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Metai ĮVoLį VII. 

PAŽVELGUS ATGAL
Kiekvieni metai Amerikos 

lietuvių gyvenime atneša 
daug naujo. Bet šie metai bu
vo ypatingai gausingi. Jei 
pažy^sime į praėjusių metų 
lįOVeiktus darbus, mes pama

ksime daug ko indomaus, ne- 
Įiprasto ir pamokinančio. 
Ja nemanau viso plačiai gvil
denti, tik noriu atkreipti skai
tytojų domų į keletu svarbes
niųjų dalykų, kuriuos nuveikė 
unerikos lietuvių katalikų vi

suomenė.

Visų-pirmiausiai reikia pa
loti mūsų organizacijas, ku- 
*ios šiais metais, reikia pasi
džiaugti, parodė nepaprastų 
veiklumų. Svarbiausioji mū
sų organizacija S. L. R. K. A. 
tik šjinetų įstojo į tikras vė- 

> žes, kurių senai ieškojo. Šiais 
metais atsibuvęs seimas įve
dė tiek naujų dalykų susivie
nijimo vidujiniame gyveni
me, kiek nei vienas kitas.I A,
Nors dar susitvarkymo darbas 
neužbaigtas, bet gera pradžia 
jau padaryta: įvestas pašal
pos skyrius, sutvarkyta mo
kesniam, kuopos pradėtos re
gistruoti tūlose valstijose, 

r. rengiamos prie pirkimo nuosa 
vi o namo, organo ir tt. — ro
do ja n to "-yetv gyvybė p ir 
tikėjimo. ,; • A

Antroji iš eilės organizaci
ja, L. R. K. Federacija atsi
žymėjo savo, rudenyje sureng. 
tuoju, kongresu, kuris buvo 
bene turiningiausis iš visų li- 
gišiol buvusių.

Mūsų jaunimas, nors ir tu
rėjo savo organizacijų da r 
prieš praėjusius metus, bet 
šie metai jiems buvo ypatin
gai pasekmingi. Vyčių kuo
pos'dygo viena po kitai-įvai
riose Amerikos lietuvių kolio- 
nijos. Jų veikimas, kaipo 
tikras jaunuomenės veiklu
mas, aiškiau ir aiškiau pradė
jo rodyties. Kitų srovių lie
tuviai, kurie pirmiau tik juo
kės iš viso jaunuomenės dar
bo, pasijuto, jog čia rijntas 
darbas ir pradėjo kas kartų 
arčiau į jį prisižiūrėti. Pa
sekmės to tai pradėjimas or
ganizuoti tautininkų jaunuo
menę.

Mūsų moters pamačiusios, 
kad vienybėje — galybė, pra-j 
dėjo taip-pat spiesties į vie
nų ryšį. Jų organizacija dar 
tebėra silpna, bet pradžia jau 
padaryta ir ateinančiais me
tais beabejonės jos susitvar
kys ir sudarys tinkamų mote
rų sųjungų.

Be organizacijų veikimo, žy
miausia mūsų gyvenime atsi
tikimas tai politiškas Chica
gos seimas, kurį iššaukė dabar 
tinė Europos karė. Šis sei
mas parodė, kad katalikiškoji 
lietuvių visuomenė yra už
tektinai suaugusi ir kad gali 
apsieiti be globėjų. Jo svar
būs nutarimai, sudarymas 
Tautos Fondo, 'J autos Tnry- 
Ik>s, pripažinti geriausiais net 
kitų srovių lietuvių (žiflr. 
“Jaunoji Lietuva”). Ir tuo 
laiku, kada kitos srovės, tau
tininkai ir socijalistai Lietu
vos šelpimo fondui turi su
rinkę ti po kelius šimtus, Tau
tos Fondas gali pasigirti tfllęj
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stančiais, kurie bus sunaudo
ti tinkamiausiu būdu.

Katalikiškosios spaudos pa
dėjimas žymiai pagerėjo. Vie
ni laikraščiai padidėjo, page
rėjo turiniu, kiti pradėjo daž
niau eiti. Iš to išeina, kad vi
suomenė pradeda daugiau kib
ti prie skaitymo ir daugiau 
interesuotis gyvenimo klausi
mais. . Mums reikia neužmir
šti ir tai, kad katalikiškoji vi
suomenė susideda iš įvairiau
sių sluogsnių, pradėjus nuo 
gerai apsišvietusios, universi
tetus baigusios, baigsiant pa
prastais darbininkais, vos mo
kančiais skaityti. Tas tai ap
sunkina mūsų spaudos padė
jimų. Bet neveizint į tai dar
bas eina gana Spėriu žingsniu 
pirmyn.

Baigiant negalima nepažy
mėti dar vieno svarbaus mū
sų visuomenės gyvenime atsi
tikimo, tai aiškaus pasidaliji
mo vietinių lietuvių į keletu 
skirtingų srovių, ne partijų: 
katalikų, tautininkų ir socija
listų. Svarbiausiuoju pasi
dalinimo tarpininku buvo 
Amerikos lietuvių seimai. So
cijalistai ir tautininkai, kaip 
visuomet tikėjos pasiimti ka
talikus į sąyo pankas. Jiems 
tai padarai neįstengus, atsi- 

r turėjo WVo seimų 
New Yorke. Tojo seimo pa
sekmės buvo tokios, kad tau
tininkai turėjo visko išsižadė
ti ir atskirai pradėti veikti. Iš 
to išdygo nauja srovė, pasiva
dinusiu tautininkais.

Tai mums neapeitų, jei tas 
būtų atsitikę kitokiose sųlygo- 
se, bet dabar visa tai aiškiai 
rodo, jog augant katalikiškai 
sąmonei ir pradėjus atsikrati
nėti nuo įvairių neprašytų va
dų, kitos srovės arba turi skai 
tyties su mumis ir eiti išvien, 
arba traukties visai savon pu
sėn. Tai nereiškia atstūmimą 
ir nepripažinimą kitoms sro
vėms lygių teisių, bet reiškia, 
jog ir mes pradedame nuosa- 
viai veikti ir suprasti savo 
reikalus.

Abelnai imant praėjusieji 
metai buvo gana vaisingi ka
talikiškai visuomenei. Iš to 
galima drąsiai spręsti, jog ir 
ateinantieji turės būti, jei ne 
tokie pat, tai vaisingesni, nes 
sunkiausia darbas pirmuosius 
ledus laužti, pradėtų darbą 
nesunku toliau varyti.

M—a.

Iš KARĖS.
(

20,000 nelaisvių. f pietus 
nuo upės Vislos ant Opatova 
Bieč linijos rusams sekasi. 
Laike 8 dienų paimta nelai
svėn 20,000 žmonių. Priešas 
traukiasi atgal prie Lipsko.

1. Rusų artilerija Lenkijoj, 
karėje.

2. Austrijos anuotos, kurios vartojamos dabartinėje

mušė keletu vokiečių užpuoli
mų. Prie Ypres prancūzų ka
riuomenė turėjo pasitraukti.

Vokiečiai gina Antverpų. 
Amsterdamo laikraštis “Han- 
delsblad” sužinojęs iš tikrų 
šaltinių, jog prireikus vokie
čiams pasitraukti iš Belgijos, 
jie mano ginti Antverpų iki 
paskutinės. Antverpo tvirtu
mos sustiprintos, apielinkės 
tvirtovėse randasi 200,000 vo
kiečių kareivių, kurių tikslu 
yra ginti visas linijas nuo 
Roulers iki Ghent’o, bet pri
siėjus blogai Visa toji kariuo
menė turės susispiesti prie 
Antverpo ir ginti jį.

Przemyslio tvirtovės puoli
mo laukiama diena į dienų. 
Paskutiniame laike austriejie- 
čiai kasdienų daro užpuolimus 
ant priešo, bet nieko negali 
padaryti. Rusų kariuomenė 
tvirtai apgulė Przemyslio tvir 
tovę ir kiekvienų austrijiečių 
užpuolimų pasekmingai atmu
ša. Viename iš susirėmimų 
ties Przemysliu austrijiečių 
žuvo 30,000. Kiekvienas Prze
myslio namas paverstas ligo
nine, kur pilna sužeistųjų ir 
mirštančiųjų. Tvirtuma ne
galės ilgiau laikytis kaip dvi 
tris savaites.

džiu stiprina Paryžiaus pozi
cijas.

Popiežius susineša su Tur
kija. Berlyne paskelbta, kad 
popiežius Benediktas XV pa
siuntė pas Turkijos sultanų 
pasiuntinį su laiškais, kuriuo
se kalbama apie įsteigimų 
Turkijos popiežiaus atstovy
bės. Ligšiol atstovo pareigas 
iš mandagumo pildęs prancū
zų pasiuntinis. Jeigu tas pa
sirodytų tiesa, tai Prancūzi
jos globa ant krikščionių Ry
tuose nustotų vartės.

žinios, būk japonų kariuomenė 
bus pasiųsta Europon pagel-

Prancūzų pranešimas. Pran 
cnzų karės kanceliarija ofici- 
jalianie pranešime, pažymėda
ma apie pralaimėjimų savo 
kariuomenės keleto mažesnių 
mūšių skelbia, kad prancū
zams pastaruoju laiku gana 
gerai sekasi. Belgijoj prie 
Leus’o prancūzų kariuomenė 
išlaimėjo nemaža iš priešo po
zicijų. Prie Mozės padarė ne
mažų pažangų. Alzacijoj at-

AUSTRIJOJ REVOLIUCIJA. 
KAIZERIS VĖL SUSIRGO. 

VOKIEČIAI NEPASIEKS VARŠAVOS. 
RUSAI PASEKMINGAI VEIKIA GALICIJOJ.

BŪRAI NERIMSTA, — NAUJAS SUKILIMAS.

- KONSTANTINOPOLIUI GRESIA PAVOJUS.

ANGLIJOS DIDELIS LAIVAS NUSKENDO. 

AUSTRIJIEČIAI BOMBARDUOJA BIELGRADĄ.

kiečių orlaivių bombardavo būrų sukilimą, vyriausie- 
Prancūzijos miestų Dunkirkų. jį būrų sikilėlių vadai suiin- 
Bombos pridarė tame mieste Įa neiaisvėn ir nubausta. Vi- 
nemažai nuostolių. Užmušta i^į^ins rodėsi, kad visas suini-
15 ramių gyventojų, sužeista Šimas tuo ir užsibaigs, bet štai 

Liaunama naujų žinių, kad lei- 
Prancūzai rengiasi orfot- tenantas Maritz su 800 būrų 

sukilėlių, apginkluotų šautu
vais ir kanuolėmis už
puolė valdiškų kariuomenę 
ties Sznitdrift’u ir sumušė jų

viais Vokietijon. Prancūzijos 
valdžia pastaruoju laiku ren
gia naujus orlaivius ir užsto
jus pavasariui užpuls Vokieti
ją iš oro, kad atkeršijus už 
nuostolius, kokius vokiečių or
laiviai padarė Prancūzijoj.

Vokiečių veržimasis prie 
Varšavos — užniek. Rusų ka
riuomenės padėjimas Lenki
joj vis eina geryn. Vokiečiai 
nustoja spėkų ir turi trauk
tis iš visų savo pozicijų. Var- 
šava, Lenkijos sostinė, ramiai 
atsidvėsė, vokiečiai priversti 
buvo apleisti savo pozicijas 
ties Miščevicų miestelio, iš kurj

paimdami į nelaisvę 90 karei
vių ir daug amunicijos.

Meksikoj eina mūšiai tarp 
Vilios ir Carranzos. Vilios ka- 
riuoinenės vadai gener. Gar- 
oia ir^Vftldez ^umuš§ C^T ran-**' 
zos kariuomenę prie Ramos 
Arispe tarp Monterey ir Sal- 
tillo.

OFICIJALIAI PRA
NEŠIMAI.

Rusija. TiesBzuros ir Rav 
jiems patogiausia buvo žengti upėmis rusų kariuomenei 
prie xr--xVaršavos.

bėti talkininkams, esančios į vai tvirtina, jog dabar vokie- 
neteisingos. Japonijos valdžia j čiams nebelieka vilties, kada 
nežada kol kas siųsti pagel-, nors pasiekti Varšavos ir jų

Karės žmo-1 pasįsekė atmušti vokiečių nž- 
puolimus. Kielcų gubernijoj

bon rusams 
nės.

savo kariuome- trečias iš eilės mėginimas 
prasimušti prie Varšavos nu
ėjo niekais.

Austrijoj revoliucija. Lon
dono laikraščio ‘Daily News’ Rusai žengia gilyn Galicijoj.
korespondentas praneša į šį! Galicijoj rusų kariuomenė 
laikraštį iš Bazelio, kad Au-1 užėmė keletQ svarbių pozicijų, 
strijoj ir Vengrijoj sukilo i Gorlicų miestas randasi rusų

Rumunija gali veikti. Laike 
parlamento posėdžių, ministe- 
rių pirmininkas paprašė visų 
partijų išreikšti savo nuomo-1 ma 
nę, kokios politikos turi laiky
tis ‘Rumunijos valdžia laike 
dabartinės karės. Visų parti
jų atstovai išreiškė pageidavi
mų, kad Rumunija nebesilai
kytų neutralės pozicijos ir at
virai palaikytų Rusijos ir jos 
talkininkų pusę.

riaušės. Didelės minios žmo
nių vaikštinėja Austrijos so
stinės Vienos gatvėmis, reika
laudamos greito užbaigimo 
karės ir įvykdinimo taikos. 
Moterys reikalauja sugrąžini
mo vyrų. Policija nebegalėda- 

numalšinti riaušininkų
pradėjo į juos šaudyti. Daug 
užmušta ir sužeista.

rankose. Austrijiečiai trau
kiasi į Sanck - Lisko apielin
kes.

Vokiečiai nenusimena. Vis 
daugiau ir daugiau žinių gau
na iš karės lauko apie vokie
čių ir

prie Lopušnos miestelio vokie
čiai buvo užėmę keletu rusų 
tranšėjų, bet paskiaus rusams 
pasisekė jas atsiimti atgal. 
Laike kelių valandų rusai pa
ėmė nelaisvėn kelius • šimtus 
vokiečių kareivių ir 9 dideles 
kanuoles.

Galicijoj eina smarkūs mū-j 
šiai prie Gorlicų. Apielinkė- 
se Kolujoko rusai užėmė ne
mažai vokiečių pozicijų.

Bukovinoj austrijiečiai pil-- 
nai sumušti.

Vokietija. Įvyko susirėmi-; 
mai artilerijos vakariniai 

austrijiečių didelius; karės lauko fronte. Prc

Kaizeris išnaujo sergąs. Ro
mos spauda praneša, kad Vo
kietijos kaizeris išnaujo susir
go. Smulkesnių žinių apie tai 
nepaduoda.

Ainis Italijos didvyrio Ga- 
Paryžius vis rengiasi apsi-\ ribaldi žuvo karėje. Bruno 

Garibaldi, ainis garsaus Ita
lijos karžygio Garibaldi už-

ginimui. Paryžiečiai pasiliuo- 
savo nuo baimės pamatyti

Serbų laimėjimai sukėlė 
riaušes. Kolei austrijiečiains 
sekėsi Serbijoj Austrijos gy
ventojai ramiai užsilaikė, bet 
kaip tiktai serbai pradėjo 
priešų vyti iš savo viešpati
jos rubežių, kilo Austrijoj ir 
Vengrijoj - suirutės, kurios 
šiuo tarpu nepatogios val
džiai.

Transylvanijos gyventojai 
rumunai atsisakė eiti į austri
jiečių kariuomenę ir prašo 
Rumunijos pagelbos.

Sušaudyta nemaža studen
tų. Suareštuota daugybė stu-

pralaimėjimus Lenkijoj ir Ga
licijoj, bet kaip matyti iš vo
kiečių oficijalių pranešimų, 
jie .nenuliūsta ir skelbia be pa
liovos apie savo laimėjimus. 
Vokiečiams būk pasisekė užlai 
kyti savo pozicijas prie Vis
tulos upės. Prie Bzuros te
beina smarkūs susirėmimai, 
kuriuose vokiečiai laikosi tvir 
tai. Taip-pat padėjimas nei 
kiek nepersimainė prie Rav- 
kos ir Inovlodzio.

zai atmušti ties St. M 
honld, su dideliais nuoS] 
liais. Jokių permainų neįj 
ko Rytprūsuose. Šiaurėje 
upės Vistulos vokiečiai 
mė stiprias rusų pozicijai 
Božymovu. Rusai mėgii 
mušti paimtąsias pozj| 
bet jiems nepasisekė! 
Ravkos upės vokiečii 
menė bepaliovos ataj 
sų pozicijas. Rusų 
mai apie jų laimėjil

! Inovlodzio, — tikrasI
Ką pasakoja Austrijai Ofi- nymas. Kiekvienas 

cijalis pranešimas išleistas j puolimas mūsų kar 
Vienoje šiaip skamba: Kar
patų kalnuose austrijiečių ka 
riuomenė atakavo rusų pozi
cijas šiauryje nuo Ursako ir

šiai atmušamas. Vol 
į riuomenės padėjimas 
mainė.

mieste vokiečių kareivių ir įmuštas viename mūšių Pran- dentų, kurie dalyvavo Vienos ūžime < < ų svai įų v,eV 
___ • •   ,..... . - • v I _ . ... . v. ___ :r Rusai atakuoia tarnkelius. bei

Austrija. Rusai 
prasimušti pro ausjį 
reivių linijas tiri 
Galicijoj, bet jiem|

Rusai atakuoja tarpkelius, bet 
didelio pasisekimo neturi.
Šiauryje nuo Gorlicų, Galici
joj prie Nidos ir Zaklicino ru-jsisekė. Rusų nuo 
sų užpuolimai atmušti. iii. Laike mūšio>

■  —— ■ -v si visų dienų,
Būrai nerimsta. Anglijos pasisekė užim' 

kariuomenei pasisekė apmal-pozicijų į pietul

manifėstacijose, kai-kurie iš jų 
pabauginimo delei sušaudyti 
Studentai daugiausiai kursto 
žmones ir viešai palaiko Ser
bijos pusę.

ramiai sau laukia būsiančių 
atsitikimų, visgi Paryžiuje be
paliovos eina sustiprinimo 
tvirtumų darbas. Aplink visų 
Paryžių, atstūmė 60 mylių, di
delės armijos darbininkų ka-| Japonai nevažiuos Europon. w 
sa apkasus, pila tranšėjas, de- Iš Tokio, Japonijos sostinės Vokiečių orlaiviai bombar
da po žeme minas, vienu žo- Jpranešama, jog pasklydusioa duoja Dunkirką. Keturi vo-

cūzijoj. Mirdamas prašė sa
vo draugų, kad iki paskutinio 
kovotų su vokiečiais ir juos 
sumuštų.



. <

DRAUGAS Sausio (Jau.) 7, 1915, N. 2.

ranešimuose. Prancū
zams pasisekė sustiprinti sa
vo pozicijas šiaurėje nuo 
Lys’o. Vokiečiai daugiau kiek 
veiklumo parodė Zonnebeke 
apielinkėse, kur jie smarkiai 
bombardavo prancūzų tvirtu
mas. Nuo Lys’o iki Arras ra
mu.

Artilerija buvo susirėmus 
Alberto provincijoj, prancū
zai 500 metrų pasitraukė ar
čiaus La Baiselle.

’radėsime karės kro- 
ruti-1 nikų nuo tos dienos, kada Bo-

1914 METy KARĖS AP
ŽVALGA.

Sulaukę Naujų 1915 .metų 
ir pažvelgę atgal pamatysi
me kruvinų .reginį — di
džiosios karės šmėklų. Karė 
dabartiniu laiku užima kiek
vieno žmogaus mintis ir visi 
laukia kada jinai pasibaigs ir 
kokios bus pasekmės. Naudin
ga yra daryti spėliojimai, lau
kti tų baisenybių užsibaigimo, 
bet kiekvienam daug sykių bus 
naudingiau pažvelgti atgal ir 
patirti kų pasauliui suteikė 
kruviniausis militarizmas. Ne-

snijos mieste Sarajevo gatvė
se atsitiko baisi tragedija.

Birželio 28 dienų. Sarajeve 
užmušta Austrijos sosto įpė
dinis Pranas - Ferdinandas ir 
jo žmona.

Liepos.
2 — Gabrilovičius, kuriam 

nepasisekė nudėti Austrijos 
sosto įpėdinio, intarė Serbijos 
valdžių surengime pasikėsini
mo.

24 — Austrija pasiuntė Ser
bijai ultimatumų, reikalauda
ma nubausti prasikaltėlius.

25 — Serbija pripažino Au
strijos reikalavimų teisingu, 
vien tik atmesdama Austrijos 
kišimos į jos politikų.

Austrija pripažino Serbijos 
pasiaiškinimų neužtektinu. 
Austrijos pasiuntinis apleido 
Bielgradų.

27 — Paskelbta mobilizaci
ja Serbijoj. Rusija subruz
do mobilizuotis. Austrija pra
dėjo rengtis į karę. Cenzū
ra užvesta visur labai aštri.

28 — Austrija paskelbė ka
rę Serbijai.
' 29 — Austrijiečiai bombar

duoja Belgradu.
30 — Vokietija siunčia ulti

matumų Rusijai, reikalauda
■ v , . v , ma, pasiaiškinimo kodėl ji su-vienas ir iš kares šalininkų , 5/, . traukeprabėgęs tik didžiausius atsi- į savo kariuomenę ant

. .. . tz • - Vokietijos rubezių.tikimus iš Kares 1914 metais ... n r» ••oi — Gereneraliska Rusijospageidaus, kad tas viskas už
sibaigtų ir nauji 1915 m. su
teiktų mums visiems taikų ir 
ramybę. Žemiau parodyta 
karės kronika tilpusi kaiku- 
riuose anglų laikraščiuose, 
išnaujo prieš mūsų akis sukę- ■

mobilizacija. Belgija šaukia 
į kariuomenę 65,000 žmonių. 

Rugpiūtis.
1 — Vokietija paskelbė Ru

sijai karę.
3 — Rusų ir vokiečių ar

prie rūbe-
___ TZ_J.Č _

tori jų, kurių naudinga bus iš- _ .... n , .. .
naujo atsiminti ir lietuviams. 1 rę ',r Beigtjm.

Karė, kaip tikėti oficija. | Vokiečiu kannomcnė meina j

ba visų dabartinės karės is- • ,
ziaus. Vokietija paskelbė ka-

liams pranešimams pradėju-1 Belgijos žemę ir užima mies
tų Arlon. Belgija protestuo
ja. Anglų laivynas tvarko

mos augšta kilmė ir svarbu- ma8‘

šių karę valstijų, įvyko delei 
užmušimo vienos ypatos, ku-

4 — Vokietijos valdžia pa
skiria karės reikalams 1,000,-

mirties atmoniii-i000’000 doleril?- Anglija pa-
... . L.'\ skelbė karę Vokietijai. Vo- 

altmintm . . . , - T ■ J o , •
kiečiai atakuoja Liege. Serbai

mas užimamos vietos taip au
gstai buvo keliamos, jog ne
užteko jos
mo, to atsitikimo kaltininkų
nubaudimo, bet visas pašau-, v. . „ ,. ~ . .
lis turėjo sudrebėti iš pamatų ?nc3» ‘!es Semend-ua

\ f n.t-r •» n « ■» r-a a Tr/vaarr, x-a a aa TT/1 I la-a-a r-a

ir kruvina, baifci, nuožmi ka- Vokiečiai įsiveržia į Suvalkus.
5 — Juodkalnija paskelbė 

karę Austrijai. Jungtinių Vai. 
prezidentas pasiūlė taikin
ties — be pasekmės. -

6 — Anglija paskirė karės 
reikalams pusę bilijono dole
rių. Austrija paskelbė karę 
Rusijai.

7 — Vokiečiai užima Liege.
8 — Vokiečių laivynas bom

barduoja Liepojų.
. ... . • a«r- . i 9 — Prancūzai užėmė Muel-

Įsigilmsiine j Europos pasku- , o ... 7 77. • 7..... r ..... bausen. Serbija paskelbė ka-JlTlInmilO n e-t I r-a et -» 1 * *•

rėš šmėkla apglėbė visų pa
saulį savo sparnais ir ligšiol 
dar nesimato ant apsiniauku
sio dangaus balto taškelio.

Gal ištikrųjų dauguma ma
no, kad užmušimas Austrijos 
sosto įpėdinio buvo tikra prie
žastimi dabartinio kanuolių 
ūžimo, žmonių vaitojimo. Tas 
atrodo kaip ir teisinga, bet 
tik iš paviršiaus, jeigu gi mes 

E
tinių metų atsitikimus, aiškiai v - •
pamatysime, jog karė ir be"Jįsiveržia į 
žuvimo tos ar kitos augstai; _ .. T, _ . . .
stovmcios ypatos buvo neiš
vengiama.

mušti Alzacijoj. 
paskelbė karę

naikintas vokiečių. Rusai įsi
veržė Galicijon. Austrija pa
skelbė karę Japonijai.

27 — Anglų laivynas užima 
Ostendų. Rusai užima Tilžę. 
Smarkūs mūšiai tarp rusų ir 
vokiečių Rytprūsiuose.

28 — Anglijos laivynas su
mušė vokiškąjį; penki vokie
čių laivai nuskandinti.

29 — Austrija paskelbė ka
rę Belgijai.

30 — Vokiečiai užėmė A- 
miens Prancūzijoj. Paryžius 
rengiasi prie apsigynimo.

Rugsėjis..
1 — Peterburgas pakeistas 

į Petrogradu. Vokiečiai su
mušė rusus Prūsų Lietuvoj 
ties Allensteinu.

2 — Rusai smarkiai sumu
šė austrijiečius ties Lember- 
gu. 130,000 austrijiečių žu
vo.

3 — Praacūzų valdžia per
sikrausto iš Paryžiaus į Bor- 
deaux. Rusai užėmė Lember- 
gą, Galicijoj.
* 4 — Nuskendo Anglijos ke
letas kariškų laivų.

5 — Vokiečiai netoli Pary
žiaus. Rheims paimtas vo
kiečių.

7 — Vokiečiai užėmė Mau- 
beuge.

8 — Vokiečiai užėmė Meile, 
Belgijoj.

10 — Prancūzai atmušė vo
kiečius nuo Vitry le Francois.
Serbai užėmė Semlinų.

11 — Vokiečiai perėjo Ais
ne upę.

12 — Prancūzai sulaikė vo
kiečius prie Aisne, įvyko vie
nas iš didžiausių mūšių.

13 — Mūšis ties Aisne tę
siasi. Serbai apleidžia Sem- 
lin’ų.

14 — Prancūzai atmuša vo
kiečius iki Amiens. Rusai prie 
Karaliaučiaus.

15 — Prancūzai su talkinin
kais užima Reims.

17 — Prancūzai atmuša 
vokiečius nuo Aisne upės. Ru
sai ties Przemysliu.

18 — Rheims’o katedra vo
kiečių sunaikinta.

19 — Vokiečiai apleidžia 
Termonde Belgijoj.

21 — Rusai bombarduoja 
Przemyslį.

22 — Rusai paima Jarosla
vų, Galicijoj.

23 — Prancūzai užima Pe
rone miestų. 50,000 sužeistų 
vokiečių praeina per Liege, 
keliaudami namo.

25 — Vokiečiai Prūsų Lie
tuvoj sumuša gen. Rennen- 
kampffo armijų ir prisiartina 
prie Nemuno.

26 — Vokiečiai pereina Me-
use upę ties Verdun ir Toul. kijoj.

Rusai užinąa Przemyslį.
27 — Belgai apleidžia Alost

miestų. Rusai ties Karpatų 
kalnais. • .

28 — Japonai užima kole
tų tvirtumų prie Tsing - Tao. 
Vokiečių orlaiviai užmuša 11 
va’kų Balstogėje.

30 —r Prancūzams sekasi 
ties Verdun. Rusai sumuša 
austrijiečius prie Douklo, Ga
licijoj.

Spalių.
1 — Anglų laivynas suima 

10 vokiečių laivų prie Kame
rūno.

2 — Serbai sumuša austri
jiečius prie Drinos upės, Bos
nijoj.

3 — Rusijos caras važiuoja 
į karės laukų. Rusai visiškai 
sumuša vokiečius prie Augus
tavo Prūsų Lietuvoje.

4 — Vokiečiai paima į ne
laisvę 3,000 rusų.

5 — Japonai vis smarkiau
šturmoja Tsing - Tau.

6 — Rusai atmuša vokie
čius nuo Virbalio į Prūsus.

7 — Japonai užima Jap sa
las. Belgijos valdžia persike
lia iš Antverpo į Ostendų.

8 — Vokiečiai užima Do- 
ual. Kanados kariuomenė ke
liauja į Angliju.

9 Vokiečiai pripažįsta rusų 
laimėjimus Prūsų Lietuvoj. 
Vokiečiai užima Antverpų.

10 — Juodkalniečiai ties 
Sarajevo miestu. Rusai eina 
gilyn į Rytprūsius.

12 — Vokiečiai užima 
Ghent.

13 — Lille vokiečių ranko
se. Belgijos valdžia persike
lia iš Ostendos į Havre, Pran
cūzijoj. Judkalniečiai sumu
ša 16,000 austrijiečių ties Sa
rajevo.

14 Prancūzai su talkininkais 
užima Ypres.

15 — Iš Goldapės, Prūsų 
Lietuvoj išbėgioja visi gyven
tojai.

16 — Vokiečiai užima Os
tendų.

17 — Vokiečiai-prie Varša-
V0S- c.

18 — Prancūzui sumuša Vo
kiečius prie Dunkirko.

19 — Melgų armija sumu
ša vokiečius ties Yser upe.

20 — Rusai atmuša vokie
čius nuo Varšavos.

21 — Smarkus mūšis pran
cūzų su vokiečiais prie Nieu- 
|.orto.

23—Vokiečiai pereina Yser 
upę. Rusai peržengia Vistu- 
lą.

24 — Vokiečiai išvyti Len
kijoj.

25 — Vokiečiai sumušti Len

26 — Sukįla revoliucija 
tarp būrų Pietinėj Afrikoj.

27 — Karšti mūšiai tarp 
rusų ir vokiečių Prūsų Lietu
voj.

28 — Nuskendo anglų lai
vas “Audaciuos”. Vokiečių 
kreiseris “Emden” nuskan
dino rusų kreiserį “Žemčug”.

29 — Užmušėjas Austrijos 
sosto įpėdinio nuteistas 20 me
tų kalėjimai!, 4 sankalbininkai 
pakorimui. •

30 — Rusų nesusipratimai 
su Turkija. Rusai atsiima 
Černovicus.

31 — Rusai pasekmingai 
veikia Lenkijoj.

Lapkritis.
1 — Rusijos valdžia prisa

ko apleisti šalį visiems vokie 
čiams ir austrijiečiams. Vo 
kiečių laivynas sumuša anglų 
prie Chile.

2 — Rusai nustumia vokie
čius nuo Prūsų rubežiaus. 
Turkai aiškinąs, kad vokiečiai 
kalti už užpuolimų ant Rusi
jos. Vokiečius prancūzai at
muša nuo upės Yser, žuvo 30,- 
000 vokiečių kareivių.

4 — Rusai sumuša vokie
čius Galicijoj ir užima San- 
domierz.

5 — Anglija paskelbia ka
riškus žingsnius su Turkija. 
90,000 turkų kareivių sutrau
kta Kaukazo parubežiuose.

6 — 25,000 turkų įsiveržia 
Aigiptan.

7 — Japonai užima Kiau- 
Chau. Rusai sumuša turkus 
prie Erzerumo. Vokietija 
skelbia apie 433,247 paimtų 
nelaisvėn priešų nuo pradžios 
karės.

10 — Būrų sukilėlių pulkai 
sumušti. Vokiečiams pasise
ka Prūsų Lietuvoj.

11 — Vokiečiai užima Dix- 
munde.

12 — Austrijiečių kariuo
menės dvi diviziji išmušti 
Bukovinoj.

13 — Vokiečiams nepasise
ka ties Ypres.

14 — Numirė garsus anglų 
gener. lordas Roberts, Pran
cūzijoj.
.16 — Šv. Tėvas Benediktas 
XI šaukia prie taikos.

17 — Rusai atmuša vokie
čius nuo Angenburgo ir Gum
binės, Prūsij Lietuvoj. ,

18 — Prūsų Lietuvoj ru
sams pradeda geriau sekties.

20 — Smarkūs mūšiai tarp 
rusų ir vokiečių Lenkijoj. 
Anglijos parliamentas leidžia 
valdžiai reikalauti 1,000,000 
žmonių armijom

21 — Rusų armija sumuša 
vokiečius ties Varšava.

22 — Vokiečiai rengiasi už

pulti Angliju. Husų armija 
užima Gumbinę, Prūsų Lietu
voj. Karėj žuvo iki šiai die
nai 5,(XX),000 žmonių.

23 — Vokiečių armija trau
kias nuo Varšavos.

24 — Vokiečiai atakuoja 
Ypres ir La Bassee.

25 — Rusai paima nelais
vėn 50,(XX) vokiečių kareivių 
prie Lodziaus.

26 — Vokiečiai skelbia lai
mėję mūšį ties Lodziumi ir 
Loviču, paimdami į nelaisvę 
40.000 rusų kareivių. Serbai 
mušasi su austrijiečiais ties 
Lazarevatz.

27 — Vokiečiai traukia sa
vo kariuomenę iš Prūsų į Len
kijų.

28 — Gen. Hindenburgas 
sulaikė rusus Lenkijoj. Vo
kiečiai painia 60,000 rusų ne
laisvėn.

29 — Prancūzai su talkinin
kais atmuša vokiečius ties upe 
Ypres.

Gruodis.
1 — Vokiečių armijai Len

kijoj pasiseka išsprukti iš pa
taisytų jai rusų kilpų. Vokie
čiai Belgijoj veržiasi prie pa
jūrio.

2 — Vokiečiai atakuoja ru
sus Lenkijoj, užima keletu 
naujų pozicijų ir paima 80,000 
sveikų rusų kareivių. Anstri- 
jiečiai užima Bielgradų.

3 — Vokiečiai išnaujo ren
giasi užpulti Varšavų.

turkų, kurie Šit jau antrašu 
šimtmetis gyvena tarsi nuo
latiniai priešai. Pirmoji Ru
sijos su Turkija karė kilo 17( 
m. ir tęsėsi šešerius metus, pa 
sibaigus 1774 m. Kainadžyrc 
sųtaika.

Pralaimėjus tuomet Turki
ja turėjo atiduoti Rusijai plo
tus tarp upių Dniepro ir Bugo 
ir miestus Kere, Jenykat, Pe- 
rekopų ir kitus...

Antroji Rusijos su Turkij? 
karė kilo 1787 m., baigėsi ji
nai 1790 m. Šitąją karę Ru
sija kariavo draug su Austri
ja. Mūšiai baigėsi Jassų su
taiką. Laimėjusi Rusija užė
mė plotus tarpe Dniestro ii 
Bugo iki Očakovo miestui.

Trečioji karė tęsėsi 6 me
tus (1806-1812). Kaip ano
se dviejose, taip ir šitoje pra
laimėjo Turkija, kuri Bukare
što sųtaikoje turėjo sutikti, 
kad upė Prutas būsianti rnbe- 
žiumi tarp abidviejų valstij 
Dviejų metų ketvirtoji kar< 
(1827 - 1829) pasibaig^į Ad 

rianopolio sųtaika, privertė 
vėl pralaimėjusių Turkiją 
leisti Rusiją prie Dunojr 
kranto, atiduoti jai ArmeniĮ 
dalį ir užmokėti 10 mili jo; 
dukatų karės kontribucijos.

Penktoji karė tarpe minim 
jų čionai valstijų, taip vat 
narna Krymo karė tęsėsi m 
1853 iki 1856 m. Ir jinai pi 
našiai nepasisekė Turkams,

5 — Vokiečiai ir rusai stip- į ga visas jų laivynas dingo tro 
liną savo pozicijas Lenkijoj, 'met prie Sinopo miesto Rusi-

6 — Vokiečiai užima Lo- jOs paleistoje ugnyje. Turkų1
džiaus miestų. !laimei užstojo juos įsikišnsie-

7 — Prancūzai išlainiėjo j jį į karę anglai ir prancūza i 
svarbius mūšius Flandrijoj. į įr toliau Rusijai prisiėjo jau

8 — Rusai sudaro naujų Ii- kariauti ne su Turkija, bet su 
nijų Lodziaus apielinkėse ir Anglija ir Prancija. Puolus
rengiasi spirties prieš vokie
čių užpuolimus.

Vokietijos kaizeris suserga. 
Prancūzai užima Dixmunde.

10 — Prancūzai užima Rou- 
lers ir Armentieres miestus.

12 — Turkijos laivynas 
bombarduoja Rusijos miestų 
Batunių.

14 Serbai po smarkaus mū
šio su austrijiečiais afgąuua, 
savo sostinę Bielgradų.

15 — Italija reikalauja nuo 
Turkijos pasiaiškinimo delei 
atsitikimų Hodeidoje.

16 — Austrijiečiai pripažįs-

rusų tvirtovei Sevastopoliui, 
po vienuolikos mėnesių apgu
limo — galutinė sųtaika pa
daryta Paryžiūje. Turkija at
gavo čionai Dunojaus pakraš
čius ir miestą Karšų, Rusija 
gi turėjo prisižadėti nelaikyti 
.luodmarėse didesnio laivyno, 
negu kad Turkija ir atsižadė
ti globoti Balkanų pussalio 
krikščionis. :

Sestoji karė buvo 1877 - 
1878 m. Šituo laiku’ftusija ir 
vėl sumušė Turkus, perėjo 
Balkanų kalnus ir 3 kovo 1878 
m. San-Stefano miestelyje

ta, kad 100,000 jų karinome- !Konstantinopolio pasienyje, 
nės žuvo Serbijoj. [padarė sutaiką su Turkija. —

iškilmingai gujyg įvykusios sątaikos Rn- 
apvaikščioja savo laimėjimus, gjja ^uvo paėmus Armėnijos 
rusų Lenkijoj. Austrijiečiai j dalį gu Rarso miegtu ir gi mie_ 
atmušė rusus Galicijoj. |gtug Batumą ir Bajazeda. Prie

Anglija paima po savo glo-‘tam Tufkija priversta perleis- 
ba Aigiptą. Gen. Ilinden
burgąs užima Lovičo miestų, 
Lenkijoj.

20 — Prancūzų laivynas

Juodkalnija
Vokietijai.

Europos viešpatijos pasirin- Prancūzija paskelbė karę Au- 
ko sau be paprastų valdonų Arijai-Vengrijai. 
dar vienų bendrą, kurio galė
ir nuožmumas visiems su
prantamas—tai militarizmas.

12 — Anglija paskelbė ka
rę Austrijai. Turkija perka
nuo Vokietijos kreiserius ‘Go- 

Vienos iš valstijų mažiau, ki- ^,,,, jr “Breslau”.
daugiau, bet aplamai, vi-j 53 — Belgai sumušė vokie- 
jani dėjo aukas. Mili- čius ties Diestu. 

riznio gerbimas brangiai at-Į J5 — Rusai prižadėjo Len
kina, reikia didžių turtu irkįjaį saVyvaldę

angų, kad palaikius jo so-į jg — Rusai pradeda laimė- 
Europos valstijos viena
kitų stengėsi didesnę sau, j 7 _ Belgijos valdžia per- 

ę pasiskirti iš militariz-. sikrausto iš Bruselio į Ant- 
ėjamų malonių ir belink-1 verpę.

lamos priėjo prie to, į jg — Serbai laimėjo mūši 
įliaus nebegalėjo žengti. prįe Shabatz.

iausia is visų pasiro-į ]9 Rusai sumušė vokiečius 
?tija, kuri panaudojus'ties Eitkūnais, 
gudrumą ir savymei-į 20 — Vokiečiai užėmė Briu- 

>e ant, augščiausio lai sselį. Prancūzai atsiima Mu- 
žvalgėsi, iš kurios pu elhausen. 
geriausiai visam pa-Į 21 — Smarkus mūšis pran- 
ir.skelbti pabaugini- cūzų su vokiečiais ties Char
tija, Anglija, Prancū- leroi.
1 ii tėmijo Vokieti-! 22 — Vokiečiai atakuoja 

išsivystymą ir Namurų. Ghent pateko į vo- 
j virtines. Gal būtų kiečių rankas. Prancūzai su-
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ti Dabrudžą Rumunijai, pri
pažinti neprigulmybę Serbijai 
ir Juodkalnijai ir leisti sutver
ti savvstovę Bulgarijos vals- 

bombarduoja Dardanel.ų siau- tij? Tik sito-
rūmą. , nekūVO Anglijos pripažinta,

21 - Rusai prispirė <ok.e. kūrj grasinosi karianti 8U 
t-ius ties Bzm os ir Rovkoa. ] sija> knr,s šitoji neautiktlJ 
Vokiečiai išnaujo atmušti | San-Stefano s«taik, duoti per-
Rytprūsius. „ žiūrėti Berlyno kongresui. Rti

22 - “Prancūzijos valdžiai ija noroIns.nenoroms sutlkc, 
nesudės ginklo iki nebus su- L Ber|vn0 kongresaB a{i# Bis. 
mušti vokiečiai” Viviam pra-1 ma!.kio SanyWms, gražin0 k„.
liesimas. , 1)() vjsa kag |)UVO pripažinta

23 - Prancūz,i parhamen- w-)6 ]n(.t sątaikog.
tas paakina 1,100,000,000 do- „ fiionai ., kjla ,lal,!lH 
lenų karės reikalams.

24 — Rusams sekasi
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11 metai, kiti intem- 
lno tolimesnių mili- 

■ektnių, kad ne už- 
ust rijos sosto įpė- 
i'lo visa Europa ir Į 
š jos valstijų, su 

Tsiteiainunui išė 
rto į karės su

mušti Lotaringijoj.
23 — Prasideda nesusipra

timai tarp Vokietijos ir Ja
ponijos.

24 — Namūras pateko į vo
kiečių rankas Japonai bom
barduoja Tsing - Tau.

25 — Lauvain’o miestas su-

r
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Paliepimas artilerijos yr a vienas svarbiausių karės dalykų. Čia parodoma 1. Bel
gijos armotos paslėptos netoli Nieuporto. 2. Sunkiausios prancūzų anuotos paslėptos 
po medžių šakomis.

Gali
cijoj. Vokiečiai užima Mla- 
vos miestą Lenkijoj.

25 — Italija užima Avlo- 
nos provinciją Albanijoj.

26 — Vokiečių orlaiviai un 
puola Lenkijos ir Prancūzijos 
miestus iš oro.

27 — Vokiehni susiremia su 
rusais netoli Varšuvos.

28 — Vokietija pasisavina 
Belgiją, pranešdama neutra-j 
liškų valstijų vul.lžiai, k:»i 
atšauktų savo pasiuntinius.

i Jungtinės Valstijos persergs-1 
ti Angliją, kad neužkabinėtų, 
jų laivų.

29 — Austrijiečiai ir vo | 
kiečiai atmušti nuo Varšavos : 
trečių syk.

30 — Prancūzai su talkinin
kais užima Nieport’ų.

nis Rusijos ir Turkų klausi
mas.

Pasirodo, kad visos tos še
šios karės reikalavo 29 metų 
muštynių taip, kad į praėju
sius nuo pirmos karės 146 
metus kaip tik išeina 4 metai 
ramūs, vienas — karės metas.

Kuom-gi pasibaigs dabar
tinė septintoji karė — nesun
ku įspėti. Visas praėjusias 
kares, išimant Krymo, kame 
ne turkų kariauta, laimėjo 
Rusija — taip kad septintoji 
tikrai pasibaigs galutiniu iš
trėmimu Turkų iš Europos. 
Jiems tat prūsų paklausius, 
prisieis nustoti paskutinio že
mės sklypelio, kurį nūnai 
Europoje jie dar tebvaldė.

Jeigu Turkija niekuomet ne
laimėdavo kariaudama vien 
tik su Rusija, tai ką-gi sakyti
nūnai, kada prie Rusijos pri- 

RUSIJOS SU TURKAIS KARĖ. sidėjo anglai su prancūzais!
Netikėtai kilusi karė ant 

J uodų jų marių ir ant Kaukazo 
yra tai septintoji tarp rusų ir

Kun. K. Prapuolenis,
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MEKSIKOS PADĖJIMAS.
Meksika teisingai yra skai

doma amžinos betvarkės, su
irutės ir revoliucijų šalimi.
lenutilsta Meksikos padangė

je ginklų skambėjimai ir nėra 
kilties, kad jinai galės kada 
iors aprimti be pašalinių val
stijų įsikišimo. Kelis syk bu

lininku Maderos, paskiaus vir
to jo priešu. Huerta iškėlė jį 
į generolus Dabartiniu laiku 
jisai su Emilio Campo, kitu 
Huertos uener. randasi Chi- 
huahua valstijoje. Tūkstan
čiai fe<X;ralistų susispietė ap
link ik Vienoje proklemaci- 
joj, išleistoj savo šalininkams

,vo skelbiama, kad Meksikoj' Jls I'nP«žista be vertės Vilios, 
kžsibaigė sumišimai ir laukia-! Carranzos ir Aųuascalientes 

pilnos ramybės, bet nespė
|jo dar praskambėti ramūs žo- ,Edžiai, kaip Meksikoj iSnauj.,1Sautu™s balaiar° arm,'ai’ ge
I A . o-kv iHnrroro ronVu

Įp4titkinį veikimų. 
Pascual Orozco pirkinėją

[sukildavo revoliucija ir tokios 
Ipeštynės, kad sunku būdavo 
suprasti, kas tenai valdo, ko 
reikalaujama. Pastaruoju lai- 
iu Meksikoj neramu. Pažiū
rėsime kas ten įvyko, kokios 
jermainos atsitiko.

6 ipatai užėmus Meksikos 
[sostinę, dauguma manė, kad 

isai veikia atskirai nuo Vii- 
>s, kuris tuo laiku nelabai to* 

nuo sostinės apsistojo su 
savo kariuomene. Paskiaus pa 
iškėjo, kad Zapata ir Vilią 
nlnai sutikdavo savo many- 
įuose, nes netrukus Vilią inė- 

į Meksikos sostinę, kaipo 
[tiererrez’o, laikinai konven- 

>s paskirto prezidento 
[tarėjas. Vilią su Zapata ne- 

Igai užtruko Meksikos sosti- 
Įėj ir išvažiavo į savo vietas, 

paliko savo atstovus, kurie 
įuose dalykuose.jemia jų ar- 

Carranzos viešpatavi- 
laiku, daugumas iš jo ka

lvių dasįleisdavo visokių 
[ekšyščių. Zapata toms pik- 

Eadarystėms padarė galų. Bra- 
silijos ministeris viename pra
nešime, pasiųstame Jungtinių 
Valstijų valdžiai labai karštai 
pritaria Zapatos veikimui. 
Zapata nubaudė vadus viso
kių vagilių mirtimi, svetimtau
čius užstojo, jų turtų liepė su
grąžinti. Politiškiems kalti
ninkams davė progos apleisti 
miestų ir daugiau jokių areštų 
prisakė nedaryti. Įvedė tvar
kų miesto įstaigose, pagelbėjo 
prekėjams. Zapatos kareiviai 
ubagiškai parėdyti nedasileis- 
davo mieste jokių užpuolimų. 
Vienų tik sykį, ir tai apsirikę, 
užmušė 15 ugnegesių, kada tie 
važiavo gaisro gesinti. Jiems 
pasirodę, kad tai revoliucijo- 
nieriai sukilo. ,

ii

nėr. iHerrera renka savano 
rius, kurie kariautų prieš A il- 
lų. Rengiamos Meksikoj prie 
naujų sukilimų, kurie kaip ma
tyti bus gana karšti. Angli
jos valdžia pavedė savo pa
valdinių turtų ir juos pasius 
Jun. Valstijų globai.

Gener. Md^torena užpiolė 
ant Carranzos kariuomenės 
prie Naco. Vienas iš šūvių už
mušė Jungt. Valstijų pavaldi
nį šioj pusėj rųbežiaus. Ari
zonos gyventojai pasiuntė pro
testų savo valdžiai ir Wash- 
ingtonan prieš meksikiečių ka
riškų veikimų ant jų žemių. 
Jungtinių Valstijų armijos 
viršininkai persergėjo kariau
jančius meksikiečius, bet šie 
neatkreipia domos ir pešasi 
sau toliaus.

Sunku tikėti, kad meksikie
čiai, kada nors susitaikys, 
noromis - nenoromis prisieis 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
įsikišti į Meksikos reikalus

gali leisti, kad jų reikalai bū
tų niekinami”.

Panašiai skamba prezidento 
VVilsono reikalavimai ir, gali
ma sakyti, kad jų tonas ašt
rus ir jeigu Anglija nesutiktų 
su reikalavimais iškiltų nauji 
nesusipratimai.

Jungtinių Valstijų valdžios 
reikalavimus inteikė Anglijos 
užrubežinių reikalų ministe- 
riui E. Grey’ui, Jungt. Valst. 
pasiuntinis p. Page.

Anglija, kaip girdėti, neno- 
i turėti jokių nesusipratimų 

su Amerika ir stengsis visų 
dalykų pataisyti.

Panašūs reikalavimai bus 
pasiųsti ir kitoms kariaujan
čioms valstijoms.

NAUJA BALKANŲ SUTARTIS.

Italijos spauda paskleidė 
žinių, jog neužilgo tarp Bal
kanų viešpatijų įvyks nauja 
sutartis, pagal kurių bus 
jrašalinti visi nesusipratimai, 
turie ilgą laiką nedavė Bal
kanams ramumo ir laiks nuo 
aiko kėlė ten sumišimus

Dabartiniu laiku Balkanų 
viešpatijos veda tarp savęs 
gyvai susinėsimus ir išdir- 
jinėja naujus pienus, kurie 
uojaus bus vykdinami gyve

nimai;. Bulgarija nuo senų 
aikų šnairavusi ant Serbi

jos už Macedoniją, dabar tu
rės nusiraminti, nes Serbija 
pilnai jai prižada sugrąžinti 
Macedoniją, žinoma, jeigu jai 
pasiseks pergalėti savo priešą 
Austriją, nuo kurios ji tikisi

Sausio 16 d. Javos mieste 
Sarabojoj judomųjų paveikslų 
teatre žuvo 75 moterų ir vai
kų.

Sausio 30 d. laivas “Mon- 
roe” susidaužė su laivu ‘Nan- 
tucket” prie Cape Charles; 
41 yp. žuvo.

Kovos 9 d. Gaisras sunai
kino Missouri Atletų kliubų 
St. Louis, Mo. 45 žmonių žu
vo ugnyje.

Kovo 14 d. Baisios audros 
aplankė pietinę dalį Rusijos, 
1000 žmonių surado sau mirtį 
laike audrų siautimo.

Kovos 16 d. Prancūzų fi
nansų ministerio žmona p-n; 
Caillaux užmušė Paryžiaus 
laikraščio “Figaro” redakto
rių G. Caimette.

Kovos 21 d. Laivas “New 
Foundland” susikūlė leduose 
Belle Isle siaurumoje; 77 žmo 
nių šušalo.

Balandžio 17 d. Pasikėsini
mas ant gyvasties New Yorko 
majoro Mitchell.

Balandžio 20 d. Kilo nesu
pratimai tarp mainierių ir mi
licijos Ludlaw, Coloradoje. 14) 

^mainierių užmušta.

Rugsėjo 28 d. Albanijos se- 
utas po išvijimui kun. Viedo, 
aprinko Albanijos valdonu 
buvusio Turkijos sultano Ab- 
dul H aini d o sūnų, Burhan - 
Eddin’ą.

Spalių 4 d. Sugrįžo Alba- 
nijon Essad - Paša su kariuo
mene ir apėmė šalies valdy
mą.

Spalių 8 d. Mirė Rumuni
jos karalius Karolis.

Spalių 13 d. Būrai sukilo 
prieš augius Pietinėj Afrikoj.

Lapkričio 24 d. Jungt. Val
stijų kariuomenė apleido Ve
ra Cruz.

Gruodžio 31 d. Atsidarė Pa
nama — Kalifornijos paroda 

i San Diego.

ŽINIOS Iš UETUVOS.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
PROTESTAS.

Jungtini;} Valstijų valdžia 
nuo pat karės pradžios sten 
gėsi užlaikyti neutralę pozici
ją kaslink kariaujančių valsti
jų. Visokius kilusius nesusipra 
timus prašalindavo ramiu bū 
du. Kai-kurios iš kariaujan
čių valstijų, pavyzdin Anglija, 
pasinaudodamos Jung. Valst. 
valdžios ramiu užsilaikymu, 
daugumą šios šalies prekinių 
laivų užtūrėdavo, nugabenda
vo į uostus ir darydavo jų re

gauti nemaža žemių.

lankęs per karę nukentėju
sias vietas. A. Bulota buvo 
šiose Suvalkų gub. vietose. 
Augustave, Račkuose, Bala- 
karžave, Suvalkuose, Kalva
rijoje, Marijampolėje, Vilka
viškyje, Alvite, Virbalyje, Ky
bartuose, Eitkūnuose, Nau
miestyje ir Širvintoje.

Lapkričio 9 d-erią buvo su
šauktas lietuvių pabėgėliams 
šelpti komiteto susirinkimas. 
A. Bulota trumpai papasako
jo savo kelionės įspūdžius iš 
karės nuteriotujų vietų Suv. 
gubernijoj. Komiteto iždinin-

brolių kovotojų.

ERŽVILKAS. Ras. apskr. 
Čionai karei prasidėjus, kai- 
kurie žmonės labai įsibaugi
no. Kartų vienas ūkininkas 
parėjęs iš Eržvilko pranešė 
žinią, kad greičiausia visi 
kraustytus, nes vokiečiai pa
reina. Visi persigando, o mo
terėlės verkdamos pradėjo 
taisyties kelionėn. Gyvulius / 
nuo didžiausio iki mažiausio 
išgrūdo į laukus. Patys - gi 
prisidėję ryšelių vežimus ir 
po karvę prisrišę prie vežimo

(Iš laikraščių)
VILNIUS. Lietuvių “Rū

tos” salė karės valdžios į- 
sakymu per savaitės laiką tu
rės būti perduota laukų ligo
ninės kainandai.

Šiomis dienomis Vilniaus
Balandžio 22 d. Jungtinių • gatvėse buvo matyti lietuvių 

Valstijų laivyno admirolas Į suvalkiečių būriai. Vienas tų 
Fletcher užėmė Meksikos naie-Įi)Qrįų (170 žmonių) pasirodo 
stą Vera Cruz. j yigi išsiųstieji delei karės me-

Gegužio 1 d. Paskelbta nau- ■ t0 iš Virbaliaus miestelėnai; 
ja Kynų konstitucija. I jie vįsį senOvės čionykščiai

Gegužio 6 d. Kanados gu-' gyventojai lietuviai liuteronai 
rusų pavaldiniai, kiti ir ka-bernatoriumi paskirtas kuni

gaikštis Alek. Teck. Anglijos 
karalienės brolis.

riuomenę atbuvę; yra jų tarpe 
(senų ir jaunų žmonių. Iš pa- 

Gegužio 20. Pietų Ameri-, tįes Virbaliaus į Vilnių atėjo 
_x.kos atstovai susitinka NiaSa'' pėsti. . Čia vaikščiojo su skun- 

Bosni- ra.^a^s. aP^ar^ Meksikos pa- J domis pas gubernatorių, da-

kas kun. Kukta pranešė apie išdrožė. Susitikę su kitais iš
kasos stovį. Subrinkime bu- girdo, kad reikia atidarinėti“ 
vo tartasi, kaip išgauti ę dau- visas duris ir atrakinėti skry- 
giau komitetui lėšų. nias. ^Dauguma ir jo paklau

sė. Išvažiavo palikę viską at
rakinėta ir atidaryta. Te
čiaus jų kelionė buvo neilga, 
visi sugrįžta tą pačią dieną, 
kiti - gi paskiau. Bet dabar 
visi jau persirgo tf liga ir 
bėgti nebesikelia.

KAUNAS. Kauno ir Vil
niaus gubernijose Dvinsko ka
rės apskričio viršininkas ir 
vietos gubernatoriai išleidę vi
są eilę būtinųjų įsakymų apie 
apsaugojimą Nemuno ir kitų 
jo upių ir upelių tiltų, varant 
pro juos sielius, apie prane
šimą valdžiai, kur žinoma yra 
kokia vokiečių nuosavybė, 
apie uždraudimą įvežti iš 
Dvinsko karės apskričio gy
vulius, javus ir miltus, supir
kinėti ir išvežti iš tų guber
nijų arklius ir tt. Del to įsa
kymų peržengimo gresiama 
pabauda ligi 3,000 rublių ar
ba 3 mėnesių kalėjimo.

Žemaičių vyskupas P. Ka
revičius išleido į kunigus at
sišaukimą, kad jie ne tik kur
tų komitetus kareivių šeimy
noms šelpti, bet ir ragintų au
koti skalbinius ir šiltus dra
bužius. Visas aukas vietos 
Komitetas turi siųsti Kauno 
gubernatoriui Panevėžin.

Į Kauną atgabenta 75 su 
viršum Rytprūsių miestų gy
ventojai - vokiečių valdiniai. 
Visi atvežtieji esą nelaisviai 
ir būsią išsiųsti Rusijos gilu-

KRIUKAI. Šiaulių apskr. 
Daugelis šviesesnių mūsų 
krašto žmonių, išgirdę koki ne
laimė ištiko suvalkiečius ir 
perimti tautinės vienybės jau
smų, reiškia jiems savo bro
lišką užuojautą ir pasiryžę 
jiems padėti kuo galėdami. 
Atsiranda ir tokių, kurie sa
ko, atsikartojus vėl tokiai ne
laimei, galėtų pas save pri
glausti bent moteris ir vaikus 
tų, kurie yra netekę pastogės" 
ir maisto. Ir, apskritai, čia 
pastebiania nemaža užuojau
tos savo tautiečiams ir vi
siems karės nuskriaustiems.

dėjimą ir įvesti taiką
Birželio' 25 d. Massachusets 

valstijos miestą Salem sunai
kino gaisras, pridarydamas 
nuostolių ant 20,000,000 dole
rių.

Birželio 28 d. Užmuštas 
Austrijos įpėdinis Pranas 
Ferdinandas Bosnijos mieste 
Sarajevo.

Liepos 16 d. Meksikos pre
zidentas atsistatydina.

Liepos 21 d. Ant Persijos 
sosto atsisėdo 16 metu Šachas

vinėję jas ir kitur. Dabar, 
rodos, jiems leista jau grįžti 
namo, kur palikę jų žmonos ir 
vaikai.

Vilniaus gub. valstiečiai 
darbais rodo savo užuojautų 
delei sužeistųjų kareivių ir jų 
šeimynų. Daugelyje valščių

ja ir Hercegovina, serbams iš
kurnėjus, turėtų būti sugrą
žinta Serbijai.

Graikija pritaria naujam su
manymui ir net pasižada pa
remti Serbiją karėje prieš 
Austriją. Įvykus tiems vi
siems sumanymams galima ti
kėties, kad Serbija sutraukus 
visas savo spėkas stengsis 
užduoti kuosmarkiausį Aust
rijai smūgį, nes nuo austrijie- 
čių sumušimo prigulės ir nau-
josios sutarties plehų įvykini- ^med'iiSža. 

Turkijai palaikančiai
Vokietijos ir Austrijos pusę 
prisieitų pasijusti nelabai 
smagiame padėjime. Rusija 
su Anglija neduoda jai ramu
mo, eina susirėmimai bepalio-

padaryta nutarimų, kuriais Į mon. Jų tarpe nesama suau- 
gusio vyrįSkio> bet vieni se
niai, senos moterys, merginos 
nuo 14 -15 metų ir vaikai nuo

viziją. Jungtinių > Valstijų 
prekyba smarkiai nuo to nu- mas* 
kentėjo ir gyventojai pradė
jo nerimauti ir reikalauti, kac 
Anglijos veikimas nesutinkan 
tis su neutrale pozicija būtų

los su Zapata nesutikimus, bet Į sustabdytas. Ir taip Jungt. v . .
nieko apie tai nesako Brazdi-, Valstijos pasiuntė Anglijai vo3 a^. sauszemi° ir vande- 
jos ministeris, nei Jungtinių protestą, kad nuo šio laiko ji- ^ei ^ar nauJ1 Balkanų 
Valstijų atstovai. Inai liautųs užkabinėti preki

Kada buvo kalbama apie nius laivus ir atmokėtų nuo 
naują prezidentą Gutierrez’o stolius, kurie jau įvyko, 
vietoj, Zapata parėmė E. Va&- Prezidentas Wilsonas, žmo 

nių pageidavimo priverstas 
ir prekėjų reikalaujamas, iš 
tyręs nuodugniai, kaip daly 
kas stovi, pasiuntė Anglijos 
valdžiai pranešimą, kuriame 
reikalauja, kad Amerikos lai 

plaukiantieji po Ameri

Daug buvo rašoma apie Vii

quez Gomez’o kondidatūrų, 
kuris ilgu laiku ir buvo per
iamas į prezidentus. /Vilią, ne
sutikdamas su Gomez’o pažiū
romis parėmė dr. Miguel Sil- 
vų ir gen. Angeles. Jis pat
sai atsisakė nuo siūlomos jam vai, 
karės ministerio vietos, nes kos vėliava, galėtų liuosa; ke

talkininkai užpuls ją, tai visai 
bus nejauku Turkijai, berei- 
kalo įsikinkiusiai į Vokietijos 
vežimėlį.

Nežinia ant kiek yra teisin
gos . pasklydusios žinios apie 
Balkanų viešpatijų naująją 
sutartį, visgi jos turi po savi
mi tvirtą pamatą, nes jau nuo 
pradžios karės daug buvo kal
bama apie Balkanų susitaiky
mą.

jam daugiaus tinka gyvenimas 
tarp savo armijos, laukuose, 
grumianties su Carranzas ka
riuomene.

liauti kur jiems tinka.
Prezidento Wilsono reikala

vimai šiaip skamba:
Valgomieji produktai išve-

PAŽYMIAUSI ATSITIKIMAI 
ŠAULY 1914 M.

Sausio 1 d. Japonijos vul-'tijos

Liepos 23 d. Austrija siun
čia ultimatum Serbijai.

Rugp. 2 d. Vokietija pa
skelbia karę Rusijai; 4 d. 
Anglija paskelbia karę Vokie
tijai.

Rugpiūčio 4 d. Jungt. Val
stijų Kongresas paskiria 250,- 
000 dol. pagelbai Amerikos pi
liečių Europoj.

Rugpiūčio 6 d. Mirė p-ni 
Woodrow Wilson Jungt. Val
stijų prezidento žmona.

Rugpiūčio 15 d. Oficijaliai 
atidarytas Panamos kanalas

Rugpiūčio 16 d. Japonija 
pasiuntė ultimatum Vokieti
jai, reikalaudama apleidimo 
Tsin£ - Tao.

Rugpiūčio 19 d. Mirė po
piežius Pijus X.

Rugpiūčio 23 d. Prasidėjo 
karė tarp Japonijos ir Vokie-

Carranza su savo kareiviais žami is Amerikos negali skai- 
apsistojo apielinkėse Vera j kontrabanda, aė‘
Cruz, ir apžiūrėjęs savo pozi

Ch j * • X ...
• ra valdiškai paskirti viėnai ar

«ija«į tvirtai tikėjosi, kad jis 
galės pergalėti Vilios ir Zapa
tos armiją, ypač,

kitai kariaujančių valstijų. 
Neužtenka vieno tvirtinimo, 

kad buvo produktai bus sunaudotinuli i/uvvr . ... .
. laukiama, kad Šie vadai veiks kanuomenei, jeigu nėra tikri)

skyrium.

Gen. Obregon, Carranzos 
generalis pagelbininkas pa
siuntė Washingtonan praneši
mą, kad Vilios prisakymu bu
vo nudėtas Madera, užmuštas 
Bentonas, Amerikos pilietis ir 
M anzanero. Vilią kėsinęsis ir 
ant paties Obregono. Vienu 
žodžiu jis buvo priskaitomas 
prie aršiausių žmogžudžių.

Kada Vilią savo armiją per
kėlė j pietus, kad išvijus Car-

darodymų.
Jungtinių Valstijų laivai 

negali būti sulaikomi ir gabe
nami į Anglijos uostus, nes 
tas baisiai sutrukdo prekių 
pristatymą.

Norint pripažinti gabena
mas prekes karės kontraban
da, reikia turėti tikrus daro- 
dymus, kad tai yra kontra
banda ir tiktai tada laivus ap
žiūrėti.

Kaltė už gabenimą karės 
kontrabandos puola ne ant lai-

ranzą iš sostinės, jis paliko i vo savininko, bet ant tos vieš- 
vien tik mažą skaičių kareivių patijos, kuri tas prekes užsa- 
fiaurėje. j kė ir prisakė jas atgabenti.

Dabar tenai galima tikėties Laivo savininkas jokiu būdu 
r.aujo revoliucijonierių judėji- negali būti nuskriaustu, 
mo. Nelabai senai iš New . Jungtinės-' Valstijos laike 
Meksiko kalėjimo pabėgo gen. penkių mėnesių karės užlaikė 
Ynez Salazas, kuris turėjo pilną neutralę' ir stengėsi vi- 
būti trumpu laiku teisiamas, šokiais būdais prašalinti ne- 
8a 1 svk buvo dideliu ša- susipratimus, bet toliaus ne-

kano išsiveržimas Sakuros sa
loje. Sunaikinta 3 miestai, 
žuvo 1,000 žmonių.

Rugpiūčio 26 d. Prancūzų 
ministerijos pirmininku pa
skirtas ex-»ocijalistas Viviani.

kiriama pinigų iš “mirskų- 
jų”” kapitalų kareivių šei
mynų ir sužeistųjų naudai. 
Aukų didumas nuo 100 iki 300 
rublių.

Dailininkų diena. A. Žmui
dzinavičius, Dailės draugijos 
vardu pranešė, kad gruodžio 
8 dieną Vilniaus dailininkai 
ir artistai be tautų skirtumo 
rengia “dailininkų dieną”. 
Jos pelnas skiriamas nukentė- 
jusiems nuo karės Suvalkų, 
Kauno ir Gardino gub. gy
ventojams.

Tą dieną bus taip-pat išlei
stas laikraštėlis “Vienadie
nis” penkiomis kalbomis: lie
tuvių, lenkų, rusų, gudų ir žy
dų.

Nauji gatvių vardai. Rū
pinamasi, kad vokiečių gatvės 
pavadinimas būtų pakeistas 
kitaip, būtent, kad ji vadiri- 
tusi Vytauto gatvė. ‘N. Kop’, 
padėdama tą žinią, pastebi, 
kad tas vardas labai primintų 
lietuvių ir vokiečių kovą po 
Grhmvaldu, kurios didvyris 
buvo Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas.

Lapkričio 8 dieną sugrįžo iš 
Suvaiką gub. A. Bulota, ap-

10 -13 metų. Be šių nelais- 
vių atvežta dar 50 vokiečių 
kareivių; jų tarpe du oficie- 
riu.

ILAKIAI, Telšių ap. Ka
rei prasidėjus mūsų žmonės 
metės laikraščių skaityti. Tie, 
kurie pirmiau juokdavos iš 
sksitytojų, dabar noromis 
griebiasi laikraščių, kiti sve
timų, o kiti savųjų išsirašę. 
Savaitiniais laikraščiais žmo
nės nepatenkinti, kad suvėluo
tos esą žinios.

_ WAR. jjIR.EET 3CEME TURKEY,
Persija prisidėjus prie i. Ll* K« A i* fil trui is. b do gatvėse

lėjp Konstantinopolyje. x
Turkijos sostapi-

VABALNIKAI, Panev. ap. 
Karės metas atsiliepė vietos 
draugijų gyvenime; jį sutram
dęs ir kiek užmarinęs. Taip 
pieno bendrovė, negalėda
ma gabenti toliau savo svies
to uždarė kuriam laikui savo 
pieninę. Moterų - katalikių 
draugijos skyrius nebuvo pa
daręs per tą laiką nei vieno 
mėnesinio susirinkimo, susta
bdęs savo dirbtuvių namų 
statymą. Pačios gi dirbtuvės, 
audykla ir mezgykla veikia iki 
šiol.

Ūkio ratelis sutiko daugiau 
kliūčių savo veikimui paė
mus karėn jo pirmininką ir 
trejetą žmonių iš valdybos. 
Likusieji nariai nutarė, gavus 
iš žemės komisijos kuliamą
sias mašinas padėti iškulti ja
vus paimtųjų karėn.

Del karės sumažėjęs veiki
mas Labdarių Draugijos ir 
Vartotojų Sankrovos, kuri bu
vo pradžioje kiek pristigusi 
prekių.

SEINAI. Dvasininkų semi
narijoj mokslas žadama pra
dėti lapkričio 7 dieną, kuomet 
kviečiami susivažiuoti visi se
minarijos auklėtiniai.

SUDEIKIAI, Ras. apskr. 
Parapijos žmonės delei caro 
uždraudimo. toliaus degtinėg 
pardavinėti surašė jam padė
kos telegramą, prašydami 
dar, kad ir aludės bent Lietu
voje visam laikui būtų užda
rytos.

‘ RAUDONOJO KRYŽIAUS’ 
AUKOS.

Kelmės vai. ūkininkai pa
aukojo “Raud. Kryžiui” 342 
marškinius, 245 rankšluosčius, 
229 drobules, 100 nosinių.

Sidlavo valstiečiai 487 mar
škinius, 122 kelnes, 366 rank- 
šluoščius, 180 drobulių, 89 
antvalkalus.

Gedraičių valsčiaus ūkinin
kai 16 drobulių, 36 mastus 
drobės, 29 rankšl., 20 marški
nių ir 2 sūriu.

ANYKŠČIAI, Ukmerg. ap. 
Vietos kamendorius kun. Liu
das Adomanskas įstojo sava
noriu kapelionu į veikiamąją 
armiją. Tuo tarpu paskirtas 
į L. Brastą. Iš Kauno gub. 
bene bus tai pirmas kunigas, 
kuris panorėjo arčiau pama
tyti vargą ir kančias

PANEVĖŽYS. Naujokų 
rinkimas buvo vykęs. Nesto
jusių mažiau, kaip kitais me
tais. Taip dabar ieškoma tų 
“ nešto jėlių ”. Ramygalės val
sčiaus — 50, Smilgių — 34, 
Naumieščio — 30, Panevėžio 
— 28, Linkuvos — 204 Pakro- 
jaus — 21, Gulbinų — 16, Ki- 
burių — 12, Skiabatiškio — 
10, Načiūnų — 6. Išviso per 
10 valščių Panevėžio apskri
čio nestojo 230 naujukų. Iš 
jų galima sakyti didžiuma 
Amerikoje. Po kaimus karės 
raikalams rankiojami miliniai 
ploščiai^ vilnonės pirštinės ir 
kojenos. Už ploščių moka 
daugiausia 10 rubl. Rekvizi
cija eina pasekmingai.

SUVALKAI. Tatjanos ko
mitetas atsiuntęs buvo Lenki
jos Centrnliniain Visuomenės 
Komitetui 200,000 rublių, iš 
kurių Suvalkų gubernijai te
ko 20,000 rub. Pinigai pada
lyti lygiai pagal visų Lenkijos 
gubernijų. Tų pinigų didžiu
ma Suv. gubernatoriaus bu
vo duota Bulotai išdalinti ap
skričio komitetams, kuomet 
jis važinėjo Suvalkų gub. nu
kentėjusių dėl karės reika
lais.

KUŽIAI, Šiaulių ap. Vie
tos klebonas išstatė čia na
mus “Shulės” mokyklai. Be 
mokyklos žadama įtaisyti akai 
tykia. Kun. Dargužas past« 
tė “Saulei” namus ir kitui

mūsų Į būdamas, būtent Vadžgiryje
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LAISVAMANIŲ KALĖDOS.
Didžiosios krikščionių šven

tės — Kalėdos ir Velykos — 
duoda progų apreikšti įmo
nėms savo sielos gilumas. 
Krikščioniškos tautos ir jų 
spauda tomis dienomis gyvai 
atvaizdina savo giliausius tro
škimus, siekius ir tt. Nes ka
da įjudinta viso krikščioniško 
pasaulio atgijimu, tavo siela 
ima kaž kaip prakilniau virpė
ti, negi tylėsi, ir jeigu tu su
gebi valdyti plunksnų — tu 
neiškęsi nepabriežęs į laikraš
tį, kų tu manai, kų atsimeni 
apie Kalėdas. Net jeigu tu ir 
nebetiki į Kristų — Dievų, ir 
tai Kalėdos užgriebs tavo šir
dies gilinąs ir tu būtinai iš- 
reikši tai, kas tau rodysis la
bai svarbu ir prakilnu. Tuo 
žvilgsniu Kalėdos — tai foto
grafas, kurs kuoteisingiausiai 
atmuša mūsų širdžių ir sielų 
stovį ir troškimus.
Indomi fotografija išėjo ir šių 
metų Kalėdose. Socijalistai 
arba visai nepaminėjo Kalė
dų (kaip “Keleivis”), arba 
užgiedojo “Reąuiem” krik
ščionybei (kaip “Naujie
nos”), arba užtrimitavo savo 
sėbrams, šaukdami į kovų. Pa
vyzd. “Laisvei” Kalėdos štai 
kų inkvėpė:

Ne ramybė geros valios žmo
nėms — šiandien mūsų obalsis 
— ne šventas pakajus ir at
leidimas, bet begailestinga ko
va, kova ant žūt-būt su visais 
kraugeriais, parazitais, dyka
duoniais, ir nusipenėjusiais 
akiu muilintojais. Tranams ir 
\ orams pasaulyje neturė būti 
vietos. - «
Katalikai pasidžiaugė ir pa

garbino Kūdikėlį Jėzų..
Kų gi parodė mūsų t. v. tau

tininkai, kurių gerb. kun. J. 
Žebris, atsiliepdamas į “Ka-

\ ta liko” paklaidinu apie veli
jimus, neleidžia vadinti lais
vamaniais, dantydamas tai 
pravardžiavimu. (Jie patys 
save laisvamaniais vadina. 
Nepravardžiuoja mūsų tas, 
kas mus katalikais pavadina). 
Imkime jų intekmingiausius 
tris laikraščius “Tėvynę”, 
“Lietuvų” ir “Vienybę Lie
tuvninkų”. “Tėvynėje” įžan
gos straipnyje p. K. V—as iš
rado, kad “Kalėdomis pagar
binama motinybė, o pasak jo 
•*Kasgi gali būti skaistesnio 
už motinystę?” Ir tiek, dau
giau nieko. Tiesa,, p. K. V-as 
dar prideda:

Mums pasakojama, kad poru 
tūkstančių metų tam utgal, ma
žame žydų žemės miestelyj 
Betlėjuje gimęs kūdikis, kurs 
vėliaus išaugo į didį žmonių 
mokytoją......;

bet ar tas pasakojimas yra 
teisingas, ar ne, ir jeigu teisiu j 
gas, tai kas tas užgimęs Kūdi
kis buvo ir kų Jis neša pasau
liui — apie tai p. K. V—as 
arba nieko nežino, arba nenori 
pasakyti. Jis vietoje to tik 
taria savo dvasioje: motina, 
tebūnie šventas tavo vardas! 
(Čia p. K. V—as šaukiasi ne 
į Dievo Mdtihų, Marijų, bet į 
savo motinų.). Jis užmiršo ir 
tai, kad poni Račkauskienė, 
kuri šių metų Kalėdose ko tik 
nepateko į šventusias, visai 
kitoniškai pasakojo savo Ka
roliukui apie Kalėdas ir apie 
anų gimusį Kūdikį, negu da
bar jos sūnelis mokina 7000 
tautiškojo Susivienijimo na
rių.

Tame pačiame numeryje, 
redakcijos peržvalgoje rašo
ma apie senų ir naujų patrijo- 
tizmų (paimta iš rusų laikraš
čio “Ruskoje slovo”). Sena
sis patrijotizmas mėgstųs šau
dymus, bombas, kanūolių 
trenksmų, garbinus carų val
džias, lupus nuo priešo pakau
šio odų su plaukais ir kito
kias baisenybes mėgstųs ir da
rus. Jis esųs “symbolas ky
šių, papirkinėjimų, botago, 
Šventųjų liekantį (mūsų pabr. 
Red.), skerdynių, vargo, bado 
tamsybės, sifilio, gaisrų, vi
suotinų epidemijų, karštligių, 
difterito, choleros, džiumos ir 
karčiamų”. Senasis patrijo
tizmas auklėjųs carizmų, biu
rokratijų, skaldąs žmones į 
luomus, gimdąs archiganyto
jus, (mūsų pabr. Red.). Sena
sis patrijotizmas remiųs ir 
auklėjas visa kas tik pasauly
je buvo žemo, nedoro, negra
žaus. Bet jisai pūstus ir vir
stų dulkėmis, o ant jo griuvė
sių, kaip jaunoji žolk, augus 
naujas, šios gadynės, išmin
tingas ir turtingas patrijotiz
mas, tolimas nuo ardymo ypa
tybių”.

Skaitytojas jau dasiprotės, 
kad tasai naujasis patrijotiz
mas nešųs žmonijai tikrų pa
laimų, vykinąs į gyvenimų 
prakilniausius idealus. Ilgoje 
litanijoje jo geradarybių mes 
išskaitome ir šit kų:

Naujasis patriotizmas naiki
na kazarmas, kalėjimus ir 
bažnyčias, (mūsų pabr. Red.) iš 
kanuolių lieja plugus ir vinis... 

Pagaliaus susigraudinęs tais 
veizdeliais “Tėvynės” redak
torius sako:

Skaitytojau, mes tikime, 
kad nėra nė vieno lietuvio,

kurą pasirašytų po senojo 
patriotizmo konstitucija.
Štai kaip mūsų “tautinin

kai” vaišina lietuvių visuome
nę Kalėdų šventėje. Mūsų 
šventyklas, kur milijonai lie
tuvių Dievų garbina, kur mai
tina savo dvasių prakilniausiu 
tikėjimo maistu, kur dorų sa
vo gaivina ir stiprina ir šir
dis prie prakilniausių idealų 
siekimo kelia — jie sulygins 
su kazarmėmis, kalėjimais, 
karčiamomis, jie pasityčios iš 
mūsų šventųjų (tikriausių ir 
prakilniausių žmonijos didvy
rių) relikvijų—ir pasidžiaugs 
nuveikę karžygiškų darbų, ir 
pasipirš paskui į tautos va
dus.

Tikri dvasios ubagai, tik ta 
jų ubagystė nebus palaimin
ta nei Dievo akyse, nei mūsų 
tėvynės ateityje.

“Lietuva” iš visų t. v. tau
tininkų laikraščių patiko Ka
lėdas katalikiškiausiai. Išgir
dome senąsias mylimas sty
gas, pajutome tikrus tautos 
sūnus, beskaitydami Kalėdinį 
“Lietuvos” numerį. Tečiau 
neilgam džiaugsmas. Jau se
kančiame numeryje “Lietu
va” atsispauzdino iš “Tėvy
nės” straipsnelį apie anuos 
patrijotizmus, nieko nuo sa
vęs nepridedama, nei patai
sydama. Taigi ir “Lietuva” 
nieko neturėtų prieš katalikų 
dievnamių išgriovimų. Tik ji 
užmiršo, kad išnykus tikėji
mui, išgriovus bažnyčias, ne
bebus kam ir kur užgiedoti 
aniolų giesmės žodžius ir 
jais sutvirtinti visus svyruok
lius, kurie vienų dienų pagar
bina Dieviškų Kūdikėlį, ant 
rytojaus gi eina talkon griau
ti Jo bažnyčių.

Bet už vis drąsesnė ir, rei- 
kia PriPažinti>—gilesnė (pra
garišku ' gilumu) pasirodė 
“Vienybė Lietuvninkų”.

Štai žinomas vertikas žydiš
kų-masoniškų veikalų, taiko
mų prieš krikščionystę, p. P. 
Norkus savo “Skeptiko min
tyse” (jas “Vien. Liet.” pa
leido įžengiamuoju straipsniu) 
valkioja krikščionystę, kaip 
kokį palaikį daiktų. Jis tiki
si, kad ji kada nors liksianti 
žemiau gadynės dvasios ir kad 
Kristaus vietų užimsiąs “ki
tas kokis nors dievas”.

Ši^ karė parodysianti pilnų 
krikščionybės subankrutijimų. 
Šiandie Kristaus Bažnyčioje 
esu maldaujama, kad ir Jis 
padėtų žudyt, degint, skriaust. 
Žmonės iš Kristaus pasidir
bę sau “karės keršto ir žudy
mo dievų”

Lietuvių tautai krikščionys
tė nieko nedavusi, išskiriant

baudžiavų ir politiškųjį nuo- 
puolimų. Nemanykite, kad tos 
skeptiko mintys yra jo savos, 
originalės. Ne, čia girdisi 
gramofonas, užsuktas susi
pratusių krikščionybės priešų, 
kurie savo nuodais užnuodija 
ne vienų mūsų nedakeptų in
teligentų.

Kur ir kokioje Bažnyčioje 
Katalikai meldėsi į Kristų 
taip, kaip rašo Norkus, be abe 
jonės jisai ir pats neži
no. Jis gal žino tai, 
kad popiežius, nors ir 
prašomas, vokiečių ginklo 
nepalaimino, o tik vien į taikų 
visus ragino. Bet juk be 
šmeižto argi gali apsieiti tie, 
kurie Teisybės biją ir prieš 
Jų kovoja.

Visi auklėjusieji militariz- 
mo dvasių ir pastūmėjusieji 
milijonus žmonių į skerdynes, 
be abejonės, elgėsi ne pagal 
Kristaus dvasios, bet ir Baž
nyčia jų nelaimino. Ji visuo
met taikų skelbė ir apaštala
vo.

Red.) Kiekvienas, kurs ieško 
pažinties, yra Dievo ir žmonių 
prakeikiamas.
Galima ieškoti tiesos ten, 

kur Ji yra ir galima amžinai 
klaidžioti tamsybėse, ieškant 
tiesos pas jos neprietelius. 
Nesuras tiesos ir p. Norkus, 
jeigu jos ieškos^tik inasoniš- 
kuose šlamštuose. Tik klau
simas, kam jis savo dvasios 
nuodais taip uoliai stengiasi 
užkrėsti tūkstančius tų mažu
tėlių, kurie šiandien dar ne
įstengia atskirti grūdus nuo 
pelų ir teisybę nuo melo.

Vardan ko tai daroma? 
Kam norima tuo patarnauti?

Gerbiamieji! Stebitės ir ba
rate išdykėlius, cicilikus už jų 
sielos nešvarumų. Bet ar ne 
jūs pirmieji jų sielas purvina
te ir nuo doros nustumate?

Juk gal girdėjote pasakų 
apie tų čigonų, kurs, ant me
džio šakos sėdėdamas, tų pa
čių šakų kirto, užmiršęs, kad 
šakai nulužus ir jam reikės 
nukristi.

Jūs darote tokį pat gudrų 
darbų. Tai tokia “literatū
ra” pavaišino Kalėdose mūsų 
visuomenę mūsų t. v. tautinin
kai.

Baudžiavų Lietuvai davė ne 
krikščionystė, bet vakarų feo
dalizmas, atėjus pas mus per 
Lenkiją. Taip-pat ir politiš
kų savarankumų mes pražudė- 
me ne dėl krikščionystės priė
mimo, bet dėl lenkų klastin
gos politikos ir mūsų tautos 
apsileidimo.

Nenuostabu, kad p. Norkus 
tiek nesąmonių pripasakojo 
apie krikščionybę; jis juk jų 
tirinėjo iš “literatūros”: jis 
žinąs Renamo, Deličo, Beier- 
bacho, Harnocko, Tolstojaus 
ir kitų rašytojų veikalus, ku
rie visi krikščionystę kraipė 
kaip tik įmanydami. Bet štai 
kas nuostabu: kodėl p. Nor
kus nepanorėjo pažinti Kris
taus ir Jo Mokslo iš pirmojo 
ir tikrojo šaltinio, iš Evange-) 
lijos, iš šv. Tėvų raštų. Čia 
mes matome stoką geros va
lios. Be geros valios žmogus 
dažnai ir visai apjanka. Štai 
tame pačiame numeryje p. 
Norkus feljetone ‘^Nuodėmė” 
suveda į krūvų atlidlų su vel
niu ir liepia jiėiris gineyties 
apie Dievų. Velnias piktžo
džiauja Dievui; jis išpliurpia 
visas tas mintis apie Dievų, 
kuriomis dažnai pilni yra mū
sų cicilikų laikraštpalaikiai. 
Bet pagalios Norkus į velnio 
lūpas įstato savo įsitikinimus 
ir viso savo nelemtojo veiki
mo obalsius. Velnias sako:

Mano vienintelis geismas, 
kurį rodau žmonijai, susiveda 
į vieną: pažink tiesą, nežiūrint 
kokia jį būtų — gera ar bloga. 
(Lygiai taip nelabasis gundi- 
no pirmuosius žmonijos tėvus.

perspėjo jų < «»l katalikų pra
vardžiavimo, kiti “Tėvynė” 
Išskaitė iš “L. Ž.” apie “Iš
kilmingų Saulės kursų atida
rymų”. Kursų atkdarymo iš
kilmė matyt “TėvVjiei” įva
rė baisių baimę, kur a sutvėrė 
jos galvoj patentuotas mintis. 
“L. Ž.” rašo, kad prie ^‘Sau
lės” kursų atidarymo buvo 
pakviesta Dvinsko karės apy
gardos viršininkas, Vilnimis
gubernatorius ir k.; is redak |pfttvirtinti Kodel! Gį> je 
tijų pakviesta “Vienybe’? rnail nrm,;o a„
“Viltis”, Vairas”. Nė “Liet
Ž.”, nė L. Ckin.” redakcijos 
kvietimų negavo. Kun. 01- 
šauskis prakalboj išsitarė, kad 
“Saulės” kursų pakraipa 
Kristaus dvasioj vedama, 
dvasioje rusų valstybės ir lie
tuvių paliuosavimo nuo buki- 
nimo. J. Vokietaits prakal
boj priminęs, juk dėl kursų 
atidarymo reikia dėkoti carui, 
armijai ir jos vyriausiam va
dui — kursistai šaukę
ir giedoję “Bože caria”.

“ura”

Šita žinia “Tėvynei” davė
progų išplūsti katalikus, išva- .
dinti juos klerikalais. Tečiau i pierių šmeižimo bei išmislij 
atmetus į šalį nešvarius pra- į j’m° tikslams.
sivardžiavimus ir leidus “Tė- 
vynei”iš kaktos išgaruoti be
reikalingam kaiščiui, aš jų pa
kviesiu rimtai rpanagtįnėti mi- tiečių vadovams, kurie, kt 
nėtų straipsnį, dėl tų kursų {savo raštuose bei pasielgi 
atidarymo: , parodo, dėl stokos platės

i pažiūrų bei pažinimo visuoV 
L Paprastai iškilmėn kvie- niškos psichologijos, tik 

čiami pažįstami, prieteliai bei netaktu erzina visuomenę ir . 
giminės — nieko nėra stebė- demoralizuoja. Laikas, broliL 
tino, jei prie “Saulės” kursų tautiečiai susiprasti, kad jūsų 
atidarymo buvo pakviesti j kreivais keliais einama, 
įtekmingesni asmens; pir- Į
meivškos redakcijos, kai- Į 
po iš principo “Saulės”

“ŽVAIGŽDĖ” PADIDĖJOK
1-mas šių metų “Žvaigždės” 

numeris atėjo žymiai dides
nis, negu ėjo pereitais metais. 
Dabai’ “Žvaigždė” tai didelis 
8 puslapių savaitinis laikraš
tis.

Reikia taip-pat pripažinti, 
“Žvaigždė” yra gana gyvas 
laikraštis, turintis nemaža ži
nių, kaip iš viso pasaulio, 
taip ir iš Amerikos lietuvių 
kolonijų. “Žvaigždės” padi
dėjimas, tai žingsnis pirmyn 
sustiprėjime katalikiškos spau 
dos.

IR VĖL KLERIKALAI 
KALTI.

Sunku susikalbėti sū tuo, 
keno galvoj nesiranda tole
rancijos bei demokrfttizmo gį- 
slelės. Bet pabandysiu. Rei
kalų turėsiu su laikraščiais.

Štai “Tėvynėje” (No. 1 — 
1915) savo peržvalgoj “Po
ra minčių apie klerikalus” vi
sai nušnekėjo į šalį, net su na- 
gaikomis ant Stolipino kakla
raiščio išlėkė į padanges, ta
rytum zepelinai, ir numetė 
ant katalikų didelę bombų su 
parašų: katalikai veikėjai — 
tai “klerikalai” — tai “tau
tos idealų pardavėjai:” Tas 
riksmas “Tėvynėj” pakilo, 
kai Dr. A. K. Rutkauskas

valstijose kįla, kaipo prie
spauda bei persekiojimo dva
sia — tai tik laiko ansireiš- 
kimai, kas greitai gaišta evo
liucijos bei progreso bėgyje.

kursams priešingos, nuo
lat vedusios prieš tai agitaci
jų ir tiesos neturėjo susilaukti 
pakvietimo į minėtų iškilmę.

2. “Saulės” kursai vedama 
Kristaus dvasioje. Gi tai ne 
kriminalas, bet pagirtinas 
darbas.

3. “Saulės” kursai vedama 
rusų valstybės dvasioj. Dva
sia rusų valstybės, tai, regis, 
bus krukis,kuris matomai gi
liai “Tėvynei” įsprigęs; tos 
dvasios ji nesupranta ir 
dvasia, matyt, visai iš 
lygsvaros varo jų lauk. Bet 
reikia nurimti įr. suprasti, kad 
ta ypatinga dvasia, tai rim-! NAUJOS KNYGOS, 
tas kiekvienos valstybės uždą- į Gustaitis Meilė. Poema 
vinys rūpinties gerovė sav° Į Spauda ir lėšomis “Katali

Didesnio forma
. ° -------- i opauaa ir

padonų. Visa gi, kas dažnai į

4. “Saulės” kursai vedami 
ne lenkybei, bet aiškiai lie] 
tuvystei platinti — to jau ii 
aiškinti nereikia.

5. Svarbiausis pasipiktini] 
mo punktas bene bus tas, kat 
p. J. Vokietaitis pasakė, kat 
už kursų atidengimų reikia p« 
dėkoti carui, armijai ir vy- 
riausiam vadui. Bet ir či« 
nuoseklumas reikalauja p. Ji 
Vokietaičio išsitarimų pilna]

rusų armija su savo viršinin] 
ki.is nebūtų atsilankiusi prieš 
vokiečius, tai ne tik Suvalkai] 
bet ir Kaunas ir Vilnius, vii 
Lietuva būt visai buvus išdd 
ginta ir apie kursų atidai 
mų ir kalbos būt nebuvę. Tai 
nugis ir “Tėvynei” nebus pri 
šalį drauge su kursistais ga^ 
šiai sušukti “ura”.

Visa kas pasakyta, suėmus 
; krūvon, labai keistai išrodo] 
kad esama baisios pagiežos 
žmonių - vadovų, kurie net bei 
reikalo ieško kam įgilti. Tai 
nešvarus, baisiai nešvarus pa-] 
protys panaudoti nekaltų po]

Tautos idealų pardavij 
vardas greičiau (o tai ties 
pritinka karštakraujams tai

K. Lazdaila.

REDAKCIJAI LAIŠKAS.

Gerb. Tamstos!
Indėkite šiuos kelius žo

džius Jūsų gerb. laikraštyje.
Išitikus svarbesniems lietu

vių tautos reikalams, būtent 
šelpimas Lietuvos medžiagi
niais ir dvasiniais būdais lie
tuvių juokų laikraštis “Tar
ka” neapribotam laikui su
stojo ėjęs. Ėmėjams to laik
raščio atsilyginsime vėliau.

Su pagarba
“Tarkos” Red. ir Adm. 

So. Boston, Mass.

to 24 pusi. Kaina 15 centų. 
Veikalas priklauso prie dai

lesnių leidinių. Gražiai iš 
leistas. Patartume “Drau 
go” skaitytojams jų įsigyti.

SALIŪNAS RODO SAVO 

GALYBĘ.

47-ame savo laikraščio nu
meryje esame rašę apie sa
liūno įsigalėjimų mūsų gyve
nime;, mes tada padavėme vie- 
nų vaizdelį iš veikimo šv. Kry
žiaus (parapijos Chicagoje, ku
ri. ndrs ir prisirašė prie Fede- 
racijos šių metų jos kongre
se, surengė nesenai ferus su 
svaiginamaisiais gėrimais.

Šiomis dienomis esame ga
vę protestų prieš anų mūsų 
redakcijos pastabų; po to 
protestu yra pasirašę septy
nių katalikiškų draugijų atsto

jai. Turėtume pilnų teisę to 
protesto nespauzdinti savo 
laikraštyje, nesą tas protestas 
Surašytas nemandagiai, nekul
tūringoj formoj ir jame dau
gybėje vietų apsilenkiama su 
tiesa. Tečiau dėl didelio in- 
domumo dedame jį ištisai, 
atitaisydami čia pat jo netei- 

►sybea ir nušviezdami jo vertę, 
kaipo typiško mūsų santykių 
vaizdelio.

Protestų redakcija yra ga
vusi 30 gruodžio pereitų me-

VIEŠAS PROTESTAS.
Mes, Šv. Kryžiaus parapi

jos, Chieago, III. ant Town of 
Lake komitetas ir draugijų, 
prigulinčių prie tos parapijos, 
atstovai viešai protestuojame 
prieš “Draugo” Redakcijų, 
kuri savo pastabose 47-tame 
numeryje apšmeižė, ir apjuo
dino mūsų parapijinį komite
tų, (netiesa. Red.) ir pareng
tus parapijos fėrus sulygino 
su kokiu nors biaurum urvu, 
(urvu buvo pavadintas saliū- 
nas, ne jūsų f erai. Red.) iš 
kurio būtų pasipylę biaurūs 
nuodai. “Draugas” pasmer
kia visų parapijinį komitetų, 
iškoliodamas jįjį saliūnų biz
nieriais ir juodų darbų platin
tojais. (Netiesa. Perskaity
kite dar sykį “Draugo” 47-ų 
numerį).

Kad parodžius visuomenės 
akyse “Draugo” neteisingus 
užmetinėjimus ant Šv. Kry
žiaus parapijos, kuri yra vie
na iš didžiausių parapijų Chi
cagoje, arba ir visoje Ameri
koje, mes iš savo pusės pa
duodame aukščiau padėkavo- 
nę visiems geros širdies lietu
viams, (kur ta padėkavonė f 
Red.)kurie prisidėjo su savo 
aukomis, darbu, ir surengimu 
gražių (f Red.) fėrų, o že
miau paduodame ištraukas 
iš “Draugo”, kuris savo

straipsnyje mūsų parapijų ap
juodino, tarpe Amerikos lietu
vių.

Štai kaip “Draugas” rašo.
Chicagoje šv. Kryžiaus pa

rapijoje šiomis dienomis atsi
tiko tai, ko duok Dieve, kad 
nebeatsitiktų nei vienoje mū
ši) parapijoje. Parapija su
rengė, taip vadinamus fėrus, 
su visokiais svaiginamais gė
rimais : vakaras, susirinkus 
parapijonims, beveik visų lai
kų griežia muzika: šokiai 
(amerikoniški) eina vienas 
paskui kitų.

Čia, griežtai 4 4 Draugas ’ ’ 
meluoja, mūsų muzika susidė
jo vien iš lietuvių katalikų, 
gerų tėvynainių (argi “Drau
gas” sakė, iš kokių muzikantų 
susidėjo jūsų muzika? Prime
tinėti kitam melagystę, netu
rint tam pamato, gali tik tas, 
kurs pats teisybės nemyli, ar
ba kurs nesiskaito su savo žo
džiais. Labai keista, kad taip 
elgiasi draugijų ingalio- 
t i niai. Red.), muzikantų, 
kurie grojo uždykų, ir 
jie griežė visokius gra
žius šokius, kokių mūsų jau
nuomenė reikalauna; griežė 
kaip amerikoniškus, taip ir 
lietuviškus: nuo negražių
šokių buvo prižiūrima ko- 

’mitetų; (mes nesakėme, kad 
jūsų šokiai buvo negra

sakėme tik, kad “Draugas” mums primeta, 
jie buvo amerikoniški^ yra kad mūsų, šv. Kryžiaus para- 
juk ir amerikoniškų padorių,pija, pirmutinė buvusi įstoju

žūs

šokių. Red.) jeigu kas bandė 
šokti nepadoriai, tas buvo ko
mitetų sulaikytas.

Toliaus “Draugas” rašo: 
Svetainėje ir gretimuose kam
bariuose stalai apsėsti girtuo
kliaujančių ir šūkaujančių 
žmonių.

Tas ir-gi netiesa. Buvo par
davinėjami svaiginami gėri
mai atskiruose kambariuose, 
o šokių svetainė buvo papuoš
ta gražiai ir nebuvo ten stalų 
dėl gėrimo svaigalų. (Prie 
vieno stalelio svetainėje sė
dėjo žmonės ir gėrė svai
ginamus gėrimus. Red.) 
Svetainėje tik galėjo išgerti*] 
saldžių gėrimų, o ne svaigina
mų; degtinė ir alus buvo už
ginta nešti į svetainę; (Bet 
to užgynimo nepaisyta. Svai
ginamieji gėrimai nešiota po 
svetainę. Red.) taip-pat ne
buvo matyties nei prisigėru
sių (galima turėti akis ir ne
matyti. Red.) nei girtų šū
kaujančių ; jeigu pasitaikė ant 
galo neramių gaivalų svetai
nėj, tai galima užtikrinti, kad 
tie nebuvo prisigėrę pas mus, 
bet atsilankė, kaipo neprašyti 
svečiai jau kitur prisigėrę. 
(Gal į blaivius fėrus nebūtų 
išdrįsę rodyties. Red)

si į L. R. K. Federacijų ir kad 
mūsų parapijos komitetai, pa
sirašę ir balsavę rezoliucijai, 
pasmerkiančiai alkolio intek
mę parapijos pramogose, o 
dabar, sako, sulaužė savo ir 
Federacijos nutarimus.

Čia taip-pat “Draugas” tu
ri klaidų. Nors mes neesame 
prieš blaivybę, neiname prieš 
Federacijų (? Red.), bet kol 
kas, mūsų parapija nėra dar 
pasirašiusi po Federacija ir 
praeitame Chicagos Kongre
se nebuvo mūsų Komitetai pa
skirti atstovauti mūsų prapi- 
jų. Jeigut nėkurios ypatos ir 
dalyvavo kongrese, tai visgi 
jie neturėjo parapijos manda
tų ir negalėjo atstovauti mū
sų parapijos, bet atstovavo 
vien tik pašalpines, ar kokias 
nors Dr-jas, bet ne šv. Kry
žiaus parapijų. Taip-pat mū
sų buvo surengti jau ferai ir 
piknikas dar prieš Federaci
jos kongresų. (? Red.).

ftv. Kryžiaus parapija ne
priklauso nei Federacijos, nei 
“Draugo” cenzūrai ir nenori, 
kad neprašytos ypatos, kaip 
“Draugo” Redaktorius jų 
valdytų. (Ne įneš veržiamės 
į jūsų parapijos cenzorius, bet

jūs stengiatės užčiaupti burnų 
spaudai, kurios priedermė yra 
viešus visuomenės reikalus 
svarstyti. Red.) “Draugas”, 
matyt norėdamas supykinti 
parapijų su klebonu (prasi
manymas. Red.), kurie dabar 
gražiame sutikime gyvena (ir 
ačiū Dievui. Red.),^ sako: 
44 Griežtai- kaltinti tuo atsiti
kimu, šv. Kryžiaus parapijos 
klebono — visuomenė jokiu 
būdu negalėtų...” Reiškia — 
klebonas yra geras, bet blo
gas komitetas, blogi parapi- 
jonys. (Demagogija. Prieš 
parapijonis mes nieko netu
rime ; mes juos gerbiame. 
Red.). Tiesa, mūsų klebo
nas, gerb. kun. Al. Skrypka 
gal ir yra vienas iš geriausių 
klebonų Chicagoje. Dėlto gi 
kada klebonas gyvena sutiki
me su parapijonimis išvieno 
darbuojasi su komitetais, ku
riuos ne jis pats pasiskiria, 
bet paskiria katalikiškos drau
gijos iš savo narių geriausias 
ypatas — deltogi mūsų para
pijoje ir yra sutikimas, ramy
bė ir šv. vienybė, nežiūrint to, 
kad iš šalių blogi žmonės ir 
nori suardyti mūsų gražių 
tvarkų, bet gi ne veltu sako
ma “vienybėje galybė”.
. ftv. Kryžiaus Parapijoj su

tikime darbuojas klebonas ir 
komitetas, dėlto ir gali kiek
vienas suprasti, arba įsitėmy- 
ti, kad mūsų parapija yra be
veik pirmutinė, kuri užvedė 
gražių tvarkų, (girti fėrai 
tvarkos nepagražina. Red.) 
Mūsų parapijoj visados įvai
riems geriems sumanymams 
aukų yra surenkama daugiau, 
negu kitose parapijose (garbė 
jums už tai. Red.) dėl to, kad 
žmonės turi užsitikėjimų pa
rapijos vadovais. (Sumestų 
dar daugiau, jeigu neužsitikė- 
tų saliūnais. Red.) Mūsų pa
rapija dar tik gyvuoja 10 me
tų, o jau parapijos turtas to
li pralenkė daug senesnias 

{parapijas, dėlto gi ir norima 
j nekuriu ypatų, kad jų apslo- 
pinti, kad vienybę sugriauti, 
įvesti netvarkų, ir ant galo 
paniekinti nekaltai, (krokodi- 
lio ašaros ir žema demagogi
ją. Red.).

“Draugas” .savame straip
snyje parodo, kad šv. Kry- 

ižiatfs parapijų valdo (nesakė- 
|me kad valdo, bet kad turi di

delę intekmę. Red.) saliūni- 
jninkai, kad riša parapija tar- 
]nauja saliūnams, kad net ir 
klebonas saliūnininkų bijo, (to 
mes nesakėme. Red.) nes
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PAUKŠTYTE.

Kun. l)r. M. Gustaičiui.

Broliai ir sesutės,
Kviečia .jus klausyti.
Toli nuo močiutės
čiulbanti paukštytė.

Tėmyk, ki) ji gieda 
Ir kaip ji trilena,
Kaip vaikučius rėdo 
Ginti lizdą seną.

lizdą, kuri bočiai
Per tiek amžių suko
Kraugeriai sparnuočiai 
Išardyt netruko.

Jie nūn tebeardo 
Ir krauju šlakštena 
Pervieną, ir gardą,
Bei paukštytę seną.

Vai nutilk, paukštytė,
Liaukis tu čiulbėjus,
Nes vargų giesmelė 
Graudina net vėjus.

Mums - gi ką, paukštytė,
Lai giedojus gieda;
Kam jos čia klausyti!
Koki mums čia bėda!

Kolei šiltas kūtes
Ir apdarą turim
į vargus močiutės
Per pirštus sau žiūrim.

Sučiulbo, nutilo,
Tarsi kad ko klauso,
Jai turbūt pamylo 
Guolis lizdo sauso.

Sau akytėms klasto
Tik - ką - tik čirena
Jau tur būt nebmąsto,
Apie lizdą seną.

Bet kur tau? Paukštytė 
Sparnelius mėgina 
Iš to gal matyti 
Jog skristi ketina.

Žėri jos akutės,
Nes ji lėks padėti 
Žilgalvės močiutės,
Skriaudas apmokėki.

Ji noriai kovotų 
Už tėvų lizdelį 
Ir gyvybę duotų.
Taip kalb jos širdelė.

fJi neša plunksnytes
r Ko jelytėms savo
Į lizdą mamytės,
Kur tik ką negavo.

Jos sielos veiklumas 
Žiniomis turtingas 
Bus močiai ramumas 
Brangus ir naudingas.

Lėk - gi tad, paukšteli,
J gimtinę šalį,
Tark močiai žodelį,

.Jog mes nesušalę,

Mes dar gyvi esam 
Nors už vandenynų, 
išsilgę tebesam 
Link motės beržynų. —

Tad sudiev, paukštelė! —
Tik į mus čiulbėki,
Ir savo giesmele 
Mums veikti padėki.

Nes tavo čiulbėjims 
Namuosna mus šaukia 
Rodo, jog gyvenims 
Tik Tėvynėj laukia.

Pranas,

Penkių Aktų Drama

Paveikslai iš lietuvių gyveniaiū Amsrikaje
Vertė Jonas Širvintas 

•
Nenuilstančiam Blaivybės Platintojui lietuvių 
tautiečiu tarpe Suvienytose Valstijose
Amerikoje, taip-pat “šviesos" Redakto
riui ir "Lietuvių Rymo-Katalikų Pil
nųjų Blaivininkų Susivienijimo Ame
rikoje ’ ’ Dvasiš. 1 ’adovui — Gerbia

mam Kun. Petrui Saurusaieiui,
Sv. Juozapo parapijos Water- 

bury, ('onn. klebonui, šį vei
kalų aukoja—-VERTĖJ AS.

VEIKIANTYS ASMENYS. ~~
SIMONAS STOTKUS, smuklininkas.
BARBORA, jo pati.
CATRĖ, jų duktė.

VINCAS, jų sūnus.
JUOZAS GALIŪNAS, girtuoklis.
ELŽBIETA, jo pati.
VIKTUTĖ, jų duktė.
KUNIGAS TAUČIUS, vietinis klebonas. 

TADAS GINTAUTAS, keleivis. 
KAZIMIERAS SKIRSNA, miesto majoro

sūnus.
PRANAS LAKŠTAS — “LINK

SMUTIS” ir
ONA BRUŽAITE, majoro tarnai
STANISLOVAS VIŠNIEVSKIS, šunadvok. 
DU POLICISTU; VAIKAI IR SUAUGU

SIEJI, alaus bei degtinės pantėmis neši
ni pirmo akto antroje scenoje.

PASTABA: Tarp pirmo ir antro aktų praei
na vieni metai; tarp ketvirto ir penkto 
dešimtis metų.

PIRMAS AKTAS.
Pirma Scena.

'Gilumoj, scenos smuklė. Pro jų eina gatvė. 
Po dešinei už kulisų vežimas; matyti tiktai 
tenterės. Statkus rita nuo vežimo į smuklę 
alaus bei degtinės statines.)

KO NUSIMINUS?

Skiriu P—tei.

(taip, sesutė, nusiminus?
Tavo dainos skamb liūdnai —

Gal trokšti čia išvysti laimės?
Gal širdį gniaužo sopuliai?

Nenusimink, o, sesutėlė!
Jauna, tvirtai ant kojų stok!
Ir žengk pirmyn prie idealo, 
Narsiai su tamsumu kovok!

.Krūtinėj, meilė dėl tėvynės. — 
klaruoj jauna karšta širdis, 
i Darbuokis Uoliai spėkos yra! — 
Vaisius parodys ateitis.

Neduok rūdėti plunksnai savo, 
Krūtinėj žadinki jausmus. 
Linksmybę-grožę pamylėki 
Tr pamylėk širdies skausmus.

[Pakilk aukštai erdveli svajonių — 
ĮSkraidyk kur jos bangnoj tyliai,

Skraidyk kur vien ramumas ošia, 
luskriesk kur yra ir skausmai.

Sakalas.

žengs šios smuklės slenkstį, melsiu Dievą, 
bet tavo įstaigą prakeikiu! Ti> kaip da
bar varai mane šalin, gal kuomet šauksi, 
bet veltui...

STOTKUS: Duok, žmogau, ramybę! Aš tavęs 
niekuomet nešauksiu, (ineina į vidų). 

KUNIGAS: Atleisk jam, Viešpatie, nes neži
no ką daro! (išeina po kairei).

Antra Scena.

GINTAUTAS: (ineina po tiesiai ryšuliais ne
šinas; juos pastato ant žemės ir šluosto 
prakaitą): Pagaliaus po ilgai kelionei 
tvankiam traukinvj esu Pajūryj. Koks 
malonus įspūdis pavargusiam keleivjui 
-matyli patogų viešbutį. Jeigu ir viešbu
čio šeimininkas toks patogus, tai kelias 
dienas čia paviešėsiu. Esu nuvargęs. f Už 
kulisų girdėti linksmas švilpavimas) Kas 
čia per vienas? Matyt linksmutis vaiki
nas, kokių esama mažyčiuose miesteliuose, 
kur pasileidimas ne užnuodijo jaunikaičių 
nekaltas širdis ir dvasią, (iš. kairės ineina 
linksmai švilpaudamas Pranas) Labą die
ną berneli! Ar pažįsti šio viešbučio šei
mininką ?

PRANAS: Ar pažįstu šio viešbučio šeiminin
ką?... Iš kur tamsta, kad nepažįstate Si
mono Stotkaus? Jisai bebūdamas malū
nininku buvo žinomas visoj apielinkėj, o 
dabar viešbučio šeimininku būdamas dar 
daugiau pragarsės. Taip! Labai gerai 
pažinstu Stoikų! Tai žmogus didelės do
ros. Jo pati išmintingiausia moteris vi
same miestelyj. Jo duktė turi gražų bal
są ir gieda bažnytiniame chore, o sūnus 
Vincas iki šių dieni) tarnaudavo klebonui 
prie Mišių ir padėdavo tėvui malūne, da
bar bus reikalingas ir viešbutyj. Nevel
tui ir Pajūryj bus linksmiau. Ant inkur- 
tuvių Stotkus nupirko alaus bei degtinės 
visą vežimą; šiandien vakare atsibus 
“Grand Opening”. Kiekvieną pamylės 
dvkai. Tai geras pilietis! <

GINTAUTAS: Ar ištiesų?
PRANAS: Taip — ištiesų! Ir tamsta vėliau 

su manim sutiksite, kada jį pažinsite. Bet 
iš kur, tamsta? Matyt svečias? 

GINTAUTAS: Bęveik — taip.
PRANAS: Gal, tamsta, agentas ir mokesnius 

renki ?
GINTAUTAS: Ne suvis.
PRANAS: Gal inžinierius ir matuojate naują 

gelžkelį, kuris tarės eiti prp Pajūrį? 
GINTAUTAS: Neįspėjai.
PRANAS: Gal, tamsta, manote čia pirkti lo

tus ir apsigyventi?
GINTAUTAS: Ir vėl klysti.
PRANAS: Gal... antgalo man negal voj kas, 

tamsta, pėr vienas?
GINTAUTAS: Tąįp. Dabar įspėjai 1 
PRANAS: Dasippotėjau.

X.

VEŽĖJAS (už kulisų): Ar jau viskas? (už
traukia lenterę ant vežimo.)

STOTKUS: Užteks ant šiandien. (Iš kairės 
ineina kunigas - klebonas). (Į kleboną): 
Tegulbus pagarbintas!

KUNIGAS: Per amžių amžius! Tai ką, Si
monai, visgi atidarei smuklę? Nepaklau
sei mano patarimų?

3T0TKUS: Taip, prabaštėli! Kodėl neatida
ryti ? Mieste randasi visokie sandeliai 
bei užvedimai, bet patogaus viešbučio nė
ra. Visgi šis labai reikalingas piliečiams 
ir keleiviams. Viešbučio be smuklės nega
lima išlaikyti. Kituose miestuose pilna 
smuklių, tai kodėl pas mus negali būti? 
Ant galo kas tame blogo? Dirbau sun
kiai visą savo amželį, tai nors dabar se
natvėje lengviau pagyvensiu. Iki šiam 
laikui būdamas malūnininku, gaminau 
žmonėms duoną, dabar gaminsiu gėrimą.

KUNIGAS: Labai priešingai pasielgiau Vi
sai nemaniau, kad taip atsitiktų.

STOTKUS: Ką turėjau daryti. Žmonės pri
kalbinėja, net rugoja, kad pertoli į Taksus 
važinėti gėrimų vestuvėms, krikštynoms, 
magaryčioms ar net ir gyduolėms.

KUNIGAS: Oi, Simonai, Simonai! Vėl kar
toji tą patį, ką pirmiau, idant save ištei
sinus. Aš gi tau sakau nebent pikta dva
sia intraukė tave uždėti šią įstaigą. Trokš
ti lengvaus uždarbio, bet neatkreipi aty
dos į tai, kad Dievas negali laiminti dėl 
to, kad žmones trauki j nuodėmes.

STOTKUS: Juk aš nei vieno neverčiu. Žmo
nės gėrė prieš mus ir po mūsų gers. Ant
galo, kas prabaščiui galvoj. Tesergsti ku- 
nigas a8vo bažnyčią, aš gi saVo smuklę..

KUNIGAS: Jau taip kalbi! Seniau, būdamas 
malūnininku,-geriau kalbėjai, ar bent ge
resnį nndavei, bet dabar atvirai pasirodai, 
kuomi esąs. Matyt pikta dvasia išsirin
ko sau sąmoningą tarną, kuris trauktų dū
šeles jos pinklėsna.

STOTKUS: “Gero smuklė nepagadįs — blo
go bažnyčia nepataisys!”

KUNIGAS: Matau, kad neužsimoka tau aiš
kinti. Užsidėjai tą begėdišką pramonę ir 
nieks tavęs neperkalbės, jei tik šv. Dvasia 
apšviestų. Paklausyk, ką čia aš prieš ta
vo smuklę pasakysiu. Matau, kad velnias 
skverbiasi į mano parapiją ir tave išsi
rinko savo agentu. Tavo sąžinę sujudįs 
visos nuodėmės, vargas, ištvirkimas ir 
galvažudystės, kurių priežastimi bus ši 
smuklė. Aš, šios parapijos tėvas, pa
smerkiu tą pragaištingą pramoniją. Ank
ščiau ar vėliau pažinsi savo klaidą, bet ar 
bus laiko ją pataisyti — nežinau!

STOTKUS: Cha., cha... cha! Jau aš papi 
gelbėsiu. Mudu esą va dvieju. Kunigas 
tęsi vienon pusėn — aš kiton. Pažiūrėsi- 
va kuris tvirtesnis: .smuklė ar bažnyčia? 
— Kunigas neprivalo pasmerkti savo 
avelių, bet turi melsti už jąsias. Bet ant
galo — tai mano dalykas! Ar čia ne lais
vės šalis? Meldžiu daugiau manės gat
vėje neužkabinėti, nes suareštuosiu. 6* 
lin iš čia — tu ilgaskverni! Bažnyčioj 
sakyk pamokslus, ne gatvėje, šalin iš1 
čia!

KUNIGAS: Už tave ir už visus, kurie per

nikaitį”. Bet, tamsta, (pereina kairėn) 
neturiu laiko čia stovėti ir su jumis kal
bėti, turiu skubinties namon, kad prižiū-, 
tėjus tą vaikištį, idant namo sugrįžtų. Aš Graži, kaip angelas ,
esu jo sargu ir turiu jį taip saugoti, kaip pusbalsiai tarė piešėjas žvilg- 
niūsų seną kumelę, kuri paskutiniame lai-1 rijęs ! sėdinčią prieš jį mo
kė taip rambi, tartum užkerėta. Duočiau ter j, kurią piešė, kaipo moti- 
burtininkei šią skrybėlę, kad užkerėtų, na laikančią kūdikį ant kelių, 
lamsta, gal padėtumet pabalnoti už vic- Ir ištikto daili ji buvo, nors

MADONA

ną degtinės stikliuką?
GINTAUTAS: Ne, brolau, aš nevartoju svai

galų.
PRANAS: Ką... ką, tamsta, kalbi? Tamsta, 

negeri? Na, nenoriu užgauti, bet tesuka- 
poja mane žvirbliai, jei mano nupirkto
alaus ar degtinės stiklelio vienu, gurkšniu . .... .. .
ncišmauktum. Tai kvailystė negerti! (iš- l’1 s^ovl Pne^ jį, atydžiai žiū- 
tilcimiau) Pasakyk man, tamsta, taip sau ridama į veidą pilną grožės 
atvirai: ar, tamsta, juokauji? ir malonumo. Staigiai pa-

GINTAUTĄS: Suvis ne! Svaigalai yra biau į šiepiančiai, šaltai nusijuokė-iš 
riausi nuodai. piešėjo ir jo darbo. Ji nega-

(Toliau bus) — Įėjo suprasti, kodėl jis indė-
—- - ----------- ----------  jo tiek jausmo ir malonumo

į tą paveikslą. Meilus moti
nos veidas, gilios, pilnos liū
desio akys neužgavo jokios 
prakilnesuios stygos jos šir
dyje. Ir vėl grįžo į savo tam
sų nešvarų gyvenimą. , 

LEKCIJA X. į Už kiek laiko atėjo paveik
ei denoidai. rių žinovas pas piešėją. 11-

Idant liuesai kvėpuoti, tai krūtinė ir pil-^gai su nusistebėjimu žiūrėjo 
vas privalo būti liuosi. — Kvėpuoti gerai, į nupieštą veidą. “Madona, o 
reikalinga, kad nosis, gerklė ir oro trubelės ne moteris!” sušuko.. Ir ko- 
būtų kiaurai atdaros, švarios, kad oras galėtų dėl ne, užklausė savęs piešė- 
lengvai vaikščioti. jas. Išėjus žinovui nupiešia

Užkimšimas oro takų. Kada gauni aiogą, šviesą aplink moteriškės gąl- 
tai nosis dažnai užkemša, ir žmogus yra pri-f Laikui bėgant Madonos 
verste, kvėpuoti per b„r„». Bet atsargiai etJ Veikslas buvo patatja-ta. 

giantis į dieną-kitą nosis atsileidžia ir ver, . . , . „. . , 7.
liuosa'gali kvėpuoti. ' , garsioje baznyco^ kur visi

Bet dažnai sloga, ar kokia kita liga nu-, W regejo ir stebėjos ia pa- 
eiua toli į mažiausias plaučių trubeles. Ser- vei*sl0 gražumo.
gant kriokuliu, džiova ir kitomis panašiomis * • •
ligomis plonutės oro trubelės užanka ir žmo- Vėjas lyg pašėlęs suko ir 
gus gali numirti dėl stokos oro. Kada turi blaškė sniegą vis smarkiau ir 
slogą, nors būtų ji ir lengva, privalai sau- smarkiau. Gatvė tuščia. Jo- 
goties ir neiti į drėgną šaltą vietą, be tinka- je buvo tik viena moteriškė, 
mo apsirengimo; tečiau neprivalai pamiršti, kuri prisilaikydama geležinės 
kad šitame atsitikime turi turėti kuodaugiau-f tvoros nežinodama kur. 
satyro oro,- daugiaus, neg sveikas būda-^Dar smarkįau sušviipė vėjas

Adenoidai. Labai dažnai kūdikiams yra smarkumu į ei
užkimštos nosis į kempį panašiais išaugimais, i kančią, bloksdamas ją prie 
kurie priverčia kūdikį kvėpuoti per burnikę. < ul ll’ didelės bažnyčios. 
Šitie augimai, yra vadinami “adenoidai”. , Siek-tiek atgavus kvapą in- 
Vaikinas”ar mergaitė, kuris turi adenoidus la-j ėjo vidun. “Nors čia gal ga- 
bai retai tėra sveikas ir tvirtas arba gali mo- lėsiu prisiglausti”—tarė sau.

Sveikatos Skyrius
Dr. A. L. Graičūnas

akys kietos ir šaltos, iš ku
rių spindėjo negryna siela. 
Jis to netėmijo — piešė taip, 
kaip ji galėjo būti tyra ir an
geliška — nors ir nebuvo to
ki. Užbaigtas jau paveikslas.

kinties savo užduotį lengvai. Jie būna daž
niausiai bukus ir negabūs. Jie išsižiūri bukus geidžiai dairytis .Žėrintis nuo 
dėlto, kad burna jų laikoma yra atdara ir žiū-; žvakių altorius ir švelnūs var-

ctvtat-ta, x • v, v . , iri * žra°CT isteiPtomis akimis. — Tokis varg- gonų balsai keistą j da_
GINTAUTAS: Matau esi neblogas berniukas, šas vaikas ar mergaitė nėra bukas, bet ser-(rė įspūdp gemai, labai se-

tun gerą širdį — tai as tau pasakysiu ko gautis. i . . , . , , , v v. •i® , v . 'mai, kaip bebuvo baznyctoje,(ia atvažiavau. \ ienoje mokykloje buvo maža mergaitei.-’ • , į /
PRANAS: Neblogas berniukas? Geros širdies?Ikuri po tris metus sėdėdavo viename ir tamei?^° ^5 saPne; .

Meldžiu pasiklauskit mūsų miestelyj ko no- pačiame skyriuje. Vieną sykį atsilankė m0-Pne!^ altonvlb kuv žvakes zi-
rint, ypač. kunigo klebono, ar ne už tai ga-kvklos inspektorius, kuris sykiu buvo ir gydy 
vau pagyrimo lapą, kad buvau ramiausias! tojas ir užtėmijo tą mergaitę. Jis ją pasi- 
vaikas visoj mokykloj. Pasakoja, kada aš, ėmė ir nusivedęs į- ligonbutį išėmė “ adenoi-
buvau mažiukas, motina man visuomet už 
duodavo raminančių lašų ir visuomet mie- 

-gojau ir nežliumbiau. Vėliau, jau kada

dw.s”. Gydytojas tą padarė labai lengvai. 
Jūs nusistebėsite, dažinoję, kad toji mergaitė 
prie metų pabaigos iš paskutiniosios mokinės 

buvau vaiku, tėvas duodavo man po tru-j savo skyriuje tapo pirmąją.
pūtį degtinės1J su šaknelėmis. Aš labai! Delko mes neprivalome alsuoti per burną. 
mėgdavau ir būdavau linksmas, už ką ma-įYra trys didelės ir svarbios priežastys, del
ne praminė “Linksmučiu”. Esant vaiki-. ko mes turime kvėpuoti per nosis, o ne pel
nu, gaudavau laiks nuo laiko išsigerti pas Į burną:
Stotkų, kuris tuomet laikė malūną ir pri-1 1. šaltas oras yra sušildomas pakeliu ei-
laikydavo degtinės. Tik meldžiu, tamsta,
apie tai niekam neišsitarkit...-

GINTAUTAS: Nebijok, nesu-jokiu šnipu. Ką 
seniau malūnininkas darė slaptai, tai da
bar smuklininkas darys atvirai. Tu be- 
abejo būsi geru jo “ kostiumeriu”. Ar ne 
tiesa ?

PRANAS: Žinoma. Mano tėvas su motina 
gėrė ir gyveno iki kol nenumirė; kodėl aš 
negaliu gert? Žino ką aš geriu, tai pa
prastai man ir paduodavo. Dabar dar ge
riau paduos, nes nereikės slapstytis. Aš 
visgi niekuomet nepasigeriu. Reikia žino
ti saiką, o aš savo žinau.

GINTAUTAS: O! Kad tik taip būtų! 
PRANAS: Taip yra — tai ir bus; reikia ži

noti savo saiką, kiek žmogus gali gerti. 
Gal, tamsta, norėtum ntane išbandyti? 
V isgi aš niekuomet nepasigersiu. Eina
me; pamatysit, tamsta! tiek (rodo tris 
pirštus) išgersiu ir daugiau nieko. 

GINTAUTAS: Matai — pirmiau žingeidavai 
kas aš per vienas ir ko čia atvykau, da
bar, kuomet kalbama apie degtinę, tavo 
žingeidumas pavirto į troškimą.

PRANAS: Matykit, tamsta, nenoriu kišti sa
vo nosies į svetimus reikalus. Žingeidu 
žinoti šį tą apie viską, kas gali ateityj bū
ti naudinga, bet jeigu kas nenori man pa
sakyti, tai nei neklausiu. Aš tarnauju pas 
miesto majorą Skirsną, tai girdžiu daug 
dalykų ir privalau rimtai užsilaikyti, nes 
darbo nemažai yra; tečiau niekas negali 
pasakyti, kad flš savo pareigas pamirščiau.^ 
Kartais nuo Stotkaus sugrįžus, turiu nak
tį praleisti rogėse, bet visuomet savo iš
pildau. Majoras sušuks: “lJnksmnti, kint 
kyk!” tai kad ir velnias pasipainiotų, in- 
kinkyčiau. O, majoras Skinma tai pro- 

• tingas žmogus. Kiekvienas jį gerbia, nes 
turtingiausias visame mieste. * Turi vien
turtį sūnų Kazimierą, gerą vaiką, kuris 
savo narsumu Jabai pasižymėjęs. Juk 
priežodis4^(0: “Narsumas puošia jau

Kiek atilsėjusi pradėjo žin-

bėjo, viską užmiršus įsmeigus 
akis žiūrėjo į Madoną, į sa
vo paveikslą. Sudrebėjo gai- 
lesties banga, užliejo širdį, 
nejuto, kaip klūpojo karštai 
melsdama atleidimo. Po ilgos 
valandos pakėlė akis, kurios 
buvo taip tyros ir gilios kaip 
ir paveiksle. Piešėjas piešė 
geriau, negu žinojo. Pasau
liui davė tik kitą Madonos 
paveikslą, kuris išgelbėjo sie
lą nuo amžinosios paskandos.

Girios Duktė.

nant per ilgas siauras nosies trubeles. Kada 
mes kvėpuojame per burną, tai šaltas oras ei
na stačiai gumuriu į gerklę, ir į plaučius, at- 
šaldindamas tuos organus.

2. Oras paprastai yra sausas, taigi išdžio
vina gerklę, per nosis eidamas jis sudrėksta ir
pasidaro nepavojingas. Sausa idžiovinta gerk- TIKROJ I LIETUVOS SULEN- 
lė suteikia žmogui nesmagumą. KĖJUSIŲ DIDIKŲ SPALVA.

3. Oras paprastai savyje turi dulkių ir
mikrobų. Kvėpuojant per burną lengvai Besibastydarni po svetimas
praleidžia tuos nešvarumus į oro trubeles; bet' šalis, už žmonių baudžiaunin- 
kvėpuojant per nosis tai neatsitinka, dėlto,! kų pinigus, Lietuvos didikai 
kad nosis perkošia orą. Mes galim daug dul-1 išgaudavo sau tai grafų tai 
kių sulaikyti ir neįleisti į plaučius, kvėpuoda- kunigaikščių pagarbas, dau- 
mi per nosis. Kaip tas pasidaro, ir dėl kokios Į gjausįa įg mažesniųjų Vokieti- 
priežasties yra reikalinga neįleisti į plaučius jjog įr Jtalijos valdonų, kuriais 

iki Bismarko laikų garmėte -nei dulkių nei mikrobų, mes tuojaus paaiškin
sime.-— . . . . [garmėjo Vokietija ir iki Ka-

Nosyse randasi plaukeliai, pro kuriuos ° J
««« rnliaus v iktoro - rjnmnucliHUsoras praeidamas palieka ant jų dulkes ir mi

krobus. Beto jose randasi tūkstančiai mažų, 
jei taip pavadinsime, šluotelių, kurios nuolat 
šluoja ir švarina isigavnsias su oru dulkes. 
Šitos mažos šluotelės yra vadinamos "('ilia'f, 
jos surenka ir sugaudo dulkes ir išvaro ar-

— Italija.
Tarp daugumo kitų Lietu

voje yra žinoma "grafų" 
Korvin - Milevskių . šeimyna, 
atsižymėjusi pastaraisiais lai

ba iššluoja lauk. Uilia yra randamos nosyse, kajg didžiausia neapykanta
oro trubelėse ir giliai plaučių trubelėse. Iš 
priežasties šitųjų “cilia” — dulkės nei neina 
į pinučius, ir jų negali sužeisti."

Kada eini į dulkėtą vietą — kaip tai 
jaujon, klojiman ar prie šiaudų laike kūlimo, 
braukiant linus ir tt. tai labai naudingas daik
tas aprišti nosis ir burną švaria skaraite: tuo- 
mi palengvinsi darbą cilia 'joms. Galima pasa
kyti, kad prie krėtimo šiaudų, minimo ir davo pavardės “Milevskis” 
braukimo linų yra taip daryti net reikalinga.! turi prijungę dar kitą "Kor- 
nes gali įsigauti į kvėpavimo organus taip'M„”# reiškia šisai žodis
daug pelų, kad gali iššaukti kranjo bėgimą. \^K()rvin<\ ga| šįandįen įr pa 
Taip-pat yra pageidaujania, kada pasikelia, tyg Milevskiai nežin(b (> jau 
vejai ir dulkes nešioja laike keliones — tai,... , ,.
apsirisimas skaraite nosies ir burnos daug pa .... , ...
voja.ii. prašalina. Zo.lžh., tari padėti Ka.„h.i. I<l'zinl ncl > Kalv» t,kr!" 
kad būtumei visada sveikas.

Lietuvos tautiško iš miego pa
budimo.

Tieji tat Ašmenos pavieto 
“grafai” Milevskiai, dides
niam, regis, akių apdumimui, 
ar savo "unaro ” padidinimui, 
sulyg senosios “mados" prie

,na kas tai lasai “Kartinas"f
Dulkėse randasi mikrobų. Svarbiausia-gi i uo,n t«rpu mokant italia



Sausio (Jau.) 7, 1915, N. 2. draugas

kai, dalykas labai lengva iš- skutiniame laike neįveikiama nnnt su kitų metų ateivių į-ieko nereiškia žmonių gyveni
tirti. Italų kalboje "Corvi- žmones į kilpas intraukti ir skaičiumi, žymiai sumažės.!,ne? ’ Nors patsai pripnžinsta,
«o” (korvino) reiškia “juod-. akis apdumti tokiu augštai žc- Kat ė sunaikins daugybę kad Kristus visako gerai moki- 
bėris", "juodas". Todėl ga- nm išmistu? (Puria pirštu į ūkių, dirbtuvių, kelilj, geležiu- ,;0\’,<d Pjjpažinsti, Norkau, kad
Įima daleisti, kad prieš len- nosį) Aha! žinau kodėl?.. Tie kelių ir juos visus pirm viso Kristus Kerai mokino, o tiktai

kams ateisiant į Lietuvę. Krikščionys, kurie tų vardų ne- 
ertai sa viliasi, sukelia kraujo 

o

mūsų nevydonni-ilgaskverniai, reiks taisyti. Tas darbas pa- 
tieji Milevskiai tiesiog vadi- kuriems rūpi žmonių gerovė ir reikalaus tūkstančių darbiniu- "taiUkodel"*8aka? kaif jt
uosi “juodžiais“ ar "juodbė- kurie supranta mūsų klaidas, k.,. Po karės - gi darbininkų Į luoksla* nieko nereiVkiu? Kad vi

t !_ X Z1 — 11.1-........ i.C. «■» * vi 1 . t Y „3 t _ _ _ X - —_» X .. * , A m L z.nais ir tik lietuvystės nu- aiškina 'žmonėms, išrodo jiems bus mažiaus, tai ir nėra ko si Jo ,nok8ų tiktai panorėtų pil-
sikratę “korvinais" tapo.., O mūsų blogas puses; (i ša- bijoties, kad Amerikoje susi-1 (iyti, jokių karių niekad negalin
gai dar jų ainiai sugryžę lie- lį) mes gerų ir uotu- lauksime didesnio skaičiaus tų būti. Nes jei kiekvienas būtų
tuvystėn, ir vėl duos Lietuvai rime; bet jūs neklau ateivių. Dar reikia atsiminti, prisirengęs atkreipti užgaunan-

nuo neteisingų ir n. dorų įu-puo 
likų, tai kas sveiku protu "geli 
niekinti visų Krikščionybę ir 
Kristaus mokslų? Mano micmo 
ne, visų karių sukėlimo didžiau 
šia ir baisiausia priežastis yra 
tai traukimas žmonijos nuc 
Kristaus mokslo, kaipo patsai 
Norkus daro, pasiūlydamas

reikia i ,/!

“ juodbėrius".
K. P. n.

y? ma- kad -tuos milijonus žmonių čiain per viena žandų kita žmi- 
nieko krintančius Prancūzijos, Bei- dą, tai nebūtų nei vieno, kurs

jsvkite jų, nors ir imt 
tote, kad mes ikišiol
neatsiekėme ir neatsieksime gijos, Rusijos ir Austrijos kėsintųs kitam rankų ištiesti ir
Ii- nieko gero Žmonijai apart karės laukuose sudaro darbi-j Per ž«“‘h užgauti. Jei vienas ar-
skriaudos nepadarėme ir ne- niukai,— kurių netekus bėga- ba du kurie nevertai savinas

KAS TAI YRA CiCiLO? >5 —s 1d"ųkitėjų! , mus visose šalyse. Europos Į
(Monologas) i Kiekvienam cicilikai tur la- darbininkai neturės reikalo

Jaunas vaikynas, raudonu rak- |,į;Ulsiai rūpėtų, kad padarius ieškoti darbo užrubežy, kada 
laryšiu ir raudonoms skai pat- betvarkę žmonių sugyvenime, ten, pas juos, bus užtektinai 
koms iš po užraitytų kelnių išeina i i)rjevintįeg vjsaln t.mii kas vį. darbo ir tai getai apmokamo.

suomenei atneša gerovę ir Europoje reikės atitaisyti

sų • pusių dorieji Krikščionys lie 
1 ti kraujų, ir ginti savo tėvynę

jiems karės dievaitį. Argi 
didesnio traukimo žmonijos niiw , 
Kristaus mokslo, kaipo citavi- 1 
mas tokių nesąmonių, kuriom’.; t 
drįstų vadinti Kristaus isteri 
ją mitu?

Nes niekas nerado istorijoje , 
tokios nesąmonės, būk kokia 
tauta būtų taip papaikusi, kad ' 
nuo mito arba nuo žmonių pra- 1 
manyto asmens būtų skaičiusi 
metus savo egzistavimo.

Kun. P. P. Saurusaitis.

aut scenos.
Mieli Klausytojai ir {džir.ugties gerų žmonių liepa- milžiniškas sunaikinimo dar- 

liausios Klausytojos! Niekas, ^sekimu Ję5gu taip nepa8į. 
čia manės neperstato, tai aš i clgsi nebQsi cicįi:kas; būsi, 
pats save jums perstatysiu: kaip įr vis kiti žm(>nės — 1 li
esu žmogystė, vardu Perkū- j maus būdo
nas, Vėjavaikis pravardė, iš, " ‘ dcilikams normalia

TEISIŲ SKYRIUS.
Adv. A. A. Šlakish;, s ir galima tikėtis, kaip tū

li tvirtina, jog dauguma atei- Norėdami gauti teisiškų pa- 
vių dar sugrįš iš Amerikos, tarimą, malonėkite aiškiai ir pil-
kad i

1raudos, sakydamas, kad jis tiek 
'ir tiek išleido ant sudėjimo stik-j 
lų. Ar jis gali taip daryti? Ar'

kaimo Tuščiagalvių. O, taiI
prakilni giminė ne 
seno atsiradusi ir

nuo
jau

' ka: šiandien gyvename be jo
kiu istatų, rytoj įvedame savo 

pagarsėjusi savu žymiai, - ; # jau ir
nuogiais darbais! Tai ginu-,pcbere.k.a To<Je] „ kaffle
ne, kun davė pradžią taip va., n(jfs revoliucijinė
dinamam Cin izmui ir jo pa-|(,vasi o(, ,enai cicilikam8 ru. 
sekėjams medikams. Ners to-, > ifltis. Mps yisk taJa mo.

gali man iš ramios atskaityti, 
šnaudojus pasipelnymo nai, iki mažiausios smulkmenos, C įgu a- n;eko nežinojau apie tų 

1 Tada Jungti-, parašyti reikalą, ir ką norite ži- j jangjj į ki nueinu nuomos atsiim-
(paprastas) gyvenimas netin- nėms Valstijoms proga už- uoti, ’r pasiųskite laiškų

tinkama laika.

dėl ko stebėties, kad ir aš pa
metęs dyka<|uonystę stvėriau- 
si to amato ir, kaipo tikras 
raudonkaklis, noriu jus su tos

kame su dumblais sumaišyti ir
gerai... pasipelnyti. Arba, jei
kokioje šeimynoje betvarkė,

. . tai žinok gerai, kad tenai jau
naujos gadynes mokslu supa- . ... ... , , ,v m • • y i- • » tur būt pasidarbavo koks bur-zmdinti. Taigi šiandien jau as
esu tikras cicilikas. Ar jūs
žinote, kas tai yra cicilikas? 
Yra tai augštas žmogus (ga

dingeris - cicilikėlis.
O! kad man galima būti? čio

nai išdrėbti jums visų savo 
; gyvenimo purvynę, be abejo

h būti ir mažas), žemo mok- . .... , . , . ,, .... . , ’ v , icieiliko vardas jums taip sal-slo, plačiai apsiskaitęs žydelių , , .. , • ... . . . v „ dus butu, kaip eemerveios, irpliovonių prieš Pieva, baznv- .. ... * , . .... .
.. , , , l.ius visi virstumet medikais,čia, kunigus, kapitalistus, da- ,, ... . .(karščiuojasi) ir visas pasau- 

gerus, |.g būtų cicilikų! O, tada būtų 
ištvirkėlių rojus, tada mes iš- 

I naudotume, tada mes viešpa
tautume! (ekstazijoje) Tada 
būtų dumblynas... gaudyti žu-‘ 
vėlės, tada būtų purvynas 
braidyti cicilikėliams, tada
būtų mėšlynas 
broleliams!...

Visų-pirmu reikia išsižadėti'
tikro tikėjimo, užginti, kad; ___
Dievas yra, o tikėti, kad Die-!
vo nėra ir darodyti, kad nie-1 
ko nėra: išmislyti visokius me-j 
lūs apie bažnyčia, drėbti ka mažai

vatkas ir visus kitus 
žmones. Matote koksai tai;,, 
turi būti t i teras cicilikas. Hm... 
jums juokas, kad aš teisybę 
pliauškiu. O, kad jūs žinotu 
met, kaip sunku pasiekti cici- 
likizmo laipsni, tai gal nei vie-j 
nas iš jūsų tai padarvti ne-•>4. XV
norėtu.

griebti į savo rankas prekybų, antrašu; 
turės netiktai panaikinti viso
kias prieš ateivius priemones, 
bet dar palengvinti ateiviams 
kelię į Jungtines Valstijas.

Prieš karę Burnetto bilius 
daugi auA’ėm’e-i ant politiško 
pamatįg, negu ekonominio. Jis 
buvo iššauktas slavų dideliu 
plaukimu Amerikon. Slavai 
čia Vieperdaug u’kenčiami, vo
kiečiai visados turėdavo pir

Advokatas A. A. Šlakis. 
“Draugo” Teisių skyrius, 1300 
W. 46th st., Cbic&go, Illinois.

ką daryti su svarbiais 
DOKUMENTAIES? 

Worcester, Mass., lapkr. 22 d.,
1914 m. (Į teioių patarimo sky
rių), meldžiu man patarti apie 
šiuos dalykus;

1. Aš turėjau ant savo namo

šiuo | ti?
2. Ar aš galiu uždrausti sienoj 

įdaryti skyles. Mano nuoinuoto-
jas padarė sienoje skylę iš vieno 
kambario kiaurai i kita. Sugadi
no sieną; kas man daryti?

3. Ar aš galiu ką gauti iš kom-1

Belgijos kalulius Alberta . kuris ‘į. l .i; yru valdovu be 
šalies. '

menybę ir tas bilius kaip tik- i*o"» *5<XXI 00- kuti’
•'V . 1 . 1Air_____ Vlvo f’pTits Ša

panijos, kuri apskelbimus ant 
mano namo tėplioja be mano ži
nios. Ar aš turiu teisman paduoti 
tą žmogų, kuris išdavė leidimą, 
bemano, žinios, tai kompanijai 
apskelbimus teplioti. Tas kuris 
išdavė tokį pavelijimą, tai kom
panijai turi kontraktą
kambariams tame

ziam sumanymui, tečiau nuta
rė kreipties į Centrą, kad jis at 
sakytų į šiuos klausinius.

1} Kaip seniai pastatyti na
mai, 2) kiek apsieitų jų pertai
symas, kad tiktų spaustuvei 
ir kitoms susivienijimo įstai
goms. 3) kiek duotų pelno li
kusioji nuo Susivienijimo reika-

Pittsburgh, Pa. h7 kp. turės metinį 
susirinkimą tuojau po sumos, 10 d. 
sausio 1915 m., parapijos mokyklo
je. Kviečiame visus narius susirinkti, 
nes Ims renkama valdyba ir priimami 
mokesniai.

Kast. Pov. Baję

(lease)
name,iš Worcester Five Ceuts Sa

vings Bank. Pagal kontrakto aš į jr jįs tvirtina, kad jis turi teisę
; mokėjau $5.00.00; dabar tiktai j įr įš lauko ant namo daryti kų 
pasiliko $4500.00. Atmokėjus j nori ir išduoti leidimų apskelbi- 
tuos $500.00, aš pareikalavau, kad | mus piešti. Žinoma, mano namo 
jie man duotų “Release” ant at-j sienas sudarkė ir aš užtai nieko 

rimais ir geidimais tapti pa- į mokėtų pinigų, ydant aš gale-, negavau. Leidau du, laišku į 
šaulio valdonais, yra daugiaus Į čiau jį paduoti j Worcester į kompaniją, bet jie man nieko ne- 
Jungtinėms Valstijoms pavojCounty Recorder’s Office. Jie atsakė. Ar aš galiu paduoti j 
jingi, ne kaip slavai, lietuviai man atsakė, kad jie negali to pa-į teismų vienų ar kitų?
arba kitos tautos Kiekvienas į daryti, nes visa paskola yra one į 4 jejgu žmogus nori padaryti 
vokietvs ateivis atsineša su mortgage’ ir ka<^ gal’u į raštus (dokumentus) ant savo

tai ir buvo jiems labai prie-j 
lankus.

Iškilus karei, Amerikos pat- 
rijotai persitikrino, jeg vokie
čiai, su savo kultūra, užsispy-

New Britain, Conn. 1OU kp 
metinį susirinkiimį nedėlioj. i' 

l’ilų namų dalis ir 4) ar galima B*°, - 'ai. po
pasiRKėti po keleto metų juos nrtin‘.i svetainėj. Visi 
parduoti be nuostolio? Kol gausi
me tų žinių mūsų apskrities kuo
pas prašome susilaikyti mm bal
savimo.

Cbicagos apskrities raštinin
kas. ,

K. Pakštas.
SUSIVIENIJIMO PRAKALBOS !

2 d. sausio. S. L. K. K. A. 39-C

atsitankvti.
Kast. V. Ritdnii

Olncsįo, III. kp. turės ki 

nu} itl d. ;-ausio, 1 vai. po pil 
Jurgio parapijos svetainėje. V 
riai kvito iami susirinkti, nes biį 
svarbią dalyki; ap. varstyti.

liašt. A. Gurinskai

Shenandoan, Pa. 40 k į., turės 
ui susirinkimu 17 <|. sausio, 1 v 
pietų pobažnytinėj svetainėje 
renkama nauja valdyba, priimau 
kesniai ir nauji nariai. Vi.-i le

savim dalį savo “faterlando” į Patenkintas su Ja .,kvita/ ku+na 
. . , , i - • » • jie man davė. As tikiu, kad tosir skina laka busiantiems uz- J A , ..., . . I kvitos vra geros, bet kas butų

kariavimams. . . . . v.jeigu as ja*!pamesčiau. Malonė
kite atsakytį man ar aš neesu 
pavojuje, o jeigu esu, tai kur tu-

nuosavybės kokiam nors žmogui. į kuopa. Engehvood surengi
koki tie dokumentai tari būti? 
Kaip aš girdėjau, kad kai-ku- 
riose valstijose reikalauja tri
jų liudininkų ant tų dokumentų, 
bet kai-knriose užtenka ir dvie
jų. Kaip Illinois valstija reika
lauja?

gyventi mūsų Amerika jau šiandienę turi 
nemažai vargo su vokiečiais 
ateiviais, kurie, kad ir pilie- riu kreiptis? 
čiais tapę, stengiasi intrigų; 2. Girdėjau, kad jeigu nėra 
keliais padėti savo tėvynės 1 blekos po pečiumi, o namas su- 
karei. Jeigu - gi vokiečių imi-Į degtu, tai apdraudfos kompanija 
grantų skaičius padidėtų, ta- (apžiūrėjus atsisako mokėti už 
da jie lengvai galėtų nutverti [ nuostolius. Jeigu taip, tai ar 
į savo rankas šalies valdymų ■ 'dstiek ar blėka ar glass eups. 
ir įvesti čia tokią pat imperi- Aš Spėjau, kad pastaroji gal.

Mapanas.

1MIGRACIJ0S KLAUSIMAS.
Jungtinėse ose ne-

Kast.

V
randasi imigracijos 

tik seilės pakiš ir apjuodinti i priešų, kuiie .stengiasi ' viso- 
kunigus, didžiausius mūsų kiais būdais sutrukdyti atei-
priešus, galų gale kariauti su i vių plaukimų į Ameriką. Gar-! jalizmo tvarkų, kaip Vokieti- užiniti blėkos vietą' Meldžiu nt_
visais katalikais ir kitokiais šiaušiu tame dalyke priešu1 joje, arba Turkijoje. sakymo?
žmonėmis pripažįstančiais yra Burnetto — Dilingliamo i Atsižvelgiant į tuos daly- 3’ TuHw aPdraudęfi namitlius
mus už tamsybės apaštalus, bilius. Kelis syk buvo mėgin-,kus, senatas karštai ginčijosi|;akandus nuo ugniPS: taip’pat
Na, sakykite, ar tai nesunkus:ta pravesti jis per senatą, bet Ulelei Burnetto biliaus, kada '
darbas! Taip, begalo sunkus, neturėjo pasisekimo. Dabar- įjįs buvo išvilktas aikštėn. Ne
norą abejonės. Bepiga būtų, tės, kada užvirė didžioji karė,-mažai jis turi šalininkų, vis- 
kad tik hežuviu veiktumci, bet dauguma ateivystės priešų, gj priešingų jam randasi di- 
kad toji lietuvių viosumenė to- bijodamies, jog karei pasibai-, durna. Bet ir per senatą per
ki kietsprandė, - nepasiduoda gus pakils imigracija, išnau-!ėjus šitam biliui, galima tikė- 
musų pngaudinėjimąms, ne- jo tą bilių iškėlė aišktėn ir jis ties, kad Jung. Vai. preziden- 
nžtenka liežuvauti, reikia dar bus svarstomas senato posė- uždės ant jo savo veto, nes 
ir įankomi^veikti. Todėl mes, dziuose. jįsaį priguli prie. priešingų

keleiviais būdami ir bruka-į Reikėtų visų-pįrmiausia at-'tani biliui.
me visokias “šakes”, “dilge- kreipti atydą, ant kiek Jungti-į__________
liūs” ir kitokias šunybes žmo- nių Valstijų baimė, kad atei-,
nėms, kad persiitntų, kad užsi-, vystė pakilsianti yra pama-1 FRIsrus KALTAS, KAD 
krėstų cicilizmo perfumu ir tuota. Dauguma laikosi tos -^IKSČIONYS KARIAUDAMI 
kada ačių tokiam pasidarbavi-' nuomonės, kad užsibaigus ka-' LIEJA KRAUJĄ?
mui žmogus cicilizmu dvokia, rei, ateivių skaičius padubs, ’

turiu apdraudęs vaikučių gyvas
tis. Kas būtų jeigu tuodu do 
kumentu žūtų arba sudegi ų pas 
mane? Ar aš galėčiau, re’i’o.le 
atsitikus, ųnu-.i apdrau los pini

gus’
Su godone,

J. 8.

ATSAKYMAS.
1. Ne; jisai neturi jokios teisės 

taip daryti. Jeigu lango stik
las yra išmuštas, jisai turi Tams
tai apie tai pranešti. Tamsta; 
nedavęs jokios žinios, jisai negali 
atskaityti išleistus pinigus iš 
raudos. Jis turi prirodyti savo 
reikalavimo teisingumų.

2. Tamsta galite užtai jį pa
duoti j teismų ir reikalauti at- jo bus. tai bus p 
lyginimo už padaryta blėdį. Jei
gu tai nedarvtumet. tai gabi e 
jam duoti tridešimts dienų, kad 
lis išeitų laukan.

į 3. Tamsta galite tą kompanija 
i paduoti į teismą už padaryta 
; bKm, nes ji neguli teplioti uan; 
j r.jpuų be jūsų pavėliiimo.

prakalbas, tuo tikslu, kad surink 
ti aukų Europos karėje nukeiKė 
jusiems lietuviams. P. P. C-iT.a 
kalbėjo apie dabartinę kare ir Į mi 
jos pasekmes; ragino prisidėt.i I-
aukomis prie sušelpimo nukentė- j --------
jusiu mūsų brolių. Toliau sekė | Easkon. Pa. !•:; k;

! monologas, kurį atliko p. .J. Kau 
na;. Padarė linksmų įspūdį. P. P 
Mulevičin skaitė indomi/relei a h
apie ūkė^ gyvenimą. Am galcjku.s kl!rri pri-iririo ncnuJ 
kalbėjo kun. P. Lapelis. Plačia | > eparnirskitė rauiii iiari^

išaiškino apie spaudą ir ruginr
gerą spau Ją retu t i.

Per prakalbas buvo renkamos
aukos Tautos Fondui. Nurink!;
Š8.65. Vakaro pelnas taip-pat ski
riamas tani pačiam tikslui, o kiek 

ikelbta vėliau 
’’o prakalbų dm gražiai pasišok 
ta. Mažiukas.

smukimą sausio 
i r lie Krinti r svotą 
| Visi kviečiai. :i 
Į mokesniu s ir

lu

api-.

j o e. a;

71. K. tetropų SVSISTNytr 
’TAT.
Vebr. i, o

P. Norkus 
vninkų” num-- gauna tada ciciliko laipsnį.; bet nemažai randasi ir' tokių, ‘ oni,i;„’;

(Kiek pagalvojęs, nubildu- kurie tvirtina, kad imigraci- 5vęst KHstaui 
siu balsu). Tečiau kažkas pa- ja nepakils, bet dar, sulygi-1

“Vienybės Lietu 
51 stengiasi i<ro- 

“Kam reikia 
istaus gimtadienį. Ka 

jei Kristus ir jo mokslą?

pavojuje
užsiginti.

ATSAKYMAS. -• Žmogus, norėdamas padaryt
Benita vien tiktai kvitą ga- i dokumentus ant r?vo nuo '-avy 
jum.) duoti. Jeigu pa m cnt u- bės kitai ypatai gali visokius dc 
tų k- i-ą nebūtumėt jokiame ■ ku,menino padarytį. Viskas ori 

banka negalėtų i gub kų jisai nori daryti. Jeigu 
testamentų nori padaryti, tai pr

apdraudos kompani-Į <?al Illinois valstijos teisiu, turi 
turėti du liudininku: kitose

3 j. Ona h?,
’ rrtninini pus:: ink i r .n 
“RPSin, 191”- m. 3:30 jin njnf’i 
A*mn ^aronijos baznytininrjp ;.k!en^ 
Kviečiame visus narius ateiti ’

ure

DI naru a *■

nr< m

i vest i.

nes

tu rė>,

e, ; 
užsiimi 
tvti

:irn:ant

Clcvelacd, Chio. S kuopa 
sirir.kinui lo J. ausio 1015' 
po pietą, bužui tiaėį sveitai 
nariui turi piibūti, nes 
svarbią reikalą apsarstvti.

M. Maliausl

Sprln.5 Vclley, Ui. 116 k|
tin; su:irinkimi, nuo i.j 17 •
po Įlietą pirapips mok k
kviečiame uteiti ir nau įą^
vesti.

J. G r

Elizpbetli. TI. J. 3 kp. Ims Iii 
nis susirinkimas 13 d. sausio, 
vakare bažnytinėj salėj. Visi k' 
mi pribūti užsimokėti už 
hertaininę. Norintieji gobs | 
Syti į pašalpos skvrią. Kus re 
nauja valdyba.

Ig. Balčiūnai

priežastis, delko mes privalome saugoties dul
kių, tai nedelto, kad dulkės pačios yra nege
ras daiktas, bet dėlto, kad jose randasi li
gos gaminančių mikrobų, kurie nuolatos 
eina sykiu su kiekviena dulkele. Jei pritam- 
sinsi kambarį ir įleisi saulės spindulius įsi- 
griebti per mažus plyšelius, tai lengvai pa
matysi, kaip mažos smulkios dulkelės plaukio
ja po kambario orę. Kiekviena dulkės dale
lė išsižiūri mažas gabalėlis plaukiojantis po 
saulės spindulius, bet yra gana didelis mikro
bui. Ant tokio gabalėlio gali būti apie tuziną 
mikrobų ir išnešioti visur, ineiti net ir į nosį, 
per kutią kvėpuoji.

Neduok slankioti dulkėms po stubq. Kiek 
viename kambaryje randasi dulkių. Kur ran
dasi karpetų, ten visada daugiau dulkių, neg 
ant plikos ąslos. Jei papurtinai langų uždan
galų prieš saulės spindulius, tai pamatysi pa- 
sikeliant debesius dulkių. Karpetos ir langų 
uždangalai yra tai dulkių gaudytojai. Geriau
sis gyvenimui ir miegojimui kambarys yra tai

suvis plikas, be jokių dulkių gaudytojų.
Ąsla neprivalo būti niekad sausa šluoja

ma. Pirmją turime sudrėkinti. Jei tai ken
ktų aslai, tai vietoj drėkinti reikia sudrasky
ti į mažus šmotelius popieros ir sumirkius 
vandenyje išmėtyti po ąslę. Tada, kada tu 
šluoji ąsla, tai dulkės susirinks ir prikibs prie 
tųjų popieros šmotelių. #

Dar geresnis būdas šlavimo, tai tam tik
ra šlavimui mašinėlė, kuri sugeria, sutraukia 
dulkes ir pasilieka asla švari, be dulkių.

Dulkinimas. Kada po iššlavimo dulkini, 
tai nevartok sauso skuduro, bet drėgną. Sau
su skuduru dulkindamas tik- pakeli dulkes iš 
vienos vietos kiton.

Geriausis dulkinimo būdas: paimk drėg 
ną skudurį ir apaluostyk dulkes — nuo ly
džių, langų, durų ir kitų vietų, kur dulkių 
randasi. Dulkes potam gali numazgoti, nu
plauti nuo skuduro. Ais būdas yra daug ge
resnis, neg sausas šlavimas, po kurio esi pri
verstas sugerti dulkes, kurias pats prikeli.

2. Jeigu
ja reikalauja blėkos po pečium,; 
tamsta turi ją ir turėti, kad gau-, valstijose reikalauna daugiau, o 
ti atlyginimą. iš konpanijos^ kitur taip-pat. kaip ir Illinois 
nelaimei atsitikus. Glass eups | valstijoje.
negali užimti blėkos vietos. &

3. Taip: galite gauti apdrau-
pinigu,. k„l ir prapultu tie« R RE||(ALAI.

dokumentai, nes kompanija vi
suomet, pas save turi tų popierų ATSYSAUKIMAS Į SUSIVIENI- 
kopijas. Žinoma, tamsta turi LIETUVIŲ RYMO—KA-
saugoti svarbų dokumentą., YALIKų AMERIKOJE CHICA- 
Ydant nepamesti svarbių poperių &og APSKRITIES KUOPAS, 
tai geriausią yra juos laikyti sau-1 Mfigu Susivienijimo Centro 
gioje lmnkos dėmutėje iSafety r^tjninVjha p V«sil|auskan 
Deposit Boa). pranešė “Draugo’’ No. 1-me

apie pirkimą Susivienijimui nuo- 
Chicago. III., 2 d. gruodžio savių namų Brooklyne. bet la-

Susirink imaF bus svarius, 
inkim.'is vnlclvbos. iiriė'si,,,;, .■ 

fiinią mokesnių ir inole-snią 
rimą.

Rast. Pr. Verslackas, 257

beitu; 
už r:

Diirvea, Pa. 61 kp. turės susirin 
kįmą 17 d. sausio, IP15 m. Visus kvie
čiame pribūti ir užsimokėti mėnesinę 
mokesnį, ir pranešti kiek metą na
rys turi, nes dabar to reikalauja 
Centras. Atsiveskite ir naujų narią 
pasirašyti.

Juozas Ignatavičia, Rait.

Chicago, III. Nekalto I as. 
parapijoje, 155 kuopa laikys 
rinkimą šv. Duos s\*t» 
California avė., tuojau pu 
panialilą. Visi nariai kvietį 
ti, įlaug svarbią reikalu I 
rimo.

Homestoad, Pa. 38 kp. turės pirmą 
bertaininį .susirinkimą 10 d. sausio s„sirinkiln, nc,|p|injf 
1015 m. tuojaus po sumai, pobažny
tinėj salėj. Visi nariai ir nenariai 
norintieji prisirašyti kviečiami atsi 
lankyti.

Raut. J. Oudzinas.

1914 m. (f teisių skyrių), malo- bai maža apie tuos namus pada- 
nėkite paaiškinti šiuos klausi- ,ė žinių; taigi mažai težinant 
mus: apie tuos namus negalima ir bal-

1. Mano name barzdaskutja į už jų pirkimą arba prieš
turi kontraktą (lease) ant dvie- į pirkimą.
jų metų. Kontrakte yra įrašyta.. Tame dalyke per metinį S. L. 
jeigu kas suges, savinibkas namo'L. R. K. A. Chicagos apskrities ?u',,

L.ewlston, Me. 26 kp. laikys ausi 
rinkimą sausio 17 d. 1915, 2 vai. po 
pietą, Baltramiejaus svetainėje, 387 

Lisbon str. Visi narini kviečiami su
sirinkti užsimokėti duokles ir ap 
svarstyti kitą svarbią reikalų.

Rait. M. Cereškevičlus.

Bridgeport. Conn. 9 kp. laikys ne 
tinį susirinkimą nedėlioj, sausio 3 

6:30 vai. vakare parapijos svotai
A , , , .... . nė|e, S. Park avė. Visi nariai kvio

turi taisyti. Tas barzdaskutys ; delegatų susivažiavimą, atciti, nPR bnB rinkim«s naujos
valdybos ir įvedimas pašalpoa sky 

sai pfcts arba kas kitai) langus j lėye, Chicagoje, štai kas tapo ! riaus. Vž nepribnv imą be prtaž.aštior
dabar labai dažnai išmuša (ji-'1915 m. šv. Jurgio parapijos sa

ir jis pats sudeda, bet kada ron-1 nutarta:
da reiltia mokėti jis atskaitė iš j Delegatai pritarė tokiam gra-

ant susirin.’mo bausmė 50 rentų.
Rašt. J. J. Šiaučiūnas.

Ch.cago, III. Si kuopa laikys 
l'»

J-nią vai. po pietų, šv. Kryžiui 
rapijos svetainėj. Visi nariai 
čiami pribūti ir naujų atsivesti.

J. Palekas,

tVaterbury, Conn. 11 tos kp 
rinkimas atsibus 10 d. sausio, 
pijinėjp svetainėje (mažojoj 
loj), 2>rą vai. po pietų.

A. Abraitis

Readlng. Pa. 19 kp. laikys 
I ninį susirinkimą 10 d. sausio, II
2-rą \«1. po pietų, pas kuopė1 
ninku Antaną .lukučionį.

A. Jakučionl:

D, rpieaųn. Ps. 102 kp. tui 
tiiininį susirinkimą 10 d rami 
vai. po lietą, pus B. Aleknat

B. .Tokubauski
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(Pradžia ant 3 pusi.) 
Nemuno - Baltijos kelias. 

Valstybės Dūma buvo nutaru
si paskubinti projekto sutai- 

symą vandens kelio tarp Vis
los, Nemuno ir Baltijos jūrės. 
Kelių ministerija tuo dalyku 
dabar rūpinasi. Senasai Ogin
skio kanalas, kuris jungia 
Vislų su Nemunu bus kitais 
metais tyrinėjamas. Šiais 
metais gi plačiai buvo daryti 
Ventos kanalo tyrinėjimai, 
kurie tapo karės pertraukti. 
Tečiaus ministerija iš tos me
džiagos, kurią jau turi, galė
tų padaryti Nemuno - Baltijos
kelio projektų.

PUŠALOTAS. Panev. aps. 
Spalių 15 dieną valščiaus bu
vo įsakyta suvesti čia arklius, 
kurie būk tai reikalingi karei. 
Žmonės įsakymą greičiausia 
išpildė. Kokius tik turėdami, 
vedė į Pušalotus, o paskiaus į 
Panevėžį. Bet galų - gale vi
siems teko didžiai nusistebė
ti : Panevėžyje niekas apie 
arklius ir paklausti nepaklau
sė. Dargi apie kokią tai 3-jų 
arklių mobilizaciją niekas ir 
sapnuoti nesapnavo. Veltui 
suvarginti imoneliai turėjo su 
savo arkliais namo grįžti. 
Kieno šiuokartu buvo suklys
ta, ar valsčiuje ar kur kitur, 
—• kaimiečiai ligšiol nežino.

Vaisių užderėjimas. Gera 
'riema išpradžių lėmė vaisių 
ledžiams gerą derlių. Pa

lenkė tik pavasaris ir per
daug sausa vasara. Pagal 

‘Torg. Pr. Gaz.” surinktųjų 
ūų Lietuvoje vaisių derlius

iuvo toksai:
Ibuoliai ir kriaušės gerai už-
Irėję Vilniaus gub., viduti

niškai — Kauno gub. Viduti- 
riškai kitose vietose ir visai 
Jogai užderėjo višnios ir sly
vos.

PANEVĖŽRS, Kauno gub. 
Miesto dūmą nusprendė nuo 
1915 m. sausio 1 d. uždaryti 
galutinai visas aludes ir nebe
leisti naujoms atsidaryti. Pa
nevėžyje išviso būta 45 alu- 
džių ir 6 traktieriai.

MOKYKLŲ REIKALAI.
Anykščių. Ukmergės apskr. 

2—klesėje mokykloje pri
imta šįmet 188 vaikai ; 65 
vaikai paliko už mokyklos sie
nų dėl vietų trukumo.

Viešintų, Ukm. ap. Prade# 
damoje mokykloje priimta 112 
vaikų ir dar 22 atsakyta.

Vaitkuškių, Ukm. aps. Mo
kykloje mokslas prasidėjo su 
73 mokiniais, mokytojas vie
nas.

Del karės meto mokytojams 
išėjus karėn, daugelis mokyk
lų paliko be mokytojų. Taip 
Šiaulių apskrityje tokių mo
kyklų 45, Panevėžio — 40, Uk
mergės — 20 ir tt.

ŠEŠUOLIAI, Vilu. apskr. 
Valstiečiai nutarė paaukauti 
dėl karės nukentėjusiems su
valkiečiams nuo dubos po as- 
minką rugių ir bulvių ir kitų 
dalykų, kas išsigalės.

SĖDA. Telšių apskr. Nese
nai buvęs iš valdžios paklau
simas apie kurpius ir rūbų 
siuvėjus, kiek jie skaitytų už 
darbų armijai. Jiems nuro
džius kainas atsiradęs koks 
tai žydelis, kuris apsiėmęs pi
giau atlikti darbą, žmonės sa
ko, jis už tų kainą dirbti ne
galėsiąs. Ar nesitiki gausiąs 
kokio pelno kitu keliu.

G AKLE VA. Suv. g. Garle- 
vos, Veiverių ir Prienų apie- 
linkėse žymiai nupuolė arklių 
ir žąsų kainos. Pirmiau tris 
kartus buvo brangiau. Dabar 
žmonės džiaugiasi pigiau pir
ksią ir pigiau parduosią.

ŽINIOS IŠ KARėS.

Turkijos sostinėj gresia pa
vojus. Iš Athenų gaunama 
žinių, kad Turkijos sostinė 
Konstantinopolis neužilgo tu
rės pasiduoti. Turkai stipri
na visokiomis galėmis miestą, 
bet tuo pačiu laiku iškelia iš 
Konstantinopolio šventas re
likvijas Brousson. Sultanas 
su savo štabu taip-pat mano 
išsikraustyti kitur.

Anglijos laivas nuskendo. 
Anglų laivas susilaukė ir vėl 
didelės nelaimės. Vienas iš 
geriausiu laivų ‘‘ Formidable ” 
nuskendo kanale. Kas buvo 
priežastimi nelaimės Anglijos 
valdžia nepraneša. Išgelbėta 
žmonių vos 150. Išviso ant 
laivo buvo daugiau 800.

Austrijiečiai ties Bielgradu. 
Reutero telegramos praneša 
iš Nišo į Londoną, jog austri
jiečiai išnaujo bombarduoja 
Serbijos sostinę Bielgradą.

Pfzemyslio tvirtovė nebega
lės ilgiau laikytis. Puolimas 
Przemyslio tvirtovės Galici
jos laukiamas kas dienų. Prze
myslio garnizonas ir šiaip gy
ventojai kenčia badą. Valgo
mus produktus austrijiečiai 
savo kariuomenei ir gydyto
jams gabena orlaiviais.

Rusai užpuolė Vengriją iš 
keturių vietų. Rusų kariuo-

menė įsiveržė Vengrijon ke- 
turiuose'punktuose. Iš Buka
rešto gyventojai bėga didžiau
siame išgąstyje.

Bušai išskerdė turkus Kau
kazo kalnuose. Turkijos ka
rės ministeris Enver Paša ir 
generalis kamandierius turkų 
armijos įsiveržė su savo ka
riuomenės pulkais į rusų pro
vincijas ties Sarikamišo. Tur
kai maršavo giliame sniege, 
kolei pribuvo prie Sirokomi- 
šo, kur jie norėjo užpulti ru
sus netikėtai. Mūšis prasidė
jo karštas, bet "turkams taip 
nelaimingas, kad nedaugelis 
jų pasiliko^ nes rusai suviję 
juos į tarpkalnius išskerdė.

IŠ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE.

BALTIMORE, MD.
Atskaita aukų nukentėjusiems 

Lietuvoje.
Pirm susivienijimo draugijų 

vietiniame ižde buvo nuo spalio 
7 ligi 3 d. lapkričio — $44.65.

Susivienijus, nuo lapkričio 7 
ligi gruodžio 7 inplaukė — 
$55.69.

Viso vietinio iždo — $99.69.
Nuo lapkričio 7 ligi gruodžio 

7 į Tautos Fondą suplaukė 
$102.29.

Viso — iždo ir Tautos Fondo 
aukų — $202.98.

Išplaukos:
Išdavimai vietinio iždo nuo 

spalio 7 ligi gruodžio 7 — $12.47 
Tautos Fondo išdavimai nuo 7 
spalio ligi 7 gruodžio — $12.48.

Į Tautos Fondą pasiųs
ta — , $74.84
Abejų skyrių išduota — $99.79 
Ant rankų vietinio iždo ka
sininko buvo — $87.22
Ant' Tautos Fondo kasininko » 
rankų — $15.97
Viso labo abejų skyrių—$103.19

pridavė J. Pautienius.
Spaudos komitetas: V. Čepai

tis, A. Kuršaitis.

WEST LYNN, MASS.
Mėnesis laiko praslinko, kaip 

West Lynn lieuviai susilaukė 
labiausiai pageidaujamos įstai
gos — parapijos. Senai jau čia 
darbuotasi, kad suorganizuoti 
parapiją, bet tas darbas iš pra
džios buvo sunkus. Dabar jau ir 
kunigą gavome, kuris aprūpins 
dvasios reikalus. Tokiuo būdu 
laisvamanių diegiama bedievy
bė nesurado sau dirvos krik- 
čioniškoje lietuvių visuomenėj, 
kuri ligšiol lyg tyruose klai
džiojo ir tik girdėdavo klaidi
nantį balsą.

Verta ištarti padėką mūsų 
veikėjams: L. Borysui, V. Čer
niauskui, P. Vaicenevičiui už jų 
uoli) darbavimąsį tautiškai-kata- 
likiškoje dirvoje. Lai jiems nie
kad nepritrūksta spėkų ir ener-

gijos dirbti prakilnų darbą! 
Pradžioje praėjusių (1914)

metų susitvėrė šv. Juozapo dr-ja. 
Jos užduotimi yra platinti ap
švietę ir krikščionišką sąmonę. 
Ačių gerų norų viršaičiams 
dr-ja gan tobulai stovi ir pa
sekmingai darbuojasi, čia pri
guli vyrai ir moterys. Yra reika
las patarti, kad prie šitos drau
gijos prisidėtų kas tik gali.

Ekmanupelia.

AMSTERDAM, N. Y.

Gražus pavysdis. -
Atlikęs savo reikalus Albany, 

N. Y., leidausi į Amsterdam, N. 
Y„ nurėdamas tenai atlankyti 
kelis savo draugus. Amsterdam 
tai miestas turintis apie' -40 
tūks. gyventojų, kurių skait- 
liuje yra gana apsčiai ir sve
timtaučių : itatų, lenkų, rusinu, j 
na... ir lietuvių. Pastarųjų yra 
apie 250 šeimynų ir jie turi ( 
labai gražioje vietoje, gražią) 
mūrinę bažnyčią, šalę kurios, į 
nuo kelio yra mūrinė klebonija, 
o užpakalyje kitas didelis mū
rinis namas, kuriame telpa pir
tis arba maudynė ir bažnyčios 
tarnų, vargonininko ir zakris
tijono gyvenimas. Viskas tai yra 
lietuvių parapijos nuosavybė.

Antrytojaus, po mano atva
žiavimo, būivo Kadėdos, taigi nu
ėjau į lietuvišką bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių, kurios tą 
dieną buvo 6 vai. anksti. Prieš 
mišias buvo pamokslas, gerb. 
klebonas, kun. Žydanavičius-gra
žiai aiškino kaip Viešpats Jėzus, 
geisdamas žmones atpirkti nuo 
pragaro, o suteikti jiems dan
gų, priėmęs žmogaus kūną, nu
žengė ant žemės.

Po pamokslo tuojaus buvo iš
kilmingos šv. Mišios, laike ku
rių grojo orkestrą ir giedoję 
choras. Labai retai atsitinka iš
girsti lietuviškose bažnyčiose 
orkestrą, todėl, klausiau jos su 
didele atyda. Negaliu pasakyti, 
kad grojo artistiškai, kartais 
Jautėsi muzikantuose nedrąsu
mas, o net baimė, bet viskas išėjo 
labai gerai ir, kiek patėmijau. 
žmonėms labai patiko

Parėjęs pas savo draugą, pra
dėjau taja muzika gėrėtis i’’ 
klausinėti jo kas tą orkestrą ve 
dą, kaip seniai jau jį čionai yra 
i? t. t. Nenorėjau tikėti, kada 

-vai pa- kė, kad rieti 
n »art • r įninku, 8. linkinis 
kas, j ries 5 įnė i sius surinku •$ 
vaikinų, nieko apie muziką ne
išmanančių. išėm.'i*'vieną, ir taip 
gražiai išmokino juos ant pu
čiamų instrumentų. Tokiame 
trumpame laike taip gražiai iš
mokinti tai reikia ir gabumo 
ir darbo iš abiejų pusių.

Tas pats vargonininkas veda 
ir chorą iš didelių ir mažų o 
nuo Naujų Metų ketina pradėti 
mokslainės vaikus mokinti ant 
įvairių muzikališkų instrumentų, 
ydant tokiu būdu iš mažumės 
juos lavinti muzikoje ir su lai
kui turėti gerus muzikantus. Ma-

tomai, p. Rakauskas yra nevien 
gabus, bet ii darbštus vargoni
ninkas. Garbė jam už tau

Girdėjau taip-pat, kad Amster
damo jaunuomenė suorganizavo 
teatrališkus ratelius ir vaidina 
veikalus, kurie jiems gana gerai 
nusiseka. Labai tai smagu gir
dėti.

Dieve jiems padėk!
Keliauninkas.

JERSEY CITY, N. J.
19 d. gruodžio praėjusių metų 

“šv. Jurgio dr-ja” surengė pra
kalbas. Kalbėjo p. K. Krušins
kas iš Brooklyn’o ir p. S. Pranis 
iš Nevvark’o. Prakalbos prasidėjo 
nuo 8 vai. ir nusitęsė ligi 12 vai. 
P. Krušinskas kalbėjo ir išrodi- 
nėjo draugijų naudą. Prakalba 
buvo pasekminga, nes po jos 
prie draugijos prisirašė 18 naujų 
narių. Toliau kalbėjo p. Pranis 
apie draugijas ir kitus reikalus. 
Ant ' galo, matant klausančių 
žingeidumą dar klausyties, kal
bėjo vėl p. Krušinskas. Dabar 
kalbėtojas papasakojo apie tėvy
nę —- Lietuvą, jos padėjimą ir 
abelnai apie Europos karę; kal
bėjo apie laikraščius ir pastebė
jo, kad kiekvienai draugijai 
naudinga apsirinkti vieną laik
raštį už ^rganą.

Žmonių buvo daug. nors šiek- 
tiek pakenkė lietus.

Tą patį vakarą • socijalistai, 
turbūt norėdami suklaidinti 
žmonės, parengi irgi prakab 
bas. Girdėti, kad prastai pavyko 
lenktynėse.

Pilietis.

AMSTERDAM, N. Y.
Kalėdos, taigi žmonės nori 

linksininties. Rengia balius, vai-1 
dinimus ir kitokius pasilinksmi
nimus. Kalėdų trečioje dienoje 
naujas teatrališkas ratelis, kuris 
ketina pasivadinti “Lietuvos 
Vyčiais”, parengė labai smagų nara-
vakarą, pobažnytinėje salėje. Renės Aniolų choro nariams, kad
Pirmiausiai vaidino “Betlė- P- K- Strumskis su minėta ko
jaus Stanelę”. Nusisekė jiems respendeneija nieko bendra ne
gana gerai. Pertraukose buvo tur;.
dekliamacijos. Paskui vaidino

-Red. prier. Pranešame

“Kvailą supras, Aklą pažins”. 
Nusisekė dar geriau. Veikalėlis 
tai gana indomus ir juokingas, 
taigi- publika turėjo progos 
pasitenkinti. Po vaidinimo dai
nininkai to paties ratelio padai
navo, kun. Žydanavičiaus sudėtą 
“Lietuvos gimną” ir tuo vaka
ras užsibaigė. Publikos buvo la
bai daug ir užsilaikė gražiai, 
už ką užsipelnė pagyrimą.

Gražu yra, kad jaunpoinenė to-
kius gražius vakarus parengia, o 
dar gražiau, kad visą to vakaro 
pelną paskyrė Tautos Fondui. 
Gražu taipgi, kad pi/blika skait
lingai į tokius pasilinksminimus 
susirenka.

Dalyvavęs.

BROOKLYN, N. Y.
Tilpusi p. Žiogelio korespon

dencija, “Draugo” No. 47, apie 
vaidinimą Karalienės Aniolų pa
rapijos choro dramos “Sugrįžo”,

Dekite Sutaupytus pinigus
į saugią banką, kuri jums tikrai apsaugos. Jei jums 
nepatinka banka, su kuria dabar turi reikalus, da
bar yra geriausis laikas ją permainyti. Jei turi sa
vo pinigus bankoje, apie kurios saugumą abejoji, 
viskas ką turi daryti, tai atnešti nuims savo taupy
mo knygutę ir mes išbusime pinigus be jokių jums iš- 
kaščių.
MES MOKAME 3 NUOŠIMTĮ ant padėtų pinigų.
SIŲSK SAVO PINIGUS Į LIETUVĄ PER SENĄ 
GERAI ŽINOMĄ

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka 
vakaruos* nuo Stoek Y ardų.

sukėlė negeistiną piktumą ir ne
apykantą ant manęs iš pusės 
viršminėto choro narių. Nežinau, 
kuo vadovaudamies Karalienės 
Aniolų choro nariai, pradėję 
viešai šnekėti ir tvirtinti, būk aš 
rašęs tą korespondenciją išpeik
damas -ąjų vaidinimą, prisiden
gęs pseudonimu “Žiogelis”. 
Kiek teisybės p. Žiogelis savoj 
korespondencijoje parašą mau 
nėra žinoma, nes ant to persta
tymo nebuvau, bet, kad aš tos 

į korespondencijos nerašiau ir 
pseudonimas “Žiogelis’’ nėra 
mano tai ir gerbiama “Draugo” 
Redakcija, gali tą patvirtinti.

E Strumskis.

NEWARK, N. J.
“Žiburėlio” dr-ja uoliai pla

tina apšvietą ir įvykdo kitokių 
naudingą sumanymą, kurie pra
tina visuomenę prie prakilnesnių 
darbi

Kalėlą švietėje, 25 d. gruo
džio, “Žiburėlio“ mokslainės 
auklėtiniai perstatė labai graži 
veikalėlį “Linksmos Dienos”. 
Publikos susirinko gana daug

iii- jautėsi patenkinta. Akte riai
roles atliko puikiai, ypatingai 
visus žavėjo mergaitės savo 
grakštumu. Buvo dar monologų 
ir dekliamacijų. Kalėdų eglelė 
buvo sumaniai parengta, o prie 
jos pastatytas Kalėdų senukas 
visus vaikučius aptiekė dovano
mis.

Po programo buvo šokiai ir 
skrajojanti kruša. Geros kloties 
“Žiburėlio” draugijai, kad jinai 
daugiau panašių vakarų sureng-

•ar

PEOPLES STOCK YARDS

STATE BANK

sMand Avė. Kampas 47tos gatv.
Chicago, III.

tų.
Smagu pranešti, kad Newark’o 

T. Fondo komitetas energiškai 
darbuojasi, na, ir tikima, kad 
surinktomis aukomis, pralenk
sią “gretimas lietuvių kolonijas. 
Lai pasiseka!

Ten buvęs.

DORRISVILLE, ILL.
Iš mūsų miestelio daugiausiai 

žinią rasi “socijalistų” arba 
laisvamanių laikraščiuose, kur 
šitą laikraščių pasėkėjai smenm 
tikinčius žmonės, vadindami juos 
nesusipratusiais, ypatingai gir
tuokliais. Jeigu patys, “apsišvie- 
tėliai” iš “socijalistų” ir laisva
manių šaltinių elgtųsi bent kiek 
gražiau už jų juodinamus ti
kinčius, tai jau n tylėtum, bet da
bar, kada jie patys nuslydę nuo 
doros ir gražaus elgimosi pamato, 
reikia, pasakyti kame tiesa. Ne
užginsiu, kad tikintys katalikai 
negeria ar šiaip kas nors tarpe 
jų nesmagaus atsitinka, tečiau 
laisvamanių darbeliai kur-kas to
liau siekia. Va. per Kalėdas du 
sulaisvamanėję broliai: J. N. A.
N. susipyko begerdami, pradėjo 
pešties, o kada giminės perskyrę 
nuvedė namo, tai vienas atbėgo 
į antro namus ir išsilupęs mietą, 
pradėjo pyškyti langus. Dažnai 
“socijalistai” ar laisvamaniai ir 
visai neturėdami progos išvadina 
tikinčius tamsūnais, o dėlto, kad 
jie tiki, o nustojus tikėti, kad ir 
kaž-kaip elgsies, jiems rodos, vis 
būsi apsišvietęs. Gana jau su lo
kiu apsišvietimu gėrėties!

Laikas surimtėti.
Dr. Dorrisvilietis.

NORWOOD, MASS.
“Ateities” 48 N-je tilpo žinutė 

iš Norvvood o po kuria pasirašiusi
(Scka ant 8 pusi.)

\?

anot jo komiteto nariai esą 
saliūnininkai ir klebonas prie 
jų norų turi taikintis (tai, 
dar nebaimė. Red.).

Mes pabriežiam, kad ir sa- 
liūnininku yra taip-pat gerų 1 
žmonių, kaip ir kunigų. (Argi 
neindomus čia pastaymas vie
non eilėn kunigo su saliūni- Į 
ninku ? Nedaug doros nuovo
kos parodo tie, kurių nuomo
ne Ivgūs yra platintojas tiky
bos ir doros ir platintojas 
nuodų ir ištvirkimo. Red.). 
Kaip kunigai nėra visi šventi, 
taip ir saliūnininkai, manom, 
nebus visi prakeikt, kiekvie
nas gaus tai, ką užsitarnavo, 
(Šventa teisybė. Red.).

Bet mes nors ir nepasmer
kiame saliūni ninku, visgi šv. 
Kryžiaus parapijos salitini 
ninkai nevaldo. Iš visos pa
rapijinės komisijos randasi 
vos tik vienas saliūnininkas, 
(tai p. Leščinskis. Red.) 
ir tas yra dar paties klebono 
perstatytas, nes žmogus, išti
kimai darbuojasi nuo pat pa
rapijos uždėjimo.

Šv. Kryžiaus parapijos val
džia susideda sekančiu būdu: 
visur yra pirmojoj vietoj kle
bonas; toliaus 3 nariai pildo
mojo komiteto, kur nėra nei 
vieno snliūnininko (netiesa p.

Elijas parapijos- trustisas ■ aukauja nuodus- — jeigu 
yra saliūnininkas. Red.). • duoda svaiginamus gėri- 
Beto yra pilnas Komi- j mus — gi bučeris ar dar- 
tetas išrinktas po vieną, arjbinikas aukauja sveikus 
du nariu iš draugijų. Komi-! ir naudingus daiktus. Red.), 
teto yra 12 narių ir 13-tas! Daugiau patartume “Drau- 

klebonas. Iš tų pačių yra iš- g»” Redaktoriui melagingų 
renkamas pirmsėdis, rastinin- j įr užgaunančių žinių nerašy- 
kas ir tt. (Tvarka labai ne-J tį. ir nenorėkite valdyti tokių
aiški. Pagal tos tvarkos, kuo 
turi būti klebonas, ar tikru 
parapijos valdytoju, ar tik
garbės pirmininku? Kiek ži-|tų naudą, o ne apmaudą ir 
nome dijecezijos statutai to- gį^Įperšą. (Pirm, negu gąlė- 
kios tvarkos nepripažįsta. si te, gerbiamieji mokinti re- 
Dr-jų ingaliotiniai galėtų būti j jakcijas, ką įr kaip rašyti — 
tiktai komiteto padėjėjais, pa- pasiliuosuokite pirmiau iš po
tarėjais, tarpininkais tarp 
parapijos komitetų ir parapi- 
jonų, susispietusių į savo 
draugijas; bet negali jie būti 
parapijos valdytojais ir prezi
dentais. Draugijos į parapijų
reikalus neturėtų ’kišties, nes1 '
jos turi savo kitus uždavinius. 
Red.).

Dar turime priminti, jog
mes ant fėrų dėl gėrimo visai 
nieko nepirkom dėl pardavi- j K. Jas. h limas, Tamošius Pe 
mo, bet tai buvo suaukauta ' lrfJtas +» Juozapas K lapatau 
geros valios žmonių, o auka fkis

taip pat turi būti gera, kaip 
saliūnininko, ar bučeriaus, 
darbininko ir tt. (Skirtumas Dr-stės Šv. Krvžiaus, Jonas 
labai didelis. Saliūnininkas jufoifa

dalykų, kurių patys mažai su
prantate. Rašykite dalykus, 
kad žmonės, kurie skaito ture

saliūno globos. “Draugo”
Redakcija).

Po protestu pasirašome 
bažnytinis komitetas, suside
dantis iš Draugijų ingalioti-

Dr-stės Šv. Vincento Ferr. 
Vincentas Greiczus, JosepK J. 
Elias, Anfon Bondzinski.

Dr-stės Šv. Stanislovo V. ir

Gv. D. L. Kunigaikščio Vy
tauto. John Viscont, Vincent 
Pelke wice.

Dr-stės Šv. Antano iš Pad- 
vos, Frank Stasulis, Tamo
šius Vaiczis.

Dr-stė Šv. Juozapo L. M. 
Juoz Letukas, Juozapas J. Pa- 
lekas.

Dr-stės Šv. Petro ir Povilo, 
George + Leszinskis.

• * •
Šiaip ar taip imsime, turi

me prieš akis labai liūdną ap
sireiškimą: septynios katali
kiškos draugijos viešai stoja 
apginiman saliūno ir jo intek- 
mės į mūsų parapijų gyveni
mą. Tiestų savo para
šais jie liudija, kad saliū
nininkai neturį į jų parapiją 
jokios intekmės, kad parapi
jos komiteto narių - turto glo
bėjų—tarpe nėsą nei vieno sa
liūnininko. Tuo tarpu Chica
goje visiems yra žinoma, jog 
vienas iš šv. Kryžiaus parapi
jos komiteto (trustisas) p. 
Juozapas J. Elias, kurio pa
vardę ir po šiuo protestu ma
tome, — yra saliūnininkas, 
jog jo saliūnas yra tuose pa
čiuose namuose, kuriuose yra 
ir jo bankas, ir svetainė, 
kuriuose buvo ir anie parapi
jos ferai. Laisnė (license) 
laikyti salifiną šį pusmetį 
(nuo 1 lapkričio 1914 m. iki

1 gegužės IfHorh.) Chicagos

miestas yra-išdavęs p. “Jo
seph J. Elias'’ po numeriu 

653. Bet draugijų ingalioti
niai savo parašais netik tą 
vieną neteisybę tvirtina. Jie 
primeta “Draugo” redakcijai 
nebūtus daiktus, kurių nebuvo 
nei manyta, nei rašyta, kaip 
antai ^norą sudrumsti parapi
jos ramybę, sukiršinti para
pijoms su klebonu. Jie liu
dija, kad svetainėje nebuvę 
pardavinėjama svaigalų. Tuo 
tarpu visli tai, ką esame ra
šę apie anuos ferus, paliudi
jo mums keli mums gerai ži
nomi ir pasitikėjimo verti as
mens. Taigi neesame visa to 
iš piršto išlaužę. Tečiau liūd
niausia tai, kad draugijų in
galiotiniai stengiasi suardyti 
tai, ką jų parapijos klebonas 
su žinia kitų komiteto narių 
yra padaręs labui parapijos 
Federacijos kongrese. Kuo
met iškilo klausimas apie įsto
jimą parapijų į L. R. K. Fe
deraciją, gerb. kun. Al. Skry- 
pka pirmutinis įrašė savo pa
rapijų. Ten pat buvo šv. Šv. 
Kryžiaus parapijos komiteto 
nariai p. “Joseph J. Elias” ir 
p. ‘John Viscont’, kurie prieš 
Ui neprotestavo, Uigi matyt 
sutiko. Žinoma, kunigai kle

vai prirašiusieji savo parapi
jas prie Federacijos, turėjo 
paskui parapijoms paaiškinti 
apie tai. Bet ar geri katali
kai parapijonys galėtų protes
tuoti prieš prisidėjimą prie vi
sų lietuvių katalikų vienybės. 
Ar geri katalikai gali būti 
priešingi tam, kad jų klebonai 
atstovautų jų parapiją kiek
viename atsitikime, ir rūpin 
tus savo parapijos dvasiška 
gerove. Klebonas negali be 
parapijos žinios eikvoti para
pijos turto. To ir vyskupijos 
vyresnybė neprikiš. Bet juk 
Federacija nėra tai vieniji
mas parapijų turtų. Federa
cija nepaskyrė parapijoms jo
kių mokesnių, tik iš liuosos 
valios aukas. Ji riša visus 
katalikus į vienybę naudai jų 
tikėjimo, doros, naudai mūsų 
parapijų. Ir argi nenuosta
bu, kad tie žmonės, kurie gi
riasi taip gerbią savo klebo
ną, dabar viešai priešinasi jo 
svarbiam ir naudingam žy
giui, būtent prirašymui šv. 
Kryžiaus parapijos prie L. R. 
K. Federacijos. Tokiuo sa
vo pasielgimu draugijų inga
liotiniai, pasirašiusieji po šiuo 
protestu, užsitraukė ant savęs 
amžiną gėdą. Jie parodė di-

delį nesupratimą kataliky 
reikalų ir norą ardyti lietu 
katalikų vienybę. Jie tuo 
davė didžiausį smūgį s 
klebonui, kurį sakosi If 
gerbią. Galėtume dabar 
klausti tų gerbiamųjų pro 
to rašytojų, kas jiems lai 
rūpėjo, kai jie tą keistą j 
testą rašė: ar katalikybės 
kalai ir gerovė, ar saliūni] 
kų garbė ir biznis?

Mes negalime manyti, - 
tai visos parapijos balsas 
nuomonė. Sv. Kryžiaus p; 
pijoje yra ne 7 katalikių 
draugijos. Jų tenai yra 
miai daugiau.- Be to ne 
parapijonys į draugijas 
klauso. Taigi lai 
nesiduoda suklaidinti tr 
kaip davėsi suklaidinti an 
draugijų ingaliotiniai. 
ingaliotiniai stojo apgyni r 
neteisybės ir to blogo. I 
katalikų visuomenė su tol 
vargu stengiasi iŠ savo 
po prašalinti. Kas įsukė di 
gijas į tą nelemtą darbą 
Dasiprotėti nesunku.
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R AULO SU KAZIU PAŠNEKOS.
KAULŲ MARŠO 

VAIZDELIAI.
(Skiriu raudon-nosės savaitės 

ap vaikščiojimui).
Senu papratimu Kaulai susi

renka prie bažnyčios durų “da
vatkų“ pažiūrėtų. Kada bažny
čios durys užsidaro, žmo
nėms į vidų suėjus, Kaulai pra- Į 
deda savo maršą, pirma1
“džiką“ atitrepenę. Jų pirminin
kas ant ilgos kartės iškelia tam-

Jau, užtenka man dektinės! 
Stapelis geras žmogus —

ti ir patarimais sau galvų sun 
kinti.

Naujiems metams užstojus 
tikimės sulaukti naujų “ana- 

” “marmalienių”lavirių’
‘‘eiap - sui ’u’ 
pernykščių!

ir i
o gal užteks

žai paliks tain tikslui, 
turėjo persisiiukti per 
lūs. Šitokiomis priemonėmis ma
žai galima pelnyti prakilniems 
tikslams, o apsilankiusiems ir-gi 
nesuteikiama jokio dvasiško 
smagumo.

P. VaJskaitė.

mat jie! ypatybes, nes ko kus neturį, to 
svaigu- nei kitam negali duoti.

Prakalba, matyt, buvo už
imanti, nes visi atydžiai klau
sėsi. Poteisybei dar tokios kalbos 
gardnerieciai nebuvo girdėję. 
Pabaigęs* tą kalbą, tas pats kal
bėtojas trumpai kalbėjo apie S. 
L. R. K. A. prie kurio ir prisi
rašė apie kelioliką narių ir tokiu

“Keleivis” verkia, kad mū
sų spauda pagamino Kalė
doms per daug pasakaičių, ei
lių, stonelių ir vaikelių, o rim
to nieko nesuteikė. Užtai 
“Keleivis” kalėdų puotai 
verda “smalavyrius”, kepa 
“vėžius”, ir “paukštienų”, 
eilių taip-pat nemažai paduo
dama. Tai matai kur “Kelei
vio” Kalėdų rimtumas nusi
kraustė.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 28 Pjlnųjų Blaivinin būdu čionai trumpu 

kų kuopa parengė prakalbas, tuo Į sidarys nauja S. L. 
tikslu, kad prikalbinti daugiau kuopa.
nariu prie Blaivybės. Pirmiausiai 1° prakalbų buv<

iš

iri skiepo atgabena keletą maišų 
' patiesia prie baro. Nusigėrusį 
Kaulą atsargiai paguldo ir liūliuo
ja.

šiai raudoną vėliavą su parašu 
“Viso pasaulio . eieilistai vieny- 
kitnės!“ ir žengia priekin. Jį pa
seka susiporavę Raidai. Prie at- 
lagų jiems prisagstyta raudoni 
skudurai ir vėjui pučiant plevė
suoja, raitydamies apie kaklus. 
Pakaklėse taip-pat raudona. 
Karštesni sdcijalizmo pasekėjai 
raudonus skurlius turi prisisegę 
prie skrybėlių, nugaros ir net 
kojų. Juo raudonumo daugiau, 
juo geriau. '

Maršuodami dainuoja:

Mums bažnyčių nebereikia 
Kas tik šventa— visad peikiam. 
Mokslą doros mes išvysim, 
Laisvą meilę įsigysim.

Ramta—dramta—ramta—buvo! 
Cicilizmas nepražuvo!
Visus kunigus iškarsim,

Katalikams kailį persim.
Svieto piktybes naikinsim, 
Gieilizmą vien gaivinsimi

Ramta— dramta — ete.
Kad drąsumo daugiau būtų,

Cicilizmas nepražūtų, —
Bėgkim greitai pas Stapelį 
Išsigerti po stiklelį.,

Ramta — dramta — ete.

Čiūčia, liūlia. Raulužėli.
Čiūčia, mūs varge bičiuoli
Miegok saldžiai, balandėli,
Slėgdams toki kietą golį!
Liūliuojamas Raulas užmiegti. 

Bet čia prie jo prieina po pakam
pes besitrinęs riestvuodegis ketur- 

1 kojis Taksis. Kaip koks niekadė
jas, Taksis pradeda laižyti Raujo 
ink.aitųsį veidą.

Kaului toki Taksio taktika 
nepatinka, jis suniurna ir šaukia: 
“Šalin prakeiktos davatkos! Ma
no veidas ne jums ir aš su jumis 
nesibučiuosiu!’’ Taksis žiuri nus
tebęs. Besigindamas nuo mena
mų davatkų, Raulas nutveria už 
Taksio uodegos. “Aha!” linksmai 
šukterėja, “tavo, davatkėle, ka
sos mano rankoje! Nebeištruksi!” 
Toks Raulo pasielgimas nepatinka 
ir Taksiui, — jis suurzgia ir grie
bia Kaului už pat nosies.. Raulas 
persigąsta, paleidžia Taksio uode
gą, o savo plačią gerklę į veikmę. 
“Raulučiai, gelbėkite! Davatkos 
užpuolė! Nosį nukando!“

Bijodamies “davatkų“, Kaulai, 
šaukdami pagelbos bėga laukan. 
Pakyla lermas, ant kurio pribūna 
keletas “dėdžių“. Pamatę juos, 
Kaulai šauna, kur kurio kojos 
neša, palikdami savo vėliavą prie
šui.

Tuo ir užsibaigia Raulų maršas.
Dūda.

(Tąsa nuo 7 pusi.) 
yra Suvalkietė. Toji Suvalkietė 
stengiasi pažeminti moterų dr- 
stę N. P. Panelės sv., išvadinda
ma jos nares tamsūnėmis, nemo
kančiomis gražiai elgties, nes per 
susirinkimus tik triukšmą kelia. 
Taigi čia ir pasirodo, kad p. Su
valkietė turėjo blogus norus, jei
gu ginčus, iškėlus kokį nors 
klausimą per susirinkimą, skaito ° 
už triukšmą. Juk panašiai esti 
visokiuose susirinkimuose, kada 
apkalbamas dalykas turi dvi pusi. 
Be to Suvalkietė prikiša dar ir 
šiokių ir tokių dalykėlių ir net 
ant galo nesąmones paberia. 
Girdi, nešmeižkiiri?*-vienos kitų, o 
griebkimės tautinio darbo. Už
miršo, turbūt, Suvalkietė, kad 
apkalbamoji moterų dr-stė tau
tos reikalus ir darbus rėmė ir re
mia: kaip Tautos Namų idėją, 
taip dabar Tautos Fondą parėmė 
aukomis. Gal panašus rėmimas 
gerb. Suvalkietei priešingas? Bet 
vistiek reiktų susilaikyti nuo pa
našių apšmeižimų.

J. Vasiliauskienė 
M. Didžbalienė.

laiku su- 
li. K. A.

\ pašvęsta
pusantros valandos ant klausi
mų. Į visus, kokie tik buvo, kal
bėtojai teisingai atsakė. Publi
ka buvo gana skaitlinga, visi 
užsilaikė gerai. Aukų Tautos 
Fondui surinkta ape $5.00, dau
gelis, mat jau aukavę pirmiau.

Jodha.

vieton, kad raginti, padėti, jie 
lyg tyčia agituoja prieš ir stato 
visokias fantazijas tamsiems 
žmonėms prieš a k j.. P. Pežai 
padarius pastabą, kad jį galį 
kritikuoti ir išrodyti jei jis kal
ba mętiesą, tai p. Akelaitis ir už
sipuolė ant kalbėtojo, kam jis 
sakęs, kad socijalistai nenori 
Lietuvai autonomijos. Girdi, so
cijalistai ne reikalavimais tik 
per revoliuciją ją nori gauti, o 
jeigu ir šiaip pasiseksią gauti, 
tai ir jie prisidėsią. Šitaip at
siliepus, jam buvo pastebėta, kad 

Į “socijalistai“. kaip paprastai 
ir tąsyk pasigirtų, kad jie iško
voję. Tarpais padainuodavo šv. 
Cecilijos chorus, vedamas vargo
nininko p. Sereikos.

Darbai eina nekaip.
Ži|ių vaikas.

CLEVELAND. OHIO.

P. S. Panašus pasiteisinimas 
delei Suvalkietės apšmeižimų bu
vo nusiųstas “Ateities“ redakci- 
jon, bet tenai, nežinia kodėl, ne
tilpo.

ŠIS TAS.
“Laisvė” rašo: “Kada 

laikraštis pagarsųia, kad vie
ton išeidinėjęs sykį išeis du 
sykiu — tai išanksto tu žinok, 
kad jam labai nesisekė ir jisai 
ieško išganymo patankintame 
išeidinėjime» Žinau tų labai

Taip dainuodami prisiartina 
prie Stapelio saliūno. Raulų pir
mininkas su raudonu veluku pir-' 
inas veržiasi į vidų. Paskui seka I 
Raulų armija. Saliūnininkas su 
saliūnininke plačiai atidaro duris 
ir kiekvienam Raului žemai nusi
lenkia. baidai jaučiasi karaliais.

Sueina į vilų ir sa’*j io durys, 
kaip pragaro vartai. užsidaro.
Saliūnininkas. kaip vijbrkas (tik 
storas), prie baro sukinėjasi.
Alus, degtinė, “džine“ ir kitokie 
gėrimai iš bonkų kraustosi į Raii- 
lų gerkles, o iš ten smenga kur 
reikia. Saliflnininkė dantis rodo,
Kaulams pagirimus maišais be- gerai ir tų gali paliudyt So. 
ria. Kaulai prasilinksmina, pasi-rBostono tautiškas lapelis”, 
daro karingi. Pirmininkas krato Įr kurgi “Laisvei” nežino- 
veluką ir saukia: “Tegyvuoja ei-1 ti apie-tokius^atsitikiinus, 
eilizmas!” Jam pritaria girtų 
Kaulų balsai. Saliūnas prisipildo 
cigarų dūmais, klegesiu, blevizgo- 
mis, šukavimais.

Pirmininkas pastebi vieną Rau
sią sviruojant, vos baro beifisilai- 
knntį. Pirmininkas užtraukia:

Kaulai, Raula-i! jau tu girtas,
Tavo kojos nebetvirtos.
Galva kratos, maskatuoja,
Žodžiai pinas, gargaluoja.

Stovėjęs Raulas, paleidžia barą 
ir bando taip-pat daina atsaky
ti.

Pirmininke, gera« tarne,
Gelbėk draugą tokiam vargę!
Melsk Stapelio patalynės

.li
nai save turi prieš akis ir ga
li pasakyti be kranksėjimų, 
kad ištikrųjų “Siekt biznis”, 
kada prisieina gaudyti skaity
tojus darnesniais laikraščio 
išleidinėjimais.

“Naujienos” draugiškai 
pataria “Draugui” nusipirk
ti Labo žodynų ir ten paieš
koti kų reiškia “custom”. Pa
tartume “Naujienoms” per
skaityti Šerno etnobogijų 
ir paieškoti pirščiuku tarp 
eilučių aprašymų apie tau
tų kostiumus, kurie an
gliškai skamba “costumes”. 
Nereikės bereikalo tulžės lie-

SO. OMAHA, NEBE.
Kalėdų šventė bnvo labai gra

žiai bažnyčioje apvaikščiojama. 
Kun. J. Jonaitis pakvietė orkes
trą, kuri laike pirmųjų mišių 
gražiai grojo. Susilaukėme lietu
vio vargonininko, kuris veda 
bažnytinį chorą. Linkėtina, kad 
gerb. vargonininkas pralavintų 
savo chorą lietuviškų giesmių ir 
dainų.

Išrinktas nuo devynių vietinių 
draugijų komitetas parengė 
Kalėdose eglutės vakarėlį ma
žiuliams ffaikams. Užaugusiems 
įžanga buvo po 10 cen
tų. Pelnas skiriamas nukentė- 
jusiems Europos karėje. Vakaro 
pagarsinimuose buvo pažymėta, 
kad bus visokių įvairumų: lie
tuviškų šokių, žaislių, tinkamų 
kaip dideliems taip ir mažiems. 
Paskelbtą valandą teko jau būti 
salėje, tečiau “programa“ pra
dėta dar valanda vėliau. Pir
miausia turėjo pasirodyti pro
gramoje mažieji. Vakaro vedėja 
pradėjo teirauties, kas galėtų 
tvarkyti lietuviškus žaislus. Pa
sirodo, kad lietuvių vaikai nei 
kiek neapsipažinę su tautiškais 
žaidimais. Atsirado tąsyk iš di-, 
dėsnių, kurie pradėjo sukabi
nėti mažuosius į eiles, tečiaus 
patys nekiek temikėdami išvedė 
visai prastai. Vaikučiai pasitą- 
sė, pasitampė apie eglelę; pas
kui sudainavo amerikonų gimną 
“My country”, tuo Ir pasibai
gė vadinamieji “lietuviški“ 
žaidimai. *

Apgarsinimuose buvo kalba
ma ir apie gražiausias dovanėles, 
kuriomis aptieks vaikučius, tai 
laukėme kokios jos bus. Kada 
pradėjo dalyti, pamatėme, kad 
dalinama po tris-keturis saldai- 
niusČ**Tai tau gražiausios dova
nėlės! Dar ne viskas. Prasidėjo 
.suaugusiųjų šokiai. Pabandžius 
kartą “Noriu .miego“, daugiau 
lietuviškų nebuvo. Publika įsis
magino į angliškus šokius, kurių 
tarpe neaplenkta ir nepadorieji. 
Žodžiu sakant, iš vakaro prastas 
įspūdis, nors jį surengti išrink
tos geriausios rengėjos, vadina
mos “ pirmeivėmis“. Kaip kas 
pastebėjo, girdi, nors vakarėlio 
tikslas prakilnus — pelnyti mir 
kentėjusiems nuo karės, tečiaus 
nuo palikto dolerio ar kito, ma

kalbėjo vietos klebonas kun. K. 
Urbonavičius, .lis nurodė, kad 
mes turime stengties kokiu nors 
būdu. prašalinti, arba bent su
mažinti “kukninius saliūnėlius“, 
kurių Montellioje pilna. Didelė gi 
da visiems lietuviams akyse sve 
timtaučių. Užtai-gi privalomi 
stengties atkalbėti kiekvienai 
blaivininkas nors po vieną auką 
nuo tų saliūnų.

Antras kalbėjo kl. T. Čer
niauskas ir-gi apie Blaivybę. 
Nurodė kaip vienas artistas ieš
kodamas puikaus jauno vaikino, 
kaipo pavyzdžio, nupiešimui Jė
zaus — 12 metų vaikelio, ir nu
piešimui Judo, pataikęs tą patį 
asmenį. Pradžioje, mat, tas vai
kas buvęs labai doras ir blaivus, 

pabaigoje savo gyvenimo pra
dėjęs labai gerti ir pasidaręs di
džiausiu girtuokliu, taip kad 
buvęs labai panašus į Judą. 
Trečias kalbėjo F. Juškaitis apie 
veikmę alkolio ant žmogaus 
kūno. Nurodė, kad alkolis nei 
kiek nepriduoda žmogui maisto.

Ragino rašytiės , kuodaugiau- 
siai prie Blaivybės. “Lai. gir
di, tos girtybės aukos, kurios 
yra vien tik iš Montello būna 
jums pavyzdžiu prie ko girtybė 
veda. Daug jaunų vyriukų, dar 
būtų ir šiandien jūsų tarpe, jei
gu nebūtų taip daug gėrę, arba 
jeigu būtų prigulėję prie Blai
vybės“.

Kadangi žmonių labai mažai 
tebuvo — vos tik apie 60, tai 
nei rašytiės nebuvo kam. t

Gruodžio 29 buvo surengtos 
prakalbos Tautos Fondo nau
dai. Pirmas, kalbėjo klebonas 
kun. K. Urbonavičius apie lietu
vių padėjimą tėvynėje. Perskaitė 
laišką nuo T. F. komisijos. Ant 
galo ragino visus aukauti bent 
vienos dienos uždarbį. Toliaus 
kalbėjo kl, F. Juškąitis apie Tė
vynės meilę. Priminė taip-pa/t 
apie tikrus ir netikrus tautiečius. 
Paskiausiai kalbėjo kl. F. Ver- 
mauskis apie vargus dabar 
esančius Lietuvoje. Abelnai 
imant prakalbos buvo gana 
jausmingos, sujudinančios net 
ir šaltą lietuvį. Aukų surinkta 
suviršum $30.00. Žmonių buvo 
neperdaug, mat biaurus oras 
pasitaikė tą vakarą.

Montelietis.

FITCHBURG, MASS.
Gruodžio 26, draugija šv. 

Kazimiero Karalaičio parengė 
prakalbas. norėdama parinkti 
nors kiek pinigų sušelpimui 
nukentėjusių lietuvių karėje. 
Kalbėtojais buvo moksl.: Tarnas 
Migauskas ir kl. F. Juškaitis.

Pirmas kalbėjo apie tėvynės 
meilę. Aiškino tikrą ir netikrą 
tėvynės meilę. Trumpai kalbėjo 
apie tikrą ir netikrą apšvietę, 
spaudą ir tt. Girdi, eicilikėliai 
nūdien supranta gerai spaudos 
galybę, tą jiems, noroms ar ne
norams, turime pripažjnti. Ant 
galo ragino aukoti kiek kas iš
gali sušelpimui lietuvių.

Antras kalbėjo apie dabartinį 
lietuvių padėjimą Lietuvoje: 
kokį vargą jie ten turi kentėti, 
žodžiu sakant, nurodė visas blo
gybes ten esančias. Laikė jo 
kalbos komitetas perėjo rinkda
mas aukas. Nors ir nedidelė 
buvo publika tečiaus sumetė 
apie $18.00.

Viską girdėjęs.

Tilpusi žinutė “Drauge“ Nu. 52 
užgauna elevelandiečius, lyg visi 
Clevelando lietuviai būtų mažos 
vertės gyvūnai, išėmus, tik Vie
ną Greičių ir J. Klimavičių. 
Stebėtinas dalykas! Kas sušelpė 
Lietuvių Mokslo Draugiją? Kas 
sušelpė Lietuvių Tautišką Namą 
Vilniuje? Kas sutvarkė ir suor
ganizavo lietuvius ir lietuviškas 
organizacijas bei draugijas 
Clevelande? Kas anas tvarko?

1910 metais surašius visus 
Clevelando lietuvius su sulenkė
jusiais ir ištautėjusiais nuo vie
nų metų amžiaus ir daugiau, 
atrasta nedaug daugiau kaip 
4000. Iš kur-gi ponas Augštai- 
tis šiandien priskaito apie 10.000? 
Lyginai, pagerinti bažnyčią ir 
mokslaiaę, jau užmanyta 1910 
metais. 5 dieną sausio, 1913 me
tais nubalsuota 327 prieš 31 bal
są perkelti parapiją į rytus, bet 
dėl kai-kurių priežaščių tas ne
galima buvo nuveikti. Kimisija 
parapijos išrinktla ir šiandien 
tame darbuojasi, su laiku tas 
mūsų darbas turės įvykti. Susi- 
oeganizavimas draugysčių įreng
ti svetainę, nieko bendra neturi 
su parapijos reikalais. Speeija- 
liška komisija tuo reikalu gana 
nuosekliai darbuojasi, Gaila, kad
ponas korespondentas negali 
suskaityti lietuviškų draugijų 
Clevelande, daug jų aplenkė, ir 
tiktai Lietuviškam Benui ir 
Mirtos draugijai pripažino nau
dingą egzistavimą. Argi ne vi
sos mūsų organizacijos yra tau
tiškos?

Sakinys, kad “pirmutinę ro
lę veikia Lietuvių Teatrališko 
Choro draugystė” yra daugiau 
nieku, lt;iip slaves pasigyrimų. 
Ką gi 'veikia lietuviška šv. Jur
gio mokslainė? Ar-gi ne lietuviš
ka šv. Jurgio mokslainė išauk
lėjo ir išlavino panelę P. Skrip- 
kauckiutę, kuria dabar Teatra
liškas Choras didžiuojasi? Kur
gi gabūs sumanytojai, bei orga
nizatoriai visų lietuviškų drau- 
gyščių ir dabartinės tvarkos 
vedėjai? Kur gi atstovai siun
čiami į Lietuviškus Seimus, Kon
ferencijas ir dabartiniai darštūs 
vyrukai, kurie rūpinasi pakėli
mu lietuvių tautos, šelpimu nUr 
kentėjusių nuo karės? Kur lie
tuviška vakarinė mokslainė? 
kas jos organizatorium? Argi 
tie visi datbininkai būtų ne in
teligentai? Absurdas!

Teatrališką draugiją suorga
nizavo dabartinis lietuvių para
pijos vargonininkas Simonas Ki- 
mutis ir gerokai pralavino, o 
Vincas Greičius tik pagerino.

Nemaniau aš Čionai užgauti 
nei p. V. Greičiaus nęi p. J. 
Klimavičiaus: abudu vyrukai
yra gana darbštūs ir gabūs, te
eitus dar yra ypatų, kurių pa
sidarbavimą reiktų taip-pat pri 
pažinti.

Camntis.

SHETTANDOAH, PA.
Nematydamas “Drauge” nei 

trumputės žinios iš mūsų mies
telio. antros didžiausios lietuvių 
kolionijos Suv. Valstijose, pasi 
rįžau šitą parašyti, kad pa
rodžius. jog ir čionykščiai ap- 
šviestesni lietuviai nesnaudžia, 
bet veikia, darbuojasi.

Daugiausia, bent mano nuo
mone, pasidarbavo ir tebesidar
buoja tautiško susipratimo kėli
mui. rengdama teatrus, koncer
tus ir kitus dorus pasilinksmini
mus, pirm trejų-ketverių metų 
užsimezgusi dramatiška dr-ja 
“Sietynas“. Priguli prie jos * 
ir vyrai ir merginos, ir katalikai 
ir tautininkai ir net pora socija
listų, ti k ne iš tų kraštutinįųjų. 
Neatsižvelgiant į jų politiškus 
ar tikėjimiškus persitikrinimus, 

nariai yra doros 
karščiausias katali- 
nieko jų veikimui

tikdavo ir kiekvieną “Sietyno“ 
sumanymą, užtai nei nestebėtina, 
kad vien tik nuostolius teturėjo 
nuo savo vakarų. Susidarė defi
citas, kurio mėnesinės mokesnys 
nebegalėjo padengti. Reikėjo ieš
koti kelio iš finansiško bankru- 
to. Išgelbėtoju pasirodė p. Petr.
I $1.>().()<) sutiko palinksminti 
mus su savo artistais. Nors iš- 
naščiai buvo dideli: $150.00 p. 
Petrauskui, $75.00 už teatrą 
(teatro savininkas, airis O Tiara, 
paaukojo nukentėjusiųjų naudai 
$10.00, taip kad jam mokėta tik 
$6;,.0.1) plūs visoki spauzdi
niai ir apskelbimai, sietyniečiai 
,tečiaus netik, nepabūgo naujų 
i nuostoliu, bet, pasikvietę Lietu
vių Moterų Pašalpos pavargė
liam dr-jos narės pagelbon, stvė
rėsi sunkaus darbo, dar skirda
mi 2—3 gryno pelno sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės lietuvių. 
T ikietų kainos buvo nuo 25c. iki 
$1.00. Žinoma kvoterinį, o kad 
ir pusdolerinį biletą dar ne taip 
sunku parduoti ir lietuviams, bet 
pasiūlyk tik jiems dolerinį, tai 
tuoj klaus: “Nagi už ką taip 
daug ’ ir neims. Koncerto ren
gėjai gerai tai žinojo ir doleri
nius moterys pardavė daugiau
sia svetimtaučiams. Ypač daug 
pasidarbavo pp. Bridickienė, 
Mockaitienė ir Valaitienė, par- 
davusios po kelias dešimtis kiek
viena.

Koncertas atsibuvo
28 d. gruodžio. 1914 m., 

apie jį bus sekančiame “Drau
go“ numeryje.

iJp,
panedėly- 

bet

abiejų lyčių 
vpato.s ir nei 
kas negalėti,! 
užmes* i.

Užpereitą vasarą sietyniečiai 
sumanė parsikvieti p. M. Pet
rauską jųjų choro išlavinimui.

■Kaip sumanė, taip ir padarė. | 
Tą vasarą jie ir jų mokytojas 
nemažai išliejo prakaito, 
nejitokai: per dieną dirbti mai 
nose, krautuvėj ar kitur, o va
kare, t/ūs syk savaitėje, skub>n+ 
į repeticijas ; neperdideliausią 
ir ne iš švariausių, per dien saur 
lės spindulių kaitintą salę, be 
jokios medžiagiško atlyginimo 
perspektyvos, vien morališko 
patenkinimo dėlei, toliaus dar
buotes, prakaitą lieti. — Girdė
jau, pora “Sietyno“ “giedorių”, 
pirm gaidas pažįsiant turėję iš
mokti skaityti. — Gerai apsvar
sčius. kokia buvo medžiaga choro 
suorganizavimui, p. Petr. tiesiog 
stebuklus nuveikė, nes vasaros 
pabaigoje, prieš apleisiant Še- 
nandori, pastatė operetę “Biru
tė“, tūlas “Faust o“ scenos, 
“Malūnininką ir Kaminakrėtj“ 
ir “Užburtą Kunigaikštį“. Iš 
muzikališkos pusės visi veikalai, 
galima sakyt, nusisekė gerai, 
iš tokios žalios medžiagos nesiti
kėta nei tiek. Tuo syk p. Petr. 
atliko milžino darbą.

Bet kaipo aktoriai, ijsskyrus 
tris merginas ir porą vyrų, sie- 
tžvniečiai pasirodė.ir pasirodo ne 
kažin kaip. Matyt mūsų lietu
viai netikę į mimiką, o gestai 
jų!... ar žingsnį žengs, ar ran
ką pakels — ir manai sau ma- 

nutašytą ir spren- 
figurą. Ypač, jog 
nepripažįsta jokios 
kai juokingiau-

CHICAGOJE.

GARDNER, MASS.
27 gruodžio vietiniai lietuviai 

surengė prakalbas. Kalbėjo 
moksleivis Tąmas Migauskas ir 
kl.' F. Juškaitis. Pirmas kalbėjo 
apie tėvynės meilę ir apie tik
rą ir netikrą apšvietę. ^nt 
lo ragino kuo nors prisidėti prie 
padidinimo Tautos Fondo. An
tras kalbėjo apie Dievo buvimą : 
prirddė, kad turi būti Esybė, 
kuri davė pradžią pasauliai, gy
vybei, judėjimui, įstatė tokią 
puikią tvarką gamtoje ir tt. 
Kiekvienas protaujantis žmogus 
huvg priveistas sutikti, kad turi 
būti Esybė, kuri turi visas tas

N0RW00D, MASS.
Sv. Jurgio Kareivio dr-stė, 27 

d. gruodžio, surengė prakalbas. 
Kalbėjo V. Kudirka apie dr- 
jos nuopelnas ir priminė ap 
‘ ‘ socijalistų ’ ’ melagingas k
respondeneijas, kuriomis jie n< 
suklaidinti tmenea. Paskui ki 
bėjo vietinis klebonas, savo t 
riningoje kalboje pasakė daug 
aiškių faktų mūsų “socijalis- 
tams“, kur veda jų mokslas ir 
laikraščiai. Trečias kalbėjo J. 
Jaroševičia. Pabriežė, kokią ne
naudą daro nesutarimas dirbti 
visiems išvien. Antgalo kalbėjo 
p. Peža. Jis nušvietė “socijalis
tų’* darbelius, kaip jie išnaudo
ja tamsius žmonelius, demorali
zuoja juos ir tokiuo būdu ardo 
visuomenės naudingą darbą, nes

tąs iš medžio 
žiną užsuktą 
ir’ kalboje jie 
intonacijos —
sias taip ir tragiškiausias vietas 
atkartoja vienodai, monotoniš
kai.

P. Petr. išvažiavus. “Sietyno” 
choras, netekęs taip gabaus ve 
dėjo, apmirė. Draugija tečiaus 
esnstojo veikusi ir suvaidino kelia 

tą veikalų čia ant vietos ir gre
timame Mahanojaus miestelyje 
ir surengė porą vakarienių — 
šokių. Žodžiu nesigailėjo triūso, 
nepabijojo deficitų, bvtik paga
minus lietuviams šiokią-tokią 
pramogėlę, bvtik sutraukus juos 
vienybėn.

Kas darbavosi lietuvių labui, 
tas žino koks tai sunkus, na, ir 
nedėkingas darbas. Mūsų tautie
tis atiduos visą savo uždarbį kar- 
čiamininkui ir nei kiek nepavy
dės, kaip pastarasis lobs išto. 
Bet tegul tik taip sau žmogelis 
ar draugija surengs teatrą, ar 
kitą dorą pasilinksminimą ir 
bandys parduoti jam tikietą, tai 
tuoj išsižios: “Norite pasipel- 
nyt. norite už mano sunkiai už
dirbtą centą “good times“ tu
rėt! Velyg tuos pinigus prager
siu pirm, neg tau juos atiduo
siu”.

Maž daug tokie šauksmai su-

LABD ARINGOS SĄJUNGOS
KUOPA ANT BRIDGEPORTO

Pereitą sekmadienį atsibūvi 
sv. Jurgio salėj susirinkimas st 
verti Labdaringosios Sąjungos 
kuopą ant Bridgeporto. Susirin-, 
kimą atidarė dekanas kun. M 
Kraučūnas. Trumpai paaiškino 
apie labdarybę. Po to perstatė 
susirinkimo vedėją p. P. Mažeiką^ 
couniy investigetorių. Vienu bal
su susirinkusieji pritarė, kad p. 
Mažeika būtų vedėju. Po to susi
rinkimo vedėjas perstatė kun. F. 
Kemešį. Šis perskaitė Sąjungos 
konstituciją ir plačiai paaiškino 
apie labdarybę. Kun. F. Kemė
šio kalbą sekė rašymos į kuopą; 
prisirašė 27 nariai. Po to buvo 
valdybos rinkimai. Pirmininku 
išrinktas p. P. Mažeika, jo pa- 
gelb. p-ni Nausiedienė, rast. p. 
S. P. Tananevičia (neapribotam, 
laikui), iždo rast. p. Bakutis, ižd. 
J. Leščinskas, iždo globėjais — 
p-lės A. Saviekiutė, S. Sutkaus- 
%aitė ir P. Budreckaitė; maršal
ka p. J. Dimša: delegatai į Są
jungą — p-lė P. Elijošaitė, pp. 
B. Sagleckis, V. Jankauskas, kun. 
Albavičius, P. Mažeika ir J. Les 
činskas.

yGerb. dekanas kun. M. Krau
čūnas įstojo kuopon gari)'s nariu 
įmodėdamas $100. P-nas P. Ma
žeika įstojo nariu labdariu, bet 
pasižadėjo įmokėti $100. Tokiuo 
būdu pastos garbės nariu.

Nariais labdariais, ty. įmokėjo 
įstojimo $5 šitie asmenis: p-lės 
P. Elijošaitė, P. Budreekaite, Z. 
Bartušiutė, p-ni A. Nausiediene, 
kun. Tg. Albavičius ir p. S. P. 
Tananevičia.

Pinigų susirinkime sumokėta 
$144.85.

Taigi kuopa iškarto atsisto
jo ant tvirtų kojų. Geistina, kad 
ta organizacija susilauktų kuo- 
geriausios paramos nuo Bridge
porto lietuvių. Tuomet ta kuo
pa įnstengs nešti pašalpą į su
vargusias lietuvių šeimynas.

. S. P. Tananevičia, rast.

‘ * Lietuvos Vyčių ’ ’ va karas.
Sausio 3 dieną, nesenai pradė

jusi gyvuoti ant Tovvn ot Lake 
“L. Vyčių“ kuopa, surengi1 vaka
rą. Programas susidėjo iš tokių 
įvairių ir indomių dalykėlių, kad 
kai-kuriuos atliekant publika 
diebėjo iš juoko, o buvo ir tokių, 
kurie vedė prie ašarų. Mat. čia 
dalyvavo šv. Kaz. vienuolyno! 
auklėtinė — p-lė Urbiutė, kuri 
eilėmis, apie tėvynės vargus, už
gavo jautrius klausančiu jausmus. 
Arba “Tarno Vargai“ taip pat 
padarė graudų įspūdį, nes gyvai- 
palindijo nemalonų mūsų gyve
nimo faktą — apgailėtiną padėji
mą mokslą beeinančios jaunuo
menės. Prie įspūdingo veikalėlio, 
daug prisidėjo aktorių gabumai

I
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Jono Kalba taip patiko publi- j vienuolyno mokinė. Kas 
kai, kad po jai ne tuoj paliovė; ar nematė minėtos
juokusis. 1 uskui Makabilius , tuotos mergelės scenoje

Ponaitis ii'-gi nusiseki*. Hitas neįsivaizdins, kaip jinai moka 
P-lė B. Juodeikaitė aiškiai ir g ra 'sužavėti publiką, 
liai pasakė eiles ‘ Kur du stos”. Ant galo p. Mažeika, turbūt 
‘Buvo ir muzikališkoji dalis: p les sujudintas minėtos artistės žo- 
1*. Judeikaitės ir p-les E. Maka- ' džiaut, pasakęs linkėjimus, krei- 
raitės duetas pagavo publikos j pįasį j gerbiamąją publiką jau-

negtr-
tulen-

tik

sitnpatijii.
Šitame vakure teko matyti 

to\vnoflake’ieeiu kvotimus. Dau
guma, priėję prie durų, pareika-

triais žodžiais išgirsti savo nus
kriausti; brolių vargus, ir šioje, 
taip mums džiaugsmingoje iš
kilmėje, parodyti užuojantą.

lauja parodyti prografną. gi pa ' Atsirado kus pritaria ir tuoj 
matę visi) eilę dalykėliu, mimo-1 pradėjo biręti aukos, kurių su- 
ja ranka: “Ot, girdi, nusibos ir linkta $20.16. Kaip malonu, kad 
pabaigos sulaukti". Tai pasakę vos spėjo javu brėkšti, naujų metų 
prasišalina. Iš šito aišku, kad mū- pirmoji valanda jau jaunuomenė 
sų vakarų skurdi ir negyva sudėjo auką ant tėvynės auko-
programa išauklėjo tokį tipą. Gi 
“Lietuvos Vyčiu" vakaras visus

ro! Tas pranašauja, kad šiais 
metais jaunimas, ypatingai Vy-

patenkino ir girdėties, kad bu čiai, daug žada dirbti savo tė- 
vusioji publika su nekantrumu h ynos labui. ,T HA” 
lauksianti daugiau panašių va-1 par negreįt p0 vakarienei į ra- 
“ar0- ! dėta skirstyties namo, mat, ener-

1 gijos tiek pribuvo, kad rodėsi 
_ . . . - [dvig ;b,u galima linasminties

lig :n. nuilstant. Kad vakaras
3 dieną sausio Aušros ^ai'tUjbuvo prakilnus nėra a be jin ės, ką 

Š. M. P. bažnytinėj svetainėj 11 virtai pasiliudijo begrįžtant na- 
jvyko L. K. K. 1’. B. A. Susiv. mo. GI, tai šen, tai ten matėsi 
28 kuopos susirinkimas. Kadangi! prisigėrusių ir šlykščiai elgen-
praeitame susirinkime (7 d. 
gruodžio) nutarta Įvesti paskai
tas apie blavybę ar šiaip koki 
naudingą dalyką, tai šį kartą 
kuopos pirm skaitė iš kun. Ja
nuso knygutės “Saliūnas”, kuri- 
klausytojams labai patiko. Nu
tarta gavėnios laike surengti 
vakarą su vaidinimais, deklia- 
macijomis ir prakalbomis. Kuo- 
pon Įstojo viena ypata.

Organą užsisekė trys nariai.
Lietuvys.

čiųsi. O mes taip bli vai ir sma
giai ta laika praleidome!

G.

Katalikiškųjų draugijii Sąjunga.
3 sausio Apv. Dievo parapijoje 

įvyko nauja begalo svarbi orga
nizacija. Sumanius šv. Jono 
Evangelisto pašalpinei draugi
jai—susirinko visų parapijos ka
talikiškųjų draugijų delegatai 
(po 5~ nuo kiekvienos) kaip nuo 
pašalpinių, taip ir nuo idėjinių. 
Nutarta susivienyti bendram vei
kimui. Valdyba bus išrinkta se- 

moteru laike savo metinio kančiame susirinkime. Plačiau

P. Gudas, V. Sereikaitė.
Po >1.50: A. Kvederaitė, 0. 8vel- 

aiutė. J. Evaldas, J. Ramanauskaa.
Po >1.25: P. Pretikaitė, M. Gurini- 

kaitė, A. Bredikaitė.
Po >1.00: Petkus, C. Tat$kienė, M. 

Kareivvtė, J. Klikunas, J. Pajauskaa, 
B. Tamu5au<tkas, M. Tainušauskienė, 
Ig. Beinortus, A. Šatkauskas, E. 8ul- 
čiųtė, A. OlėauBkis, K. Tauiiua, M. 
Bružienė, J. Bružas, M. Deimontienė, 
T. Vcrbiukė, A. Lebeekis, V. Jab- 
lanskienė, T. Lidžius, V. Zaulevičius, 
M. Žilevičiūtė, V. Margevičius, F. Baė- 
tis, A. Rudaitis, A. Gylis, P. Bana- 
nis, M- Kriaučiūnas, P. Jonienė, *P. 
Svalienė, J. Vaišvilas, 7. VirkSaitė,
O. Vaičiūnienė, S. Selinsiąs, A. Juo
zaitis, F. Žurauskaitė, .1. Strimaitis, 
F. Ponaitė, M. Overlingaitė, E. Jo- 
vaišaitė, M. Yirbiekaitė, Zigm. Ivai- 
kevičius, S. Augitolis, F. Tverkus, J. 
Ališauskas, K. Jonaitis, .1. Bijau skas,
P. Barauskas, M. Gazaitytė, A. Vaiče
kauskas, K. Gečaitė, O. Domikaitė, 
V. Strokiutė, J. Lešėiauskis, V. Kli- 
oa.i

Po >.50c.: M. Aatkienė, R. Maži- 
liauskienė, J. ftulčius, U. Urba, J. 
Urba, A. Kaulakis, V. Paplauskas, J. 
Ramanauskas, V. Dambor, J. Petra
vičiūtė, K. Miežiunas, K. Stupas, V. 
Vaičaitis, P. Budreckaitė, A. Sla
vickaitė, K. Sinkevičiūtė, O. Lebe- 
dienė, Katrina Tamuleičiutė, A. Jan
kevičius, J. Budreckis, J. Andrešiunas, 
B. J. Jakaitis, B. Staradomska, K. 
Paulauskaitė, B. Jasaitė, M. Paulaus
kaitė, A. Paulauskaitė, J. Martinkus, 
A. Kinderie, T. fiervaitie, J. Dim- 
ia, A. Barisas, O. Petrauskienė.

Smulkesnės aukos >13.04.
Tautos Fondo ženkleliu ir kny

gučių išparduota už >29.00
Viso labo t. Jurgio parp. Lie
tuvių Dienoje suaukota >172.04.

(Pinigai kol kas randasi pas vieti
nį T. F. iždininkų, S. Tananevičių.)

kas, M.. Juozevičiutė, J. Grigaliūnas, 
ter, W. Vi.
Izid. Juėkys, K. Andriešunas iš Cheš-

Po >.50e.: K. Stonis, M. Užliks, D. 
Rudvilas, P. Barauskas, K. Pagis,'K. 
Barzda, J. Daubaras, M. Miliutė, K. 
Butkus, E. Šukytė, E. Jereminaičiutė, 
Tarnas Lukoševičius, J. Radzevičius, 
J. Pečiukas, J. V. Grajauskas, B. Le- 
vanauskas, J. Jesetskis, R. Kiusas, P. 
Kazlauskas, P. Koris, P. Marlin, M. 
Stankevičienė, A. Cinikienė, P. Snia- 
liutė, U. Olšauskienė, K. Vasiliaus
kas, P. Rasinkas, J. Zdantfričius L. 
Bačaitė, R. Obiecuniutė, D. Stanelia, 
M. Staševičia, A. Rastokas, lg. Urbo
nas, J. Kinsgailo, J. Bumelis, M. 
Linkevičienė P. Karkcle, B. Matulo 
kas, Simonas Jakštas, V. Marčiuko- 
niutė, A. Bernotas, Ig. fivetkauskas, 
B. Gaidis, D. Lazdauckiutė, A. Moe- 
keviče, O. Pranskietienė, B. Mor- 
kauskas, B. Zaveekaitč, P. Bardzi- 
lauskas, Genovaitė, Dirsiutė, Vitantas, 
Morkūnas, J. Bitinis, R. Kupinintė, 
M. Juocukė, O. Vengraitė, J. Ka- 
liukeviče, A. Lelionis, A. Liberkans- 
kaitė, A. Palucis j. Jankevičia, K. 
Norbutienė.

Smulkesnių aukų $34.05
Už Tautos Fondo ženklelius $54? 
Viso ik Pittsburgh, Pa. $355.23.

(Vardus aukavusių mažiau kaip 50 
e. apleidžiame)

r.'Ttn •ATr>t?‘erHTQ -P- ' . ’ / < :

įv. Kazimiero draugystė, vy-

tnkimo, 3 d. sausio. Aušros 
S. M. P. bažnytinėj svet. 

akavo iš draugystės iždo 7 
-“Tuntos Fondui’’ per vie-
T. F. komiteto iždininką J. 

[gevičią.
Narys.

pranešime sekančiame numeryje.

‘L. VYČIŲ" VAKARAS.
‘Lietuvos Vyčių" kuopa ant 
idgeporto, 31 d. gruodžio, iš- 

uį senųjų, o pasveikini- 
įi.Naujų Matų surengė vaka- 
lį. Į šv. Jurgio parapijos mok
linęs salę susirinko skaitlinga 
ųnuomeuė. Be “Vyčių" buvo 
smaža šiaip svečių. Nuo 9 vai. 
pasidėjo žaislės ir šokiai, žino

ma, daugiausiai rado sau vietos 
lietuviškieji. Retai kitados būda
vo tiek gyvumo, kiek šį kartą, 
'visi judėjo, o atsilošusių kaip ir 
tesimatė, rasite, kiekvienas 
iroško su naujųjų metų pirmai- 
iais žingsniais, pradėti naują, 

vargų, nesmagumų gyvenimą, 
tug jausmų plaukė iš krūti- 

kada baigėsi 12 valanda 
ikties — kada senieji metai, 

mė blankti, o prieš kiekvieno 
9 pradėjo bružnoti šešėliai, 
rdintys naujuosius metus, 

įsėdę į ilgas eilės prie iškil- 
ingai prirengtų en vakarienė 
alų. pradėjo viens kitam kušty- 

gražiausius linkėjimus. Ir ko
lų linkėjimų tu čia neišgirdai: 

’iens nuoirdžiai trokšta, kad jo 
raugui atsivertų laimės šalti
nai; žaliukui jaunikaičiui kits 
[augesnis linki augti, augti ir 
Igti (be rubežiaus) ; iš kitos 
stos pasigirdo, turbūt neap- 
lvotas, kaip ir pastarasis, gir

ti. linkiu tamstai ilgų-ilgiau 
tų ateinančių metų. (Aiškus da
rkąs, kad turi būti surišti su 
lokiais nors nesmagumais).
Ant galo tvarkos vedėjas pra- 

ešė, kad dar išgirsime šiokią 
)kią programą. J. Kaupas, vie- 

“ L. Vyčių" kuopos pirmi- 
»kas. -vardu visos kuopos, pa
likino visus ten susirinkusius 

išreiškė, ko linki ateinančiais 
jetais. Linkėjimai buvo indo- 
»Qs, nes kiekvieną, seną ar jau- 

jaunikaitį ar mergaitę jie pa
lietė. na ir savo turiniu begalo 
naudingi, nes tokiems linkėji
mams išsipildžius daug suodžių, 
laug rūdėsių nusivalytų nuo 

gyvenimo. Buvo gražūs 
linkėjimai ir kiti). Jau keno 
lusmų nesnžadino įvairūs lin- 
jėjimffi, tai be abejonės tą pada- 

kas kitas, kaip v:, p. pannše- 
’ičiaus išlavintas vyru kvarte
tu, sudainuotomis dainelėmis, 
'ar negana. litjandinltis visų 
.namus pasiekė nuteriotos tė- 
žnės vargai apie kuriuos. Br
itiškai pasakytose eilėse, pri- 

p-lė Frbiutė—S. Kazimiero

Visuotinas Labdarybės kuopų su
sirinkimas.

Tas susitūpk imą# tįįvyks 7 sau
sio 7vai. vakafe -šv. Kryžiaus

S

par. svetainėje. Bus renkama 
centro valdyba ir svarstomi 
svarbiausieji Labd. Sąjungos 
reikalai, tarp jų pirmojoj vietoj 

našlaičių prieglaudos steigi
mas. Galima pasitikėti kad Ghi; 
eagiečiai pirmi: įskahftgs tą prie-

Central Brooklyn, N. T.

Per prakalbas Lietuvių Dienoje: 
Kun. A. Kodis $5.00

Dominikas Strumskis $3.00
F, Andruškevičius $2.25
Po $2.00: P. Podžiunas, T. Godeika, 

A. Jonaitis, A. Andriejauskas, A. Vit- 
kunas, J. Stankevičius, J. Mitkus, 
D. Mažonaitė, J. Bagdonas.

Po $1.00: J. Sulvančius, G. Bručie- 
nė, K. Kazlauskas, .T. Meželis, P. Gri
gonis, S. Juškauskas, M. Godeinvtė, 
K. Benkauskas, V. Konsaiče, T. Kan- 
cerius, J. Karalius, M. Lerpus, B. Mit
kus, V. Gasparaitis, A. Ambrozaitis, 
M. Akstinas, P. Vertelka, M. Kulia- 
vas, J. Skraudžius, J. Domeika, P. 
Imburas, J. Genys, P. šveplėnas, J. 
Anumavičius, O. Lauci&kis, J. Aauma- 
K. Strumskis, J. kalvaitis, B. Blažys,

Baltimore, Md.
Po >5.00: Kun. J. Lietuvninkas, A. 

Laukaitis.
J. S.Vasiliauskas, 3.00
PO >2.00: J. Cėsna, A. Sakevičius, 

J. Lietuvninkas, A. Mandravickas, 
M. Stankevičius.

Po >1.40: M. Laukevičius, S. Lin
kevičius.

Po >1.00: J. Sakevičius, M. Kra- 
kauskaitė, F. Tamašauskas, U. Juš
kaitė, K. Cirtautienė, M. Žvingilaitk, 
J. Metelaitė, O. Miknaitė, 8. Obe- 
raitis, J. Pautienius, S. Sideravižias, 
A. Juškevičius, J. Janulevičius, A. Sa 
mulevičius, B. Mingila, J. Kiškis, J. 
Ruzgą, J. 'Skabickas, A. Liubinas, V 
Kaikova, P. Grajauskas, U. Veberytė, 
J. Karalius, A. Remeikytė, J. Kiškis, 
M. Vaškevičiutė.

Smulkesnių aukų $23.04
Viso tos dienos auk.ųiį Tautos 
Fondų paskirta $74.84.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

T . , , . v. . G- Janionis, J. Daniunas, P. Gailiuiis
glaudą, nes Labdarybe eia jauny. Rodis, j. Ri;kevičiug) Ig Alekgi‘.
jjddiiio visą katalikišką visuo
mene.

“TAUTOS FONDO” REI
KALAI.
AUKOS.

Mt. Carmel, PA.

Po >10.00: Kun. Dr. V. Bartuška, 
Jurgis Miliauskas, Andrius Ambra
ziejus.

Po >5.00: Jurgis Lunauskas, Jonas 

Gurnevičius.
Klimas Lukas $4.00

Mot. Linauskas $3.00
Po >2.00: M. Mikelionis, V. Bendo- 

rius, S. Simanavičius, Ant. Andrnlevi- 
4ius, M. Pileekas, Juozas Jaunulevi- 
iius, S. Slavėnas. J. Yaitiakunienė,

Po >1.50: Ono Mažeikienė, Kaz. 
Venckunas.

Po >1.00: J. Vaitiekūnas, J. Rim
kus, M. Križinskas, P. Vaškevičius, 
Seikauskas, S. Griškevičius, J. Bal
čiūnas, M. Šeškevičius, A. Vasikonis, 
Vasikonis, A. Slavėnas, A. Žilionis, A. 
Areilas, K. Matulevičiūtė, V. A jaus- 
kienė, A jauskovienė, A. Ascilienė, 
A. Matulevičienė, V. Sviderskis T. 
Paužas, K. Mileris, P. Petruškevičius,

jus, D. Novilaitė, A. Kairienė, A. 
Karpavičiūtė, O. Kubelaitė, V. Za
remba, U. Lempa, J. Jablonskytė, 
M. Gedotienė, R. Ručinskienė, K. 
Karolaitė, M. Juodžiapytė, A. Budžis, 
A. Bundonis, J. Valeika, J. Mažulaitis, 
M. Griškevičius.

Kolektoriams po namus atsilankius 
Lietuvių Dienoje aukojo:

Po $2.00: M. Kuliavas, K. Bundo
nis, S. Seniškevičius, .T. Bundonis, Z. 
Dirsė.

Po $1.00: J. Ankstinavičius, .T. Bun
donis, Rapolas Narušis, D. Raškevi- 
čius, M. Aipaila, A. Spaičis, Ig. Bun
donis, K. Kuliavaitė.

Po >.50c.: M. Zveštautaitė, P. Šil
kas, M. J asas, Norbertas Narmontas, 
K. Bagdonas.

Viso iš Central Brooklyn j centrų 
prisiųsta $114.30

Pittsburgh, Pa.

Povilas V. Obiecunas $25.00
B. Vaišnoras $10.00
Po $5.00: Agota M. Sutkaičiutė, 

Morta Miliauckienė, kun. J, Hutkai- 
tis, Kasparas fimigelskis.

Jonas Aimkonis $3.00
Po $2.50 Juozas Gilius, Juozas Dai- 

lidonis.
Po $2.00 8. Bartininkaitis, Jonas 

Petraitis, Agota Mičiniienė, M. Gri
galiūnas, .Tonas Viesaitis, Juozas Ki- 
bartas, Kazimieras Petraitis.

Po $1.00: A. Sobaitis, K. Grebliaus- 
kas, 8. Alubickis, K. Petkevičius, K.

Ten Gryb. “ūkininkas ir Žydas’’ 
juokelis nepavykęs.

B. Žak. Broliui. Kaipo užsisenė.įusį 
ir nepavvzdingų dalykų laikraštin ne
dėsime.

žilių Vaikui. Gaila, žinoma kad mes 
neturime laikrašt j"Jfe vietos polemi 
konis Vesti. PatajiAdrė Tašyti vien apie 
reikalus, rimtai '1 šlpgihant teisybę, 
ir nepaisyti, kad kam nors ji nemalo
ni.

J. Lukas, J. Ditauskas, Ig. Duginas,Lfilebas, .J. Gilys, P. Sargautas, A. Ra-
A. Nedrinskas, P. Sidaras, A. Jušins 
kas, K. Rartašius, M. Borisas, M. Sa
dauskaitė, A. ūekanavičius, A. Pa
lubinskas, M. Galinienė, A. Himokevi- 
čius, V. Vaiciekauskas, J. Saviilis, 
Juškauskienė, V. Ambraziejus, St. 
Petkevičius, Ona Matukaitienė.

Viso su smulkesnėmis aukomis iš 
Mt- Carmel, T’a. prisiųsta $253.60. 

Chicago, III.

Av. Mykolo par. Be pirmiau gar- 
fintų, Lietuvių Dienoje laike pamal
dų aukojo:

Po >1.00: J. Daugirda, J. Martišius, 
D. Žutautas, J. Bernackienė.

Smulkesnių aukų $7.32
Viso laike pamaldų $11.32.
(prisiuntė kun. Kudirka).

Chicago, III. (šv. Jurgio par.).
Aukos surinktos laike prakalbų Lie

tuvių Utenoje.
Po >5.00: Kun. dek. M. Kraučnnae, 

J. M. Tananevičius, H. P. Tananevi- 
čius, Juozas Eringis, I.ietuvoe Vyčių 
kuopa.

P. Baltutis >3.50
Po >3.00: Izid. Nausieda, kon. Ig. 

Albavičiua, J. Kaupas.
Po >2.00: D. Rumbliauskas, 8. Ce-

SKELBIMAI.
NAUJAS IŠRADIMAS.

Trumpas laikas atgal buvo pra
nešta, kad maisto medžiagose, 
ydant jos būtų ""maistingos, turi 
būti nauja sutTeffifiU dalis, kas 
reiškia, jog net mažai kai-kurio 
maisto gali patenkinti, tuo tarpu 
kaip daug kitokio maisto gali 
būti be vertės kūnui. Šalę tinka 
mo maisto parinkimo, reikalinga 
taipgi prašalinti akumuliaciją 
nesuvirškintų maisto dalelių kū
ne. Šį išvalymo procesą Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
EI ix i ras pilnai atliks. Tuom^? pa
sirinkite tokį valgį, kokis jums 
tinka, maistingos vertės valgį! 
Šisai vaistas suteikia palengvini
mą užkietėjime, apetito neteki
me. daugelyje galvos skaudėjimo 
formų, blogoje išvaizdoje ir sir
gai iavime. Kaina $1.00. Aptieko- 
se. Jos Triner, Manufacturer, 
1333—1339 So. Ashland avė., 
Chicago, lll.

Randėjimai raumenyse ir sąna
riuose, kame jie tik užtinkama, 
lengvai pasiduos Trinerio Lini 
mentui. Kaina 25 ir 50e., per pač- 
ta 35 arba 60e,

j*-”''

ŪOPJLš'TIP y.\ y J

Ar nori riilyt

finineti jUsf cisaj Bsk«e
upensig Išmainyti ant

Pinin^ arba Srangiu
Visi fass gina A 
V)s> įneš r&ka 
Vi a j g’iri*

Žadna Kraittuva FtatoJ

, ii®
Nt5V> asui O«r,

K»o> OlobiJaL
J. Stulgaitis, 122 S. Meade «L, 

WilkM Barre, Pa.
V. Lokoieviiia, P. O. Minersville, 
Pa.
“LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI
JOS CENTRO VALDYBOS AN-

TRA1AL

Dvasiškas vadovas: Kon. F. 
Kemėšis, 717 W. 18th» st., Chics- 
go, III.

Pirmininkas: M. A.. Norkūnas, 
166 Melrose et., Montello, Mass.

Vicepirmininkas: A. Alek
sandravičius, 732 W. 19th st., 
Chicago, UI.

Prot. raštininkas. Al. M. Rėč
kos, Holy Cross College, Worces- 
ter, Mass.

Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, 82 Porter avė., Montello, 
Mass.

Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 
Melrose at., Brochton, Mass.

Kssob globėjai: K. Pakštas, 
1644 Wabansia avė., Chicago, III.

A. Visminas, 315 — 4th avė., 
Homestead, Pa.

J. Naginevičius, 32 Domainick 
at., New York.

Literatiška komisija: A. Knei
žis, 41 Capital avė., Hartford, 
Conn.

J. J. Ramanauskas, P. O. Bos 
58, Montello, Mase.

F. Virmauskis, 22 Broad st., 
Montello, Mass.

“Moty&4Ms” valdybos bmM 
Pirmininkas *— Kun. V. Varaa- 
girio.

213 S. 4th at., Brooklyn, N. Y. 
Raštininkas — Kun. M. A. Pan-

<43 Park ava., Bridgsparf Om, 
Kasininkas —* Kun. A. Kodis,

S2S High at, Brooklyn, K, K.

Švento Jnozspo Draugijos, Sheboygan, 
Wls., valdybos adresai:

Pirraininkas: Daugirda Pranas, 214 
8. River st.

Pagelbininkas, Skeris Antanas, 909 
Indiana avė.

1. Sekretorius Stankus 
1414 New York are.

2. Sekretorius Rutkauskas Juozas, 
Kabos globėjai:
Marculaitį&-Antanas, 1839 S. 14tb st. 
Kučauskas Andrius, 1623% Indiana

avė.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clara 

avė.
Kasininkas Šalčius Juozas 918 

Dilingham avė.

džiukynas, J. Aleksonis, Ona Joku- 
bauakienė, J. Satiria, .T. Barauskas, V.
Atstupas, K. Caras, J. Kirvaitis, K.
Grinius, J. žemaitis, S. RaČvinskas,
M. flepečiutė, J. Jnočus, J. Ivonaitia,
A. Daugėla, K. Malieijieuė, J. Žemai
tis, K. Lekauekas, M. Ulius, A. Tom- 
kevičiua M. Rastokienė, J. Petraitis,
F. Miskeviče, M. Sutkaičiutė, Pranas 
Rajauskas, Pranas Savickas, Jonas 
Narkevičius, A. Dičius, lg. Balčius, S.
Januška, J. Norkus, Liudvikas Bago- 
čius, M. Miliauskienė, P. Venslpvas,
Elijošius Venslovas, J. Janulis, J.
Vingylis, P. Roenas, J. Bičius, Alek-,
Sandras Matulevičius, K. Stravinskas, *>9 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y.

Vice-presidentas: J. Riktorsi- 
tis, 01 Congress s ve., Wsterbury,

DRAUGIJŲ REIKALAI,
Susiv. Liet. R-K&t. Am. 

valdybos antrašai: 
Prezidentas: K. J. Krušinskas,

Lietuvių Bymo—Katalikų Pilnųjų Blai
vininkų Amerikoje Susivienijimo Cen

tro Valdybos adresai:
Pirmininkas: Kun. J. J. Jakaitis,, 41 

Providęnce st., Worcester, Mass.
Dvasiškas vadovas: Kun. P. Sauru- 

saitis, 46 Congress avė., Waterbury, 
Conn.

Viee-pirmininkas: P-lė A. Petraus- 
kiutė, 563 N. River st., VVaterbury, 
Conn.

Centro Sekretorius: J. V. Kovas, 21 
Congress avė., Waterbury, Conn.

Kasininkas: Kun. V, A. Karkauskas, 
46 Congress avė., VVaterbury, Conn.

Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 658 
W. Saratoga st., Baltimore, Md.

J. Antanavičius, O Congress avė., 
Waterbury, Cons.

K. Glėbą, J. Simaitis, P. Balčiūnas, 
M. Arbačiauskienė, (V Grinkevičienė, 
V. l.eškaičintė, M. Kihartaitė, L. 
ftknlevičintė, .J. ėapšauskaa, J. Tarnu- 
laitis, J. Zinkns, E. Laurcekas, J. 
Taukenia, I. Janušis, .J. fternaviče, K. 
Veėkys, A. Aerkšnia, J. Čeponis, J. 
Sargintas, J. įnozutis, A. Neve- 
rauekas, P. Jukneviče, P. Hanlinalčhi- 
tė, P. Ramuoliokė, P. RlAžaitis, J. Na- 
valinakas, P. Zoris, M. Kauniutė, J. 
Kazlauekaa, J. Osaraitis, J. Kraukai- 
tla, P. Užkuria, Izid. Lukša, P. Pe- 
lokaltia, J. Sankanskas, M. Oeležans-

|kanskftR, P. Lszdstiskas, A. Petkienė, Į kintė, M. Pstraičiutė, M. Vasilians-

Conn.
■•kraterius: J. 8 Vssllissikss, 

112 N. Greene at., Baltimore, Md.
Kaalariua: .Pranas Burba, 456- 

58 Main it., Rdvrardaville King- 
aton, Pa.

Knygius: Kun. J. Inčnra, P. 
0. Freeland, Pa.

Draudiku Vadovu: Kun. 3 
Jakaitis, 41 Providęnce st., Wor- 
cester, Mus.

“Birutės” draugija vaidina 
2-jų veiksmų ir 3 p. Melodramą.

NASTUTA.
Parašytą Grigonis. Muzika 

p. A. Pociaus. M. Mildažio sve
tainėje, 2242 W. 23rd PI.

Uždanga pasikels 8 vai. vak. 
Tikietai 35c. 50c, ir 75o.

Vaidinime dalyvaus žymiausi 
veikėjai ir dainininkai: Rudau- 
skaitės, Misevičiai, — Glebaitis 
ir k. Kviečiame visus atsilanky
ti ir viai būsite patenkinti.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS 

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus smerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios.

Paduoda gražių doros apysakų—trumpai sakant
rūpinasi žmogau* dvasios lavinimu.

Laikraštis eina du kartu į mėnesį 
Kaina 75 c. metams

Kaa atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansii Avė. Chicago, lll.

Visiems Blaivybės Platintojams ir norintiems 
sužinoti KAS TAI YRA BLAIVYBĖ patariame per- 
skaityti naujai išleistą kun. P. Saurusaičio

BLAIVYBES KATEKIZMĄ

Stora ir graži knyga aiškiai parodanti girty
bės pasekmes ir kovą su jomis.

KAINA 40 CENTŲ
Gaunama pas autorių, 46 Congress avė.. 

Waterbury, Conn.
ir “Draugo” Knygyne. ,
Reikalaukite tuojau&l

Ar SkaHii Kiša Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur |q gauti?

“LIETUVA”
Eina |mi 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbią žinią ii Amerikos, Europos ir 
viao svieto, o prenumerata kaituofa ma. 
<ui tik $2.00, pusti metų *1.OO.

Ralyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
Sa. Halatad St., CHICAGO. ILL.| 3262 Si

Vargonininkas, galintis vesti 
bažnytinį chorų ir gerai žinan
tis visą savo amatą ieško tuo- 
jau« vietos.

Meldžiu atsišaukti šiuo antra 
šu:

J. A. R.
21 E. 19 st., Bayonne, N. J.

Paieškau savo brolio Juozo Palu- 
beekio. Paeina iš Kauno gub. ap
skričio, Skirsnemunės parapijos. Me
tai atgal atvažiavo į Pensylvanijos 
anglių kasyklas. Jei žinote — pra- 
neškit., jei pats išgirs lai atsiliepia.

Ono Palubeckaltė
18 tVilson str., Worcester, Mass.

Ieškau savo brolio Antano Frejaus, 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pavie
to, Aržviiko parapijos. Apie 10 metų 
atgal gyveno Chicago,i. Turiu svarbių 
reikalą. Jis pats ar kas kitas praneš 
kitę šiuo adresu:

Jonos Frejus
342 Fonrth str., Troy, N. Y.

Kviečia “Birutės” draugija.siems.

TURĖK ŪKĘ IR BOK NEPRIGUL
MINGU.

Europoj gimę žmonės jau parodė 
gerus pasisekimus išdirbime Arkansas 
ir Louisianos ūkių. Aeimynn pradėjus 
su dešimts—dvidešimts akrų akinimų 
žemėn visi gerai gyvena, kai-kurie net 
turtingi. Tas pats lankia tavęs 
šiandieną, žemė pigi ir lengvus iš
mokesniai. Rašyk arba ateik dėl in
formacijų, L. M. Allen P. T. M., 
Rock Island Lines. Patarnavimai mu
sų agrikultūros departmento sutei
kiami visiems naujai apsigyvenu-

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
- litlniyk dvismitkij laikrilti

“IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kama metams vienas doleris 
Pašei meta 71 centu.

Adresas: Rer. Jos. Norlnit
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

Nauja Knygutė

REIKAIN6IAUSI0S GIESMES
(Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die

vas musų gelbėtojas, maldos po mišių 
ir k.)

KAIMĄ TIK 3 CENTAI

Perkant šimtais -tik $1.50

Kreipties “Draugo" aJresu.
#

BEDARBIAMS PROGĄ.

Reikalaujame žmonių važiuoti, 
sykiu su mumis apžiūrėti farm&s 
Lietuviškoje Kolionijoj Louisia- 
r.os Valstijoje. Norintiems pirkti 
kelionė dykai bus tik vieną sykį 
sausio mėnesyje.

Susižinokite iš anksto kreipda- 
mies ypatiškai ar laišku:

Stasys Drangeliz,



r

DRAUGAS Sausio (Jau.) 7, 1915, N. 2.

H \

"Karė - kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

O

Tel. Drover 7042

Dr. C, Z, Vežei (Vezelis
Lietuviškas Dcntistas 

b 4712 So. Ashland Ave.
<« arti 47tos gatvės

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

MOŠŲ NUOSTUOLIS, TAI MC8Ų LAIMĖJIMAS. PINIGAI NERIU- 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMI’S, JEIGU JIE PATIKS. 30. llalsted St.,
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- 
žindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką aiba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLŲ IMAS: Takol ta vorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, : : CHICAGO, ILL.

(kampas 34tos)
CHICAGO

Tąl. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėlioms ir Seredoms pagal sutart}.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Bell System

ftebūk nepatenkintas su biznio padėjimu.

Kada pil kl\stė eina silpnai ieškok naujo biznio 

per Bell 4a>ng Distanee liniją.

Priversk jūsų telefonų veikti. Jis yra 100 nuo

šimčių veiklumo būdas, kad gauti pasekmes su 

mažiausioms išlaidomis. Bandyk

Telefono kelią

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

w “ŽVAIGŽDĘ” -w
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., - Philadelphia, Pa. |

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! GRAMAFONAS 
ANT IŠMOKESNIO 10 C. KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c., kasdien, tai 
išsiųnsime Jums ant išmokesčio labai puikų 
Gramafoną sykiu su 16 rekordais (32 ka val
kais) visokių dainų, valcų, maršų ir tt., ku
riuos patįs išsirinksite Gerumas mūsų gra- 
mat'onų gvarantuotas kiekvienam rašyta gva- 
rancija. Išsiųsime naujus specijališkus rekor
dus Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir Maža- 
Rusiškus, Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami krasos ženk
lelį atsakymui:
LIBERTY COMMERCIAL CO. 233 E. 14 ST., W'_n=)I 
NEW YORK, N. Y. MnĮCrj

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviršiu 

S165.000.00.
Į Šitoji Banka prižiūramu

S u vieny t ųj ų V aisti j ų vai 
džius. Moka 3 nuošimčius 

į nuo sudėtų pinigų. Galinu 
j susišnekėti Lietuviškai.

G. N. Po8tlathwait.e 
iždininkas.

Mandagu* patamavima*

Chieago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Otficial 100 ^MlqxolĮ

s t

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SAU.E IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimfcm Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir datt- 

giaa, až kariuos mokam 3 naošimčias ant metig_ karį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Šubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8 tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; pardaoda geros vertės morgičiun; 
ikolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600- 4602 S, Wood St. Chieago, III.
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigrus 
į visas dalis svieto pigi*, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigrus vnainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležinkelių 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 ypatiškai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

NAUJIENA!

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga i

Oliveris Twistas ■
č.

Angliškai Paraše
CHARLES DICKENS

Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

IyAIH-UPEIiS

Pįr , ®cbUSP«1Clf *' 1**,K /o ALCOHOL < .-į 
FAiRICHTtRiCj J?, „.

g-vriįiĘ.

l’i S
'';C,

SAUGOSIES pa

mėgdžiojimų, ir ; 

visada reikalauk 

tikro Richterio 

Pain — Expeller 

Su inkaro ženk- Į 

lu, kaip ant pa

veikslo.

tJt' 1 ■

SUdA;:,#! v

i;
25 ir 50 centų £ 

aptiekose ir tie
siai iš

F. Ad. Richter &Co
74-80 VVasbington 

Street,

NEW YORK.

“I

M. A. Norkūnas,
Vienatinių Lieta ris Išdirbėjai

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga
“AUREOLE”

Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

DR. KUN. M. GUSTAIČIO

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,' 
bet dar maloniau skaityti

KAINA TIK 10CENTU 
Reikalaudami adresuokite:

Draugas Pub. Co.
!800 W. 46th Street Chieago, Illinois

Telephone Drover 5326
t ' i '

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Gydo yisokias ligas
Specijallstė moterų Ir valkų ligose

VALANDOS:

3255 So. Halsted St.,

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare, 
Nedėliomis 9—12 prieš piet.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitsonių aky

lių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sch'aa Jį.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki 

nimui ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: menka, paiiy- 
mas, siuvinėjimas ir taip tolias.

GEROS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžia .ia kreipties prie Motinos Perdėtinėa 

iiao antra**

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell S Chieago, III.

: .d’MCgystė J 
J ^*rNTW0 V4RCO Į 
j a mm pyinsiK . ucnizz urane* r • 901. a, •»• SHIN4N004H Pą ,

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

Man pavestu* dar. 
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas

166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

MUZIKOS MĖGĖJAMS.
Laitai būsi linksmas, jei pirksi 

! muzikos įrankių mūsų dviejose 
i krautuvėse.

Pijanai, Pearl queen koncerti
nos, smuikos, šnekamos mašinos į 
ir lietuviški rekordai, akordeonai 
ir daug kitų įrankių padarys 

: puikias kalėdoms dovanas.
Kituose miestuose gyvenan

tiems katalogus siunčiame veltui.
GEORGE & VITAK MUSIC CO. 

1540 W. 47th St. 
ir

769 Milvvaukee ave. 
CHICAGO. ILL.

f Dn-kaM Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jan 25 matai, kaip iieina kas U- 
ta m i n kas ir Pttnyčia. Prenumera
ta kasžtnoja matams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metama, 

$1.75 pusei meti|.
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiurijimui dykai, ad- 

resnojant
W. D. BOCZKOWSKI _ CO. 

Mahanoy City, Pa.

Y ra tai labai graži ir interesinga 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku < 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek- i 

vienas, norintis smagiai ir naudin- i 
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: i

DRAUGAS PI BLISHING C0.
1800 W. 46th Street. - Chieago, III.!

JEI NORI ŽINOTI

ko lietuviams šiame svarbiame momente 
kaipo tautai reikia, skaityk naujai 

išėjusią knygą:

Kokia Autonomija
LIETUVAI REIKALINGA?

Paraše J. 0ABRY5 

KAINA 10 CENTU

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
( -MO W. 46th Street Chieago. III

53
'•5«- W

I Jei nori linksmai ir naudingai praleisti

| laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark'Ttvain. 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St Chieago, III.

<«•

28 metų senas laikraštis

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

Ir paduoda daugiausiai getų ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso Lvicto, o 
prenumerata kaštuoja metams ti* $2.oo; 
pusei metų $l.oo. Užrubežiuose; metams

$3.oo; pusei metų $1.5(.

RAŠYK ADRESU: f

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 (irand Str.,

Brooklyn, N. Y.

Visi užsisakykite

Aiimik, Lieimiiį Dienraštį
“KATALIKĄ”

Dienraotyj “Katalike” žinios 
X tilps daug greičiau ir plačiau; į 
K via ..s pajudintus mūsų gyvenime 

klausimus ltuoplačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra be 
partyvis laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienraštyj “Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai ha-^ 
šviesti lietuviu, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančių, 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimai 
paduoti daugiausia žinių iš EJ 
ropos karo lauko ir visuomet! 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje 
tams ............... .......................... $5"

pusei metų . . $3.< 
trims minėsimus .. $1.7

Užsienyje, Europoje ir kitu 
met-ms ......... ...................... $7.C

pusei metą . . $4.0d 
Prenumeratų siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTiS, 

“KAI AUKAS’’
3249 So. Morgan St, Chieago

Gerbiamiesiems Kunigams!
Malonu mums pranešti Gerb.

Kunigams, jog galime jiems 
pasiūlyti

Kalėdų Dovanoms
“labai gražių naujausio leidimo 

kalėdinių paveikslėlių su lie
tuviškomis maldelėmis

Kainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. SO c. ir 60 centu 
už šimtą.

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo 
išleidimo knygų:

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini išpažinties/ I’ar. kun. Al. J. Warol 25c. 

- 4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.
Vegj^.ė ........... >.................................... ............................ .. 15<?’

5. Užkrečiamųjų - limpamųjų ll9ll išsiplatinimas ir...
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas............................ 15c.

6. Lietuviu Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.
„ „ ,, II dalis 10c.

7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
8. Katekizmas^ mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.

40. Katekizmas apie alkoholių ...................................... oe.
Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas..........20c.

12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų ..:............. 5c.
I“}. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ........... 25c.
\4. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5c.
16. Tiesos žodis socijalis^ms. Parašė Kunigas. 3-čia

laida..................................................................................... ^9c.
4~. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c. 
48. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c.
V). Šatrijos Raganos apysakėlės ................................. 25c.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
gų iiLsavo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti is katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.

Su pagarba
“Draugo” Knygynas.
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