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Mes vis girdžiame apie stoką! kamais, nes neapima visų

daug rašo. Čia mes turime žino
ti, kad Zaberno atsitikimas turi 

šalinus, būsiąs šalies vajdovu. Ji- , didelę svarbą Alzacijoj ir Lota-
sai pats gi pasirodė esąs visai ki
tokios nuomonės. Nors jam ir 
pasisekė ingyti garbę ties Ojiua- 
gą ir Chihuahua, vienok jie ne-

ringijoj Tų gi dviejų Vokieti
jos provincijų klausimas atsilie
pia ant visos Europos. Tiesa, jos 
nieko tiesiai neturi su visa Euro-

Tautos fondo pradžia.
Pradedame vykinti vieną svar

bų sumanymą, iškeltą pernykš
čiame R. K. Federacijos Kon
grese. Jau padaryta 200,000 vie- 
uacentinių markių ir 100,000 at
virlaiškių, kurie bus pardavinėji- 
mi Tautos fondo naudai. Mar
kes (raudonos varsos) atvirlaiš
kius (įvairių varsų) puošia tas 
pats paveikslėlis: Lietuvos Vy
tis, viršuje spindi kryžius, ap
linkui gi parašas “Tautos iždas. 
Lietuvių1 R.-K. Federacija 
Amerikoje”. Paveikslėlio suma
nymas, kaip matome, labai vy
kęs: sujungta praeitis su dabar
timi, senovės Lietuvos galybė ir 
kultūra su naujaisiais krikščio
niškos kultūros idealais. Tame 
sujungime ir slepiasi šaltinis mū
sų tautinės galybės ir mūsų tau
tos ateities. Malonu čia mums pa
žymėti, kad tautos fondo suma
nymas iškilo mūsų tautoje tais 
metais, kuomet visas kriksčioniš- 
kasai pasaulis šventė 1600 metų 
laisvės krikščionystės jubilėjų. 
Mūsų tautos fondas — tai lais
vos krikščioniškos Lietuvos fon
das ir visi kam šviesi tautos atei
tis rūpi, turėtų kiek pasigalėda
mi tą fondą remti. Ligšiol tau
tos reikalus šelpė tik mažoji tau
tiečių dalelė, šelpė nenuolat, o 
įik svarbesniam reikalui atsira
dus, arba kieno nors gražiai pa
prašyti. Tuotarpu, augant tau
tiniam susipratimui atsiranda 
vis naujų ir naujų tautos reikalų.

Dar nesenai, rodos, sušelpėme
‘Saulės” delegatus, o čia žiūrėk 

nr vėl reikėjo pakratyti kišenes 
“Mokslo ir Dailės” draugijų at
stovams, čia Mažoji Lietuva, o čia 
Rytiečiai šaukiasi pagelbos, čia 
f‘Žiburys” gimnazijai namus sta
tyti sumanė ir taip toliau:, ir tt. 
Šiandiena kiekvienas susipratęs 
lietuvis jau numano, kad tie tau
tos reikalai niekuomet nepasi
baigs, priešingai — jie didės ir 
jų skaičius augs. Ir ačiū Die
vui kad augs, nes tų reikalų išsi
šakojimas kaip tik ir parodo tau
tos gyvybę, jos sąmonės atbu
dimą. Be to darosi aišku ir tai. 
kad šelpti tautos reikalus turi 
visi tie, kurie žino ir jaučiasi esą 
lietuviais; kad, pagaliaus tas šel
pimas turi būti nuolatinis, ne
pertraukiamas. Iš mažų upelių 
pasidaro didesnės upės, kurios 
pagaliaus suplaukia į vieną ga
lingą upę-milžiną, nešančią palai
mą visam kraštui, per kuirį ji te
ka. Taip lygiai ir su mūsų au
komis tautos reikalams. Nusi
pirko žmogelis markutę už 1 cen
tą ir, siųzdama8 į tėvynę ar šir
vo draugui laišką, užlipdė be paš
to markės dar ir tautos fondo 
markę. Rodos tai nedidelė au
ka — tik 1 centas. Bet tas jo 
centas jau teka mažučiu upeliu
ku, pakeliui suranda kitą tokį- 
pat ir trečią ir dešimtą, ir ga
lop visi suplaukia į Tautišką 
Iždą. Visas svarbumas tiktai ta-

cijos reikalais. Taip-pat redak
cijos turėtų paprašyti visų tų, 
kurie by kokiais reikalais kreip
sis raštu į redakciją ar admini
straciją, kad lipintų Tautos Iž
do 1 markę. Darydama pradžią 
“Draugo” redakcija apsiima 
nuo šiol ant visų redakcijos ir 
administracijos išsiunčiamų laiš
kų lipinti Tautos Iždo markes ir 
prašo daryti tą-pat ir visiems sa 
vo skaitytojams ir klijentams, 
kurie by-kokiuo reikalų kreipsis 
į “Draugą”, ar jo spaustuvę ir 
knygyną.

“Draugas”, apsiima atlikti rei
kalą greičiau, pirmoj 'vietoje, 
duoti atsakymus, nurodymus ir 
tt. tiems žmonėms, kurie ant 
savo laiškų bus prilipinę Tau
tos Iždo markę.

2. Būtų labai pageidaujama, kad 
visi mūsų knygynai kiekvienam 
perkančiam knygų nemažiau, sa
kysime, kaip už pusę dolerio, li
pintų vieną Tautos Iždo markę.

3. Būtų pageidaujama, kad mū
sų bankininkai lipintų tas mar
kes ant parduodamų laivakorčių, 
visokių kvitancijų ir tt.

4. Būtų pageidaujama, kad vi
si mūsų biznieriai parduodantie- 
ji valgomuosius daiktus, drabu
žius, avalines, na, žinoma, ir gė
rimus, — kiekvienam savo pir
kėjui, užmokančiam nemažiau, 
k&ip pusę dolerio, kad neatsi
sakytų prie parduodamos prekės 
lipinti Tautos Iždo markę. Mū
sų biznierius prie to paraginti 
galėtų geriausiai patįs pirkėjai, 
jeigu jie, ką nors pirkdami, vi
suomet pareikalautų Tautos Iždo 
markas prilįpinimo. Atvirlaiš
kių pirkėjai turėtų visur reika
lauti Tautos Iždo išleistų atvirų 
laiškų. Jeigu koks nors biznie
ris pasigarsintų, jog jis apsi
ima Tautos Iždo markes lipinti, 
tai visuomenės priedermė būtų 
tuos biznierius palaikyti labiau, 
negu kitus.

tokie biliai daro vien sarmatą vi
sai šaliai. Pakėlė prieš jį balsą 
ir buvusis prezidentas W. H. 
Taftas. Reikia žinoti, kad tas 
pats bilius buvo ineštas jau kelis 
kartus iT kiekvieną kartą randa 
daugiau patarėjų. Nors tik ak
las negalėtų matyti iš to kilan- 
čio šalies pramonijai pavojaus, 
bet amerikonų patrijotizmui tas 
neina į galvą. Ar nereiks jiems 
tik po kelių metų vėl bilių įnešti, 
kad dabartinį panaikinti.

pinigų Huertos kasoje, bet visai 
kitaip esama su Vilios kasa, ku
rioje, anot jo paties išsireiškimų, 
esą dar tiek, kad užtektų apmo
kėti visas išlaidas jų užimtą šalį 
valdant per keletą metų. Jų tik
ras turtas nežinomas, bet spėja
ma, kad jis nemažas. Jis susi
deda iš atimtų nuo Meksikos di
dikų turtų, kasyklų ir įvairių 
liejyklų, taip-pat iš priverstinų 
duoklių, kurias kieta kareivių 
ranka ant padonųjų uždėjo.

MEKSIKA.
Garsus rėvoliucijonierių vadas, VOKIETIJA,

gen. Francisco Vilią, narsiai ir Skaitytojas gal paklaus ko- 
pasekmingai bekariaudamas su del apie taip mažą atsitikimą, 
Huerta, atkreipė prieš. save viso kaip Zaberno, visi laikraščiai taip 
pasaulio akis. Atsirado balsai
spėjantis, jog jis, Huertai prasi-

norįs atimti garbės Carranzai ir pa, bet tai svarbus klausimas, 
visame pripažįstąs Carranzą, kai- kaip Vokiečiams, taip ir Pran 
po vyriausių rėvoliucijonierių ęūzams, o tos dvi viešpatiji tu- 
galvą. Jis viską dirbąs tik su jo ri didelę intekmę ant visos Eu- 
žinia ir, jam paliepus, jis net
apleistų visai šalį. Tas jo prane- 
mas lyg parodytų, kad revoliuci- 
jonierių tarpe yra šiokia tokia 
vienybė ir pienai, kuriuos jie
stengiasi įvykinti. Jų gi pienai 

r Vilios paties apskelbimo.
esą Stokit r 1. Hm-rin Taiszi

ropos ramybės. Kaip viena, taip 
ir kita turi savo šalininkus ir, 
sakoma, jog tarp tų dviejų vieš
patijų (Iškilus nesusipratimams, 
kurie baigtųsi kAC^JllkfilUU Eu
ropoje tokią ka:

Vokiečiai, TraJanstFami,

klausimo pusių. Vienok būtų 
galima įvykinti permainas, ku
rios žmonių gyvenime suteiktu 
beveik ideališką tvarką.

Visos tos permainos dalijas | 
tris grupas. Pirmoji yra ta,“ ku
ri palengvintą skurdą, kįlantį iJ 
neužtektinos ineigos. Yra ke
letas kitų skurdo rųšių, kurios 
kįla iš žmogaus tingėjimo ir p*- 
sileidimo, bet nei viena iš jų nė* 
ra taip svarbi, kaip ta, kuri kį
la iš neužtektinos ineigos.

Kad palengvinti tą skurdo ru
si reikalingas keletas permai
ną, dauguma iš jų gali būt in- 
vykintos lcgislaturose (įstatymu 
leidimu). Visų-pirma turi bū
ti algos nustatymas. Tai gali bū
ti po ištirimui tikro dalykų sto
vio lengvai atlikta. Gyvenamų 
namų klausimas turi būti išriš
tas taip, kad žmogui būtų užtik
rinta namai su reikalinga švie
sa, oru ir erdve. Įvesta apsau
ga nuo nelaimingų atsitikimų, li
gos, senatvės ir bedarbės. Beto, 
turi būti paskirtas ilgumad darbo 
laiko ir užginta imti moteris ir 
vaikus į pavojinguosius darbus.

Ant galo kįla klausimai ap
sisaugojimo, švarumo, apsergėji
mo darbininkų nuo pavojingų 
mašinų ir nno atsitinkančių ligų- 
Tos yra reformoj reikalingos pra

Rytinėj dalyj Jungtinių Valstijų geležinkelių {kompanija, 
Lackaivanna pritaisė bevielinį telegrafą ant kaikurių greitųjų 
traukinių. Naujas tai išradimą, kuris pasirodė naudingu ant 
laivų, manoma, kad jis bus taip-pat naudingu ir ant traukinių. 
Svarbesniuose miestuose bus intaisytos telegramos priimti sto
tįs. Aną dieną buivo pasiųsta pirmoji žinia nuo traukinio. Pa
veikslai rodo operatorių, kurks siunčia telegramą nuo traukinio 
į Scranton, Pa. ir tą traukinį nuo kurio telegrama, buvo pa
siųsta.

Tautos Iždui nuolat stiprinti. 
Tečiau ir ta pradžia yra labai 
svarbi, nes visiems mums apie tas 
markutes sukrutus į Tautos Iž
dą plauktų nejučiomis ir be jo- 

5. Būtų pageidaujama, kad va-1, . ... .* 1 J ’ kio vargo dideli pinigai,karų, balių, šokių steigėjai lipin
tų Tautos Iždo markes ant visų 
parduodamų bilietų. Visuome
nės priedermė būtų palaikyti to
kius vakarus savo atsilankymu. 
Vakarų rengėjai turėtų nepamir
šti ant afišų pasiskelbti, jog ant 
tikietų bus lipinamos Tautos Iž
do markės.

6. Kiekvienas susipratęs lietu
vis ant kiekvieno rašomo laiško 
konverto turėtų lipinti Tautos 
Iždo markę, taip-pat turėtų pra
šyti asmens, su kuriuo susiraši
nėja, kad ir jis, atsakydamas, 
nepamirštų tokios markės pri
lipinti. Kiekvienas, kurs šiam 
reikalui užjaučia, turėtų pra
džiai, nieko nelaukdamas įsi
gyti kiek nors tų markių ir at
virlaiškių.

7r Tautos Iždo markių ir atvir
laiškių platinimo klausimą turė
tų gerai apsvarstyti visos mūsų 
katalikiškos ir tautiškos draugi
jos savo susirinkimuose. Jeigu 
būtų nutarta palaikyti Tautos

me, kad tų mažų aukotojų (po 1 iždas, tai visi draugijos nariai tu- 
jcentą) skaičius žymiai augtų, Į retų visur, ką nors pirkdami,
kad intrauktų savo sukurin visus 
mūsų tautiečius. Markės (po 1 
centą) ir atvirlaiškiai (po bo.) 
bus netrukus išsiųsti R.-K. Fe
deracijos valdybai, kuri, galima 
tikėties, apskelbs sąlygas ir nu
rodymus, kaip jas pirkti ir nau
doties. Čia nuo savęs norėtu
me paditoti keletą minčių; kaip 
pasekmingiau galima būtų pla
tinti tas markes ir atvirlaiškius.

1. Lietuvių laikraščių redak
cijos, užjaučiančios Tautos Fon
do reikalams, turėtų lipdyti mar
kes ant visų laiškų, rašomų by 
kokliu redakcijos ar administra-

reikalauti, kad būtų lipinamos 
T. Iždo markės.

Tautos Iždo markės ir 'atvir- 
laiškiai bus mums geriausia tau
tiško susipratimo ir visuomeniš
kumo mokykla. Mes pratįsimės 
prie kiekvienos progos mokėti 
duoklę savo tėvynės reikalams. 
Ta markutė, arba atvirlaiškis 
kiekvieną sykį primįs mums mū
sų ryšį su tauta ir mūsų prie
dermes aavaijai tėvynei.

Tos markės ir- atvirlaiškiai, tai 
tik pradžia Tautos Iždo. Ge
naus susiorganizavę, mes ilgai
niui išrasime ir daugiau šaltinių

POLITIKA.
JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Po dviejų savaičių ginčo sena
tas priėmė bilių, kuriame leista 
tiesti geležinkelį per Alaską. Tuo 
norima pagerinti Alaskoje žem
dirbystę ir sunaudoti ten esan
čius minera’.nius turtus, anglis 
ir k. Ves ne daugiau kaip 1000 
mylių ilgio. Presidentui duoda
ma visa gulė to geležinkelio rei
kaluose. Jan; pavertam i išrinkti 
vietą, rūpintus įvedimu paties ge
ležinkelio ir nuspręiti, ar valdžia 
pati valdys. ar atldnou jį kam 
kitam nuomon. Padengti to ge
ležinkelio lėšas paskirta apie 40,- 
000,000 dolerių ir dalį ineigų, ku
rios bus gautos parduodant vai 
džiai prigulinčias žemes. Gele
žinkelis turi būti išvestas nuo ma
rių pakraščio į šalies vidų, sujun
giant, kur reikia, su dabar esan
čiais geležinkeliais. Daugiausiai 
ginčių pakelta klausime, kas turės 
tą geležinkelį valdyti: valdžia, ar 
kas kitas f Visą dalyką nuspręs 
prezidentas.

Prieš keletą dienų Japonų mi- 
nisterių pirmininkas, Makino sa
vo parlementui pranešime išaiški
no, kad reikalai su Jungtinėmis 
Valstijomis stovi ne kažkaip, nes 
ant trečiojo Japonų protesto prieš 
varžymą japonų ateivių Kalifor
nijoj, Jungtinės Valstijos nei at
sakyti neatsakė. Bekretoriue Bry- 
anas tą aiškina, kad trečias pro
testas buvęs beveik tas pats, ką 
ir pirmieji du, taigi nebūta nei 
reikalo jį atsakyti. Ir be to jis 
tikisi, jog jam pasiseks padaryti 
naują su jais sutartį, bet, kaip

girdėties, tai japonai nei nemano 
eiti į derybas su Jungtinėmis Val
stijomis iki nebus patenkinti jų 
Kalifornijoj rekalai. Ta išgirdę 
kai-kurie reikalų žinovai buvo su
stabdę svarstymą ateivių įleidimo 
bilių, bet sekretorius Bryanas pa
sakė, kad jam visa tai esą ne
baisu ir darbas vėl pradėjo eiti 
kaip ėjęs. Negana to darbo sek
retorius Wilson pasiuntė komite
tui laišką kuriame pagiria Kali
fornijos judėjimą ir varžymą atei
vių azijiečių, patardamas, kad 
ateiviai azijiečiai išpildytų visus 
tuos rekalavimus, kurie statomi 
naujai įstojantiems kareiviams.

Nors jis savo pranešime sako, 
jog tai kreipiama prieš indiečius, 
bet visiems aišku, jog klius ir ja
ponams. Tai’ tik labiau erzina ir 
taip neprilankius japonų su Jung
tinėmis Valstijomis santykius.

Be to reikia žinoti, kad japo
nai su Amerika turi daug dalykų, 
del kurių turėtu draugiškai su
sitaikinti. Ypatingai salos, ku
rios priguli Jungtinėms Valsti- 
joms, ištikrųjų turėtų prigulėti 
pagal savo padėjimą Japonijai, 
pav. Philipinų salos, kurios Japo
nams beveik namie, o priguli, nors 
nevisai Jungtinėms Valstijoms. 
Po tam eina Panamos kanalas ir 
kiti visokie dalykėliai. Apart to 
Japonai pirmiau lengviau susitai
kindavo su kitomis šalimis, bet po 
pasekmingos jų su rusais karės, 
pajuto savo galybę. O Jungti
nės Valstijos, nors ir augštai pa
kilusios pramonėje, bet silpnai 
stovi karės dalykuose. Taigi ne
nuostabu, kad šalies politikieriai 
yra linkę au japonais taikinties. 
Kaip jie taikinsią ■— nežinia.

Burnetto bilius, kurio tikalaa 
suvaržyti ateivius, didžiu balsų 
daugumu perėjo per kongreso rū
mą. Nėra abejonėj kad jis per

ir jo pasekėjus. 2. Pilnas kon
stitucijos šaliai pritaikinimas. 3. 
Išrinkimas naujo prezidento, ku
ris apsiimtų valdyti šalį pagal 
priimtosios konstitucijos. 4. Per
keisti žemės valdymo įstatymus 
taip, kad žemė būtų išdalinta di
desniam gyventojų skaičiui. 5. 
Patvirtinti paglemžimą turtų nuo 
Meksikos didikų — Terrazos, 
Creed ir k. ir 6. Panaikinti visus 
suvaržymus, kokius tik išleido 
bevaldydamas šalį Huerta.

Tokie maždaug jų nopai. Tiems 
norams įvykinti reikalinga daug 
dar darbo ir žmonių kraujo pra
liejimo. Tik dar čia klausimas, 
kaip tie pienai bus įvykinti, nes 
kaip žinoma, pažadėti daug leng 
viau, neg padaryti; geras ka
reivis gali dar • nebūti geru dip
lomatu.

Kad karė revoljucijonieriams 
sekasi geriau, neg Huertai, tai 
aiškiai matoma. Praėjusią sa
vaitę po Cruz de Piedras užmuš 
tas federalistų vadas ir apie šim
tą kareivių. Tą pačią dieną, ki
tas revoliucijonistų būrys užė
mė miestą Concepcion del Oro, 
Zaeatecas paimdami apie ketu
rius šimtus federalistų belaisvių. 
Karė tęsėsi tik dvidešimts ketu
rias valandas ir nors buvo gana 
baisi, bet miestas ir kiti turtai 
mažai tenukentėjo. Revoliucijo- 
nieriai čia pasekmingai vartojo 
savo naujai išrastas geležinės 
bombas.

Tuo pačiu laikui gen. Vilią su 
12000 rėvoliucijonierių . traukia 
prie Torreono miesto ir rengiasi 
jj iš visų pusių apsupti. Mat 
revoliucijonieriai papratę pirma 
apsupti miestą ir tik po kaiku
rio, laiko pradeda užpulti. Re
voliucijonieriai tikisi miestą 
užimti, nors ir sako, kad busianti 
didelė karė, didžiausia kokią Vil
ią turėjęs nno pat pradžios re
voliucijos.

Huertos kareiviai pradeda vis 
labiau nerimauti, jie nepatenkin
ti skurdu ir mokesnies stoka, 
Kaip iš žmonių užjautimo taip ir 
iš piniginio atžvilgio revolucijo- 
nieriai stovi daug augščiau, negu 
Hirerta. Po tūlų riaušių fede
ralistų kareivių būrys ties May- 
toronn, atsiskyrė nuo kitų ir pri

do, “
ineigos ir kuris slegia užgulęs vi
są draugijos tvarką. Nors ir bu
vo bandoma tokias permainau 
įvykinti, bet geidžiamasis drau
gijos pagerinimas labai dar daug 
ko nuo industrijos įstaigų reik** 
lauja. i

Antroji permainų grupa, ku
ri turi būti įvykinta turi sąry
šį su tikru pačios draugijos su
tvarkymu to blogo, kuris paeinu 
iš išsigalėjusio kapitalo. Galima, 
beveik, sakyti, kad dauguma di
džiąją turtų — surinkta kokiu*

stengiasi kiek galint iki karei ne- 
daeiti. Tuo naudodamos tiedvi 
provinciji turi progą iškelti savo 
reikalavimus. Negana, kad jos 
sukėlė ginčus Vokietijos parle- 
mente, bet dar reikalauja sau 
autonomijos tokios pat kokią tu
ri ir Bavarija, Wurtembergas, ir 
k. Daugelis manė, jog provin
cijos gyventojai nepatenkinti vo
kiečių valdžia ir norį prisidėti 
prie prancūzų, bet tai yra netie
sa. Jie perdaug suvokietėję kad 
to reikalauti. Iš tikro gi šalies
gyventojai ne kas kitas, kaip'nors monopoliaus keliu arba ypfln 
tik mišinys vokiečių ir prancūzų jtingose aplinkybėse, kuriose kon- 
ir apšviestesni, darbštesni ir pro- Įkurencija buvo apribuota, arba vi 
gresyvesni neg tikrieji vokiečiai, įsa* Jos nebuvo. V isai kitaip turim* 
ar prancūzai. Kada jie prigulė- įžiūrėti į turtą, kuris surinktas nam 
jo prie Prancūzijos, jų laisvė bu- J ia’8 išradimais arba geresniais 
vo suvaržyta ne mažiau, kaip po išdirbimais konkurencijos keliu. 
Vokietijos valdžia. Taigi kaip Jokioje pramonėje neturi būti 
sakoma, kad nesą pas juos nei monopoliaus, arba kokio speci- 
minties eiti algai prie prancūzų, Jali° palengvinimo, arba perdida-
bet jie norį savyvaldos, pilnos au
tonomijos po Vokietijos sparnu.

lio uždarbio. 
Paskutinės permainos, kurio* 

kartie nenorį nei karės, nes gerai turi būti įvykintos rišasi su 
žino, jog tada jie daugiausia nu- 'operacijų ir susibendravimų klau- 
kentėtų. Ar jiems pasiseks gan-1 K’,na’s- Draugijos padėjimas, kil
ti autonomiją tai sunku dabar riame dauguma neturi nuosavy-* 
spėti. Iš visų Zaberno atsitiki
mo dalykų matosi, jog gyven
tojai, anot lietuvių priežodžio, ne 
varniukais penėti. Jie moka sa
vo tiesių reikalauti ir nepasiduo
ti kitiems juos vedžiuoti. O to
kie jei vienybėj laikosi, daug ką 
gali

eis ir per senatą. Geresnieji 
Amerikos publicistAi sako, jog Isidėjo prie rėvoliucijonierių.

KAS REIKALINGA KAD PA- 
GERINTI AMERIKOJ 

GYVENIMĄ.
Visoj Amerikoj garsus socijo- 

logas Dr. J. A. Ryan, kalbėda
mas aną dieną apie pagerinimą 
draugijos gyvenimo Jungtinėse 
Valstijose, pasakė daug dalyką, 
kurie turėtą būti įvesti. Dr. J. 
A. Ryanns veda dabar rimtus 
ginčus su soeijalistų vadu Hil- 
quit ir yra socijologijos mokin
toju Sv. Povilo seminarijos, St» 
Paul, Minn. Manome, jog jo pa
duotosios nuomonės nebus pro- 
šalį ištraukose paminėti ir mū
sų laikraštyje:

'‘Draugijos gyvenimas yra 
įvairus, taip ir jo pataisymas tu
ri būti įvairus. Paprasti patai 
symai, kokie yra dažnai pataria 
mi, Visada esti atrasti neužten

bės nei dalyvumo, nėra normaliS- 
kas nei geistinas. Darbininkai 
turi valdyti dalį savo išdirbinių. 
Tai pasiekti yra matomu du bū
du. Pirmas kooperacijos pieną*, 
kuriame darbininkai patįs turėtųi 
visus pramonijos pajus (Šerus)., 
Yra atsitikimą, kuriuose tai ge
rai pasisekė. Danija pilna pri
sėta kooperatyvią draugijų. Ge
ru, paveikslu pasisekimo yra iu 
Vokietijis kooperatyvės banko* 
Jos parodo pasisekimo kelių ig 
ką galima juo einant sutikti. To* 
kios organizacijos reikalauja la
bai gabių ir išlavintų direktoriui 
ir gero noro pačių narių. Ame
rikoje mes esame perdaug indi* 
vidualiatai, kad tokias draugija* 
pasekmingai vesti.

Antras būdas tai susibendravi-* 
mas (co-partnership). Čia dar 
hininkai turi dalį pajų, kitų da
lį turi kapitalas. Darbininkai tu
ri savo atstovus direktorių tar* 
pe. Tas būdas stovi daug ang«* 
ščiau ui socijalizmą, nes jis duo
da darbininkui apribnotą nuosa
vybės užtikrinimų, socijalizma* 
gi to neduoda, nes tai priešintų* 
jo pamatams”.
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Y Lekcija ir 

Evangelija

kad dar picmą kartą per 40 va
landų taip viskas iškilmingai at
sibuvo. Vietinės lietuviškos mok- 
slainės šv. Jurgio Seserįs Moky

tuvą”, vienas iš muldler^ių-giAus gant taisyti. , Be_. abejonės ne- 
piešėjas. Mokslas lietuviams labai galime reMaląuti išjo išsyk te
sekąs. Turi ir pavelijimą nuo vy
riausybės turėti lietuvių kalbos

SENŲJŲ UŽGAVĖNIŲ 
NEDELIA.

Lekcija. I Kor. IX, 24 — X, 5. 
Broliai: Ar jus nežinote, jog kū
ne lenktinėse bėga, visi, tiesa, bė
ga, bet tik vienas tegauna laižy- 
bą? Taip bėgkite, kad gautumėt! 
O kiekvienas, kurs eina imtinė- 
mis, prisilaiko nuo viso; ir jie 
jok tai daro, kad pragaištantį 
vainiką gautų, mes gi nepragaiš- 
tantį. Taigi, aš taip bėgu, ne 
kaip į nežines; taip kariauju, ne
kaip orą plukdamas; bet aš var
ginu savo kūną ir tarnauti ver
žiu, kad kartais, kitiems apsa- 
kojęs, pats nepatapčiau peiktinas. 
Nes aš nenoriu, kad jus nežino-

tojos labai puikiai papuošė alto- pamokas du kartu per savaitę 
riua kvepenciomis gėlėmis ir iš- *•••
lavino vaikučius laike procesijos
maršuoti ir gražiai pagiedoti.
Taip-pat puikiai šį metą pasiro
dė vietinis naujai susitveręs šv.
Jurgio giesmininkų draugijos 
choras, susidedantis iš 13 mergi
nų ir 14 vyrų. Vedamas vietinio 
vargonininko S. Kimučio, per vi
sus tris vakarus laibai gražiai 
keturiais mišrais balsais atgiedo
jo mišparus. Ačiū visiems už pa
sidarbavimą. Katalikas.

BROOKLYN, N. Y.
Manau neprošalį bus pasidali

nus su gerb. “Draugo” skaity
tojais su įspūdžiais kokiuos man 
teko patirti 21 d. Sausio per p. 
A. T. Račiūno parengto vakaro: 
“Lietuva judamuose paveiksluo
se”. Žmonių buvo pilna salė, 
gal apie 700 ypatų, mat kiek
vienam žingeidu buvo pamatyti 
savo gimtinį kiemelį, brolius, se
seris. Pirmiausia p. Račiūnas 
paaiškino savo važiavimo tikslą, 
paskiau judomaisiais paveikslais 
nupiešė Prūsų lietuvių išvažiavi
mus tyran oran; jų žaislus, apsi
ėjimus ir garsiąją prūsų lietuvių 
vietą “ Rambynkalnį ”. Visa tai 
darė labai malonų įspūdį: štai 
prieš akis traukiasi vaizdeliai 

Sausio 12 dieną vietinio mie- vienas už kit* gražesni, čia ža-

IŠ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS. 

GILBERTON. PA.

bulų dalykų. Šiaip ar taip jo 
pirmasai bandymas, — kaip kad 
jis patsai vadina savd paveikslus 
yra vertas •'visuomenės užuojau
tos, pagyrimo ir parėmimo.

Redakcija.

PITTSBURGH, PA.
Tai vienas didesniųjų Ameri

kos miestų su puse milijono gy
ventojų. Randasi čia milžiniškos 
geležies dirbtuvės, o kur juodo 
sunkaus darbo yra, ten ir lietu
vių nestinga. Tik nelaimė ta
me, kad Pittsburgho lietuviai, 
kaip ant South Side, taip ir ant 
North Side neatsižymi darbštu
mu įint tautiškai-visuomeniškos 
dirvos. Čia yra seniai apsigyve
nusių lietuvių, paturtėjusių biz
nierių, nestinga pilno energijos 
gabaus jaunimo, tik nėra žmo-

trą lįetuvių vaikams prieglaudą. 
Žabojo Kalno gyventojams, susi- 
dedantiems daugiausiai iš netur
tingų darbininkų, ši prieglauda 
yra begalo didelės vertės. (Prie- 
glaudes vedėja yra p-lė Stefanija 
Pavilavičaitė. Prieglaudos adre 
sas: Žaliasis Kalnas, Lenartavi- 
čiaus namai No. 34 — prie-pat 
“Saulės” namų).

VILNIUS.
Sausio 3 d.

D-ras Jonas Basanavičius labai 
sunkiai susirgo. Gydytojai bijo 
katastrifos.

Sausio 6 d.
D-ro Basanavičiaus sveikata 

nors šiek-tiek geresnė, bet dar ne
pasitaisė. Naktį iš penktadienio 
į šeštadienį miegojo gana gerai. 
D-rą Basanavičių gydo keturi gy
dytojai : Vileišis, Damaševičius, 
Matulaitis ir LaumianSkas. Prie

gan., tani tas visas spėkas sU- .nuolat dvžuruoja pasiniai-
jungtų krūvon ir pastūmėtų tau- vilniečiai
tiškan visuomeniškan darban. Tie ”W*810

D-rp Basanavičiaus 
eina geryn.

sveikata

inėjo A. Brožis, Pi*. Bacevičius, 
J. Kastėnas, P. įtekus, J. Jonuška. 
Iri Šmidtas, Ig. Lekavičius, J. 
Miliauskas, Just. Zdanavičius, J. 
Šimėnas. Išrinktieji komitetai 
bus pasiųsti J. M. Antvyskupui 
užtvirtinti.

Naujas klebonas, nors dar ne
senai užėmė valdyti parapiją, bet 
spėjo išgauti žmonių pasitikėji
mą. Judkių Jonas.

Praėjusios subatos sniegas pri
dirbo kai kam blėdžių, bet pada
rė ir gero. Sutrukdė tramvajus, 
vagonus, priputi pilnas gatves, 
tuo apsunkindamas susinešimą.

darbais remdavo kai-kada ir de
mokratus.

Indijonai iškeliavo į svietą. 
New York. 40 indijonų atė

jusių iš Arizouo valstijos iške
liavo į Vienną, Austriją ant bu- 
sinčios ten parodos. Visi iš jų 
pirmą sykį pamatė laivą. Aut 
laivo susėję šukavo bėgiojo iš 
džiaugsmo.

' Parduota 500 arklių- 
Bloąmington, III. Per metinį’

išpardavinėjimą tyros veislės 
arklių parduota 500 pereheronų 
150,000 d. vertės. Pirmą kartą nuo

Iš antros pusės jis suteikė dide- pat įsikūrimo Pereheronų drau- 
Iiam bedarbių buriui darbo. Apie'gijos parduota tiek daug jų pa- 
10,000 bedarbių gavo darbą. Kad čių augintų arklių. Vidutiniai 
dar ežeras užšaltų, tai beveik imant vienas arklys parduota už 
kiekvienas bedarbis gautų užsi- i 300 dolerių.
ėmimą. Kaip kam ir žiema nau- Ar neapsimoka auginti gerus 
dingą. arklius? T

Bedarbių skaičius dar nemažėja.
Aną naktį miesto skiriamose

Brazilijoj tvanas.
Rio de Janeiro. Didelis tvanas

sa, Pittsburge laikraštis “Dilgė
lės”, bet eina nevykusiai, nes 
leidžia žmonės bemoksliai ir par-
siėmę keistomis idėjomis ir pa- _ . . ,, .
v._ . t,... , ,, ,26 diena buvo pirmą kartą blai-zruromis. Pittsburgh as yra la-l . . . . . .: „ .

tumei, broliai, jog mūsų tėvai vi- -------  — ----- , -------- ---- ... . - . ,
„ taip. PO debesimi ir Mozę bu- alelio mergino,, pritariant klebo- Plynai; medei,a, v,e„aa

nui kun. Angnataičini surengė ba. ,k,,« «■» ’« Nemunas,
lių iv. Liudviko bažnyčios naudai. lie‘“v,p upių karaltas' plaukia 
Reikėjo nelaimės, kad t» dien, I j«ų *

gėrė (gėrė gi iŠ sekančios paskui buvo didelis šaltis sn pūga, vie- ietut™ vi tls lr tr°“kl™u.s’
nok balius pasisekė neblogiausiai. ® iau Persi e lan^ 1 1 .
Merginų, matyt, darbuotasi pusė- ietuv<Į> vaiz ai vienas po kitam jo - - -■ 8iiįnkSminę patenkinti išsiskirstė
.. • Ars/- - -a keičiasi. Nemunas plaukia tarp R- K. Pittsburghe ir nesiseka itinai, nes tokiam mažam mieste- /«• i x-i_ • • . a ,• namo apie 11 valandą vakarą
lvie ir da-tri nrie tokio netikusio au^tlJ krantl?’ aPsiaustas žalių (žia kalbu tik apie miesto dali,

- . i .. lapų vainiku; taip gražu, siela kuri duoda toną kitoms miesto
Erangelija. — Mat. XX, 1-16. ° pawse 6 J^s J* verkia, veržiasi. Man Lietuvoje j dalims, kame. randasi šv. Kazi-

Anuo metu tarė Jėzus savo moki- Pduo $116,54. Vlena aphnky- nįekados Nemuno, mjero lietuvių parapija). Nuo
■iams šitokį prilyginimą: Panaši be clon labai pažymėtina ba-

v© apkrikštyti debesyje ir juroje; 
ir visi valgė tą dvasišką valgį; 

visi tą patį dvasišką gėrimą

juos dvasiškos uolos, o uola bu
vo Kristus). Bfet daugelis iš jų 
neįtiko Dievui.

yra dangaus karalija į žmogų lius buv0 be svaiginamųjų geri-
ūkininką, kurs išėjo anksti iš rytojuj Tai-gi iš to matyt, kad mūsų '1<N -u vandeneli Lietuvos 

lietuviams netik gėrimas rupi, ’
kaip nekart, galima girdėti kak g.r0ŽJ • Ir ^ikr0, gr“žm

■mdyties darbininkų’į savo vy- lietuviams netik gėrimas rūpi
■yną. O sulygęs su darbininkais 
už skatiką per dieną, nusiuntė 
juos į savo vynyną. Ir išėjo apie 
trečiąją valandą ir pamatė kitus 
stovinčius turgavietėje dykus. Ir 
tarė jiems: Eikit ir jus į mano 
vynyną, o kas bus teisinga, duo-

Šv. Mikalojaus salėje gruodžio

. , ? . , - vininbų susirinkimas. Žmonių pri-bai tinkama vieta rimtam laikraš-. ..v- - , . ,. isinnko tiek, kad net varvėjo nuociui, bet manding ne veikiai jis- . . » J.. ..................... T sienų ir veidų. Visi, gražiai pa-susilauks. Susivienijimui L. ... ; . . .......... ..

aatyti visoje jo grožėje, tad da- seno gyvavo čia Susiv. kuopa, bet 
•ar man prisiminė dainos žodžiai: galėjo pasigirti tik penkiais są

CHICAGOJE.

nakvynėse pernakvojo 3112 žmo- apsėmė čia keletą miestų, tūk- 
nių tik viena nakčia. Tą naktį stančius trobų nunešė ir spėja- 
daugiausia žmonių ir pernakvo- ' ina, jog žuvę apie 2000 žmonių, 
jo Vidutiniai ten pernakvo ja'Gal kai-kurie iš jų atsiras, bet
apie 2200 žmonių.

Vis tai neišrodo ant gerų lai
kų.

NAUJIENOS.
Tirinės Samoa salą.

daug galės ir pražūti.

Krasa apvogta.
Rostovas, prie Dono, Rusijoj.

Į Bevežant iš geležinkelio stoties 
Į į krasą pražuvo 500,000 doleriu, 
arba 1,000,000 ' rublių •pinigais.

Pago Pago. M. UlRegraff, .Suimti keli valdininkai turėju- 
matematikos profesorius atvažia- šieji kokį nors sąryšį su krasos 
vo čia iš San Francisco su buriu dalykais.
oficierių ir inžanėrių tirinėtųDŽIOVOS PARODA.

Vasario 7 dieną Davis Sąuare i Amerkos Samoa. Darbas mano-nariais. Metai atgal susitvėrė .salese atsidaro džiovos paroda. nla atlikti į penkioliką mėnesiųnauja Susiv. kuopa, bet ir ši var-,
Nubaudė kompaniją. 

Chicago. Teisėjas Landis nu- 
L pdegraff aprinko tinkamą vie- kaudį keturias geležinkelio kom- 

. . „ , . dideliam bevėliniui telegra- panijas SwiftOmėsos ir viena
mokinti žmones kaip reikia gy- fui. Jau. rengiasi statyti tele- grūdlJ pirklh} kompanija. visos 
venti ir elgties, kad apsisaugojus grafui stotį, tik laukia reikalin- tos kompanijos kaltinamos už per 

gos medžiagos.

rengiama .Chicagos Tubcrkuloziokrū- giai “sujbitys” senąją, jei nepa- bant. Parapija merginoms labai . X „ i, XT .i. o-.i , * • • —i:... - ...... , mais apaugusių. Prieš akis bė- kriks. North Side s lietuviai galidėkinga uz tai ir jųjų pavyzdys re* , -o-
Parapijonas &a va^a* • Šešupė plaukia. Gra-' pasigirti daug geresniu Susiv.

PJ • ži tai vieta, rodo, lyg kad gra-^kuopos gyvavimu, bet už tai pa- -r. Mužsikr,tlls džiovo8 perai8.
aesnė negu Nemunas. Pašešupės,rupijos reikalai visa. negali pa-.^ gaUmi 1>nkyti kMdieM 
gyventojų triobos tyso ant kran- sididziuoti. Parapijine mokyk

Instituto. Parodos tikslas — pa-

sektinos.

LEDFORD, ILL.
24 d. sausio vietiniai artistai-čia piemenėliai gana galvijus !la čia būtinai Reikalinga, nes vai-SP° piet ir vakarais’ veltuL Vasa’ Pereis varžantis ateivius bilius.

pigų naudijimos vagonais, Mat 
geležinkelių kompanijos dide
liems pirkliams nuleido kainas 
už vežiojimą jų tavorų. Tasriu jums. Ir jie nuėjo. Ir vėl'mėgėjai vadovaujant vargon. J. č[a7e§upV vėfi§rėIus kučiai į niekus virsta, tečiau prie į™ ! Washin«ton- D- C . Bilins. .var-,

išėjo jis apie šeštąją valandą ir Šilingiui palinksmino publiką dai- sau taką tarp kalnelių skardžiai dabartinės tvarkos, mokslainė at- .v . . . įžantis ateivių Amerikon įėjimą priešinga valdžios įstatymams. Už
padarė taip-pat. O išėjo apie vie-’nelė “Kur bėga Šešupė” ir vai- sau tefe krantai taip augšti. sistos tur būt už šimto metų.'™8 UV18ka! Paa“*inania> ; per kongresą pereis didžia balsų ;tai turėsiančios gerai primokėti, 
nuoliktąją valandą ir rado kitus dinimu dviejų komedijų: “Knar- kfld vog ’akimis u pagiekti ir Pittsburgh’o intelingentai sukrus- ibU* betuvi8kai Paai8kina“a M'dauguma. Už jį balsuota 223
bestovinčius ir tarė jiems: Kodėl kia paliepus” ir “Tiktai niekam j apaugę krūmais kurie ža- kitę, nes ant jūsų krinta visa at- pa’^°je lsstatytieJ1 daly- atstovų ir tik 108 prieš prieini-
Movite či. vis, dien, dyki! O jie nesakyk”. Vaidinimas nusisekė liu(A , Tį" „ į 8ak ’myM nž dibartinj pittsbur- *”• *“ paskal,0S

gan gerai, ypač kaipo Ledford’e, augšto žiūrint ant Šešupės, ma-piečių snūduriavimą.tarė jam : Dėlto, kad niekas mū
sų nepasamdė. Ir tarė jiems:

kad atėjo vak« jre

kame nėra tinkamos svetainės, tai kaip kaspiną išsidrėkusj; pui-
O -karne^sm drabužiais. -pa;iot-alh-a.

vynyno'mis didelė bėda, negu tik patįs
viešpats savo užveizdėtojui: Pa- artistai susiieškos, ar pasisius, ką
sauk darbininkus ir užmokėk 
jiems užmokesnį, pradėdamas

iš dalės šiuo sykiu ir padarė. 
Vaidinime dalyvavo: Jonas Gai-

aoo paskutiniųjų iki pirmųjų. O liūnas, Jurgis Šilingis, Vladas 
kad atėjo tie, kurie buvo atėję Gedgaudas,- Ona Šimkaitė ir An-
apie vienuoliktą valandą, gavo 
po skatiką. O kad atėjo pirmie
ji, jie manė, kad daugiau gau
ną, bet ir jie taip-pat gavo po 
skatiką. O kad gavo pradėjo 
murmėti prieš ūkininką, sakyda
mi: Šie paskutinieji tik vieną va
landą tedirbo, o tu juos padarei

tanas Mikelionis. Visi mokėjo 
gerai savu roles, bet užvis labiau
siai patiko publikai Gailiūnas; 
savo liuosu užsilaikymu, nuosek
liais gestais nemažai prijuokino 
publiką. Nekuriems trūko, ro
dos, drąsos, bet juk tai pirmas 
pasirodymas, reikia tikėties, kad

lygiais su mumis, kurie nešiojo-, mūsų artistai-mėgėjai neužmirš 
me dienos naštą ir karštį. Bet ir ateityje palinksminti šio kam- 
jis atsakydamas vienam iš jų, pelio lietuvius kokiuo nors teat-
tarė: Prieteli, nedarau tau ne
teisingai; ar ne už skatiką suly- 

su manim Paimk kas tavo 
E* eik sau: noriu taip-pat duot 
iiam paskutiniam j am tiek, kiek 
ir tau, arba nedera man daryt, 
ką aš noriu? Ar tavo akis yra ne-

rėliu. Tokie dori, sveiki pasilink
sminimai ytin reikalingi. Lauk
sime. Dorrisvillietis.

Homestead, Pa.
Sausio 12, 13 ir 14 dieną šv.

Petro ir Pauliaus lietuvių bažuy- 
gera, dėlto kad aš esu geras? Taip gioje atflibuv<) valaūdų gtlai. 
paskutinieji bus pirmaisiais, gvetimų kunigŲ buvQ net
pirmieji bus paskutiniaisiais. Nes 
daug yra pašauktųjų, bet mažai 
teičrinktųjų.

septyni, žmonės tatai neturėjo di
delio vargo su išpažinties atliki
mu. Pamokslai buivo sakomi kas 
rytas ir kas vakaras. Šv. Petro

UTALIKIŠKOS ŽINIOS.

“Banguoja “Dubisa” blaivai vil
nimis,

O beržas nuleidęs šakas
Kad aušta rytai ir blykšta naktis,
Jai beria sidabro rasas”.

Tai mūsų žinomojo poeto Mai- 
ronies poemos žodžiai. Ir čia po 
akių gyva Dubisa, su savo gra
žiais krantais, o poemos žodžiai, 
kaipo vadas vedžioja, rodo tavo 
sielai, tavo tėvynę, gimtinį kraš
tą su jo puikia gamta, gražiomis 
upėmis žaliuojančiais gojeliais. 
Be to dar daugelis kitų vaizde
lių buvo rodoma procesija aplink 
Bažnyčią. Minios žmonių plau
kia ant šventoriaus. Čia vėlia
vas neša, mergaitės gėles barsto, 
vyrų eilės baltom kamžom apsi
vilkę su žvakėmis rankose dviem 
ęilėm eina pirma ir kunigas po 
baldakymu su monstrancija tar
pe minios žmonių, ir viskas išro
do gyvai, tartum ten stovi, ir vi
sa matai, o tie visi papročiai taip 
suprantami — artimi. Puikus 
tai atminimas. Arba vėl laukai 
tęsiasi kiek akis gali užmatyti. 
Matai piovėjai piauna šieną, grė
bėjos grėbia, ten vėl rngepiutė, 
arba kūlimas sn mašinomis, ir tai

Lygumų Jonas.
___

THOMAS, W. VA.
Vietinė šv. Tarno parapija iš

buvus čielus 15 mėnesių be lie
tuvio klebono, 8 dieną sausio, 
ačiū Dievui, susilaukė ir vėl savo 
tautos dvasišką vadovą — gerb. 
kun. V. Bukavecką. Thomasiečiai 
pradžiugo. Išgirdę seniai jau ne
girdėtą gavo prigimtoje kalboje 
pamokslą daugelis, net apsiverkė 
iš džiaugsmo — širdis kiekvie
no susiramino. Lai Dievas paded 
mūsų naujam klebonui darbuo
ties tarp mūsų kuopasekmingiau- 
siai! Thomasietis.

džiovą, bus rodoma judamieji pa
veikslai, bus taip-pat dainų ir mu
zikos. Lietuviams dienų suren
gimu rūpinasi tam tikras komi
tetas, kurio pirmininku yra Kl. 
Jurgelionis. Lietuvių dienų prog
rama bus paskelbta vėliaus.

Pradės vėl dirbti.
Gary, Ind. Darbininkams čia 

viltis vėl gauti darbą. Plieno 
dirbtuvės, kuriose paprastai dirb
davo apie 8570 darbininkų pra-* 
dės vėl pilnai veikti. 1000 dar
bininkų, kuriuos rudenį atleido

mą. Bilių svarstant rūmas per- 
sidalino į dvi dali, neveizint į 
politikos pažvalgas. Republiko
nai, progresistai ir demokratai 
ypatingai nuo mažiau apgyven
tų vietų balsavo ūž, o atstovai 
nuo miestų ir tirščiau apgyven- darbo būsią atgal priimti, 
tų vietų balsavo prieš. Didžiau

ir Pauliaus parapija Homested’e 
gali būti priskaityta prie geriau- YVair7ę ”pak^pį^teu vaizde-

BRIDGEPORT, CONN.
Sukaktuvės 20 m. Dr-stės Šv. 

Jurgio kareivio, atsibus 14 d. va
sario vakare. Prasidės 7 :30 vai., 
K. Andruškeviėiaus salėje pe Nr. 
418 So. Main st. Pirmiausia bus 
prakalbos apie pradžią ir išsivy- 
stimą šios Dr-stės. Toliaus bus 
puiki vakarienė, pataisyta vien tik 
draugams, nes bus viskas už dy- 
k», todėl kviečiame visus kaip 
vietinius, taip ir aplinkinius drau
gus. Kviečia su augšta pagarba

Komitetų.
■'-.A-;1 .L-. .

siai vedamų parapijų Amerikoje. 
KARDINOLAS GENNARL Tvarka visame pavyzdinga. Sko- 

Rymag. Sausio 31 d. mirė kar- los beveik jau nėra. Mėnesinė mo
siąs C. Gennari. Mirė nno sir- Įkesnis sumažinta net iki kvoteriui. 
i ligos. Tai jau trečias kardL Ners reikia užlaikyti kunigas, 
as miręs dviejų mėnesių laike: (vargonininkas, zakrastijonas ir 
pirmiau mirę — Oreglia ir mokykla, tečiaus galai su galais

Raaipolla.
Kardinolas Gennari gimė Ma

ustojoj, gruodžio 27, 1839 m. Iš-

suderiam*. Veikiai manoma pri
dėti statyti nauja mokslainė, nes 
senoji permaža, tuosyk, žinoma

■faktas kardinolu balandžio 15, prisieis pakelti mėnesini mokesnį 
iki pusei dorelio. Manding būtų 
praktiškiau mokėti visa laiką po

1S01 m
Dabar Šventojoj kolegijoj bus

šešiolika neužimtų vietų. Tų vie- pu»d«relį, atliekamus pinigus dė
tą pripildymas seniai jau buvo ti wrt nuošimčių bankon, tuosyk

ilingaą, bet popiežiui sergant 
tai tęsėsi ligšioliAi.

CLEVELAND, OHIO.
10, 21 ir 22 sausio pas mūsų

ir. Jurgio lietuviškoje Bažnyčio- 
ją buvo 40 valandų atlaidai. Per 
ufass tris dienas pilnutėlė Bašny- 
šfa buvo tikinčiųjų prisirinkus, 

atliko apie porą tūk- 
ypatų. Kunigui J. Ha- 
į pagelbą pribuvo net 

i svečiai kunigai iš Pittsburgo 
apielinkės. Verta paminėti,

nereikėtų užtraukti skolos, sta 
tant naują mokslainę. Vis dėlto 
Homestoado parapija gali būti pa
vyzdžiu kai-kurioms apielinkės 
parapijoms, paskendusioms mil 
žiniskose skolose. -

Ilgumų Jonas.

St lAurent GoUsfa. Šioje ko

legijoje yra penki lietuviai. Visi 

meilėje sutikime gyvens, kaip 

ftMtiai, myli skaityti lietuviškus 

lsfaraššius kaip “Draugą”, 

Kataliką”, “Lie-

liai iš Suvalkų, Kauno ir Vil
niaus rėdybų. Paskiaus matėm 
Vilniaus miesto judėjimus ir ant 
galo gražias kaip angelus dvi 
Vilniaus lietuvaites kurios siun
čia bzroliaBis amerikiečiams nuo
širdžius sveikinimus. Apart ju
damų buvo rodyta daugybė šiaip 
paveikslų iš įvairių Lietuvos kam 
pelių; upės, ežerai pilekalniai ir

LIETUVOJE

ĮVAIRIOS žinios.
KAUNAS. Saulės namai kaip ir 

užbaigti, jau įvairios įstaigos ap
sigyveno: vieni gyriasi, kiti skun
džiasi ; sako esą daug drėgnumo. 
Apšildymas centralinis; dabar p. 
Damijonaitis apsiėmė įvesti elek- 
trikinį apšvietimą už 1,100 rub-

šiaip žmonių grupės. Viskas rei- liV- Didžioje salėje bus įdėta par-
kalavo daugybės darbo ir pasi
šventime o ir... pinigo. Darbas at
liktas kiek tai bnvo galima jm- 
prastai. Galvočius.

Čia priduriame, jog esame ga
vę ii kitų mūsų korespondentų 
p. Račiūno rodomųjų paveikslų 
aprašymą. Vienas koresponden
tas nurodo blogąsias tų paveikslų 
puaes. Jie esą tamsus, neaiškus; 
varsuotuose paveiksluose perdaug 
esą raudonų dažų; ant paveikslų 
užrašuose esą daugelis kalbos ir 
gramatikos paklaudų. ■
Kitas korespondentas rašo mums. 

kad tuoa silpnumus matęs ar pato 

p. Račiam ir žadąs laikui bė-

kietas; pergabenta iš Varšavos. 
š. Zytos Draugija atidarė dė

žutę pinigams rinkti, kad 

pirkta namus dr-jos 

Tam tikslai jau turi 

aines 4 tūkstančius rnMšų. Msi- 

renies (kun. Prelate Maeulevi- 

čiaas) vardu irgi atidaryta fašeu 

tė aukoms rinkti, kad jo pagar

bas ii priežaaties 25 metų susi

rinktu. stipendija apsišvietimo da
lykuose.

“ Iaetnvaitė ”.

“Onos romanas”.
‘Suudf-y Tribure” aprašo ne

malonų atitikimą I a tuvių tarpe. 
Tūla Anna Vaiezekimas (gal Ona 
Vaičiukinaitė) subatvakaryj
prieš porą savaičių buvo šokiuo
se. Čia ji patėmijo ploną vik
rų vaikinuką kuris gražiai šoki
nėjo. Jam prie jos priėjus ir pa
prašius eiti šoktų ėi noriai suti
ko ir taip jai pamėgo, jog šokinė
jo visą beveik vakarą. Po šokių 
“Robertas Smith” palydėjo ją 
namo, kame jis buvo užkviestas 
lankyties tankiau. Tuo ir prasi
dėjo romanas.

Vikras vaikinukas staiga įsimy
li. Jis sakosi esąs gerai apmo
kamas plovyklose (Stock Yards) 
darbininkas ir po kokio mėnesio 
būsiąs pakeltas į prižiūrėtojus. 
Jis norįs žinoti, ar Ona eitų už 
jo. Ji sutiko.

Onos tėvai priėmė piršlybas. 
Jie net manė, jog tai gerą vyras 
Onutei nutverė, nes tas vikrus 
vyruką tur gerą darbą ir dar ža
da būt besu, anot jų. Taip, het 
Robertui truko ant bėgamųjų rei
kalų truputį pinigų; jam reikėjo 
drabužių, rakandų ir vestuvių žie
dui pinigų. Ar nepaskolintu Ona 
jam kiek? Ona sutinka. Ji davė 
jam 150 dolerių. Tai buivo pra
ėjusią pėtnyėią. Ant rytojaus 
“Robertas Smitbas” parodė žie
dą ir kai-kurinos naujus apdarus. 
Onos tėvai, lietuviai, smagus. Su
tiko duoti 100 dolerių pasogos. 
Pinigai indueti prieš vestuvių va
kare balių, koris turėjo atsibūti 
Onos namuose, 837 W. 33 pi. 
Bet ners susirinkę svečiai ir laukė 
jo ateinant, jie tur būt nei nema
nė pasirodyti. Pasiėmę 250 dole 
rių ir dingo Policija jo dabar 

Wk
aekimmas mūsų mergai

tėms, kad su nežinomais nesibi 
čiuliotų.

siu biliaus priešu buvo atstovas 
Sabath iš Chicagos.

Reikia patėmyti, kad už bi
lių balsavo atstovai tų vietų, 
kuriose mažiausia? randasi atei
vių..

Prieš ateivius varoma didelė 
agitacija taip vadinamų “lob- 
bistų”, kurie samdomi už gerą 
mokesnį Restrictive Immigration 
League, Junior Order ©f Ame
rican Mechanics ir Patriotic Or
der of Americans. Jų visų tik
slas įleisti kuomažiausiai Atei
vių.

Kiek išleista pinigų rūkimui ir 
degtinei.

Wa8bington. Pagal komisio- 
riaus Osborno pranešimą per 
praėjusius šešis mėnesius Jung
tinių Valstijų gyventojai išgėrė 
70.000.000 galionų degtinės, su
rūkė 4,090.300.000 cigarų ir

Ačiū
ir IAstuvoa 

pasisekė atidmgtf «*-

Gausio 26, 1914 m. bnvo Apveia- 
m Dievo ont 18 gatv. parapijos 
■irmkiiaas. Snsiriakima atida-

■ė kva Krušaa, poaiškiadsmes 

Hriuktoa

Nušautas laivo ofieierius.
Bramerhaven, Vokietijoj. Na

šautas F. Wendt, trečias oficie- 
rius Brandenburgo laivo, kurs 
priguli North Germany Lloyd 
kompanijai. Jį nušovė koks pa
mišėlis keleivis važiuojant iš 
Galveston į šį uostą. Pamišėlis 
žinoma suimtas, bet kas sugrą
žins žmogui gyvastį ?

Apsaugos darbininkus. 
Berkeley Col. čia miesto val

džia Išleido įstatymą, kuriuo 
kiekvienas darbininkas tnri būti 
apsaugotas nuo ligos ir nelaimin
go atsitikimo.

Būtų gerai kad apsaugotų ir 
nuo bedarbės, nes tai svarbus 
darbininkams, ypač nemokan
tiems amatų.

Rusijoj baisi audra. 
Peterburgas. Mieste ir apielin- 

siautė8,711,000.000 cigarėtų. jkėj gale sausio mėnesio si
Didelis taį skaičius, bet dar di-'baisios vėtros. Ardė namn*.

desnea jų pasekmes, nes kiek sn nupešiojo stogus. Vietomis sr-
jais įvesta žmonijoj nesutikimų, 
sveikatos sunaikinimų ir p. var
giai p. Osborn suskaitytų.

Rado žiedą bulvėje.
San Diago, Cal. Ūkininkas R.

Peel besmeigdamas šakutę į kep
tą bulvę, užtiko ką tai kieto. 
Pasirodė, jog tai būta žiede, ku
rį prieš du. metu jo žmona buvo 
lauke pametusi ir kurio ji niekur 
negalėjo rasti. Bulvė išbuvusi 
rūsyje per kelias savaitea

Amerikoj gird šiam as 
drebėjimas.

Washington, D. 0. Geergetown 

uniyersiteto seismografas,
30 d. rodė žemės drebėjimą, k 
tęsėsi beveik visą valandą. Sa
koma, buk drebėjus Šiaurvaka
rinė Jungtinių Valstijų dalis 
Nuostolių negirdėtiR.

MM buvusia senatorius.
Washingtan, D. C. Čia mirė S. 

M. Callou, buvusia Dlisojans se 
■storius. Velionis bnvo gerokai 
atsižymėjęs politikas, vadovavo 
repnklikonų partijai, bet

ardė tramvajus ir geležinkelio 
vagonus. Susinėsimai daugelyj 
vietų pertraukti. Pridirbta daug 
eibių.

Unijos ir Bedarbiai. 
Seattle, Wash. Iš 1300 darbi

ninku, kurie atsišaukė į miesto 
valdžią, prašydami darbo, tiktai 
kad mažai darbininkų priguli 
jo prie unijos. Kiti visi ne uni- 
jistai. Tas lyg parodytų, ar 
kar mažai darbininkų priguli 
prie unijų, arba kad unijistai yra 
gerau aprūpinti.

Norfolk, Va. Šaltuose Atlantiko 
vandenyse žuvo 49 žmonės. IS 
jų buvo 25 keleiviai ir 24 juri
ninkai ant Monroe laivo, kuris 
nelaimingai susitikęs su kitu tos 
pačios Old Dominion kompanijos 
laivu, ’Nantucket, į kokį 10 min. 
nuėjo į marių dugną. Išgel
bėta 85 žmonės — trisdešimta ke
leivių ir 55 jurininkų. Jie su
sitiko netoli salos Hog. Toks 
baisus atsitikimas buvo ačiū mig* 
lotai nakčiai, ir kada visi kelei
viai miegojo.
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, SKURDAS... VARGAS ..
I (Monologas).

Ant setuos stovi stalas ir dvi 
kėdės. Ant stalo guli krūva 
laikraščių ir šalę stalo stovi 
krepšelis (kašutė) su popier
galiais. Inėina su pamuštu an
takiu jaunas vyrukas, trenkia 
kepurę j kertę, užsirėmia ant 
stalo ir truputį užsimąsto.
Ak! tai tu rūkstele netikęs su

rėdymas!.... Kada tik tie žmo
nės susipras Mokiname mes 
juos, mokiname be sustojimo, o 
jie vis savo varo ir gana. (Atsi
stoja ir nerviškai vaikščioja). 
Štai tau ir civilizacija, štai tau ir 
mandagumas.... Skurdas.... 
Vargas su tais mulkiais katali
kais. Da su vyrais tiek to, nors 
kai alaus išsitraukia, tai galima 
siek-tiek jiems proto inkvėptij 
bet su merginoms tai tikrai pa
šėlęs dalykas! Gerai sakoma, kad 
ilgas plaukas — trumpas protas. 
Kiek tai kartų aš sakiau ir mū

vogt. Štai ir aš noriu rūkyt lig Draugas gi Bijūnėlis yra tos 
šuva, o neturiu ui kų nusi- nuomonės, kad svarbiausioji iš vi- 
pirkt...' Skurdas... Vargas...'sų gyvenimo problemų yra tai 
Štai prisirašiavu prie cioilistų, prostitucijos klausimas ir kad tų
laukiu, laukiu, kada atimsime 
nuo kapitalistų pinigus ir vis ne
sulaukiu. Na palaukit jus juod- 
skverniai! Aš jum padilgįsiu per

klausimų turėtų rišti mokslei
viai.... eidami į paleistuvystės 
namus. Kas kaltas prostitucijos 
išsiplatinime? stato klausimų mok-

laikraščius.... Kad ne jus, tai!sleivis Alfonas, vaizdelio didvy- 
ar man šiandien nebūt rojus? ris (gerojus). Ir kad išrišti tų 
Jus tik kalat ir kalat, kad ne-'klausimą jis atvažiuoja į didelį
gerkit, nevogkit, nesimuškit, ne- 
streikuokit, nepaleistuvaukit’, ir 
kvailinate žmones, o mtoms truk
dote pažangų.... U-u-ui, (de
juodamas rangosi) skauda. Vig 
kas būt gerai, kad ne toji mano 
akis. Na, juk tai gėda, neišpa
sakyta gėda! Rytoj lyg tyčia 
reik eit į cicilistų kuopos susi
rinkimų. Eisiu — nedailu, ne
eisiu — nuštruopuos; et, kai vie
na bėda tai ne bėda... vargas... 
skurdas... Eisiu užsidėt ant akies 
šalto vandens; gal, sakau, kar
tais ir pertrauktų.

sų gerbiamieji Bomtono laikraš.! Vargas... Blogas
mums cicilistams ?čiai mokina, kad laiks jau bū

tų susiprasti'; laiks jau būtų pa
mesti katalikiškus netikusiuos 
prietarus; kad laisvė tur žydėte 
žydėti ir kad nieks neprivalo jos 
varžyti. Bet, kų tos kvaišės, ku
nigų apkvaišintos žino? Elzė ro
dos skaito visokius laikraščius, 
ir taip sau visų giriama, — o
tik kvailė! kvailė lik višta!----
Šį vakarų nuėjau aš į jos namus, 
ir rodos nieko blogo nepasakiau 
ir nepadariau.... Na, ar yr’ kas 
blogo, jei aš jų pasodinau ant 
lovos ir apsikabinau? Jug tame 
nieko ypatingo. Kokiems galams 
butų tas cicilizmas? Ant ko toji 
žmogaus laisvė? O ji, nieko ne
laukus, nusitraukė nuo kojos ka
liošų ir davai pyškint man an
takius! (Čiupinėja savo žandų ir 
antakį). Ak, peršti.... Turbūt 
ji man smarkiai sudavė? Reik pa
žiūrėt į veidrodukų. (Išsitraukia 
iš kišeniaus veidrodėlį ir žiūri). 
Tai tu rukštele smarkiai sumuš
tai Turbūt tai. buvo ne kaliošas, 
bet šliurė.... Na, tu Veliuonos 
pliurpa, paminėsi! Aš tau paro
dysiu, kaip su manim ir su ki
tais cicilistais apsieiti!__  Na.
ir kur aš dabar galiu išeiti arba 
iškišti nosį? Jug kur tik eisiu, tai 
katalikai manę pirštais užbadys; 
jau ir taip jie galanda dantis lyg 
sunes.... (Atsisėda, bet staiga 
pašoka ir surinka): Ojojojoi!!! 
(Griebiasi už šlaunies ir žiūri į 
kėdę). Na, kad juos šimts pyp
kių sudegintų! O tai geram’ ba
liuj’ buvau!.... Et, kai žmogui 
nesiseka tai nesiseka. Na tas ra- 
kalis Juozas! Negana to, kad iš
metė manę pro duris, bet dar ir 
su koja įspyrė. Ir kų aš dabar 
veiksiu, kai visų skauda? Nei at
sisėst galiu, nei vaikščiot, nei į 
laikraščius parašyt galėsiu; o juk 
Btačias nerašysi. Tai tu man būk 
toks be-šir-dis; mat nebebūk mok
sleivis.... Laimė jo, kad ten bu
vo jų dauginus; kad ne, tai aš 
bučiau parodęs, kaip su cicilistais 
apsieiti! Tfu! (Nusispiaun) ant į

danga).

Skurdas... 
gyvenimas

(Išeina. Už 
Ariogalos Raitelis.

KRITIKA.
“Jaunimo sapnai”. Literatūros 

mokslo dvimėnesinis žurnalas, or
ganas Lietuvių Moksleivių susi
vienijimo Amerikoje. Nl.

Mūsų moksleivių kairysis spar
nas gvildeno ligšiol savo reika
lus “Laisvojoje Mintyje”. Nese
nai pasirodė pirmas numeris jau 
savarankio organo.

Įžangos straipsnyje p. Kast. 
August. Stengiasi apčiuopti žmo
nijos pažangos pamatų, įsigilinti 
į akstinus, tų pažangų judinan
čius. Sekdamas Rubakinų jisai

miestų, kur jam
laikas bėgo, kuolinksmiausiai.... 
kur žinoma Alfonas naktimis pra
dėjo slankioti ir ieškoti naktinių 
peteliškių.

Išragavęs gyveninio skanu
mynus iki dugno, Alfonas surado 
prostitucijos kaltininkus: jais esą, 
vyrai, moters ir prastas visuome
nės surėdymas.

Tai idėja pagarsėjusio šiandien 
rusų rašytojo Kūprino. Vienas 
iš gerojų jo “Duobės”. (Jama) 
eina kas dien į paleistuvybės na
mus valgytų. Nors galėtų val
gyti ir kitur, bet jam indomu pa- 
tirinėti peteliškių gyvenimą. Jis 
žmogus rimtas, doras, nepaprastas 
filosofas, peteliškėmis nesinaudo
ja. Per keletą metų tiek matė 
vargo ir pažeminimo tų nelaimin
gų baltųjų vergių, kad kai ima 
kitiems pasakoti, plaukai ant gal 
vos stoja. Bijūnėlis liepia daryti 
tų-pat: eiti ir tirinėti, tik jo 
Alfonas turi pats pagyventi tuo
se purvuose ir paskui viską išty
ręs turi eiti, apaštalauti, kad ki
ti to nedarytų.

Pavojinga idėja mūsų jaunė
liams. Daugelis mūsų jaunikai
čių jau ir be patarimų.... tiri- 
nėja tuos purvus. Skaistybės, do
ros problema senai jau išrišta, tik 
filosofinio akmens ieškotojai mok
sleiviai užmiršo tai. Iškilo kaipranda, kad “ dauginili joninis

žmonijos arjergardas tebetūno ir sakalai, nutupė, kaip vabalai
dabar nežinijos ir prietarų tam
sybėj___” Taigi jie, moksleiviai.
eisią griauti tos nežinijos. “Mūsų 
liaudis žiūri į svietiškųjų mokslei
viją, kaipo į šaltinį, iš kurio ga
lės atsigerti skaidraus apšvietos 
vandens”. (D. B. Pratapas “L. 
M. A. S.” reikale). Jiems rūpi 
fabrikos darbininkai, kurie “iš 
visų pastangų stengias ištrukti 
iš tamprių nežinijos ir prietarų 
nagų”. O čia priešais juos kapi
talistai, “kurių rankose randa
si raktai nuo laimės daugybės, 
daugybės tūkstančių ‘nualin
tų, nukamuotų badu ir prieta
rais. ... žmonių.” Gyvenimo dirb
tuvėje ne viskas esą tvarkoje: 
“šeimyna, mokykla, visuomenė, 
atsinešimai tarp dviejų lyčių at
stovų — vyro ir moters — vis
kas turėjo negeistinas spalvas.”

“Auklėjimo bei apšvietos klau
simai, svarba bendrų atsinešimų 
tarp tėvų ir vaikų, vyrų ir mo
terų, ir aibė kitų klausimų iškį- 
la aikštėn, tampa pagal duoto 
momento reikalavimus, apvertin- 
ti; gauna naujų išrišimų. Rišti 
tuos klausimus prisieina kiekvie
nam iš mūsų.... ”

Taigi jie ir eisią ir kovoti su 
nežinija ir prietaras, ir rišti svar-

. tvj i- -ii j ibius klausimus, ir reformuoti gy-jų visų! Didele čia vieta, kad . °
jis moksleivis; aš tokių galiu su- ve®im^ ..................

Bet kur ir kaip eiti? Suplasno-dėti dešimts į mano kišenių.... 
Kų jis gali su savo mokslu!? 
J laikraštį parašyt?

jus sparmiis, augštai mintis is-
tai ir vis filosofinio

, . v . . , » 1 akmens/amžinosios tiesos” (varsas. As irgi moku parašyti. As i . . , ,.... . . giai ar kada p. Kast. August. tųnors ir nemoksleivis, vis tunu
trijų klesų “narodnos učiliščios” 
mokslą. Vat braukšt ir parašy
siu!__ Aš taip-pat žinau, ką tai
reiškia tie moksliški žodžiai kaip 
piziologija, kritika (skaito ant 
piritų), opozicija, į egzistencija, 
egotizmas, aureole, politika, vib
racija; ve! ar aš nemokintas? 
J i-i-i! (trina delnus) rūks kai 
iš pypkės! eisiu tik atsinešt po- 
pierog. (Išeina ir sugrįžta sn po- 
piem, padeda popierų ant stalo 
ir graibosi po kiženius). Et, ne 
tek su nė popierosų, nė Elzės, nė 
pinigų, anei draugų.... Na, ale 
rodos buvo pas manę anuomet 
Kazys Jis bene tik numetė į ši
tų krepšių pusę popieroso. (Pa- 
ima kašę ir ieško). A, štai jis! 
radaut, tai bus gerai. (Užsidega 
popierių) Ale jis, turbūt, turi 
daug pinigų, kad meta žemėn pu
sę popieroso. Kiti sako, kad jei 
jis kur prieina tai pasičiuopia... 
žinai, kai neturi pinigų, dirbti 
tingi, o už dykų neduoda, tai turi

filisofinį akmenį suras) — kur
link skristi? Gi visų-pirma į kle
bonijų, kur “gedaradiai išnaudo
tojai”, išnaudodami tamsūnus,

“sau garbės vainikų (nors ir 
niekingų) pina ir naudojasi in
tekme tų tamsunų, kaipo aitresniu 
ginklu prieš sau priešingus. Tem
dina nelaimingus dar labiaua vi
sokiomis, atgyvenusiomis savo am
žių, pasakomis — stebuklais. 
Dauguma “geradarių”, turėdami 
puikų auturitetų tamsioje minio
je, nepasinaudojo jųjų (autoritė- 
tu), pastumėjimui tos tamsiosios 
minios mokslo ir .apšvietimo lin
kui. Ne.... Jiems tas ne galvojei 
Jie pučia dar senovės dulkeles ir 
šokdina tamsflnų....

O tas tamsūnas —
tyli, kenčia ir pasilieka, beveik 
Verginiame rate.... Garbindamas 
išsvajotų Praamžio, neva, prieaakų, 
kenčia, nesirūpina pažinti tiesų ir 
gyvenimo paklaidas.”

Tad reikią platinti apšvietimų, o
idant apsišviesti, turime šviestis 
(siel Dr. Red.), sako p. J. Ainys.

Rišti klausimus, reformuoti gy 
venimų jie pasirengę kad ir da
bar tuojaus. Moksleivių susivie. 
nijimas už 2 centų markę siūlo 
referatų, gali duoti ir kalbėtojų. 
Tik pažvelgkime į referatų te
mas: “Kliasų kova”, “Kultūros 
historija”; “Šiandieninis ekono
minis darbininkų padėjimas”; 
“Žmonijos prigresas”! “Ekenimi- 
nis žmonijos progresas” ir 1.1, 
ir 1.1. Ko gi norite, argi ne bai
siai moksliškai visa tai skamba, 
ar gi ne išrištos čia mažne visos 
gyvenimo problemos? Tečiau labai 
neprošalį būtų, kad sapnų auto
riai, užuot lakioję padebesiais ir 
į pranašus, išganytojus, reforma
torius savę piršę, kad nusileistų 
ant šios žemelės ir imtų rimtai 
ruošties į gyvenimų; sakysimu 
ar nebūtų gerai, kad moksleiviai 
visų-pirma užsiimtų mokslu. Re
formoms ateis dar laikas, kol kas 
gi reikėtų išmokti bent žmoniš
kai išreikšti savo mintis, ir ne
kalbėti to, ko pats aiškiai nesu
pranti. Pavyzdimi, kų tai reiš
kia :

mes, jei taip galima pasakyti, plau
kiodami gyvenimo srovėj užmiršta
me, kad toji srovė turi savąjį gy
venimų, savuosius kelius, mes iš- 
naudojam savo tikslams galingas 
apsupančias gamtos pajėgas; betgi 
negalime galutinai pavergti jas, 
negalime net mintimis aprėpti jų 
svarbumo.

Kas čia autoriaus norėta pa
sakyti — vienas Dievas težino. 
Kų reiškia: gyvenimo srovė turi 
savąjį gyvenimą — ir pats Sale- 
monas nesupras, ne tik p. Kast. 
August.

Arba vėl, argi nebūtų geras 
daiktas, kad lietuvių moksleiviai 
pramoktų geriau lietuvių kalbos? 
Pav., tokie pasakymai: “Perme
tęs žvilgį aplinkuj”, “vienok jam 
buvo,ne prie miego”, “narinis 
skaitlius”, “aplaikėme” (Red. at
sakymuose), juk tai stačiai pasi
tyčiojimas iš mūsų gražios kal
bos.

Nemaža ir rašybos klaidų; pav.: 
srity n, užpakalyn, prieky n, (rei- 
kia...in); suryšti (turi būti su
rišti) kįlsta (arba kįla, arba kil-

ŽODIS “LIETUVA”.
Gal nevienam teko girdėti to

kį išvadžiojimą, kad mūsų tėvy
nės vardas “Lietuva” paeina nuo 
žodžio “lyti”, kaip ir man, bet 
neteko knygoj tai patėmyti. Ne
senai esu užtikęs knygoj, pava
dintoj “Atlas sive Cosmogra- 
phical Meditationes de Fabrica 
Mundi et Fabricati Figūra” se
kančius išvadžiojimus, kuriuos 
čionai paduodu žodis į žodį: “A 
Lituo Lithuaniam, id ėst cornu 
et tūba venatorum, eo ųuod regio 
illa freųuentes venationes escer- 
eeat appeįlari voluerunt. Quam 
sententiam Mathias a Michou re- 
jieiens, aliam de Lithuanae Ety- 
mo sententiam ponitf tradens 
ųuosdam Italicos ob Romanorum 
dissensiones desertą Italia Li
thuaniam ingressos, Regionem 
Italiano, gentem Italos dixisse. 
eam vero per Pastorės Litaliam 
et gentem Litalos, litera praepo- 
sita coepisse uuneupari: Ruthe- 
nos autem et Polonos eorum vi- 
cinos majore iuimutatione facta, 
usųue in hodiernum diem regio
nem Lithuaniam, gentes vero Li- 
thuanos appellare.”

Lietuviškai: — Jie (lietuviai) 
geidė, kad būtų vadinama Lietu
va nuo žodžio “Litus”, tai yra 
nuo rago ir trubos medžiotojų 
ir dėlto, kad ta apygarda dary
davo tankias medžiokles. Bet 
Motiejus iš Mirimus, atmesdamas 
šitą opiniją paduoda kitą apie 
pradžią Lietuvos, — sakydamas, 
kad kai-kurie Italai delei nupuo
limų Romėnų persikėlė (atėjo, į 
Lietuvą, o Italija liko apleista; jie 
vadino tą apygardą Italia ir gy- 
minę (tautą) Litalais, bet ta pa
ti apygarda — pridėjus raidę 
(iš pryšakio žodžio) per Pastorės 
būva vadinama Litalia ir gyminė 
Litalos; apart to jųjų kaimynai 
ruthenai ir lenkai padarė dar 
didesnę permainą žodyj ir ištik
ro vadino tas gimines (tautas)

negalėsim būti laimingi, jei apsi- 
vestume. Na, ir atėjo jos laiškas. 
Kaltino save už viską ir meldė 
atleidimo. Iš visų pusių apsvar
sčiau dalyka, ir likau prie savo 
praeigos. Ji nežino, kad tu pri
pildei mano gyvenimą, kad my
lių tavę; ir su Dievo padėjimu 
niekad nežinos. Ji tiki, kad my
liu ją, negaliu sakyti teisybės. Ji 
yra silpna ir daug perkentėjusi 
per tuos du mėnesiu. Žinia, kad 
tave myliu, užmuštų ją. Jei siek 
tumet prie savo laimės, tai butų 
per jos kapą. Kad aš ir gale 
čiau taip padaryti, žinau tu nie 
kados. Todėl viskas pabaigta! 
Ryto mūsų šliubas. Nuo valan
dos užmovimo žiedo, pašvęsiu sa
vo gyvastį dėl jos, stengsiuos pa
daryti ją laiminga.

Bet šiądiena yra tavo ir mano! 
Mylėjau tavę nuo pirmo pamaty
mo, kad saulės spinduliai puolė 
ant tavęs, tarp pusių stovinčios 
Tavo melsvos akįs sutiko mano 
ir jutau, kad Tu mano o aš tavo.

Ar atmeni tų gražų Birželio 
vakarą, kada saulei leidžiantis 
Tavo širdis plakė prie mano? Oi 
nelaimingas likimas! Pražudžiau 
Tave. Nėsu vertas Tavo meilės, 
ir neleiski šito atsitikimo temdyti 
Tavo gyvenimui. Kaip sunku ir 
skaudu sakyti: sudiev ant visa
dos, nėra reikalo ir sakyti — su
pranti pati. Tečiau kito išėjimo 
nėra, sudiev mano Eleonora, at
leiski man ir užmirški.

Tavo Aleksandras.

tad žuvavimui laikas geras, taigi 
tikėjomės gerai pelnyti. Kovo 
13tą man su Karoliu Petersonu 
prisiėjo būti ant sargybos. Gerai 
atmenu tą vakarą: jura tyki;

ralius. Chicago, UI. 1913 m. Kai
na 25c.

4. Draugija T. XX. N184. 
Turinys.
I. Redakcija: “Draugija” 19.14

tolumoje matyti buvo kilančios metais.
tirštos miglos. Mėnulis karts n. Putinas: Prie tikslo (eiles).

Laiškas, kurį ji surašė 
Spalio 21, 1913,

AVorcester, Mass.
Aleksai! Ar ištikro dešimt me

tų prabėgo nuo gavimo ano laiš
ko? Ir vėl atvažiuoji į Worcesterę 
ir nori supažindinti su savo mo
tore. Beveik ir norėčia ją pama
tyti, bet nebūsiu namie, pabėg
siu. Vieną kartų sakei esi silp-

nuo karto pasirodydavo su gelto
nu ratu iš tarp 'debesių. Peter- 
son’as ir aš sutikom pavaduoti 
viens kitų prie sargybos. Jis nuė
jo gulti, aš likau. Arti vidurnak
čio patėmijau, kad rytuose mig
los pradėjo skleisties. Ypač vie
noj vietoj kas kart darės aiškiau.
Kad ir šimtą metų gyvėsiu neuž
miršiu to reginio! Apie mylią 
nuo mūsų didelis su, dviem kami
nais ir ratu garlaivis blaškės au
dringoj jūrėj. Kitur nesimatė Vil
nių ir audros. Bet aiškiai ma
čiau, kad nepažįstamas laivas yra 
dideliame pavojuje. Patėmijau 
keletą raidžių vardo “Presid—” 
stovėjau, kaip prikaltas, neturė
damas jėgos pasijudint. Staiga 
dvi milžiniškos vilnįs iškėlė skę
stanti laivą iš vandens. To buvo 
jau perdaug; joks laivas tokio 
intempimo negalėjo išlaikyti.
Trūko per pusę! Garas, kaip du
rnas veržės iš vamždžio, rodant, 
kaip smarkiai kapitonas šaukia 
pagelbos. Bet jokio balso ne bu
vo virdėti, ir kažin kodėl aš ne
sistebėjau. Mačiau žmonės, bėgio
jant ir šokant į vandenį. Užsi
merkiau nuo to baisaus reginio, 
bet tik valandėlei. Kai vėl pažvel
giau, viskas buvo ramu; miglos 
tirštas, kaip ir pirma; negalė
jau nei trijų pėdų prieš save ma
tyti! Paterson kelkis! sušukau, 
laivas skęsta! Kokia mylia nuo 
čia. Netrukus smarkiai irėmės į 
tą vietą. Šūkavom visu keliu, 
tikėdamies išgirsti atsiliepimą.
Bet nieks nakties tylos nepertrau i“ ANNALES DĖS NATIONALI

TES” No. 2 1914 m. BUS PAVE-

Lietuviais, tai b- iki šiai dienai nas, kad rašei aną laišką. Dabar
ta apygarda y^a vadinama Lietu
va. " .

Šitas aprašymas randasi ant 
101 puslapio po užvardinau* “Li- 
tuania Ducatus”, teip-pat yra ir 
žemlapis, bet miestu vardams ga
lūnės yra prikabintos lenkiškos. 
Tą knygą pradėjo rašyti Gerar
dus Mercator, o užbaigė Indocus 
Hondius — atspausta Amster
dame 1630 m, J. Svirskas.

KETURI LAIŠKAI..
Laiškas, kurį jis surašė pane

lei E. T. Jonaičiutei.
Spalio 31, 1903. 

Gerbiamoji Tamista
Tikėjaus rasti laiko dėl atsilan

kymo prieš išvažiojant į Port- 
land, bet netikėta žinia apie pa- 
□alės Vileišiutės motinos mirtį 
priverčia manę išvažiuot nesulau
kus Tamistos sugrįžimo. Nuo
širdžiai ačiū už visus malonumus, 
kų pas Tamistas prityriau. Nė
ra vilties greito pasimatymo. 
Todėl linkiu geros kloties gyve
nime ir liektu su pagarba Tami
stos draugas.

Aleksandras J. Jurgaitis.

Eleonora!
Laiškas, kurį pasiuntė.

Nors šitų paskutinį kartų pa
velyk tuo meiliu vardu pavadinti.

Atleiski silpnumų, kurs priver
čia rašyti šitų laiškų. Maniau 
pasiūsti formalį atsisveikimų, bet
— negaliu. Gal būt buvę geriau 
paslėpti tiesų nuo tavęs, bet min
tis kad žiūrėsi su panieka į ma
nę, kaip į niekšų kurs tik žai
dė su tyros-mergaitės, meilė, yra 
man neapkenčiama. Noriu, kad 
žinotumei pilnų tiesą ir žinodama 
gal galėsi atleisti mano prasikal
timų. Kaip išvažiavai į Brooklyn, 
atėjo žinia nuo p. Vileišiutės, 
kad jos motina pasimirė, prašyda
ma, kad tuojaus atvažiuočiau.

sta) tųjų srovų (srovę), anaip toT“ žinoma, važiavau, negalėjau atsi
(anaiptol), papėdę (papėdę), mok- 
slaivijų (moksleiviją) turėdami 
puikų auturitetų (bene autoritetų) 
tamsioje minioje, nepasinaudojo 
jųjų (autoritėtu) — (reikėtų — 
juo nepasinaudojo) ir 1.1., ir 1.1.

Menki dar šie “Jaunimo sap
nai”. Lauksime geresnių.

sakyti. Atkelivęs radau Oną la
bai persimainiusių; tik šešėlis be
liko. Motinos mirtis paliko jų 
vienui vienų. Džiaugėsi neišpa
sakytai mauę pamačiusi. Meldė, 
kad neapleisčiau ir užmirščiau 
viską, kas praėjo. Būnant toli. 
išrodė lengva parašyti, kad mū 
sų susi žiedą vinį as yra klaida, kad

aš sakau, kad esu silpna — kad 
bijau su tavim susitikti. Rašei,, 
kad užmiršiu tavę, bet širdį žino-

III. Putinas: Ant draugo kapo 
(eiles).

IV. M. Gustaitis: Teismas 
(eiles).

V. Prof. K. Paltarokas: So
čiai is klausimas.

VI. Adalbertas Srba: kaip su
dėstyta lietuvių veiksmažodys.

VII. Kun. M. Plausiuaitis. Žo
delis prie rašybos klausimo.

VIII. Stasys Šalkauskis: Baž
nyčia bei kultūra.

IX. Kun. A. Dambrauskas: A. 
kun. Antanas Kaupas.

X. Donelaičio Jubilėjus. Iš 
“Rvg Garso”.

XI. Kun. II. Kaisevičius. Iš 
“Ryg. Garso”.
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sias ir geriausias darbininko pra
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kė. Gerokai gal buvom nusiirę 
nuo savo laivo, kad staigiai iš
siblaivė miglos ir leidžiantis mė
nulis apšvietė tykų ramų vande
nį. Jokio ženklo skendinio nebu
vo matyti! Turbūt sapnavai, atsi
liepė Partersonas, grįžtant atgal. 
Aš nieko neatsakiau. Sugrįžus

jai, kad tai negalima! Ar nors nuėjau pas kapitoną ir papasa
kada galėsiu užmiršti tas laimin
gas valandas, praleistas su ta
vim? Stebiesi, kad nei sykio ne- 
įašiau. Kiek laiškų išrašiau, su
rašiau Į juos visą savo sielą ir šir
dį, tik nedrįsau nei vieno siųsti. 
Nuo tos dienos dešimt metų at
gal, kada parašiau, jog “supran
tu ir nieko nėra atleisti”, mano 
kova prasidėjo. Kaip kada, esu 
pergalėtoja, valandėlei užmirštu. 
Bet kvapstis gėlės, ar pusių uži
mąs ir vėl širdį drasko ilgėjimas 
matyti tavo veidą, išgirsti tavo 
balsą. Ir tas dienas sykiu pra
leistas! Ar manei, kad galėsiu jas 
užmiršti? Todėl Aleksai, negaliu 
tave sutikti. Užtenka žinot, kad 
esi vyras kitos moters. Bet ma- 
tyties su ja, tai perdaug. Ar ka
da skausmai draskė tavo širdį, 
gerai Tau buvo kalbėti ir juok- 
ties? To reikalauji iš manęs. 
Nesu stipri ir drąsi į valės tai pa
daryti. Mano gyvenimas nėra vi
sai tamsus; darbas ir atmintis ji 
pripildo. Nedrįstu tankiai paž
velgti į praeitį bet mylėjau ir 
mylėsiu tavę amžinai.

Sudiev. Tavo Eleonora.

kojau viską, kaip mačiau. Ne-, 
norėjo tikėt. — Net ir dalį vardo 
“Presid—” mačiau, atsakiau už
sispyręs. Kapitonas kaip drobė 
išbalo. Didis Dieve! sušuko. Tai 
garlaivis “President”. Jis turėjo 
du kaminu ir ratą. Kokią dieną? 
paklausė. Kovo 13-tą 1891 atsa
kiau. Nelaiminga diena, sušnabž
dėjo McGur. “President” išplau
kė iš New York į Liyerpool ko
vo 11 1841. Dvi dieni vėliau išti
ko baisi audra ir to laivo dau
giau nieks nematė. Taip-pat nie
ko nebuvo rasta, kas parodytų 
jo nuskendimo vietų. “Presi
dent” buvo vienas iš pirmutinių 
garlaivių plaukti per Atlantiką. 
Ne laivų matei, tik jo šešėlį, pa- 
vydalą!

Padėkavoję seneliai už apsa
kymą, užsimąstę visi išsiskirstėm 
namo. Girios Duktė.

Laiškas, kurį pasiuntė 
Gerbiamas p. Jurgaiti!
Labai gaila, kad ateinančią sa-

MUZIKA.
Ateitininkų Himnas mišriems 

balsams, fortepijonui pritariant 
muzika Česlavo Sosnausko.

Ateitininkai gali pasididžiuoti, 
turėdami savo tokį puikų himną, 
tinkamai ir gabiai parašytą. Rei
kia priminti, kad p. Sosnauskas 
yra vienas iš didžiausių dabarti
nių mūsų kompozitorių. Jo muzi-

vaitę neatbūtinai turiu išvažiuot ]<a atsižymi ypatingu savotišku-
į New Yorką. Malonu būtu susi
pažinti su Tamistos moterim. 
Bet šiuo tarpu negalima. Linkė
dama viso gero, liektu Su Pagarba

Eleonora T. Jonaičiutė 
Girias Duktė.

MARIŲ VAIDYKLA.
Vienų dienų man būnant pas 

pažįstamus atsilankė senas ir pa
tyręs jurininkas. Pradėjus prasy
ti, kad pasakotų kų nors iš savo 
atsitikimų jis pamąstė valandėlę, 
užsidegė pypkę ir šitai ką pasa
kojo.

Dar esant man dvidešimties me
tų jaunikaičiui išplaukėm iš Bos
tono Kovo antrą dieną dėl žuva- 
vimo. Turėjom apsukrų kapito
nų McGur, gera laivų ir jurinin
kus Airius ir Švedus girdėjom,

mu, kurios klausanties jauti Ke
tu vio-milžino dvasių. Kad ir šis 
himnas yra sukomponuotas pa
prastų būdu, be jokių tenai įvai
rumų, bet akordai supinti taip 
gabiai, kad prie išpildymo muzi
ka skamba maloniai ir jautriai, 
kas veikalui priduoda ypatingų 
gražumų. A. Pocius.

Naujos Knysos.
NAUJOS KNYGOS.

1. A. Montvidas. Antroji Adomo 
Pati. Chicago, III. 1914. Kaina 25c.

2. Arthur M. Lewis. Draugijos 
ir organismų evoliucija. Snlietnvi- 
A. J. Karalius. Chieago, III. Kai
na 50c.

3. L. Krzywicki. Moralybės ii- 
sivystimas. Sulietuvino A. J. Ka

STAS LIETUVIŲ-LATVIŲ 
TAUTAI.

Lietuviu-latvių klausimų vėl ža
dama kelti aikštėn vasario są
siuviny “ Anvales dės Nationali- 
tes”. Kviečiami prie dari 
tie, kurie pernykščiam No. 
patingėjo prisiųsti savo strai] 
snius.

Geistina kuodaugiausiai faktlal 
kų žinių suteikti svetimtaučiams 
apie Lietuvą ; taigi,. nusižiūrėję j 
čekus, latvius, ukrainiečius, prie 
darbo I

Visi Liet. Infonn Biuro nariai, 
kurie aukaus 1 rub. ir daugiau, 
gaus Lietuvai pašvęstą No. “An- 
nalių” veltui. J. Gabrys, 
Leidėjas-redaktorius “Annales dės

Nationalites”.
41, Bd Batignolles, Paris.

PETERBURGO ŠVIETIMO VEI-
KAJŲ SUVAŽIAVIMAS IR 

LIETUVOS MOKYKLOS.
Peterburgo švietimo veikėjų su

važiavimo kitataučių sesija vie
nam iš paskutiniųjų savo posė
džių, apsvarsčiusi Lietuvos mo
kyklų ir švietimo reikalų padėji
mą, nutarė:

1) Etnografinėje Lietuvoje mo
kykla neprivalo būti rusinimo ir 
tikėjiminės propagandos įrankiu. 
Mokslas privalo būti vedamas lie 
tuvių kalba. Mokytojai privalo 
būti lietuviai, arba mokantieji lie
tuvių kalbos.

2) Būtinai reikalingas įsteigti 
Vilniuje universtetas su litvano 
logijos katedromis.

3) Lietuvos švietimo reikalais 
privalo užžiūrėti tam tikros mo
kyklų tarybos renkamos pačftj 
vietos gyventojų.

Nekaltas.
* — Tamsta esi kaltinamas aiš
kino teisėjas, — už pavogimą 
laikrodžio nuo daktaro, kuris 
veltui išrašė tamstai receptą į ne
mokamąją vaistinę. Ką tamsta 
prieš tai pasakysi?

— Taip, garbus pone, atsakė, 
kaltinamasis, visa tas yra tiesp, 
bet*aš negalėjau kitaip daryti. 
Jis paraše ant recepto vartoti 
vaistus po vieną šaukštų kas va
landų, o aš neturėjau laikrodžio.

Pagelbėjo.
“Na, kaip tu vakar pargrįžai? 

Radai greit kelių namon?”
“Nebuvo reikalo. Radau poli- 

cistų, kuris nusivedė mane j nals. 
vynų.”

a ..-r—<
- .
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PASTABOS.
UŽUOT fiMEIžę, VERČIAU 

EIKITE TALKON!
“Vien. Liet.” 4 N-yje p

'se ir varguose neša Evangeliją 'nematyti -jos nuolat augančios 
stabmeldžiams. Turbūt buvo do- Į gyvybės ir plėtojnnos. Šimtai 
ras ir mūsų n a knn Montvila tūkstančių organizuotų katalikų prask: free country). Ir kur jis Mat tas vienatinis čia anglų kai-

nebėra, čia — laisvė (“pri kam- 
pri” kaip kai-kurie sako; su-'

kalba New Yorke. “Gelbėki-, 
me” New York Call!” šaukia ji

to ligšiol nebūdavę ir p. Adomai- kykla, vienuolija, Šv. Kaz. se- 
tis šiandien Prūsų Lietuvoje be- serų vedama našlaičių prieglau- 
veik didvyris. Geležinė vokiečių da ir 1.1. Ką pasakytų į tai d-raa

žuvęs ant Titaniko ir paaukojęs moksleivių, durbininkų, moterų, tau nesidės į socijalistų sąjungą, ba socijalistų dienraštis pasijuto politika ligšiol priversdavo visus Šliupus Ką pasakytų kiti pirmei-
N' savo gyvybę, kad išgelbėjus ki mokytojų įvairiuose kraštuose, kad čia daug pigiau, smagiau ir bankruto pavojuje ir šaukiasi vi- tarnauti kitataučių vokietinimui, viai iš “Tėvynės”?

Binatas skaudžiai plaka lietuvių fo gyvybę< jau nekalbėsiu apie žmonių tikinčių ir savo tikėjimą laisviau, kaip kitur. Tik paro- suomenės aukų. Žinoma, kas gi taigi ir lietuvių. Galime spėti’ P. Marius kalba apie tris fon-
kuuigus, kaltindamas juos tuo, kietl',YO8 kunigus, bet jeigu p. pildančių, žymus dalyvavimas ka kuokime Sakysime, katalikai pirmas atsilieps, jeigu ne mūsų kad už tai kaizerio valdžia nepa- dus. Iš kur trečias? Socialistai jo-
kad jie netik ką nesą Kristaus , ,uo. talikų įvairiose mokslo ir vi-'moka kasmet no 6 dolerius i na- socijalistai. Ir jeigu kas prikiš- Adomaičio Tečiau »...•»« . n-socijalistai. Ir jeigu kas prikiš

tų jiems, kam jie gailėjosi centų 
lietuvių Tautos namams, o dabar 
šaukia šelpti kitataučių laikraš
čius, tai skaudžiai apsiriktų.
Juk kas stato tautos namus bur
žujai, patrijotai ir kiti tam pana-

meilės ir tik sausai pildą savo kun- į taį idpdįs Ražny visa tai> rodos- katalikų gyvybės centus jie įsigija sau didžiausią: šus “žvietįs”. Žmoniją gi išga
priedermes. Pati Katalikų Baž- j.Lnnii™ rut apsireiškimai. Ir netol tas lai- neapribuotą, laisvę: gali nebe- nys tik jie, socijalistai, nes jie
nyeia ne esanti priemone, nu- _yQ kas, kuomet katalikų tėvo, Ry-! vaikščioti i bažnyčią, nebekalbėti vieni protingi. Tame pačiame yigag“projektag kautos Fon- ^krųjų labai rūpi, kad tik vienas

ji© netik ką nesą Kristaus Binatas mokėtų ir norėtų pla- talikų įvairiose mokslo ir vi-moka kasmet po 6 dolerius į pa
idealų apgynėjai, bet ew> jų prie- vįau pasį2vaĮgytį po Amerikos su°menė« organizacijose, kasine- rapijos kasą, duoda kunigui ka
sai; savo darbais griauną Kr“-Jparapijos ir įsižiūrėti bešalis- tiniai skaitlingi ir turiningi įvai- ledoms dovanų, kartais net mi 
taus mokslą. Tik vienas kitas k#i tipmg nupeįktiems mūsų ku- riV kraštų katalikų susivažiavi-
mūsų kunigėlis esąs neSirtuok- niga|ns, gal neuia2a rastų‘ pas mai, Eucharistijos kongresai,

šias užperka, socijalistai gi užsi
mokėję 25 eentus per mėnesį į

lis, nepaleistuvis. nemėgiantis jUQg a|lg-t08 doros jr tįkr0 pa. nuolatiniai atsivertimai žymiųjų sąjungos kasį, daugiau gali nie- 
----- ----- bet įr tje nebetekę sįįventįmo> žmonių į Katalikų Bažnyčią —jkuo nesirūpinti. Ir už tuos 25mamonos

. r .----““ pataisė nors vienas vaikas savo ’ “/ j vanoti » uazuymą, ueucam.ieu
rodanti žmonijai augstą ldealll įžklvdu8į tėvelį vien jį keikda- nK) P°Pleziaus balsas, bus tvir- poterių, nebepasninkauti; nebe
tiksią, nebešildanti visus saulė, niekindamas ir nekęsda- tesnis ir intekmingesiiis, negu varžo jo jokie Dievo ir Bažnyčios
nebe rodyklė, rodanti kas gera, p ieM . tik suima mei. buvo senovėje; nebesirems jis įsakymai, nes visa tai, gird, ku-
gražu ir Tiesa — bet tik įrankis ^ik nopag ir mokėjimas silkei- kareiviais’ žemėmis ir turtais- betinigų išmislai (Rodos “Laisvėj”

X-----  ’ remsis milijonais šviesių, veiklių, nesenai vienas socijalistas skun-
gerai susiorganizavusių katali
kų.

Ačiū už patarimą: vykinti gy-
sielgimų, visi mūsų kunigai buvo veniman Kristaus idealą. Vykink socijalizmą - tai tuščias ir ne- 
Bažnvčios priešu ujami, niekina- Jl lr Tamsta’ P- Binate " nebe- naudingas darbas. Sugrtš toks 

Šiandiena ir 8,neižk daugiau žmonių, kuriuos Jurgis į Lietuvą, ir vėl į seną-

atsiekti žemus, egoistiskus tiks-1 . . , ... x • » .. . ti ir dovanoti tėvo silpnumuslūs. “Vien. Lietuvninkų pata-! ' - •,guli ta tėvą geresniu padarytiria “Draugui” organizuoti kata
likus ne į kovą su laisvamaniais, 
bet vykininiui Kristaus idealų 
gyvenimam

Kaip gaila, pagalvojau sau 
perskaitęs, jog p. Binatas nėra 
katalikų tarpe. Tuomet jo gy
vas balsas kitoniškai būtų pra- 
Bkaulbėjęs. Tuomet būtų tai rik-

L.vgiai yra ir su mūsų kunigais. 
Del vieno kito kunigo blogų pa

mi ir šmeižiami.

N-yje “Kova” su pamėgimu ei

dėsi, kad jų miesčiuke nebloga 
būtų gyventi, tik vaikinams mer
gų nesą). Tokiems kalbėti apie

tuoja štai kokį “New York Call 
išsišokimą:

Kodėl nebūti protingiems f Mes 
esame bepročiai. Didžiausi bepro
čiai iš visą yra tie žmonės, kurie 
priešinasi socijalizmo prpgramui. 
©ėmiausi, purviniausi, kraugerin-

glostys Adomaičio. Tečiau geras kio tautų fondų nepripažįsta; jie 
pavyzdys patraukia. Tokių Ado- savo pinigus bevely atiduos anglų 
maičių beabejo rasis daugiau. Gy- socialistų organizacijoms; lieka 
vos idėjos neįstengs užslopinti tatai dvi srovės, kurios kai rinks 
jokia nuožmiausia politika, nei kiekviena savų tai be abejo dau- 
priespauda. giau surinks abelnoje sumoje, ir

------------ tautai iš priežasties varžytinių
BLOGAS PATARIMAS. daugiau teks pelno.

“Draugo” No. 1 patilpo išti- Pagaliaus jeigu p. Martui is-

?, do”. “Draugo, rcd. pagiria tą su- fondas būtų, tai maloniai kviečia- 
manymą ir nurodo, kad tokiam me ji " kitus iš Tėvynės dė- 
fondni įvykus ant visados užsi- ^es Pr*e mūsų Tautos Fondo”, 
baigtų visokie ubagavimai. O Tėvynėj dar tik svarstomas 
svarbiausia, kad visi su 26c. prisi- projektas, mes gi jau ir vy- 
dėtų prie pakėlimo lietuvių kul- kiname (skaityk įžengiam. straip- 
tūros. Šiandieną turime gana snl šiame numeryje). Šiųmetinis

čius lietuvis kunigas per maža paž,stl' . Padorumo vagą atkris, nes ten
■ Tiesa, kad kiekvienas visuo- nebe “pri kampri”. Tokiuo© damas žodžiu8 nesudrebė.

susirinkime jaučiasi lyg suvar- meu®® darbas turi turėti pamate reikia pradėti tašyti nuo kito ga- jaį - baimės, pamatęs savo bai
dytas. Jo širdį vargina baimė, dldeSD* ar,.m“e“1 a“ tobu' lo, aiškiau gi kalbant reikia švie- gŲ žemiuną> purvinumą ir krau-

geras ir
dažnai gyvų žmonių (jaunimo)

giauai iš visą yra tie, kurie ko-: norinčių pa Federacijos kongresas tur-būt su-
si iš darbininką, kurie vaikščioja. siekti augštesnes mokyklas, bet ®Pes P™mti galutini ir pilną pro- 
ant šios žemės, yra tie, kurie prie-J negali iš niekur surasti pašalpos: jektą 'l autos fondo organizacijos, 
žinasi socijalizmui. į todėl tie gabieji visai negauna

Skaitytojau! Jeigu Tu, skaity

amas susopusios sird,ę., trokBten. „'tunų, be tano u, darbas nega- sti jy protas ir lavinti, auklėti jų (ai pripažtok kad
«oa Batnyetos labo Žinoma ne. skersom, be. i1' sekt,<'s- Tl<'sa ,r '»>’ kad >r »ėja, socijalistų vadai . K.,„karia. Nes
taip jis būtų tada šaukęs.

i jaunimas žiūri į jį skersom, be- ' |Sirais. ueja, socijalistų vaaai egį nepaprastag. kietaskūris. Nes
Ma-! . .. . . ... - mes lietuviai, katalikai, pasiry- kaip tik tai ir užmiršta. Vietoji- • -nėra jiems iudiegta intarimai

«.» jis būtų parodęs neapykan. ,r k,BW via klmig„. visk, atnaujinti Kristuje, tu
tos. Dabargi tai balsas uz durių ‘ i • - . a- -j.-----—— —
esančio, neapykantos pilno prie
šo; tai paprastas šmeižtas, kurs 
nieko neintikįs. nors ir yra vie-

kia pripažinti, kad musų tiky-
bos priešai padarė jau 
daug tos tikybos griovime: jie

rime tą atnaujinimo darbą pra-
labai dėti pat*s nu0 savęs

i Tečiau ir tai tiesa, kad šiandien
„ . atšaldė savvtarpius santykius beaimainan* laikais ir gyvenimo i nekultAringą žmogų nėra sunkus

net R^to kun.gii įr pagaulillilJ tarpp; gu. sąlygoms, įmainė ir Katalikų daiktas, bet nieko rimto iš tokių
, . v. . . naikino žmonių prisirišimą ir pa- Pr^edermės^ Seniau geram ka-j gaivalų paskui nenulipdysi.

Nežinau, kokiomis, žiniomis, ko- g.tikė„Įn^ kunigajg. Del blogų taliklu u^ko išpildyti visus Ypač gi su tokiais nesudarysi 
kiais tirinėjimais remiasi p. Bi- lyglJ mūg|J praei’ties (“polska Diev0 ir B#žnyčios įsakymus ir nailjos geresnės visuomenės tvar- 
natas, rašydamas taip lūauriai,^;, gunki baudžiavog d galėjo jis sau, ramiai sėdėti na-
apie mūsų kunigus. Kad taip aukl-jimo kataiikįško. mie> nesunteresuodamas.
griežtai turėti teisę kunigus . . .Tečiau šiandien, sukrutus įvai-7 . x. A . ... - . x se mokyklose, kurių nebuvo), lie-1 . , v. . v.teisti—tai reikia pirma bent su- • . . , ... . nems Bažnyčios pnesimkams. ....................... v. . - tuvis visada labiau bijojo kum-1 ........... \ ,rinkti žinias ir jas sąžiningai pa- .. XT i x J naikinti ir griauti, kas buvo lig-- x- . . - i go, negu jj mylėjo. Nykstant v.tikrinti — apie visų musų ku- , .... .... v.. šiol tautai šventa, ir musų priebereikalingai baimei, sumažėjus ’

tomis pamargintas 
švento žodžiais.

progos išplėtoti savo gabumą-, LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGI- 
įvykus gi tokiam fondui tie be- į JOS VALDYBA Į AMERIKOS 
turčiai turės progą pasiekti tokią LIETUVIUS.
mokslo šaką, prie kurios jis iš pri
gimimo yra palinkęs. Šiandieną 
tik tie gauna mokslą, kuriuos tė-

Dailės Draugijos vardu siunčia
me Jums, broliai, nuoširdų ir kar

jeigu tokie griaudingi žodžiai vai, broliai ir 1.1, remia, taigi ir ..
elementorių ir skaitymo knygų - Tavęg neintikina> tai kas jau gia 
paduodamos nešvarios agitacijos Tavę ir begalės įtikinti? 
tuščios prakalbos ir “Šakės” su į Tu gal sakygi; kad dar gia 

Dilgelėmis Ištvirkinti tamsų apjakįmaSj isteriką? Ne! tai

štą ačiū už gerą širdį, už gra-
žius Jūsų norus už duosnią ran
ką bendram Lietuvos reikalui.

Ir ne prieš Jūsų dolerius visų- 
nors mokinys neturi prie to pa- pirmft knkiame gavo galvag Ku<^ 
traukimo. Į tai rėmėjas neatsi- met giuntėme gav0 pajriuntinį au_ 
žvelgia, arba ir nepažįsta mokinio, kų pfls Jug žinojom į§
todėl ir pasekmės gana tankiai ankgto kad ..g kalbing tuQ 
išeina visai ne tokios, kaų> buvo kglu savug kad
laukiama. Kad mums tokis fo«- priež „ atgiverg paklabintog lie. 

N4 “Keleivio” skaitome štai das reikalingas, daugelis pradeda,^ durįg bug prifmtas> kai. 
>kį redakcijos paraginimą: j gyvai tai atjausti. Bet kadangi po gvečiag Bet mug nustebino

..Kiekvieno susipratusio darbi- pas mus nėra išsidirbęs pastovus ir neapgakomai pradžiųgimo ne-

mokinys tankiai turi į tokias mok
slus eiti, kokiuos rėmėjas nurodo.

tik... susipratimas.

SOCIJALISTŲ TOLERANCIJA.

kos.
Prie socijalistiškos tvarkos žmo

nes galėtų privesti tik vienas ke- j 
lias, būtent — kiekvieno žmo- j 
gaus doriškas atgimimas, atsi
naujinimas. Reikia, kad žmogus

ninko priedermė turėtą būti ne supratimas apie tai, kadangi mes . T_ kun
vien tik savo laikraštiją remti,- • • -i i t paprastas Jnsų prijautimas btn-
bet priešingą tai laikraštijai laik-, ...... . . dram musų darbui, kad aukas de-
raščią neįsileisti nei į savo namus, 18 vieno, a anK1 P*8 mus dant, miestas varžėsi su miestu,

dermės atsimainė ir žymiai padi- Lv0 liuosa vaiįa panorėtų atsi- Jeigu jie kur yra nu® 8eniau nž' g^atavus nelemta mani3a’kur žmogug žmQgų lįnkė Bflkite 
' ...............kiekvienas norėtų pagal savo nu- 'gveiki> broliai> parodę gayyje

mgu dora ir pasielgimą. Rodos. ...... v. ,. . uermes oiauu.. . . • j-x- i i i prisirisimus, šiandieną ir gerųligšiol nebuvo girdėti, kad kas . . . dėjo. Gyve____  ___ _____ lu.lu u . . . ______ _____ , r____. ___ _
plačias statikos žinias būtų k'™^'taniau ™',iuS i8akym"S- jie: mų - viauomenė.’naudai, gyven- Taif. T0 j I*??*"?0 "ana reikalus kre,pf, tek meilės a„gti
rinkę,. Šmeižtai, “X %Xi bū " Pla«"k Mki-aSin, « labia„ dėl vi,„omenį negu ““J*1“““- »»- » katallka'’ k» >>™°ka “naų ,npra- tuvai, Bflkit pa,js iiaugę
laikraėžių, kad ir .“Lai,vP,iod £ ir knyga,, prigvdėk prie kaiali- dei ,avę,. Prie ,0 doro, iaipsnio ™ «« kad
Minties (štai nors ir apie a. a. . ... .. , .. , j x........... o isinsimo. Nuolatinis ujimas ir . , -- -kim. Kaupą, kad tai jis is Sran- - dinimag darė tai kad kų įstaigas, ingyk platesnę ap- doros sį8tematai. Tečiau kaip is-
tftnft iSvnžiundnmns išsivežęs 100. ’ *’ ’ 2-viatn -vian-nirmn ori nn'/inlr oro. x_ •• ____ ji __ ___ :..x___ z

silikę — išluoti juos laukan!

kiSkų organizacijų, Šelpk katelė !veda žmogų įvairios religijos ir arb“’. ėm? Sviete, - prie sveiko politiko,, arba nuo ypatiSkų ,im- grei(a, p,l5i()mi9 miūjomis 8up„. 
1 ® ° dvasiai maisto būtinai prideda ir patijų ar antipatijų tikėjimo da- t t. ir karšta širdim parėmėt vie-

šiek-tiek nuodų; greta: geros pa- lykuose, nebus pas mus gero. To- Dą svarbiausių šiandien kulturi-
kraipos laikraššių, palaiko daž- dėl negalima pagirti “Draugo” niŲ Lietuvos reikahj> yisų-pirma,
nai ir savo įsitikinimams prie- Red. nurodymus, kad skirstyties į gerbdami gražius Jūsų sielos
šingus. Giriasi, kad jiem tai nie- partijėles, turint tokį fondą. Pro- būdžiug> męs delto lygiai bran.
ko nekenkią, kad jie moką'at- jekto skirsniai palėčia viską, kas ginam yieną centą įmegtą dakt>.

žiu auklėiami talikai imame jau gyvai supras- [socijalistai ir daro čia didžiausią sklJ^ pe.lu*J “U° gr“dų- ^«a“ i t»k reikalinga dėl tautos kultūros. ro Basanavij!įaU8 kepurėn pūslėtos
znj auklėjami pa|ih?kina ip atgtu patol, pakol tie nuodai užnuodys Jeigu kas dar^ nėra tobulai isde- darbininko ranko8j kaip ir šimt>

tono išvažiuodamas išsivežęs 100, ku™įįai'“įma1 nebepasitikėti žmo- 5vietą’ visWirm^ gi’ pažink ge- torija parOdė, niekas neįstengė
000 dol., kad jis miręs dėlto jog užgidar0 ga - prie to riau savo tikėjimą, kad, rei- taįp stebuklingai žmogaus širdies
buvęs draugų stiprai apkultas) a’puukvbįu negį galima sėti kalui atsitikus “okėtumei jį ap- 1 permainyti, kaip1 Kristaus dva-
rimtas žmogus negi gali patikėti g -dug ‘ širdysna ginti ir tt. ir tt. Tas nauja- i sia ir mokslas, schemas Jo įsteig-
’-ns Binatas greičiausiai remia- ,Ri . fas tautas ' kur sias priedermes mes lietuviai ka- 'foje Bažnyčioje.,TVisų gi kraštų

žiniomis apie viena-kitą' * . 1 .. ’ " ----------  - ----- 5 -------  1 ---- - - - -- -----
.. , . , . x • v katalikai, nuio amžiųžinoma kunigą, kurios tąi zi- , , ,. . . . . . . A . gerose mokyklose, myli ir tiki sauos gal ir vra, daleisknne, tei- vo kunigams, 

pažinau kelias dešimtis airių

»• myli ir tiki sa p 3.^ plktomyti # Saltinį-Krirtų. Atkritę dvasi’' Sikrl‘ips M»”»nes ir Pri' ,>‘Zta ar P«™3y»«, ‘»i '’bai I" dolerių, turtingo žmogau, paau-
skoti.,0., būdama, ra ivinm5io krikJ5ionijos kl. P™ kad i™ - Pageidaujama, kad te. apkalbant jr lygj>. twj>me

KU- • • • - — • • kęsti to, ką seniau garbino ir my- kuolabiausiai patobulinti.
singos. Bet ar dora yra neturiut-|
IritTito pamato kaltinti šimtus
žmonių? Į šitą klausimą lai at- r™“" va, į kuri, traukia mus pats gy- ir patįs to nežin0. Girdi, kai ^/gu J -uzmusms moK- ksi apie pažymėjimą, nau o. r, Bet ačifi Jumg Jr pačjag au.
sako sau pats p. Binatas. R1?“0 »1’1’iokho, negndejau apie imag Jpi Tamsta’kada iš. P 1 SOciializmaS žmonės pa- sllDCmS įdomieji rastai pa- A. iždininkas pasiliktų ir Tau- k už tuQg dešimtig tūkstanži

Nemanau anaiptol kanonizuoti 'okinS . Pd<Lna„en,s pasielgi- . iekint08 Motinog. pasidarysią dori tr dar° intekmę’ (kaip Ui jie P8tįs t0S F°nd°” iŽd“inkU’ t8S la' dolerių, kurie vosne vienu metų
mūsų kunigų. Kaipo katalikas : VIS1 nz*;udytl do*?įe 1F Bažnyčios, tai mes mielu noru i paXeS T LouX’>rtais prf^^^ subėgo ištiestos
nuo širdies trokščiau; kad mū- . ,.P paXX'Lio ’ nedori prHmsime ir Tamstj* talkon- Du stebuklus, į Evangelijoje aprašy- sakyh apie zniones tik siek tiek tų. Tą vienok galima taip su- mūgl? pa8iuntinio rankon. Mes
vi,, kunigų dora teip bū„, „„g- ,8~ “T? a“«alWai “nerime ”'^„i.'J-
štai. kad jie butų velyk po mir- ...... . A x- x • prosai} atgimti ir trecią syk}, tikėti nenori čia ei noriai tiki 1GS negaume Kaiunu soeijaii uyių ge ausiai, iouei via pag i Lietuvoje ir surinkę vos ke-Bi„n,ui pamiikcmi, - ne,„,eng„ «... g. q. '“ūk,, teJį'".'1 ,Jie da'1«"a ’™ka b'‘ «« liolik. .ūksi.nži, neeivyiėm px

ncisivnldas, keršto' pilna, ir f“ nuonekl..,, vydami savo Aaldyma, , partiąele,. Jeigu k e- sieksi, Mvo gjekį greitemil) w.
gobšus žmogelis — pavirsiąs stai
ga didžiausiu idealistu ir pasi
šventėliu.

Ir jeigu šiandien prakilni so

Nemačiau iu tarne ‘ nei miai ir ncsikišti į gyvenim° ko* ™no, jie tikisi stebuklo., iš kur- *ę8UNemanau jų tarpe nei nilIH nats Įėjo. Jeigu i didžiausius mok

ties kanuonizuoti. 1. .. ..........
- . v. lvgmti penis geru patarnavimu. , . v ,gi tik vieną tiesą priminčiau: ■’ f . — . . kaip maža!. v. , Nedorėliu. Judų visur ir visadajeigu jo nupiestasai musų kum- i • f .

.. ... - i-x • -«i - būdavo, bet ar tai priežastis miglios paveikslas ir butų visiškai . ....ti ir drabstyti purvais į visus ku-teismgas. tai ir tuomet jam ne- . . T v v.ingus ir Bažnyčią?reikėtų iš Bažnyčios bėgti.
Bet lai p. Binatas atsimena iš

VIENYTIES, AR NE?
“Kova” jau kelintame iš eilios

Blogų kunigų. Vitkų avie, k,lity. ™ « n„mervic to gyv, mūsų ,o; c m<>-,eorija neperlMill0
,e, buvo viuiomet. Simona, l.n- ka,‘klz ,o-.l”d.. a; \ cijalmtam, klnusimų: ar pnaideti vepimo praktikos j0 v>dų (at,

I
stų partiją (socialist party), arijonug> atsiminkime mŪ81J 80cija 

mūsų socijalistų vadai. Prisidė- Į

do į Bažnyčią ir siūlė šv. l>ct. ne vieni dvasiškiai, bet ir pa- jŲ g?jungai j Amerikos 80cijali- igiminkim*e žore80; ”Bebelio‘ mili.

tarpo jiems kenkiančius laikraš 
čius. Čia nurodome tik jų veid- 
maiuingumą ir nenuoseklumą, 
kuomet jie kalba apie žodžio lai
svę. Ta laisvė yra jiems tik tam 
reikalinga, kad inbrukus visur, 
kur tik galima savo raštus. Bet

vo aciu.

rui pinigus, norėdamas nusipirk- .saldiniai katalikai. Ar šie pa 
ti sau dovaną daryti stebuklus, svarieji nebe turi* jokių prieder- 
Judas pardavė Išganytoją, kuni- m,,J link Bažnyčios? Ar jeigu 
gų ir vyskupų tarpe daugybė bu- ,ParnpU°.ie betiarkė, suirutė, —
vo klaidatikių, suklaidinusių dau ar ncturi priedermės si iesenieji ,nene8Jn,ų zoc ; j sąjungos Kasą • t ? nnuišventimo _  10'-----”” r---------- ---- -------- I------T----- J----’---------------- “
gybę žmonių. Tečiau ką gi? Baž- palikai padėti tvarką pešti, turėtų d&r mokėtį kag m-nu0 j * to a o įasis e p tingesni, negu jie? Ir ar ta to- bėrai ai, argi neatsitiktume su vi-

rikalai tvers sau fondą, socialistai Ru M<Jg norėjom eiti po Lietur 
sau, liberalai (tautininkai, kaip yog kaimug> kad tantog namam 
jis vadina) sau, jau ir bus trįs. i§ pagiog tautog surinkus reika. 
Jau fondui reikės trijų komitetų, hngug tflkgtančiu8j bet Rusijog 
tiems trims komitetas - kaucijų, biurokratija surišo mums rankas
o čia ir pasirodo nereikalingos ir neleJdo balgQ pratarti> 
lėšos. O kam to? Mes žinome, kadį Bfltume nkę dar ilgug metug

jeigu tik pasirodo kur “katalikų apart daktarų, advokatų, mžinie- vargti> kfld tOj kas jaa
ne. Tų prisidėjimų yte .„manę „uto,noWliM); tai kų S“. ¥" V“°' !«-»aien tapo neaplenkiamų mūa.

, ų. . - T - luoti juos laukan!” 'keriopų mokslinčių. gyvenimo reikalu
ius kiekvienas sąjungos narys be -F kesaky^r apie mU81I Jurgius jp štai* klausimas, ar mes šiuo1 Jeigu, mūsų visuomenėje vado- 

„j____ i___*r J°nus- Nenuostabu tatai; kad|aĮyeju privaiOme būti toleran-1 vautų klerikalai, socialistai ar Ii

nyeia tebėra kaip buvusi, nes su nesutikimus prašalinti, ir parapi 
Jąją buvo visuomet Kristus. Ga- j°s lal’ul darbuoties? Ar gi jeigu
Ii paklysti netik paprasti kuni
gai, bet net ir Bažnyčios kuni
gaikščiai, gali atskiri kraštai su 
visais savo kunigais išsižadėti 
Kristaus ’ir Jojo mokslo, tdčiau 
Bažnyčia visuomet pasiliks, nes

kunigas nusikalto prieš Dievą ir 
dorą, parapijonims nieko nebe
lieka, kaip tik — latatai — bėg
ti iš parapijos ir Bažnyčios ir 
prie laisvamanių dėties? Argi 
dėl to atskirų kunigų blogo pa

centų kainos — mūsų socijalistai 
“Socialist party” kasą po 10 cen- jnenori parodyti; DOrg yadfti įr lft 
tų. Vadai tempia savo sąjungą bftl kalbina. Ypa dap ip kitft

su Jaja visuomet bus Kristaus teigimo nustoja savo grožybes 
dvasia. Keletas, keliolika, nu " prakilnumo Kristaus mokslas 
net keliosdešimtįs lietuvių kuni-Jr J°J° Bažnyčios uždaviniai? 
fjų — tai dar ne Bažnyčia ir jei- O kai apie Bažnyčios rolės 
gu kai-kuriems katalikams, kaip ■ persikeitimą blogon pusėn, apie 
p. Binatui, šiandieną Bažnyčioje Jos idealų sumenkėjimą, tai p. 
trošku, tai tam ne Bažnyčia kai-1 Binatas, rašydamas apie tai, pa
ts. bet kalti tie Jos negerieji sū- rodė tik savo didžiausią ignorni*
nųs, kurie nebesukelia Jos mok
slo: čia mat reikalaujama išsi-

eiją (nežinojimą). Nutolusiam 
nuo Bažnyčios p. Binatui gal ir

žadėjimo savęs, geidulių pažabo-! labai norėtųsi, kad taip butų. 
jimo ir dvasios nusižeminimo Tečiau jo laimei ar nelaimei taip 
prieš Dievo autoritntę; Jų gi nėra. Rymo sostas neliesveria 
galvos dažnai apsuktos daug ža-įtiek kiek seniau, visasvietinėje 
dančiais, bet maža duodančiais, politikoje tai tiesa. Italijoje žemės 
neaiškiais, kariais gi pavojingais atimtos, įvairiuose kraštuoseBaž- 
laisvės ir žemiškos laimės obal nyčia atskirta nuo valstijos, tečiau 

visa tai galutinai bene išeis tikstais.
Jeigu p. Binatas ištikrujų pla- Bažnyčios naudai. Pasaulinių vy

čiau pasidairytų po katalikų gy 'resnybių nebevnržoma Bažnyčia 
venimą, tai pamatytų nemažu galės tik liuosiau plėtoties. Nie- 
kunigų labai augštos doros kur Ji nerodo tiek gyvybės, kiek 
Tur-būt nestinga doros tiems Amerikoj, kur Ji anaiptol juk
šimtams kunigų niisijouierių, ku neglobojama ir nešelpiama. Bet žmonių opinija, tėvai, tetos ir dė- 
rie kartais didžiausiose sunkybė ir pačioj Europoj tik aklas gali dės, čia gi visų tų antoritačių ]

vienyties; paprasti gi kareiviai 
— atatupsti nuo tos vienybės. Su
prantamas yra vadų pasielgimas: 
jie yra įsitikinę, kad dalįs tuo
met tik bus stipros, kuomet su
tvirtės visa čielybė: Amerikos 
socijalistų partija. Ir iškėlę tą 
klausimą, gvildendami jį kiek
viename numeryje, (Grigaitis, 
Baranauskas ir kiti), jie šventai 
tiki, kad didelė dauguma sąjun
gos narių pritars tam susidėji
mui. Gal taip ir bus su laiku; 
kol kas gi mūsų šviežiai iškepti 
socijalistai, mūsų Jonai ir Juo
zai, kaip tyčia rodyte rodo, kaip 
mažai dar jie yra nudailinti pa
gal tarptautiškojo socijalizmo 
kurpalio. Jiems dar nerūpi gyvai 
socijalizmas, kaipo idėja. Tikras 
esu, kad iš 10 mūsų doresnių, tau
pesnių socijalistų bent 9 svajoja 
apie savo guštos susilipdymą ir 
nuosavybės ingijimą. Daugumai 
gi mūsų socijalistų ne socijaliz- 
mas rūpi, bet.,., cicilikavimas. 
Tokiuos tamsins, neaptašytus Jo- 
niiR ir Baltrus Lietuvoje padoru
mo ribose sulaikydavo papročiai.

.Jūsų aukos iškarto nukėlė iš 
debesų ir pastatė ant žemės visą
sumanymą. Ir jei greitu laiku 

leraneija išeina mums geran? Už- sais mūsų kultūros reikalais, jei- atverdami tauto8 namug> švęgim 
sisakei socijalistų laikraštį, nusi- gu jų vedimui neturėtume tinka- linkgmią mtims kuitūros šventę, 
pirkai bent vieną jų laikraščio mai išsilavinusių mokslo vyrų? eigim gay0 iškflmėn kartu su Ju. 
numerį, — jau tuo pat sustipri-1 Todėl da karta sakau, kam tiesti mfa broliSkai pa8iiėmę u2 rankę. 
nai savo priešų pajėgas, sušelpei tris geležinkelių linijas greta vie- ,p tQg iškilmės> rodog gwiianfc 
juos, saviškiams gi padarei, nuo na prie kitos, jeigu su viena ga gim kftip tik reikalingiau8iu fcj. 
skaudą, nes viena — tavo centas Įima apseiti. Tas tik parodytų ku jg darbo kurį sau pak
akinamas apšvietai nuėjo į sve Į mūsų nekultūriškumą. Todėl Ii- siskyrė Mokslo ir'Dailės Draugi- 
timą ir tau priešingą kišenę; imkime prie tautos kultūros reika- jog daugclio negaiėjom pradėti 

lo, nusikratę visokius privatiš- dapyti neg nebuyo knp pasidcd)U 
kumus ir asabiškumua, kaip daro Yra įyftin?g žmoniŲ dftil-g rinki_

priežastis, dėl kurios socijalis
tų kuopos neprielankios minėtam 
susidėjimui. Mūsų socijalistai 
daugiau turi tautiškų jausmų, 
negu to norėtų vadai. Jie no
ri būti lietuviais gocijalistaia, gy
venti ir dirbti savybėje. Pasi- tą įy0 ceBtį ^0^ bu8 7a’m8T 
duoti aklai direktivai kitataučių įr tvirkiDami. antrą gi pir.
socijalistų jie nėra linkę. Tarp- gaQ nuodų nuodygi įp
tautiški idealai jiems dar peraug- kiĮų dyRgią> tuo petiQgi Jp 
šti ir nesuprantami. Juos la- nin8i iietuviŲ kaUlikų eika. 
biau judina troškimas platinti Stai u™ ir yra mūsų, katalikų, 
savo idėjas savųjų tarp© negu Tad ar nelaikaa būtų
viso pasaulinio socijalizmo laimė- paliauti mumg auklėjug Selpug
jimas. Ir delto nenuostabu, kad

šiandieną visos kultūriškos tau- nifti jau audoroti> ar dorotinif 
tos. “Draugo” Redakcija turi kuriug apgaugot nw pragaigt.ie«
labai gerus norus prie Lietuvių flr pavojaU8 tegalima bus po taa- 
Tautos Fondo, tik blogus patari t<Jg namų gtogn Yrft mQgŲ dai> 
mus duoda skirstyties į partijėles. lininkŲ veikalai - verti būt in- 

A. M. Martai. dėlių tautos galerijoj, bet sunka 
buvo visuomenę ragint, kad tai 

Redakcijos prierašas. Ponui galerijai duotų pradžią, veika- 
Jartui išrodo, kad tikėjimas, krik- lt» pirkdama, nes nebuvo kur jų 
ščioniški mūsų kultūros pamatai kabina. Lengva būtų buvę di- 
— tai toks mažmožis, kad juo ne- dint knygynas, rinkti etnografijos 
verta ir galvos sau kvaršinti. Ne ir archeologijos kolekcijos, trauk- 
viaiems taip išrodo, kaip Tami- ti vienon vieton jau pradėjusią 
štai, sveikas. Kiekvienas susipra- žūti mūsų liaudies tverija, tik 
tęs katalikas ir kiekvienas Šliupo reikėjo paties darbo pasisekimui 
pasėkėjas turės tame dalyke griež lakyti jį iškeltą eikitėj prieš 

lokarčiamos valsžiflje) mokytojas į tai priešingas nuomones ir nei ge- visuomenės akis, kad ji pati būtą 
Adomaitis sutaisė vaikams ir jų riausieji Marių norai neįstengs darbui talkininkė.

mūsų tėvynės ir tikėjimo prie-
jie klausia: duosim© jiem. po 10;gug? Pagalvokime apie tai 
centų, o ką iš jų užtai gausime? taj 
Vadas gi Grigaitis atsako: “ir 
viągi reikia “vienyties”. Ga
linčio delto kilti sąjungos suski
limo nėsa ko bijoti. Pasak Ori-1 
gaitį: bobą iš ratų, ratams leng 
vianls. Pagyvęsime, pamatysi

• •

me.

8OCIJALISTŲ “SUSI
PRATIMAS”.

‘Kova” 4-me numeryje ragi-

Nepaprasta Kalėdų šventė 
x Prūsų Lietuvoj©.

Mažosios Lietuvos lietuvių laik
raščiai pažymi nepaprastą atsiti
kimą : Traksėdžių mokykloj (Si-

tėvams Kalėdų šventę, paįvairi
nęs ją lietuviškomis vaikų daine-

tų priešingumų sutaikinti. Šaky Tautos namams atsiradus, atsi
gimė, katalikai reikalaus, kad ras dar vienas akstinas mūsų vi-

na saviškius dėti aukas soeijalis- ^,n’8 ’r deklemaeijomis. Nors 
jtų dienraščiui, einančiam anglų i8?*fymRis ta’ n*ra užginta, bet

Tantoa fondo būtų šelpiama ka
talikiškoji lietuvių augštoji mo-

suomenei, kad uoliau rinktų ir do
rotu visą, ką gražaus esame gavę
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iš bočių palikimo, kad taupintų 
kaa gražaus atsiranda mumise 
šiandien.

To darbo imdamies sunerkim 
savo rankas, suremkim pečius, kad

vienas kit* palaikę ir patįs aug- kion stubon, kur šeimyninkė uia-
tume širdim ir protu ir išneštu- žiaU8io neturi apie igi-
rae tikros kultūros švies* ir grožę >“# ir sanitariškom* ir susikal
po visus Lietuvos kampelius. 

Lietuvi!} Dailės Dr-jos Valdyba.
bėti negali — pa gūžčiojęs pečiais 
išeinu taip, kaip neprašytas buvo 
atėjęs; ieško savininko namų ir 
suradęs jį bazemento tamsiame 
užkaboryje mėgina su juo pasi

ni kalbėti, bet ir čia tas pats (mis- 
ter, mister, Jestu Christ) ir vis
kas pasibaigia trumpai. Inspek
torius, parašęs kortelę, paduoda

Dr. A. L. Graiiuaaa miela aora dnoa atsakymu* “Drauge” akittyee jam ir išeina, o stubos savininkas
- J“**?*" Ua»imu», kaip “• kortelę įsideda ažuntin ir užmirštagu butų stoka VMtos, ar ) kokios klausimus nutikt* atsakyti par

laikraštį, tai bos atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad- po savaitės jau ir taip suvargm- 
resas ir krasoe ženklelis. Dr. A. L. Or. nestatys diagnozių ir nerašys mokesniais savinink* teisėjus 
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl į tokius roikals-1-----
ae bus atsakoma.

MIESTO NAMAI.
Ninių savininkas, nuomininkas 

stabos (būsto) ir kai kurie mie
sto nrėdninkai yra dažuai kalti 
neišpildymu savo priedermi* 
sveikatos žvilgsniu.

Kaip labai yra jie prasikaltę, 
tai ligos ir to miesto (tos vietos) 
žmoni* mirtingumas aiškiai pa
rodo. Ir tik pagal žmonių sveiku
mo duodasi tikrai nuspręsti tos 
vietos gyventoj* tobulumo stovis 
link doros, sveikatos, pažangos, 
ažsiganėdinimo ir 1.1.

Tad žvilgterėkim nors trumpai 
skyrium pripuolamas jiems prie
dermes link namų — kaip tai:
1) Nam* savininko priedermės,
2) bust* nuomininko ir 3) Miesto 
arėdninko.

kuosvariausiai ir sanitariškai už
laikomi — o toks užlaikymas jog 
gana brangiai atsieina. Sudėjus 
visa tai į krūvų, matyti, kad na
mų savininkams mieste nėra taip

nuteisia ($10.00 dollars aud eost), 
dešimts doleri* ir kaštai. Po mė
nesio tas pats ponas inspektorius 
ir vėl atsilanko -į jo namus, savi
ninkas manydamas, kad ir vėl 
kortelę jam į rankas įspraus,
kur reiks 10 doleri* ir kaštai už-

lengvai, jei jie tų savo prieder- mokėti įspaudžia rankon kykj 
mi* pilnai išpildyt* - tad jie iš 2_3 įr 5 doleriu(u Ir ką gi? Kar- 
paskutini* j y ieško visoki* išėji- uig įr pasigeka “AUright John” 
m*, ar tai papirkdami miesto įr iSeiua _ kftip ilg&i? 
urėdnmkus, ar tai per daug ap- ' Savininkas.gi to pati^ iugpek- 
leisdami nuomininkus. toriaus pamiršta paklau^ delko

2. Būsto nuomininkas. Kada gatvė prie jo stubos yrft nežvari
šeimyna nusisamdo bust*, tai sw- ir nešluota, delko iš užpakalio

1) Nam* savininkas. Atsako
mybė nam* savininko už papra- Į tikrai paskirtose vietose; kad 
st* užlaikymą ir pataisymą yra 'sienos, asla ir kiti dalykai būtų 
oetokia kebla, kada jis pats gyve- išvarini užlaikomi ir bereikalin-

prantamas dalykas, kad jiji pa- kiemo (yardo.alley) yra neišvež-
veldėja kai-kuriam laikui tam Ug mė§lag> pelenai .p išmatos na
tikrus kambarius, už kuri* užlai- mų §liukšlės _ viso to jis paroirš.
kym* priderančiame švarume at- reikalauti nuo miegtOf o mo.
sakomybę prisiima ant savęs, tad , . x .J kesnius (taksas) yra užmokėjęs.
ji privalo daboti, kad visos ia. Kajp nuomininUaSi uip nercUi
matos is stub* — kaiptai, pele- . - . ■ ■ ,* , r net ir paĮg savminka8 nežino, iš
nai, siukslės būtu laikomos tam , . • .... ,. ' . . . kur ateiną, jo bustan vanduo, ga

na tuose namuose ir kitus būstus 
užleidžia vienai ar dviem šeimy
nom, tada jis pats pajėgia apžiū-
a«ėti ir prilaikyti jį tinkamoje į palikti.

gai senos negadinamos. Jeigu 
šeimyna atsikrausto į švarų būs
tą, tai ir išeidama privalo toki ir

zas, kurį jis vartoja apšvietimui 
savo būsto, — tas pats yra ir su 
valgomais produktais. Jis tik 
žino krautuvę-bueerį, grosernin-

k*» pienių, kepėją, bet kaip tie 
valgomi produktai jam yra gami
nami — ar švariai, ar sveikai tai 
jam negalvoję. Per savo apsilei* 
dim* neretai jis nusiperka pieną, 
duoną, mėsą ir kitus valgomus 
produktus, kurie yra užnuodyti 
lig* perais, ir žmogelis suvalgęs 
vietoje sutvirtėti ir ingyti nau
ją gyvybės pajėgą suserga, o ne
retai miršta ir vis tik iš apsilei
dimo.
. Tai kasdieninė ‘‘Mis* Duona”. 
Kas čia kaltas? — Mes visi — ar
ba niekas nekaltas. Negalima gi 
vien tik lietuvišką pasaulinę inte
ligentiją nukaitinti už jos ne
veiklumą, ji dirba kiek gali ir 
ji dažnai kenčia skurdą lygiai 
taip kaip visi ateiviai.

Koks išėjimas?
O išeitis štai kame: 1) Kunigai, 

lankydami žmones su kalenda la
bai gerai padarytų, kad dalytų 
žmonėms populeriškas pigias kny
gutes apie sveikatos reikalus. 
2) daktarai gyvu žodžiu turėt* 
žmoni* susirinkimuose igijėną 
aiškinti. Sakysime, ar negalima 
būt* šventadieniais tuoj po pa
maldų, susirinkus į bažnyčią sve
tainę, bent per pusvalandį apie 
tai daktarui su žmonėmis pasi
kalbėti. Štai kad ir Chieagos dak
tarai, neabejoju, kad mielu noru 
patarnautų, bile tik jiems būtų 
duota proga, kas žinoma, prigu
lės visų-pirma nuo gerbiamos 
dvasiskijos. 3) reikia parūpinti 
kuodaugiausia populeriškos ne
brangios literatūros iš igijenos 
srities.

kalbėt savo tarpe lietuviškai, kad 
toliau ir tarp kitų lietuvi* vai
kų ir mergaičių platinti tautiš
ką susipratimą, kad pamylėt* 
lietuvių kalbą ir skaityt* lietuviš
kus raštus. Putinėlis.

SZIr KORTES! SZIFKORTES!
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Dabarties iš arčiau prisižiurė- 
kim bešališkai į mūs* lietuvių 
būstus.—Chieagos Šv. Jurgio 
rapijonas, turėdamas sasitaupęs

Biziure- j

I© MOŠŲ JAUNIMAS.
tvarkoje ir svarume, bet didelis 
skirtumas įvyksta, kada jis valdo 
didelius namus, keliolikai šeiipy- 
«*, kur išvien visos šeimynos nau
dojasi žlukto kambariu, kiemu, $5,000:00 — pastatė gražius mu- 
koridoriais, toaletais, sklodeliais' ro namus $20,000.00 vertės ku- 
ir kitokiomis vietomis; tada jo riuose gali. susitalpinti keletas

JONUKAS IR ONYTE Jonuk, tu negerai šneki, ta
rė Onytė: aš atsimenu, kaip man 
pasakojai apie augmenis ir pauk
ščius, kaip iš kopūstų kopūstai 
išauga, iš kornų kornai atsiranda, 
lakštingalės vaikučiai išaugę kaip 
lakštingalės giesta, o štai šie 
kanarkučiai palubėj irgi kaip - 
kanarkos čirškina — tad argi 
mes lietuviai turėtume būti to
kiais išgamomis ir virsti angli- 
kais? Ne, Jonuk tu, mano bro
lyti, tu nebūsi išgama, bet būsi 
tikras lietuvis nesigėdyk savo 
kalbos, kuria kalba mūsų tėve
liai”.

Taip, Onytė!” sakė susigrau-

LEWISTON, ME.
17 d. sausio š. m. Lietuvos Vy

čių 2 skyrius surengė puikų pa
silinksminimo vakarą. Vakaro 
programa buvo įvairi, susidedan
ti iš deklemaeijų, šokių ir įvai
rių tautiškų žaislių, kaip antai 
aguonėlės, rūtelės, ir žilvitėlii. 
Taip-pat, pagirtinas labai šio sky
riaus nekurios narės; jos pridirbo 
iš įvairių spalvų audeklo vyrams 
kaklaraiščius, o moteriškėm žiur
stus ir kiekvienas vyriškis atėjęs 
gavo kaklaraištį, o moteriškė žiur
stą ir susirado vienokios spalvos 
kaklaraištis, ir siurstas; turėjo 
visą vakarą toji pora praleisti, iš
to pasidarė daug juoko, nes dau
guma senesnių vyrų papuolė po- 
ron su jaunom mergaitėm, o se
nos moterįs su jaunais vaikinais. 
Iš to nei šio, nei to; jauni vai
kinai nuo moterėlių gavo dang 
gražių pamokinimu, kaip reikia 
elgties ant pasilinksminimo va
karu, ir su mergaitėmis, o mer
gaitės vyrų buvo pamokintos apie 
dorą elgimosi pasilinksminime. 
Taip-pat buvo lėkiojantis paštas 
su dovanomis ir laikraščių liote- 
rija (leista “Šaltinis” ir “Pava
saris”). Daugiausia gavo atvir
laiškių ir laimėjo dovanas E. Bo
neckaitė; J. Lašaitė gavo antrą 
dovaną. Reikia pažymėti, kad 
žmonių prisirinko gana daug ir 
visi vakaru buvo pilnai patenkin
ti. Pagirtini Vyčiai, kad apsieina 
be svaiginamųjų gėrimų, tai ži
noma priduoda visam vakarui 
smagumo ir padorumo besilinksmi
nant.
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ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
rengiame pasportus linoso parėjimo per rubežių.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas daiis svieto. '
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų 
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!

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

r£ PEOPLES STOCK YARDS
Bfc STATEI BANK

AsUael Avė.. kerte 47-tos Gatves, Cbieago, III. 
Po valdžia Suvienyt* Valstijų

Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka į 
Vakarus nuo Stock Yards 

Viri^Penkių milionų turto

S. L. R. K. A. REIKALAI.
Atsakymas p. S. Bandzevičiui.
Tamistos mokesnis už 4-bert. į 

centro iždą nebuvo atsiųstas, dėl
to ir buvot suspenduotas. Jeigu 
tamista esat mokėję, o pinigai ne- susirinkimo, nes turime daug rei- 
buvo atsiųsti, tai benebuts čion 
klaida kuopos raštininko. Užtai 
tamista turit matyt savo kuopos 
sekr. ir klaidą atitaisyti. LIET’ TBATB’ KLIUBAS ‘^TtTVA’
Centr. Raštin. J. S. Vasiliauskas. ant Town o£ Lake’ vaidins Puikif> k°- 

mediją ‘f Likimo Bausmė-”, dialogą 
“Degtine” ir monologą “nuskriausta 
Moteris ’ ’. )

Nedėlioj vasario 8 d. 1914 m. Tnr- 
ner Hali (J. J. Elias) svetainėje, 46 ir 
So. Wood gatv. Prasidės 7-tą vai. va 
kare.

Komedija parašė iš lietuvių gyveni
mo M. šiaulion iškis. Dialogą iš ang
liško vertė L. T. K. L. narys K. Z. 
Vezelis. Įžanga 25c ir augšėiau.

Suziv. L. R. K. A. Centro 
Valdybos antrašai.

Prez. — Viktoras Lapinskas, 
601 W. Mahanoy avė., Mahanoy 
City, Pa.

Viee-prez. C. J. Krušinskas, 59
Gryno pelno liko nuo šio vaka- Ten Eyek gt, Brooklyil) N. y.

ro $27.54. Pelnas paskirtas Sv. Sekr. _ j. S. Vasiliauskas, 112 
Baltramiejaus dr-stei svetainei N Greene Baltimore> Md.
statyti. j Kasinin. — Pranas Burba, 456—

Čionykštis L. V. 2 skyrius vei- 45g Main Edwardsville,
km gana gerai: tai vaidinimus da- Wilkes.Barre, Pa.
ro, tai balius rengia ir visuomet 

; žmonės skaitlingai susieina ir esti 
patenkinti. Labiausia Lietuvos
Vyčių skyriumi rūpinasi p. St. 
Rugnavičius, jau antri metai, kaip

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

Knygius — Kun. S. J. Struekus,
jis tą skyrių įsteigė. Bet pirma p o WflnaTnip 
buvo vadinama "Katalikiškasi _ Knnllum.
Jaunimo ratelis”, bet dabar po žj p 0. Mineraville, Pa.
L. V ------ ’ •organizacijos seimo, visi | 
nariai prisidėjo prie L. Vyčiu or
ganizacijos ir permainėme savo ra-

BALIUS.

Susirinkimas Dr-stės Šv. Kazimiero 
K. ant Town of Lake turės savo mė
nesinį susirinkimą nedėlioj Vasario 
(Keb.) 8 d. 1914 m. 2 vai. po pietą, 
šv. Kryžiaus svetainėje, 46 ir Wood 
gatv.

Kiekvienas narys privalo būti ant

kalų apsvarstyti.
Pirmsėdis V. Paukšta.

. Parengia 65-ta kuopa S.L.K.-K.A.
telio vardą ant L. V. antro sky- įaB| 4 Vasario 1914 m. dėl labo 65-os 
riaus. ” kuopos Vinco Jakubaviėiaus svetainėj.

Reikėtų visai Levvistono jaunu- Prasl,Iės 2 valan<1}> P° P*etų. Gros pui- 
. , ,. v . ki muzika; užprašom visus vietiniusmenei sukrusti rasyties j tą jau- x .. ,lietuvius ir lietuvaites, praleisti lmk- nuomenės skyrių, nes visiems kru-j flmai ta vakartJ Jžanga 15e

Komitetas.

Jonukas dar buvo mažas vai-,
atsakomybė kur kas pasididina.; šeimynų; kiekvienai šeimynai iš- keijs> kai jo tėveliai išvažiavo į 
Vienai šeimynai reikia pataisyti puola po 4 ar 5 kambarius. Na- AnU>rikų Baisi buvo jūrėmis
dnrįs, langai; kitai užšalo rynos, 'raai pastatyti “moderniškai” su kelionė: pakilusi audra taip ir
vanduo; trečiai atšoko tinkas nuo visais naujausiais pagerinimais vartė laivą į visas puses. Mažutis
labų ir nupoulė ant lopšelio kūdi-šviesus, sveiki ir tt. Žinoma, Jonukas susirgo; jūrių liga be-
kio, sužeizdamas jį; ketvirtai šei- tokie kambariai yra pageidautini, vejk vjs^ kelią jį vargino; jis 
mynai nedavė miego perdaug įsi- nors ir nuoma brangesnė. Prie giaudės prie motynelės ir prašė 
Lukgmmę gyventojai ant antrų'gero šeimyninkavimo laikui bė- nepalikti vieno. Ilgai jis minėjo 
1*b*; ir t.t. ir t.t. begaliniai. įgant namai patįs save būtų iš- jūrėmis kelionę, bet greitai 
Be te viso barnų savininkas turi mokėję ir savininkas į 10 ar 15 visa tai užmiršo, kaip jam bobu-
taip taikyti, kad kitų nuominin- metų būtų likęs liuesas nuo sko-^į atnešė seselę, vardu Onytė;
k* neužpykdžius ir nepraradus 1* ir pasiturintis. Bet čia at- jabaį jjs mylėjo ir glostė ir
jų išsikraustant į- kitus namus, sitiko kliūtįs. Nesumanus pasital- j)U)giav<> ir lingavo, o saldainių
Savininkai tokių didelių namų pa--pinimas nuomininkų su nesvie- kur gavęS vįs nešė Onytei, 
prastai patjs negyvena tuose na- tiškai prigrūdimu burdingieri*
nauose, o jų vietą užima nam*'per keletą metų sudėvėjo namus Augo Onytė, augo ir Jonukas, )dįnęs Jonukas; “Tu teisybę kal- 
agentai, arba “janitoriai” (už-,taip, kad šiandien ir už papigin- laikas atėjo jam ir mokyklon įki, ir aš nebenoriu būti išgama,
veizdos), kurie paprastai būna iš tą nuomą niekas nenori satndy- e*li- Gerai mokinosi Jonukas, ag noriu būti lietuvis. Bet kad
vienos puses nerangus, o iš kitos ti tųjų būstų, nes ir kam yra greitai paėmė anglų kalbą. Jam.Įjjj sunku! Juk visi vaikai ir mer- 
pnsės savininko yra jgrasyti ne- smagu gyventi sykiu su visoke-, lin^sma buvo, prieš visus di-jga,įęėg kįtaip ir nešneka, kaip 
daryti išlaidų visai arba daryti ropais vabzdžiais (blakėmis, prū- džiavos, kad jam mokslas sekas; ęjk angliškai; manę išjuoks, kad
jų ko mažiausia ir tik neatbūti- šokais ir net žiurkėmis, kirmi- j*9 Daraon parėjęs mokino ir savo norėsiu su jais lietuviškai kal-
name reikale. Reikia nepamiršti, nas ir t.t.), namų savininkas sesytę ir jai vis kalbėjo: “Se- bėti”. mm
kad namų savininkas stato na- nepajiegia išvaryti ir atnaujinti s7tė Onytė, kaip išmoksi anglis-! “jonijkj raan0 buleli, manoj Todėl subruskime, jaunime, da
rnus ne iš mielaširdystės, bet dėl būstų, nes pinigų neturi. Nuo- kai kalbėti, mudu visada taip d&r j#unft galvel- _ tflrė Onytė bar mums gražiausi laikas t’obu-
pelno, ir turėdamas dideles mininkas, būdamas nešvarus ne- kalbesiva, liepsiva ir tėveliams _ bfit mfln rodofj reikift npapsi. lintipg, kol jauni esam, stengkimės Antrašai Administracijos Draugy 

tik kad patrf sunaikina savo svei- angliškai šnekėti.” kigti> reikift vigiema vaikamg iie.'dorų, 0 tik susispėtę į vieną ryšį J stės’ ŠVl Kazimier0 Kar- (»nt
katą bet ir kitus užkriečia liga “Jonukai”, tarė Onytė; “o|tuviams priminti, kad tai negražu
ir šiandien į tuos namus žiuri delko tu taip prisirišai prie ang-' išsižadėti tėvų kalbos ir būti iš- 
lyg į užkeiktą urvą ir vien tik liškos kalbos, delko nori savo' gamomis; padarykit savo tarpe 
iš apsileidimo ir nežinojimo pa- tėvelius išsižadėti ir dar tėve-1jaunimo draugystę, kad savo tar- 
grindinių dėsnių sveikatos. — ]įus priversti angliškai šnekėti.'pe kitaip ir nešnekėti, kaip tik

von susidėjus daug daugiau gali-1 
ma nuveikti, negu keliem asine-,

L’žprašo

ORAUGIJįJ REIKALAI.
ir turėdamas dideles mininkas, būdamas nešvarus ne- kalbėsiva, liepsiva ir tėveliams 

išlaidas namų užlaikymui tvar
koje ir švarume, negali tada tu
rėti gero nuošimčio ant indėto 
namnosna kapitalo. Ir jis tik 
tai daro, ką neatbūtinai miesto 
“nrdinansas” įsako daryti. Mie
•rto “ordinansas” įsako aiškiai Čia visada kaltė puola ant ne- Juk nios, Jonuk, esame lietu-
— kiemą užlaikyti švariai, išma- .švarios būsto šeimininkės. Tad 
tas namų kaip tai Šiukštas, mėš- nėr ko stebėties kaip sveikatos 
lūs, pelenus laikyti tam tikruo- taip doriškos pusės žvilgsniu^ kas

viais
‘Tai niekis, Onytė; lietuvių

lietuviškai ir rūpinties, kad į tą 
draugystę kuo daugiau prigulėtų. 

“Tiesą kalbi, Onyte; pritarė

■e stotkuose ir tam tikrose vie
lose- koridorius netik kad nu- 
5 ’iesus laikyti, bet ir bedulkių, 
ir nuplautus; pašalės, rynoR, taip 
vadinami basementai, kad būtų

tuose būstuose dedasi.
3. Miesto urėdrinkas.

jis bus sveikatos

kalbos nereikia nieks lietuviškai Jonukas, "eisiu ir darysiu kaip
Ar tai npbenor 8nekėti’ kam dftr ir1 ,r‘an sakai”. Ir ėjo Jonukas į jau-

. . mums to bereikia, dar lietuvių (tarpą, nuoširdžiai kalbino
... • x- i kalba anglikai išjuokia, tad kam vientaučius neniekinti savo kal-spektorius ar namų mvestigato- f. . ...... . save ant juoko statyti .rius visvien, kada jis meina to- bos, sutvėrė jaunimo ratelį, kad

“DRAUGO” KNYGYNAS
atidarytas Sausio 11-tą dieną

Galima gauti įvairių įvairiausių 
knygų ir laikraščių lietuvių kalba 
spaudintų Amerikoje ir Lietuvoje.

Galima pasirinkti įvairių maldaknygių, nuo 
pigiausių iki brangiausių, taip-pat rožančių, 
Škaplierių, medalikėlių. paveikslėlių ir tt,

knygynėlių steigėjams, ISsirašantiems už di
desniu*! pinigus nuleidžiame didelius nuošim
čius katalogus siunčiame ant pareikalavimo 
dykai

Adt. 1800 W. 461lt Street, "Draugo" Knygynas

dora, o tik susispetė į vieną ryšį, Town of Lake),
galėsime dorai gyventi, nes drau- Pasėdis — V. Paukšta, 4458 
gijelėje būdami lengvai galėsi- So. Hermitage ū\e.
me persergėti nuo blogų pusių ir *ce‘^ ’r,n‘ Mikalauskis,
neduosime viens antram iškrvpti, . 4/in st.
ištiesoskelio, juk jeigu jauni do-' Rašt ~ L- Abaravičius, 4338
rni gyvęsime,,tai senatvėje džiaug- Hermitage avė.
simės iš savo darbų, todėl į vie- Knygvedis - Jonas Cerniaus-
nybę. Nepoilgam laikui L. Vy- kas> 44a9 So- Wood st 
čių 2 skyrius vaidįs 5 aktų dra- Odininkas - Kazimieras Vana- 
iną “Ponas ir Mužikai”, ljnkįa. 43ol So. Wood st. 
me gerų pasekmių. I Or«ano Užveizdėtojas — J. J.

J. Vaitekūnas.

Liotuvių. Katalikų Federacijos 
Centro Valdybos antrašai:

Prez. Rev. J. Misius, Box 253, 
Elsworth, Pa.

Viee-prez. Rev. F. B. Serafinas, 
10806 AVabash avė., Chicago, IR. 
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.

Bos 105, Esport, Pa.
Kasiniu. B. W. Wosbner, 1514 

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

nis, 318 Fourth avė., Home- 
sted, Pa.

Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22nd 
and Corson st., S. S. Pitts
burg, Pa.

Liet.. Im. Dr-jos Cent. Valdybt ' 
Antrašai:

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

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

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley 
avė., Newark, N. J.

Rašt., A. M. Stanelis, 49 Warwi«W 
st., Newark, N. J.

Visuokiuose susinėsimuose kreip 
kitės prie raštininko.

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

231 S. 4th str., Brklyn N.Y,
Raštininkas — Kun. M. A. Pai*- 
kauskas,

443 Pak avė, Bridgeport Conn.
Kasininkas — Kun. A. Kodis. 

225 High st., Brooklyn, N. Y,

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

“DRAUGĄ”
visuomenės, politikos ir literatūros savaitinįJaikraštĮ±

kurs yra vienas iš didžiausių ir indomiausių 
Amerikos lietuvių laikraščių.

“DRAUGAS” yra lietuvių-kwtoMkų darbinirkų laikrafcii.
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvucnus lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos 

“Lietuvių Rymo-Katelikų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am. 
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininku' ir kitų kai-knrių lietuvių organizacijų.

“DRAUGAS” yTa vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų 
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatus ir publi-

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

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

“DRAUGO” adresas.

DRAUGAS PUBLISHING C0., 1800 W. 46th St., Chicago, IIL——----------
_ ________

Polekas, 1802 W. 46tb st.

“Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIAJr GERIAUSIA 
Greitai atlieka įvairių Įvairiausius darbus

Konztitucijas, plakatus, tikietus, 

užkvietimus ir kitokius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nev&ln užsisakyti velykines kviteles.

------- i-------------- Spauzdinanie parapijų atskaitas-------

Spaudina

pigiai
Raides statomos didele — nnaujausiojo patento — 

mašina “Linotype'.
Sutrukime darbuse nebus, nes spaustuvė aprūpinta 

pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

Adresuokite “DRAUGAS”

1800 Weat 46tH St., Chicago, III.
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Blaivybės Dirva.
BLAIVININKŲ DOMAI.

Kokiu būdu galima laimėti dau 
Kiaušiai atlaidų ypatingai l*il- 
uiemsiems Blaivininkams ?

Sužinojome' iš Blaivybės kate
kizmo kad Šventas Tėvas patvir
tino agregavimą arba suvienijimą 
Pilnosios Blaivybės su Apaštalys
te Maldos vienybėje Saldžiausios 
Jazaus Širdies — tuo būdu Pil
nieji Blaivininkai laimi visus At
laidus, suteiktuosius už kiekvie
ną gerą darbą nariams Apašta
lystės, ir suteiktuosius Pilniems 
Blaivininkams. Blaivininkai, ar

ia tokio pasielgimo moterų ir nier-

New York. Šv. P. M. Aušros 
Vartų parapijoje. Blaivybė pui
kiai stovi, ką parodo iškilmin
gas praeitųjų metų seimas.

Minersville, Pa. Čia negalima 
praleisti nepagyrus kai-kuriuos

apsiaustu, nuplyšęs. Kada sesuo 
neduodavo jam degtinės, tai jis 
viską, kas papuldavo vogdavo ir 
nešdavo smuklėn mainyti ant 
degtinės.

Dar ne galas.

Redakcijos Atsakymai.
Mariutei. { Aitą numerį nebesuspėjo- 

me sudėti. Išapauzdįsime kitame nu
meryje.

Jonui Bale. Tamstos žinutė geriau 
tinka į apskelbimus. Nedėsime.

Ten Buvusiam. Tamstos žinutė pa
naši į apskelbimą. Nespauzdįsime.

Vaitukaičiui. Tamstos struipsnelio 
nedėsime. Apie tą-pat jau buvo “Drau

ba kurie nori tapti pilnais blaivi- tuo visos žmouijos priešu, alko- 
ninkams, turi pirmų pirmiausiai Į liu, svaiginamaisiais, gėrimais, 
išlaikyti vienus ištisus metus ne-j Kun. A. B.
ragavę jokių svaigalu, o tiktai

giau gulima maž daug spręsti, ką lietuvių Pilu. Blaivininkus. Čia 
jos išauklės, o taip-pat apie jų pa- [visuomet puiki karsta agitacija 
eių dorą. Nes dora motina neis j es(į prieš nikolį, čia turi puikius 
smuklę, kame girtuokliai tauškia vadus, puikiai vedama tvarka kuo- 
ir pliauškia įvairias nešvarias kai- poje jr sparčiui auga ju skaičius.
Ims nuo anksto rytelio iki vėlam Valio minersviliečiai! Su jumis
vakarėliui; tiktai tokia eis tenai, sunku kam eiti lenktynėse. Lin- baltgudžiai, lietusiai ir kiti. Su tečiau mes kai-kuriuo iš jų
kuriai augšti ir prakilnus doros ’kėjaine jums geriausios kloties. kruto “tosios tautos neatsižiū- '<<Dr8Uge,> pagvildęsime. Sužinok 
idealai mažai terūpi. Tadgi jau
laikas būtų susiprasti ir išsiliuo- 
suoti iš vergijos karaliaus alkolio, 
o sekti pėdomis anų moterų ir 
merginų, kurios pasistatė sau už 
tikslą visomis pajėgomis kovoti su

PRIEŠALKOLINIS JUDAJI 
JIMAS PAS ŠLOVINUS 

KRAUTOJE.
.XX amžis pasižymi nedidelių 8e” šiek-tiek minėta,

tautų atgijimu,: slovėnai, kroatai, Nepaikam. Kad ir Tamsta ne su ge
rais norais siuntei mums savo klau-

J. V. Kovas.
(Bus daugiau). -

KAIP ŽMONAS TAMPA 
GIRTUOKLIAIS.

(Pasikalbėjimas daktarės 
su ūkininkais).

Beveik juk visi geria, o ne visi

rint į tai, kad kitos tos pačios Tamsta, ką reiškia; “plūs potest asinus 
ar svetimos padermės didelės tau- uegare, quam philosophus probare.” 
tos bent iš dalies suniurę stovi. Ariogalo Raiteliui. Monologą deda

- ... ... . , nie. Lauksime daugiau. Ačiū.Turbūt užviltos praeicia jos neat- 
sižiūri, ką veikia ar neveikia 
didžiulės, nelauka, ar anos va
dovaus joms ar ne, bet pačios 

‘vienos šoka darban. Galima ti-'
palieka girtuokliai. Dėlto gal kėHe8’ kad j°ms seksis> ?es Pra' j

Apgarsinimai.
DIDELĖ KLAIDA.

Profesorius Marcei Nalebe Pa-

už metų jiems yra leisti padaryti 
Pilnosios Blaivybės apžadus ant 
viso amžiaus.

Tokios tai tvarkos Bažnyčia

ŽVILGSNYS Į BLAIVYBĘ

Telefoną. Yarda 720

T. SIMENIENE.
Lh»tUvWMAJlll*«rkfl

Baisui! mokai* pairai Illlnojau. valstijos teises 
Reikale patarnaus diena ir naktį.

4534 S. Wood St. Chicago, III.

PLATINKIT
“DRAUGĄ”

Laimingo gyvenimo visiems jaunikaičiams ir mergaitėms einantiems 
į moterystes stoną ir užkvieėiam visus į mūsų jubilierių (laikrodžių) 
krautuvę.

Pas mus galite gauti visokių auksinių daiktų, šliubinių žiedų, laik
rodėlių ir kitokių dalykų. O labiausiai pirkite šlubinius žiedus, nes 
gausite už žemą kainą, dolerį dovanų ir nereiks rūgoti, kad barzdyla 
apgavo. Taip pat turime avalines vyrams, moterims ir vaikams.

F. A. Bukauskis
4601 So. Paulina St.,

Telefoną} Drover 4407
Chicago, I1L

P. S. Iškirpk šitą raštelį ir atsinešk ateidamas pirkti šliubinių 
žiedų ar laikrodėlių, jis jums padengs vieną dolerį:

jums rodosi, kad girtuokliais tam- d*° da^ -o savęs: šviesties, gt
»a kokie tai nenanrasti nederi kelti kultūn*- materijalin buv ,imtl » omen‘ netlktai maisto 

pa kokie tai nepaprasti, negeriu * t pažymėtinaj Rad tQg mJrumą, bet ir jo daugumą - ti-
žos taiftos stojo smarkiau kovon kėdamas kad dauSuma nevirkšti- 

nimo atsitikimų yra persivaldimo 
daug ką lemia ateičiai' pasekmė, žmones mano kad svei-

TARP AMERIKOS LIETUVIŲ. kurje nemok# gu gaįku įr t.1. Pažymėtina, kad tos ma
Daugumoje vietų, gerbiamieji gerti. Bet ištikrųjų girtuokliu ga-

laikosi suteikime Atlaidų Broli-ikad tarP« (lietuvių tarpe) esą- Ti(?ga, kuoinet jįs jau tampa gir-
joms — nesuteikia Atlaidų tiktai 111,1 tokių asmenų, kurie nors ir 
vienai tautai, bet visiems Katali. pažangus žmonės, inteligentai, ga-

tapti ir I’ats doriausias žmogus. 8U , Darsumaa
Siuom žygiu, noriu pabrėžti ke-|kas maistas ne*ali Jiems kenkti-

katns, ar jie būtų Lenkai, ar Ita
lai, ar Prancūzai. Nieks nie-

lintieji labai daug gero padaryti 
Pilu. Blaivybei, bet ar tai iš ne-

kuomet negirdėjo, kad Popiežius susipratimo, ar iš nenoro, prie 
būtų kuomet suteikęs kitokius Blaivybės labai atšalę, dau-

gelis net ir priešingi ir daug Piln. 
Blaivybės plėtojimosi pakenkia.

Ką-gi padarysi!__  reikia tik
apgailėti, ir toliau tuos vargus ir

Atlaidus Ražančiaus Brolijai Vo
kiečiams Katalikams, o vėl kito- 
kitokius Lenkams arba Augiams.

• Jei vienai Kongregacijai, arba!
Vyskupijai pirmiau suteikia pra- j skurdą, ir sopėjimą širdies ken-
šančiai — tai kitai pąskiaus pra-Įtėti. Ar gi jau mes ir nesulauk- 
šančiai pasako pildyti išlygas;sime, ir neišmelsime Augščiausio-

tuokliu, jo buvusi tvirta valia ir 
visa kas jame buvo gera pražūna, lėta žodžių apie priešąlkolinį vei- neveizint kaip daug jo valgitų. 

kimą pas slovėnus,, gyvenančius Tai. yra didelė klaida. Be riau-
nes girtybė yra didžiausias žudy- . ryĮ^iemius uu0 Adrijatiko jū- ^ulio ir vidurių išpūtimo tokie
tojas žmogaus jausmų ir dorybės. 
Tokių atsitikimų yra labai daug
netik tarp darbininkų, bet ir tarp 
augštesnio luomo žmonių. Aš pa 
ti pažinau asmenis, kurie buvo la-

ros.
Beviešint man pereitą pavasarį

[žmones turi išsiplėtusias jaknas 
1 pasidaro pilvotais ir gelta ap-

? Ryme ateina viešbutin, kuriame jtrauktais su diresni* “Ipnumu, 
‘ aš gyvenau, dvidešimt keli žmo- Nemiegojimu ir kitokiomis ligomis.

, . . . , . . ....................nės kunigo vedini. Išsyk buvo Geriausia Pa^elba Trinerio Ame-
bai geri ir don žmones, VISI JUOS 6 ..... riknnišknc karpinio vvnn plivi, . , , . „ „ .- galima atspėti, kad tai keliaunin-,nkomskas Rarci0«>0 vyno elixi-
gerbe, bet kuomet pradėjo gerti komDanįia ju išvaizda liu- ras> nes Jis išvaro iš lrūn0 visus
prasigėrė, liko beturčiais, pamėtė i tai kaimo gyventojai inereikalin^ dalykus ir virkšti‘

ti, už ką papuldavo į kalėjimus, ir kad ne iš Italijos esą. Susėdo nimo orSanus atlikimui jiems pa
skirtojo darbo. Puikiausia vai-pirmiaus išduotąsias ir tokiuoįjo jiems susipratimo, ir meilės -r ilgiemg metamg Ypatin-’ ipietų 3^2*1 stas ligose skilvio, kepenų ir vi-

būdu laimės tuos "pačius atlai-! artimo! kad pakėlus mūsų tam-' #. pame°nu viena aptįekininką kė arba limonad3 arba selterinį 
dus. Kai-kurie, mano, kad Česnius brolius, ir padavus jiemsL žmogug yedęg ap/1 vandenį, alkolinio gi gėrimo nė
Bažnyčia kiekvienai tautai šutei-i paramą jų silpnybėje, idant iš-l^j raetų senumo. Turėjo 3 vai- v*ens- Kartais kalbėjo jie vo
kia atskirus atlaidus. Jeigu ag- 
regavimas arba suvienijimas esti 
Popiežiaus paduotoji išlyga ga
vimui Atlaidų, tai kas ją išpil
dys, tuo pačiu laimės atlaidus.

K. S.

MOTERS IR MERGINOS! NE
VIETA JUMS SMUKLĖSE.
Vieta įvairių, įvairiausių nedo

rybių ir prasižengimų prieš Die
vą, dorą, ir valstiją, bene bus tik
tai smuklė. Jeigu kas susimušė, 
susišaudė išsilojojo, tai dažniausia 
tas atsitiko smuklėje. Sinūklė yra 
vartai nelaimingų kankinių kara
liaus alkolio į kalėjimą, ligonbutį 
ir į pavargėlių namus. Žmogus 
smūklėje gerdamas nusigeria iki 
proto nustojimni; tada, būdamas 
pilnu bepročiu, ir elgiasi kaipo 
toksai, mėgina tvirtumą savo 
(kumšties ant sprando kitų atsi

traukti iš tos pražūties! kučius. Buvo doras ir išmin- kiškai, (bent kai-kurie), kartais

durių. Aptiekose. Jos Triner, 
1333—1339 S. Ashland avė., Chi
cago, III. Rematizme ir dirgsnių

“LIETUVA ITE”
tomis pačiomis sąlygomis 

EIS SEKANČIAIS 1914 METAIS
Su dideliu priedu 

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

kompletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir gryno
____  AUKSO ZIBDO.

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

____  tus ir t. t. ’ •
LIETUVAITĖ paduos įvairius straipsnius iš moterų klausimo,—rašys

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

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

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

Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.

Tečiau, nors ir labai sunkiai tingag Nelaimėje visiems savo kalba, kurioje buvo girdė- sllPnump tamsta gali užsitikėti
blaivybė žengia pirmyn, nors jii pagelbėdav0> ypatingai betur- ties.karts. nuo karto alaviŠki iŠ'
(Blaiv.) turi labai daug stiprių 
priešų, bet vis dėlto ji auga tarsi 
perlauždama didžiausias ir sti
priausias savo priešų sienas., Riti eidavo ngt gydytie8(

kaip pas daktarą. Namai ir visas

ciams.
Tame-gi mieste, kur jis gy-

veno, labai visi jį mylėjo ir

Trinerio Linimentu.
sireiškimai.

Žingeidumo paimtas užkalbi-
nau kunigą ir sužinojau, kad jie

RAČIŪNO KELIONĖ PO 
LIETUVĄ

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės 
Lietuvos? Lietuva judomuose pa
veiksluose jau Amerikoje. Pir
mu kartu Lietuvos judėjimas gy
vuose paveiksluose ihūsų histori- 
joj. Nepamirškit ateiti ant šio 
perstatymo, pažvelgti į savo gim
tinį kraštą, kurį apleidot. Nekar
tą apgailaujam musų paliktos 
Tėvynės. Daugumas sako: “trok
šta mano širdis dar kartą Lietu
vą pamatyt”.... "

Pamatę prieš savo akis vaizdą,

Prašome siųsti Prenumeratą

“VILTIES” dienraščiui!
Nuo gruodšio 1 d. š. m. “Viltis” eina

Kas dieną,
išskyrus pirmadieniys ir didžiąsias šventes

“VILTIES“ dienrašty kiek galima plačiau nušviečiamas 
Lietuvos, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug greičiau pa
duodama visokių žinių taip iš mūsų, taip iš viso pasaulio gyvenimo.

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

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

Visų, kurie nori turėti lietuvių dienraštį 1914 m., prašome 
išanksto siųsti “Vilčiai“ prenumeratą; tuo palengvįsite admini- 
8*r&ęijai *r ekspedicijai darbą ir padėsite pačiam dienraščio reikalui. 
‘ VILTIES’ ’ dienraščio kaina: Rusijoj metams 6 rb., pusmečiui 3 rb, 
vienam mėnesiui 55 kap. Užsieniuose: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb., 
vienam mėnesiui I rub.

“VILTIES“ Adresas:

Vilnius, Priglandos g-le Bogodielnyj pereulok No. 4, b. 2.

esą iš Krainos slovėnai, kad čia 
jų esanti tik dalis kompanijos, 
[kurioje išviso 650 žmonių, kad

Mums labai smagu ir miela, kad _ _ _ m....,„T";JI esanti tik dalis kompanijos,
mūsų broliai ir seserįs pradeda jo ūkis atsižymėjo gražiausia
susiprasti, ypatingai mūsų jau- tvarka GyveQ(> jįg dideliame 
nuomone. Dabar patėmysiu kur 
ir kaip kruta Pilnoji Blaivybė.

Waterbury, Conn. Čia drąsiai 
galima sakyti, kad yra Piln. Blai
vininkų viršaus tūkstančio, imant 
kartu ir vidutinę jaunuomenę; 
nors visi nepriguli draugijose 
(gal ir Tingulės), bet aiškiai žino
ma, kurie suvis neragauja svai
galų, ypač jaunųjų tarpe (garbė 
jums brangioji jaunuomenė!) Jie

slovėnų išviso esą į 3 milijo-
. x T„ .......................... .. nūs, kad paskutiniais metaismieste. Ispradzių jis visai nieko . 

negerė. Bet gyvenant dideliame 
mieste sunku buvo išsilaikyti vi
sai negerus, nes ten jau toks ne
lemtas paprotys; kur nenueisi: į 
svečius, su reikalų, į vestuves, į 
šermenis, per šventes, visur pir
miausiai vaišina svaiginamaisiais 
gėrimais ir labai dar būva neuž
ganėdinti arba stačiai pyksta, jei 
svetys nieko negeria. Taip buvo

prasidėjęs pas juos smarkus tau
tinis ir kultūrinis judėjimas, o 
taip-pat smarki kova su alkoliu
ir 1.1, ir 1.1. Jų prispaudėjais 
esą vengrai ir iš dalies Austrijos

Priešalkolinis slovėnų veikimas 
taip išrodo. 1902 metais klebonas

Jaukusiųjų smuklėje, už tokį pa j lankus yra Pilu. Blaivybei.

visuomet eina prieš girtybę, žo- jr gu aptįekįninku. Nuėjęs 
džiu, darbais, ir pavyzdžiu, ir prie- kur 8Vegiuosna ar su reikalu, tuoj

(įielgimą ir drąsą, papuola varg
ias į kalėjimą. Bet dar to ne- 
.gana. Alkolis suėda jo vidurius, 
.'jo visą kūną ir jis virsta nelaiinin- 

ligonimi ir jo vieta iki mirties

, . . v . . , v. ,rys Laibach’e) ir kitų veikėjųpristoja seimynmkas su prasimu ... , , . . ..'u.v i *4- ,v i *4 i- ncmiilstaniam darbaviinuisi,
draugija paplito po visą Krain’ą.

J. Kalaų’as įsteigė Laibach’e PerstaUntį Lietuvoje gyvenančius 
priešalkolinę draugiją “ Absti-!mus* ūkusius brolius ir sesutes 
nent.” Ačiū minėtojo klebono bei gelius, pamiršim savo kar- 
(dabar konsistorijos tarybos na- tu°i ka8di«Dini gyvenimą ir ne-

Chicago, UI. Visų Šventų para- :<«išgerkite, na, nors tru- 
pijoje, skaitoma "ir nemaža kuo- puų> jy8 aid mQslj pykstat, jus 
pa Piln. Blaivininkų. Pasidėkuo- jnūsij nemylit, na, kodėl negalite 
jant gerb. kun. Serafinui, ten blai-;nors nlają trupiniuką išgerti.”
vininkai sparčiai kįla pirmyn

Dabar jau besama Laibach’e Są
jungos daugelio priešalkolinių 
draugijų. Kiekviena šalis (Kron-

tai ligonbutis. Tie gi, kurie j Newark, N. J. Čia yra apsčiai į kad
Li!?.?Lnab^ Krain’a, Styrija (Steier-

markt), Gotz, Istrija ir Korintija- - - i - - nau negalima jam gerti. Dar ii-
Jturi geležinę sveikata ir jeigu ne-! Pilnųjų Blaivininkų, tik kažkas ;gai jig ^5^;, bet kuomet ne, 
girtuokliavimas tai būtų galėję
^miaukti žilos ir laimingos senat
vės, tampa valkatomis ir ant gu
jo eina neturėdami nei cento prie

juos sumaišė; buvo pakrikę iš nustojO prašę, toliau nebegalėjo 
kuopos, (gal kįlo nesusipratimai atsiturėti; matydamas, kad pra- 
d ra ligų tarpe ar viršaičių), bet ,je(]a ant j0 pykti — priėmė stik- 

_ kiek girdėt, ir vėl žada viską su- !iįuk^ su ,jegtinė ir prdėjo po tru- 
įlūšios nei pastoges į pavargėlių drutinti, ir kuopą pastatyti į gerą putj ragautį; 0 toliaus ir po pilną 
prieglaudą. \ ienog alkolio vergo, kelią. !stikliuką išgerti tų baisiausių
(jokios nelaimės negali atgrasinti, Orchard Lake, Mich. Mažiutė nuod„. šeimyninkas pamatęs, tad 
•įpuo smuklių, jis geria ir geria, kuopelė moksleivių lietuvių tarpe. jia išgėrė visą stikliuką, pradėjo 
ikoliai grabe užsidaro, tada tiktaijBet tai mūsų spindančios žvaigž- prašyti išgerti ir antrą “nes bū- 
^tampa pilnuoju blaivininku, betldutės, kurios tarsi artinasi prie *•
(ihž tokį jo pasielgimą ar turime nuvargintos žemės ir laukia kada
'tiktai jį vieną tekaltinti, ar jis 
vienas yra kaltas, kad jis yra gir-

(tuokliu? Be abejonės ne tiktai jis sniegais

jau jos galės pradėti tą žemę gai
vintą seniai nuslogiptų alkolio

/vienas yra už tą kaltas, bet ir tie, 
fkurie jį pirmą sykį inpratino, o

Paąuonock, Conn. Čia labai ma
žai lietuvių, bet pasidarbavus jų

taip-pat jį tie, kurie jį auklėjo, tarpe gabesniemsiems, gyvuoja
/[. Teisybė, šeimynos tėvas, ant ku- kuopelė Piln. Blaivininkų.
(rio sprando užveltas visas rūpe-j Hudson, Mass. Nedaug ir čia 
suis užlaikymo šeimynos, maža tu- lietuvių, todėl, ir blaivybė silpniau 
ri laiko užsiimti auklėjimu kūdi-[tarpsta. Mat kur savo bažnyčios 
kių. Ta gi našta, kaip V. Dievas'nėra„ tenai girtuokliavimas pla- 
šiurėdė, tai priguli motinai. Iš-jčiau sparnus būna, išskėtęs, 
auklėti kūdikį tai ne veršiuką ar Youngstown, Ohio. Čia smagu 
kitą kokį neprotinga sutvėrimą žiūrėt, nes Pilnoji Blaivybė pui-
išauginti. Užduotis yra gana sun

iki, bet kas ja užsiima, turi są
žiniškai išpildyti. Nuo motinos 
priguli kūdikio laimė, arba nelai
mė ir nuo lietuvių motinų prigu
li likimas mūsų tautos, nes jos 
yra auklėtojos ateinančios gent- 
kartės; ką jos išauklės, tą mes ir 

^turėsime. Blaivi ir dora motina 
išauklės vaikus blaivius ir dorus, 
bet, iš girtuoklės motinos negali- 
ma laukti blaivininko nei doro 
žmogaus, nes žinome, jog tiktai 
geras medis atneša gerus vaisius. 

^'Dažnai atsitinka matyti, kad ne 
tiktai vyrai, bet dažnai ir mote
rėlės, ir merginos traukia į smuk
les su tuščiais viedreliais, o iš 
ten jau grįsta gerokai apšvinkę ir
Bu pilnais tų svaiginančių nuodų.

(Karuten) turi savo vicesąjungą, 
(Subverband) prie kurios priguli 
visos tenykštės draugijos (pv. 
pas mus skyriai). Kiekvienas vi-

vienam užžibės ant veido džiaug
smo spindulys.

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

Apart šių vaizdelių bus persta
tyta visoki vasaros laukų darbai 
Lietuvoje.

Sekantįs mūsų vakarai su pa
veikslų rodymu bus:

8 ir 9 vasario (nedėlioj ir pa-
cesąjungos prezesas yra drauge nedėlyj) Bažnytinėj svetainėje)
centro valdybos (Ilauptverban 
dės) nariu

Metai sukanka apie Jonines. 
Visuotinieji susirinkimai kasmet 
kitoj šalyj (Kronland) daroma.

site raišas, jei antro negersite ”,, Krain tuj.. dabar n>g(X) narįŲ 
paskui trečią, nes Dievas Traicę 
mylį”, o paskui ketvirta, “nes 
kiekvieni namai turi keturiad ker
čias” ir 1.1. Tokiais tai žodžiais
privedė žmogų prie to, kad jau 
pradėjo po tris keturis stikliukus 
gerti, o kada žmogus vieną-kitą 
stikliuką išgeria; nustoja sąmo
nės ir, atsargumo nuo nusigėrimo.

Tie žmonės, nežino, kad, vai-

Visoj gi sąjungoj: yra 20,000 na
rių. Sąjunga turi savo kancele- 
riją Laibach’e (Polanastrasse 4), 
Ten pat yra viešas knygynas. 
Sąjunga spausdina knygas slo
vėnų kalboj. Pirmojo laipsnio 
nariai nešioja tokius ženklelius: 
gerbą su kardų, palme, ir kry
žium; apačioj parašas: “Absti- 
vent”. Sąjungos kancelerijoj

Pittston, Pa. Prasidės 7 vai. vak.
Seredos ir ketvergo vakarais 

Vasario 11—12 dieną. Burbos sa
lėje Edwarsville, Pa. nuo 7 vai. 
Pėtnyčios ir subatos vakarais, va
sario 13—14 dieną F. Z. Donn 
Hali, Plymonth, Pa. nuo 7 vai.

Nedėlios ir panedėlio vakarais 
vasario 15—16 dieną Bažnytinėje 
salėje AVilkes Barre, Pa. nuo 7 
vai. vak.

Seredos ir ketvergo vakarais, 
Vasario 18—19 dieną “Town 
Hali” (miesto salėje), Forest 
City, Pa.

šindami, jį pražudė; geriau būtų nuoJat dirba du agmeng g<jun 
peilių papiovę, negu vaišindami gft turf girtuokliam8 prįegiaudą,

kiai tarpsta, pasidėkojant geriems 
vadams.

Grand Rapids, Mich. Čia jau se
niai sparčiai dirbama ant Piln. 
Blaivybės dirvos ir kas kartą kuo
pos auga.

su degtine įskiepiję girtuoklybę. 
Nepraėjo dar dvejų metų nno iš
gėrimu pirmojo stikliuko, o šian
die jo negalima jau pažinti. Iš- 
pradžių jisai slėpėsi nuo žmonių, 
gėrė namie slapta, tik retkarčiais 
skųsdavosi, kad esą nesveikas, 
veidas buvo ištinęs lig nuo van
deninės ligos. Paskui betvarkiai

Union City, Conn. čia gyvena .pradėjo žmonėms dalinti vaistus,
daug lietuvių, bet Piln. Blaivybė, 
labai sunkiai žengia, bėda, kad 
daug priešų randasi

Scranton, Pa. Šitoje vietoje lie
tuvių tarpe, jau smagiau darosi, 
čia Piln. Blaivybė kįla, ir auga 
kuopa, Blaivybės mylėtojai giria
si, ir džiaugiasi gerais vadais.

Baltimore, Md. Čia keletas Piln. 
Blaivininkų. Yra labai darbščių, 
kurie dirba be atvangos Piln. 
Blaivybės labui, bet tik jiems tiek 
vargas, kad turi daug priešų.

kolioties su Ii gontinis, kurie atei
davo vaistų ir patarimų. Tuoj 
čia visi suprato, kad jis jau ge
ria, bet pataisyti buvo pervėlu. 
Vaistinę reikėjo uždaryti. Pasi
liko su žmona ir vaikučiais be jo
kio šaltinio pragyvenimui. Vai
kučius atsiėmė giminės, pati nu
ėjo tarnauti ir trumpu laiku nu
stojo proto iš tokios nelaimės, o 
jį patį pasiėmė turtinga sesuo. 
Aš jį netikėtai po dviejų raetų su
tikau : nusigėręs, rankos dreba,

apsivilkęs kokiu tai ntfbteriiku

kurią remia vietiniai žmonės 1,000 
koronų (korona 39^ kap.). Kiek
vieną nedeldienį tam tikri keliau
jantieji mokytojai daro paskai
tas, naudodamiesi drauge kruta- 
mais paveikslais.

►Sąjunga stovi ant katalikiškų 
pamatų. Ypatingai darbuojasi 
priešalkolį liaudies mokyktojai ir 
katalikų kunigai; beto ir šiaip pa
vieni asmens. -Sąjungos kancele
rijoj yra nedidelė priešalkolinė 
paroda, kuri reikalui atsitikus 
keliauja į kitas vietas.

ftmarcoje ties Stein (Krainoje 
įsteigtas fabrikas bealkolinio 
vaisvynio darymui Jo vedėju 
yra kun. klebonas A.- Mokun’as 
(su kuriuo aš mačiausi Ryme ir 
Milane).

Teip tai išrodo priešalkolinis 
slovėnų veikimas! Grąžui

Kun. Ant Steponavičiui1

PAIEŠKOJIMAI.
Jefikau vargoninko vietos, daliu ve

sti chorą ir orchestrą. Mokinaus ir pa
baigiau specijalį kurcą pas Naujalį. Tik 
dabar atvažiavau ii Lietuvos. Turiu 
atsakomus paliudijimus.

J. Jasiukevižius,
547 Henderson str., Jersey City, N. J. 
6, 6, Z

Icikau vargonininko vietos. Nesenai 
atvažiavęs ii Lietuvos. Suprantu sa
vo amatą, turiu kunigo paliudijimą, 10 
metų amžiaus, nevedęs. Jei kuris ii 
gerbiamųjų klebonų norėtų atsiiaukti 
meldžiu kreipties iiuo adresu:

J. A. Blažys,
560 Broad st., Bridgsport, Conn. 
0, 7, 8.

' Ai Ona Vitkaitė, po vyra Straigie- 
nė ieškau Petro Kasmausko iš Kalti
nėnų miestelio, Raseinių pav., Kanno 
gub. Girdėjau gyveno, seniau Cbieagoj, 
o dabar nežinau kur būna. Turin svar
bų reikalą, prašau atsišaukti ant šio 
adreso:

Mrs Ona Straigienė (Vltkattė).
88 Wine st.■* .•> Edirardsville, Pa.

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
NANTIEMS 1914 M.

Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį 
su paveikslais vardu

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

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

NIO“ leidžiamas tam tikras priedas “Artojas“ į kurį rašo daug 
išėjusių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.

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

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

“Šaltinis“ leidžia kas savaitė labai gražų vaikams laikraštėlį vardų 
“Šaltinėlis“

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

“Šaltinis“ visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais. Sulig sa
vo didumo ir gražumo “ŠALTINIS“ yra labai pigus laikraštis, 
nes atsieina tiktai trįs rubliai metams.

“Šaltinis“ yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylines 
laikraštis, nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas sa
vaitinis laikraštis.

Kas nori tikrai gerą ir naudingą laikraštį turėti, būtinai turi užsisa
kyti “Šaltinį“.

Lietuvoje Ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačte, per
M1181* knygynus Ir šiaip per lngallotus prenumeratos rinkikus 
KAI Ii Al 3 rb* 16 Užsieniuose 4 rub.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.

44SPINDULYSn

DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.

žmonės jau seniai laukė dvasiško laikraščio, kur galima būtų rasti 
kinių ir pamokinimų apie mūsų brangų ir šventą tikėjimą. 

“Spindulys“ aiškina plačiai šventą Katalikų tikėjimą, mokina dorai
gyventi, parodo, ką reiškia visų metų šventės ir Bažnyčios 
ceremonijos.

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

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

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

“Spindulys“ duoda daug kitokių gražių dievobaimingų pasiskaitymų. 
Lietuvls-katallkaa, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus metus

laikraštį, kur ras daug savo dūšiai maisto.
“Spindulys“ užsisakant pačte atsieina 1 rb. 00 k., pusei metų —80 ksp. 
Pasižiūrėti siunčiama “Spindulys“ dovanai.

Broll-katallke, pabandyk metams užsisakyti “SPINDULĮ’’, 
tikrai nesigailėsi.

Laiškus Ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“SPINDULYS”, Seinai, Suvalkų gub., Russia.
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PAIEŠKOJIMAI.
Aš Ona Slesaraitė, po vyru 

Abromavičienė, ieškau savo sesers 
Agotos Žilinskienės ir brolio An
driaus Sliesoraičio. Paeina iš Su
vaiką gub., Veiverių gmiuo, Gir- 
ninku kaimo. Du metu kai nesu
sirašome. Gyveno pirma Anglijoj, 
o dabar nežinau kur yra. At
sišaukite šiuo adresu:

Mrs Ona Abromavičienė,
Box 522 IVestville, III.

Paieškau savo brolio, Jono Ar- 
luiuaičio. Girdėjau pirmiau bu
vo Vokietijoj, paskui atkeliavo 
į Ameriką, dabar nežinau, kur 
jis randasi. Jis pats ar kas kitas 
praneškite, už kų būsiu labai dė
kingas.

Juozas Arminaitis.
1560 Baymiler St. Cincinnati, O.

Ant pardavimo lietuviška bučernė. 
Veroj lietuviu apgyventoje vietoje. Vis
kas gerai pagal naujausios mados įtai
syta. Savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Norintįs pirktis atsišaukite į “Drau
go” administraciją (1800 W. 46th 
Street). 6, 7, 8, 9.

Tuojau reikalingas vargoninin
kas. Jaunas, uiokantįs gerai ves
ti lietuvių kalba chorą. Turi būti 
doras ir blaivas. Reikalaujama 
klebono paliūdijimo.

Rev. Pr. Augustaitis.
P. O, Box Girardville, Pa.

KIEKVIENAS KATALIKAS
privalo turėti tą 
naują dėžutę, ku
rioje yra paauksuo
tas škaplerią mede- 
likėlis. Tas škaple- 
riu medelikelis yra 
Bažnyčios leistas

y vartoti, vietoj vil
nonio škaplieriaus, 
vyrams, moterims 

ir valkams. Lėšuoja tik vieuas dole- 
ris su prisiuntimu į visas vietas Jung
tinių Valstijų tr Kanados.

ORUEN SALES CO.
116 West 2nd St. New York City, N. Y. 
5, 6, 7. Dept. D.

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigu rengsite teat- 

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

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

P. O. Box 58, Montello, Mass. 
------- :------------------------------;--- i
25,000 Katalogų Dovanai

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2 c. pačtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame 
rasi visokių geriausių Armonikų, 
mužikališgų instrumentų. Istoriškų, i 
Maldų Ir kitokių knygų, kokios tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Gražių1 
popierų laiškams rašyti su puikiais 
apsiskaitymais ir dainomis, su dru- 
kuotais aplink konvertais tužinas 25c. 
5 tuzinai už $1.00. štornlukams, a- 
rentams parduodu visokius tavoms 
labai pigiai.

Adresuokit:

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

N. Y.

Yeltu! 2 Jotu Veltu! I

j Malonus Viengenčiai: Ar dar rao- 
i kate randas kitiems? Jeigu taip, tai 
įinrašykite į šituos kvadratus, kad sit- 
ina lygintus $15, arba lygiai sumai Ju- 

|sų randos.
Atsiųskit teisingą išrišimą kuogreį- 

ičįausiai. tai gausite uuo mus pilonas
Iinformacijas-sulyg to, kaip likti sa-Extra $25.00 laikrodis $5.75 Įvlntnku 2 pa rceljų._ netolj Netv Yorko,

Nepapra«t»» atsiti- 
kimaa gyvenime.

■ — jlA— Gunti puikų geležin-
kalio vyrų ar moterų 
laikrodį Mes duodame 

Lšllą gražų auksuotu, bu. 
jįhultuvais įvirtau lukį- 
Ltais laikrodi už *5.75 
f Puikus ant akmenų ėji

mas. Garantotas ant 20 
metų.

Svarbu mea pasiųsim 
tą laikrodį su C. O. D. $5.75 expreso lėloms kas 
tik pareikalaus. Duodame tiesa priei priėmimų 
peržiūrėti. DYKAI AUKSUOTAS LENCIUGELIS 
ir PAPJUOŠALAI.

EXELSIOR wATCH CO.
905 Athenaeum Bldg., Chieago, III.

fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo
nių į įvairius biznus, darbus ir pra
monę.

Vienatinė pr ga Jums palikti pilnu 
savininku parcelių visiškai uždyką ir 
tai tiktai par trumpą laiką. Pilną 
gvaranclją gausite nuolatlnam darbai 
ir išstatysim Jums nuosavų namą ant 
Jūsų loto ant mažų mėnesinių lšnio- 
kesčlų. Prisiųskit išrišimus, ta| gausįt 
tolįmesnes informacijas.

Adresas:
Sales Maneger Dept. D.

132 Nassau str., Room 309
Netv York, N. Y.

“.Jaunoji Lietuva”
MĖNESINIS MOKSLO IR LITETUROS LAIKRAŠTS, 

64 puslapiu dydžio, pradės iš eįdinėti Chicagoje nuo vasa
rio mėnesio 1914 metų.

Gaivinti Jaunąją . Lietuvos dvasią; Saugoti, kad ne
sentų ir nebūtų sendinama siaurose užsikirtimo ir 
fanatizmo ribose lietuvių mintis; Gaminti šviesų
laikotarpį mūsų gyvenime ir literatūroje. ----- .
Tai yra “Jaunosios Lietuvos“ uždavinys.

Visi jaunieji dvasioje Lietuvių rašytojai yra kviečiami 
bendradarbiauti “Jaunojoj Lietuvoj“ Redaguoti “Jaunąją 
Lietuvą“ pavesta Kl. Jurgelioniui. *

“ Jaunąją Lietuvą“ leidžia bendrovė, inkorporuota sulig 
Illinois valstijos įstatymų. Bendrovės prezidentu yra Pr. Ki- 
bartas.

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

Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunąją Lietuvą“ nuo pir
mojo numerio. Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.

Adresuokite:
“Jaunoji Lietuvą“ 4611 So. Paulina str. Chieago, III.

“Visada jums tarnauja”
Lackawana Trust Campany

“Bankas, kuriame įnsii pinigai nezns”

400 Lackatvana Ave., Scranton, Pa.

Jei nori kad pinigai nežūtų tai kreipkis į mus.
Mūsų bankas yra legale vieta Pennsylvanijos valstijos,

Laekavvannos pavieto ir Scrantono miesto pinigus laikyti. 
Visuotinis turtas mums įtikėtas išneša viršum 5,000,000,00 
dolerių. , «
PINIGAT priimami taupimui pradėjus nuo vieno dolerio ir 

mokama 3% nuošimčių nuo padėjimo dienos.
PINIGAI siunčiami kasdiena į visas svieto dalis žemiau

siomis kainomis. Greitas nusiuntimas užtikrintas.
Mes perkame ir išmainome visokius svetimų Salių pinigus. 
Mes sutaisome visokius legalius dokumentus ir užtvirti

name juos pas rusų konsulį.
Mes vedame taippat bilas Lietuvoje ir kitur.
Mes samdome lietuvius darbininkus, kurie šneka lietu

viškai ir jus galėsite atlikti visus reikalus aavo kalboje. 
Atvira kasdiena iki 9 vai.

DRANGAS
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TANANEVICZ SAVINGS BANK
JONAS N. TANANEVIČIA, SAVININKAS

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

L

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

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

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

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

TANANEVICZ SAVINGS BANK.
TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS
Visuomet Laikas Pradėti Pinigai Čedyti

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

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

prapulti. Dėk savo pinigus Tananevičio Bankon, kur tavo pinigai kasdien augs ir niekad neprapuls. Šiandieną 
išsiųsk į Tananevičio Banką kiek turi: ar d61erj, ar penkis, ar šimtą. Tuojaus gausi Bankos knygutę ir galėsi 
rokuoties išmintingu ir atsargiu žmogum, kaip tikras Amerikonas. Neatidėlok ant rytojaus, nes tai neatsarg .

“DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mu

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

CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S.xWood st., 
M. Valaskas, 349 Kensington ave 
A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi.
R. Barsis, 1424 S. 4ytfi ave..

BALTIMORE, MD.
J. PautieniuB,

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

Athol, Mass.

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

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis,

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

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

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

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

Lavvrence, Mass.
Knn. J. Halaburda, 1389 E. 21 st 

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. Szukis, 2118 St. Clair ave.,

CLEVELAND, OHIO.

V. Petinas, 416 N. Marshall st., 
PHILADELPHIA, PA.

P. Zaveckas, 425 Pacuon st,
PITTSBURGH, PA.

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

J. Stulgaitis, 122 S. Meade st, 
WILKE8 BARRE, PA

Galima nusipirkti “Draugas“ 
kas savaitė už 6c. pas sekančius 

žmones:
Vaclovas Babavičius, 16 Myr- 

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

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Cam- 

oridge st., E. Cambridge, Mass 
Carse, Rev. Robert St. Patrick’» 
Church, St. Charles, DĮ.,
Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Loveli, Mas* 
Juozapavičius, B. 222 Berry st.,

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

Cambridge, Mass. 
Mickevvicz, J. B. 2135 Sarah at., 

S. S. Piitsburgh, Pa.

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

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

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

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

Jonas Peza, 568 Pleasant st.
Norvvood, Mass.

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

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

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

Užsimok ė jue čia nepa garsin
tiems agentams prenumeratą, 
męs neatsakome.

“Draugo“ Administracija

KELIAUJANTIEJI
Jonas Kulis,

M. K. Petrauskas, 
Iz. Pupauskis,

AGENTAI

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

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

DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletistikai įvairiausio
je jos formoje: novelių apysakų, dramų ir t. t.

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

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

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

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

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

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

įįMeldžiam nesiveluoti užsisakyti 1914 metams 
pirmutinį Rygos lietuvių laikraštį

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

į! “Rygos Garso” adresas: Ryga, Elizavetinskaja ui. 22.

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos 
žmonijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiek
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS“ bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir beparty- 
viškai tarnaus kulturiškie ms jaunimo reikalams. 
“ATEITIS“ gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. 
“ATEITUS“ tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo jw 
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir H- 
nėlių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ“ išleidinės nuo Naujų Metų kooperativiška ben- 
drvė “ATEITIM” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massa- 
chusetts valstijos tiesų reikalavimą.
ATEITIS“ bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $1.56 
metams ir 85 c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrObėiinėe 
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITI8“ galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: 

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

(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai)
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T. LUCAS
LIETUVIUKAI KRAUTUVE

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
5 redalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. <

WESTVILLE, ILLINOIS. |

-< —F

'NAUJAS LAIVAS ’ PRINCIPALLO’

TIK $25.00 | EUROPĄ Z
Regulariškl plaukimai, Bevielis, Po
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos į Rusija.

K A JUTA $45 00
URANIUM STEAMSHLP CO. LTD.
New York .................... 13 Broa<iw:iy

’Chicago 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. 5th Street 
Minneapolis ........... 37 8o. 3rd Street
ŽEMAUSIOS KAINOS IS EUROPOS

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir Mugfauafa 
Banka mieste.

Meka 3 nuošimčius 
sudėtų joje pinigų.

Bell System
ta

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,11110.110 Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ FilIETLVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

“6 nuošimčių.
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama 

3 nuošimčiai.
Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigus ant “che- 

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

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

ETURIOMS ypatoms skiriama linija pa- 
daro reikalą vienas kitam pagelbėti. Ka

da vienas tokios linijos samdytojas naudojasi 
patarnavimu; mažiausia tris, o kartais ir šeši 
kiti samdytojai esti atstumti nuo patarnavimo. 
Taigi savytarpis reikalas nurodo, kad kalbėji--K •
mos per telefoną nebūtų ilgi. Penkios minutes 

paprastai visų priimta už reikalingą laiko il
gumą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

3 E 3E

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR._________

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

«r Skaitli Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. Dr. Bode & Co.

4552 So. Ashland Avė. Chicago, III.

BONA MORS
SODALITY

SIJANESCAIBEDRAL 
MONTREAL ,CAN.

R. H. Morgan

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

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

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

DR. IGNOTAS STANKUS

1210 5. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuv^s_Daktaras

Ofiso valandos: 7
9 iki 11 prieš piet 
2 „ 4 po n
7 „ 8 vakare

i:DARYK DRAUGUS | 
SU SAVO PINIGAIS 1

Padėk savo
. : MARCHANTS 

TRUST CO.

#^488Įc##=JlE»=jt=8s!jnjĮ=B=jt=|M1=S^^
HiSALIN SU NUSIMINIMU!!!į

Gramafonas ant išmo-’ 
kesžio 10c. kasdiena.

Jeigu apamnate mokėti po 10 c. & 
kasdien, tai išsiųnsime Jums ant #! 
išmokesčio labai puikų Oramafoną £ 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas musų gramafonų gvaran 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran-
cija. Išsiųsime naujus specijališ- J 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- 
kus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus. # 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- įt 
talngų ir paaiškinimų įdėdami kra- # 
sds ženklelį atsakymui: 3įĮ

Liberty Commercial Cp, į

233E. 14th ST„ HEW TOBK. H. V. g

Reikalauk Kata- 

liogo.

13 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso uvleto, o 
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubeiiuose; metame 

$3.oo; pusei metų $1.86.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS LESCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

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

BRIDGEPORT’O. 4
3315 Morgan [Strest, - > Teleph. Yards 9

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisaus pačta ?arba expresu

Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė- tūkstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panaeea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo 
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėjimą ti nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro. 
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti 
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikri} is čistų gyduolių, šaukitės ant seka.i-
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - - Chicago, lllino

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc '**xsla

pių, didelio formato ir sut^Jsja 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas ietims $2, putas j motų $1.
Užsirašyt Katalikas” galima kiek

viename laii Rašykite tuojaus, o 
gausite vien., štaliko” numerį pa
matyti veltai.

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan SL, Chicago.

pinigas į 
BANKING 

MAHANOY
CITY, r turėsi draugų, ku
ris bus su jumis reikale.

Ši banka dėkuos jums už 
byle padėlį, kurį jus padė
site arba prikalbinsi savo 
draugus padėti.

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

D. M. Graham, Frez.
D. F. Guinan, Ižd.

MERCHANTS BANKIN6 TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

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

G. N. PostlethwaiU, 
iždininkas.

Mandagus patarnavime*

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600--4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus Į Banką užččdyjimui nuo 
vieno dolerio Ir dautriaus ir mokame trečią 
procentą ratomin ant metq. Siuučiame pinigu, 
1 visas dalis aviete piriai, ąrrelui ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame Ir 
parduodame. Pardundame Aifkortes ant visų 
linijų i krajų Ir ii krajaus. taips-i tikietus ant 
vcležiukelių po visa Ameriką ir Europą.

Musų Ranka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir dunda rodą lie
tu viams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminftu antrašu.

z V
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NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Verte

JONAS KMITAS

Yra tai labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yra *ai 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 antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street, - Chicago, IU.

Rašyk tuojaus.

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8jryto ligi 11 ryte

3i09 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 

CHICAGO,Įl ILLINOIS

nuo 5 vakare ligi 8 vakare J
9

i *

GERIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.
Stiprina skelpą, sujudina šaknis, plaukus padaro švelnius, blizgančius. Yra geriausias 
vaistas nuo pleiskanų Idenndruff. Vartojant du ar tris kartus savaitėj sustabdo slinkimą 
plankų. Trlnkie gerai ant skelpo į šaknis kas antrą ar trečią dieną.

< Preke 50 centu ir $1.00
F. A. POSZKOS Aptieka

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

r Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

W. D. BOCZKOWSK1 _ CO.
Mahanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

WIlkea-Barre, Pa.

UNITED "STATES DEP0S1TART

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

Už andėtus pi d i gus mok'. 3-4i$ 
nuošimti.

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

“LITWA”
Vienintelis lietuviškas laikraštis lenkų kalboj, eis ir to

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

Norintiems geriaus susipažinti su “Litvva” siunčiame 
veltnj numarins. Nauji ėmėjai, kurie paskubės su “Lituos” 
ujžsisakiinu gaus paskutinius N. N. šių metų dikai:

Lietuviškyjiį Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, ažtuonių šly
nu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L

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

OERO8 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa 

iiuo antraia: *

Mother Superior,

St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

I .D»tibovsu ’ vaHjo. v la.«Ag«• »••».
:|i 'fr/įf Įt/I

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: lįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- , 
loid’u, sarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar

bu* atlieku arti*-Q 

tlikai.

__ I. A. Norkums
Irt MELUOSE, ST., MONTELLO, MAAS.

Jei Žinotum
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum

Bordeno pieną
IM MILK

Dr- RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
pras'alina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbsvgntis dėl Niksterėjimų, 
Kaišui*./ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytoja šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.

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

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

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

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

F. AD. RICHTER & C0.
74.80 WASHINGTON ST., 

YOUK, N. Y.

VAIRAS

Literatūros, dailės, mok-| 
slo, visuomenės ir politi-o 
kos laikkraštis, gražiai il-^ 
iustuotas, ant dailiaus po-S 
pitrio, 30X22 santim. pa -g 
vidalo, 24 pusi. leidžiamas^ 
inteligenti) būrelio, pradės g 
eiti Vilniuje nuo šią Nau-£

;------- jąją Metu po du kartu per 3
mėnesį. .. f

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz-
deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jau pasižn-1 
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius, $ 
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė Cindlionienė, kun. Gustaitis,^ 
M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun. 
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: Jarosevi-J 
čius, Rimša, šlapelis, žmuidžinavičiua. $
VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metu 1 r. 50 J 
k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų,S

2 r. trims mėnesiams. o
Vairo Redakcijos ir sdministr. ardegas šoik: Vilnius, Makar- 
jevakaja, 15. “Vairo” Leidėja8 Redaktorius A. Smetona.
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