ių — narių išrinkimų. Jis

buvo tik vienintelis Vokietijos 
kardinolas.

J. M. Prof. Karevičiaus kan
os į vyskupus laikas ga- 

i dar nepaskirtas, vienog 
a, j*t j« greitai įvykaiaos-

Magilevo arkivyskupijos ku- 
rmošiasi kno-nors iškilmin

iu paminėti tų taip brangi*
i dienų.

“Viltis”.

(aų vyskupija. Kun. Brun- 
perkelta* iš Ilguvos į Sus

kurk V. Kudirka — iš 
į Zapyškį, kun. P. Ra- 
į U guvų, kun. Roškov-

— iš Dombrova-Visiką į
kun. Dmnurata* į Dom- 

iva-Viclka, knn. Miseviiiua,

|Š LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE

DRAUGIJOS.
• —X... .

LEWIST0N, ME.
“D. L. K. Gedemino” draugys

tė, 16 dienų vasario surengė pra
kalbas. Kalbėtojas kalbėjo apie 
kooperatyviškos draugijos svarbų. 
Lewistone lietuvių kooperatiška 
draugystė turi savo valgomų 
daiktų krautuvę. Kalbėtojas ra
gino žmonės pirkti valgius ko
operatyviškos draugijos krautu
vėje, kadangi čia gaunama 
švaresni, geresni valgiai, kaip 
pas tūlus pavienius krautuvnin- 
kus.

Reikia pastebėti, kad minėto
ji lietuvių krautuvė puikiai gy
vuoja. Nors tik 5-tas mėnuo, kaip 
užsidėjome, bet jau pelno turi 
apie $700.00.

Subatėnas.

PITTSBURG, PA.
“Draugo” num. 9., Connevellio 

Kipšas, paeiliu išvardinėdamas, 
aprašo visas Pittsburgo lietuvis- 
ras draugijas. Ten-pat pažymėta 
skaičiuje “Lietuvių Dramatiško
ji draugija”. Iš vardo galima 
spėti, kad, tai svarbi draugija, 
kuri rūpinasi lietuviško meno kė
limu, vienok pavydėtina jai dar 
tokio vardo, kadangi jinai nie
kuo ypatingu nepasižymėjo, todėl, 
kad nariai pastarosias apimti tin
ginystės liga, nejudina pečių.

Vienas labai svarbus klausymas 
pittsbnrgiečių užmirštas tai lietu
vaičių lavinimo klausimas. Trūk
sta mums draugijos, kuri rūpin
tųsi pralavinti, kaip iš Lietuvos 
atkeliavusias merginas, taip ir 
čia gimuses, nes priešingai jos 
bus storžievės, kokios jos yra da
bar. Reiktų ir jomis pasirūpin
ti, nes tai tauto* pamatas.

Ooi. Margi*.

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
^UDGKPORT. CONN.

“Draugo” No 7, tilpo tiek 
neteisinga korespondencija, kad 
negalima apie jų nutylėti. Toks 
apšmecžnaas, jog draugystė “Sv. 
Jurgio Kareivio” laikė 29 metų 
sukaktuves su iškilme smuklėje 
ir “su augšta pagarba komite
tas” užkvietė visus, o vistu drau

gu*. Taigi mes ant to viešai atai- 
Mes užkvietėme visų

bame 5 dienas savaitėje. Mainose nas ir Mužikai” pradėjo mokin- 
No. 9 O’Gara Coal Co. kuriose, ties. Toks jaunų katalikų darbas 
dirbo 500 darbininkų, 6 dienas vi- nepatiko tūliems socijalistams. 
siškai nedirbo, kame priežastis Jie pastebėję, kad katalikiška- 
— nežinoma. Žmoneliai buvo nu- sis jaunimas pradeda darbuotis, 
siminę, bet dabar vėl atitoko, negali nurimti, už tat užsipul-
Atvykusiam naujai darbo sunku 
gauti. P-s.

NEW PHILADELPHIA, PA.
22 vasario, vietinė giesmininkų 

draugija, vaidino Przybylskio ko
medija “ Pirmutinis balius”. Bet 
kadangi ant rytojaus draug. Šv. 
Albino rengė balių su šokiais ir 
svaiginamais gėrimais, todėl ant 
surengto giesmininkų vakarėlio, 
kur linksmai ir užimančiai ga-

dinėja ant karštesnių organizato
rių. Jų šmeižimų vargu pabugs 
žmonės, kurie rūpinasi ateitimi.

M. Ruseckas.

MONTREAL, CANADA.
Jau seniau “Draugę” buvo ra

šyta, kad Montrealyje gyvuoja 
“Blaivybės” draugija, kuri susi
tvėrė pereita pavasarį. Nesenai 
turėjom susirinkimų, kad aptar-

... v . , , ti, kų turime pradėti pirmiausiaĮėjo praleist laiką, mažai kas su- .. ... .... ,. . , ,, , . . . iš eiles veikti. įnešta sumanymassirinko. Mat gaila buvo kvoterio,: ..... . ,, dėti po kiek pinigų salę nusamdy- uz kuri saliune duoda 6 “su'ran- . . , . , .. . ., ,, , . . .. ti susirinkimams laikyti, įsteigtikena”, arba geriau pasakius, ■ . ’ ,. . ’ . .. . , . knygyną, ir uždėti krautuvę sal-taupe rytojaus dienai. Tiesa, ant , .x . 7.. . .. , durnynu ir nesvaiginamų gery-rytojaus atsibuvo minėtas balius,, v .. - v mų, kame žmoneliai blaivininkaitik gaila, kad su verksmingu uz- ‘ . v .x. . ,., ” . y, • x- k rastų patogia vieta užeiti ir dorai sibaigimu. Po priverstinam ba-1 ; . .v, . . v . . • , praleistų laikų. Nevisi tečiausliaus užbaigimo ęseimininkas sa- r f f . . ,-i \ i i * tam sumanymui pritarė ir belės sustabdė muzika) keletas šio i. . ,. . ... . - svarstant, pasirodė, kad krautu-miestelio ištvirkėlių, nežiūrint ii ’
vėlybu laiką susimetė į salh,nii> 'e be nuostolnj vargu gyvuos, nes
kur kilo muštynės. Nors pas mus ™ e gana rangi, o is mažos
. , . , .... . . .. , , krautuvėlės sunku laukti daugtokie atsitikimai nenaujiena, bet ®- i • • ^„„1 pelno. Galų gale nutarta uždėsitos dienos muštynes skyriasi nuo \ , , ,... c »x • i • duonos kepyklų, tam sumanymui. v. , . . kitų. Sumuštasis kovoja su mir-; . . . ...išgalėjimo ar su šiokiais ar su u *. • ____ visi pritarė ir sumėtė pinigų, po

tokiais reikalais tik prie jo tesi-! įejuoj^ ^PottsvUlės kalėjime įkiek kas galėj°’ Taigi darbasJau
1— " — * — —— — XX * A I X XX Z-- XX X XZXXX fjęj | I WX — XX '• X. A XX — I ' » lx X X.. xx 1 — Z. X, XXX XX Z... XX XXX Z.kreipeme ir toliaus kreipsimės 
O galų gale turėtume didžiausių 
linksmybę, jei p. šmeižikas su
grįžtų ant kelio šviesos, tiesos ir 
ramybės.

Komitetas: Anupras Cimelis, 
Antanas V. Tarasevičia, Jonas P. 
Meškelio.

Šv. Jurgio Draugystė jokiuo 
budu nėra apšmeižta, nei jos aug
štas komitetas, rodo taT pa^ pa- 
kvietimas tilpęs No. 7 “Dr.” juk 
gi nariai šios dr-jos buvo kvie
čiami po No. 418 S. Main, tai yra 
lietuviškas saliūnas, gi užpaka
lyje — svetainė, kame toji iš
kilmė ir atsibuvo; nors, girdėjau, 
jog lietuviai turi savo parapijinę 
salę, kurioje galima buvo ir priva
lėtų tokie apvaikščiojimai turėti 
vietų. Bet šičia ir-gi pasirodo, 
kaip žydi pas juos blaivybė: ne
norėta parapijinėje sveitainėje 
kelti apvaikščiojimas, ues ten 
svaigalų neturint leidimo neduo
dama.

Gi apie dr-jos prisirišimų prie 
“Draugo” gali liudyti, kad ir 
tas atsitikimas, jog laike jos mi
tingo buvo paduotas įnešimas pa
rašyti apie sukaktuves į “Kelei
vį”...

Na, tiek to. Bet kų čia dr-stė 
giriasi savo milžiniškais darbais, 
tai man nebūnant ant vietos 
sunku patvirtinti. Kaip plačiaus 
sužinosiu — pranešiu. Tiesa, kiek 
žinau, Šv. Jurgio dr-stė buvo pa
matu parapijos tvėrime, bet ar 
drūtas pamatas — laikas parodys. 
Yra vietų, kuriose išsipildė šie 
žodžiai: pamatinė — tvėrime, pir
mutinė — ardyme.

Jurginis ii Ans..
Tuo užbaigiame visus ginčus. 

Daugiaus jokių protestų nei prieš 
nei už nebepriimsime. Red.

DORRISVILLE, ILL.
Visuose laikraščiuose, kokį tik 

nepaimk į rankas, tokiame atrasi 
visokių margumynų iš mūsų kam
pelio. Bet ‘ 'Draugo” skiltyse tik 
2 ar 3 korespondencijas užtikau 
per visus pereitus 13 metus. Ro
dos, kad čia lyg nebūtų nei vi«m 
lietuvio kataliko korespondento, 
kuris neparašytų šį tų laikraštyje, 
čia jų esama, tik nėra kas žin- 
geidaoa pastebėti vietinių lietu
vių taipe.

Kaip kalbam* pirmi lietuviai 
čia apaigjĮveno prieš 12-13 aaet^ 
skaičius, matomai via didėjo, nas
šiųdien drųsiai galima spėti, kad 
randaai apie 300-400 žmonių. Tar 

rime čia 2 draugiji ir vieaų 

na* “Dranavetė Lietuvos ■
—paialpiaė, “& L. A.” M 
pa, ir Šv. Jvoaapo
ši ir jaoaaU dar, bet 
arti M0. Tai

pradėtas. Tikima, kad mūsų žmo
neliai savūjų reįkalus atjaus ir 
palaikys, nes tai yra mūsų pa
čių gerovės labas.

Žmoneliai “Blaivybės” draugi
ja labai džiaugiasi, nes nevienų 

Artinasi pavasaris. Oras atšilo pakreipia nuo blogo įpratimo, 
ir sniegas sutirpęs nyksta. Blaivybė greičiau prie žmonių

Nesenai išsikraustė iš Bostono prigytų jeigu būtų, kas pasekmin- 
raudonujų laikraštis o su juo ir gjau jįems ajškintų. Tankiai laik- 
visas lizdas socijalistų pairo. Te- raggjaj garsina, kad randasi agi-

už geležinių grotų ir lauke užmo- j 
kesnio už savo naktinį darbų.

Ugikai.

SO. BOSTON, MASS.

rė moksleivių L. R. K., kuopa, 
prie kurios prisirašė apie 16 na
rių.

Lai gyvuoja nauji kareiviai, 
laukia savo eilios stoti į darbinin
kų skaičių ir darbuoties savo tau
tos labui. Reikia pabarti tie tė
vai, kurie pradėdami mokinti sa
vo mažus kūdikius, nepasistengia 
jiems įkvėpti meilę prie savo tau
tos, bet pilnai atiduoda išauklėti 
ant svetimų rankų. Pavyzdin:

atiinii—pasirengusių darbuoties 
blaivybės dirvoje. Turbūt tie 
agitatorių garsinimai užima tik 
vietų laikraštyje, nes jokio vei-
kimo jie neparodo.

Blaivybės Mylėtojas.

nais namais už II šimtų rub. ir 
kaip tik kelias pasitaisys, privc- 
žus seiuojų pavasaryje, prasi
dės mokyklos statymo darbas. 
Dieve, duok spėkų mūsų veikė
jams, o geraširdžiams vabaliuin- 
kains amerikiečiams ir čionyk
ščiams, pagausink turtų, kurio 
dalelė duosnia ranka skiriama te
gul įeina apytuštėn kason 
Vab. Liet. Moterų, draugijos 
skyriaus. Geistina, kad amerikie
čiai, turtingieji mūsų Vab. išei
viai, susitarę grįžtų tėvynėn — 
atvažiudami susitartų įsteigti 
Vab. gazinį malūnų su “Valcais”,ti puikų balių antrų Velykų die

nų. Pora, kuri geriausiai pašoks nes daugybę miltų suvartojame 
lietuviškų valsų apturės dovanų, ir vis reikia iš kitur gabenti. Vie- 
Draugystės lėšomis bus užpirktas na tik “Blaivybės” arbatinės 
vienas katalikų laikraščių, pagal kepykla per 1913 m. išpirko miltų 
asmens pasirinkimų. Taigi puiki i užl977 rub. 42 k. O kur varto- 
proga platinti apšvietimų. tojų sųkrova? Tad brangus, tau-

Šiuo tarpu darbai vis prastai tiečiai, Vab. nuo Jūsų laukėme 
eina. Patariama iš kitur neva
žiuoti čia darbo jieškotį.

Waterbūrietis.

tos taip naudingos įstaigos.
Kastrijotas.

Abeliai, Kauno gub. Pas mu- 
BROOKLYN, N. Y. mis yra t,.j8 draugijos: vartotojų

Žiemos dideli šalčiai ir miego I draugįjjĮ, ūkio būrelis ir “Blai- 
daug. Darbai eina blobai, daug Vybės” skyrius.
darbininkų atleidžiama nuo dar- Vartotojų draugija turėjo per- 
bojdarbo visur sunku rasti. Daug naį narįus jr 1,690 r. 45 k.

į jau šeimynų be pastogės, nes šei- pajinio kapitalo. Per paskuiti- 
, mininkai varo lank tuos, kurie Dę revj2įja krautuvėje rasta pre- 
netur kuo kambarių randos ap- kįl? už 2 809 rub 4kap. Rai.gan
mokėti. Reiktų žmoneliams atsi
minti

išduota 976 rub. 83 kap. Drau- 
susilaikyti nuo smuklių, gija turi skoh? j 395 r ?3 k 

kada darbai gerai eina, o tuos | paskutiniais metais draugija pa
sentus aukojamus alkolio die- darė apyvartos 20,885 rub. 98 
Vaičiui, taupyti juodai \ai go kap. Gryno pelno 565 r. ir 19 k. 

i dieneliai, kurios apsilankymas įj- įdėtus pajus nutarta mokėti 
dažnai visai netikėtas. i5 nu0;initį ir 3 nuoSimtį

J. Lapinskas. narįanis Jividento už išpirktų-
---------- i i sias prekes. Per paskutinijį sttsi-

ABERDEEN, WASH. rinkinių nutarta nebeduoti pre-
Čia ant gelžinkelio traukinys kių bargan niekam. Nariai galės 

užmušė Lutkevičių, angliškai ra- imtj bargan tiktai tiek, kiek kas 
šydavosi Juens Hoph. Yra gimęs yra įdėjęs pajinių pinigų.
Smilgių parapijoj, Tirkšlonių so- , ūkio būreliui praėjusiais me- 
džiūje. Jis sakęs, kad turįs tė- tais sekės pusėtinai. Kas mėne- 
vus, du broliu, ir vieną seselę, sį buvo daromi susirinkimai, pa- 
New Yorke. Jeigu kas norės ką daryta daugybė nutarimų, tik 
daugiau žinoti lai kreipiasi ant mažai kas teįjvykdinta. Įtarių 
žemiau parodyto adreso: J. Žilis, buvo 44. Įeigų taip-pat 44 rub.,, 
P. O. Box 649, Aberdeen, Wash. išlaidų 18 r. 46 kap.

-------------------- “Blaivybės” skyrius čia ir
gi gyvuoja. Visu narių išviso 
buvo 167. Padaryta 4 visuoti
nieji susirinkimai. “Blaivybės” 
skyrius turi savo arbatinę, kuri 
praėjusiais metais padarė apie 
800 apyvartos, iš to gauta gry
no pelno Hro Trrb. od" R., KUitr-

LIETUVOJE.

DRAUGIJOS.
VABALNINKAS (Kauno gub.).
(Nuo mūsų korespondento)

nemaža dalis suvartota arbatinei 
pataisyti. “B>įivyb^” skyrius

Ačiū rūpesniui kun. K. Kris- , paskutiniais metais turėjo vi- 
1 čiuno ir pritarimui keliolikos rim-j šokių įeigų 286 r. 1 k., išlaidų 
tų žmonelių, nusipirkome puikius 159 r. 56 k. x\rbatinės invento- 
muro namus, kuriuose telpa ūkio rius 118 r. 76 k.

SHAMOKIN, PA.
Vasario 22 d. buvo čia lietuvių 

vaikų vakaras. Vietiniai vaikai 
pašoko “Žilvytį” ir “Norių mie
go”, padeklemavo porų eilių ir

leizdami į anglų mokyklas tikisi, bendrai su Mt. Carmel’o vaikais 
oks viekad vaikai ten išmoks visko, bet padainavo: “Kur banguoja Ne

reikia nusiminti girdint tokius munėlis”, “Kada noriu verkiu”, 
mokintus kalbant, jau sunku su- “Plaukė žąselė per Nemunėlį”, 
prasti: ar angliškai ar lietuviš- pu6iika gausiai plojo rankomis, 
kai nori kalbėti, o mūsų reikalai Vakflro pagąžinimu buv0 vie. 
jiems visai nesuprantami. Žo- antroji yakar0 dftlis feur Mt 
džiu sakant, iš tokio auklėjimo Carmelio šv. Kazimiero sesen?

mokyklos vaikai suvaidino kome-nepasidžiaugs ne tik tėvynė — 
močiutė, bet ir patįs tėvai liks 
svetimi savo vaikams.

Putinėlis.

WORCESTER, MASS.
Socijalistai savo laikraščiuose, 

arba šiaip prie pasitaikiusios pro
gos myli pašiepti katalikus gir
tuokliais ir pabaldomis..

Jeigu jie myli kitiems nebu
vusius darbus prisegti, tai ir 
mums negalima tylėti, reikia 
jiems pastebėti jų pačių darbe-

dijėlę “Įmoksiu”, o mergaitės 
pijanui akompanuojant atliko, 
gimnastikų. Beto dar labai gra
žiai paskambinta pačių, mokinių 
ant pijano ir artistiškai pasakyta 
balada: “Pati žmogžudė”. Ran
kų plojimo ir pagyrimo Mt. Car- 
meliškiams nebuvo galo. Dažnai 
teko girdėt: — Ir pasenau, o ši
tokių baikų nemačiau. Tai^Jni- 
vo mat pirmas lietuvių vakaras 
Shamokine.

Kiti apgailestavo: — Kada gi 
mes SbUmokine susilauksime taipliūs, kuriais jie taip pasižymi.

Anųdien du socijalistai Kazys1 pri-nžini išlavintų lietuvių vaikų.
ir Jounkas užėjo į smuklę para- Kad gi šv. Kazimero vienuoly- 
gauti rudžio. Jonukas buvo po- nag išleistų dangiau seserų — 
niškas, jis jau senai vaikščioja mokytojų!
be darbo, pas jį jau ir pinigų nė
ra. Pamatęs paa Kazį kelis dole
rius, melde paskolintų, bet atsisa
kius, Jonukas pasiryžo soeijnlis-

Atsimindami kiek skolų turi 
vienuolynas kovo 1 d. Sbamoki- 
no lietuviai parapijonįs sumetė 
20 dol., kurie išsiųsti Chicago*

tiška būdu išgauti. Maloniai san Sy K«imiero vienuoiynan. Bu, 
šnekučiuodami įėjo j tamsių gat
vę. Tada Jonukas išsitraukė pel
iukų ir pagazdino Kazį. Išsigan
dę* Kazys leidosi bėgti į šviesesnę 
gatvę. Labai gražu, tartum, šuva 
katę nusivijo; tik matėsi, kaip 
vieno kišenėj “Keleivis” kyšojo, 
o kito ‘“Sakė”. Žinoma, ta* jų 
žygis nesukėlė didelio trukšmo, 
mat “svieto lygintojams” viskas 
dovanotina.

ANDOAH, KA.
Im&uvių

bet

Ratelio sandelis, Blaivybės arba
tinė su kepykla, vartotojų drau
gijos sankrova, pieninė ir visų 
draugijų kaneelerija. Namai $a 
keletą trobų pirkta nuo žydo, Į 
taipgi jo buvo gerokai apleisti, 
tokiuo būdu gerb. kun. Kriščiu- j 
nui daug buvo rūpesčio visų pe
reitų vasarų,

‘Viltis’

ĮVAIRIOS ŽINIOS-

VABALNINKAS, Kauno gub.
(Nuo mūsų korespondento). 
Ūkininkiečių darbeliai. Mūru 

kol privedė prie j cieilikų nupuolęs autoritetas bai- 
tvarkos du muro namu. O kiti gia smukti: Iš pritirimo žinau,
visi pasilieka ateinančiai vasarai. 
Kiek knn. Kriščiūnas savo ma
žai teatliekaneio laiko tam pa
šventė ta sunku suprasti, nes

kad ta karvė, kuri per kiauras 
dienas baubia, laikyti visai neap
simoka, nes pieno visai mažai, 
arba nei kiek nediroda. Taip ir

daug sykių beprižiūrint remontus mūsų cicilikučiai, kur tik eina 
ir pietų išsižadėdavo. Taigi ir vis bliauna, šankia, kad jie esu 
žydžia jo darbo vaisiai. Džiaugia- vargšų globėjai, taisybės skelbė
si Vabalninkėnai, dėkoja gerb. jai ir nandingiausieji veikėjai, 
vadovui ir gėrėjasi, kad draugijų , bet praktika ir faktai imti iš jų 
centre esti visu kito aprūpina- > gyvenimo rodo antraip. Kit ir mū- 
mi. Čia keleivis gauna švarių sų apielinkės “baubikas” P. Ž. 
nakvynę įvairios užkandos, o sal-, po miestelį ir apyinkę rinko pi- 
džioji arbatėlė ramina visus, ku-1 nigus neva skerdyklos įstergi- 
rie nenori landžioti po žydų pa- rani, ir atsirado žmonių, kurie dJf"- 
smirdusias ložinias. Džiaugiasi vė, net po 10 rub. minėtos js- 
ūkųiinkni (ypač viensėdžiai) taigo reikalams (nes ji pas mus 
kun. Kriščiūno rūpesniu įsteigta- reikalinga). Tik mūsų Ž. nž sh- 

į ja “Pienininkų drangija”, nes rinktuosius pinigus ėmė mišku 
nevienas, ligi šioliai iš savo kar-J versties. O kad nuo kaikuriu bū
vių, tik kelius rublius kasinėtai vo pakritikuotas, tad nemalonn-

vau manęs paduoti aukotojų pa
vardes, bet perilga būtų litani
ja (apie 100 asmenų).

Iš šito matyti, kad nevisai tie
sų esmn. parašęs “Draugo” No. 8 
apie Sbamokino lietuvius. Šitie 
aukotojai sakyte sako, kad jie 
brangina lietuvybę ir katalikiš
kų vaikų auklėjimų.

Tų pat kovo 1 d. atidaryta pa
rapijos knygynas. 60 sn viršum 
asmenų ėmėai knygų skaityti. 
Vaikai graibšte ypač paveiksluo
ta* knygas. Iš to ir gi matyt, kad 
Shamokine yra daug norinčių 
šviesta**. O man bftvo sakyta, 
kad čia ir duodamos anek* neėsta 

Mė- knygai. Pasirodo, kad, pebuvna

tegavęs, dabar jau gauna per 
šimtų ir daugiau rub. O gi varto
tojų sankrova, tai netik šventa
dieniais, bet ir turgo dienomis, 
net ir petnyčiomis pilna net spau
džiasi, mat didžiuma jau pradeda 
suprasti žydų vilių taigi ir spie
čiasi prie savo įstaigų, nes žydai 
išnaudotojai įėdė mūsiškius ligi 
gyvo kaulo. Žinoma, žydai konku
ruoja, samdo girtuokhns, kad at
kalbinėtų nuo sankrovos. Tik 
susipratusiems ne bet kų teį- 
kalbėsi, tad ir gyvuoja visos Va- 
balininko draugijos vidutiniškai. 
Paskutiniu metų kelio* Vabali- 
ninko draugijos nupirko dalenkų 
miško už 1«(M» rftblių. Gerb. km. 
Kriščiūną* vėl rūposasi pastatyti 
namus mergaičių ūkiikajai mo
kyklai. oMkyklo* inidųatorinari 
buvo kus. F. Kemėšis, ir daug 
tam dalykui pasidarbavo, tik lė
šų stingant ta* puiku* sumany
mas via dar naįvyfca, bet jau 
vykdama — pirkta pteems su ro

mo delei ir sav© mylimąją barzdų 
nusiskutę. Žmonė* juokėsi, kad 
vietoje pjovyklo* nors barzdų 
paaukojęs, visuomenės naudai. 
Toliau* vienas aaaerikietis S., ga
na doras vyrukas V-ab. miestelyje 
sumanė pirkti savo seniems tė
vams namua, o kad jis dar Amp- 
rikoje tebegyvena. tai pavedė 
minėtąjį pirkinių atlikti savo pus
broliu S., kurs pirkimo popie
rių* pasidirbo ant savo vard*. 
Toliaus viena varginga mn gai
tė A. savo giminaiėiir Amerikan 
važiuojant paskolino vigų savo 
turtų susidedanti iš keletą rubliu, 
o kad jai minėtų pinigų labai pri
sireikė, tad nemokėdama rašyti 
prašė tūlos č. “ pirmeivinkės”, 
kad paprašyti nuo 8. pinigų su
grąžinimo. Ta prašė savo vardu 
S. ir atsiuntė Mt C. adreso. <5. 
pagriebusi A. pinigu* išdūmė 
Amerikon.

Tai taki cieilikų darbeliai.
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Kaunas. Nemuno keltas (plau
stas), kuriuo rudenį ir pavasarį 
keliamasi Nemunu, esąs jau, 
kaip žmonių pasakojama, nuo 
Napoleono laikų. Napaleonas 
1812 metais keldamasis per Ne
muną į Kauną, liepęs jį pirmą 
sykį padaryti. Su juo šią žiemą 
atsitiko nelaimė — nuplaukė be
ne į Prūsus. Paprastai žiemą ji
sai praleisdavo Kaune, prisiglau
dęs prie “gojaus”. Prieš Nemu
nui užšąlant, pakilus vandeniui, 
keltas atsidūrė pavandeniui apie 
Zapiškį ir ten užšalo. Dabar ar- 
tinanties Nemuno paleidimui 
pradėta jis gelbėti, bet nesus
kubta. Nemuną ūmai paleido ir 
keltas žemyn nuvažiavo. Vienas 
žmogelis jį beplaukiantį į Prū
sus buvo sugavęs. Iš kelių valdy
bos, panorėjusios keltą atsiimti, 
pareikalavo 15 r. Valdybai pa
siūlijus tik 5 r., žmogelis vėl pa
leido keltą ir tas nuplaukė ir 
nuplaukė sau pavandeniais.

Gal panašus atsitikimai su kel
tais paragįs kai-ką pagalvoti 
apie antrąjį geležinį tiltą per Ne
muną.

“Viltis”.

lio pastebima buvo progimnazi
jos didelės lavinimo jiegos. Tą 
paliudyti gali pati programa gra
žiausiai išpyldyta.

Programa buvo toki: I — Dai
nos. II — Maži fanfaronai, ko- 
medijėlė. Asmeus: Irutė — 
Strempickaitė, Kazys — V. Ser- 
bentaitė, Jurgis — J. Staugai- 
čiutė, Stasys — J. Žiginskiutė, 
Petronė — J. Česaičiutė, Bimba- 
lienė — S. Budinauckiutė. III — 
Deklemaeijos: 1. Carica Balt.
— vod. Balmonto — pas. B. Lui- 
džiutė, Poeto noras — Maironio
— K. Zakarauskaitė, 3. Der Pau
le — Reinecke, — L. Strempickai- 
likiutė, 5. Le paterpas. O Matu
tė, 4. Kuitcuška — Krilovo, M. Kuš- 
laičiutė. IV — Magdė, velnio ap
sėsta, komedijėlė. Asmens: Ju
lija Mantvilaitė — U. Bridžiutė, 
Magdė,—S. Juozelėanitė, Barbė— 
G. Grinevičiūtė, Anastazija By
tautienė — M. Ambraziejutė, Vy
tautas jos sūnus, ete. V. — Dek-

vaites audros ir vėjai mūsų apie- 
linkės miškuose išvartė ir su
laužė daug medžiu. Kaip žmo
nės kalba, toki medžiai pagal se
no papročio ir įstatų turėtu ei
ti vietos valstiečių naudai su 
tam tikru pamokėjimu. Toks pa
protys rašančiam teko regėti ir 
pietinėse Rusijos gųbernėse, kur 
ukrainiečiai gyveno. Prieš šį pa
protį pasiryžo eiti vietinis mūsų 
apskrities miškų užvaizdą, gyve
nantis Marijampolėje. Sumanė 
parduodant tais išvartas pada
linti mišką į kvartalus, kad iš
kart didokai medžių parduotų. 
Toki kvartalai kainuojami pen
kiais, septyniais ir dešimtimi tūk
stančių. Kuomet- gi vienas ūki
ninkas neįstengia tiek apimti, o 
susijungimas burgu tarp mūsų 
žmonių dideliai sunitus, tad, su
prantama, visus medžius pigia 
kaina apims žydai. To sau ir no
ri užvaizdą, nes su žydais, mat, 
gerai visuose reikaluose susikal-

lemacijos. 1. Joka i ošina _|bama!.... Suprato tą valstiečiai 
ir keliuose valščiuose, kaip Jie- 
varavo, Šunsko ete, pasiryžo to-

CHICAGOJE.ML.'
Praeitoje nedėlioję Visų Šventų 

parapijoje, Roseland, III. buvo ne
paprasta iškilmė: o tai neseniai 
susitverusi kuopa “Lietuvos Vy
čių” apvaikščiojo savo Globėjo 
Šv. Kazimiero dieną. Bažnyčia tą 
dieną buvo tinkamai papuošta, 
ypač stovyla Šv. Kazimiero — ap
statyta gėlėmis ir daugybė žvakių. 
Tuoj po sumos prasidėjo procesi
ja, kurioje dalyvavo mokyklos

lonų įspūdį klausytojams. Ant 
smuiko pagriežė dar jaunas vai
kutis J. Jvanauskas. Gera būtų, 
kad šis gabus mokinys neduotų 
savo gabumams pelyti, o vysty
tų talentą. Ant galo vietinis kle
bonas. padėkojo atsilankiusiems 
ir gerb. mokytojoms, kad stro
piai darbuojasi švietimo dirvoje. 
Nes, ačiū joms, vaikai liuosai 
vertoja gryną lietuvišką tarmę. 
Patįs mažieji išmokinti dekle- 
muoti, dainuoti, dargi paskambi-

Gorki labai serga. 
Peterburgas. Garsus rusų ra

šytojas Maizim Gorki, kuris ne
senai sugrįžo iš Italijos. sako, 
esąs aukščiausiame džiovas laip
snyje. Daktaras, karia jį prižiū
rėjo Kaprijoj, patarė jam važiuoti 
Rusijon. Maskvon atvažiavus svei
kata netik ką nėjo geryn, bet 
blogyn.

šimt dienų į kalėjimą būrį plėši-, 
kų, kurie prisidengdami Indus 
trial War-kers of the Warld 
(I. W. W.) unijos vardu veržė
si į šv. Alfonso bažnyčią.

Bijosi streiko.
Pittšburgh, Pa. Carnegie plieno 

kompanija bijodama, kad neiš
tiktų nuo 1 d. balandžio visuo
tinas auglekasių streikas pra
dėjo vežti anglis į savo samdelius, 
kad streikui iškilus, nereiktų

60000 gyvena po žemė.
Neapolis, Italijoj. Neapolis tai

garsus savo gražumu miestas. . . . .. , , „
t, . . . ... .j. stabdyti darbas. Po tnsdesimtBet pastaruoju laiku pasirodė, I ,

na, liudija, kiek truso aukoja
vaikai, mergaites, choras ir “Lie- seserįs. Papeikta tie tėvai, kurie__ r______________ „ ____t
tuvos Vyčiai”. Pasijudinus pro- leidžia vaikus į valdžios mokyk-'kad nei vienam Europos didžiųjų kar? kasdieną ateina su ang-
cesijai, pirmiau ėjo vaikai su kry- j las, nes ten vaikučiai išmoksta miestų nėra tiek daug benamių, lt™*8 ,ik * vieną kompaniją,
žiumi ir keturiomis likternomis; vien tik svetimos kalbos, savają kaip šitame mieste. Spėjama, kad *^?s ompamjos tąip-pat ne-
paskui juos — choras, giedoda- pamiršta arba sudarko, kuo gali apie 100.000 žmonių neturi sau Pas\ie a 11110 sl^os‘ a ir 118
mas Garbė ir šlovė; paskui cho- džiaugties vietiniai Amerikonai, vietos apsigyventi. Daugumas gy- s^n ,ka8’ lskl^8 austa ty
rą — astuonios mergaites, baltai 
apsidariusios su vėlumais ant gal
vų, barstė gėlės; toliau L. Vy
čiai nešė baldakimą, po kuriuo 
kun. klebonas F. B. Serafinas ėjo

bet ne lietuvių tauta. vena skiepuose, arba kituose ap- tų darbus minkštųjų anglių kasy-
na,.* - » v , .. . klose Illinois, Indianos, Ohio irv—8. leistuose vietose apie sesesdesimt . . . ’ .. ’ ..I. . v . . . . , i vakarines Pennsvlvamjos valstijo-zmonių požeminėse trobose, ku- . j j

riose atjaučiama stoka ir oro ir,
namų nuo- Į

Ant 17 pi. būtų ištikusi didelė 
nelaimė jei nebūtų laike pajutę, šviesos. Geresniųjų 

su Šv. Sakramentu ir ant galo L. Tūli lietuviai šeimininkai eidami muoti vargingieji gyventojai ne-

se.

Raseiniai, Kauno gub. Mūsų 
raseiniškiai turi negerą paprotį 
tuoj po vinčiaus eiti į smuklę, 
kur, gerai prisimaukę baltakės 
ir alučio, pradeda nepadorai 
pliauškėti, o nekartą ir apkula 
vienas kita. Skaitant laikraščius 
dažnai randi žinių apie įvairias 
lietuvių draugijas, jų susirinki
mus, taisomus vakarus ir k. d. 
O mūsų raseiniškiai dar tebemie
ga saldžiuoju miegui, tik vienas 
Dievas težino, ką jie sapnuoja. 
Laikas jau būtų nubusti ir ra
seiniškiams.

“Viltis”

Liškeva. Liškevos miestelio 
krašte gyvena trįs amerikonės- 
gyvanašlės. Gaudamos nuo savo 
vyrų iš Amerikos pusėtinai pini
gų, pradėjo... na tiesiog pasaky
siu — kvailioti: negana, kad be- 
silankydamos po žydelių kama
rėles girtuokliauja, bet kas ar
šiausia : kviečiasi į savo namus 
puspiemenius ir kelia “šunų ve- 
selijas”. Didelis mums, kaimy
nams, papiktinimas ir naktimis 
neramybė. Vardų nesakau dėlto, 
kad ir taip visa parapija žino. Vie
na net yra blaivininke. Vai mo
terėlės, juk turite mažų vaikų 
— kas iš jų bus?

“Šaltinis”.

Allegro, pas. Galdikaitė, Bukevi- 
čiutė ir Zakarauskaitė, 2. Naš
laitė—Bairionio, P. Miknevičiutė, 
3. Obied u Medviedia — Krilovo, 
pas. Daukšaitė, Gurevičiūtė ir Ra- 
džeikiutė, 4. Mignon — Goethe, — 
M. Galdikaitė, VI — Dainos.

Kaip tai linksma buvo, kada 
matėsi ant scenos smulkios — 
skaiščios mergaitės, atliekant sa
vo rolę; o jų veideliai linksmi, 
judėjimai mandagus, jų žodžiai 
švelnus, visas apsiėjimas kultū
ringas, tarsi, žavėjo visus; — 
kiek tai nekalto ten juoko ir 
linksmo delnų plojimo!.. Noroms 
— nenoroms turi pripažinti Lie
tuvą tikrai kilaučią kultūroj ir 
jau ne svajonėse šviesą apsireiš- 
kenčią mūsų visuomenėje. Ir ap- 
imi minčia visą kas Lietuvoje nuo 
kelių metų nuveikta, kiek šviesos 
išskleista po visus pilkos mus že
melės kampelius, ir užsiganėdini, 
regint, kad darbas kultūros yra 
dirbamas.

Šiandien ir vėl žada mūsų lie
tuviai padaryti žingsnį pirmyn. 
Pasklido garsas,kad inteligen
tija žada sau įsteigti draugiją, 
kuri rūpintųsi rengimu lietuviš
koje kalboje gerų moksliškų kny
gų pasiskaitymui. Dar tik apčiu- 
pomis grabaliojama, kaip tą sun-

kį dalykų stovį prašalinti. Iš Jie- 
varaviškių valstiečių apie 50 žmo
nių susįrašę išsiuntė prašymą 
aukštesnėn miškų valdybon, mel
ždami, kad ne kvartalais, bet 
mažomis dalimis būtų išpardavi- 
nėjamas miškas, ir kad žydai 
prie aukcijono nebūtų prileisti. 
Ant vietos gi apielinkiniai salė 
miškų gyvenantieji valstiečiai 
žada visokias kliūtis daryti išve
žimui medžių, jei miškus apipirk- 
tų žydai. Taip besitariant žmo
nėms, pirm pusantros savaitės 
atsibuvo Marijampolėje pirmas 
išvartų išpardavimas. Užvaizdą 
apgarsino pardavimą kvartalais. 
Žmonės, tam pasipriešinus, ta
po išvaryti iš auikcijono. Pasili
kę žydai apipirko porą kvartalų 
pigiausia kaina. Žmonės susitarė 
susidėję pinigus mušti telegra
mą prie ministerio. Taip tat 
įtempti dar sątikiai tarp žmonių, 
miškų užvaizdos ir žydų. Po ke
lių savaičių žada būti antras iš
pardavimas miško. Pamatysime, 
kaip dalykai eis toliau. Tuom 
laik galima betgi pažymėti ap
verktiną stovį mūsų žmonių ir 
mūsų miškų. Miškai žydų perka
mi gabenama užsienin, žmonės- 
gi ir už didelius pinigus negauna

Gavo atlyginimą.
Vyčiai nešė altorėlį Šv. Onos. To- gultį paliko neužgesintą žvakę, įstengia — nuomos kila kas me- New York. R. R. Thorne gavo 
kioje tai tvarkoje, apėjo kartą, jiems užmigus nuvirto į lopšelį ai augšyn, aigi priversti eiti ten • 25.000 dolerių atlyginimo už su
šustojo prie didžiojo altoriaus ir,kuriame gulėjo kūdikis, drapa- kur pigiau. Nevisur, kur pasako- laužytą nugarkaulį. Jis dirbo pas
tenai choras atgiedojo Šv. Kazi
miero litanija, Te Deum Lauda- 
mus ir giesmė į Šv. Kazimierą 
tam tikslui p. A. Pociaus sukom
ponuota. Ta bažnytinė apeiga, 
kuri patraukė daug žmonių, pro
cesija ir tinkamos giesmes, darė

nos buvo jau užsidegusios, bet jama, kad gražu ir puiku, ištik- Johnson, Adams and Grasen kom-
laimė pajuto ir išvengė didelios rųjų taip yra. 
nelaimės. Reikėtų būti su ugnia 
atsargesniais.

-L. Š-tir.

paniją, kame jam bedirbant kel
tuvas (elevatorius) sulaužė nu
garkaulį. Visą laiką išgulėjo Šv.Brangus pabučiavimas.

Rymas. Dr. J. F. Ilarle, eida- Vincento ligonbūtyje. Nors pini-
mas gatve pasitiko tūla nepažįs- 8US ir gaus. bet vargiai beišgy-

Kovo 15 d. Tautiška Mylėtojų tarną, kuris daktarą apsikabinęs siąs. 
labai malonu įspūdį į susirinku- Lietuvos brolių ir seserų draugi- pabučiavo į veidą ir neva pamatęs 
sius, taip kad nekųriems net aša- ją Kensingtone rengia prakalbas, savo
ros akyse pasirodė.

apsirikimą pradėjo at- 
j prakalbose kviečiame geresnieji siprašynėti ir praėjo šalin. Jam

Keliavo 1000 mylių. 
Cleveland, O. James Gaham kc-

Vakarė buvo parengtos prakal- Chicagos kalbėtojai: Jų tikslas paėjus, daktaras pasijuto netu- liavo tūkstantį mylių kad naši 
paaiškinti reikalą remti Kairiukš- rįs 150 dolerių. Mat vagis bebu-lmat ti su sav0 dviem’8Ūnais ku.
XI ~ n hno „ JI    _ _ ___________________________________ !

bos, krutamieji paveikslai ir tin
kami giedojimai. Žmonių prisi
rinko pilna parapijos svetainė, 
kad net vietų pritruko. Pirmas 
kalbėjo Dr. A. Rutkauskas, žy- Ant 44 ir Paulina gatvės, 5 d. 
mus mūsų veikėjas — karštas kovo Antanui Baniui beeinant iš 
patriotas. Jis aiškioje kalboje darbo apniko jį šeši plėšikai. Re- 
nupiešė naudingumą ir siekį “ Lie- ; volverį inrėmę į krutinę pareika- 
tcvos Vyčių” draugijos. Ragino, lavo pinigų. Iškratė kišenius, iš- 
ydant mūsų jacnimas daugiau ei- ėmė du doleriu ir gerokai apmu- 
tu prie tautiško susipratimo; spie- šę patįs pabėgo. Pradeda rastis 
stusi į naudingas draugijas, o plėšikų ir toje apielinkyje.

eio sumanymą 
siems dykai

Įžanča bus vi- čiuodamas 
bučkis.

ištraukė. Brangus

ypač į “Lietuvos Vyčių” Drau- į -----------
giją, kuri yra paremta ant krikš-Į “V. Kudirkos” vakaras, 
čioniškai-tautiškų pamatų ir ka- Nedėlioję, 8 d. kovo, Apveiz- 
me yra auklėjama meilė prie Te- do8 Dievo bažnytinėje svetainėje, 
vynės ir tikybos. Vinco Kudirkos Teatrališkas klu-

Krutamieji paveikslai perstatė bas, surengė vakarą. Vaidino 
Išganytojaus kančią, apie kurią “Mariją Magdalietė”. 
aiškino kun. F. B. Serafinas. žmonių susirinko tiek daug,

rie buvo pas bobutę. Vos tik jis 
atėjo, policija jį pasodino į ka
lėjimą už apleidimą savo vaikų. 

Darbininkai atidaro ligonbutį | Beveik metai jis buvo išvažiavęs 
San Francisco. Šitas miestas j vakarines valstijas palikdamas 

yra tai pirmas Jungtinių Valsti- vienus vaikus. Bet ten bebuda- 
jų, didelis miestas, kuris turės mas taip jų pasiilgo, kad kelia- 
unijos darbininkų ligonbutį. Vo pasimatyti. Dabar turės su 
Unija samdo tinkamus ligonbu- jais gyventi.
čiui namus už kuriuos reikės už- j ______
mokėti iš viso nuomos 105.000 
dol. Ligonbūtin bus priimami ir 
kiti ligoniai, bėt ypatinga doma

Apvogė dienos laiku.
Sacramento, Cal. Į vieną šito

bus kreipiama į unijos darbinin- m’est° banką inėjo vagia ir kad 
neišsiduoti kas esąs priėjo prie 
kasininko ir paprašė atmainyti 
notą. Tuo pačių laiku nieko ne
laukdamas pakišo revolverį. At

kus.

Antras kalbėjo kun. A. Ežerskis kad pristigo sėdynių, tai šalimis ščiojo ubagaudamas,

Turtingas ubagas.
San Francisco. 70 met’* W., . ... . . v. , , .T, ,, 3 ‘ eme tris tūkstančius dolerių, įva-Kahler, per dvidešimt metų vaik-! . , . . , v

Senieji Alksnėnai. Šiemet 30 
d. sausio grįžo namo Kazys Ma
kauskas iš Suvalkų ir užsimanė 
dar Punske sustoti. Mat, laikė
si jisai senovės džūkų patarlės: 
"Važiuodamas pro karčiamą, 
nebūk kiaulė — sustok!” Tai
gi ir Makauskas sustojo... Bet 
jam bestovint, ir vieną-kitą 
“čėrką” betraukiant, nusibodo 
stovėti arkliams, kurie patrau
kė namų link. Nelaimė, arkliai 
pataikė į durpines, kuriose ir 
prigėrė! Arkliai buvo verti 400 
r. Štai “nebūk kiaulė — pas kar- 
čiama sustok!” Tai vis girtavi
mo vaisiai. Girtuokliai, pasigai
lėkite bent savo gyvulių!

“Šaltinis”.

Kurtuvėnai. Mirė šimtametis 
senelis, buvęs Sevastopolio ka
re, ištarnavęs kareivijoje 25 me
tus. — 6 sodžiai jau išėjo vie- 
nasėdžiais.

“Šaltinis”.

Airiogala. 27 d. sausio valsčiaus 
sueiga nutarė atidengti naują 
dviejų klesų mokyklą ir užda
ryti abudu traktierių, o taipo
gi neleisti atidaryti niauju trak
tierių kad ir lietuviams.

“Šaltinis*.

Strūnaičiai. Nieks pas mus ne
atsimena, kad kada laukai bū
tų pradėta arti sausio mėnesį, 
o šiemet 25 d. sausio arė kuoge 
riausiai. Pasižiūrėjus į išartą že
mę, ji išrodė, kaip gegužės mėne- 
■i

“Šaltinis*

MARIJAMPOLB.
(Nuo mūsų korespondento). 
Dieną 15 vasario š. m. bute

“Žiburio” mergaičių progimna
zijos, atsibuvo šeimyniškas va
karėlis. Vakaran susirinko visa 
iymesnėji Marijampolės lietuvių 
inteligentija. Tarp jų kur-ne kur 
matėsi ir keli svetimtaučiai. Va
karėlis surengtas sumaningai. 
Prisirengimas matėsi didelis ir 
atlikta visa gerai. Iš viso vakarė-

kų darbą .įvykinus, bet jau visi medžių savo trintosiamap&silai 
jaučiame jo naudą, nevien naudą, 
bet ir būtiną reikalą. Šiandien 
dvasiško peno dar vis ieškome 
svetimų tautų literatūroje, ir iš
tikro kitaip apsieiti negalima.
Bet paklaustume savęs, ar vi
siems mūsų prieinamos tos sve
timų tautų literatūros žolynų 
pražydusios puikios radastos, lik
tų atsakymas, kad tik iš dalies 
galime ten kvėpuoti. Ne kiekvie
nas mūsų po tuos žolynus gali 
skrajoti. Ne daug mūsų žino po 
kokias penkias ar šešias svetim
taučių kalbos, kad galėtų į tuos 
dvasios darželius žengti. Štai, ir 
žada mūsų inteligentų būrys pa
sirūpinti tas radastas iš svetimų 
žolynų iš dalies persodinti į mū
sų darželį, žada puikiausius sve
timų tautų mokslinės literatūros 
reikalus pasavinti mūsų kalbaj.
Jei tas įvyks, bus tai vėl žymus 
žygis pirmyn. Smagu būtų, kad 
amerikiečiai lietuviai šitam savo 
tautiečių sumanymui pritartų ir 
padėtu įvykinti taip puikią idė- 
J4-

Bet ne viskas po platųjį 
svietelį taip linksma ir ma
lonu, ne viskas taip švie
siai spindi. Yra ir šešėliai, še
šėliai kupini gaurios tamsybės.
Kad suvarginta mūsų brangi 
Lietuva nuo senų — senovės, kas 
to nebežino? Bet manytum, jau 
vargai baigiasi, jnu srovės nevi
donų nuo mus besišalina!.. De
ja, kasdien antplusta vis nau
ji, vis galingesni. Kaip pažvelgi į 
pakraščių mūsų etnographiškos 
Lietuvos, juos iš visur mums 
siaurina: nuo pietų mozūrai, nuo 
šiaurės rusai, nuo vakarų vokie
čiai. Po mūsų akių lietuvių ūkiai 
viens po kitam pereina į svetimas 
rankas, nekalbant apie dvarus 
su mažomis išimtimis svetimųjų 
valdomus. Nemokame mes tą nai
kinančią srovę prašalinti. Ir smun
ka žemelė mūaų motinos tėvynės iš 
mūsų rankų. Ir kas tam tikėtų, 
kad didelėje dalyje tame yra kal
ta toji laimės šalis, kaip ją męs 
vadiname, Amerika. Bet taip tik
rai yra. Svarstantis pats tą su
pranta.

Ir negana, kad pakraščius 
mums vis labyn skabo, bet mes 
taip-pat viduje kuobaisiausiai 
skriaudžiami. Štai vieną nors ap
sakysiu vargelį. Prieš kelias sa-

syti.... Ar maža tai vargo!...
O, šit-kas, ar vėl ne vargas?

Apie naujus metus laiškanešė- 
jas atnešė No. 52 p. m. “Drau
go”. Nu-gi, ir čia ant pirmo lapo 
dideliausis žydas! Cenzūros dar
bas. Toks labai juodbruvas, ar
šiau kaip Beilis, kad priešpas
kutinėje ir paskutinėje skiltyse 
vieną straipsnį iš politikos srities 
taip užgulė, kad nei vieno žodžio 
nebematyti, kaip kad būtų su
imta visa į kabes tarp žodžių 
“pasibaigė niekais” (priešpasku
tinio stulpelio) ir “Amerikoje 
pragarsėjusi” (paskutinio)... Net 
piktumas ima ir ant žydų ir ant 
kito svieto!....

Kunvidas.

Lietuviai Kitur.
LONDONAS.

iš Cicero., Jisjfražiai apipasakojo i stovėjo. Veikiančios ypatos sa 
gyvenimą* ŠvT 'foizimiero^ Ant vo roles atliko vidutiniškai; tūli 
galo Visų Šventų choras sūdai- artistai matyt suprato savo roles, 
navo Bažnytinį marša ‘ ‘ Sužadink pasidarbavo ir atliko atsakančiai,
jausmus” ir “Lietuva Tėvynė 
Mūsų”. Žmones užsilaikė pavyz
dingai. Išsiskirsčius publikai, 
jaunimas dar žaidė įvairius žai
slus. dalyvaujant kun. F. B. Se
rafinui, kun. A. Ežerskiui ir Dr. 
A. Rutkauskui. Publika matyties 
buvo pilnai patenkinta iš to vaka
ro. Lai gyvuoja ir sparčiai au
ga “Lietuvos Vyčių” draugija. 
Lauksknė daugiau panašių ap- 
vaikščiojimų ir vakarų.

Dainius.

be namų,
prastai raaitindamos. Anąnaktį 
jis atsigulė ant šalygatvio; polic- 
inonas radęs jį ten begulint nuva
rė į policijos nuovadą, kame iš
ieškojus jo kišenius ir kuprą, ku
rią visi skaitė už neturalę, o kuri 
buvo tik geležies skrynutė pini-

„ , , . „. gaiš prikimšta. —Atrasta 23,000Tvarka buvo peiktina. Visame dojerįų

buvo ir silpnų aktorių. Patėmy- 
tina, kad ypatybės, kurios ken
kė, tai tylus žodžių ištarimas.

tame kaltė komiteto, kam jis su 
leido tiek daug vaikų, kurie už
lindę priešakin publikos, dykavo, 
stumdėsi, ir kliudė ramiai tėmyti 
į bėgį. Nesuprantama, kodėl tų 
mažulių nebuvo kam sudrausti, 
beto ar ne prie durų būtų vai
kams vieta. Publika ir tarpais 
sutardavo su vaikais. Visdelto lie
ka tarti klubui ačiū už trūsą ir

Kovo 6 d. Šv. Kryžiaus par. iįnkjma ateityje visas silpnybes 
atsibuvo iškilmingos laidotuvės prašaijntj. Klubietis.
p-lės Zuzanos Beržinskaitės, kuri, 
netikėtai buvo užmušta ant gele
žinkelio. Palaidota Šv. Kazimie
ro kapinėse.

Zuzana gyveno pas savo seserį 
143 W. 45 PI. turėjo 24 m. am
žiaus tik septyni mėnesiai kai 
iš Lietuvos. Utarninko rytą ji nu
ėjo su sesria pasirinktų nuo gele-

Porą savaičių atgal, Londonan 
buvo atsilankęs iš Paryžiaus p.
J. Gabrys.

15 d. vasario buvo laikytas vie- į Cinkelio anglių.Joms berenkant
šas lietuvių klubo susirinkimas. pag|um^as vjenas vagonas bėgo 
Susirinko dideis skaičius svečių. tomjs pačiomis relėmis ant kurių 
P-as J. Gabrys, Londono lietu- seseris rjnko anglis. Viresnio- 
viams kalbėjo apie įvairius nuo- jj suspėjo pabėgti, o Zuzana taip
tikius iš lietuvių gyvenimo. Klau
sytojams labai patiko, nes p. J. 
Gabrys yra iškalbus. Pasiviešė
jęs pas mūsų kleboną kelias die
nas p. J. Gabrys išvažiavo Pa
ryžiun.

Pabaigoj vasario mėnesio oras 
lyg atšilo, ir kaip kurie mede
liai jau ima sprokti išrodo ant 
pavasario. Siuvėjų, ir kiti įvai
rus darbai truputį lyg pradeda 
taisyties.

Praėjusią savaitę Anglijos val-

ir liko ant vietos sudaužyta. Tuo
jau ir mirė.

Atsargiau reikia vaikščioti 
apie geležinkelį.

Alfa.

NAUJIENOS.
Rakandų m užėjus. 

Londonas. Greitu laiku bus
atidarytas rakandų muzėjus. Mu- 
zėjaus namai pastatyti pačiame 
rakandų išdirbimo centre, ryti
nėj miesto dalyje. Naujas muzė- 

! jus esąs tik bandimas. jei jis nu
siseks, tai tada bus rengiami ir 
kiti panašus praktikoj pritaiki
nami muzėjai.

Vaikų vakaras.

Nepatinka nauji taksai.
Londonas Pagal Jungtinių val

stijų naujuosius įstatymus, už
rubežiuose, gyvenantieji ameri
kiečiai turi mokėti mokesnius 
nuo ineigų. taip-pat kaip ir tie,

Vasario 22 dieną “Aušros \ ar- kurje gyvena Jungtinėse valsti- 
tų” bažnytinėje svetainėje, atsi-, jose Taį nepatinka Londono mi- 
buvo vakaras parengtas vietinių lįjonieriams, kurie nors ir gyve- 
Šv. Kaz. Vienuolyno seserų mo- na ne Amerikoj, bet sakosi esą

__„..j— kytojų rūpesniu. Pirmiausia mo- amerikiečiais. Daugumas žada at-
džia išvarė vieną rusų "pavaldinį Į k.iniai įškilm,n’?ai padainavo tau- sjsakytį visai nuo Amerikos. Du 

tišką himną. Toliaus gerai padek- jau atsisakė ir prisirašė prie Ang- 
lemavo eilučių, ypač O. Vilkiutė Kiti įįsi„ntė protestą Jung-
skardžiu balseliu kalė kiekvieną tinėms valstijoms.
poetos žodį klausytojui į širdį.
Vaidintojai iš Roslando vaidino Mir- medinio popierių išradėjas, 
dviveiksmę komediją “Nepasise-1

Rusijon. Išvarė jį už vagystę ir 
kitus nedorus darbelius. Išvarita- 
818, rodos, buvo lietuvis, ir vadi
nosi Staais Valunčevskis.

Kalnavertis.

Judomieji paveikslai jau išsi
platino po visą svietą. Kynai ir 
tie jau turi daug instaigų kuriose 
judomieji paveikslai rodomi.

•

Bveik milijonas moterų Jungti
nėse valstijose valdo ūkės arba 
dirba ūkėa darbus.

kė Marytei”. Aplenkiant tūlas 
nežymės Jonuko ir žydo klaidas, 
atlikta gana gerai. Po vaidini
mui vėl būrys vaikų ir mergai
čių akompanuojant pianu, mar
tuodami užeina ant scenos ir už
dainuoja “Lietuva brangi...” 
Skardus balseliai, plaukiantieji iš

New York. Čia mirė Augustus 
Stamvood, kuris prieš penkias de
šimt metų, bežiūrėdamas į šir
šes, kurios dirbo iš medžio sau 
lizdą, išrado būdą kaip padary
ti iš medžio popierą. Jis ir buvo 
pirmasis, kuris pradėjo vartoti 
medį popieriui dirbti. Pirmiau 
popieris būdavo dirbamas tik iš

mažų nekaltų kratinių, darė ma- skudurų.

rė kasininką už grotų ir pats sa?S 
vo keliais išėjo. Lig šiolią^

Nužudė policijos viršininką.
Peterburgas. Jaunas oficieris 

Ivanovas — nušovė Peterburgo 
miesto policijos viršininką, Ce- 
biev. Nušautas dėl asmeniškų 
nesutikimų, — iš keršto.

Apskųsta geležinkelio kompanija.
Washington. D. C. Tarpvalsti- 

jinėj pirklybos komisijoj paduo
tas apkaltinimas Chieago, Mil- 
vvaukee and St. Paul geležinkelio 
kompanija. Ji kaltinama už ne
išdavimą teisingų raportų, kurie 
tyčia būdavo perdirbti, kad ne
atkreipti komisijos akių.

Žudys pranašą.
Bambay, Indijoj. Vietinis aug- 

ščiausias teismas nuteisė pakarti 
tūlą Govindgar, kuris save va
dinosi pranašu ir su būriu savo

Pasilaikė sau pasogą.
Greensburg Pa. Vokietaitė K. 

Hanlinz atkeliavo iš Vokietijos, 
kad apsivesti su savo nuo mažų 
dienų draugu mylimuoju. Atva
žiuodama atsivežė trįs šimtus do
lerių pasogos. Išlipus iš traukinio 
ją pasitiko mylimasis, bet naba
gas vestuves buvo pradėjęs švęs
ti peranksti. Vos tik ant kojų 
pastovėjo — buvo girtas^ Jau
na mergina to nesitikėjo ir many
dama, kad ateityje bus nekoks 
su juo gyvenimas ir nėjo nei į 
jo namus, bet pasiėmė atgal ei-

pasekėju agitavo gyventojus nantį traukinį ii išvažiavo į New
prieš Anglijos karalių. Vienas iš 
jo draugą, Punja, bus ištremtas 
visam amžiui, o dvidešimt aštuo- 
ni bus uždaryti po tris metus ka
lėjime.

Muzikantai turės brangiau mo
kėti.

Londonas. Šiaurytinis geležin
kelis priėmė naują apsunkinimą 
muzikantams, kurie vežasi su sa
vim muzikas instrumentus. Kiek
vienas toks muzikantas, be pa
prasto mokesnio turės dar mo
kėti 12 centų už vežamąjį mu
zikos instrumentą. Tai įvedė dėl
to, kad muzikantai važiuodami 
pridirba vagonuose daug nesma
gumų, ir neduoda ramiai kitiems 
keleiviams keliauti.

Marconi dalivaus Panamos paro
doje.

Rymas. Garsus bevėlinio tele
grafo išradėjas W. Marconi pri
sižadėjo vienkart su kitais savo 
tautos žmonėmis dalyvauti Pa
namos parodoje, kuri atsibus 
1915 m. San Franeisko, Cal. Iš
radėjas žada intaisyti specijalį 
bevėlinį telegrafą, kuriuo aiškins 
visą bevėlinio telegrafo išsivysi
mo bėgį.

Nuteisti bažnyčios plėšikai 
New York. Teisėjas Cambell

nuteisė nuo dešimt iki trisde-

Yorką. Čia pabuvus žada važiuo
ti atgal į Vokietiją. Pasogos ne
davė pragerti. Būtų gerai. ha<l 
kaikurios lietuvaitės tą patį pa
darytų.

Nubaudė už šmeižimą kaizerio sū
naus.

Berlinas. Nubaustas socijalistų 
laikraščio “Vorwarts” atsako
masis redaktorius, už tai, kad 
priėmė apšmeižimus į savo laik
raštį. Nubaustas turės atsėdėti 
kalėjime tris mėnesius. Panašiai, 
nubaustas ir laikraščio “‘Welt 
am Montag’” redaktorius.

Vyrą pamokino.
Berlynas. Trįs šimtai Municho 

moterėlių atkeršijo neprideran
čiai pasielgusiam jų draugės vy
rui. Jo moteris negalėdama ra
miai žiūrėti, matant jį flirtiio 
jant, pasiėmė savo keturiue vai
kučius ir išėjo pas savo tėvus. 
Vyras gi tuo pačiu laiku parsi
vedė kitą moterį į savo namus. 
Moterįs apie tai dažinojusios, 
susitelkė į būrį ir apgulė netiku
sio vyno namus. Sumušė pas jį ap- 
sigyvenusę moterį ir prispyrė vy
rą priimti savo išėjusę moterį 
atgal. Jis turėjo pranešti telegra
fu apie tai savo moteriai, o užpuo- 
likės, laukė iki ji sugrįš. — Kai 
kada ir moters šį tą gali.
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PASTABOS.
Gavome pirmąjį numerį “Vil

ties” mokslo ir literatūros priė
dę. Priede talpinami visi tie 
dalykai, kurie kokios nors prie

tume, jei seni a tylume priešingų palengva”, kadangi ‘greitas dur
tiems užmėtinėjimauis atsitikimų, gas niekam tikęs”, kadangi Por-
Tai gali tik atsitikti prie, taip 
sakant, vienpusio mokslo, bet tai 
visai kas kita yra šalyse, kurio-

tugalijus “staigi perversme ša
lies laimingąja nepadarė”, kadan
gi “nei Romanovų, nei biurokra-

se prie taip vadiaamo knygynio tų viena diena negalima ianai- 
žasties delei, negali tilpti dienraš- mokslo iavesta ir praktikoj pri- kinti”, kadangi “taip yra ir su 
tyje. Šiame numeryje tilpo l‘r. taikomi dalykai. Čia turiu ome- mokslu ir su išradimais. Vienu 
Dovydaičio: Išminčiai iš rytų ir «yj« Jungtinių Valstijų mokyk smarkiu šuoliu negalima pagei- 
jų žvaigždė; A. Balio, “Laimės J®8. kuriose besimokinanti jaunuo- daujamo tikslo atsiekti”, — tai 
šaly”; T. K. _  Nauji metai (ei- raenė pradėjus nuo žemesniųjų ir (ergo) laikraštis “Katalikas” ga
lės); F. K. _  Aš jų pažinau; baigiant universitetu, be tyrai Įėjo ir tarėjo teisę dėti savo laik-
Svirnio Žvyuės — Vaikams aki mokslo dalykų, turi dar ir prak- raštin Chicagos neprigulmingųjų 
riamos knygos; Pr. D. — Liudvi- Hk<»- Ypatinga doma kreipiama lietuvių paskelbimą, kad jie savo 
kas Pastaras; Aišbe — Iš atlie- i moterų namų darbą. Dėja, Ame- neva grynai Rymo-Katalikiškai 
kamojo literato užrašų; Kritika r’kos lietuviai maža dar leidžia
ir biblijografija: I. šeinius “Bau- sav° vaikelius j vidutiniasias nio- 
gos siaučia” (kun. J. Tumas). kyklas, taigi nieko iadomaus, kad 

Iš tilpusių straipsnių ypatingą *r tarp čia augusių moterėlių at
siranda viena kita, kuri rankų 
darbo bijosi, bet visgi tokių ne
daug. Taigi atums iš čia pavo-

doma atkreipta į Svirno Žvinės: 
Vaikams skiriamos knygos. Lie
tuvos laikraštijai Svirno Žvinės
vardas jau nesvetimas. Jos apy- 3an8 nematyti. Mums dar tebė- 
sakaitės ir šiaip jau vaikams ski-j11 stoka apšviestesniųjų, kaip 
riami straipsneliai dažnai sutin- 'TrU taip ir moterų ir turime 
kami “šaltinio” skiltyse. Prie- kiek galint stengties, kad kodau- 
de tilpęs straiĮMmelis yra tuo in- gausiai jų ingyjus. Mūsų visos

gyvenimo ydos tik ir randasi ačiū 
mokslo stokai.

domus, kad jame indėta pora an
ketų, kokios knygos labiausiai pa
tinka lietuvių vaikams. Svirno . \
Žvinė sako, kad

Pastaruoju -laiku dažniau pra
; ,, . . deda kilti balsai, kad reikia or-je mokykloje. Pirma, negu pasta- .... 

čiau vaikams savo klausinius, pn- j gtlliauoti jaunimą. Tuo tikslu 
aiškinau jiems kokios apysakos “Drauge” dedami straipsniai, ki- 
vadinasi reniės ir t.t. iš mano ti gi lietuvių laikraščiai turi ir- 
klausiamų vaikų pasirodė l) apv- gj šiuo-tuo tame dalyke pasigirti.

r^Tuo atsižymi “Vien. Liet.”, 
64 nuofi. 3) eiles .0 nuos. 4) sak-
mes 41 nuoš. 5) iš žmonių gyve- “Ateitis « k. rimtesnieji Uikras- 
uimo 88 nuoš. 6) apie gyvulius 33 eini- P. K. Šilvis “Ateityje” kal
nuos. 7) apie gamtą 58 nuoš. 8) bedamas apie jaunuomenės svar-
ilgas apysakas mėgsta 58 nuoš. 9) 
trumĮ>as 82 nuoš. 10) reales 5 nuoš. 
11) liūdnas 70 nuoš. 12) juokin
gas 88 nuoš.

Antroje auketoje, kurioje pa- 
siulinta vaikams pasirinkti do
vanoms po vieną knygutę, pasi- 
rodė, kad norėtų gauti :

Pasakų 6 vaikai, apysakų iš vai- 
•kų gyvenimo C, iš suaugusių žmonių 
gyvenimo nei vienas, istorijos apy
saką 20, kelionių aprašymus 53, 
geografiją 6, eilių nei vienas.•

Iš tų dviejų anketų išvedama, 
kad lietuvių vaikai mėgsta pa
sakas ir kelionių aprašymus. Po
ezija jiems visia netinkanti. Tai, 
žinoma, nėra dar visuotina tiesa, 
nes anketa rinkta tik vienoje mo
kykloje. Gai būti. kad renkant 

vietose pasirodytų kito- 
įveizįpt į tą, vaikų

:nygų leidėjams reiktų tiedvi au- 
:eti paimti omenim
Priede tilpusi apysakėle “Lai

mės Saly” gerokai apibūdina lie 
tuvių amerikiečių gyvenimą. Gai 
la tik, kad rašėjo paimta patįs 
juodieji mūsų gyvenimo apsireiš
kimai. Šviesesniųjų labai maža. 
Kaip ten nebūtų. Lietuvoj gyve
nantiems jis bus indomus.

jų: išsitraukė peilį ir į darbą rė
žyti kas papuolė. “Friaeriai” to 
nesitikėjo; taigi dūmė f visas ša
lis, kaip filistėnai kovoje su tik
ruoju Samsonu. Teko ne vienam; 
kas liko su perskrostu veidu, kas 
su kiauru pakaušiu, kas su su- 
piaustytoinis rankomis ir t. t. Ant 
kovos lauko liko “oratorius” ir 
keletas sumišime paliktų kepu
rių. Susirankiojęs tuos karės 
“trofėjus”, nutraukė pas mokyk
los viršininkus. Neradęs pas juos 
jokios užuojautos, iškeikė šį 
netikusį surėdymą ir atsiimė savo 
pinigus, kokius tik ten turėjo. 
Nuėjo į policiją, bet ir toji nebu-

Bažnyčiai iešką Rymo-Katalikų 
kunigo.

O kadangi “Draugas” pavadi- vo nei kiek prielankesnė. Dar sy- 
no tai klaidinimu visuomenės,1 ki teko prastam surėdymui ir nie

kam nevertai valdžiai. Niekas 
tam “karžygiui” neliko daryti, 
kaip susiimti savo daigtus ir 
kraustyties iš Valparaiso. Tą jis 
ir padarė.

Kaipo pasekmė viso to, keletas 
amerikiečių moksleivių turi gy- 
dyties ligonbutyje, o lietuviai ci
cilikai susilaukė naujo kankinio 
už “ideą” — plaukų ideą.

J. A«S.

blogesniu negu šundaktarių skel
bimą, tai jisai padarė persmarkų 
šuolį. “Draugas” turėjo supra
sti, jog

bą sako, kad
sveikiausia ir stipriausia mūsų tau
tos medžiaga yra ne kas kita tik 
mūsų jaunuomenė.

Bet
Pažvelgus gi j mūsų Amerikoje 

gyvenančią jaunuomenę, pamatysi
me mes, kad ji toli atsilikus nuo 
kitų tautų jaunuomenės, nuo ar
timesnių mūsų kaimynų — lenkų ir 
čekų. To atsilikimo priežastimi, 
yra nesusiorganizavinias. Mūsų 
jaunuomenė neturi dar jokios or- 
gunizarijos arba draugijos, kurios 
tikslu būtų — .auklėti ir šviesti 
mūsų jaunuomenę, kuri stengtųsi 
inkviepti mūsų jaunuomeuėn savo 
tėvynės ir tautos meilę.

Labui mums indomu, kad ger- 
bifr..as rašėjas nieko nežino, arba 
tik nieko nesako apie Lietuvos 
Vyčių draugiją, kurios juk ir yra 
tas pats tikslas kokio ir jis nori. 
Draugija gi kaskartas plačiau 
pradeda lietuvių tarpe rodyties. 
Kuopos jau gyvuoja net keliose 
didesnėse lietuvių kolionijose. 
Bene tik bus noras tverti visai 
naują organizaciją. Kaip veltus 
toks darbas būtų, tai nereikia 
daug nei sakyti, nes organizuoti 
jau pradėta, tik ją reikia tvirtin
ti, raginti jaunuomenę, kad kuo
skaitlingiausiai prie jos rašytusi 
ir visur, kur reikiant, ją prigelbė- 
ti, nes tai dar jauni, o jaunystė

tasai paskelbimas “K-an’’ indė
ta kaipir tyčiomis, kad tuos bro
lius lietuvius galutinai pertikri
nus, jogei jų tikslas sulyg paskel
bimo jokiuo būdu negali būti at- 

' siektas....; sulyg to paskelbimo 
norintieji reikalaujamo kunigo ne
gali gauti, gi kad jie jo negauna 
— tai nėra joks žmonių klaidini
mas ir prasižengimas prieš dorą.

Visa tai “Draugas” turėjo su
prasti. Bet jis to tyčiom ar ne
tyčiom nesuprato ir “žiauriai ir 
netaktingai” ėmė kedenti “Kata
liką”. Ir apskritai “Draugas”

užsigeidė vienu šuoliu tarp Ame
rikos lietuvių įvesti konkretiaes 
reformas ir patraukti juos visus 
savo pusėn, geriau sakant, savo 
globon....

“Draugas” užmiršo, kad prie 
viso ko gera ir dora einama ne 
šuoliais, bet išpalengva. Tas 
prikišimas “Katalikui” — tai 
“persmarkus ‘Draugo’ šuolis”.

Jeigu kąm “Kataliko” protavi
mai isrodytų ne visai logiški, tai 
tegul tas atsimena, kad ir prie 
logikos negalima prieiti iškarto, 
taip sakant šuoliais, bet tik išpa
lengva.

DEL AUKŲ.
Pernai visam pasaulyj - katali

kai šventė 1600 metų sukaktuves, 
paminėjimui Milano edikto, ku
riuomi krikščionims sustabdyta 
persekiojimas. Per tuos metus 
visų šalių katalikai dėjo aukas 
pastatyti Ryme bažnyčia kaipo 
paminklo tam atsitikimui pami
nėti. Žemaičių viskupistėj tam 
tikslui surinkta virš 15 tūkstan-

TRUBA.
Feljetonas.

“Maikai a maikai! palauk!”
Atsigrįžau. Jonas Kvailutis pas

kui mane bėgdamas šaukia.
“Adydiu. Džian, sakau, ką 

pasakysi?”
“Maik, einam ant prakalbų, 

atvažiavo iš Bostono p. Smalso
kas, puikus kalbėtojas, žinai, pa
sididžiuodamas pasakoja Jonas. 
Gvildens daug visokų svarbių 
klausimų. Eiva, maik, puikiai 
nukalba p. Smaliokas, visi gi- 
na.

“Kad, matai, Džian tūrių nu
eiti pas Petrą, reikalas svarbus...

“Kitą syk, kitą, pertraukia 
mane, Džianas, dabar turi eiti 
ant prakalbų. Gal tų, dar ir negir
dėjai gero kalbėtojaus.

“Basanavyčią klausiau, atsi-
lepiau, o jis žinai....” Eik sau
su savo Basanavičių. Po nosimi 
murma, stalo nedaužo, nešaukia, 
judėjimų jokių, kur jau tavo Ba
sanavičius susidės su mūsų Sma- 
lioku, —pasityčiodamas iš manęs 
varo draugas. Smaliokas kaip 
kalba sienos — dreba. Balsas, gi 
baisa ------ - --------

“Truba, sakai, — nusistebė
jau, jeigu taip, Džianeli drožia
me. Truba; kaip esmi, ne mačiau 
žmogaus — trubos. Vesk, Džian,

“Tuojaue pradės, tuojaus. Tas
tas. tas.

Tyla.
“Draugai ir draugės: pradėjo 

kalbėtojas paprastu balsų ir ma
no paskutinė viltis dingo, už
girsti garsą taip laukiamos ma
šinėlės.

“Kurgi truba? bakstelėjęs pa- 
šonėn, piktai klausiu Džiano.

“Tylėk! dar išgirsi! atšovė 
man draugas.

Kalba p. Smaliokas apie dar- 
nminkų priespaudas, apie išnau
dojimus, nurodo kelią, kaip pa
gerinti sau būvį. Tyromis, siau
būnus keikia.

Mes su Džaineliu net kilojamės 
ant sėdynių iš apmaudos ant ne- 
kadėjų. “O ką nesakiau šnibžda 
man ausin Džianas.

Linktelėjai} galva. “Bet kurgi 
toji truba manau sau vienas.

Išrišo darbininkų klausymą. 
Klausytojai ploja rankomis. Džia- 
nelis net pūsles sumušė bepliau- 
šėdamas, aš kad mušdamas į 
grindis jam tariu. Aprimo klau
sytojai.

“Na ir ką dabar sakysi apie 
savo -Basanavičių? Dulkė, nie
kas, prieš poną Smalioką!” erzi
na mane draugas.

“Hm. hm” ne tai pritardamas, 
ne tai prieštaraudamas mykiu. 
“Gerai tai gerai, vėl mąstau sau 
vienas. Tegul bus ir dulkė, bet 
kur po čemeriu toji truba dingo, 
kada gi aš ją išgirsiu?”

Tss. tss. tss. tildo žmonės “Sa 
kės” žorespondentas. Nulenkiau 
galvą, dar nelabasis patėrais ma
ne ir parašys “Sakėn”, kad pur
vina žuvelė vuodegėlę judino ir 
džiaugkies tada — geriau į akis 
nelįsti

Tss.... ir vėl p. Smaliokas kal
ba. Antruoju mat atveju. Klausau
si___ o džiaugsmas! o laimė!
girdžiu jau trobos halsą. Neaiš
kus dar tiesą, bet visgi trobos 
Ir šelmis tas p. Smaliokas, taip 
ilgai kankina mane!.... Girdžiu 
jau balsiau trubyja. Garsas, yt
griausmas gaudžia  ‘ ‘ Kunigai
laidokai, Romos agentai, caro 
bernai, naikinkim juos. Ant ša
kos su jais, ant šakos: trubyja 
mano taip ilgai laukta truba. 
Trinu rankas iš džiaugsmo. Tik
rai Jerichono truba! Ant šakos! 
sudundėjo garsas. Iš išgąsčio 
Bet pritūpiau,

kurgi ją dėti? Nejaugi pateks 
ant šiuošlino. Gaila būtų.

Rugodamas ant žmonių, nesu
pratimo dailės, grožės parkiuti- 
nau nusiminęs, suniuręs šamo.

Jonas Kar—s.

S.L B. K. A. REIKALAI.

čių rublių. “Vienybė Liet.”, tai 
patėmijus, ne vietoj pasipiktino, vesįt 
pridėdama: Mat iš Amerikiečių Atėjome peranksti, garsaus po- 
renkama Kauno ‘ Saulės o iš no Smalioko — trubos dar nėra, 
kauniečių Rymo bažnyčiai”.' tiktai keli mūsų miestuko pagar-

“Saulė” 16 num. praneša savo . , . , . .,
skaitytojams, kad daugiau netal JU ' Ue H ai< " 
pinsianti apsivedimui paieškoji
mą. at. Laikraščiai praneša, kad New

Nepersenei patalpinome pajesz- Yorke sustojo ėjęs anglu soči-
kojima mergynos del įvedimo, jflli laikraštis - “The Daily 
tai jau dabar pradėjome apmiki- _ _ ,, _ .. v . .. *
net.fnkei gromatas, kad pajiesz- Pe0Ple • ^^astis ėjęs per 14 
kot mergynos del apsivedimo. Mei- metų ir turėjęs užgesti. Rodos tai 
džeme dauginus su pauaszeis prn- maža žinutė, bet kaip gerai ji 
szimais mus neturbaeyt, nes tokiu nušviečia skirtumą tarp lietuvių 
pajeszkojimu netnlpinsime ir ne-
pirszliausime, o tai isz sekanezin 
priežaseziu:

Reikėtų rodos suprasti, ypač laik
raščio redakcijai, kad statomoji 
Ryme bažnyčia turi visasvietinę 
reikšmę ir ją įkūniti plaukė au
kos iš visų vyskupijų, neiškiriant 
nei Žemaičių. Nebuvo tad reika
lo “Vien. L.” negudriai išsišokti 
ir bereikalo prie tos progos mi
nėti Kauno “Saulę”, kurios namų 
pastatymui toli gražu ne vieni 
Amerikos lietuviai aukas tesu- 
dėjo, kur kas didesnė dalis su
mesta pačių kauniečių.

Retas.

kur gi ta šaka ir tie Romos agen 
tai. Nesimato. Atsidvėsiau, ne
bus egzekucijos.

“Tautiečiai išgamos, tauta 
prasimanimas, trubyja p.. Sma 
liokas. Kad ir geriausis tautie
tis būtų netikėk jam. Armoton 
kišk ir išauk, griaudžia trubos 
garsai, taip baisiai, kad iš baisėję veikėjai: Pan Kiaulevski, 

žymus “Šakės” platintojas, net mės pasijutau po sėdyne esąs 
ir jos korespondentas; p. Ylcevi- Atsuks nelabasis armotą ir su-

j anglų kalbą, 
socijalizma s tai

vartojančių
Pas juos 

dalykas ku-1. — Lietuviszkos mergynos re-j 
tai katra moka raszvt, bet kito anot jų, priguli ne laikraščius 
papraszo ydaut gromata suraszy- skaitančiai visuomenei, nes ką gi 
tu, tai tokia mergyna pasiliktu reiškia keli uususę laikraštėliai
ant juoko nuo visu, nes raszyto 
jas gromatos jiaja ižduotn.

2. — Velei, kvaila butu tokia 
mergyna, kad bile bomo paklausy
tu ir važiuotu veju po laukas 
jeszkot.

3. — dagu kitas geidze apsi
vesi, tai žino kur yra mergynn, — 
visuosia miestuosia ras invales, 
kaip Vvžainvje ožkų.

(Kasžiu ar ilgai reiks laukti iki 
Keleivis” tą visą pamatys?

“Rygos Garsas” No. 9 šių metą 
užkliudo gana opų mūsų gyve
nime klausimą, namų darbų klnu- 
aimą. Pasak jo nuomonės, lietu
viai nuolat raginami šviesties, 
skaityti knygas ir laikraščius pra 
dėjo kibti prie šviesos, bet tuo pa
čiu laiku

iŠ antros pusės mums gresia pavo
jus, kad neužsikrėtus poniškumo 
liga ir draug su apšvieta nepradė
jus niekinti darbo.... Ima net pla- 
tinties klaidingos nuomonės, būk 
inteligentas jaunikaitis ar mergai
tė turi sau skaityti nž. pažemini
mą užąiimt kokuo nors ranki, dar
bu savo namuose, ir patįs sau 
pasigaminti reikalingus dalykus.

Kad tai patvirtinti paremta 
n^rųdimais iš kitų šalių mokiu 
tesnių gyvenimo. Mes tam pritar

prieš tūkstančius gerų, rimtų laik
raščių. Juos palaiko tik keletas 
rėksuių, iš kurių didesnė dalis 
svetimtaučių. Tikras, dorai iš
auklėtas amerikietis nei laiko nei 
pinigo bereikalo nemėtis, tokių 
laikraščių nerems. Kas kita su 
ateiviais, ypatingai lietuviais, čia 
toki literatūra auga, kaip ant mie
lių. Netik ką neskursta, kaip 
anglų laikraščiai, bet krauna tūk
stančius, kaip jie patįs praneša, 
tai “Laisvė” prasidėjus beveik 
iš tuščio, o per tris metus dasi- 
grinbė iki tam, kad šiądien skai
to savo turtą dvidešimt tūkstan
čių dolerių “Keleivis” po pen
kių metų gyvenimo sakosi esąs 
vertrts net keturiasdešimt tūk
stančių dolerių. Žinoma, jie ne
mažai moka ir pasigirti, bet vis 
parodo, kad anot p. Omegos, ci- 
cilikavimas tai pelningas biznis. 
Ret tas biznis tegali sekties tik 
tarp lietuvių. Pas apšviestesnės 
tautas su tais dalykais jau pasi- 
roditi nebgali.

Iš vieno mūsų laikraščio logikos.
Kadangi “visas pasaulis paleng

va vystosi, tobulinasi”, kadangi
“reformas, visuomet dirbama iš-

IŠ VALPARAISO, PADANGIŲ.
Sakome, kad Samsonų gadynė 

praėjo. Bet taip nėra. Gyvenimas 
savo bėgyje pagimdo tokius ar
chaiškus sutvėrimus. Tik paklau
sykite.

Dauguma skaitytojų žino apie 
Valparaisą ir jos mokyklą. Žino 
ir tai, kad tą mokyklą lanko ne
mažas lietuvių būrys. Tame bū
ryje randasi keletas lietuviškųjų 

soeijalistų”. Iš jų buvo pasi
žymėjęs T. K.-as ‘oratorius” ir 
net kokio ten cicilikų rajono or
ganizatorium. Kaip tikras cicili
kas, nešiojo plaukus, ant kurių 
nevienas Lietuvoje arklys būtų 
mainęs savo karčius. Lietuviai, 
kaipo daugiau svieto matę, žiurė
jo į tojo “Samsono” plaukus 
skersomis, bet nieko nesakė. Kas 
kita su amerikiečiais: Žiūri, ste
bėsi ir pečiais trauko: “Ką jis 
mano? Juk turėtų žinoti, kad čia 
ne laukinių kraštas, ir kad gyve
na tarp civilizuotų žmonių!” 
Šnekėjo, visaip galvojo ir ant ga
lo sumanė nukirpti plaukus už 
dyką. Susitarė jų būrys ir nu
traukė į jo kambarį “septiniese 
gaidį pešti.” Bet nabagams ne
pasisekė: “Samsonas”, pavaiši
nęs svečius kėdėmis, išgrūdo 
anuos laukan. Ant to dalykai ne
apsistojo. Pritaikę geresnį laiką, 
pasigavo ant gatvės ir jau taikė
si pradėti “frizierystės” darbą, 
kaip staiga tas “socijalistas” pa
sidarė karštu nuosavybės apginė-

čia garsus mimikas, kurs taip 
brangina savo žodžius, kad juos 
vartoja labai retai, vien mimika 
piešia žmonijos vargus; p. Ba- 
voras, atsižymėjęs filosofas. Sa
ko lietuviams trūksta mokytų vy
rų, paklausytų kas, kaip aiškina 
mokslus ponas Bavoras. Ištikro 
nusistebėtų. Tikras filosofas. Ne
senai išrado, kad izraelitai paėmė 
savo vardą nuo viršūnės kokio 
tai nuostabaus kalno, kurio po
nas filosofas savo filosofijos sap
ne matęs.

Akmens verkia, medžiai liūdi, 
kaip mūsų filosofas kalba, tik
tai ta nedėkinga gimnė — žmo
nės šypsosi. Nesupratėliai; Gaila 
jiems ir beždžiones už bobutęs 
skirti, geriaus išvesti iš varlių.

“Oho! net pasistiepiau, ir vai
kučiai pono Bavoro jau čia, kaip 
čia. Pavyzdingi, — tėvą seka. 
Žiūrėk vienas “šakės” glėbį 
tempia, antras “Adomą ir Jie
vą” kišenes prikimšęs, trečias 
galvą pakėlęs, nosį užrietęs, nu
jodama rankomis kreipėsi — šai
posi. Kaip askui patyriau, — 
deklemuoti mokinosi.

Patėmijau dar vieną-kitą iš 
mūsų garsių veikėjų.

“Eina, Eina! pasigirdo balsai. 
Smaliokas eina!” Kur? klausiu 
draugo. Kur truba?

“Nagi va tas, matai, juodu 
ploščiumi pasirėdęs”, rodo man 
draugas paprastą žmogelį.

Nusiminiau. Tai trubos ir ne
matysiu šiandiena, būčiau žino
jęs, niekaip nebūčiau ėjęs, rūs
tauju pats ant savęs.

Prisiartino ponas Smaliokas 
prie mūsų, pervėriau jį akimis, 
niekur nieko. Apsivylian, bet 
pasveikinimui ir pagarbinintnui 
atsikėliau, mat pas mus Lietuvo
je tokiuo būdu sveikindavome 
atsižymėjusius veikėjus. Praslin
ko p. Smaliokas pro manę. Pasi
girdo šnibždėsią.

gražumynai

AČIŪ DIEVUI.
Ačiū Dievui, S. L. R.-K. A. pra

dėjo sparčiai stvertis už skaity
mo. Jau antras metas eina, kaip 
turiu už garbę šiai organizacijai 
knygynykauti, bet ant kiek at
menu, nei man, nei kitiems kny- 
gynykaujant, knygos ne dilo iš 
knygyno taip skaitlingai,'kaip šį
met. Netik kad jau veik visos 
kuopos, bet ir daug pavienių na
rių sau knygų parsisiųzdino. Me
to galas dar toli, o knygų apie 
du šimtu jau išsiunčiau. Jei taip 
ir toliau reikalavimai patesės, ant 
ateinančio seimo mano skaičius 
bus tokis:

Gerbiamieji delegatai! — Turiu 
už garbę Tamistoms pranešti, jo
gei S. L. R.-K. A. knygyne jau 
nei vienos knygos neliko.

Praeitasis seimas man rūgojo, 
neva, ar ne dažnai knygas garsi
nas. Lai palieka viršus seimo. 
Tečiau mano patirimas nurodė 
taip, būtinai, garsinti knygų 
vardus nepažymėjus jų turinio 
mažai tereiškia. Dėlto tai porą 
kartų ėmęs pamėginau kreipti 
draugų domą prie garsinamųjų 
knygų turinio, — esperimentas 
nusidavė labai.

Matomai nevienas svajojo, kad 
jeigu knyga yra dalijama veltui, 
jokios vertės neturi. Kaip ten 
nebūtų, kurie tik knygas ėmė, 
visi prisiuntė padėkonės laiškus. 
O tas reiškia jogei mūsų knygy
ne yra knygos, kurios pataiko 
patenkinti visokių pažvalgų skai
tytojus.

Prie progos norėčiau pridėti ir 
tai, kad neužilgo pasirodįs nauja 
J. Gabrio knyga apie santikius 
lietuvių su lenkais. Šią knygą 
taip-pat, dalysime kiekvienam no
rinčiam draugui. Tai gi tie, ku
rie norėtų įgiti šią knygą, tegul 
pasiunčia man savo antrašus jau 
dabar. Knyga jau yra spaudo
je. Kaip greit apleis spauda, 
kaip greit aš pasiųsiu tiems, ku- 

ns bailiai.J^ųrjrių antrašus jau turėąiiy Beje:
šią knygą privalėtu kiekvienas 
mokantįs skaityti narys perskai
tyti.

Kaip lietuviai susipainiojo su 
lenkais, nieko nedrįso ikišiol drą
siai ir faktiškai pagarsinti. Šioji 
garbė teko ponui Gabriui. P-as 
Gabrys yra geriausis dabartinis 
Lietuvos istorijos žinovas. Skai
tydami šį jo veikalą daug dalykų 
dažinosime.

saldumy- Taip, gerbiamieji draugai, S.
L. R.-K. A. ne taip rūpinasi, kad 
kodaugiausiai narių prisikalbinti, 
kaip kad tuos, kuriuos jau turi, 
gerai išauklėti. Šioji knyga at
sieis apie penkis šimtus dolerių. 
Tai vienok, net ir tokios išlaidos 
mūsų organizacija paneš, kad tik 
jos nariai būtų dvasiškai sotus. 
Taigi norėdami parodyti jai savo 
užuojautą, kas gyvas prisiųskite 
man savo antrašus, kad nereiktų

“Maik, šem, maik lisk iš po 
sėdynės — gėdina draugas Džia
nas.

“Armotą yra? — klausiu.
“Tai jis tiktai tyčia, gązdina”, 

ramino mane draugai.
Susiriečiau ant sėdynės ir vos 

kvėpuoju. O truba trubyja:
Dievas — kunigų smlipytas. Ne
reikia tokio, aš jums padary
siu geresnį, gražessį. Dabar jau laikyti tos knygos knygyne 
trubos balsai pasidarė tokie mei- Kun. Struckus
lųs švelnus, maonųs. Susigriau
dinau aš, “Šakės” koresponden
tas net ašaras lieja, žlebčioja ir 
ponas filosofas, o mano mimikas 
net akis ant kaktos išvertė.

“Brūkšt ir aš per veidą ranka, 
karštas, bet sausas, nėra ašarė
lių. Mirkt — mirkt blakstienas,
— nerieda nelabosios. Net gėda 
pasdarė prieš žmonės, o ir bai-
mė p. “Šakės” korespondento: 
“parašys nenaudėlis, kad žuvis 
kietos širdies, kas tada bus? Už
pykęs užsimerkiau. Nenorėta 
ašarų lieti, akįs, tai ir nematyt 
jums daugiaus trubos, tariau su 
apmauda.

Girdžiu pono Smalioko — tru
bos paskutini, garsą ir nutilsią 
garsioji mašinėlė.

“Pabaigta, tarė draugas, na ar 
nepuikiai kalbėjo p. Smaliokas.

Ves, fain, Džiania, atsakau. 
Pirmą sykį regiu tokius stebuk
lus, labai patiko. Žmogus — tru
ba. Mužėjun, Džianeli, muzėjun 
siėskite garsią tnibą. Tautos pa
puošalu bus, bepigu dabar Tau
tos Namus turėsime, nežus mū
sų gadynės išradimai. Džiaugsis 
anūkai garsiomįs tėvų trobomis.

“Bet matai, maik, nusiminęs 
tarė drangas, nepriima mūsų' 
trubos tose įstaigose, sako netin
ka, perdaug jau skardi.

Še tau, Jurguti, devintinis! 
nustebau ant Džiano žodžių. Tai

WATWBURY, OONN.
L. R. K. A. 4 kuopa Waterbury, 

Conu. laikė Konferenciją 8 A 
buvo pagarsinta organe gruodžis 
kas link. 29 seimo. Kaip mūsą 
buvo pagaminta organe gruodais 
mėnesį, 1913 m. ir 8 nuraerij 
“Draugo” šių metų, kad seimas 
būtų laikomas 2, 3, 4 biržėlio • 
ne kaip centro valdyba apskelbė 
kad seimas atsibus 9, 10, 11, bir- 
žėlio. Gerbiamoji eentro valdy
ba. Laikas jau apie seimą, dar
buoties. Delko centro valdyba 
nieko neatsako, gal sutinka lai- 
mftsų paduota; tik nuo vieno een
tro sekretoriaus p. J. S. Vari- 
kyti ’ seimą tose dienose kaip 
liausko gavome atvirą laišką, kad 
jis sutinka su mūsų apskelbimų. 
Gerbiamoji, centro valdyba, duo
kit greit ataakimą veikiančiam 
seimo komitetui.

Pirm. Pranas 
63 N. Leonard st.,

Šopis.
Waterbury,

Conn.

GLEN LYON, PA.
Nuo senai čia buvo užmanymai 

sudaryti S. L. R.-K. A. kuopą. 
Kovo 5 d. tas užmanymas buvo 
in vykdytas. Vakare buvo laiky
tas susirinkimas. Susirinkimą 
paruošė 75-tos kuopos nariai. Su
sirinkimas nusisekė ir sutverta 
nauja kuopa. Kuopos valdybon 
išrinkti sekanti nariai: Juozai 
Lietuvninkas pirmininku ir Juo
zas Vasilius raštininku. Susirin
kimai bus laikomi pas Šalką.

J. M. V.

Sekančias knygas galima gauti 
S. L. R.-K. A. knygyne.

1. Budas Senovės Lietuvių”, 
Daukanto;

2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr. 
Jono;

3. “Kelionė j Europą”, kun. J. 
Žilinskio;

4. “Kun. A. Burba”. —
5. “Medega mūsų vaistiuinky- 

stei”, D-ro Basanavičiaus.
6. “Lietuviška Kristomatija”,—
7. “Padėjimas Lietuvių Tau

tos”, lietuviškai ir maskoliškai;
8. “Rankvedis Senoviškos Isto

rijos”, kun. A. Miluko;
9. “Pajauta” vertimas;
10. “Petras Žemaitis” vertimas;
11. “Medega Sim. Daukanto 

Bijografijai”;
12; “Naktys”, E. Jungo;
13. “Kražių SkerdyrfS” — ;
14. “Europos Istorija”.—;
15. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy

nės”;
16. “Diedai ir Gražina”, ver

timas ;
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
18. “Prilipo Ožys Liepto Galą”, 

teatras;
19. “Jonas iš Kempės ir Šil

ko”;
20. “Kandradas Valenrodas”, 

vertimas;
21. “Dogmatas apie Pragarą”;
22. “Lietuvių Trakiškos Studi

jos”, Basanavičiaus;
23. “Gramatika”, Kraušaieio.
Adresas:

Rev. 8. J. Struckus,
W anam i e, Pn.

PROJEKTOJAMAS PAŠALPOS 
SKYRIUS.

S. L. R.-K. A. prez. V. Lopin- 
skas “Dr.” N9, ragindamas rašy
ties į susivienijimą, sako: “Yra 
sumanyta ant būsiančio seimo in- 
vesti pašelpinį skyrių. To sky
riaus privilegijomis galės naudo
ties, tik tie nariai, kurie dabar 
priguli prie vieno iš dabartinių 
skyrių.”

Kiek žinau, pašalpinio skyriaus 
projektas visuomenei apsvarstyti 
dar nepaduotas: organe jo dar 
nemačiau; o jau laikas bene bū
tų, tai paskelbti, kad perleidus 
per kritikos koštuvus.

Tečiau dėl to skyriaus jau pa
stebėsiu; jei prez. V. Lapinskui 
jau žinoma, kad to skyriaus pri
vilegijomis tegalės naudoties na
riai, prigulintįs dabar prie vieno 
iš dabartinių skyrių, — tai tar
siu, kad pašalpos skyrius siaurai 
sutaiaytas: investi jį išimtinai tik 
del dabar esančių susivienijime 
narių, — reikštų susivienijimo au
gimą sustabdyti. Kur tad tas 
projektas? Pasirodykit su kepalu 
cielybėj! P. Kelmas.

Talpindami šį p. J. Kelmo at
siliepimą norėtume atkreipti do 
mą tų, susivienijimo valdybos na
rių, kuriems pridera pasirūpinti 
projekto sutaisymu.

“Draugo” Red.

Valdybos antrašai:
Prezid. — Viktoras Lapinskas, 

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

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

Sekr. — J. S. Vasiliauskas, 112 
N. Greene st., Baltimore, Md.

Kasinin. —Pranas Burba, 456 
—458 Main st)., Edwardsvil^ 
Wilkes-Barre, Pa.

Kasos Globėjai: Martynas Ka- 
dzewskis, 2118 W. 20th st., Cbi- 
cago, III., M. Milukas, 3666 RmA< 
mond st., Philadelphia, Pa.

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

Dvas. Vadovas — Kun. J. Danai 
čius, P. O. Minersville, Pa.

Nėra tokio.
Jauna mergelė. — Burtininkė 

man lėmė, kad aš apsivesiu su 
vyru kuris bus turtingas, gražus, 
protingas ir geras.

Našlė. — Kaip? Tai tas būtų 
daugpatystė, nes tai būtų keturi 
vyrai.

Brangiau.
— Kiek tamsta ėmi už pieną? 
— Penki centai kvorta.
— Atvežk man kasdiena tik

žiūrėk kad būtų geras, nes ai 
turiu žmogų, kuris viską bando.

— Tai bus penki centai dau
giau.
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KUČIA.
VBRTB a. MATOnS.

(Tąsa)
Dvasia vedė jį gerai žinotais gatvelėmis; Scroo- 

K« dairėsi į visas puses, bet niekur nematė savęs. 
Pagalios inėjo į Bob’a Cratchit’e nuris, kuriuo
se jau buvo su praėjusia dvasia. Čia atrado mo- 
"liną su vaikais prie kaminėlio.

Visi buvo tylus ir stebėtinai rimti. Rėkaujantie
ji pirmiaus vaikai sėdėjo dabar kertelėje, kaip ir 
l»ūtę staiga pritrukę gyvumo. Petras skaitė ii ati
darytos knygos, kurią laikė ant kelią. Motina ir 
duktė siuvo.

Kada Serooge su dvasia inėjo namų vidun, 
skaitė: “Ir paėmė kūdiki savo garbei.’’

Motina atidėjo darbą. į salį iv uždengė veidą

— Akįs man skauda, gal nuo siuvimo — dre- 
balsų tarė. — Nenorėčiau, kad tėvas pa

statytų, kad raudonos. Be abejonės, tuojaus ateis.
— Valanda jaui praslinko — tarė Petras, už

darydamas knygą. — nuo kurio laiko tėvas vi- 
paaivėlina, — ar netiesa, motinėle!

Visi tylėjo. Motina pagalios, malšindama verk
ia pratarė:
— Buvo laikas, kad tėvas labai skubiai ėjo, 

dar vesdavo Tamuką ant rankų.
— Tiesa, tiesa! — visi paantrino atsidusę.
— Tamukas buvo lengvutis... tėvas jį taip 

mylėjo... Bet girdžiu jį uždurų. Kalbėkime apie 
ką-kitą.

Pasikėlė ir išėjo pasitikti savo vyrą. Bob’as, 
apsisiautęs vilnonių šaliku, inėjo neskubėdamas. 
Vargšas tėvelis! Padavė jau arbatą, kuri buvo 
uždėta ant ugnies; visi bėgiojo apie jį, norėdami 
bent kuomi patarnauti. Mažųjų dvejatas užsi
ūto amt jo kelių ir apklojo jį bučkiais, it norėdami 
jnas pasakyti:

— Mylimas tėveli, nesirūpinkie, neliūskie, — 
juk ir mus taip-pat mylit

Bob’as nusijuokė, prakalbėjo į kiekvieną, it 
sieko nebūt būrę; — pažiūrėjęs stabus, pamatė po
nas Cratebit ’ienės darbą ir tarė, jog labai pui-

tarpu sustojo su vadovu prie geležinės tvoros ir 
pakėlė galvą. Kapinės!

Kapinės! Čionai ištikrųjų ilsisi lavonas, kurio 
pavardę norėjo dažinoti.

Dvasia vedė jį vingiuotais takeliais, tarpe ant
kapių, paminklų ir kitų gailesio ir atminties ženk
lų, pagalios sulaikė ir parodė jam vienų antkapį. 
Dvasios stovyla buvo išdidi, rankos judėjimas — 
įsakantis. Serooge drebėjo.

— Pirm, negu prisiartinsiu prie to akmenio, 
kurį man rodai, pasakykie man, meldžiu, dva
sia, ataakykie man į vieną klausimą: ar tas viskas 
yra vaizdas to, kas gali būti, to, kaa turi būti?!

{Dvasia stovėjo ir rodė ranka kapų, prie kuria 
radosi. Serooge šliaužiojo keliais, nubalęs, dre
bąs; pakėlė raukas, žiūrėjo į dvasios pavydalą, 
kurios pirštas rodė į kapą nuošalį, apleistą, už
mirštą; pagalios nuleido akis su nuilsimų ir per
skaitė:

“RBENSZERI8 SOROOGI.”
— Taigi, tai save mačiau mirties lovoje?
Dvasia mostelėjo ranka.
— Ne, dvasia! ak, ne! — Serooge staiga sušu

ko, griebdamas jos rūbo skvernų. — Klausykis, aš 
esu jau kitokiu žmognm, visai kitokiu; ne tuo, 
kuom buvau, juo apturėjau laimę pažinti tave ir 
tavo brolius! Ar gi nėra dėl manęs pagelbos, vil
ties?

Dvasios ranka sudrebėjo pirmą sykį.
— Gera dvasia! — Serooge jęsė, klūpėdamas 

prie dvasios kojų — užtarkie už mane, suteiki* 
man truputėlį pasigailėjimo! Pasakykie, jog ga
liu permainyti tuos vaizdus, permainant gyveni
mą?! Godosiu nuo šio laiko Kalėdas ir gerai da
rysiu netiktai toje vienoje dienoje, bet per visas 
ištisų metų dienas. Atminsiu praeitį, gyvensiu at
eities minčia. Jūs, geros dvasios turite būti su ma
nu, nes vaikščiosiu nurodytu jūsų keliu.

Išplėtė abi ranki ir staiga pagriebė ištiestų 
dvasios rankų.

Dvasia norėjo jų ištraukti, bet Serooge spau
dė išvisų spėkų. Toje butinėje užsigavo į kų tekį, 
atjautė smarkų skausmą, atsigręžė, atidarė akis, 
sėdo ir pažino, jog randasi savo kambaryje, savo 
gyvenime. Dvasios rankos vieton, neliovė 
lovos atramų.

Kokie tai baisus ir stebėtini tie sapnai!

— Klausau pono?!
— Ar tas kalakutas dar ten tebekaba?
— Kaba; tik-kų į jį prisižiūrinėjau.
— Nupirkie man jįl

(Toliaus busi.

— Ar bus ant nedėlios?
Buvo tai artistiškų puokščių vainikėlis.
— Bus. Ar šiandienų, vėlei sukinkei jį, Ro

bertai?
— Taip, aplankiau netikėtai, pareidama. Gailė

jau, jog jūsų nebuvo, — taip rūpestingai užlaiko
ma viskas! Eisime nedėlioję — gerai? Turime jį 
tnnkvni atlankyti; prižadėjau, jog būsiu prie jo 
AapO kiekvieną savaitę. Mano brangiausieji vai
kučiai?... mano gyvenimas!...

Pasipylė verksmų ir ilgai negalėjo nusimal- 
«inti. Pagalios išėjo į kitą kambarį. Ten kam
bario kampe buvo maža lovelė_ Bobb’as sėdo prie
jas, susimąstė, galop, nusiraminęs grįžo prie šei-

Visi dar šnekučiavo prie kaminėlio. Bob’as pri
minė jiems apie savo principalo seserūną ir apie jo 
mandagumų. — Gatvėje sutiko mane, o matyda
mas, jog esu kaip ir susikrimtęs, — rūpestingai 
klauąinėjo apie nuliūdimo priežastį. Apsakiau 
jam viską.

Nuoširdžiai gailiuosi pono, — suprantu tų 
(Okaumnų ir taip, gailiesi vien iš priežasties pasimi- 
rimo vaikučio, taip numylėto! Jeigu galėčiau kuo
mi patarnauti, — esu pasirengęs.

Yt

Serooge spaudė rankomis nuosavios lovos at
ramą.

— Atminsiu praeitį, — norių gyventi ateities 
minčia! — Serooge antrino sau, iššokdamas iš lo
vos ant grindžių. — Trijų dvasių pamoka pasiliks 
mano atmintyje. O Jokūbe Marley! geras drauge! 
Dievas tau atmokės už tą gerą tavo triūsą. Lai
minu dangų ir Kalėdas ir tave su tavo pasargo
mis. Taip yra, laiminu! Prisiekiu, jog tavo rete
žius permainysiu į palaimą.

Taip buvo susijudinęs, įsikarščiavęs, jog ne 
galėjo išreikšti jausmų, prisipildžiusių jo kruti 
nėję. Imtinių, laike su paskutine dvasia smarkiai 
verkšleno, taigi ir veidas buvo visas-ašwetf«r

— Taip, persimainysiu, permainysiu visus 
tuos vaizdus, pradedu kitokį gyvenimą.

Skubiai rėdydamas, iškraipė drapanas, išver 
tė augštyn kojomis, niekas nesisekė, viskas puolė 
jau iš rankų.

— Pats nežinau, ką darau, kas su manim da
rosi! — sušaukė, verkdamas ir vienu sykiu juok
damasi. — Esu lengvas, kaip plunksna; laimin
gas, kaip aniolas; linksmas, kaip laisvas moki-

Pone Cratchit’e — po valandėlei pridūrė nys. Lai gyvuoja! Kalėdos! Linkiu visiems link-

DnugijK Karui Vsiksittat.
(Paskaita, skaityta vasario 21 d. 1914. “Literati
nė* Maironio Dr-stės“ susirinkime, St. Bonoven- 
turo Seminarijoje, St. Bonoventnre, N. T.)

Pakol žmogus atsiduoda neveiklumui ir savęs 
neapsvarsto, kuo jisai gali būti naudingas sau ar 
draugijai, tol pasilieka mintyje, jog jis visai nau
dingo negalįs nuveikti ir jokio angštesnio tikslo 
negalįs atsiekti. Daugybė tokių randasi visur. Ir 
kas gi iš to viso išeina?! Liekasi, taip sakant, ne 
sau žmogus, nes visuomet atsiduoda ant kitų ir 
meldžia jų, ydant jam padarytų tą ar tą, arba pa 
tartų, kaip tas ir. tas dalykas turi būti atliekamas 
Išsirodo, jog jis negyvena savimi, bet priguli nuo 
kitų. Iš kitos gi pusės žvelgiant — sunku yra žmo
gui vienam nusikratyti nuo panašių minčių ir savo 
gyvenimų įvesti kitokion vagon. Atsitinka kartais, 
kuomet koks priepuolys arba koki vienata, kuri 
pataiko išvesti jį iš paniekinimo savęs ir jo gy
venimui priduoda jausmus, kurie įveda jį kitokion 
gyvenimo sferon.

Tankiai pasitaiko, jog net geniališkiausieji 
apleidžia šį pasaulį nieko nepalikdami po savęs, 
nes vien tik dėl to, kad neapsvarstė savęs, nepa
žino savo gabumų; taipo-gi, pasitaiko, jog panaši 
žmonės, kad ir veikia, darbuojasi, savo talentų ir 
gabumus aukauja visuomenei, o vienok miršta ne- 
apkainuoti, nes jiems gyvenant jų nepažinta, ne
žinota visuomenės, dalei kurios jie savo gyvenimų 
aukavo, kokių naudą jai gamino. — Ir pas Lietu
vius randasi vienatų, kurios atsižymi ir atsižymėjo 
didžiais talentais. Paimkim kad ir Duonelaitį, ku
riam Prūsų lietuviai ruošiasi pastatyti pamink
lą, apleido šį pasaulį niekam nežinomas, neapkai- 
rootos; neišdavė, rodą iš savęs to, kuomi gamta 
bonso jį apteikusi, — talentas, kurį turėjo, nepasi
rodo nei jam, nei kitiems naudingas. Taip, bet 
šiandien jį pažinome ir lietuviai už jo genijų, kurį 
paaukavo savo viengenčiams, stengiasi ir rengiasi 
jį pagerbti amžinu paminklu.

Ir dabartiniame laike randasi vienatų, ku
rios galėtų daugi’ką. nuveikti, jeigu susiprastų, pa
žintų savo pasiuntinybę ir savo gabumus, kadangi 
kiekvienas mūsų apdovanotas protu valdo savyje 
šiokius ar kitokius gabumus, jau tai augštesnia- 
me jau tai žemesniame išsiplėtojimo laipsnyje.

Ir tokios ypatos iškiltų augštai, jeigu jos tik 
pažintų savę, suprastų ir dažinotų, ką jų gabumai 
gali visuomenei suteikti, kokią naudą pagaminti 
Kad suprastus kiek daugiau, kad žmogus gyvenąs 
ir veikiąs kitų draugijoje, daug daugiau gali su
teikti jai naudos, negu individuotas, gyvenąs pats- 
san vienas^ taa gsn aišku ir suprąotama.

sulaikyti viena kitų, pamaži susipranta, jog geriau
veikti visoms išvien bendram tikslui atsiekti, ne
kaip gaišti savytarpinėje kovoje. Tuomet jos pa
meta griauti ir pradeda statyti. To darbo vai
sium yra struktūra, kurios gerumas ir tobulybė 
priguli nuo laipsnio draugijos spėkų išsilavinimo. 
Daugiau, nors nepilnai, šviesos užmes ant viso 
klausimo pavyzdi* iš Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Pradžioje jie neturėjo jokios organizacijos nei 
vienybės. Buvo, tai išblaiškytos spėkos, visados 
tarpen savęs boaibariančios; bedieviai kaliojo ka
talikus, šie neapkentė bedievių, iš abiejų tyčio
josi lenkberniai ir t. t. Buvo tiktai peštynės, o 
statymo jokio. Bet apie 1890 m. jie susiprato, kad 
geriau dirbti išvien, nekaip ka uties tarpe savęa 
Tuomet laisvamaniai padėjo į krepšį savo 
“bedievybę”, o kuningak savo “fanatiz
mų”. Pradėjo lieties į krūvas: konserva- 
tiviški elementai prisirašė prie progresiviškųjų 
organizacijų, o progresiviškieji prie konaevva- 
tiškųjų. Prasidėjo darbas tautiškoje dirvoje vie
nybėje. Tai buvo tautiškosios bendrųjų spėkų vei
kmės vaisius. Panašių susipratimų, nors ne tap pil
nų ir tobulų, Amerikos visuomenėje buvo ne vie
nas ir be abejo bus dar daugiau Atsirasdavo jie 
visados tik tuomet, kuomet kova nusibozdavo ir 
spėkos pailzdavo***). Tuo tarpu lai užtenka žinoti, 
jog draugijos spėkos amžinai ieško lygsvarybės ir 
jog draugijos bendrųjų spėkų didžiausiu tikslu yra 
artinties prie konservatizmo ir nedavimo aikvoti 
savęs. ,

Taigi ir męs pamatę visus nesutikimus ir ko 
lionės, susispietėme į vieną būrelį, kuriame ma
nome pradėjus veikti vienybėje. Pamatėme, taipo
gi, jog nebūnant susirišus į vieną moralį kūną, ne
galime būti tvirtais. Taigi, susispietę į šią mūsų 
draugijėlę, žinoma, bus ir priešingų nuomonių, 
bet gi principe — “Dievas ir Tėvynė” — męs esa
me ir būsime bendrųjų spėkų vaisium arba socia- 
liškoji struktūra ir jeigu veiksime išvien virš- 
minėtu principu, manau, jog bus kuomet iš mūsų 
tvirtai sudarytas kūnas, kurį sunku bus sugriau-

Naujos Knygos.
NAUJOS KNYGOS.

Šv. Kazimiero Draugijos leidi
mai.

1. Dvejopas Galas. Parašė I. D. 
Kareivis. Pusi. 32. Kaina 10 kap.

Originale apysaka iš lietuvių 
gyvenimo.

2. Rūtelių Darželi*. Pamokini
mas kaip žolynai auginti. Su pa
veikslėliais. Sustatė M. Grigonis. 
Pusi. 36. Kaina 12 kap.

Veikalėlis pašvęstas kaimo mer
gaitėms, kurios galės rasti sau 
daug naudingų pamokinimų, kaip 
taisyti darželius, apie žolynus, 
gėlės ir 1.1. Gražiai iliustruoto.

3. Auklėjimo pamatai Iš len
kiško originalo vertė P. S. Pusk 
80, kaina 40 kap.

Knygelė skiriama pirmiausiai 
vaikų mokytojams bei mokyto
joms, bet savo stiliumi prieinama 
ir kitiems, kuriems rūpi jaunuo
menės išauklėjimas.

4. žmogaus iasinitulojimas ir 
paleontologija. Parašė Pr. Dovy
daitis. Pusi. 24-į-IX. Kaina 15 k.

Yra taizkritiškaa atsakymas į 
Dr. Avyžonio ir kitų darvinistų 
raštus.

»—užeikie bet kurią dieną pas mane, norėčiau su 
jono pasikalbėti. — Parodė man didį prielankumą: 
kalbėjo, kaip draugai tartum, asmeniškai būtų 
pažinojęs Tamuką.

— Tas ponas turi šaunią širdį — pritarė poni 
Oaterit ’ienė. **

— Neabbėjotum apie tai, jeigu su juom kal
bėtum; aniuolas, ne žmogus. Kas žino, ar nesuras 
bent kokio užsiėmimo Petrui?

— Girdi, Petrai? — patėmijo poni Cratcbit’ie- 
»ė.

— A! — sušuko viena iš mergaičių — Petras 
tuojaus apsivestų ir užsidėtų kokią nors prekybos 
sankrovą.

— Nei manyti nemanau apie ženybas! — už
protestavo Petras supaniekinimu.

— Nieko nereikia atsižadėti, mano sūnau — 
tarė Bob’as —vienok esu persitikrinęs, kad liki
mas perskirs ir mus, bet niekas iš jūsų neužmirš 
apie nelaimingą mūsų vaikutį, — niekas neuž
mirš apie jį, apie tą pirmutinį persiskyrimą!

'• — Niekas! — visi pritarė.
— Ir žinau, jog galiu už jus drąsiai prisiekti, 

kad atmindami meilumą ir kantrybę mūsų nelai
minga Tamuko, visi būsite malonus, kantrus ir 
mylėsite viens-kitą.

Taip, mylimas, brangus tėve! 
i — Laiminu jus visa siela! visa širdžiai

Visi apsikabino, pasibučiavo: visų akyse buvo

— Dvasia! — tarė Serooge — atjautimas sako 
man, jog mūsų persiskyrimo valanda artinasi. Pa- 
nakykie gi man pirm persiskyrimo, kas buvo tas 
nelaimingas, aname tamsiame kambaryje, mirties 
lovoje?

Vietoje atsakymo dvasia smarkiai nešė jį į 
geldos apylinkes. Niekur nesusiturėjo, nors Serooge 
ir meldė jos apie tai.

— Palaukie, per pasigailėjimą! Jnk gi tai 
mana namai kuriuose gyvenu, čia mano kantoras, 
pavelykie, lai pažiūrėsiu, lai pamatau save tokiu,
kokio, ateityje būsiu.

— Mano namas randasi čionai, delko gi vedi 
mana kur kitur!

Nepermaldaujama dvasios ranka nuolat ro
dė pirmyn; vienok Serooge pažiūrėjo pro langą. Bu
to tai kantoras, bet kitaip sudarytas, kitaip ap- 
iviestas, kas kitas sėdėjo jo vietoje. Dvasia nuo
lat rodė kelią.

Serooge slinko paskui jų neramus, uždavė 
an klausimą, kas galėjo su juo pasidaryti. Tuo

smių švenčių! laimingų metų! Mano Dieve! Dieve 
mano!

Bėginėjo po visą gyvenimą: iš miegamoji kam
bario j salioną, j gabinetą, — galop net kvapo 
jam pritruko.

Tame rindelyje buvo miltų košelė, — kalbėjo 
sustodamas prie kaminėlio, — tomis durimis inėjo 
Marley’o šmėkla; toje vietoje sėdėjo dabarties 
dvasia! Pro tą langą mačiau vaitojančių dvasių 
šešėlius. Taip, mačiau! 0 dabar viskas randasi 
paprastoje vietoje. Mano Dieve! — Pra
sijuokė sveiku ir nuoširdžiu juoku, — nes nesijuo
kė nuo neatmintrnų laiką. — Net nežinau, kokia 
diena šiandieną. Nežinau, kiek laiko praleidžiau 
dvasių draugystėje. Nieko nežinau. Mažai ką tas

Dabar gi prieikime prie gamtos dalykų ir 
pamatykime josios spėką, tvarką, kurią galėsime 
gan teisingai ir paralėliškai pritaikinti prie vi
suomenės draugijų, o tuo pačių sykiu ir prie mū
sų pačių būrelio, kurin susitelkiame, ydant veikus 
išvieno, kad ir nevienų esame nuomonių ir svajo
nių.

Taigi. Pačioje prigimtyje, matome, jog gamtos 
spėkos yra priešingos viena kitai t.y. viešpatauja' 
amžina kova -tarp įvairių įvairiausių spėkų. Kiek
viena galybė susiduria su pasipriešinimu, kitaip 
nebūtų energijos. Jeigu pav. saulės systemoje een- 
trifuginės spėkos nebūtų amžinai sulaikomos cen- 
tripietinių spėkų, tat planetos iššoktų iš savo or
bitų ir pradėtų lėkti tiesiomis linijomis, o tuo
met pasidarytų chaosas visatoje. Bet kad abi spėkos 
prilaiko viena kitą, tai matome tvarką systemoje. 
Štai kur guli tasai tveriantis, bei suduruojantis 
viską principas arba kitais žodžiais pasakius yra 
tai bendras darbas visų prigimtųjų spėkų*). Taip- 
pat yra ir su žmonėmis. Visuotinoji yra tiesa, jog 
ypatos svajonės nėra taspats kitosios. Kiekvienas 
turi savo išvedimus, savo nuomones. Bet gi yra 
principas arba įstatai kurių žmogus turi prisilai
kyti, kad kartais ir nenorėdamas.* Tasai principas

Mūsų draugijėlė yra toji vienata arka prie
puolys, kurs išrves mus iš neveiklumo ir įves aug- 
štesnėn lietuvių dvasios sferon, jeigu tik mūsų 
kiekvienas stengsis sulig savo išgalės interesus 
ties tąja draugijėle, ir pasidarbuoti šmemi-tuomi 
ar tai paskaita, ar prakalba, arba kitu. Jinai; jei
gu męs to norėsime, bus dėl mūsų lietuviškosios 
dvasios mokykla, nes po josios priedanga męs la
vinsimas prigimtoje kalboje, be to su laiku męs 
stengsimės pažinti Lietuvos įstoriją, raštiją ir nū
dienį lietuvių judėjimą. Taipogi; mūsų tarpe užsi
megs tautiniai draugiški ryšiai, nes nesiejus vi
suomet svarstysime, ir kalbėsimės lietuviškai, ir 
stengsimės suprasti kiekvieno tautiškus jausmus 
ir dvasią. ,

Panašus veikimas mūsų tarpe, be abęjonės, 
įvyks. Žinoma, patįs turėsime stengties šį-tą pri
siruošti nuo savęs, bet neatsiduoti ant kitų, jeigu 
tik patarime, per tai lavindamiesi gausi-viešame 
veikime, prisirengsime viešan veikman, kas tan
kiai gali pasitaikinti, kad būtumėme iššaukti bent 
kokiame susirinkime ką nors prakalbėti. Taigi, 
būsme jau prisirengę ir ne taip jau sunkoka mums 
patiems bus tuo laiku bent ką prakalbėti.

Tik veikime neatsitolinkime nuo mūsų garbingo 
Maironio išvadų, kuriąs idėjo jisai rašydamas 
“Lietuvos Istoriją”. Paklausykime, ką jisai ^sa
ko: —

apeina. Esu kaip naujai, — užgimęs kūdikis, ak ak! j arba įstatai daugiausiai yra užlaikomi ir jų prisi-
Bažnyčios varpų atbalsis pertraukė link- 

mus šukavimus.
— Ben! ben!! puikiausia, stebuklinga muzi

ka! Iš akkordų skambėjimo leipstu!
Pabėgo prie lango, atlapai atidarė, pažiuro 

gatvėn: mažiausios nebuvo miglos, pūgos. Šaltis 
linksminąs, atgaivinąs, kraujas vikriau plaukia gjs- 
lose, aukso saulė, dangun prasijuokęs ir tie džiau
gsmingi varpai! Iškilui, stebuklingi!

— Kokią dieną turime šiadieną? — užklausė 
per langą šventadieniai apsirėdžiusio vaiko, kurs 
sustojo ir nustebintas į jį žiūrėjo.

— Ką? — užklausė, plačiai atidarydamas akis.
— Kokią dieną turime šiandieną? Drauge, pa

sakykie !
— Šiandieną? — Ar ponas iškritai nuo mė

nulio? — Šiandieną turime Kalėdas!
— Kalėdas! taigi, nieką nepraradau, viskas sto

josi vienos nakties bėgyje! Dvasios viską pada
rė keliose valandose. Gali viską, ką tik panori! 
klausykie gi, mažas!

— Ką ponas paliepsi!
— Ar žinai tą sankrovą ant kertės, kur par

duoda paukščius ir rūkytą mėsą? Žinai, ten, kur 
užsisuka kiton gatvėn, po dešinei!

— Dar gi nežinočiau!
— Sumanus vaikė — Serooge tarė. —Šaunus 

vaikė. Matei ten kalakutą, kabantį lange? Ne tą 
— mažą, bet didelį, tą pnikųf

— Ak! taip, žinau, tiesiog toks, kaip aš — 
vaikas atsakė.

— Žavėjantis vaikas, kaip išmintingas vai
kas, kaip meilus tas pasikalbėjimas! Kas gi tai 
paaitikėjo — Serooge kalbėjo į savę, —Mano ka
tinėli I

turiama organizacijose. Ir jųjų sanariai, bei nariai 
prilaiko, taip sakant, viens kitą. Kitaip nebūtų 
tvarkos.

Eikime toliaus. Pavyzdiu paimkime kad ir me- 
kauiką. Matematikai vadina mekaniką gražiau
siąja matematikos šaka. Mekanika yra tai mok
slas apie tai, kokius rezultatus išduoda fyziškosios 
spėkos, kada jos viekin ir kada sustoja veikusios. 
Mekanikos vadovėliai mokyna, kad spėkos sus
toja veikusios, arba — kaip tai sakosi — ilsisi, 
tuomet, kuomet atsiekia lygsvarą t. y. kuomet viena 
kitos negali apveikti. Apie stovį spėkų, kuomet 
jos ilsisi, vadovėliai rašo pirmiausiai. Toji raeka- 
nikos dalis vėdinasi statika; antroji dalis, kurioje 
aprašomos spėkos ne lygsvaroje t. y. kuomet jos 
juda, vadinasi dynamika...” — Pritaikinkime prie 
dr-gijos veikimo. Taigi. — “Taipo vadinamos” 
draugijos spėkos” bedirbdamos ilgesnį laiką ir 
besikaudamos tarpe savęs, galop pailsta, arba ge
riau sakant, susipranta, jog naudingiau yra pames
ti tarpusavinės kovos ir pradėti darbą išvien, ra
miai, vienybėje. Tuomet atsiranda draugijoje ramy
bė, tvarka. Tai statika. Bet toje pačioje dr-joje vis 
atsiranda žmonės, (įstaigos), susidraugavimai ir 
1.1., kurie ramybę draudžia, tvarką ardo ir ap
skritai imant, bando įvesti naujaR draugijos for
mas. Tai “neramios dvasios” — dynamiškosios 
spėkos ir tai vadinasi dynamika”••).

Prieikime prie draugijos organizmų. Yra tai 
bendrai smsispietusioa spėkos, arba kaip kitaip 
pasakius, yra tai “įvairios spėkos, veikiančios 
draugijoje, kurių kiekviena savyje yra griaujančio- 
ji, besistumdydamos tarp savęs ir besistengdamos

•) Patrimpus: Evoliucija ne "RevoUncija, pusi. 24. 
••) Ten pat, piml. 0^24.

“DRAUGO” AGENTAMS. 
Visų “Draugo” agentų ir pa- 

vienių numerių pardavinėtojų 
prašome primušti atskaitos kas 
mėnuo. Tie, kurie gyvena ne Chi
cagos mieste, neparduotus nume
rius teiksies sugrąžinti vieną kar
tą į tris mėnesius.

“Draugo” Adm.

ATSMAUKIMAS.

Broliai katalikai! Zapyškio pa
rapijoms rūpinas pabaigti nau
ją mūro bažnyčią statyti. T&m 
darbui trūksta lėšų; parapija li
ko visai silpnutė, nes trečia da
lis jos gyventojų atskilo nuo jos 
ir prisišliejo prie Lekėčių.

Kas pritaria Dievo namų sta
tymui, ypač Zapyškiečiams iš
eiviams turi būti- maloniu dalyku 
ir jų domą ypač kreipiame, kad; 
atmindami save gimtinę paremtų 
šį darbą, o sugrįžę ras gražią baž
nyčią.

Aukas galima siųsti Zapyškio 
klebamai sakančiu adresu: 

kui’
P. S. Rinkti tarpe Ame

rikos visuomenės, nuo Zapyškio 
bažnyčios statymo komiteto turi 
įgaliojimą Juozas Lapinskas. 
Brooklyniečiai ant pradžios per 
jo rankas jau sudėjo $70.00.

Aukuojantieji per J. Lapinsko 
rankas lai adresuoja:

J. Lapinskas, 162 Metropoliton 
avė., Brooklyn, N. Y.

TEATRAS.
WATBRBURY, CONN.

Vasario 23 dieną, teatrališka 
draugiją, “Aušra” parengė vaka-

“Tėvynės meilė negali būti be Dievo meilės, 
taip jog žmogus, kurio nepajudina viršprigim- 
tiniai (arba “supernaturališki”- jausmai, nieka
dos negali tikrai ir išmintingai mylėti savo tėvų 
žemės. Todėl klysta labai tos karštos jaunos galvos, 
kurios sako, jog Lietuviams užtenka vieno mok
sliško apšvietimo. Šviesos, berods reikia, bet mok
slas be tikėjimo (religijos), vienas, dar neišaug- 
ština žmogaus, neįkvepia dorų ir augštų jausmų, 
nepastipring ir nepakelia nupuolusios dvasios, ne
sipildo užšalusios širdies. Patys tėvynės mylė-Įrą. Vaidino dviveiksmį veikalą: 
tojai, jei išsižada tikro tikėjimo, tai neturėdami Į “Sulig naujausios mados”. Vai- 
po savim tikro pamato, neužilgo nustoja ir mei-idinti nekaip pavyko, nes tūli ar
ies tėvų žemės, nes nemato tikros saulės, kuri duo-, tistai labai tyliai kalbėjo, sun- 
da šilumą. Nenoriu pasakyti, jog męs turime tikė-, ku būvi sugaudyti jų kalbos žo- 
ti dėlto tiktai, kad mūsų Tėvynės geras to reika- džius. Merginos — kiek geriaus, 
lauja, bet jog ir tuose dalykuose šventas tikėji-1 bet ne visos. Pertraukoje p. Šingž- 
mas yra mums lenta iškelbėjimo nuo paskan- 
dos****).

Taip tai Maironis ir rašė savo bistoriją.
Tatai prisilaikydami to visko, pasitiki!, jog 

kiekvienas mūsų stengsimės sulig kiekvieno išga
lės bendrai veikti ir vienybėje vis žengti geryn 
ir tobulyn. Taigi, stengkiraės, ydant iš mūsų kiek
vienas ateityje butų vykęs ir prisiruošęs darbininkas 
jau tai katalikiškoje, jau tai tautiškoje dirvoje.
Augšeiausis tokį darbą palaimins ir męs patįs jausi
mės laimingi, nes teisingai mūsų Maironis išsitarė:
“Lamingas tas, kurs aušrai pradedant tekėti, kaip 
milžinas į darbą stos”!

Taigi, šalin iš mūsų tarpo “dynamiškosios 
spėkos”, kurios griauna viską, bet jų vietoje lai 
gyvuoja tveriančios ir viską sudorojančios.

Užbaigiant, nepro&alį būtų čia priminus K- 
kos “Labora”

“Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grudus 
Ir dirvos neapleiski! Tuomet, kada jausi,
Kaip knns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: ne sėsi, ne pjausi.

“Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji,
O ydant neitų ugnis ta ant nieko!

“Kol da idealais, brol, besigėrėsi,
Siek prie idealo, tik doro ir augšto,
O skubink!..*..

“O jeigu apilsi sunkiam darbe savo 
Ir, nykstant spėkoms jau, nuliūsi, nerimsi, 
Tai žvilgtelk ant darbo jaunų draugų tavo — 
Vienoj akymirkoj išnaujo atgimsi. ----

A. Tamoliunas.

•••) Ten pat, pusi. 26.
Meironis: Lietuvos Tetori.ia, pusi. 5.

dinis padeklemavo Vaičaičio ei
lių. Tos pavyko gerai. Vakaro 
rengėjai nepasiruipino atspaus
ti programų, o be jų nežinai kas 
ir kokią rolę atlieka. Teisinosi 
neva nesuspėjo, o tečiaus languo
se tai buvo prikrauta.

Dar turiu pridurti, kad šį va
karą netik artistai išėjo silpni, bet 
ir publika parode daug ydų: krū
va, vadinamų socijalistų, su to
kios pas dvasios skaitveidėmis, 
susėdę kampė, kreipė į save do
mą. Norintieji matyti šį tą sceno
je dėl nenuoramų, lieka nepa
tenkintais. Vakaras baigėsi trnk- 
šmingais šokiais, kuriais palydė
tom linksmas Užgavėnių dienos.

Kaino Vaikas.

ATHOL, MASS.
21 d. vasario “Šv. Kaz. Pik 

Blaivininkų Draugijos artistai — 
mėgėjai vaidino vienaveiksmį 
scenos vaizdelį “Degtinė”.

Vaidininimas išėjo gerai. Pub
lika karštais delnų plojimais 
liūdyjo jo pasisekimą.

Gerai savo roles atliko: p. B. 
Višniauskis — Kandant, p J. 
And ril tunas — šaltišius, p-lė 
P. Varabauskaitė — Salamė- 
jos. Silpniau kiek vaidino 
p. V. Matulis — Stasio rolėje; 
kiek daugiau drvsos ir būtų iš
ėjęs visai gerai.



DRAUGAS Kovo (March) 12, 1914,

Vaikų roles: Onutės, Petruko, 
Magdutės gerai atliko mūsų ma
žučiai artistai: N. Petrauskaitė, 
P. Dragūnas, ir P. Timašiunaitė.

Vaikinų rolės buvo jau per
daug trumputės, kad jiems ne
buvo kur savęs pažymėti.

Įspūdis iš vaidinimo pasiliko 
geras, ypač, kad tarpe mūsų jau
nimo atsiranda tokių gabių ar
tistų, kurie galėtų rengties be

K ____
Blaivybes Dirva.

BLAIVYBĖ IR ALKOLIZMAS.
Blaivybė yra vienu doros laip

sniu. Blaivų žmogų kiekvienas 
daugiau godoja, nekaip girtuok
lį. Šeimyna yra laiminga, kurioje
tėvai blaivininkai. Žmogaus prie- 

baimės ir prie rimtesnio kokio Į dermė yra dorinties, tobulinties,
veikalo.

Monologai, chorai (buvo net 
du; mažų mergaičių ir didžiųjų) 
deklamacijos pridavė vakarui 
daug gyvumo.

YĮiač monologai: “Girtuoklis 
grįžtantis namo’’ ypatoje p. J. 
Šukio taip natūraliai, kad iš
tikrųjų rodėsi, kad ten ant sce
nos baladajosi girtuoklis; “Skur
das... Vargas,’’ p. J. Andriliuno 
laikytas sukėlė tarp publikos 
daug juoko, o kai-kurie žiūrė-

taigi pirmiausia reikia tapti blai- 
vinįku. ,

Mūsų visuomenė blaivininkus 
skiria į dvi rųši: — į pilnųjų ir 
nepilnųjų. Ši pastaroji* rųšis nėra 
jokiais blaivininkais ir to bran
gaus vardo neturi tiesos sau skir
ti. Ir kasgi per blaivinįkas, jei 
gali gerti kiek nori, bitik nepa
sigertų. Stačiai juokinga. Jeigu 
būtų, kaip kad yra fabrikuose, 
kur vasarą ddrbininkai būtinai 
turi vartoti alų, nes kitaip alp
tų iš nuovargio bei kaitres- taitojai šinokšt! ir užrašų kny- , _ x

... , ,idar butų pakenčiama. Bet ne sagutes ištraukė įs kišenes, kadi,. w A __ .
pažymėjus jiems tinkančius žo
džius.

Puiki buvo “Namų šeiminin
kė” p-lė P. Varabauskaitė. Pa
sirėdžiusį lietuvės Talietės dra
panomis trusiasi po stubą, dai
nuodama ir.... žadėdama kovoti 
prieš moterų sidiečių priespau-

Dainelės kaip vieno taip kito 
chorų praskambėjo maloniai. 
Mažuma gadino įspūdį mažųjų, 
choras. Kartais per daug girdė
josi angliška žodžių ištarmė, su 
laiku tas išdyla.

Vaikeliai pažaidė kelius žais
lus, padeklemavo gražių eilučių. 
Taip-pat ir mūsų jaunimas. Kai- 
kurios labai dailiai buvo pasaky
tos.

Publikos prisirinko pilna po- 
bažnytinė svetainė ir galima 
pastebėti užsilaikė ne visai ra
miai.

Malonu būtų, kad po Velykų 
athol’iečiai vėl parengtų tokį 
dorą, gražų pasilinksminimą.

J. E. Kar s.

liūnuose arba namie vartoti svai
galus. Maukia sau aluti kaip ver
šis aš, girdi, blaivininkas! Dar 
karta’ tvirtinu toki blaivininkai 
nėra blaivininkais ir tas vardas 
jiems nepridera.

Pirmos rųšies blaivininkai yra 
tikrieji, jie nevartoja jokių svai
ginamų gėrimų.

Blaivininkų stiprybė yra drau
gystėse. Visur, kur tik galima, 
reikia tverti blaivininkų kuopas. 
Antra į kuopas raginti jaunimą ir 
suaugusius. Jaunimas — tautos 
pamatas: kaip jisai bus vyres
nės kartos išauklėtas, tokia, bus 
mūsų tautą ateityj. Nuomonė, 
kad į blaivininkus pritraukt se
nus žmonės girtuoklius yra klai
dinga ; ji yra gera tik išto atžvil
gio, kad žmogus pasenęs švariau 
užsilaikys ir tiek. Būtinai turi
me savo domą atkreipt į jaunimą.

Kokias pasekmes duoda blai
vybė visi beabejo žino, o kokius 
girtuoklybė irgi žino. Baigiant sa
vo straipsnelį paminėsiu iš New 
Yorko lietuvių gyvenimo pasku 
tinose dienose porą girtuoklybės 
vaisių. Pereitą savaitę begeriant 
saliūne susikivirčijo lietuvis K. 
su_ čia gėrusiais negrais. “Kas 
tu man?...” ir susikibo. Negrai 
vyrai narsus, ilgai nelaukė, pei 
liūs iš kišeniaus ir.... supiauste 
vaikiną. Šis, palicmonų išgelbė 
tas, kelias dienas ligonbūtyj pa
gulėjęs atidavė Deivui dūšią.

Šią savaitę žmogus S. gėrė sa 
liūne su savo draugais: beger- 
riant susikivirčijo, stvėrėsi vie
nas kitam už krūtų, paskui už 
kedžįų ir per šonus. Vieno matyt 
būta drutuolio pastvėręs kėdę 
rėžė per koją žemiau kelieno: ge
ležinė kėdę lūžo pusiau, bet su 
tą vargo nėra geležį sunituos ir 
vėl kėdė sveika, o kaulo nesuk-

PITTSBURGH, PA.

Vasario 16 ir22, Šv. Vincento 
Dramos kuopelė, Šv. Vincento 
lietuvių bažnytinėje svetainėje, 

įri-.-Qilra,nę dramos vaiz- 
r«K« ir Milinė”. - -

Šis iš liaudies gyvenimo dra
mos vaizdelis, į publiką darė ne
paprastą įspūdi. ,

Vadovaujančios rolės buvo la
bai gerai atliktos, ką liudyjo 
gausus rankų plojimas.

Patiko lab.;i publikai tautiš
ki šokiai “Klumpakojis ir Suk
tinis”, tautiškuose drabužuose 
atlikti. Patiko taip-pat ir dai
nos šiam vaizdeliui parinktos,
kurias išmokino p. K. Diržis. Hjuosi’ nesuliPisi ir žm°Sus elge‘P-
'Abelnai, drąsiai galima priskai- 
lyti Ji vaidinimą arba vakarą, 
už labai gerai pavykusį. Abu va
karu publikos buvo skaitlingai pri
sirinkusios; vis tai ačiū darb
štumui Šv. Vincento Dramos 
kuopelės, kuri taip dažnai ir ne
pailstančiai darbuojasi scenos 
dirvoje.

Sudainavo taipgi vietinis cho
ras keletą gražių dainelių kaip 
tai: “Oi tu Jėva Jėvuže” ”Šių 
nakcely” ir 1.1., ką vis taip-pat 
liūdyja darbštumą vietinio var
gonininko p. K. Sabonio.

.Ten buvęs.

ta visą amžių.
Tai girtuoklybės pasekmės lai

ke dviejų savaičių ir tik tarpu 
vienos tautos bei viename mieste. 
Kiek nelabų alkoliaus vaisių bū
na visame pasaulyj laike metų? 
Tesprendžia patįs skaitytojai.

J. Širvintas.

kinių ir seminarijos auklėtinių. 
Uždėtojas šios kuopos buvo V. 
Kazkauskas, (dabar kunigas ir 
iždininkas centro P. BĮ. valdybos). 
Išpradžios kuopa susidėjo tik iš 
keturių (kokių? Red.) draugų. 
Patsai užmanytojas likosi išrink
tu pirmininku. Laiko bėgyje kuo
pelė pasididino ir už metų ji 
turėjo apie 10 narių. Bet, mok
sleiviai kas metai pažengdami 
moksle ne gal užsilaikyti toje pa
čioje vietoje : vieni baigia mokslą, 
kiti aplinkybių priversti danginąs 
į kitas mokyklas. Todėl, mokslei
vių kuopos labai nepastovios. Tas 
pats ir su moksleivių P. BĮ. kuo
pele

Praeitais metais pirmininkau
jant dr. P. Lapeliui, kuopon pri 
gulėjo 8 nariai, bet šiais mokslo 
metais dikčiai sumažėjo, kad par- 
grįžusieji po diklaikių į mokyklą 
nedrįso nei viešų susirinkimų da
ryti. Taip tęsėsi per keletą mė
nesių ir nežinia, kada būtų pasi
drąsinę sueigą sušaukti, jeigu ne 
neparaginimas iš centro valdybos 
duokles atsiteisti. __

Tuomet tai pirmininkas P. La
pelis, apsvarstęs, paskyrė P. BĮ. 
susirinkimui 22 d. vasario. Ka
dangi kas šventadienis yra čionai 
pamokos lietuvių kalbos, todėl iš
puolė tą dieną padaryti du susi
rinkimu.

Pasibaigus pamokoms literati- 
nes “Lietuvių Vilties” draugijos, 
pirmininkas P. Lapelis atsišaukė 
į visus draugus patardamas pa
silikti Pilnųjų Blaivyninkų susi
rinkime, kuris tuoj turėjo būti. 
Tečiaus nei vieno neatsirado, ku
ris būtų pasilikęs pasiteirauti, ko
kią svarbą P. BĮ. sveria: neat
kreipdami jokios atydos į klausi
mą, visi skubinos išsinešdinti iš 
salės. Tas labai nepatenkino P. 
Lapelio, kursai atsiliepė į išsi
danginančius iš salės draugus šiais 
žodžiais: “Tas ne moksleivis, ku
ris nenori prijausti Blaivybei”. 
Tasai skaudus sakinys, gal ne
vienam į širdį kritęs atneš ir pa
geidaujamą vaisių, nes mąstantis 
žmogus, užtikęs ką nepaprasto, 
pradeda svarstyti ir prieina prie 
įsitikrinimo. Todėl gal ir iš mūsų- 
draugų, kurie prieis prie to įsi
tikrinimo ir pamylės pilnąją blai
vybę.

Prasidėjus blaivininkų seimui 
pirmiausiai buvo renkama nauja 
valdyba. Į pirmininkus buvo pa
statyti du kandidatu: P. Česna 
ir I. Valančiunas. Viešu balsavi
mu išrinktas Pijus Česna pirmi
ninku, Ignas Valančiunas rašti
ninku, Longinas Kavaliauckas iž
dininku, Juozapas Koralius kny
gių.

P. Česnai apėmus pirmininko 
vietą, prasidėjo svarstimai apie 
draugijos veikimą, bet dėl mažu
mo narių nenutarta savaimi veik
ti, bet, gavus progos prie litera- 
tinės L. V. draugijos, per pra-

MOKSLEIVIŲ PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ KUOPA.

Jau kelintas metas kaip toji 
kuopa gyvuoja lietuvių mokslei
vijos tarpe, Orchard Lake, Mieli., 
Kuopa susideda iš kolegijos mo-

SZIrKORTES! SZ1FKORTES!

ŠIFKORTES ant Expresiniq 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 dafis svieto.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų 
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!

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

FEOPLES STOCK YARDS
STATEI BANK

Ashland Avė., kerte 47-tos Gatves, Chicago, III. 
Po vaidila Suvienytų Valstijų

Seniausia, Didžiausia Ir Geriausia Banka 
Vakarus nuo Stock Yards

Viri Penkių mlllonų turto

vininkų skyrių. Kun Briškos pra
kalba publika buvo patenkinta 
ką iudija garsus delnų plojimas. 
Jis apie 2 valandi ragino prisidė
ti kovon su didžiausiu mūsų prie
šu alkoliu. Matyt buvo susipra
tusių žmonių ir prisidėjo prie 
blaivybės skyriaus ir pasišventė 
prašalinti iš savo namų didžiau
sią priešą svaičinamus gėrimus, 
o platinti blaivybę. Prie draugi
jos prisidėjo sekanti nariai labda
riai : Jonas Daulinaitis, Praniiš- 
kus Račiūnas, Marijona Danu- 
šienė, Petronėlė Budreckiutė, Bar

bora Kiliuckienė, Juozapas Moc
kus, Juozapas Bočiunas, Monika 
Gurinckaitė, Franciška Lonaitė, 
Jurgis Tumošonis, Mikolas Krau
čunas, Jonas Runavičia, Domicėlė 
Adomaičiutė, Petronėlė Preitikai- 
tė, Ona Pretikaitė, Ona Arčiutė, 
Barbora Lazdauska, Juzefą Pet
ravičiūtė, Kazimieras Mickeliu- 
nas, Ona Švelnikė, Barbora Rut
kauską, Petras Daugilas, Julijo
nas Barčius, Aeksandra Letukas, 
Juozapas Mickeliunas.

Mikolas Šaučuvėnas.

MUSŲ JAUNIMAS.

ORGANIZUOKIME JAUNIMĄ.
Pastaruoju laiku mūsų inteli

gentija labiau pradėjo rūpinties 
mūsų priaugančia karta — jauni
mu. Antai So. Boston’e net ir sa
vaitraštį “Ateitis” pradėjo iš- 
leisdinėti, kuris kaip garsinosi la
biausiai jaunimu rūpinsies. Štai 
ir Chieagos mėnesinis laikraštis 
“Jaunoji Lietuva”, tap-pat žado- 
pasirodyti vasario mėnesyje. Ugi 
štai ir “Drauge” yra įvestas 
jaunimo skyrius, tiktai pabusk, su- 
krusk mūsų jaunime. Tas viskas 
liudija, kad jau ir mūsų jauni
mu pradėta rūpinties. Pradėta 
žiūrėti į jaunimą ne kaipo į ma
žos verties, bet kaipo, gana svar
bų žmonijos elementą. Ištiesų, 
jis yra svarbus elementas, nes jis 
turės užimti vietas mūsų šiandie
ninių veikėjų. Taigi ir nėra ko 
stebėties, kad apie jį pradėta 
labiau rūpinties. Šiame tai daly
ke lai ir man žodelį bus leista 
tarti.

Kiekvieno žmogaus amžis ga
li būt padalintas į keturis perio
dus bei laikus: kūdikybės, jauny
bės, suaugusio ir senumo dienas. 
Apie kiekvieną iš tų periodų ga
lima plačiai, daug ką pasakyti, 
nes kiekvienas turi savo ypatin
gą svarbą žmogaus gyvenime. 
Taip paveizdan apie kudikybę 
galima kalbėti, kaip svarbu yra 
iš pat mažumenės įskiepyti į jau
ną širdį gerus, dorus tikybinius 
principus. Nes tie principai vė
liaus jo arba jos gyvenimez pasi
rodo.

Toliaus, prisižiūrėję jaunybės 
dienoms, čia atrandame, kur kas 
svarbesnį žmogaus gyvenimo pe
riodą. Tiesa šis periodas prigu
li, iš dalies, nuo kūdykybės gerų 
arba blogų inpratimų, vienok ne
karta pasitaiko, kad išblogo kū
dikio geras jaunikaitis arba mer
gaitė išauga. Tas parodo jog kar
tais kūdikybės dienų papročiai 
gali būt atmainyti. Atpenč, jau
nybės dienos jau beveik neat
mainomos. Nes jaunikaitis arba 
mergaitė, kaip syki suauga, pe
reina į suaugimo periodą ir net 
į senumo, viską ką igyjo jauny 
bės dienose, beveik, nusineša su 
savim net į patį grabą. Iš to 
matome, kad jaunybės periodas 

kalbas ir referatus paagituoti yra svarbiausias žmogaus gyveni-
blaivybei.

Toliaus buvo svarstoma įstei
gimas savo knygynėlio prie “šv. 
Kazimiero literatinės L. V. kny
gynėlio” ir apie įsitaisymą savo 
antspaudo. Tuomi, dėl stokos 
laiko, užbaigtas susirinkimas ir 
po meilių pasišnekučiavimų visi 
patenkinti išsiskirstė gi ant jų 
linksmų veidų spindėjo veiklumo 
viltis. Keistutis.

“B. D.” Red. prierašas: Mok
slus einančioji jaunuomenė lig
šiol netik neatsilikdavo nuo pro
greso žmonijos, bet net pačias pir
mutines eiles užimdavo. Ar-gi 
orchardiškiai nuo jų atsiliktų?! 
Pasitikėtiną, kad lenkų kolegijos 
ir seminarijos auklėtiniai susior
ganizuos į tvirtą blaivininkų drau
giją, apie kurios veiksmą ypač 
per diklaikį (vakacijos) būtų ga
lima girdėti, u

Platinas blaivybė ir ant 
Bridgeporto.

8. d. kovos, Šv. Jurgio parapi
joj susitvėrė Pilnųjų Blaivininkų 
kuopa. Susirinkimą sukvietė 
gerb. kun. Kraučunas. Iš pamok
slo ragindamas skaitingai atsi
lankyti, na ir prisirinko pilna sve
tainė Vyrų ir moterų. Kun. Krau
čunas atidarė susirinkimą ir per
statė kalbėtoją gerbiama kun. A. 
Bričką, pirmsėdį Pilnųjų Blaivi
ninkų centro valdybos. Kun. 
Briškos jau senai laukta, nes ne
buvo kam pradėti blaivybę pla
tinti ir iebuvo kas surengtu blai-

me. 4
Kitados skaitydamas Romos 

garsaus rašėjo Cicero apie seny 
bę traktatą “Dę Senectute” 
pastebėjau daugelį 'protingų išsi
tarimų. Bet gal apie nieką pro
tingiau ir geriau neužtėmijau iš
tarta, kaip apie gyvenimo žmo
gaus būdą, t. y. kaip gyvenimą 
padaryti laimingu. Cicero tą 
traktatą parašė turėdamas apie 
šešesdešimt trejus metus. Taigi 
beabejo, jau buvo užtektinai gy
venimo patyręs. Tarp kitko jis 
aiškiai nurodo, kad žmogaus se- 
nybės dienos bus laimingos, jei
gu tas žmogus mokės, kaip sunau
doti arba praleisti jaunybės die
nas. Nes jaunybės dienos yra 
vėlesnio gyvenimo fundamentu. 
Laimingas arba nelaimingas žmo
gaus gyvenimas, šioje ašarų pa
kalnėje, beveik visada remiasi, 
tik ant gerai ar blogai praleis
tų jaunybės dienų. Taigi kiekvie
nam gal būt suprantama, kad tai 
svarbu yra žinoti, kaip geriau
siai praleidus tas jaunybės die
nas, ydant subudavojus gerą vi
sam amžiui pamatą.

Kaip tas dienas praleidus? Be
abejo gal daugelis iš jaunųjų ži
no, tik deja, kad tomis žinomo
mis pėdomis neeina. Sakau žino, 
kaip jas praleisti dėlto, kad žino 
kas yra bloga ir kas yra gerą, 
nes turi protą: tik dėja, kad 
dažnai neprotingai pasielgia, 
daugelį iš jų valdo, sensacija — 
jausmai. Žmogus yra labiau žmo
gumi tas, kurs moka geriau su
sivaldyti paėmėh, o tas kurr

nesusivaldo, yra labiau gyvuliu 
keturkoju. Taigi svarbiausia už- 
duočia mūsų jaunomenei gali 
būt išmokimas arba insipratini- 
mas, kaip savę susivaldyti. Šis 
išsitarimas nėra liaujasi, jis bu
vo dažnai minimas garsaus Grai
kų filosofo Socrates, kurs gy
veno 400 metų prieš Kristaus 
gimimą. Pažink pats savę, tuose 
keliuose žodžiuose jo talpinasi vi
sa filosofija. Ištikro tiktai tuo
met gerai suprasime visuome
nę ir jos reikalus, kuomet patįs 
savę pažįsime.

Tai yra lengva pasakyti, bet 
ne taip lengva pažinti savę ir 
pažinus eiti geru keliu. Pasaulis 
su savo gražumais, meilumais, 
lipšnumais, perdaug mūsų jaus
mus užviešpatauja. Nesyki pasitai
ko, kad blogos aplinkybės užmu
ša mumise vidujinį sąžinės bal
są. Sunku yra žmogui indivi
dualui, o ypatingai jaunam, per
galėti visokias blogas aplinkybės 
jį apsupančias. Taigi, ydant ge
riau ir lengviau mūsų jaunimui 
būtų galima pergalėti tas visas 
aplinkybes, šioje Dėdės Šamo 
šalyje, yra užmegsta jaunomenės 
organizacija arba “Vyčių” su
sivienijimas. Toji organizacija 
ant savo pečių yra paėmusi gana 
sunkią noštą, t. y. iš čia augu- 
sios jaunuomenės padaryti tikrus 
tėvinainius, tikrus Lietuvos tau
tiečius ir gerus, dorus, tikinčius 
žmonės. Nelengvas tas darbas ir 
nuveikiamas ne vieno asmens, 
bet visomenės. Užtadgi kiekvie
nas geras inteligentas, ir kiekvie
nas kunigas, privalėtų kodau- 
giausiai jaunuomenės į tą susi
vienijimą prikalbinti. Beabejo tą 
darbą pasekmingiausia gali atlik
ti mūsų gerb. kunigai, nes manau 
nedaug suklysiu išsitaręs, kad 
abelnai imant čia augus jaunuo
menė yra geresniais katalikais, 
nekaip iš Lietuvos pribuvusie
ji. Anie mat buvo prispausti 
sunkia meškos letena ir buvo 
žandarų — žemskių bauginami 
už bedievybe, turėdavo daryti 
taip, kaip visi daro, čia gi atvy
kę į “pry kontri” (free coun- 
try) pameta viską, nereikia nie
ko, atsiduoda Bachui ir Aphro- 
ditei. Apgailėtinas daiktas, bet 
faktas, kuris į mūsų akįs duria. 
O čia augusi jaunuomenė turėda
ma geresnį išlavinimą, kaip mok
sle taip ir tikybiniuose princi
puose labiau yra prisirišusi prie 
bažnyčios. Žiūrint iš to atžvilgio, 
tas mūsų jaunuomenės organi
zavimo darbas geriau yra prieina
mas kunigijai. Taigi kiekvie
nas klebonas privalėtų raginti 
susidaryti savo parapijoje “Vy
čių” kuopą, jeigu da jos nėra.

Kaip aukščiau minėjau, kiek
vienas, kad ir iš jaunųjų, žinome, 
kaip jaunybės dienas praleisti, 
ydant gyvenimą padaryti laimin
gų, nes turime protą ir atskiria
me blogą nuo gero, bet kaip pri
sieina susidurti praktikoje daž
nai suklystame. Juk paveizdan 
girtuoklis, perdaug prikaušęs ži
no, kad negerai padarė, ir prisi
žada daugau taip nedaryti, vie
nok progai pasitaikius ir vėl tą 
patį atkartoja. Tas patį yra ir su 
mūsų daugeliu klaidų, kuriose 
ir mūsų jaunimas tebesimaudo. 
Čia, taigi, ir reikalinga yra pa
duoti mūsų jaunimui ranka. Jei
gu mes, katalikai, jaunuomenės 
organizavimą per pirštus leisi
me, laisvamaniai, cicilikėliai už 
bėgs mums už akių su savo orga
nizacijoms. O kokios tada bus pa
sekmės! Jė mokslą, juk mes jau 
žinome. Taigi valio visi prie su
organizavimo mūsų brangios jau
nuomenės, mūsų ateities į vieną 
tvirtą draugiją — Vyčių po Šv. 
Kazimiero globa. .Sekime pėdo
mis anglų arba suanglėjusių ai
rių. Pas juos jaunuomenė yra 
tvirtai suorganizuota. Jų, tarpe 
jaunuomenės, gal tvirčiausia or
ganizacija yra “Young Men Cat- 
holic Association.” Šios associa- 
cijos kuopos randasi beveik kiek
vienoje parapijoje. Jos turi savo 
svetaines, kambarius visokiems 
jaidimams ir knygynėlius. To
kiose tai instaigose jų jaunimas 
gali linksmai, dorai ir naudingai 
vakarus praleisti. Visi sutiksi
me kad to ir mums reikia. Užtat- 
gi turime dirbti neatidėlioti ant 
tolesnio laiko. O kaip visi iš vie
no dirbsime, su Dievo padėjimu, 
pamatysime kad ir mes galiame 
gėrėtis savo jaunimu. “Dieve, pa
dėk, globoj turėk, visus mus bro
lius lietuvius! Tu mus apgink ir 
pamokink pernakt, perdien, kovot 
išvien!.... P. J. J.

Programas susdės iš 16 įvairių 
dalykų. Durįs bus atviros nuo 
7:30 v. vak. Įžanga dykai.

Yra spėjama, kad Pranzūzijoj 
esama apie 1,350,060 nevedėlių, 
1,000,000 šeimynų bevaiki)}, 
2.650,000 šeimynų su dviem vai
kais ir 2.400,000 šeimynų turin
čių tik vieną vaiką.

Redakcijos Atsakymai.
Waterburiečiui. Tiks, kodėl ne, tik 

rašykite. Ypatingai inunts reikalin
gos žinutes iš letuvių gyvenimo.

F. Pavil. Nenorime ją veltui gar
sinti. Tamstai rašyti sekasi, rašynėk 
žinutes iš lietuvių gyvenimo. Kritiką 
palik kitiems.

Ooi Margis. Tamstos korespondenci
ją prisiėjo gerokai trumpinti. Rašy
dami mėginkite laikities faktą. Įvai
rus pamokinimai korespondencijose ne
tinka.

Lietuvos Gėlė. Tamstos koresponden
cija netilps, nes apie tą vakarą jau pe
reitam numeryje turėjom aprašymą.

Kaimo Vaikas. Aprašymą antro va
karo talpiname. Apie pirmą vakara 
tilpo ankščiau.

Subatėnas. “Vyčią” vakaro aprašy
mas jau tilpo 9 numeryje. Paliekame 
tik apie prakalbas.

Town of Lake koncertas.
Lietuvių Jaunimo Ratelis, ietu- 

vių tarpe atsižymėjęs, kaipo 
darbščiausia Draugijėlė dailės dir
voje, užėjus gavėnej rankų sudė
jus nesnaudžia, bet dirba kiek 
tik gali. 15 kovo suvienytomis 
spėkomis rengia koncertą Davis 
Sųuare parko salėse. Vakare da
lyvaus žymesnieji Chieagos daini
ninkai, solistai, ir muzikantai.

Apgarsinimai.
KO LIGONIS NORI.

Kokią ligą neturėtumei, nori
rasti nuo jos vaistus, kurie pagy
dytus Jums nerūpi koks ligos var
das. Ligose, kuriose žymiausi 
apsireiškimai nenoras valgyti ir 
kūno silpnumas, nėra reikalo ieš
koti naujų vaistų, pakol turime 
Trinerio amerikoniškojo karčiojo 
Vyno Elixiro, kuris sujudina su
judina virkštinimo organus panatr 
jinti darbštumą, kuris natūrali 
apetitą ir kuris sutvirtina kūną. 
Tas vaistas tikrai išvalys vidurius 
ir užlaiko juos švariais. Ligose 
skilvio, kepenų ir vidurių jis atne
ša pageidaujamą palengvinimą. 
Aptiekose. Jos Triner, Manufac- 
turer, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III. Reikalavimas 
Trinerio Linimento kas kart augs, 
kas parodo patenkinimą mūsų pir
kėjų. Jis geras nuo reumatizmo 
ir neuralgijos skausmų.

REIKALINGAS ZECERIS, gers mo
kesnis ir nuolatinis darbu darbininkui, 
kurs žino gerai savo darbą. Atsišaukti 
į “Draugo” spaustuvę, 1800 W_ 46tfc p- 
st., Chicago, UI.

(r
TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

KaT ketina grįžti Į Lietuvą arba nori atliekamus pinigas
gerai pasidėti, rašykite Ir siųskite pinigus žino adresu:

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

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras 
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako 

už pinigus visu savo turtu.

Reikia gerai įsitemyt i sis žvarbus 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 pinigą 
niekad negali pražūti.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir 
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; 2), nebus baimės kad pinigai 
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; 3). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti į Lietuvą ir pirkti 
sau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Rusija.

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau. užsisakykite

“DRAUGĄ”
visuomenės, politikos ir literatūros savaitinį laikraštį,

kurs yra vienas iš didžiausių ir indomiausių
Amerikos lietuvių laikraščių.

“DRAUGAS” yra liotuvių-katalikų darbininkų laikraštis. fi
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius 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 vyrus, literatus ir publi- 
oistus.

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

“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei 
metų $1.60. Norintiems “Draugų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.

“DRAUGO” adresas.

DRAUGAS PUBUSHING C0., 1800 W. 46th St., Chicago, UI.



PADERITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

Aukas priima musų redak
cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Litovskoje Naučnoje UMčeatvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius. 
Russia-Lithuanla.

UeikalhųtuH greit geras 'varguuiuiu- 
kaa, galintis vesti bažnytinį chorą, 
orkestrą, mokantis gregorijanišką gie
dojimą, sugebantis pagiedoti su cho 
ru sunkesnius mišias, kaip ve Witto I 
“8-tae Lueiae”, “8-ti Francisci” ir 
avietinių autorių veikalus kaip So- i 
snausko. Orkestrus vedimas apmoka- j 
mas $20,00, zakristijonavimas (jeigu! 
norėtų $15.00. Vargonininko alga 
$45.00 ir ineigos.

Kun. Or. V. Baltuška.
312 Poplar st., MtCarmel, Pa.
11—12..

Draugystė Sv. Kryžiaus ant Tuwn 
of Lake numažino įstojimo mokesnį.'
Nuo 18 iki 35 m. bus tik vienas dole
ris. Numažintu mokesniu įstojimas 
bus per pusė metų. Susirinkimai lai- j ---------------------------------------------------------
komi pirmą nedėldieuį po 15 kiekvieno i FARMOS! FARMOS!
svetainėje, 2-ra vai. po pietų. Drau
gystės turtas išneša apie 1000 dole
rių. Nepraleiskite progos.
10—11—12.

s'SšZ'-*'"

Didžiausia lietuvių kolionija visoj 
Amerikoj Michigano valstijoj, kur yra 
210 lietuvių farmerių. Aš čia pat to
je kolionijoj turiu parduoti daug iš 

'dirbtų su budiakais farmą. Visokio 
, didumo ir visokios kainos. Nuo $30 
ir brangiau už akerį. Turiu daugy
bę žemes dar neišdirbtos. Apielinkę 

’ lietuviais apgyventa. Žeme lygi der- 
1 linga. Parduodu visokio didumo plo
tais. Kaina nuo $9 iki $25 už akerį. 
Parduodu ant visokių išmokėjimo iš 
b'gV, kokių tik kas nori. Kožnae 
gali pasiimti geros žemes koki 40 ak 
rų, kad tik turintis nors $50 įmo 
kėjimni, o likusią sumą gali išmokėti 
kad ir per 6 ar per 10 metų mažais 

1 mokesniais. Kas tuojau moka duoda 
me 5 nuošimtį piginus. Atvažiuok 

1 tuoj pavasariui atėjus ir galėsi pasi
rinkti kuogeriausią farmą. pagal savo 

! noro. Pas mane atvažiavęs galėsi 
prabūti kelias dienas ant mano far 

: mos ir išsirinkti gerą žemę. Pribu 
vęs į Peacock, Mich. tuoj telefonuok 
man, kad pribuvai, o aš atvažiuosiu

Aš t iktoria Strazdienė, paieškai! gU automobiliu jums paimsiu ir ap 
savo vyro, t lado Strazdo, paeinąs iš važiosiu po visokias farmas ir girinei 
Miroslavo parap., Suvalkų gub. Plau- žemes kurias aš turiu savo globoje ii 
kai geltoni, veido balto raudono, į jei tiks pirksi ir busime kaimynai* 
ūsai geltoni, vidutinio ūgio, jo paveik- ! Rašyk ant žemiau paduoto adreso gau 
sias viršui atmuštas. Apledo mane su sį knygutę, kainų aprašymą ir mūsą 
maža mergaite du metu atgal. Kas. kolionijos mapą dovanai. Adresuok:
jį pažintų arba apie jijį girdėtų, mel-' AMTflN VTPnTQ
džiu duoti man žinią šituo adresu: niiiUi, niauio,

Viktoria Strazdenė, Peacock, Lake County, Mich.
624 Philo st., Scranton, Pa.
11—12.

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigu rengsite teat- 

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

aš esu atsto

“DRAUGO” SPAUSTUVĖJE 
GAUNAMOS SEKANČIOS

KNYGOS:
t. Fablolė 4rba Bažnyčia katakombos* Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė Vytautas. Labai graži apysaka iš 

pirmutinių krikščionybės amžių.Kaina gl.Ot
i. Oliveris Turistas. Parašė Charles 

DickenB, vertė Jonas Kuiitaa. Yra 
tai labai graži ir interesinga apy 
saka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laiką, nesigai 
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu I 
slapių. Kaina ....................... $1.0(1

3 Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kon. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievių argumentas 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenac 
čiam lietuviui. Kaina 26c.1. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa 
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles aadėjo A. Žalvarnis. 
Labai tinka scenai Kaina 15c

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų ižai 
plėtojimo budai ir kova eu Jomia 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo 
ti nuo daugelio ligų. Kaies 16ct. Lietuvių Tautos Memorialas. J. Ga 
brio įduotas tautų kongresui Londo 
ne. Labai įdomi knygutė Pelnai- 
iš šios knygutės eis Lietuvių Tnfor 
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaira .......................   10c.
II Dalis........................................ 10c.

T. Degtinė. Vienaveiksmis seenos vaiz 
delis. Lenkiškai parašė Kazimierz 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinki 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka 
rems. Kaina 10c

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

9. Apsvarstyk! Atlinusiems misiją pa 
minkėlis. Parengtas iš gorbiamoie 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
miern pamokslus. Kaina tiktai 6«-

t (L Katekizmas apie Alkoholių. Iš 
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai

na ..........  6c.
11. Tiesos žodis Socialistams. Pa

rašė Kunigas.
Šita knygntė parodo, kokie yra

■susų socialistai ir kokias ginklais ka 
rauja sn bažnyčia. Būtinai turi ją 
perskaityti. Kaina 10c.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se-Paieškau savo vyro .Tono šilinskio. 
Paeina iš Kelmės par., Šiaulių pav., 
Kauno gub. Paliko mane vargingame 
padėjime. Iš So. Omaha išvažiavo 
sausio mėn. šių metu. Kas suteiks 
apie jį teisingą žinią gaus 5 dol.

Josepha šiliuskienė, v
3214 K. st., So. Omaha, Nebr. r>u pranešti, kad
11—12—13. vas: — Hooker-Howe Oostume
-----------------------------——----- -- Co. Kurie rendavoja visokius tam

Ieškau Onos Balčiūnytės. 1911 me- I tikusios drapanos ir kittokiuB
?1IS Worcester.vĖ Taškui Atbo-, ,jėl teatru, balių, parodu,
įv.ie, Fitchburge, “Lietuvaitės” re- v , . . . ~ • •
Sekcijoje. ’ Praneškite šiuo ad'resu: Bau- sokra t-.-t. -S« VTOIS tam psna-kkcijoje. 
liną Varabauskaitė, 
Athol, Mass.

925 Main st., šiais reikalais kreipkities prie 
10—ll savo tautiečio, kuris geriau su- 

įpras ir išpildys tamistų norus 
RAČIŪNO KELIONĖ PO Kataliogų prisiųnčiame dykai. 

LIETUVĄ. _____ „
JOBAS 1. RAMANAUSKAS,

P. O. Box 58, Montello, MassKamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės |
Lietuvos? Lietuva judomuose pa- 
veksluose jau Amerikoje. Pir- ‘ 1 "
mu kartu Lietuvos judėjimas gy- 25,000 Katalogų Dovanai 
vuose paveiksluose mūsų histori- i Jeigu neturi maso katalogo, tai
joj. Nepamirškit ateiti aut §io 2 « P»««aę «arkę, o aptu
J _ v . resi dideli ir puikų katalogą, kuriam*
perstatymo, pažvelgti į savo gim- rasi visokių geriausių Armonikų 
tini kraštą, kuri apleidot. Nekar- mužikališgą instrumentų. Istoriškų, 

... - i-i x ' 4a Idą ir kitokių knygų, kokios tiktą apgailaujam musų paliktos 1
randasi HetuvUtoj kalboj. Gražią 
popierų laiškaus rašyti su puikia li
aus įskaitymais ir dainomis, su dru 
kuotais aplink konvertais tutinas 25c 
i tuzinai už $1.00. fitor&inkams. a 
•entams parduodu visokius tavonif 
.ahai pigiai.

Adresuoki!:

‘DRAUGO” AGENTAI
Paduodame čionai surašą mu 

ų laikraščio agentų, pas kū
nuos gerb. “Draugo” skaityto 
jai bei prenumeratoriai gali už 
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

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

BALTIMORE, MD.
J. Pautienius,

752 W Lesington st..
Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store e 

Athol, Mass.
INDIANA HARBOR, IND.

R. B. Yasnlis, 3604 Deodar st., 
CICERO, ILL.

Į . Kun. A. Ežėrskis,
CAMBRIDGE, MASS.

C. Kavolis. 75 Washington st., 
N0RW00D, MASS.

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

W0R0ESTER, MALS.
J Raudonaitis, 840 Grand 

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

Lawrence, Mass.
Knn. J. Halabilrda, 1389 E. *11 ai 

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

OLEVELAND, OHIO.
V. Petinas, 416 N. Marshall st., 

PHILADELPHIA, PA.
P. Zaveckas, 425 Panon at, 

PITTSBURGH, PA
Liet. Knygynas, 72 N. Main at., 

PTRBTON, PA
J. Stulgaitia, 122 S. Meade aL, 

WILKE8-BARRE, PA.
KELIAUJANTIEJI AGENTAI 
Jonas Kulis,

M. K. PetrakaftM,
Iz. P lipa nekis,

Tėvynės. Daugumas sako: “trok
šta mano širdis dar kartą Lietu
vą pamatyt”....

Pamatę prieš savo akis vaiŽdą, 
perstatantį Lietuvoje 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- j 
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 
Lietuvoje.

W. S. WAIDELIS.
112 GRANO AT.’ BRROOKLYN 

N. Y.

Tel. Drover S0S2

DR. K. DRANGELI8
LIKTU VI* OCNTIKTAK

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. KALSTĖS ST., CHICAGO
Priešai OUevsklo Banka.

tt Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA Jr GERIAUSIA 
Greitai atlieka {vairių Įvairiausius darbus 8tn

■t-,
Gerbiamų klebonų domai

Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles.
------------- —Spauzdiname parapijų atskaitas----

Konstitucijas, plakatus, tikietus, 
u žk vietinius ir kitokius darbus

Spaudina

pigiai
Raides statomos didele - nnaujausiojo patento - 

masina “Linotype”.
Sutrukimo darbuse nebus, nes spaustuvė aprūpinta 

pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

ždraeaaklte “DRAUGAS”
1800 We»t 48th St. Chieago, III

Galima nusipirkti “Draugas Mikalauskas, P., 248 W. 4th si., kas savaitė ui 5c. pu sekančiu* So. Boston, Mass.
fano,,— . Milewski, J., 166 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st.

Montello, Brockton, Mass.

Vaclovas Babuvičius, 16 Myr- 
tle Str., Exeter, N. B.
Balauskas, M., 119 Grand st..

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevica, 877 Cam 

eridge st., E. Cambridge, Mass 
Garse, Rev. Robert St. Patrick’s 
Church, St. Charles, III.
Jankauskas, A.,
131 Maritnmack st. Lowell, Mas* 
Juozapavičius, B. 222 Berry st.

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

Cambridge, Mass. 
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah si

S. S. Pittsburgh, Pa.

Paltanavičius, M., 15 Millbury st 
Worcester. Mass.

Jonas Peza, 568 Pleasant st. 
Norwood, Mass.

A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi. Chieago, III

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

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

Užsimokėjus čia uepagarsin 
tiems agentams prenumeratų, 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija

Telephone 9537 Spring. 
LIETUVIAI, KRE1PKITE5 PRIE SAVŲJŲ!

KELIAUK Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
visad per

Geo. J. Bartašiaus Agentūrą.
LAIVAKORTES parduoda ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių 

netik iš New Yorko ir Bostono, bet ir iš visų Amerikos 
portą, kaip tai: Philadelphia, Baltimore, Montreal, 
Portland ir Ha,ifax.

IŠMAINO pinigus visų viešpatysčių ir išsiunčia pinigus į visas 
dalis pasaulio pigiau, negu kiti.

IŠVAŽIUOJANTIEMS į Lietuvą ar kur kitur parūpinam paspor
tus dėl perėjimo rubežiaus ir atsakančiai prirengiam prie 
kelionės.

PASITINKAMA keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone 
ir suteikiam nakvynę keleiviams.

DAYIERNASTIS padarom pigiai ir visokias Rejentališkas popie- 
ras, kaip tai: atjieškojimą dalių ir paskolintų aut vekse
lių pinigų, su paliudijimu Konsulo viską atliekam teisin
gai, greitai ir pigiai.

REIKALAUK laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir kur 
nori važiuoti į artimiausią ofisą.

OFISAI mūsų yra parankiausiose New Yorko ir Bostono vietose.
New Yorke mūsų ofisas randasi visai šalę lietuvių baž
nyčios.

GEO. J. BARTASIUS
558 Broome St. 261 Broadway

NEW YORK, N. Y. SO. BOSTON, MASS.
Perskaitęs šią knvgntę. gali drąsiai 

stot f ginčiui su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina Be.
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum- '

pais patarimais apie pašaukimą ku- ; 
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių 
Kaina .. .......................................... 26c.

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

16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš 
angliško vertė kun. P. Saurusaitis. 
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina .............. 5c.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy

mėkite knygos numerį ir vardą, o vi
sada gausite tą, kurią norėsite. Agen
tams nuleidžiamo didelį nuošimtį. 

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th st., Chieago, I1L

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
NANTIEMS 1914 M.

Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį 
su paveikslais vardu4$ Šaltinis”

-•‘.aaltiaia’.’- prytaikĮ:toa .lietusių--katalikų šeimynų reikalams. 
“Šaltinis” plačįaj-. 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 
išėjusių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.

“Šaltinis” suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus į 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 
pasaulio.

“Šaltinis” visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais. Sulig sa
vo didumo ir gražumo “ŠALTINIS” yra labai pigus 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 naudingą laikraštį turėti, būtinai turi užsisakyti “Šaltinį”.
Lietuvoje ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačte, per

V ž 1111 knygynus ir šiaip per ingaliotns prenumeratos rinkikus 
|\ Al PI Ai 3 rb- 16 Užsieniuose 4 rub.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

viso

< < ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.

“Visada Jums tamauia”
Lackavvanna Trust Company

“Baskas, kuriame jusu pinigai nezos”

400 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.
Bankos tvirtumas neprignli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taip

pat ir nno žmonių kurie banką valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansistai ir bankininkai, kurie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lackawannos pavietė.

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

Mes kasdiena siunčiame pinigu* į visas svieto dalis. Užtikriname 
greitą nusiuntimą. Mes perkame, parduodame ir mainome visokius 
svetimų šalių pinigus.

Mes parduodame laivakortes į visas ir iš visų svieto dalių kom
panija kainomis. Teisingumą užtikriname.

Mes prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas 
konsnlius. Legalia patarimas dykai.

Mes samdome tarnus kurie šneka lietuviškai ir visus reikalus 
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.

Atvira kasdiena nuo 9 vai. vat

“SPINDULYS”
DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.
2monės jau seniai laukė dvanitko laikraččio, kur galima būtą raati 

žinią ir pamokinimą apie mūsą brangą ir tvoatą tikėjimą. 
“Spindulys” aiėkina plačiai Aventą Kataliką tikėjimą, mokina dorai

gyventi, parodo, ką reiškia visą metą šventės ir Bažnyčios 
ceremonijos.

“Spinduly*” aprašo Šventąją gyvenimus.
“Spindulyje” ras skaitytojai ir žinią, kas dedasi paa mas Ir viaam 

pasaulyje, o ypatingai daug papasakojama, kaa girdėti Kata
liką Bažnyčioje, Ryme ir kitur.*‘Spinduly*'1 mokina, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva, 
lietuvią mums Dievo duota kalba.

“Spindulys” duoda daug kitokią gražią dievobaimingą pasiskaitymą. Lletuvla-katalikaa, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus metus
laikraštį, kur ras dang savo dūšiai maisto.“Spindulys” užsisakant pačte atsieiaa 1 rb. 60 lt, pusei metą —M kap. 

Fasišiūrėti siunčiama “Spindulys” dovanai.BroUkabaMks, pabnmljlr matams ntslaakyti “ SPINDULĮ”, tikrai nesigailėti.
I.aišku* ir pinigus reikia sią*ti lino adresu:

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

e»a«*aa***«*tt**»a*t»t»***ė*»*****»********;1,4!,,m***

“LIETUVAITE”
tomis pačiomis sąlygomis 

EIS SEKANČIAIS 1914 METAIS
Su dideliu priedu

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

kompletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir grynoAUKSO ŽIEDO.
LIETUVAITĖ suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurios užsirašys met. 
LIETUVAITĖ rašys apie dorą, visuomenę, tikybą, apsišvietimą, ama

tus ir t. t.
LIETUVAITE paduos įvairius straipsnius iš moterų klausimo,—rašya 

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 naudingiausia moterų laikraštis. 
LIETUVAITĖ privalo būti kiekvienos lietuvaitės ir lietuvės rankose. 
LIETUVAITĖ kainuoja: Lietuvoje ir Rusijoje metams 2 r., pusmečiui 

1 r. Užsienyje (nžrubežyje) 3 r. metams, 1 r. 50 k. pusnį 
’ LIETUVAITĘ leis nuo Naujųjų Metų tam tikras komitetas Kaune, 
b LIETUVAITĖS ADRESAS: Viešasis piečius, Maculevičiaus namai, pri* Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.

!!
i!

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

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

DRAUGIJA skiria n»i- i vietos ir beletistikai įvairiaua'S 
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 plačią peržvalgą, lenkų ir rusų spaudos apie 
Lietuvą 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.

DRAUGIJOS tikslas — krikščioniškos kultūros darbas, 
sujungtas su karštu noru — tautiškai susipratusią, doriškai 
ir ekonomiškai pakilusią lietuvių tautą įvesti kultūringų tau
tų draugijon.

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

DRAUGIJOS 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.

DRAUGIJOS adresas: Kaunas “Draugijos” rei 
Didžioji Vilniaus gatvė, No. 34.

R
J Meldžiam nesiveluoti užsisakyti 1914 metams 
* pirmutinį Rygos lietuvių laikraštį

1 “Rygos Garsą”-
“Rygos Garsą” lietuvių laikraštį. .. 

goję 2 kart į sąvaitę trečiadieniais ir šeštadieniais, todėl 
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, ElizAvetinskaja ui. 22.

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi vi 
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. 
“ATEITUS” tilps kodaugiausiai žinių apie mflsų jaunimo ja 
dėjimą ir veikimą. 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 Ma«a- 
chusetts valstijos tiesų reikalavimą.
ATEITIS” bus 8 puslapių d idumo ir prekinos tiktai $1AB 
metams ir 85 e. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžiafa 
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: 

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

(kas prisius tavo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai)
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T. LUCAS
LIETUVIŠKAI KRAUTUVE

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
š rfidalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.

WE8TVILLE, ILLINOIS.
-4 Bell System

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
' OYDO (VAIRIAUSIA* LIGA*

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE «■ QU1NCY STREĘTS

Kapitalas $1,000,0000 Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

NAUJAS LAIVAS ‘PRINCIPALLO’
j TIK $20.00 Į EUROPĄ
Regulari&kl plaukimai. Bevielis, Po 
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos ( Busi] a.

KAJUTA $46 00
UBANIUM STEAMSHIP CO. LTD.
New York .................... 13 Broadway
Chicago .............. 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. 5th Street
Minneapolis ........... 37 So. 3rd Street
ŽEMAU8IOS KAINOS 19 BUKOPOS

BONA MORS
SODALITY

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.
Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigus ant “che- 

king account”, kur sauga užtikrinta.
VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. McDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.06. 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiausi* 
Banka mieste.

Meka 3 nuošimčius aut 
sudėtų joje pinigų.

B
alsas draugiško kalbėjimo yra muzika 

susenusio žmogaus ausims.

Ištarti žodžiai padrąsinimo ir linksmumo gelb

sti žmogui pasveikime labai dažnai tiek, kiek 

daktaro prirašyti vaistai.

Kuomet negali aplankyti sergančio prietelio 

asmeniškai, lai Long Distance telefonas nuneš 

tavo žodžius į vietą, kaip reikiant.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Offlcial 100

STJAMtSOTHEDRAl 
I MONTREAL, CAM.

R. H. Morgan

Išdirbėjas Ke
purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk Kata- 

liogo.

3 N; Main St.,

SHENANDOAH, PENN’A

Telefoną* Yatdt 720

T. SIMENIENG.
Lletuvlik* Akušeriu

Baigusi mokslą pagal Illinojaus valstijos teise 
Reikale patarnaus dieną ir rakti.

4534 S. Woed St. Chicago, UI.

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 '„vieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tti $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose,* metams 

$3.oo; pusei metų $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Calorl,. . Town of Lake.
1645 w- 47th st- chicago

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 18*7 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).

tr Skaiiei Kada Laikraštį “LIETUVA?" 
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Ciną jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.

MOKSLO NORINTIEMS SVARBU!

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

užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje ti'.ps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant 
•vieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra labai naudinga dėl sergančio kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina tos knygos 25 centai. Pinigus galima siųsti stsmpomis arbaMooey order.

et reik kreiptis ant tikro adreso į daktaro Stankaus ligonbutį taip:

DR. IGNATIUS ^TANKUS
1210 S. Broad st., Philadelphia, Pa.

ES

’JISAUN SU NUSIMINIMU!!!
Gramafonas ant išmo-
kesžio 10c. kasdiena.

Jeigu apuiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiųnsime Jums ant 
išmokesčio labai puikų Gramafonų 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 
9ų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas musų gramafonų gvaran 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- 
cija. Išsiųsime naujus specijallš- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- S 
kus Busiškus ir Mažei-Busiškus. $ 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- =£ 
t.-ilngų ir paaiškinimų įdėdami kra- 3? 
so« ženklelį atsakymui:

Liberty Gommercial Go.
233E. 14th ST., NEW YORK, H. Y.

DARYK DRAUGUS| 

SU SAVO PINIGAIS;
Padėk savo pinigus į 

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

Ši banka dėkuos jums už 
byle padėlį, kurį jus padė
site 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

D. M. Graliam, Prez.
$ D. F. Guinan, Ižd. 

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

■Įmonių 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 tų 
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 tų darbų 
“Šaltinio” knygynus 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 keletu metų, už mažus 
pinigus, galinta susidaryti puikus “Žmonių Knygynas”, galintis patverti 
vaikų vaikam ir dar bet-kam.

1911 metais išėjo: 1. Pasaulio pradžia, 2, Apie orų, 3. žmogus ir
žmonių giminės, 4. Senovės istorija, 5. Lietuvos atgijimas, 6. Jėzus 
Kristus, 7. Apie dūšių ir 8. Vyskupas A. Baranauska*. ’f 1U

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 kų pasako, taip lygiai, 
kaip kad iš viršaus namų menkai numanome, kas viduryje yra: kaip 
iDteisime — tai rasime daug brangių ir naudingų daiktų. Taip ir čia: 
ėmę skaityti, tik pamatysime ta% brangybes, apie kurias rašoma.

Todėl vis* širdžia pataria m nusipirkti visas šias knygutes, o nesi- 
gųilėe ir d3F padėkos žiam laikraščiui kurs prie taip naudingo daikto 
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 indomios knygutės tik už 
vienų rublį.

Tautiečiai! naudokitės geru “Šaltinio” knygyno sumanymu. Kitaip 
perkant už tas knygas reiktų užmokėti 8 suviršum rubliai, o dabar gau
nama tik už 4 rub. 50 kap. Geriau 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 (nž 1 rub.) išsiųsim ne gale 
metų, bet per metus kas antras mėnuo. Girti knygučių negirsim — 
laikraščiai ir kas skaitė — išgyrė ir dėkojo mums už gerų sumanymų.

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 kartų, o nesigailėsi!

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

Prašome siųsti Prenumeratą
“VILTIES” dienraščiui!

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

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

Lietuvos, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug gr, ičiau 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 notarialiuai jau perleistos Pr. Dovydaičiui, kurs nuo 
128 No. ir veda dienraštį.

Visų, kurie nori turėti lietuvių dienraštį 1914 m., prašome 
išanksto siųsti “Vilčiai” prenumeratų; tuo palengvįsite admini
stracijai ir ekspedicijai darbų 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, Prlglandos g-lė Bogodielnyj pereulok No. 4, b. 2.

GERIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.
stiprina skelpa, sujudina šaknis, plaukus padaro švelnius, blizgančius. Yrs geriausias 
vaistas nuo pleiskanų (denndru/f. Vartojant du ar tris kartus savaitėj sustabdo slinkimą 
Plankų. Trtnkie ant skelpo-l šaknis kas antrą ar'tročią dieną.

Preke 50 centu ir $1.00
F. A. POSZKOS Aptleka

3121 So. Morgan St., Tel. Yards 659 Chicago, 111.

Du-kart Savaitinis Laikrašti*

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
taminkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kaaztnoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei mettį $1.25. 
Rusijoje it Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

V. D. lOCZKOTVSKI — CO.
Mahanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkea-Barre, Pa.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof Pusla

pių, didelio formato ir suiv. jia 
svarbiausių žinių iš Ame-rikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas metame $2, puseej metų $1.
Užsirašyt Katalikas” galima kiek 

viename lai: pašykite tuojaus, o
gausite vienį ataliko" numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ,

3249 8. Morgan 8t., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago. UI.
Priimame pinig-us 1 Banką užėMyjlmui nno 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

rrocentą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus 
viaan dalia svieto plaiši, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių piniguti mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų 

linijų | krajų ir iš krajaus, taipp-i tikietus ant 
Areležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raitos ir do
ku mentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiikus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

Plymouth Nationa] 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 

$166.000.00.
Šitoji Banka prižiursiu? 

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

O. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimu *

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvi* Išdirbėjai

UNITED STATES DEPOSITARY

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

Už ndėtv* pinigą* meV 3-šių
nuošimti.

WM S. Mc LEAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS, CaBhler

JUOZAS LESCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

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

BRIDOEPORT’O.
3315 Morgan |8treet, - . Tolsph. Yards *

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta arba expresu

!' DR. M. STUFNICKIS
11
i ' Priėmimo valandos: nuo 8’ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare

* 3109 SO. MORGAN ST., Telephoya YARDS 5032
| CHICAGO,ą ILLINOIS |
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“LITW A”
Vienintelis lietuviškas laikraštis lenkų kalboj, eis ir to

liaus 1914 m. kartą į dvi savaiti. Užsisakant, “Litwų” me
tams 4 rub., o pusmečiui 2 rubliai Antrašas-.? G. Vilno, Redak
cija “Litwy” Bereg Antokolski, No. 8 Prašatn Gerbiamieji? 
“Litwos” skaitytojų ir priselių šelpti jų prenumerata ir agi
tacija, platinant tarp pažįstamųjų.

Norintiems geriaus susipažinti su “Litwa” siunčiame 
veltui numanus. Nauji ėmėjai, kurie paskubės su *‘Litwos” 
uižsisakimu gaus paskutinius N. N. šių metų dikai:

•♦ES233

LietuviškŲjįj Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sty

riu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki

nimui ir išaaklėjimni. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mazika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antrai*:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar. 
bus atlieku artis-įį 
tižkai.

M--expelleE
Beilis Pat Off 

LCOHOLt 
f F A4RICHTER & Co

NEWYORK

49% I

_ _ M. A. Norkūnas
IH MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS.

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN’S MILK
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Dr. RICHTERIO

PAIN-EXPELLER
Išvaro skaasmų Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
praralina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sųnarių, ir raumenų. 
Gelbst-tnfis dėl Niksterėjimų, 
Raišuix/ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojus šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimų ir plau
čių uždegimų.

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

4—5 lašai j stiklų vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

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

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nuvertu pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonkų aptiekose
F. AD. RICHTER & C0.
74-80 WASHINGTON ST. 

NEW YORK, N. Y.

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

....—.... . ----- ---------- - jąją Metą po du kartu per
mėnesį. ..

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz
deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jau pasiža
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius, 
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė Čiurlionienė, kun. Gustaitis, 

M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun. 
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: Jaroševi
čius, Rimša, šlapelis, Žmuidzinavičius.
VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metų 1 r. 50 
k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų, 

2 r. trims ftiėnesiamg.
Vairo Redakcijos ir administr. adresas šioks: Vilnius, Makar- 
jfevakaja, 15. “Vairo” Leidėjas-Redaktorius A. Smetona.
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