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WOTERBURY, CONN.
S. L. R. K. A. 29 Seimas pra

sidėjo 2 d. birželio, 1914 m. Sei
man pribuvo 71 delegatas. Sei
mas gyvas ir rimtas. Seimo ve
dėju išrinktas Krušinskas. Daug 
kalbama apie reformas, kurios 
Susivienijimui taip reikalingos.

UZKVIETIMAS.
STATYTI PAMINKLĄ MŪSŲ 
DIDŽIAUSIAM POETUI KRIS
TIJONUI DUONELAIČIUI IŠ 

PRIEŽASTIES DUŠIMTME- 
TINIŲ JO GIMIMO 

SUKAKTUVIŲ.
Visos kultūros tautos garbina 

atminimą savo didvyrių. Jos sta
to jiems paminklus, praplatina 
jų raštus, ieško per ypatingas įs
taigas jo įvykdytų mokslų bei 
inierių viešame gyvenime. Tokius 
didvyrius gerbia kiekviena tau
ta, nes be jų ji negali žengti 
pirmyn kultūroje.

Mes lietuviai neskaitant mūsų 
senovės karžygių, menkai tokių 
vyrų teturime, kurie mūsų tau
tai yra pasidarbavę ir budinę bei 
kėlę jos dvasią. Tečiaus turime 
kelis, o tarp jų mūsų mažosios 
Lietuvos eilininkas kunigas Kris- 
stijonas Duonelaitis užima be abe
jonės vyriausią vietą. Bet, kas pa
žįsta jo gyvastį, jo raštus? Dau
geliui mūšų draugų Duonelaičio 
nei vardas nėra žinomas. O te
čiau jis buvo mūsų vardą į gar
bę iškėlęs, kada tarp mūsų ne
buvo dar nei menkiausio tautiš
ko susipratimo. Jis aprašė mūsų 
tautos vargus ir būdą, jis nupiešė 
paveikslą mūsų tautos baudžia
vos buvusios prieš 150 m. taip 
gyvai, taip aiškiai, kad mes savo 
prosenius jo raštuose matome po 
savo akių gyvuose pavydaluose, 
girdime jų žodžius, jaučiame jų 
vargus, džiaugiamės jų linksmy
bėmis : Už tai mes savo svetim
taučių į garbę augstai iškeltam 
poetui esame kalti dėkavonės. 
Kaip ją įsteigsime? Praplatinsime 
jo raštus, juos skaitysime, jų in- 
talpą papasakosime savo kūdi- i 
kiams. Bet mes turime jam ir 
prakilnų regimą paminklą staty
ti iš akmens bei geležies, kad 
žmonės tai matydami sakytų: 
Taip garbina lietuviai savo did
vyrį poetą.

Todėl praėjusią vasarą lietu
vių susiėjime ant Rambvno kal
no sutarta Duonelaičiui pamink
lą statyti ilgai tverintį garbingą, 
kuris mūsų vaikams ir ainiams 
liudytų, kad ši karta du- 
šimtmetinių sukaktuvių laike pa
rodė dvasiškos dirvos didvyriui 
•garbę ir dėką.

Gražiausia ir garbingiausia pa
minklui statyti vieta yra senasis 
Rambyno kalnas, kuris kaip sar
gas lietuvių tautos savo žaliuos 
jančiu kūnu dengia Nemuno 
krautus. Ten prie jo paminklo 
mes dažnai susieisime, tėn atsi
minsime žilą senovę, ten semsime 
naujas dvasiai pajėgas.

Todėl visi kurie myli savo tė
vynę, jos meilią ir jausmingą 
kalbą, kurie turi dėkingą širdį 
mūsų senovės dainiui, kurie gei
džia garbės mūsų tautai, — visi 
sustokime ir rinkime aukų pa
minklui ant Rambyno. Ir jus, ku- 
Vie didžioje Lietuvoj gyvenate, 
ir jus, kurie savo mieląją tėvynę 
esate apleidę ir darbuojatės sve
timuose kraštuose atsiųskite savo 
aukas mūsų garbės paminklui. 
Tai kiekvieno lietuvio turi būti 
garbės pareiga drauge prisidėti 
prie to prakilnaus darbo. Duoki
te visi, kiek kas tik įstengiate, 
ar po maž ar po daug. Nei vienas

neatsitraukite. Garbingam pa
minklui reikia daug aukų. Rinki
te kur ir kiek galite ir kur priei
nate, savo kaimuose, tarp kaimy
nų, ant turgaus, svečiuose, su
siėjimuose. Nepraleiskite nei, jo
kios progos. Tai juk mūsų gar
bei. Linksmai ir stropiai stoki
me į darbą!

Aukas priims lietuviškų laik
raščių redakcijos, Rytprūsių ša
lies bankai (Bank der Ostpreus- 
sischen Landschaft) Tilžėje, Klai
pėdoje, Kaukėnuose, Šilokarčia- 
moje, Gastuose, Naujojoj Ra
gainėje, Ysrutyje, Stalupėnuose, 
ir komiteto kasininkas Kr. Lek- 
šas — Maedevvalde. Lietuviškieji 
laikraščiai paskelbs aukas ir au
kotojus.

Komitetas Duonelaičio pa
minklą statyti.

Prie viršui tilpusio užkvietimo 
prisiųstas veikiamojo komiteto 
ingaliojimas Dr. A. K. Rutkaus
kui, 2338 S. Leavitt str., Cbica
go, III. Jam suteikiama tiesa at
stovauti Amerikos lietuvius ir 
tvarkyti aukų rinkimą. Visais rei
kalais reikia kreipties į gerb dak
tarą. Aukas galima siųsti į mūsų 
redakciją.

“Draugo” Red.

POLITIKA
MEKSIKA.

Gen. Carranza, konstitueijona- 
listų vadas išsiuntė savo paaiški
nimą dėl dabartinių tarybų Nia
gara Falls mieste. Savo rašte 
jis sako, kad jis atsisako pildyti 
tarybos nutarimus, jei tik tie nu
tarimai nebus tokie, kokių jis 
nori. Jis sako, kad tarybos nėra 
tinkamos, nes nėra jų atstovo 
nuo revoliueijonierių, kurių juk 
esanti Meksikoje visa spėka,. 
Jis turbjit užmiršta, kad dar 
prieš tarybas Pietų Amerikos at
stovai kvietė ir revoliucijonie- 
rius siųsti savo atstovą, bet Car
ranza tuo laiku nenorėjo padėti 
ginklų ir taryboje dalyvauti. Da
bar jau jis norėtų dalyvauti, bet 
žinoma, ginklų padėti nenori. 
Tečiau, neveizint, kad Bryanas 
ir nori, Pietų. Amerikos atstovai 
atsisako nao Carranzos ir Bryano 
pasiulijimo iki nesutiks su jų 
reikalavimu.

Huerta prisiuntė savo išdirbtą 
tarybų pieną. Pasak jo, konsti- 
tucijonalistų atstovas turi daly
vauti tarybose ir padėti su jo at
stovais aptarti Meksikos žemės 
klausimą ir kitus vidujus Mek
sikos reikalus. Jis nesutinka, 
kad būtų skiriama laikinė valdžia 
ir pataria su tuo laukti 5 dienos 
liepos, nes tada būsinčiuose rin
kimuose tauta galėsinti išsirink
ti tokią valdžią kokios ji norė
sianti. Jis-gi nuo savęs priža
da elgties teisingai, duoti visuo
tiną lasvę rinkimų laike, ir sa
vo valdžią atiduoti į naujai iš
rinktosios vyriausybės rankas.,

Ar sutiks su jo pienais tarybos 
nariai, sunku kas pasakyti. Vi
siems dar tebėra žinomi jo pir
mutiniai prižadėjimai .ir praėju
sios žiemos rinkimai, kurie at
sibuvo po jo kareivių priežiūra.

Kada Vilią sumušęs federalis- 
tus ties Paredonu prisiartino prie 
Saltillo, rado miestą ištuštintą. 
F^deralistai matydami, jog ne
galės atsispirti apleido miestą 
ir nusiirė link San Luis Patosi. 
Prieš apleisiant miestą federalis- 
tai suardė dinamitu katedrą ir 
kitus svarbesnius namus. z

Vakarinėje Meksikos dalyje 
revoliucijonistai paėmė Tepica ir 
ir San Blas. Iki užėmė Tepicą 
revolineijonierių žuvo apie 400 
vyrų.

nešime nuolatinį niekinimą vi- j J?s ir sumauytasai naujas įsta*-- 
suomenės nuomonės, nurodė, kad tymas dėl trijų metų kareiviu 
vidaus politika, varžydama žemie- tarnavimo.

bus. Tokiais buvo garsus juo- už metrikų užrašymus, tai uS
dašimčių vadas Puriškevičius,, sqteikimą ‘ šveQtq sakramentų
Inimo aiclrin/i rnlVolinmima Kan. w .žmonėms, kuriuos valdžia skaito

ti.
Paveikslas rodo didelę žirafą, kurią parvežė buvusis Jungtinių Valstijų prezidentas .T. 

Rooseveltas, kuris nesenai sugrįžo iš Pietų Amerikos. Roosevel tas rodo pirštu į tą vietą, kur 
jis šaudamas pataikė žirafai. Žirafa yra aukščiausias šios die nos gyvūnų ant žemės.

RUSIJA. I nymai apie savyvaldas būsią pa-
Valstijos Dūma kaip visada gaminti. Iš kitų stambesniųjų 

taip ir šumet laike svarstymų i sumanymų ministerija turi pa- 
biudžeto klausimų pergyveno ga- Į gaminus naujus įstatus apie po
ną sunkų laiką. Tuo laiku mat liciją ir apie spaudą. Dabar-
yra progos pekratytl visus val
džios darbelius. Biudžetas esti 
sutaisytas pačios valdžios, bet 
jis negali ineiti galėn iki nebus 
užtvirtintas atstovų. Visas iš
laidas valdžia paduoda smul
kiai išdėstytas, kam ir kiek pi
nigų manoma išleisti ir už ką ir 
kiek manoma tikėties ineigų.

Biudžetą svarstant kaip at
stovai, taip ir vyriausybė gali 
savo norus aiškiau išreikšti. 
Daug valdžios darbų talpinome 

• paėmę iš “Rygos Garso” pra
ėjusiame “Draugo” numeryje. 
Čia paduodame apie tai iš to

tinę spaudą, ypatingai darbinin
kų, ministras kaltina žmonių kur
styme prie maišto ir riaušių. Kiek
vieną įstaigą socijalistai stengiasi 
išnaudoti savo idėjoms platinti, 
kaip antai darbininkų draugijas, 
ligonių kasas, vartotojų draugi
jas; tų įstaigų kapitalus socija
listai rūpinasi paglemžti sau ir ap
versti savo kariškųjų organizaci
jų palaikymui. Ką gi turint 
veikt valdžia, matydama tai vi
sa, — klausia ministras? Valdžia 
turi saugoti tą visa, kas yra 
veikiama ir neleisti, kad į vi
suomenės įstaigas įsiskverbtų ne

tijų veikimą, trukdo dvasišką ir 
ekonomišką šalies plėtojimąsi, 2, 
nedraudžiama administracijos 
sauvaŲi kursto neužsiganėdini- 
mą plačiųjų minių ir padeda jo
se platintiesi srovėms, priešin
goms valstijai; 3, trukdant įvy- 
kinimą visos eilios Augsčiausių- 
jų manifestų valdžia priešina-

Atsisakius seniems ministo- 
riams naujų dar nepaskirtu. 
Spėjama, kad naujų paskiri* 
mas nusitęs dar kokią pusę meno* 
šio. Kas bus naujojo kabineto 
pirmininku pakol kas nežino* 
ma. Manoma, kad toji vieta* 
teks Rene Viviani, kursai dabar 
užima ministerio vietą.

Ar ilgai naujai sudarytas kabi-'si Augščiausiajai valiai ir 4, at
siradęs iš to viso valstijos stovis uetas galės užsilaikyti iiy tartie* 
silpnina Rusijos galybę ir grę- su įvairių partijų atstovais tik 
šia jai neapskaitomais vargais, j viena ateitis gali pasakyti.
Todėl V. Dūma atekreipia vai- ;
džios atydą į povojų, dabartinės 
politikos ir pereina prie svarsty-

! mo atskirų biudžeto straipsnių.
Šitas pranešimas padarė nema
žą įspūdį į valdžios atstovus, ku
rie skubinai pasitraukė iš posė
džių salės.

Taip kalbėjo žmonių atstovai, 
bet iš jų tarpo atsirado ir tokių,

Minskas, Rusijoj. Minsko mie
stas ir gubernija tai neramiausia 
visoje Rusijoje katalikams vieta.

, . .. . . .... , && nuolat, tai vieną tai kitą kn-
kune panorėjo ginti valdžios dar- •„„ w . ■1 / ° ! mgą patraukiamą teisman, tai

kuris aiškino reikalingumą bau
sti laikraščius ir organizacijas. J pravoslavais 
Sviatopolk-Mirskij patarė visus
laikraščius apkrauti mokensniais 

! po 50 kap. nuo kiekvieno, kad 
1 žmonėms jie būtų neprieinami, 
nes laikraščiai daugiausiai tvir
kiną žmones. Ištikro indomų, vi- 
sūr stengiamasi laikraščiais pa
siekti kuodaugčiausiai visuome
nės, o Rusijos žmonių atstovų 
tarpe randasi tokių, kurie norėtų
veikti visai priešingai.

Peterburgas. Lietuviai susi
rūpinę, kokį gaus kunigą į vie* • 
tą kun. Karevičiaus prie kate* 
droš bažnyčios. Paprastai to*
sna vietosna, paskiriami kunigai 
vien risokantįs lietuviškai kalbė*

prast kol laikas ir permainyt 
savo politiką. Lenkų atstovai 
dejuoja, kad valdžia nesiliauda
ma varanti kitataučių rusinimo 
politiką, kuri.tečiaus nepasiekia

BALKANAI.

Balkanų pussalis nors ir su- į 
taikintas didžiųjų Europos vieš-

Rymas. Jo Šventenybė popie
žius Pijus X kreipėsi laišku f 
Pietinės Amerikos tris valstija^ 
kurios apsiėmė taikinti kariau* 
janeią Meksiką su Šiaurine Ame* 
rika. Šventasis Tėvas apreiškė 
savo norą, kad tos valstijos nu*

x.. , . ... .. ... .stotų kariavę ir susitaikintų*patijų, bet sątaika tėra tik ant . . , . v Vx. .• -r. , x-> • * x • i Apie tai prasas pranešti ir Me*savo tikslo ir naudinga esant popieros. Praktikoje tos sątai- ksįkog rezidentui Huertai1 r* V* * r* ** l —■ - X. a — t x i--i__ _• - * — : —- — 11 v_ i _-: — "K r "1— i — •labiaus vokiečiams. Kaūniškių 
žydų atstovas Fridmanas patė-

kos visai nėra. Trakija, Make- j 
donija ir Albanija tebekariauja

mija, kad valdininkai spausda-į viena pieš kitą. Tautiniai ir re-:
mi žydus tikiąs gauti už tatai 
paaugštinimus tarnystėje. Ilgą 
prakalbą pasakė 30 bai. Rodiče-1 kinimai ir žudymai vienų prieš 
vas, darodinėdamas, kad valdžia kitus įniršusių tautelių.
visai nebepildanti įsakymų 17

Meksika. Meksiko arkivys-»
ligiiki neautikimai virte verda, iĮkupas šv'
Visur girdžiami tik plėšimai, kan. 6ramu padek’ “ Para«‘“m* <**'

kinties.

Visi pripažįsta, kad nesutiki-
spaulių manifesto. Rodičevas , mų šaltinis tai naujai savyval- 
primena, kad valstijai netaip esą 1 dą gavusi Albanija. Kurios gy- 
pavojinga, ką kalba koks nors ventojai susideda iš keletos skir-
socijalistas V. Dūmoje, bet ką 
veikia patįs valdininkai, nuolat

tingų tautų ir išpažįsta keletą 
tikėjimų. Nesutikimai verda

paties lietuvių laikraščio paimtų i sveikos, kenksmingos srovės. To-' goms plačią savyvaldą, ministerija
zinių.

Svarstant vidaus reikalų mi
nisterijos biudžetą V. Dūmoje 
kalbėjo ministras Maklakovas, 
teisindamas valdžią, kad jos pa- 
rėdimai nesipriešina manifestui 
17 spalių ir kad valdžia labai 
daug gero daranti žmonėms. Vi- 
sųpirma p. ministras pasisakė — 
labai rūpestingai žiūrįs į V. Dū
mos reikalus ir visai nesibijąs 
jos užklausimų bei užmetinėjimų, 
kad tikt jie nebūtų taip iškraipo
mi kairiosios spaudos. Toliaus 
ministras Maklakovas nurodė ko
kiuos sumanymus valdžia žada 
neužilgo V. Dūmon inešti; tarp 
tų sumanymų randas: įstatai 
apie žemiečių ir miestinių savy- 
valdų įstaigų, apie kelių taisy
mą, apie panaikinimą servitutų 
Lenkijoje ir Lietuvoje, apie įve
dimą žemiečių įstaigų Lietuvon 
ir dar nemažai įvairių sumany
mų, paliečiančių atskirų kraštų 
reikalus. Tiesa, visi tie suma
nymai ilgokai guli ministerijo
je, bet tai dėlto, kad sunku esą 
sustatyti iš karto tokius įstatus, 
kad jie tiktų ir dabartinei val
džiai, ir žmonėms; priseina 30 
kartų atmieruoti ir vieną syk 
nukirpt. Visgi šį rudenį suma-

liaus ministras teisinosi, delko 
kartais netvirtina renkamųjų vi

Prancija. Liepos mėnesyje 
Lourdo mieste atsibus Eucharis
tijos kongresas. Iš Lenkijos lau*- 
kiama apie 400 svečių.

Kaunos. J. M. kun. Borovski®
laužydami valstijos įstatus. Ca- tarp krikščionių ir muzulmanų; į bu'’° “ukaystas 4 mėnesiams bau- 
ras žadėjo suteikti žemiečių įstai- tarp graikų, turkų, bulgarų, ru-

gi ją ėmė varžyti, visą 10 metų 
taisydama savyvaldų įstatus; o

smės dėl tėvų atkalbinimo, kad 
neleistų vaikų į rusų cerkvine® 
mokyklas. Tada vyskupijos vai-

suomenės veikėjų, neleidžia bei1 kad prisieina kuomet įstatus per- 
uždaro įvairias draugijas. Vis keisti — tatai atliekama šarpiai. 
tai esą daroma iš rūpesnio, kad : Pasekmės nepildymo valdžios pa
jos nepakryptų blogon pusėn, ' žadėjimų — pasirodė kenksmin- 
vedamos neištikimų žmonių. La
bai - lengva esą atspėti kokios 
draugijos ir kokie veikėjai gali 
tikėties valdžios užtvirtinimo — 
reikia tikt prisilaikyti tų pačių 
nuomonių, kokių prisilaiko val
džia. Kadangi didžiausia val
džios nuomonių niekintoja pa
sirodė dabartinioji spauda, to
dėl valdžia ir nutarus ją savar- 
žyti ir tai nei kiek nesą priešin
ga 17 spaulių suteiktoms liuo- 
sybėms.

Ministrui atsakinėjo daug kal
bėtojų iš įvairių pusių. Spalie- 
tis Šidlauskis neiškentėjo neat
sakęs ministrui, pavadinęs da- 
bartiniąją politiką — tiesiog 
grianančia tvarka, o ne ją tai
sančia, nes ieškodama revoliu- 
cijonierių valdžia neleidžia veik
ti ir ramiems žmonėms. Dabar 
tarp visuomenės ir valdžios pa
sidaręs toksai skirtumas, kad 
baisu esą ir pamiglyti, kas gali 
toliaus iš to viso išeiti. Todėl 
Šidlauskis šaukia valdžią susi-

gomis visupirma pačiai valdžiai, 
numažindamos Rusijos dorišką 
įtekmę ant kitų valstijų. Nors 
1905 metais Rusija buvo silpna, 
bet nei viena svetima valstija ne
drįso jos užgaulioti, nes visiems 
buvo aiški Rusijos vidurinė spė
ka, ką tikt atbudusi. Dabar gi 
kas kita. Savo erzinančia politi
ka valdžia sukiršinus kitatau
čius, Rusijoje gyvenančius, ir at
stūmusi juos nuo rusų. Kad su
grąžinus valstijos vienybę ir vi
durinę tvirtybę Rodičevas pataria 
suteikti kitataučiams liuosą mo
kyklą: Vilniūje įsteigus univer
sitetą vakarų kraštui, Tiflise 
Kaukazui, — tie kraštai nurim
tų ir tvirčiaus liktų surišti su 
visa valstija. Taipogi, suteikus 
luosybę spaudai, paaiškėtų daug 
valstijos ir visuomenės reikalų ir 
jie greičiaus liktų aprūpinti.

V. Dūma išklausius visų kalbų 
priėmė 186 balsais prieš 95 pa
reigos forraulą, sustatytą apalie- 
čių jr centro partijos. Savo pra-

munų, serbų ir albanų. Turkų
valdžia, anot graikų pranešimų,Į . , . , . . , ,

. .. .. . .. m , dvtojas kreipėsi į senatą, kurianori išvyti visus graikus iš Tra- / J . 1 .
kijos. Ji sumano įvairius jiems 
apsunkinimus, ypatingai tikėji
mo dalykuose. Graikų valdžia,

I dabar panaikino teismo nuspren* 
dimą.

1
Austrija. Iš Krokuvos birželiai 
dieną išvažiuoja maldinus 

kompanija į Šventąją Žemę.
iš antros puses, jei tikėti zi- A ,. .. ». . ... . .
nioms ateinančioms ne is graikų, 
katalikų persekiojime nei kito ne- 
užsileidžia turkams. Ypatingai 
apsunkinami Salonikų žydai. Jų 
apsunkinimai yra toks didis, kad 
apie 80000 žydų žada apleisti tą 
miestą, vien tik dėl persekiojimų.

Vokietija. Į garsaus nesenai 
mirusiojo kardinolo Koppo vie* 
tą nužiūrėta voįietys kunigas.

PRANCŪZIJA,

Naujas ministerių kabinetas, 
kurį vadovauja Gaston Daumer- 
gue atsisako nuo savo vietos. 
Niekur kitur miniąterių padėji
mas nėra taip suvaržytas, kaip 
Prancūzijoj. Ypatingai, ministe- 
riams pasidarė nelengvas padė
jimas po paskutinių generalių 
rinkimų. Išrinkus daugybę įvai
rių partijų atstovų, kurių nei 
vieni nepadaro didumos įstaty
mų išleidimas labai apsunkintas. 
Ministeriai negali nei su viena 
partija susitaikinti. Pačioje pra
džioje, sakoma, ginčai iškilę dėl 
finansinių šalies dalyką, kurie 
turėjo būtį paduoti kongresui 
svarstyti. Beto, daug prisidė-

Prancija. Vienas labai sena® 
Trapistų klioštorius suvis sud®* 
gč.

Italija. Italijoje pagal stati®* 
tikos surinktas žinias visokiu 
prasikaltimų 1911 metais būva 
509807. Pasirodo, kad prasikal* 
timų skaičius per 10 metų užau
go 100000, ~ o per 20 metų net 
dvigubai pakilo. Daugiausiai 
prasikaltimai atsitinka miestuo
se Medijolane, Venecijoje, An- 
konoje, Bolonijoj, Neapolyje ir 
Ryme. Priežastis to greito žmo- 
nių gedimo — tikėjimo susilpnė* 
jimas. Kuo mažiau žmonės pri
silaiko Bažnyčios » skelbiamojo 
Kristaus mokslo, tuo visokių ne* 
dorybių tvanas labiau užlieja 
žmona®. t ____
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Kynai. Nesenai gugrįžuais ii 
Kynų misijonoria Vincentas Leb- 
be laikė Paryžiuje paskaita apie 
krikščionių tikėjimo platinimų- 
«i. Toje paskaitoje jisai paminė
jo keletą atsitikimų iš gyvenimo, 
kurie parodo, kaip tvirtai įtikė
jusieji kyniečiai laikosi savo ti
kėjimo.

Rymas didelis svečių būrys bu
vo susirinkęs į Vatikano rumus, 
kada popiežius Pius X suteiks 13 
naujai išrinktų kardinolų rau
donas skrybėles. Tiems kardino
lams, kurie negalėjo atvažiuoti 
biretos bus pasiųstos ypatinga 
misija, taip kaip anų metų Ame
rikos kardinolui Gibbonsai.

Apeigomis indomavos netik Va
tikano gyventojai, bet ir iš kitur 
atkeliavę keleiviai, o tarp jų ir 
amerikiečiai.
Po konsistoriumi seni ir nauji 

kardinolai susirinko į Sistino kop
lyčių padėkoti, čia susirinko į 
konsistoriaus salę, kame popie
žius Pius X suteikė kardinolams 
žiedus, privilegijas ir paskyrė 
jiems prigulinčias bažnyčias.

lams per liuoslaikį. Užsibaigus 
susirinkimui net jautėmės ėsų 
tikrais broliais ir sūnais vienos 
motinos-Lietuvos.

Šiais mokslo metais, studija
vome Krauiaičio gramatikų, Lie
tnvos Istorijų; bandėme pasi
praktikuoti iškalboje, kad mokė
tume pasirodyti prieš publikų, 
tas atnešė mums didelę naudų.

Darbuojamės, kaip galėdami, 
tik nedidelės mūsų jiegos, kad 
galėtume daug-kų nuveikti, mat 
neskaitlingas lietuvių būrelis čio
nykštę mokslainę lanko.

Suprasdami didelę svarbų aug- 
Štsenės lietuvių mokyklos Ame
rikoje lietuviams, nutarėme ener
giškai pasidarbuoti lietuviškos 
kolegijos steigimo fondui, tuo 
parodydami, kad jaunoji karta, 
ypač moksleiviai pritaria tautos 
kilimui ir laiko sau už prieder
mę bent vienų plytelę įndėti į 
jos pamatus. Ir plačių visuome
nę raginame talkon.

Gureckas.

GRAND RAPIDS, MISH.

Mes žemiau pasirašę Simano 
Daukanto draugystės valdyba 
protestuojame prieš neteisingų 
apšmeižimų mūsų draugystės 
“Draugo” No. 18 kai-kurio Ig
noto neteisinga korespondencija. 
Matyt p. Ignotas tiek težino apie 
šios draugijos stovį, jeigu, intarė 
kad kliubas turi savo svetainę, 
kurioje pardavinėja alų ir ki
tus gėrimus kas dienų, ypatingai 
šventadieniais. Tas netiesa. Kliu1- 
bo prižiūrėtojai dirba dirbtuvė
se, o gėrimus pardavinėja tik 
šventadieniais, subatos ir seredos 
vakarais, kų daro visos čionyk
štės lietuvių draugijos. Arba vėl 
per draugijos susirinkimą jokio 
triukšmo nebuvo ir niekas nei 
pusės žodžio-nesakė dėl sulaiky
mo žmonių nuo bažnyčios. Klau
simas, kokiu gi būdu gali sulai
kyti žmones nuo bažnyčios jei
gu svetainė atidaroma nuo 2 va-

1$ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE

HARTFORD, CONN.

Pataisau klaidas tilpusias ko
respondencijoje “Draugo" No.
21. Ten korespondento vardu

Mažiukas’’ patilpo žinutė dau
gelyje vietų klaidinga, tad 
verčia nenutylėti ir papasakoti 
teisybę.

Mažiukas turbūt tik nuo kitų 
girdėjo apie velionę Viktorijų 
Blotniukę, jeigu praneša, kad 
ji buvusi palaidota 3 gegužės, ne
turėjusi giminių, ir laidotuvė
se dalyvavo kunigai lenkai.

Buvo taip: velionė buvo pa
laidota 1 d. gegužės ir turėjo 
brolį, kuris apie jų ir rūpino
si, o kaip buvo ligos suspausta landos po pietų, ko net katali 
tai pakvietė kunigų dvasiškiems kiškos draugijos nesilaiko, jos 
reikalams aprūpinti. O kaip gy
va būdama tarnavo prie lietu
vių klebono, tai numirus laidojo 
parapijos klebonas J. Ambotas ir

atidaro savo svetainę nuo 9 iš 
ryto.

Kas link muštynių tai buvo 
šitaip: iš neapsižiūrėjimo mar-

Žebris iš Nev^ Britain. Lenkai ggjkos į svetainę inėjo keli peš- 
nėny-- Į tukai savo žygiais jau pasįžymė-kunigai apsilankė šera 

se, atjaūsdami lietuvių gražų 
apsiėjimų ir elgimąsi.

’ ■ Ant. Makčinskas.

SO. BOSTON, MASS.

Gegužės 17 dienų atsibuvo Lie
tuvių R. K. Moksleivių 8 kuo
pos vakaras. Buvo vaidinama 
dvi komediji: “Viso ko pradžia 
— kiaušinis”, ir “Knarkia pa
liepus”. Be to dar buvo mu
zikės kąsnelių indėta ir dainų. 
Muzika buvo susidarius iš penkių 
jaunų vaikučių, kurie gražiai pa
grojo ir žmonių širdis sugrau
dino. Tą dieną oras buvo grą
žos ir žmonių susirinko pilna 
svetainė. Moksleiviai palieka 
dėkingi vietiniam klebonui užlei
dusiam salę inrengti vakarą be 
jokio pasipelnymo. Negera’, kad 
moterėlės apsilanko vakaran • ’.- 
žinos mažus kūdikius, kurie daž
nai ima raudoti ir kliudo žmo
nėms išklausyti programo. La
bai malonu žiūrėti, kaip mūsų bū
relis vis didėja, kurs dabar turi 
apie 20 moksleivių, o tarpe jų 
tris merginas-moksleives.

' Moksleivis.

MONTREAL, CANADA.

Lietuviai Kitur,
8TEVSN8T0N, AMttUOt
2 dienų gegužės blaivininkaitu- 

rėjo pasilinksminimo vakarėlį, 
kuriame visi smagiai ir linksmai 
praleidome laikų. Dabar blai
vininkai su alkolio mylėtojais 
veda kovų. Alkolio mėgėjai, vi
sokiais būdais stengiasi kenkti 
blaivybės idėjai, o žmonės, ku
rie jų platina visaip vadina, ro
dos pristigę žodžių pravardžiuo
ti blaivininkus už pinigus jų nu
sipirktų. Pas mus taip yra: jei
gu iš vienos šeimynos priguli 
vienas narys prie blaivybės, o ki
ti tos šeimynos nariai neprielan
kus tam tikslui, tai pirmasis daž
nai turi nukentėti visokių nesma
gumų. Na ir per viršminėtų va
karų, viena moteris su sūnumi su
grįžusi iš pasilinksminimo na
mon, rado duris užstumtas ir tik 
per vargų įėjo vidun, žiauriai ko- 
liojami tėvo. Yra ir daugiau 
silpnų pusių mūsų brolių, daž
nai pykties, kelti vaidus, perse
kioti pačias ir vaikus kas atsi
tinka iš priežasties gėrimo svai
ginamų gėrimų. Daugiau šiuo 
tarpu nieko indomaus nėra pas 

Vargo Bernelis.

“Šaltinio” — š, “Vilties” — 3, 
“Lietuvaitės” —.8 ir “Garnio” 
— 1 egz.

Birštonas, Vilniaus gub. mie
stelis apgyventas lietuviais, baž
nyčioje visoų pamaldos lietuviš
kai atliekamos.

Laikraščių* į parapijų pareina 
apie tiek: “Aušros” 32 egz., 
“Šaltinio” — 8, “Vilties” — 
2 egz., ir kitų po vienų.

Betygala, Kauno g. Per gaisrų 
vartotojų draugijai padaryta 
nuostolių apie 1000 rub., o viso 
labo miestelyje padaryta apie 
80000 rublių nuostolių.

Vadigiria, Kauno g. “Saulės” 
mokykla prieš metus kitus pui
kiai gyvavusi ėmė merdėti ligi 
ant galo užgeso. Kasmet būdavo 
susirenka virš 100 vaikų, kurie 
išmokdavo prigimtos kalbos ir 
tikėjimo dalykų. Makykla nu
puolė netekus stipriausio šulo — 
kun. Dargužio, kurio rūpesniu 
žlugusioj! tautiškai katalikiška 
mokykla buvo tikrai šviesi, malo. 
ni saulutė šiame apleistame kam
pelyje.

mus.

LONDONAS.
Sekmadienį 10 d. gegužės mus 

gerb. vietos klebonas K. Matu
laitis, laikė paskaitas apie 10 me
tų lietuvių spaudos sukaktuves. 
Paskaitos buvo laikytos savame 
kliube, bet žmonių prisirinko vi
dutiniškai. Tądien buvo blaivi
ninkų draugijos susirinkimas

Vaškai. Kauno g. Aneliškių 
palivarke buvo didelis gaisras. 
Sudegė diendaržis su 29 karvė
mis, 9 arkliais ir pašaru. Žmo
nės, kurie bandė gelbėti gyvu
lius taip smarkiai apdegė, kad 
du tuojaus ir numirė.

Tilžė, Prūsuose. Tilžės lietu-
Z,* .i .J ‘ viai nusisamdę savų namų, ku-Pirmsedziui perskaičius dienos. . ; ., . ....... i • iriame yra 5 ardvųs kambariai.tvarkų, prasidėjo klebono paskai-, . .. . v ... . ... i Viename kambaryje bus mtaisy-ta, apie viesus lietuvių reikalus, i , . .. .. ,. . ta knygynas — skaitykla, kurKleboDM kalbėjo, ta,p ap.e kiekvienas galės pasiskai, ti
draugijas Lietuvoj, ir kitur, lie- riausil) laikraiči „ ,
tuvių gyvuojančias. Sako uore knygl) pardu0,uvė G ilMS 
trumpas laikas kaip mes lietu. „Kliubo„ bej „0W(J
viai savo upau o atgavom, e ,ojų” draugijoms susirinkimas, 
čiaus i tų 10-t; metų jau mes to-
li pirmyn nužengėme. Kiek tai 
turim įvairių savo laikraščių, Kaunas. Kaunan atvyko 100
draugijų, mašinų žemei dirbti, d^binink, ™ savo šeimynomi, 
ir taip toliaus. Klebonas indo- 13 Vol>',“a,>3 gubernijos.
miai kalbėjo. Pabaigus klebo
nui kalbų, P. J. Oželukas papa
sakojo eiles, apie svaiginamų gė
rimų kenksmingumų, kai-kuriems 
radžio mylėtojams, tas nepati-

Lyda, Vilniaus' g. Mokyklų mo
kiniai bežaizdarai pilies griovimo 
žaislų daužo Aižiausiomis ply
tomis ir akmenimis į senovės Ly-

■treikavo reikalaudami pakelti 
mokesnį už darbų. Darbininkai 
ramiu būdu nori iškovoti du ru
bliu daugiau mokesnies į savaitę. 
Dirbtuvės savininkas kol kas dar
bininkų reikalavimo nepatenkino.

Telšiai, Kauno g. Telšiuose ir 
apielinkėj išskyrus Alsėdžių pa
rapijų, ligišioliai nėra “Blai
vybės” skyriaus.

Žasliai, Vilniaus gub. Per šv. 
Jurgį turėjo būti lietuvių vaka
ras. Vietos mėgėjai buvo išmo
kę vaidinti “Ant bedugnės kraš
to”. Tečiaus vakaras neįvyko, 
mat klebonas nedavė savo kloji
mo spektakliui, bijodamas, kad 
jo neuždegtų.

Upina, Kauno gub. Susekta 
“slaptoji lietuvių mokykla”, ku
rioje mokęs Sl^tudvilės valsčiaus 
valstietis, Jonas Vaištaris. Vai- 
štaris ir namų savininkas žydas 
nubausti po 50 rub.

Šniūrelių sodžiuje, Panevėžio 
apskr., sudegė 19 trobų. Nuosto
liai siekia 13077 rub.

Akalicos ir Pušalaičių sodžiuo
se, Panevėžio apskr., valstiečiai 
užpuolę blaivybės naudai renkan
čius aukas, sulaužė aukų dėžutes 
ir išbarstė pinigus. Sako, val
stiečiai inpykę, kad jie patįs ge
ria, o kitus blaivina.

Marijampolė, Suv. gub. Ban- 
kinikas Šatenšteinas, Rygos ban
ko atstovas pasiėmęs pusę mili
jono rublių pasislėpęs. Vienų 
marijampoliečių pinigų paėmė 
apie 73,000, likusieji gi tai sudėti 
lietuvių kaimiečių.

s*
Skuodas, Kauno gub. Paduotas 

gubernatoriui prašymas su 100 
suvirš parašų, kad leistų atidary
ti “Blaivybės” skyrių.

Vilnius. Aficierius Piatorinas 
nulėkęs 10 varstų nuo Vilniaus 
nupuolė su savo lakstytuvu1, 
pats kaž kokiu būdu išliko gy
vas, bet orlaivis žymiai nuken
tėjo.

ję. Jie ir pradėjo svetainėje 
daryti nesmagumus,, tai juos iš
prašė lauk, tada jie išmušė du
ris norėjo ineiti į, svetainę, kiti 
akmenimis išdaužė langus, o pa
šaukta policija pasiskubino, vie
nok peštukų nepagavo.

Ant rytojaus S. D. H. Draugi
ja juos suareštavo, dar teismas 
nepasibaigė, o iš svetainės nei 
vienas žmogus kalėjimo nematė 
ir svetainėje niekas kraujo ne- 
praliejo. Miesto majoras buvo at
vykęs ant rytojaus apžiūrėti vie
tos. Toliau p. I. sako, kad prie 
Simano Daukanto dr-jos priguli 
vien bedieviai, čia ir prasilen
kta su tiesa, yra joje ir gerų ka
talikų. P. I. negali bereikalo 
šmeižti mūsų draugijos, nes mes 
nekalti jeigu gynėmės nuo peš
tukų, kurie išgriovė duris ir lan
gus išdaužė.

Vardan teisybės meldžiame 
“Draugo” Redakcijos patalpin
ti šitų atsišaukimų, jeigu laikraš
tyje buvo vietos apšmeižimui mus 
draugijos, tai gal rasis vietos iš
siteisinti.

Pirm. — V. Juškaitis, 
Rašt. — Arminas,
Iždin. — J. Dementis.

Red. prier. Prašytume savo 
korespondentų rašyti grynų tie-

ko. Buvo ir deklemacijos B.'P. dos PUies ^vėsius. Griovikų 
Bulevičiaus. nieks ^sudraudžia.

Pagalios atminčiai 10-ties mėtų
spaudos sukaktuvių vietos *kle- Kavarskas, Kauno gub. Tau- 
bonas K. Matulaitis, paskyrė į Pomosios kasos draugijoje tvar- 
apšvietos fondų 100 rublių,- A. dar nenusistovėjo. Lenkai- 
Sineekas 50 rub. E. Sadauskas į dvarininkai, matydami, kad ne- 
2 metu 50 rub., blaivininkų dr-ja,. įstengiu nuveikti valstiečių, grie- 
rodos 90 r. Tat Londono, lietu- bėsi šlykščių priemonių savo 
viai ir-gi šį-tų veikia, ir verti siekiams įvykdinti. Ėmė nesu- 
pagirimo už tokius darbus, o tai sipratusius valstiečius bauginti ir 
tam daug gelbsti vietos klebonas. magaryčiomis vilioti, palaikyti jų

Kalnavertis.

LIETUVOJE.

pusę. Žinoma, suradę didelę 
talkų tokių nesusipratėlių, jie 
pirmiausiai pasirūpino išgraužti 
iš skolinimo kasos susipratusius 
lietuvius, ypač Kuzmų, kuris bu
vo jų labai nemėgiamas. Kol- 
kas jiems vyksta, jiems pade-

Šiauliai. Kauno gub. Steigiama 
antroji lietuviška saldainių dirb
tuvė “Rūta”. Įsteigėjais yra 
broliai Griciai. Miesto centre 
nupirktas didelis piečius su so
du ir gana erdvus namas pato
gus tokiai dirbtuvei užvesti. 
Sodne manoma padaryti vietos 
įvairiems publikos žaislams. Fa
briko vedėjas bus J. Gricius, per 
20 metų tarnavęs chemikų gar
siausiose Rusijos saldainių fab
rikuose.

Visais žvilgsniais fabriką ge 
rai bus oprūpiiita,

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
(Iš laikraščių) . -

Pajurė, Kauno gub. Išlaikome ‘ da ir Policija, kur nuvažiuos len- 
monopolį, 3 aludes ir daug slap- ka* Par°dys ateitis.
tų “traktierių”, o neturime nei

Vilnius. “Vilties” redakcija ir 
administracija persikėlė į naujų 
butų, prie šv. Mikalojaus baž
nyčios (Nikolajevskij pereulok).

vieno lietuvio kataliko krautu- 
viniko. Mažai tėra apsišvietu- 
sio jaunimo, nes nėra kam pa
ragintų prie skaitymo knygų ir 
laikraščių.

Kazliškis, Kauno g. Tamsus čia 
žmonės, laikraščiai ta Ha i sun
ku platinti.

Vilnius. Paskaita d-ro J. Bag- 
danavičiaus apie lietuviškų raš
tijų pasisekė kuopuikiausiai. 
Daugiausiai buvo atėjusios mūsų 
liaudies. Paskaitos buvo atėjęs

Vilnius. “Ryto” draugijai Vii- klausyti gubernatoriaus siųstas 
niaus gubernatorius neleido ati- valdininkas.

knygynų — skaityklų

Suvalkija. Šių metų vasarą 
ruošiama Varšavos mokslo ap
skrities liaudies mokytojų kelio
nė į Šventųjų žemę. Dalyvaujan
čiam kelionėje bus išmokėta 100 
rublių pašalpos kelionės išlai
doms. Kelionė prasidės ir baig
sis Varšuvoje ir truks 38 paras. 
Davus vyriausybei 100 rublių pa
šalpos, patiems mokytojams ten
ka primokėti po 25 rub. Tokius 
pranešimus Suvalkų gub. in
spektoriai išsiuntinėjo liaudies 
mokytojams, paragindami, kad 
sutinkantieji dalyvauti kelionėje 
tuojaus atsilieptų.

Lietuviai St. Laurent’o kolegi-są. Laikraščio vieta prebrangi 
jos gegužės 6 dienų turėjo pa- ginčams ir neteisingoms žinioms 
•kutinį susirinkimų ant lietuviš- talpinti.
kų pamokų. Dėlto ankščiau už- 
baigėm, kad prasidėjo kvotimai.
Pe pamokų, kalbos mokytojas K.
J. Bajorinaa susirinkusiems la
bai maloniai išreiškė savo dėkin
gumų už tai, kad tvarkiai visi 
lankė klesą ir su energija klau
sydavo pamokų aiškinimo. To
liau, ragino draugus vakacijų 
metu pasidarbuoti L. R. K. M. 
fins-mo naudai, nurodydamas, 
kad susivienijimas yra pamatas 
ant kurio galės remties mūsų tau
te. Užbaigęs savo jausmingų 
kalbų perstatė P. Jakaitį, kad 

■ išreikštų savo mintį P. J. gra
žiai kalbėjo dėkodamas gerb. mo
kytojui ui jo triūsų pašvenčia
mų vientaučių gerovei. Toliaus 
kalbėjo P. Gureckas ir-gi išreik- 
Mamss gilių padėką gerb. liętu- 
teų kalbos mokytojui ir pilnai 
pritarė darbuoties Susiv. reika-

I daryti 
šiuose skyriuose: Kietališkėje, Vilnius. Po miestą važiuoja
Semeliškėje — Trakų apskr., Pa- ledus (Saldinį) 4 lietuviai, per 
lusėje ir Melegėnuose -Švenčionių vasarų surenka gryno pelno po 
apskr. 150 rub.

Melrose Park, III.
Lietuvių Jaunimo Ratelis iš 

Chicagos turėjo čia koncertų 
Frank & James svetainėje. Žmo
nių buvo labai mažai ir tie pa
tįs kai-kuriuose atsitikimuose pa
sirodė, jog lietuvių koncertui ne
užjautė. Uždainavus “Lietuva 
Tėvynė mūsų”, vos tik vienas 
žmogus teatsistojo. Kiti visi sė
dėjo. Gal melrosiečiai negirdė
jo, kad lietuviai turi savo tautos 
imnų. Dainavo ir muzikėlę da
lį atliko Lietuvių Jaunimo ra
telio vyrų choras ir broliai Sar- 
paliai. Programas atliktas ge
rai. Tik gaila, kad mažai tebu
vo kas jnos suprastų. Nėra ko 
stebėtis, mums retai tokie daly
kai tepasitaiko, laikui bėgant ir 
mea priprasime prie to kas dora, 
prakilnu ir gražu. A.

i Vilnius, šv. Mykalojaus vie- Vilkaviškis. Suvalkų g. Pava- 
nintėlė lietuvių bažnyčia Vilnių- saris ankstybas ir sausas, vieto
je gavo šiomis dienomis gausių mis kur žemė molinga nesiduo- 
aukų 1000 rub. Paliko jų tai da pavasario darbui. Javai iš- 
bažnyčiai a. a. Petras Varpučau- žiemavojo neblogai; kviečiai iš- 
skis iš Kauno gubernijos. rodo geriaus už rugius.

Tverečius, Vilniaus g. Šitoje 
parapijoj apšvietimas kįla. Yra 
daug mokančių skaityti ir ra
šyti. Dabar ateina parapijon ne
mažiau 100 egzempliorių laikraš
čių. Klebonas rūpinasi pasta
tyti namų (špitolę), kur bus su
sirinkimams salė.

Rodnnė, Vilniaus gub. Lietu
vių susipratimas kyla. Apsišvie
time stovi aukščiau už lenkus. 
Laikraščių tiek pareina: “Au
šros” — 85 egz., “Pavaaario” 
— 20 egz., “Spindulio” — 18,

Biritomas, Vilniaus g. Šiomis 
dienomis Birštono kurortų ir 
dvarų nupirkęs Minsko gub. dva- 
rinikas kunigaikštis H. Druč
kis—Liubeckis. Kadangi gydy
mo sezonas jau prasidėjęs, tai 
šiemet nebūsią daroma jokių per
mainų ir naujų įvedimų, tečiaus 
kun. Dručkis—Liubeckis žada 
kitais metais Birštono kurortų 
tvarkyti ir pastatyti ant užsie
nių kurortų papėdės.

SfanHri Kauno g. Frankelio

Tilžė, Prūsų Lietuva. Rytų 
pakraščio draugija Tilžėje lai
kė savo susirinkimų. Oficijalis 
draugijos kalbėtojas užsiminė ir 
apie lietuvius, išreikšdamas drau
gijos palankumų lietuvių tautai ir 
jos siekiams. Susirinkusiųjų bu
vo nedaug, tarp jų buvo būrelis 
lietuvių.

Leipalingis, Suvalkų gub. Kai
kurie ūkininkai norėdami, kad 
jų arkliai būtų gražus, Didįjį 
ketvergų veda juos maudyti. 
Šiemet vieno Miežomis kaimo 
ūkininko maudytas arklys, vėliau 
pastipo. Buvo vertas 140 rub.

NAUJIENOS.
Quebec, Kanadoje. Švento Lau- 

rino upėje nuskendo vienas di
džiųjų Canadion Pacific kompa
nijos laivas “Empress of Ire- 
land”.

Miglose ir degančių miškų 
durnuose beplaukiant kitas laivas
prikrautas anglėmis pradūrė 
Raanreaso šoną taip baisiai, kad

į 17 minučių laivas nugrimzdo į 
dugnų. Išsigelbėjo Ubai mažai 
ten važiavusių keleivių. Nusken
do 1032 žmonės. Išviso išgelbė
ta 433 žmonių.

Laivui skęstant didesnė dalis 
keleivių miegojo.

Bevieliniu telegrafu sušaukti 
keli laivai, rado daugelį žmonių 
bepluduriuojanČių ant upės vir
šaus. Daugelis mirė nuo šalčio ir 
nuvargimo.

Šis atsitikimas tai antras iš bai
siųjų atsitikimų Atlantiko vande
nyne. Pirmas buvo nuskendimas 
“Titanico” kuriame žuvo 1517 
žmonių, ir dabartinis, kuriame 
žuvo daugiau kai tūkstantis.

Laivas “Empress of Ireland” 
buvo geriausiu kompanijos lai
vu. Jis pervažiuodavo Atlantikų 
tarp Liverpolio ir Quebec į 5 
dienas ir 10 vai. Turėjo su savi
mi laivelių pakankamai dėl 1600 
asmenų. Viskas buvo pritaisyta 
pagal vėliausius Anglijos val
džios reikalavimus.

Bet užėjus nelaimei, kurioje 
nebuvo laiko gelbėtis viskas nu
ėjo už niekų.

Išsigelbėjusių tarpe tik 31 mo
teris ir 2 vaikai. Kitos moters ir 
vaikai, kurių nemažai laive va
žiavo, žuvo. Tokiame trumpame 
laike, pasakoja išlikusieji, nebu
vo laiko reikalauti, kad moters ir 
vaikai gelbėtus pirma vyrų.

Leeds Anglijoj. Užmušta vie
nuolika anglekasių ir daugelis 
sužeistų. Nelaimė atsitiko sprog
stant užsidegusiam gazui. Būtų 
daugiau žmonių žuvusių, bet ne
laimė pasitaikė darbo pertrauky- 
je-

Maskva Nuo birželio mėnesio 
pradžios traukiniai pradės vaik
ščioti iš Maskvos į Vladivostoką 
be jokios traukinių permainos. 
Traukiniai išeis iš Maskvos sere- 
doje ir bus Vladivostoke subatoje. 
Iš čia laivu lengvai galėsią dasį- 
gauti į Japonijos miestą Tokio. 
Rusijoj tai gana didelis žingsnis 
permyn.

Sydney Australija. Praėjusių 
savaitę čia buvo didelis žemės 
drebėjimas. Drebėjimas tęsėsi per 
tris valandas ir spėjama, kad 
apėmęs keletą pietinės dalies Ra
miojo vandenyno salų. Apie nuo
stolius nieko nežinoma.

Washington, D. O. Oregun 
kongresmenas A. F. Laferty te-' 
ri sumanymų, kad valdžia paim
tų į savo rankas valdyti laivus.

Jis pataria Jungtinėms Valsti
joms sutaisyti naujų laivynų ku
ris atsieitų į 800,000,000 dolerių. 
Jungtinių Valstijų gyventojas, 
jis sako, išmoka po 250,000,000 
dolerių užrubežio viešpatijoms 
už vežiojimų amerikiečių išdirba
mų.

Senatorius Lewis, nesenai įne
šė į senatų bilių, kuriame leidžia
ma valdžiai valdyti 100 laivų.

Tarrytown. Turtingiausia svie
te žmogus J. D. Rockef eile ris sa sa 
vo sūnumi Čia kenčia lyg kalėjime 
užsidaręs, apsištatęs sargais, ir 
niekur iš namų neišeidamas, nea 
bijos kad jo priešai neužmuštų. 
Nors ištikro jo priešai daugiau 
yra išsvajoti neg tikri.

New York, Geg. 28 d. čia atėjo 
laivas Colon, kuris išplaukė iš 
Cristobal ir atvežė pirmąjį siun
tinį pervežtų Panamos kanalu. 
Laive buvo prikrauta 21,000 mai
šelių cukraus.

Tokio, Japonijoj. Mirė'-'dū žy
miausiu Japonijos diplomatu: Ko- 
kičo Mizuno ir E. Jamaza.

Londonas. Čia suareštuota pra»- i 
cūzė sufragistė už išdaužimą lan
gų. -Jų suėmus atrasta maišelis 
akmeni) pridėtas. Jais buvo mano- . į 
ma, užtikro, dar keletas langų is- ; 
daužyti. Sufragistė nemoka ang-. 
liškai, ir nesisako savo pavardės.

Chicago, III. Tris broliai neti
kėtai mirė vieną dieną. A. J. Bec- 
keris važiuodamas ant motorcik- 
lio, besisangodamas kad neperva
žiuoti skersai einančio žmogaus 
užsuko ant tramvajau1* ir mirti
nai susižeidė. Sužinoję apie tai k:- 
tu du broliu ėjo lankoti sužeis
tojo brolio. Beeinant nukrito vie 
nara ant galvos inelektruota 
vėla, kurį jį mirtinai sudegino. 
Pamatęs tai trečiasai brolis no
rėjo numesti šalin vėlą, bet ir jis 
buvo elektros mirtinai sudegintas.

Mūra T-polis, M.nn. Tris šimtai 
darbininkų, kuri; dirba vietinėje 
ledų kompanijoje pareikalavo pa
gerinimo savo sąlygų ir sustraika- 
vo. Jie reikalauja pripažinti uni
ją, pakelti algą ir mokėti pusant
ro karto daugiau už viršlaikį. 
Darbininkai, sakr, kad daugelį 
kartų jie būdavo priversti dirbti 
po 16 valandų į dienų.

Duluth, Minu.
To miesto dailydės gaus per 

metus 25000 dolerių daugiau neg 
jie gaudavo pirmiau. Pradėję 
straikuoti jie reikalavo pakelti 
algos lig 50 centų, bet besitaiki
nant susiderėta už 47% cento ar
ba 2% centų daugiau neg pir
miau gaudavo.

Denver, Colo. Herry Carbętt, 
oru lakiotojas, iškilo 2000 pėdų ir 
kažkaip pasitaikė kad diržas ku- 
riuomi jis buvo prisirišęs sprogo 
ir lakiotojas turėjo kristi žemyn. 
Bekrisdamas užsimušė.

Quebec, Kanate Išsigelbėjuaieji 
nuo skęstančio laivo skundžia
si ant nežmoniško jurininkų pa
sielgimo su keleiviais. Vienas 
belgėtis pasakoja, kad jis norėjęs 
lipti į laivelį, kuriame jau buvo 
prilipusių jurininkų, jie jį išstū
mę lauk.

Boston, Mass. Čia baigiamas 
dirbti didžiausia sviete telesko
pas, per kurį žiūrint mėnulis bus 
tik 40 mylių totemo mio kerais. 
Teleskopas tvers apie 26 tonas.

CHICAGOJE.
Mane. Chicagos mokyklų “cen- 

zaus” užrašinėtojas uŽTašė rusu, 
nepaisant aiškinimų, kad lietu-» 
vis gali paeiti iš rytinės Prūsijos, 
iš vokiečių valdžios. Šitas “cen
zo” užrašinėtojas teisinasi, kad. 
jisai gavo įsakymą iš Chicagos 
miesto valdžios visur lietuvius už
rašinėti rusais. Pabaigta kalba.

Mane užrašė rusu, užvožė kny
gą ir išėjo. Tai atsitiko apie 2 
vai. po pietų, geg. -28 d. 1914 ia. 
Gerb. Petras Cibulskis, kuris 
greitu laiku išvažiuos į Arm- 
stron Creek, Wis., atėjęs pas ma
ne skundės apie tokį pat su juo 
pasielgimą.

Ar praeito 1910 m. iškovotą 
cenzams paminėjimui lietuvių , 
tautai vietą be jokio protesto lei
sime išdildinti? .

Kur mūsų, politikieriai advo
katai, skaitlingos draugijos ir 
tautos apgynėjai?!! Man rodis 
reikėtų mūsų seimams telegrafuo
ti ir iš ten vardan visos mūsų tau
tos pakelti balsą, kad net \\ ash- 
ingtone amerikinių valdžia gir
dėtų.

Būkime kaip žydai! už visokias 
skriaudas šaukime viso pasau
lio pagelbos. Bet šaukime,, o 
šauksmu sužadinsime miega
lius prie veikimo prie tautiš
kos sąžinės.

Su Lietuvos meilė.
. Dr. A. K. Rutkauskas.

Geg. 24—26 Visų Šventų para
pijoj buvo 40 valandų atlaidai. 
Per visą laikų žmonių buvo pitea 
bažnyčia. Išpažinties priėjo vir
šum 1000 žmonių. Vietos klebonui 
kun. F. Serafinui pagelbon atva
žiavo daugelis kunigų iš Chicagos 
ir kitų miestelių lietuv. parapi
jų. Išviso buvo 16 kunigų. Pamok
slus sakė kun. Kruša, Staniuky
nas, Petraitis, K. Skrypka » A- 
Skrypka.

Apveizdos Dievo parapijos 
“L. V.” skyrius 27 geg. minėjo 10 
metų spaudos sukaktuves. Tam 
tikslui parengė prakalbas. Kalbė
jo Dr. A. Rutkauskas ir kun. F. 
Kemėšis. Pirmasis pažymėjęs ne- 
apkainuojamą spaudos vertę žmo
nių gyvenime, patarė remti rimtų 
tarnaujančių geriems tikslams 
spaudą, o nepalaikyti nešvarios, 
demoralizuojančios spaudos, ku-. 
ria naudojasi šių dienų visokie 
tamsybių apaštalai.

Antrasis gi thrrodęs apartų 
spaudos kilimų nuo jos gražįai- 
mo ir jos vaisius, išreiškė pagei- 
davimų, kad skaičius susipratu
sių lietuvių vis didėtų ir didėtų. 
Vėliau nurodė, kad tinkamiau
sias būdas paminėti taip svarbų

(Seka ant 4-to pusi.)
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Josios galinga ingyk užstojimą 
Pas Jėzų. Kristų žmonių atpirkėją 
Nuodėmių išmelsk visur išvengimą

Meldžiam mes žmonės,
Tokios malonės 
Savo globėjo.'

Nuodėmės padėk išvysti baisybę 
Bėgti nuo progų, kame nusidėjau 
Gundinant, išmelsk tvirtybės dorybę

Gink nuo žabangų,
Vesk taus į Dangų 
Šventas globėjau.

K APLEISTAS NAMAS.

■jpleistas tas namas štai liūdi sau vienas: 
manko jo žmonės, nors stovi prie kelio,
■Sk vėjas subraškina kartais jo sienas,
■r balsas paliečia slaptingas paukštelio...

Nei dvasios gyvosios jame namatyti. 
jgl Taip nyku tenai, vien kapai tik vaidenas,

Vien tylą grabinę gali teklausyti
Ir skundas, kaip šnabžda ten aržuolas senas...

Ir stovi tas namas likimo prispaustas, — 
Paskendęs liūdėsyj vis ką tai svajoja...
Me vienas jau tinklas svajonių suaustas,
■įspėti bet sunku su kuo jis kovoja....

Taip bėga dienelės, taip slenka meteliai, — 
Taip gema, ir mainos, ir dingsta svajonės. 
Atsiveria amžių beribių varteliai 
Ir žųsta — pražųsta tos visos karionės!

Butirpdina laikas net rūmus tvirčiausius 
fi plieno, granito šauniai padarytus;
Nusineša bangos jo norus švenčiausius 
1 naujus, slaptuosius gyvenimo Rytus... 
j Vaidevutis.

j MAKABILIUS.

Žydo monologas.

Nu, laba dien tamstoms! Ar jus manės nepa- 
Sjstate? Ui, aš geras žydelis nuog Mariampolės. 
■i tik ką atvažiavęs iš “krajaus”. Tę mane visi 
pažinojo. Tę aš turėjau didelį “kromą” alaus, 
porterio ir vyno. Reikia jums pasakyti (tyliau), 
kad mano Sorė moka padaryti labai gardų vyną. 
Ctežeftas ėjo gerai. Tik štai vieną gražią dieną 
•Įvažiavo į Marijampolę, pfiu, kapucinas, tas, ką 
■u ilga barzda, tas pats, ką anuomet važinėjo po 
■aneriką; sušaukė \isus gojus į bažnyčią ir pa
nokė, kad jie neitų gert pas nieko nekaltus žy
delius. Gojai paklausė ir padarė didelį streiką. 
SFisi žydeliai suriko gevolt! Suėjo į sinagogą po
teriavo, sudėjo didelį pinigą ir gražiai prašė pono 
INbčelninko ir gubernatoriaus, kad kapuciną už
darytų į klioštorių. Kapuciną suėmė, bet buvo 
jau pervėlu. Aš netekau kąsnio duonos. No- 
■rijau užvesti geležų kromą, ar bent silkių ir pi
pirų kromelį, bet gojai pasidarė savo* a greise 
Norą, vardu “Žagrė”. Nu, pasakykite pats, ar 
gražu ponams pardavinėti silkes ir pipirus! Gana 
te, kad aš turėjau dumti į Ameriką. Ir pasakysiu 
terastoms sekretą (tyliau), kad neužilgo čia į 
■meriką atvažiuos visi žydeliai. Blogi dabar 
laikai žydeliams Lietuvoje. Su žydeliais turi rei
kalus tik dideli ponai ir visai kvaili gojai. Dagi 
dėdiškoje karetkoje gojai nenori važiuoti Įsitaisė 
javo “m ak abi liūs”.

Ar tamstos žinot, kas tai makabilius? Tai 
foks didelis vežimas su langais, kurs bėga pats

be arklių. Dabar jų pilni plentai tarp Kauno ir 
Suvalkų, tarp Virbaliaus ir Vikaviškio ir Ma
rijampolės, tarp Šiaulių ir Raseinių.

Makabilius! makabiliusl parslgyrę su savo ma- 
kabilium! Ui, kas tas makabilius! Aš tamstoms 
pasakysiu, kad ans nevertas nei prasto žydų briko. 
Tiesa, brikas nelekia, kaip akis išdegęs, bet jam 
nei pages, nei sustos, nei apvirs. Jam nereikia 
nei konduktorių, nei kontrolerių, nei bileto, nei ben
zino, nieko! Jam reikia tik du arkliai ir botago. 
Sakysite kad arkliams reikia avižų? Ui, kam 
tokie “zbitkai”! Ar neprižėlę pilnos grabės žolės? 
Aut mene monas! Su briku važiuoti nereikia didelio 
pinigo, o sutilpti gali visa žydų veseilija: su 
muzikantais, su kraitininkais ir su laeburais.

Tai kam tas makabilius? Ugi tam, kad pi
nigą lupti iš nekalto keleivio. Su juom negali 
padaryti jokio gešefto. Sykį man išpuolė važiuoti 
į Kauną su savo Sųre ir su dviem dukterais, visai 
poniškom “asabom”. Prieinu aš prie makabijiaus 
konduktoriaus ir klausiu kiek jam reikės už ke 
turis “asabas”.

— šeši rubliai.
— Nu, aš jam sakau, kam tiek daug? Už 

keturis “asabus” šeši rubliai! Ai vai!
— Derėtis nėra ko, sako jis man, — keturiems 

pasažieriams reikia keturių bilietų po rublį pen
kiasdešimts kapeikų, tai ir bus šeši rubliai.

— Nu, tai prašom man duoti tris bilietus.
O vienas sau pamislijau, kam pirkti visą bilietą 

tokioms delikatnoms asaboms, kaip mano duk- 
terai, kad anos sveria tik pusę to, kaip aš.

Einame į makabilių, norime sėsti, kaip visi 
žmogai, o kiti pasažyriai susiraukė ir sako, kad 
čia nėra tiek vietos. Nu, tai aš lendu po suolu, 
ant kurio atsisėdo mano trįs panaitės su pla
čiais sijonais.

Įlipo konduktorius, užtriūbino į ožio ragą ir 
pradėjome važiuoti. Aš pradėjau biskį bijoti, 
kad tas chamas nepamatytų manės ir nepakeltų 
gevalt. Vos kvėpuodamas guliu ir žiūrau ply
šiuką nuog sijonų, kas čia bus.

Žiūrau pons konduktorius priėjo prie mano 
damų, pažiūrėjo į bilietus ir klausia:

— O kur dingo jūsų tėtė?
Visos trįs mano leidės suriko plonu balselių,, 

kad tatė nevažiavo, bet likosi Marijampolėje. Tai 
tardamos pasijudino, sukėlė padelkomis dulkes ir 
biesas įlindo man į nosį, kad turėjau nusičiaudyti.

— Kas čia čiaudo? — klausia konduktorius.
— Tai aš, sako viena mano dukterų.
— Ji turi didelę slogą, sako kita.
— Kad aš kitur girdėjau čiaudant, sako kon

duktorius.

—. ^>ons konduktoriau, tai mes nemeluojame?! 
neužmiršk, kad mes esame dalikatnios panaitės su 
skrybėlėmis, suriko visos trįs.

— Vienok visgi prašau pasikelti nuo suolo, — 
sako tas storžėvis.

Panaitės ėmė ginčyties, bet visgi mano ne
laimei atsistojo.

— Na, prieteliau, parodyk bilietą, sako jis 
man saldžiai (ui kad jam taip jojo neprieteliai 
būtų saldus!).

Aš pasidariau tylus, kaip tas, kurs negali 
kalbėti, pasijudinau biskį, pasidarė man karšta, 
paskui šalta ir pasidariau negyvas.

Kas su manim buvo toliau, nežinau. Pabu
dau ir klausau, kad makabilius neina ir matau, 
kad jo nėra... Aš guliu grabėje ir juntu, kad 
su manim negerai, kad aš negyvas. Padariau 
didelį lermą, kad mane užmušė ir apvogė. Bet 
niekas manės negirdi.

Mano laimei atvažiuoja plentų karetka. 'Ar 
jus žinote, kas tai yra karetka! Ui karetka, tai 
dešimts, šimtą sykių geresnis daiktas, kaip tas 
bjaurybė,* a pfe, makabilius. Uie joje neklausia, 
ar turi bilietą, joje gali pasiderėt, joje gali va
žiuot viduryje ir ant ožio, ant užpakalio ir ant 
rodyklės, ant viršaus, o jei nori, tai ir po apačia. 
Aš misliju, kad Nojaus laivas nesutalpino tiek 
gyvulių, kiek karetkoje telpa žmonių visokio am
žiaus ir tautų.

Ir dabar, nors pasažierių prisikimšę buvo, kaip 
bačkoje silkių, nors pamojau pirštu, karetka su
stojo. _

— Joške, ar yra vietos? klausiu.
— Nėra, bet bus. O katra klesa važiuosi.
Mat reikia tamstoms žinoti, kad makabiliuje 

yra tik dvi klesos, o karetkoje visos trįs. Taigi aš 
ir klausiu:

— O kiek atsieis pirma klesa?
— Du rubliai.
— Ui vai, Joške, tai perdaug! O kiek bus 

antra?
— Viens rublis.
— O trečia kiek?
— Pusė rublio.
— Niu, tai aš važiuosiu trečia. Bet man, 

Joške, kaip senam pažįstamam, padaryk vietą 
trečioj.

— Gut! eik sėsk.
Atidarė dureles, o ten jau sėdi dvi panaitės, 

senas ponas ir Studentas.
—Prose pana pasislinkti, čia vienas ligotas 

žydelis nori atsisėsti, sako Joškė.
Gojai pakėlė iš pradžių didelį gevalt, bet 

Joškė sako:
— Ui kad nenori važiuoti, tai gali išlipti ir 

eit pėkščia8. S '
Paskui jis pavarė alkūnėmis ir įspraudė mane 

į dviejų panaičių tarpą. Ir tamstos pasakykite 
pats, argi man nebuvo smagiau snausti karetkoje 
tarp moterėlių, kaip drebėti makabiliuj pop suolu? 
Nu, jos, žinoma, kreipė nosį nuog manės šalin, 
nes antisemit, bet ką man tai kenkia? Blogiausia 
tai tas, kad ir arkliai pasidarė antisemit, austrei 
kavo ir nenorėjo mus vežti. Bet Joške žino, kas 
daryt.

— Trečia klesa nulipt, užkomandavojo jis.

Ir nulipo visi pasažyriai nuog viršaus ir už
pakalio.

— Ja, ja, uždrožė arkliams per uodegą, bet 
tie vis dar streikuoja.

Antra klesa nulipt, užkamandavo Joške 'an
tru kart.

• Ir išlipo visi, kurie mokėjo po rublį. O mes 
viduryje sėdim nosis užrietę, kaip kokie ponai.

— Ja, ja, ir pradėjome krutėti vis greityn ir 
greityn ir... neužilgo mes pasivijome makabilių. 
Ką? Tamstos gal netikite? Tikrai pasivijome 
makabilių. Ir kaip jo nepasivyti, kad jis sustojo 
ant vidurio plento ir nei nekrust! Jis nenorėjo 
eiti toliau, jam nulužo ašis. Nu, ir pasakykite 
dabar patįs, ar verta važiuoti su tuo prakeiktu, a 
švarci jor, makabilium?!

Skruzdė.

NE POLITIKOS PASAKALA.

dų lietuvių moterų unijos priel 
burdingierius; burdingierių priel 
moteris ir t.t.

Man per 10 metų teko prisi. 
rinkti įspudžiij su įvairios pakrai
pos žmonėmis; darbo taip-pat ra
gavau visokio: dirbtuvėse, ant 
farmų, prie šipų lodavimo, pas
kiaus prie kriaučių. Čia jau pra
dėjau priprasti prie amerikoniš
ko būvio. Prisirašiau prie įvai
rių draugijėlių ir net į du kliubą. 
Turėjau ukvatos į šokius eiti 
ir teatruose dalyvauti, o dar kokį 
likusį vakarėlį nuvykdavau į va- 
karimę mokyklą. Linksmas tada 
buvo laikas: jaunimas sueidavo
me, tai prie choro sugiedoti, tai 
vakarėlyje pasilinksminti.

Po kelių metų aš apleidžiau sa
vo draugus ir drauges ir grie
biausi mokslo. Kas gi dėjosi 
su mano draugais; pradėjo po- 
ruoties, bet, kaip kun. Tumas 
aprašo ne lygiomis poromis: 
amerikietės su storžieviais. Ne-

Lekia sau plėšrusis arelis, lekia, lekia, paga- 
liaus tupia tarp uolų ties sakalo lizdu ir pradeda 
krankti:

— Vardan mano teisių klausyk manės...
— Ko nori? klausia sakalas.
— Noriu tave užmušti ir praryti, sako arelis.
— O kas tau iš mano pražūties?
— Koks kvailas klausimas ir kokia išsilavini-]“*^ trukus vaidai po vestuvių,

mo stoka! Ankšta man gimtajame lizde, tai noriu i ne^ gyvybės pavojum grasina 
užgriebti tavąjį, kad turėčiau kur patalpinti savo v*ens kitam ir tik su teismo pa- 
jaunesniuosius sūnus; antra, vedu, vedu savotišką Felba aptilo vaidai: kaltesnė pu- 
arelio politiką, kuriai kenkia tavaisai gyvenimas; e*na i kalėjimą ant kelių metų, 
trečia,, kranki kitokiu balsu, kaip aš ir manės ] kita pasilieka liuosa laisvės su- 
nemyli. i kuryje. Netrukus ir antras ma-

— Kalbėti kalbu tokiais garsais, kokius man ]n0 draugų pora parinko, bet tie
Dievas davė, o mylėti tave už ką? pasakyk, mel- žmoniškesni, negrasinasi pavo- 
džiamasai! '

— Tai menkniekis. Žinau tiek, kad turiu teisę 
užmušti ir praryti kiekvieną, kurs manės nemyli.

jum gyvybei, bet tik kai-kuriuos 
daiktus pasiėmusi apleidžia vy
rą su mažu kūdikėliu ir iške-

— Tai jeigu mylėčiau tave neužmuštum manės? ] ^auJa 8U kitu meiluoties. (Pa-
— O, kad tu mane mylėtum, tai pats" noriai! Tar^^> De* miesto negarsinu,

ydant neužgauti jų jautrių šir. 
džių: kaip pasiklojo, taip temie- 
ga). Bet eikim toliau. Kun. Tų-

atiduotum man savo lizdą ir lyginai noriai lei
stum save praryti, kad mano asmuo galėtų tru
putį sustiprėti ir nutukti. »

— Taigi šiaip ar taip neištrukčia nuo pra- įmas ra80> kad apsirinka daug
žūties ? - | ^e^uvių savo pasitikėjimais,

Žinoma; bet mirtis iš pasišventimo atneštų Pydami į šią laisvą šalį. Tai 
tau daugiau, garbės. Valandėlė tylos.. tiesa. Praeitą vasarą iš mok-

— Kas bus, kas nebus, o sakalas nepražus... ®^ajn®8 Paleistas nuvykau į De-
— tarė pagaliaus sakalas, bet pasakyk man ma- PasiP® ^ytų. Apsistojau pas 
no mielasai, kas išmokino tave šitaip galvoti? įetuyius,. a ai gerus žmonis.

TX . , . . , . . . Laimingai dyklaikį leidžiau irIšgirdęs tai arelis uznete galvą ir tarė su pa- . . ..■Midita-iimi, )*n8laM 8 "m pne “Teta»

Prastuoli, argi to nežinai, kad aš augintas Kro
kuvoje, o lavintas Varšuvoje*)

viešėjau. Užganėdintas maniau, 
kad visas Detroitas gyvenamas 
padoriausių žmonių. Neilgai tru-

-- Šitaip! tarė sakalas, tai mano viltis tiktai tui.ėjau BaT0 nilovoką apie
Dievūje ir truputį taip-pat savyje...

Iš H. Sienkevicz’iaus.
. Skruzdė.

DAR APIE KUN. TUMO KNY-
GUT?: “TEN GEBA, KUR 

MŪSŲ NABA”.
“Moksleivio” No. 15—16 iš- 

•paudinta paminėtos knygutės 
kritika įžeidžia kun. Tumą ir pa
niekina jo svarbų veikalėlį.

Kiftikuotoj&s nurodo, kad1 
knygelė leista geru tikslu, bet 
blogomis ir neteisingomis prie
monėmis paremta: juodinimu 
išeivybės. Kokio tikslo dėlei 
rašytojas stengiasi pažeminti to 
veikalėlio vertę? ar kad ameri
kiečių lietuvių būvis būtų pa
slėptas tiems, kurie neatvyksta 
paragauti šios laisvosios' laimės. 
Bet kam kokia nauda gali bū
ti, jeigu mūsų tautiečiai nieko 
nežinodami apie Amerikos būvį, 
taip aklai traukia į šią padangę. 
Paklausk ranknelnio, rankpelnės, 
kur jiems geri..u? Daugiausiai 
girdėdavau tokių atsakymų: Ne
žinojau, kad tokia Amerika, ne
būčiau niekaip važ avęs. važia
vusi. Taip patvirtina ir praeitų 
vakacijų mano pastebėtas atsiti
kimas. Nesenai dar atvykę iš 
Lietuvos penki žaliukai vyrai, 
skaistus kaip kvietkai, visi pas 
giminę apsigyveno vienoje vie
toje, pagal ateivių paprotį: gi
minės prie giminių, parapijonai 
prie parapijonu laikosi iki pra
moksta kalbos ir susipažįsta su 
apielinke. Todėl- nesunku yra, 
pažinus vieną, pagal tai spėti 
iš kur paeina visi draugai. Šie 
vyrukai buvo iš šidlavo apie
linkės. Patyriau, kad kiekvie-«
nas iš jų turėjo gabumus Lie
tuvoje : vienas gerai akmenis 
skaldęs, kitais siuvėjas buvęs, 
trečias kalkių akmenis kalęs; ki
tų dviejų jau nepamenu. Te
čiau visi duonos iki valios turė
jo. Napasikakinę tuo , norė
dami pralobti atvykę į Ameri-

Detroitą perkeisti, pamačiau, 
kad tarp grudų yra daug ir pe
lų. Praeitą vasarą atvyko ke
lios lietuvaitės iš Lietuvos į De- 
troit. Bet ne visoms pasisekė' 
laimužę surasti. Viena atvažia
vus pas brolį rado jį bedieviu ba

ką, bet labai užsivylę. Jeigu bū-1 rai pasipažinęs su šio karš- sant. Mergelė susiprato esanti 
tų galima, sparnais lėktų atgal ] to buviu. Tečiau kun. T. I nelaimėj, bet ką daryt? Paver- 
nes dabar geriau malonėtų ak-! per 90 dienų daugiau pažino ] kus turėjo pasiduoti brolio nu-

•) Senkevičiaus parašyta: Berlyno zoologijos 
darže.

menis Lietuvoje skaldyti, negu 
čia geležinėje dirbtuvėje mašinos 
vietoje būti. Ir taip vienas iš tų 
vyrelių, sužadintas instinkto, nu
sprendė save gelbėti iš Ameri
kos laisvės. Nudavė ligonį, pasi
liko namie, draugai, giminaičiai 
išėjo į darbą. Jisai gi išpiovė 
draugų skryneles ir surinkęs jų 
centus išvažiavo į gimtinę at
sikvėpti Lietuvos oru. Drau
gai verkė neradę savo kruvinu 
prakaitu uždirbtų centų; kiekvie
nas iš jų turėjo norą kuogreičiau
siai grįžti į tėvynę, bet dabar 
turi vėl išnaujo kalti centas prie 
cento, o iš šalies girdi ir pajuo
kų: štai tau krauti pinigus, ku
riais kiti naudojas, geriau išsi
trauk rudžio, tai žinosi, kad tu 
pats juos suvartoji. Turi pri
prasti prie amerikoniškos lais
vės, nes ir šuo kariamas papran- 
ta nesispardyti.

Iš darbininkų proletarų pusės 
negirdėti papeikimų aprašymo 
lietuvių skriaudų, vargų ir būvio 
kun. Tumo veikalėlyje. Tik 
pirmeivių laikraščiai ' garsiai 
skambino, o vis tai dėl biznio, 
kad padidėtų jų kuopos. Kai-ku
rie jų laikraščiai aiškiai išsita
ria, kad geriausia agitaciją ves
ti dėl padidininto skaitliaus na
rių, tai kreipties prie imigrantų

žmonių padėjimą, negu kritikuo- t rodymams ir su kokiu tai be- 
tojas per 5 metus. Matyt kun. | tikėliu susiporuoti court ’e be 
T. interesavosi lietuvių padėjimu : katalikiškų sakramentų. Kitas 
ir jų darbais. Jisai turėjo sa- pavyzdis taip-pat negeresnis: vie-
vo užduotimi ištirti išeivių gy
venimą ir supažindinti savuosius 
su šios šalies buviu, taigi ir ėjo 
aplankyti dirbtuvių skerdyklų, 
mainų, saliūnų ir pasilinksmini
mo vietų. Trumpu laiku jis pa
tyrė tai, ką kitas visą amžių 
gyvendamas Amerikoje neregės 
ir negirdės.

Jo vaizdeliai, paduoti knygutė
je “Ten gera, kur mūsų nėra”

name otelij Detroit, radau jauną 
lietuvį vaikiniuką dirbant, ir iš
sišnekus dažinojau, kad nesenai 
atvažiavęs iš Chieagos: toliau 
kalbant apie lietuvių parapijų 
padėjimą pradėjo klysti kalboje 
ir ant galo prisipažino, kad prie 
jokios parapijos neprigulėjęs. Sa
ko iš Lietuvos atvažiavęs pas 
brolį, kuris jau- buvęs vedęs, 
bet jokio tikėjimo nepripažįstąs

taip teisingi ir naturališki, kad ] ir jam užgynęs lankyti bažny- 
man beskaitant net nuostabu da- čią; ir taip gyvendamas prie 
rosi, tarytum, lyg žinodamas apie brolio per 4 metus apsipratęs, 
tuos dalykus rašo, kuriuose man Taigi ar neliūdnas padėjimas? 
teko būti liudytoju, tik ką vardų Ištikro, negali niekas to už- 
nepaduoda. Visi vaizdeliai pa- slėpti, kas yra bloga. Geri tau- 
duoti iš vargdienių gyvenimo., tiečiai to neslėps, bet aiškis, 
Išimant apie mainas, kuriose ydant pasisaugotų jo viengenčiat 
man dar neteko būti, visų kitų , nuo pavojaus.
vaizdelių esu pats buvęs liudy
toju. Pagal niano patyrimus 
apie lietuvių skurdą kažkuriose 
apielinkėse daug aršiau yra, ne
gu kun. Tumo paduota.

Patariu perskaityti tą knyge
lę “Ten gera, kur mūsų nėra”, 
kiekvienam lietuviui: broliui ir 
seselei, manantiems važiuoti į 
Ameriką: tada jie bus atsar-

Per 10 metų kvėpuoju šios lai- gesni ir žvalesni kelionėje. O
svės oru ir nedvejodamas sa- atvykusiems Amerikon nebus 
kau, kad geriau prisižiūrėjau jiems svetimi to krašto būdai 
žmonių skurdui negu draugas' i* skurdas.
kritikas. Aiškiai matyt, kad tas 
draugas neragavo Amerikos skur-

Tiesos mylėtoju.

globojimo, pasistengiant vien- džių duonos ir negyveno su jais
kart pritraukti prie savų organi- 
zacĮijų. Taigi, nesistebiu,* kad 
pirmeivių laikraščiai, turėdami 
tokį tikslą, žemina tiesą, paduotą 
knygelėje “Ten gera, kur mūsų 
nėra”.

Bet mane labai stebina, kodėl 
“Moksleivis” ją niekina. Kri
tikas rašo, kad jau penkti me
tai, kaip Amerikoje esąs, ge-

sykiu, tiktai gal kur su augštes- 
niais luomais.

Bet ir tokios aplinkybės neiš
teisina draugo ignoracijos, nes 
lengvai galima buvo pastebėti iš 
laikraščių apie lietuvių kai-ku- 
rins apielinkes, kaip tai matyt 
iš praeitų “Draugo” agento pa
skaitų, keliaujant jam po lietu
vių apgyventus kampus; iš vai-

I

LIETUVIAI SVETIMTAUČIŲ 
SPAUDOJE.

Prancūžų dienraštyje “Le De- 
voir” pasirodė ilgas straipsnis po 
antgalviu “L’ llistore De La Li
thuania” parašytas tūlo Men
kučio. Pirmiausiai aprašyta Lie
tuvos Istorija ir jos didvyriai; 
kaip lietuviai kariavo su prie-

(Seka ant 4-to pusi.)
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Birželio (June) 4, 1914. n

k ne- profesoriaus Volterio apskaitymo 
ogas. per šiuos 10 metų išleista dau- 
□kio- giau knygų negu per tris šim- 

jas, tus metų prieš spaudos leidimu, 
savo Nuo šešiolikto amžiaus ligi 1904 
i ne- metų išėjo Rusijos Lietuvoje 
taci- 2208 knygos, o nuo 1904 ligi 1914 

metų, per paskutinius 10 metų 
kad išėjo 2550 knygų skaičiuje 5 mi- 

suko lijonų egzempliorių.
■ 11- Toksai greitas pakilimas išlei- 
uvių stųjų Lietuvoje knygų per šį 
epą- dešimtmetį liudija, kad lietuviai 
ites- labai pasiilgę spaudos, kad pilnai 
>rie- suprato spauzdintojo žodžio rei- 
irin- kalingumą. Matoma tų pasiilgi- 
aen- mą ir iš to, jog juo arčiau 1904 
tai- metų, tuo daugiau vis kasmet 

i ar- būdavo gabenama slaptai knygų 
nas, iš užsienių. Tai galima nuspė- 

ci- ti iš to, kiek kuriais metais pa
sienio muitinėse atimta knygų, 

lie- Nuo 1891 ligi 1893 m. atimta 
ar- tiktai 37 tūkstančiai 718 knygų, 

rar- slapta gabentų per sieną; nuo 
mo- 1894 ligi 1896 m. atimta 40 tuk. I 

335 knygos, nuo 1897 ligi 1899 1 
atimta 39 takšt. 24 knygos o nuo 1 
1900 ligi 1902 metų atimta jau 1 

B. 56 tūkst. 182 knygos. •
O” Greitas ir didelis spaudos ki- 1 
pU_ limas per šį dešimtmetį matyti ir • 
ky- “ to, kiek šiandien eina perijodi- 
)rj nių leidinių (laikraščių). Jau 1 
Įlįj nėra to luomo, to svarbesnio mū- I 
iai sų gyvenime reikalo, kurio ne- 1 
vj’ aprūpintų tam tikras laikraštis. ® 

frlrininkftTnn sodiečiams eina ‘Šal- l 
s,> tinis”, “Vienybė”, “Aušra”, ’ 

“Viensėdis” — su įvairiais priė
ję dais ir skyriais. Darbininkai tu- « 

ri savo “Rygos Garsą”, moters 
’ti “Lietuvaitę”, jaunimas ir moks- h 
,u’ leiviai: “Pavasarį”, “Ateitį”, v 

“Vainiką”, “Šaltinėlį”. Moky- ▼ 
ei tojams, liaudies švietėjams, lei- 
leį džiama “Mokytojas”. DvasiŠ- k 

i§. kus reikalus aprūpina “Sv. Ka- <* 
u. zimiero Draugija”, leidžianti ša- 
»į.' le šiaip pamokinančių daug dva- ti 
4. šakojo turinio knygų, ir “Spin- D 
ie dulįs”. Inteligentams eina: ši 
ė. “Draugija”, “Vairas”. Galime d, 
e- pasididžiuoti ir tuo, kad spau- 
lė dos jubilėjų apvaikščiojame tu- _ 
a- rėdami ir savo dienraštį “Viltį”. 
a. Paduodu čionai, kiek daug
el maža išeina katalikiškų laikraš- ša 
iį- čių# kiek pasklysta egzempliorių m 
i. po Lietuvą per metus ir kiek at- dz 

sieina jų leidimą?.* tr
. i ‘Šaltinis’ spausdina 7,500 egz., tu 

_ per metus 400,000 egz., leidi- 13 
*j mas atsieina 25,000 rub. “Vieny- ta 
*Į bė” spausdina 7,500 egz. — per 

metus 400,000 egz., leidimas at- no 
Ti sieina 15,000 rub. “Viltis” spaus- tė;
* dina 3,000 egz. — per metus lei

900,000 egz. leidimas atsieina
25,000 rub. “Aušra” spausdina šty

* 3,000 egz. — per metus 150,000 Ki 
1 egz., leidimas atsieina 8,000 rub. tu3 
8 “Rygos Garsas” spausdina 3,000 kit 
‘ egz. — per metus 250,000 egz., nei

leidimas atsieina 11,000 rublių. 1 * 
' “Viensėdis” spausdina 3,000 egz. vyi
_ per metus 70,000 egz., leidi- dir 

' mas atsieina 3,000 rub. “Pavasa- Gn 
r saris” spausdina 2,000 egz. — R® 
' per metus 5,000 egz., leidimas, pla 
? atsieina 3,000 rub*. “Ateitis” pai
* spausdina 1,500 egz. — per me- kai 
’ tus 18,000 egz., leidimas atsieina dzr

2,000 rub. “Spindulys” spausdina lail
j 2,500 egz. — per metus 65,000, Am 

leidimas atsieina 3,500 rub. 4 Lie- I
' tuvaitė” spausdina 1,000 egz.
1 per metus 12,000 egz., leidimas viai 

atsieina 1,000 rub. “Vadovas” ir bėti 
“Draugija” spausdina 2,000 egz. ir į 
_ per metus 20,000 egz., leidimas šo, 
atsieina 15,000 rub. “Vairas” — vinį 
“Garnys” spausdina 1,000 egz. sa1 
_ per metus 12,000 egz., leidimas kad 
atsieina 1,000 rub. “žiburys” rop. 
spausdina 4,000 egz. — per metus ton, 
8,000 egz., leidimas atsieina 500 drą: 
rub. “Sv. Kazimiero Draugija” dari 
leidžianti knygas 10,000 egz. o 
per metus 80,000 egz., leidimas 
atsieina 15,000 rub. “2»- Knr ’ 
gynas” spausdina 2,000 egz. — 
per metus 15,000 egz., leidimas anoii 
atsieina 2,000 rub.

Viso eina 52,000 egz. — pw ll€S 
metus 2,425,000 egz., leidimai at- Prie 
sieina 120,000 rublių. lSvai

Čia paduotosios skaitlinės, in" 
tiesa, nėra visai tikros, bet vte 
tik galima sakyti, kad G#ig
kų perijodinių leidinių Bettp 
apie 50 tūkst. egzempliorių; Bei- 
platina jų Lietuvoje per metus 
apie pusantro milijono numerių, 
kurių leidimas atsieina daugiau 
100 tūkstančių rub. Gana malo- 
nios skaitlinės.

Tikrai galima pasidžiaugti, 
ypač tuo, kad švietimo darbą pa-

imti į savo rankas katalike 
PrieSkatalikiškon soauda—41 Lie-

tant turistų, tiktai 85 pasidrąsina 
dasigauti Taboro'kalno viršūnės.

Vertė A. Matutis.

KAIRIŪKŠČIO SUMANYMAS 
OAU ĮVYKTI.

Lietuvių švietimo fondas, ačiū 
Dievui augą. Apėmusią mūsų vi
suomenę pesimizmas nyksta. Čia 
kalbame apie Lietuvą. Paskuti
niaisiais luikąis su džiaugsmu 
pastebime, kad nuolatiniai laik
raščių raginimai randa atbalsį. 
lYpač Suvalkijos “Žiburys” su
kruto gaudyti pažadėjimus šim
tinių. Viena kunigaikštienė Ra
dvilienė pažadėjo 2000 r. Išviso 
“Žiburiui”, yra pažadėta 159 
šimtinės, “Saulei” 95 šimtinių ir 
“Rytui” 68. Jeigu prie tų pridė
kime 32 šimtini, pažadėti Ame
rikiečių ir paskelbti “Drauge”, 
tai išviso turėsime 354 šimtines, 
arba jau daugiau, kaip trečdalį. 
Dar turime 7 mėnesius laiko. Dar 
nesukruto Amerikiečiai. Jeigu 
išeiviai uoliai paremtų šį suma
nymą, tuomet ir Lietuvą intemp- j 
tų labiau savo duosnumo pajėgas ' 
ir sumanymas galėtų, įvykti. 
Šiaip ar taip Amerikiečiams čia 
lemta tarti svarbus žodis. Būtų J 
pageidaujama, kad spauda kuo- j 
plačiausiai apsvarstytų šį suma
nymą — būtent kaip pasekmių- f 
ogiausiai jį įvykinus, kur ir kaip 
suradus pakankamą skaičių tų j 
šimtinių. Mes atkreipiame domą j 
brolių amerikiečių į tai, kad 
“Rytas” ligšiol gavo mažiausia 
pažadėjimų. Tuotarpu jo reika
lai yra didžiausi. “Rytas” tai £ 

mūsų tėvynės avangardas serg- 
stantis mūsų rytus, kur nutauti- t 
mo pavojus yra didžiausia ir kur 
sutrauktos stipriausios pajėgos 
mūsų nutautinto jų. “Rytas”
sergsti ir kelia iš miego visos mū- 
sų tėvynės sostinę — Vilnių, iš 
kurio ir dabar jau mūsų atgiji- 
mo ir kultūros stipriausioji srovė p. 
plaukia. Tad imkime į širdį už- 
vislabiau “Ryto” reikalus ir la
biau tai draugijai savo šimtinės . 
žadėkime.

Naujos Knygos.
Moksleivis Amerikos lietuvių 

R. K. Moksleivių susiv. organas. 
No. 18-19 (Balandis ir gegužis, 
1914.)

Turinys: 1. Aidas: Į draugas 
(Eilės). 2. Aidas: Išvažiuojant 
iš tėvynės (Eilės) 3. Aidas: Mal
da (Eilės) 4. Purenąs: Pava
sario mintįs. 5. Mildos sūnus: 
Vakaro meliodijos. 6. A. Matutis: 
Sugrįžus. 7. Pr. Jaznas: Dienelei 
brėkštant. 8. Mildos sūnus: Vil
nių aidas. 9 Arą Ratas: Didvyris 
givačių dienoje. 10 Aidas: Drau
gui P. L. (Eilės) 11. Juras: Ir 
pragaro, vartai tavęs nepergalės! 
12 Jonas Širvintas: Liūdna pasa
ka. 13 Aidas: ačiū (Eilės) 14. 
Kaukas: Pažinkime save arčiau 
15. A. Matutis: Mokykla ir Cha
rakteris. 16. Pranas J. J.: Kodėl 
mes privalome neužmiršti savo 
kalbos ir būdai josios palaiky
mui. 17. Stud. Iz. Gustukas: Žmo
nių liudijimas — pažinimo šalti
nis. 18 Frank Crane: Žmogus vi
duje — parlementas. Vertė J. 
Š—as. 19. Alphonsas. C. P: Bal
sas iš Vienuolyno. 20. J. N: Apie 
soeijalizmą 21. Ale. Su Rus: 
“Mokytesni” (Feljotonas) 22. 
Nuvargęs moksleivis: Katalikų

Žinios ir faktai apie susivieni
jimą Lietuvių Amerikoje. Suran
kiojo V. K. Račkauskas. 1914 m. 
“Tėvynės” spaustuvė, 1914, pusk

DAR KARTĄ, SAKO, P AME- 
GINSIU

Gerbiamasis Tananevičns nus
prendė dar kartą sprausties į Su
sivienijimo organus. Jis apskai
tė, kad pradėjus le sti dienraštį 
ir sumažinus savaitraštį, jam 
apsimokėsią duoti savo “Katali
ką” Susivienijimo nariams, už 
pigesnę kainą, negu “Draugas” 
gali duoti ir štai pataria susi
vienijimui imti tą organą, kuris 
bus pigesnis. (Mat nabagui bai
siai pagailo susivienijimo narių 
pinigų). O kad būtų aišku, kaip 
nieko vertas yra “Draugas” — 
22-an savo numeriu sieksninė
mis raidėmis ant pirmojo pusla
pio indėjo kun. A. Yanušo laišką, 
kuriame tas kunigas prikaišioja 
“Draugo” administracijai be
tvarkę ir žada savo parapijoje 
platinti ne “Draugą”, bet “Ka
taliką” “Lietuvą” ir kitus laik
raščius. Žinoma, čia nebūtų kuo 
nei stebėties, nei nuliūsti. Kiek 
mes žinome visų, mūsų laikraš
čių administracijose pasitaiko 
klaidos, ir Tananevičius prieš 
kiekvieną seimą galės surasti bent 
vieną negudrų kunigėlį, kuriam 
pasinorės nors ir tokiuo būdu, 
kaip dabar kun. A. Yanušas, pa
sirodyti visuomenei. Ką gi, jeigu j 
nežinoma, kas atsakyti į “Drau- , 
go” kritiškas pastabas apie “Ka- , 
taliko” intalpą (tas pastabas , 
“Kataliko” radakcija kaž kodėl j 
vadina “aforizmais”; mat net ir ,

ie oezus retrą ir J oku- inetuvai laimėjimą — reikia ik
oną brolį jo, ir užvedė vykdinti Kairiūkščio sumanymą, 
it augšto kalno skyriu- kad duoti spėkų trims svarbiau

sioms Lietuvai šviesti draugijoms, 
ersimainė akyse jų. O tai: “Saulės” “Žiburio” ir “Ry- 
> pražibo kaipo saulė, o to”. Čia nurodė, kaip lengva ame- 
stojos kaip sniegas. rikiečiams sušelpti šis sumasy- 
i pasirodė jiems Maižie- mas, ar draugija, ar šiaip pavie- 
Elijošius su juo kai- nės ypatas bendrai sudedamos po 

dalį sudarytų reikalingą šimtinę 
sakydamas Petras, tarė rublių. Žingeidu, kaip jauni “Vy- 
ešpatie, gerai yra mums či®i atsilieps į šitą reikalą, vy
ti : jei nori padarykime liuosi» kad nedvejuodami parems, 
gyvenimus, Tau vieną, BL
i vieną, ir Elijošiui vie- —1 *   

Geg. 30 d. buvo Visų Šventų pa
lam bekalbant, štai de- lapijos pikninkas. Pikninkas buvo 
■sus uždengė anuos. O Garden Parko darže ir atsižy- 
as iš debesio, kalbąs: m«jo tuo, kad nebuvo pardavinė- 
3ūnus mano mielas, ku- jami sveiginamieji gėrimai. Pa- 
u gerai pamėgau: Jo sitaikius gražiam orui, žmonių 
». daug prisirinko. Be šokių buvo
irdę mokintiniai, puolė dainoe, kurias dainavo Visų Šven- 

savo, ir labai bijojos. tŲ Parapijos choras vadovaujant 
ėjo Jėzus ir dasilytėio A- Pociui> tautiški šokiai ir žaia-

Toks pikninkas parodo tai, kad 
ir be svaiginamų gėrimų žmonės 
gali linksmai laiką praleisti ir 
blaivais namo sugrįsti.

ATSKAITA IŠ KATALIKŲ 
MOKSLEIVIŲ VAKARO.

Pranešame, kad laike kat. mok
sleivių vakaro, atsibuvusio 17 <L 
gegužio, 1914 m. Chicagoje: 
Ineigų išviso buvo .... $106.73 
Visokių prie vakaro išlaidų 59.65

Gryno pelno.............. $47.09
Likusia nuo vakaro pelnas pa

skirstytas sekančiai:
Lietuvių Kolegijos fondan $17.09 
“Moksleivio” fondan ...... 30.09

Prie progos tariame nuoširdų 
ačiū visiems prisidėjusiems prie 
viršminėto vakaro pasisekimo, • 
ypač poniai M. Janušauskienei, 
p-lei E. Butrimavičiutei, ponui B. 
Janušauskui ir kitiems.

Lietuvių Kat. Moksleivių vardą

Geg. 26 d. iškilmingai gavo 
diplomus trįs nauji lietuviai dak- 
trai: K. Mikolaitis, Pr. Puskuni
gis ir J. Jonikas. Jie visi moki
nosi Chicagos medicinos ir chirur
gijos kolegijoj. Kolegija yra šaka 
Valparaiso Universiteto. P. K

PRILIPO OŽKA LIEPTO GALĄ.
Skaitome laikraščiuose, kad 

Iloosick Falls’o, N. Y. lietuviai 
nelabai maloniai pavaišino soci
jalistų kalbėtoją Perkūną (7 ge
gužės vakare). Kusmet jis pra
dėjęs užgaulioti tikybą — ėmę ir 
iššėrę jam kailį, paskui išmetė 
iš salės.

Mes griežtai papeikiame tokį 
kovos būdą su socijalistais ir jų

SPAUDOS KILIMAS PER 
DEŠIMTĮ METŲ

Malonu apvaikščioti dešimties 
metų spaudos sugrąžinimo jubi
lėjų, nes tie 10 metų nenuėjo 
mums dovanai. Mūsų spauda 
tiek nužengė pirmyn, jog gali
ma tik pasididžiuoti. Pagal

Birž. 2 d. mokiniai dantistai 
mokinęsis Chieago College of 
Dental Surgery,, kuri priguli prie 
Valparaiso Nniversiteto, gavo di
plomus. Jų tarpe vienas lietuvis 
K. Vezelis. Laimingo pasisekt 
mo naujam dantistui. J. J. P.
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Sveikatos Skyrius.
Br.A L. OrsMunaa.

Dr. A. L Grničunas mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse 
hy gi jenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgv- Jei
gu butų stoka vietos, ar i kokius klausimus netiktų atsakyti per 
laikraštj, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės primušti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozio ir nerašys 
receptų pa vieniems asmenims jų ligoje; todėl j tokius reikalavimus 
as bus atsakoma.

NAMAS.
Artinasi vasaros karščiai — 

tuo kuku dauginasi skaičius 
mirčių, ypač mažų kūdikių. Tai 
neprivalo būti, nes mes aiškiai 
matome, kad gamtoje tuo laiku 
viskas atgyja, tvirtėja, žaliuoja 
— viskas gyvesnis ir linksmenis 
įžiūri, išimant mūsų mažutė
lius kūdikius ir padaugintus

Indų abrusėliai ar skuduriai, 
grindų skuduriai, šepečiai ir šluo
tos dažnai yra paliekami pilni 
prisirinkusio nešvarumo, riebumo 
ir dulkių ir padėdami nuošaliai 
kitam sykiui be perplovimo. To
kiam pavidale palikti daiktai yra 
tai pritraukimas musių ir kitų 
vabzdžių. Kada tik sustoji 
vartoti, visada nepatingėk ge-

vsrgus ir rūpesnius motinų, ku- rai išplauti, išgręžti ir išdžio-
rių ašaros it šiltas lietus krapi 
na ir vilgina mažutėlių kapus; 
ir ten kur jos mylimiausis kūdi
kis amžinai ilgisi, linksmai ža
liuoja ir žydi gėlėlės.
Motina, ar pasiklausei kada nors 
••ves, delko taip yra, delko tavo 
mylimiausis kūdikis tapo bešir
dės giltinės iš tavo globos iš
plėštas! Dėlto tik, kad nemokė- 
jei savo kūdikio sumaniai pri
daboti; dėlto tik mirė tavo kūdi
kis, kad tu nemokėjei jo auklė
ti!

Tad čion nors trumpai noriu 
suteikti patarimų, kuris nurodys 
teisingesnius kelius auklėti tavo 
kūdikį ir šiek tiek nušvies prie
žastis ligų ir mirčių tųjų ma
žutėlių.

Kiekviena motina privalo ži
noti, kad namas yra tai gyveni
mo centras (širdis). Iš to vieno 
jau atžvilgio yra svarbu, kad 
namas būtų toks, kuris suteiktų 
didžiausią progų ilgo gyvenimo, 
tiems, kurie jame gyvena. Tuo 
atžvilgiu namas privalo būti 
“švarus”'

Tai daroma ir nedelto, kad 
žmones būtų bepaliovos prie 
darbo, bet dėlto, kad švariai 
užlaikytume namų, kuriame žmo
nės gyvena, lengviau būti 
Svariais ir patiems tų namų gy
ventojams. Kad būti švariais, 
kūdikiai reikalauja didelės moti
nų pastangos, didesnės neg užau
gę žmonės, nes viena jie negali 
būti.švariais, o kita ir neturi tiek 
supratimo, kad galėtų patįs sa
ve aprūpinti.

Užlaikyti namus švariai yra 
tikras ir teisingas būdas ir ne
tikras būdas.

vmti.
Perai arba mikrobai arba bak

terijos yra labai maži sutvėri
mėliai ir jų paprasta akimi nega
lima yra matyti. Jie randasi ore, 
dulkėse, ir maiste. Vieni jų yra 
nekaltos rųšies, o kiti yra la
bai pavojingi ir kenksmingi mū
sų sveikatai, nes sykį įsigavę į 
kūnų iššaukia ligų. Jei mes sa
vo kūnų vienvaliai užlaikome 
tvirtu, sveiku ir švariu, tai nuo 
tųjų pavojingųjų mikrobų pavo
jus nėra toks didis, nes tvirtas 
kūnae atlaiko jų užpuolimų. Bet 
kaip veikiai mes šiek tiek susilp- 
nėjame kūnu, tai visada yra pa
vojus susirgti, nes susilpnėjęs 
kūnas negali atstovėti užpuolimo 
tųjų baisių sveikatos priešų.

Beveik visi užkrieeiamųjų ligų 
mikrobai įsigauna į mūsų kūnų 
per burnų ir nosis. Dėlto čiul
pimas pirštų, čiulpiko, ar dėji
mas kokių daiktų į burnų, ypač 
kurį prieš tai kitas asmuo lai
kė, yra labai pavojinga, nes mi
krobas bumon įsigavęs, lengviai 
iš ten įsigauna ir kūnan..

Dulkės ir nešvarus daiktai pa
daro namus nešvariais. Pavojin
gi sveikatai mikrobai daugiausiai 
gyvena dulkėse, puvančiame mai
ste, suterštuose drabužiuose, ne
švariuose puoduose ir abelnai vir
tuose induose ir šliukšlių vied- 
ruose.

Neprileisti mikrobų įsigauti ir/ 
vaisinties yra labai svarbus da
lykas. -Juos nešioja dažniausiai 
visokie vabzdžiai ir gyvuliai, tad 
aišku, kad visokie skamarai, sku
durai, kurie pritraukia domų tų-

užpuola mūsų kūnų ir iššaukia 
ligų. Kūdikiai yra ypatingai, lin
kę greit susirgti pilvuko liga ir 
padaro tėvams daug širdgėlos, 
vien tik dėl valgimo panašaus 
maisto. i

Ledinyčia privalo būti sykį į 
savaitę gerai išmazgota ir išplau
ta. Ir kas išsilieja tai tuojaus 
rąikia paimti ir gerai iššluostyti. 
Maistas genda labai greit, ypač 
vasaros laiku ir ledinyčių labai 
reikia žiūrėti, kad nesirastų joje 
sugedusio maisto dalių. Trube- 
lę, per kurių sutirpusio ledo van
duo varva, turi būti dažnai iš
plauta karštu vandeniu ir vidus 
ištrintas ant ilgo kotelio pritai
sytų šepetėliu.

Drabužiai turi būti laikomi 
švariai ir visa, kas yra plaunu 
ma, turi būti netik išplauta, bet 
ir išvirinta. Žlugtas nėra gerai 
išplautas ir nėra liuosas nuo už
krečiamųjų ligų mikrobų, jei 
jis nėra išvirintas. Karštis už
muša visokių ligų perus. Su
teršimas (suteptas daiktas) vi
sada ženklina ligos pavojų. Ypa
tingai drabužis privalo būti šva
riausias. Viršutinis drabužis tu- 

būti dažnai tam tikra dra-n
bužių šluotele ar šepetėlių nu
valytas ir pravėdintas lauke ant 
saulės spindulių.

Užvis-gi svarbiausia tai rankų 
ir veido plovimas. Jis yra svar
besniu neg drabužių plovimas. 
Kūdikiai neprivalo prieiti prie 
stalo valgyti neplautomis ranku
tėmis. Pirm neg paims į rankas 
kokį valgomų daiktų, rankos tu
ri būti nuplautos. Nešvarios 
rankos gali užkrėsti švarų svei
kų maistų. Nešvarus pirštai ne
privalo dasilytėti veido, akių ir 
lūpų. Mes dažnai prilipdome 
mikrobus ant rankų nuo suter
štų ir nešvarių durių klingių, ra
kandų ar dasilytėdami prie ko 
nors nešvaraus. Visas kūnas 
ypatingai reikalauja maudynės 
ir sykis nuo sykio maudynės 
nuo nešvarumų.

Kūdikiai ir vaikai dažnai žai
džia nešvariose vietose. Jie daž
nai sėdi nešvarioje vietoje, ar 
tai ant gatvės, ar tai arti šiuk
šlių viedro kieme, kur randasi 
daugybė musių ir kitų vabzdžių. 
Maži kūdikiai dažnai nuropuo- 
ja į tokias vietas, kur sergantis 
žmogus išspiovė skreplį, kur ne
svariais batais buvo atnešti ko
kie nešvarus daiktai pilni mik
robų užkrečiamų ligų.

Viešas puodelis vandenį gerti

piovė į pirštų, įsipilk to vandens 
stiklan, pamirkyk švarų skudu
rėlį tame vandenyje ir aprišk 
pirštų. Jei akytės pradeda traš
kanoti, pamirkyk švarų skudu
rėlį įsipylus stiklan borinio van
dens ir išmazgok kūdikiui akytes. 
Jei nupuškai ar nusidrėskei iki 
kraujo odų — paimk ir pamaz
gok tuo vandeniu.

Jei suvartoji vandenį ir* dar 
-ant galo dugno liko druskos ne
ištirpytos užpilk ir vėl atvirin- 
to vandens — suplak ir pasta
tyk tolesniam reikalui. Ir to
kiuo būdu parankiai turi nau
dingiausi ir sveikatai nekenkian
tį disinfektantų.

Žinant kaip švariai ir sveikai 
stubų ir namus užlaikyti, ne
sunku yra ir kūdikius nuo ligų 
apsaugoti: prižiūrint jo maistų ir 
švarumų. Kada dideli karščiai 
geriaus kad kūdikiai būtų neda- 
valgę, neg persivalgę, o ir val
gis (maistas) turi būti lengviaus 
suvirškinantis. Duok mažinus 
mėsos, daugiau daržovių ir vai
sių tik kad būtų švarus, švie
žias maistas. O jei dar pridėsi 
atydos prie »4,.rėdalo tai yra ne- 
sunkinsi jų šiltais sunkiais ap- 
rėdalais, bet laikysi lengviai, pus
nuogiai, liuosai ir vėsiai. Kū
dikiai bus sveiki ir linksmi ir 
augs ne dienomis, bet valando
mis, ir motinai nereiks kapelio 
vilgyti ašaromis, kad žolelė ža
liuotų. Bus didesnė skalsa šei
mynoje, nes tuos pinįgus, kuriuos 
gydytojui ir graboriui užmoki, 
pati savo reikalams sunaudosi.

Užbaigiant turiu būtinai pri
durti dar tai, kad miestuose, kur 
kiekvienų valgomų daiktų, turi
me pirkti, turime daboti, kad tas, 
maisto kąsnelis būtų švariai už
laikomas tose vietose iš kur 
perki, kad būtų apdengtas ir 
gerai apsaugoj amas nuo musių 
ir nuo čiupinėjimo. Nepirk mai
sto iš tų krautuvių, kurios yra 
nešvariai užlaikomos, kur kiek
vienų daiktelį moterįs nešvariai 
apgniaužo pirštais pirm neg iš 
sirenka sau nusipirkti.

Nesykį teko tėmyti, kur mote
ris palikus savo kambaryje už-

1. Nepirk maisto dalykų nuo 
pąrdavėjo, kuris atsisako naikinti 
musės.

2. Nepirk vaisių ar daržovių 
kurios neuždengtos sieteliu.

3. Nepirk iš pardavėjo, kuris 
viskų atveža į namus neuždengta 
per gatvės ir gatveles (alleys).

4. Nevalgyk šviežių vaisių jų 
nenuplovęs.

5. Nelaikyk atmatų ir šiukšlių 
apie trobų.

6. Nepilk pamazgų arba nešva
raus vandenio ant kiemo, nes jis 
masina musės.

7. Neleisk musėms nusileisti 
ant kūdikio.

8. Neleisk savo kaimynui už
miršti apie musės.

9. Neužmiršk pranešti vietiniai 
sveikatos užveizėtojui esant ko
kiam su musėmis atsitikimui.

“Naujienos” garsina socijalis
tų presos piknikų tuo, kad, gird, 
ten bus galima pamatyti “nesvie
tiško didumo žuvis”, “beždžio
niški šokiai” ir tt. Prisimenant, 
kad prie to pikniko prisideda

Naujienos” ir spėjant, kad ten 
bus “Naujienų” personalas, ga
lima visai nesistebėti: bus ir žu- 
vįs, mėgstančios drumsti vande
nį, ir taip garsinami šokiai.

Pužas.

PEOPLES STOCK YARDS
STA TE BANK

47ta ir Ashland Avė. 
CHICAGO,

Padėk savo sunkiai uždirbtą dolerį į Seninas), 
Didžiausį ir Tvirčiausį Banką į vakarus nuo 
Stock Yord ’ų, kuri yra po globa Illinois Valstijos. 
Kapitalas ir surplus 600,000.00 Visaa turtas 5,400, 
000.00. čia yra laikomi Suvienytų Valstijų ir 
Chicagos miesto pinigai. Patogiansia ir sas- 
giausia vieta lietuviams laikyti savo pinigus. 

Parduoda Šifkortes ant ekspresinių ir paėtavų 
3g laivų ant visų Unijų ir parūpina nuo Rusijos 

konsulio pašportus. Priima taupinimui pingua 
nuo vieno dolerio iki didžiausių sumų ir mok* už juos 3 nuošimtį 
metams. Išrandavoja apsaugotas nuo ugnies ir vagių skrynutes j 
kurias galima dėti pinigus, dokumentus ir kitus svarbius daiktuB. 
Kaštuoja tik $2.50 metams. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visas dalis 
svieto greitai, pigiai ir saugiai. Maino pinigus ant rublįų, markįų įr 
ant visų kitų viešpatyščią pagal bankavus kursus. Siųskite į Lietuvą 
pinigus per TELEGRAMĄ. Jeigu norite kad jūsų pinigai būtų į 
porą dienų priimti, tai pasiųsk per TELEGRAMĄ. Kaštuos tik $1.50 
nž pirmą sykį. Kiti sykiai, jeigu siųsite tai pačiai ypatai, kaštuos 
tik 60 centų nežiūrint kokią sumą siunti.

Skolina pinigus pirkimui ir statymui namų ChįeagoS mieste. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. Patarimus suteikia dykai. 
Kreipkities per laiškus.

&

jų vabždžių ir tt. būtų savo vie- 
Tikras būdas yra I toje ir nesivoliottj po žmonių ko- 

labai lengvas ir nereikalauja ‘ jomis. Musės ir uodai gali at- ar tai mokykloje ar geležinkelio 
daug laiko; netikras būdas tik nešti mikrobus įvairių ligų, kaip- stotyje, ar tai namuose, ar par- 
pakelia dulkes iš vienos vietos tai džiovos, drugio, šiltinės ir tt. ke, kurį kas nors kitas pirmiau 
į kitų. Dulkės privalo būti nuim-1 Musės vaišinasi mėšlyne. Jos gal su išgedusią burna ar su 
tos, o ne nudulkintos nuo ap-1 suranda šiukšlių ir išmatų vied- ■ pilna burna ligas gaminančių mi- 
dulkėjusios vietos. Į rus, mėšlų kupstus toaletus ir krobų yra labai pavojingas. Jei

Idant išvalyti namus nuo pri- tam panašias nešvarias vietas, iš tokio užkrėsto puodelio atsi-
airinkusių dulkių, atmink, kad, Nuo šių nešvarių vietų jos at- gersi, tai mikrobai turi labai ge-
tyras oras, saulės spinduliai, ge- skrenda į stubų, atrėplioja suter- rų progų įsigauti į kūnų ir už-,
ra šluota ir minkštas drėgnas į štomis kojomis džiovininko krėsti liga. Turėk savo puode-
skuduras yra geriausi namų šva
rinto jai. Niekado nešluostyk dul
kių sausu skuduru, arba tam tik
ra iš plunksnų padaryta šluotele; 
visada vartok drėgnų skudurį 
prie kurio dulkės prilimpa, 
filuok grindis drėgna šluota ar 
ba sudraskyk popieras į šmote
lius, sušlapink juos ir išbarščius 
ant grindų—šluok. Sudrėgnintas 
popieras sugers dulkes ir jos ne
kils tavo stuboje ir nei pačiai 
nei šeimynai nereikės jų gerti.

Virtuvės rakandai, šaukštai, 
puodai ir puodeliai privalo bū
ti užlaikomi švariai gerai išplau
nant ir net išvirinant, nes mai
sto trupiniai ir viralu aptukę 
puodai greitai sugenda ir pasi
daro nuodingi ir kenksmingi 
sveikatai.

Virtuvės kamaraitės, kur val
kūnui rakandai sudėti, turi bū
ti užlaikomi švariai ir tvarkoje.
Tose kamaraitėse neprivalo ras
ties tokie daiktai, kurie yra ne
reikalingi ir nevartojami ir nors 
sykį į mėnesį kamaraitė turi bū
ti išmazgota ir išplikyta karštu 
vandeniu.

Užvis svarbiausia, tai prižiū
rėjimas išmotų viedro, Krutinės 
rynos (sinkas) ir toalėtų sėdy
nės, kurios privalo būti knošva- 
riausiai užlaikomos. Karštas 
vanduo ir muilas yra tai geriausi 
pagelbininkai švarumų užlaiky
ti. Ir jei dar prie to pridėsi
mo papraščiausių disinfekcijos 
priemonę apkrapinti visas ne
švarias kertes ir skiepų grindis,
•rutinų rynas, išmetu viedrns ir 
toaletų gėdinęs ir tt. tai gali
ma pasitikėti tuose namuose svei
kumo. Nes mikrobai tokiose vie
tose negrfli vaisinties.

skrepliavime ir užskrenda ant lį pagirdyti veikus išvažiavęs ant
pagaminto maisto arba įskren
da rasalan ir ten nusiplauna, ar
ba užskrenda ant kūdikio čiul-

pikniko af parkan. Labai pigiai 
gali nusipirkti iš popieriaus tam 
tyčia padarytus puodelius vande

krečiama liga sergantį kūdikį, 
bėga nenusimazgojus rankų, nei 
nepersirengusi drabužių į krau
tuvę ir ten iščiupinėja pusė 
krautuvėj sudėtų valgomų daik
tų iki už keletu centų išsirenka 
keksukų sergančiam kūdikiui. 
Kiekvienas tos moters dasilytėji- 
mas prie valgomų daiktų prilip
dė užkrečiamos ligos mikrobus 
ir švari motina vėliaus atėjusi 
nusipirkti keksų pusryčiui paga- 
minti savo šeimynai, sykiu su 
maistu parsineša namuosna ir už
krečiamos ligos mikrobus. Čia 
kaltė puola ant nešvaraus krau
tuvininko ir nešvarios pirmutinės 
moters. Tad aišku, kad netik 
privalai žinoti, kaip reikia šva
riai užsilaikyti, bet ir daboti, kad 
ir kaimynas apie tai žinotų!

piko, buteliuko su pienu, lupelių niui gerti. Tad įsigyk ir nešiokis 
ir tt. ir ten nuo savo kojaiių pri
lipdo ligos perus. Inpuola ne 
sykį pienan ir nusiplauna savo 
suterštas ligos perais kojales.
Maistų, kurį musė dasilytėjo, ga
li prilipdyti tifoidališkos ar ko
kios kitos svarbios ligos mikro
bus — ligos perus. Musių gaudy
mas tam tikrais indeliais yra ne
tik nesvarus daiktas, bet ir la
bai pavojingas.

Uodai vaišinasi drėgnose vie
tose, balose ir mažose duobelėse, 
kur vanduo susirenka. Viena 
jų veislė nešioja drugio perus, o 
kita veislė geltonojo drugio pe
rus. Inkandimas uodo, ypač, jei 
jis prieš tai čiulpė žmogaus krau
jų kuris sirgo drugiu, reiškia, 
kad jis užkrėtė drugiu.

Namų langai ir durįs, priva
lo būti vieliniu tinkleliu arim 
tam tikrai padarytais iš reto au
dinio, ar vielos tinklo au
dinio, ar vielos tinklo rėmais ap
dengti. Vien dėlto, kad musės ir 
uodai negalėtų įsigauti į stubų, 
o tyras oras vienvaliai inplauktų 
ir išplauktų gerai pravėdinda
mas.

Koks tik nebūtų maistas, pri
valo būti apdengtas ir, jei ga
lima, laikomas ledinyčioje (Iee- 
boz). Maistas laikomas pana
šių būdu yra šviežesnig ir svei
kesnis, neg maistas laikomas ne 
ledinyčioje ir neuždengtas. Gen
dantis arba pradendantis gesti 
maistas, ar tai bus vaisius, pie
nas, ar kas kitas, visada turi 
savyje perus (mikrobus), kurie

nų savimi kišeniuje.
Labai yra svarbu žinoti kas

užmuša mikrobus suteptuose ir 
suterštuose daiktuose. Tad už
mušimo priemones, mes vadina
me “Disinfektantais”. Svarbiau- 

yra tai karštas verdantissias
vanduo, muilas ir Baulės spin
duliai. Kiti disinfektantai y- 
ra nuodingi ir asmuo turi 
su jais gerai apsipažinti, kad 
galėtų sumaniai jais pasinaudoti, 
o beto yra pavojinga juos laiky
ti namuose, kur randasi maži 
vaikai, nes jie gali paimti ir nu- 
shruodnti.

Vienok borinė rakštis (Aeidnm 
Bericum) gali būti pasekmingai 
vartojama ir laikoma namuose, 
kaip paprasčiausias disinfektan- 
tas. Yra tai balta grumuhieta 
ar miltelių pavidale druska ir 
gairina jos gauti nusipirkti už 
kelius aentus kiekvienoje aptie 
koje.

Svarais perkant, daug pigiaus 
atsieina, neg perkant kas syk po 
truputį.

Paprasčiausia būdas ^brtoti 
yra šia: paimk didelį stiklinį bu
telį, inpilk borinę draskų, to 
liaus turėk atvirinto tyra vau 
dens ir užpilk ant viršaus tos 
druskos; pripilk butelį pilnų to
jo atvirinto vandens ir kiek iš
tirps tos draikos tame vandeny
je, tiek ir gerai. Laikyk bate
lį viaada užkimštų, ir vanduo vi
sada bus tinkamas naudoties.

Kada ir kur vartosi tokį van
denį? — Visur. Jei kūdikis įsi-

Dr. W. A. Evans sveikatos sky 
riuje didžiausio pagaulėje laik
raščio * Tribūne” vasaros laiku 
ligų išvengti atkreipia visuomenės 
domų į muses. Manau čia bus ne- 
prošalį ir lietuviams arčiaus su 
tuo susipažinti.

Musių sezonas.
Dabar yra laikas naikinti mu

ses. Oras pradeda šilti ir musės 
pradės nepoilgo spėriai veisties, 
taigi svarbu kad neleisti gyvuo
ti žiemų išmitusiai musei. Ji yra 
motina didelio vasaros musių 
skaičiaus. Nužudžius ankstybų 
musę neduosi prisiveisti milijo
nams musių, kurios išeiperėtų iš 
ankstybosios.

Pagal New Yorko pirklių drau
gijos pranešimų viena musė gali 
padėti 150 kiaušinių vienu kartu 
ir tai ji gali atkartoti penkis ar 
šešis kartus savo trumpame am- 
žiūje. Iš vienos poros musių, per 
vas8TU gali prisiveisti tiek musių, 
kad užimtų 14000000 kubinių pė
dų vietos, žinoma, jei nei viena iš 
jų nepražūtų vasaros laiku. Toji 
skaitlinė rodo neapsakomų musės 
veislumų ir kaip reikalinga nai
kinti jas anksti pavasarį.

Kiekvienas turi kariauti prieš 
mnsių veisimosi, nes jos yra di
džiausius ligų platintojos. Jos 
maitintasi spiaudalais ir išnešioja 
įvairias bakterijas, k. a. džiovos, 
vasaros negalių, karštinių ir k.

W. fteott. Matbews, lllinoiso 
valstijos maistų komisijos narys 
namų savininkams, kurie nori su
mažinti musių padarytų blogų, 
štai kų pataria:

MUSŲ JAUNIMAS.
VIENAM MANO DRAUGUI.
Iš kur Tu toks atsiradai?
Tu žemės turtų nevaldai,
Pasaulio nemanai apglėbti,
Bet to juk negali paslėpti,

Kas iš mažens Tau Dievo duota.
Gili mintis, neišmatuota.

Sparnais padangėsna ji kįlo,
Savotišką ten veda bylą,
Žmonėms nežinomoj srity j.
Lengva, galinga ir sparti,
Į laimės nulekia ji kraštą,
Naujoms sugrįžus jėgomis,
Ji rūpesnių išskirstys naštą,
Ir sunkų vargą nuramis.
Gražus tai turtas. Nevaliosi 
Minties nupirkti pinigais,
Nei pažadėjimais puikiais 
Jos prie savęs nepriviliosi.

Kame yra ta paslaptis,
Kad Tu matai, ko kits nemato?
Kad net kiečiausioj i širdis 
Prie darbo rimtojo suskato,
Tartum žavėte užžavėta?
Lyg magiškąja rykštele,
Pažadinai tą jautrią vietą,
Iš kur jausmai karštieji plaka,
Ir atsinaujina siela.
Juk nieko nauja neskelbi,
Tik žinomą nurodai taką 
Ir juoju vesti sugebi.
Bet jį taip moki padabinti,
Papuošti spindančiais ruožais 
Senovėn naują kvėpti mintį,
Kad žmogus trokšti idealo 
Ir su kitais už jį varžais.
Mums linksma ir smagu begalo,
Kad didi dovana Tau duota —
Mintis gili, neišmatuota.

Eilininkas.

Bukime dar tvirtesniais, kaip 
ligšioliai kad buvome, uukreip- 
kime savo. pastangas darbui ant 
“Vyčių” dirvos, o pasekmė vis 
su didesniu gausumu džiuginu 
mus. Ar žinote, kad su kiekvie
na diena šimtus gauname pasekė
jų; dauguma prisideda prie mū
sų iš svyruojančių abazo, kurie 
pirma nežinojo prie ko skaity- 
ties, o dabar virsta ištikimais 
katalikais ir patrijotais.

Brangus “Vyčiai”, negaišueki- 
me brangaus laiko įvairiems 
šlamštams palaikyti, bet gava 
pradėtų darbų stumkime pirmyn. 
Rengkimės ant kongreso, karia 
bus 7 ir 8 liepos Brockton, Mass. 
Darbuokimės labui tautos ir tė
vynės, o tuomet tik vadinsimės 
tikrais jos vaikais.

M A. Norkūnai.

“LIETUVOS VYČIŲ” 
KONGRESAS.

7-8 liepos, 1914 bus laikytas 
Jaunimo Federacijos vardu “Lie
tuvos Vyčiai” kongresas, Broek- 
ton, Mass. Pagal “L. Vyčių” 
konstitucijos, kiekvienas skyrius 
ar kuopa į šį kongresų gali sių
sti aavo atstovų. Atstovas pri
valo turėti savo skyriaus valdy
bes paliudijimų su parašu vieti
nio klebono ar šiaip artimesnio 
kunigo, bet jeigu toje apielinkė
je, kur randasi skyrius nėra jo
kio kunigo, tai pakanka vienos 
-skyriaus valdybos paliūdijimo. 
Svečiai bus priimami kaipo pa
tarėjai. Taigi nuoširdžiai kvie
čiame visus, kaip kunigus teip ir 
svietiškius inteligentus, kuriems 
rūpi šviesesnė mūsų tautos atei
tis, ir jos kultūra, nes tas viskas 
priguli nuo gero jaunimo. Vi
sus maloniai kviečiame dalyvau
ti šiame kongrese, nes turėsime 
išrišti svarbių klausimų jaunimo 
reikaluose. Taip-pat meldžiame 
gerbiafnųjų kunigų ir visų Inte
ligentų padėti platinti “L. Vy
čių” organizacijų. Tverti kuo
pas, kur jų dar nėra, siųsti duo
kles į centro kasų ant kasieriaus 
vardo.

i Su augšta pagarba,
Rašt. S. Bognavičins.
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ATHOL, MASf

Gegužės 24 dienų | 
sutvarkymui “Vyčių” įkyriau* 
buvo parengtos prakalbos. Kad 
pobažnytinė salė buvo nžuats 
ferų rengimu, todėl buvo pasam
dyta didelė salė.

Susirinko pilna salė žmonių- 
taip, kad turėjo daug stovėti. 
Visų pirma choras, vargoninin
ko A. Barono vedamas padaina
vo tautišką dainą-“Lietuva tėvy
nė mūsų”, kų publika atsistojus 
išklausė. Paskui vietinis klebo
nas pasakė apie tėvynės reika
lus šiais laikais, kaip dabar vi
sos tautos atgijo, organizuoja* 
si taip ir lietuviams reikia r-<- 
snausti, bet kibti prie dari e, 
ypač jaunuomenei. Ragrse pa
mylėti savo kalbų, kurių 
svetimtaučiai mokslininkai Pa
mylėjo, mokinasi ir įvedė uni
versitetuose ; nes su jos pagelba 
galima daug dalykų išaiškinti 

j Ant galo paragino rašytis* f 
į “Vyčių” draugijų, apie > yrių 
1 gražiai pakalbėjo M. A. Norkū
nas. Po klebono prakalbos pa
sakė eiles: Magd. Andrulionytė 
“Į lietuvį”, Marijona Urbaniu- 
tė “Gaila”, Anatolija Jasinskiu- 
tė “Kur dienos tos”. Visos gra
žiai padeklemavo. M. A. Nor
kūnas karštai kalbėjo apie jauni
mo užduotis šiais laikais, kada 
tikėjimo ir tautos priešai Sten
giasi jaunimų patraukti prie sa
vęs, ištvirkinti ir padaryti iš jų 
tinkamą medžiagų savo siekiams, 
kaip tai: revoliucijoms kelti ir 
visokiems ermideriams daryti- 
Todėl lietuviams reikia subrauki, 
kad jaunimų suturėti nno to ne-

“VYČIŲ” REIKALAIS”
Gerbiamieji: — Jums rūpi svei

kas atbudimas mūsų numylėtos 
tautos, jeigu sujudote tvarkyti 
išklaidintų mūsų jaunųjų kartų 
rišant bendru ryšių “Liet. Vy
čių” organizacijos. Linksma yra 
matyti darbus apvainikuotus do
rybe. Vienok mes veikiame ne 
be pavojaus, kuris grasina mums 
užkenkti, užtat reikia laiku jį 
inžiūrėti, kad žinotume kaip pro 
jį praeiti ir jo išsilenkti.

Brangus viendarbiai, žinote, 
jog kiekvienas doras darbas ir 
prakilnus turi pilnai priešų, taip j 
ir “Vyčių” veikimas nebe jų.
Priešai mūsų tautos, nors jie ir . , . .
dengėsi tuo pečio ženklu Beit.-
lio, matydami sūno. ir dukteris P™ emat,. mankSt-

Lietuvos v,.nuauti, į organus- ”»8'. ’
cija krikžčioniikais pamatais, «S*» P»«iln*»>»-
pradėjo nerymanti per .avo gel- ”“1,»tam ymem " yr. šė
tonu, spaudą daryti įvairios už- ”» "V*— 
metinijimus. Begu esat nelen- ^orknum pn-
gvatikiais, ir jOso tvirtuma, yr. M’k« >'«" P1?”™ P**”
milžinižkae, jeigu galėjote iki * "P"*>»t. „ m-
žioiiai panežti girdint neder.. —

ir “Raseiniečių 
Choras nors jaunas in

navo:prakalbas ir diskusijas. Jau lai- 
kas prisiartino, kuomet kantry- 
bė ir dora turi pergalėti anti- 'A , ^.,v. pirmą kartų iš gaidų dainavo, $e-krikščmmškų stabų. Didziauaiuo-

P.V0JUžb?^° ^7? Publikai labai patiko. Buvo 
krikščionis ir , uz pasi jtBjjinrįe užmetinėjimai daryti
stengkime nuo tokių raštų šalin- _____________________ _______
ties, kaipo nuo nešvaros šaltinio. (Seka ant 6-to pusi.



(Pradžia ant 5-to pusi.)

prieš “Vyčių” konstituciją, bet 
buvo pasekmingai atremti. Tą 
vakarą prie “Vyčių” draugijos 
prisirašė iki 90 narių. Paskui 
publikai išėjus, “Vyčių” draugi
jos skyrius užsiėmė savo reika
lais. Į valdybą paliko vienbal
siai išrinkti: pirmininku Domini- 
kas Karoblius, pagelbininku Pau
lina Varabauskiutė, raštininku 
Juozas Laščinskis, kasieriu El
zbieta Braškaitė; toliaus balsų 
dauguma kiti: protokolų rašyto
ju Antanas Grigaliūnas, maršal

ka Antanas Nevedomskis, kasos 
-—, globėju Jonas Tamašiūnas. Su

manyta prisidėti prie 10-metinio 
spaudos atgavimo paminėjimo,
5 Atholio draugijų rengimo, bir
želio 16 dieną. Į komitetą išrin
kti: kleb. kun. Meškauskis, Oo- 
minikas Karoblius ir Antanas 
Dargelis. Nutarta kas paskuti
nį sekmadienį daryti mėnesinį su
sirinkimą ir po ferų sutaisyti 
kokią dieną pikniką su dainomis, 
žaislais ir tt.

Valio! mūsų Atholio “Vyčių” 
skyrius. Valio! Valio!!! Linki
me visokio pasisekimo.

AJtholietis.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
KAS ATSITIKO ANT 

ŠV. NIEKADOS.
Šv. Niekados... Bet atsiprašau! 

Gal dar negirdėjote apie šventąjį 
tokiu vardu? Paaiškinsiu. Vi- 
supirma, Niekados nėra joks 
šventasis, juo nebuvo, neigi bus;

landos, — skubiai pasikeitė pil
na anarchija. Sumišimas gręsė už
pulti žemės kamuolio paviršių.

O kas gi Amerikos lietuvių gy
venime apsireiškė? Dėjosi ne
mažesni stebuklai.

Mūsiškiai laisvamaniai susi-
nebent ant šv. Niekados, tai yra griebė proto ir pamatė savo dar- 
savo šventės dienoje. j bų blogus vaisius. Nustojo pa-

Prisimena Vaikystės dienos. [ laidai mąstyti, stvėrėsi mielašir-

S *

Blaivybės Dirva. » J
STOKIM NARIAIS PILNOSIOS BLAIVYBĖS.

Mieli broliai ir seserėlės 
Užsiturėkim nuo degtinėlės.
Ir nuo vynelio atsikratyk im;
Nes vagrai mūsų ir ašarėlės 
Visos paeina nuo arėlkelės.

- Spaud ji mus didei ir vargidina,
Dorą, turtus mus suvis naikina.
Gėrimai taipgi mus protą silpnina,
Ėda sveikatą ir amžį trupina.
Taukiai prieš laiką kapuosna nuvarė;
Sergėk mus Dįeve, nuo tokio tai maro!
Stokim nariais tad’ pilnosios blaivybės.
Dings tad’ tarp mūsų vargai, nedorybės.
Laikraščius, knygas pradėkim skaityti;
Tuoj mes pradėsime atsigaivinti.
Rasis tarp mūsų tikroji šviesybė,
Meilė, dorybė, galinga vienybė.
Būsim mes visi tada laimingi,

. Dievui, blaivybei per amžius dėkingi.
Taipgi ano rudžio užsįlaikykim,

M. J. Urbonas.

DRAUGAS

ir nepaliausime kovoję lig tol, 
pakol tas priešas nebus išvytas 
iš mūsų žemės už jūrių, iš kur jį 
“kultūros nešėjai” atnešė pas 
mus. Kągi jus galite daryti šia
me dalyke?

1) Motinos dabokite savo sū
nus, kad nepradėtų jie gerti! 
Vaikus reikia sergėti nuo alko- 
linių (svaiginamų) gėrimų kaip 
nuo ugnies! Jiems reikia nuo 
ankstybos jaunystės, dar moti
nos glėbyje, pasakoti apie gir
tuoklystės blogumą. Kada jie 
paaugėja, reikia juos aprūpinti 
raštais ir knygutėmis apie blai
vybę. Gaila tik, kad mes tokių 
raštų dėl vaikų turime dar jna- 
žai. Reikės pasirūpinti ir apie 
juos. Blaivybės darbas jauni
mo tarpe yra teisingiausias ke
lias kovai su alkolizmu.

2) Mergaitės, darykite įtek
mę į jaunikaičius! Jus turite di
delę įtekmę į vyrus, kaip jie ir pa
tįs pasakoja. Jus nenujaučiate 
savo galės arba nenorite jos var
toti. Dauguma jaunų mergaičių*

’HGI ‘f (dtmp) oipzjig
i Palyginkime vienodo amžiaus 

tina, buk alkolis apsaugojus nuo Į žmones blaivus su girtuokliais, 
nekuriu ligų, ypač nuo ukrečia- o pamatysite skirtumą. Girtuo- 
m,jju» pav. choleros. Žinoma, I klį visados pralenks abstinentas 
alkolio mėgėjai suranda visokių j kaip stiprume taip ir sveikato- 
priežasčių, anot priežodžio, “kasjje.
nori šunį mušti, tas ir lazdą ran
da”.

Paklausykime ką sako gydyto
jai apie alkolį. Iš 80 gydytojų 
mieste Bostone (Amerikoje) 75 
tvirtina, jog alkolis yra pavojin
gas sveikiems žmonėms ir yra 
priežastimi daugybės ligų. 45 gy
dytojai kitame mieste Ohio vien
balsiai tvirtina, jog alkolis žmo
nėms visai nereikalingas; alko
lis yra priežastimi daugybės nau
jų ligų ir atnaujina senas li
gas, yra baisus nuodai, kurie nors 
pamažėl, bet tikrai gadina svei
katą žmogui, kaip kiti nuodai.! 
Tą patį pripažįsta ir Anglijos gy
dytojai.

Alkolis prirengia dirvą užkre
čiamoms ligoms: cholerai, džio
vai ir k. Apie tai liudija siautu
si 1832 metais Albanijos mieste 
(Amerikoje) cholera.

Tat kaip matom nuo ligų gali 
mus ajisaugoti tik visiškas susi
turėjimas nuo svaiginančių gėri
mų arba abstinencija.

— Iš “Vienybės” —

Pranešimai.
Melrose Parke, III. bus Misijos

lietuviams italijonų bažnyčioje. 
Per tris dienas vakarais ir iš ryto 
bus sakomi pamokslai galiama bus 
eiti išpažinties. Kurie dar nesu
skubo atlikti velykinės išpažinties^ 
tegul naudojasi šita proga!

Misijos prasidės ketvergė 4 <L 
birželio m. (June) 7:3O vai. va
kare ir užsibaigs nedėlios rytą Šv. 
Traicės šventėje.

Gegužės 30 d., Dr. P. ir M. 
Šven. P. M. Raž. turėjo vakarą.

visai šaltai žiūri į tai. Joms vis . gyventojų mirė 336 iš 5000 visai 
viena, ar kas iš jaunikaičių ge-1 negeriančių svaiginamų gėrimų 
ria, ar ne. Pakol jus gyvenate! mirė tiktai 2, o iš tokio pat skai- 
nevedusiomis, jums vis viena tai, čiaus geriančiųjų mirė apie 80, 
bet pradėsite vedusiųjų gyvenimą j iš 600 sergančių cholera kitame 
ir tada bus jau pervėlai. Daug! mieste New Yorke nebuvo 
lengviau yra jums, mergaitės da
bar daryti savo įtekmę į jauni

Iš 25,000 Vakaras buvo Šv. Jurgio par.
svetainėje. Vaidinta “Žilė gal
von — velnias uodegon”. Vaidi
no Lietuvių Jaunimo Ratelio ar
tistai. } Vaidinta gerai. Žmo
nių buvo daug. Tik būtų gerai 
buvę, kad po trumpo vaidini
mo būtų vakaras praleistas blai
vai, nes moteroms taip ir pritik
tų. Bet to nebuvo. Svaigina
mi gėrimai buvo pardavinėjami

nei
vieno pilno blaivininko (abstinen
to), iš to galima išvesti, jog iš 

kaičius, juos sergėti nuo gėrimo J 100,000 sergančių cholera 40,000 
ir kreipti šalyn nuo to slidaus i vartodavo svaiginančius gėrimus.
kelio, atpratinti juos nuo gėrimo Alkolis nusilpnina kūną, o nusilp- taip, kaip ir daugelyje kitų 
įpročio. rodei būdamos mer- nintas kūnas lengviau pasiduoda1 kanj g

užkrečiamoms ligoms ir greičiau

Budavo užsispirs! ko nors pra
šyti, maldauti, ir prašyti tol, kol 
galutinai nesusilauksi raminan
čio atsakymo.

— Palauk, vaikeli, šv. Nieka
dos ; tada gausi prašomąjį dalyką.

Pramokęs šiek tiek skaityti, 
visaip varčiau kalendorių, žiū
rėjau, skaičiau jį bent kelius sy
kius skersai ir išilgai, bet nei to-

dystės darbų vykinti, apie ku
riuos pirma nei svajojo, nei mą
styti nemąstė.

Taip dalykams virtus su lai
svamaniais, mūsų tautininkai ir
gi praregėjo. Pirma jie visados 
taikindavosi į vidurį, bet to vi
durio negalėdavo surasti. Galop 
pamatė, kad to vidurio visai 
nėra. Negi tarp blogo ir gero

kio šventojo vardo, nei jam pa- gali būti koks nors vidurys? Jie
skirtos dienos neradau. Tada tik 
supratau, ką reiškia “Lauk šv. 
Niekados”. Tos šventės nėra ir

suprato, kad jei yra toks daik
tas nei geras, nei prastas, tai 
toks daiktais yra niekas, sero.

nebus, taigi, berods, nei lauktiI Taigi patįs pasiskubino virsti į 
nėra ko.. Į zero, ir prisišliejo prie gerosios

Kaip ten nebūtų, o vienok pusės, 
taip nelaukiamoji šventė atėjo.į Mūsiškiems cicilikams atbudo, 
Atėjo ji taip staiga, taip lieti- taip ilgai miegojusi sąžinė. Pir- 
kėtai, kad suirutė pasirodė di- mu kartu susipažino jie su gėda 
desnė, negu socijalistų makaulė- ir paraudo ištikrųjų, pamatę ko-
je. Bėgiojimas, judėjimas vir
to taip dideliu, kad rodėsi žmo
nės patruks belakstvdami. Mat, 
pasirodė, kad pas kievieną at
sirado visokių prižadėjimų, ku
riuos jis temanė išpildyti ant šv. 
Niekados. Tad kiekvienam bu- 
-vo rugiapiutė.

kius niekus jie mala ir kokį blo
gą darbą atlieka. Pajuto jos rei
kalingumą ir nepasijuto, kaip ta
po geresniais žmonėmis.

“Keleivis” daug po svietą ke
liavęs,xbet, matomai, niekur ne
buvo susitikęs su Teisybe, taigi, 
jos visai nepažinojo. Šmeižė, me-

Ketverge, balandžio 23 Jo Šven
tenybė Popiežius Pijus X priėmė 
Tartautinės Katalikų prieš alko- 
linės Sąjungos Pildomąjį Komite
tą. Sąjungos pirmininkas Baron 
Rujis de Beerembrouck iš Olan
dijos perskaitė Sąjungos atsišau
kimą, į kurį Šventas Tėvas atsa
kė nudžiuginimo ir padrąsinimo 
žodžiais. Jo Šventybė inėjo į mel- 
džionių rūmą, kame rado apie 
keturis šimtus Sąjungos narių, 
kurie turėjo Ryme kongresą, ir 
kiti du šimtu, kurie buvo iš įvai
rių viešpatijų, visus paragino uo
liai darbuoties toje svarbiausioje 
dirvoje ir suteikė Apaštališką Pa
laiminimą.

PATVIRTINIMO LAIŠKAS.
Mūsų Šventas Tėvas Popie

žius Pijus X, kuris širdingai pa
laimino du šimtu meldžionių 
Tarptautinės Katalikų Priešal-

naikinama, kurios svarbiausi rei
kalai nyksta. Užtaigi draugiškų 
darbų tarpe nėra kito svarbesnio 
reikalingesnio uždavinio už šitą.

mer
gaitėmis stengkities, kad jie atsi
sakytų nuo svaiginamų gėrimų!
Imkite nuo jų blaivybės prisieką, 
nes jums apsivedus bus už ko- j 

turėtie. Būkite tame dalyke' pamišimo 
tvirtos ir nežengkite nei žingsnio i Amerikos 
atgal!

3) Moterįs sujungkite visas sa
vo pajėgas ir stengkities kaip 
tik išgalite, kad paliuosavus mus 
nuo girtuoklystės vergijos! Mė
ginkite vyrus palenkti prie namų, 
tegu jie nesiilgėja smuklės drau-

Taigi, mūsų Aukščiausiam Ga- daugiau, negu piktu. Naudoki- 
nytojui patiks labai matyti Jū- kiekviena gera proga, nes ta
šų Sąjungą plečiant savo spėkas
su steigimu naujų Katalikų drau
gijų. Jo Šventybė išreiškia troš
kimą, kad kunigija visur padrą
sintų šitą darbą draugiško naujo 
apsišvietimo ir susivaldymo, o 
kad jie patįs pasistatytų pavyz
džių kiekvienoje kovos dėtoje su 
šiuo piktu, kuris ypač kaikurio- 
se viešpatijose skleidžia tiek daug 
gėdos tikinčiųjų tarp. Bet kova 
neprives prie pergalėjimo, jei ne
bus sustiprinta malda, sakramen
tais, ir abelna praktika prisima- 
rinimo: Jei Viešpats nepastatys Į sveikiems žmonėms, o jau sergan

i
būna jų paveiktas, negu kūnas 
blaivų žmonių.

Alkolis yra priežastimi proto 
Iš 760 pamišėlių, 

pamišėlių namuose 
400 buvo nuolatiniais girtuok
liais. Aplamai sakant, alkolis 
yra priežastimi daugybės ligų, 
ir net su saiku vartojamas kenkia 
sveikatai.

Gal kas pasakys, jog pažįstą 
žmonių, kurie nors ir labai geria,'

jgų! Su meile galima pasiekt daug' bet yra stiprus, sveiki ir sulau
kia žilos senatvės? Tokių žmo-

namų, veltui darbavosi, kurie sta
tė juos”. (Ps. CXXVT,I). Lai Jė
zaus Kristaus Evangelijos šviesa 

kolinės Sąjungos, prisako man iš-, apšviečia žmonių protus ir širdis, 
reikšti jums ir jūsų Sąjungai pasi"j0 pestilencija pasiliks užpa- 
tenkinimą ir dėkingumą kurį jis su sa'° pasekmėmis, ku-

Daugiausiai darbo turėjo lavo, trankėsi po teismus, kur su-
daug žadėjusieji, bet niekados ųc 
manantieji išpildyti tuos savo 
prižadus.

Reformos pasipylė, kaip iš gau
sybės rago.

Suvienytų Valstijų senosios 
partijos subruzdo ne juokais. 
Tų partijų atstovai, tiek žadan
tieji priešrenkamosiose kampa
nijose visokių žmonėms malonių 
ir pagerinimų, bet po laimėjimui 
gal vos šimtinę dalį savo priža
dėjimų teišpildantieji, turėjo ga
lutinai subruzti ir išpildyti tą, 
ką žadėjo.

Rusų valdžia nustojo viliojus 
liaudį savo retai kada išpildo
mais- prižadais. Cirltulerai plau
kė po cirkuleru ne vien viliu-

žinojo, kad tik tada galima me
luoti, jei turi už melą užsimokėti 
100 dol. Ant šv. Niekados jis 
galutinai susilaukė pasiaiškini-t 
mą nuo Kutros ir tą pačią die
ną išvydo ramų Teisybės veidą. 
Pamatęs tokią šviesybę, pasižiū
rėjo į savo juodą ypatų ir su
siprato blogą padaręs. Ant lai
mės žinojo dar vieną taisyklę, 
kad “gailėties niekad nėra per- 
vėlų”; taigi pasibarate galvą pe
lenais ir pradėjo gailėties savo 
blogų darbų.

“Laisvė” pamatė, kad perdaug 
laisvai tauškė niekus, perlaisvai 
drabstė purvais. Susiprato ir pa
liovė savo nelabąjį darbą.

“Kova” nustojo kovoti, nes

atjaučia priimdamas paliudijimą r*9s j* atgabena! Šventas Tėvas 
jūsų pagodos ir tikro prie- ^a'rainSai teikia palaiminimą jūsų 
lankumo Aukščiausia Ganyto- J Sąjungai ir visoms draugijoms iš 
jas linTu"" geros pasekmės kurių ji susideda; laimina jūsų 
prakilnioje karėje (crusa-- -Protektoriui> Jo Eminenciją Kar- 
dium), kurią jus vedat visa-'dinol{* Mercierių, kuris pasirodo 
me pasaulyje, pamatuotą ant J ve^u 8arkės sulaikyme alkolizmo 
Evangelijos principų ir tvarko- Pa^an^os *r aPmalšinime jo prie- 

žaščių. Su mano asmeniškai ge
rais pritarimais ir visais mano

mą autoritetu arba Bažnyčios val
džios Jis meldžia Dievą, kad teik
tųsi palaiminti jūsų uolybei, ku
rią išreiškiate kovodami priešais 
baisiausią rykštę, kuri baudžia 
žmonių kūnus ir sielas (dūšias), 
ir kuri atgabena su savimi tiek 
daug gamtinių ir moralių nelai
mių. Laimindamas pasistengimus 
visų katalikų draugijų suvienytų 
su jūsų Sąjungą, Šventas Tėvas 
laimina gerus norus visų, jūsų na
rių ir padrąsina, kad ištvertų sa-

LIETUVIŲ ZECERIŲ DOMAI!
Susitvėrė Lietuvių Zecerių 

Sąjunga Amerikoj.
Gegužės 25 d. Chicagoje susi

stvėrė lietuvių zecerių dr-ja var
du “Lietuvių Zecerių Sąjunga 
Amerikoje”. Mat, gyvenimas 
privertė ir juos organizuoties.

Į L. Z. S. A. kol kas prisirašė 
tik Chicagos zeceriai. Sąjungos 
įstatai bus išdirbti trumpu lai
ku.

Lietuviai zeceriai, norintieji 
prigulėti į L. Z. S. A., kreipki
tės šiuo adresu: A. Juozaitis, L. 
Z. A. sekretorius, 3247 Emerald 
avė., Chicago, III.

nių netaip greitai įveikia alko
lis dėlto, kad jų kūnas iš pri
gimimo buvo la.bai sveikas. Pa
imkim gabalą ąžuolo, jis kur kas 
ilgiaus atsispirs puvimui negu 
alksnis. Kietą medį drėgnumas 
netaip greitai paveikia. Tat jei
gu kietas. medis drėgnoje vieto- 
jėe gali ilgiau išlaikyti kokį de
šimtį metų, tai sausoje vietoje ga
lėtų išlaikyti dar kokį dešimtį 
metų. Tai galima prilyginti ir 
prie girtuoklio. Senas girtuoklis 
prisiartina prie karsto apie dešim
tį metų greičiau, nes alkolis pa
kirto be laiko jo tvirtą sveika- 

tiems tai tikri nuodai, bet vis i tą, dėlto jog mirko degtinėje
dėlto randasi žmonių, kurie tvir-1 kaip ąžuolinis medis drėgnume.1 LIŪS IR ATVIRLAIŠKIUS!!

da jūsų paaiškinimai ras pritari 
mą! Su piktu toli nenužengsite. 
Su tuo vyrus tik vejate iš namų 
į smuklę. Tiktai su meile viskas 
pasiekiama. Sukruskite visos prie 
bendro darbo — sergėkite nemuš 
ir šeimynas nuo alkolio! ’ ’

“R. G.”

AR ALKOLIS APSAUGOJA 
NUO LIGŲ?

Nors jau tiek kartų prirodyta, 
jog alkolis labai kenksmingas 
sveikatai, pavojingas gerti ir

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

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

“Draugo” Adm. ,

TAUTIEČIAI! PLATINKI
TE TAUTOS FONDO ŽENKLE-

linkėjimais jūsų didžiam ir šven
tam užsidavimui, teikitės priimti, 
Tamistos, mano visišką Mūsų 
Viešpatyje užsitikėjimą.

R. Card. Merry Del Vai. 
Dabar rodos nieks rfegalėtų 

abejoti ar katalikų Bažnyčia pil
nai pritaria Pilnosios Blaivybės Į 
judėjimui. ' K. P. S.

nustojo_ ___ , __
kingų pažadėjimų pilni, bet su- j dasiprotėjo, kad tai tik Don Ki- v0 gerbtiname apaštalavime, 
teikiantieji liaudžiai visokių lino- choto kova su malūnais. Su- Popiežiai pastaraisiais laikais 
sybių ir reikalingų reformų. Į silaikė garbinusi velnią ir, netu- patraukė domą į tą baisų ji pik-

Tas pats dėjos ir kitose šaly- rėdama daugiau ką veikti, pa-t tą, kurį jus stengiatės prašalinti j Estų dienraštyje indėta sekan- 
se bei viešpatystėse. | liovė gyvavusi. | ir išreiškė reikalą ūmai toje dirvo-i atsisaukimas: “Moterįs!

Atsivėrė plačios kapitalistų ki-1 “Naujienos susidūrė su realiu je darbuoties. Provincijų Koncili- j Galvokite apie tas savo nelaimin-
šenės, jų širdįs suminkštėjo ir vie- gyvenimu, nustojo talpinti var- jai, visų pasaulio dalių Vyskupai; 8’?sias seseris, kurių vyrai nesi-
ton šalto biznio, stropiai prade- nų “riktuotus” nešvarius pa- pakėlė trukšmo balsą ir sužadino raPma aPie savo šeimyną, bet

veikalėlius, pasiryžo nebeskriau- žmonių sąžines. Sekdami juos vy- va*kiis ir žmonas priverčia ba-
sti savo darbininkų, — atmokėjo rai tikėjimo, sąžinės, ir veiklu- Į kad patiems užtektų dėl
darbininkams kas jiems prigu-, mo, savo žodžiais ir pavyzdžiais alkolio!
Ii. Ir tai buvo tikra naujiena. ' įsteigė išganingą judėjimą kata- Galvokite apie tas savo nelai- 

“Pirmyn” sustojo bridęs pir- į likų Blaivybės organizacijose. O mingasias seseris, kurios turi 
myn į purvus ir pradėjo trauk- kaip naudinga yra nuroSyti kokia slėpties nuo vyro, kada jis svi-
tis iš jų atgal.... tai pestilencija arba užkrąti liga ruodamas grįžta namon, kad ne

Bet ar suskaitysi viską, kas yra alkolizmas ekonomiškose, rao-
atsitiko ir gali atsitikti ant šv. iralėse ir gamtinėse veikmėse, pa-
Niekados? Galima būtų prira- rodant sunaikinimą asmens svei-! už jūsų geresnę ateitį. Jus ne- 
šyti visą knygą, bet ar gelbės I katos, proto, sąžinės, ir liuosybės drįstate pasilikti šaltos štame 
tas nors biskį, ar susipras kas visąkas per jį yra mažinamą ir su
daryti šiandien, tuojaus tą, ką jie gaišinama; per alkolį šehnynos 
atidėlioja ant šv. Niekados? ' i naikinamos, kuriose darosi maiš-

jo rūpinties darbininkų būvio pa
gerinimu, apsaugojimu darbinin
kų nuo nelaimingų atsitikimų.

Bet užvis turėjo vargo soci- 
jalistai, tie visokių ant žemės 
linksmybių žadėtojai, neva darbi- 
nikų švietėjai, teorijoje nuskriau
stųjų užtarėjai, o praktikoje iš 
tų skriaudžiamųjų duoną val
gantieji ir turtus sau kraunan
tieji. Reikėjo kaip nors tverti 
žadėtąjį rojų. Darė viską, ką tik 
jų negudrios galvos suteikė. Ga
lutinai šiaip taip sulipdė. Bet 
tas jų “rojus” nedalaikė nei va-

ESTŲ BLAIVININKŲ ATSI-. 
ŠAUKIMAS Į MOTERIS.

gavus mušimo!
Kova su alkoliu yra kova ir

dalyke. Tverkimės darbo! Boi-
I kotuosime svaiginančius gėrimus
Šventadieniais, kovosime visoje

Pužas. | tai ir netvarka; per jį draugija žemėje su nedoru priešu alkoliu
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Redakcijos Atsakymai.
Panl Niurkai. Netinka.
Beržo Lapeliui. Labai mums būtų

malonu talpinti tamstos raštelius, bet 
truputi pavėlavote. Panašią žinią mums 
pranešė kitas mūsų bendradarbis ank
sčiau. Eiles peržiflrėSime. Rašynėkie 
mums dažniau. Ačiū už linkėjimus.

Jurgiui, Zetai, Parapijonui. Tamstų 
rašteliu* gavome. Peržiūrėsime.

Sekretorius: — J. ▼. Kovas, 21 
Congress avė., Waterbury, Conn.

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

“Blaivyb. Dirvos” redaktoriui, 
Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence 
•t., Worcester, Mass.

Apgarsinimai.
IŠGELBĖTAS.

Męs apturėjome sekantį laiš
kų iš Mr. Jos. Vodieka apie jojo 
mažos dukters išgelbėjimų. ‘‘Ma
no penkių metų duktė kentė gan 
ilgą laiką nuo skilvio ir vidurių 
ligos. Aš užsakiau dvi bonkas 
Trinerio ^Amerikoniško Kartaus 
Vyno Gliksiro ir tuom išgelbėjau 
savo mergaitę. Su pagarba, Jos.
,Vodieka, R. F. D. No. 2, Swartz 
Creek, Mieli.”. Tai rodo greitą 

rigerą Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Gliksiro veikmę 
kai-kuriese skilvio ir vidurių li
gose. Jisai yra labai gera karčių 
žolių ir puikaus raudono vyno 
kombinacija, kuri parodė dauge
lyje atsitikimų savo nuopelnus ir 
kurią mes galime sanžinigai pa
tarti. Tasai vaistas išvalys ir su
stiprins kūną. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufaeturer, 133—1339 
So. Ashland avė., Chieago, III. 
Peršalimuose trinkite kaktą ir 
krutinę Trinerio Linimentu. Pa
bandykite jįjį kiekviename skau
dėjime.

Lietuvių Katalikų Federacijos 
m Centro Valdytos aatraiai:

Prez. Rev. J. Migiu*, Box 253, 
Ehsrcrorth, Pa.

Vice-prez. Rev. F. B. Serafinai, 
10806 Wabash avė., Chicago, HL

Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O. 
Box 105, Export, Pa.

Kas. B. W. Washner, 1514 
Corson st., S. S. Pittsburg, Pa.

Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- 
nis, 318 Fonrth avė., Home- 
■ted, Pa.

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

Liet Im, Dr-jos Cent. Valdybos 
Antrašai:

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

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

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

Rašt., A. M. Stanelis 49 Wap> 
wick st., Newark, N. J. 
Visuokiuose susinėsimuose kreip 
kitės prie raštininko.

WILKES BARBE, PA.
Kun. Szupšinskas, 190 S. Meade, st. 

J. Stulgaitis, 122 S. Meade str.,
GIRARDVILLE PA.

Kun. Pr. Augustaitis, St. Vincenta 
Rektory.

VVAUKEGAN, ILL.
Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st.

ATHOL, MASS.
Jonas E. Karosas, Lithuanian Store

BALTIMORE MD.
Vasiliaukas, J. S. 112 Greene st. 
Kvietkus Simonas 316 Earp str.

E. ST. LOTUS, ILL.
Petravičiūtė Ona 1133 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. 80th str.,
P. Sukis, 2118 St. Clair avė.

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

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

KELIAUJANTIS AGENTAS.
Aleks. Jurgelįąvičia Iš Cicero, III.

PAIEŠKOJIMAI.
Aš Mikas Jasukevičius iš Trakiškių 

k., Starapolės pav., Suvalkų gub., ieš
kau savo draugo Petro Petkevičiaus, 
jau 5 m. kai Amerikoj. Turiu labai 
svarbų reikalą ir jis pats ar kas apie 
jį žinote praneškite šiuo antrašu:

Mikas Jasukevičius,
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Automobiliu Gumos
Dirbtuvių Kainomis

Sutausok nn 30 Iki 60 nuošimčiu

Guma Triuba
28x3 $ 7.20 < 1.65
30x3 7.80-, - 1.95
80x3 tt 10.80 2.80 , ,
82x3 tt 11.90 2.95
34x3 tt 12.40 ' 3.00
32x4 13.70 3.35
33x4 14.80 3.50
34x4 16.80 3.60
36x4 17.85 3.90
35x4tt 19.75 4.85
36x4 tt 19.85 4.90
87x4tt 21.50 5.10
37x5 24.90 5.90

Visokio didumo turime ant rankų
Nečinžiančios gumos (Non-Skid tires) 
15 nuošimčiu brangiau, raudonos tru- 
bos 10 nuošimčiu brangiau neg pilkos 
Visoe naujos, švarios, šviežios gva- 
rautuotos gumos. Geriausio ir neprigul- 
mingo išdirbimo. Pirk tiesiai nuo 
mūsų ir taupyk pinigus. 5 nuošimčiai 
nuleidžiama užmokant sykiu su už
sakymu. C. O. D. gavus 10 nuošim
čiu mokesnies. Leidžiame peržiūrėti. 
TIRE FACTORIES SALES CO. 

Dep. A. Dayton, Ohio.

ggagg_ m_
ir (tartai Ito laikraitį "LIETUW"| 

Gal nežinai kur |ą gauti?

i iLIETUVA* 9

Glsa |au 21 šratai CMcage, HHnota kaa 
Pštayiia ir paduoda daugiausiai gerą ir 
Svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir 
viso sviete, o preounrarata kaitaefa ma
tui lik *2.00, pusei motų fl.OO.

Ralyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
32S2 Se. HatsM lt., CltiCAM, ILL

>325 g325
LOTAI ANT PARDAVIMO

Netoli nuo Marąuette Park 63 ir 
IVestern are. karai. Netoli šv. Kazi
miero Seminarijos.

Biuras ir vanduo įvesti. Lengvus 
išmokesniai

WALSH, BAKER and UGLOW, 
šiaurvakarinis kanapas 63čioe Ir

W este r n avė..
•Telefonas Englewood 8404 

$325 8325

Ieškau Jurgio Linkevičiaus, Sidla- 
vo par., Kauno gub. Pirma gyveno 
Chicagoje, dabar sako išvažiavęs į 
Brockton, Mass. Jis pats ar kas kitas 
atsišaukite šiuo antrašu:

Juozas Linkevičius,
Room H, Eiss Hali, Valparaiso, Ind.

“DRAUGO” AGENTAI.
Paduodame čionai surašą mu 

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

CHICAGO, ILL.
Kun. Ambrozaitis, 2323 W. 23 PI. 
Drazdauskas, Juozas 1080G Wabnsh avė. 
Domijonaitis M. J. 903 W. 33rd str. 
Gąlminas. Dominikas 6004 8. State st. 
Jučas, Vincas 3252 S. Halsted st.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
8usiv. Liet. Rymo-Kat. Am. Valdybos 

antrašai:
Prezid. — Viktoras Lapinskas, 601 

W. Mahanoy avė., Malianoy City, Pa.
Vice-prez, C. J. Krušinskas, 59 Ten 

Ejck st., Brooklyn, N. Y. — 458 Main 
st., Edwardsville, AVilkes-Barre, Pa.

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

Kasos Globėjai: Martynas Kadžcn-s- 
kis, 2118 W. 20th st., Chicago, 111 M Kun‘ Kazakas- 1644 Wabansia avė., 
jui,,. ircr v , i . ’ , Kun. A. Petraitis, 8801 Saginan avė.Milukas, 3666 Richmond st., Philadel- T T ’ onn s.„.,

Tl ’ J. J. Polekas, 1802 W. 46tli str.pina, Pa.
Knygius — Kuu. S. J. Struckus, P.

O. Vanamie, Pa.
Dvas. Vadovas — Kun. J. Dumčius,

P. O. Minersville, Pa.
" ■ -ta

“LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pirm. N. A. Norkūnas, 1GG Mel
rose st. Montello, Mass

Vice-pirm. A. Jankauskas, 131
G. Merrimack st. Loįvell, Mass.

Raštininkas S. Bugnavičius, Bos
251, Lewiston, Me.

Iždininkas Ch. Urbonas, 2G1 W.
Broadvvey st., S. Boston, Mass.

Kasos globėjai: St. Mačulis, 185
Chesnut st. Laivrenee, Mass.
Agota Simanonintė, Lauwrence
Mass.

Dvasiškas vadovas kun. Jusaitis,
Laivrence, Mass.

PARDAVIMUI NAMAI.
2-jų gyvenimų namai.

6801 Artesian avė., Chicago, Hl,

PARDAVIMUI 3403 Wallace st.
Geri mūro namai. 6 kambariai, 

tuoletas, gazas. Taip-pat krautuvė ge
roje vietoje. Viskas už $2500. Mažą
dalį įmokėti.

Ernis E., Feney, 3108 Wallace st.

MRS. M. BANĮ S

C JU?y MOKOS VH&NVUVS r 
V Grąžiau koUgi)t| vitiavas w

Tale Ir Harvarde, kiekvienas 9 c. x 24 
coi. Princeton, Cornell, Michigano 

Kiekvienai 7 cel. z 21 cob
Visi geriausio milo su milo antgal 

viais, stulpeliais, radčmie, maskotais 
$68Manyare. .Un '*aetiz-aas.lLiėij„vo 
padarytais tikrose spalvose. Tas pui
kus Buriakimas siunčiamas nž 50 e., 
ir 5 centus kraaos ženklelių už prisiun
timą. Siųsk tuojaus;

HOVARD SPEC1ALTY COMPANY 
Dayton, Oklo.

Gerų lentų pigiai
EIK RAS

Carr Bros. Wrecking Co.
Onei

Vartotas namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams po- 
peias, vynių, plumbingų ir t. t.
3005-3039 So. Halsted St.
Phone Yards 1294 CHICAGO

PAUL MAŽEIKA
UNMIĮTMH t «UTS irVEBY 

3315 Auiuin Avė. Tel. Yaris 1131

Pirmas lietuviškas karabonas mieste 
Chicagos ir geriansi automobiliai. Pra
nešu visiems lietuviškiems graboriams 
kad reikale kreiptasi ne prie^vetimtau- 
čių, bet prie savojo, jau gerai visiems ži
nomo, nes gyvena Chicagoje jau 15 m.

Autonroblliai pirumdvnl dteių

Jei nori žinių iš
Škotijos ar Anglijos

Išsirašyk dvisavaitinį laikraštį

"IŠEIVIŲ DRAUGA”
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris 
Pašei metu 30 centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend,ĮLanarkshire,

Scotland.

NEW CITY MUZIKOS MOKYKLA.

Didžiausia muzikos mokykla ant 
Town of Lake. Muzikos inrankiai dy
kai. Moko dainuoti, ant smuiko ir pia
no, taip-pat Ragtime piano.

Gvarantuoti pianai ant pardavimo, 
Balsai sutaikinti ir sutaisyti. Seni 
smuikai ant pardavimo.

4603 So. Ashland avė.

MUZIKOS LEKCIJOS.
4 mėnesių kursas po 2 lekcijas į sav. 

$20.00, Pavienės lekcijos 75c. Kitų 
miestų mokiniams duodu instrukcijas 
piano arba harmonijos, lietuviškai arba 
angliškai, per laškus, už tą pačią prekę.

Tai geriausia proga, ypač vaikams ir 
mergaitėms apleidusiems mokyklą, per 
vasarą pasimokyti muzikos.

Su visokiais klausimais kreipkitės: 
V. A. Greičius,

2002 St. Clair avė., Cleveland, Ohio.

Dr. A. Yuška
1749 So. Halsted St. CHICAGO

Tel. Canal 2118

Tai yra vienintelis 
Ruso Amerikon, biuras 
įsteigtas pagal Illino- 
jaus Valstijos tiesas sa 
10000 dolerių kapitalo. 
Jis gyvuoja nuo 1892 
m. Padaro visokius

teisiškus raštus, pardavimo popieras ir 
kitus dokumentus. Parduoda šifkar- 
tes ant visų linijų. Siunčia pinigus 
padėti į Rusijos ' Valdžios bankas ir 
išgauna bankos knygutes per penkios 

i savaites. Del kainų ir platesnių 
■žinių malonėkite kreiptis į RUSSIAN 
AMERICAN BUREAU, 160 N. FIPTH 

: AVĖ. kampas RANDOLPH ir LAKE 
' ST., CHICAGO, ILL.

EXTRA
7 reikalingi da-Jj 

lykai vertės
$25.00

tik už

$ $ Jums

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

Town of Lake).
Pirmininkas — V. Pauktša, 

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

1660 W. 47th st.
Rast. — L. Abaravičius, 4338 

Bo. Hermitage avė.
Knygvedis —- Jonas Černiaus

kas, 4459 So. Wood st.,
iždininkas — Kazimieras Vana- 

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

Palekas, 1802 W. 46th st.,

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

231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y.
Raštininkas — Kun. M. A. Pan-
kauskaa.
<43 Park avė., Bridgeport Conn
Kasininkas — Kun. A. Kodis, Steponavičius, Jonas 214 Ripley Place 

225 High st., Brooklyn, N. Y.
Kasos Globėjai: Martynas Ka-

Simutis, Leonardas, 717 W. 18tb st. 
Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.

BROOKLYN, N. Y.
Dainuškas, 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.

NEWARK, N. J.
Brazauskas, J. 202 Jefferson st.
Jucys, Petras 105 Warrvick st.
Leščinskas, IValter 196 New York avė.

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

WATERBURY, CONN.
Buškus, Boleslavas 866 Bunk st.

WORCESTER, MASS.
čižauskas, Jonas 13 Warverly st. 
Paltanavičius, M., 15 Milbury, St.

St. Charles, UI.
Knn. Course, Robert

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

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis, 1506 8. 49th Ct.

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

Stankus, Pr. 808 Middle str.

MASPETH N. Y.
Gražulis, Jurgis 88 Clinton avė.

SILVER CREEK, PA.
Gudaitis, Antanas

LOWELL, MASS.
Kun. Jakaitis, A. 94 Bradford st. 
Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st. 
Skusevičia. Tarnas 40 Ckntillion st.

MONTEKUO, MASS.
Juška, Vincas 129 Melrose st.

NORWOOD, MASS.
Pieža, Jonas 568 Pleasant st.
Jarnsevičia, Jonas 1048 Washington st.

L1ETUVIŠXA AKUŠERKA
Pranešu visiems, jog aš persikėliau nuo Bridge“ 

porto ant į vakarus V/est Side.
2239 W. 23rd PI. Tel. Canal 6070

„ PREMIER
“NON PUNCTURE”

Automobolių gumas gvarantuojame 7500 
mylių važiavimo.

šitos gumos gvarantuojamos kaipo išlai
kančios ilgiausią kelionę, tečiau parduo
dama net pigiau neg gumos paprasto gva
rantavimo. Tas gvarantavimas api
ma perdurimą, išsipūtimą ir visuoti
ną nusidėvėjimą. Gvarancija apima 
7,500 mylių kelionės išskyrus tyčia 
padarytą blėdį. šitos gumos padarytos 
sunkiausiems bandymams.

Jungtinių Valstijų valdžia siunčia 
užsakymus toms gumoms į mūsų san
krovą.
Kaip SPECIJALĮ ĮVEDAMĄJĮ pa- 
siulijimą mes skiriame per 10 dienų 
sekančią kainą *•

GUMOS — TRUBOS

Viskas kas vyrui reikalinga
1$ Visi barzdų skutimui 1$ 

10 DALYKŲ 10
Kad apskelbti mūšų Universalius 

skutimo įrankius ir-universalius išdir 
bintus mes parduodame tik per trum 
pą laiką tuos 3 dolerių vertės skuti
mo įrankius už vieną doLerį. Mes 
parduodame savo išdirbinius tiesiai 
ir dėlto jus sutaupinate visą uždar
bį, kurį sau pasiima agentai, kurie 
kaip žinote gerai uždirba.

1. Indubnsiai sugaląsta britva.
1. 5 colių muilui šepetys.
1. Britvai diržas, užpakalyje drobė.
1. Ntkeliuotar vefl^odis.
1. 33 colių barberių abrusas.
1. šmotelis skutimui muilo.
1. Dėžutė Talkum miltelių.
1. Pagražintas porceliano puodelis
1. Aumino barberių šukos.
1. šerinis šepetys.
Visi tie dalykai sudėti gražioje dė

žutėje $1.00 pinigus arba money or
deriu. Prisiuntimas 10 centų.

UNIVERSAL PRODUCT CO.
Dayton, Ohio.

Reikalingas
tekstinis zeceris, atsišaukite pas

Universal Printing Co.
227 undenSt., SCRANTGN,PA.

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. 
Vienintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikradžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai 
įšpiaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Su 
juo 7 šūviais nikeliuotą revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pa
gražinimų, špilką dykai. Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas 
$15.00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalyku kur kitur, bet 
pamatyk mūsų laikrodžius. Speeijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbi
mą parašydami savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau 
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentai 
$5.85 ir espreso kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM 
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

BO8TON,
Valiukonis, Petras 
švagždys, Leonas 
Mikalauskas, Povilas

MASS.
261 Broadway 
261 Broadway 

248 4th st.

ELIZABETH, N. J.

BALTIMORE. MD.
Pautienius Juozas 722 Lexinton st

1OO
Puikių ir Spalvuotų 

ATVYRUČIŲ

PARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų 

gatavų su ariamais lankais, su sodais 
ir budinkais, su prastais ir labai ge
rais budinkais, turiu mažų ir didelių, 
farmų ant pardavimo, žemės lygios su 
moliu, su juodžemių » su smelu 
maišytbs. Neišdirbtos žemės turiu 1d- 
sokins rūšies: lygios, su kelmais, kitos 
su m/džiais trečios — pliki laukai, 
kur gąli eiti ir arti be valymo. Par
duodu visokio didumo plotais arti 
mięsttfeų ir priepat gelškelių. Didžiau- 
sioje‘'fiįetuvių 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 pardodu, ant leng
viausiu išmokėjimų. Atvažioki touj 
ir kaip pribūsi į Peacock tuoj 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-

_ ,, . .... . sirinkti tinkamiausią vietą. Rašyki tuojDaugeliu yra skaisčių, retai užtinkamų _ . . \ . . / , ,
DjvvTvaTn nuj-sTrr iu-rvnr<T ttt ro Gausi knygelių apie kainą ir viso kraš-

dzevrgkis, 2118 W. 20th st., Chi
cago, III., M. Milukas, 3666 Rich- 
naond st., Philadelphia, Pa.

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

ADRESAI P. BLAIVININKŲ 
SUSIVIENIJIMO.

Pirmininkas: — Rev. A. Brička, 
M557 So. Wood st., Chicago, IlL

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

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

Dvasič. vadovas. — Rev. P. Sau- 
rusaitis, 46 Congress avė., Vater- 
fcury, Conn.

NEW YORK, N. Y.
Navickas, Jonas 32 Dominick st.

BRIDGEPORT, CONN.
Saučūnas, Jonas 41 Johnson st.

HARTFORD, CONN.
Kneizis, Antanas 41 Capital avė.

NEW BRaTAIN, OONMT.
Kun. J. žebris, 396 Church St.

NEW HAVEN. OONN.
Kamantauskas, Petram, 145 St. John t.s 

•
PHILADELPHIA, PA. 

Mižkevicz, J. B. 1135 Sarak st. 8. S. 
V. Petinas, 416 N. Marshall st.,

PITTHBURGR. PA. 
Miškeviee, J. B., HM Sarak st.. S. S.

P. Zsveckas, 425 Paraon str.

28x3 $ 9.20 $ 2.00
30x3 10.25 2.30
30x3 tt 13.50 2.80
32x3 tt 14.05 3.00
34x3 tt 15.25 8.20
31x4 17.00 3.25
32x4 18.00 3.30
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60
35x4 21.00 3.80
36x4 22.00 3.90
35x4tt 26.00 5.00
36x4tt 27.00 5.10
37x4 tt 27.50 5.15
37x5 32.60 5.40

Turime visokio didumo. Nečiuožian

PAVEIKSLŲ GRAŽIŲ MODELIŲ IR 
ARTISČIŲ

Taip-pat savaimi pripildančios 
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS 

(fountain pen).

Viskas tik už 50 centų.
Pigiausias pardavimas prekių už pui

kias atvirutes ir retai sutinkamas dai 
lės paveikslus. Daugelis yra sunku 
gauti ir yra parduodami už tiek kiek 
mes parduodame visus sykiu. Jie bus 
greitai išparduoti mylėtojams gamtos 
gražybių, kurie mėgsta retai randa 
mus dailės paveikslus, puikų modelių.

Gera rašomoji plunksna (fountain Perviršis (uždirbtas) .. $300000
pen) veltui su kiekvienu užsakymu. padėjimų .................... $1,650,000

Moka 3 nuošimčius už padėtus 
pinigus.

Henry Lces — Prezidentas, 
A. K. De Witt — Kasininkas 

18—19

to mapą dovanai.
Adresuok:

Anton Kiedis.
Peacock, Lake County, Michigan.

First National 
BANK,

of
PLYMOUTH, PA.

UŽDĖTA 1864.
Kapitalas ...................... $100000

čios (Non-Skids). 20 nuošimčiu bran
giau. 5 nuošimčių nuleidžiama jei 
prisiusi pinigus sykiu su užsakymu ir 
ir jei vienu kartu užsakai du pri- 
siuntimns dykai. C. O. D. gavus 15 
nuošimčiu visos sumos. Turime ap- 
rybuotą skaičių, taigi patariame ne
laukti ilgai siunčiant užsakymą. Mes 
parduodame tik vartotojui ir pirkė
jas turi parankumą uždirbti par- 
kupčių uždarbį.

Nepraduriami sustiprinto j ai. 
(NON PUNCTUARE RELINERS) 
Vartok mūsų sustiprintojus, jie

neleidžia išslpnsti ir sulaiko 90ę}, pra- 
sidurimų, beto jie suteikia daug tūk
stančių mylių kelionės patarnavimo. 
Kada savo gumose važiuoji be rūpesnio 
ir gumų sugedimo.

Visoms 3 colių gumoms ....,$ 1.95 
Visoms 3tt colių gumoms ,...$2.20
Visoms 4-colių gumoms ............. $2.60
Visoms 4ttcolių gumoms ......$2.75
Visoms 5 colių gumoms ............. $2.90
Visoms 5tt colių gumoms ....$3.00

Hon-Pimcture Tire Factory
Dayton, Ohio.

ARION MU8IC STORE

ArmenUtoa. akardima .ImtearUnaa, arouikai bi«a< 
K ranto v8 atvira Iki # vai. vak. Medelio- 

nUa Iki 12 vai. IM* So. Meleta. Mt.

Jos vienos yra parduodamos krautu 
vėse po dolerį.

100 gražių atviručių Ir plunksna tik
už 50c, ir 10 centų už prisiuntimą.

Art Portrayal Co.
DAYTON, OHIO.

HvLai Londono "Tango” kaklariiis 
Dj Kdl ■•gvelyn Thaw” brasletas

Tie du gražus dalykai labai ieško- 
komi geresnės draugijos moterų.
Yorke ir kituose miestuose. Jie yra 
gražus ir dailus auksu padabinti da
lykai, kurie palinksmins širdį kiek
vienos merginos ar moters ar tai jau 
nos ar senos. Labai puikus ir vilio
jantis.

Mūsų pasiulijimas dykai. Mes skel
biame. Spearment kramtimo gumą ir 
norime, kad būtų kiekvienuose na
muose toji puiki ir sveika guma. Ji ' 
pasaldina kvėpavimą, pabaltina dan- j 
tis ir padeda virkštinimui. Ji atgai
vina ir patenkina visus. Kiekvienam 
prisiuntusiam tik 50c ir 10 centų už 
prisiuntimą mes išsiųsime didelę dėžę 
20 paprastų 5 centinių pakelių Spear- 
mint gumos ir indėsime gražų “Tan
go” kaklaraištį ir "Evelyn Thara’’ 
bransaletą visiškai dykai.

Tas pasiulijimas yra tik trumpam 
laikui. Ne daugiau kaip du užsaky
mai vienam žmogui. Perkupčiams ne 
neparduodame.

UNITED BALU COMPANY 
Dayton, Ohio, P. O. Box 101

Vyrų ir jaunikaičių naujau
sios mados drabužiai. Gerai pa
siūti už $12.00, $15.00, 18.00 ir 
$20.00. Už tuos pačius drabužius 
kitose krautuvėse reikalauja 
$5.00daugiau. Mes siūvame dra
panas ant užsakymo. Geri vyrų 
čeverykai, skrybėlės ir papuoša
lai Dykai $1.00 jei pirksi už $10.00 ir 
dengiau ir jei atneši šj apskelbimą.

LAMM BROS. CLOTHINO CO.
113S-1139 Milwaukee Avė.

Visicmt vieni kiina.

Telefonu Yarde 94<

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto t IU 10 mm> 
1 po plotu iki 3 irnuo 7 iki $ vakaro.
4627 S. AeMudAve., CNICASS, ILL.

TetoSmat Orover J177

TheAshland Restorasija
Užlaikoma Pappoo brolių

Oeral šinoma vieta
4630 So. Ashland Avė.

“VILTIS”
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

♦» DIENRAŠTIS «
Einą kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes.

“Vilties” dienraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vlinūje. 
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 reikalaij 
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 — Amerikoje, 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: 20) Lietuvių raštų bibliografija ir kritika. 
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų 
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliei, 
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” kalendoriif-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, 
kuris praneša redakcijai savo adresą. .

“Vilties” dieraštis užsisakvti galima jos Administraeijoje Vilniuje. 
Prieglaudos g-lė (Bogodelnyj pareulok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo

kiekvieno mėnesio 1 dienos.
Atsakomasis “Vilties” dienraščio Redaktorius — Leidėjas,

Pr DOVYDAITIS

The La Šalie Street 
Į Trust and Savings Bank Į

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1MWO.OO Pervirszis {250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAL SAVINGS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

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

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

WILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES O. 
FOX ižd., THOS. MCDONALD iid. pod., M. H. L1STON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE



DRAUGAS Birželio (June) 4, 1914.

New City 

SAVINGS B INK
A. J. BIERŽINSKI, Pres.

i
4601 So. Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL.

a m ■

h

Priima pinigus taupinimui ir moka 3čią nuoš. metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account.
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams.
Siunčia pinigus j Lietuvą ir kitur.
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietuvon 

parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Biznius ir 

Rakandus ir visokį turtą geriausiose kompanijose.
Skolina pinigus ant Properčių Chicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri “Abstracts” pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtina pas Konsulį. 
Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus. 
Kiekviename reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINOS BANK, 

o gausite Mandagi}, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

Atpiginti Vyrų Drabužiai
Naujos mados siutai, kur buvo parduodami po $35.00, $45 ir 

$50.00 dabar parsiduoda už $10.00 iki $20.00. Antrarankiai siutai; 
kurie buvo daryti už $50.00 ir $50.00 dabar parsiduoda po $5.00 ir 
augščiau.

Didelis pasiriukimas kelnių buvusių po $4, $5 ir $6 — dabar 
po $2.50.

Speeijališkos kainos ant skrynių ir valizų.
Reikalaujant laiškais, greitai išpildome.

S. GORDON, 1415 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Drover 4121

Marijona Katauskiene
LIETUVIŠKA AKl'ŠERKA

Duodu gerus patarimus, atlieku darbą atsakan
čiai. Pranešu jog persikėliau naujon vieton
843 W. 33rd Street.

Tel. Yards 1594

ED. REUTER
Didžiause siuvamų mašinų krau
tuvė. Mašinas parduodame nuo 
$3.00 ir augščiau.

1616 W. 471h St. Chicago, III.

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

giu*, 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 

randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičūnas
GYDO (VAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

/r
TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

Kas ketina grįžti į Lietuvą arbanorl 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 įsitėmyti sis švarbus dalykas, kad- - - - - - - - - - - - -

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. W1EGNER
DAKTARAS

(Kalba lietuviškai)
3337 S. Morgan St., Chicago

Speci jalis pasiulijimas pančeky
Gvarantuotos Wear-Ever pančia- 

kos vyrams ir moterims 
Ypatingas pasiulijmas moterims
Tiktai per paskirtą laiką —

Sesios poros mūsų puikiausių 35c. 
vertės moterų pančiakų: juodos, ru
dos, arba baltos spalvos su rašytu 
gvarantavimu už 1 dol. ir 10 centų 
už prisiuntimą, etc.

YPATINGAS PASIULUIMAS 
VYRAMS.

Tik per trumpą laiką šešios poros 
mūsų geriausių 35c gvarantuotų pan- 
čekų visokios spalvos su rašytu gva
rantavimu ir mūsų gerai žinomus Vyrų 
Paradise keliarisčius už vieną dolerį; 
ir 10 centų už prisiuntimą etc.

Jus žinote tas paniekas, jos išlai
kė bandymus, kur kitos negalėjo. Jos 
neturi siūlių, kurios ardytųsi. Jos nie
kados neijisitampo viršui ir nepalieka 
kaip maišai, nes yra nunertos ne įspau
stos. Jos gvarantuojamos gerumu, sti
liumi, geriausia medžiaga ir darbu, 
niekados nenublukimu ir išlaikymu 
per šešius mėnesius nesukiurusiomis, 
arba nauja veltui.

Nelauk, reikalauk pakol pasiuliji
mas pasibaigs. .'"Paduok kokio didu
mo nori.
WEAREVER HOSIERY COMPANY 

Dayton, Ohio.

EIK PAS
5. Kulvinsky pirkti naujausios ma
dos drabužius ir vyrų papuošalus. 
Mes duodalr. geriausi tavorą už 
žemiausią mokesnį. “Mes sten
giamės patenkinti” ir tuo išau- 
klėjome savo krautuvę.
Neužmiršk numerio

4558 So. Ashland Avė.
Šiaurvakarius kampas 46tos gatvės

Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

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

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

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

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

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

Bell System

TMINTIS išdaro dažnai keistus daly- 

'kus. Ja negalima pasitikėti šaukiant te

lefono numerį.

Begalinės kombinacijas yra galimos su nume

riais. Lengva yra perstatyti numerius.

Daug klaidingų sujungimų galima išvengti vi

suomet atsiskleidžiaut “directory” pirm negu 

šaukiant.

Chicago 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

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!

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street,

Rašyk tuojaus.

Chicago, III.

rr .v.r 3473 J s KAWALLS 
LIETUVIS FOTOGRAFA*

1624 w. 47th 5t. Kertė Marshfleld Avė. netotl nuo Ashland Ate. 
3t Na.jaaai ir geriausi paveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikimams. Ateik ii pats pamatyk.

“ATEITISn

Naujas Sąvaitinis Laikraštis. •
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo

nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.

“ATEITIS” yra bepartyviskas 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 veikimą. 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 Massacbusetts val

stijos tiesų reikalavimą.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me

tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.C0 metams ir $1.25 pusei melų.

“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

Depositors State & Savings Bank
Po Jungtinių Valstijų priežiūra

Kapitalas ir perviršis $375.000.00
4633-4637 So. Ashland Avė.

Yra tai vienatinis didžiausias Lenkiskai-LietuvHl.PS Bankas apielinkėje Stock vardų 
kuriame yra saugiause vieta dėl padėjimo savo pinigų ant knygelės ar į taupinimo skyrių, 
kur Bankas moka 3 procentą ant metiĮ kožnų linų Liepos ir Sausio n » m šių.

Lcnkiškai-Lietuv. Bankas skolina pinigus pirkimui namų ir lotų art krj’vų išlygų.
Pigiausiai galite įgyti lotą arba namą per tarpinikystv Zaleckio ir Minės Lenkiškai 

Lietuviškam Banke. Nėra kito pavietavo Banko, kuiis butų drūtesnis, geresnis ir sau
gesnis kaip musų Lenki kai-Lietuviškas Bankas.
Šipkortės ir Siuntimas pinig. Parsamdome bankines skrynutes.
Jonas F. Smtilski Boleslovas Zalecki Jos. J. Šlikas
vedėjas direkcijos prezidentas bankos real esi ate vedėjas

“Visada Jums tarnauta”
Lackavvanna Trust Company

“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus”

400 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.
Bankos 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 Lackawannos 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 i visas ir ii visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.

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

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

Atvira kasdiena nno 9 vai. vak.

eeee«ee<*«<*<^eeeeK<***«eee«€eee<*<**<************$
* Pirmutinis Lietuviškas New Yorke *

! UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS f

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

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

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

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

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti j Lietuvą ir pirkti 
«au vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Rusija.
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminar i j a
CHICAGOJE.

Viensolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštsonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo,).

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

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

iiuo Antrais :

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
>SW« s MSSSSSSSasSSSMSMMM

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas bu perviriiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiurom. 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. TvLoMa 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigų. Galim; 
susišnekėti lietuviškai.

G. M. Postlethvraite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavime*

Naudinga ir kiek vienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koC '"'Msla- 

pių, didelio formato ir sut<. Tia 
svarbiausių žinių iŠ Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas istams $2, puseej metų $1.
Užsirašyt Katalikas" galima kiek

viename laiA Rašykite tuojaus, o 
gausite vieni, ataliko" numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ,"

3249 S. Morgan St., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600--4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus i Banka užČėdyjimni nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
1 visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visu 
linijų i krajų ir i* krajaus. taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

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

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir 
ir įsteigėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washington St., kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžiniikus patarimus. Mes pasitin- 
kam New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus 
iš konsulio.

PARDUODAM LAIVAKORTES
ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią 
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom 
pinigus visų viešpatysčių. Darom daviernastis pigiau 
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis 
pas mus su visokiais reikalais j artymiaus} jums offi- 
są ar per laiškus.

6eo. J. BARTASlUS ir J, P. WASILIAUCKAS

261 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

M

498 Washington St.,
Corner Sprint Street 

NEW YORK City. N. Y.
820 Bank Street, VVATERBURY, CONN. $

11-0X01

Lietuviškos Dielės
ir iš kitur^prisiųsti ^vaistai
(Pigiausi irjgeriansi, gaunami pas: Į

Wm. fcS? COVVEN"*
Druggl*t

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

:«.’AIN-EXPELLEF
• ( Regus Pat Off 

i *9% ALCOHOL

įEMlCHTERiCo 
IW)EWY0RK,

VI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lieta via Išdirbėjas

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

Man pavestu* dar
bu* atlieku arti*-| 
tiikai.

M. A. Norkūnas

R9SE, ST., MONTELLO, MASSJ
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Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prafalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelb8\«ntis dėl Niksterėjimų, 
Raišus į ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojus šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau-

’ čių uždegimą.
Skausmas krutinės. Gydo Gal- 

vosskaudį ir Dantų gėlimą..
4—5 lašai j stiklą . vandens 

puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

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

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia* matote paveikslėlyje. Saugo- 
kisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & C0.
71-SO \\ \SHI\<i l<>\ ST. 

NEW YORK, N. Y.

Dr. Ign. STANKUS į
S

Gydo įvairiausias ligas. Daro ope
racijas. Turi savo locną ligonbutį.

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. *

BONA MORS
SODALITY

STJAMCSCABORAI
Imomtreal.can

R. H. Morgan

Išdirbėjas Ke

purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspan 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
gių dalykų.

Reikalauk Kata- 
liogo.

3 N. Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

28 metų senas laikraštis -
VIENYBE LIETUVNINKU
EIIMA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbių ži
nią Iš Amerikos. Europos ir viso tvieto. o 
prenumerata kaituoja metams tl< $2.oc. 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metam

$3.oo; pusei metų $1.5( ,
RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. V.

Yards 1741

J. F. E U D E 1 K I S
cTraborius

Paršam J j karieta* ir automobilius 
dėl pagrahų eestuvią ir krikštynų.
4S0S Her n tage A,... CHICAGO.


