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Neskriauskime savo brangiųjų.

Viena iš didžiųjų mūsų ydų yra 
nepaisymas, neatsižiūrėjimas į 
mums artimiausius žmones, nenu- 
jautiiuas to, kiek mes tiems sa
vo brangiesiems esame skolin
gi. Išaugino tėveliai jauną sū
nelį. Kiek naktų nedamiegotų, 
kiek vargelio išvargta, o tas sū
nelis, į svetimą kraštą išbėgęs nei 
atsiminti nebeatsimena, kiek jis 
yra savo tėveliams ir savo tėvy
nei skolingas. Ne tik pinigu ne
siunčia, bet ir laiškelio neprisi
ruošia parašyti.

Cbieagoj^ Pennsylvanijoj, o tur 
būt ir kitur, iš tarpo mirštančių 
mūsų vyrų — apie pusę miršta 
nelaimingai, staigiai, dažniausiai 
pačioje stiprumoje: arba žemė 
užgriuvo, arba nukrito ir užsimu
šė, arba mašina, vagonas sutrai
škė. Žuvo jaunas bernelis ir ką- 
gi gauna senieji tėveliai, kokio 
atlyginimo susilaukia gimtasai 
kraštas, žemelė maitintojėlė ? Gi 
lygiai nieko. Dažniausiai pasiro
do, kad toks Jonelis ar Juozelis 
niekur nepriderėjo. Tada ir^su 
laidotuvėmis giminės, ar draugai 
turėjo nemaža vargo. Jeigu gi 
jisai prigulėjo prie vienos kitos 

ašalpinės draugijos, tai jo da
lgi tenka vienas-kitas šimtukas. 
Tčiau to nelaimingojo giminės 

ir draugai turi tada tik vieną 
rūpesnį: kokiuo būdu jam prigu
linčius pinigus, lygiai visus iš
leidus jo pakasynoms. Ag ir iš
leidžiama. Reikia brangaus gra
bo, reikia, kad kvailą madą palai
kius, netik visų svečių vi
durius pripilti, bet ir -akis
užpilti alkolio nuodais, rei
kia muzikos, automobilių, 
karietų, reikia bažnyčioje iškil
mių — žiūrėk Juozelio šimteliai 
ir sutirpo. Gyviesiems jo drau
gams tų šimtelių negaila. Vis
tiek, gird, jie nereikalingi, velio
nis buvęs viengungis, nepalikęs 
nei žmonos, nei vaikų. Bet ką 
gaus senieji tėveliai, ką gaus nu
skriaustoji tėvynė? Jiems beliko 
tik griaudžios ašarėlės ir gilus 
nuoskaudos pajautimas.
- Dar blogiau esti, jeigu miršta 
vedęs žmogus ir palieka pačią 
su vaikais. Ir čia ta pati istori
ja su brangiomis pakasynomis, 
su girtuokliavimais, kuriems 
vargšės našlės negi įstengs pasi
priešinti. Ir lieka dažnai našlė 
su vaikučiais didžiausiame var
ge, nematydama jokios švieses
nės ateities.

Jeigu mūsų išeiviui ir savo mir
timi lemta mirti, tai vis tiek se
natvės jis nesulauks ir retas kurs 
peržengs šešto kryželio ribą. Pa
sidairykime po bažnyčias, po sa
les, ar daug mes pamatysime ži
lagalvių senelių? Jeigu ir pa
matysime, tai tik tuos, kuriuos 
iš Lietuvos atsikvietė geraširdžiai 
vaikai.

Mat, čia ne Lietuva, čia visi 
skubinasi gyventi, veikti, taigi ir 
darbininko sveikatą skubinasi 
kuogreičiausiai iščiulpti.

Taigi, rodos, mūsų broliai dar
bininkai, turėtų irgi pasiskubinti 
taip užtikrinti, apdrausti savo gy
vybę, kad numirus jų brangieji 
žmonės gautų nemenką pašalpą. 
Atlyginimų kompanijų pasitikėti 
negalima. Visi žinome, kad tik 
retais atsitikimais čia išgaunami 
žmoniški atlyginimai. Dažniau
siai žmogaus gyvybė tik keliais 
šimtais apkainuojama. Kartais gi 
ir nieko negaunama.

Kas gi daroma mūsų darbinin
kų tuo apsidraudimo reikalu?

Dauguma nieko nedaro. Gyve-

LITHUANIAN WEEKLY •

DRAUGAS”
[THE FBIEND]

Published Every Thursday, Chicago, 10.
SUBSCRIPTION RATES:

In United States - - » $2.00
Foreign Countries - - - $3.00

A0VERTISIN6 RATES ON APLICATfOI
Alt Communicatione and Money Ordert maat 

be addreMed to:

DRAUGAS PUB. CO.. 

1800 W. 46th Street Chicago, III,

S t LIETUVIU RYMO-KATALIKŲ FEDERACIJOS, SUSIVIENIJIMO LIETINIŲ R.-K. AMERIKOJE IR LIETUVIŲ R.-K. PILNŲJŲ BLAIVININKŲ SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE.
CHICAGO, ILL., KETVITRADIEN1S, 23 D. BALANDŽIO (APRIL) 1914 M.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER JULY 8th,- AT THE POSTE OFFICE AT CHICAGO, ILL., UN-JER THE ACT OF MARCH 3rd, 1897.
No. 17

na taip, kaip Dievas davė, nei 
kiek neatsižiūrėdami į rytojų.

Daugelis rašosi į susivieniji
mus, į pašalpiues draugijas. Kai- 
kurie priguli net į kelias pašal- 
pines draugijas. Bet mažne vi
si abiejų susivienijimų nariai ap- 
sidraudę tik ant 150 dol. O kai 
mirusiojo našlė surankios iš vi
sur jai prigulinčias Šimtines, kai 
jas sutirpins gerokai brangios pa
kasynos, žiūrėk ir belieka tik vie- 
nas-kitas šimtelis. Ir kuo gi pra
dėsi naują vargingą gyvenimą.

Iš to visa ir pasirodo gyvas ir 
neatbūtinas reikalas, kad darbi
ninkai geriau apdraustų savo gy
vybę. Visiems tai pravartu pa
daryti, bet ypač tai svarbu ve- 
dusiems žmonėms. Taigi neuž
tenka įsirašyti į pirmąjį susivieni
jimo skyrių (ant 150.00) arba 
prie vienos kitos pašalpinės drau
gijos prigulėti, ne, reikia taip ap
sidrausti, kad likusieji po dar
bininko gyvos galvos jo artimie
ji žmonės turėtų ko nusitverti 
gyvenimo pradžiai. Daugumai 
darbininkų labai būtų pravartu 
apsidrausti ant 1000.00. Niekas 
negali pasakyti, kad per dideli 
būtų mokesniai, kurių neišneštų 
mūsų darbininko kišenė. Į tokį 
pasakymą galima būtų atsakyti 
užklausimu: koks yra svarbesnis 
reikalas: ar gyyybės apdraudi
mas, saviškių aprūpinimas' «=• ar 
svaiginamųjų gėrimų vartojimas.o
Čia Amerikoje juos vartoja maž
ne visi lietuviai datbininkai, kai- 
kurie net ir labai gausiai. Ar
gi sunki būtų, sakysime, tokia 
kombinacija. Dabar vidutiniška 
mūsų darbininko šeimyna svaiga
lui išleidžia per metus nuo 100.00 
iki 200.00 Ar būtų jai skriauda, 
jeigu ji tam tikslui išleistų dešim
tąją dalimi mažiau, tai yra nuo 
90.00 iki 180.00. Jai liktų per 
metus 10.00—20.00, kuriais galė
tų apmokėti mokesnius net į 
ketvirtąjį susivienijimo skyrių, 
kur apsidraudžia ant $1000.00. 
Sakysime, darbininkas turintis 
30 metų amžiaus, įsirašantis į tą 
skyrių, turėtų išmokėti metams 
$16.44. Ar tai būtų jau nepa- j 
keliamas mokesnis? Jau verčiau 
pataupykime kur kitur, bet su- 
raskime būtinai pinigų apdraudi
mui gyvybės, kuriai čia Ameriko
je tiek pavojų graso. Pagaliaus, 
kam ištikrųjų sunku būtų, apsi
drausti ant $1000.00 teapsidrau- 
džia bent ant 500. Vis tai bus 
bent sioki toki parama likusiems 
giminaičiams.

Pagaliaus dar vienas dalykas. 
Jeigu Amerikos lietuviai, giliai 
supratę apsidraudimo reikalą, 
ateityje susispiestų tuo reikalu į 
vieną didžiulę organi^eiją, (sa
kysime bent kelios dešimtįs tūk
stančių žmonių), tai tuo jie su
darytų didžiausią pajėgą, drū
čiausią mūsų tautos tvirtovę, ku
rios atsirėmę galėtų vykinti la
bai svarbius sumanymus: ir na
šlaičius savo priglausti, ir pa
vargėlius, senelius globoti, $r švie
timą žymiau platinti, ir tėvynės 
reikalus labiau šelpti. Dabar gi 
mes vis dar silpni esame ir ant 
tos pačios vietos trepsime.

Štai dabar rungiasi tarp savęs 
du mūsų susivienijimu: lietuvių 
ir lietuvių Rymo-Katalikų. ‘ Bet 
nei vienas iš jų nepriėjo dar prie 
10 tūkstančių narių. Mes, lietu
viai katalikai, turime pasirūpin
ti, kad ta didžiausia lietuvių tvir
tovė būtų su laiku ne kokia kita 
organizacija, o tik mūsų L. R. K. 
Susivienijimas, nes jis remiasi 
tais tvirčiausiais idėjiniais pama
tais, kurie jau per tiek amžių 
buvo išmėginti: būtent katalikų 
tikyba ir lietuvyste.

S ...—». , .... .—-- -

į pi: vienoj dvarininkai su priete- 
liais iš valdininkų, kitoj kuone vi
si valstiečiai (neišskiriant nė de
šiniųjų su kairiųjų frakcijos at
stovais). Bet kadangi šių pa
starųjų mažiau, kaip dvarininkų, 
todėl ir jų pataisos prie vyriau
sybinio įst. sumanymo paprastai 
būna atmetamos. Komisijos są- 
nariai-valstiečiai pradėjo tarties, 
kokiuo būdu atsispirti prieš dva
rininkus. Pagalios jie nusprendė 
prašyti Dūmos padauginti komisi
jos sąnarių skaįčių dešimtimi at
stovų iš valstiečių tarpo. Tuo 
tikslu M. Yčas, jų prašomas, pa
rašė tam tikrą Dūmai pranešimą, 
po kuriuo pasirašė 35 atstovai. 
Tasai pranešimas baigėsi šiais 
žodžiais: ‘Kadangi šitie įst. suma
nymai liečia dvarininkų ir val
stiečių santykius, o komisijoj vir-
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tą ir šiaip jau augštas asmenįsų 
nes jis atidengia slaptas netik mo
terystės, bet ir finansiškas, kurios 
turi tarptautinę svarbą. Prezidenr- 
tas Poincarė, nors kaip augšeian- 
sia šalies galva ir nebuvo šaukia
mas, tečiaus teisėjui paprašius 
pripildė tam tikrą popierą, ku
rioje pasakė, kad prieš redakto
riaus nušovimą tą dieną ministe- 
ris sakėsi jam, jog jo kaikurio 
laiškai laikraštyje būsią viešai 
apskelbti ir, kad jis nušausiąs re
daktorių jei jie bus patalpinti, 

sija dvarininkų elementas, mūsų aillaux aiškino, kad jos vyras

1-APMIR.AL e>APGER. g.~ 3-U-SS. DELAWA^€.

Admirolas Badgjpr išplaukęs su dviem laivais į Tampico prispirti Meksikos valdžią atiduoti 
garbę Amerikos Vėliavai. Viršutinis laivas yra laivas Arkansas, o apatinis laivas Deleware. 
Abu yra laivai, kurie reikale dalyvaus Jungtinių'Valstijų su Meksika karėje.

POLITIKA.
MEKSIKA IR JUNGTINĖS. 

VALSTIJOS.
Ilgai besitęsianti prezidento 

\Vilsono laukimo politika priėjo 
prie galo. Nors dar nėra senate 
užtvirtinta, bet jau kongreso nu
tarta Wilsonui duoti visą valią 
elgties karės su Meksika dalykuo
se, kaip jam tinkama. Jo-gi pie
nas, kaip jis jį apreiškė *avo kal
boje kongrese, užstatyti visuose 
Meksikos svarbesniuose uostuose 
karės blakadą (apgulimą). Tuo 
jis mano sustabdyti visą vidujį 
šalies veikimą priekyboje, pra
monėje ir priversti Huerta at
sisakyti nuo sosto, ir pripažinti 
pilnas tiesas ir tinkamą Jungti
nėms Valstijoms pagarbą.

Manoma, kad senatas greit per
leis prezidento reikalavimą. Par
lamente įnešti biliai, kuriais bū
tų. pavesta AVilsonui kiek reika
laujant pinigų karės reikalams.

Karė, pasak, Wilsono, bus ne 
su Meksikos gyventojais, nei su 
jos valdžia, nes ji valdžios netu
ri, bet su Huerta, kuris nenori at
sisakyti sauvališkai šalies valdęs. 
Netik ką veda bereikalingą ka
rę, bet ir užkabinėja svetimtau
čius, ypatingai amerikiečius. Pir
miausiai hiereikjal ingai suėmė 
Amerikos laivelį ties Tampico. 
Ant laivelio buvo išstatyta Jung
tinių Valstijų vėliava. Po kelių 
dienų kitas vėliavinis laivelis su
imtas ties Vera Cruz, kuris plau
kė taip-pat po Amerikos vėliavą. 
Čia pasirodė pažeminimas Jung
tinių Valstijų vėliavos; preziden
tas tuo pasiremdamas pareikala
vo suimti prasikaltėlius ir ati
duoti garbę Amer, vėliavai Hner- 
tai paskirtu laiku neiŠpildžiua

„ ...___________—________ - -

tų reikalavimų, AVilsonas priža
dėjo eiti su ginklu ir apgin
ti savo tautos garbę. Huerta 
nors ir suėmė kaltininkus, bet 
vėliavai garbę atiduoti atsisakė. 
Niekas kitas nelieka, kaip tik ka
riauti. Tikros karės Amerika 
vesti nenori, mano, jog visa ga
lės padaryti kariškąja blakada. 
Tiesą pasakius, kariškoji blaka- 
dar nedaug kilo skiriasi nuo tik
ros karės.

nuomonė teisinga būtų dauginant 
komisiją įleisti jon 10 valstiečiu”, 
Tą pranešimą svarstant V. Dū
moje kalbėjo apart M. YČO, tai
pogi atstovai Januškevičius ir 
Keinis. Pirmasai nurodė, kad 
komisijon turi būti renkami žmo
nės, kurie svervitutų klausime 
labiau nusimano. -Keinis gi pa
sakė, kad opus sefvitutų klausi
mas laukia savo išrišimo jau 50 
metų ir vis nesusilaukia savo ga
lo. Darbąrtėą kuone visi valstie 

čių-reikalai esą pavesti dvari

ninkų globai, o dvarininkai, bū
dami servitutų klausime, (bendrų 
ganyklų ir ganevų miškuose) pa
tįs užinteresųoti, negali to rei
kalo išrišti. Todėl Keinis taipogi 
reikalavo, kad servitutų komisi
jon būtų pakviesti dar 10 val
stiečių. Lig šiol jų buvo 12, dvar
ponių gi 23. Pagal valdžios su
manymo Lietuvoje manoma iš po
nų prirėžti valstiečiams vieton 
bendrų ganyklų po keletą dese- 
tinų žemės. Vilniaus gub. skyria
ms po 9 desetinas. Kauno po 
8 dės., Grodno — kaikuriuose
pavietuose po 8, kituose po 9.

naudingi, taip vadinami, vandeni- ponai siulo pQ - dps nuQ valflko 
niai orlaiviai, kurie gali kilti į po tjpk skyriama kiek.

dėjus garsiau apie karę šnekėti 
valdžia priliepė ftios kuogreičiau
siai užbaigti. Ypatingai būsią

orą ir nusileidę į vandenį lengvai 
plaukti

vienai gubernijai abelnai, bet at
skiriems bus paskirta pagal vie-

pamatęs laišką, žadėjęs sudau
žyti Calmettes veidą, bet ji neno
rėjus sarmatos savo vyrui pada
ryti ir viską atlikus pati.

Teismo pasekmės nėra dar žino
mos. Bet pakol kas iš to atsitikimo 
randasi daug nesmagumų visai 
šaliai. Jis turi didelę politišką 
svarbą netik Prancūzijoj, bet ir 
visoj Europoj.

SANTO DOMINGO.
Toje republikoje vėl sukilo re

voliucija. Prieš kelius mėnesiu®
ten būvę sukilimai buvo suval
dyti tik ačiū įsimaišiusioms Jung
tinėms Valstijoms, kurioms pa
reikalavus sukilėliai nusileido tik 
tada, kada prezidentas Bardas 
prižadėjo elgties pagal konstituci
jos. Bet pasirodė, kad prižadėti 
lengviau, neg išpildyti. Preziden
tas elgės sulyg konstitucijos iki 
neatėjo laikas rinkimų, kurie tu
rėjo atsibūti balandžio 1 d. Atft- 
jus tam laikui prezidentas rinki
mų nepaskyrė. Jis teisinasi, kad 
kongresas negalėjęs tarp greitai 
nuspręsti kiek kurioje republikos 
dalyje skirti rinkėjų. Bet abel
nai visi spėja, jog tai niekas kit 
tas, kaip tik noras užsilaikyti ant 
sosto.

Susirėmimai kariumenės su re- 
voliueijonieriais jau prasidėjo. 
Pirmiausiai prasidėjo provincijo
je Santiago, kur yra revoliucijo- 
nierių vadu generolas, Arias. Ji® 
eina prieš prezidentą daugiau i® 
keršto neg kito ko: mat jis pas- 
kyrius naują jo vieton generolą, 
griežtai atsisakė savo vietą jana 
užleisti. Bordas tai sužinojęs pa
skaitė Arias už sukilėlį ir, žino
ma, pavertė tuo jį savo priešu. Ji® 
taip-pat paskelbė, kad Arias b®» 

į vęs tėvynės išdaviku ir plėšiko, 
taigi neindomu, kad generolas ir 
stoja pirmose revoliueijonierių ei
lėse. Ligšioliai valdžios kareiviai 
revoliucijonierius pergali, Ateina 
žinios, kad prezidentas išginė ro- 
voliucijonierius iš Santiago. Kaip 
ten beūtų, tur būt gerai būti pro- 
zindentu, kad nenori savo vietoo 
apleisti.

Būriai Raudonojo Kryžiaus se- t]Uių reikalų: vienoj vitoj dau
giau, kitoje mažiau. Galima tat 
tikėties, kad keblus servitutų ir 
bendrų ganyklų klausimas Lie
tuvoje bus pagaliaus išrištas, pa
sibaigs nuolatinės rietenos tarp 
dvarų ir sodžių, kas, be abejonės, 
išeis abiejoms pusėms ant gero. 
Reikėtų tik abiejoms pusėms pa
sirūpint, kad bereikalo nesutruk- 
džius galutino jr greito servitutų 
kalusimo išrišimo.

serų rengiasi prie busimosios ka
rės. Daugelis iš jų nesenai su- 
grįžusTos iš Balkanų karės, ren
giasi prie naujo darbo.

Dabar eina klausimas, kaip 
žmonės atsineš prie tos karės? 
Juk be žmonių ir be kareivių 
jokios karės nebūtų galima vesti. 
Iš laikraščių pasirodo, kad ameri- 
koniečiai nors ir laisvi žmonės, 
bet savo šalį myli, nes tik pa
sklidus gandui, kad bus reikalingi 
kareiviai, visos rinkimų stotįs, 
kurios ramiu laiku stovėdavo 
tuščios prisipildė liuosnoriais, no
rinčiais stoti karėn. Ypatingai 
atsižymi tuo universitetų studen
tai. nors nestoka ir šiaip jaunuo
menės. „

Jungtinių Valstijų laivai laukia 
tik paliepimo užimti jiemR pa
vestas vietas. Šiomis dienomis iš 
Bostono išplaukė dar trįs laivai, 
kurie manoma daug sutvirtinsią 
jau Meksikos vandenyse esantį 
laivyną.

Kad blokada pasiseks niekas iš 
Amerikiečių nenori abėjoti, nes 
Meksikos laivynas labai silpnas ir 
ne visa šalis už Huertą stos. Di-! 
dėlė Meksikos dalis juk užjaučia

Paskutinės žinios praneša, kad 
karė Amerikos su Meksika jau 
prasidėjo. Utarninke, bal 21 Ame
rikos laivynas is trijų laivų išli
po į Vera Cruz, Meksikiečiai lei
do jiems ramiai išlipti, bet tuoj 
prasidėjo šaudymai. Keturi ame
rikiečiai užmušti, dvidešimt su
žeistų. Meksikiečių žuvę, kiek 
galima susekti, apie 200 kareivių.

Daugelis gyventojų bėga iš 
miesto. Traukiniai nuo Meksi
kos miesto apsistojo. Amerikos 
laivynui eina kiti laivai pagelbon.

RUSIJA.
Pastaruoju laiku Rusijos Dū

moje pradėta svarstyti svarbus ne 
tiek visai Rusijai kiek lietuviams, 
ir lenkams, servitutų klausimas. 
Štai ką rašo “ Rygos Garsas ”, 

šių metų: Dfl- 
komisijoj dabar

tės svarstoma valdžios lapkričio 
mėn. pr. m. įneštasai Dūmon 
įst. sumanymas servitutus Lenki-

22 numeryje 
mos servitutų

joj pakeisti. Toje komisijoje dar- 
konstitucijonalistams — Viliai ir j buojftsi 23 at8tovai kurių (laugu. 
Garrauzai, o tie manoma nenorės
prieš Jungtines Valstijas kariau
ti.

Toje karėje dalyvausią netik 
laivai, bet ir (tflaiviai, kurie da
bar dirbami karės tikslams. Jie 
buvo senai jau,1 užsakyti, bet pra-

ma — dvarininkai bei jų priete- 
liai, visokie valdininkai. Yra 
ir keletas valstiečių iš įvairių Dū
mos frakcijų
iki kairiųjų
bėti, kad komiaijns sąnariai pasi
dalino maždaug į dvi įdomi gru-

- nuo dešiniųjų 
Be to, reikia paste-

PRANCŪZIJA.
Prancūzijoj ramumo nėra, nors 

dar karės ir nėra, gal jos ir nebus, 
bet žmonės labai nepatenkinti da
bartine valdžia, kuri nors ir sa
koma esanti tikrai demokratiška, 
bet praktikoje priguli prie būrio 
kitų despotiškų šalių. Nors žmo
nių nepasitenkinimas buvo ten 
matoma ir seniau, bet jis paaštrė
jo pasodinus į kalėjimą “Figaro” 
redaktoriaus užmušėją ministerio 
Cai11aux moterį. Mat tenai jai bu
vo duota ypatingos privilegijos, 
papuoštas kambarys, net skir
tingas valgis. Tas visas nepatiko 
Prancūzijos žmonėms, kurie vaik
ščioja gatvėmis giedodami tam 
tikslui sutaisytas karštas giesmes. 
Tokių giesnųų giedojimas ir šauk
smas: “Salin republika” jau ne 
pirmą kartą Prancūzijoj atsikar
tojo ir nei sykį jis ant gero neiš
eina.

Ponios Caillaux teisman liūdi- 
dinikai šaukiami garsiausieji 
Prancūzijoa veikėjai. Ten pamaty
si ir garsų politikierių, ir litera-

KOLUMBIJA IR JUNGTINIO 
VALSTIJOS.

Praėjusią savaitę pasirašyta pa 
santaikai, pagal kurios Jungtinės 
Valstijos sutinka išmokėti KolnM- 
bijos republikai jos reikalauja
mus 25000000 dol. Seniau Ko
lumbija žadėjo už tai ką norą 
pridėti, bet dabar nei prisimintą 
neprisiminė. Rubežius taTp Pa
namos ir Kolumbijos turės būti 
pervestas, bet kaip dabar norima 
jį vesti, tai Kolumbijai teka že
mės šmotas, kuris dabar priguli 
Panamai. Manoma, kad neužilgo 
turės įvykti kita santaika, bO- 
tent išvedant xrubežių taip, kadL 
abi pusi būtų patenkinti, /
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J. S. Seinų vyskupas Antanas
Karosas kovo 10. (23) d., sugrį
žo iš užsienių į Seinus.

Lekcija ir 
Evangelija

Aleksotas Vietiniai gyventojai 
rūpinasi išgauti leidimų naujų 
bažnyčių pastatyti.

ANTROJI NEDALIA PO VEIL- 

KŲ.
Lekcija: I Petr., II, 21 — 25. 

— Mylimiausieji: Kristus kentėjo 
nž mus, palikdamas jums pavyz
dį ydant sektumėte jo pėdomis. 
Kursai nusidėjimo nepadarė ir 
vylius nebuvo atrastas jo burnoje. 
Kursai, kad jam piktažodžiavo, 
nepiktažodžiavo; kad kentėjo, ne- 
grąsino, bet atsidavė neteisiai tei
nančiam. Kursai pats ant savo kū
no nešiojo mūsų kaltybes, ant 
medžio, ydant numirę nuodė
mėms, gyventumėme teisybėje; 
kurio mėlynėms esate išgydyti. 
Nes buvote kaip paklydusios 
avįs, bet dabar esate atgrųžinti 
pas piemenį ir jųsų dūšių vys
kupų.

Cambridge, Mass.
Prie didesnės iškilmės Velykų 

apvaikščiojimo prisidėjo ne tik 
parapijonai, bet vaikai,* ir drau
gijos. Bažnyčių ir altorius pa
puošė parapijonai vainikais ir 
gėlėmis; procesijoje dalyvavo 
baltai aprengti apie 60 vaikelių, 
kareiviai, ir šios draugijos: Ne. 
kalto P. M. Prasidėjimo mote 
rįs ir merginos baltai apsirengu
sios su gėlėmis rankosna, o drau
gijos ženkleliais ant krutinės; 
Šv. Jurgio iš Brighton, Mass,. Šv. 
Stepono; giedojo gi bažnytinis 
choras šv. Cecilijos, grojo lietu
viška orkestrą. Ta iškilmė pa
darė didį įspūdį ne tik į tikin
čius lietuvius, bet ir į svetimtau
čius. Parapijonas.

tė, nutardama apdovanoti tų po
rų šokikų, kuri pašoks geriau
siai lietuviškų valsų. Dovanas 
laimėjo Veronika Poškiutė ir An
tanas Radvidis. Abu priėmė do
vanų pasirinkdami po vienų laik
raštį einanti katalikų dvasioje. 
Vaikinas apsirinko “Draugų” 
o panelė “Katalikų” ant pusės 
metų laiko. Toks sumanymas pa
rankus platinimui gerų laikraš
čių savo viengenčių tarpe. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė 
nei nebuvo kur šokti. Pradžioje 
vakarė šeimininkas paaiškino 
jaunimui, kad susilaikytų nuo 
nelemtų šokių, kuriuos net val
džia užgina. Tas tūliems matyt 
nepateko, kad mūsų, neva, inte- 
ligemtai, net nosis susuko, ir vis
bandė šokti, bet ‘dėdė’ ' su 

pra-

Evangelija. — Jon X, II — 16. 
— Anuomet tarė Jėzus farizė
jams: Aš esu geras piemuo.-Ge- 

piemuo duoda savo dusių už
»vo avįs, bet samdininkas ir kur- 

nėra piemuo, kurio ne savos 
yra avįs, regi vilkų ateinantį ir 
apleidžia avįs ir pabėga, o vil
kas gaudo ir išblaško avįs. 0 
samdininkas pabėga, jog yra 
■smdininkas ir neturi rupesties 
apie avįs. Aš esu geras piemuo 
ir pažįstu manųsias, ir mane pa
žįsta manosios. Kaip mane pažįs
ta Tėvas ir aš pažįstu Tėvų, ir 
mano dūšių guldau už mano avįs. 
Ir kitas avįs turiu, kurios nėra 
iš to avininko, ir anas reikia man 
atvesti, ir klausys mano balso, ir 
stosis vienas, avininkas ir vienas
piemuo.

1$ LIETUVIU GYVENIMO

AMERIKOJE

lazda tuos ‘ ‘ inteligentus 
dėjo tvarkyti.

“Keleivio” korespodentas ra
šydamas iš Waterburio žinių — 
sumelavo: Girdi, darbai eina ge
rai, dirbame pilnų laikų. Tas ne
tiesa. Gal kur keli dirba pilnų 
laikų, bet kur tik girdėties vi
sur po 4—5 dienas dirbama savai
tėje. Waterburietis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS.

MTALIKISKOS ŽINIOS.
Scranton, Pa. Balandžio 21 d. 

gavome žinių, kad Lackawannos 
angž&aiuias teismas (Bupreme 

k) galutinai įsakė atiduoti
Šv. Juozapo bažnyčių, 

buvo neteisingai užvaldę

SHAMOKIN, PA.
Nemažas lietuvių būrelis gyve

na. Sbamakino miestelyje. Šie
met mes lietuviai turėjome lin
ksmas Velykų šventes. Ačiū 
gerb. klebonui, kurio rūpesniu 
taip pavyzdingai susitvarkė baž
nytinės apeigos, ir gerbiamam 
vargonininkui taip gabiai val
dančiam vargonus, dabar net ma
lonu klausyties laike pamaldų iš
kilmingų ir gražių lietuviškų 
giesmių.

Šiuo tarpu mūsų miestelyje 
darbai ėmė gėrėti, bet nežymiai, 
čionykščiai lietuviai visi turi dar
bų ; išskiriant kelis, vyrai visi 
dirba anglių kasyklose. Šiaip tu
rime 2 siuvėju ir keletu kitokios 
rųšies biznierių. Merginos gauna 
gana lengvus darbus, kitos Uždir
ba savaitėje* f- $15.3 • Yri kitko 
dirbtuvės,'' 3 paniekų ir marški
nių. »Lietnvių rankose 6 krau
tuvės, ir apie 10 smuklių. Žmo
nės linkę prie alkolio, blaivybės 
šalininkų nedaug. J. V. J.

MANCHESTER, N. H.
Per mano neapsižiūrėjimų bu

vau padavęs klaidingai įtarimų 
(“Drauge” N. 15) kas link au
kų Tautos Namui, kad nebuvo 
pagarsinta laikraščiuose, gal ne
pasiekė Vilnių. Taigi dabar at
šaukiu, prisipažįstu padaręs klai
dų prieš draugijas ir visuomenę. 
Aukos buvo pagarsintos “Drau
go” ir “Kataliko” ankstybės- 
niuose numeriuose.

Lietuvių Jaunomenės Ratelis 
jau išsiėmė čarterį ir pasisamdė 
svetainę, kuri bus atdara kožnų 
vakarų. Taip-pat į draugijų, 
bus priimami, kaip seni, taip 
jauni ir įvairių pakraipų lietu
viai, kurie tik prisilaikys Ratelio 
įstatymų.

Per paskutinį susirinkimų 14 
bal. du vaikinai, visų vakarų kė
lė ergelį, dėl prašalinimo iš Ra
telio socijalistų ir norėjo išardyti 
Ratelį, bet jiems nepasisekė. Ki
tų kartų bus išvardyti kas pet
vieni, jeigu tų patį ai 

16 balandžio laikys
kun. Jakaitis iš Woreester, Mass.

Išbrauktas.

PITTBTON, PA
Balandžio 13 dienų 

bažnytiniam skiepe klierikas J. 
Miliauskas, auklėt. šv Juozapo 
seminarijos iš Dunvroodil, N. Y. 
laikė prakalbų apie socijalizmą. 
Kalbėjo anglų ir lietuvių kalbo
mis. Gal nevienam keistai at
rodys prakalba lietuviams anglų 
kalboje. Priežastis delei kurios 
turėjo prabilti svetimoj kalboj 
buvo toji, kad pritraukti čia au
gusių kartų, kuriai toji kalba 
yra labiau suprantama ir kad di
desnę tokiuo būdu atneštų nau
dų.*) Einam prie pačios kal
bos. Pirmiausiai paaiškino apie 
klaidingų tojo žodžio “socijaliz- 
mas” supratimų; toliau priėjo 
prie tikro socijalizmo prasmės. 
Čion padalino į dvi dAli: socijali
zmo ekonomijų ir gyvenimo fi- 
lozofijų. Išaiškino klaidingų 
produkcijos teorijų ir jos nepra- 
ktiškumų, išrodydamas, kokių su
teiktų žmonijai nelaimę, įvykus 
socijalizmui kasdieniniam gyveni
me. Potam žengė prie antrosios 
dalies, būtent gyvenimo filozofi- 
jos; kur išvadžiojo, kad so
cijalizmo pamatas yra vien gry
nas materijalizmas; kų patvirti
no nuomonėmis pačių socijaliz
mo tėvų, būtent K. Markso, Be
belio, Engelso ir kitų; toliau, 
nuosekliai išvedė, kad materi
jalizmas pagimdo ateizmų — be
dievybę. Kalbėtojas paaiškino, 
kad socijalistai, tikroj to žodžio 
prasmėj, nieko daugiau už šio pa
saulio ribų nepripažįsta: Aug- 
ščiausiąją esybę, tai gi ir 
Bažnyčios įstaigų, jos mokslų ir 
doros tiesas. Galutinai pasakė, 
kad lietuviai čion Amerikoj, tik
rųjų socijalizmo pasekėjų kaip ir 
neturį; turi vien tik cieilikas, ku
rie apie socijalizmo mokslų tiek tik 
teišmano, kiek vilkas apie kynie- 
čių kalbų. —> Klausytojų susirin
ko nedidelis būf«tt. Tą dienų 
apielinkes miesteliuose buvo šo
kiai ir baliai. Matyt lietuvių 
Amerikiečių jaunoji karta dau
giau paiso apie smuklinius šo 
kius, negu apie gyvąjį šių dienų 
klausimų. Gailai Nennstokim 
vienok vilties, taukiaus rengkim 

bū.

kiška. Toji draugija ne pus&n- 
lietuvių tro tuzino skaito, bet jau į šimtų 

narių į taip trumpų susilaukė 
laikų. Dieve padėk jai gyvuoti!
0 kų apie pastatymų tai draugi
jai namų, tai nebuvo nei sapnuo
ta, norint kalbėta kaipo pavyz
dis, kad kitos draugijos iš ma
žo skaitliaus užauga į milžiniškas 
draugijas ir turi savo savastis 
ect. 0 kų p. J. B. pripasako
jo, kad Y. M. C. A. yra ne kata
likiška, tai manding ir mūsų kle
bonas apie tai gerai žino. Čion 
J. B. parodė mažo vaiko protų ir 
tikrai kaipo koksai vaikėzas neži
no kad namus galima vien tik 
pastatyti iš plytų ar kitokios 
medžiagos, o ne iš bedievių, cici
likų etc. Vargias.

mĮ4 atkartos*/ ___ t __
prakalbas vakarų praleidftno

LIETUVOJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS-

(Iš laikraščių)
Šunskai (Suv. gub.). Vasario 

15 d. buvo skolinamai-taupomo- 
sios kasos visuotinasai susirinki
mas. Kasa įsteigta gruodžio mė
nesio 1910 m. Šiemet jau apyvar
ta siekė ligi 23 tūkstančių rublių 
ir turėjo gryno pelno 340 rub. 
Kasos bendrovė turi 130 narių — 
pajininkų. Nario mokesnis arba 
pajus 50 r. Galima ir dalimis iš
mokėti ; mokant kasmet po 2 rub. 
Už paskolą imama 6%, už inde
lius mokama metams 5 nuoš., 
pareikalavimui 4% nuoš. Žmonės 
ta kasa labai džiaugiasi.

švediškiai (Suv. gub.) Kįlant 
apšvietimui pradėjo ūkininkai rfi- 
pinties ingyti geros veislės eržilų. 
Vienas jų, Kaz. Valaitis pirko
bėrą eržilą paeinantį nuo belgų 
veislės.

d., susirinkę Marijampolės ūki
ninkų Draugovės arbatinėje, Bo
sais išsidalino visų pirkinį, ank
ščiau paskirstę į lygias dalis.

Pramonė. Iš Lie po jaus — Roui- 
no gelžkelio stočių 1913 metais 
išgabenta iš Kauno gub.: ari lių 
— 2036; raguočių — 471'; i.vių 
ir ožkų — 1062; kiaulių 3770; 
žąsių 20d,250; šviežios mėses — 
94392 pu lų nedirbtų kirlių — 
45393 p.; vilnų — 1793 p., šerių 
5432 p., kiulų — 21035 p., kitų 
gyvuliu 1003 ir mėsos 291 pū
dų.

Raseiniai. (Kauno gub.) Kovo 
pradžioje buvo paskaitos lietuvių 
kalboje apie linus: apie žemės li
nams išdirbimą, auginimą, rovi
mą, mirkimą ir t. t. Atvežta li
nams minti mašina ir pasekmingai 
buvo bandoma. Be to dar paaiš
kinta apie mineralų trąšas ir jų 
naudingumą.

Kauno žemės Ūkio Draugija
pargabeno iš Lenkijos 1000 su 
viršum darbininkų laukų dar
bams dirbti visai vasarai. Moka
ma suaugusiems vyrama 12 r. 
mėn., moterims ir pusberniams 
— 8 — 10 r., žinoma, duodant 
valgį.

.Girkalnis (Kauno gub). Varto-* 
tojų Draugijoj pasirodė esama 
prekių už 4,257 r. 93 k., parduota 
už 10023 r. 26 k. Gryno pelno 
887 r. 31 k. Pelnas pagal mažu
mą apyvartos išrodo didelis. Nu
tarta už išpirktas prekės ir pajus 
duoti 8 nuoš. dividendo. Dividen
dui skiriama 462 r. 40 k., likusį 
pelną 424 r. 91 kap. paskyrė at
sargos kapitalan.

Šakiai (Suv. gub.) 12 kovo bu
vo čia gan gyvas krikščionių 
darbininkų . susirinkimas. Susi
rinkime nutarta: 1. priimti pra
nešimą apie Marijampolės susi
rinkimą. 2. Į narius nepriimti tu
rinčius daugiau kaip 55 metų. 3. 
Pašalpą sergančiam duoti po sa
vaites ligos. 4. Nepilnamečiai gau
na atgal du trečdalius ineštų 
Draugijai pinigų, jei per penkius 
metus nesinaudoja pašalpomis. 5. 
Vienkartinę pašalpą visos ineštos 
sumos didumo gauna kiekvienas, 
išbuvęs, Draugijoje 20 m. ir ne
sinaudojęs pašalpomis.

Rokiškis, (Kauno gub.). Rokiš
kio vartotojų draugijos susirin
kime pasirodė, kad atskaičius vi
sas išlaidos, draugija tnrėjo gry
no pelno 50 rub. su viršum. Pel
nas paskirtas padengimui per
nykščių nepriteklių. Metinės apy
vartos draugija turėjo apie 13000 
rublių*. ,

Žemaičių vyskupijos kunigų 
los. Anykščių klebonas

Vembrė perkeltas į Lyduo
kių klebonu; Lyduokių kleb. 
kun. Vadopalas perkeltas į Anyk- 

klebonu jnaujosios Žagarės 
kun. Kazakevičius paliuo- 
nuo vietos ir apsigyvens

Žarėnų altarijoje, Aluntas kam. 
kun. Kubilius perkeltas N. Žagarę
kum. , Žarasų (Ežerėnų) kleb.
kun. Liasauskas perk. į Papilę 
klebonu. Geležių filijalistas knn.. 
Britkevičius perkeltas į Zarasus 
klebonu; Pavandenio kam. kun. 
Vitkevičius perkeltas į Gelažių 
Klijų. Tirkšlių kam. kun. Pakel-

paskirtas Vaičaičių bažnyčios 
karatu.

Kovo 2 d. per para- 
susirinkimą valsčiaus raš- 

tynėje paskelbė vyriausybės atsa
kymų, kad Veiveriai lieka Gar
liavos filija ir toliau. Veiveriai 
mat buvo prašę patvirtint juos
tikra parapija.

Iškilmingai atlik
tu kun. Dr. J. Radžiševskio, nau
jo akademijos rektoriaus įvedy- 
boa. Po mišių kurias laikė aka
demijos koplyčioje, assistuojant 
arkivyskupui J. M. Kliučins- 
kiui, naujasai rektorius, ir po 
trumpos pertraukos prasidėjo 
naujojo rektoriaus prelekcijų, 
kurios klausytų susirinko dau
gelis žymių asmenų.

Kovo 16 d. (s. 
k). J. E. pavyskupis Čiepliakas 
katedros bažnyčioje iššventino 
dyakonais 11 klerikų, tarpe jų 
du lietuviu, Padleckį ir Vaitekai- 
tį ir kunigais Gasparų Spndų ir 
Kazimierą Rickevičių, abu kau
niečių.

20 kovo J. E. Vyskupas 
Karosas įšventė į dijako-

: V. Msslauskų, P. Brzoskų, P. 
vičių ir V. Gurevičių ir į

B. Čepolevieių.

BALTIMORE, MD.

Nepraslinko nei pusės metų lai
ko, kaip pradėjo Baltimorės Jau
nimas organizuoties į “Vyčių” 
organizacijų, o jau porų sykių 
viešai pasirodė su teatrais, dai
nomis, monologais, . deklemMci- 
joms, ir t. t. “'Vyčių” tarpe ma
tyti sviesio mokslo žvaigždės: du 
broliu Bučniai (vienas universi- 
tatės studentas, kitas* Loyjolo 
kolegijos mokinys), Veberys — 
medicinos studentas ir kiti.

Trečių dienų Velykų “Vyčiai 
surengė vakarų. Vaidino “Dėdė 
atvažiavo”. Vaidinančias rolės 
turėjo p-lė A. Bajoriutė (Ona 
Garnienė) ir p-lė O. Volteriūtė, 
(Jievutė jos tarnaitė) P-lėi Ba- 
joriūtei trūko drųsnmo ir per- 
greitai kalbėjo, lyg maldų. Kar
kas geriau atliko Volteriūtė, tar
naitės rolėje.

Vigiras (p. B. Mingilas) buvo 
gyvas. Taip-pat gerai vaidino p. 
S. Mingilas, Adomas Vigiras 
broliavaikio rolėje, Paskanskas 
Jurgį))- Spurgio-vidntiĮniai.

Be šito veikalo, buvo dar dai
nos, monologai, ristynės ir t .t

Dainavo solo p-lė M. Dama 
kaičintė akomponiuojant p. P. 
Grajauskui: “Tykiai Nemunėlis 
teka”, “Kur bakūžė samanuota” 
ir “Kur bėga Šešupė”. Skardus 
jaunos daininkės balselis pnbli 
kai patiko/

Girdėjau, jog p-lė Damnkai- 
čiūtė kėsinasi stotį į konservato
rijų tolesniai lavinties.

Taip-pat buvo dn monologu, 
kūrinos išpildė J. Aleksa “Skur
das — Vargas” ir “Ponaitis’ 
— V. Durnkua. Publikos buvo 
apie 500. Tvarka pavyzdinga, 
meilus priėmimas. Tas viskas liū- 
dyja, jog “Vyčiai” mūsų mies
te, netrukus užims pirmų vietų 
Dievę padėk jiems!

Ramutis.

ATHOL,
Šauksmas atholiečių praslinko 

jau 6 mėnesiai, kaip atholiečiai 
lietuviai susilaukė prigimtoj kal
boje pamaldų, arba savos bažny-* 
čios.

Kaip tik Atholyje apsigyveno 
kun. Meškauskas ir čionykščiai 
lietuviai pirmu kartu išgirdo sa
vo kalboje pamaldas, liko taip 
visi patenkinti, ypač merginos; 
visi suskato rūpinties, kad kuo-

PriS šios progos negalima už
tylėti apie “Tėvynėj” tilpusi 
straipsnį No. 14, kame kaž koksai 
neaiškios padermės “Jonas Bri
lis” begėdiškai šmeižia vietinį 
klebonų. Rašo jisai, buk vieti
nis klebonas “trukdąs lietuvių 
apšvietimų. KaS,'ftiiel&s nedėl- 
dienis bažnyčioj keikiąs laisva 
manius, socijalistus”... na ir ki 
tokias lietuvių tautos išmatas, 
dų knygynų vadina “žalčių liz
du” — Taip, tarpas nuo tarpo 
klebonas pasako jiems kartų tie
sos žodį, už kų jo jie labai ne
apkenčia. Bet, kad vadintų tąjį

Vilnius. Didesnių spaustuvių 
savininkai nutarė numušti rinki
kų kainas: po lkap. nuo tūkstan
čio raidžių lenkų spandos ir po 
2 kap nuo tūkstančio raidžių lie
tuvių ir taip-pat pailginti darbo 
laiką ligi 9 vai. (buvo 8 vai.) 
Darbdaviai tai padarę dėlto, kad 
nno ld. sausio turinčios pradė
ti veikti ligos kasos, kurias darb 
daviai privalo palaikyti. Raidžių 
rinkikui netik nepriėmė tų sąlygų, 
bet pareikalavo dar uždėti po 
kapeiką nuo tūkstančio. Prasi
dėjo streikas.. Buvo sustoję kai 
kurie laikraščiai. Galutinai rin 
kikai laimėjo.

Klaipėdoj “Apžvalga” rašo, 
kad už įžeidimą spaudoje, Prūsų 
lietuvių žinomo veikėjo ir parle
mento atstovo kun. Dr. Gaigalai
čio teismas nubaudė Klaipėdos 
vokiečių pirmeivių laikraščio 
“Memeler Dampfboot” redakto
rių ant 300 markių. Tame laik
raštyje buvę patalpinti keli raštai 
prieš kun. Gaigalaitį, kuriuose 
buvo pasakyta, kad jis nesą tik
ras lietuvis ir vedas veidmainišką 
politiką.

veikiausiai įgyti vietų, knr vi
suomet pamaldos būtų laikomos.,,knygyną “žalčių lizdu”, neteko

Liškava. Augustas Šimkonis ir 
I. Amšiejus, atsėdėję Suvalkuose 
po 4 mėn. kaliejime, paskirti 
penkeriems metams “ant pose- 
lenijos” į Dvinska. Vienas už tai, 
kad važiuodavo amerikonus, o 
kitas, kad juos priimdavo į savo 
namus.

WATEEBUET, OONN.
13 balandžio atsibuvo' balius 

korį surengė 8v. Jargio draugys-

Tam tikslui pradėta rūpinties lė
šomis, kurios labai pesekmingai 
yra renkamos. Negalėdami su
rasti tinkamesnės vietos, kaip tik 
lietuvių svetainė, tai parapijonįs 
ir nusamdė minėtų svetainę nuo 
vietinės lietuviškos draugystės. 
Atholiečiai, dar neatšaldė tikybos 
jausmų, bažnyčios įgyjimni, pa
rodė didelę nžnojantų. Bažny
čioje pamaldas skaitlingai žmo
nės lanko ne tik šventadieniais, 
bet ir šiokiomis dienomis. Nese
nai atvyko vargonininkas, dabar 
pamaldos kur-kas iškimingesnės, 
jis žada netrukus ir chorų orga
nizuoti.

Dabar parapijos ižde randasi 
$4000. Tariamasi apie lotų pir
kimų statymui naujos bažnyčios, 
bet ligi šioliai dar nesurasta vie
tos bažnyčiai statyti, nes aprinki
me vietos parapijonįs dažnai ne
sutaria, kiekvienas mat nori, kad 
arčiau turėti prie savo namų.

Velykų šventės buvo labai pa
togios, tik nevisi jas maloniai 
šventė. Kaip visur taip ir paa 
mus dauguma mėgsta svaiginan
čius gėrimus, užtai nei nenuosta
bu, kad po didesnei šventei išgir
si tai ten, tai šen įvykusi nepa
dori scena.

Šiuo tarpu darbai nekaip eina. 
Bedarbiai aimanuoja nusiminę.

Beje, bažnyčios naudai rengia
mi gegužio 25, 26 ir 27 dienas 
fėrai. Stengiamasi kuodaugiau- 
siai surinkti dalykų, kad tik vi
sas darbas nenueitų niekams. 
Gerbiamosios visuomenės atkrei
piama atyda, kad ji ateitų pagal
bon.

man nei sykio girdėti, norint kas 
šventadienį lankausi bažnyčioj. 
Mat tokia jan jų dora: savo ma 
stu mastuoja jie visus doresnins 
žmones. Toliaus, tąm pačiam 
straipsnyj paminėta: “sutvėrė ji
sai pusantro tuzino vaikėzų drau
gijų (jaunų vyrų draugijų) ir 
kalba tiems vyrukams, kad rei 
kia pastatyti tokį namų, kaip vie
tomis tnri Y. M. C. A. draugija.. 
Mat kunigas nežino turbūt, kad 
Y. M. C. A. nėra katalikiška, 
kad jen priklauso ir bedieviai.., 
Čion “Jonas Brilis” ir ta drau
gija neišsitenka. Mat jam gaila, 
kad ji ne bedieviška ir ne cicili

*) Mūsų nuomone bereikalin
gai buvo tai daroma. Angliško 
mis prakalbomis mes mūsų jau 
nuomenės nepritrauksime jan 
vien dėlto, kad tų angliškų pra 
kalbų patįs amerikonai daug ge 
resnių visuomet patieks, negu 
mes. Neverta tai daryti dėl pa
ties principo: vilias lietuvių 
darbas tori būti daromas lietu
viškai. Yra tai neatbūtinai rei
kalingas dalykas, kad- apsaugo
jus mūsų tautybę, kuriai čia grę 
šia taip didelis pavojus. Pittsto
no atsitikimas yra aiškia paro
dymu mūsų čia nutantimo: 
štai jan turime savo tarpe tokių, 
su kuriais nebegalime susišnekėti 
lietuviškai ir kuriems reikia ver
tėjų. Tai labai skaudus simpto
mas. Kad jis nevirstų nuolatine 
taisykle mūms visiems reikalin
ga tvirta dvasia ir yp*Č visur po
parapijas lietuv; parapijinės

M

Šidlavas. Iš kaimos Šnnkepių 
išvarė 5 metams į Rygą “ant po 
selenijos” Juozą Karabiną su 
dukteria Zofija už vežimą “ame
rikonų” Duktė, sako, nei iš na 
mų neišvažiuodavo, bet valdžia 
pasiteisinti * visai nedavus. Kovo 
1 d. atidarytas paetos telegrafo 
skyrius. Pirmiau laiškai eidavo 
į Raseinius.

Indomi talka. Kvietkų, Pane
dėlio, Papilės ir Čedasų valsčiaus 
sueigos nutarė važiuojant Panedė- 
lin kaskart atvežti ten po 3 ak
menis arba mokėti po 3 kap., 
kad tokiuo būdu tasai miestelis 
būtų išgrįstas akmenais. Tų val
sčių gyventojai, mat, dažnai va
žiuoja Panedėlin jnomarkuosna.

Baisęgalos par. Net nuostabų, 
pamačius išėjusius į viensėdžius 
Skėmių kaimiečius. Trobos žiba 
lyg stiklinės. Žmonės džiaugiasi 
pasibaigus “kaimo katargai” Vi
sų ūkis pakilęs. Jaunimas švie
čiasi. Gaila tik, kad dar degtinė 
neišėjo iš mados. Baisogaloje yra 
vartotojų sąkrova, kuriai neblo
gai klojasi.

“Dainos” Draugija, 
minėdama 200 metų sukaktuves 
Duonelaičio giraino dienos, ruo
šia balandžio mėnesį keliu pas
kaitas apie jį.

Marijampolėj (Snv. gub.) Apie 
80 ūkininkų susitarę napirko 
daugiau kaip ui aštnonios tūk- 
•Umšins rpUšų girios ir koto 27

li«£wip. Skrusti* 
“Apžvalgą.nno 1 balan. teišeisiąs 
tik sykį į savaitę. (Išeidavo du 
syk). Gaila, kad tas laikraštis, 
kurį lietuviai patįs savo lėšomis 
išleidžia ir kurs uoliai rūpinasi 
apįe savųjų reikalus turi sumažė
ti : Toks gi vokiečių dvasios ‘ • Til
žės Keleivis”, kur apie lietuvius 
beveik nieko nerašo ir daž
nai šlikštus nusidavimus talpi
na, tur skaitytojų daugiausiai.

Kauno gub. liaudies mokytojai 
esą geriau inedegiškai aprūpinti 
neg Baltijoj. Mažiausia alga esan 
ti 360 rub. į metus. Be to dar 
mokama po 30 rub. už tikybos, 
dainavimo ir mankštinimo išgul
dymą, kas sudaro dar 90 rub. 
Paskui seka algos pakėlimas po 
60 rub. kas 5 m. Būtų gerai kad 
lietuviai mokintojai eitų savųjų 
šviesti. Be mokintojavimo, mo
kintojas ten gali dar iš šalies už
sidirbti auginant gyvulius, pirk
lyba ir t. t.

Šeduva. Miesto gyventojai pa
davė prašymą, kad būtų išvesta 
šašiejus arba bent išgrįstas kelias 
nuo Šeduvos miesto iki geležin
kelio stoties.

Veliona. Belvedero dvaro savi
ninkė pardavusi aplinkiniems 
valstiečiams * lietuviams apie 
1000 dešimtinių žemės. Valstie
čių bankas išdavęs pirkėjams pas
kolą.

Klaipėda. (Prūsuose). Klaipėdos 
su valstiečių Banko pagelba sa
vo dvarą Valiuniškį, apie 800 
dešimtinių. Bankas duodąs pas
kolos vidutiniškai po 100 rublių 
dešimtinei.

Klaipėda. (Prūsuose) Klaipėdos
miesto mokyklose yra 1700 moki
nių vartojančių namie vien vo
kišką kalbą, 8 lietuvišką ir 85 
lietuvišką ir vokišką Klaipėdos-gi 
apskričio mokyklose yra 2157 mo
kiniai, namie kalbantis vien vo
kiškai, 3728 vien lietuviškai ir 
1117 vokiškai ir lietuviškai. Tai
gi vien Klaipėdos apskrityje skai
toma apie penktus tūkstančius, 
nes tis ką namie šneka vokiškai 
ir lietuviškai, yra be abejo tikri 
lietuviai.

Vilnius. Vilniečiai rengiasi kiek 
galint iškilmingiau paminėti de
šimt metų spaudos atgavimo su
kaktuves. Kovo 15 d. “Rūtoj” 
buvo susirinkimas inteligentų bū
relio. Susirinkime nutarta Vilnie
čiams, kaipo vilniečiams, taisy
ti iškilmingą apvaikščiojimą 24 
balandžio ir prisidėti prie Mokslo 
ir dailės Dr. paminėjimo per vis. 
Mokslo Dr. susivažiavimą. :

Kovo 17 d. buvo susirinkimas 
“Rūtos” Tarybos tą patį reikalą 
apsvartyti. Nutarta kreipties j 
kitas Vilniaus lietuvių draugijas 
nežiūrint jų pakraipos, kviečiant 
prie bendro darbo balandžio 23 
d. (kaipo patogiausia delei šven
tės) surengti paskaitų bei pasi
kalbėjimų, . toms sukaktuvėms 
tinkamų. Paskaitos turi kiek ga
lint geriau nušviesti spaudos at
gavimo laiką, charakterizuojant 
spaudos uždraudimą ir po spau- • 
dos atgavimo laiką, visuomenės 
nuveiktus darbus ir t. t. Prelegen
tais nutarta kviesti: d-ras Bag- 
danavičius, M. Biržiška;f 
lionienė, d-ras K. Grynius, A. 
Janulaitis, G. Petkevičaitė, J. Vi
leišis, Žemaitė. Balandžio 26 su
rengti vakarą kuriame pastatyti 
po vieną aktą kokio nors spaudos 
atgavimo gadynės vaidinto veika
lo (geistina iš “Amerika Pirtyje), 
iš vėlesnės gadynės dažniau vai
dinamo veikalo ir iš paskutinių 
originališkų scenos veikalų; su
rengti chorą, gyvų paveikslu, de7 
klemacijų ir t. t. sulig išgalės.
Iš Tarybos narių išrinkta dvi ko- 
misiji, tiedvi rūpinsies reikalus 
atlikti.

Lietuviai kitur.
LONDONAS.

Pora savaičių atgal mūsų kle
bonas laikė paskaitas apie libe
ralizmą ir socijalizmą. Paskaitos 
buvo laikomos lietuvių kliubo sa
lėje, šventadieniais, ir traukėsi 
apie keletą vakarų. Išpradžių 
mūsiškiai tuo nelabai interesa
vosi, bet toliaus vis daugiaus ir 
daugiaus susirinkdavo klausyto
ji?.

29 d. kovo buvo laikytas blai
vininkų draugijos narių susirinki
mas, kliubo salėje. Susirinko 
daugybė žmonių abiejų lyčių. Po 
perskaitymui protokolo buvo pa
duota atskaita, kiek draugija da
bartiniu laiku turi turto. Ižde da
bar randasi apie 8 svarai š. Po 
aptarimui draugijos reikalų, kal
bėjo kunigas svečias, atvykęs 
nesenai Londonam pas vietinį 
kleboną. Kalbėjo puikiai ir il
gai apie blaivybės naudingumą 

' svaiginančių gtėriįraų kenki 
smingumą, ragino visus blaivy, 
bėn, nes tik per blaivybę pakil
sime aukštyn ir pasižymėsime 
tarpe svetimtaučių. Kalbėtojas 
priminė, jog Lietuva, mūsų 'Tė
vynė dang pakilo, ačiū tik blai
vybės plėtojimnisi, nes dauguma 
metė svaiginančius gėrimus var
toti kun. svečias išgyrė čionyk- 
čius lietuvius už jų darhavimasi.

Pašalpinė šv. Kazimiero drau
gija tai vidutiniškai turtinga, tu
ri apie 318 svarų š. Pastaruoju 
laiku minėtoji draugija padidėjo 
narių skaičiumi. Kalnavertis.
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CHICAGOJE.
Jo M. Chicagos Arkivyskupas 

ir miesto majoras leido sv. Kazi
miero seserų vienuolynui pada
ryti kolektų 10 gegužės mėne
sio, Chicagos lietuvių parapijose. 
Ta diena bus paskirta kaipo 
“Tag day” ir aukos bus ren
kamos kaip namuose taip ir ant 
gatvių. Surinktos aukos bus var
tojamos naudai šv. Kazimiero 
Vienuolynui, ypatingai jo rengia- 
raajai stayti koplyčiai.

Lietuviai turėtų tų dienų at
siminti ir kiek galint sušelpti.

Tuose paveiksluose, tartum, vai
nike supinti Lietuvos didvyriai, 
Didieji kunigaikščiai, ir vyrai va
davusieji tautų seniau, dabar 
tik atmintį palikę) tajp ir dabar
tiniai užsitarnavę jų vainiko. 
Puiki Lietuva paveiksluose, o 
ateityje žadama dar geriau išto
bulinti. Gylė.

Balandžio 19, Roselande, Chi
cagos priemiestyje buvo balius 
su prakalbomis ir kitais margu
mynais. Balius indomus tuo, kad 
buvo parengtas pietinės Chicagos 
miesto dalies biznierių sąjungos. 
Sųjungos tikslas, suartinti lietu
vius vertelgas su jų rėmėjais ir 
iš įmokamų pinigų šelpti įvairius 
svarbesniuosius tautos reikalus. 
Iš pranešimo vakaro vedėjo, M. 
Šliko, paaiškėjo, jog visas pelnas 
įplaukęs tų dienų bus laikomas 
iki pasitaikins pirmoji proga ko
kiam nors prakilnesniam tikslui 
pavesti. Iš perregiamųjų dalykų 
matoma, amatų mokyklos ren
gimas, savos svetainės statymas, 
pavargėlių šelpimas ir p.

Prieš prasidedant baliui buvo 
programas. Kalbėjo Pranas Gu
das, A. Olševskis, Mažei
ka. Visi trįs iš Chicagos ir 
p. Stankus vietinis. Prakalbų tar
pais skambino ant mandolinų jau
ni vaikai Malinauskas ir Kalvai
tis, buvo monologas ‘Ant bačkos’ 
ir ant užbaigos vietinis “Aido” 
choras sudainavo tris lietuviškas 
dainas. Reikia pasakyti, kad vi
sas programas išpildytas gana ge
rai ir sumaniai surengtas. Pra
kalbose pamarginimai labai pri
tinka. Dainos po visų prakalbų 
priduoda labai puikų įspūdį.

Baliuje atsilankė daug žmonių, 
retų darbų-etaoihrdluetaoishrdlu 
Tai parodo, kad biznieriai, jei 
norėtų nuosekliai darbų varyti 
galėtų daug ko nuveikti, Ar jie 
panorės veikti su visa lietuvių 
visuomene, pamatysime vėliau.

P. B.

Kensingtone nuo kelių metų 
gyvuoja lietuvių kooperatyve val
gomų daigtu krautuvė. Pernai 
vasarų kaikurie gyventojai sutvė
rė kitų panašių krautuvę. Kaip 
viena taip ir kita užsiėmė parda
vinėjimu tų pačių valgomųjų 
daiktų, ir kaip viena taip ir kita 
parduoda ant kredito. Taigi ir 
skursta — nei viena nei kita ne
galėdama atsistoti ant tvirtesnio 
pamato. Ar negeriau būtų, kad 
dvi krautuvi susipintų į viei^ų. 
Pasimažintų užlaikymb iškaščiai, 
viena nuo kitos savo prityrimais 
pasinauduotų. Sakoma, kad jau 
pradėjusios vesti tarybas, kad į 
krūvų susirišti. Labai linkėtina.

A.

kams — kriaučiame algas 15 nuo
šimčių ir įvedė 8 valandas darbo 
dienų. Darbininkai buvo sustrei
kavę, bet jų reikalavimus išpil
džius vėl darban sugrįžo.

15 dienų balandžio Davis 
Sąuare salėse ‘D. L. K. Vytauto’ 
draugystė surengė vakarų. Pro
gramas susidėjo iš dainų, muzi
kos, ir deklemacijos. “Vytauto” 
choras neskaitlingas, mažai regis 
susidainavęs, užtat nenuostabu, 
kad kartais truko harmonišku- 
mo, dažnai lr pavieni balsai žy
miai iškildavę. Visgi matant ko
kios spėkos ten susikoncentravę, 
pasakysiiųe, kad paprastos dainos 
buvo įspūdingai sudainuotos. Dvi 
daini: “Miegok saldžiai” ir 
“Lietuvos Dievai” kvartetas 
gražiai, sutartinai padainavo.

Vakaro programą, bene puošė 
jaunučių vaikų dalyvavimas sce
noje. Štai A. Masla ir J. Masla, 
turbūt broliukai, vienas solo 
smuiku, kits pianu akompanuo
jant, drąsiai ir mandagiai atliko 
rolę. “Augo Darželyje” dekle
mavo p-ė Laukamskaitė. Jinai 
dar maža mergaitė, bet gerai dek
lemavo ; eilėse nupiešta, koks ma
lonus ir koks laimingas gyveni
mas tų jaunikaičių, kurie iš pat 
jaunų dienų pamyli blaivybę, vėl 
gi priešingai, skaudus likimas 
užklumpa tuos kurie įmirksta gė
rimuose. Eilės sudėtos iš puikių 
sakinių, dažnai juokingų, pritiko 
jublikos skoniui, salėje užstoja 
numirusi tyla, ligi nesuskamba, 
loks keistokas žodis, tada publi- 
ca įtraukia vėl kvapa gardžiai 
nusijuokdama. Šaiposi ir pati ei- 
ių sakytoja, tartum,tyčiojasi iš 

girtuoklių, ne tik žodžiais, bet ir 
jausmais patvirtina. Labai nuo
sekliai.

Po programos prasidėjo šokiai. 
Iš skaitlingos jaunuomenės šo
kiuose dalyvauja tik mažuma, ir 
nedyvai, gal dauguma labai ma
lonėtų, judėti, bet štai, vis tik 
angliški valsai, o žaislių nei ne
bandoma.

Labai malonu, kad lietuvių 
liaudis 'jau pamėgo prakilnesnes 
vietas, bet dar būtų gražiau, kad 
tokiose pramogėlėse kuolabiausiai 
atsispindėtų savoji dvasia.

Gylė.

Turkija gauna paskolų. 
Paryžius. Prancūzų kabinetas

nusprendė duoti turkams paskolų. 
Kaip didelė bus toji paskola dar 
nėra žinoma. Manoma, kad Pran
cūzai gaus tiesas platinti Turki
joj savo prekybų, kitaip puskolos 
būtų nedavę.

Sudegė 7 žmonės.
Boston, Mass. Užsidegus pen

kių aukštų 'muro namams sude
gė septyni žmonės, šešiolika sun
kiai sužeistų. Namuose gyveno 
daug šeimynų, ir gaisrui anksti 
rytų ištikus pasirodė didelis pa
vojus, bet ugniagęsiams susirin
kus .didesnė dalis išgelbėta.

Upei pagerinti.
St. Louis, Mo. Mississippi upės 

komisija, sutiko, paduoti kongre
sui patarimą pavesti 12 milijo
nų dolerių pagerinti Mississippi 
upės vagų. Pataisimo darbai turi 
prasidėti ateinančiais metais.

Naujas vaistas.
Paryžius. Vienas daktaras atra

do naujų vaistų nuo reumatizmo 
ir kitų panašių ligų. Tuo vaistu 
yra kaitintas iki 125 laipsnių F. 
parafinas. Jis darė jau daug 
bandymų ir visi nusiseka 
geriausiai.

kuo-

NAUJIENOS.
Naujausia orlaivis. 

Paryžius. Dr. A. Magnan pada
rė naujos mados skrindamą ma
šinų (orlaivį). Orlaivis bus varo
mas vėju ‘ir visa konstrukcija 
taip padaryta, kad išrodo lyg 
paukštis.

Pakėlė algas.
Philadelphia, Pa. Apie 30 siuvi 

mo įstaigų pakėlė savo darbinin-

mą j Jungtinių Valstijų, negrus 
ragindamas juos švęsti 7 ir 8 d. 
birželio ir, tose dienose rengti 
protestus prieš gežkelių kompa
nijas, kurios neleidžia negrams 
važinėti tuose pačiuose vagonuo
se, kuriuose kiti žmonės važiuo
ja. Ypatingai jis ragiua prie to 
darbo žmonės ir draugijas, kurie 
turi platesnę intekmę žmonių 
tarpe.
e Labai gražus užmanymas, tik 

kasžin ar pasiseks jį išpildyti.

Brangus laiškai.
New York. Už keturius origi

nalius Jono Elijoto, laiškus G. D. 
Smith gavo 2625 dolerius. Tie laiš
kai buvo rašyti 1652 m. ir aprašo 
paties Elijoto gyvenimą. Sako 
jog tokie seni laiškai labai retai 
kur užtinkami ir esą brangus A- 
merikos istorijos tyrinėtojams.

Daugiau pinigų išleista 
neg misijoms.

Saratoga N. Y. Pagal metodis-! torja

gumai

Rugpiučio. Z
143. Juozas Kašėta, Sayville, L. 

I. Su reikalais aut Ellis Is.
144. Vin. Kešėta, Sayville, L. 

I. Su reikalais ant Ellis Is.
145. Ona Stučkuniutė, New 

York City, Pas Mrs. Mizushei- 
mer.

146. J. Degutis, Rumford, Me. 
Laivas Bremen.

147. J. Rošutonis, Rumford, 
Me. Laivas Bremen.

148. J. Dapkus, AVorcester, 
Mass. Laivas Kais. Aug. Victoria.

149. D. Vaitelis, Worceter 
Mass. Laivas Kais. Aug. Victoria.

150. K. Bcnnis, AVorcester, 
Mass. Laivas Kais. Aug. Victo
ria.

151 Al. Bennis, .AVorcester, 
Mass. Laivas Kais. Aug. Victo
ria.

152. J. Danelevičius, AVorcester 
Mass. Laivas Kais. Aug. Victo
ria.

153. An. Danelevičius, Worces- 
ter, Mass. Laivas Kais. Aug. Vic-

197. Darata MarceviČius, Wor- 
cester, Mass. Laivas Kursk. f

198 Rožė MarceviČius, Worces- 
ter, Mass. Laivas Kursk.

199. Jonas MarceviČius, Wor- 
cester, Mass. Laivas Kursk.

Gruodžio.
200. J. Laukaitis, Worcester, 

MassT Laivas Pinland.
201. Anelė Laukaitis, AVorces- 

ter, Mass. Laivas Finland.

nuo senų laikų kampininkauja 
prie kitų tautų; taip ir šiandien 
dar negali įsteigti to mažo kam
pelio, kurs sušelptų mūsų sto
vius. Labai indomus dalykas, 
kad pas mus yra supratimas, jog 
be kitų tautų pagelbos negalinu) 
būti. Aš manau kitaip. Jeigu 
vieno miestelio lietuviai, kurių 
skaitlius nepervišina 1000 pastatu 
bažnyčių, prie jos klebonijų ir jos
užlaikymas atsieina i $200tJ į me-

202. Al. Čibarauskas, Woreces- tus (tokių bažnyčių randasi Su-
ter, Mass. Laivas Finland 

203. Jok Janulevifins, AVorces-
ter, Mass. Laivas Finland.

vienytose Valstijos apie keletą 
šimtų) ir če mes viai lietuviai 
Amerikos negalime įsteigti imi-

204. B. Pogoželskis, Mfarcester, gracijos namą, kur sušelptume^

tų apskaitliavimų amerikonai iš
leido 9000000 dolerių daugiau 
kramtimui gumos neg visos krik
ščionių misijos sudėjus į krūvų 
įvairiems misijos darbams.

Mirė redaktorius. 
Berlynas. Čia mirė redaktorius

leidėjas vieno žymiausiųjų vokiš
kų laikraščių ‘AVedenkind Kores- 
ponden/’. Mirdamas paliko ne
mažai turtų, kuriuos jis uždirbo 
beleizdamas dienraštį. Buvo, savu

154. An. Ambrazevičius, Wor- 
cester, Mass. Laivas Kais. Aug. 
Victoria.

155. Jieva Dapkunas, AVorces- 
ter, Mass. Laivas Kais. Aug. Vic
toria.

Rugsėjo.
156. K. Grinkevičius, AVorces- 

ter, Mass. Laivas Imperator.

Mass. La'-'as Bii-I>m;t.
205. K. Makarskas, Worcester, 

Mass. Laivas Zeland.
206. F. Miškinis, Worcester, 

Mass. Laivas^Zeland.
207. Izabelė Miškinis, AVorces- 

ter, Mass. Laivas Zeland.
208. J. Pranokus, AVorcester, 

Mass. Laivas Zeland.
208. V. Visockis, Worcester, 

Mass. Laivas Zeland.
209. J. Raulišaitis, Worcester, 

Mass. Laivas Vaderland.
210. J. Lukšis, Worcester, Mass. 

Laivas Czar.
211. J. Šlėkta, AVorcester, Mass. 

Laivas Rotterdam.
.212. A. Steponkus, Worcester, 

Mass. Rotterdam.
213. A. JankausRb, AVorcester,

157. V. Tirva, Worcester, Mass. Mass. Rotterdam.
Laivas N. Amsterdam.

138. Ad. Prakapas, AVorcester,
Mass. Laivas N. Amsterdam.

Už darbininkus.
Albony, N. Y.ęNew Yorko gu

bernatorius Glynn pasirašė po 
naujų bilium, kuriuo sutvarkoma 
darbo valandos pirklybos įstaigo- 
se.Naujuoju įstatymu ginama vai
kams jaunesniems, kaip 16 m. 
dirbti ilgiau kaip 48 vai. savaitė
je, arba daugiau kaip 8 v. dieno
je. Jis taip-pat gina moterims 
dirbti ilgiau, kaip 54 vai. savai
tėje arba, 9 vai. dienoje. Įsta
tymas padarysiąs daug permainų, 
ypatingai didesniuose miestuose.

Vaikai sodina medžius. 
Chicago, IIL Chicagos mokyk

lų vaikai vienoje dienoje (Arbor 
day) pasodino 250000 medžių. Pa
sodintieji medeliai yra beveik vi
si baltosios pušįs ir perkant at
siėjo į 5000 dol.

Sudegino teatrą. 
Yarmonth. Anglijoj. Čia sudegė 

vienas didžiųjų teatrų, kuris užsi
degė sprogstant bombai, kurių pa
dėjo teatre po sėdyne sufražistė. 
Teatras užsidegė su baisiu spro
gimu aukšti 4 vai. iš ryto. Nuos
tolių pridirbta apie 100000 dole
rių.

laiku, gabus redaktorius, talpin- 15Q Qnft Prakapienė> Worces. 
davo labai daug žinių ir sutrau
kas iš kitų laikraščių apie svar
besniuosius dienos atsitikimus.
Viską talpindavo trumpai ir aiš
kiai, kad ir mažiausia laiko turė
damas skaitytojas galėdavo sek
ti pasaulio gyvenimą.

Nuskendo laivas.
St. Michaili, Md. Mažas laivelis 

“Gratitude” susidaužė su kitu 
laivu ir turėjo nuskęsti netoli 
nuo Chesapeake inlaukos ryti
nio kranto. Jis sudaužiusis lai
vas Cambridge, gerokai apdau
žytas, paėmė visus ten esančius 
žmonės. Nei vienas nenuskendo.

r-—*
Ii KjXą revoliucijos. 

Pekinas. “Baltasai Vilkas” ži
nomas Kynų sukilėlių vadas pra
žudė apie 2000 savo pasekėjų ka
rėje su valdžios kareiviais ties Li- 
čuansienu. Taip praneša pati val
džia. Kiek žuvo valdžios kareivių 
nėra žinios.

Norėjo nušauti majorą. Z 
New York. Senas žmogus, ku

rio pavardė nei tikslas dar neži
nomas šovė į miesto majorą Alit- 
chel jam vos tik išėjus iš mies
to svetainės. Šovikas nepataikė į 
majorą, bet į toliau esantį virši
ninką Polk, kuris lydėjo majorą.

Negrai žada protestuoti. j Pa,Įkas lhbai sužeistas. Patai- 
Tuskegee, Ala. Negrų instituto 1 kinta Į dantis, kurie visi išbirinė 

viršininkas išsiuntė į atsišauki- j j0. Kulipka vos tik nesugriebė ne
toli stovintį policijos komisijo- 
nierių AVoods, kuris taip-pat ėjo 
su majoru.

ter, Mass. Laivas N. Amsterdam.
160. V. Zincevičius, AVorcester, 

Mass. Laivas N. Amsterdam.
161. Ag. Mockevičius, Worees- 

ter, Mass. Laivas N. Amsterdam.

Nedėlioję, 19 dieną balandžio 
Columbia svetainėje, Lietuvių 
Teatrališkas Kliubas “Lietuva” 
surengė vakarą. Scenoje turėjo 
komedijų “Maža Poni Niekas”. 
Tai juokinga ir gyva komedija 
Suvaidinta buvo * vidutiniškai 
Tik tragiškose vietose trūko 
gyvumo ir nudavimo.

Publikos buvo nedaug, tvarka 
nepavyzdinga: iš publikos daž 
nai girdėjosi mėgdžiojimas attis 
tams ir šiaip nešvarus žodžiai. 
Vėliaus buvo šokiai. G.

Panedėlyje ir utarninke 13—14 
d. balandžio J . J. Elias svetai
nėje 4600-02 S. Wood gat. apsi
lankė p. Račiūnas su judomai- 
siais paveikslais parvežtais iš Lie
tuvos. Nėra reikalo čia kalbėti 
apie įspūdžius, jau iš daugelio 
vietų, kur paveikslai buvo rodo- 
nū nesyk i jie buvo aprašomi. Tik 
nedovanai matyt visi gėrėjasi, ka
dangi kiekvienas, senai ar nese 
nai apleidęs tėvynę, pamatė juose 
žinomų vietų, net ir pažįstamų 
žmonių, rodos pribėgtum prie jų 
ir užklaustumei, kas girdėti, kas 
dedasi gimtinėje, bet žiūrėk, tau 
pažįstamas veidas nuėjo kur už 
kampo, ir jau... sudiev.

Negalima nepasigėrėti iškilmin
ga pabaiga. Tai “Lietuva Tė
vyne mūsų” ir tt., gramafonų
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tie lietuviai reikalavo pagelbos 
grįžtant į Lietuvą arba kitokiuo
se reikaluose, bet ne imigrantai. 

Liepos:
127. Jieva Šveiskis, AVorcester, 

Mass. Laivas Krooland.
128 P. Geižiunas, AVorcester,

Spalių.
162. Leo. Rusgis, Worcester, 

Mass. Laivas Czar.
163. Valerija Zimantas, AVor

cester, Mass. Laivas Birhma.
164. Ona Zimontas, Worcester, 

Mass. Laivas Birhma.
165. K. Visockis, Worcester, 

Mass. Laivas Pr. Frid. AVil.
166. K. Putelis, AVorcester, 

Mass. Laivas Imperator.
167. P. Noreika, AVorcester, 

Mass. Laivas Imperator.
168. P. Overkas, So. Boston, 

Mass. Laivas Kursk.
169. R. Overkienė, So. Boston, 

Mass. Laivas Kursk.

Lapkričio.
170. J. Jakaitis, AVorcester, 

Mass. Laivas Kais. Aug. Victoria.
171. V. činčkis, AVorcester, 

Mass. Laivas Kais. Aug. Victoria.
172. J. Plateikis, AVorcester, 

Mass. Laivas Lapland.
173. Anelė Plateikis, AVorces

ter, Mass. Laivas Lapland.
174. Marė Plateikis, AVorces

ter, Mass. Laivas Lapland.
175 P? Grigas, AVorcester, Mass. 

Laivas Lapland.
176. J. Čibyrka, Jersey City, N. 

J. Laivas Czar.
177. M. Blavickiutė, AVorcester, 

Alass. Laivas Czar.
178. P. Žideckis, AVorcester, 

Mass. Laivas Czar.
179. Ona Žideckis, AVorcester, 

Alass. Laivas Czar.
180. Jonas Žudeckis, AVorces

ter, Alass. Lavas Czar.
181. F. Baltruševičius, AVorces

ter, Alass. Laivas Czar.
182. J. Kuzmickas, Lake Hopat- 

cong, N. J. Pas Rud. Schmidt.
183. Ad. Vasiliauskas, AVorces-Mass. Laivas Czar.

129. A. Januška, Montello,! ter, Mass. Laivas Vaderland

Kaip išrodo degantieji kero gino šuliniai, kurie priguli sve
timtaučiams, bet uždegti Meksikos sukilėlių. Tūkstaučiaw dolerių 

jojama, paveikslais vaizdenama. Į kerosino nuėjo su dūmais.

Alass. Laivas Geo. AVashington. 
130. K. Augunas, Nashua, N

H. Laivas Czar.
181. Al. Gurskis, Nashua, N

H. Laivas Czahr.
132. Marė Gurskis, Nashua, N. 

II. Laivas Czar.
133. Emilija Pavorumnas, Na- 

slrna, N. H. Laivas Czar.
134. Bron Pavorunas, Nashua, 

N. II. Laivas Czar.
135. J. Padeika, AVaterbury, 

Conn. Laivas Czar.
136 P. Gaižunas, AVorcester, 

Alass. Pas Augt. Konsulį.
137. P. Kiaulėnas, AVaterbury, 

Conn. Laivas N. Amsterdam.
138. Marė Grigalotas, Water- 

bury, Conn. Laivas N. Amsterdam.
139. Marė Andrukaitis, AVater

bury, Conn. Laivas Imperator.
140. B. Žurys, Springfield, 

Mass. Laivas Imperator.
141. Julė Žurys. Springfield, 

Mass. Laivas Imperator.
142. Don. Ejmsitis, Union City, 

Conn. Laivas Imperator.

184. Krist. Vasiliauskas, AVor
cester, Alass. Laivas Vaderland.

185. J. Kurkliutis, AVorcester, 
Mass. Laivas Vaderland.

186. Ant. Tumėnas, AVorcester,
Alass. Laivas Vaderland. ,

187. V. Savalevičius, AVorces
ter, Mass. Laivas America.

188. And. Adamavičius, Wor- 
cester, Alass. Laivas America.

189. P. Strolis, AVorcester, Mass 
Laivas Rotterdam.

190. B. Kurmelis, AVorcester, 
Alass. Laivas Geo. AVashington.

191. AI. čenulevičius, AVorces
ter, Alass. Laivas Geo. AVashing
ton.

192. J. Kulis, Worcester, Mass. 
Laivas Geo. AVashington.

193. Al. Lavickas. AVorcester, 
Mass. Laivas Geo. AVashington.

194. V. Česnis, AVorcester, Mass 
Laivas Kursk.

195. Marė Česnis, AVorcester, 
Mass. Laivas Kursk.

196. Al. MarceviČius, AVorces
ter, Mass. Laivas Kursk.

214. K. Stašinskas, Chicago, 
III. Laivas Geo. AVashington.

215. Fr. Dūda, Chicago, III. 
Laivas Geo. AVashington.

Suteikta patarnavimas įvairiuose 
reikaluose.

1. černulevičiutė J. iš Bradford 
Conn.

2. Čibirskis, Jonas iš Bridge
port, Conn.

3. Černauskiutei, Uršulei iš 
Barre, Alass.

4. Čibarauskas, Al. iš AVorces
ter, Aiass ant laivo Finland.

5. Danilevičius, J. iš AVorces
ter, Alass aut laivo Imperator.

6. Dapkunas, Jieva iš Worces- 
ter, Alass ant laivo Imperator.

7. Dapkus, Jonas, iš AVorcester, 
Mass. ant laivo Imperator.

8. Degutis Juozas iš Rumford, 
Me. ant laivo Bremen.

9. Greška, Jonas iš AVorcester, 
Mass. ant laivo Imperator.

10. Grigas, Jonas iš AVorcester, 
Alass. ant laivo Imperator.

11. Grigolotas, Alarė, AVater
bury, Conn, ant Ellis Island.

12. ' Grinkevičius, Simas iš AVor
cester, Alass ant Ellis Island.

13. Gubavičius, Jonas, iš Eli- 
zabetli, N. J., ant Ellis Island.

14. Gurklis, Povilas, iš AVorces
ter, Alass., ant laivo Czar.

15. Kutkevičius, Vacį. iš So. 
Boston, Alass. ant laivo Russia.

16. Kavestka, Petronė, pas vy
rą, Chicago, 111.

17. Kavetskis, Step., ant Ellis 
Island. p

18. Čereška, Kazys, pas Kazį 
Grybų, Brooklyn, N. Y.

19. Kireilis, aPulina, pas Ant. 
Baniulį, Alahanoy City, Pa.

20. Klimas, Marcelė iš Lenkų 
Im. namų, pas A. Marcevičių, 
AVorcester, Alass.

21. Kočiauskas, J. So. Boston, 
Alass, ant laivo Russia.

22. Natkus, K. iš AVorcester, 
Alass., ant laivo Czar.

23. Kirklevičius, Vari. iš AVor
cester, Alass. ant laivo Czar.

24. Ramanauskas, Juozas, iš 
Worcester, Mass. ant laivo Czar.

25. Rodausfcas, Al. iš AVorces
ter, Alass, ant laivo Czar.

26. Stokoniutė, Ona, iš Nanti- 
coke, Pa. Nev? Yorke, AVes Sinai 
Hospital.

27. Stropus-, Barbora, pas tėvų, 
Sag Harbor, N. Y.

28. Šablinskas, Al. iš AVorcester, 
Alass. ant laivo Imperator.

29. Šihaila, Karolius, iš AVorces
ter, Alass. ant laivo Czar.

30. Uliačkus, Ad. iš So. Boston, 
Alass. ant laivo Czar.

31. Urbanavičius, Ona iš Wor- 
cester, Alass. ant laivo Finland.

Viršminėti vardai išrodo gana 
skaitlingai, bet čia besiranda di
desnės pusės emigrantų vardų, 
kurie perėjo per Ellis Island N. 
Y. ir katriems nebuvo reikalinga 
pagelba, arba suvis maža. Mūsų 
raportai būtų 3 kart ilgesni už 
viri paduotų,, kad mes turėtume 
savo imigracijos namų ar būtume 
patįs vieni, ne būtume prisidėję 
prie^lavokų draugijos. Lietuviai

mūsų ateivius tinkamai. Juk la
bai lengvai galėtume tai nuveik
ti, jeigu visi veiktume išvien. 
Juk per daug brangiai ir neat
sieitų. Gal daugelis sakys, kam 
Dievo namus lvginasu imigrantų 
namais. Bet man išrodo, jog imi
grantų namai atneš naudą neap- 
skaitomą mūsų visuomenei. Jei
gu žmogus yra pavalgęs ir šilta
me kambaryj, tada gali protau
ti, arba melsties, bet jeigu žmo
gus yra ko nors jirispaustas,,ar
ba jo padėjimas be draugų, ar 
giminių, gali visai nupulti dva
sioje. Sakysime žmogus, kuris 
atvažiuoja į sau nežinomų šalį, 
kad ir būna įleistas, bet neturė
damas draugų, ar giminių, būna 
sutiktas išnaudotojų ir patenka į 
žemesnės klesos žmonių tarpų, 
kur jisai kartais ir pritampa ant 
visados. Bet jeigu sutinka jį 
draugai, ar imigrantų draugijos 
atstovas, tuomet žmogus jau pa
statytas ant kojų. Gerbiamieji, 
užsiduokime ant šių 1914 m. ga
lutinai aprūpinti imigrantų klau
simą. Intaisykime pirma 
Yorke o paskui galėsime ir ki
tuose portuose pastatyti atstO; 
vus; tėmykite, jog mūsų imigran
tai išsiskirsto po visas Suvieny
tas Valstijas ir mes visi turime 
šelpti juos.

8. Yankus.
L. I. Š. D. pirm.

Naujos Knygos.
Kuprelis. Apysaka, par. Ignas 

Šeinius 1913. “Vienybės Lietuv
ninkų” spauda ir lėšos. Pusi. 253. 
Kaina 75c. Yra tai vidutinjo for
mato originale iš lietuvių gyveni- . 
mo apysaka. Platesnę recenzijų 
talpinsime vėliau.

šitai Viešpaties tarnaitė! Skai
tymai gegužės mėnesiui. Kun. V. 
Šeškevičius, Seinai Laukaičio ir 
Bendrovės spaustuvėje. 1914 m. 
Pusi. 100. Kaina nepažymėta.

“Ateitis” mėnesinis moksleivių 
laikraštis. Np. 2 (38) Turinys?
I Homo: Gryninkim sielų. II. A. 
Ąžuolinis: Karė (eilės), m Al. 
Ąžuolinis: Pesimistas (eilės). IV 
A. Ąžuolinis: Kovą (eilės). V. A. 
Ąžuolinis: *** (eilės). VI J. 
Šnekutis: Ką aš myliu (ei
lės). VII J. šnekutis: Švie
sus disonansai (eilės). VIII. 
J. Šnekutis: Kodėl (eilės). IX. J'. 

Aličulis: Pavasaris. X Pievutis: 
Auksinė kūdikystė. XI AI. Jonis: 
Vladimiras Solovjovas. XII. F. V. 
Foersteris: Valios jiega. XIII. B 
Kasaitis: Kristijonas Duonelaitis. 
XIV. Kun. J. Kri-tenis “Ateity
je”. X.V. Stud. Vacį. Tiškus. Šv. 
A’ladimiro universitetas Kijevą 
XVI. R. Kaip mošties prie bran
dos atestato. XVII. Stud. Vytau
tas Airus: Istorijos filologijos 
Institutas. XVIIL Stud. AI. Alari- 
jauskas: Augštosios inokyklos 
Kijeve. XIX. Ateitininkutis: Laik 
raščių apžvalga. XX. Bt Jąg
XXI. Iš moksleivių --1
XXII. Bibliograftja ir 
XXIII. Žinių-žinrrf^.
Pranešimas. XXV. Prisiųstos re
dakcijos knygos. XXATI. Spaudos 
klaidos. XXVII, Auka “Ateičiai”. 
XXVIII. Redakcijos atsakai. 
XXIX. Priedas: Alūsų tautinės 
tvėrybos žiedai.

Les Annales dės Nationalites. 
Nos 1 — 2. 3 Aunnee, 1914. pusi. 
92.

Šitame Annalių leidinyje tilpęs 
iliustruotas straipsnis J. Gabrio 
“Apie lietuvių ir latvių žmonių 
dailę”. (L’Art populair* en Lie- 
liuanie et Pays Leti'ons et les 
Aspirations Nation^lėų) 
snyje tilpę 9 lietuvi' 
paveikslai. Beto, yrą
čių iš lietuvių ir, latt 
mo: Duonelaičio » eiAąktuvčs,
“Garnio nuliu ųdinr

Pavasaris. 4mn aitis»
No. 4. ir t, ,
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PASTABOS.
LIETUVIŲ KULTŪROS 

DIENRAŠTIS.

1907 metų pabaigoje pradėjo 
eiti iš Vilniaus lietuviu kultūros 
dvidieuis laikraštis “Viltis”. Lie
tuva buvo tuomet šviežiai po 
įspūdžių nenusisekusios revoliuci
jos. Visuomenės pugamintasai 
laisvės judėjimas, patekęs į rau
kas geisti susiorganizavusių so
eijalistų, — greitai išvirto kaimo 
jaunimo cicilikavimu, monopolių 
plėšimu, giltinieuių darbais ir 
tt. Rimtoji visuomenė susizgrie- 
bė ir pamatė, kad mūsų sodžius 
prie didelių atmainų dar nepri
augo, kad reikia pradėti varyti 
kultūros darbas ,uuo pradžios, 
nuo pamatų, nuo švietimo. Bet 
kaip dirbsit Darbininkų maža ir 
tie išsisklaistę, uesusiorganizavę. 
Kas blogiausiai gi kunigai sau, 
svietiškiai vėl sau. Nemanyta, 
kad galima būtų surasti bendras 
darbas tautos kultūrai kelti. Tuo 
laiku du žymiu Lietuvos vyru 
kun. Tumas ir p. A. Smetona pa
davė vienas kitam rankų ir ta-' 
rė: dirbsime išvien. Uždėjo 
“Viltį” Tautos kultūros pama- 
tan buvo padėta krikščioniškoji 
etika, solidarumas su Bažnyčia. 
Tik kadangi dauguma mūsų svie- 
tiškių apšviestunų dar labai bijo
jo Bažnyčios ir aklai laikėsi nuo
monių indiegtų rusų mokyklose 
—katalikystė nebuvo rodoma ai
škiai, nebuvo prie kiekvienos pro
gos pažymima. Šiaip ar taip “Vil
tis”, sudariusi tiltą tarp dvasiš
kių it pasaulinių inteligentų — 
pastūmėjo juos bendram naudin
gam darbui. Ir čia jos nuopel
nas yra didžiausias mūsų tau
tai.

Laikai mainėsi, nešė naujus 
©balsius ir naujus žmones. At- 
to, ėmė organizuot ies ir kelti 
katalikybės vėliavą mūsų tikin
čioji visuomenė, atsirado galingas 
katalikų moksleivių judėjimas — 
“Ateitis”. Visa tai padarė šio
kias tokias atmainas ir viltininkų 
eilėse. Suvažiavę pernai metų 
rudenį'Vilniuje, nutarė “Vilti” 
pakeisti katalikišku dienraščiu. 
Katalikybė pripažinta mūsų kul
tūros pamatu ir nutarta nebe- 
slėpti to/ kas yra tautos ir jos 
kultūros turiniu. Išėjo aikštėn 
nauji žmonės, kuriems senieji ra
miai užleido vietas. A. Smetona 
ėmė leisti inteligentams žurnalą 
“Vairą”, “Viltį” gi redaguoja 
žymus mokslininkas, buvusis atei
tininkų vadas Pr. Dovydaitis. 
‘‘Vilties” turinys, dvasia, liko po 
senovės, atsimainė tik rūbas, iš
vaizda, kuri labjau atitiko turi
niui. Išpradžių buvo manyta, kad 
daugelis senųjų viltininkų atsi- 
mes, kad “Viltis” sumenkęs. Te
isiau atsitiko kitoniškai. “Vii- •
tis” patapusi aiškesnė, pasidarė 
ir gyvesnė ir geriau ėmė platin- 
ties. Į vietą vieno-kito pasi
traukusio inteligento, pribuvo 
daug naujų. “Viltis” — lietuvių 
kultūros dienraštis vedama la
bai gyvai, įvairiai ir turiningai. 
Tik 1 rublį kainos uždėjus — už 
6 rublius duodama netik 300 tu
riningų ir indomių laikraščio 
numerių, bet dar kasmėnuo mo
kslo ir literatūros priedą, gale 
gi metų kalendorių — almanachą.

Pasirodė, kad tasai konfesijo- 
nalizmas (aiškus išpažiuimas 
katalikystės) ne tik nėra 
kenksmingas, bet dar gali būti 
naudingas. Tik svarbu tai, kad 
tas konfesijonalizmaa būtų at
spindžiu tikro krikščioniško turi
nio, kad forma neprieštarautų 
tam turiniai, kad katalikiškoji vi
suomenė netiktai katalikiškai 
skambintų, kalbėtų ir rašytų, bet 
katalikiškai ir elgtųsi visuomet. 
Tečiau mūsų katalikiškoji spau
da, ačiū Dievui, rodp, kad mūsų 
visuomenė daug savo energijos 
nukreipia į tą pusę.

Nesenai “Viltis” pradėjo leisti 
jau antrą tūkstantį savo nume
rių.. Prie šios progos palinkėsi
me mūsų vienaminčiams kuoge- 
riausio pasisekimo ištverti tvir
tai ant užimtos pozicijos ir atlik
ti pasekmingai Lietuvos kultūri- 
nimo-Kristaus Dvasioje — darbą.-t

PIKTA 'ŲALIA AR 
NAIVUMAS?

Nesenai tyankegano lietuvių 
parapijos klebonas kun. Zaikau
skas gavo i» vietinės socijalistų 
kuopos štai/kokį laišką: (Paduo
dame jį ištisai; nieko nemainy-

i ir netiaisydami klaidų).

3 d. Balandžio 1914 m. Wauke-
gnn, 111.

Kun. Zaikanskas, tVankegan, III. 
(jerbiamMai Kunige:—

Kadangi Tamista bažuvftioje per 
savo pamokslų keikdamas bedie
vius taip įsidrasinot, na ir sumai- 
žet dvi skirtingas Idėjas butnnt 
socijaliztną ir iaisvainybę; kurios 
turi didelį skirtumą tarpo savęs ir 
tokiu budu iškeikei sotijaUstm 
vietiniui kurie nieko liendro neturi 
su laisvainanybę — bei bedieviais. 
Soeijalistai negriauuu bažnyčių ne
niekina kunigą tu kurie pildo vi
sus Dino prisakiau t, neskiiinnt ir 

'5-to Dievo prisakimo, taipgi Kris
taus įdeją — mylėk artimo savo 
kaipo patsai savę ir t. t.

Soeijalistai vien tiktai kovoja už 
pageriniiiĄ darbininką būvio, ge
resnį duonos kąsnį, laisvę visai 
žmonijai, ir žmogiškas tiesas...

Sveiko proto žmogus gali matyti 
soeijalizmą kaipo vienintelį darbo 
žmonių partija ir tik jame darbo 
liaudies yra išganimas? Socijalizmo 
programas yra sutaisyta ant: tei
sybės, brolybės vienybės., pamatą. 
Soeijatai pripažįsta visai žmonijai 
žmogaus tiesas bet ne verginio ele
mento kaip dabar kas yra. Soei
jalistai nori šį suredima; kuris yra 
paremtas ant vagysčių, piešimo, 
vergijos pamatų, pakeisti geresniu 
kuris tarnaus visai žmonijai, o ne 
vieniem broledžiam kapitalistams, 
tik soeijatizme židi meilė artimo.

čia daug neaiškinsiu dėl stokos 
vietos neparankus dabar darbas per 
laišką, plačiau pakalbėsime sve
tainėj laike debatų.

Mus, soeijalistus, iškeiket bažny
čioj. Todėl įuMbLietuvių Soeijalistų 
Sąjunas A įnerti# j 125 kuopa savo 
susirinkime nutariam kad išreik- 
štumet savo nuomanę link soeija- 
lizmo ir ateją į svetainėj sukriti- 
kuotumet socijalizmo klaidingumą 
ir priroditi mums užmestą neteisin
gai laisvanybę. —

Kviečiame Tamista godotina ku
nigą atsilankyti į debatus su soci- 
jalistais kurios iškeikei bažnyčioi 
ir prirodit musų blogas bei klai
dingas pusias.

Debatai atsibus Lietuvių svetainė
je, ant 9-tos ir Lincoln gatvių, Ne
dėlioję 5 dieną Balandžio 1914 me
tų, 7 vai. vakare.

Su atida L. S. S. A. 125 kuopos 
Valdybav
Organizatorius ,T. Uktveris 
Prot. sekretorius A. Kybart.

Išmėtytos gi visur prieš tą va
karą plakatos skelbė, kad 1) 
kalbėsiąs “pirmu kartu Wauke- 
gane geriausias kalbėtojas vienas 
iš geriausių lietuvių “aratorių”— 
Pijus Grigaitis”; 2) būsiąs “pa
sikalbėjimas Maikio su tėvu ir 
puikių deklamacijų’z; 3) busią 
debatai tarp kun. Zaikausko ir 
jų, socijalistų, per kuriuos jie, 
soeijalistai, faktiškai prirodysią, 
kas yra socijalistas, o kas laisva
manis; 4) būsią pardavinėjama 
ir užrašinėjama “Naujienos”..

Na, žinoma, kun. Zaikauskas 
Maikių kompanijoje dalyvauti 
nepanorėjo ir soeijalistai gavo 
progą pasigirti, kad štai kunigas 
jų pabūgo — ir tuo kai-kuriems 
negudriems savo svečiams naujų 
dūmų į akis paleisti.

Bet čia labiau svarbu pats lai
škas, kurs yra aiškiu parodymu, 
kokią pragaištingą intekmę daro 
į žmones tas mūsų ypatingas so- 
cijalizmas. Viena iš dviejų: ar
ba laiško autoriai netiki į tą, ką 
jie rašo, dagi vardu organizaci
jos, ir tuomet jie verti pasigailė
jimo veidmainiai, nusmukę do
riškai, kuriems visos priemonės 
geros, bile tik savo tikslą pasie
kus, (vadinasi atkvietus kunigą 
ir potam iš jo pasityčiojus), arba 
jie tiki, kad jų platinamasai soci- 
jalizmas nieko bendro neturi su 
bedievybe, ir tuomet jie verti dar 
didesnio pasigailėjimo, nes yra 
begalo naivus, suklaidinti ir ap^ 
dumti, nebegalintieji atskirti bal
tą nuo juodo, tikėjimo nuo be
dievybės. Nejaugi jie nežino vi
siems žinomojo fakto, kad pats 
soeijal-demokratijos tvėrėjas K. 
Marksas buvo sykiu nustatytojas 
taip vadinamojo materijalistiško 
istorijos supratimo, kars yra be
dievybės pamatu, kad visi soeijal- 
demokratijos vadai, kaip tai En
gelsas, Bobelis, Soresas ir k. — 
buvo (arba yra) vieši bedieviai, 
kad visų kraštų socijal-demokra 
tijos veikimas arti rišamas su be 
dievybe, kad ypač lietuviškojo so
cijalizmo visą turinį sudaro ne 
tiek kovą prieš kapitalizmą, kiek 
prieš tikėjimą ir Bažnyčią, kad 
visi Amerikos lietuvių socijalis 
tų laikraščiai yra pilni piktžo
džiavimų prieš tikėjimą ir Baž
nyčią, kad nei vienas ir apsiri 
kęs neparašys Dievo vardo iš 
didžiosios raidės, kad visi jų ke
liaujantieji “aratoriai” tuo tik 
ir užsiima, kad niekina tikėjimą 
ir šmeižia kunigus —, kad mažne 
visi mūsų socijalistų sąju

nariai šalinasi nuo Bažnyčios ir 
nebepildo tikėjimo priedermių, 
kad didelė jų dauguma viešai gi 
riasi savo bedievybe ir ją pla
tina.. tų kad galėtum kažin 
kiek prirašyti, bet ką tai padės 
tokiems žmonėms, kurie mato tik 
tą, ką nori pamatyti, kurie yra 
apjakinti.

Mundus vult decipi, ergo deei- 
piatur (Pasaulis nori būti ap
gaudinėjamas, taigi lai sau).

Valia jums ponuliai, užrištomis 
akimis gūžinėti, tečiau nevalia 
jums mokinti kunigus, ką ir kaip 
jie turi sakyti per pamokslus. Tai 
ne jūsų darbas. Jus žiūrėkite 
savo Šakės ir Maikio, o jei 
norite, kad šviesesnieji žmonės 
su jumis į debatus eitų, tai pir
ma bent kiek pasiaugėkite doroj 
ir šviesoj. Pirmiausia gi, anot 
to Pužo...- reikėtų burnas nusi
prausti.

DAR APIE TAUTOS VALIAVĘ.
Nepersenai p. V. Struogis iš 

Brooklyno išsiuntinėjo laiškus re
dakcijoms, draugijoms ir atski
riems žmonėms, kviesdamas bal
suoti, kokia turėtų būti mūsų 
tautos vėliava! Negalėtume pava
dinti tokio būdo išrišti šį klausi
mą vykusiu. Ir štai delko: 1) 
Dar nežinome, kuo reikėtų va- 
duoties, šį klausimą rišant, ar is
torijos palikimais ir nurodymais, 
ar kiekvieno tėvynainio noru, 
patikimu, ar pagaliaus taikinti 
vieną su kitu. P. Struogis, pa
duodamas išrišti tą klausimą mū
sų visuomenei, kurios žymi da
lis tik savo patikimais galės va- 
duoties, jau pats vienas išrišo 
klausimą, (būtent, kokio dėsnio 
laikyties), kurį galėtų rišti tik 
tam tikra-žinovų kuopa. 2) Tar
pe p. Struogio užklaustų orga
nizacijų bus beabejo nemaža to
kių, kurios savo narių tarpe ne
turės nei vieno nario, išmanan
čio tą dalyką, tuo tarpu gal p. 
Struogis visai nepaklaus tokių, 
kurie kaip tik turi rimtai pama
tuotą nuomonę šitame klausime. 
3) Iš jo laiško galima spėti, kad 
šį klausimą nuspręsti jisai pave
dė tik Amerikos lietuviams. Jei
gu taip, tai čia būtų didelė klai
da, nes kaip tik tėvynėje ir yra 
daugiau žmonių, galinčių rišti 
šį klausimą.

Tautos vėliavos klausimas yra 
visos tautos klausimas (ne vienos 
jos dalies) ir tik visos tautos at
stovai galėtų jį išrišti. Panašių 
klausimų atsirastų ir daugiau. 
Pavyzdžiui, kad ir tautos gimno 
klausimas. Ligšiol buvo gieda
ma V. Kudirkos “Lietuva, Tėvy
nė mūsų” — daugumos jo pa
ties kompozijos, kąi-kurių gi M. 
Petrausko ir dar bene Stanke
vičiaus.

Daugelio ir labai rimtų mūsų 
veikėjų ir rašytojų tas gimnas ne
patenkina. Jų nuomone, tauta, 
gyvai tikinti ir dievuota, sa
vo gimne neprivalo tendentiškai 
vengti Dievo paminėjimo. Pati 
gaida, Kudirkos paduotoji, kai
po turinti nemaža svetimų ele
mentų, irgi netinkanti.

Panašius klausimus, kaip tai 
apie vėliavą, gimną ir k. galės 
ateityje išrišti tam tikras didelis 
suvažiavimas, susidedantis iš mū
sų mokslo, dailės, spaudos, Baž
nyčios ir visuomenės organiza
cijų atstovų (iš tėvynės ir kolo
nijų). Gal dar ilgai jnums prisi
eis laukti panašaus suvažiavimo. 
Kol kas gi manytume, kad Ame
rikiečiai lietuviai geriausiai te- 
vartojie savo vėliavose žalią, bal
tą ir raudoną spalvas, nes tos 
spalvos buvo ligšiol priimtos ir 
vartojamos Didžioje ir Mažoje 
Lietuvoje. Kombinacija iš mėly
nos, baltos ir raudonos primena 
rusų vėliavą. Balta ir mėlyna ne
tinka, nes neturi-spalvų labjau- 
siai lietuvių mėgiamų; raudonos 
ir žalios. Melsva spalva yra len
kų ypač mėgiama.

Viena raudona — ne perdaug 
gražu, pagaliaus soeijalistai galė
tų turėti pretensiją, kam jų dažą 
pasisavinome.

RAČIŪNO 2TOI8.
Šiandien vienas iš labiau popn- 

leriškų žmonių Amerikos lietu
vių tarpe tai gerb. Račiūnas. Ir 
nenuostabu. Jis atspėjo, kas lie
tuvių ativių širdžiai labiausiai 
bus miela ir jų dvasiai reikalin
ga. Jo “Lietuva paveiksluose" 
labiau gal suriš mūsų ateivius, su 
tėvyne, negu knygos, laikraščiai 
ar kas kita. Jie atgaivįg, atšil- 

užšaldytus lietuviškus jau-

amus. Račiūnas toje dirvoje pir
mą vagą nuarė, yra tai, sakant 
pijonierium, už tai juo didesnė 
jam garbė ir padėka pridera nuo 
mūsų visuomenės. Reikalas gy
vas, na, gal ir pelningas — tat 
galima tikėties, kad su laiku 
mes susilauksime ir daugiau jo 
pasekėjų. Spaudos -priedermė 
kiekvieną viešą mūsų gyvenimo 
apsireiškimą svarstyti žvilgsniu 
jo naudingumo ir tikslingumo 
platesnei visuomenei. Taigi lai 
bus leista išreikšti mums savo 
nuomonę ir apie tą naują sritį 
viešo darbo.

Visų-pirma mums rodos, kad 
Lietuvos fotografuotojai—kinema 
tografistai turėtų ne tik nutrau
kti visiems jau žinomus paveik
slus, bet turėtų tikslą vienkart ir 
idėjinį — parodyti publikai lie
tuvių savitos kultūros apsireiški
mus. Paveikslai turėtų rodyti 
ne tik mūsų pilkąjį kasdieninį 
gyvenimą, bet ir tuos mūsų dva
sios laimėjimus, kuriuos gavome 
paskutiniaisiais laikais. Žiūrėto
jai turėtų netik pasigėrėti gim
taisiais vaizdeliais, netik senąją 
Lietuvą, jau jiems gerai pažįsta
mą pamatyti, bet taip-pat ir jau
nąją Lietuvą išvysti, jos kultūros 
daigais pasidžiaugti. Tuo tik
slu reikėtų parodyti 1) mūsų kul
tūros įstaigas: draugijų namus, 
mokyklas, didžiųjų draugijų su
sirinkimus, 2) mūsų pramonės 
ir prekybos įstaigas: fabrikus, 
didžiąsias sankrovas, 3) fotogra
fijas mūsų žymesnių veikėjų, dir
bančių mokslo, publicistikos, vi
suomenės darbo, ekonomijos ir 
kitokiose .dirvose.

Žiūrėtojas turėtų aiškiai pama
tyti Lietuvos kultūrinį augimą, 
turėtų pajusti skriaudą, kurią jis 
padarė savo kraštui, palikdamas 
jį ir išveždamas savo pajėgas ir 
energiją į svetimą kraštą, turėtų 
panorėti vėl grįžti į savo kraštą. 
Negalima abejoti, kaft tokie pa
veikslai ir labiau patinktų žiūrė
tojams, negu sakysime, ilga isto
rija apie laivą “Volturno”, ir 
būtų naudingesni.

Žinoma, čia daug priderėtų nuo 
gyvo sumanaus tokių paveikslų 
paaiškinimo. Tečiau „paaiškinto
je, manau, nestigtą.^es negali
ma abejoti, kad mūsų inteligen
tai mielu noru čia patarnautų.

Ir dar vienas dalykas. Mūsų 
nuomone, tame darbe mes neturė
tume pamėgdžioti svetimtaučių, 
kurie tą gražų išradimą (kinema
tografą) pasiskubino išnaudoti 
šlykščiam, žemam bizniui: kad į 
savo būdeles daugiau pritraukus, 
stengiasi kuodaugiausiai rodyti 
sūrių ir karčių dalykų, kurie pa
tenkintų žemuosius žmonių in
stinktus. Deja! Ir gerbiamasis 
Račiūnas, kad ir nedaug, tečiau 
vis delto išrado reikalingu daiktu 
savo paveikslus pipirais pabarsty
ti Kuomet žiūrėjome į lauko 
darbus, bene 5 net vietose matė
me rištines ir galavimos bernų 
su mergomis. Kai-kur tos risty- 
nės nebuvo šlykščios, kai-kur gi 
ir visai šlykščios ir neestetiškos 
(kaip, sakysime, toje vietoje, kur 
bernas tempia už pažastų 
mergą iš dobilų, nelyginant, kaip 
ožką už ragų); kai-kur net iš
rodė, kad tie galavimos atliekami 
po kaž kieno komanda: sakysi
me, kelios poros grėbia šieną, tik 
staiga visi vienu momentu meta 
grėblius ir bernai kimba į mer
gas ir danu risties. Kame ir ka
da Lietuvoje taip esti! Pirmajai 
įspūdis lieka, kad čia, ar šiaip, 
ar taip, parsūdyta ir bala žino ko
kiam tikslui. Eau sodžiaus vai
kas ir drąsiai tikrinu, kad mū
sų sodiečių papročiai nėra taip 
laisvi, kaip rodo Račiūno paveik
slai ir kad lietuviai sodiečiai 
daug daugiau turi doros ir gė
dingumo, negu rodo Račiūno pa
veikslai. Svetimtautis į juos žiū
rėdamas galėtų daryti iivadą, 
kad lietuviai yra patvirkusi ir 
maža gėdos turinti tauta. Bet 
taip, ačiū Dievui, nėra. Tiesa, 
aš nepažįstu Suvalkijos, iš kurios 
visi tie sodiečių flirtai fotogra
fuoti, bet jeigu tai ir būtų tikra 
gyvenimo fotografija, tai visų- 
pirma Račiūno tos fotografijos 
nedarytų garbės Suvalkijai, an
tra nebūtų jokio mažiausio reika
lo tuos šlykštumus visam pasau
liui rodyti, nes jie, mūsų tautai 
garbės nedarytų. Tokie šlykštu
mai į žiūrėtojų vaidentuvę, ypač 
į jaunų, nesubrendusių, daro la- 
bai blogą intekmę, nes žadina jų 
žemuosius - instinkt

Jeigu jau turėtume mokinties 
iš svetimtaučių, tai mokinkimės 
iš sveikų giliai krikščioniškų tau
tų. Štai, pavyzdini, škotai. Eau 
lankęs bent 6 kinematografus 
Glasgove, Škotijoj. Kai-kuriuos 
net ir dažnai aplankydavau. Pri
pratęs dažnai matyti riebių daly
kų kinematografuose Rusijoj, iš- 
sykio nustebau, pamatęs nepa
prastą padorumą visų rodomųjų 
paveikslų. Aplankęs Glasgovo ki
nematografus bent kelias dešimtis 
sykių, nei karto nesu matęs nie
ko tokio, kas įžeistų doros ar 
estetikos jausmus. Taip ginasi 
nuo ištvirkimo tikrai doros ir 
kultūringos tautos. Jos ir kine
matografą stengiasi sunaudoti 
žmonių švietimui ir dorinimui, o 
ne tvirkinimui. Tad ir mes tu-. <rėkime tai omenyje.

VTSUOTINAB “RYTO” 
RINKIMAS.

Pavasario laiku Lietuvoj laiko
mi didžiųjų organizacijų visuoti
nieji susirinkimai. Apie kitus jau 
rašėme pirmiau, čia priminsime 
apie vienintelės savo rųšies Vil
niaus rėdybos draugijos “Ryto” 
susivažiavimą, kuris atsibuvo Vil
niuje, kovo 6 d. (s. k.) Šv. Mi
kalojaus bažnyčios svetainėje. Bu
vo tai pirmas visuotinas susirin
kimas, kuriame dalyvavo skyrių 
atstovai.

Iš apyskaitų pasirodė, kad 
“Ryto” draugija labai daug pa
sidarbavo per pirmuosius metus. 
Ji buvo tik įsteigta pradžioje 1913 
m. ir turi atidengus trisdešimt 
septynis skyrius, tris iš jų Vil
niuje, Trįs skyriai įsteigė knygy
nus — skaityklas. Buvo išgau
tas leidimas nuo pasaulinės ir 
dvasinės viriauaybės rinkti au
kas namų įsteigimui lietuviams 
moksleiviams. Mokyklos neturi 
dar nei vienas skyrius, nors jau 
ir buvo rūpinamos gauti. Vy
riausybė kol kas dar neleido. 
Paduota globėjui prašymai leisti 
steigti mokyklas net devyniose 
vietose. Kai-kur manoma gauti 
vėliau.

Narių prigulinčių prie centro 
ir mokančių kasmet po 5 rub. 
yra 58, užmokėjusių po 100 r. 
yra du ir 50 r. vienas narys. 
Kiek išviso narių visuose sky
riuose sunku tikrai sužinoti, mat 
nevisi skyriai prisiuntė apyskai
tas. Trijose Vilniaus skyriuose 
yra 699 nariai. Aplamai imant, 
bus daugiau dviejų tūkstančių 
narių visuose skyriuose. Pini
gų'namams įsteigti buvo mažai 
renkama, kadangi “Saulė” ir D. 
M. Dr. tuo laiku rinko aukas 
savo namus pastatyti. Vienok 
surinkta 275 r., kurie guli Vil
niaus lietuvių banke.

Valdyba išrinkta ta pati, 
tik p. L. Girai atsisakius nuo val
dybos jo vieton buvo išrinktas 
Dr. Bagdonavičius. Į valdybą 
įnėjo pirm. kun. Dr. J. Stepona
vičius, pagelb. p. J. Kairiūkštis, 
Sekr. Dr. J.- Bagdonavičius, iž
dininkas kun. kan J. Kukta, ir 
valdybos nariai Dr. J. Basanavi
čius, kun. VI. Mironas, kun. Kl. 
Maliukevičius ir A. Smetona.

Nors tiesa, pirmuosiuose me
tuose dar mažai regimo tenuvei
kta, bet jei mes atsiminsime ko
kiose sąlygose rytiečiai turi 
darbuoties, kaip jie turi kovoti 
netik su įvairiais priešais, bet ir 
su žmonių tamsuma, mes turėsime 
pripažinti, jog tikrai daug nu
veikta. Nes tai, pirmieji metai, 
pirmieji žingsniai, Vėliaus darbas 
turės geriau sekties, sunki tik 
pradžia.

“Vien. Lietuv.’’ No. 15 prane
ša, kad New Yorke aną subatą 
vos neištikus “revoliuciją’’, ku
rią tarėsi surengti anarkistai ir jų 
pusbroliai industrijiečiai. Mat, 
anot jų, New Yorke esą apie 
350000 bedarbių, taigi jiems ne
sunku būtų juos prie betvarkės 
privesti policijai gi pradėjus 
tvarką daryti, būsią progos paro
dyti ką jie gali. Bet policijos vir
šininko pamatyta jų pienai ir 
nors paskirtų laiku susirinko 
į 6000 žmonių, daugiausiai pa
žiopsoti ir nors toje vietoje atsi
rado net devynios “estrados” 
prakalboms laikyti, tečiaus poli
cija ramiai stovėjo ir leido kas ką 
nori kalbėti: Ir matydami “re
voliucijos” rengėjai, jog jų už
manymas nepasiseks numaršavę 
savo keliais.

Tas atsikimas parodė, kad A-
merikos žmonės myli tikrą laia-1 j»> bus

vę, bet ne kruviną, kokią skelbia 
anarkistai, industrijalistai ir k. 
Jie myli laisvę, bet vienkartu ir 
ramybę ir į tokias, “revoliucijas” 
žiūri tik kaipo į “free show” 
(nemokamą teatrą).

Kitoje vietoje talpiname gerb. 
Dr. A. K. Rutkausko atsišaukimą 
dėl Duonelaičio paminklo. Mums 
Duonelaitis yra brangus, kaipo 
pirmasis poetas ir mylėtojas savo 
kalbos, savo žmonių ir visos ša
lies. Reikia žinoti, kad prieš 200 
metų mažai kas rūpinosi lietuvių 
kalba, o dar mažiau jų literatū
ros tvėrimu. Jis buvo darbo pi
jonierium. Su jo “Metų'Laikais” 
mes skaitome pradžią eavo rašy
tosios dailiosios literatūros. Bran
gintinas veikalas dar ir tuo, kad 
jis buvo originalis ne tik lietu
vių kalboje, bet ir svetimuose.

SUSI- Vėliau jo veikalas buvo verčia-«
mas į kitas Europos kalbas. Vo
kiečiai vertė jį net po kelis kar
tus. Be “Metų”, Duonelaitis para
šė ir daugiau eilių—sakmių. Jos 
visos atsižymi prisirišimu prie sa
vųjų ir noru savuosius šviesti.

Dėdami gerb. Dr. A. K. Rut
kausko paraginimą, mes nuošir
džiai jam pritariame ir manome, 
kad ir kiti viengenčiai neatsisa
kys prįtąrti taįp liškilm'ingam 
sumanymui, kaip 200 m. jo gimi
mo sukaktuvių paminėjimas.

DUONELAIČIO PAMINKLAS.
Nuskambėjo Mažosios Lietuvos 

veikėjų balsai Lietuvos ir Ame
rikos lietuviškuose laikraščiuose, 
kad šiais metais visur bus aukos 
renkamos mūsų garbiam dainiui 
paminklą pastatyti. Kad praėju
siųjų amžių dvasios gaivintojas 
Kun. poetas K. Duonelaitis pri
valo būti pagerbtas, apie tai nie
kas nesiginčys. Rodosi visa mū
sų tauta šitam sumanymui nuo
širdžiai pritaria. Tečiaus, mūsų 
vadovų tarpe dar neišaugo tal- 
kavimo norai. Jeigu bandoma ku
ri iš mūsų vadovų pasikviesti 
talkon, tai toks talkininkas daž
niausiai ateina padėti, ne darbą 
vykinti, bet savotiškai tvarką da
ryti Jeigu iš šalies atėjusiam 
neva pritarėjui, nepavyksta sa
vaip šeimininkauti tai tuomet 
viaaa užmonytasAi darbas jau iš
niekinama. Tarp tikrųjų tėvy
nainių taip negali atsitikti. Su 
Duonelaičio paminklo statymu, 
Mažosios Lietuvos tautiškame at
budime, pasirodė vienatinė vil
ties kibirkštėlė, kuri gali suderin
ti visas besiskirstančias mūsų tau
tos daleles. Negana kad aklieji 
“vietiniai vadovai” ėmėsi tą 
vienybės apsireiškimą slopinti, 
bet dar prie to nelemto darbo 
prisidėjo ir visokie “kritikai”. 
“Kritikai”, kurie nei piršto prie 
menamojo darbo nemano prikiš
tų o tečiaus jaučiasi šeimininka
vimo pašaukimą.... ir kitų labai 
sunkaus ir garbingo darbo iško- 
neveikimą. Tiktai patyrusieji 
Lietuviškos dvasios gaivintojai 
žino, kaip sunku Mažosios Lie
tuvos liietuvius užžingeidinti 
bent kokiais, grynai tautiškais rei
kalais. Dabar su Duonelaičio pa
minklo statymu, pasidarė toji ge
riausioji proga, kuri leidžia prie 
visų Mažosios Lietuvos lietuvių 
prieiti ir jau nualintus tėvynės 
ir tautos meilės jausmus atgai
vinti. Jie visi su atviromis šir
dimis klausysis visokių apie Duo
nelaitį kalbų, nes tas bus su
rištas su jiems geriausiai žinomu 
ir tikėjimiškn persitikrinimu at
jaučiamu dalyku. Duonelaitis 
buvo jų kunigą ir vienkart ger
bė savo tautą, kurią, mūsų laikų 
lietuviai Prusnose, negana ger
bia. Duonelaičio paminklo staty
mo reikalas, tai yra toji šventoji 
proga, kurią turėtų išnaudoti 
visi mūsų atgijančios Lietuvos 
labdariai.

Rodos aišku, kad mūsų veikė
jai galės užvesti kalbas apie mū
sų žmonių vienybės reikalingu
mą su tais suvokietintais lietu
viais, kurie jau yra savo tautiš
kas sąžinės užmigdę. Neduokime 
vien vokiečių valdžius t. v. tar
nams į mūsų žmonės atsiliepti, bet 
ir mes į saviškius atsiliepkime, 
ir vadinkime Duonelaičio pa
minklo statymą mūsų visų, bet 
ne Vokietijos agentų darbu. Prie 
žmonių eikime su meilė ir nuro
dymu, kad mūsų garbingą darbą 
ir Vokietijos garbintojai remia. 
Juo daugiau mes įdėsime savo 
grynosios dvasios darbo į Duo
nelaičio paminklo statymą, tuo 

lietnvrškesnbį“fr vien

kart mažesnė bus intekraė tų, 
kurie svetimiems dievanu tar
nauja. Mokėkime išnaudoti ge
ras progas, kuomet jos pasirodo. 
Kad mes turėtume rinktinių tė- 
vinainių Komitetą, šitokius rei
kalus būtų galima tykiai aptarti 
ir tiktai darbu pasirodyti, dabar- 
gi, mes suvisais reikalais turima 
išeiti viešai į laikraščius, ir misų 
jausliausieji dvasios diegeliai aa- 
apginami, stengiasi mūsų tau
tiškoje dirvoje sutverti, bet 
mūsų tautiškojo atgimimo, aa»- 
kintojai, su savo skaitlingais pu- 
gelbininkais, nugnaibo mūsų tau
tiškuosius diegelius vos tik 
sprogstant, ir taip mes skursta
me, o mūsų atsigavimo priešai 
krikštą uja. Mes patįs savas jie- 
gas nesunaudojame. Oi,laikas vi
siems, kurie savę ištikimais Lie
tuvos atgimimo vaikais vadina, iš
sižadėti, be vertės asmeniškumų, 
o pasišvęsti mūsų pakrikusią tvar 
ką suderinti. Dabar yra, kaip mi
nėjau, šventa proga prieiti prie 
visų Mažosios Lietuvos gyvento
jų ir juose žadinti Lietuvos 
Meilę.. Bet..., meldžiamieji, dabar

tiniai ir busimieji Lietuvos mei

lės platintojai, “nusidulkinkite 
nuo batų dulkes”, nes žengsite 
ant pašvęstos tautiškojo darbo 
dirvos. Mums reikalingi tyros 
sielos veikėjai, kurie gali Shb- 
žadėti, kokios ten svaiginančios, 
muilo burbulo, garbės, o dirbti 
pastovų ir mūsų tautą vienyjan- 
tį darbą. Gudri Vokietijos val
džia laiko biauriai suskaldžiusi 
mūsų neva “veikėjus”. Mea ne
būkime tokie paviršutiniai. Per- 
matykime visą reikalą ir panau

dokime Duonelaičio Paminklo, 
statymo progą mūsų tautiškos 
dvasios sustiprinimui. Salin, ne
reikalingi gaidžiai. Salin muilo 
burbulai. Nelaikąs pešties, kuo
met vanagas padangėje skraido. 
Nutilkite visi, kurie norite tulži 
išlieti. Žadinkite visi vienas ki
tą prisidėti prie tautiškos vieny- 
bės, mūsų tautiškos dvasios au- 
gintojaus pagerbimo, kas raštu, 
kas žodžiu, o kas kitaip negalite 
dirbti, tai paprasčiausiojo darbo, 
dalį pelno, paaukokite ir taip 
prisidėkite prie atgaivinimo Ee- 
tuvystės Mažoje Lietuvoje. Jeigu 
iš mūsų liaudies aukų suplauks 
daug pinigų ir bus galima pasta
tydinti gražų paminklą, juo, gė
rėsis visi ir bus visiems lietu
viams garbė. Jeigu visą 
tautą talkon pakviesta, n* 
su pagalba, tiktai su “kritikė
mis’*, tai iš to viso darbo b,is tik
tai tamsus debesis, kurie mus dar 
lsbiaus suklaidins.. ^Mfisų tau
tiško atgimimo priešai iš to pa
sinaudos, — o vėl vieni kitus 
pakritiku.'fime“. Man nepatin
ka tokie “kritikai,” kurie 
nuo prisidėjimo su darbu, 
teisinimą, kad busiantis 
laičįp paminklas manoma 
ti ant Ramb/no kalno. Jeigu 
dabar imsime pešties už tai 
paminklas stovės, tai tuo 
sidėsime prie padarymo to pa
minklo tikrai gražiu-tinkanfiu 
būti Tilžės viešame darže. Jeigu 
paminklas bus visai menkutis tai 
ir nevertėtu, lyg ant juoke, S 
statyti Tilžės turgavietėje.... Kaip 
nei imsite šito reikalo svarstymą, 
vis išeina išvedimas, kad reikia 
gero, gražaus, didelio Duonelai
čio paminklo. Taigi prisidėkime 
su aukomis ir gerais žodfiaių 
kad būtų puikus paminkite. 
Daleiskime kad mūsų tautos au
komis pagamintas DuonelaiBu 
paminklas būtų per daug puikus^ 
kad Rambyną puošti, tai būtų 
kuo geriausia proga, vėl apie tų 
patį paminklą kalbėti, agituoti, 

rinkti auku, kad jį perkelti, «r 
pervežti, nuo Rambyno į TiKšu 
turgavietę. Kiek tai būtų pi ogte, 
Prūsų Lietuviams, vėl tsutSkų 
jausmų žadinimui! Kiek būtų gy
vumo! Dabar gi viskas apma
rinta, lyg nieko daugiaus 
jau nereikia. Per darbą ir 
das išsitobulins mūsų tautittoa 
jiegos. Tiktai Duonelaičio ftft- 
minklo statymas tegali 
Lietuvius suderinti. Kas 
prieš tą darbą, tasai 
beveik mirtiną smūgi mūsų tau
tiškam atsigavimui Prus 
Vokiečiai ir be mūsų paį 
gali Duonelaičio Paminklą
tyti ir taip, dar labiau suvokie
tintus lietuvius prie savęs pa
traukti. Šitos progos neišnaudoję, 
mes neturėsime nei
kad mums rūpėjo Mažosios 
tavos Tautiškas atgimimas.
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XXIX Seimas Susivienijimo 
Lietuvių Rymo-Katalikų Ameriko
je įvyks 2, 3, ir 4 dienas birželio, 
1914 m., AVaterbury, Conn.

Pagal konstitucijos tiesas, 
kiekviena kuopa ar draugija gali 
jausti po vieną delegatą nuo 
kiekvieno 50 pilnų narių. Kuo
pos ar draugijos, kurių skaičius 
narių žemiau 50 gali siųsti dele
gatą jei turi nemažiau dvidešim
ties pilnų narių. Mažesnės kuo 
poa ar draugijos, neturinčios nei 
po 20 narių gali susidėję siųsti 
delegatą jei tik atstovaus ne
mažiau dvidešimts pilnų narių. 
Kiekviena kuopa ar draugija 
prigulinti prie Susivienijimo, tu
ri teisę surašius pasiųsti seiman 
įnešimus per savo delegatą, arba 
jei nesiunčia delegato, tai laiš
ku, bet toki įnešimai privalo bū
ti paliudyti kuopos ar draugijos 
•viršininkų parašais ir antspau
da. Delegatai pribuvę seiman 
būtinai, privalo turėti su savim, 
aavo kuopų ar draugijų manda
tus, su parašais valdybos ir ant- 
spaudomis. V. Lapinskas.

* S. L. R. K. A. prez.

i
tOSANO PRIVESTINUMAS IR 

DAR ŠIS-TAS.

Pereitame ‘ ‘ Drau go ’ ’ numery
je esu pažadėjęs parodyti iš kur 
mea imsime pinigų sekretorija- 
tui apmokėti. Bet išpildyti tą 
prižadėjimą pasirodė ue taip len- 

Mat prisipažįstu, buvau 
nurodyti ne ką kitą, tik 

mūsų pačių, Susivienijimo narių, 
bet.... bijau nugązdinti 

kuriems gerbiamojo mūsų
■sekretoriaus J. Vasiliausko ir 
taip jau teikiama mokesnių re
forma, pagal kurios pirmojo ir 
trečiojo skyriaus mokesniai tu- 
rėtų būti pakelti

Taigi, tiesą pasakius, jeigu Su- 
si vienijimas net ir iž savo kasos 
užmokėtų sekretorijatui išlaiky
ti, kad ir dukart tiek, kiek lig- 

mokėjo savo sekretoriui, tai 
kad neturėtų nuostolio, bet 

laug pelnytų. Suprasti tai 
lengva. 1) Visi susivieniji- 

būtų vedami daug 

gyviau, nes sekretorius 
laiką pašvęstų Susiv. reika- 
2) daug išdygtų naujų kuo

pų^ senosios gi - padidėtų žymiai 
marių skaičiumi, nes sekretorius 
netik rastinėje sėdėdamas agituo
tų laiškais ir per organą, bet ir 
pats važiuotų su prakalbomis, 
tur tik reikėtų; 3) organe 'susi- 
vieuįjimo skyrius būtų vedamas 
gyviau ir tįksliau, nes sekreto
riai jį prižiūrėtų. Taigi matome, 
kad susivienijimas, išsikaštavęs 
išlaikymui sekretarijato daug iš
to laimėtų.

Bet ar bus kas iš to, ar nieko 
mebns, aš vis dėlto neiškęsiu ne
paklabinęs į narių kišenes. Aš 
patarčiau susivienijimo nariams 
išlaikymui sekretorijato ir apmo
kėjimui organo apsikrauti nedi
deliais mėnesiniais mokesniais. 
Bet visų-pirma apie organą. Se- 

kadai organą mūsų susivie- 
nariams visiems reikėjo

Bet kažin kodėl per vieną 
seimą ėmę delegatai ir nu

tarę nebeversti visų narių, kad 
imtų. Pign suprasti, kaip 

buvo tas nutarimas, 
organizacijos narys nori 

gyvas ir veiklos, jis turi 
ki gerai, kas dedasi jo orga- 

macijoje, kuriai jis priklauso, 
kokie yra trukumai, kokie yra 

kas ir kaip daroma, 
blogumus pataisius. Visa 

ii jis turi akylai sekti, kad rei- 
ri atsitikus ir jis savo nuo- 

galėtų prijungti prie drau- 
cuomonės. žodžiu sakant, jis 
būti gyvas narys, gyvenąs 

tuo pačiu organizacijos gyveni
mu, kuriuo, gyvena ir visi kiti 
nariai. Kaip, sakysime, kiekvie
nas kūno narys tada tiktai bus 
naudingas viso organizmo gyve
nimui, kada bus sušelpiamas to 
paties gaivinančio kraujo, kurs 
ir kitus visus narius stiprins ir 
gaivina ir kada iš savo pusės iš
pildys savo paskirtą priedermę 

kūno gyvybei palaikyti — 
lygiai ir organizacijos na

rys. Kuo yra kraujas kūnui, 
tuo yra organizacijai organas. 
Jis turi gaivinti visus saVo na
rius, padaryti juos gyvais, aky
lais ir naudingais visai organiza
cijas Ir kaip kūno narys, kurio

nebepasiekia kraujas, apmiršta, 
gangrenuoja, darosi nebenaudin
gas, taip lygiai nebenaudingas es
ti ir tas organizacijos narys, kurs 
nebežino ir nebesirūpina visos 
organizacijos reikalais. O štai 
ir faktas iš gyvenimo. Neper- 
senai važinėjant man po Pennsyl
vania vienas mūsų susivienijimo 
kuopos pirmininkas ėmė išmetinė
ti ‘‘Draugo” redakcijai, kad jo 
kuopos nariams nesiunčiamas or
ganas, nežiūrint to, kad jis pa
davęs visus adresus. Paklausus 
man, ar jis nusiuntė pinigų už 
laikraštį — nustebęs atsakė: 
‘‘Kaip tai! Juk mes mokame su
sivienijimui mokesnius po du do
leriu metams, tai už tuos pinigus 
mums turi ir organas eiti. Ar 
tai dar reikia ir už organą skyrium 
mokėti!” Tokį-galvojimą išgirdęs 
ir nenoromis žmogus ne tik ran
kas ir nosį nuteisi, bet ir visas 
nulėpsi. Nes jai kuopos pirmi
ninkas |iek teišmano ir tiek te
žino apie susivienijimo stovį, tai 
ko gi mes galime laukti iš šiaip 
jau narių!

Mūsų visiems nariams reikia 
netiktai nuolat turėti žinių iš su
sivienijimo gyvenimo, bet ir daug 
kitokių įvairių žinių ir suprąti- 
rno — žodžiu sakant reikia švie- 
sties. Geras laikraštis, kad ir ne
padarys savo skaitytojų moksla- 
vyriais, vis dėlto nemaža prisidės 
prie jų apšvietimo. Šviesenis gi 
narys ir organizacijai bus naudin
gesnis.

Tad reikia organas imti būti
nai visiems susivienijimo na
riams, iškyrus atsitikimus, kada 
prie susivienijimo priguli keli iš 
vienos šeimynos, tuomet užtek
tų vieno egzempliorio visai šei

mynai. Katalikiška dvasia ir 
krypsnys organo — negali boti 
klintis išsirašyti jį mūsų susivie

nijimo visiems nariams. Juk mes 
visi esame lietuviai-katalikai.

Tautiškasai susivienijimas jau 
gan, rodos, nesutaikomus gaiva
lus jungia: Bocijalistus, laisvama
nius ir katalikus — ir tai išra
do reikalingu daiktu siuntinėti 
‘‘Tėvynę” visiems susivienijimo 
nariams. Žinoma, tokiam miši
niui narių esant ir organo padė
jimas yra begalo sunkus: reikia atsiliepė! Daug yra tokių bro- 
nep&praato apsukrumo, mąk«ji-piųir kuriems tas susiv.
mo manevruoti, reikia sykio, sė
dėti net ant kelių kėdžių. Kas 
kits mūsų susivienijimo organui. 
Mus visus jungia ne tik bendras 
pašalpos reikalas, bet ir bendra 
tikyba, bendri idealai — mus ri
ša visus katalikystė ir lietuvystė.

I Taigi ir savo katalikiškąjį orga
ną skaitydami mūsų susivieniji
mo nariai neturės raukyties ir 
prunkščioti, kaip kartais daro 

i “Tėvynės” skaitytojai. Žinoma, 
už organą kiekvienas iš savo ki
šenės užsimokėtų ir čia susivieni
jimui, kaipo organizacijai, iš to 
rūpesnio nebūtų. Bet jeigu prie 
to mokesnio už organą kiekvienas 
dar keletą centų kasraėnuo pri

mestų (kiek mes tų centų išmė
tome bereikalo!), tada pasida
rytų šit kas: kiekvienas narys, 
kurs ims organą, mokės kaa mė
nuo — be kitų apdraudos mo
kesnių — dar po 10 centų į susi- 
vinenijimo kasą. Iš tų pinigų jis 
ims sau organą ir išsilaikys sekre
torijato. Tie šeimynos nariai,

1 kuriems organas nebeitų — mo
kėtų mažiau, na, sakykime, kas- 
įnėnuo po 5 c. to paties sekreto
rijato užlaikymui. Iš tų centų 
per daugumą narių susidarytų 
didelė suma ir netik sekretorius su 
jo padėjėju būtų išlaikyti, bet 
dar susirinktų su laiku nemaža 
pinigų inkurimui savo organo, 
prie ko susivienijimas turi būti
nai eiti. Štai ir turime prieš sa- 

vę klausimą: ar tie dešimtukai 
ir penktukai mėnesinių mokesnių 
nugązdintų mūsų narius ar ns! 
Ar jie visi turi jau tiek susipra
timo, kad nebijos į savo namus 
priimti laikraščio ir kelių centų 
išmesti, kad jo susivienijimui (o 
per tai paskui ir jam pačiam) ge
riau sektųsi! Jeigu išsigąsime, 
tai centrą išlaikys susivienijimas 
ir su dabartiniais savo ištekliais, 
ir, žinoma nebsnkrutys, o dar ir 
pelnys. Jeigu nęišsigąstume, tai 
tuo dar labiau susivienijimą su
stiprintume ir dar augščiau jį 
iškeltume. Tautiškojo susivieni
jimo nariai juk tokių mokesnių 
moks kas mėnuo po 15 centų. ja, samdo sau balsus; kartais de- 
Mfisų susivienijimas yra didesnis^ legatai pasivėlina , pribūti į se
taigi mums užtektų po dešimtu
ką ir penktuką.

Bet ar šiaip ar taip padary

tume su tais mokesniais — tečiau 
klausimą apie organo priverstinu- 
mą šios vasaros seimas būtinai 
turėtų išrišti ir tai pageidauja- 
mon pusėn. Lai organas žinias 
neša ir šviečia ne pusei susivieni
jimo narių, kaip buvo ligšiol, boL 
visiems. Tik tuomet mūsų susi
vienijimas ims sparčiau kilti.

8. L. B. K. A. REIKALAIS.

Kai-kurie mūsų nariai rašo apie 
pakėlimą pirmo skyriaus mokes
nio. Mano nuomone nėr reika
lo pakelti mokesnį, kadangi mes 
dar neinam prie bankruto, ir 
neisim. Nes mūsų turto išeina 
kožnam nariui apie po 50.00 dol. 
(Čia gal apsirikimas. Pagal mū
sų'apskaitymo tik po $5.00 “Dr.” 
red.), tai kam kelti! Jeigu pa
keltume tai beabejonės netektu
me pusės narių. Kitas dalykas, 
pažiūrėkim kuriame skyriuje 
daugiau priguli, jei ne pirmame! 
Jeigu kada turėsim išsiimti čar- 
terį ant visų Suvienytų Valsti
jų, tada be abejonės turėsim su
taisytą.) kiekvieną skyrių pagal 
čarterio teisių, o dabar lai sau 
būna, kaip yra. Dabar mūsų 
priederystė darbuoties, kalbinti 
neprigulinčius prie susivien. vi
sokiais būdais. Kai dėl pašalpos 
skyriaus — praeitą seimą Brook
lyn, N.. Y. buvo nutarta paleisti 
ant kuopų nutarimo: tai yra, jei
gu didesnė pusė kuopų nubal
suos, kad pašalpos skyrius rei
kalingas, tada bus primtas ir 
įvestas į galę.

Bet matyt, mūsų kuopos mie
ga ir neatkreipia į-tai domos. 
Mes, katalikai, laukiame, kad 
mums kepti karveliai iš dan
gaus pultų, nenorim darbuoties ir 
duodamės save išnaudot viso
kiems tikėjimo priešams. Taip 
ir su susivien. reikalais visi atsi 
dėję tik ant Centro Valdybos. 
Jeigu mes kur prigulim, tai mū
sų priederystė visiems darbuoties 
dėl tos organizacijos labo, ne jau 
tik viršaičiams.

Kaip jau augščiau minėjau, 
kad praeitas seimas atidavė aut 
kuopų nubalsavimo apie pašalpi
nį skyrių! Bet ar dabg kuopų

visai nerūpi. Į susirinkimus ne
ateina, mokestis iš jų turi surink
ti kuopos sekretoriai, ir taip to
liaus. Daugumas turbūt mano, 
kad tai sekretoriaus darbas su
rinkti narių mokesnius. Bet vi
sai taip nėr. Sekretoriai iš to. 
neturi jokios naudos ir tai ne 
jų darbas. Labai būtų naudinga, 
kad mtftų Centro Valdybos nariai 
tankiaus paaiškintų per organą 
susivienijimo naudą, nes daugu-m • .....mas dar nesupranta susivienijimo 
naudingumo.

J. M. Vieraitis,

Susiv. Teismo narys.
Red. prierašas. “Draugo” 15- 

ame numeryje gerb. J. Vasiliau
skas išaiškino, delko neatbūti
nai reikia neatidėliojant įregis
truoti čarteris visose vaiskiose. 
Taigi manome, kad ir gerb. J. 
Vieraitis sutiks, kad reikės neat
būtinai ir mokesnius geriau su
tvarkyti. Juk kitaip negalėsime 
savo susivienijmo visur legalizuo
ti.

KAIP RINKTI CENTRO 
VALDYBĄ?

Artinasi jau 29-tas S. L. R. K. 
A. Seimas. Yra išrinkta komisi
ja, kuri rengia tą prakilnų Sei
mą: stato programus, ruošia va
karus, pasilinksminimus, stengia
si priimti kuo mandagiausiai at
vykusius svečius. Ko ne visos 
S. L. R. K. A. kuopos visomia 
spėkomis remia tą darbą: renka 
delegatus, be to svarsto įnešimus, 
norėdami, kad kiekvienas seimas 
įvestų kokius nors pagerinimus.

Štai jau viena (56-ta) kuopa 
paduoda įnešimus 29-am seimui. 
Skamba šitaip: Centro valdyba 
pavesta išrinkti Seimo Delega
tams Man rodosi, būtų daug 
naudingiau, kad Centro Valdyba 
ir organas būtų renkamas vi
suomenės, nes dabar, kai renka 
seimo delegatai, kiek esti nege
rumo su tomis agitacijomis. Ži- 
noma, kaipo į Centro Valdybą 
kiekvienas nori pakliūti, agituo

sijas ir dažnai iž tos priežasties 
sesijas sutrumpina, na ir galų 
gale delegatai nežiūri ar taa iž-

rinktasis į Centro Valdybą bus 
tinkamas narys ar platįs mūsų 
brangią Susivienijimo organiza
ciją. Renka tą, katras įsipiršo, 
kartas jiems ypatiškai labiau pa
tinka. *

Man rodos, kad jeigu valdyba 
būtų senkaųnr visuomenės, būtų 
tūkstantį kartų naudingiau, negu 
dabar, nes ir dabar ko ne visur 
visuomenės balsavimas yra var
tojamas didžiosiose organizacijo
se. Laikas būtų tai jau įvyk- 
dinti, prieiti prie tvarkos. Pa
vyzdžiui, susivienijimo narys, no
rėdamas pastoti Centro nariu pa
duoda savo nominaciją Centro 
raštininkui; gi centro raštininkas 
privalėtų priiminėt kandidatus 
iki paskirtam laikui. Pasibaigus 
gi tam laikui, sutvarkytų ant 
tam tikrų blankų ir tas blankas 
išsiuntinėtų į kuopas, ydant-kuo
pos galėtų nubalsuoti ir grąžinti 
atgal. Sugrįžusias blankas užlai
kyti iki ateinančio seimo; būtų 
tada lengva seimo delegatams: 
kurie nariai gavę daugiausia bal
au tie ir taptų išrinkti į centro 
Valdybą. Tokiu būdu prašalin
tum seimuose tokias nemalones 
agitacijas ir aš manau, kad sei
mas visada prasidėtų ir baigtų
si geroj tvarkoj. Delegatai, su
grįžę namo pilni energijos sodin
tų mūsų susivienijime dorybes. 
Toliau vėl ne vienas narys iš mū
sų susivienijimo paduotų nomina
ciją į centro valdybos narius ir, 
žinoma, norėdamas išlaimėti, ra
šytu organe agitatyviškus straip
snius vienas paskui kitą. Dabar 
gi aiškiai matom iš dabartinės 
centro valdybos, kad ne per daug 
agitavo susivienijimo gerovei, 
išimant raštininką J. S. Vasiliau
ską..

Kur gi ir nuo ko gi gaut ko
kiame darbe paraginimą jei ne 
nuo centro valdybos! Centro na
rių turime nemažai. Kad būtų 
savo užduotį gerai atlikę, būtų 
jau -ir pašalpinis skyrius sutvar
kytas ir čarteris visose valsti
jose įregistruotas; būtų jau likę 
tik pasekmingai gyvuoti mūsų 
susivienijimui. 8. OBmUKb.

Gerb. S. Cibulskis 
iškėlė. Tefcaa

tume pasinaudoti jo patarimu iki 
šiam seimui, nes per maža laike 
beliko. Sis seimas galėtų tik nu
tarti, kad toliau centro valdyba 
turės būti renkama ne seimo de
legatų, bet visų narių. “Dr.’ red.

nauji našiai psnasasa I-AM 
BEBTAINTJE 1S14 METŲ.

Į 1-mą Skyrių:
1 kp. Alena čeponienė, Jonas Gausis, 

Ona Vitkauskienė.
2 kp. Jonas Jankauskas, Jieva Lu- 

kauskienė.
4 kp. Jurgis Juraitis, Marė Jurai

tienė.
6 kp. Antanas Kardokas.
7 kp. Kazys Kubilius, Gendruta Sa

kalauskienė, Juozas Dereškevičius,, Ju
lė Grieštaraičiutė, Ona Kupčiniutė, An
tanas Kalėda, ------  Kalėdienė.

8 kp. Jonas Marcinkevičia, Jieva 
Marcinkevičienė, Jonas Masinskas, 
Pranas Daunis, Marė Origaičiutė, Ona 
Lintkevičienė, Anelė Miknaitė, Petras 
Vilimaitis, Jonas Kavarskas.

9 kp. Kazimiera Račinskiutė, Valeri
ja Jansoniutė, Marcelė Bartnikiutė, 
Antanina Pelkavičiutė, Marė Milerie
nė.

10 kp. Jonas Grigaitis, Juozas Goš- 
tauttas, Antanas Bukauskas, Andrius 
Zubavičia, Anelė Zubavičienė, Vincas 
Monkevičia, Antanas Poniikis, Juo
zas Margelis, Jonas Baltaitis, Emilija 
Laužikaitienė, Ona Valašiuniutė, Zo
fija Tamkevičiutė, Teklė Kazlauskai
tė, Ona Mačiulaitė, Kostė Juknevičiū
tė.

11 kp. Barbora Savickiutė, Pranciš
ka Stravickiutė, Elzbieta Zorskienė, 
Antanas Sopia, Jonas Breiva, Uršulė 
Trnndžiutė, Katrė Gabrienė.

12 kp. Mikalina Sabaliauskienė, Pra
nas Balionis.

13 kp. Kasys Ofsranas, Ona Orsia- 
nienė, Aižė Misevičienė, Oaa ČHerkin- 
tė, Oaa Makauakiutė, Magdė Puee- 
tienė, Pijušaa Lusčinakas, Jonas Bliu- 
diins, Magdė Yvoškiutė, Marė Vaške- 
viiiutė, Marė Bendžinnhitė, Marė Re- 
meikintė, Morta Remeihiutė, Jieva 
Dnohiutė, Rašė Jilioaieaė, Marė Ra 
dzevičieaė, Vincas Oeaeevičina.

1S kp. Stefanija Gustaitė, Oaa Lan- 
rinavičiutė, Barbora Laurinavičiutė, 
Juozą Laurinavičius, Ona Laurinavi
čienė.

18 kp. Emilija Bernatoniutė.
17 kp. Mateušas Dovidaitis, Juozas 

Staniulis, Agota 8taninli«nė, Roiė Pau- 
goaiutė, Marė Vasitianakienė, Zigman 
tas Zubrevičius, Petronė Rmitgiutė, Ona 
Kriklčinniutė, Morta Potoekieaė, El
zbieta Bartulienė, Edvardas Matuky- 
naa, Mikas Stanaitis, Andrius Graze- 
vlčla, Ona Pileckienė, Alena Kazlau
skienė, Jonas S. Lopatta.

18 kp. Ona SnkeviČlenė.

20 kp. Grasilda JaruŠaitienė, Balt
rus Ma&iokas, Petronė Masliauskieaė, 
Ona Pnfaukianė, Valerija Bairunaitė, 
Katrė Barvamienė.

21 kp. Adomas Aleliunas, Antanas 
Norkūnas, Jonas Strakauakaa, Petro
nė Nevalienė, Antanina Užubelienė, 
Zofija Sopaitė.

22 kp. PetraB Jurkus, Motiejus Dob- 
brovolakis, Petras Zubavlčiuz, Alena 
Bagdiiutė, Ona Kazakevičiūtė, Jonas 
Baltrušaitis, Vladas Vaikevičius, Ber
nardas Zagorskis, Mikaa Pranaitis Jo
nas čiiiua.

23 kp. Aleksandras Vaitiekūnas.
24 kp. Kostė Zakarauskienė, Šimė

nas Pačesa, Alena Tutulevičienė, Ona 
Dereškevičienė, Aleksandra Raudžintė.

25 kp. Viktė Grigonienė.
26 kp. Antanas Meškaitis, Ona Če* 

reškevičiutė.
28 kp. Morta Jakienė, Ona Juozai- 

čiutė, Ona Matukonienė.
29 kp. Kajetonas Petrulionds, Magdė 

Kristopaičienė, Simonas Sivokas, Jie
va divokienė, Ona Petronienė, Antanas 
Kristopavičia.

30 kp. Viktė Vabolienė, Julė Bai- 
nauskienė, Morta Beliauskienė, Marė 
Žilinskienė, Jieva Stroilenė.

31 kp. Paulina Čerkauskienė, Marce
lė Kazlauskienė, Franas Janulevičius, 
Ona Aleksienė, Katrė Jokimonien, Jie
va Stankevičienė, Antanas Radzevičius, 
Kazis Palinskas, Simonas Rudaitis, 
Jurgis Šimkus, Kastė Grigalienė, Vik
torija Budginienė.

33 kp. Elzbietė Žekienė. (
34 kp. Jonas Viltrakis, Antanas Prei- 

takas.
35 kp. Juozas Jurkaitis,' Karolina 

Sadauskienė, Ona Kupeikevičienė.
38 kp. Kazys Butkus.
40 kp. Marė Aučienė, Agota Žukau

skienė, Antanas darmukšnis.
42. kp.Marcijona Knataitė, Karalina 

Rainienė, Jieva Burkauskaitė.
43 kp. Jurgis Bartkevičia, Jurgis 

Maldonis, Juazas Dzikas,' Jonas Gri
galiūnas, Vladas Radžiūnas.

45 kp. Ona Klimienė, Uršulė Mise
vičienė, Brigida Gataveckienė, Vin
cas GataveckasT

46 kp. Rozalija Šimkevičienė, Ona 
Akelienė.

47 kp. Agota Arcikauskienė.
49 kp. Magdė Dumčaitė, Petronė 

Katkevičienė.
51 kp. Andrius Šulcą, Magdė Bag

donienė, Jonas Kvedera sn., Juozas 
Žemaitis, Pranas Būdvietis, Anastazija 
B'akauskienė, Jonas Lambertas, Jonas 
Burneika, Silvestras Tamašauskas, 
Magdė Laukaitienė, Ona Mitrulieaė, 
Joftas Rabačenka, Juozas Dobilas, Ma
gdė Dibielienė, Ona Bendaravičienė.

53 kp. Juozas Andruškevičius.
56 kp. Juozas Abromavičius, Povi

las Vidugiris, Antanas Mantvila.
57 kp. Marė Navickienė.
61 kp. KaaŠrina Jucienė, Simonas 

Milius, Juozas Milius, kuu. K. Stri
maitis.

62 kp. Juozas Kudirka.
65 kp. Vaclovas Sasnauskas, Marė 

Aukštakalnintė.
67 kp. Zofija Bridikaitė. (
68 kp. Alena Bukšniutė.
69 kp. Motiejus Medžiukas, Ona Je- 

škuvienė, Alzbieta Ylgunaitienė.
71 kp. Petras Mareiukaitis, Vaclo

vas Vitkauskas, Antanas Orenta, Jo
nas Garbauskas, Antanas Griška, Ka
zys Matusevičius, Vincas Badzevičia, 
Antanas Butkus, Antanas Kemėšis, 
Juozas Nemura, Juozas Danutis, Ka
zys Klimavičius, Pranas Bnras, Sta
sys Butkus, Jurgis Mačiulis, Kazys 
Krunglevičius, Pranas Strakauskas.

74 kp. Antanina Mačniutė, Antanina 
Vilionienė, Marė Dobilienė.

75 kp. Kazys Deskauskas, Paulina 
Karpavičienė, Adomas Bružinskas, 
Juozas Bružinskas, Ona Bružinskienė, 
Jonas Struekus, Ona Sntruekienė.

76 kp. Morta Minevičienė, Darata 
Stanislovaitienė, Ona Bukšnienė, Ag
nieška Utasienė, Marė Stadutienė, Ona 
Slubaitienė, Juozas šnkevičius, Marė 
Slumbienė, Marcelė Stašinskienė, Ur
šulė Leknerienė.

77 kp. Veronika Graževičiutė, Ma
gdė Vaičiulienė, Marė Stakelienė.

81 kp. Kazys Kamila. (
83 kp. Petras Stulgis, Rožė Alek

sandravičienė.
84 kp. Ona Palnčienė, Ignotas Var- j 

nelis, Paulina Varonienė, Emilija Me- 
deikienė, Kostantas Varnelis, Izidorius 
Sakalas, Juzapata Sakalienė, Izidorius 
Baronas.

85 kp. Marė Gečaitė.
87 kp. Vladas Jusevičia, Ona Ri- | 

mienė, Elzbieta Oelažiukė, Vladas 
Skirmontas.

88 kp. Leonarda Arzulaičiutė, Foi 
tunatas Mileška.

89 kp. (nauja) Hartford, Cozn. —
Antanas Kneizis, Boleslovas Sarapas, 
Aleksandras Pateckis, Juozas Bluias, 
Kazimieras Barolis, Alfonsas Tareilas, 
Juozas Savickas, Kazimieras Plunge, 
Andrius Pateckis, Antanas Nakčeria, 
Jeronimas Remeika, Pranas Veruga, 
Antanas M*zalas, Pranas Belagonis, 
Paulina Gnlaiiutė, Anastazija Pinevi- 
čiutė, Jieva Butnoraitė, Pranė Navo- 
grockaitė, Juzefą Beloglovienė, Apolio- 
nė Batkaitė, Rozalija Žukauskienė, Vi
ktorija Blotniukė. (

90 kp. Juozaa Juršhaitis, Ona De
gutienė.

91 kp. Pranas Pleinis, Kazys Pabl- 
lionia, Antanas Siaurokas, Juozas Grie- 
bas, Juozas Pnčkns, Jonas Movkis, Juo
zas Levickas, Simonas Sakalas, Kazys 
Egeris, Kazys Daunis, Vincas Stan
kus, Juozas Matuzevičia, Aleksandra , 
Breška, Petras • Balnevičins, Albinas 
Raulinaittz, Jniua Puzaras, Stasys Pl- 
kniaa, Dominikas, Viias, Jaoaas Oepu- 
kaitia, Kazys Dapkus, Jurgis Biekša, 
Juozas Gintautas.

92 kp. (aanja) Bentleyville, Pa. — 
Jonas Kriščiūnas, Juozas Aidukevičius, 
Juozas Kišis, Stanislovas Mažaitis, 
Juozas Kalinauskas, Antanas Andri- 
liunas, Jonas Livrelaitis, Rozalija Ra- 
dziauskaitė,, Juozas Kalinauskas sn., 
Jonas Ulickis, Jonas Supinskas, Ona 
Karsokienė.

94 kp. Magdė Gaupšienė.
96 kp. Jieva Kaštanavičienė.
97 kp. Agota Kriviutė, Jieva Me- 

škiniutė.
100 kp. Petras Cibulskis.
101 kp. Petronė Stropaitė, Emilija 

Narvilienė, Juozas Augustaitis, Juozas 
Juškar__Elzbieta Juškienė.

102 kp. Rozalija Simsienė, Teofilė 
Jakubauskienė.

103 kp. Jieva Beskerzkiutė, Juo
zas Ramanauskas, Juosas Černius, Ona 
Zdanavičiūtė, Stepone Jonaičiutė, Bro
nis Danilevičia, Pranė Vintienė.

106 kp. Kl. J. Navickas, Antanas 
Pupšis, Smilija Stankaitė, Juozas Cel- 
kis.

107 kp. Adelė Zibufienė.
108 kp. Marė Smagdžiuniutė.
110 kp. Adolfas Rakevičius, Juozas 

Lesčinskas, Liudvika Stanevičienė, Jie
va Monstavičaitė, kun. F. Meškau
skas.

112 kp. Kazys Baltrušaitis, Anelė
Baltrušaitienė.

114 kp. Jonas ilikelaitis.
115 kp. Antanas Domeika, Oaa Ziau- 

lytė, Jurgis Mitkus, Marcelė Mažei
kienė.

116 kp. Viktė Seniauekienė, Genru-
ta Norkų nie nė. ,

118 kp. Marė čepliutė.
119 kp. Juozas Mikalaičiunas, Vero

nika Kaspučiutę, Juozas Overka.
121 kp. Jonas Beleičius.
124 kp. Petras Jonikas, Mikas Za- 

parackas, Marė Kondrotienė, Juozas 
Bungardas, Juozas Kurpeikis, Rozalija 
Kurpeikienė.

126 kp. Suozas Sukis.
127 kp. Antanas Motseika, Zvgnias 

Karalevičius, Jonas-Zerolis,
128 kp. Teofilė Petručioniutė, Morta 

Beliauskiutė, Boleslovas Beliunas, Jad
viga Baliunienė, Petronė Bučkiutė, 
Feliksas Eidnkinis, Magdė Karvelienė, 
Antanas idakevičia.

130 kp. Jonas Zavarielis, Bronė Sli- 
vinskienė.

132 kp. Jieva Pileckien, Magdė Mi- 
elikintė, Notalija Mockeliuniutė.

133 kp. (nauja) Vandergrift, Pa. — 
Jnrgis Ralis, Juozas Zaikauskas, An
tanas Dūkius, Liudvika Jurgaitienė,

136 kp. Altanas Zaronas.
137 kp. Stasys Yvanauskas, Paulina 

Norkaitė, Viktoras Gremba, Vladas 
Ramoška, Martynas Bartoševičius, Ona 
Domeikienė, Antanina Domeikaitė, Ona 
Mikliutė.

138 kp. Magdė Lenkaitė, Ona Ja- 
skunaitė, Domicėlė Titenienė, Kazi
miera Pšolgauskienė.

142 kp. Kardins Amšiejus, Anelė 
Venkauskiutė, Jeiva Amšiejienė.

145 kp. Jurgis Ričkauskan, Kristinas 
Staakavskas, Jnezas Duoba, Antanas 
Lukošius, Petras M-.kausk»«, Jonas 
Rumčisas.

116 kp. (nauja) Spriių-vi.llev, III. — 
Antanas Getauta Juozaa Grudis, kun. 
Antanas Deksnis Adolfas Mandeika, 
Magdė, Getaitienė, Marė Petraitienė, 
Vincas Baltikauskae, Juzefą Balti- 
kanskienė,, Ona aMrtinkienė, Tadas 
Petraitis, Juosas Pakadnevičia, Rožė 
Petknienė, Agnieška Paludaevičienė, 
Juozas Pakalniškis, Magdė Pauliukai 
tienė, Morta ftiliaskieaė, Ona Baltru
šaitienė, Agota Mnsiokiaaė, Petras Le- 
navaitin, Kasys Lenavaitia, Jurgis Bro- 
aišaaskis Ona Brooišanakienė, Kostan 
eija Šukienė, Katarina Aukiutė, Bar
bora Milašauskienė, Ona tSankevičie- 
nė, Stepanija Marazienė.

147 kp. (nauja) W»llingford, Conn.
— Stasys žilaitie, Jurgis Bukšnaitis, 
Marė čemtavičiutė, Ona Yvanauskiutė, 
Petronė Celkoniutė.

148 kp. (nauja) East Arlington, Vt.
— Juozas Kovns, Stanislava Bluznitė, 
Apolionija čivienė, Jonas čivan, Ona 
Davidonaitė, Vitautas, Siakevičia, Ka
ralina Nakutienė, Feliksas Gikis, ai
manas Nakutis, Jnrgis Gikis, Aleksan
dra Nakntia, Praaas Bud ris, Ona Ka- 
vienė, Juoaae Apeikis, Petras Šia k u s, 
Juazas Sprindis, Petras Babickas, Ed

SZIFKORTES! SZIFKORTES!

ŠIFKORTES ant Expresinįq 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- 
— daiis svieto.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų 
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!

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

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

AsMaml Ave., kerte 47-tos Gatves, Chicago, III. 
Po vaidila Suvienytų Valstijų

Seniausia, Didžiausis ir Geriausia Banka 
Vakarus nuo Stock Yards 

Viri Penkių milionų turto

vardas Sabaliauskas, Antanas Daugis, 
Antanas čivas, Ignotas Matulevičia, 
Feliksas Šlapelis, Antanas Pudžiuaas, 
Juozas Nakutis, Juozas Gikis, Jonas 
Matulevičius, Stasys Pauža, Rozalija 
Matulevičienė, Kazimieras Čivas, Ignas 
Vitkunas, Povilas čivan, Elzbieta Ape- 
kienė.

149 kp. (nauja) Hammond, Ind. — 
Juozas Juškevičius, Antanas Tamkn- 
tonis, Kastė Serbentienė, Antanina 
Serbentienė.

Į 2-rą Skyrių:
1 kp. Dominikas Simonaitis.
30 kp. iVncas Paukštys, Marė Pet

kienė, Mdfdė Rauliškienė.
51 kp. Tanias Grigaliūnas (iš 1-mo 

skyriaus).
75 kp. Marė Zdanavičienė, Jenas 

Petraitis.
89 kp. kun. J. Ambotas, Antanas 

Kučius, Jonas Pateckis, Petras Mi
kalauskas, Mareijona Pateckaitė, Po
vilas Bugenis, Barbora Norkevičintė, 
Antanas Makčinskas, Dominikas Na
vickas.

110 kp. kun. F. Meškauskas.
133 kp^ Jonas Stankus, Motiejus Zai

kauskas.
137 kp. Jozefą Misliuniutė, Emili

ja Milašienė.

Į 3-čią Skyrių:
17 kp. Jurgis Rėkus (iš 1-mo), Mag

dė Rėkuvienė (iš 1-mo), Vincas. Dai- 
lyda (iš 1-mo).

30 kp. Elzbieta Simalinnienė, On* 
Ramanauskienė, Mikas Vaišnora.

33 kp. kun. F. Kemėšis.
42 kp. Silvestras Daubaras.
46 kp. Viktoras Stankauskas (iš ]- i 

! mo skyr;), Petras Aleksa.
51 kp. Magdė Bagdonavičienė, Jo

nas Abromavičius, Adomas Židonis. 
Ona Grigaliūnienė (iš 1-mo).

57 kp. Petras Masliauskas, iSmonas 
Maškutis, Kazys Dambrauskas, Pranė 
Kašinskienė.

75 kp. Adomas Zdanaivčius.
80 kp. Anastazija Burokienė (iš 

1-rao skyr.).
86 kp. Augustinas Deržinauskas (iš 

1-rao).
89 kp. Kazys Jakniunas, Jonas Var- 

kala, Napolis Jnkniunas, Mikolas Dzi
kas, Ona Dzikienė, Uršulė Jokniunienė, 
Marė Kareckienė, Antanas Kareekan, 
Mikalina Rudakienė, Jonas Rudakas.

90 kp. Ona Degutienė.
94 kp. Magdi- Gaupšient.
117 kp. Magu-'; Valiuke, iėienė (4 

1-mo).
133 kp. Ka&y* Matnšaitis, Aleksas 

i dra Černiauskas, Ambrozicjus Stankus.
■J'.uas Karau’V'*.

137 kp. Ka’.vs Mialas (iš 1-mo), kr.u. 
V. Taškunas (iš 1-mo).

142 kj^jfŪ.'ys iMliauskns,
Miliaus

Į Vaikų Skyrių:
1 kp. Juozas Makauskas, Jonas Ma

kauskas, Marė Vaicekauskiutė, Albi
nas Kučinskas, Jonas Kučinskas.

2 kp. Julė Jusevičiutė, Aleksandra 
Morkūnas.

9 kp. Juozas Urbonavičius.
11 kp. Anastazija Zorckiutė, Vikto

ras Jokūbaitis, Aldona Jokubaiėiutė.
17 kp. Antanas KvederaviHus, Je

ronimas Matukinas, Jonas K v edarasi
čius, Feliksas Rėkus, Jonas Rėkus, No
talija Raitboniutė.

29 kp. Marė Akelaičiutė.
36 kp. Alfredas Brazauskas.
46 kp. Alena Akeliutė, Ona Ake- 

lintė, Antanas Aekelts, Elzbieta Kviet- 
kauskiutė.

48 kp. Stasys Ogintas.
58 kp. Kazys Petraška.
61 kp.Marė Valinkoniutė, Vineas Va- 

liukonis, Juozas Jesiniauskas, Vitau- 
taa Zigmantą, Vincas Znnevičiut,

75 kp. Klemensas Franka, Jurgis 
Jaras.

77 kp. Ona Karaliuniutė, Antanas 
Paeikonis, Vincas Antanavičius.

81 kp. Leonas Narbutą.
103 kp. Bronislava .Tokšiutė.
107 kp. Marė Ališauskintė.
110 kp. Juozas Stanevičia, Franns 

Stanevičla, Marė Braškaitė, Antanina 
Stanevičiūtė.

(Seka ant 6-to pusi.)
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MUSŲ JAUNIMAS.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS.
Nudžiugusiu veidu laukė Rau

tas Kazio atėjimo. Saumylistės 
kutenamas iš džiaugsmo trynė 
rankas, o panosėje murmėjo: 
“Ha! Esu energiškas ir inteli
gentiškas vyrukas. Ir taifKpasa- 
kė nebile kas, bet visamandrioji 
“Kova”. O kas parašyta, to 
nei kirviu nebeiškaposi. Garbė 
“Kovai”, kad daugina inteligen
tų būrį, garbė ir man, nes nepa
bijojau šnekėties su Kaziu”. 
Taip jau su savim besidžiaugiant, 
pamatė ateinant Kazį. Kaip pa
vasary garnys šoksta į balę, taip 
šoko Rautas į šneką su Kaziu.

— O ką tu, Kazy, dabar saky
si! Štai “Kova” man išdavė pa
liudijimą, kad esu inteligentiškas 
ir energiškas vyrukas!

— Nieko įstabaus, Kaulai, Ti-

matai, taip. šliupas supyko ant 
jūsiškių Raulų šukavimo apie 
aukas Tautos namams Vilniuje; 
tad tarė socijalistams: “Gerai. 
Jus, socijalistai, rėkiat, rėkiat 
ant Tautos namų, bet aukos 
tiems namams yra garsinamos ir 
visi žino, kaip ir kam jos bus su
vartotos. Bet kas žino apie au
kas kada j ik, socijalistai, revo
liucijos meiu rinkote? Kaip ir 
kam tos aukos buvo suvartotos?” 
Ir pareikalavo Šliupas nuo soci
jalistų pagarsinimo atskaitos 
apie tas aukas.

— Nėra kvailių, Kazy. Kam 
garsinti, kad ir be to biznis pui
kiai eina.

ŽODIS Į JAUNIMĄ.
Jeigu mes patįs pažvelgsime savo 
akimis į šiadieninį mūsų gyveni
mą, tai pamatysime, kad mes vi
sur esame apgauuami ir daž
nai išnaudojami. Pažiūrėkime į 
prieplaukas, kur ateina garlaiviai; 
išvysime kiekvieną dieną šimtus 
atplaukiančių per ošiančias van
denyno bangas mūsų brolių ir se
serų. Visi plaukia su tikslu, pa
gerinti savo būvį ir pralavinti 
nors kiek savo protą, bet kaip 
matyti paskui jie kitaip pasiel
gia. Atvažiuoja pilni tautiškų 
ausmjų, myžlintįs prigimtą savo 
kalbą ir rūpestingi apie 
tėvynės reikalus, išsižada kal
bos ir užmiršta tėvynės 
reikalus, jiems nebemielos 
palieka tautiškos dainos, tautiš
ki žaislai. Nebenori nei balso gir
dėti apie savo tėvynę, kuri verkia 
netekus savo vaikų, pamyli 
svetimtautiškus šokius, dainas, 
žaislės ir t .t ., mes tuojaus ap
sivelkame svetimu kailiu ir prą- 
&edame tarnauti svetimiems die
vams. O kodėl mes tokie silpni? 
kodėl mes taip greit viską už
mirštame ir išsižadame? Dėlto kad 
mums trūksta mokslo, suprati
mo, kas pravartu gyvenime, kas 
pasmerktina, žodžiu, neturime to 
ramščio, kuriuo galėtume atsispir
ti prieš gyvenimo priešenybes ir 
prieš savo išnaudotojus.

Mūsų jaunimas dar vargingas 
netik augštesniais mokslais, bet 
mažuma turi vien pradinį ku
riuo kiekvienas iš mūsų jaunimo 
turėtų būti apsiginklavęs. Šian
dieną matome aiškiai, kaip mū
sų jaunimas liuosajį nuo kasdie
ninio darbo laiką sunaudoja, kaip 
praleidžia prie kortų arba smuk
lėje, ten kur ant kampo, o paju
dinti savo smegenįs, tai nepa
švenčia nei trumpos valandėlės.

Ar netaikąs susiprasti, bran
gus jaunimai, kaip mums yra blo-

— Tai Rautai. Vieton išduoti 8a m°kslo, kad mums už men 
atskaitą, socijalistai pradėjo

šaukti. “Jau tu, Šliupe, nesitar-
krų iųteligentų pas mūsiškius so- šyk, o vėliai pats išduok atskai
cijalistus nėra, tai bilė koks dva
sioje skurdžius jiems į inteligen
tus tinka. Anot vienos rusų pa
tarlės, “kada nėr žuvies, tai ir 
vėžys žuvį atstoja”.

— Matai kur tu nušnekėjai. 
Ale tai “Kova” pasakė, kad esu 
inteligentas; o “Kova” nebile- 
kas.

— Eik jau su savo “Kova”. Ji 
tiek apie tai tegali spręsti,, kiek 
pelėda apei savo vaikų gražu
mą. Žinai tokią pasakaitę. Už
klausė kaž kas paukščių, kieno 
iš jų gražesnis vaikas Pelėda 
pašoko pirmutinė ir atkišo savo 
vaiką: “Mano vaikas iš visų gra 
žiausias!” Mat, savas. Juk kiek
vienas savo tavorą giria. Tas 
pats ir su “Kova”. Išties gi iš 
tavęs....

— Kad tu nesulauktum! Aš 
esu Rautas, o su Raulu juokų 
nėr.

— Nesakysiu, kad esi pelėdos 
vaikas, bet visgi esi originalia

tą, nes irtu anuomet aukas rin
kai”. Mat, socijalistai f,manė, 
kad Šliupas taip pabijos atskai
tą išduoti, kaip kad/ jie patįs 
bijo. Bet pasirodė, kad Šliupas 
drąsesnis negu mūsiškiai Rautai 
ir atskaitą išdavė.

— Ir už tai tapo ožio ragan 
suvarytas.

— Taigi, Kaulai, tas visas triu
kšmas apie Šliupą ir tapo pakel
tas, kad tik akis nukreipus nuo 
socijalistų atskaitos išdavimo. 
Bet dabai visvien socijalistų eili 
išduoti atskaitą, kaip tos aukos 
buvo sunaudotos. Ir kada ją 

.' socijalistai išduos, galima likrai 
sakyti, kad socijalistai ne tik 
ožio rage atsidurs, bet dar tą 
ragą su socijalistais bus galima 

I ir ant ugnies'pakaitinti, 
i — Nėra kvailių pačiam į ugnį 
l lįsti. Kaip nežinote kur tos au
kos dingo, taip nematysite nei iš 
jų atskaitos.

Taip pasakęs Rautas apsisuko
— Va, va, ties, sakai. Net,«nt kreiv0 kulno (iškrypo

ir “Laisvė” sako, kad socijalis
tai esą originalai. Kas išrado 
Maikio su tėvu pasikalbėjimus? 
Socijalistai. Kas suvarė ožio ra
gan Šliupą? Socijalistai. Gai
la, kad mėnulis buvo atrastas 
pirma — tikrai jį būt socijalis
tai atradę.

<— Aš tau Rautai padėsiu. Kas 
moka per laikraščius pliovoties, 
meluoti, o pakui teismo būt už 
tai nubaustais? Socijalistai. Ii 
kur atsirado Kutra, Konkolau- 

•skas? Iš sucijalistų tarpo. Kas 
pagimdė “šakininkus” ir jais 
džiaugiasi? Socijalistai. Kas 
moka aukas rinkti ir jokios at
skaitos neišduoti? Socijalistai. 
Matyt, kad socijalistai nebilekas. 
Jei norėtum kam parodyti ką 
nors juodo — mūsiškiai socijalis
tai tam pilnai atsako.

— Jau tu, Kazy, to nesakyk: 
socijalistai raudoni, o ne juodi. 
Net įr raudonus kaklaryšius ne
šioja. 0 kas link aukų, tai ir 
neužsimink. Matei kada nors 
Šliupą? Toks didelis, o ir tai jį 
socijalistai ožio ragan suvarė. 
Tave kaip nieką'surangytų.

— Nors man nelabai apeina 
tos jūsų su Šliupu peštynės, bet 
tarsiu žodį ir aš apie tai. Buvo,

jis jam belakstant ir beagituo 
jant už “Šakę” su “Naujieno
mis”) ir švilpiniudomas nutrau
kė savais keliais Pužas.

(Pradžia ant 5-to pusi.)
114 kp. Petras Mikolaitis, Vladas 

Mikolaitis, Jonas Mikolaitis, Magdė 
Mikolaiėiutė.

119 kp. Albertina Kondrotaitė, Ana
stazija Gerumbaitė.

125 kp. Jonas Gražulis, Magdė Gra
žulytė, Juozas Gražulis.

133 kp. Vladas Stankus.
137 kp. Petras aMtas.
141 kp. Filiomena Norkuniutė.
146 kp. Juozas aBltikauskas, Ta

deušas Petraitis, Antanas Palubnevi- 
ėia, Marė Palubneviiiutė, Juozas Pe
traitis, Pranė Sukiutė, Magdalena *n- 
kiutė, Ona Petraiėiutė, Jonas Mila- 
šauskas, Vincas Palubneričia, Moni
ka iMalšauskiutė.

J. S. Vasiliauskas, S.L.R. K. A. RaAt.

Netrukus panašus jaunimo ju
dėjimas prasidėjo kitoje Chicagos 
pusėje, Dievo Apveizdos parapi
joje prie 18-tos gatvės. Čia pa
staruoju laiku padaryti net 3 di
deli jaunimo susirinkimai, kurių 
pasekmė — įsteigimas toje apie
linkėje “Vyčių” skyriaus, prie 
kurio priguli šiandien jau 113 na
rių.

Apie tą antrąją “Vyčių” kuopą 
noriu pranešti šiek tiek plačiau.

Balandžio 7 dieną parapijos 
svetainėje įvyko pirmasai susi
rinkimas katalikiškoje jaunimo. 
Buvo svečių ir kitokių nuomonių 
įr krypsnių. Teęįau teisyBė rei
kalauja pripažinti, kad tie svečiai 
elgėsi kultūringai: arba veikiai 
išsinešdino iš svetainės, arba sė
dėjo ramiai.

Išpradžių kun. F.. K. paskaitė 
pranešimą “Ko mes laukiaiųe iš 
mūsų jaunimo”, spaudinamą da
bar “Drauge”*). Po pranešimo, 
kuris tęsėsi valandą su viršum, po 
trumpos pertraukos, susirinkusių
jų buvo parstatomi klausimai pa
judinti pranešime. Po diskusijų, 
kurios nušvietė liūdną dabartinį 
jaunimo stovį ir reikalingumą 
krikščioniškos lietuvių jaunimo 
organizacijos, — priimta rezo
liucija, kad toje apielinkėje ne
atbūtinai reikalinga yra oegani 
zuoti “Vyčių” kuopą kuriuo tik
slu susirinkti į tą pačią svetainę 
utarninke po Velykų 14 balandžio. 
Tame antrame susirinkime išpra
džių buvo paskaityta “.Vyčių” 
konstitucija, kuriai susirinkimas 
pritarė ir tik apsvarstė plačiau 
tą įstatų punktą, kur kalbama, 
apie tikruosius draugijos narius. 
Mat įstatuose aiškiai nepasakyta,
kas gali būti tikruoju draugijos* * 'nariu ir turėti * sprendžiamąjį 
balsą, ar tik jaunimas, ar ir ve
dusieji ir tekėjusios. Vedusieji iš
rodinėjo, kad jiems, vedusiams ir 
daugiau gyvenusiems, neatbūti
nai reikalinga yra turėti lygus, 
sprendžiamasaibalsas, vadinasi ir 
būti tikraisiais nariais nėsa jie tu
rį daugiau patyrimo, o gal ir 
daugifcu tauto*F.; idealų su
pratimo. Tečiau jaunimo ga
besnieji atstovai išrodinėje, 
kad jaunimui esąs neatbūtinai rei
kalingas savarankumas, kad jie, 
ypač Amerikoje augęs jaunimas, 
tik tuomet teeisiąs ukvačiai į tą 
organizaciją, kuomet jausiąs, jog 
jie čia būsią šeimininkais, kad 
pagaliaus jau pats vardas — 
jaunimo draugijos — parodęs, 
kas turį būti tikraisiais draugi
jos nariais, kad tautos idealus ir 
jie pasistengsią pažinti, o gal ga
lėsią dar giliau juos atjausti ir 
labiau pamylėti, negu vyresnie
ji, kad pagaliaus vyresniuosius jie 
brangįsią, kaipo patarėjus ir jų 
gerųjų patarimų visuomet klau
sysią, kad pagaliaus jų organi
zacijoje visiems būsią daug svar
baus ir naudingo darbo — kaip 
seniesiems, taip ir jauniesiems.

To ilgų Ir gyvų diskusijų dau
guma balsų visų prieš 6 (susirin
kime buvo apie 150 žmonių) 
nutarta, kad tikraisiais draugijos 
nariais galėsią būti tik jaunieji, 
kiti-gi būsią patarėjais su pata
riamuoju balsu. Daug šiame klau
sime nusvėrė gerb. susirinkimo 
pirmininkas p. Kastėnas, kurs 
nors ir vedęs, tečiau patarė ne
pavydėti jaunuomenei savaranku
mo. Lai, sako, veikia nevaržomi, 
tik lai bus dori ir lai myli Lietuvą.

Beto nutarta įsirašant mokėti 
po 25 centus įstojamųjų ir po 10 
centų kas mėnuo. *

Tą vakarą įsirašė 78 nariai. Iš
rinkta šiems metams valdybon: 
pirmininku Aleksandras Alek
sandravičius (baigęs Varšuvos 
konservatoriją), jo padėjėja Do 

po mišių, šv. Jurgio bažnytinėje micelė dulkaitė, raštininku Leo- 
svetainėje. Meldžiu visus atsi- nardas Šimutis, kasininkė Vero-

K
h Blaivybes Dirva.

ką patarnavimą reikią užsimokė
ti centais; o jei liuosajį taiką 
pašvęstume lavinties, tai viskas 
mums būtų prieinama ir be centų 
mėtymo atliktume viską. Tad 
švieskimės, jaunime pakol akįs 
mūsų miklios it žuvįs, dirbkime 
kada. mūsų rankos stiprios ir kol 
dar mums viltis šviečia, o taip 
darbuodamiesi tikrai patapsime 
naudingesniais, išsitobulinsime ir 
drąsiai žengsime ateities srytin.

Beržas.

“VYČIAI” CHICAGOJE.
Prieš" porą mėnesių susidarė 

Chicagos priemiestyje Roselande 
1-oji “Vyčių”. kuopa. Atsirado 
jie labai laiku. Mūsų visuomenė 
tarytum jų ir telaukė; ir pats 
jaunimas priėmė juos su dideliu 
džiaugsmu. Mat visiems iki gy
vo kaulo atsibodo ta dvasios ver
gija ir skurdas, tas nuolatinis be
dievybės ir ištvirkimo pavojus, 
kurį kentė ligšiol mūsų jauni
mas iš pusės socijalistų ir laisva
manių. Taigi naują obalsį: grį
žti prie vieninteliai tvirtų ir tikrų 
tautos kultūros pamatų — prie 
Kristaus religijos ir lietuvistės 
— priėmė mūsų jaunimas nepa
prastai džiaugsmingai.

1-oji Chicagos kuopa, sutelkta 
tuo obalsiu, kad ir per trumpą 
laiką suspėjo surengti 1 viešą va
karą (Šv. Kazimiero dieną) 2 va
karu su paskaitomis, dabar gi 
ruošia 3-iai dienai gegužės iškil
mingą paminėjimą spaudos su
kaktuvių. Be to kas utarninkas 
rinkdavosi skaitymams, diskusi
joms ir pasilinksminimams. Tiek 
tai trumpu taiku nuveikta, o dar 
daugiau sumanyta. Ta pirmoji 
kuopa narių turi apie 40.

iių” septyni nariai, norintieji 
prisidėti prie orkestros. Nutarta, 
kuomet susidarys pakankamas 
muzikantų skaičius, apmokėti iš 
“Vyčių” kasos pusę mokinimo 
lėšų, vadinasi po $1.00 už lekciją, 
o kad neapsunkinus jaunutės 
draugijos kasos, parinkti tuo 
tikslu iš narių ir pašaliečių aukų. 
Išmokintas gi “Vyčių” orkestras 
turės veltui groti per visus “Vy
čių” vakarus ir per narių laido
tuvės.

Nutarta paremti vietinį bažny
čios chorą, įsirašant į jį tiems 
“Vyčiams”, kurie turi gerus bal
sus. Norinčių atsirado net 34. 
Išreikšta pageidavimas, kad ir 
senieji choro giesmininkai įsira
šytų į “Vyčių”
tokiuo būdu bažnytinis choras bū
tų drauge ir “Vyčių” choras.

Atkreipta doma į svarbumą lie
tuviškų žaislų. Nutarta vartoti jų 
kuodaugiausiai ir tvarkymui ir 
vedimui jų išrinkta iš 6 žmonių 
komisija. Vienas iš svarbiausiųjų 
kuopos veikimų bus teatras. Į 
dramatišką kuopelę įsirašė 21 na
rys. Jie nutarė skyrimu susirink
ti, išsirinkti savo valdybą, susta
tyti veikimo pieną ir pranešti 
apie visa visuotinam susirinki
mui.

Draug&s Dambrauskas iškėlė 
klausimą apie gimnastikos reika
lingumą. Pasirodė, kad “Vyčių” 
tarpe esama net vieno gimnasti
kos mokytojaus p. Baladinsko 
Taigi jį ir dar 3 susirinkimas 
išrinko į tam tikrą komisiją, ku
riai ir pavedė surinkti žinių apie 
čekų ir lenkų sakalus, iš kurių 
nutarta imti pavyzdį, pritaikant 
viską prie mūsų sąlygų ir reikalų.

Pagaliaus neužmiršta ir narių 
švietimo reikalo. Nutarta kart
kartėmis taisyti paskaitas, dary
ti prakalbas ir diskusijas. Išrink
ti 7 žmonės į paskaitų komisiją.

Kad visi tie sumanymai neliktų 
tik ant popieros, nutartos dienos, 
tada visos tos komisijos ir sekci

jos darys savo susirinkimus. Ket- 
vergais gi nutarta rinkties vi
siems. 1 valandą protus maitins 
paskaitos ir diskusijos, kitą va- 
andą dvasiu linksmįs deklema- 

cijos, dainos, muskulus gi ir kin
kas išjudins lietuviški žaislai.

Po tų visų nutarimų išsiskir
styta. Ant rytojaus buvo išmė
ginti choro naujukai, iš kurių dau 
guma priimta, taip kad dabar 
chore bus su viršum 40 žmonių. 
Be to pakeltas buvo klausimas 
apie prisidėjimą senųjų giesmi
ninkų prie “Vyčių”. Dauguma 
čia pat užsirašė, kaipo kandida
tai į “Vyčius’. Liks tik kąįi ne 
‘Vyčiai”. Taigi “Vyčių” pagei

davimas išsipildė. Jie tur,ės savo 
chorą, kurs galima tikėties, bus 
aiku vienas iš geriausių lietuviš
kųjų Chicagos chorų.

Kaip matome todėl Chicagoje 
prasidėjo lietuvių Katalikų jau
nuomenės judėjimas. Judėjimas 
tai visai naujas. Tečiau iš pirmųjų 
abai vykusiųjų to jaunimo žing

snių galime pranašauti tam judė-
jimui didelę ateitį.

W0R0E8TERI0 BLAIVININ
KŲ VEIKIMAS.

Blaivininkai šitame mieste su
siorganizavo į draugiją praėjusią 
vasarą. Savo draugiją jie pasiva
dino: “Šv. Kazimiero Parapijos 
Blaivininkų Draugija, Worcester, 
Mass.” Organizatorium tos drau
gijos yra vietinis klebonas kun. 
J. J. Jakaitis, kursai prieš tai 
jau buvo suorganizavęs dvi pil
nos blaivybės draugijas: tarp 
Ahtol’o lietuvių ir Clintono len-

draugiją ir kad ,kų.
Blaivininkų dvasią didžiai su

stiprino kun. P. Saurusaitis atsi
lankęs su prakalba pradžioje tve- 
rimosi šitos draugijos ir kun. Pr. 
Meškauskis, čionai išbuvęs už 
absistentą per keturius mėnesius.

Pirmutiniuoju draugijos rūpes
niu buvo padidinti ir sutvarkyti 
dar prie kunigo Bukavecko užsi- 
dėjusįjį parapijos knygyną. Ūmu 
laiku partraukta daug knygų iš 
Lietuvos ir Chicagos ir knygynas 
dvigubai padidėjo.

Šalia knygyno įsteigta skaityk
la, kurioje kiekvienas gali gauti 
pasiskaityti šie Amerikos laikraš
čiai: “Draugas”, “žvaigždė”, 
“Katalikas”, “Lietuva” ir iš 
Lietuvos: “Šaltinis”, Vienybė”, 
“Spindulys”, “Viltis”, “Aušra”, 
“Draugija”, “Vadovas”, “Atei
tis”, “Vaivorykšė”, “Garnys”, 
“Lietuvaitė”, “Rygos Garsas”, 
“Litwa”.

Skaitykla ir knygynas būna 
atidaryti tris .kartus į savaitę: 
utaminkais, ketvergais ir nedė
liomis. Vis gi ligšioliai mažas 
žmonių skaitlius naudojasi tiek 
skaitykla tiek knygynu. Ak pra- 
vartėtų jau ir. worcesteriškiams 
ir naudą ir galybę pažinti. Skai
tykla gali uždyką naudoties kiek
vienas. Knygas namon nešties 
mokama po 10c. į mėnesį.

Beto Worcėster’o blaivininkų 
draugija (25 kuopa) parengė jau 
du kartu prakalbas. Pastarosios 
prakalbos buvo kovo 31 dieną. 
Prakalbą pasakė kun. M. Pan- 
kanskas iš Bridgėport, Conn. La
bai gražiais pavyzdžiais nušvietė 
tiek blaivybę tiek girtuoklybę 
jųdviejų, tikrose spalvose. Kalba 
labai patiko. Salė buvo žmo
nių kimšte — prikimšta, kad nei 
stovėti nebuvo kur.

Beto prie blaivininkų draugijos 
susiorganizavo teatrališka blaivi
ninkų kuopa. Pirmutinis pasta- 
tytasai teatras “Nepasisekė Ma
rytei” atlošta gražiai ir turėjo di
delį pasisekimą.

Mūsų 25-oji Blaivininkų Susi
vienijimo kuopa atsispauzdino sau 
konstituciją ir pakvitavonės kny
geles. Nariai moka 10 c. mė
nesinės mokesties knygyno bei 
skaityklos užlaikymui ir atmokė- 
jimni mokesties į centrą. Tokių 
narių nūnai yra 93. Jie vadi
nasi tikrieji sąnariai. Iš jų ręn-

Vytis. kama įr valdyba. Tie, kurie ne
nori ar negali užsimokėti mėne
sinės mokesties į draugiją, juos 
vistiek priimama, tik jie neturi 
teisių ir jie teužsimoka 10 c. į 
centro kasą ir šito skyriaus są
nariai negali neštis namon kny
gų. Į šitą skyrių nūnai priguli 
34. Tai-gi išviso 127 sąnariai.

VTorcester’y vis ima kas kar
tą dažnyn ir daugyn kalbėti apie 
blaivybę. Suorganizuota jau ir 
vaikai į blaivybę. Daug ber
naičių ir mergaičių sudėjo pri
žadus nevartoti svaginamų gė
rimų iki 21 metų. Gi gyvenimas 
parodo, kad jaunieji užsilaikyda
mi per tiek taiko nuo gėrimų jau 
ir toliaus nebenori savo gero var
do ir savo sveikatos teršti ir nai
kinti vartojimu tų taip kenksmin
gų nuodų. Vyrukas.

draugija turi stiv;rš 9 svarus pi
nigą. Narių mokestis nepriver- 
stnas. Sumokėtus pinigus drau
gija sunaudoja blaivybės ir ki
tiems geriems tikslams. Per a> 
susirinkimą kun. A. Steponavi
čius prakalbėjo į susirinkuuoo- 
siuB, ypač apie XIV priešalkotiną 
visų tautų kongresą įvykusį priei 
pusę mteų Milane. Susirinku
sieji atidžiai klausė. Baigdamas 
savo kalbą svečias palinkėjo klo
ties kovoje su nelabuoju alkoliu. 
kad per tai lietuvių kaipo blai
vių žmonių vardas būtų gerbia
mas nuo kitų tautų.

Pagalios prisirašė apie 20 nau
jų narių ir susirinkimas pasibai
gė. Y—«.

BĮ. Red. prier. Anglijos lietu
vių jaunuomenės pavyzdis tepa- 
žadina ir mūsų jaunimą spies- 
ties į blaivybės draugijas. Valiu 
Londono blaivininkai.

Rockford, III.
137 kuopa S. L. R. K. A. tai

kys bertaininį susirinkimą 26 d. 
balandžio, 3 vai. po pietų. Visi 
nariai kviečiami pribūti ir pasi 
darbuokite, kad naujų prikalbin
ti prie Susivienijimo.

Rašt. Kelpšas.

50-ta kp. S. L. R. K. A., Cleve
land, Ohio, taikys bertaininį suai- 
rinikmą, 26 d. balandžio tuojaus

lankyti, nes yra labai daug svar
bių dalykų ir atsivesti naujų na
rių prisirašyti prie tos kuopos.

Rašt. M. Šimonis.

Chicago. Dl.
100 kuopa S. L. R. K. A. lai

kys bertaininį susirinkimą, ne
dėlioję, 26 d. balandžio 1" vai. 
po pietų. Meldžiu visus prigu
linčius ir norinčius prisirašyti 
ateiti į Aušros Vartų parapijos 
svetainę. ,

Rašt. Jurgis Labikis.

nika Klimavičiūtė (sutiko padėti 
užstato $200.00), finansų raštinin 
ku Juzefą Klebaitė, kasos glo
bėjų Kazys Gervilis. Po dviejų 
dienų, t. y. 16 balandžio buvo 
jau vėl kitas kuopos susirinki
mas, kuriame tartąsi; kas bua 
kuopos neikiama.

Vienas narys pranešė, kad jie 
jau pradėję organizuoti orkestrą. 
Prašė paremti. Atsirado iš “Vy-

*) Tąsa bus ateinančiame nu 
maryje “Dr.” ręd.

Roseland, III.
Balandžio 19 dieną vietinė Lie

tuvos Vyčių draugija turėjo savo 
susirinkimą Visų Šventų parapi
jos svetainnėje. Žmonių susirin
ko didelis būrys. Buvo du kal
bėtoju. Pirmas kalbėjo Pakštis. 
Jis nuosekliai išaiškino, kokią 
naudą atneša skaitymas rimtų ir 
gerų knygų ir laikraščių. Kalba 
visiems patiko. Antras kalbėjo 
žinomas Chicagos veikėjas kun. 
F. B. Serafinas draugijų klausi
me, o ypatingai apie reikalingu
mą organizuoti labdarių draugiją, 
kaip kad yra susiorganizavusi 
Šv. Kryžiaus parapijoj, Chicago, 
III. Po prakalbų žmonėms išsi
skirsčius, Lietuvos Vyčiai turėjo 
pasikalbėjimą apie rengiamą 
spaudos atgavimo paminėjimui 
apvaikščiojimą. Čia komitetas 
pranešė, kad jau svetainė tai die
nai (3 d. gegužės) paimta, kal
bėtojai užkviesti, choras jau lavi
nasi tam tinkamas dainas, dekle- 
matoriai rengiasi ir užkvietimai į 
draugijas pasiųsti. Po praneši
mui išrinkti to vakaro vedėjai ir 
darbininkai.

Nutarta pasiųsti pasveikinimą 
tik ką susitvėrusiai naujai L. Vy
čių kuopai ir užkviesti juos į 
rengiamąjį apvaikščiojimą.

Lai gyvuoja ir dauginasi “Lie 
tuvos Vyčių” organizacija!

Dainiui.

SMUKLININKO APSKEL
BIMAS.

Viename laikraštyje atspausdim* 
ta šitoksai tūlo smuklininko ap-r 
skelbimas.

“Šiuomi gerbiamajai visuoma* 
nei pranešu, jog aš atidariau 
alaus ir degtinės sankrovą. Aš ga
minsiu girtuoklius, pavargėlius na 
ubagus, kad dori žmonės turėt® 
progos juos maitinti ir aprėdyti. 
Trumpu laiku, bet tiktai už gy-t 
vus pinigus, aš pristatysiu sava 
lankytojus į bepročių namus ne 
prieglaudas, o taip-pat priren®* 
siu kandidatų į kalėjimus. Aš InU 
tinai pasirūpinsiu įgyti toki® 
dvasių, kurios stums žmonės į 
peštynės, vagystes ir kraujo pra, 
liejimą; dvasių, kurios mažinsi 
tūrius, didins išlaidas ir apskritai 
tramdys visuomenės gerovę. Pa 
reikalavus vaišinsiu visokios rū
šies gėrimais, bet ypač tokiai® 
kurie didina nelaimių skaiči® 
platina ligas ir skurdą. Pardavė, 
nėšiu gėralus, kurie gerus šeimys- 
nos tėvus padarys kipšais, lai
mingas moteris — našlėmis, vii* 
kus — našlaičiais. Motinos, vszh 
todamos mano gėralus, užmiz* 
savo pareigas link vaikų ir no, 
sos žmoniškos vertybės.

Tiems, kurie mane, taiko gersi 
prietelių, aš atimu sąžinę, ger® 
vardą ir galę dirbti. Už menk® 
užmokesnį aš galiu išmokyti, 
kaip nelaimingais padaryti sa- 
ve ir savo draugus. Jau mano iš
kaba garsina, kad mano įstaigoj* 
kišeniai prasituština, drabužiai 
pasidaro suplyšę. Čia auklėjama 
apgavikai, kortininkai, vagį® 
plėšikai, žmogžudžiai ir kiti jiems 
panašus didvyriai. Tiktai pas ma
ne galima matyti ir įsitikrinti. 
kaip žmogus pagal Dievo paveik-; 
slą ir panašumą sutvertas, po ste
buklingo stiklelio įtekme, prilyg-- 
sta kipšui.

Savo įstaigoje kiekvieną sve
čią aš labai meiliai priimsiu nr 
kol jis turės pinigų, tol aš jaus 
leisiu naudoties savo gėralais; bet 
svečias neturįs pinigų, bus iš
stumtas per duris, o neužmokė- 
jęs bus pavaišintas kumštimi jį 
pašonę. Išėjusieji iš mano įstai
gos ir norintieji pasilsėti, ras sau. 
paskirtą vietą ant kelio, kam* 
vietoj lovos bus drėgnas griovi® 
vietoj patalų antklodys platusai 
dangus.

Visus tuos, kurie šį apskelbė* 
mą skaitysite, meldžiu tikėti, jo® 
aš nemeluoju, kadangi nematau 
reikalo savo nenaudai meluoti? 
visiems patariu pas mane, kaip* 
prityrusį ataus ir degtinės par, 
davėją, atsilankyti”.

“Vienybė”,

LONDONO BLAIVININKŲ 
DRAUGIJA.

Nuo keleto metų čia gyvuoja 
lietuvių abstinentų draugija. 
Prie jos priguli dažniausiai jau
nimas. Si draugija išvien su ki
tomis turi didelę gražią salę-kliu- 
bą susirinkimams ir vaidinimams.

Kovo 29 dieną toj salėj įvyko 
abstinentų* susirinkimas. Erdvi 
salė pilnoka prisirinko. Pažy
mėtina, kad draugijos valdyba 
susideda iš jaunų darbščių vąiki- 
nukų: pirm. Juozas Oželis, rašt. 
P. Kiveris, iždin. Al. Rudzevičius. 
Kasos apyskaita .parodė, kad

Kynų kalba turi 50000 žodžiam® 
ženklų.

Šienų popiera pirmiausiai pra
dėta vartoti Kynuosc ketvirtam* 
amžiuje po Kristaus gimimo.

Bangžuvė turi storiausią od® 
išvisų gyvulių. Jos oda kaikad* 
turi pilnas dvi pėdi storumo.

Pagal Jungtinių Valstijų pa* 
duotas skaitlinės per 1913 mu 
išimta iš žemės apie 570000008 
tonų anglių. Tonas — 2000 svar®

k



Pranešimai.
“DRAUGO” AGENTAMS. 

Visų “Draugo” agentų ir pa
vienių. numerių pardavinėtojų 
prašome prisiųsti atskaitas kas 
mėnuo.. Tie, kurie gyvena ne Chi
eagos, mieste, neparduotus nume
rius teiksies sugrąžinti vieną kar
tą į tris mėnesius.

“Draugo” Adm.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Praeitame numeryje jaunimo 

skyriuje, straipsnyje, buvo iš

a*. —’Sekr. Revt A. Jurgutis, P. O. Paieikau savo vyro vardu: Stanis Ku I
Bos 105, Erport, Pa.

Kas. "B. W. Waahner, 1514 
Corson st., S. S. Pittsburg, Pa.

Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- 
nis, 318 Fourth avė., Home- 
sted, Pa.

Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22 
and Corson st., S. S. Pittsburg, 
Pa.

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

Prez. St. Jankus, 350 Nevrark
epauzdinta; “Bažnyčia... stiprino st-» Hoboken, N. J.

Viee-prez., Kaz. Vaškevičius, 
184 New York aye., Nevrark, 
N. J.

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Far
ley avė., Nevrark, N. J.

■> i I .. s i ___  • I Rašt., A. M. Stanelis 49 Wai>
Redakcijos Atsakymai. wick st., Newark, n. j.

Vak. žvaigždės Kiiubo komitetui. Visuokiuose susinėsimuose kreip* 
Pavėlinote savo skelbimą prisiųsti. kitės prie raštininko.

09 kuopos rašt. Susirinkimo apskel
bimas atėjo pervėlai..

Parapijouui. Montreal. Tamstos ko- 
seespęndeneiją nedėsime. Nenorime 

bereikalingai žmonės apkalbinėti, o 
gal dar neteisybė. Tamsta pasiteirauk, 
o rasi ir geresnių dalykų savo apylin
kėje.

Ariogalos Raiteliui. Ar negalėtumei City, Pa.
Tamsta atsiųsti mums savo adreso, 1 
ties jis kaž kur pasimetė.

ir gaudė anais sunkiais bau
džiavos laikais”. Turėjo gi būti: 
“Bažnyčia.... stiprino.... ir guo
dė....”

8usiv. Liet. Rymo-Kat. Amer. 
Valdybos antrašai:

Prezid. — Viktoras Lapinskas, 
601 W. Mahanoy avė., Mahanoy,

daviėia, ūgio vidutinio, įnėlinos akįs, 
ūsai ir plaukai geltoni, veido balto 
amžiaus apie 40 metų. Kilmės iš 
Kauno gub. Penki metai kaip mane 
apleido. Kas žinotumėt apie jį, duo
kit žinią:

Monika Jurkevičiūtė,
(Radaičienė)

209 Clearview st., Scranton, Pr
16—1'

Ieškau vargonininko vietos, galit 
vesti gerą chorą ir t .t. Reikale iš ger 
klebonu meldžiu atsišauki.

A. St.
2005 Carey Alley, Pittshurgh, Ps 

15—17

SUDĖTINIS DIDELIS BALIUS!
Visų rengiamas Merideno drau

gysčių, atsibus balandžio 25 d. 
1914, subatos vakare. Prasidės 
7 :30 valandą ir traukais iki 12-tai 
naktį, Turner Hali Prett St., Me- 
riden, Conn. Bus labai didelis ir 
dailus balius, kokio dar Merideno 
lietuviai iki šiam laikui neturėjo. 
Bus labai puiki muzika grieš nau
jausius šokius, prie tam bus gar
dus ir saldus gėrimai ir užkan
džiai. Kviečia širdingai visus 
lietuvius ir lietuvaites, kaip vie- 
inius taip ir aplinkinius.

Visų Draugysčių Komitetas.
Ieškau vietos vargonininko. Nese

nai atvažiavęs iš Lietuvos paieškau 
vargonininko vietos. Galiu vesti chorą 
ir orchestrą Baigiau muzikos kursą 
pas J. Naujalį Kaune.

Jonas Domeikis.
1104 'Lamberton st. Trenton, N. J. 

15—17

Ieškau Kizimiero Misiūno, paeina i: 
aKuno gub. Pane'vėžio pav. Bageneni 
sodžiaus. Jei kas žinote ar jis pats 
nuoširdžiais prašyčiau^ atsiliepti aiut 
antrašu:

Bernard M. Dočko,
Box 954, Spring Valley, UI.

16—1?

Vargonininkas ieškau vietos, bu- 
Vice-prez. C. J. Krušinskas, 59 -vau už vargonininką septyneris

Apgarsinimai.
DAR VIENAS BANDYMAS.
Mr. John Smego iš Joleit, III., 

kuris ilgą laiką kankinosi skilvio 
ligą, padarė dar vieną bandymą, 
kaip jisai sako: “Aš ištisais me
tais kankinausi su savo skilviu 
ir nutariau padaryti dar vieną 
bandymą su Trinerio Kartaus 
tVyno Elixiru. Ačiū jam, aš išsyk 
geriau pasijaučiau. John Smego, 
509 Francis st., Joleit, II.” Kiek
vienas turėtų išbandyti Trinerio 
Kartaus Vyno Elixirą, kaip tik
tai patėmijama koksai nors ne- 
reguliariškumas skilvio ar vidu
rių veikime. Tai gali būti apeti
to netekimas, užkietėjimas, vėmi- 
rnas arba atsirugėjimai. Šisai 
vaistas išvalys vidurius ir pada
rys juos stipresniais. Aptiekose. 
Jos. Triner, Manufaeturer, 1333- 
1339 S. Ashland avė., Chicago, 
IH. Jeflfr jums. skauda ..gerklę,- 
nugarą pečius ar kojas, paban- 

«*lykite Trinerio Limimentą. Jisai
t yra labai stiprus.

Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y. 
—458 Main st., Edvvardsville, 
Wilkes-Barre, Pa.

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

Kasos Globėjai: Martynas Ka- 
dzevvskis, 2118 W. 20th st., Chi
cago, III., M. Milukas, 3666 Rich
mond st., Philadelphia, Pa.

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

Dvas. Vadovas — Kun. J. Dum
čius, P. O. Minersville, Pa. 
teatras;

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS MUMUS VU.UIME

Aukas priima musų redak
cija, drba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:, uetumį.kosu RtttftU ?
(Litovskoje Naučnoje Obi&eatvo),

L y d oe gatvele, 7r Vilnius. ■ 
Russia-Lithuania.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
ADRESAI P. BLAIVININKŲ 

SUSIVIENIJIMO.
Pirmininkas: — Rev. A. Briška, 

4557 So. Wood st., Chicago, III.
I Vice-pirm.: — J. Aleksa, 

<658 W. Saratoge st., Baltimore, 
Md.

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

, BĮ.
Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Sau- 

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

Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 
Congress avė., Waterbnry, Conn.

Kasierius: — Rev. V. P. Kar
kauskas, 46 Congress avė., Water- 
bury, Conn.

“Blaivyb. Dirvos” redaktorius, 
Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence 
at., Worcester, Mass.

Reikalingas
tekstinis zeceris, atsišaukite pas

Universal Printing Co.
227 Lindėti St., SCRANTON, PA.

Parsiduoda nebrangiai, pardavimo 
priežastis: savininkas pradeda kitą 
biznį. Platesnių žinių kreipkitės ši
tuo antrašu:

S. Jackevičius.
1622 S. Front st. Philadelphia, Pa. 

15—17
Pardavimui krautuvė su dviejų 

aukštų namais. Namai randasi 
prieš pat lietuvių naujai statomą 
bažnyčią, ir gražioje lietuviais 
apgyventoje vietoje. Atsišaukite 
pas Wra. Kolar, 4636 S. Hermita
ge avė.

16— 17

‘ ‘ Motynėlės ’ ’ valdybos nariai.
Urmininkas — Kun. .V. .Varna- 
įns.

231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. 
taštininkas — Kun. M. A. Pan- 
cauekas-
13 Park avė., Bridgeport Conn. 

Kaslhinkas — Kun. A. Kodis, 
225 High st., Brooklyn, N. Y.

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

Town of Lake).
Pirmininkas — V. Pauktša, 

4304 So. Wood st.,
Vice-pirm. — A. Mikalauskis, 

$660 W. 47th st.
Rašt. — L. Abaravičius, 4338 

8o. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus

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

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

Palekas, 1802 W. 46th st.,

Lietuvių Katalikų Federacijos 
aw. Centro Valdybos antrašai:

Prez. Rev. J. M Įsius, Box 253, 
ftbnrorth, Pa.

Vice prez. Rev. F. B Serafinas, 
10806 Wabash avė., Chicago, m.

metus, vedžiau bažnytinį giedoji
mą ant balsų, suprantu gerai ir 
vargonuoju gaidas, turiu nuo da
bartinės vietos klebono paliudiji
mą. Reikale sutaisau gaidas lie
tuviškoms giesmėms ir daine
lėms. Jei bučiau kuriame iš ger
biamųjų klebonų reikalingas mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu:

S. Tareila,
228 River st., Paterson, N. J.

SKELBIMAS.
Lietuvių katalikų Sv. Kazimiero bro

lių ir seserų draugiją, kuri uždeda 22 
d., kovo, mėnesiuo 1914 metuose ant 
North siles Sv. Mikolo parapijoj, 1644 
Wabansia aye., Chicago, Illinoįs, Šiuo 
praneša savo broliams ir seserims ka
talikams kad į šią draugiją galima 
prigulėti abejų lyčių žmonėms, ši drau
gija susideda iš trijų ligos pašalpos 
skyrių pagal kurių bus išmokama pa- i 
šalpa ligoje šitaip: $5.00 $10.00 ir 
$15.00 doleriu į savaitę.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno mė
nesio. Kurie norite prigulėti, meldžia
me, atsilankyti.

draugiją prieirašė 31 narys nž- 
simokėdamf įstojimo mokesnius. ’ ' 

Pinigų Aplankė $46.50 
Broliai ir sesers, norėlamį daugiau 

apie tą draugiją sužinoti kreipkitės šiuo 
antrašas: 1658 VVabansia avė.
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'Vienatini* Rusiškai 
Amerikoniškas biuras 
apsaugotas 10,000 do-. 
leną, ir turintis Valsti
jos gubernatoriaus lei
dimą atlikinėti teisių 
ir laivų reikalus. Mes

__  taipipat /priįiųame ir
siunčiame pinigus padėti į Rusijos 
Valdiškas bankas ir gauname bankos 
knygutes penkių savaičių laike.

RUSSTAN-AMERICAN BURBAU, 
160 N. Fifth avė., Tarpe Lake ir Ban- 
dolph gatvių. Chicago, III. Biuras at
viras kas dieną nuo 8 vai. iš ryto iki 
8:30 vakare. Nedėlimis ir šventadie
niais nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po pietų.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų 

gatavų su ariamais laukais, su sodais 
ir budinkais, su prastais ir labai ge
rais budinkais, turiu mažų ir didelių, 
farmų ant pardavimo, žemės lygios su 
moliu, su juodžemių ir su smėlu 
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos 
su medžiais trečios — pliki laukai, 
kur gali eiti ir arti be valymo. Par
duodu visokio didumo plotais arti 
miestukų ir priepat gelškelių. Didžiau
sioje Ljetuvių kolionijoj Michigan Val
stijoj! kur yra 215 Lietuvių farmerių, 
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos že
mės randasi prekės žemių nuo $9.00 
akeris ir brangiau pardodn, ant leng
viausiu išmokėjimų.. At.važioki touj 
ir kaip pribūsi į Peįcoek touj telefo- 
nuoki man į farmą o aš gavęs žinią, 
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus 
apvažiosiu po farmas ir laukus, kurie 
yra ant pardavimo, iš kurių gąlėsi pa- 
siripkti tinkamiausįą vietą. Rašyki tuoj 
Gausi knygelią apie kainą ir viso kraš
to mapą dovanai.

Adresuok:

Anton Kinelis.
Peacock, Lake County, Michigan.

Parmos ir kaip 
anas lengva gauti..

Pranešame visiems lietuviams, jogei
mes atidarėm didžiausius žemės plotus 
apgyvendinimui žmonių ant farmų val
stijoje Arkansas, Perry ir Pulaski 
pavietuose. Puikiausias vietos ir svei
kiausias klimatas. Žemė yra geriau
sia sodnams, fruktams ir visokiems 
farmų augalams, žiemos visai nėra. 
Tai yra lengviausia farmų įgyjimas, 
jei kas tik tai nori. Todėl nieko ne
laukdamas, rašyk tuoj o gausi visas 
mainome ir ant miesto namų arba 
žinias npie mūsų žemės. Mes tas žemes 
properčių.

ARKANSAS LAND
JOHN D. 8IMANAUSKI, 2S0 R*ilway 

Exchange Building Chicago, III.

LABAI GRAŽUS TEATRAS!
Dramos Draugija stato scenoje 

naują velikalą, pirmu kartu ant 
Bridgeport’o vardui “UŽBURTI 
TURTAI” trijų veiksmų melo
dramą, nedėlioję gegužio 3 d., 
1914, šv. Jurgio parap. svetainėje, 
prie 32-ro place ir Auburu avė. 
Perstatymas prasidės 7:30 vai. 
vak., įžanga 25c. 35c. 50c. Po te
atrui įvairus šokiai ir žaismės. 
Orchestra Brolių Sarpalių.

Veikalas ‘UŽBURTI TURTAI’ 
yra iš žmonių kaimiečių gyveni
mo labai užimantis ir pamoki
nantis. Čia atsižymi karčiamnin- 
kas ir zakristijonas, kuriuodu vie
nas ant kito labai šnairuoja už 
užslėptus turtus. Daug gailestin
gų scenų ir sveiko juoko žiūrė
tojas pamatys, juo labiau veika
las bus įdomus, kad DRAMOS 
gyvai atvaidins. Kviečiame vi- 
artistai-scenos mylėtojai puikiai- 
sus atsilankyti,

“Dramos Drjos” Komitetas.
17—18

CAMBRIDGE, MASE.
19 Bnlandžio Betikėtai apleidomus 

vargoninkas, Ignacas Podgaiskis; lai 
kas žino, kur jisai nuvyko — meldžiu 
pranefiti. .Tam da prigul $20.00 algos 
už pusę balandžio mėnesio.Kun. J. Krasnickas.
250 VVsbrrter avė. Cambridge, Mass.

Paieėkau savo draugo Juozo Kirie- 
lians. Jis 1912 m. gyveno Detreit, 
Mich. ir dirbo automobilių dirbtuvėje 
o dabar nežinau kur yra. Kurie žino
te malonėkite duoti žinią, nes jis pats 
nieko neskaito ir labai tykus ir lėtas 
vyrelis. J

F Griuaas.
2240 W. 23 PI. Chicago, III.

RAČIŪNO KELIONĖ PO 
LIETUVA 

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės);' 
Lietuvos? Lietuva judomuose pa- 
vcksluose jau Amerikoje. Pir
mu kartu Lietuvos judėjimas gy
vuose paveiksluose mūsų hiatori- 
joj. Nepamirškit ateiti ant šio 
perstatymo, pažvelgti į savo gim
tinį kraštą, kurį apleidot. Nekar
tą apgailaujam mūsų paliktos 
Tėvynės. Daugumas gakp:. “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 rodad^č pats apie

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.

“DRAUGO” AGENTAI.
Paduodame čionai surašą mu 

rų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo*’ skaityto 
jai bei prenumeratoriai gali ui 
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
Kun. Ambrozaitis, 2323 W. 23 PI. 
Drazdauskas, Juozas 10806 Wabash avė. 
Domijonaitis M. J. 903 W. '33 r d str. 
Galminas, Dominikas 6004 S. State st. 
Jučas, Vincas 3253 S. Halsted st.
Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė., 
Kun. A. Petraitis, 8801 Saginan avė. 
J. J. Polekas, 1802 W. 46th str. 
Simutis, Leonardas, 717 W. 18th st. 
Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.

BROOKLYN, N. T.
Balauskas, Matas 119 Grand st.
Juozapavičius, Baltras 222 Berry st. 
Kvedaras, Antanas 213 So. 4th st. 
J. Raudonaitis, 840 Grand str.

Strumskis K. Duffield str.
Kun. Petkus 259 N. str.

NE W ARK, N. J.
Brazauskas, J. 202 Jefferson st.
Jucys, Petras 105 Warwick st.
Leščinskas, Walter 196 New York avė.

CAMBRIDGE, MASS.
Baranauskas, A. 49 Union at.
Vaisauskas, Antanas 28 School st.

WATBRBURY, CONN.
Buškus, Boleslavas 866 Bank st.

VVORCESTER, MASS. 
čižauskas, Jonas 13 W ar veri y st. 
Paltanavičius, M., 15 Milbury, St.

St. Charles, III.
Kun. Course, Robert

EKETER, N. H.
Babovičius, V. 16 Myrtle st.

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis, 1506 S. 49th Ct.

KENOSHA, WIS.
Kun. Gadeikis. J. A. 65 Milwaukee avė. 

Stankus, Pr. 808 Middle str.
MASPETH N. Y.

Gražulis, Jurgis 88 Cliuton avė.
SILVER CREEK, PA.

Gudaitis, Antanas
LOVVELL, MASS.

Jankauskas, Jį 131 E. Merrimeck st. 
Kun. Jakaitis, A, 94 Bradford st. 
Skusevičįą, Tarnas 40 Cantillion at.

MONTEIiO, MASS.
Juška, Vincas 129 Melrose st.

NORWOOD, MASS.
Pieža, Jonas 568 Pleasant st.
Jarusevičia, Jonas 1048 VVashington st.

BOSTON, MASS.
Valiukonis, Petras 261 Broadvvay

Avsagždys, Leonas 261 BroadwayMikalauskas, Povilas 248 4th st.
ELIZABETH, N. J, 

Steponavičius, Jonas 214 Ripley Place 
BALTIMORE, MD. Pautienius^.Juozaa 722 Lexinton st 

YfifiX, K. Y.ČJJa viekas,, Jonas 32 Dominick st.
BRIDGEPORT, CONN. 1 

Saučūnas, Jonas 41 Johnson at.
HARTFORD, CONN.

Kneiziš, Antanas 41 Capital avė.NEW BBkTAIN, CONN.
Kun. J. Žebris, 396 Church St.

NEW HAVEN, CONN. 
Kamantauskas, Petras, 145 St. John t.s 

PHILADELPHIA PA 
Miškevicz, J. B. 2135 Sarak st. S. S. 

V. Petinas, 416 N. Marshall st., PITTSBURGB, PA. 
Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S. 

P. Zaveckas, 425 Parson str. OONNEBTON, PA.
Laukonis A. P. O. Bor 5 Ssh. County WILKES-BARRE, PA 
Kun. Szupšinskas, 190 S. Meade, st. 

J. Stulgaitis, 122 S. Meade str., GIRABDVILLE, PA 
Kun. Pr. Angustaitis, St. Vincente
Rektory. VVAUKEGAN, ILL.Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st. ATHOL, MASS. '

BALTZMORSl MD.
Vasiliaukas, J. 8. 112 Greene et. 
Kvietkus Simonas 316 Earp etr.

E. ST. LOIUS, ILL.
Petravičiūtė Ona 1138 N. 13 th str.

PITTSTON, PA.
Liet. Knygynas, 72 N. Main str.,CLEVELAND, OHIO.

Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 str.

M. Šimonis 1383 E. 30th atr_,P. Sukis, 2116 St. Clair ava. 
INDIANA HARBOR, IND.

R. B. Yasulis, 3604 Deodar str, 
L&vtrrence, Mass.

Ramanauskas, A. 101, Oak sA
KELIAUJANTIS AGENTAS.

Pakštys, Kazys-

“VILTIS”
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

«• DIENRAŠTIS sa
Eina kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes.

"Vilties” dienraštis užsisakyti galima jos Administraciioįe Vlinūie. 
1) Lietuvių kultūros, visuomenės, ekonomijos ir politikos' reikalai; 2) 
Žinios iš Lietuvos: Draugijų gyvenimas, Mokslas ir mokyklos, Blaivy
bės dalykai, Santykiai su lenkais, Lenkybės vaisiai, Išeivybė, Santykiai 
su žydais, Iš ūkio gyvenimo, Paskaitos, Parapijų, Valsčių reikalai, 
Sodžius ir sodiečiai, Darbai ir darbininkai, Teatras, Įvairus atsikįmai 
ir t. t:, 3) Vilniaus, Kauno, Rygos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės 
ir kitų Lietuvos miestų kronikos; 4) Iš Prūsų Lietuvos; 5) Lietuviai 
kitur; 6) Lietuviai svetur — Amerikoie, Anglijoje ir tt.; 7) Svetim
taučiai apie Lietuvą ir lietuvius; 8) Bažnyčios žinios iš Lietuvos ir 
užsienių; 9) Telegramos iš viso pasaulio; 10) Valstybės Dūma; Val
stybės Taryba 11) Politikos diena Rusijoje ir užsieniuose; 12) Ru
sijos ir užsienių kronikos; 13) Užsienių gyvenimas; 14) Iš katalikų 
gyvenimo; 15) Dailė ir mokslas; 16) Pasaulis ir Žinija; 17) Įvairios 
žinios iš visur; 18) Spauda ir gyvenimas šiapus ir užsienuose; 19) 
Laikraščių apžvalga; 201 Lietuvių raštų bihliografiia ir kritika. 
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų 
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliai, 
apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos. "Vilties” dienraštis duoda KAS MĖNUO nemokamą

Mokslo ir Literatūros priedą
mažiausia 32 skilčių knygos formato; iš to per metus susidarys rimto, 
indomaus turinio knyga in 4o.

Beto, kurie užsisako visiems 1914 m. "Vilties” dienraštį tie gaus
dykai “Vilties” kalendoniį-almanacha 1915 m.

"Vilties” dienraščio kaina pati pigioji, nes —
Rusijoje metams 6 rub., pusm. 3 rub., 1 mėn. 55 kap. 
Užsieniuose metams. 11 rub., pusm. 6 rub., 1 mėn. 1 rub.~~

"Vilties” dienraštis SIUNČIAMAS DYKAI ištisą savaitę kiekvienam, 
knris praneša redakcijai savo adresą.

"Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilniuje. 
Prieglaudos g-lė (Bogodelnyj pareulok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo

kiekvieno mėnesio 1 dienos.
Atsakomasis "Vilties” dienraščiu Redaktorius — Leidėjas,

Pr. DOVYDAITIS

* KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI

gerą, gražų ir labai suprantamą,
, visur Lietuvoje skaitomą

ir gerai žinomą
savaitinį laikraštį

“AUŠRĄ”

juos publikai ir aiškysiu. Pa- į Jonas E. Karosas, Lithuanian Store

‘SŪKURYSn
Vienatinis juokų laikraštis Mažoje Lietuvoje. 

“SUKUR7S” eina vieną kartą per mėnesi.
“SŪKURYS” gabena kiekviename numeryje dailiai atliktus

vaizdus iš lietuvių gyvenimo Mažoje Lietuvoje.
“SUKURI” leidžia tam tikra bendrovė vardu “Setynas”. 
“SŪKURIO” kaina Amerikoje metams 1 dol., vienas Nr 10c..

kap' .
“SŪKURIO” adresas toks:

Tilžė (Tilsit), Wasserstr. 7-8.
J. VANAGAITIS.

Nno Naujų Metų “Aušra” eina kas savaitė. ų, - ,
“AUŠRA” atsieina: metams tik 2rb. 50 k. Vienam nu

meriui pardav. 5 kap. ; .
Užsienyje: 3 r. 50 k., pusei metu. 1 r. 75 k. 3 mėn. 85 k.

'“AUŠRA” vedama kat.-tautiškoj dvasioj. “AUŠROJE” 
skaitytojai ras daug gerų pasiskaitymų ir žinių. Visokie at
sitikimai Lietuvoje, Rusijoje ir visam pasaulyje plačiai Ir 
greitai aprašomi. Nė vienam laikraštyje skaitytojai nerta 
tiek žinių iš Vilniaus gubernijos lietuvių gyvenimo, kaip 
“AUŠROJE”. Bet ir iš visos Lietuvos dėsime žinių, kad visi 
skaitytojai turėtų sau artimo krašto atbalsį.

“AUŠRA” turi daug korespondentų-rašytojų netik di
desniuose miestuose, visur Lietuvoje.

“AUŠRA” rašo labai suprantamai, kad visi lengvai galėtų 
skaityti. .i. . - .

“AUŠRA” duoda per mėnesį du kartu priedą “MŪSŲ 
ŪKIS” ir vieną priedą “GYDYTOJAS”, kur rašo speci j aba
tai, tam tikrus mokslus išėję žmonės.

“AUŠRĄ” puoš gražus paveikslėliai (iliustracijos). Kar
tą į mėnesį dėsime gražesnes kun. Brazio parinktas lietuvių 
dainas su gaidomis.

Taigi visi susipratusieji lietuviai — ilgainiui neatidedami, 
labar užsisakykite kitiems metams “AUŠRĄ” ir kitus para
ginkite prie to. i

Kas nors vieną suras naują skaitytoją, tas jau gerą dar
bą atbks Lietuvai.

“AUŠRA” visuose miestuose ir geruose lietuvių*knygy
nuose (knygų magazinuose) galima užsisakyti ir ifusipirkti.

Siunčiant pinigus ir rašant “Aušrai” reikia padėti toks 
adresas: Vilnius, “Aušros” redakcijai, prie šv. Mikalojaus 
bažnyčios.
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Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

■ĮT “DRAUGĄ” VB
visuomenės, politikos ir literatūros savaitinį laikražtĮ,

kurs yra vienas iš didžiausių Ir indomiausių 
Amerikos lietuvių laikraščių,

“DRAUGAS” yra lietuvių-katalikų darbininkų laikraštis.
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius Uetnvių 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” r ldtų 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
cistus.

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

“DRAUGAI” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei 
metų $1.80. Norintiems “Draugą” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.

“DRAUGO” adresas.

DRAUGAS PUBLISHING C0., 18$0 W. 46th St, Chicago, H.

S <1

Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA Ir GERIAUSIA 
Greitai atlieka įvairių (vairiausius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles. 

----------------- Spauzdiname parapijų atskaitas-----

Spaudina
pigiai

Raides statomos didele — nau jau šioj o patento — 
mašina “Linotype”.

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

Adresuokite “DRAUGAS”
18OOiWest;46th St. Chicago, IH.

Konstitucijas,^plakatus, tikietus, 
užkvietimus ir kitokius darbus



DRAUGAS Balandžio (April) 23, 1914.

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAL SAV1N6S FONDE

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

Taupinimui $1 00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

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

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

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 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- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos 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).

T.L Drovar 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Priešai OlStvhklo Bankų.

kr Skaitlį Kada Laikraitį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti!

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chieago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik *2.00, putei metų *1.00.

Rašyk adresu:

A. QLSZEWSKI,
3262 So. Halsted St., CHICAGO. ILL.

Plymouth National 

BANK.
Kapitolaa su perviršiu 

1166.000.00.
Šitoji Banka prižiurom. 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu, 
nuo sudėtų pinigų. Galina* 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimu*

Du-kart Savaitinis 
tt

Bell System

S

'.HSALIN SU NUSIMINIMU!!!!
Gramafonas ant išmo-|
kesžio 10c. kasdiena.

Jeigu apuinnate mokėti po 10 c. 8

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant •”? 
išmokesėio labai puikų Oramafoną =& 
sykiu su 16 rekprd&is (32 ka- S 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 
5ų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas musų gramafouų gvaran 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- 
cija. Išsiųsime naujus apocljallš- 
kus rekordas Lietuviškus, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mašei-Rusiškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui:

Liberty Commercial Go.
233 E. 1411) ST., NEW YORK, N. T.

Laikrsštis

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

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

resuojant

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

Lietuviškos Dėles
ir iš kitur prisiųst viaistai
pigiausi ir geriausi, gaunami pas:

Wm. S. COWEN
Dronlst

13 S. Centre St., - Pottsville, Pa.

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grjžti j Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo 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 įsitemyti sis Svarbus dalykas, kad - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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 ui 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 grįsti j Lietuvą ir pirkti 
lau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Rusija.

-jj
>»»»S»»>llllliaaSS>—I

Lietuviškyjiį Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Viensolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštsonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa ).

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimsi. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: marike, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antrais :

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chieago, III.
SS—————BĮ!

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke8-Barre, Pa.

UNITED STATES PEPOSITARY
K AP IT OLAS $376,000,01
Perviršis ir nepa- 
dalyta nauda 500,000.00

Už sndėtna pinigu Basto. 8-«#ą
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, Presldent. 
FRANCIS DOUGLAS. CMhler

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis išdirbėjai

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

Man pavestu, dar
bu. atlieku arti .-B 
tiilcaL

N. A. Norkūnas
IM MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN’S MILK

Garsinkites

“Drauge”

usek žmonės, kurie persikelia iš vieno mies

to į kitų, pasigaudamas Long Distance te-
k. *

lefono.

Telefonų operatoriai yra ypač pripratę suieškoti 

žmonės* jei tik jiems. suteikiama šiokios tokios 

informacijos apie jų apsistojimų.

Tie, kurie pasigauna tokio telefonų patarnavi

mo, ne vien gauna geras pasekmes, bet lygiai 

sutaupina laikų ir iškaščius kelionės, jei va
žiuotų asmeniškai jų susiieškoti.

Chieago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

Tel. Yards 3162
Dr. A. L. Graičunas

OYOO ĮVAIRIAUSIAS ligas

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO. ILLINOIS

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galarija ant Tovvn of Lake.

’”s‘:i;,!?o^rB.uf.y.‘.m‘ 1645 W. 47th St., Chieago

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geressės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.

“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviš
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju

dėjimą ir veikimų. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė. 
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massaehusetts val

stijos tiesų reikalavimų.
‘/ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me

tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima užsisadfyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

366 AV. Broadvvay, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimui dykai).

“Visada Jums tarnauta”
Lackavvanna Trust Company

“Bankas, kuriame jusa pinigai nezns”
400 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Yra tai labai graži ir interesinga ; 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atisitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520 

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge • 
taip pigios knygos dar nebuvo

pardavime! x
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailesite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street, - Chieago, UI.

Rašyk tuojaus.

Bankon tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taip
pat ir nuo žmonių kurie banką valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansistai ir bankininkai, kurie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Laekavvannos pavietė.

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

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

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

Mes prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas 
konsulius. Legalis patarimas dykai.

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

Atvira kasdiena nuo 9 vai. vak.

T
Telephone 9537 Spring. 

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVUJŲ1

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof *nsla- 

pių, didelio formato ir sui<. yia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš visO' pasviečio.

“Kataliku ietims $2, puseej metų $1.
Užsirašyt katalikas” galima kiek

viename lai: Rašykite tuojaus, o
gausite vieną ataliko” numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ, 

3249 8. Morgan 8t., Chieago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chieago, III.
Priimame staigu. | Banką uiėėdyjimol nuo 
vieno dolerio Ir dauginus ir mokame treZia 
procentą ratomih ant metų. Siuuėiame pinigu. 
1 viaae dalis svieto pigiai. greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame ftifkortes ant visų 
linijų 1 krajų ir H krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visa Ameriką ir Europą.

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

KELIAUK

Geo. J.

LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS 
visad per

Agentūrą.
LAIVAKORTES parduoda ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių 

netik iš New Yorko ir Bostono, bet ir iš visų Amerikos 
portų, kaip tai: Philadelphia, Baltimore, Montreal, 
Portland ir Halifax.

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

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

PAS1TINKAM keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone 
ir suteikiam nakvynę keleiviams.

DAVIERNA8T18 padarom pigiai ir visokias Rejentali-kas popie- 
. ras, kaip tai: atjieškojiina dalių ir paskolintu ant vekse
lių pinigų, sn 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 Nevv Yorko ir Bostono vietose.
New Yorke mūsų ofisas randasi visai šalę lietuvių baž
nyčios.

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

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

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

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

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

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & C0.
74-80 WASHINGTON ST. 

NEW YORK, N. Y.

GEO. J. BARTASIUS
558 Broome St. 261 Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.NEVV YORK, N. Y.
nas

I Dr. Ign. STANKUS *
Gydo (vairiausias ligas. Daro ope
racijas. Turi savo locną ligonbutj.

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

BONA MORS 
SODALITY

STJAMfSUUtniRAl 

MONTREAL ,CAS.

R. H. Morgan
Išdirbėjai Ke

purių, Kukardų, 

Vėliavų, Antspau 

dų, Šarpų ir ki

tokių tam pana

šių dalykų.

Reikalauk Kata- 

llogo.

3 N. Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

i

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 :,vleto, o 
prenumerata kaštuota metams tU $2.oo; 
pusal matų $1.00. Užrubežtuose; metams

$3.oo; pusei metų $1.5(,

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 O r and Str.,

Brooklyn, N. YJ

Skaitykit
“Draugą“
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