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bių. Vagsta, kenčia nežinėje, 
inkrinta į girtybės iuprotį ir 
taip toliaus, o to viso išdava ne
kultūringa jaunoji karta, kuriAuų dieną kalbėjau apie vyrų

amatus ir nieko neprisiminiau , , » ,T . yra daug ko pasilikusi nuo čekų moterėles. Jos ant . , ° ,ir kitų tautų jaunuomenes, kuriapie musų 
manės galės ir turės tiesų parū- 
goti. Nes ištikro, jei vyrui rei
kalingas koks nors amatas, tai1 
kuo gi moteris blogesnė už vyrų, 
kodėl gi jai neduoti to, kas pa-

taip-pat ima savo pradžių iš atei
vių motinų, bet kurios turi kitokį

| paties gyvenimo spratimų. 
l Kas gi čia kaltas? Niekas ki-

, . . . _ , į tas, kaip tik mūsų pačių tamsu-
lengvintų jos gyvenimų Dabar, -r nemokėjimas pažinti> kas 
juk visų sakoma, kad Amenko-1 q kag bloga. nežinojimas

gyvenimo aplinkybių, arba, taip
pat nemokėjimas savo amato. 

Nekalbant jau apie namų ir

je užstojęs feminizmo amžius, i
Tik reikia apgailestauti, kad taip ‘ 
yra pas kitų tautų moteris, bet 
ne pas lietuves. Lietuvės dar , visuomenės gyvenimo reikalus,tebėra toli nuo amerikonui pa- .... . . , . , _.........  , . . , kiekviena moteris turi būti spe-silikusios. Žinoma, tuo nėra ko j cijalistė savo užsiėmime. Turi
stobėtios, nea mil, ,r vyreliai ne- kai i>u va|gis
toly dar tenužengę, nno Benovee. koM reiMa
gi yra dar įgyvenus, nuomone, kamb i5vaIvti ir kad tai „j.
kad moteris negali būti už. vyrą 
gudresnė. Kad toji numonė klai
dinga, tai nėra kų nei kalbėti, 
nes visiems žinoma, kad moteris

kia daryti ne dėlto, kad žmonės 
mato, bet dėl ko kita. Be to tu
ri žinoti daug kitų dalykų. Ge-

... .. i rai. Bet kur tai visa sužinoti?
kaikuriose antyse netik k, susitinkarae su klau8imUi
b I i, turi liti uz tyra pra - . knrj Lietuvoj buvo taip lengva
nesnė, apsukresnė, jei mes nori
me kilti kultūroje. Nuo moters
priguli priaugančios kartos kul-1, .T . . „ .... i kvti sunkiau, nes kitokios gyve-turims stovis. Kokius ji įsaukles . , ~ , ,, I mmo sąlygos. Tas atsakymasvaikus, toki bus ir jaunoji kar- , . , ... .... • . •. bus, kad reikia mokinties ir tai
ta, o nuo jos priguli kiekvienos

atsakyti, beje, kam mergai rei
kalingas mokslas; tik čia atsa-
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siekęs savo tikslo, kų pripažįsta 
rusų ir užsienio veikėjai.

Gi Barkas turėsiąs rūpintis 
valstybės pinigus taip vartoti, 
kad daugiau naudos turėtų pa
tįs rusai. Pirmučiausia ketinama 
įvesti valstiečiams lengvoji pas
kola.

Goremikinas, sako būsiąs minis- 
terių pirmininku tik laikinai. Jo 
vietų esą užimtų ūkio ministeris 
Krivošeinas, bet to negalėsią bū
ti dėl pastarojo nesveikumo.•

Goremikinui stojus ministeriu 
pirmininku, sako, atsistatydįsiąs 
užsienio reikalų ministeris Sazo- 
novas, kuriam Goremikinas esųs 
griežtai priešingas. Spėjama ir 
daugiau svarbesnių permainų.

“Šaltinis”.

LOCK5
kinties prie vietinio gyvenimo.

, . . _ . O norint mokinties, nėra taip jauKokios gi musų Amerikos lie- . .. ., , . v , sunku. Tik reikia gero noro, patu viu moters? Abelnai pažvelgus . ,sirjzimo, beto,

tautos ateitis.

mes rasime, jog jos dalijasi į du 
paštų aplinkybių padalinta sky
rių : ateivės ir. čiagymės. Dides
nė jų dalis tai atkeliavusios iš 
Lietuvos. Jos daugiausia pri
valo mums rūpėti. Čia gimusios 
yra užaugusios, taip sakant, vie
tinėje atmosferoje ir daugiau ar 
mažiau apsipažinusios su gyveni
mo aplinkybėmis. Daug kas rei
kia ir joms dar patarti, bet ne 
tiek, kiek toms, kurios atkeliavo 
iš tėvynės.

žinoma ir kant
rybės.

Moterų švietimu turėtų pasi 
rūpinti nevien pačios moters, bet 
ir vyrai, ir globėjai, čia gi gi
musiomis patįs tėvai. Atvažiavus 
į Ameriką, kiekviena mergina tu
rėtų atsiminti, su kokiu tikslu 
atvažiavo. Ir netiktai ji turėtų 
atsiminti, bet ir tie, kurių glo- 
bon ji atkeliavo. Reikia žinoti, 
kad nei viena iš jų neatkeliavo, 
manydama dirbti visų amžių 

Kaip žinome Lietuvoje moteris dirbtuvėje. Tai kam gi jų sių-
nuo vyro gerokai pasilikus ap-!sti ten dirbti už kokius tris do'

i lerius savaitei ir naikinti jos 
sveikatų ir progų pažinti šalį. 
Ar ne geriau jų leisti į kokių ap-

Panamos kanalas jau užbaigtas ir laukii 
okeano į kitų. Jungtinių Valstijų kai 
garbė, kad pirmų kartų perplaukti šį kana 
išrodys didelis vandenių • pripildytas Gatun

Tcada per jį plauks pirmasis laivas išvieno 
storius nuspręs kuriam laivui prisieis toji 

a tai turės atsitikti. Paveikslas rodo, kaip
Snys.

POLITIKA. RUSSIA.

švietos dalykuose. Kada tėvas 
sūnų veža į mokyklų — sesutė 
turi likti namie, nes kam, girdi, v
mergai mokslas, juk ji nei ku^i-!sisvietusi^ seimyną uz nam* tar‘ 
guį nei daktaru nebus, ir į k

kaip iš viso rengimas miestuose 
tai rengiamos prie tos kovos abie* 
jų pusių tiek Vilios, kaip ir Huer* 
tos. Tik tas rengimasis laikomas 
slaptoje. Neleidžiama jokių ži
nių. Viskas aštriausia cenzūruo
jama.

Huerta paskelbė naujus karei
vių rinkimus. Ligšioliai jis tu
rėjo po savim nuolatinių karei
vių apie 200000 vyrų. Nori dar 
surinkti koki 50000 vyrų. Beto 
jis turi daug nenuolatinių karei
vių. Ir jeigu visos skaitlinės, ku
rias Huerta paduoda, būtų teising-- 
gos, tai viso būtų apie 300000 vy
rų. Taigi nėra nieko indomaus 
kad jis nei manytė nemano nusi
leisti.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Praėjusių savaitę, tarpe kitų. 
dalykų, AVasliingtone svarstoma 
raportas Alaskos geležinkelio ko
misijos. Tos pačios komisijos pra
nešimu Alaskos geležinkeliams

MEKSIKA.

Neveizint į tai, kad žudimas 
svetimų šalių padonųjų atneša 
šaliai nemažai nemalonumų, už
mušimai Meksikoje nesiliauja.
Laikraščiai praneša, kad ir vėl 
vienas amerikietis nužudytas. Nu
žudytasis buvęs Tecarte, Cal. kra
sos viršininkas, F. V. Johnson, j išlaidos neturi būti didesnės, kaip 
Tokie žudymai labai erzina Jung- 35 milijonai doIerių. I§ ty pinig^ 
tinų Valstijų valdžią. Čia reikia . .

| dar pridėti ir tai, kad kitos vieš- . . .
patijos taip daug trukšmo kėlu- ^u°ja,ls* Tas milijonas turi būti

išmokamas iš valstybės kasos.
• I ' t-

Naujo geležinkelio rei
Prezidentui suteikta didelių valiui 
Jis turės pasirinkti tiesų valdinio** 
kus ir agentus, paskirti jiem# 
algas, duoti patarimus, kaip 
darbas turi būti varomas, arų- 
pirkti reikalingus uostouse 
esančius geležinkelius. Jis ga* - 
lės geležinkelius pavesti pačiai 
valdžiai arba juos parsamdyti, ga
lės nuskirti važinėjimo kainas, it* 
daug kitų dalykų. Mašinos, krt* 
rios atliks nuo Panamos kanalą 
jei pasirodys naudinga, galės bi?* 
ti pavartotos prie geležinkelio sta* 
tymo. Naujas geležinkelis bus ne* 
ilgesnis, kaip tūkstantis mylių. 
Su įtaisymu to geležinkelio mai* 
noma atidaryti Alaskos šalį vi
sos Amerikos naudai. Visi turtai, 
kurie dabar guli neišnaudoti, 
tinkamai apdirbti ir neš nauč 
visai šaliai. 4

sios dėl Bentono užmušimo, nu
žudžius Johnsonų, nai viena neno
ri nė atsiliepti. Jungtinės Valsti
jos mato čia jų asmenes garbės 
įžeidimų.

Kai kurios Europos viešpatijos 
įteikė Jungtinėms Valstijoms tei
sę ginti jų padonuosius, kurie 
gyvena Meksikoj. Sekretorius 
Bryanas pasiuntė apie tai prane
šimų Carranzai, kuris nei jokio 
atsakymo nedavė. Tokį jo pasiel
gimų visi supranta, kaipo igno
ruojančių Jungtinių Valstijų val
džių. Matydamai tai Amerikos 
politikieriai pradeda murmėti 
prieš AVilsono laukimo politikų.

Nors nesusipratimai su Jung
tinėmis Valstijomis ir iena didyn, 
bet nemažėja nei karės padėjimas 
Meksikoje. Visi pranešimai, ko

riausias Airijos sekretorius. Jei 
jis pereis per žemąjį rūmų ir 
tretį kartų, tai, karaliui leidus, 
lordų rūmo atmetimas nieko ne
gelbės. Jis įneis galėn ir be jų. bumus *ir ypatybes 
sutikimo. To biliaus priešai de- i gtaį ką sako:

Paskirtas naujas ministerų pir 
mininkas ir tūli ministerijos na-

Apie naujų ministeriu ga- 
Šaltinis ’ ’

JAPONIJA.
Viena bėda >— ne bėda, sako 

lietuvių priežodis. Tai ypatingai 
mes matome šįmet Japonijoj. Ne
kalbant jau apie įvairius politi
koj nesusipratimus, viena po ki
tai eina nelaimės iš gamtos pu
sės. Nesenai rašėme apie išsi
veržimų vulkano Sakura Džima, 
tai dar nesenas atsitikimas ir 
daugelis žmonių nespėjo užmir
šti. Štai laikraščiai praneša ir 
vėl naujų ^malonių žinių, tai 
baisus žemės drebėjimas, nuo ku-

da visas savo pastangas, kad tik 
bilius būtų sulaikytas. Jie bau
gina kai kuriuos atstovus na
mine kare, kuri būtinai įvyksian
ti, jei tik Airija gautų savy val
dų. Ulsterio partijos vadas, Ed- 
ward Carson, kad jis užtikrinąs

riai.

Delei naujų ministeriu paliko, 
kaip paprastai, daug šnekų, spė
jimų.

Goremikino paskyrimas minis- 
terių pirmininku suteikė daug 
džiaugsmo Valstybės Tarybos de

naitę. Čia gaus tų pačių algų, 
kaip ir dirbtuvėje dirbdama ir
gaus progos pasimokinti, kaip' rio nukentėjo Hundo salos gy. 
vesti namų tvarkų, apsišviesti. į ventojai) ypatingai miestas Aki- 

tėvais, prisižiūri, kaip rėkia na-; Tiesa, čia gal prisieis kiek sun- Tikrų žinių apie tų baisų at- 
mie darbas dirbti ir, kas svar-! kjau d^rbtl> ^as darbas nenu- sjtįkmą dar neturime, nes su- 
biausia, atėjus į metus laukia,
kada atjos žadėtasai ir paims sau 
už šeimininkę. Seniau to ir už
tekdavo ir nebuvo perilgas toks 
laukimas: kad ne vienas tai ki
tas atsirasdavo ir pasiimdavo sau 
už šeimininkę. Nors ir be mo
kslo, bet patekusi į tokias pat 
gyvenimo sųlygas, kokias namie 
būdama turėjo, galėjo gyventi 
taip-pat kaip ir pas tėvus būdama.

Laikai keičiasi, o su jais mai
nos ir žmonijos gyvenimas. Ke
liams j užrubežį ir įvairius mies
tus atsivėrus vaikinai būriais pra
dėjo apleisti tėvynę, pradėjo ma
žėt ir naujų šeimynų tuo-
kimas. Merginos, kurios vien 
tik ramiai laukė atjojan
čio bernelio, pradėjo vy
ties pabėgusius vyrus. Atra
do kelių ir j Amerikų. Ir čia pra
sidėjo lietuviškų šeimynų tvėri
mas, tik jau ne Lietuvoje, ne ant 
ūkio, bet toly už jūrių marių, ir 
didesniuose ar mažesniuose mie
stuose.

Persikeitė namai, persikeitė gy
venimo aplinkybės, tik pasiliko 
tos pačios namų šeimininkės ir 
tos pačios įsigyvenusios nuomo
nės. šeimininkavimo būdas nors 
Lietuvoje buvo ir geras, bet čia 
pasirodė netikusiu. Toji pati mo
terėlė, kuri būtų gera šeimi
ninkė Lietuvoje, kuri būtų galė
jai išauginti gerus ir sveikus 
vaikus, čia to padaryti nepajė
gia. Nežino gyvenimo aplinky-

riu menę eiti nereikės. Ištekės — 
visas mokslas ir nueis niekais. 
Taip ji ir lieka namie, esti gu

e,s veltui. Pradėjus vesti savo. trukinėjug teiegrafų vėloms, jo- 
šeimynos gyvenimų, žinos, kaip kil> žiniŲ ig tėn negaunama. Iš 
užlaikyti namų tvarkų. Nereiks ^autųjų žinių pa8irodo, kad su- 
sarmatyties padėti ant stalo sa-1 naikinti Įrįg raipstai _ Akita>
vo pagamintų valg,. Mokslo kad Kowa.Kubi ir Kitameno.' Gmono 
ir nedaug turės, bet bus apsi
švietusi, ir žinanti savo amato, 

tai daug ko priduoda laimin
gam šeimynos gyvenimui. Beto, 
žinoma, yra ir kiti dalykai, ku
rie prisideda prie šeimynos lai
mės, bet namų tvarkos vedimas 
turi būti pirmoje vietoje.

Amerikoje gimusių sesučių gy
venime galima patėmyti kai-kas 
skirtinga. Bet ligšioliai ir jų 
svarbiausias amatas dar tebėra 
namų tvarkos vedimas.

Taigi tie tėvai, kurie atiduoda 
jaunas savo dukreles į dirbtuves, 
ar ofisus daug geriaus padarytų, 
kad leistų kiek jų turtas išgali į 
mokyklų, o iš mokyklos pasių
stų į dorų, švarių, apsišvietusių 
šeimynų prisižiūrėti ir išmokti, 
kaip reikia vesti nanllj ūkis. Ta
da nebus tiek daug nelaimingų 
šeimynų ir suvargusių blogai iš
augintų vaikų.

Net ir tos, kurios eina į dirb
tuvę, turi progos namų vedimo 
išsimokinti, lankant vakarines 
mokyklas. Beveik kiekviename 
mieste vakarinėse mokyklose, žie
mos I aiku, mokinama ir namų ve
dimo dalykai. Už mokslų mokė
ti nieko nereikia. Kodėl nenau- 
doties tuo, kų pati valdžia mums 
teikia? M—a.

upėje atrasta šešesdešimt lavonų. 
Toje apielinkėje sunaikinta 320 
namų. Nuo žemės drebėjimo už
griuvo Cuinmdato vario kasyk
los, kuriose tuo laiku dirbo dau
gelis žmonių. Apie tris šimtus 
darbininkų tebėra gruvesiuose. 
Ar jie gyvi ar mirę niekas neži
no.

Labiausiai nukentėjo miestas 
Akita, kuriame buvo apie tris
dešimt tūktsančių gyventojų.

Su žemės drebėjimu pradėjo 
veikti1 (netoli esantis vulkanas 
Asama Jama. Tas vulkanas tai 
didžiausias veikiantis vulkanas 
visoj Japonijoj. Ligšioliai jo vei
kimas buvo nežymus, bet po že
mės drebėjimui pradėjo kaskar- 
tas labiau apsireikšti. Gyvento
jai baimėje. Bijosi kad neatsi
tiktų tas pats, kaip ir 1783 m. 
kada jo ugninėje lavoje žuvo ke
letas sodžių ir daug žmonių.

ANGLIJA.

.. »*s » fcV J

šiniųjų kuopai, kur Goremikinas 
350,000 dolerių apginti savo nuo- senjaį yra veikliu nariu. Dešinieji 
monę. Anglijoj pačioje eina di- tikisi gausių dabar daugiau in- 
delė agitacija, kad paremti UI-i takos valstybės gyvenime. Jiems
steriečių nuomones. Po visų ša- ■ naujasis pirmininkas būsiąs daug ______ ._____  r________;_
lį renkami parašau po reikalą-, geresnis, negu Stolipinas ir Ko-įkįUO8 gauname iš Meksikos lyg 

parodo, kad jiems, ir dabar plė
šikams sekasi geriau, neg kon-

vimais, kad bilius būtų panaikin-' koveevas. 
tas. Reikalavimuose gųzdinama,! Kairieji tečiau nesitiki jokių 
kad jei valdžia suteiks airiams permainų politikoje, nes viena —
savyvaldą, tai kiekvienas pasira
šantis prisižada daryti kas tik

vidaus reikalų ministeriu, toliau 
palieka Maklakovas, o antra —

bus galima, kad tik tas bilius; Goremikinas negavo valdyti 
neįeitų į veikmę. j atskiros ministerijos, bet paskir-

stitueijonalistams. Jie plėšia žmo
nių turtų, arba geležinkelius ir, 
kiek galėdami, naikina šalies pa
dėjimą. Iš Naco praneša, kad 
sukilėlių būrys suardė du tiltu.

Liberalai tų visa vadina tik ■ tas vein tik ministeriu pirminin- j Būrys buvo nuo kitų sukilėlių at-
pasidavimu. Nes kaipgi gali pa
vadinti tokias nuomones karės 
viršininkų, kurie esą prisiekę pil
dyti kiekvienų valdžios reikala
vimų. Konservatyvai reikalauja, 
kad tas kalusimas būtų paduotas 
šaliai referandu nubalsuoti. Vy
riausybė pati laikosi tos nuomo
nės, kad referandumas ir gene- 
raliai rinkiniai dalyko bėgio ma
žai tepermainys. Ji pati pripažį
sta savyvaldos reikalingumų. Pa

ku- j siskyręs ir manoma, kad papuo-
Geromikinas yra gimęs 1849 m. lęs Iluertai į rankas. Nuo lap

kričio 18 d. sukilėliai nužudė 
penkius kunigus, trįs kunigai su

kilęs iš Novgorodo bajorų. Jisai 
jau kartų buvo ministeriu pirmi
ninku. būtent — po Vitės. Aplei
do Goremikinas tasias pareigas 
8 (21) dieną liepos 1906 m. drau
ge su paliuosavimu pirmosios Dū
mos.

Kokovcevui atsistatydinus nuo 
vietos, atsistatydimo ir trįs jo 
padėjėjai: Novickis, Vėberis ir

1 sak išsitarimo ministeriu pirmi-, Pokrovskis. Jie Augščiausiuoju 
ninko Asųuito. Vyriausybė esan- poliepimu paskirta V. Tarybos 
ti pasirengus duoti reikalingus nariais.
patarimus, taip, kad be didelių Naujasjii pinigyno ministeris 
nuostolių tai iš vienos kaip ir 1 Barkas esųs Stolipino žentas, ku- 
iš kitos pusės sutaikinimui kelias riam uošvis nupirko dvarų Tel- 
būtų atidarytas. Ministeriu pir-I šių, apskrityje, netoli Lušos ato
mininkas patarė duoti kiekvie- ties. Jisai pagal amžiaus yra jau
nam Ulsterio pavietui atskirai niausiąs iš visų ministeriu. Bar- 
balsuoti ar jis nori prisidėti prie, kas palinkęs prie dešiniųjų, bet

Airijos savyvaldos bilius, ku
ris jau> du kart perėjo per že» 
mųjį rūmų ir kiekvienų kartų 
atmestas lordų rūme, dabar įneš

Airijos savyvaldos. Kiekvienas 
pavietas, kuriame būtų daugiau 
nenorinčių «balsų neprigūlės prie 
Airijos per pirmuosius šešiuB me
tus nuo atidarymo Airijos parle
mento. Pavietas prigulės, kaip 
ir dabar prie Anglijos ir jokių 
ryšių su Airija beturės. Tuo ma
noma, kad norintieji dabar prie 
savyvaldos prisidėti po šešių me-tas trečiu kartu, 5 d. kovos.

Jį įnešė Augustinas BirreU, vy-'tų patįs pražystos, ______

labai ramaus būdo ir nepritariųs 
Puriškevičiaus, Markovo ir į juos 
panašių trukšmingajai politikai.

Kokovcevas pripažinta gabiu 
bankininku, mokėjusiu sukrauti 
valstybei didelių turtų. Bet jis 
nedaug paisęs materijalio žmonių 
kilimo ir nepritaręs perdidelei 
nacijonalizacijai, nesirūpinęs vi- 
sų-ko atiduoti išimtinai rusams, 
vadinasi jam rūpėjęs grynai tik 
valstybės pinigynas, kame ir pa-

PRANCŪZIJA.

Prancūzijoj iškilo baisus su*» 
bruzdimas. Nuo pat Drayfuso 
laikų nebuvo piliečiai tiek su* 
bruzdę, kaip šiomis dienomis^ 
Visas neramumas kilo iš to, kad 
finansų ministerio Caillaux moto* 
ris nušovė prancūzų laikraščio! 
Figaro redaktorių, Gaston Cal* 
mette. Del to atstikimo atsis** 
kė jau keli ministeriai, žmonėai 
renkasi gatvėmis šaukdami “ša>* 
lin respubliką, tegyvuoja kars* 
liūs”. Po gatves žmonių buria! 
dažnai susiremia su kareiviais^ 
kurie nemielaširdingai tvarkai 
įniršusių minių.

Poni Caillaux suimta ir paso* 
dinta į Saint Lazare kalėjimų^ 
Miesto gyventojai,, vieni iš žiiw 
geidumo, kiti dėl politikos iŠ visut

imti nelaisvėje, sudegintas vienas 
klioštorius, apiplėšta daug bažny
čių. Prieš kokias tris savaitęs bū
rys tokių plėšikų susigrūdo į baž
nyčių ir pareikalavo nuo kunigo 
pinigų. Ten buvęs kunigas ati
davė visus pinigus, kiek turėjo, 
bet plėšikams pasirodė per ma
ža. įniršę paglemžė auksinius ir 
sidabrinius bažnyčios daiktus, iš
daužė paveikslus ir pridirbę daug 
blėdžių išėjo. Kitoje vietoje išme
tė į gatvę arkivyskupų, Jose 
Gazman, ir jo pasenusių tetų. Ar
kivyskupas po poros dienų mirė.
Po kelių dienų mirė ir tetutė. Plė
šikai nuėjo į Amerikos klioštorių 
išvarinėjo seseris ir bažnyčų už
degė. Tai vis atsitiko Viktorijos 
mieste. Tūloje taip-pat apiplėšta 
bažnyčia ir išvežti trįs kunigai, 
kuriuos plėšikai išsivežė į kalnus 
ir laiko iki jų parapijonai ne-' Pn8*U renkasi prie to kalėjimu
išmokės po 500 pesų išpirkimo. 
Tuos atsitikimus pasakoja pabė
gę kunigai, Madina ir Gonzales, 
kurie du abu išvyti iš Viktorijos. 
Visų laukiama, kaip išeis su ko
va ties. Torreon. Vilią sakos vi
sai nemanąs ten susitikti, bet

Policija dirba kiek tik gali, k* 
užlaikyti tvarkų. Kas iš to išei 
nėra žinios, bet kaip ten nebi 
tų negali eiti respublikai 
gero. Kitą .savaitę apie tai pr 
nešime plačiau.



y l ekcija ir 
Evangelija

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE

DRAUGIJOS.

KETVIRTOJI GAVĖNIOS 
DILIA.

NE-

Evangelija. — Jon. VI, 1 — 15. — Anuomet nuėjo Jėzus už 
Galilėjos prie marių, kurios yra 
Tiberijados. Ir ėjo paskui Jį di
delė minia, jog regėjo stebuklus, 
kuriuos darė ant tų, kurie sirgo. 
Užėjo tada Jėzus ant kalno ir sė
dėjo tenai su, savo mokiniais. O 
buvo arti Pascha, šventa žydų 
dieną. Pakėlęs tad Jėzus akis ir 
iivydęs, jog didelė minia ateina 
pas Jį„tarė Pilipui: Iskur pPksime 
duonos, ydant anie valgytų! O 
tai sakė, gundindamas aną, nes 
jisai žinojo, ką turėjo daryti. At 
sakė jam Pilypas: Už du šimtu 
skatikų nebus gana jiems duonos, 
ydant kiekvienas maž-ką gautų. 
Tarė jam vienas jo mokinių, An
driejus, Simano Petro brolis: Yra 
čia vienas vaikelis, kuris turi pen
kias miežių duonas, ir dvi žuvi, 
bet taip daugiui kas tai yra? Tarė 
žadą Jėzus: Liepkite žmonėms at
sisėsti. O buvo daug žolės ant vie
tas. Atsisėdo tada skaičius, vyrų 
apie penkis tūkstančius. Paėmė 
tad Jėzus duoną, o padaręs dėko
jimą, išdalijo sėdintiems; taipo
gi ir iš žuvų, kiek norėjo. O kad 
pavalgė, tarė savo mokiniams: 
Surinkite trupučius, kurie pasili
ko, ydant nepražųtų. Surinko ta
da ir pripildė dvyliką pintinių 
trupučių iš penkių duonos miežių, 
kurie užsiliko nuo tų, kurie val
gė. Anie tada žmonės, išvydę ste
buklą, kurį Jėzus padarė, sakė: 
Juog tas tikrai yra pranašas, ku
ris turėjo ateiti ant svieto. Jėzus 
tada pažinęs, jog turėjo ateiti, 
ydant jį pagautų ir padarytų ka
ralium, nuėjo vėl ant kalno pats 
▼ienas.

NORWOOD, MASS.

Nors per didelį vargą šiame 
miestelyje atidaryta, 3 d. Kovo, 
lietuvių kooperacijos krautuvė 
valgomų daiktų. Jos vedėju yra 
paskirtas D. Nedviackas. Nors ati
darė mažai turėdami pinigų, bet 
sekasi neblogiausia. Neduoda ant 
knygučių, parduoda už pinigus. 
Jei vedėjas gerai ves tvarką, gal 
turės geras pasekmes. Velitina ge
riausio pasisekimo.

8 d. Kovo, Šv. Jurgio Kareivio 
Draugystė surengė prakalbas. 
Žmonės susirinko paskirtu laiku 
bet negalėjo ineit į svetainę, nes 
per apsirikimą svetainės savinin
kas buvo kitiems pavedęs, žmo
nių daug sugrižo namo, bet, pa
šaukus svetainės savininką, jis 
davė kitą kambarį, tik mažesnį 
daug žmonių turėjo per prakal
bas stovėti, nes mažai buvo sėdi- 
nių. Pirmiausia pirmininkas P. 
Kuras, paaiškino dr-stės tikslą 
ir perstatė vietini kalbėtojo V. 
Kudirka jisai aiškino apie kata
likiškas ir nekatalikiškas draugi
jas ir ragino katalikus rašyties į 
katalikiškas draugijas. Po juo 
kalbėjo. Moksleivis K. Česmiliavi- 
če iš Monttėlo, Mass. Kalbėjo apie 
organizacijas ir jų reikalingumą 
ir ragino į jas rašyties. Trečias 
kalbėjo klebonas, A. Daugis, jis 
aiškino apie reikalingumą prigu
lėti į pašelpines draugystes ir 
privedė kaip daug nukenčia 
tie, kurie nepriguli į draugijas. 
Ragino šviesties, » skaityt geras 
knygas ir gerus laikraščius ir 
steigti knygynus. Žmonių buvo 
apie 200, Į draugystę prisirašė 
15 narių. Žmonės išinešė gerus in- 
spudžius ir buvo patenkintį.

Darbai eina neblogiausia, bet iš 
ktur pribuvus darbas nelengva 
gauti. Vituriukas.

bėti, o tą melagystę atkartojo ir 
kiti laikraščiai, tarp tų ir Chica
gos “Naujienos”. Bet nereikia 
padyvyti, kad cicilikai meluoja. 
Juk melagystė tai visas pamatas, 
ant kurio jie stovi. Kuomi jie iš 
margintų aštuonis puslapius sa
vo laikraščių, jeigu nemeluotų. 
Tąi visiems ir seniai žinomas da
lykas. Chicagos “Naujienos” ma
tyt semia melagystės iš bostoniš-
kio “Keleivio”. Tai dvi pamaz
gų duobės, kame perpilstomi iš 
vienos į kitą visokie nešvarumai. 
Nei ką “geras” tas jūsų.naujas 
laikraštis. Ką visi žino kaipo “se
ną melą”, tas tenai vadinama 
“Naujienomis”.

Čia dar pridursiu žodelį iš gy
venimo mūsų draugijų. Čia jau 
dešimti metai kaip gyvuoja drau
gija “Lietuvos Dukterų, po Globa 
Motinos švenčiausios”. Į tą kata
likišką draugiją buvo įsimaišu- 
sios kelios ciciUkės ir joje pradė
jo kelti betvarkę. Thomet draugi
ja cicilikes prašalino iš savo tar
po, o jų buvo 14. Cicilikės, išmes
tos iš Lietuvos Dukterų Draugi
jos, mėgino sutverti kitą Lietu
vos Dukterų draugiją, bet joms 
nepasisekė. Tuomet pasiekvietė į 
pagalbą ir cicilikus. Kadangi to 
“štofo” Bostone netrūksta, tai 
ūmai susidarė visa šimtinė. To
kiuo būdų Bostone susitvėrė nau
ja cicilikiška draugija po vardu 
“Lietuvos Sūnų ir Dukterų” 
draugija. Vardas tiesa gražus, 
tik vargas, kad tos “dukterįs” 
ir tie “sūnus” Lietuvai neištiki
mi. Bastenis.

dintas Ledford’ę kapitalistu. Bet 
gal tik mums prastiem| žmone- 
liams taip keistai išrodo, šios die
nos gi biznį suprantantiems visai 
kitoniškai. Jog kapitalistiška žy
dų tauta, perdėm' nedarbinikiška, 
yra palaikytoja soeijalizmo, gai 
geriausia palaikytoja. Mūsų ci
cilikai gatavi sprandus nusisukti 
gindami nuo užmetinėjimų tą pi
niguočių tautą, tg tautą, kurios 
rankosę netik jpinigai, bet ir 
spauda, tą didžiausįa galybė. A.

------- ri
ATHOL, MASS.

Kovo 8 dieną, pas p. A. Vin- 
čiuną buvo sušauktas jaunimo 
susirinkimas, kad suorganizuoti 
kuopą. Sutverti kuopa po var
du “Jaunuomenės Ratelis” pa
vyko. Bus tai begąrtijinė jauni
mo draugijėlė, kuri svarbiausiu 
tikslu turi pasistačiusi, platinti 
apšvietimą, rengti pasilinksmi
nimų vakarus. Dabar jau bando
ma prisirengti, kad sulaukus Šv. 
Velykų palinksminti Atholiečius. 
Nutarta pastatyti scenoje; 
“žydas Statinėju”, ir “Neat- 
mezganas mazgas.” Netrūksta 
gabesnių asmenų, kurie aukoja 
daug truso ir energijos, kad šią 
draugiją ištobulinus.

V. S. Mat—s.

rus darbus ir dvi mergaiti belan
kančios mokyklą. Vienu žodžiu, 
a. a. Simonas buvo garbės vertas 
vyras geras katalikas, tėvynės 
sūnus ir protingas šeimynos tė
vas.

Tesuteikia jam Viešpats amži
nąją ramybę. J. Širvintas.

MONTELLO, MASS.
Pas mus cicilikams nesiseka 

vadovauti. Jie ir bedieviai su
sidėję kartu varė didelią agita
ciją per 5 metus prieš Rymo-Ka- 
talikų bažnyčią, bet dabar nus
tojo vilties, nes jų visos pastan
gos veltui nuėjo. Daug darba
vosi, kad nebūtų Montelyje lietu
vio kunigo ir atkalbinėjo žmonės 
nuo bažnyčios statymo, kada se
noji bažnyčią liko uždaryta, jų 
džiaugsmui nebuvo ribų, mat 
pasiekė ko troško. Vienok kata
likai nepasiliko tyruose klaujo- 
jančiais, jie už mėnesio gavo ku 
nigą, kuris vėl aprūpina mūsų 
dvasiškus reikalus.

Sėjikas.

del pelno įsteigę ją. Kas girdėjo, 
jog p. Dundulis nebežino 6 ir 9 
prisakymų nesistebi, kad taip sa
ko apie dvasiškijos atsiradymą.

Kunigijos pradžios ir tai kata
likų reikia ieškoti Kristaus Evan
gelijoj: “Kaip Tėvas manę siun
tė taip aš jus siunčiu. Eidami ta
da mokinkite žmonės mokindami 
užlaikyti viską ką jums įsakiau”. 
Kad apaštalai rinko kunigus bei 
vyskupus aišku iš šv. Povilo žo
džių į Titą: “To delei aš tavę pa- 
ikaui aut Kretos, kad ko neten
ka pataisytumei ir įstatytumei po 
miestus kunigus” Istorija liudi
ja, kad per 300 metų krikščionįs, 
buvo persekiojami, žudomi, vie
šai negalėjo Kristaus garbinti, tik 
po žeme ir tai slapta, o p. Dun
dulis, kad neapykantos daugiau 
islėjus ant dvasiškijos tvirtino sa
vo klausytojams, jog “Rymo pi
liečiai del pelno įsteigė dvasiš
kąją

Kas anglų socialistus girdėjo 
kalbant, tai girdėjo apie

8ILAVA (Raseinių apskr.) 2«
sausio buvo “Blaivybės” susirin
kimas. Į taryba išrinkta: kasinin
ku kun. Gerasimavičius, sekreto-t 
rium p. Žičkis, kiti nariai paliko 
tie-patįs. Kaunan delegatais iš
rinkta kun. M. Jurgaitis ir p. 
J. Gokeitytė. Nutarta išrašyti 
“Viltį”, “Vienybę”, “Šaltinį” 
ir “Lietuvaitę”. Baigiama sta- 
tyti namai “Blaivybės” arbati
nei. Bus didelė salė susirinki
mams ir teatrams.

“Šaltinis”.

LEIPALINGIS. Štai jums “ što
kų ” iš Kaziulių kaimo. Vienas 
senis užsimanė vesti. Piršliais pri
stojo keli girtnokli&i. Kadangi ui 
tokio girtuokliaujančio seni* 
nieks neuorėjo eiti, tai “piršliai” 
aprėdė moteriškais rūbais vieną 
savo draugą-girtnoklį ir pasodino 
prie senio. Senis džiaugėsi gau
siąs vikrią pačią ir vis “fundj-
jo”. Išgerta išpradžių 3 kibirai 

kapitalo išsiplėtojimą, apie go- aIaus ir H gorčiaus degtinės, o

Lekcija. — Gal IV, 22 — 31. 
*— Broliai: parašyta yra: jog Ab
raomas turėjo du sūnų.- vieną iš 
tarnaitės, o kitą iš liuosos. Bet 
kursai iš tarnaitės, pagal kūną 
užgimė, o kursai iš liuosos, pa
gal pažadėjimą. Kas yra pasa
kyta pagal alegoriją. Nes tie yra 
du testamentu. Vienas ant Sina, 
gimdąs į belaisvę, kuris yra Agar. 

kalnas Sina yra Arabijoje, 
yra prilygintas tam, kuris 

dabar yra Jeruzalem, ir tarnauja 
au savo sūnumis. O ana kuri aug
liai yra Jeruzalem, yra liuosa, 
kuri yra mūsų motina. Nes pa- 
raiyta yra: linksminkis nevaisin
gu kuri negimdai; šaukterėk, ku
ri gimdydama ne vargsti, nes daug 
▼aikų yra apleistų, daugiau ne 
kaip tos, kuri turi vyrą. O męs, 
broliai, pagal Izaoko pažadėjimo 
esame sūnumis. Bet kaipo anuo 
metų tas, kuris pagal kūno buvo 
ulgimęs, persekiojo tą, kursai pa- 

Dvasios, taip ir dabar. Bet ką 
raštas? Išmesk tarnaitę ir 

jos sūnų, nes nebus tėvainių tar
naitės sūnus su liuososios sūnu
mi. O taip, broliai, nesame tar
naitės sūnumis, bet liuososios, ku
ria liuosybę Kristus mus liuesais
padarė.

EZPORT, PA.
Pas mus darbai lėtai slenka, be

darbių netrūksta.
Export« yra lietuviškų šeimynų 

apie 40 ir nedidokas pavienių skai* 
čius. Visi gyvename sutikime, 
didelėje vienybėje. Iškiriant porą 
šeimynų visi myli skaityti laik
raščius ir susispietį į katalikiškas 
draugijas, kurių turime net dvi: 
“Saldžiausios Jėzaus Širdies” ir 
naujai uždėtą “Šv. Juozapo”. 
Abi draugiji pašalpinės. Tai tiek 
iš Eskorto. M. M. Grigeliavičia.

HUDS0N, N. Y.
Pas mus girtuolybė nesiliauja.

Vieną dieną kelia jaunikaičiai ge
rai įsikaušę, pradėjo vienas kito 
nosis laužyti, pradėjus bandyti, 
kuris daugiau iškentės toks kilo 
didis piktumas, kad vienas kitą 
sukruvino. Arba vėl. Viename lie
tuviškame saliūne, nežinia iškur 
atsibasčius ten užsilaikydavo mo
teris, atsižymėdama nešvariais 
darbeliais. Ji ir keli jaunikaičiai 
nesenai taip susitepė purvais, kad 
buvo net angliškų laikraščių pa
garsinti. Ar ne laikas mums lie
tuviams liauties, kad tokiais dar
bais nejuodinus tautos.

Viską Žinąs.

(VAIRIOS ŽINIOS.

UTALIKI3K0S ŽINIOS.
PITTSTON, PA.

3 d. kovo, prasidėjo čionai mūsų 
parapijos globėjo šventojo Kazi
miero atlaidai. Žmonės turėjo ge- 
ras progos atlikti Velykinę išpa- 
žfatį, nes buvo daug svetimų ku
nigų, manding suskaičiau į 16. 
Puikią darė išvaizdą 4 d. Kovo 
▼•kare, mišparų laike, merginų ir 
mergaičių draugijos procesija; da
lyvavo jų į 300 snviršnm. Visos 
vienaip baltais rūbais buvo apsi
rėdę. Jauni žmonės tvėrė draugi
ją ir tikimasi, kad Pittstonas su- 

tsi ateityje tvirtos jannno- 
draugijos, lietuvių tarpė. 

tik apgailestautina, kad at- 
Mida, keletas tamsybės apašta- 
kurie su visokiomis “šakėmis” 

silpnesnins savo bro- 
Vargšas.

ina

80. BOSTON, MASS.
Prieš užgavėnes buvo pas mus 

nemaž* pramogų ir balių. Buvo 
laikomi parapijos fėrai per sesias 
savaites (po vieną kartą savai
tėje) ant kurių susirinkdavo nuo 
5 ligi 8 šmtų žmonių. Gryno pel
no iš tų ferų bnv.i 7 šratai dol. 
Gi Užgavėnių panedėlyje buvo 
parapijos balius, kuris padarė 
$127.43 naudos. Ant to baliaus 
atsilankė ir “Draugo” redakto
rius. Balius buvo Lietuvių salė
je. Viršutinėje salėje buvo šokiai, 
o apačioje vakarienė. Prie stalo 
svečiams tarnavo juodi žmonės 
(nigeriai). Per vakarienę buvo 
kalbos ir toastai, kame svečiai 
gėrė už klotį ir pasisekimą savo 
brolių. Gėrė tyrą iš šulinio van
denėlį, nes, sulyg paskutinių mok
slo išvedimų, tas gėrimas yra 
sveikiausias ir tinkamiausias ger
ti ypač už prietelių sveikatą. Kal
bėjo p. Ivaškevičius sykį, ir du 
kartu prabilo vietinis klebonas.
žmonės klausė tylėdami it “mėsą 
valgydami”. Svečiai norėjo iš
girsti kunigą Kemešį, bet buvo 
pasakyta, kad Redaktorius kal
bės didelėje salėjo, kad galėtu 
paklausyti visas susirinkimas. 
Bet čia pasirodė, kad jaunimas 
nori labian šokti nei rinitų pra
kalbų klauayti. Salėje buvo bai
sus ošimas. Kunigas Kemėšis kal
bėjo vos kelias minntas. Po ku
nigo Kemėšio kalbai vietinis kle
bonas, dar žmonėms nenustojus 
rankomis plakti, pranešė trum
pai: Kas turite kokius reikalus 
prie “Draugo” redaktoriaus, tai 
eikite į apatinę salę, kur galima 
su juo pasišnekėti ir nulipo n no 
estrados. Vietinis cicilikas vardu 
“KeL” ii to sutvėrė melagystę 
kad žmonas nedavė kunigai kal-

PURIT0N, PA.
Iš Puriton, Pa. nesenai tilpo

“Drauge” neteisinga žinutė. Ge
riau, kad toki korespondentai, 
dalyko teisingai nežinodami ne
garsintų laikraštyje. Tiesa, pinigai 
buvo kolektuojami, tik ne baž
nyčiai, ne straikieriams, bet Chi
cagos bedarbiams. Tie pinigai bu
vo pasiųsti “Keleivio” redakci
joj bet pastaroji perspėjo, kad 
tiems bedarbiams dalyti aukų 
nėra komiteto, na ir pinigus su
gražino man atgal, kuriuos aš su
gražinau tiems, iš kurių jie buvo 
snkolektuoti, o ne pakliuvo ton 
vieton, kur gerb. korespondentas 
nurodė Kolektorius.

PHILADELPHIA, PA.
Kovo septintą dieną, anksti ry

tą,1015 Carlton st., rasta negyvi 
Pranas Jankauskas 28 m. su savo 
žmoną Tekle Adomaičiutė 21 m 
Juodu eidami gult, matyt, neuž
suko gazo, kusai juodu ir uždusi
no. Paimtu į ligonbutį, bandyta 
atgaivinti, bet nieko negelbėjo. A, 
a. velionįs buvo dar tik septy
nios savaitės apsivedę. Abu iš 
Krakių pav. Kauno gub.

Paminėtina, kad juodu buvo tik 
tą dieną atsigabenusiu į tą būtą. 
Gal gazas buvo negerai pritaisy
tas. Kartais negalima žinot kada 
užsukta, kada ne. Taigi persi
krausčius į naują būtą, reikia ge
rai apžiūrėt, ar kaip reikiant pa
taisytas gazas. Šiame atsitikime 
rasta tik truputį nedasukta ga- 
zą, bet, kadangi durįs ir langai 
buvo uždaryti ir jo tiek priėjo 
kad juodu uždusino. Sako, kad 
a. a. Teklė ėjo vėliau gulti ji bu
vo tik apie pusę metų iš Lie
tuvos ; turbūt nežinojo gazo pauo- 
jingnmo ir neužsuko gerai. Kaip 
buvo taip, bet visgi tai didis pa
raginimas su gazu elgtics atsar
giai. Z.

LEDF0RD, ILL
7 d. vasario, užkvietos Al. Ma 

siokui ir S. Šimoniui, atmlankė 
čia soeijalistų kalbėtojas Dundu- 
lis. Terp kitko peikė demokratų 
partiją, gyrė socijalistus ir kvie
tė prie jų rašyties.

Stebėtina, kad sočij alintus 
kviečia tokia kaip AL Ma
sink**, kur gali būti pava-

WATERBURY, CONN.
Ačiū “Blaivybės” draugijai, 

šiądien matome didelę perver- 
smę waterburiečių lietuvių tar
pe. Pirm 5 ar 6 metų būdavo 
užeis bedarbių laikai, kur ding
si, ūgi susieini su draugu, ir 
trauki smuklėn, kad užlieti ru
džiu visus gyvenimo sielvartus; 
tokiuo būdu, kad ir pusėtiną gur
bą pinigų sučėdinęs imi ir išlei
di, o sykį pamėgęs alkolį ingyji 
tokias ypatybes, — tiesiog atbun
ka žmogiški jausmai. Vargas 
žmonai ir vaikams, kada jų tė
vas tokiuo metų ima gerti. Tik 
dauguma šeimynų šiądien lai
mingesnių, laikų susilaukė, mat 
“Blaivybės” draugija parodė 
daug veiklumo ir susilaukė džiu
ginančių pasekmių, nes nevie
ną girtuoklį pasuko į blaivų gy
venimą. yalio, ‘“Blaivybės”
draugija! Vi Pabilionis.

riet
---- T" ./ .

NEW YORK
10 dieną kovo, New Yorke, 

dalyvaujant porai kunigų, ke
lioms dešimtiems studentų ir mi
niai žmonių, buvo palaidotas a. a. 
Simonas Lišauskas. Velionis buvo 
kilęs iš Vižainio, jaunystę pralei
do Pajevonio parapijos, kur apsi
vedęs, atkeliavo Amerikon. Ve
lionis šioj šalyje buvo 25 metus. 
Pernai ėmė sidabrinį šliubą šie-. * 
met jau karste. A. a. Simonas bu- 
bo įžymus žmogus — tikras lietu
vis katalikas. Priklausė į L. R.
K. A. Susivijai j imą, į pilnųjų 
blaivininkų kp., į dr-tes Šv. Kry
žiaus, Šv. Kazimiero, Šv. Jurgio, 
tretinįkų ir dalyvavo kitose. Bu
vo nuolatinis “Draugo”* skaity
tojas. Taip-pat daug pasidarbavo 
statant New Yorke Aušros Vartų 
Švenč. Motinos bažnyčią. Pavyz
dingas gyvenimas, laiminga mir
tis, gražios šermenis ir... iškilmin
gos laidotuvės. Kaip velionis gra
žiai gyveno, taip maloniai gyveni
mą ir užbaigė. Kunigui klebonui 
suteikus paskutinius Sakramen
tus, velionis prabilo J susirinku
sią visą šeimyną ir svečius: “Dva
siškas tėve, aš mirštu ir pavedu
tavo globon savo šeimyną. Tu, 
Onutė, mylėk savo vaikelius, jus 
gi, vaikeliai, mylėkit ją ir neap
leiskit niekuomet”. Ir palaiminęs 
savo mylimus, atidavė Dievui du
sią. Šermenįs buvo atliktos kuono- 
blaiviausiai, sutinkant su*velio
nio valia, kuris visą amžį išbuvo 
pilnuoju blaivinjkų. Ant vėlionio 
karsto buvo sudėti trįs vainikai:
— vienas nuo sūnaus Prano drau
gų, šešto kurso katedros kolegi
jos studentų ir du nuo Sūnaus 
Antano, krasos valdinįkų. Knn. 
kl. šeštokas pasakė du pamaksiu 
vieną namuose, kitą bažnyčioj, 
paminėdamas a. a. Simono visus 
darbus, kūrinos pats gerai žino
jo ir kurie kaip žolynai žydėjo ir 
kvepėjo dorybėmis. Pasibaigus iš
kilmingoms ftv. Mišioms, per ku
riąs giedojo katedros kolegijos 
studentų choras, vėlionia tapo iš
leistas kapuosna. A. a. Simonas 
paliko keturis sūnus ir dvi duk
terį. Vaikai aprūpinti kuo pui
kiausia, kas pas lietuvius atsitin
ka labai retai: vienas šiemet bai
gia katedros kolegiją ir stoja se- 
minarijon, antras “

SOCIJALISTŲ PRAKALBOS 
DORRISVILLE, ILL.

8 d. kovo mūsų ciclikai buvo 
parsikvietę, kalbėtoją Tadą Dun
dulį. Pirmoji kalbos dalis buvo 
gera, žmoniška. Aiškino, arba 
geriaus sakant apipasakojo kaip 
laukiniai žmonės gyveno, tvarkė
si, civilizavosi gerai sakė apie gir
tuoklystę, nupeikdamas mylėto 
jus svaiginančio skistimėlio. Kai
po eięilikų kalbėtojas neiškentė 
neužkabinęs tikėjimo. Jeigu išjuo
kimą tikėjimą, reikia skaityt pa
žanga, tai mūsų cicilikai bus pa 
žangiausieji. Apie mišias sakė 
“kas vienas užperka, mažai tė 
gaus dangaus, kad dviejas — dau 
giaus, kas-gi daug duos, tą kaip 
per express’ą nušiptuos dangun 

Mes katalikai tikime į šventų 
jų draugystę ir sakome, jog gali 
me padėti dūšioms čyščiuj esan 
čioms maldomis, šelpimu pavar
gėlių ir ypač šv. mišių auka. Ka< 
nekruvinoji auka yra ir už nusi 
dėjimus gyvųjų teliudija šv. Povi 
lo žodžiai: “Kiekvienas kunigas 
paimtas iš žmonių, įstatomas yra 
del žmonių jų reikaluose pas Die
vą, ydant atnašautų aukas ir do
vanas už nusidėjimus, jis turi; 
kaip už žmonės taip ir už save pa
tį atnašauti aukas už nusidėjimus.

Minėdamas apie streikus, Dun
dulis sakė: Jūsų kunigas nedave 
ir nerinko aukų streikeriams’”. 
Streikieriama šelpti manieriai dė
jo po 25 c. ir daugiaus į dvi są- 
vaiti ir vien tik 12 distriktas Ca- 
larados streikeriams išmokėjo 
20.000 dol. Jeigu mainierių uni
ja siųs kolektorius ir pas kuni
gą, o ne tik pas savo sąnarius, tai 
nėra abejonės, kad kunigas ne
atsisakys nuo aukavimo. Streike- 
rins šelpia unijos, o ne socijali*- 
tai. Socialistai renka aukas, nes 
turi, reikia spėti, £blogą pelną 
iš rinkliavos.

Unija organizuoja darbininkus 
kovai su kapiulu, soc’jalistai 
kovai su religija arba, kaip ‘‘mū
siškiai” sako,''kovai su kunigija 
Užtenka sukelti žmonėse neapy
kantą prieš kunigus, o jie nustos

dulystę kapitalistų, apie skurdą 
darbininkų delei nesąžimškumo 
darbdavių.

Kas-gi mūsų cicilikus girdėjo 
šnekant, tai pastebėjo, jog tokios 
nesąmonės, kaip kad Dundulis 
kalbėjo ir dar didesnės geriausiai 
jiems sekasi. Savo Idėjai palai
kyti cicilikai moka po 25 centus 
mėnesinio mokesnio, o dar prisi
deda kolektos ant prakalbų k. a. 
Ledford’e 9 dol. Dorrisvillej 9 
dol. su centais, ir vėl kolektos ant 
streikerių ir kitų galų puikiai už
laiko keletą “garsingiausių” kal
bėtojų. Gailius.

paskui tų skįstimėlių pargaben
ta dar už 4 rublius.

TAURAGĖ. Neseniai grįžtant iš 
Amerikos J. Žebeliui į Šilalį už
puolė jį miške už Tauragės jo 
vežėjas ir pareikalavo pinigų. 
Žebeliui pavyko ištrūkt miškan 
ir visą nakt perklaidžojęs ant ry
tojaus apreiškė policijai apie sa
vo prietikius. Policijai pasisekė 
plėšiką nutverti. Tai pasirodė Jo
nas Tripenfeild.

. “Rygos Garsas”.

LIETUVOJE.

DRAUGIJOS.

ARIOGALA. Sausio 27d. vals
čiaus sueigą žemiečių viršininkas 
pranešė, kad direkcija ^nutarusi 
valdžios pinigais statyti dvikle- 
sę mokyklą, nuo valstiečių reika
lauja tiktai, kad apsiimtu suvež
ti medegą. Valstiečiai sutiko su
vežti medega, prašė tiktai, kad 
prie tos mokyklos būtų įsteigtas 
amatų skyrius. Ariogaloje jau yra 
trįs vienklesės mokyklos ir “Sau-

YLAKIAI. TeL apskr. Sausio 26 
d. buvo vartotojų dr-jos visuoti
nas susirinkimas. Narių atsilankė 
pusėtinai. Išklausius 1913m. apys- lės” draugijos mokykla, ir visos
kaitos, kun. Tverionavičius ir pdQOS vaikų, 
kai-kurie nariai pakėlė klausimą 
apie svaiginamųjų gėralų sky
riaus panaikinimą. Nemaža triuk- 
šmo. sukėlė. kaLkurie nariai, šauk
dami, kad “nevolno” naikinti,' 
nes, atsitikus krikštynoms ar ves- B0CHUM (Vokietija, Vestfal 
tuvėms, negalima esą be degtinės provinc.) Čia daug geležies ir yi- 
apseiti. Balsų dauguma nutarta šokių mašinų fabrikų, žodžiu, čia 
esančius gėralus išparduoti ir randasi viens iš didžiausiųjų Vo- 
daugiau nebepirkti. Jau 12 m. kietijos pramonijos centrų. Kur 
nutarta panaikinti, bet valdyba pramonė, ten ir darbininkai, o 
to nuitarinio nepildė kur darbininkai, ten užeisi ir lie-

“Rygos Garsas”. tuvius. Teko pasižinti čia ir su
nekuriais lietuviais darbininkais, 
bet kas tai per žmonės ir iškur 
jie yra paragavę neva apšvietos, 
gal bus neprošali ir kitus supa
žindinus. Taip, Essene gyveno dar
bininkas Ant. D-nis. Kažinko 
kodėl jam čia nepatiko, nuvažia
vo Anglijon, kur prisidėjo prie
lietuvių socijalistų ir gavęs para
gauti jų “mokslo” ir prisiskaity- 
ti jų raštpalaikių, žmogus pavirto 

' visai į kokį tai keistą gaivalą 
ŠIAULIAI. Miesto taryba, da-ipas kuPj žmogiškumo pasiliko vi- 

lyvaujant grapui Zubovui, nutarė saį menkai. Sugrįžo jis atgal ir 
su valdžios pašalpa, atidaryti 15 didžiuojasi esąs jau, girdi, “pa- 
pradinių mokyklų, atidaryti že- igudrėjęs”. Nei tikėjimo, nei baž-

NAUJOB DRAUGIJOS. Šiau
liuose prie notaro Jurievo tapo 
surašyta įstatai ūkininkų draugi
jos “Progresas”. Draugija rūpin
sis pagerinimu ūkio ir jo pramo
nės. Įsteigėjai šios draugijos yra 
grapai Zubovai ir ūkininkai GrUr 
šas Jodakaitis ir Grisevičius. Cen
tras draugijos bus Šanfiuose.

‘Vienybė”

lietuviai Kitur.-

mesnę amatų mokyklą. Taipgi rū- į 
tiksimo, del tos priežasties, ka^pintieg iggauti leidimą atidaryti daktaru jis vigai nebepripažįsta 
nebeklausys skelbiamųjų tikeji- Pealinę raokyklą, kuriai 'fedama'^ piktžodžiauja. Gydyties, gir- 
mo tiesų. Neapkenčiamas žmogus gkirti kagmet po 1,000 rub. ir prie di esa gajima ir ig jakavičians

augstenės pradinės mokyklos knygų vis žada tų raštpalaikiųgražiausiais protingiausiais išro
dymais nepertikrins jų. Neklau
sys tai ir neturės tikėjimo.

Teko ir vargonininkui, mat su
lig “mandrios” galvos ir vargo
nininkas s*i 30 — 40 doleriu į mė
nesį beveik kapitalistas. “Jis 
sunkiai nedirba: “jis jūsų pini
gais užsilaiko’. Biauri melagystė: 
Bažnyčią, kunigą, vargonininką

ūkės ar bugalterijos kursus.
“Vienybė’

persitraukti ir čia, bet nelaimin
gas žmogelis ką uždirbą, tą pra
geria, gyvena didžiausiame skur
de. Už peštynes buvo jau keletą 
syk nubaustas ir sėdėjo, žinoma,

MAŽEIKIAI Šiaulių apskr. Ma
žeikių miestelis smarkiai augo, ir
dabar baigia statyti dvejus muro nebeišgali ir persisiųsti sau tų 
namus, vieni lietnvio p. Dainiaus raštų. ĮS pradžios gyveno susidė.- 
labai geroj ir patogioj vietoj, iš jęS gu viena parsiskyrusia su sa- 

„ x . ...... vianr P™inama ir privažiuojama. vo Vyru pačia, paskui su ta «-
užlaiko katalikai, o ne cicilikai, Taigi iįetuvjamg Ubai svarbu tu- sįskyrė ir buvo pradėjęs gyven

sima kranoj
valdininko vietą, kita dn turi ge

ne tie kuriems kryžius aptemo.
Pabaigus p. Dunduliui kalbėti 

p.Džervus paklansė “Ar krik
ščionis neatsižadėjęs Kristaus 
mokslo gali būti socialistu. Galuti
nas atsakymas buvę ne.

Paklausus gi “kodėl socialistai 
neužlaiko 6 ir 9 prisakymo”, iš 
pradžių sakęsia nesimokinęs ka
tekizmo (Labai gaila. Red.); pa
aiškinus gi, jog čia nereikia kaž
kokio mokslo ir pasakius kaip tie 
prisakymai skamba — atsakė 
“jog negalėdama atsiskirti nuo 
vyro moterė lieka, vyro vergė” — 
jeigu vyras muštų, sulig eielikų 
moterė ‘ ‘ galėtn nuriti su kitu gy- 
veati. Puiki liuosybė, visi ištvir
kėliai gali delnam ploti ir ačiū sa
kyti cicilikam*.

Trečias klausimas buvo Vaičiū
no. “Kaip atsirado dvasinki ja” 
Anot Dundulio, Komos piliečiai

rėti savo namus miestelyj tokioj ti su tūla kita sena našle, bet ir 
vietoj, kur galima prekyba vary-' su tą persiskyrė, žodžiu, visai 
ti. Kaip girdėjau, tuose namuo- paklydo ir doriškai nupuolė. O
se ir bus jau dvi lietuvių krau- 
tuvi.

“Vienybė”

[VAIRIOS ŽINIOS-

KRYKLĖNAl (Kaimo f.) Jau
išaeno Kryklėnų gyventojai gei
dė turėti pas save parapiją. Net 
keletą kartų srautinėj* jie prašy
mus tame dalyko. Dabar gi 28 
sausio Žemaičių, Konsistorija nu
tarė sutrikti Kryklėnų bažnyčiai 
ta* teisės ir 2 d. vasario tą nuta
rimą paskelbė, žmonės, išgirdę 
tą žinią, labai džiaugėsi. Dol blo
gų kelių ir kitų aplinkybių čia 
labai buvo reikalinga parapija.

“Šaltinb”.

regis, to viso nebūtų buvę, jeigu 
nebūtų susidėjęs su blogais draur 
gaiš ir jų netikusiais raštais už
siėmęs.

Paskui čia nesenai dar liko pas
merkti ant metų į kelėjimą ir po 
100 markių piniginės bausmės 
užmokėti tūlas Sakalauskas su 
Juška, taipgi lietuviai ir diedli 
“pirmeiviai” už girtuokliavimą
ir Iermo kėlimą nakties laike, 
del ko vienam iš jų buvo ir ran
ka peršauta.

“Rygos Garsas”,

LONDONĄ*. Tautų konferen
cija papeikė lenkus už lietuvių 
ir kitų tanių spaudimą. *

“Šaltinis”.



CHICAGOJE.
karna. Toji draugija susideda vi* 
rišusiai graduatų šv. Vincento 
de Paul kolegijos. »

Vieną vakarą atėjo pas mane 
tūlas agentas, oicilizmo, arba 
laisvos meilės platintojas, ir kal
bino užsisakyti Chicagos cicilikų 
organą “Šakę". Iškeldamas i 
padanges savo icliškos idėjos 
prakilnumą ir jos pasekėjų darb
štumą apšvietos dirvoje. Užklau
sta kokią soeijalistai naudą mato 
platinant tokį demoralizuojantį 
mūsų jaunimą laikraštį. Sako 
dėlto tas daroma, kad ypač "Ša
kėje" talpinami pasikalbėjimai 
jaunimui patinka, per tai daug 
išparduodama ir iš to daroma 
geras biznis. Begėdžiai jūs be
gėdžiai! kada jūs liausitės taip 
veidmainiškai apgaulioti bekritiš- 
kus žinonelius. Viešai skelbiate 
save didžiausiais žmonijos gera
dariais, pasišventusiais dirbti 
vien žmonių švietimui. O savo 
platinamuose raštuose raunate iš 
mūsų jaunimo dorą, tą prakil
niausi žmonijos idealą, be ku 
rio net iki augščiausio civiliza
cijos laipsnio pakilusios tautos 
atsiduria dvasiškame ir medžia
giškame skurde. O prispirti prie 
sienos patįs prisipažįstate, kad 
visas jūsų, neva, švietimo dar
bas vien tiktai dėl biznio. Jūs 
teisinate save, kad jūsų perša
mos išmatos žmonėms patinka. 
Juog ir paleistuvystės įstaigos, 
vartojimas opiumo, alkolis, taba
kas, kaziravimas ir d. k ken
ksmingų dalykų daugumui pa
tinka, bet delko kiekvienas svei
kai manantis žmogus privalo 
prieš tai kovoti. Pagalvokite tik
tai. C—s.

Juozo ir Elenos Marsulių. Lie
tuvių šeimynoje atsitiko nepapras
tas atsitikimas. Gimė dviniai, ku
rie nors turėjo normalius kūnus, 
bet tik vieną galvą. Kūdikiai pa
gyvenę kėlės minutas mirė. Atsiti
kimas atkreipė atydą vietinių 
daktarų, kurie sako, jog pirmas 
atsitikimas Chicagos mieste.

Užsidarė viešosios vakarinės 
mokyklos.

Po dvidešimts savaičių mokini
mo užsidarė kovo 12 d. Šįmetą 
tas mokyklas lankė apie 30,000 
mokinių. Kitais metais daugiau
sia būdavo .apie 20,000. Taigi šį
metą lankytojų skaičius užaugo 
visa 10 tūkstančių. Daugiausiai 
buvo ateiviai. 626 mokiniai ga
vo pradinės mokyklos paliudiji
mus, ir apie šešesdešimt — aug- 
štųjų mokyklų (High school) di
plomus.

Socijalistų prakalbos.
Kolumbia svetainėje, ant Pauli

na gatvės, 15 dieną kovo buvo 
socijaljstų prakalbos. Kalbėjo, 
net trįs kalbėtojai. Žymiausiu, ži
noma, buvo “Naujienų" redakto
rius — p. Grigaitis. Ką jis kal
bėjo tą kiti bemaž atkartojo.

NAUJIENOS.
Dešimt užmuštų.

Temera. Susitikus krasos ir pre
kių traukiniams tarpe Exter ir 
Mossvale stočių užmušta dešimt 
keleivių ir penkioliką sužeistų. 
Traukiniai susitiko dėlto, kad die
ną buvo ukanuota.

Užmuštųjų tarpe buvo dvi duk
teris su savo tėvu, kuris veže 
kūną ligonbūtyje mirusios žmo
nos. Sūnus tos pačios šeimynos 
sunkiai sužeistas.

Užsimušė oru lakiotojas. 
Karaliaučius. Vokiet. Vokiečių

oru lakiotojas de Lesser, besileis- 
damas su savo orlaiviu nupuolė. 
Krito ant žemės ir užsimušė. Jo 
orlaivis besileidžiant pasviro sa
vo nosia žemyn paglemždamas po 
savim de Losser. De Losser prigu
lėjo prie vakarinės Prūsijos pės
čiųjų kareivių pulko.

Lietuvių Jaunimo Ratelio 
vakaras.

15 d. kovo, Davis Sąuare salė
se, Lietuvių Jaunimo ratelis, su
rengė muzikališkai — vokališką 
vakarą. Rengėjai pasirūpino vel
tui žmonėms suteikti daug dva
siško peno.

Eikime prie programo išpildy
mo. Štai p. S. J. Dargužis aiški
no “Muzikos ir Dramos" rolę 
žmonijos gyvenime. Jis dažnai 
vartojo ypatingus, miklius išsi
reiškimus, retkarčiais jo kalba 
sukėlė didelį entuziazmą publi
koje, bet jo kalba daugiau jau
nimui patinka. Muzikališka pro
gramos dalis pavyko gerai. Ypač, 
kaip kvartetas, mandalinų ir kan
klių paskleidė iškilmingą, harmo- 
nišką melodiją, arba vėl Sakso- 
fon, duetas gana patiko klausy
tojams. O jau p-lė B. Urbaitė 
tiesiog artistiškai paskambino 
piano solo. P. A. Barčius, mo 
nologą “Ilgėjimas" besakant, 
net ėmiau pavydėti, kad jis tiek

be vyrų, prie balsuotuoju skai 
čiaus prisidės nuo 6 iki 7 tūk
stančių moterų. Iš jų retai kuri 
tebalsuos už smuklininkus. 
Springfield didžiausias valstijo
je miestas, kuris nori panaikin
ti smukles. Mieste randasi 220 
smuklių. Abi pusi blaivininkai ir 
smukininkai rengiasi prie tų bal
savimų: renka į būrius moteris 
ir mokina kaip reikia balsuoti. 
Prieš porą metų čia buvo tas 
klausimas pakeltas ir blaivynin- 
kai vos tik nelaimėjo. Šįmeta, 
manoma, jie laimės.

Prancūzai nori statyti paminklą. 
Paryžius. Čia eina 'kalbos, kad

Prancūzai norią pastatyti pamink
lą kokioje nors vietoje prie Pana
mos kanalo. Tą paminklą nori sta
tyti atminimui Prancūzų sanry- 
šio su tuo kanalu. Mat dar Jung
tinėms valstijoms neužsiėmus ka 
nalo kasimu, tą darbą norėjo pa
daryti Prancūzai: Bet padirbę 
kiek tą darbą turėjo palikti šaly. 
Tik eina klausimas ar Jungtinės 
valstijos norės sutikti, kad pran
cūzų paminklas ten būtų stato
mas. Sakoma, kad prezidentas 
AVilsonas tam užmanymui pritar
siąs.

Svarbiausiu dalyku, apie kurį 
mūsų soeijalistai kalba, vien tai, daug sceniškų gabumų turi. Vo- 
kaip busime laimingais, kuomet kališkjo programo dalis atlikta 
socijalizmo tvarka užviešpatau- geriaus, negu tikėtasi. Ko-gi ti
rianti. Bet, kad toji gadynė grei- kėtasi vien vyrų balsais? Štai p. 
čiau išauštų, reikia daugiau pro- j, Zolpis Tenor solo “Tykiai, ty- 
to, smegenų veikimo, o tą visa kiai Nemunėlis teka” ir tt. Grau- 
įgyti įgalima per ‘-‘Naujienų’’
skaitymą. •••»• .■ • • • • • • • • • •.

Nesuprantama, kuo “Naujie
nos" ar kiti tos rųšies laikraš
čiai prisidės prie darbininkų ge-

dus balsas, sujudinantis dainos 
žodžiai, žaibo graitumu neša ta
vo sielą gimtinėn. Šmėstelė aky
se Nemuno bangos, paskui gimti
nis namas, rodos ištiesų regi se-

rovės pagerinimo. Jeigu soči- nos močiutės suvytūsį veidą, žilus
jalistai pasmerkė Tautos Namą, 
“Saulės" namus, ignoruoja lietu
viškos kolegijos reikalus, žodžiu:

plaukus, ir susikrimtusę ilgėsiu 
dukrelės ar sūnelio laukiamo su
grįžtant iš tolimos šalies. Pa-

tokias įstaigas, kur beabejonės , svyra galva žemyn ir vos tik ne
bus auklėjamas žmogus susipra
timo dvasioje, o dar drįsta gir- 
ties, kad jų pastangos apšviesti 
žmogų, ir padaryti jam prieina
mais visas mokslo gudrybes; o 
vis tai duosią iš savo socijalis- 
tiško kromelio, o matyti nepašyk- 
stausią, duosią jo po gerą kaušą, 
kadangi paliksią be jokio studija
vimo tokie jau mokslinčiai, kaip 
ir jie, mat netikėsią į Dievą į 
amžinantį, na ir kapitalistiškai 
sistemai tai bus smūgis: visi 
turtai klius darbininkams, kada 
šitie išsiaikvos kapitalistai vėlai 
jų prikrausią. O šiaip liuosybė, 
kokos nei išsvajoti negalima.

Gylė.

pravirksti, kada gailesio užgauna 
stygas, bet dainos aidas blakt, 
nutilo ir vėl tas sujudinantis mo
čiutės paveikslas šalinasi iš akių. 
Toliaus vyrų choras jau daina
vo dainas priduodančias dvasiai 
narsumą.

Kaip pasirodė Lietuvių Jauni
mo Ratelis turi darbščių, gabių 
ypatų. Ir šitas jų surengtas va
karas padarė malonų įspūdį. 
Reikia džiaugties, kad randasi 
žmonių, kurie nežvelgia ant nuo- 
stoliJ, ant vargo, bet rūpinas vien 
sužadinti tėvynės meilę ir prakil
nius jausmus viengenčių sielo
se. Gylė.

LIETUVIŲ IMIGRANTŲ 
MO DRAUGUOS, NEW VORE,

METINIS RAPORTAS
UŽ 1913 M.

(Tąsa)

Per Balandį mėnesį važiavo.

Va

Muitas už skruzdėles. 
Philadelphia, Pa. Studentas L.

F. AVells is Danville, Pa. parsi
siųsdino iš Londono 10000 skruz
džių. Muitinės viršininkai neno
rėjo inleisti nes nežinojo, kiek 
ir kaip imti muitą už tokį siun
tinį. Ant galo nutarė imti 10c. 
nuošimtį advalorem. Skruzdės 
paprastos pievų geltonosios skruz
dės, kurių Amerikoje nėra. Jos 
bus vartojamos mokslo siekiams.

Pavogė 20000 dolerių. 
Toledo, O. Inėjęs pro stogo

duris, vagis susprogino pinigų 
skrynę ir pavogė 20000 dolerių 
vertės New Yorko bonsų, auksi
nių daiktų vertės 350 dol. ir 30 
dol. pinigais. Kad sprogimo nie 
kas negirdėtų vagis skrynę ap 
klojo drabužiais, kuriuos surin 
ko toje pat krautuvėje.

Pataria kasti upėj vagą. 
AVashington. D. 0. Kad neleis

ti mississippi upei daryti tvanais 
blėdžių Jungtinių valstijų sena
tui S. L. Lake iš Memphis, Tenn. 
pataria kasti upėj kitą vagą. Vaga 
tūrėtų būti iškasta pradėjus nuo 
Cairo iki Meksikos intakai, 110 
jardų pločio, 12 pėdų gilumo ir 
3 mylias nuo dabartinios vagos. 
Tam tikslui nupirkti žemės, reikės 
išleisti 18000000 dolerių. Kiek kaš
tuotų tokios vagos iškasimas dar 
neapskaityta.

Kunigaikščiutė turės stoti 
į teismą.

Stockholm Žuvėdijoj. Rutsų 
kunigaikščiutė Pavlovna, kuri 
buvo apsivedusi su antruoju Žu- 
vėdijos karaliaus sūnumi šau
kiama į Žuvėdijos sostapilį į teis
mą dėl pabėgimo nuo vyro. Ji 
su juo atsiskyrė praėjusį rude
nį ir manė, kad tuo viskas bus 
papabaigta, bet Žuvėdijos tiesos 
nedaro skirtumo nei karaliams 
nei kunigaikščiams visi lygiai 
turi tuos pačius įstatymus.

Užgins jauniemsiems bėgti iš na
mų.

Lexinton, Ky Per vietinį že
moji valstijos legislatūros rūmą 
perėjo sumanymas bausti jaunuo
sius, kurie tėvams nžeinant bėga 
iš namų ir apsivada. Ligšioliai 
nebuvo įstatymų tokį pasielgimą 
bausti, nors niekas už tai ir ne
girdavo. Sumanymas turės dar 
pereiti per valstijos senato rū
mą.

Ir vėl vestuvės. 
AVashington, D. C. Pasklido ži

nia, kad sutartos vestuvės jau
niausios prezidento AVilsono duk
ters su Jungtinių Valstijų sekre
torium Mc Adoo. Vestuvių lai
kas dar nepaskirtas.

Baisios audros.
Melilla, Moroko. Keturiasde

šimt trįs laivai sudaužyti baisios 
audros kurios siaučia apsupan
čiuose vandenyse. Tarp sudau
žytųjų laivų randasi penki gar
laiviai ir trisdešimt astuoni pa
prasti laiveliai. Didieji laivai, 
kurie plaukioja toje apielinkėje 
mato nepaprastą pavojų.

Statys moterims kalėjimą.
New York. ^Tiestas nesenai iš-. - •

leido naują įstatymą, pasak ku
rio, prasikaltėliai vyrai ir mo
ters bus laikomi atskiruose ka
lėjimuose. Bet lig šiol nebuvo 
specijalio moteroms kalėjimo. 
Dabar statys ant 30 gatvės ketu
rių aukštų namus, skiriamus vien 
tik moteroms namai atsieisią į 
450000 dolerių ir būsią augščiau - 
siais tos rųšies namais visame 
sviete.
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1. Janašius, Konst. pas K. But
kų, New York.

2. Janašius Juozas pas K. But
kų, New York.

3. Janašius Domicėlė, pas K. 
Butkų, New York.

4. Janašius, Juozas pas K. 
Butkų, New York.

5. Balkuvienė, Cecilija pas vy
ra,, Lowell, Mass.

6. Balkus, Bronis pas tėvą, 
Lowell, Mass.

7. Balkiutė, Marė. pas tėvą, 
Lovvell, Mass.

8. Balkiutė, Monika, pas tėvą, 
Lovvelll, Mass.

9. Balkus, Jerou. pas tėvą. 
Lovvell, Mass.

10. Balkus, Viu. pas tėvą, Lo
vvell, Mass.

11. Miliušis, Ant. pas brolį,
Monthello, Mass.

12. Shevac, Marcelė pas sūnų, 
Collinsville, III.

13. Alšauskas, And. pas brolį. 
Shenandoah, Pa.

14. Lintkus, Ff. pas Daimontą. 
Brooklyn, N. Y.

15. Vitkauskas, Juozas pas bro
lį, 'Cambridge, Mass.

16 Zdanys, Petras pas J. Ko- 
reitą, Yenkers, N. Y.

17. Vingeriutė, Vin. pas brolį, 
Pittsburg, Pa.

18. Siamnauskas, Juozas pas G. 
Galvanauską, Monello, Mass.

19 Dargelis, Adol. pas brolį, 
Shenandoah, Pa.

20. Poviliūnas, Juozas pas bro
lį, Philadelphia, Pa.

21. Tamošaitienė, Pr. pas dė
dę, Union City, Conn.

22. Kavaliauskas, Jok. pas A. 
Prustų, Brockton, Mass.

23. Jukaitė, Marė pas seserį,.
Glen Cove, L. I.*

24. Savadzienė, Ona pas vyrą, 
Trenton, N. J.

25. Savadzius, Jonas pas tė
vą, Trenton, N. J.

26. Savadzius, Ant. pas tėvą, 
Trenton, N. J.

27. Savadziutė, Adelė pas tėvą, 
Trenton, N. J.

28. Savadziutė, - Antanina pas 
tėvą, Trenton, N. J.

29. Mauškus, Just. pas I. No
reiką, Yenkers, N. Y.

30. Gepukaitė, Anelė pas brolį, 
Elizabeth, N. J.

31. Malinauskas, Juozas pas K. 
Račkauską, Detroit, Mich.

32. Balandis, Mik. pas dėdę, 
Pittsburg, Pa

59. Jakštas, Jur. pas brolį 
Shenandoah, Pa.

60. Kvederas Ona pas M. Ta- 
mulionienę, Maspeth*, N. Y.

61. Lukšis, Jonas, pas P 
lį, Chicago, III. »

62. Ridikas, P. pas J. Stančių, 
Rochester, N. Y.

63. Kalvis, Pranas, pas brolį, 
Nashua, (?) N. Y.

64 Kiršauskas, P. pas brolį, 
Boston, Mass.

65. Sereika, P. pas švogerį, 
Newark, N. J.

66. Keršanskaitė, E. pas J. Žilį, 
So. Boston, Mass.

67. Venslovas, Ap. pas M. Jak- 
nį, Maspeth, N. Y.

68. Rezikienė, Marė pas sūnų, 
Chicago, III.

69. Rezikaitė, Petronė pas bro
lį, Chieago, III.

70. Rezikaitė, Ona pas brolį, 
Chicago, III.

71. Petrilaitė, Elz, pas žentą, 
Cliford, III. '

72. Gedminaitė, Bar. pas Mrs. 
Sabath, Brooklyn, N. Y.

Gegužio:
1. Sereika, Leonora pas vyrą, 

Brooklyn, N. Y.
2. Šereikiutė, Elena pas tėvą, 

Brooklyn, N. Y.
3. Šereikiutė, Apolionija, pas 

tėvą, Brooklyn, N. Y.
4. Sereika, Kazys pas tėvą, 

Brooklyn, N. Y.
5. Poeius, Jonas pas dėdę, Chi

cago, III.
6. Butinaitis, Pr. pas A. Šlapi

ką, Chicago, III.
7. Petrui evičius, M. pas švoge

rį, So. Fork, Pa.
9. Rukštela, Jur. pas brolį, 

Leeehburg, Pas.
8. Giteinis, Ant. pas 

Leeehburg, Pas.
10. Šileikis, J. pas I. Stanke

vičių, Leeehburg, Pa.
11. Šileikis, Ant. pas J. Ruk- 

šaitę, Leeehburg, Pa.
12. Šileikis, Kaz., pas J. Rusaitę. 

Leeehburg, Pa.
13 Stalgis, Juozas, pas V. Ble- 

kį, Leeehburg, Pa.
14. Gaidavičius, J. pas švoge

rį, Leeehburg, Pa.
15 Videika, J. pas dėdę, Brook

lyn, N. Y.
16. Mikštus, Ant. pas L. Rim- 

selį, Chieago, 111.
17. Pusdonenka, T. pas *»serį, 

Elizabeth, N. J.
18. Gudonis, J. — Laivas /Gie 

wen" (?)
19. Lepšis, Ad. pas M. Vasilį, 

Brooklyn, N. Y.
20 Kupunas, St. pas* dėdę, 

AVorcester, Mass.
21. Petkevičius, Ad. pas brolį, 

Chicago, III.
22. Lepšis, Ad. pas M; Vasilių,

33. Ališauskienė, Mag. pas A. 'Brooklyn, N. Y

dėdę.

Kovo 15 d. Apveizdos Dievo 
bažnyčios svetainėje Jaunųjų 
Liet. lavinimosi kliubas atvaidi
no trįjų veiksmų komediją 
‘‘Trįs. Mylimos" ir dviejų veik
snų komediją “Vyro Ieškoji
mas". Artistai savo roles atliko 
pagirtinai, geriau nuo artistų 
mėgėjų reikalauti negalima. Tik 
vena: labai nepunktuališkai pra
sidėjo; buvo apskelbta, kad sep
tintą vai prasidės, o ištikrųjų 
prasidėjo aštuntą vai. Taip-pat 
sufleris labai garsiai kalbėjo, 
kad net prie durių buvo girdėti. 
Šiaip jau viskas pavyko gerai.
Publikos irgi pusėtinai prisirin-1 
ko ir ji labai puikiai užsilaikė. 
Matyt buvo patenkinta teatru.

Graužas.

Gerai nusisekę.
Kovo 8 dieną Kolumbija sve 

tainėje atsibuvo ristynės lietu 
vio tvirtuolio Dalkaus su tūlu 
graiku (garsintas turkas nepri 
buvo.) Dalkus graiką nurito. Be 
to, Poškevičius parodė daug spė 
kos įvairiuose svarumų kilnuoji 
muose, o Norkus šiaip jau įvairių 
žmonės stebinančių dalykų — 
smaigė vinis į kietą medį, kaip 
į sūrį, traukinėjo retežius ir tt. 
Žmonių buvo prisirinkę nema
žas būrys. Matomai indomauja 
ir lietuviams tvirtuolamg pri
taria. Visi apsilankiusieji buvo 
patenkinti.

Marių vilnis nunešė daug žmonių. 
.. Ekaterinodar, Rusija kovo 14
d. čia siautė baisios vėtros, ku
rios pakėlė milžiniškas vilnis ant 
Azovo marių. Pakilusios vilnįs 
pražiudė apie 1000 žmonių Sta- 
nicas ir Achtyrsko miestų gy
ventojų. Taip-pat apie 150 žmo
nių nuskendo Jasensko mieste. 
Namai nuplauti, dainai išversti, 
visur pridaryta labai daug blė
dies.

Sudegė daug žmonių.
St. Louis, Mo. Užsidegus Mis

souri atletų kliubui pražuvo 45 
žmonės. Manoma, kad jie visi žu
vo liepsnose. Kai-kuriuos sude
gusius kūnus atrado, bet daug 
dar tebėra griuvėsiuose. Sude
gusių tarpe yra keletas turtingų 
žmonių. Namai taip smarkiai de
gė, kad mažai kas tegalėjo išsi
gelbėti. Degimą paskubino pa
sileidęs iš trubų gazas. Tuose 
pat namuose buvo ir banka, ku
rioje būta daug pinigų. Pinigai 
ir kiti brangintini bankai daly- 
kai atrasta gruvesiuose iš čia 
viską pernešė į kitą banką. Pini
gų būtą beveik 1300000 dolerių.

Sitkavičių, Gilberton, Pa.
34. Jezusevičius, Juozas pas 

dėdę, Montello, Mass.
35. Daksnys, Konst. pas bro

lį, Powers Lake, Wis.
36. Janavičius, Jonas pas dėdę, 

Millinocket, Me.
37. Pešlakas, Jonas pas brolį, 

St. Louis, Mo.
38. Kansenis, Kaz. pas S. Jau

takį, Brooklyn, N. Y.
39 Vegėla, Ant. pas K. Sta- 

rinską, Boston, Mass
40. Valančaitė, Juzė pas dėdę ,! Brooklyn, N. Y,• • D,\ J, « 11 +

23.. Valauskiutė M. pas bro
lį, Brooklyn, N. Y.

24. Virbas! las), Pr. pas brolį, 
AVashington, Pa.

25. Stukaitis, Marė pas J. 
Gedraitį, Harrison, N. J.

26. Višniauskas, J. pas tėvą, 
AVestville, 111.

27. Paraškevičius, St. pas brolį, 
New York.

28. Padžiunas, V. pas J. Petir- 
ką. Clrester, Pa.

29. Langviniutė, Pr. pas brolį,

Sv. Vincento draugijos darbai. 
Chicago. Pašalpinė Draugija iv.

Vincento de Paul nesenai buvu
siame susirinkime davė atskaitą 
iš praėjusių metų darbų. Ji sušel
pė 1700 bėdnų ir suvargusių Chi- 
eagos šeimynų. Tuo tikslu išleido 
36000 pinigais. Draugijoje priguli 
apie 1100 liuosnorių narių. Taria
mos investi būdą kaip duoti ap- 
ivietimą suvargusių šeimynų vai-

Prakalbos.
Praėjusią nedėlią (kovo 15 d.) 

buvo prakalbos Sv. Kryžiaus pa
rapijinėje svetainėje; prakalbas 
rengė vietinė S. L. R. K. A. 
85 kuopa. Kalbėjo kun. F. Kemė
šis, St. Tananevičia, Kadževskis 
ir kiti. Prakalbose apsilankė ge
rokas žmonių būrelis.

Tą pačią dieną buvo prakalbos 
ir Kensingtone. Jas paruošė Tau
tiška Mylėtojų Lietuvos brolių ir 
leserų draugija. Kalbėjo Pr. Gu
das ir Dr. A. Draugelis. Rinkta 
L. M. D. ir Namams aukos. Vis
kas gerai nusisekė.

žingeidus vaikas. 
Englewood. Prieš keletą die

nų čia sudegė kiek vagonų, ku
rie buvo pripildyti įvairiomis 
prekėmis. Betirinėjant pasirodė 
kad juos uždegdavęs 18 metų 
vaikinas Leonas Gleason. Gražu 
esą žiūrėti kaip pilni vagonai de
ga ir kaip subėgę gaisrininkai gė- 
sindavo gaisrą. Sako per dvi sa- 
vaiti pridaręs apie 10000 dolerių 
blėdies. Vaikas už savo žingei
dumą suimtas.

žada užginti svaigalų pardavinė
jimą.

Springfield, III. Čia manoma, 
jog 7 d. balandžio bus baisi kova 
blaivyninkų su svaiginamų gėri
mų pardavėjais. Spėjama, jog

Gyvas nabašninkas.
Pasaic, N. J. Prieš du metu 

tūla žmonelė apraudojo savo vy
rą, kuris buvo darbininkas šil
kų audimo dirbtuvėje. Jis nie
kam nežinant išėjo iš namų ir 
į dešimt dienų ar daugiau buvo 
atrastas lavonas, kuriame žmo
nelė pripažino už savo vyrą. 
Lavona paėmė į anmus, pakėlė 
šermenis ir gražiai palaidojo. Pa
liko motina su trimis vaikučiais.

Aną dien jai bemiegant inėjo 
į kambarį vyras užsidegė žvakę ir 
kada moteris persigandns pra
dėjo klausinėti kas inėjo jis pa-

Brooklyn, N. Y,
41. Labošis, Vinc. pas A. Buja-

ką, AVorcester, Mass. »
42 Bulvidaitė, Bar. pas I. Eit- 

vigą, Brooklyn, N. Y.
43 Bagušienė, Marė pas M. Mi

liauskienę, Brooklyn, N. Y.
44. Juozėnas, Jonas, Laivas 

“Cameronia" 4—1—1913.
45. Kreštiniaitis, Anuf. pas se

serį, Dayton, Ohio.
46. Zičius, Bern. pas brolį, 

Hudson, Mass.
47. Burokienė Uršulė pas vyrą. 

Blissville, N. Y.
48. Morkevičiutė, Ona pas I. 

Cedronį, Brooklyn, N. Y.
49. Baikgvienė, Liud. pas bro

lį, Herkimer, N. Y.
50. Kraipavičius, Adol. pas bro

lį, Coal dale, Pa.
51 Naudzeniutė, Emilija pas I. 

Levansevičių, Yonkers, N. Y.
52. Brazaitis, Ant. pas dėdę,

sisakė, kad esąs jos vyras. Na ir AVestville, 111.
ištikro pasirodė, kad jis visai 
dar nemiręs tik buvo išvažiavęs 
į kitą miestą ir gavęs geresnį dar
bą ten gyvenęs. O pranešti mote
riai apie tai užmiršęs. Žmonelė 
pašaukė policiją, kuri ir pasodino 
jį kalėjiman už moters apleidi
mą. Dabar kila klausimas, keno 
buvo lavonas prieš du metų pa
laidotas ir ant. kurio kapo ran
dasi paminklas su atsiradusio 
žmogaus parašu.

53. Azaravičius, Pr. pas A. 
Rukštelį, New York.

54. Ptašinskienė, Emilija pas 
vyrą, Rochester, N. Y.

55. Deinaravičius, T. pas žen
tą, Brooklyn, N. Y.

56. Veilis, Jur. pas J. Čeponį 
Chieago, III.

57. Jurkevičius, Juozas pas dė
dę, Mahanoy City, Pa. ,

58. Augunas, Bol. pas J. Ame- 
tavičių, Brooklyn, N. Y.

30. Bartkiutė, R. pas J. Murau- 
skį, Chieago, 111.

31. Mockapetris, M. pas K. 
Kanclerių, Newark, N. J.
32. Kanciuris, A. pas K 
ciurių., Nevrark, N. J.

33. česnis, Al. pas D. Okšev 
skj, Philadelphia, Pa.

34. Žiurinskis, M. pas V. Mi 
kalauskį, Homestead, Pa.

35 Madonis, V. pas V, 
lauskį, Homestead, Pa.

36. Jokūbaitis, Jok pas P. Pe 
nevičių, Hartford, Conn.

37. Klimavičius, J. pas dėdę, 
Chieago, III.

38. Milkevičius, P. pas J. Lin
kevičių, Scranton, Pa.

39. A7irbalas, Pr. pas brolį, 
AVashington, Pa.

40. Englinskis, V. pas G. Lig- 
norį, Easton, Pa.

41. Tamulevičius, And. pas J 
Grajauską, Brooklyn, N. Y.

42. Sujekevičius, Ona pa& A 
Baltušką, New York.

43. Putrimas, A. pas M. Petrai 
tį, Duąuesne, Pa.

44. Jakaitis, Tad.
Brooklyn, N. Y.

45. Keserauskiutė, 
dėdę, Newark, N. J.

47. ftimkintėj Bar. pas brolį, 
Stamond, Ind.

48. Gedvilas, D. pas J 
kaitę, Easton, Pa.

Kan-

Miką

pas brolį

Marė pas

Joni-

49. Danilevičius, P", pai 
levičių, Toronto, Ont.

50. Užupiutė, Ona pas J. ATaiš- 
vaitį, Detroit, Mich.

51. Augustis, J. pas B. Pe-* 
leckį, Brooklyn, N. Y.

52. Andriulionis, M. pas tėvą, 
Bridgewater, Masą.

53. Mosėnas, St. paa K. Uvaza- 
rą, Jersey City, N. J.

54. Karpavičius, S. pas V. Gei- 
kų, Lowell, Mass.

55. Košrą, P. pas J. Blizleką, 
Cornell, Pa.

56. Stanelevičius, J. pas E. Ko- 
carą, Brooklyn, N. Y.

57. Marauskas, V. pas V Va- 
siukonį, Scranton, Pa.

58. Kruikonis, A. pas švogerį, 
Norvvood, Mass.

59. Montvilaitė, O. pas brolį, 
Elizabeth, N. J.

60. Puliokas, J. pas K. Mau
rutį, AVaterbury, Conn.

61. Markelionis, J. pas V. Pre- 
škėnį, Boston, Mass.

62. Murauskas, A7, pas M. Va- 
rokonį, Scranton, Pa.

63. Vaina vičienė, M. pas vyrą, 
Grand Rapids, Mieli.

64. Grabliauskas, A. pas brolį,| 
Silver Creek,, Pa.

65. Pocevičius, J. pas brolį 
Chicago, III.

66. Kuosa, P. pas J. Blišinsk^ 
Mt. Carmel, Pa.

67. Supeniukė, Dom. pas Al. 
Sausą, New Britain, Conn.

68. Mišką, J. pas' brolį Brook
lyn, N. Y.

69. Krikščiūnas, St. pas dėdę, 
AVorcester, Mass.

Per Birželio mėnesį važiavo:
1. Žindžius, St. pas A. Čirulį, 

Meriden, Conn.
2. Jušis, J. pas A. Bagdoną, 

Athol, Mass.
3. Maksvitienė, B. pas vyrą, 

Pittsburg, Pa.
4. Košenauskis, A. pas M. Po- 

vilionį, AVoterbury, Conn.
5. Kaminskis, VI. pas brolį, 

Newark, N. J.
6. Paraškevičius, V. pas 1. 

Krajauską, (laivas Bremen).
7. Bartulis, Pr. pas sūnų, Anso

nia, Conn.
8. Bartulis, Ant. pas sūnų, An

sonia, Conn.
9. Bartuliutė, Marė pas sūnų, 

Ansonia, Conn.
10. Šukinskis, J. pas brolį, 

AVorcester, Mass. *
11. Paplauskis, J. pas švogerį, 

Laeonia, N. II.
12. Misiūnas, N. pas brolį, AVor- 

cester, Mass.
13. Uščekieūė, M. pas vyrą,

Brooch, N. Y.
14. Labunaitis, J. pas brolį, 

Pittsburg, Pa.
15. Žemanauskas, J. pas F. Ke- 

blaitį, Thomas,, AV. Va.
16 Žemanauskas, M. pas F. Ke- 

blaitį, Thomas, AV. Va.
17. Žemanauskas, J. pas F. Ke- 

blaitį, Thomas, AV. Va.
18. Romaišaitė, L. pas dėdę, 

Oneville, R. I.
19. Leekauskis, A. pas brolį, 

N. Amherst, Mass.
20. Javorčius, K. pas dėdę, 

Brockton, Mass.
21. Naumavičius, J. pas A. Mol- 

vidą, Philadelphia, Pa.
22. Baranauskas, f. pas dėdę, 

AA7oreester, Mass.
23. Staniunas, K. pas A. Ži

linską, Scranton, Pa.
24. Lukošaitis, K. pas R. Vai

čaitį, Nenosha, AVis.
25. Ašmutis pas L. Karecką,
26. Moškienė, J. pas vyrą, Po

eahontas. III.
27. Moškieniutė, Ag. pas tėvą, 

Poeahontas, 111.
28. Moškienas, Ant. pas tėvą. 

Poeahontas, III.
29. Lukoševičius, O. pas sūnų,, 

Scheneetady, N. Y.
30. Jakeliutė, T. pas seserį; 

Broad, Brook. Conn.
31. Krasauskas, St. pas dėdę, 

Grosby, Conn.
32. Stankevičiūtė, O. pas P. 

Karlionį, Palmer, Mass.
33. Bairius, Ant. pas J. Budri- 

ką, Harvey, III.
34. Keirys, P. pas brolį Ply

mouth, Pa,
35. Pušanigis, J. pas brol, Ci

cero, III.
36. Sereika, Al. pas brolį Chi

cago, TU.
37. Brusnis, J. pas brol/

AVindsor Loeks, Conn. ,
38. Brusnis, Pet. pas brolį, 

AVindsor Loeks, Conn.
39. Brusniutė, Rožė, pas brolį, 

AVindsor Loeks, Conn.
40. Kurklevičiutė, Fr. pas 

Kerosevičių, Brooklyn, N. Y.

Tąsa ant 6-to puil.



ABOS.
p MOTERŲ BALSAS.

f Siuomis dienomis redakcija yra 
gavosi iš vienos savo žymios ben
dradarbės p. U. J. laišką rašytą 
irardu būrelio lietuviu katalikių 
moterų. Del jo svarbumo deda
mi jį beveik ištisai

p, Gerbiamas Redaktoriau!
Norėčiau pasTfeirantl su Tams

ta apie įvedimą “Moterų sky
riaus’’ i ‘‘Draugą“. Senai jau 
Amerikos Lietuvės Katalikės mąs
to apie tai, bet kol kas viešai 
neatsiliepė s “Draugo“ 8 tam nu
mervje p. ‘F-as’ straipsnyje

i

“Moterų Teisių Lygybė“ išnaujo 
pajudino tą klattsimų.

Apie reikalingumą ir naudin
gumą tokio skyriaus nėra nei abe
jonės. Paduodu keletą priožašėių, 
kodėl “Drauge“ privalo būti vie
ta ir dėl moterų. “Draugas“ yra 
organu S. L. K. K. A., tai-gi or
ganizacijon priklauso nemaža ir 
moterų. Ligšiol jos maža arba vi
sai jokio balso neturėjo susivieni
jimo reikaluose, o mokesnį mokė
jo tokį pat, kaip ir vyrai “Drau
gas“, kaipo organas turėtų šiek

't

pat ir Federacijos kongreso iš
rinktoji komisija;, kuri kaip esa
me sužinoję iš tikrų šaltinių, ža
da netrukus paskelbti Lietuvių 
katalikių moterų sąjungos įstatų 
sumanymą. Be to, žinoma, ir pati 
“Draugo” redakcija skaitys sa
vo prederrae kartkartėmis šiuo- 
tue prisidėti prie moterų reikalų 
gvildenimo. Pradžios betgi lauk
sime iš pačių moterų. Tad valio 
lietuvės katalikės moterįs.

KAULO SU KAZIU PAŠNEKOS

Norėtume pasitarti su savo 
skaitytojais, kaip padarius mū
sų “Draugą” indomių ir naudin
gu laikraščiu. Apskritai esame 
tos nuomonės, jog laikraščio re
dakcija turi būti labai arti sa
vo skaitytojų, jog dažnai turi su 
jais tarties, išklausyti jų nuomo
nių ir patarimų. -Štai pav. esa
me patyrę, jog mūsų laikraštis 
daugeliui skaitytojų esųs persun
kus, neprieinamas. Jeigu taip

tiek vietos užleisti ir dėl moterų,, _ ..... . ...
kad veiklesnės sąnarės, galėtų butų, tai būtų didelė laikraščio
kelti iš miego savo seseris. Antra, 
Amerikos Lietuvės katalikės, yra 
kur kas toliau pasilikę užpakaly

yda, ir tą ydą turėtume rūpin- 
ties prašalinti, dirbdami išvien

pirmeivių ir socijalisčių. Socijalis- įF redakcija ir visi bendradar- 
tų laikraščiai nemaža patraukė mo 1
terų i savo pusę dėdami, moterų biai.

Kad padarius laikraštį indo- 
mesniu, nutarėme dėti jin daugiau 

; lengvų pasiskaitymų, pasikalbėji-

skyrius. Moteris po truputį jau 
pradeda krutėti, kilti iš taip ilgo 
miego.

Klausinėja, kaip čia ką veikti:
Kaip būvį pagerint? Čia kaip tiki . . _
Katalikiški laikraščiai ir tur Stoti mn apie gyvuosius musų reika-

Į mums į pagelbą, duodami mums 1UR) kartais gi ir juokų. Tuo tik
ai vietos apskelbti savo reikalus, pa- , . , . ,ln
■*_ sitarti. Nes jei moterims nebus siu įvedame į Draugų

fe

Skaitlinės buvo suvedamos lies 
metų bertainis ir parapijos ko
miteto peržiūrimos ir pasirašo
mos. Štai, pavyzdžiui:

Abelną atskaita ui 1012 metas:
Mes, žemiau pasirašę, šv. Jur

gio parapijos maršalkos išduoda
me sekančią atskaitą:

Parapijos jeigu ir išeigą kny
gas mes pertikrinem kas trįs mė
nesiai, t. y. keturis kart į me
tus. Pirmo bertainio {eigos ir iš
eigos atskaita buvo pertikrinta 
14 dieną balandžio 1012 metuo
se. VS' pirmos 3 mėnesius, sau
sį, vasarį ir kovą, surinkta aukų 
1012 dolerių 81 oent. Balansas 
nuo 1011 metų likęs %uvo 464 
dol. 38c. išeigų tame laike buvo 
1368 doleriai 82 c.

Vž antrą bertainį (balandį, ge
gužį ir birželį) atskaita buvo per
tikrinta' pagal klebono įeigos 
ir išeigos knygas 7 dieną lie
pos 1012 a. Ineigos tame bertai- 
nyje buvo 1200 dolerių 18 centų. 
Išeigos — 1901 dol. 22oentai.

Vž trečią bertainį įeigos ir iš
eigos atskaita buvo pertikrinta 
13 dieną spalių 1012 m. Ineigos 
per tuos 3 mėnesius (liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo) buvo 708 dol. 
3 centai. Išeigos 770 doleriai 55 
centai.

Vž ketvirtą ir paskutinį ber- 
tanį įeigos ir išeigos atskaita bu
vo pertikrinta 29 dieną gruodžio 
1012 m. Ineigos per tuos 3 mėne
sius buvo 1514 dolerių 32 centai. 
Išeigos 1411 dolerių 19 centų.

Taigi per visus metus įeigos 
buvo 5425 doleriai 34 centai. Iš
eigos 5460 dolerių 78 centai. Po

t ft> t A. BOKALAI.jį išdrįso viešai tuo apkaltinti. 
Jiems to padaryti nesugebėjus, 
purvai mesti ant kun. Miluko, at
kris nuo jb.' Bet užtat visuome
nė žinos, kuo vardu pavadinti iš
pulti} anuos 40.

klausimą atmesti ir anot p. Kossų 
palikti kausimu? Juk susivien. 
nariai to reikalauna, ir tas 
manymas yra galima įvykiu* 
ti. Nes vienas svarbiausiųjų ssh 
siv. tikslą ir yra medžiagiška pn* 
šalpa narių, tai turėtų būti netik 
aĮidrandimas gyvasties bet ir 
sveikatos šalę kitų kuitūrinsą 
darbų 8U«vieuįįuins .attiekasną. 
G kad taa galiama įvykinti apsn 
tai negali būti abejojhno. Paisai 
tikrinimui meskim akį ant smsi 
tirataučių pašalpinių draugijų ta
kių, kaip S. L. R. K. A., kurisa 
moka nariams netik posmertins^
bet ir pašalpą ligoj, ir karimi 
skaito savo narius ne tūkstsm- 
čifiis bet šimtais tūkstamčią, sis 
dėlto sukontroliuoja savo nariai 
ir pasekmingai gyvuoja, ką pa
tvirtina jų milžiniškas išauginąs. 
« organaaaeija gah išaugti tik 
tuomet, kuomet nariai matys jsje 
piną patenkinimą save reikalą.

Jeigu komiaija nesugebia sk 
gal nenori pasišvęsti patirinš-
jimams, smrmojhnas, kaip tą 
skyrių atsakomai sutvarkyti ir. 
sudaryti projektą, nurodant, kaip 
galėtų pasekmingiau veikti — tei 
da nereiškia, kad pašalpos sky-. 
rius yra negalimas įvykinti.

Svarbiausius komisijos nario 
p. Kovo nurodytus argumeoten 
prieš įvedimą pašalpos matau! 
šiuos: 1.) Išnaudojimas orgsaš-
zaeijos per nesąžiningus narioų 
aiškiau sakant per nuduotus ligo
nis arba sveikus, o liga priaamoi 
tusius.

2) Kad sutvarkymas to sky-i 
riaus yra keblus ir nelengvas, « 
nesutvarkius gerai, anot p. Kovo, 
įvyktų suirutė, kiltų vaidai, ne
sutikimai ir t. t.

3.) Kad reikėtų seimus per il
gai tęsti, dėl išklausymo skundų 
ligonių ant komiteto ir komiteto 
ant ligonių, jų išrišimo ir teisi
mo ir, kad gal prisieitų komitetai 
atlikinėti bereikalingi važinėjimai 
ir darymas kaštų susivienijimai.

Ant kiek man atrodo visi šie 
užmetimai yra nuveikiami ir ga
limi pergalėti. Paimkim pirmąjį; 
tas tiesa ir neužginčijamą, kad 
tarp mūsų randasi žmonių be 
sąžinės, ir norinčiųjų pasinau
doti neteisėtai. Ypač imant pa
šaipūnės draugijas, pamatysim,
kad kone visur tokių atsiranda, 
kurie nori pasinaudoti pašalp* 
be ligos. Betgi reikia pripažinti 
ir tai kad tokių randasi maža* 
nuošimtis. Žmonių teisingų, aąi 
žiningų irgi visur nestoka. Ne
rasim tokios vietos, kad nesiraa- 
tų žmonių, žmonių su sąžine, 
teisingų, sveikai ir blaivai pro
taujančių, ir tokių visur randasi 
didžiuma. Taigi matome, kad pik
tas visados gali būti susektas ir 
išraujamas. 0 kad susivieniji
mui geriau sektųsi kontroliuot 
išnaudotojus, neg’i draugijom*, 
čion privesių nurodymą: draugi
jai būnant ant vietos, žinomą 
yra sunku sužinoti apie na
rį, gyvenantį kitur, reikia pst- 
paliudijimu- Koks ir kas per vie
nas tas daktaras — sužinoti irgi 
negalima; argi sSųsi Jkomitetą 
važiuot jo ieškot, o kad ir su

rasi vis tas pats. Juk darodyti 
negalėsi, kad aųhą neteisingai iš
davė paliudysimą. — Kas kit* 
būtų su susivienijimu. Kuopo*
randasi vietose, visur, taigi ant 
vietos visą reikalą ir galima iš
tirti, nereiktų važinėti valdybai 
arba komitetai iš Maine į Wa*- 
hinton’o valstiją tirinėti, tą iš
tirtų vietinė kuopa. Kiekviena 
kuopa turėtų būt apsirinkusi a* 
ve miestą gerą teisingą gydyto
ją, o gyvenant ant vietos viaąt 
galima sužinoti ir atskirti “hum- 
bogierių” nuo teisingo, gydyto
jaus. Susirgęs narys turėtų išgąs
ti paliudijimą nuo kuopos gydy
toj® (daktaro) ir vien tik teka 
tegalėtų būt priimtas. Apart gy
dytojo paliūdijnno, teisingumą 
nario ligos patvirtintų kuopas 
viršaičiai. Prie tam dar tarės bū
ti tom tikros Mankos (sirgimą

KITATAUČIUS.

Nesenai teko man atsilankyti 
didžioje lietuvių kolonijoje. Pate
kau į parapijos balių. Salė kad 
ir didžiulė, tečiau kimšte pri
kimšta bešokančiomis poromis. 
Temiju, kaip lietuviai šoka. Įvai
rių įvairiausios poroB slenka pro 
akis, tečiau visos kaž kaip kei
stai raudonais veidais, nesveikai 
žibančiomis akimis, slenka išpa- 
lengva„ nesiubuodamos dailiai, 
bet keistai, neestestiškai kraipy- 
damos į abi pusi, pasišokėdamos 
ant vienos kojos. Kraiposi ne 
vyrai, ne mergaitės, bet kaž ko
kios biaurios masės sulipusių ar
ti kūnų. Mat šokio originalu
mas yra tame, kad bernaitis tu
ri paimti merginų už pažasčių ir 
kuoarčiausiai prie savęs prispau
sti, paskui negudriai mėtyti kojas 
tai į vienų, tai į kitų pusę. Esa
ma ir atmainų: merginos liemuo 
tai abiem rankom apglėbiama ir 
stiprai prie savęs spaudžiama 
(žinoma, tuomet ir veidai perdaug 
arti nuo vienas kito), arba tik 
dešiniųjų rankų apsupama lie
muo,, kairioji gi uždedama ant 
peties. Tečiau ir tuomet spaudi
mas nei kiek nemažesnis.

Indomu, kačTper visų ilgų va
karą beveik, vienų tų šokį šoko. 
Matyt, jis ten madoje.

Tai pagarsėjęs visur šiandien 
“tango”. Jį reikia priskaityti 
prie skaičiaus begėdiškų, tvirki
nančių šokių. Ir nenuostabu, kad 
kitų tautų sveikoji visuomenė 
taip sukruto kovoti prieš tų šo
kį, nėsa jis platinasi visur pa
sibaisėtinai, brukamas įvairio
mis reklamomis ir net gramafonų 
plastinkomis teikiamas šeimy
noms. Juo labiau mes, lietuviai, 
neturėtume įsileisti to šokio į sa
vo pasilinksminimus. Nei ten 
gracijos, nei astetikos: linguok 
kaip antis, kėtokis kaip varlė ir, 
kas blogiausia, prakaito nesuspė
si šluostyti nuo vpido, nes kvė
pavimas, esant perarti kitam kū
nui, baisiai apsunkintas, visa sa
lė prisipildo kaž kokiuo nesvei
ku šniokštimu ir inkaitusių kū
nų garavimais. Ypač juokingai ir 
biauriai atrodo riebios, maža dai
lintos ir ištašytos figūros. Mums 
nereiktų čia pamėgdžioti svetim
taučių jau ir dėlto, kad tas šokis 
priešinasi lietuvių ingimtam pa
dorumui. Lietuviai būtų laimin
gi, jeigu padorumas, gėdingumas 
visuomet pasiliktų viena iš lie
tuvių tautiškų žymių, kaip tai 
yra buvę ligišiol.

apmokėjimui, visų išmokesčių ir, , ....
bilų naujiems 1913 metams atliko r°do tinkamiau, 
pinigų 428 doleriai 04 centai.

Kožną bertainį, padarę atskai
tos pertikrinimą, mes pasirašė
me klebono vedamose įeigos ir 
išeigos knygose.

Pasibaigus praėjusiems 1912
metams mes padarėme nuodugni .. ____
pertikrinimą visų įeigos ir išei-1 cnJ chamizmo

APIE CHAMIZMĄ KASAN
TIEMS.

Šį metų, ypač jo devintų savai
tę, Amerikos lietuvių laikraštija 
pažymėjo gausiu rašymu apie 
chamizmą. Kaip matyti, chamiz
mas, bent apie jį rašymas, ineis 
madon. Rašo visi — turintieji ir 
neturintieji morališkos teisės, ko
voja su chamizmu, jo palaikyto
jai ir net patįs chamai.

Kaip tas naujas “izmas” origi
naliai buvo apsklerahtas ir kur 
link buvo mestas, daugumai daly
kas jau žinomas. Jis buvo reng
tas prie Šliupų, Kutrų, Smelsto- 
rių ir t. p. kompanijos. Bet Ame
rikos lietuvių laikraščiai, kaip jie 
tai neretai daro, pradėjo daly
kus aiškinti, kaip jiem patinka. 
'Apsklembę* chamizmą savotiškai, 
pradėjo jį mėtyti kur jiem at-

AR NORĖTUM BŪTI SUŠELP
TAS NEGALĖJE.

Man regis maža rastųsi tokių, 
kad užklausus šiais antgalvyje 
tilpusiais žodžiais nesumanytu 
ką atsakyti, net ir mažai galvo
jas; o da mažiau, gal ir visai ne- 
sirastų tokių, kad atsakytu — 
ne: Kiekvienas pasakys — taip. 
Daugelį dalykų žmonės palaiko 
mažos vertės ir bereikalingais, 
pakol nesupranta jų naudos; o 
nekartą atsitinka visai priešingai, 
pamėgsta arba palaiko naudin- 
gaia tai, kas tikrai yra be ver
tės. Vien tik todėl, kad yra gi
riama, gražiai apie tai apipiešia- 
®a» o jei dar kas naujo, ypač 

tai eina aPie laimę. Ir kas 
gi iš mūsų nenorėtų būti laimin* 
gui? Paveizdan, kaip daugelis šio
se dienose svajoja apie gražiai 
piešiamą “socijalizma”. Bet dau
gelis iš tų naudingų dalykų, gra
žiai skambančių teorijoj, pa
prastai tariant svajojine, nusto
ja savo vertės, kada įvedama 
praktikon arba viešajam gyveni
me. Girk — giręs, kokę nebūk 
teoriją, siutindamas žmogui lai
mę, gal tau ir pasiseks daugeli 
prie to pritraukti; vienok jeigu 
praktikoj pasirodis nesančių jo
kios naudos, aiškiau tariant, jei 
nematys žmogus tame sau me-

Prisimena Lietuvoje piemenų 
žaislas “kiaulę dvaran varyti” 
ir yTa noras prilyginti tą žaislą 
prie Amerikos lietuvių laikraš- 

“varynėjimo”.
gos pinigų už visus metus, taigi Kiekvienas tame žaisle dalyvaują

“•t
šv. Jurgio parapijos. tektų jo “dvaran” ir stengėsi

Per visus metus išmokėta kie-' VnnCrdinnoini
bonui algos 1200 dol., zakristi-, numUStl kiaul? kuotoliausiai.
jonui 360 dol., vargonininkui 240 Amerikos lietuvių laikraščių rė
dei., svetimiems kunigams už pa- daktoriai daro tą patį SU cha-

------ - - mizmu, ne tokiu, koks jis isties

naują
vietos ir paramos tarp savųjų, jos įkyriu: “RaulO SU Kaziu pašile-
greičiau links prie socijalistų. Kur ’ ‘ apsiėmė vesti
kaip pirmiau sakiau, jau joms K05 • 14 sayną apsiėmė \ esu
yra vietos. Ir vėl, kiek naudos gabus mūsų bendradarbis ir ge- 
moteru skyrius atneš dėl šeimy- . . . v.n08; • • ras Amerikos santykių žinovas

p. Pužas. Atkreipiame domą ger
biamųjų skaitytojų į jo straipsnį

Pažvelgkhn J Lietuvių namus. 
[Valgis beveik diena į dieną vie
nodas, ir tas pats prastai paga

lį mintas. Kodėl? Todėl kad nemoka, 
ką daugiau pagaminti. Atlieka 
kas nuo valgio — meta laukan, 
nežino, ką su tuo padarius. Pa
žiūrėki į kambarius, trūkstą šva
rumo ir skonio jų išpuošime. Taip
pat mums dar labai trūksta mokė
jimo apsieiti (čia kalbu nevien 
tik apie 'tas, kurios iš Lietuvos 
atvažiavo, bet rr apie čia augu
sias.) namie ir svetur.

Moterų rankose guli visos šei
mynos sveikata: Kaip ji užlaikys 
namus, kokį maistą duos, tokį ir 
visų sveikata bus. Taip-pat, mote
ris yra auklėtoja priaugančios 
kartos. Ar apsišvietns, suprantan
ti savo pareigas, motina geriau iš- 
auklės kūdikį, ar neapsišvietus? 
Moterų skyrius kaip tik ir rūpin
sis tais dalykais. Į moterų sky
rių būtų rašoma apiesekančius da
lykus: Peržvalgo moterų judėjimo 
visam pasaulyj.Raginimai tverties 
į draugija^, užsiimti apšvietfl: na 

. -«*5i ir jų užlaikymas, maistas, 
‘į kaip ir ką gaminti, rūbų klausi

mas ir įvairus patarimai. Laikui 
bėgant galima bus šistas naujo 
įvesti, fcita programa platesnė, 
negu socijalistų, todi geresnes 
turėtų pasekmes.

Jei '‘Drauge“ bus duodama 
vietos moterims (Ir tikemis kad 
“Dr.“ leidėjai neatsisakys nuo 
to), tada išleisim darbo'progra
mą ir atsišaukimą į visuomenę, 
kviesdamos visas moteris ir mer-’ 
ginas remti tą skyrių, žinant kiek 
galima tikėties sandarbininkių, 
bus galima nuspręsti kaip tan
kiai tą skyrų įvestį į “Draugą” 
kaip aš, taip ir daugelis moterų
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šiame cųmeryje “Naują skyrių 
pradedant”. Tas naujas laikraš
čio skyrius turėtų būti labai gy
vas, indoirms ir skaitytojų mė
giamas. Kad ir apsiėmė vesti jį 
p. Pužas, tečiau tame darbe tu
rėtų jam padėti ir kiti gerbiamie
ji mūsų bendradarbiai, kurie tu
ri pastebėjimų dovaną ir sugebė
tų lengvoj formoj svarbius klau
simus, arba gyvenimo apsireiški
mus išaiškinti. Tokių “Kaulų”, 
kaip juos apibūdina gerb. Pu
žas, visur mūsų gyvenime pilna ir 
ne vienas gal nekartą pastebi juo
se ką nors juokingą, indomaus. 
Be te labai pageidautume ir ki
tokios formos raštų, lengvų pa
siskaitymui, ar tai trumpų apy
sakaičių iš mūsų gyveuimo, ar ei
lučių, ar juokų ar t. p. Darykime 
“Draugą” akyvu, gyvu ir indo- 
miu laikraščiu.

AR GI TAI JUOKINGA?

“Laisvės” paskutiniuose nu-’ 
meriuose išspauzdinta vienaveik

smi S-_p- A: na"1sm® Bevardžio komedija, pava
dinta: “Daktaras”. Komedija 
skiriama “Chicagos klioštoriaus 
organo generališkam, agentui” 
— suprask — daktarui Graičū- 
nui*) Ne svarbu čia, 'žinoma, 
kurs iš lietuvių daktarų čia pa
juokiamas. D-ras Graičunas se
nai jau druska akyse mūsų cici
likams. Suprask, kam jis neci- 
cilikauja, bet rimtai pildo savo 
profesijos priedermes, liekamą gi 
visą laiką pašvenčia mūsų žmo
nėms, teikdamas jiems reikalin
gų žinių iš i gi jenos ir medicinos, 
ar. tai vesdamas “Drauge” 
“Sveikatos skyrių”, ar tai iš- 
leizdamas begalo nandingas kny
gas apie sveikatą.
Susipratusioji mūsų visuomenė 
geriausiai atsakytų į tokiuos 
šmeižtus — palaikydama ir pa
remdama ciciliku šmeižiamus as
menis.

Bet blogiausia tai, jog anoje 
neva komedijoje pajuokiama la
bai graži ir teisinga mintis, kad 
saviškis turi eiti pas saviškį, kad 
lietuvis gydytojas turi tarnauti 
visų pirma lietuviams ligonims 
ir tt. Pajuokiamas daktaras, 
laukiantis lietuvių ligonių, pajuo
kiamas ligonis, einantis prie sa
viškio daktaro. Šalin su tokiais 
juokais. Tokie juokdariai juo
kiasi patįs iš savo nesupratimo ir 
rodo tik savo tautiškumo prany
kimą. Lai atsimena jie tai, kad 
lietuviai daktarai lietuviams ligo
nims jau ir dėlto reikalingi, jog 
su jais ligonįs gali geriau susi
šnekėti, savo ligą išpasakoti, ir 
pagelbos susilaukti.

rių tikėmės, kad mūsų organas 
‘ ‘ Draugas ’ ’ nesigailės pašvęsti 
vieną — kitą skiltį užvardyta 
“Moterų Skyrius“ dėl mūsų, "dėl 
apkalbėjimo šavo reikalų. Meldžiu 

| duoti greitą atsakymą.

Su ypatingu džiaugsmu sutin
kame tą balsą. Jis reiškia susipra
timą, rodo gyvybę tos mūsų vi
suomenės dalies, kuri ligšiol be
veik visai nedalyvavo mūsų vieša
jame gyvenime. O juk tai pusė 
mūsų ateivių, pusė mūsų visuo
menės. Jei ta pusė atbus ir pa
kils prie naudingo darbų, daug 
aparčiau išsiris pas mus visi 
svarbieji klausimai, daug veikiau 
išvysime visur tikybinį, dorinį ir 
tautinį atgimimą, daug greičiau 
ims kilti mūsų krikščioniškoji kul
tūra. Ligšiol moters rolė beveik 
baigėsi vaikų auginime, auklė
jime ir namų vedime. Svarbi tai 
rolė begaliniai, bet dėl įvai
kių nemalonių aplinkybių mū
sų moters neatlikdavo tos 
rolės kaip reikiant Rei
kalingas moterų susispėtimas 
į vieną didelį būrį, kad bendro
mis pajėgomis lavinties ir ruošties 
prie šios savo užduoties atliki
mo. Tečiau -žmonija lankia pasiro
dant moteriškės dar ir visuome
nės ir politikos gyvenime, laukia 
ir pasitiki daug gero iš moterų 
ir lietuvių visuomenė. Laikraš
tis neatliktų savo uždavinio, pra
silenktų su teisybe, jeigu pavydė
tą vietos gyviesiems balsams ir 

. gyviesiems reikalams. Užtat svei
kiname nuoširdžiai lietuvės mote
ris, pakilusias prie naudingo dar
bo ir mielu noru apsiimame įvesti 
| “Draugą” "Moterų skyrių”, 

lakcija pasitiki, kad šiam sky- 
ui medžiagos nepritruks, juo 
ibiau, kad ir dabar katalikių mo 
rų reikalais rūpinasi nevien 
ias būrelis, kurio vardu kreip
usį į mūsų redakciją, bet taip-

KAM TAS NENUOSEKLUMAS?
10 “Vienybės Liet.” numeryje 

išspauzdintas monologas ‘ ‘ Kuni
go dejavimai”. Tokį kunigą, 
koks parodomas monologe, gali 
išsvajoti. vien liguista fantazija 
mūsų apjakusių ciciliku. Tokių 
baisiai nedorų, ištvirkusių, tam
sių, begėdžių kunigų šiandieną, 
ačiū Dievui, nėra Vargu, ar bu
vo daug tokių ir praeityje. Bet 
Bažnyčios priešams reikalingos 
baidyklės, kurias nusipaišę galė
tų rodyti tamsiems žmonėms ir 
paskui klaidinti juos vilingais 
šauksmais. Jokį šlykštų — biau
rų paišinį indėjo savo lėpuosna 
“Vienybė ^Lietuvininkų”, mūsų 
gi cicilikai, be abejo, sukrus ro
dyti jį ant savo scenų. Delko 
“Vienybė Lietuvininkų”, įiiaip 
jau rimtas laikraštis, priima to
kiuos dalykus? Juk ji kartkar
tėmis užsipuola ant visų tų rašy
tojų ir veikėjų, kurie klaidina 
ir tvirkina mūsų jaunimą t Kam 
tas nenuoseklumas? Ne mums 
tai spręsti. Tai “V. L.” redak
cijos paslaptis. Tik norėtume 
paklausti “V. L.” redokcijos, ne
jaugi ji mano, kad panašus 
šlykštus pamfletai, kaip “Kuni
go dejavimai”, gali prisidėti prie 
kieno nore doros pakėlimo?

*) D ras Greičiūnas pernai me
tais būro kurį laiką “Draugo“ 
generališku agentu, tečiau jau se
nai motė tą agentūrą ir vėl užsi
ima vien ligonių gydymu.

ĖV. JURGIO PARAPIJOS REI
KALAI TIKROJE ŠVIESOJE.

Tuo vardu pavadintas ilgas 
straipsnis, indėtaa, “Žvaigždės” 
N. 9 šių metų, po kuriuo pasira
šė tos parapijos (Pbiladelphijoj) 
klebonas kun. A. Milukas. At
pasakosime trumpai to straip
snio turinį. Iš 40 pasirašiusių po 
apšmeižimu, tik 6 esą pilnai už
simokėję parapijonal, 20 gi vardų 
visai nėsą parapijos knygose.

Toliau seka ilgos skaitlinės pa
rapijos ineigų ir išlaidų, prade
dant nuo pradžios 1911 metų.

džiagiškos nei, dvasiškos naudos.

dol., visokių bažnyčios bėgamų 
išeigų (už anglis, gazą, elektri
ką, kvietkas, panaktiniui, vande
ni, eglaites, kodylą, vyną ir t. t.)
408 dol. 04 centai. Už visokius 
pataisymus ir'. įtaisymus bažny
čioje išmokėta 552 dol. 76 cen
tai. Skolų atmokėta 150 dol. šv.
Magdalenoj "tffaugystei (atmo
kėta visa tai draugystei skola).
Taipgi atmokėta visa skola Ra- 
žančiaus draugystei, kurios išei
damas kunigas Dumčius buvo pa- _ _ . . ,
likęs 278 dol. 48c. Bažančiaus nuo So. Bostone sutverto pirmes- 

grynvis pinigais ne- j nįų jr dar tebesančių ten laik
raščių “dūko”, netai, kad ap- 
sklembė chamizmą (vargu ban 

supranta), bet maž- 
jecezijos kolektų išmokėta 394 į daug nurodė vietas, kur galima

Mokyklos užlaikymo iškaščiai susidurti. Sutikti cbamiz-
Šv.^Jurgio parapijai^ kainavo 1912 mą, anot “Ateities”, galima ne

tik laikraščiuose, bet susirinki
muose ir... bažnyčioje. Ką “At
eitis” supranta po chamizmu,

klebonijoje^ (grindis, paipas ir sunku beinspėti. Turbūt nei ji 
kitokius) 224 dol. 26c. Taksų iš- . . . .. , * - -v, .
mokėta 45 doleriai. Klebonijos pati neįstengs tinkamai įsaiskm- 
bėgamų iškaščių (už anglis, gazą, ti. Bažnyčia yra netik tikėjimo
landų ir šiaip Bvetimų kunigų ^eii doros katedra, bet taip-pat 
priėmimo iškaščius) 594 dol. 18c. kovos vieta su blogu, kas yra

yra, bet jau savotiškai suprastu. 
Gaila, kad tąjį Lietuvoje nu
girstą skausmo balsą amerikie
čiai pavertė sau į žaislą pasisma
ginimui. Tai abelnai.

“Ateitis’
«

matomai neliuosa

draugystė
ėmė iš parapijos, tik tuos pinigus 
įvairiose dėtose paaukojo baž
nyčioje šv. Jurgio daromiems į- 
taisymams. Procentų už hipote- .. . .
ką išmokėta 162 dol. Visokių di- JI aiškiai

metuose 840 dol. 95c. (Algos lie' 
tuviškam mokytojui mokasi 15 
dol. kas mėnuli,' ankliškai moky
tojai 35 dol.; randos už namą 15 
dol.). Už įtaisymus ir pataisymus

Turime garbę, užbaigdami savo 
atskaitą, padėkavoti mūsą klebo
nui kun. A. Milukui už jo pada
rytą 1912 metuose mūsų bažny
čiai ir mokyklai aukas. Tarpu pa
rapijos įeigų mes šiemet inroka- 
vome Kalėdų ir Velykų kolektas 
246 dol. 25e. Nuo pusės metų nuo Pas 
pagrabų klebonas įnešė į para
pijos kasą 23 dol., taipgi sa
vais kaštais klebonas išmokėjo 
apie 150 dol. keturiasdešimties 
valandų išlaidų, ir gi savo pini
gais klebonas išmokėjo už mate- 
rijolą ir darbą padarytos nau
jos altanos apie kleboniją nuo 
.Venango ulvčios pusės. Už ką jam 
padėkavojame. ,

Po ta atskaita yra pasirašę: A.
M. Milukas, J. Baiinski, Jurgis 
Balevičia, J. Pavilonis, A. Ciris,
B. Butautas, P. Oreszko, J. ,Wi- 
dikovvski, M. Milukas.

Taip-pat tvarkiai buvo suvestos 
ir 1913 metų apyskaitos ir komi
teto pasirašytos. Tais metais in
eigų ir išlaidų buvę 5,231.05.

Straipsnyje išskaitomos visos 
tų metų ineigos ir išlaidos. Kun. 
Milukas toliau atremia ir kitus 
užmetinėjimus ir intarimus netei
singume.

Pagaliaus kun. Milukas sako;>
Kas nors retkarčiais lankėsi 

per 5 metus šv. Jurgio bažnyčio
je, turi pripažinti, jog nevien vi
dutyje bažnyčios, bet ir ant baž
nytinės visos savasties mano - su 
duosnių parapijiečių pagelba įtai
syta daug pagerinimų, knrie kai
navo per "4000 dolerių. Perdirbi
mas iš klebonijos mokyklos, snži- 
nia parapijiečių, irgi daug kama
vo. Užlaikymas mokyklos su 2 
mokytojab jau trečias metas di
delius pinigus suėda. Skolų para
pijos mano išmokėta apie 3000 
dol. Prieš mano spėjimą šv. Jur
gio parapijos įeigos buvę apie 
4000 dol. kasmet. Man besirū
pinant apie pagerinimas, skolų 
išmokėjimus, o ypatingai mokyk
los įsteigimą ir užlaikymą, jos 
įeigos pakilo suvirš ant tūkstan
čio dolerių kas metai. Iš visų tų 
pasirašiusių vyrų nei vienas žy
mesne anka neprisidėjo prie para
pijos reikalų pagerinimo, jokių 
kolektų ypatingai duosnių neda
vė, nors už anąs skundžiasi.

Kalba apie mano panaikinimą 
kokių draugijų šv. Jurgio para 
pijoje tiek svarbos turi, kaip ki
ti užmėtinėjimai. Koki liūdinta 
kai tokis ir liudijimas. Jokių 
draugijų negrioviau, gi iš sakyk 
lot pagildavau vien tąs draugi 
jas, kurios pildė Katalikų Baž 
nyčios prisakymą sulyg Vėlyki 
nės išpažinties.

Tiek kun. Milukas. Dabąr 
lauksime, kaip išrodys kun. Mi 
luko vagystes tie 40 vyrų, kurie

nuodėminga ir žmonijai negeis
tina. Jei “Ateitis” bažnyčioje ko
vojimą prieš negerą vadina cha
mizmu, tai panašaus chamizmo 

Ateitį” yra ikvales. Visgi 
turiu pripažinti, kad tūlose baž
nyčiose chamizmą galima sutikti. 
Turiu omenyje Scrantono bažny
čią. Kuo beaiškinti visą apie tą 
bažnyčią triukšmą, kelemą žmo
nių, kurie apseina be bažnyčios, 
yra bedieviais, o vienok kelia be
tvarkę ir kursto tamsius žmone
lius prie bažnyčioje triukšmo kė
limo? Kuo jie atligins visą var
ginimą ir apsunkinimą kokį už
krauna ant tikrai - tikinčių žmo
nių, jau ir be to vargingų? Kuo 
tas visas išaiškinamas Jei “At
eitis” išaiškina tokį laisvamanių 
pasielgimą chamizmu, pilnai su
tinku su ja. Bet ji ką kita turi 
omenyje.

Beje, “Ateitis” pataria su cha
mizmu kovoti visur ir visuomet. 
Negalima to patarimo neprimti. 
Tuo žvilgsniu ir vien tik juo 
tas mano keleto žodžių rašymas 
yra pateisinamas.

Stebėtina, kad “Keleivis” ir 
tas apie chamizmą prabylo. Ver
čiau būt tylėjęs ir, anot vieno pa
sakymo, “būtų filiozofu likęs”. 
Bet ką jau bedarysi, kad tokia 
žmonių psicholiogija. Sugauk me
lagį kame bemeluojant, neturė
damas Jkaip pasiaiškinti, jis
tuoj tan atrež: “Tu pats mela
gis!” Tuo tik ir tegalima išaiš
kinti “Keleivio” suteikimas 
‘Draugui” chamo vardo. Jei jis 
suteikia chamo vardą vien už 
cicilikavimo (apie socijalizma 
čia nekalbama) negerbimą, tai 
“Keleivis” pats sau seniai ant 
kaktos užsirašė vardą chamas 
(dar didesnėmis raidėmis negu 
jis tai padaro) už negerbimą daig-
tų, kurie nuo seno žmonijos ger
biami. Purėnas.

tai rėlt nors persiplėšdamas 
nepalaikysi, pats gyvenimas iš
stums tai iš vėžių.

Pašalpa negalėj
niii tuprasta jau ne nuo šiądien 
ir nemanau, kad kada tai buvo 
keno nors išreklemuota, įsiūlyta; 
jus reikalingumą išaukė viešu- 
man patsai gyvenimas ir kuo to
liau, tuo daugiau visuomerė juo
rūpinasi. Ir nors ir šauk visų bal
su: kad tai i / ikystė, be vertes, 
nereikalinga — tečiaus nieko ne
gelbės. Jau čia nauda apčiuopm 
ma. būtina, ta kiekvienas atjan 
čia ir patyrimas tą patvirtina 
susišelpimas ligoje yra naudin
gas. Tik sunku jį įvykinfi palai
diems žmonėms; dėlto ir yra jun
giamasi į draugijas organizaci
jas, nešama po keletą centų į vie
ną vietą, sudedama kapitalas, iš 
kurio tai šelpiami reikalaujan
tieji pašalpos nariai be nuo
stolio kitiems nariams, nes 
tą pašalpą sudaro mokėdami po 
truputį, nejučiomis. Klausimas 
savitarpinės pašalpos^ negalėje 
(ligoj) yra jau išrištas, sutvar
kytas, ištobulintas pas svetimtau
čius; bet jau ir pas mumis yra 
pribrendęs; tai liudija faktas: ne 
šimtai bet tūkstančiai lietuviš
kų pašalpinių draugijų ir drau
gijėlių, išsimėčiusių po visą Ame
riką, įvairiose vietose, įvairiuose 
kampuose.

Pastaraisiais metais tasai vi
suomenės balsas dėl pašalpos pa
sigirdo didžiosiose lietuvių orga
nizacijose ir juo toliau, tuo dau
giau balsų atsiliepia. Mat jau ir 
lietuviška visuomenė priėjo prie 
to, kad nepasitenkina atšftirom 
pašalpinėm draugijėlėm, kurios 
jau tam reikalui neatsako, nes to 
klausimo tinkamai sutvarkyti 
nevalioja. Neįstabu tad, kad jau 
ir mes ėmėme tą klausimą 
gvildenti, o daugelis net 
stačiai reikalauja, kad bū
tų pašalpos skyrius įvyk- 
dintas. Kiek pamenu užpernai 
ant seimo tas klausimas buvo pa
judintas įnešimais kelių kuopų. 
Pernai jau visą eilė kuopų pa
davė seimui įnešimus, reikalauda
mos įvesti pašalpos ligoj skyrių. 
Seimas, galima sakyt, priverstinai 
tą klausimą tarėjo svarstyti ir pa
galios, matydamas jo naudingu
mą, kaip nariams tai ir organi
zacijai, iš medžiagiškos pusės — 
nutarė įvykinti; net komisiją 
parinko tara skyriui apdirbti, čia 
vienok atsitiko klaida ne tame, paliūdijinun) tom
kad nutarta įvesti skyrių pa-’TklauBi-ais apie liw> kurie
šalpos ligoj, (tas gerai), bet ta
me, kad klausimas pirma to tu
rėjo but viešai per organą, gvil
denamas, išrištas, nurodytos, jo 
geros ir blogos pusės ir pagalios 
turėjo būt paskelbtas projektas, 
kaip pasekmingiau ir parankiau 
įvykinti dėl narių bei pačios or
ganizacijos gerovės.

Pasekmės klaidos buvo tos, 
kad pats komisijos narys, tą 
sumanymą bei nutarimą kri
tikuoja. Man rodos, kad p. Ko
vas bereikalingai perdidelę baimę 
kenčia. Argi būtų išmintinga tą

rėtų būti išpildomi paties ligoniai 
jei ligonis negalėtų, tai kuopos 
sekret. išpildo surašydamas ligo
nio atsakymus, pagal kuriuo* 
būtų galimą prieiti prie ligm 
teisingumo. Tokie tada dokumen
tai turėtų būti siunčiami į cen
trą pas sekr.; pastarasis patikri
nus minėtą paliudijimą vieti
niam (Centro) gydytojui, išrašytų 
išmokėti pašalpą. Būtų gerai se
si vienijimui turėt apsirinkus eao- 
tro daktarą lirinėti paliudijimu* 
pilė įsirašymo ir airs'hu l’ur-a*- 
kumo delei, lasai daataras turi-



VHRTB a. matOtis.

(Tąsa)

— Ne, gink Dieve! Eikie ir pasakykie, ydant 
jį čia atneštų. Kaip sugrįši su kalakutu, duosiu 
tau už kelionę, o jeigu pasiskubinsi, gausi dolerį..

Vaikas negirdėjo iki paskutinio: leidosi it 
striela.

— Nusiųsiu jį Bob'ui Cratęhit’ui — Serooge 
kalbėjo, trindamas raukas ir linksmai nusijuokda
mas. — Nei dasiprotės, iš-kur jam kalakutas nu
krito. Paukštis du sykiu didesnis už Tamuką! La
bai man patinka panaši klasta.

Parašė Bob’o antrašų, permainęs ranką, ati
darė durjs, laukė valandėlę pasiuntinio ir tame pa
žiuro į plaktukų nuo ineiuamų durų.

— Mylėsiu tave ir godosiu visą savo gyveni
mų, brangus mano plaktuke, — jausmingai pra
kalbėjo. — Kaip padoriai išrodo! puikus plaktu 
kas. Štai ir kalakutas. Linksmių švenčių! geri žmo 
nės t

— Pone! aš per kalakutą! Ne — tas bent ne
galėjo vaikščioti ant savo kojų! Būtų jas sulau
žęs, it šiaudus, tai telis, ne paukštis.

■— Žinai kų, sunuti! nepaneši jo taip toli; še 
tau už tavo triūsą, o čia už nuvežimų.

Nusijuokdamas, plodamas delnais, trindamas 
rankas, sugrįžo ant viršaus, duosniai apdovanojęs 
abu pasiuntiniu, kurie nesugebėjo užtektinai suras
ti padėkavonės žodžių. Serooge sėdo foteliu ir ap
siverkė iš didžio linksmumo.

Vargiai galėjo apsiskusti: rankos jam drebėjo, 
it karštligėje; pagalios šiap-taip nusiskuto, bent 
labai tikėtinai, jog, jeigu sau būtų net nupjovęs 
nosies dalelę ir taip būtų džiaugsmingas ir dėkotų 
Dievui.

Apsiprausė, apsirėdė j geriausias drapanas ir 
išėjo gatvėn.

Žmonių minios traukė į visas puses, kaip tai 
matė laike kelionės, su kita dvasia. Serooge įsižiū-
rinėjo į visus, dairėsi dešinę tai į kairę pusę, link
smai nusijuokdamas. Turėjo išvaizda taip padorią, 
taip malonią, jog keletas pavargėlių, (tie papras
tai Pati padori), užkabino jį, tardami:

— Linksmų švenčių, pone geradari! Džiaug
smingu švenčių!

Serooge vėliaus tvirtino, jog kuomet pirmą 
sykį, jį taip pasveikinta, ką tik nenuleipo iš link
smumo.

Staiga pamatė vieną iš tų ponų, kurie vakar 
dieuą buvo užėję pas jį aukas rinkdami. Kaip re
plėmis suspaudė jam širdį. — Ką jis sau apie ma
ne mano? Nedrįstu net žvilgterėti jam į akis. — 
Bet tuojaus suprato, kas pridera padaryti. Pas
kubino žingsnius, paėmė nepažįstamą už rankos ir 
tarė:

— Malonus pone, kaip gi sveikata I Tunu vil
tį, jog vąkarikščios jūsų pastangos duosniai apsi- 
mokėjt^Uvyždžiu ponui to pasišventimo. Link
smių švenčių, garbu# pone!

— Ponas... ponas... Serooge?
— Taip yra, gerbiamas pone, tai mano pavar

dė. Nemalonus atsiminimas? Meldžiu man atleisti. 
Buėau labai užsiėmęs ir susinervavęs. Pavelysi po
nas,, jog šiandieną — (pasilenkė ir sušnabždėjo ką 
tokio į ausį nepažįstamam)...

: .<— Ar tikėtina — sušuko anas, parodydamas 
didžiausį nustebimą. — Ar ponas tik nesijuoki iš 
manęs ?

J'— Anaiptol ne, brangus pone, moku praeities 
skolas: ponas tikėkie man: dėl manęs tai didžiausis 
malonumas. Taigi, neatsisakysi ateiti?

Pone! — svetimas sušuko, jausmingai spaus
damas jo ranką. — Nepaprastas širdies prakiln...

— Neužsitarnauju nei vieno žodžio pagarbos. 
Būkie ponas taip malonus apreikšti man valandą, 
kur ir kada galiu jums įnteikti pinigus. Gal malo- 
nėsi ateiti pas mane su gerbiamu savo draugu.

— Kaip paliepsite.
— Ačiū ponui labai, labai ponui ačiū. Būsiu be 

galo dėkingas. Sudiev. Pasilieku jūsų atminčiai.
Inėjo į bažnyčią, meldėsi, vėlei vaikščiojo gat

vėmis, juokėsi, užklausinėjo nepažįstamus, bučiavo 
vaikus, klausinėjo elgetų apie jų reikalavimus ir 
apdovanojo pašalpa. Niekados nesijautė taip lai
mingu. —-

Apie pusiaudienį pagalios atsirado prie sese
rėno namų.

Aplenkė namus, perėjo ten ir atgal, nedrįso 
inėiti. Pagalios pabeldė į duris.

— Ar ponas namie — paklausė tarnaitės.
— Yra, meldžiu pono.
*- - O kur?

.— Yalgamajame kambaryje sykiu su ponia. 
Gal ponas palūkėsi salione...

— Ačiū, tavo ponas labai gerai žino mane, 
veskie mane į valgomąjį kambarį. Čionais? Gerai,

L ačiū.
Nedrąsiai atidarė duris. Jauna pora triusėsi 

apie stalą, prirengtą jau pietums. Ponai atydžiai 
apžiūrinėjo viską.

—- Alfredai! — Serooge atsiliepė.
— Ak, Dieve! — sušuko jauna poni iš persi- 

■andimo. ,
Kas ten? Alfrėdns paklausė.

-— Tai aš, dėdė Serooge, prašei manęs vakar 
ant pietų, — ar galiu ineiti, Alfredai?

— Ar gali ineiti? — Alfredas nutvėrė jį ir įvil
ko tiesiog į kambarį, maž-ko nenukamavo iš link
smybės. Po penkių minučių Serooge buvo jau kaip 

save. Nuoširdžiai jį priėmė: seserūnas, jo pati, 
svečiai, visi buvo jam malonus, visi išreiškė jam 
prielankumą ir velijimus. Puikiai linksminosi;

jrooge juokavo ir drąsino visą draugystę prie link- 
imumo, Užbaigiant užprašė visus pas save, kaip
;iktai parengs gyvenimą. i

Rytojaus rytą, labai anksti, buvo jau kantore 
įtinai norėjo aplenkti knygvedį ir nutverti jį

septinioiką Hnnučių^Scrooge neva peržiūrinėjo 
knygas. Bob’as atidarė duris, tyluėiausiai kaip 
tik galėjo, sėdo prie biuro ir pradėjo stropiai 
rašyti, ydant atpildyti pragaišus) laiką.

— Ei! — sušuko Serooge, nuduodamas seną 
prakalbėjimo pobūdį — ką tai reiškia? Po vaka
rykščio dykavimo taip vėlai pribuvai, o kas tai 
per tvarka? O kur punktual iškurnąs?

— Atsiprašau pono, labai atsiprašau; pasi
vėlinau truputį.

— Truputį — septyuiuoliką ir pusę minučių! 
Meldžiu, arčiaus!

— Tai tiktai sykį į metus — Bob’as nuolan
kiai kalbėjo. — Tas daugiaus jau niekados man 
neatsitaikys; pasilinksminau vakar su vaikučiais, 
laikas taip greitai prabėgo, jog-----------

— Taip toliaus negali būti — Serooge pertrau
kė jį

— Gana to! — pašoko iškedės, pagriebė Bob ą 
už pečių ir atkartojo: — Taip toliau negali būti! 
Del to gi.... dvigubinu tavo algą.

Bob’as sudrebėjo, išsinėrė iš principalo ran
kų, iubėgo į savo atskirą kambarėlį, pagriebė gele
žį, pasirengęs ginties nuo pamišėlio!

O Serooge juokėsi, juokėsi, — net leipo iš juo
kų. Staiga perstojo visai juokties, — rimta išveiz- 
da persiėmė.

— Taip, Robertai — nuoširdžiai prakalbėjo. 
— Pirmiausiai linkiu tau linksmų švenčių! — 
Čia paplojo jį į pečius. — Niekados jų tau nelin
kėjau, mano skurduoli, — atleiskie! Prisipažįstu, 
jog labai retai buvau tau geras. Tas persimainys. 
Dvigubinu tavo algą, noriu pagelbėti uoliai tavo 
šeimynai; per daug turime darbo, taigi imu Petrą 
kautoran. Galop pasikalbėsime apie tai šį vakarą 
prie “ Grogo “stiklelio. Tuom kartu, negu pradėsi 
rašyti, gerai nukurinkė pečių: čia šalta, it šunyne! 
Paimkie anglius dėl savęs, nes sau paliepiau at- 
skrai pristatyti.

Nuo šiol Serooge darė daugiaus gero, negu pri
žadėjo; netiktai dalaikė, bet ir kiti skaitė jį 
kaipo pavyzdį šauno piliečio kitiems sekti.

Mažam Tamukui stojosi antru tėvu. Buvo pa
vyzdingu ponu, perdėtiniu, draugu, jauniausių iš 
visų kitų. Kai-kurie neprideriančiai juokavo, kal
bėdavo apie staigią permainą. Bet Serooge ant 
to visko visai nieko nepaisė, gerai žinojo, jog yra 
ypatos, dėl kurių dorybė, kiekvienas prakilnus dar
bas, suteikia išjuokimo mierį. Juokėsi iš jo, — jis 
taipo-gi ir padoriai juokavo, — tai buvo jo kerš
tas.

Nedraugavo jau su dvasiomis, bet, su žmonė
mis ! gyveno su draugais, šeimyna; visados nekan
triai laukdavo Kalėdų dienos prisiartinant. Šventė 
tą iškilmingą dieną ir paženklindavo geriausiais 
darbais. Visi pripažino, jog niekas taip nešvenčia 
šv. Kalėdų, kaip kad Ebenezeris Ssroogė

Trokštu visa siela, ydant panašiai kalbėtų apie 
jus, apie mane ir apie visus.

“Mylėkite vienas kitą”, — Kristus pasakė, — 
taigi, visados ir visuomet atminkite tą prakilnų 
sakinį.

Galas.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNUI.
Iš Dievo Apveizdos Parapijos, Chicago, UI

(Kolekta bažnyčioje).
Stambesnės aukos: Kun. M. Krušas $50X10 

Zofija Vizgirdienė $5.00.
Po $1.00: Bukaveckienė O., Gudeliauskis M 

Plonis A., Urbonas K., Zaramba V., Plonis J., Smi 
tas P., Šliteris J., Juozevičius P., Baranauskas J 
Vaitkevičia A., Gričiuniutė O., N. N., Kimšlaitė
O. , Kuraitė P., Kinišauckytė O., Griciūtė B., Pet 
ronis J., Buščius Ant., Tvarijonas J., Rajauskas A 
Gotautas L., Vasiliauskas K., Puplesis J., Aleksan 
dravičius A., Maciejauskas P., Juciutė O., Sragis
P. , Urbikas P., Grisius J., Norusis A., Dambrau 
skas M., Pedota K., Giedrys M., Sajokas P., Ba 
čauskaitė P., Pivarienė P., Kvederiavičienė O., Mi 
kalauskienė O., Astrauskas J., Tekorienė P., Prei 
tiekienė U., Vaitaskytė O., Grigaliunykė D., Pežie 
nė M., Strilunikė P., Matjošienė R., Sklidulienė J 
Anzaitė A., Smulkesnių aukų $116,80. Viso labo: 
170.80.

Iš Benton, III.
Kun. S. E. Kolesinskas $5.00.

NAŠLAIČIŲ FONDAS.
Kun. T. Žilinskas iš S. Boston bažn. 
Barbora Kukšlaitė ...........................

T”
NAUJĄ SKYRIŲ ĮVEDANT

Teko nemažai bastyties po 
platųjį pasaulį. Teko susidurti 
su visokiais žmonijos atstovais, 
turtingais ir varguoliais, moky
tais ir bemoksliais, su didelio 
proto žmonimis ir žmonimis su 
pribotomis proto jiegomis, ti

kinčiais ir aptemusiais bedieviais 
įei laisvamaniais. Reikėjo juos 
šiaip bei taip suklasifikuoti, iš
dalinti į grupas. Pasidarė dvi
dideli grupi. Į pirfllą grupą įei-»
na visi atstovaujautįs, kas yra ge
ra, prakilnu ir augšta, siekian
tis prie tobulesnio gyvenime ir 
stovinti ant tvirtų pamatų pa
saulio kultūrinime bei sielos to- 
julininie. Į antrą grupą įeina vi
si tie, kuriems čia duosiu vardą 
laulai (jei norite ir Raulienės).

Bekalbant apie Raulus, turiu 
juos padalinti į dvi subgrupi. 
Vieną subgrupą reprezentuoja 
tamsus, neapsišvįetę, palinkę 
prie girtuokliavimo žmoneliai 
deją, tos rųšies Raulų pas lie

tuvius. yra didelė ir net perdi- 
delė dalis). Bet pripratink tuos 
žmonelius prie skaitymo, o atpra
tink nuo svaigalų vartojimo ir 
jie paliks geistinais ir brangina
mais pasaulio piliečiais. Jų sie- 
a, tai dirva, ant kurios gera 

sėkla gali augti ir išduoti gražius 
ir pageidaujamus vaisius. Antron
subgrupėn dera vis Raulai nus
toję visokios lygsvaros, pami
nę po kojų kas dora, atstūmę 
įnagius sielos tobulinimui ir 
kaipo kriterijumą visoko tetu
rinti vien savo “aš.” Mokslas, 
mokslo įstaigų lankymas, skai
tymas tokiam Raului nieko ne
gelbsti: jis Raulu buvo, juo ir 
paliks. Nebent koks stebuklas 
jį atitaisytų. Tokio Raulo siela, 
tai dirva, ant kurios vien pikt
žoles tegali augti.

Paskutiniosios rųšies Raulų 
pas lietuvius tėra, ačiū Dievui, 
mažas skaičius. Bet tas skaičius 
gali padidėti. Tuo labiau, kad 
“raulinimo” propaganda yra 
apsivilkus paprastiems žmonėms 
beveik negirdėtais ir mažai tesu 
prantamais lais^gunanybė, “pir- 
meiviškumu”, socijalizmu ir t.p.
Pripirš kok ianvi® o geliui laisva- 
manybę, “pir|ineiviškumą”, žiū
rėk iš jo pasidarys pigios rųšies 
bedievukas už savo ypatos ir be
dievybės toliaus nieko nematan
tis. Patrauks kokį neprityrusį 
žmogelį klaidinančiomis socija- 
lizmo teorijomis, svajonėmis ir 
neretai vien illiuzi jomis, bema
tant jis virs į draugijai nieko 
gero nenešantį ciciliką. Tuo 
greičiau toks pripiršimas yra ga-

dalykų Sesuprantąs. Yra man
dagiu ir gražaus apsiėjimo gar
bintoju. Amerikonizmo nevarto
ja.

Kadangi panašus Raulai ir Ka
ziai galima sutikti daugeliose vie
tose, taigi typai nesvetimi, gal 
nevienas iš bendradarbių ar skai
tytojų bus jų pašnekas girdėjęs 
ar nugirs. Tas pašnekas surašy
ti ir pasiųsti “Draugo” redakci
jai — darbas nereikalaująs dide
lio spėkų ir laiko aikvojimo. Re
dakcijai pripažinus tas pašnekas 
atsakančiomis mielu noru užlei
siu joms savo pašnekų vietą.

Pužas.

Pradžia aut 3-čio pusi.

41. Kirvilevičiutė, M. pras bro
lį, Luzerne, Pa.

42. Marcinkevičius, V. pas žen
tą, Niagara Falls, N. Y.

43. Želnys, D. pas brolį, So. 
Chicago, III..

44. Baniuliutė, Vai. pas seserį, 
Brooklyn, N. Y.

45. Brameniutė, M. pas dėdę, 
\Yaterbury, Conn.

46. Kontautis, St. pas dėdę, 
Waterbury, Conn.

47. Davelis, Bar. pas seserį, 
Blissville, N. Y.

48. Butas, Kaz. pas seserį, Chi
cago, III.

Brooklyn, N. Y.
94. Bingelis, B. pas švogerį, 

Worcester, Mass.
95. Šalasevičius, J. pas V. Sa- 

laševičių, Cemerton, N. Y.
96. Kišniutė, J. pas V. Sala- 

vičių, Cemerton, N. Y.
97. Bradauskienė, M. pas vyrą. 

Chicago, ūl.
98. Malinauskienė, V. pas J. 

Norkūną, Chicago, III.
99.. Amas, J. (laivas Russia), 

New York.
100. Rinkevičienė O. pas vyrą. 

Johnston City, III.
101 Rinkevičiūtė, Ona pas tė

vą, Johnston City, III.
102. Rinkevičia Edv. pas tėvą, 

Johnston City, III.
103. " Račinskienė, M. pas vyrą, 

Chicagp, III.
104. Račinskiutė, Bron. pas tė 

vą, Chicago, III.

49. Gricius, Ant. pas seserį,
Chicago, III.

50. Gricius, Amb. pas seserį,
Chicago, III. i

51. Gricius, Zig. pas seserį,
Chicago,

52. Vitartas, Kon. pas seserį

limu, kadangi tas viskas daro
ma po apsiaustu, neva, mokslo, 
apšvietos platinimo. Prieš tokį 
žmonių “raulinimą" reikia kovo-

, &

16.00
1.00

Viso: $17.00
Pirmiau paskelbtų buvo:  ................ $1568.57

Fonde viso: $1585.57
Kun. A. Staniukynas,

Kasininkas.

ŠVENTO KAZIMIERO VIENUOLYNO 
PILNA APYSKAITA:

Paskutinė Vienuolyno apyskaita, iš 6 d. Ba
landžio 1910 m., “Draugo” 17-me N-yje, 1910 m., 
paskelbta, taip sutraukoje išrodė:

Sykiu ■— ineigų $16,160.62 
Išlaidų: $11,243,03

Atliko: ......... ......... $4,917.59
Be to: nupirkimui 5 akerių žemės Vienuolynui

buvo paskolinta 23 d 1909 m. iš Stock Yards 
Savings Bank $6,500 ir tiek pat užmokėta. Tais 
pačiais metais buvo pradėta statyti Vienuolynas 
ir tam tikslui iš North Western Mutual Life In
surance Co., Miltvaukee, Wis., buvo paskolinta $30, 
000.00. Tat 6 d. Balandžio, 1910 m. Vienuolyno 
finansinis padėjimas buvo toks:

Pinigų buvo: $4,917.59 
Ir skolos: $36,500.00.

(Toliau bus) ' iT”'”"'

l *
NegąKma sakyti, kad pas mus

prieš tai nekovojamą; bet toje 
kovoje nevisi įnagiai pavartoja
mi. Vienu iš apleistų įnagių, ir 
gan aštrių, yra juokai bei bumo 
ras.

Tolesniuose “Draugo” nume
riuose bus įvestas naujas skyrius 
“Raulo su Kaziu pašnekos”. Tose 
jųdviejų pašnekose bus apkalba 
mi, lyg kiek bus galima humoris- 
tiškoje formoje, bėgantieji mūsų 
gyvenimo apsireiškimai bei vien 
tik pajuokimo vertos gyvenimo 
pusės. Kartais, ir tai gal dažnai, 
tos pašnekos bus pakeičiamos fe- 
lietonais, monologais ir t.t. Ka
dangi Ratilo, o ypač Kazio ty
pai sunku spręsti vien tik iš var
dų, neprošali bus juos šiek tiek 
apibūdinus.

Raulas bus vienu iš tų virš- 
minėtų “Raulų.” Kalba, kaip pa
prastai Raulai daro, be gilesnio 
dalykų permatymo, o kartais be 
takto ir neprisilaikant liogikos 
ribų. Karščiuojasi. Mėgsta bedie- 
viauti, cicilikauti. Skaito cicilikiš- 
kus ir bedieviškus laikraščius bei 
raštus ir tankiausia iš jų semia 
medžiagą savo šnekai. Nemažiau 
už Rusijos žandarą mėgsta rau
doną spalvą: žandaras nešioja 
raudonus “šniurkus” ir virvu
tes, o Raulas Kakla-’ši. Tai gi 
“nešioja” ilgus plaukus. Tai toks 
maždaug Ratilo typas.

Kazys — tai vienas iš naujai 
atgimstančios jaunuomenės at
stovų. Kalba rimtai. su švara, 
nors kartais mėgsta juokauti ir 
krėsti šposus iš aavo pašnekos, ir 
vien tik jos, bendro Yra patriotu 
ir tiesą mylinčiu. Stengėsi pašne
ką taip nukreipti, kad Raulas

Pranešimai.
Lietuvių švietimo fondui 

100.000 Pasižadėjo:
No. 27,28,28 Kun. Simonas Pau- 

ūenius, Shenandoah, Pa. vsoms 
trims draugijoms po 100 rublių.

Chicago, III.
53. Vitartas, Zop. pas seserį, 

Chicago, III.
54. Vitartas, EI. pas seserį, Chi

cago, III.
55. Ževaitis, Ad. pas brolį, 

Lowell, Mass.
56. Varkala, And. pas brolį, 

Brooklyn, N. Y.
57. Malonia, J. pas brolį, Ca- 

metron, N. J.
58. Karveli, E. pas brolį, Col 

linsville, III.
59. Beliauskas, A. pas dėdę, 

Ansonia, Conn.
60 Rakauskaitė, M. pas dėdę, 

Chicago, III.
61. Rakauskaitė Ver. pas dėdę, 

Chicago, III.
62. Rakauskaitė Elz. pas dėdę, 

Chicago, III.
63. Urničius, A. pas brolį, Chi

cago, III.
64. Saulis, M. pas Anna Egač 

New York.
65. Sumikas, J. pas Sabeckį, 

Chicago, III.
66. Vaitkus, Konst. pas F. Bu- 

reiką, Kensington, III.
67. Budreika, Ed. pas F. Bud- 

reiką, Kensington, III.
68. Bųdreikaitė Julė, pas F 

Budreiką, Kensington, III.
69. Žukauskiutė, F. pas A. Ge 

bauską, Rochester, N. Y.
70. Klimavičius, St. pas bro 

lį, Worcester, Mass
71. Kolasevičius, A. pas brolį 

(?) New York.
72. Kontsaukiutė, M. pas brolį 

(?) New York.
73. Verbzliutė, M. pas M. Vin- 

čaitį, Jersey City, N. J.
74. Dičkas, Al. pas tėvą, Grand 

Rapids, Mich.
75. Adamonis, J. pas dukterį, 

Engletvood, N. J.
76. Geldžiukė, Elz. pas P. Var- 

čiuiną. Kenosha, \Vis.
77. Jesinevičius, P. pas dėdę, 

Elizabethport, N. J.
78. Šileris, V. pas dėdę, Boston, 

Mass.
79. Bendzaitis, N. pas A. Valin- 

čių, Chicago, III.
80. Grigaitis, T. pas dėdę, 

Brooklyn, N. Y.
81. Kelčuaskienė, L. pas svo- 

gerį, Chicago, UI.
82. Kvietkus, F. pas brolį, Wa- 

terbury, Conn.
83. Skandrunas, M. pas brolį, 

So. Milwaukee, Wis.
84. Naimavičius, J. pas A. Bre- 

dukę, Providence, R. I.
85. Uždaviniutė, K. pas Ka- 

ziukevičienę, Boston, Mass.
86. Jakavičius, J. pas V. Ka- 

ziukevičienę, Boston, Mass.
87. Vaitkevičius, S. pas A. Vep- 

sį, Melrose Park, III.
88. Rudis, M. jpas tėvą, Athol, 

Mass.
89. Pijonovskis, K. pas P. .Ves- 

pradžių, Minersville, Pa.
90. Tulauckas, F. pas brolį, 

Dayton, Ohio.
99. Kasperas, Al. pas švogerį, 

Chicago, HL

uro ir neuraigijus bksusnių y—i 
riame Trinario Linimentą.

Reikalingas greit geras vargoniai** 
kas, galintis vesti bažnytinį ekorą^ 
orkestrą, mokantis gregorijanišką gie
dojimą, sugebantis pagiedoti su cho
ru sunkesnius mišias, kaip ve Witto 
“8-tae Luciae”, “8-ti Francisei” ic 
•vietinių autorių veikalus kaip Sa
snausko. Orkestrus vedimas apmoka
mas $20.00, zakristijonavimas (jeiga 
norėtų $15.00. Vargonininko alga. 
$45.00 ir ineigos.

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

Draugystė Sv. Kryžiaus aut Town 
of Lake numažino įstojimo mokesnį. 
Nuo 18 iki 35 m. bus tik vienas dolflr 
ris. Numažintu mokesniu įstojimą* 
bus per pusė metų. Susirinkimai lai
komi pirmą nedėldienį po 15 kiekvieną 
mėnesio. Bažnytinėje Sv. Kryžiaus 
•vetainėje, 2-ra vai. po pietų. Draa-» 
gystės turtas išneša apie 1000 dole
rių. Nepraleiskite progos.
10—11—12.

Portage, Pa. 86 kuopa S. L. R.
: A. turės savo susirinkimą 22 d. ko- 
į vo, š. m. 2 vai. po pietų. Daug svar* 

100 bių dalykų apsvarstyti. Susirinkimas' 
bus pas Juozą Petriką.

Kviečia Komitetas.

A. A. (
Simanas Lišauckas • 

Aprūpintas Šventais Sakramentai*
Iš Viso 300 r. Tuos pinigus išmo-' už“ig° Viešpatyje 8-tą d. Kovo 19M

r ° metų. Velionis buvo nariu kuopM
tės nežiūrint to, ar atsiras 1000 s. L. R. K. A., kuopos Pilnųjų Blaivi-
pasižadėjusių. i£ni?k?’ draugysčių, Sv. Kryžiau., kr.

i Kazimiero, šv. Jurgio, tretnmku U
No. 30,31. Kun. Vaclovas Ma- dalyvavo kitose. Suteik jam, VieŠĮMH 

tulaitis, New Philadelphia, Pa. “"""ViSVp.u ir vUM.
žada 100 p. “Saulei” ir 100 r___________________________ ___
“Žiburiui”, jei atsiras 1000 pasi- pardavimui geležinių daiktu
žadėjusių iki naujų 1915 metų.; krautxuYė labai, ?.er0<tafP lietuviv>Į«£ u i kų, čekų ir kitų tautų apgyventoje

1 i vietoje. Savininkas išvažiuoja iš CM*
Koncertas, 29 d. kovo, 8 vai. caS°s- Atsišaukite šiuo adresu:

vakare, Hull Huose svetainėje. 1660 w. 47th St., Chicago, IUk.
ruošiamas koncertas. Koncerto 12—15 
rengėjai ir jo išpildytojai bus A.
Pocius*ir O. Klimavičiūtė. Abu 
gerai žinomu chicagiečią tarpe 
dailės dirvoje veikėjai. Koncertas 
bus labai įvairus ir patartume vi
soms kam galima atsilankyti ir 
pasidžiaugti lietuvių jauną dai
lininkų darbais. Tikietai 50c. ir 
augščiau, parduodami “Draugo” 
“Lietuvos” ir “Kataliko” redak
cijose.

Redakcijos Atsakymai.
J. Švedas. Bereikalo tamstos pyk

state. Jei paragino prie naujos baž
nyčios statymo, netik nieko blogo nė
ra, bet dar turėtų korespondentas būti 
girtinas. O, kad senoji bažnyčia mažutė, 
tamsta ir pats pripažįsti. Netilps.

J. Shaulis. Pasiuntėme S.L.R.K.A. 
raštininkui. Nuo jo lauk atsakymo.

Kaz. Stupinkevičia. Tamsta pasakei
Aš Viktoria Strazdienė, paieška 

savo vyro, Vlado Strazdo, paeinąs
beveik tą patį, ką ir centro raštinin-! Miroslavo parap., Suvalkų gub. Plan
kas, tik jis savo p. Kovui atsakyme kai geltoni, veido balto — raudona, 
aiškiau dalyką išaiškino, taigi jo ir Qgaį geitonį vidutinio ūgio, jo paveiJk- 
mdedame. Tamstos dedame tik pati , .... .. . , ,
projektą, kaip turėtų būti pašalpos,slas. Vlrful atmuštas. Apledo mane ma 
skyrius sutvarkytas. j maža mergaite du metu atgal. Ka*

A. šimkoniui. Tomstos laišką pasiun- į jį pažintų arba apie jijį girdėtų, mel-t 
tėme susivienijimo raštininkui p. J. S. diiu duoti man žini situo adrew 
Vasiliauskui. Jis duos reikalaujamą
atsakymą. Viktoria Strazdenė,

624 Philo st., Scranton, Pa
11—12.Apgarsinimai.

, . VISADA SKUBINAI ’n. VmatkkiE'TS
Apsileidęs žmogus visada turi nešti 

skubinti ir visados pasivėluoja. įsi Beview ava., Lony Island CISft
Jis atidėlioja dalykus iki pasku- _____________________
tiniai valandai ir kad jis susiren-! Paieškau savo vyro Jono Silinakio, 
gia ką nors veikti, jis pasivėluo-' Paeina iš Kelmės par., Šiaulių pa>4

Kauno gub. Paliko mane vargingame 
padėjime. Iš So. Omaha išvažiavo 
sausio mėn. šių metų. Kas suteik*, 
apie jį teisingą žinią gaus 5 dol.

Josepha Šilinskienė,
3214 K. st., So. Omaha, Neinu
11—12—13.

ja. Kai-kurie žmonės nenori pa
sirūpinti laiuku net savo sveikata.
Mes visados perspėjame draugus 
gerai užsilaikyti: Jei jienetusi tik
ro apetito, jei jų sveikata eina 
silpnyn, jie turi nieko nelaukda
mi vartoti Trinerio amerikonis- Paieškau savo brolio Vladislovo 
kojo karčiojo Vyno Elixiras. Tas Mockaus (Sūnus Kazimiero). Paeino 

. . .» , . ... iš kaimo Girdvainiu, Rietavo parapi-pUiikus vaistas išvalys jų Vidurius jos, Raseinių apskričio, Kauno rėdy- 
ir tuo pačiu laiku sutvirtins jų b°s, jau bus aštuoni metais, kaip yna 
kūną. Nerviškume, anemijoj, ir gy^nTeMc^g^ 
silnume jis atneš laukiamą pa- arba 3is Pats> meldžiu atsišaukti pa* 
gelbą. Aptiekose.J3s Triner Ma- ąąoo g, wood St., Chicago, HM

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas kalina grįžti į LIetutą arba nori atliekamus pinigus 
gtral pasidėti, rašykite Ir siiįsklte pinigus žiuo adresu:

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

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

už pinigus visu savo turtu.
Balfcla gerai Įsltiiytl sle harbus dalykai, kad - - - - - - - - —

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

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

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

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

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, euieško no
rintiems pirkti ipirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti l Lietuvą ir pirkti 
sau vietą, tai būtinai susižinok eu Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Pleciua, Lietuva-Rualja.



ykas: paži 
kaip Ui būt naudingas įvykinus 
tasai sumanymas, teisingiems su- 
aiv. nariamss, prigulintiems į pa
talpos skyrių. Mūsų žmonės ne
kart* gyvenimo aplinkybių pri
versti, ar tai geresnių uždarbių 
ieškodami, dažnai kilnojas iš vie
tos į vietų. Tokių yra daug. At
sitinka kad dirbtuvė sudegė arba 
austojo dirbus; daugiau panašios 
rųšies dirbtuvių ant vietos nesi
randa, na ir žmogelis priverstas
nešdinties kitur. Padėkim, jeigu 
toksai narys prigulėjo į pašalpi- 
nę draugijų, tai nei jam pames
ti, nei kitur išvažiavus siuntinė
ti mokesnį į pirmesniųjų draugi
jų. Pametus, pinigai, kuriuos bū
va įmokėjęs pirmutiniai draugi
jai prapuola; prisirašius į draugi
jų naujoj apsistojimo vietoj, -jei
tokia ten randasi, ir vėl nepilnas 
narys per 6 mėnesius. Na ir jeigu 

-takiam teisingam, geram nariui, 
pasitaiko susirgti, prigulint ki
tam mieste į draugijų, tada ir 
pačiam prisieina nesmagiai jaus- 
liea. Rašyk į kitų miestų maldau
damas pašalpos, o čia draugija 
gal nepasitikėti; abejoja ar gy
dytojo paliūdyjimas geras, ar 
me; gal narys mano draugijų ap
gauti. Draugija, po teisybei, 
abejoti priversta, kadangi ap- 

vienur kitur pasi. 
Visai kitas klausi

mas, prigulint prie pašalpos sky
riaus susivienijime. Labai ma
žai tokių vietų yra lietuviais ap
gyventų, kad nesirastų ir susiv. 
kuopa. Jeigu kur dar nėra, tad 
jau tveriasi arba neužilgo, gali 
suitverti. Prisiėjus nariui kelties 
j kitų vietų, kartu persikelia į vie
tinę kuopų; persistato savo kuo
poj, pristatydamas persikėlimo 
paliūdyjimą iš anos kuopos, na 
ir gali jausties, kaip namie. Su
sirgus žino, prie ko kreipties ir 
jaučiasi, jog bus jam teisingai 
išmokėta pripuolanti pašalpa, jei 
tik jis jos teisingai reikalaus.

Ant antro užmetimo atsakyčiau 
tiek: žinomas daiktas, kad su
tvarkymas šio skyriaus nėra vi
sai lengvas, bet yra galimas. Rei
kia tik ištikimai imties dorbo, tad 
zebus nei perdaug 'sunku. Jeigu 
patį komisija nesugebia išgalvo-►
ti, tai tegul ieško pavyzdžių 
kitose organizacijose, kad ir 
svetimtaučių, kurios praktikuoja

gavikų
taiko.

skundai, bet ir tų galima išveng
ti, o išvengti galima taip: Rei
kia rinkti į Centro Valdybų žmo
nes tinkamus atlikti savo darbų, 
teisingus ir darbščius, atmetant 
į šalį ypatiškumus. Gal tas ar tas 
man ar kitam nepatikti, bet ži
nant, kad paskirta jam urėdų su
gebės atsakomai pildyti ir darbų 
teisingai sųažiniugai atlikti, tad 
privalome jį rinkti. Jeigu kandi
datas į Susiv. Centro Vald. bū
tų nežinomas, rūpinties sužinoti 
jo pasivedimų bei gabumų. Patsai 
kandidatas, jausdamas kad ne
sugebės tinkamai pildyti jam pa
vesto darbo, į kandidatus skver
bies neprivalėtų. Reikėtų atmes
ti visai šalin tų politikų: “Kad 
ir prasčiau atliks darbų, bet bus 
mūsų pusės žmogus”. I4es čion 
katalikiška organisaeija ir, mano 
nuomone, jokių partijų bei pu
sių neturėtų būti. Išrinktoji Cen
tro Vald. jei teisingai ir suma
niai ves organizacijos reikalus, 
tada mažai bus ir skundų. Nes 
koks jis nebūtų narys, jei netu
rės tikros priežasties, manau 
drovėsis ir skundų paduoti, ne
norėdamas pasirodyti save esant 
intrigantu. Valdyba irgi, jeigu 
bus sumani ir teisinga, nematys 
reikalo duot skundų seimui aut 
narių, arba kuopų. Nesuprantan 
tiems stengsis išaiškinti, nurody 
ti; o ant intriga darytojų neat
kreips atydos, kųgi gelbės, kad 
ant tokio ir įneš skundų — anot 
priežodžio “Jeigu žodžiu ne iš
aiškinsi, tai ir kugiu neinkalsi”.

Taigi lieka komisijai tik imties 
darbo ir, ištirinėjus, sutaisyti to 
skyriaus projektų ir paskelbti 
organe prieš seimų, ydanta kuopos 
laiku gelėtų apsvarstyti, o bū
simas seimas galutinai galėtų pri
imti ir įvesti į veikimų. Nes ir 
taip jau komisija per ilgai laukia.

J. S. Vasiliauskas.

Antra, kad mūsų susivienijimas 
instengtų organų, arba pačiame 

Drauge” plačiai gvildentų savo 
reikalus. Reikia dar patėmyti kad 
didesnė dalis narių nežino kas 
dedas jų pačių organizacijoje,
kiek įeigų ir kokio.; išlaidos.

Trečia, kad susivienijimas įs
teigtų fondų seneliams ir palie
gėliams šelpti. Daleiskime, kad vi
si nariai įmokėtu pavargėlių iž- 
dan 50 centu i metus, nejustune 
dėl tokio mokesnio jokio nuos
tolio, bet suiifinktu krūva pini
gų, už kurą « pirktume kur iuis 
didelę farmų, kad pasenę katali
kai, neturėdami kur prisiglausti, 
galėtų pabaiga snvo am- 
žį katalikiškai. kuris dar 
kiek pajii gtų, galėtų ir dirb
ti ramioje vietoje. Tkiuo 
b,’du dauguma mūsų. vien 
genčių senatvėje, arba palikę el
getomis išsilenktų valdiškų prieg
laudų, kur užbaigia savo gyveni
mų visų apleisti. Invykdę šį su
manymą, ištiesų atliktume didelį 
mielaširdystės darbų.

J. Balčitis.

SUSIVIENIJIMO REIKALAIS,

Broliai! Štai vienas sumanymas,
paliečiantis susivien. L. R. K. 
reikalus. Reikia įvesti prie susi
vienijimo piniginį skyrių ligi 
1000 dolerių. Panašus skyriai yra 
pas slovokus, lenkus tautiškame 
susivienijime. Jeigu, kam iš susi
vienijimo narių pasitaikytų nelai-

DEL PAŠELPOS SKYRIAUS.

Pritardainas reikalingumui pa
šelpos skyriaus prie S. L. R. K. 
A., norėčiau, kad jis būtų sutvar
kytas sekančiu būdu:

1. Kuopos narys apsirgęs turi 
duoti žinių kuopos sekretoriui, 
kuris pasiunčia tam tikrų blankų 
su pažymėjimu nario ligos ir ap-

skiriama pašalpa, lygi pusei pos 
mertinės. Tas pats narys privalė
tu pasilikti tikru, susivienijimo 
nariu įmokėdamas paprastų mo
kesnį, o mirai pastarajam likusi 
kita dalis eitų velionio laidotuvė
mis. Jeigu tekių šelptinių būtų 
daugiau, nariai privalėtų padidin
ti kiek mėnesinės inašas.

Tautų Mylintis.

yATBRBURY, CONN.
Vietinių kuopų S. L. R. K. A. 

komisija, rengimui 20-to seimo, 8 
d. kovo tarp kitų svarstimų nu
tarta laikyti spaeijalį snvažiavi- 
mų 19-ta d. Balandžio 1914 m. pa
rapijos svetainėje (46 Congress 
avė.) 2 vai. popietų. Bus svars
tomi svarbiausi susivienijimo 
klausimai, kaip tai: tvarkimas 
pašalpinio skyriaus, “organo” ir 
daugiau tam panašių dalykų.

Taigi gerbiamosios, Kuopos, ne 
atsisakinėkite, bet stengkitės pa
daryti plačių agitacijų savo susi
rinkimuose, apsvarstyt svarbiau
sius susivienijimo klausinius, ir 
išrinkite atstovus. Atstovai lai 
pribūna paskirtu laiku, susirin- 
vienijimo reikalus, padarysime 
didelį žingsnį susivienijimo nau
dai, nes dabar matome, 
kad be to negalėsime visko 
seime gerai atlikti. Tolimesnės 
kuopos negalinčios atsiųsti atsto
vo teiksies gerus sumanymus pri
siųsti ant rašto.

Komisijos rast. S. Cibulskis, 
3 Fenn PI. Waterbury, Conn.

Blaivybes Dirva.
MOTINA PASIGAILĖK SAVO 

KŪDIKĖLIO!

Sunku atrasti tokių motinų, ku
ri neapkęstų savo kūdikėlių, jos 
visos mili juos ir turi prisirišimų 
prie jų. Tų prisirišimų matome 
netik pas žmonės, bet taipgi ir 
pas neprotingus sutvėrimus, kaip 
tai pas paukštelius ir žvėrelius. 
Kiekvienas iš mūsų nesykį matė
me, kaip jie gina savo lizdelius. 
Matydami pavojų savo guštos, 
gina su didžiausiu narsumu nesy- 
ki dargi patįs save išstatydami

ir sveikų protelį užlieja nuodais 
alkoliu, svaiginamais gėrimais. 
Bėda ir vargas tėvams turėti vai
kus girtuoklius”. Bet kodelgi 
šiųdieną tiek jaunų žmonių yra 
įmirkusių svaiginamuose gėri
muose? Koki yra priežastis to

. , , . .sirgimo dienos, o lankytojai arba . ....................tų būdų jau nuo kebų desetkų prižiūrėtojai t„ri ant tofi blan.|ant pavojaus. Tok; ta! prisirisimų 
metų, ir reikalai kurių pasekmm- į, ,x. , . , , x , . j prie savo gustos ir meilę turi tie
gai yra 
Aito

, • T i j n kos pažymėti kiek kartų lankė,vedami. Juk ne delko. n ,r \

- . t°ji komisija ir išrinkta, į nn gajį gaUĮj mokesnio už visas
l:aip sužinoti tikrus šaltinius,! T . , n ,.’ , dienas. Jei išsirgęs 1—9 dienas.
H kurių būtų galima ištirti vis- j mokesnies negauna. 
kų nuodugniai; na, ir pagal tai Tiems nariams, kurie gyve- 
sudaryti projektą, pritaikant su-' a miestuose, kur nėra kuopos, 
lig veikalų susivienijimo ir mfl-,toki blanka turi bQt 

tautos žmonių. Jeigu būčiau

2. Kada narys išsirgęs 10 die- zeraesni tvėrimai, kurie neturi 
proto, o ką jau bekalbėti apie

m a
išrinktas i komisija, tad rnpm- , , .
tiaugi, kad tame dalyke darbuo
ties, o dabar matau priederme, 
išrinktajai komisijai tai atlikti.

Ant trečiojo užmetimo teisin
gai štai kų galima pasakyti: Be
abejonės esant svarstyti svarbes* 
nių reikalų, seimai turėtų prasi-

pasiuncia- 
tiesiai iš centro ir ant blan-

dytojaus, bet ir dirbtuvės užvaiz 
dos. Ant blankos turi būt pa
žymėta, kad už neteisingų liudi
jimų bus bausta pagal šalies 
įstatymus.

žmogų, kuris netik jausmais, bet 
ir protų yra apdovanotas. Pauk
šteliai ir žvėreliai išrenk dėl savo 
jaunučių ir maistų atsakantį, ne
duos jiems to kas galėtų jų ma
žučiams lizdelyje esntiems už
kenkti, bet visada išrenka kas 
jiems netik nekenktų, bet dargi 
eitų į sveikatų. Žvėreliai ir pauk
šteliai maitinasi įvairiomis šalelė
mis, vabždemis, o taipgi yra ir to
kių, kurie suvartoja anus pavo-

joja
Teduoda jiems sveikų valgf ir 
sveikų gėrimų, o tie užaugę be 
abejonės bus dėkingi savo auk
lėtojams už blaivų jų išauklėji
mų.

Te givuoji blaivybė mažutėlių
tarpe. Kun. A. Briška.

Kunigo Zurcherio laikraštukas 
1914 praneša, kad Lenkų parapi
ja Švento Vaitiekaus (Adalbert) 
žada tapti pirmoji Jungtinių 
Valstijų prohibicijos (uždraudi
mo) parapija. Pastarųjų metų 
paskutinį sekmadienyj Tėvas Ku- 
baekis, minėtosios parapijos kle
bonas, bažnyįjoje išdalinęs balsa
vimo kortelės, ant kurių žmonės 
pasirašo, ir sugražina kiekvienas 
savo nuomonę, ar jis nori, ar ne
nori kad svaigalai būtų parduo
dami ir toliaus. Per Naujus metus 
tos kortelės tapo surankiotos, su 
sekančiu rezultatu: 331 balsas 
duotas prieš svaigalų pirklybų 
vyrų 21 metų senumo, 125 balsai 
duoti vaikinų nuo 18 metų lik 21 
senumo. Tėvas Kubackis sako, ki
to prezidento balsuotojais būsiu 
jaunikaičiai nuo 18 lig 21 metų. 
Priešais svaigalų pirklybų balsa
vo taip gi 331 moteris virš 21 me
tų amžiaus, ir 71 mergaitė nuo 15 
lig 21 metų senumo. 197 vaikai, 
ir 211 mergaičių balsavo priešais 
smukles. Visoje paiapijoje vos 
tiktai vienas balsas atsiradęs už 
smukles.

sius blaivininkus, buk je neturį 
tiesos kišties į politikos reikalus, 
išvydus Lenkų pilnųjų blaivinin
kų šitų prakilnų pavyzdį. Tėvas 
Kubackis yra pirmsėdis Lenkų 
pilnųjų Blaivininkų. Jis užsitiki 
kad tai yra geriausias būdas pra- 
šalinimui girtybės ir paplėtimui 
blaivybės išlavinti žmonės, kad 
sunaikintų trumpinusiame laike 
svaigalų pirklybų.

Švento Vaitiekaus parapijos pa
vyzdis toli pasieks ir padarys

kitų plytelę prie statymo mūsų 
tautos pamato. .M. A. Norkūnas.

BALTIMORE, MD.

Pastaruoju laiku Amerikos lie
tuvių laikraštija aukauja save 
skiltyse žymę vietų jaunimo rei
kalams aptarti. Beja, jau ir tas 
jaunimas, tai šen, tai ten pa
rodo veiklumų. Tik mes Baltimo- 
riečiai palydime savaitę po sa-

įspudį. Padrasys kitas tautas, kad vaitei, mėnesį po mėnesiui vis 
kovotų uoliai priešais svaigalų j vildamiesi stoti prie darbo, ku- 
nedorų pirklybų. į rįu0 galėtume pasigirti visuome-

Išleidėjas Anglų laikraščio va-į^ei. Uet laikas bėga, mūsų dar 
dinamo “South Bend Tribūne”,
Sausio 3, sako: Pasekmė šiaudinio 
balsavimo Švento Vaitiekaus Len
kų Rymo Katalikų Bažnyčios bus 
atidarymu akių daugumui... Len
kai kurie turi geresnį regėjimų, 
negu dauguma čia gimusiųjų, 
smuklėje mato nedoriausių gaiva
lų. Jie nesitaikins su tuo piktu; 
jie neturi vilties jo pataisymo. 
Duodami progą, jie nori kad jų
balsas būtų girdžiamas.’ P. S.

Ateinančių nedėlių, kovo 22 
d. Aušros Vartų parapijos sve
tainėje bus prakalbos ir naujos 
pilnųjų blaivininkų susivienij-i-

bas nei krust. Kame 
mo priežastis ?

Pasirodžius “Drauge” “Vy
čių” konstitucijai, tūli jaunuo
liai sumanė pradėti organizuoti 
“Vyčių” draugijų.

Programų veikimui tuo tarpu 
turime tokių: lavinties scenoje, 
vaidinant rimtesnius veikalus; 
kaip galima tankiaus rengti vaka
rus naudai įvairiems labdarin
giems tikslams į uždėti knygynų, 
parsisiuzdinti geresnius laikraš
čius; tverti chorą. Rengti prakal
bas su referatais, paskaitomis ir 
pralekeijomis. Beto, nariai steng
sis užlaikyti kuotvirčiausius ry
šius, viens kitam padėdami ar 
tai mokslo sritije ar šiaip sušel-

neveiklu*

. . , , .piant nežinėlį patarimu. Gimnas-mo kuopos tveriu*. Kalbė* kun..,ika ir visoki<ls ru-ies >portli ir
A. Briška. Prakalbos prasidės 4 
vai. po pietų.

MUSŲ JAUNIMAS.

“VYČIŲ” ATYDAI.
Centro kasininkas sudėjo kau

ciją ant vardo “Vyčių” į “Home 
Saving Bank” 75 Fremont str., 
Boston, Mass.

Taigi visos kuopos privalote 
siųsti savo duokles ant vardo ka
sininko ir vienkart pranešti apie

gi neužmiršti, dargi tos nepagei
daujamos kumštimis imtynės, ku
rias taip panages čia gimęs jau
nimas, liko neatmestos. Čia vėl 
reikėjo skaityties su aplinkybė
mis. Mums pasirodo sunku iš
kart užiebti patrijotizmo liepsne
lę, čia gimusiems, mes turium pir
ma juos prisivilioti, o tai pasiseks, 
jeigu mes neignoruosime jų my
limiausių užsiėmimų. Priešingai 
jie nuo mus pabėgtų.

Atsidūrus naujame darbo lau
ke tikėjomės susilaukti užnuojan- 
tos nuo Baltimores inteligentų, 
bet apsirinkome, mūsų naujas 
žingsnis pirmyn nepadarė jokio 
įspūdžio; tūli inteligentai, nors 
pasiliko šaltai pritarenčiais, kiti 
net bando užkenkti.

Nors neaiškus dar nauji takai, 
kuriais rengėmės vaiflHfei, bet

toje nepasitenkonimo “Vyčių” 
pakraipa, kadangi pastaroji tve
riamu ant katalikybės pamatų. 
Jei turiu, klaidą, lai “Ateitis” 
atleidžia, vienok jos pirmas num. 
neleidžia abejoti apie tai. Jei
gu minėtas šūvis ištiesų į mus 
taikomas, mes privalome nenuty- 
lėti. Taigi: “Vyčių” organiza
cija pamatuota tikybiniais ir tau
tiškais pagrindais. Ji randasi po 
globa Šv. Kazimiero, o po vėlia
va “Vyties”. Būdami katalikais 
ir tikėdami į Dievą, tikimės, kad

baisaus ir kenksmingo inpročio. Ir į tai eentro raštininkui. Beto, cen 
ant galo, kodelgi jie nesupran
ta blėdingumo; svaiginamų gė
rimų ir stačiai nenori su
prasti? Bene kirs tiktai iš da
lies tas, kad dar ^mažiems esant 
neišrodė blėdingumo svaiginamų 
gėrimų, bet dar sykį kitą tičiomis 
apšilakštę jų nekaltas širdis svai
ginamais gėrimais. Vienas iš 
blogiausių papročių tarpe mūsų 
yra isišaknėjęs tai siūlijimas 
svaiginamų gėrimų svečiams, tad- 
gi ir geria visada: susitikdami 
ria ir persiskirdami geria, geria 
suaugusieji nepavydžia tų nuo
dų ir mažiems, * o dar inkalbinė- 
ja, kad sveikatos priduoda svai
ginanti gėrimai. Jeigu gi kas 
taip klaidingai sau. mislitų, tegu 
prisižiūri į viena antrų nuolatinį 
girtuoklį — tegu prisižiūri kaip 
jis išveizi, teisybė staigai akis už
mėtės, pastebės jo veidų išpurtusi,\ 
raudoną, akis aptrauktas, lyg 
stiklinias, nosį išputusių ir pa- 
įnėlinavusių lūpas sukepusias ir 
ar tai vis iš sveikatos? Beabejo
nės kad ne! Tadgi nėra ka savęs

pilni energijos ir užsitikėjimo su
rėmę petis į petį stojam prakil- 
nan darban, ir tiekime, kad būda

tro valdyba dabos, kad visi pi
nigai būtų sudėti į banką, o 
ateinantis kongresas gal ką nau
jo išras..

“Vyčių” centro valdybos ad- 
aįsai: pirmininkas M. A. Norkū
nas, 166 Melrose str., Montello,
Mass.

Pagelbininkas A. Jakubauskas,
Lowell, Mass.

Raštininkas T. Bugnavieia, Užtat ir 
Box 251 Leiviston, Me.

Kasininkas Karolius Urbonas,
26T Broadway, S. Boston, Mass.

Kasos globėjai: S. Maeiulskis,
Agota Simanaičiutė, 69 Breskley 
str., Lavvrenee, Mass.

Reikalaujantiems konstitucijų 
meldžiame atsišaukti pas pirmi
ninką.

jo malonė mums nušvies ateitį. I . ... .. . .X, ... . i rėmę petis j petj stojam prakil-Kur meile Dievo, ten meile arti
mo ir meilė tautos; žmoguje dory
bės žydiniai esti ligi paskutinė 
kibirkštėlė tikėjimo nebeužgesta.

mi globoje Šv. Kazimiero, turėsi- 
ą-
Stepas Mingilas.

i me gera vadovą

Vyčių” organizacija 
statoma ant uolos, kurios nei se- 
novės rymėnų galybė nebeįstengei ADRESAI P. BLAIVININKŲ 
suardyti. “Vyčių” užduotimi yra j SUSIVIENIJIMO,
gaivinti jaunose sielose Kristaus j Pirmininkas: —Rev. A. Briška, 
idealai ir meilė tautos, žodžiu iš- 4557 g0> Wood st., Chicago, III.
auklėti jaunikaitį, kad jis pasi 
liktų ištikimu sūnumi tikybai ir 
tautai visų savo amžių. Toliau, 
ant “Vyčių” dirvos bus vieta

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

II Vice-pirm.: — Miss A. Rum- 
prisirengti į tolimesnį gyvenimų, į §aitė, 4608 S. Wood st., Chicago,
joje gaivinant patrijotizmo dva-, m.

j šia bus progos lavinti ir fiziškos Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Sau- 
1912 metais, pajudinus klausi- jįegOg> Tiktai subruskime dar- rusaitis, 46 Congress avė., Water- 

mų, vienyti. Lietuvių katalikų bn0|jes Tik, broliai, kam rūpi į būry, Conn.
tautos ateitis, kas linki jai ge-j Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 

mums organizuo-į Congress avė., Waterimry, Conn.

VYČIŲ” DIRVA.

4. Moterįs, palngės, turi gauti JinKus sutvėrimus slankiojančius 
ant žemės. Gužutis tiktai tais pa
vojingais sutvėrimais užsilaiko irtik dovoną nors 10 dolerių. Ki-tęsti 4-5-6- dienas, vieton dabar , U, . .„ „ , . . ’ . , . tokios paselpos toje ligoje neturi2-3, bet visgi ne 3 savaites, kaip .

p. Kovas nurodo. Tiesa, dabar, 5 Ligoj pašelpa turi būt mo- 
seimai nekartą palieka po savim kania pjjnaį tik šešius mėnesius 
juodus įspūdžius, bet del-ko? Kįtus šešius mėnesius tik pusė 

a e to, a uvo per aug mokesnies. Po metų mokesnis tu- 
svarbių reikalų svarstyti? Visai
ne! Dėlto, kad mes imam kelti ri būt sustabdyta.

Priedas: Vienok jei ligonis blo
game padėjime, kuopa turi ap
svarstyti ir įnešti seimui.

6. Pas kuopos kasininkų turi 
visados būti nors 50 dol. ligo
niams apmokėti. Kiti pinigai tu
ri būti paa centro kasininkų.

7. Pašelpiniui skyriui neturi 
būt daugiau mokama, kaip 35— 
40 centų mėnesini.

8. Ligose, kurios paeina iš gir
tuoklystės 'arba paleistuvystės, 
neturi būti mokama.

Meldžiu visų draugų, kas tik 
gali, nelaukiant seimo, apie pa- 
šelpinį skyrių gerai apsvarsčius 
paduoti į organų “Draugų”.

Kai. Stupinkevičia,
63 kp. pirm.

triukimus už mažmožius kartų 
invesdami savo privatiškų politi- 

kad štai man taip nepatin* 
ka, na ir duoti skundus, kalbin
ti Salininkus kad savo Atsiekus; 
n jeigu dar kas išdrįs papeikti to
kį darbų ir jeigu dar jis butų 
eentro vald. narys, tuomet tai
jau tikra darbymetė užstoja: bė
giojimas po viešbučius, kur de
legatai apsistoja, agitacijos, kur
stymai, organizavimai “saikų”, 
kad tokį ir tokį išversti, jis mums 
nepatinka, ne mūsų pusės. Ne- 
]'&isoma, ar kandidatas tinkamas 
ant susiv. urėdo, ar ne. Ar sngė- 
bės atlikt tinkamai savo darbų 
— tas niekis: Bile bus mūsų ša
lininku. Tokie ir tam panašus 
dalykai kone kas metas pas mu
mis ant seimų malama. Štai delko flTTnTVT-«TlTTWA dftvat at 
h- praleidžiama laika* per seimus! SUSIVIENIJIMO REIKALAI, 
ir jokių svarbesnių reikalų tin- Matydamas dabar klausimus 
karnai negalime apdirbti. O taip »P*e S- L- R K- reikalus a būda 
neturėtų būti. Tuos inpročius mes' mas tos pačios organizacijos na- 
privalome panaikinti. Tuomet ir rių, noriu išreikšti savo nuomonę, 
svarbius klausimus pasiseks nuo- svarbiausia kas link įvedimo pa- 
dugnial išgvildenti ir mažiau su- j šnipinio skyriaus. Nors šiądien 
figišim laiko. Taip elgiantįi! susivienijimas auga, bet manding, 
daugybė svarbių reikalų galima dar sparčiau augtų, kad butų įves- 
būtų aptarti, padėkim, per 5 die- tas pašalpų skyrius. Atminkim, 
nss. O įvestas pašalpos skyrius,! kad prikalbinti nesusipratusi 
jei tik jis bus t'nkimai sutvtir-' r.mofriį prie draugijos labai sun

peni savo mažučius tupiančius liz- 
dę, bet pirm, negu paduod jis 
jiems tuos pavojingus kirminus, 
užmuša juos, kad neužkenktu ma
žiems gužueiams ir tada tik pe
ni, kada prašalin visų pavojų.
Taip tai rūpinas neprotingi su
tvėrimai savo lizdu. Kų gi bekal
bėti apie rūpestį žmogaus link jo 
kūdikių, nes žmogus apart jaus
mų turi dar ir protų. Gana pa
žvelgti į motinas ir ineiti į jų 
padėjimų, o pamatysime jų pasi- į vo kūdikėlius, 
šventimą ir meilę prie kūdikių,, 
nuvargintų per dienas. Jos ne
turi pailsio nei ramumo nakties 
laike, kada gi kiti ramiai sau 
knarkia ir ilsisi, ji turi liftlioti ir 
raminti beverkenti kūdikėlį, nbrs
tai būtų pirma arba ar antra vai. 
nakties. Ir jai gi tas rekanis, ku
ris ją taip vargina per dienas ir 
dargi nakties laike neduoda ra
mumo, yra meilus ir malonus; 
nes myli jį ir turi viltį, kad nž tų
vargų senatvėje turės paramų ir 
paguodų. Bet dažnai atsitinka, 
kad tėvai senatvėje nuo vaikų tos 
paramos ir paguodos neaptari.
Ne visi gi vaikai užmiršta savo 
tėvus, teisybė ir tas, kad blaivus 
ir dorus vaikai, tai visada atsimi- 
na apie savo tėvus ir paduoda 
jiems rankų senatvėje, gelbsti
juos bėdoje, nes jų protas atkar
toja jiems Dievo įsakymų. “Gerbk 
savo tėvą ir motinų”. Vaikai gi 
girtuokliai to Dievo įsakymo ne
supranta iT suprasti negali, nes 
savo jautrių širdį, doros jausmus tukliu!

jaunuomenę į vienų organizacija, 
o atradus patarimą, tuojaus uors'roVpS padėkit
siauru žingsniu, \ienok darbas(- (jarb,j Tverdami naujus Kasierius: — Rev. V. P. Kar-

apsigandinėti ir kitiems tvirtin- Prasidėjo ir keletas ratelių susi- Į skyring gaminsime medegą nau- j kauskas, 46 Congress avė., Wat«r- 
jam sluogsniui, kuriuo remiasi, būry, Conn.ti, kad gerti svaiginamus gėrimus 

yra sveika. Bet geriaus vienas ant
ram patarkime, brolau, sesute ne
gerkime alaus ir degtinės, nes 
juose randase nuodas nikolis, ku
ris ar ankšeiaus ar vėliaus sunai
kins mūsų sveikatą! O ypatin
gai motihos, kurios taip myli sa- 

turi su svaigi
namais gėrimais atsargiai, ap
sieiti, geriaus padarytų, kad pa
čios jų nevartotų ir kūdikiams 
neduotų, nes alus degtinė užnno- 
dįs jaunas jų širdįs kūdikių ir jie 
bus ateityje mėgėjais svaigina
mų gėrimų ir lankytojai smuk
lių. Bet liūdna darosi, matyt tas
motinas, kurios pačios geria ir 
kūdikiams duoda tų nuodų ra
gauti. Atsitiko matyti ir tokių 
baisenybių, kad kūdikis 10 metų
amžiaus, o jau valėsi pasigėręs. 
O iš keno priežasties? Iš motinos 
priežasties, nes ji siuntė vaikuti
į smuklę parnešti svaiginamų gė
rimų, o paskui pati gėrė, nepavi- 
dėjo nei kūdikiu, tadgi abu ir pa
sigėrę. Beda gi tokiai motinai 
ir kūdikiui! Motina tenelankia 
iš jo paguodos nei paramos senat
vėje, neg sūnus girtuoklis jos ne
supras. Dar nespėjo užaugti, jau 
tapo paverstas į mažų girtuoklį, 
augs ir užaugs girtuokliu, gyvens 
girtuokliu ir, ant galo, mirs gir-

riso
1913 metais, sušaukus pirmą 

seimų, organizacija , tautos ateitis. I “Blaivyb. Dirvos” redaktorius,
,4T. A a Pavadintai Stengkimėg gį ta nuveikti, kad i Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence

Lietuvos Sakalai ant mtopat[ant ateįnan5į0 kongreso turėtu-'st., Worcester, Mass. 
seimo buvo jgaliotas vienas at
stovas į L. R. K. Federacijos kon
gresų, melsti kongreso bei Fede
racijos užuojautos, kad padėtų 
pas^kmingiau organizuoti ratelius 
ir juos vienyti, /nt minėto kon 
greso buvo atmainytas jaunuo
menės organizacijos vardas, ka
dangi “Sakalai“ pasirodė netin
kamas žodis lietuviams naudoties.
Kun. Kaupui ir kun. J. Sutkaičiui 
sumanius, užvardinti organiza
cijų “Lietuvos Vyčiai” buvo vi
sų pripažinta atsakančiu, ir tuo
jaus visi rateliai pritarė.

Bet grįžkime atgal. Tūli mūsų 
laikraščiai nenoriai garsino už
manymų. Kuomet prodėjo bruz
dėti anti- katalikiški ir anti- tau
tiški laikraščiai, tuomet tik visa 
spauda subruzdo, ir ėmė daugiau 
rūpinties jaunaja karta, kad jų 
apsaugojus nuo raudomojo pa
vojaus. Nors skirtingi plenavi- 
mai ir buvo, kaip organizuoti jau
nuomenę bet, visgi darbuotasi.

SZIFKORTES! SZIFKORTES!

K- • s ■ fe*'"1 ■

ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių. 
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas 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.

Bostono “Ateitis” taip nese
nai išsitarė: Kiek mums žinoma, 
kaip kuriuose Amerikos miestuo
se yra susitvėrę jaunuomenės ra
teliai ir šiaip taip gyvuoja. Kabo 
tarp dangaus ir žemės”. Sis Su-

rra vaisiai ir pa-1 vis buvo paleistas kaip ir vie-

r PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

> Ashland A ve., kerte 47-tos Gatves, Chicago, III. 
Po vaidila Suvienytų Valstijų 

Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka 
Vakarus nuo Stock Yards 

Virš Panklų mil’cnų turto1



Paieškai! savo dviejų brolių, Domi- 
■inkų ir Jono Baltrušaičių. Pirmiau 
gyveno Indiana Harbor, lud., o dabar 
Bežinau kur randasi. Vienas jau 15 
metų, o kitas 11 in. kaip Amerikoj. 
Turiu svarbu reikalų ir norit su jais 
susižinoti. Jie patįs ar kas kitas at
siliepkite šiuo adresu:

Boleslavas Baltrušaitis,
1833 W. 46th st., Chicago, III.1
12—13 I

Paieškomas Viktoras Bilinskas ""Ado
mo Bilinsko sūnus, gimęs Bingeliuose, 
Merkinės pnrap., Vilu. gub. Tegul at
siliepia, o gaus pinigu. Tegul rašo 
kitokiu adresu:

Rev, Thomas Žilinskas,
80 West Sikth st., So. Boston, Mass.

PADĖKITE STATYTI
TAUTOS HAMUS VILNIUJE

j
Aukas priima musų redak

cija, arba galite siųsti tiesiog 
j Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius. 
Russia-tlthuania.

RAČIŪNO KELIONĖ PO 
LIETUVĄ.

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės FARMOS! FARMOS!
Lietuvos? Lietuva judomuose pa į Didžiausia iietuvių kolionija visoj 
▼eksluose jau Amerikoje. Pir- Amerikoj Michigano valstijoj, kur yra 
mu kartu Lietuvos judėjimas gy- 210 lietuvių farmerių. Aš čia pat to- 
iVuose paveiksluose mūsų llistori- j® kolionijoj turiu parduoti daug iš- 
fioj. Nepamirškit ateiti ant šio 8U budinkais farmų. Visokio

perstatymo, pažvelgti i savo gim.,ir brangiau ui akerį. Tliriu daugy. 
]tinį kraštą, kurį apleidot. Nekar- bę žemes dar neišdirbtos. Apielinkų 
tą apgailaujam įmūsų paliktos lietuviais apgyventa, žeme lygi der- 
[Tėvynės. Daugumas sako: “trok- linga. Parduodu visokio didumo plo- 
ftta mano širdis dar kartą Lietu- tais- Kaina nuo $9 iki $25 už akert
;vą pamatyt”....

Pamatę prieš savo akis vaizdą,
Parduodu ant visokių išmokėjimo iš 
lygų, kokių tik kas nori. Kožnas 
gali pasiimti geroa žemes koki 40 ak

perstatantį Lietuvoje gyvenan- rų, kad tik turintis nors $50 įma
išius mūsų likusius brolius ir sesu- kojiniui, o likusių sumų gali išmokėti
tęs bei senelius, pamiršim savo kad ir Per 6 ar Per 10 met« mažai* 

.... . . 'mokesniais. Kas tuojau moka duoda-kartųjį kasdienini gyvenimą ir me 5 nuoSimtį pigiaug- Atvažiuok
tuoj pavasariui atėjus ir galėsi pasi-nevienam užžibės ant veido

džiaugsmo spindulys. rinkti kuogeriausių farmų, pagal savo
Paveikslus rodant aš pats apie noro. Pas mane atvažiavęs galėsi 

prabūti kelias dienas ant mano far- 
mos ir išsirinkti gerų žemę. Pribu
vęs į Peacock, Mich. tuoj telefonuok 
man, kad pribuvai, o aš atvažiuosiu 
su automobiliu jums paimsiu ir ap 
važiosiu po visokias farmas ir girine*

5 uos publikai ir aiškysiu. Pa- 
yeik sius 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 žemes kurias aš turiu savo globoje ir 

(jei tiks pirksi ir busime kaimynais 
J . . Rašyk ant žemiau paduoto adreso gau-

Nedėlios ir Panedėlio vaka- gj knygutę, kainų aprašymų ir mūsų 
rais, Kovo 22-23 “Lietuvos Sū-,kolionijos mapų dovanai. Adresuok:
įų” svetainėje ant Lyceum ir Ha-! 
įilton gatvių. Grand Rapids, j 
licli. Parengė S. L. A. 60 kuopa) 

Įžanga 35, 25 cen. vaikams 10c.
Seredos ir Ketvergo vaka- 

[tais, Kovo 25-26 Frank & Jonas,
svetainėje 23 avė., ir Lake St. j 
lelrose Park, III. Parengė S.L.A.

L25 kuopa. Įžanga 35, 25 vaikams 
L0 c. į

Subatos iv Nedėlios vaka
rais, Kovo 28-29 Šv. Ant. parapi-l

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Lake County, Mich.

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

|os svetainėje 15th St. ir 49 Court Cq &irie rendavoja visokius tam
/icero, III. I areuge S. L. A. 194 tįku8įoa drapanos ir kittokiua 
tuopa Įžanga 35. 25 vaikams 10c. daiktua dėl teatru> baliu> parodn> 

Utarninko ir Seredos va ka zokių t. t. Su visais tam pana
šiais reikalais kreipkities prie 
savo tautiečio, kuris geriau su
pras ir išpildys tamistų norus. 
Kataliogą prisiųnčiame dykai.

i. Fablolė arba Bažnyčia katakombose Parašė Kardinolas W|sema>, Vert* Vytautas. Labai graži apysaka iš pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina tl.Ot

i. Oliveris Turistas. Parašė Charles 
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra 
tai labai graži ir interesinga apy
saka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laikų, nesigai 
lės pasipirkęs šių knygų. 520 po
slapių. Kaina ........................$1.00

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė knn 
Aloyzius J. Warol, J D. Vdrtė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievių argumentu* 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan- 
čiam lietuviui. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikalėlis ii liaudies gyvenimo. Len 
kiškai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. Žalvarnis 
Labai tinka scenai Kaina 15c

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų Ilgų išsi 
plėtojimo budai ir kova su Jomi» 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyg» 
reikalinga kiekvienam šeimininkui 
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo 
ti nuo daugelio ligų. Kaina 18*

*. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga 
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė Pelną* 
iš šios knygutės eis Lietuvių Tnfor 
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaira ............................................ 10c.
11 Dalis ................   10c.

T. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz 
delis. Lenkiškai parašė Kazimien 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tink* 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka 
rams. Kaina 10c

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

0. Apsvarstyk! Atlipusiems misijų pa 
minkėiis. Parengiau iš gerbiamoje 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
mirm nnmnkslus. Kaina tiktai Be

10. Katekizmas apie Alkoholių. Ii 
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku
rių kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai

na ............................................................. 5c.
11. Tiesos žodis Sočiai Intams. Pa

raiė Kunigas.
Šita knygutė parodo, kokie yra 

musų socialistai ir kokias ginklais ka 
rauja su bažnyčia. Būtinai turi jų 
perskaityti. Kaina lOe.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se
serų.

Perskaitęs šių knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina Se.
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum

pais patarimais apie pašaukimų ku
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių 
Kaina ............................................ .. 25c.

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

18. Apaštalystės Maldos Pamaldos. 13 
angliško vertė kun. P. Saurusaitis. 
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina .............. 5c.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy

mėkite knygos numerį ir vardų, o vi
sada gausite tų, kurių norėsite. Agen
tams nuleidžiame didelį nuošimtį. 

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th st., Cbieago, DI.

Kw -TU* ir Bal: T^Prds-
įpeet Bldg.” svetainėje, 1152 "N.

Lsliland avė., Cbieago III. Paren
gė S. L. A. 2-ras apskritis. Įžan
ga 35, 25 vaikams 10 c.

Ketvergo ir Pėtničios vaka- JONAS J. RAMANAUSKAS, 
rais Bal. 2-3 M. Meldažio svetai-! p g. g0K 58 Montello, Mass.

|nėje 2242-44 W. 23rd Place, Chi- j________________ ______
pago, III. Parengė S. L. A. 2-ras į
apskritis Įžanga 35, 25 vaikams 25,000 Katalogų Dovanai
L0 c.

Nedėlios ir Panedėlio vaka
rais, Bal. 5-6 Apveizdos Diėvo pa
rapijos svetainėje Union ir 18 
ęatvės Cbieago, III. perenge S. 
L. A. 129 kuopa Įžanga 35, 25 vai
kams 10c.

Jeigu aeturi *sbo katalogo, tai 
prisiųsk už 2 c. pačtinę markę, e aptu
rėsi didelį ir puikų katalogų, kuriama 
rasi visokių geriausių Armonikų, 
mužikališgų instrumentų. Istoriškų, 
Maldų ir kitokių knygų, kokios tik 
randasi lietuviškoj kalboj) Gražių 
popierų laiškams rašyti su puikiai* 
apsiskaitymais Ir dainomis, sų dru- 
kuotais aplink konvertsis tužinas 25e. 
3 tuzinai už $1.00. štoralnkams, a- 
TOntams parduodu visokius tavorusErtra $25.00 laikrodis $5.75 STiJ

Nepaprasta* atsiti
kima* gyvenimą.

Ganti puikų geležin
kelio vyrų ar moterų 
lalkrodj. Mes duodame 

k šitų gražų auksuota.bu- 
(bultavaia tvirtais lukS- 
Ltaia laikrodi už *5.75 

j Puiku* ant akmenų eji- 
' mas. Garantotaa ant 20

metų.

Svarbu mes paaiųiim 
ta laikrodi su C. O. D. *5.75 expreso lėtoms ka* 
tik pareikalaus. Duodame tiesų prieA priėmimų 
peržiūrėti. DYKAI AUKSUOTAS LENCILIOELIS 
Ir PAPUOŠALAI.

EXELSIOR WATCH CO. 
i 905 Athenaeum Bldg., Chicago, III.

Adresnokit:

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

N. Y.

Tel. Drover 5OS2
DR. K. DRANGELIS

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Priešai Olševakio Bankų.

44 Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA Ir GERIAUSIA 

Greitai atlieka įvairių įvairiausius darbus

Konstitucijas, plakatus, tikietus, 

užkvietimus ir kitokius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles.

---------------------—Spauzdiname parapijų atskaitas-------•— —

Spaudina
pigiai

Raides statomos didele — nnaujausiojo patento — 
mašina “Linotype ”.

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

Atfrismkite “DRAUGAS”
1800 West 46th St Chicago, III

“DRAUGO” SPAUSTUVĖJE 
GAUNAMOS SEKANČIOS 

KNYGOS;

Galima nuiipirkti “Draugas 
kas savaitė už 60. pas sekančiu*

žmones:
Vaclovas Babavičius, 16 Myr- 

tle Str., Eieter, N. H.
Balauakas, M., 119 Gr&nd sk

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Cam 

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

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

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

S. S. Pittshurgh, Pa.

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

Milevraki, J., 166 Grand st..
Brooklyn, N. Y.

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

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

Jonas Peza, 568 Pleasant st. 
Norvvood, Mass.

A. W. Radomaki and Sons, 
2257 W. 23 pi. Chicago, IIL

A. Ramanauskas,101 Oak Str., 
Lawrenoe, Mau.

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

U&unokėjua čia nepagarain- 
tiems agentams prenumeratą, 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija

Telephone 9537 Spring. 
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVUJŲ1

KELIAUK Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
visad per

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

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

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

IŠVAŽIUOJANTIEMS į Lietuv* ar kur kitur parūpinant paspor
tus dėl perėjimo rubežians ir atsakančiai prirengiant prie 
kelionės.

PASITINKAM keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone 
ir suteikiant nakvynę keleiviams.

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

REIKALAUK laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir kur 
nori važiuoti į artimiausia ofisų.

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

GEO. J. BARTASIUS
558 Broome St.

NEW YORK, N. Y.

261 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
NANTIEMS 1914 M.

Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį 
su paveikslais vardu

Ub<.
altinis"

DRAUGO” AGENTAI
Paduodame čionai surašą mū

rų 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. Wood st., 
M. Valaskas, 349 Kensington avs 
A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi.
R. Barsis, 1424 S. 4ttth ar*, 

BALTIMORE, MD.
J. Pautienius,

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

Athol, Mass.
INDIANA HARBOR, IND.

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

Kun. A. Ežerskis,
CAMBRIDGE, MASS.

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

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

WORCESTER, MALS.
J Raudonaitis, 840 Grand st, 

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

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

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. 3zukis, 2118 St. Clair are,

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

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

PITTSBUROH, PA 
Liet. Knygynas, 72 N. Main st* 

PITTBTON, PA 
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st, 

WILKES-BARRE. PA. 
KELIAUJANTIEJI AGENTAI
Jonas Kulis,

M. K. Petrauskas,
Iz. Pupauskis, . .

“Šaltinis” pryįęįkvtas lietuvių katalikų šeimynų reikalams. 
“Baltinis” plačia? išdėsto visa tai, kas tik gali lietuviui rūpėti, nes

jisai duoda tas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
“Baltinis” ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie “BALTI

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

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

•‘Baltinis” 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.

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

• ‘ šaltinis’ ’ yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylimas 
laikraštis, nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas sa
vaitinis laikraštis.

Kas nori tikrai gerų ir naudingų laikraštį turėti, būtinai turi užsisa
kyti “Baltinį”.

Lietuvoje ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačto, per
N111| i knygynus ir šiaip per ingaliotus prenumeratos rinkikus 
KAINAl 3 rb- 15 kap- Užsieniuose 4 rub.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.

“Visada Jums tamauia”
Lackavvanna Trust Company

“Bankas, kariame jnsu pinigai nežus”
400 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

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

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

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

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

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

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

Atvira kasdiena nuo 9 vai. vak.

44SPINDULYS”
DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.
Žmonės jau seniai lankė dvasiško laikraščio, kur galima būtų rasti 

žinių ir pamokinimų apie mūsų brangų ir šventų tikėjimų. 
“Spindulys” aiškina plačiai šventų Katalikų tikėjimų, mokina dorai

gyventi, parodo, kų reiškia visų metų šventė* ir Bainyčioa 
ceremonijos.

“Spindulys” apražo Šventųjų gyvenimu*. '
“Spindulyje” ras skaitytojai ir žinių, kas dedasi pas mus ir visame 

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

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

“Spindulys” duoda daug kitokių grašių, dievobaimingų pasiskaitymų. 
Lletuvla-katalilCM, užsimokėjęs 1 tub. 50 kap., gaus per visus metus

laikraštį, kur ras daug savo dūšiai maisto.
“Spindulys” užsisakant pačte atsieina 1 rt>. 60 k., pusei metų — 80 kap. 
Pasižiūrėti siuačiama “Spindulys” dovanai.

Broli-kstallkH, pabandyk metams užsisakyti “SPINDULĮ”*tikrai naatgaflėaL
Laiškus lt pinigus reikia siųsti tino adresu:

“SPINDULYS”, Seinai, Suvaiką gub., Russia.

1 “LIETUVAITE”
tomis pačiomis sąlygomis 

EIS SEKANČIAIS 1914 METAIS
Su dideliu priedu

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

kompletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir grynoAUKSO ŽIEDO.
LIETUVAITĖ suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurios užsirašys met 
LIETUVAITĖ rašys apie dorų, visuomenę, tikybų, apsišvietimų, ama

tus ir t. t.
LIETUVAITĖ paduos įvairius Btraipsnius iš moterų klausimo,—rašys 

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

lėjimų ir t. t.
LIETUVAITĖ mokins, kaip reikia vesti moterų ūkė.
LIETUVAITĖ paduos žinias iš Lietuvos, ii Rusijos ir ii Užsienio. 
LIETUVAITĖ rašys apie Lietuvos Moterų Dr-jos veikimų, reikalus ir tt 
LIETUVAITĖ priimdinės apgarsinimus, užklausimus, duos atsakymas. 
LIETUVAITĖ reikalingiausia ir naudingiausia moterų laikraštis. 
LIETUVAITĖ privalo būti kiekvienos lietuvaitės ir lietuvės rankos*. 
LIETUVAITĖ kainuoja: Lietuvoje ir Rusijoje metams 2 r., pusmečiui

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

Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.

“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 dailiausią mūsą jaunos po
ezijos pavyzdžių. Tame tikrame poezijos skyriuje dalyvauja 
geriausi mūsą dainiai, senesnieji ir jaunieji.

DRAUGIJA skiria nesm-i vietos ir beletistikai įvairiausi® 
je jos formoje: novelių apysakų, dramą ir t. t.

DRAUGIJOJ randas daug mokslišką straipsnių išs įvai
riausią mokslo šaką: apologetikos, fosofijos, sociologijos, 
biologijos ir k. Nei vienas tikras mokslas is “Draugijos” nėra 
prašalintas.

DRAUGIJĄ karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam 
tikslui duoda plačią peržvalgą, lenką ir rusą spaudos apie 
Lietuvą judina mūsą rašybos ir kalbos dalyką klausimus.
----DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, biblografi
jos skyrius, kur paduodama recenzijos naują knygą lietuvišką 
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 kultūringą tau
tų draugijon.

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

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

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

Meldžiam 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 pačią Rygos lietuvių darbinin- 
j kų ir inteligentą , eina be pertraukos jau penktus metus.

“Rygos Garsas”, trokšta, kad lietuviai būtą 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 reikalą ir kito
kio užsiėmimo savo tautiečų.

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

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

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

“Rygos Garsas”, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitų 
vietą, kur lietuviai gyvena ir padeda išeiviams savo tarpo 
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.

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

“Rygos Garso” adresas: Ryga, Eliz&vetinskaja ui. 22.

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visam 
žmonijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiek
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimą.
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir beparty- 
viškai tarnaus kulturiškie ms jaunimo reikalams. 
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. 
“ATEITUS” tilps kodaugiausiai žinią apie mūsą jaupimoja 
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokią žinią ir H- 
nėlią iŠ Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidioės nuo Naują Metą kooperativiška baa- 
drrė “ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Maa»- 
chuBetts valstijos tiesą reikalavimą.
ATEITIS” bus 8 puslapią d idumo ir prekiuos tiktai $US 
metams ir 85 c. pusei metą. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžimia 
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metą.
“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: 

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

(kas prisiąg savo adręsą gaus vieną numerį pažiurėjimi
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DRAUGA

LIETUVIŠKAI KRAUTUVE
čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
rfidalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE. ILLINOIS
4

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS

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

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETIVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

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

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

VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. McDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

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

užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje ti'.ps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant 
svieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra labai naudinga dėl sergančių kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina tos knygos 25 centai. Pinigus galima siųsti stampomis arba Moucy order. 
Visuome^reik kreiptis ant tikro adreso j daktaro Stankaus ligonbutj taip!

u ‘ W T)R. IGNATIUS STANKUS 

1210 S. Broad st., - Philadelphia, Pa. 
“T®

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc sla

pių, didelio formato ir šute Via 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikai įatamt $2, puses j metų $1.
Užsirašyt 'katalikas” galima kiek

viename laii Rašykite tuojaus, o 
gausite vien., ataliko” numerį pa 
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ, 

3248 S. Morgan St., Chicago.

NAUJAS LAIVAS ‘ PRINCIP ALLO ’

TIK $20.00 | EUROPĄ
Regularifiki plaukimai. Bevielis, Po 
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos ( Rusiją.

KAJUTA $45 00 
URANIUM STEAMSHiP CO. LTD.
New York .................... 1? Broadway
Chicago ............. 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. Sth Street
Minneapolis ........... 37 8o. 3rd Street
ŽEMAUSIOS KAINOS IS EUROPOS

First National
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius mis 
sudėtų joje pinigų.

S
mulkmenų pardavinėtojo nuostoliai, kur

prireikia visokių mažmožių, labai žymiai

susimažina pasigaunant Long Distance te

lefono.

Kuomet prireikia tokių mažmožių, tai parda

vėjui vienintelis dalykas palieka gauti urnai

rekalingų dalykų kuogreičiausiai.

Per Long Distance telefono užsakymų gausi 

greičiausių daiktų išsiuntimų.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Ar Skaitei Kada Laikraitį "LIETUI*?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

A. 0LS2EWSKI,
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

I DARYK DRAUGUS | 
SU SAVO PINIGAIS |

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

Ši banka dėkuos jums už 
byle padėlį, kurį jus pade- i 
sitė arba prikalbinsi savo

j Į draugus padėti.

Bankų yra visados sau-

MOKSLO NORINTIEMS SVARBU!

BONA MORS Išdirbėjas Ke- 
SODALITY

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

Reikalauk Kata- 
liogo.

3 N; Main f t.,
SHENANDOAH, PENN’A

Baigusi muksią paira lllinojaus valstijos teise 
Roikale patarnaus dieną ir naktį.

4534 S. Wood St. Chicago, III.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso u/ioto, o 
prenumerata kaštuola metams tU $2.oo; 
pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose; melams 

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

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

Brooklyn, N. Y.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake. 

ps::J,"?.to:rn.“.ji.Tt 1645 W. 47th St., Chicago Drovor 285 jjf
II.. _ —H^

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

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiunsime Jums ant 
išmokesčio labai puikų Gramafoną 
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 speciJallS- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus. 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui:

Libsrty Commercial Co.
233E. 14tl» ST., NEW YORK, N. Y.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame plnijrus j Banka užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio Ir dauųiaus ir mokame trečią 
procentą ratomie ant metų. Siuučiaine plniaur 
Į vi«a» dalia svieto piftial, srreltsl ir teising-ai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame Ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų j krajų ir iš krajaus. taipg-l tikietus ant 
Keležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

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

, į giausia ir geriausia
laikyti jūsų pinigus.

J ►
pinigai bankoje uždirbs nuo

Prašome siųsti Prenumeratą

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

Kas dieną,
išskyrus pirinadieiiiiįs ir didžiąsias šventes

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

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

Viltininkų susirinkimo nutarimu “Vilties” leidinio 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” prenumeratų; tuo palengvįsite admini
stracijai ir ekspedicijai darbų ir padėsite pačiam dienraščio reikalui. 
‘VILTIES” dienraščio kaina: Rusijoj metams 6 rb., pusmečiui 3 rb, 
vienam mėnesiui 55 kap. Užsieniuose: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb., 
vienam mėnesiui 1 rub.

“VILTIES” Adresas:
Vilnius, Priglandos g-le Bcgodielnyj pereulok Ko. 4, b. 2.

^MONiyjfNYGYNAr 8 knygos tik už 1 rublį
Priežodis sako: miršti—ir mokais. Taip jau yra. kad mokslui nėra 

galo. Net j ir augščiausias mokyklas baigusieji nepaliauja patįs per sa
ve mokytis. O toksai mokslas yra tai tinkamų laikraščių ir knygų 
skaitymas, kuris su nauju gyvenimu atneša naujų žinių apie visokius 
dalykus, žmogui reikalingus, šiais ypač laikais be mokslo nebegalima 
apsieiti. Net ir Lietuvoje, apšvietimui platinantis, imama nekaip į tų 
žiūrėti, kuris tamsoje skendi. Kiekvienam, net ir prasčiausiam žmo
gui yra reikalingas apšvietimas, mokslas. Kaimiečiams yra nelengva su 
pinigais. Todėl, kad jiems padėjus šviestis ir paleDgvinus tų darbų 
“šaltinio” knygynas sumanė ir jau ketvirti metai leidžia žmonėms 
tinkamas iš įvairių mokslų knygas “ŽMONIŲ KNYGYNU” vadinamas. 
Tų knygų, lengva ir suprantamiausia kalba parašytų, per metus išeina 
aštuonetas, kurios, iškalno užsisakant, atsieina tik 1 rb. (atskirai—po 
25 k.). Už tuos menkus pinigus—tik 1 rub.—kuris nesunkiai sugraibo
mas, galima turėti puikaus dvasiai maisto; o per keletu metų, už mažus 
pinigus, galima susidaryti puikus ‘‘žmonių Knygynas”, galintis patverti 
vaikų vaikauu-ir dar bet-kani.

1911 metais išėjo: 1. Pasaulio pradžia, 2, Apie orų, 3. Žmogus ir
žmonių giminės. 4. Senovės istorija. 5. T iotu’-oo ntsrijimas, 6. Jėzus 
Kristus, 7. Apie dūšių ir 8. Vyskupas A. Baranauskas. U ty|

1912 metais išėjo: 1. Vanduo, 2. Viešosios kataliko priedermės, 
3—4. Vysk. A. Barnnausko raštai, 5—6. Tikėjimo apgynimas (2 dal.), 
7—8. Vidurinių amžių istorija (2 dal.).

1913 metais išėjo: 1. Dangaus augštybės, 2. Jūrose, 3—4. Bažnyčia 
ir kultūra, 5—6. Vidurinių amžių istorija (2 dal.), 7. Ūkio politika ir 
8. “Pirmeiviai”.

Čia tik paduoti knygų vardai, kurie maža kų pasako, taip lygiai, 
kaip kad iš Viršaus namų menkai numanome, kas viduryje yra: kaip 
inteieime — tai rasime daug brangių ir naudingų daiktų. Taip ir čia: 
ėmę skaityti, tik pftmatysima» tas brangybes, apie kurias rašoma.

Todėl vida širdžia patariam nusipirkti visas šias knygutes, o nesi
gailėk ir da^ffadėkos šiam laikraščiui kurs prie taip naudingo daikto 
paragino. Pinigai nekokie: visos 24 knygos atsieina tik 3 rub. 50 kap. 
su nusiuntimu, o su 1914 m. išeisiančiomis—tik 4 rb. 50 kap., o knygų 
bus apie 32.

1914 metais taipgi išeis 8 įvairios ir indomlos knygutės tik už 
vienų rublį.

Tautiečiai! naudokitės geru “šaltinio” knygyno sumanymu. Kitaip 
perkant už tas knygas reiktų užmokėti 8 suviršum rubliai, o dabar gau
nama tik už 4 rub. 50 kap. Geriau nebereikia!

Siunčiant pinigus reikia aiškiai parašyti, kokių (ar 1911, ar 1912, 
ar 1913, ar 1914) metų norima “Žmonių Knygyno”. Vienų kokių nors 
metų knygos atsieina su nusiuntimu į namus 1 rub. 25 kap., o visų 
ketverių metų drauge — tik 4 rub. 50 kap.

Kurie užsisakys 1914 metais, tai knygas (už 1 rub.) išsiųsim ne gale 
metų, bet per metus kas antras mėnuo. Girti knygučių negirsim — 
laikraščiai ir kas skaitė — išgyrė ir dėkojo mums už gerų sumanymų.

Nepasigailėk ir tu, Mielas Skaitytojau, vieno rublio toms naudin
goms knygoms užsisakyti 1914 metais, kaip nepasigailėjai šio 
laikraščio užsirašimui. Už mažus pinigus turėsi naudingo pa
siskaitymo ir pailgiais pasidarysi puikų namų knygynėlį, kuriuo 
naudosies ir gėrėsies netik pats, bet vaikai, vaikų vaikai. Pabandyk
nors kartų, o nesigailėsi!

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

BBSaOK
GERIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.

Stiprina skelpą, sujudina šaknis, plaukus padaro švelnius, blizgančius. Yra geriausias 
vaistas nuo pleiskanų (denndruff. Vartojant du ar tris kartus sąvaltčj sustabdo slinkimą 
plankų, Trinkie gerui ant skelpo J šaknis kas antrą ar trečią dieną.

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

3121 So. Morgan St., Tel. Yards 659 Chicago, III.
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Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiurom< 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigų. Galimi 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavime*

. A. Norkunas,
Vienatinis Lietavis Išdirbėjas

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

Man pavestus dar. 
bu a atlieku artia-B 
tiikai.

N. A. Norkūnas
IH MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.s

Du-kart Savaitinis Laikraštis
44SAULE”

ėD šimti ir darys draugų 
* jus.

dėl

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

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

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

resuojant
W. D. BOCZKOVSKl _ CO. 

Mahanoy City, Pa.

First National BanĄ
PUBLIC SOUARE

Wilkea-Barre, Pa.

UNITED STATES PEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000/ 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 500,000.01

Už sudėtus pinigus muk' 3-«$
nuošimti.

WM. S. Mc I.EAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS. Ca.hier

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių aky- 

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesen priima pas save mergaites moki

nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mmsika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antrašu•

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

700 S. Rockwell St. Chicago, III.

1

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 
tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną

BORDEN’S MILK

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONĖ ĮSTAIGA.

“VILUOS” Bendrove
Turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir sandėlius, 

apdovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro 
medaliais, norėdama padidinti fabrikacijų,kviečia 

Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).
Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55,

“VILIJOS” Bendrovei.

“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 
“Littvos” skaitytojų ir priselių šelpti ją prenumerata ir agi
tacija, platinant tarp pažįstamųjų.

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

!'49%Al.COHOL

F.A<BICHTER4CoM
,NEWYORK^'|

$1

s

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmų Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prafalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbsv antis dėl Niksterėjimų, 
Raišuh,/ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Inflųenzos, 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..

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

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

N6W YORK, N. Y.

Literatūros, dailės, mok 
slo, visuomenės ir politi 
kos laikraštis, gražiai il- 
iustuotas, ant dailiaus po 
pitrio, 30X22 santim. pa 
vidalo, 24 pusi. leidžiamas 
inteligentų būrelio, pradės 
eiti Vilniuje nuo šių Nau
jųjų Metų po du kartu per 
mėnesį. ..

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz- 
| deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jau pasiža- 
5 dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius, 

Bytautas, Bfign, S. Kymantaitė Čiurlionienė, kun. Gustaitis, 
M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun. 

j[ Tumas, A. Valdemaras, Vydiinas ir šie dailininkai: Jaroševi
čius, Rimša, Šlapelis, Žmuidžinavičius.
VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metų 1 r. 50 
k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų, 

2 r. trims mėnesiams.
Vairo Redakcijos ir administr. adresas šioks: Vilnius, Makar- 
jevakaja, 18. “Vairo” Leidėjas-Redaktoriua A. Smetona.

VAIRAS

ž
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