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Tautos Fondas.
Mūsų tautai atgijus ir pradė

jus vyties kitas tautas, atsirado 
įvarių-įvairiausių reikalų, pasi
rodė, kad daug ko mums stinga, 
ką kitos tautos senai jau turi. 
Kibta darban karstau su pasi 
šventimu, bet ir su geriausiais 
norais kitą sykį nedaug galima 
nuveikti neturint pinigo. Nei 
“Saulės" namai Kaune, nei Tau
tos namai Vilniuje, nei savo ko 
legija bei gimnazija čia Ameri
koje neatsistos be pinigo. Len 
kai ir kiti stipresni už mus ne
siliaus mus skriaudę, retinę mūs 
eiles, jei savo apsiginimui netu
rėsime pinigo. Ką nuveiks “Ry 
tas” vilniečių bei rytiečių lietu 
vių naudai, jei “Ryto” nešelps 
visuomenė pinigiškai; kiek var 
go, skurdo ir kliūčių ant kelic 
prie savo tikslo pritiria ir pri
tins mūs mokslus eiuačioji jau
nuomenė, jei visuomenė nepa 
spirs jos medžiagiškai. Kas pa 
galiaus atsitiks su mumis čia 
Amerikoje, jei męs nepasirūpin
sime įsisteigti gerų mokyklų, o 
ypač augštesnės mokyklos. Tik
rai paskęsime amerikonizmo vii 
nyse. Mokyklos gi be pinigo ne 
įstengsi. Taip tatai tautų kultū
riškame kilime pinigas lošia svar 
bią rolę, atsistoti civilizuotų pa
saulio ta^tų be pinigo bevg 
ga&na. Tiesa, turtmgesn 
tautiečiai ir labiau susipratę au 
kavo tautos reikalams ne dore 
liais, bet šimtais ir tūkstančiai^ 
bet to negana. Kįla ir kils vis 
nauji ir nauji reikalai. Reikia 
neatbūtinai turėti šaltinį, kurie 
gaivinančiu vandeniu būtų nuo 
lat laistomi mūsų Tautos reika
lai. Tokiu šaltiniu gali būti ir 
turi būti Tautos Fondas, kurio 
suplauktų visos tautos skatikai 
ir visos tautos reikalai būtų šel 
piami. Kaip išdžiuvęs šaltinis 
yra be naudos, taip ir tuščias 
Tautos Fondas ne ką pagelbės 
Tautos fondo sustiprinimui yra 
padaryta 200,000 vienaeentinių 
ženklelių ir 100,000 penkcenti 
nių atvirlaiškių. Tegul kiekvie
nas lietuvis nusiperka nors pc 
vieną ženklelį ir nors po vieną 
atvirlaiškį, o kokia milžiniška 
suma įplauktų Tautos fondan, 
kiek gero už tuos pinigus gali 
ma būtų padaryti savo tautai. 
Bet toji neveikli, tingi, vergijos 
sugadinta lietuvio dvasia viską 
gadina. Ne vienas lietuvis yra 
girdėjęs, kad Tautos fondas yra 
inkurtas, ženkleliai ir atvirlaiš 
kiai padaryti, kitas prijaučia net 
Tautos fondo idėjai, bet jis nepa
darys nei vieno žingsnio tiems 
ženkleliams įgyti ir jiems prapla
tinti; vien i žodžiu ne kiek nepa
sirūpins Tautos fondo idėją pa
laikyti. Kitas dalykas, jei kas 
atneštų tuos ženklelius minimo
jo lietuvio stubon ir tai toksai ♦
kurs patinka tam lietuviui, tuo
syk beabejonės ženkleliai būtų 
parduoti. Bet jei pardavinėtojo 
asmuo pirkėjui nepatinka, nor« 
idėja būtų graži ir prakilni, nie 
ko nela; nėši. Reikėtų remti pa 
čią idėją, neatsižiūrin ant as
mens. Reikėtų gyviau užsiintere
suoti Tautos fondu ir nusikraty 
ti to netikusio lietuviško nerdn 
gurno. Antra mūsų yda, tai to
ji nelemtoji vienybės stoka. Ka
talikai, neva katalikai, socijalis- 
stai, cicilikai, bedieviai, laisva
maniai, nesuskaitomų rųšių tau
tiečiai ir kiti kitokie, kiekvienas 
traukia savon pusėn ir, žinoma, 
vaisiai tos disharmonijos labai 
neskanus... Baigdamas priminsiu 
kąd ženklelius ir atvirlaiškiui 
atima gauti pas p. K. KruŠinaką 

Ten Eyck st., Brooklyn, N. 
, p. M. Norkūną (166 Melroee

st., Montello, Mass.), J. Vasiliau
ską (112 N. Greene st., Balti 
more, Md.), kun. F. Kemešį 
(1800 W. 46th st., Chieago, III.), 
kun. T. Žilinską (50 W. 6th st., 
S. Boston, Mass.), kun. S. Čepa- 
nanį (318 4th avė., Homestead 
Pa.), kuu. J. Mišių (Ellsworth 
Pa.).

Beje, perkautiems atvirlaiš 
kius pardavinėjimui ne mažiau 
kaip už $10.00 uuleidžiama 40%

Kun. J. Misius.
» Fed. pirmininkas

P. S. Kiti laikraščiai malonės 
pakartoti.

PRADEDAMI TVARKYTI 
LABDARYBĘ.

Pradžioje šių metų “Drauge” 
buvo išreikšta nuomonė, kad mes, 
lietuviai katalikai esame lyg už
miršę vieną svarbią priedermę — 
tiksliai pildyti meilės artymo įsa
kymą. Šelptinųjų žmonių įvai
riais jų kūno ir dvasios reikalais 
turime ikvalios: čia našlaičiai, čia 
ligonįs, čia sunkiai dirbančiųjų 
skurdžių maži vakeliai, čia vilio 
jamos mergaitės, čia imigrantai, 
bedarbiai, reikalaujantieji pata
rimo, globos, čia baisus dvasios 
skurdas, apšvietimo stoka didžiu 
mos mūsų brolių — visi tie rei
kalai a]>sunkina katalikų sąžinę* 
ir šaukte šaukia, kad tie, kurie 

ga1-. moką, ka/l 
eitų į pagelba tiems, kurie maža, 
arba ir nieko neturi, negali ir ue- 
moka ir kad eitų gelbėti ne šo
riais, ne tada, kada netikėtai iš
girs varguolio šauksmą ir ne tam 
tik eitų į pagelbą, kurs drąsiai 
ranką ištiesia ir liežuvėlį savo 
gudriai paploja, nors gal pašalpos 
nėra reikalingas — bet kad lab
darybę teikti nuolat, be pertrūkio 
ir tai tiems, kurie ištikrųjų šio
kios, ar tokios pašalpos yra rei
kalingi. Šios mintįs, aną syk 
“Drauge” išreikštos, rado atbal
sį gyvenime ir šiame numeryje 
mūsų skaitytojai ras žinutę iš 
Chicagos, jog šv. Kryžiaus para
pijoje jau įsteigta pirmoji Lab
daringoji Draugija. Ateinančiame 
numeryje išspauzdįsime ir įstatus 
pagal kurių minėtoji draugija 
tvarkysis. Pagal tų pačių įsta
tų galėtų būti steigiamos labda
ringosios draugijos ir kitose para- 
rapijose, kaip Clrieagos, taip ir 
kitų lietuviškų kolonijų. Dalina- 
mies čia su skaitytojais smagia 
žinia, kad Jo Malonybė Chicagos 
Antvyskupis laimina tą lietuvių 
katalikų darbą, apsiima maloniai 
būti Draugijos Garbės pirminin
ku ir žada kreipties į Šventąjį 
Tėvą prašydamas, kad šią mūsų 
organizaciją teiktųsi apdovanoti 
dvasiškomis malonėmis — atlai
dais.

POLITIKA.

JUNTINĖS VALSTIJOS.
Praėjusią savaitę senate bu

vo svarstomas moterų tiesų ly
gybės klausimas. Kad perleisti 
šį klausimą ir padaryti jį kaipo 
priedu prie konstitucijos, reikėjo 
trijų ketvirtadalių balsų. Be
svarstant pasirodė, kad esama 
daug moterų tiesų šalininkų, bet 
reikalaujamo skaičiaus balsų vis- 
tiek jie negavo. Taip ir liko tos 
pačios moterų tiesos, kaip ir 
buvę.

Burnetto bilius, kuriuo susiau
rinama ateivių tiesos perėjo ir 
per senatą, taip kaip ir per kon- 
gresmanų rūmą. Buvo sukelta 
daug diskueijų ir šiš-bei-tas per
mainyta, bet svarbiausia punktas, 
būtent, reikalavimas, kad kiek
vienas ateivys mokėtų skaityti, 
pasiliko. Bilius eis prezidentui

užtvirtinti. Ar prezidentas po 
juo pasirašys dar nežinoma. Vie
nok spėjama, kad jis paseks pa
veikslą savo pirmtakūnų ir bilių 
atmes.

Buvo laukiama prasidėjimo 
svarstyti biliaus apie Panamos 
kanalo naudojimos taksą, bet už
sivilkę kiti dalykai, ypatingai 
besitęsiantįs ginčai dėl upių ir 
uostų užėmė daugiau neg tikė
tasi laiko.

Taryba su Nicaraųua, kuri 
buvo pradėta vesti Taftui esant 
prezidentu,, senate paimta svar
styti. Toji taryba eina dėl rei
kalaujamos pagelbos, kuri maža 
Nikaraguos republika nori nuo 
Jungtinių Valstijų. Bet ištikrų
jų yra žinoma, kad diduma Ni- 
caraguos padonųjų visai nenori 
amerikiečių globos sau prisiimti. 
Jos tik noriąs prezidentas Adol
fo Diaz, kuris laikosi savo vietoje 
vien remiamas Jungtinių Valsti
jų. Jie reikalauja, kad taryba 
būtu vedama ne kelių žmonių, 
bet visuomenės išrinktų atstovų. 
Ar jų teisingo balso kas paklau
sys dar nežinoma. Tą reikalavi 
mą remia be pačių šalies gyven
tojų ir kitos Centralinės Ameri
kos republikos, bei dvi pietų 
Amerikos republikos.

Vėl pradėtos tarybos su Co- 
lumbija. Tos tarybas buvo jau 
svarstomos ir pirmiau, bet 
neužbaigtos. Įvairus pranešimai 
sako, kad ’ Columbija reikalau
janti nuo 30 iki 50 milijonų do
lerių, kaipo išmokėjimą už Pa
namos persmaugą. Wasbingto- 
no valdžia nemananti daugiau 
duoti, kaip 10 ar 15 milijonų. 
Taigi gana žymus skirtumas. Be
to Columbija reikalauja viešo pa
siteisinimo dėl padarytos jai 
skriaudos atskiriant Panamą nuo 
jos respublikos. Jungtinės Val
stijos apie tai nenori nei kalbėti. 
Tokie, maž-daug, tos tarybos 
principai. Kai-kurių spėjama, 
kad iš tarybos nedaug būsią nau
dos, nes senatas negalėsiąs iki 
tiek nusileisti, kiek Columbijos 
veldžia reikalauja.

MEKSIKA.
Prasidėjo senai laukiamas Tor

reono apgulimas. Prie tos kovos 
rengėsi kaip Vilią, taip ir Huerta. 
Vieni ir kiti tvirtino savo karei
vių eiles, daugino amuniciją ir vis j 
tai darė slapta. Ant galo pra
sidėjo apgulimas. Iš pat pra
džių sukilėliams nekaip sekasi. 
Pirmąją dieną Vilios kareiviai bu
vo pergalėti ties Escalonu, apie 
100 mylių nuo Tarreono. Antrą 
dieną jie vėl nukentėjo, bet jau 
būdami apie 40 mylių lig mie
sto. Ant galo, 20 kovo pradėjo 
ateiti žinios kad Vilią su 12000 
kareivių apsupo miestą ir pra
sidėjo tikras mušis. Mūšyje žu
vo daugelis abiejų pusių karei
vių. Vienų tik sukilėlių žuvusių 
esama apie 2000, kiek žuvo IIu- 
ertos kareivių nėra žinoma, nes 
viskas laikoma didžiausioje slap
toje. Netik ką neleidžiama ka
rės korespondentams pranešti 
apie karės padėjimą, bet ir jų 
pačių neleidžia išeiti pro sargy
bą.

Huertos užrubežinių dalykų mi
nisteris Partillo y Kojas kalbėjo
si su Jungtinių Valstijų atstovu 
Lind. Iš jo kalbos, sako, pasi
rodė, kad jis esąs Huertos inga-
liotas pranešti; jog Huertas tu- 25000 Anglijos kareivių
rėsiąs atsitraukti nuo savo vietos 
ir, kad toji vieta, Meksikos pre
zidento, laikinai jam teksianti. 
Huerta paimsiąs vesti tik kariu- 
menės dalykus. Rojas Washing- 
tone turi gerą vardą, taigi ma
noma, kad jo pasakojimams išsi
pildžius jis būsiąs užtvirtintas. 
Bet iš kitų pusių spėjama, kad 
Huerta pirmuose prezidento rin
kimuose neužmirš pasistatyti 
kandidatu.

ANOLUA
Ministerių^įrinininkas pasiūli

atstojo Ulsterio atstovams, kad neno- 
rintieji prisidėti prie Airi
jos autonomijos pavietai bū
tų atskirti ant metų. Po
šešių meti)} jei
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1. Hnertos kanuolės ties Torreo- 
nu. 2. Federalistų kareiviai, kurie 
gina Torreono miestą. 3. Karės 
lauko mapa.

sidėti ir prie Airijos arba būti 
prie Anglijos. Tas pasiūlijimas 
jiems labai nepatiko. Jie reika
lauja, kad visas klausimas būtų 
pavestas visų žmonių referandu- 
mui ir, kad reikalaujantieji auto
nomijos, prisižadėtų pildyti refe
rendumo pasekmes.

Kad paremti savo reikalavi
mus, Ulsterio vadas Ed. Carson 
turi surinkęs apie 110000 liuosno- 
rių kareivių, kurie pasak jo pa
ties išsitarimo, esą pasirengę sto
ti į karę vos tik jam pareikala
vus.

Anglijos valdžia nenorėdama 
kišties į pačių airių dalykus lei
do liuosai veikti Ulsterio partijos 
vadams. Liuosnoriai kareiviai 
maršupja gatvėmis, nei kareivių 
nei policijos visai nestabdomi. 
Vienok pastaruoju laiku, pama
čiusi, kad opozicija visai nei ne 
mano priimti siūlomų valdžios pa
tarimų, karės departamentas pra
dėjo tvirtinti savo spėkas. Ka
reiviai, kurie stovėjo Ulsterio 
apielinkėse ir kurie buvo apsipa- 
žinę su vietiniais žmonėmis, siun
čiami kitur, o jų vieton statomi 
nauji. Iš viso ten esama apie 

Kad
gauti ištikimus oficierius, vyriau
sybė išsiuntė prisakymą, jog vi
si tie, kurie nemano kariauti 
prieš ulsteriečius turi atsisakyti 
nuo tarnystos. Atsisakė daug 
ofieierių, bet tikro atsisakusiųjų 
skaičiaus negalima susekti. Tarp 
atsisakiusiųjų yra daug žy
mių karės viršininkų, tarp jų ir 
karės ministeris. Jo vietą užimti 
prižadėjo pats ministerių pirmi
ninkas Asquith, pranešdamas apie 
tai parlementui. Parlemento na
riai apie tai sužinoję pakėlė di
delį trukšmą iš džiaugsmo. Lau
kiama svarbių permainų visame 
Airijos autonomijos klausime. 
Dabar visų jau spėjama, kad tas 
klausimas kongreso bus perlei
stas. Pastarieji sujudimai sutvir
tino autonomijos šalininkų spė-

t . Ul.i

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
FITCHBURG, MASS.

Kovo 15 dieną apsilankė iš 
Worcester, kun. Vasiliauskas, 
kad aprūpinti čionykščius lietu
vius, gyvenančius be dvasiško 
vadovo. Pasakė du graudingu 
pamokslu, vieną vakare, o kitą 
iš ryto.

Labai esame dėkingi už visą 
mums patarnavimą, Worcesterio 
kunigui, dabar smagu bus patik
ti Velykų šventes. Nors patįs 
fitchburgięčiai įstengtų užlaikyti 
kunigą, jeigu tik būtų daugiau 
susipratę, bet daugumai mažai 
rūpi dvasiški sielos reikalai. Kad 
ir aną dieną, kada turėjo progos 
atlikti kataliko priedermes, bet 
jie nesiskubino, geriau nutarė 
aprūpinti gerklę smuklėje, kur 
paprastai per naktis skambina 
stiklelius.

A. Steponavičius.

BOSTON, MASS.

Nedėldienyje 22 kovo mūsų 
bažnyčioje prasidėjo 40 vai. pa
maldos, kurios užsibaigė Utar- 
ninke, 24 kovo. Per tą visą lai
ką, turėjome labai gražų orą. 
Bažnyčioje atsilankydavo kas 
dieną ligi pusantro tūkstančio 
žmonių. Ispažįntįes klausyme 
paSida^bavrr
klebono kun. T. Žilinsko, šie sve
čiai kunigai: Jusaitis iš Law- 
renee, Urbanavičius iš Montello, 
Aleknavičius iš Lowell, Kučas iš 
Haverhill, Tyla iš Nashua, Meš
kauskas iš Athol, Vasiliauskas iš 
AVoreester. Pamokslą sakė: kun. 
Urbanavičius, kun. Vasiliauskas, 
kun. Jusaitis ir kun. Kučas. Žmo
nių minios atliko šventą atgailos 
sakramentą. Tarpe tų teko ma
tyti nemaža atvirtusių prie Dievo 
cicilikų. Jų vadovų darbeliai 
daugeliui atidaro akis ir parodo 
visame nuogume, kokie tieji agi
tatoriai yra darbininkų prieteliai. 
Dabar-gi pas mus žymiai sumažė
jo tų “apaštalų” skaičius. “Lai
svei” iš Bostono išsikrausčius 
žmonės lengviau atsiduso, tarsi 
jiems nuo krūtinės nuslinko juo
das slogutis. Bastenis.

ANSONIA, CONN.
Darbai pas mus nesigerina, ku 

rie turi darbo, dirba vos po 4— 
5 dienas savaitėje, naujų nepri
imama.

Bažnyčios reikalams visi pri
jaučia , buvo stoka pinigų apie 
12 šimtų dolerių, tada gerų norų 
žmonės pradėjo raginti per susi
rinkimus dėti bažnyčios naudai 
pingų. Per Šv. Antano draugi
jos susirinkimą surinkta 600 do
lerių. Kita dalis ir su laiku 
lengvai išsilygins. Neturime dar 
kunigo. Gal būtume turėję, bet 
vyskupui išvažiavus Ryman rei
kės palaukti jo sugrįžimo.

Ingyti savo bažnyčią pavyko, 
tik ačiū katalikų susipratimui, 
jųjų vienybei, nors radosi priešin
gų, kurie stengėsi ardyti vieny
bę, bet jų pastangos nuėjo veltui.

Pavesiukas.

BEATTY, PA.
St. Vincent Seminary. Sukato

je, 7-tą d. kovo, J. M. Pittsbur- 
go vyskupas, R. Canevin, pakėlė 
čionai 5 klierikus į subdijakonus 
ir suteikė 12 seminaristų mažuo
sius šventimus. Tarp tų 12 klie
rikų randasi vienas lietuvis, J. 
F. Pikutis, prigulintįs prie Pitts- 
burgo decezijos.

Šioje seminarijoje šįmet stu
dijavo viso 62 auklėtinių, bet tarp 
jų yra tiktai vienas, viršminėtas, 
lietuvis. Viską Žinąs.

1$ LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS.

MERIDEN, CONN.
Kad ir daug laikraščių ateina 

į mūsų miestelį, bet mažuma juos 
skaito, o jau kokios žinelės ia 
Merideno, tai užsimušk — ne
rasi. Bet kaip visur taip ir Me- 
ridene, tik kitur daugiau rodosi 
dirbama apšvietos dirvoje. (J 
čionykščiai lietuviai bemaž visi 
dar snaudžia tautiškame miege. 
Tik vienoje srityje, tai mausią 
kad ir kitus aplenkia, ugi gir
tuoklystėje, iš kurios labai nege
rų pasekmių susilaukiame. Apie 
blaivybę nedrąsu nei užsiminti, 
atsako, girdi, bobų darbas. Ia 
smuklių turi gerą biznį du lietu
viu.

Šiuo tarpu, darbai nupuolė 
Dirbtuvėse dirbama ne visą lai
ką, kuo toliau darbai vis labiau 
silpnėja. Žmoneliai išsigandę, 
kad neužguitų bado dienos.

D. Stakonis.

MAHANOY CITY, PA.
Kovo 14 dienoj laidojo čionai 

28 metų jaunikaitį a. a. Praną 
Šimkų iš Tamaųua., Laidotuvėse
^alyvavo, trįs jbauj^r.
lydėta į krfprnes. VėUoiiią paėjo ' 
iš Laukuvos, Kauno gub." Pirm 5 
metų atvykęs Amerikon ir Sis 
mainose dirbdamas į 7 sykius bu
vo tai sužeidžiamas, tai gazo ap
deginamas, bet vis išlikdavo gy
vas. Aštuntu sykiu, anglių už
griūtas jau visai palydėjo gy« 
vaštį. Pirm kelių metų jo brolis 
taipgi užmuštas mainose, o tė
vas kaž-kur be žinios žuvęs Amet- 
rikoje; ir nūn iš tos šakos Šimkų 
beliko Lietuvoj scenutė motyna 
ir viena mergaitė. Kaip lapai 
rudens metu nuo medžių krinta, 
taip mus lietuviai Amerikoje nyk
sta. . Skausmutis.

--------------- Į

TAMAQUA, PA. ]
Atleiskite, kad keletą žodžių 

dar tarsiu dėl p. Perkūno prakal
bų Tamaųua, Pa.

Tasai p. Perkūnas VI. Sėjavi* 
čiui matyt taip smarkiai jspyrČĮ, 
kad jis negali ir po šiai dienai at
sipeikėti ir vis savo tvirtinu 
(“Darb. Vii.” No. 11), kad pu 
Perkūnas gerai išaiškino, kaip 
bus, kaip socijalistai viršų pa
ims, nesą publika jam garsiai 
plojusi. Kaip p. Perkūnas sakė, 
kad dar nežinia, kaip bus tad% 
nežinia, kokios parmainos įvykių 
ir jei kas tvirtintų, kad ot taip 
ir taip bus, tai tam į akis spian- 
kit. Tai išgirdusi publika ėmė’ 
ploti ir savo plojimu, sulyg Sė- 
javičians patvirtinusi, kad ge- 
rai išaiškinta ir išdėta soeijalis* 
mo teikiamoji tvarka.

Jei VI. Sėjavičia publikos plo
jimą priima už prirodymą, kad 
kalbėtojo gerai nušnekėta, tai 
reikia jį priskaityti prie tuščia
galvių korespondentų, kurie pa* 
prastai mažai galvoja, neįsigilina, 
į dalyką, ir moka tiktai pasaky-t 
ti: gerai nušnekėjo, plojo ranka* 
mis. VI. Sėjavičia savo rašt«ų 
kur jis turėjo pranešti apie pu 
Perkūno prakalbas, kas buvo ai
škinama, kas naujo pasakyta, jia 
priešais liogikos šneka apie ka- 
nigą, apie Dievo namus, apia 
kolektas, apie nuodus tarpe žmo
nių. Kas katalikas, kas prakeik
tas ir tt.. vadinas, nori aykia 3- 
rišti šimtą klausimų; matomai 
jis dar nesupranta, kad jei kalba
ma apie vieną dalyką, tai kit» 
nekliudoma. Pabrieia.

Seka aat 2 ro pnal. j
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Lekcija ir 
Evangelija

VERBŲ NEDALIA.
Lekcija. — Pil. II, 5 — 11. 

— Broliai: Tai savyje manyki
te, ką ir Kristuje Jėzuje, kurs 
būdamas Dievo paveikslu nepa
skaitė išplėšimu, jog buvo lygus 
Dievui; bet pats save išnaikino, 
priėmęs tarno paveikslą, stojęs 
prilygintas žmonėms ir paveikslui 
rastas, kaipo žmogus. Pats sa
ve nužemino, stojęs paklusniu iki 
mirčiai, o kryžiaus mirčiai. To
dėl ir Dievas išaugštino jį ir do
vanojo jam vardą, kurs yra aug- 
ičiau už visus kitus vardus, ydant 
Jėzaus vardan priklauptų visoks 
kelias dangiškųjų, žemiškųjų ir 
■po žeme esančiųjų, ir ydant vi
soks liežuvis išpažintų, jog Vieš
pats Jėzus Kristus yra Dievo Tė
vo garbėje.

Evangelija. — Mat. XXI, 1— 
9. —Anomet kada Jėzus prisiar
tino prie Jeruzolimos ir atėjo į 
Betfagę ties Alyvų kalnu, tada 
nusiuntė du mokiniu , sakyda
mas jiems: Eikite į miestelį kurs 
prieš jus yra, ir tuojau rasite 
asilę pririštą ir asilaitį su ja; at- 
riškite ir atveskite pas mane. O 
jei kas jums ką sakytų, tarkite: 
jog Viešpats jų reikalauja, ir 
tuojaus anuos paleis. O vis tai 
stojosi, idant išsipildytų, kas yra 
pranašo pasakyta, kalbančio: Pa
sakykite Siono dukterei: štai eina 
ten tavo karalius, romus, sėdįs 
ant asilės ir asilaičio, pajungia
mosios vaiko. Nuėję tada moki
niai, padarė, kaipo jiems įsakė 
Jėzus. Ir atvedė asilę ir asilaitį; 
ir uždėjo ant jų savo rubus ir už
sodino jį ant anų. O labai didelė 
minia klojo savo rubus ant kelio, 
o kiti kirto šakas nuo medžių ir 
klojo ant kelio. O minios, ku
rios pirma ėjo ir kurios sekė pa
nkui, šaukė, kalbėdamos: Hozana 
Dovido sūnui; pagirtas, kurs 
ateina Viešpaties vardu, Hozana

pareikalavimo, gautumėme ir lie
tuvaitėms klesą, nes jos prie an- 
glikės labai nenoriai mokinasi, 
kadangi ji negali joms išaiškinti 
augštesnių žodžių. 25 d. kovo 
abidvi lietuviški klesi ir mergai
čių klesa turėjo šių metų užbai
gimo vakarą. Programas, kuris 
tęsėsi nuo 7:20 iki 9:00 vai. bu
vo puikus. Visųpirmiausia p. C. 
W. Sadauskas po savo įžanginės 
kalbos iššaukė panelę Erikson, 
kuri puikiai padainavo angliš
kai dvi daini. Paskui ponia Mi
lam ir p. Tliome turėjo monolo
gus. P-lė S. Voikšneriutė, kuri 
metai atgal atvažiavo iš Lietuvos, 
dainavo vieną dainą angliškai ir 
J. Naujalio Lopšinę “Ei neverk, 
mažyti”. Abi publikai patiko; 
p. V. A. Greičius paskambino

kas. Tai pirmu kart teko girdė
ti panašias tauzas. Tas žmogus 
nesigailėjo dergti visa kas doro 
žmogaus laikoma šventu, net 
prieš patį Dievą išdrįso burnoti. 
Publikos buvo daug, mat cicili- 
kai ir prie bažnyčios lindo su sa
vo apgarsininmais, pertai suvilio
jo daug žmonių, dauguma vylė
si išgirsti ką rimto, ir kada išgir
do kas kalba pradėjo apleisti sa
lę. Žinoma, netruko ir tokių, ką 
džiaugėsi iš tokių prakalbų. Do
riems katalikams reikėtų į tokias 
prakalbas nesilankyti.

Geras Katalikas.

NEW YORK, CITY.
Subankritjus Bišofo bankui, 

mūsų žmonėliai labai nusiminė. 
Tiesa, kaip-kurių ir visas tur
tas žlugo, bet žmogus su tvirtu

Azes Mirtis , Grieg o, Humo- būdu, drąsiau žiūri ateičiai į akis,
„nnlrn ’ 9 A T'^vr/\»»a tr ,1* 4 4 n ____ .. . ___reske”, A. Dvorak’o ir “Polo- 
naise in A” Fr. Chopino. Aptie- 
korius p. J. Zwalskis, kuris mo
kinosi per penkerius metus kar
tu su p. V. A. Greičium Valpa- 
raiso Universitete, trumpai per
bėgo Lietuvos istoriją, primin
damas, kaip svarbią rolę Lietu
va lošė viešpataujant Vytautui, 
Gediminui, Keistučiu* ir kitiems. 
Jo kalba buvo trumpa, bet, kas 
ją suprato, reikšminga. Tarp ko 
kitko jisai sako: “Jeigu męs lie
tuviai nesilaikysime krūvoj, tai 
busime pakarti po vieną”. Primi
nė taip-gi prez. Lincoln’o žo-

visuomet išlošia, šis atsitikimas 
pagimdė daugybę blogu pasek
mių. “Tiek, girdi, žlugo — tegul 
ir viskas žlunga!... Pirma bu
vau neprotingas — sukišau visus 
pinigus žydui, dabar padėsiu kur 
sykį suskamba ir tiek.” Tiesa 
taip ir yra, vieton elgties išlaido 
se su didesniu atsižvelgimu, me 
ta ir tuos pačius skatikus. Pasi 
gers, susivaidįs, susipeš — tai 
užmiršta mat apie rūpesnį. Ki
ti silpnesnio būdo suvis blogai 
jaučiasi; vienas net R. pamišo. 
Sužinojęs R. apie nelaimę, pra 
dėjo baisiai rūpinties, nerimti, to

mą. Vienas.iš jaunųjų skaitė iš 
“Draugijos” straipsnį apie bočių 
darbus. Toliau šis-tas padekle- 
muota ir suvaidinta komedijėlė 
“Žydas ir Dzūkas”, kuri gan pui
kiai buvo atlikta. Ant galo čia 
pat salėje padarė viętos ir pra
sidėjo žaidimai su dainomis; kai- 
kurie žaidimai nusisekė labai pui
kiai. Kada sukimba vienai) ra- 
tan apie 20 porų, o sutartinai 
dainuodami ima žaisti tai padaro 
labai malonų įspūdį.

Stiprinama Kauno tvirtovė, 
dirba daugiau fortų, žmonės už
sidirba pinigų: prasti dar
bininkai gauna po pusantro 
rublio į dieną, o kuris sugeba 
įrankį kokį vartoti, uždirba ligi 
2 rublių. Uždirbtų dar daugiau, 
kad būtų pastovus oras, bet da
bar kasdieną keičiasi, labai daž
nai esti purvynas tiesiog neišbre- 
damas.

Ūkininkai, kurie gali važiuoja 
Kaunan ledų vežti į bravorą, 
uždirba po 5 rublius į dieną, ki
ti net daugiau. Žodžiu, kas ne
tingi ir Lietuvoje gali pelnytį iš 
šiokių tokių šaltinių.

žinnešis.

Atstovas dr. Steputaitis pada
vė Prūsų, karalijos Seimui suma
nymą patvirtinti tam tikru įsta
tymu lietuvių kulbos vartojimo 
teises.

— “Šaltinis” —

Grįžta paukščiai. Jau poru sa
vaičių, kai įvairiuose Lietuvos 
vietose pasirodė iš šiltų kraštų 
sugrįžusių paukščių.

— “Šaltinis” —

Suvalkai. Valstiečių reikalų 
Valdyba nutarė naują taksą dar
bininkams, dirbantiems medžių 
gabenimo vietose. Sulyg tosios 
taksos darbininkas be arklio tu
rįs gauti Ir, 25k., o su arkliu — 
1 rub. 50 kap.

— “Šaltinis” —

Unturkė, (Vilniaus apskr.). Un- 
turkės lenkų vadas Gabrijelius 
Masevičius, žmonių vadinamas 
“sibirinku” (buvo už vagystes 
valsčiaus nutarimu net du kartu 
Sibiran išsiųstas), sausio 7 d. 
Unturkės bažnyčioje užpuolęs len
kininkų nemėgiamą dėl lietuvybės 
kuu. Matevičių ir sugriebęs jį už 
krūtų, ėmęs šaukti: “bunt w kos- 
eiele!” (maištas bažnyčioje!).

Pakrojus. Nesenai buvo val
sčiaus sueiga dėlei steigimo nau
jos mokyklos. Ūkininkai sutiko Tik kiti vyrai aP«ynė kwigą nuo 
duoti žemės mokyklai, suvežti užpuoliko. Tą atsitik.piąsužino- 
medžius mokyklai ir savo lėšomis i j?8’ sargynis rytojaus yiienoje

džius, kad niekad nėra perdaug liau nei g_nei b} kalbėti: _ “Tai 
mokytų žmonių. Gali, sako, būti | kad aš šokčiau, per ianga _ tai 
perdaug čia žemai, bet niekad
augštai. Vienintelis, sako to
liaus, rišys, kuris riša lietuvius, 
tai tyras mokslas, kuris čia yra 
kur-kas prieinamesnis, neg ten

užsimuščiau; kad įnirčiau”. Laik
raštyje visur savo mato, buk vi
sur apie jį rašoma, kalbama ir 
tt., žinoma, pamišusio kalba. Pa
ti jį laiko dideliam atsargume, 

už vandenyno. Priminė jis taip. beĮ Ra -įa išgergėgi “namįnį va.
gį”. 25 kovo eidamas į darbągi laikus Muravjovo, to didžiau

sio Lietuvos smaugiko, kuris no- (jisai dirbo prie štymo Colum-
rėjo įbrukti lietuviams rusiškas bijos universiteto) šoko nuo til-
raides. Gaila tiktai, kad nedaug 
amerikonų tos kalbos klausė, bet,

to, bet neužsimušė. Daktarams 
apžiūrėjus, pripažino, kad nu-

Andžiulis, mokinys, iš Smalnyčios 
kaimo ir iškilmingai palaidota 2 
d. kovo Paežerių - kapinyne. A. 
a. Jurgis mokėsi Paežerių mokyk
loje, todėl visi mokiniai draugai 
su mokytoju a. a. Jurgį kapiny- 
nan palydėjo su degančiomis ran
kose žvakėmis. Čia kun. Suke- 
vičius pasakė labai jausmingą pa
mokslą. Po to imtraukta a. a. 
Jurgio fotografija ir lavonas įlei
sta duobėn. Dieve duok tam ge
rajam vaikeliui amžinąją šviesy
bę!

— “Šaltinis” —

Šiauliai. Vienas Pat v aiškių gir
tuoklis nuolatos mušė savo žmo
ną, kol toji neišbėgo nuo tokio 
vy"ro; toliau tasai girtuoklis bu
vo nunešęs pardavinėti net savo 
kūdikį, bet štai pagaliaus atėjo 
jam pabauda už tai visa: beva
žiuojant girtuokliui iš miesto ar
klys užkliuvo ir sustojo. Buvo 
didelis šaltis. .Dabar nelaiminga- 
sai girtuoklis guji lovoje ir lau
kia mirties. Nukrito, rankos, 
ausįs, nosis, iškrito burna. Ge
roji žmona dabar sugrįžo pas vy
rą ir sėdi nuliūdusi prie jo lo
vos.

NAUJIENOS.
Mirė prancūzų poetas. 

Marselles. Kovo 25 d. mirė gar
sus prancūzų poetas F. Mini
strai. Mirė turėdamas 84 metus. 
1904 m. jis gavo Nobelio dova
ną. Daugumas jo veikalų būvą 
parašyti provineijos tarmėje, 
bet daug rašė ir tikroj prancū
zų tarmėje.

Pavogti garsus paveikslai. 
Madridas. Iš ėia ateina žinios,

kad pavogti trįs labai brangus 
paveikslai piešti ranka EI Gre- 
co. Paveikslai buvo pakabinti 
Toledas mušėjuje. i

Kiek mokama už paveikslus. 
New York. Du VVbistlerio pa

veikslai nupirkti už 200,000 do
lerių. Juos nupirko H. C. Triek. 
Ligšioliai jo vardas buvo slepia
mas, nors paveikslai jau ir senai 
kaip nupirkti.

Jūžintai. Išeinant kun. Bela- 
zarevičiui žmonės labai nuliūdo. 
Nors tasai kunigas ėia išbuvo tik

■., ... ... ... . ,6 menesius, bet labai daug pasi- , ,i- or„ir„n,ti mm „„„ies l Masevičių suėmė ir sustatė proto-1 , . . fr,,:ka vakaruoseįrengti ir apdrausti nuo ugnies. r darbavo: mkure “Blaivybes 1
Manoma lig ateinančiam rudeniui kolą.

Dabar Vilniaus gubernatorius,užbaigti darbą.
— “Vienybė” —

skyrių ir uoliai platino apšvieti

Sako mėnuliai sukasi antron 
pusėn.

Pittsburgh, Pa. Vietinis astro
nomas Wayman tvirtina, kad Sa
turno planetos mėnuliai vietoje 
eiti iš vakarų į rytus eina atbu
lai iš rytų į vakarus. Taip kad 
Saturno gyventojams, jei jų ten 
būtų, išrodytų, kad mėnulis pate- 

Kiti astronomai
atkreipė į tai atydą ir pradėjo 
tyrinėti su labiau padidinančiais 
stiklais. .

(Pradžia ant 1-mo pusi.)

NEWARK, N. J.
Kovo 19 d. š. m. “Žiburėlio” 

draugija buvo surengusi prakal
bas bei paskaitas. Žmonių atsi- 
teakė neperdaug.

Prakalbų tikslas; išaiškįnti 
nmdingumą bei paraginti lanky
li vakarinę lietuvišką mokyklą, 
knrią įsteigė “žiburėlio” drau- 

lavinties lietuviškos kalbos: 
gttanatikos, sintaksės, aritmetikos 
te tt. Mokinama utarninko ir ket- 
■margo vakarais. Mokslas veltui. 
Nurittčhj mokinties, tame vakare 
uiairašė virš 20. Viešas paskai
tas “Žiburėlio” draugija žada 
rengti ir toliaus. Be to, “Žiu- 
teartlio” draugijos prakalbos bei 
Aieknsijos yra kiekvieno ketver
go vakare “Žiburėlio” ksmba- 
rjrje. Norintieji pasiklausyti gali 
ateiti, kad ir nenariai ir gali 
■kaityti visas “Žiburėlio” draugi
jas knygas ir laikraščius veltui. 
Namo neštis ne nariams neduoda
ma. Birželio 6 d., ta pati drau
gija vaidins “Mirtų Vainikas”: 
keturių veiksmų dramą. Akto
riai visi savo roles jau senai mo-
kteasi. Visur buvęs.

kurie girdėjo, be abejonės turi iaužta koja įr pečiai sudaužyti, 
geresnį apie lietuvius supratimą.
Ant galo, Vakarinių Mokyklų 
prižiūrėtojas p. H. O. Merri- 
man’as savo paprastoje kalboj 
pasakojo, kaip ateiviams geriau
sia išvengti visokių kasdieninių 
klinčių lankant , vakarines mo
kyklas ir susipažįstant su šios ša
lies kalba ir. apsiėjimais ir tam
pant šios šalies piliečiais. Ra
gino, kad kųoekaitlingiausiai 
lankytumėme mokyklą ateinan
čiais metais. Pasakė, kad ketu
rios klesos šitoj mokykloj užsi
darys, o trįs dar tęsies per kokį 
mėnesį tuose pat namuose, o jei 
bus užtektinai mokinių, tai gau
sime kitoj mokykloj, kur gal 
tęsis iki liepos mėnesio. Lietu
vių abidvi klesi dabar eis į vie
ną. Mergaičių klesa nžsidaro, 
todėl norinčios ilginus mokyties 
gali eiti į bent-kurią iš likusiųjų 
trijų klesų.

Teatrališką Chorą ir Mirtos 
Chorą p. Vaškinavičius dėl silp
nos sveikatos auleido ir išvažia- 
nog sveikatos apleido ir išvažia- 
tarpą nežinia, kas jo vietą užims.
O darbo, ypač Teatr. Choras, tu
ri labai daug, kaip su> dainoms, 
taip ir teatrais. Trims draugy
stėms pradedant nuo Velykų iki 
gegužės apsiėmė išpildyti progra- 
mus. “Lietuvos Vyčių” čia nė
ra kuopos, bet Teat. Choras au
ga; daugel prisirašo ir čiagimu- 
sių panelių. Jo užduotis yra be-

Tai ką padaro mus vienas neat
sargumas. J. Širvintas.

WAUKEGAN, ILL.
Kovo 26 d. mirė Pranciškus 

Gustas, 47 metų amžiaus, išbuvęs 
šiame miestelyje 22 m. Prigulė
jo prie dviejų vietinių draugijų 
ir .prie lietuvių parapijos. Buvo 
doras žmogus, mėgdavo skaityti 
laikraščius. Mirdamas paliko mo
terį su dviem sunais — vienas 
7 m., kitas 11. Likusieji aprūpin
ti. Laidotuvėse dalyvavo draugi
jos ir daugybės giminių ir paša
linių žmonių. A. J. S.

DUBYSA, PA.
Mes durisiečiai turime puikią 

bažnytėlę ir jauną darbštų kuni 
gą. Jo rūpesčiu ingijome vietos 
kapinėms. Dabar net gražu kaip 
atėjus šventai dienai visi skuba 
bažnytėlėn klausyti šventųjų mi 
šių. Lankančių nepatoges vietas 
ačių Dievui, skaičius sumažėjo 

K. Vainiumi*.

LIETUVOJE.

Antai “Viltis” pranešė, jog 
vienas lietuvis nesenai grįžęs iš 
Rygos, įsteigęs naują uolaktinių 
ir kolonijalinių prekių krautuvę; 
tai jau trečia Tauragnuos katali
ko krautuvė. Bet nelemta bu
vo tai trečiajai krautuvei ilgai 
gyvuoti. Pastaromis dienomis bu
vo jau paskelbtas jos bankrotas.

— “Viltis” —

remdamasis įstatymais apie chu
liganus, nubaudė Masevičių tri
mis šimtais rublių pabaudos arba 
mėnesiu kalėjimo (paprasto).

— “Šaltinis” —

Kiduliai. Vai kaip išnaudojami 
mūsų tamsuoliai, Nesenai buvo 
čia atsilankęs koks-tai žydelis 
šundakaris, Žmonės prie jo grū
ste grūdosi ir pridėjo pilnus ki- 
šenius pinigų. Viena moteriškė 
per mane buvo užsisakiusi laik
raštį. Neužilgo ateina atsisaky
dama nuo laikraščio, nes, girdi,Suvalkai. Suvalkų gubernato

riaus įsakymu uždaryta lenkų 
moksliškos draugijos skyrius. Pir- nn0 ž>’dell° ‘daktar0 . nuslP,r
mininkui uždėta pabauda 50 r., 
o sekretoriui 25 rub.

— “Vienybė” —

Krikliai. NitČ- 12 vasario šių 
raetų Kriklių filija liko užtvirtin
ta savistove parapija.

— “Vienybė” —

mą.
— “Šaltinis”

Skudutiškis.. Yra čia sena nie-
Mokytoja užmušta.

Little Pails, N. Y. Čia atrastas
dinė bažnyčia, bet kunigo jau 30'lavonas L. Beecher, augštesnės 
metų, kaip nėra. Skudutiškis yra mokyklos mokytojos iš Paland, 
Malėtų filija. Skudutiškio baž- N. Y. Kūnas subadytas peiliu, 
nyčia garsi savo stebuklinguo- j Mergina išėjo nakčia iš savo kam- 
ju Šv. Panelės paveikslu. Apie , bario inmesti laišką į krasos dė- 
šią bažnyčią yra daug visokių žę, ir negįžo. Namiškiai nesu- 
padavimų; tarp kit-ko yra sa- laukdami jos pareinant išėjo ieš
koma, kati jai rąstus žmonės su
nešę ant savo pečių. Žmonės apie 
Skudutiškį yra labai ištvirkę.

— “šaltinis” —

koti, bet negalėjo rasti. Tik 
išaušus rasta nužudyta krūmuose.
Suimtas vienas vyras, 
turėjo 21 m.

Beecher

OLEVELAND, OHIO.

Aš nežinau, ar yra knr-nors ki
tame mieste taip išsiplatinusios 
Vakarinės Mokyklos, kaip Cle- 
Vztende. Pereitą žiemą buvo 124 
mokyklos po kokias 6—7 klesas 
kiekvienoj. Kiekvienas mokinys 
miestui atsieina po $3.00 per žie 
mą. Mokytojams pirmą žiemą 
mokama $30.00 į mėnesį, o an 
trą ir tt. po $40.00 t. y. po $2.50 
«ž dviejų valandų vakarą. Nuo 
pet kms. J. Halaburdos įkūrimo 
lietuviškos vakarinės klesos, ko
lte 5 metam atgal, iki šios žie- 
mne buvo tiktai viena lietnviš- 
tefc Mėsa ir vienas lietuvis moky
tąją*- Šįmet-gi pasididinus skai
čiui mokinių, kurie siekė apie <100, 
psrefkalauta nno miesto kito lie
tuvio mokytojaus. Todėl šįmet 
tegro dvi lietuviški klesi kiek- 
Utenoj apie 40 mokinių, neskai 
<*nt merginų, kirrios lankė mer- 

klesą, kurias mokina ame 
Man rodos, kad jeigu

metą pasididins skaičiuj 
■Vaičių ir atsiras viena kuri 

ftlttų tinkumai mokinti, tai ant

veik ta pati, ką ir “Lietuvos 
Vyčių”. Nors pamažu, bet vis
gi kasamės ir męs augštyn.

V. A. Greičiu, Mok.
Būtų geriau, kad Clevelando 

Chorai prisirašytų prie “Lietu
vos Vyčių” organizacijos insteig- 
dami naują kuopą, tuo jie užmeg- 
stų tvirtesnius ryšius tarp visos 
Amerikos jaunuomenės.

“Dr.” Red.

BO. BOSTON. MA88.
Darbai negerėja. Nesenai su- 

bankrutijo rūbų siuvimo dirb
tuvės savininkes. Uždarė dirb
tuvę, daug darbininkų liko be 
darbo.

Nedėlioję, 16 kovo draugija 8. 
Širdies Jėzau surengė prakalbas. 
Žmonių bnvo pilnutė salė, tvar
ka pavyzdinga. Kalbėtojas pa
pasakojo apie draugystės stovį ir 
jos gyvavimą, toliau apie dabar
tinį Lietuvoje padėjimą. Kelios 
merginos ir vienu vaikinas pa- 
deklemavo eilių — pavyko ge
rai.

WAUKEGAN, ILL.
16 d. Kovo “Lietuvių Laievės 

Mylėtojų” draugija parengė pra 
kalkes. Kalbėjo Julius Micke

vičiai “Šakės” leidėjas — cicili

(VAIRIOS žinios-

NUO GARLEVOS PADANGES
(Nuo mūsų korespondento)
Dar porą savaičių prieš užgavė

nes, teko man praleisti vieno 
šventadienio naktį Kazimieravo 
dvare. Kaip šventadienyje, visi 
liuosi nuo darbo, jaunimas .susi
rinko pasilinksminti. Susirinko 
dvaro jauni bernai ir mergaitės 
ir pradėjo blaivai linksminties: 
vieni putė lūpomis j mažas ar
monikėlės, o kiti šoko, kad net jų 
medinės klumpės šokinėdavo nuo 
kojų. Merginos bandė šokti šiaip 
žaislų, bet nekaip tevyko, nes 
trūko žodžių dainuojamų prie 
žaislų, kurių maža atmintyje tu
rėjo.

Tą pačią dieną teko būti Gar- 
levoje ant susirinkimo “Vyturio” 
vartotojų draugijos. Susirinki
mo vedėjas buvo renkamas dau
guma balsų. Kadangi susiren
ka įvairaus amžio ir luomų žmo
nės, daugisusiai vis dar neap
tašyti, tai ir tvarka nekokia. Iš 
perskaitytos praėjusių metų apy
skaitos, pasirodė, kad draugija 
turi užtikrinančią ateitį, kadangi 
naujais savo gyvavimo 
netik kad nedavė nuostolio, 
kelia šimtus atnešė gryno

Kitą savaitę toje pat salėje bn
vo “Žiburio” susirinkimas. Čia 
netiek iingeidnvau snšiaati me- 
džaginį draugijos stovį, kišk .pa
stebėti jos dvasinį išaitobulini-

Alsėdžiai. Čionai platinanties 
blaivybei plečiasi drauge ir apsi
švietimas. Laikraščių skaity
mas padidėjo, daugelis įsi
rašo į šv. Kazimiero draugiją ir 
gauna pasiskaityti naudingi) kny
gelių.

— “Vienybė” —

Prienai (Marijamp. apskr.). 
Delei svarbių priežasčių buvusis 
teisėjas prašalintas nuo vietos, to
dėl nesenai Panemunės, Klebiš
kiu ir Pakuonio valsčiaus buvo 
naujojo teisėjo rinkimai. Šių val
sčių teisėjo vieta — Prienai.

Pastarieji rinkimai pasižymėjo 
girtuoklių “gerais norais”, darb
štumu ir agitacija. Pirmon ei
lėn pastatyta bačkelė ir stiklelis; 
tame uoliai darbavosis Prienų ly
gintojas ir kiti kandidato kūmai- 
prieteliai. Ilgainiui agitatoriams 
pavyko suvienyti Pakuonio val
sčiaus rinkikų sirdis-balsus; be 
to, atsirado keliolika balsi) ir Pa
nemunės valsčiuje, kurie, kaip sa
ko, apsvaiginę savo protą “ro
jaus skytimėliu”, neatsižvelgę, 
ką renką teisėju ir kokios bus pa
sekmės, pritarė minėtajam kan
didatui.

Tečiau “magaričninkai” pra
laimėjo: didžiuma balsų Panemu
nės ir Klebiškiu valsčiai išrinko 
teisėju p. K. Gustaitį (kun. Dr. 
M. Gustaičio brolį) iš Kairukščių 
dvaro, žmogų dorą, visai apylin
kei žinomą savo veiklumu ir tei
singumu. Dabartiniai rinkimai 
leidžia apėti, kad mūsų teisme, 
išrinktajam, teisėjui darbuojan- 
ties, be abejo, joįiių negražių da
lykų neatsitiks. Garbė jams, 
blaivi vyrai 1

— “Šaltinis” —

Suvalkai. Suvalkų dviejų me
tų pedagogijos kūreni žymiai su
trumpinta: pakeista tik į aštuo- 
nių mėnesių.

— “Šaltinį^’ —

▼ttniąją atidengta “Baltijos 
Ltoųdo” skyrius laivakorčių par
davinėjimui.

kusi už kelis rublius vaistų. Gai
la tokių žmonių! — Yra čia Alek- 
sandravo kaimas, kuris senai bur 
vo pragarsėjęs savo vagimis. Da
bar, vagims aprimus, pragarsė
jo šis kaimas girtuokliais ir kor
tininkais, o taipogi mušeikomis. 
Ypač tuo visu yra garsus jauni
mas. — Visoje parapijoje tebe- 
keliamos vestuvės su svaiginan
čiais gėrimais. Prieina neprašytų 
svečių, prasideda peštynės, tenka 
net šeimininkams. Vai biauri 
mada 1

— “Šaltinis” —

Kybartai. Pas mus labai prasi
platinusi girtuoklystė. Yra čia 
monopolis, 2 traktierini, 5 aludės 
ir visos tos “įstaigos” gerai gy 
vuoja. Traukia seni, o dar geriau 
jauni. Nesenai per vestuves no
rėjo pasipiauti pasigėręs janave- 
dys, bet piršliui pasisekė išlupti 
iš jo peilis. Netrūksta ir daugiau 
panašių atsitikimų.

— “Šaltinis” —

Utena, Ukm. ap. Visotiniajame
Saulės” skyriaus narių susirin

kime nuspręsta padidinti knyn- 
gyną naujomis knygomis, metinis 
narių mokesnis nuo. 50 k. -Tuo 
tarpu knygynu tesi naudosis tik 
skyriaus nariai. Delegatų į vi
suotinąjį susirinkimą Kaunan 
paskirtas p. A. Gasparavičius. T<** 
rybon išrinkti: Adomas Gaspara
vičius, Kazys Katinas, Juozas 
Dičius, kun. N. Pakalnis ir kun. 
P. Turauskis. Revizijon: Pra
nas Dičius, Ben. Ramonas, Ado
mas Krasuckas. Pirmajame susi
rinkime apsimokėjo išsyk 68 
žmonės.

— “Viltis” —

Gružiai (Panevėžio pav.). Sau
sio 9 d. mirė Sabanių sodžiuje 
Gureckis, turėjo aplink 115 me
tų. Blaivus buvo žmogus, nerū
kė, negėrė savo amžiuje.

—-“Vienybė” —

New Yorko žemuma užlieta 
tvanais.

Visa New Yorko žemuma api
manti Albany, N. Y. Buffalo N. 
Y., Columbus, O. ir kitas vietas 
apsemta tvanais. . Tai pąprtu»ę«i« -f 
kiekvieno pavasario atsitikimas. 
Paskutinių dienų šiltas oras iš- 
tirpdino daug sniego, kuris trrp- 
dainas pripildė didesnias Ameri
kos upes — Hudsoną, Susųue- 
lianna, Miarai ir k. Upių pakraš
čiais apsigyvenusieji žmonės ma
to nemaža vargo ir baimės.

Graikai veda tnrkes.»
N«w York. Aną dieną atkelia

vo Čia 40 graikų. Trisdešimt ■bu
vo vedusių. Indomu tai, kad ri
si jie grįžo iš karės su turkam, 
ir keturiolika buvo vedę tnrkai- 
tes, kurias jie susitiko Turkijoj 
bekariaudami. Vienas graikas 
vedęs našlę — turkų oficieriaus 
moterį.

Bartininkai. Labai čia būtų rei
kalingas geras gydytojas. Vai
stinė jau gyvuoja treti metai ir 
jai neblogai sekasi.

Garlevos parapijon atėjo kas 
žin kokių svieto perėjūnų, kurie 
sakosi esą bulgarai, išbėgę iš Ma
kedonijos per turkų karą. Ke
liauja 5 šeimynos; važiuoja mu
lais ir užsiima senų katilų tai
symų. Koks jų darbas — neši- 
nia. Vyrai nešioja ilgus plau
kus, moterįs kasose prisipynu- 
8ios lyg kokių medalių. Kėliau- 
ninkai moka truputį rusiškąi kal
bėti. Jie bnvo apsistoję Pajėsio 
giriose, bet kadangi daug sude
gino malkų ir ūkininkams pada
rė nemaža nuostolių, tai priver
sti buvo pasitraukti toliau.

— “Šaltinis” —

Lieplaukė. Čia daugelis tėvų 
draudžia vaikams ir gerus laik
raščiu*, skaityti. Vienas jaunikai
tis užsisakę “Pavasarį”. Užtai 
tėvas labai išbarė jį sakydamas-. 
“Kad man tą gazietą tuoj prn- 
šslintnmei iš namų, o jei ne, tad 
Suplėšysiu ”. Arba vėl kito tėvo 
vaikučiai prašė, kad išrašytų 
laikraštį. Tėvas trumpai atsakė, 
kad uereikia jų. Ir tokių tėvų 
yra nemaža.

— “Šaltinis” —

Faaiartai. Mūsų .spiehnkėje 

siaučia Višakio* ligos. 26 d. Va-

Tauragnai, Zarasų apskr. Čia 
įsteigė naują ūkio draugijėlę, 
{steigėjais pasirašė M. Jaloviec- 
ki, A. Gineitis, A. Vėgėlė.

Parapijonįs nutarė stati mūri
nius liaudies namus.
..Kauno gubernijos liaudies mo
kyklų reikalams iš guber. žemie
čių pinigų paskirta šie metai 
3,553 rub. 42 kap.

— “Viltis” —

Amerikietis gavo mokslo 
dovaną.

Londonas. Rojalė Geografijos 
draugija suteikė karaliaus aukso 
medalį Dr. H. Rice iš Boston, 
Mass. už keliones pietų Ameri
koj. Dr. Rice (Rais) iškeliavo iš 
Londono pabaigoje 1911 m. Ke
liaudamas per dvidešimt vieną 
mėnesį laiko jis apkeliavo ty
rinėdamas pietrytinę Kolumbiją 
ir šiaurvakarinę Braziliją. Jo ke
lionė buvo labai sunki. Teko su
sitikti su giriniais žmonėmis. Vi-

Kuliai, Telšių apskr. Galutinai 
nutarta statyti Kuliuose liaudies 
mokykla. Vyriausybė davė 211 sok;e vabždžiai, kurių ten esama 
sienojų, valstiečiai prisiėmė ir jau daugyhė nedavė ramumo. Šalis 
baigia juos vežti. Kiekvieman Rpa1,gUSi miškais, daugumoj vie

tų be kirvio nebuvo galima išei
ti. Ibisr^jus plaukti per upes bū
davę užpulti aštrių žuvių, kurios 
gerokai sužeizdavo. Bet visa ke
lionė pasisekė laimingai ir Dr. 
su savo žmonėmis sugrįžo atgal, 
parsiveždami daugybę įvairių mo
kslui indomių dalykų.

šiintui dešimtinių- žemės išpuola 
pristatyti vienas sienojas.

Valsčiaus sueigoje žem. virši
ninkas patarė valstiečiams prisi
dėti palaikyti busimojoje Kulių 
liaudies mokykloje amatų skyrių. 
Tam tikslui reikalauta iš val
stiečių pašalpos 500 rnb. kasmet 
pirdėti, vyriausybė gi ketino pa
skirti apie 2600 rub. Vyrai jokiu 
būdu nesutiko tos menkos pašai 
pos duoti.

Amatų mokyklą užbaigęs nevie
nas žemaitis būtų t«r$j*s skanų 
duonos kąsnį.

Dabar amatninkif vielas užima 
dažniausia žydai ir prūsai. Len
gvesnius siuvimo darbus daugiau
siai atlieka žydai; jie siuva ba
tus, rubus, kepures. Prūsai skie
pija vaismedžius, įtaisinėja per
kūnsargius, taiso 4akrod«s, len
gvai tarp žemaičių grammdamL 
Patįs gi žemaičiai vos klumpes

Vokietė žada skrįsti per 
Atlantiką.

Berlinas. M. Besse garsi Vokie
tijoj oru lakiotojo rengiasi būti 
pirmuoju oru lakiotoji^ kurie ža
da skrįsti per Atlantiką. Ji savo 
dirbtuvėje daro savo pačios su
galvotą skrindamają ir plaukis 
mąją mašiną, su kuria ji mano 
-perskristi vandenyną į 36 valso 
das. M. Besse yra vienintėlė aso 
teris visame sviete, kuri turi nee, • 
savę mokyklą ir dirbtuvę eraĮ 
akrindančias mašinas dirbti.
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8dailė s poezija s LITERATŪRA i muzika s drama
' Šitas skyrius bus dedamas syki menesyje. autoriai ir leidėjai, kurie norx susilaukti pamjnEjimc Ritame skyriuje, privalo prisiųsti “draugui” ©u savo rastu egzempl.

Poezija.
SKRISK, DAINA

Per mares, per jūres, ,
Per kalnus, girias,

Skrįsk tu mano dainai
Ar tau vėjai užstaugs,
Ar tau bangos užkauks, —

Skrįsk be baimės viena... , *
Ten anapus ribų
Nematysi vargų —

Sau skambėsi linksmai.
Ir laukuos, ir miškuos,
Ir tėvelių namuos

Būsi laisva visai...
Ten šalelė daili,
Ten ir žmonės meili 

Laukia ilgias tavęs...
Jie ištroškę dainų,
Tų slaptingų aidų —

Tav’ priglaus prie savęs.
Čia visi svetimi
Ir dvasia tolimi:

Retas nori dainuot;
Ten taip myli dainas, —
Per naktis ir dienas

Jų neliauja niuniuot...
Vaidevutis.

PRAEITĮ ATMINĘS.
Smagiai teka upelis 
Tarp dirvų rugių,
Teka, bėga nesustojęs 
Nuo senų laikų.

Ant jo kranto stovi ąžuols 
Išplėtęs šakas;
Liūdnai svyruodamas verkia 
Ir beria rasas.

O ko liūdi, ąžuolėli,
Juk tvirtas esi?
Gali linksmas čia stovėti,
Kogi tu drebi!

Afiai verkdamas gailiuos 
Praeities dienų,
Kada buvau apipintas 
Brolių milžinų.

Mano broliai visi žuvo 
Nuo plieno kirvių,
O aš vienas čia aplikau 
Ant grynų laukų.

Pirma asai nedrebėjau 
Prieš audras piktas,

" O šiandieną tūriu verkti 
Ir drebėti visas.

Daugel metų jau praslinko, 
Kaip tai sutikai,
Kada vienas čia ant kranto 
Upelio likau.

Laužo blaiko mano šakas
Pikti vėsulai;
O šaknis jau baigia griaužti 

. Žemės kirminai.
Nesulauksiu aš pakertant 
Plieniniu kirviu,
Bet nulaužtas aš nugriusiu 
Nuo audrų baisių.

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli. 
Grėbdamos dainuoja,
Kvatena, raliuoja,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.
Rugius kertant riša,
Ir į gubas neša,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.
Linus sparčiai rau j a,
Su atvira sauja,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.
Sugeb kulti, minti,
Ir namus dabinti,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.
Kad verpia ar audžia,
Vis uoliai, nesnaudžia,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.
Ant susirinkimo,
Jos siela jaunimo,

Brolužį brolužėli, baltasai dobilėli.
Lietuvės merginos,
It skruždžių šeimynos,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.
Pranas.

| ATMINČIAI TERESĖS D. JOKUBAUSKIENĖS. 
Mirusios 25 sausio 1914 m.

Sudiev, Močiutė mylimoji,
Sudiev, brangi, ant visados,
Tavę žemelė jau priklojo,
Ir nebmatysiu niekados.

Jau šešta valanda atėjo,
Užgeso žvaigždės ant dangaus;
Dievulio siuntinys praėjo, 
Pertraukdamas siūlą gyvato brangaus.

MERGELĖ.
Tamsiai geltonplaukė megai- 

tė sėdėjo po ąžuolu giliai užsi
mąsčiusi. “Ko liūdi sesutė!” 
suužė galingomis savo šakomis 
Didysis Ąžuolas, “ar žiaurus 
žmonės jautrią tavo širdį užga
vo, ar kas kitas atsitiko!” Mer
gaitė pakėlė augštyn pilnas skau
smo ir ilgėjimos akis, liūdnas nu
sišypsojimas perbėgo per jos iš
balusį veidą. “Ne broluži, ne 
žiaurus žmonės kankina mane. 
tik skaudus likimas ir praeities 
vaizdai.” Ir vėl užsimąstė žiūrė
dama į tolumą. “Matau pakį- 
lant praeities uždangą”, pradėjo 
kalbėti tykiai, “ant mažos re
gyklos būrys vaikų. Ten jiedu 
pirmą kartą susitinka. Ji jau- 
nutėlė, jis tik dvidešimts me 
tų. Pnuidejo mokiniuos lai
kas. Nuo pirmos dienos jis sa
vo malonui balsu ir švelniu ap
siėjimu ją pritraukia. Garbino 
jį kai kokį dievaitį. Jis buvo 
jai viso pradžia ir pabaiga. Nu- 
bodžios valandos kada nesimoki- 
no. Didžiausis jos troškimas bu
vo jausti jį arti, semti sau ener
giją iš jo dailių pilkų akių. Neil
gios jai buvo dienos praleistos 
troškiame kambaryje, nes meilė

“MOKSLEIVIS”
N. 15—16 Sausis—Vasaris * 

1914 m. Kaina 20 c.
Kada būdamas fiziškai, doriš

kai ir protiškai suvargintas ir 
darbo dauguma, ir įvairiais ne
pasisekimais, ir neišrištais klau
simais, atsirandi vienut vienas 
puikiame parke, arba ir žaliojoj 
girioj, kur tavę ir saulutė džiu
gina ir medžių žalumas glosto 
švelniai tavo akį ir paukštelių 
čiulbėjimas tavo širdį linksmina, 
— beabejo tada nusiraminsi, at
silsėsi, dvasia gi prisirinks nau
jų pajėgų gyvenimo kovai reika
lingų. Tą patį galime surasti at
silankę į gerą, operą, išklausę ge 
ro koncerto.

Aš turėjau panašų džiaugsmą, 
skaitydamas paskutinį “Mokslei
vio” numerį. Prisipažįsiu, kad 
myliu aš “Moksleivį” ir žiūriu 
į jį, kaipo į augštai iškeltą ži
bintuvą, turintį ateityje išvesti į 
tiesųjį kelįą beklaidžiojantį ir 
verpetų difhžomą mūsų gyvenimo 
laivą. Bet šį kartą, užsimanęs 
rašyti recenziją, nenorėjau ištar
ti subjektyvaus sprendimo ir uo
liai ieškojau ypač minusų į ku
riuos galėtume prikibti. Tečiau 
šiaip ar taip, vis dėlto rezultate

degė jos krutinėję. Čia sesutės | pasiiiko tas pats dvasios džiaug-

SKAUSMO DEIVĖ.

/AJ

Beržas.

Jūrių platus vandenynai!
Siaučia, blaškos jų vilnis.
Dangus nebešvieč’ mėlynai —
Žaibas smeigiąs į gelmes.

Visur juoda, balasi baisus 
Laksto audros tamsumoj’,
Paukščių klyksmai girdžias keistus, 
Verksmas lyros tolumoj.

Ten prie kranto klūpi deivė,
Glaudžia lyrą prie savęs.
Verkia, liūsta skausmo deivė
Iš troškimų begalės.

Pirštai josios judin lyrą:
Lyra ilgias, verkia, trokšta....
Stygas glaudžia vandens tyra 
Ir jos bosas kartu šniokščia.

Tolin skenda toji rauda,
Juodin lietuvių jausmus;
Deivė klauso, balsus gaudo,
Lyroj pina tuos skausmus.

Išsiilgimas brangaus krašto,
Tėviškės ir jos kalbos,
Tai troškimas, kuris drasko 
Deivės širdį visados.

Meile dega jos krūtinė 
Dal mus vargstančios tautos,
Bet ją jura begalinė 
Nenori perkelti dar jos.

Todėl visad Deivė liūsta 
Ir jos lyra sykiu gaiųlž’,
Vilnįs pučias ir vėl žūsta,
Skausmo stygos širdį spaudžia!....

Pakalniutė.

DAINA.
Lietuvos mergelės,

Darbščios it bitelės,
Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.

Jos rūteles sėja,
Dąrželį ra vėją,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli. 
Lankoj grėblį traukia,
Vien trusia ncLui’ria,

Broluži, brolužėli, baltasai dobilėli.
Kad sukrauja šieną,
Į kūgius, kaip sieną,

Ak, Močiutė, sengalvėlė!
Kam mus vienus palikai!
Kas paguos mus, senutėle!
Kas priglaus mus, našlaitėlius!

Sudiev, žilgalvelė brangioji
Dar kartą ir ant visados.
Jau smiltįs Tavę užklojo
Ir nebmatysiu čia niekados.

Girios Duktė.

EOLO ARFA.
Įstabios, graudžios melodijos kįla,
Arfos Eolo palietus stygas!...
Aukso svajonės krūtinėj prabyla,
Dvasios liūdnumo išblaško ligas!...

Lengvas, kaip paukštis, apleidi šį svietą, 
Ieškai augštybės’ naujųjų takų;
Trokšti atrasti erdvesnę ten vietą, 
Jungą palikęs senųjų laikų...

Visą pavergia, lyg magiška gale,
Tonai akordų jautriųjų stygų!...
Kaista jausmai tie sustingę, atšalę,
Norai plačiausi neturi ribų...

Gema širdyje ne viena idėja,
Plauko bangose didžios paslapties!... 
Arfa Eolo žavėte-žavėja,

"Primena vaizdus gilios praeities...
Vaidevutis.

VAIZDAI.
Nakties tyloje,
Upės banguoja, —
Mintis praeitin skrenda.

Vaizdai sukįla —
Ašaros bįra, —
Širdį spaudžia jausmai.

Pievos žaliavo,
Miškai siūbavo
Kur jaunystę leidau 

Vaizdelis gražus,
Pražūna ramus.
Kits regėjimą stoja.

Dangus apniauktas,
Debesiais apsiaustas,
Nėra saulės šviesios.

Štai audra drasko 
Ir sielą blaško,
Nėr’ žodžio paguodos!

Vaizdas išnyksta,
Viltis sugrįžta,
Širdis plaka lengviau.

Skaudžiai bandyta
Siela kankyta
Laimę, ramybę atranda!

Girios Duktė. 
DVASIOS TROŠKIMAS.

...Vėl krūtinėj banga 
Sudrebėjo tvirtai,

Ir užgavo stygas,
Vaidintuvės slaptai!...

Kiek galingų jausmų
Gema veržias augštyn!

Širdis plaka smarkiau,
Kraujas eina karštyn....

Ieško ląisvės dvasia,
Trokšta rasti brangios...

Čia nejauku visai,
Nėra meilės saldžios...

Aš paimsiu sparnus
Ir skrįsiu kur kitur!...

Gana vargti čionai —
Laimės nėra svetur...

Čia taip žmonės šalti —
Be jausmų, be širdies:

Gali verkti, vaitot —
Skundų nieks negirdėsi...

VMdonrtto.

veidas nušvito, akįs nepaprastai 
žėrėjo. Abu labai mylėjo dai
nas. Skardus jo balsas dažnai 
pakildavo dainoje ir žavėte ją 
žavėdavo. Bet neilgai taip bu
vo. Vėjo greitumu lėkė laimės 
valandėlės. Atėjo jam laikas 
stoti kiton mokyklon. Rengimos 
į kelionę užėmė visas mintis — 
nebuvo kada liūdėti. . Ir neži
nojo kokį skausmą paliko vieno
je širdyje... Ilgai užsimąstė mer
gelė, o ąžuolas galingomis šako
mis šlamėjo jai užuojautą. Po 
jo išvažiavimo”, kalbėjo toliau, 
“Rodos saulė jai aptemo. Bet 
neužmiršo nei jo, nei jo žodžių. 
Kiekvieną savo gyvenimo dieną 
stengėsi taikinti prie jo mokini
mo. Praėjo dusinėtu, vėl ‘ su- 
gryžo mokslą užbaigęs. Nors ret
karčiais ir užeidavo mintis, bet 
dabar jos tarp žmonių minės 
jau nepažįsta. Ir vėl skambus 
jo balsas liejas į jos širdį. Lin
ksma ir liūdna buvo ta diena: 
linksma, kad jis sugrįžo; liūdna, 
kad jau gyvenimo likimas sky
rė juos amžinai. Už kelių savai
čių trumpai valahdėlei jiedu su
sitinka. Viską jis prisimena — 
akyse prisimena nauja šviesą. 
Galinga tyra meilė įžengė į jo šir
dį. Skaudu jam buvo pažinti 
meilę, kuriai buvo vartai visai 
uždaryti. Kovoja su savim, nori 
ją užmiršti, išaiškinti jos pa
veikslą iš širdies, bet — veltui. 
— Nuo to laiko prabėgo trįs 
audringi metai. Jie vėl susieina. 
Koki permaina. Šešėliais pavir
tę nuo sunkios kovos, kurią vie
ni turėjo kęsti. Akįs pilnos skau
smo ir ilgėjimos. Jei juokės tik 
lupomis. Senai nepažįsta kas tai 
yra džiaugsmas. Pažvelgus vie
nas į kitą sutrūko retežiai, ku
rie varžė širdis. Nejuto kaip abi 
jos rankos buvo jo rankose. Už
miršo viską kas juos skyrė. Va
landą tylėjo, negalėjo tarti nei 
vieno žodžio nors jie taip kar 
štai veržėsi iš širdies. Tik kru 
tinės lyg siubuote siūbavo. Šie 
los ir širdies meilė susijungu
sios skrido į berybę erdvę. Bu 
vo laimingi! Staiga atsimena 
priešginingą svietą — paleidžia 
jos rankas. “Sunku, oi sunku 
gyventi ant svieto!” išsiveržia iš 
jo lūpų, “Menkos žmonių tiesosI
skiria dvi širdi!... Kodėl buvo 
mums leista susieiti ir vėl turime 
skirties Kodėl!” ji atkartojo. 
Liūdnas rankos mostelėjimas bu
vo jai atsakymas. Nutilo sesutė 
Ant veido pasirodė gilus skau
smas. Melsvos akįs prisipildė 
ataromis. ‘ ‘ Neverk mergelė! ’ ’ 
suužė Didysis Ąžuolas šimtame
tėmis šakomis. “Neatmainoma 
tiesa, kuri rėd<fc„dangiškų kūnų 
kelius, kuri liepia man kas pa 
vasaris žaliuot, ta tiesa ir pei 
neišmatuotas, erdves sujungs vie
ną ki|ąi skirtas širdis nežiūrint 
į jokias žmonių padarytas tie 
saal”. Gino* Duktė.

smas, ir viltis, ir pasitikėjimas. 
Valio mūsų moksleiviai! Graži jū
sų dvasia, prakilnios jūsų širdįs, 
sveika jūsų siela. Su pasitikėji
mu lauksime pasirodant jūsų į 
gyvenimą.

Skaitytojau! Perskaityk “Mo
ksleivio” paskutinį numerį, o pri- 
pažįsi tai, ką ir as pripažinau: 
įvairumą turinio; aiškumą, pra
kilnumą ir kultūringumą dvasios, 
ir tyrą idealizmo srovę.

Kad netvirtinti ^tuščiai, štai ir 
išrodymai. Randame tai poeziš- 
kų simboliškų dailių straipsne
lių, garbingos senovės prakilnių 
pavyzdžių, dabarties didžiųjų vy
rų ir naudingų darbininkų ap
rašymų, straipsnių apie muziką 
švarios ir ramios polemikos, di 
džios visuomeninės vertės aktu 
alių straipsnelių, žinučių, biblijo- 
grafijos, krislų, pagaliaus savų 
organizacijos reikalų. Kaip sau 
norite — įvairumas nemažas.

Du poetu — aiškus talentai 
Matutis ir Vaidevutis lyriškai 
dainuoja : pirmas apie tolimą tėvy 
nę, kurios ilgisi, antras skundžia 
si turįs jautrią, meilės pilną šir
dį, kas kliudą jam eiti į gyveni
mo kovą.

•Straipsneliuose: Žiema — va
sara, saulė — mėnuo išreiškiami 
gražus simboliai. Žiema tai gyve
nimo varginga kova, vasara — 
tai atbudimas dvasios ir darbštu
mas. Saulė —• tai Tikroji, Gai
vinančioji, Amžinoji šviesa, mė
nulis gi primena vargą, pražūtį 
ir mirtį. Saulė — diena, mėnulis
— naktis. Saulė auksas, mėnulis
— sidabras. Saulė tikroji švie
sa, mėnulis paskolintoji. Auto
rius myli saulę ir nemėgia mėnut- 
lio.

O štai dvasia gaivinama pra
kilniais senovės pavyzdžiais. Čia 
2 Egipto foraonų pavyzdžiai paro
do, kaip tušti yra žmonių spren
dimai prieš Praamžiaus nutari
mus, o čia Romos gladijotoriai 
veržiasi į brangią laisvę. Ieško
ma pavyzdžių ir dabartyje. Svar
stoma gyvenimas ir darbai gar
saus Amerikos gamtftiinko ir uo 
aus kataliko D-ro Tomo Dwigh- 
t’o, o čia simpatiškai nupieštas 
paveikslėlis lietuvio studijozo, 
vargstančio dienas ir naktis su 
savo knygomis. Čia ir baigusio 
mokslą lietuvio Vinco Ažiuko fo
tografija ir keletas paskatinančių 
žinučių apie jo moksluose pasi
sekimus

O štai ir aktuališki straipsniai. 
Mokytojas Gabr. Taučius, pasižy
mėjęs jau Lietuvoos laikraščiuose, 
kaipo gabus ir uolus publicistas, 
surado laiką parašyti ir į “Mok
sleivį” apie abstinencijos svarbu 
mą, nurodydamas skaitlinėmis al
kolio intekmę į protą ir gabumus.

Patįs gi moksleiviai svarsto sa
vo darbus, atliktus Kalėdų linoe- 
laikiu ir rengiasi prie vasaros po 
ilsio. Purenąs plačiai rašo apie 
steigimą vakarų, kurių programa 
turėtų būti įvairi. Čia vieną pa
staba. Pnrėnas siūlo ir prakal

bas daryti. Rašančiun šiuos žo 
džius t«ko girdėti vieno mokslei 
rio prakalbą, sakytą moksleivių 
vakare. Man tuomet aišku pasi
rodė, kad moksleiviai geriau pa
darytų, jei imtųsi gvildenti prieš 
publiką tik tokias temas, kurios 
jiems moksleiviams nėra persun
ktos ir prie kurių jie galėtų tin
kamai prisiruošti. Vėlgi geriau
sia būtų, kad jie ne iš atminties 
sakytų prakalbas, bet kad turė
tų jas pasirašę ir skaitytų iš raš
to. Miklinties gi iškalboj geriau
sia būtų draugų tarpe, darant lyg 
bandymus. Apskritai mūsų pra- 
kalbininkai, kurių dauguma lig
šiol buvo soeijalistų, nužemino vi
siškai prakalbų idėją. Būtų labai 
pageidaujama, kad tikinčioji vi
suomenė pakeltų jas į pridera
mas augštumas.

Moksleiviai myli muziką, tą 
prakilnią dvasios kėlėją maitin
toją. Jai pašvenčia net du straip
sniu : viename apibūdina muzi- 
ios reikšmę žmogaus sielai ir vi
sam gyvenimui ir išreiškia kele
tą minčių apie lietuvių muziką 
ir muzikus.

Trįs polemikos straipsneliai 
apie Laisvamanybė, kai-kuriuos 
terminus (“gamtos tiesas”) ir 
atsakymas Į apjuodinimą Šv. Bedo 
tolegijos — pasižymi savo rim
tumu, kultūringu, išlaikytu tonu, 
trikščioniška dvasia.

Žinelėse rašoma daugiausia apie 
moksleivių gyvenimą ir veikimą. 
Biblijografijoje trumpos recen
zijos keleto leidinių. Pagaliaus 
krislai — keletas indomių žine
lių iš įvairių kraštų ir laikų.

Galop savi moksleivių reikalai.
O štai ir priekabė: “Mokslei

vis” neišlaikė rimto ir prakil
naus tono. Recenzijoj kun. J. 
Tumo knygelės “Ten gera, kur 
mūsų nėra” primetama autoriui 
nepadorumas, nedailumas, priki
šama, kad tai autoriaus nori
ma negeromis priemonėmis iš
teisinti gražų tikslą. Knygutę 
tą esu skaitęs. Nieko panašaus 
ten nesu radęs*). Kritiko čia 
esama neteisinga ir pikta. Šiaip 
jau, viską suvedu į krūvą. Per
skaičius tą “Moksleivio” nume
rį lieka įspūdis malonus. Dvasia 
atgįja ir ramiai sau ištari, be

Užsi vilkau 
kokias tu- 
pažiūrėjau

ne duos Dievas sulaukti mums Ja pasidarė.

nau aš Barborėlę, bet man rodosi 
amžius ją pažįstu. Svajojau sa
vo gyvenime apie idealą ir va 
mano troškimai išsipildė. Barbo- 
rėlė bua mano ir niekas jau ne
galės mus perskirti. Kokia ji 
daili, mandagi! Kaip ji greit at
spėja mano norus, mintis, su
pranta kas man tinka. Visadoi 
švariai pasirėdžius, ne taip kaip 
kita mergina. Ne stato kuodų., 
nekabina vuodegų, — tikra lie
tuviška mergaitė. Už tai aš ją 
myliu.

Man besvajojant, laikrodis iš. 
mušė pusę septintos. Pašokau ii 
pradėjau rėdyties.
geriausias drapanas, 
rėjau, susišukavau,
vieną-kitą sykį į veidrodį ir pa
sidžiaugęs savo išvaizda, drožiu 
pas Barborėlę.

“Kad tik nepasivėluoti, rūpi
nuos, sparčiai žengdamas. Skai
čiau viename romane, kad viena 
mergina nustojo mylėjus, nesu
laukus savo numylėtinio paskir
tame laike.

Beskubėdamas susiduriau su 
kokiu tai storu ponu, nuo kurio 
gavau mulkio vardą; vos tik ne- 
perverčiaus laibos ilgos panelės, 
kuri net lietsargiu norėjo mane 
pavaišinti už mandagumą; laimt 
laiku atsisukau.

“Vis tai del mano Barborėlės”, 
sukosi mano galvoje.

Ant galo pasijutau prie save 
mylimosios namelio durų. Ne
drąsiai spaudžiu varpelio gųziką 
ir laukiu.

Pasigirdo balsas... raktas dury
se sugirgždėjo ir pasijutau stovęs 
prieš mauo Barb.... ne, prieš ma
no Barborėlės mamunę.

Karštai pabučiavau savo bu
siančios uošvės rankeles ir jos 
vedamas atsiduriu svečių kam
baryje.

“Palauk, Staseli čionai. Bar
belė dar nepasirėdžiusi”, meiliai 
tarė mano businėioji mamunė ii 
paliko mane vieną. -

Nekantriai pradėjau, vaikštinė
ti po kambarį, laukdamas savo 
aniuolėlio.

Išgirdau ant galo žingsnius, 
durįs prasivėrė ir mano paukšte
lis... ne, ne mano... Kas tai yra? 
Barborėlę... Barborėlę, bet kas su

čia geresnių laikų. Nauji žmo- 
.j(pės daug žada. eF—as.

•) Netrukus pasįstengsu paduoti 
“Drauge” tos knygutės recenziją.

MEILĘ... MADOS.
(Feljetonas)

Gavau šiandieną laiškelį nuc 
mano brangiausios Barborėlės. 
Puikus laiškelis! Tiktai Barbo- 
rėlė taip ir moka parašyti.

Kokiuos meilius žodžius mano 
auiuolėlis vartoja, kokiais mato 
niais vardeliais mane vadina.

Ištikrųjų ji mane myli, su 
džiaugsmu, manau sau, ir vos ne 
su ašaromis spaudžiu popierėlį 
prie širdies.

Laimė tikra laimė gavus tokią 
mergelę už draugę. Gyvensime 
laimingai, burkuosime yt paukšte- 
liai-karvelėliai. Dirbsime, vienas 
kitą remsime, svajoju, ir vėl iš
naujo skaitau laiškelį išpaleng
va, atskirdamas žodžius.

Brangus mano Staseli:—
Negali sau išsivaizdinti, kaip 

aš išsiilgau tavęs. Valandos me
tais pavirsta, širdis liūdi, tavęs 
nematant. Auksinis, sidabrinis 
mano katinėli! “Brangus mane 
paukštelis, manau, kaip ji mane 
myli”.

Staseli, skaitau toliaus, šian 
dieną esmi laiminga, viską tu
riu, tiktai tavęs man trūksta 
Ateik, brangiausia, septintoj va
landoj vakare. Mano matusė ir
gi siunčia tau užkvietimą. Ta
ve iki grabo lentos mylinti Bar 
barėlė.

Perskaitęs laiškelį, atsidusau iš 
gilumo, pabučiavau popierėlį ir 
paslėpiau jį ant krutinės.

“Dar tik 5 valanda”, murmte
lėjau pasižiūrėję® į laikrodį 
Kaip pamažu laikas slenka. Išti 
sas dvi valandi laukti. Paėtniai 
knygą — nieko neišeina. Margu 
lio ja akyse: Barborėlę, aniuolė- 
lis ir t. p.

Mečiau knygą, atsišlėjau į kre- 
sę ir užsimąsčiau. Nesenai paži

Ant galvos kuodas yt puodas, 
iš priešakio uodega, iš užpakalio 
dvi, persispaudus, išsirietus.

Pabalau iš išgąsčio, kinkos gi 
mano dreba, “Barborėlę, iat-, 
sigavęs kiek klausiu drebančiu 
balsu, Barborėlę, kas tai yra? Ką 
reiškia, tos uodegos, kuodas?” 
Paraudo biskutį mano meilė, nu
leido akis, bet po valandėlės pra
dėjo kalbėti.

“Matai, Staseli, dabar mada 
taip nešioti. Visos mano draugės 
turi panašias drapanas. Juokia
si iš manės, kad aš neseku. Nt 
esmi toki mulkė, kad save ant 
juokų statyti, na paėmiau ir pa- 
sipirkau šitą šlebę. Dar ir vir
šysiu kitas, džiaugiasi Barborėlė. 
Šiandieną atneš man nuo siuvė
jos tikriausios naujausios mados. 
Žinai, Staseli, čia skelta, ten su
traukta, ten tempta. Nori, bran
gutis ir tau parodysiu.

‘ ‘ Barborėlę, pertraukiau ją 
šiandieną aš norėjau su tavimi 
pasikalbėti apie savo... mūsų atei 
tj. Žinai aš tavę myliu, norė
čiau, kad tu taptum mano žmo
na.

Ne, ne, ne! atkirto greit, Bar
borėlė. Šiandieną nėra laiko 
apie tai kalbėti. Geriaus padėk 
man išsirinkti iš madų knygos, 
ateinančiam baliui šlebią”.

“Barborėlė, mesk tu tas ma
das, meldžiu aš, mados žmogų ga
dina, aš nemyliu”....

“Nemyli, nusistebėjo Barborė
lė, tai tu ir manės turbut nemy
li, jeigu taip, sudiev tamstai, ir 
mano idealas atsisuko nuo ma
nės.

“Tavo laiškelis, Barborėlė pa
lauk, suturėjau ją, mane nudžiu
gino.. Aš maniau tu mane ištik
rųjų.... bet dabar...

“Laiškelis, myli, nieko čia ypa
tingo, jau supykus rėžia mano 
mylimoji, dabar mada laiškelius 
rašyti, mylimuosius turėti. Viso# 
merginos rašo, myli, na ir aš tuoj 
suradau san meilę, bet matyti ta 
netinki, pasiieškosiu sau kito,
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ris daugiau supranta 'meilę Ir 
madą. Su-diev tamstai. Ir mane 
•vajonės, idealai dingo už durų. 
“Meilė, mados; mados, meilė, 
•kelta šlebė, kuodas-puodas; mei
lė, uodega, — maišėsi mano gal
voje, nebegalėjau suprasti kur 
prasideda mada, kur baigiasi 
meilė. Steugiausi išrišti klausi 
mą, bet nei iš vietos, galvoje 
tikras mišinis: meilė joja ant 
kopūstų, kopūstai ant kuodo 
kuodas ant žirnių, ant pačio gi 
viršaus virgia, spurda, dūksta 
mada. Kar—b.

PASTABOS.
l -----------

DAL LIETUVIO VYSKUPO.
s “Vilties” 41 No. skaitome štai 
kokį svarbų mums dalyką:

Italijos katalikų Ryme leidžia
mas savaitraštis “La Vera Ro- 

j ma’’ neseniai -padėjo dėl Amerikos 
į lietuvių tri3 straipsnius. Straip- 
1 nnyje “I lituani d’Ameriea“ (7 
1 No. vasario 8 d. n. k.) tarp kit- 
} ko, sakoma, reiktų įsidėmėti, kad 
1 amerikiečiai tai nėra vienlypė tau- 
i ta, nors panamerikiečįai taip ma- 
1 ao ir tvirtina. Kiekvienos tautos 
t grupė, prisidedanti padauginimui 
1 dar jaunos Jungtinių Valsčių tau- 

•1 tos skaitinėm, rūpinasi užlaikyti 
j bent per keletą kartų savo tauti- 
t mes žymes, ypač kalbą ir tautys- 
’ tę, kova už tiedvi didieji žymi 
T ■ apsireiškia mokykloje ir bažnyčio- 
1 je. Ir tai dėlto visos Europoje ki- 
1 ląstos tautos, lotynų, vokiečių ar 
' slavų, stengiasi įgyti atskiras, sa- 

' 1 vas bažnyčias, nes kartu su baž- 
1 myčia užlaikomi yra ir tolimosios 
1 tėvynės tikybos ir kalbos padavi- 
1 mai. Todelei irai, lenkai ir rusai 
1 turi savo dvasiškiją, aavo bažnyčią 
’ ir todėl tebesijaučią vis dar snsi-
' jungę su savo ghnuoju kraštu.

Bet su lietuviais tame dalyke 
' yra visai kitaip Ir tai su dideliu 
j pavojumi jų katalikytei. 15 ml- 
’ Ii jonų Juntinlų Valsčių katalikų 
V turi 123 vyskupus, t. y. po vieną 
1 ant 120 tūkstančių gyventojų. Vi- 
1 sos tautos turi savo vyskupus, o 
* dabar jau net lenkai, po ilgos ko- 
’ vo, apturėjo du vyskupu Rhodę 
t ir Kozlovskį.
’ Toliaus “La Vera Roma“ sa- 
1 ko, kad ir lietuviams reikalingas 
'» yra jų tautos vyskupas, viena, dėl 
1 jų skaitliaus, tfes visoko jų yra 
’ apie pusę milijono, o antra, dėl 
T nuolotinių ir aštrių irų su lietu- 
’ viais kivirčų. Tie kivirčai paeina 
r iš to, kad irai, būdami katalikų 
’ dauguma, stengiasi a-imiluoti ma- 
T *vsniąsias kitų- tsntų grupes; kad 

tos asimalacijos išvengus ir lenkaį
’ pasirūpino įgyti du savo tautos 

vyskupu. Irų vyskupai, kaip tai 
r atsitiko Providence’o mieste, su-
’ eitarę su lenkų blebonais, užgina 
’ lietuvių kalbos vartojimą viešose 
7 pamaldose ir dėl to lietuviai ša- 
I linasi nuo bažnyčios.

Toliaus “La Vera Roma” sako: 
"Mes pageidaujame, kad tai netei
singas padėjimas išnyktų. Roma, 
garbinga visų į Kristų tikinčiųjų 
motyna, negali apleisti tos giliai 
katalikiškos tautos dalies.

“Lietuviai nori kelti į dangų 
maldas savo tėvų kalba, nori bū- 

1 ti Vadovaujami savo tautos gany- 
tojo, ir verti yra būti išklausyti 

' To, Kurs viską gali opioje tikybos 
srityje. Mes teisybės mylėtojai sa
vo laikraščiu ir veikįmu prisidėsi
me ir gįsime lietuvių reikalus, lin
kėdami, kad jie būtų išklausyti ir
pasiektų savo tikslą“.

Į šitą straipsnelį atsiliepė tuo
jau ir Amerikos lietuvių spauda. 
“Vien. Liet.” mano, kad patįs 
'Amerikos lietuviai nesirūpina 
gauti lietuvio vyskupo, kurs esąs 
tik kitų siūlomas. Mano netei
singai, nes mūsų katalikų visuo
menė rimtai tuo dalyku rūpinasi 
ir daro visa, ką gali, kad tai 
įvyktų, tik dėl kai-kurių takto 
atžvilgių negarsina viešai to, kas 
yra tuo tikslu daroma.

Tečiau “Vien. Liet.” No. 12 
nelaukia naudos iš lietuvio vy
skupo. Esą lietuvių parapijose 
vaidai neišnyktų ir vyskupą ga
vus. Reikią katalikų bažnyčiose 
demokratijos, tuomet ir vaidai 
nutilsią. Ana protestonų bažny
čios labai ramiai (bene per daug 
ramiai, nes apituštės? “Dr.” 
Red.) stovinčios, nesą jos pa ve
dusios savo parapijas patiems 
žmonėms valdyties.

Gražus žodis demokratija. Dar 
gražesnę idėją jis išreiškia (žmo
nių valdžią). Tečiau ne visur ji 
gali būti pritaikoma. Sakysime, 
nepaduosi visiems demokratams 
nubalsuoti, kaip nustatyti yra 
žvaigždžių kebai, koks vienų nino 
kitų atstumas ir tt. Čia gali sver
ti tik žodis žinovų — astrono
mų. Kada mūsų eicilikai savo 
mitinguose balsuoja, ar yra Die
vas, ar ne, ar reikalinga dailė, ar 
ne, tai lengva suprasti, kad čia jie 
elgiasi, kaip maži vaikai, nuduo- 
dantieji savo žaislais nuaugusiuos 
žmones. Juo labiau nepritaikį- 
«i demokratijos prie tikybos ir

doros srities krikščionių gyveni
me. Sulig krikščionių mokslo 
mes tiitrime tikėti ne taip, kaip 
mums patiktų, bet taip, kaip Die
vas arba pats, arba per savo 
įsteigtąją Bažnyčią mums aprei
škė; tai-pat doros dėsnius mes 
«e patįs sau nustatome, bet jie 
yra nustatyti paties Dievo. Čia 
tai negali būti nei demokratiz
mo, nei nubalsavimo. ’ Toje srity
je vadovavimas yra suteiktas iš 
augšto paties Kristaus — Dievo 
savo vientiniukams, Rymo po
piežiams, kurie iš savo pusės siun
čia vyskupus ir kunigus. Ir, sa
kysime, parapijos klebonas teisę 
vadovauti savo parapijai tikybos 
ir doros srityje — gauna ne iš 
parapijouų, bet iš savo dvasiško
sios vyriausybės ir ta valdžia jis 
negali su kitais dalinties. Kata
likų parapijos ir kuriamos ne 
kam kitam, kaip žmonių ti
kybos ir doros reikalams aprū
pinti. Aišku, kad tame darbe 
klebonas negali būti savo para
pijom; varžomas; jisai turi būti 
parapijos galva, neprigulmingas.

Bet parapija negali gyvuoti be 
pinigų: reikia bažnyčių, klebo
nijų, mokyklų, reikia bažnyčios 
tarnams valgyti. Kieno rankose 
bus pinigai: ar parapijouų, ar 
klebono 1 Mūsiškiai demokratai 
linkę yra sakyti, kad parapijo- 
nų. Bet visur ir visuomet taip 
esti, kad tas yra ponas, kas pini
gus globoja. Ar gali gerai išpildy
ti savo priedermės klebonas, ku
riam dėl kiekvieno cento reikės 
kreipties su prašymu į komitetą? 
Ar nereikėtų kartais, užmirštant 
savo pasiuntinystę, taikinties prie 
labai žemiškos politikos? Ar 
galėsime pavadinti parapijos gal
va tokį kleboną, kurs, sakysime, 
bus priverstas eiti į saliūną pra-; 
šyti iš saliūnininko (parapijos ko
miteto nario) sau prideramos al
gos (Tokių atsitikimų, sako, 
yra buvę). Baltimorės sinodas, 
nustatydamas parapijų tvarką, 
parapijų kasą pavedė globoti kle
bonams, kurie už gerą ir teisingą 
jos vedimą turi atsakyti prieš 
vyskupus, už blogą gi turi būti 
baudžiami. Žinoma, visos daro
mos išlaidos turi būti žinomos ir 
parapijom; atstovams.

Tečiau parapijos ūkio reikalais 
neatbūtinai reikalingas ir bega
lo naudingas yra pačių parapi
jom; dalyvavimas: jie žino gerai 
gyvenimo sąlygas, pažįsta geriau 
žmones, taigi jų sandarbininka- 
vimas čia yra labai reikalingas. 
Tai atlieka parapijos renkami ko
mitetai (trustisai). Jie turi prie
dermę padėti klebonui tvarkyti 
parapijos ūkio reikalus, prižiūrėti 
parapijos vedamas knygas, išduo
ti kitiems parapijonams apyskai
tas, kad niekas negalėtų intar- 
ti ko nors vagystėje, žodžiu, būti 
gyvuoju ryšiu tarp parapijos 
galvos — klebono ir parapijom;. 
Tokia yra nustatyta parapijų 
tvarka Baltimorės sinodo. Prieš 
tą tvarką kartais nusideda ar 
viena, ar kita pusė. Kai-kurie kle
bonai dažnai visai bereikalingai bi 
jo parapijom; žingeidumo, įsikiši
mo ūkio reikaluosna, nenori iš
duoti apyskaitų, parapijonįs gi, 
kurstomi ir stumiami dažnai baž
nyčios priešų, kartais nori kišties 
jau nebe į savo sritį ir suvaržyti 
kleboną taip, kad tas jiems ber
nautų. Ant to pamato ir pasi
taiko nesusipratimų tarp klebo
nų ir parapijonų. Airiams vy
skupams tokie nesusipratimai 
prašalinti dažniausiai nesiseka: 
jie nežino kaip reikiant mūsų 
gyvenimo sąlygų ir mūsų reika
lų. Čia tai ir yra gyvas reika
las Amerikos lietuviams turėti 
bent vieną savo vyskupą, kurs tu
rėdamas didžiausią autoritatę 
— galėtų turėti intekmę į dva
siškiją ir į svietiškus katalikus 
ir pastūmėti vienus ir kitus į 
tikslų darbą. Be to mums rei
kalingas savas vyskupas ir kai
po galingas tarpininkas tarp lie
tuvių ateivių ir Amerikos vysku
pų ir net augštesnės dvasiško
sios valdžios. Lietuviai ir kaipo 
katalikai kartais esti čia skriau
džiami, apleidžiami.

“Katalikas” N. 13, privesda- 
mas, ką rašo “Viltis” apie vy
skupo reikalingumą, karštai tą
sumanymą remia. Anot jo

vyskupas su savimi iaefttą tikrą 
palaimą į aekuriaa mūsą parapi
jas kur Siadiea vieaos suirutės te
gyvuoja.
Malonu mums čia pažymėti 

karšta “Kataliko” užuojauta 
šiam svarbiam reikalui. Tik berei
kalo ‘Kat.’ kaltina kunigus už ty
lėjimą ir prikiša kai-kurlems ne
norą turėti savo vyskupą. Kiek

mes žinome, mūsų kunigai ir la
bai norėtų turėti savo vyskupą 
ir, kiek gali, tuo tikslu veikia. Tik 
ue visuomet esti reikalo triubyti 
apie tai, kas yra daroma.

D-RO STEPUTAICIO KAL?A 
PRŪSŲ SEIME IR JOS 

ATBALSIAI.
13 vasario lietuvių atstovas 

prūsų seime d-ras Steputaitis, at- 
sakynėdamas į lenkų atstovų nu
siskundimus dėl vokiečių vyriau
sybės priespaudos, iškėlė aikštėn 
daugelį labai svarbių faktų, pa
rodančių, kaip elgiasi lenkai su 
kitomis tautomis, ant kurių jie 
turi kultūrinę ir ekonominę vir
šenybę, kaip tai su lietuviais, gu
dais ir rnsinais. Tie faktai pa
rodo, kad ten kur lenkai stipres
ni, jie moka dar labiau skriau
sti kitas tautas, negu juos vokie
čiai. Mat užpernai metais lietu
viai kunigai Vilniaus vyskupijos, 
nebetekę kantrybės dėl lenkų per
sekiojimų lietuvių kalbos, dėl bai
sių skandalų, keliamų po bažny
čias, surašė ir nusiuntė Tėvui 
Šventajam ir kardinolams memo- 
rijalą — skundą, kur buvo iš
dėstyta visa istorija lenkinimo 
Lietuvos per bažnyčią ir ypač 
plačiai ir aiškiai nušviesti pa
skutiniųjų laikų lenkų pasielgi
mai Vilniaus vyskupijoje. Po tuo 
memorijalų pasirašė 70 liet. ku
nigų. Buvo jis surašytas ir pa
duotas italų kalba: po to netru
kus išėjo antras leidimas lietuvių 
ir vokiečių kalbomis; neilgai lau
kus išėjo ir lenkiškas vertimas. 
Memorijalas sukėlė Europoj ne
maža kalbų ir rašymo po laikraš
čius. Žinoma, lenkams tai nebu
vo malonu,. Jie visur Europos 
akyse dedasi kankiniais, ir ne
rimsta, jeigu kas jų blogus dar
belius aikštėn iškelia. Vokietijoj 
Steputaitis pirmas viešai išgarsi 
no kai-kuriuos faktus, kaip len
kai skriaudžia lietuvius. Nenuo
stabu, kad ta jo kalba Prūsijos 
seime sukėlė baisų trukšmą lenkų 
tarpe. Lenkų atstovai Prūsų sei
me negalėdami sugriauti iškeltų 
aikštėn faktų — pažadėjo pada
ryti tai ateityje. Atsiliepė tuoj 
lenkų spauda Varšuvoj ir Vilniuj. 
“Kurjer Warszawski”, negalėda
mas sugriauti faktų, pasitenkino 
tik iškoliojimu Steputaicio, duo
damas jam vardą “šlykštaus- ha- 
katos tarno”. Vilniaus endekų 
organas “Kurjer Litewski”, už- 
sipuldamas ant Steputaicio, pasi
tenkina vien tuščiu užgineijimu 
jo išvilktų aikštėn faktų, neduo
damas jokių išrodymų, kad jie 
būtų neteisingi, ir iš savo pusės 
užsipuldamas ant lietuvių, kad 
tai jie, lietuviai, juos užpuldinėją, 
« jie nabagėliai, tik ginąsis.

Indomu, kad Lietuvos pirmei-, 
viai (tokie patįs kaip mūsų lai-1 
svamaniai), savo organe “L. Ži
niose” užpuolė ant Steputaicio, 
kas jis “neturėdamas faktų iš 
vietos lietuvių ir lenkų santykių, 
ima juos net iš kitos valstybės” 
ir aiškiai pasakė, kad “Steputai- 
čio pasielgimo mes pagirti ne
galime”. Išdrožę jam tėvišką pa
mokinimą jie išreiškė viltį, kad 
Steputaitis susiprasiąs ir daugiau 
taip nekalbėsiąs, o verčiau tylė
siąs. “Liet. Žinios” užsipuolė ant 
Steputaicio labiausiai už jo kal
bos pabaigą, kur jis juokais pa
sakė, jog lietuviai norėtų, kad 
vokiečių valdžia nebūtų geresnė 
lenkams, kaip lenkai esą geri lie
tuviams Lietuvoje.

Lietuvos • pirmeiviams pagailo 
skriaudžiamų Vokietijos lenkų, 
tuo tarpu jie nuduoda nematą, 
kas dedasi jų pašonėje Vilniaus 
gubernijoje. Kuomet tautininkai 
deda visas pajėgas paliuosavimui 
Vilniaus gub. sodiečių iš po len
kų globos, pirmeiviai ne tik nei 
padeda tame darbe, bet dažnai 
per savo nesusipratimą patalki
ninkauja endekams, kaip štai ir 
Šį kartą užpuldami ant Steputai- 
čio. Na, žinoma, endekai užtat 
ir mėgia mūsų pirmeivius, su
randa su jais bendrą darbą ir, 
progai pasitaikius, paglosto ir pa
giria. Pagyrė “Kurjer Litewski” 
ir šį kartą, užpuolus “L. Ži
nioms” ant Steputaičio.

KA8 KALTAS, KAD MŪSŲ 
TARPE DAUO ESAMA 

BERAŠČIŲ.
Svarstant Washingtono kongre

se Burnetto bilių apie ateivybės 
suvaržymą, Massachusetts valsti
jos atstovas p. Gardneris nurodęs, 
kad iš tarpo atvažiuojančių į 
Ameriką tautų dAugiansia bemok
slių esą lietuvių. “Vien. Liet.”

minėdama tą kalbą, mano, kad ir 
Burnetto bilius esąs nukreiptas 
visų-pirma į lietuvius. “Kata
likas”, paminėjęs tą “Vien. L.” 
nuomonę nenori tikėti, kad 
Garduerio pasakymas būtų tei
singas; daleisdainas galų gale, 
kad gal ir teisingas, stengiasi pa
teisinti Amerikos lietuvių visuo
menę, kad ji neva daranti, ką 
galinti savo ateiviams apšviesti: 
steigianti vakarines ir dienines 
mokyklas, raginanti šviesties ir 
tt. “Katalikas” stengiasi sumes
ti bėdos didžiumą ant Lietuvoje 
gyvenančios mūsų visuomenės, 
nes štai kaip rašo:

Kas kita, jei naujai iš Lietuvos 
lietuviai bemoksliai atvažiuoja. 
Tas tai jau nei mūsą kaltė, nei 
mūsą pareiga. Amerikos lietuviai 
desetkus tūkstančią suaukojo ir 
vis dar aukoja mokslo įstaigoms 
Lietuvoje ir, rodos, to jiems pa
kanka. Tego Didžiosios Lietuvos 
veikėjai į tai atkreipia savo domą 
ir tegu neleidžia į užsienius be- 
moslią, kurie išeiviams tik gėdą 
daro savo nemokslumu. Mes duo
dame pinigus, jie tegu už tuos 
pinigus savo brolius išmokina nors 
skaityti. Bet jei mums naujieji at
eiviai visvien savo nemokslumu 
daro gėdą, duokim vėjo Didžiosios 
Lietuvos spaudai ir veikėjams ir 
pasakykime jiems, kad jei ir to
liau taip bus-bnsime priversti nuo 
ją užsisuktu

Vargu ar išsigąs Didžiosios Lie
tuvos spauda ir veikėjai to pa- 
grasymo “Kataliko”. Aišku, 
grąsoma neteisingai ir bereika
lingai. Tėvynėje mes matome 
daug daugiau idealizmo ir pasi
šventimo, negu čia Amerikoje, 
kur beveik kiekvienas net gra
žiausias sumanymas ar darbas 
svarstomas ir varomas ameriko
niško biznio reikalų žvilgsniu. 
Lietuvių švietimui Lietuvos visuo
menė daugiau sudeda ir skatiko 
ir vargo padeda, negu mes, jos 
pabėgėliai vaikai. Mes didžiuo
jamės, sumetę apie 80,000 rublių 
namams pastatyti Kaune ir Vil
niuje. Bet atsiminkime, kad Lie
tuviai kasmet švietimo reikalams 
(tik savoms organizacijoms) daug 
daugiau sudeda. Be to nepa
mirškime ir to, kad darbas ten 
baisiai varžomas, kad didžiau
sias kliūtis reikia pergalėti, kol 
įsteigsi mokyklėlę, arba vakari
nius kursus. Dtažniausia gi leidi
mo negaunama/!Kada mes šelpia
me tautos reikalus, mes nedarome 
čia jokios malonės, mes tik pil
dome savo priedermę; lygindami 
gi savo duosnumą tėvynės reika
lams su duosnumu kitų tautų, gy
venančių Amerikoje, mes, deja, 
turime pripažinti, kad mes auko
jame dar permaža, kad pats šel
pimas tėvynės reikalų yra dar 
visiškai nesutvarkytas. Tad ne 
grasyti tėvynės veikėjams priva
lome ir pataikauti demogogiškai 
mūsų aukautojams, bet raginti 
nuolat savo brolius, Amerikoje 
gyvenančius, kad dar arčiau pa
imtų į širdį tėvynės reikalus, ne
gu tai buvo ligšiol.

Sunku taip-pat su “Kataliko” 
lomone sutikti, kad tai čia bū- 
i daug labai daroma ateivių ap
metimui. Mūsų nuomone čia 
rbta tuo reikalu permaža ir dar 
ing lieka padaryti. Turėtume 
jp įtaisyti, kad kiekvienas atei- 
s lengvai gautų čia progos va
irais išmokti visų-pirma savo 
mtoje kalboje skaityti, rašyti, 
ietuvos istorijos, geografijos ir 
ktai po to viso anglų kalbos ir 
itų dalykų. Ateivis, netu- 
ntis tvirto pamato ap
dėtoj savo prigimta kal- 
i visuomet bus tik gera ame- 
konizmui medžiaga. Tuo tar- 
1, dėja, ne visur mūsų vietiniai 
teligentai tą progą suteikia at- 
ižiuojantiems darbininkams. Ne- 
tlime čia ir inteligentų kaltin- 
: jų čia permaža, antra vertus 
mgelis mūsų prasišvietusių bro- 
; užuot mokinus darbininkus 
raityti, rašyti — šviečia juos sa-
Fialrni

IR “VIENYBEI LIETUVNIN
KŲ’’ PARŪPO JAUNIMAS.
Kam tas jaunimas nerūpi? 

Kiekvienai srovei, kiekvienos idė
jos platintojams visų-pirma jau
nimas rūpi. Ir nenuostabu: žmo
nės žiūri į ateitį, kuri priklauso 
jaunosioms kartoms ir iš tų jau
nųjų laukia savo idėjų įvykinimo.

Parūpo jaunimas ir “Vienybei 
Lietuvninkų”. 12 numerio įžan- 
giamajame straipsnyje plačiai 
apie jį rašoma. Autorius, juodai 
nupiešia mūsų jaunimą, nurodęs 
priežastį liūdno padėjimo — sa
liūną, mini apie trejopus jauni

mo globėjus, norinčius čia jauni
mą organizuoti: klerikalus, bedie
vius ir politikierius. Jau esą 
pradedama kalbėti apie jaunimo 
ratelius, bet kaip Lietuvoje jaut- 
nimo rateliai nieko gera nenuvei- 
kią, taip ir čia Amerikoj jauni
mas esąs tik išnaudojamas vi-, 
sų tų organizatorių, nes jie pa
tįs nežiną kur jie turėtų jaunimą 
vesti. “Vien. Liet.” sako:

Nei klerikalai, nei au jais kovo
jantieji “bedieviaį“, nei politikie
riai daug žino, už ką jie patįs 
kovoja. Kaip klerikalai nežino, ar 
yra dangus, taip “bedieviai” ne
žino, kad jo nėra.

Panaudoti gi kovoms jaunimą 
už dangų ir prieš dangų esąs 
“didžiausis šios gadynės krimina- 
lizmas ir prasižengimas prieš vi
są esančią ir ateinančią žmoniją”. 
Iki 20—25 metų (net ir ilgiau) 
jaunimas neprivaląs būti panau
dojamas jokioms kovoms. Auto
rius pataria vyti laukan visokius 
ateinančius prie jų išnaudotojus 
“vaikų darbo”.

Kol bedieviai vieni švietė jau
nimą ir vedė jį į kovą prieš dan
gų, tol mūsų sulaisvamanėję tau
tininkai tylėjo. Jie galvojo taip: 
lai bedieviai atplėšia jaunimą 
nuo Bažnyčios, tuomet mes su 
jais paieškosime kitokių gyveni
mo pamatų. Bet kaip tik pradėjo 
jaunimas organizuoties senaisiais, 
bet visada jaunais ir ir skaisčiais 
krikščionybės pamatais, tuo
met mūsų tautininkai ėmė 
neberimauti: soeijalistai savi- 
nasi jaunimą sau, katali
kai sau, o kas gi jiems beliks? 
Kur gi jų ateitis? Kovojama dėl 
dangaus ir mūsų tautininkai ne
žino, kurion pusėn palinkti, nes 
jie nežino, ar yra dangus, ar ne. 
Ir norėtų jie, kad nežinotų to 
nei katalikai nei bedieviai; tuo
met ir jiems drąsiau būtų girties 
su savo nežinojimu. Bet, ačiū Die
vui, taip blogai dar nėra. Ko ne
žino “Vienybės Lietuvininkų” 
redakcija, tai žino puikiai ir ma
žas katalikų vaikas, kurs tik mo
kėsi katekizmo. Juk mes žinome 
ne tik tuos dalykus, kuriuos sa
va akimis pamatome, arba ran
komis apčiumpame, bet ir daugelį 
dalykų, apie kurių buvimą suži
nome iš liudijimo kitų, pasitikė
jimo vertų ypatų. Apie dangaus 
gi buvimą pamokino mus pats 
V. Dievas ( “Tėve mūsų, kurs 
esi Danguose”).

Tad bereikalo prikišama čia ka
talikams nežinojimas. Katalikai 
žino, už ką jie kovoja. Ir jūs 
savo sofizmais jų nesuklaidinsite. 
Kada mes einame į jaunuomenę 
ir sakome jai: mylėk Dievą ir 
žmones, būk dora, mylėk savo 
tėvynę — mes esame visiškai tik
ri, kad mes gerą ir sveiką grūdą 
beriaine, kad tautos kultūros rū
mą ant tvirtų pamatų statome. Ir 
vadinti mus už tai kriminalistais 
gali tik tas, kurs nebegali atskir
ti doro darbo nuo prasikaltimo, 
kurs doros klausime yra visiškas 
analfabetas. Ne į tuščią, aklą 
kovą veda katalikų visuomenė sa
vo jaunimą. Ne! ji veda jaunimą 
į sveiką rimtą konstruktyvišką 
darbą, iš kurio, būtų ir Dievui 
garbė ir žmonijai nauda, o ir mū
sų nuvargintai Tėvynei šiokis 
tokis džiaugsmas. Tik ar patin
ka tai kam, ar ne — katalikiškos 
jaunuomenės organizacijos nariai 
žinos aiškiai, kad yra ir Dievas, 
ir dangus, ir nemari dūšia ir am
žinas gyvenimas. ,

Tie nauji žmonės eina j gyve
nimą.

Tad duokite kelią!
“Vyčiai” eina.

•
• , •

Berūstaudama ant jaunimo glo
bėjų “Vien. Liet.” nušneka net 
iki nesąmonių. Štai, pavizdin, ji 
sako:

Jaunime — brangink sava am
žių! Pakol jauni — apsiivieskite. 
Daug raitų jums reikia perskai
tyti. Organizuokitėa ir leiskite juos. 
Leiskite ir studijaokite.

Vadinasi pirma parašykite ir 
išleiskite knygas, paskui jas skai
tykite ir švieskitės iš jų. Bet 
kaip gi žmogus, būdamas neapsi- 
švietęs rašys knygą, iš kurios pa
skui turės šviesties. Čia kitaip 
nebus, kaip jaunimui susiorgani
zavusiam su tikslu šviesties, tu
rės ateiti į pagelbą tokie žmonės, 
kurie jau gali knygas rašyti. Bet 
“Vienybės Lietuvininkų” redak
cijos pamokintas jaunimasa atsa
kys: “Šalin, kriminalistai! mums 
nereikia mūsų dvasios globėjų, 
mes patįs sau šviesą pasitieksime.

Ir kažin tik ar neis ieškoti švie
sos... į saliūną ir galime abejoti 
ar pasiseks laisvamaniams tauti
ninkams ištraukti mūsų jaunimą 
iš saliūnų. Juk mes matome, 
kad kaip Lietuvoje, tai ir čia 
Amerikoje tik katalikiškoji vi
suomenė šiek tiek uoliau ir rim
čiau blaivybę platina.

“ŽVAIGŽDE” APIE KUN. 
MILUKĄ.

Paskatiniame numeryje “Žvai
gždės”, kun. A. Miluko leidžia
mos, indėta pranešimas, kuriame 
skelbiama: 1) linikėjimai “Žvai
gždės” redakcijos kun. A. Milu
kui, kad Dievas jam padėtų 
kuopasekmingiausiai darbuoties 
Brooklyne, kur pirm 14 metų jis 
tiek daug nuveikė ir gero pada
rė Aniolų Karalienės parapijoje”. 
2) kun. Petro Massono, arkivys
kupo komisijonieriaus paliudiji
mas, kad parapijos finansų skai
tlinės visuomet buvusios vedamos 
tvarkiai, komiteto visuomet pa
tikrinamos, visi gi nusiskundimai 
buvę be pamato, 3) Philadelphi- 
jos antvyskupio paliudijimas, kad 
1913 metų parapijos apyskaita 
buvusi peržiūrėta, 4) Šv. Jurgio 
parapijos pripažinimas kun. A. 
Miluko nuopelnų, kuriame sako
ma, jog jie

Su didelė gailesčia patyrę, kad 
mūsų klebonas kun. A. Milukas 
žada apleisti Sv. Jurgio parapi
jų kur jis savo gera širdžia, gai
lestingumu ir malone patraukė 
prie savęs savo parapijiečius.

Nuopelnai gi esą šie: padidini
mas dievobamingnmo ir pamal
dumo, patraukimas daugelio prie 
tankaus Šv. Sakramentų lanky
mo, įsteigimas parapijinės moky
klos ir didis pagerinimas ir pagra
žinimas bažnytinės parapijos sa
vasties. Po šiuo pripažinimu pa
sirašęs yra parapijos komitetas; 
5) Lenkų spaudos balsas apie kun. 
A. Miluką. Tas balsas pasiro
dęs, anot “Žvaigždės” viename 
rimčiausių Suv. Valstijose lenkų 
laikračių “Gwiazda Polerna” No. 
12. “Žvaigždė” paduoda tik ke
lias ištraukas iš ilgo straipsnio, 
parašyto p. Kaz. Vidikausko, kurs 
esąs “žmogus plačiai apsišvietęs 
ir gerai žinomas esperantistų sri
tyje bei, katalikų misijų veikė-,' 
jas”. Tos ištraukos plačiai ir iš-Į 
kalbingai apibudina “kun. A. Ml-j 
loką kaip veikėją Kristaus avi- 
nyčioje ir tautiškoje dirvoje”.

Taigi rodos visiems turi būti 
aišku, kad kun. A. Miluko nuo
pelnai, Philadelphijoj padaryti, 
ištikrųjų labai yra dideli. Kun. 
A. Miluko leidžiamoji “Žvai
gždė” išskaitydama šiuos nuo
pelnus atliko labai svarbų dar
bą. Ji pavadavo busimosios kun. 
A. Miluko bijografijos rašytojus, 
kuriems užteks tik padaryti iš
karpas iš “Žvaigždės”, kur jo vi
si geri darbai yra aiškiausiai su
rašyti. Ji pavadavo Dangaus anio- 
lus, kurie, sako, surašą žmonių 
gerus darbus į gyvenimo knygas. 
Jiems dabar to daryti neberei
kės, nes tai padarė kun. A. Milu
ko leidžiamoji “Žvaigždė”.

DR. IGNOTO STANKAUS 
“DŽIOVA”.

Matomai šita netikusi knyge- 
lytė yra iš angliškos kalbos ver 
sta*) . Ji labiau dvokia šun
daktarių gązdinimais, negu mo
ksliškuoju ligoniams patarimu. 
Joje teikiami patarimai dažniau
siai klaidingi: pavyzdin pusla
pis 27 “Karštis”. “Del numažini
mo didžio karščio creosotum yra 
geriausia liekarsta. Šaltas šla
pios skaros pritveriant prie kū
no kas dvi arba trįs valandos, 
taipgi tam kartui sumažina kar
štį... o kuomet yra būtinai reika
linga tai... acetanilid gr. ij—iij, 
phenacetin gr. iij--v.... ir atnau- 
jint kas tris arba keturias valan
das jeigu reikalaujas”.

Pavojingesnio karščio gydymo 
nei burtininkas negalėtų sugal 
voti. Aš velyčiau pasiduoti pa
prasčiausiai mūsų bobelei, kad 
mane nuo karščio gydytų, negu 
tokiam gydytojui, kuris šaltą, 
šlapią skarą prie mano kūno pri
tvertų vieną kartą į 2 ar 3 va-

•) Spėju, kad šita “Džiova“ yra 
vertimas iš anglų kalbos: pagal mi
nimus angliškus žodžius: “Galloping 
Conaumption ”, “vhite sveling of the 
knee“ ir kitus. Net bandoma lietu- 
tuviškai išsireikšti lyg būtų mūsų 
kalboje tokie išsitarimai, kaip anot 
Dr. Ignoto Stankaus: “Nekurie vadi
na tą ligų “baltas sutinimas ke
lio“. A. K. S.

landas ir galiausiai Imtų mano 

vaišinti kas 3 ar 4 valandos au 
acetanilidu ir phenacetin’u—

Dr. Ignotas Stankus savoje 
“Džiovoje” sako jis “aš išleisiu 
didelę daktarišką kningą, kurioje 
tilps visos ligos, kokios tiktai 
gyvuoja ant šio pasaulio”... jeigu 
visas kitas ligas taip aprašys, 
kaip jisai aprašė savo džiovą ir 
josios gydimą, tai Dr. Ig. Stan
kus šimtą kartų geriau padary
tų, kad tą laiką, kurį pašvęa 
fam rašymui pats pasiėmęs savų 
vaistų imtų ir pramiegotų. Pa
gal jo “simptomus” tai visi tie, 
kurie skaitys Dr. Ignoto Stan
kaus “Džiovą” pasijus su Dr. 
Ig. Stankaus “Džiovos” “simp
tomais”, nes ant savos “Džio
vos” 8 puslapio Dr. Ign. Stan
kus rašo: “Jeigu ligonis pasakys 
kad turi visus arba kelius tuos 
simptomus ir nei jokių kitokių 
simptomų, tai galima sakyti, kad 
jis turi plaučių džiovą.”

Šita Dr. Ig. Stankaus “Džio
va” jokiam ligoniui nereikia 
leisti skaityti, nes ją perskaitęs 
anot paties Dr. Ignoto Stan

kaus žodžių (žiūrėk pusi. 11,), 
“ligonis atgula ant sergančio ir 
pavojingo patalo.” Jeigu šitokių 
Dr. Ignotų Stankų “Džiovų” ne
būtų, tai žmonės negalėtų many
ti, kad patalas galėtų būti ser
gantis arba pavojingas. Pata
las gali būti tiktai tuomet pa
vojingas, jeigu jame jau buvo 
gulėjęs kitas limpančia liga ser

gantis ligonis... Kokia didelį 
sarmata visiems daktarams, kuo
met šitas daktaras džiovos bak
terijas vadina “vabalais”. Jeigu 
jisai būtų iš bakterijologijos ir 
biologijos knygų bent -įžangas 
skaitęs ir daugiau nieko nesi- 
mokinęs visgi nedrįstų džiovos 

ligos bakterijų vadinti “vaba
lais”.

Dr. Ignotas Stankus savos 

“Džiovos” 11 puslapyje rašy

damas apie “Plaučių uždegimų” 
išsireiškia: “Klansantiesi plau

čiuose girdėties daugybėje vietų 
koksai tai balsas murmėjimas ir 

kitokis balsas dūsavimo”. Jan 

tiktai šitas vienas išsitarimas Jpa- 
rodo, kad Dr. Ignotui Stankui 
alsavimo balsai lyg būtų sveti
mi. Dipliomnotam daktarui, dar
gi “Džiovos” rašytojui, priderč-J| 
tu daugiau žinoti neg “girdėt® 
daugelyje vietų, kokie tai balsai 

murmėjimo”. .
Mokinant apie džiovos gydimų 

akyse, gerklėje etc... Dr. Igno
tas Stankus puikiai pats savo 
sąžinę parodo ant pusi. 15 rašy
damas: “Išpradžios, gydytojas 
tankiausiai nemislydamas ant blo
go, prirašo nuo paprastos ligos“. 
Pagal šitą išsitarimą galima ma
nyti, kad Dr. Ignotas Stankns 
praktikoje ret-karčiais receptus 
rašant būva “mislijama ant blo
go” — ar taip?

Dr. Ignotas Stankus savoje 

“Džiovoje” (p. 19) rašydamas 
apie kaulų tuberkulosi šitaip pa
sirodo: “Einant laikui, jeigu tas 
puvimas liktus nesustabdytai 
Čionai duodama suprasti, kad 

Dr. Ignotas Stankus su savo vai
stais gali sustabdyti džiovinin
ko kaulų puvimą. Teisingas 
daktaras būtų pasakęs, kad pa

taisant visas gyvenimo sąlygas ir 
iš visų atžvilgių sveikatą gelb
stint, tolesnis kaulų puvimas ga
lėtų apsistoti — nauju kautai 
apsitveriant... ir tt.

Šitoje knygelėje, kai kurios 
vietos gali būti toleruojamos, bet 

kalbos sudarkymas ir nuolati
nės nesąmonės ir klaidinimai pri
verčia mus manyti kad šita kny

gelė gimė “nepilnai išperėta”, o 
gal tyčia pagaminta kaip tie vai
kiniai negamtiški stabai, ka
riuos tamsuoliams rodoma t. ▼. 
anatomiškuose “mušėjuose”, kad 
nesubrendėlius it šmėklomis iš
gąsdintus, it kurapkas į sniegų 
galvas sukišusias, san lengvai pa
siimti... kaipo iŠgąsties aukas. 
Dievaži! negaliu dasiprotėti kito
kio tikslo, kam šitokia “Džiova” 
atsirado.

A. L. D. D. Atstovai

Red. prierašas. Skelbimų sky
riuje talpinome apskelbimų 
Dr. Ignoto Stankaus kny
gelė apie “Džiovą”, bet pri
sipažįstame, jog buvome tuo 
suklaidinti^ Koki tos knygutės 
vertė, gerb. skaitytojas mato ii 
viršui indėtos kritikos, kurių 
mums paprašius, maloniai pri 
siuntė Amerikos lietuvių daktarų 
draugija.
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IL IL K. A. REIKALAI

PAAALPINIS SKYRIUS.■
Palaipinio skyriaus Susivieni

jimui L. R. K. A. ne tik kad nau
dingas, bet neatbūtinas.. Labai 
negerai, kad jo klausimas nudė
tas ikišiol.

Žiūrint šin klausiman rimčiau, 
reikėtų aplenkti vietnius ir smul
kesnius keblumus, o dirstelti pa
čiam dalyko vidurm.

Kad žinoti gerai, kiek mūsų or
ganizacijos narių užjaučia šiam 
skyriui, reikėtų pažiūrėti lenkų— 
elavakų au palaipiniais skyriais 
•rgauizacijas. Ten atrasime daug 

tautiečių, kurie ten vargsta 
tik už pašalpinio skyriaus 

galvos. Kaip kur visa kuopos 
valdyba esti pavedama lietu
viams, kad tik arčiau juos prie 
savęs priglaudus. Jei taip, su
prantama, kame dalykas.

Užsiimdamas organizavimu jau 
antri meti, patyriau, jogei kai
tyti lietuvį netuirinčion pašalpi- 

skyriaus organizacijon, visai 
apsimoka. Jei ir prikalbįsi ko

kį, tai tik tuo, kad pažadi, jogei 
skyrius bus įvestas ne-

sistengkite naujų narių prikal
binti prie Susivienijimo.

Rai. J. Kišis.

Hūdson, Pa.
73 kuopa S. L. R. K. A. laikys 

bertaininį susirinkimų N. Stan
kevičiaus salėje, 7 valandoj vak., 
7 d. balandžio. Prašome ateiti ir 
užsimokėti ir naujų narių atsi

Pittsburg, Pa.
S. L. R.-K. A. 138 kuopa, 5 d. 

balandžio- -po mišparų Šv. Kazi
miero bažnytinėje svetainėje tu
rės susirinkimų. Visi nariai ma
lonėkite pribūti; daug svarbių 
reikalų bus aptariama. Norintie
ji prisirašyti maloniai kviečiami.

.................. Komitetas.

vesti. Pov. Bbrcukonis.

Cleveland, Ohio.
8-ta kuopa S. L. R. K. A. lai

kys bertaininį susirinkimų 5-tų 
dienų balandžio 2 vai. po pietų, 
parapijos svetainėje. Meldžiu vi
siems susirinkti, nes yra daug 
sverbių reikalų.

Sekr. M. Malinauskas,

Bridgeport, dona.
Nedėlioję, 5 bolaadžio, parapiji

nėje svetainėje, 8. L. R. K. A. 
kuopa turės bertaininį susirinki
mų. Pradžia 6 vai. vakaro.

Visi nariai privalo atsilankyti, 
nes yra labai svarbus laiškas ir 
daug kitų reikalų. Kas be svar
bios priežasties nepribus ant su
sirinkimo bus nubaustas.

Raitininkas.

Susirinkimas 8. L.-R. K. A. 85 
kuopos, • Chieagoj, atsibus šv. 
Kryžiaus parapijos -svetainėje, ant 
46 tos ir 8. Wood gatvių, Nedė
lioj, 5-tų d. balandžio, 1 -.30 vai. 
po pietų kviečiame visus susirink
ti, ir kurie neužsimokėję, užsi
mokėti. Taip-gi malonėsite atsi 
vesti narių prirašyti į Susivieni
jimų. Vaikai gali prisirašyti 
nuo 1-mų metų.

Pirmsėdis J. J. Polekas,

Susirinkimas 21 kuopos S. L. 
R. K. A. atsibus 5. balandžio, šv. 
Petro bažnytinėj svetainėj, So. 
Boston, Mass., ant 5-tos gatvės. 
Prasidės tuoj po sumai. Į susi
rinkimų meldžiu visiems atsilan 
kyti, nes yra labai svarbus reika
las ir meldžiu nepamiršti naujų 
atsivesti.

Rašt. P. P. Mikalauskas,

vertus, juk aiškiai 
se, kad mūsų organizacija ne

taip, kaip turėtų augti. 
leSkokime priežasčių... Vadinasi, 

ar palaipinis skyrius 
naudingas, yra tai tus- 

delykas, kaip, sakysime,, 
i, «r ugnis degina? Atna- 
daug mūsų organizacijas 
-kurie tarnauja “dviems 

{veskime pašaipiai 
o jie paliks tik mūsų »-

draugais.
Atidėliodami šį ktausimų metai 

etų •sunkiname patįs save. 
Me to, stumiame tautiečius bū
riais ieškoti pašalpos nuo sveti
mų.

109 kp., New Britain, Conn. 
laikys savo susirinkimų, 5 d. ba
landžio Lietuviškoje svetainėje. 
Meldžiu visų draugų pribūti ir 
užsimokėti navo duokles.

Rašt. Jenas VaBnčiue.

41 kubpa S. L. R. K. A. "Wor- 
cester, Mass. laikys bertaininį su
sirinkimų, balandžio 5 — 1914, 
nedėlioj, tuoj po sumai, Šv. Kaži 
miero parapijinėj salėj, Meldžiu 
visus narius pribūti.

Rašt. 8. Jodauga.
116 kuopa 8. L. R. K. A., New 

Haven, Conn., laikys Bavo 2-nų 
bertaininį susirinkimų 5 d. balan
džio, 1 vai. po pietų, pobežnytžnė- 
je svetainėje. Mrioaškite visi 
nariai pritari mes bas daug svar
bių dalykų
nepsmtoiki
ners po vienų naajų drangų pri
sirašyti.

Raštžn. VSac. Žavintas.

10. Andrukaitis, P. pas brolį 
(laivas Pinland)

11. Kavulis, J. pas seserį, 
Cicero, III.

12. Žeinaičiutė, O. pas M. Ber
tulį, Brooklyn, N. Y.

13. Raviekas, S. pas brolį, (lai
vas Pinland).

14 Klimauskas, J.pas . brolį, 
(laivas Baltie).

15. Satikauskiutė, Am. pas J ie
vų Valienė, Naw York.

16. Marcelienė, M. pas vyrų, 
Springfield, Mass.

17. Stravinskas, J. pas dėdę, 
Rochester, N. Y. (

18. Džiugiutė, K. pas Onų Bar- 
kauskaitę, L. I. City.

19 Feleirgus, Ant pas brolį, 
Brooklyn, N. Y.

20. Grigonis, Jer. pas brolį, 
Gardener, Mass. -

21. Dailydžiutė, Ag. pas sese
rį, Brooklyn, N. Y.

22. Aleksandravičiūtė, Ad. pas 
brolį, Brooklyn, N. Y.

23. Ragauskaitė, Ad. pas brolį, 
Waterbury, Conn.

24. Brozgviliutė, Ver. pas Juli
jų B. Nevr York.

25. Neikus, J. pas brolį, Scran 
ton, Pa.

26. Safronskas, Ben. pas dėdę, 
Brooklyn, N. Y.

27. Andriukaitis, Pr. (laivas 
Pinland).

28. Narauskas, K. pas brolį, 
E. St. Louis, III.

89, Balčaitis, Iz. pas švogerį, 
$s*w, m. •

99. Nbsiulevičius, J. pas br-olį, 
Dn Bois, Pa.

32. Kišiunienė, Euf. pas vyrų, 
Burnside, Conn.

Duryea, Pa
61 kuopa S.L.R.K.A. 19 d. ba

landžio turės prakalbas. Daug 
svarbių reikalų yra svarstymui,

Težp-ta4 užtat visi nariai užkviečiami pri 
tL Prie Susivienijimo labai 

maloniai - kviečiami naujų narių.
J. Ignatavičius.

Visi juos glaudžia 3 vi- 

jie Už pašalpų atsimoka; 
Iu, kodėl jie turėtų skriau- 

Ir be pašalpinio sky-
ismokame kasmet per -sei

mus kelius šimtus dolerių varg
inau. Pridėkime dar tiek, ir jau 
Įmesime palaipinį skyrių, kuris 
šelps ne tik nelaiminguosius drau
gu, bet ir patį susivienijimų.

»1 mūsų broliai gynėsi nuo- 
ausiepietę mažosna drangi- 

Tuo tarpu tos draugi
jėlės žymiai įra. Mat “ameriko
nai” jas pašiepia, o “grinorių” 
neperdaugiausia. Tokiuo būdu
lietuviai darbininkai lieka be 
jokios užuvėjos. Turėdami pa
laipinį skyrių, gal čielas tokias 
draugijėlės priglausti išgalėtu-

*’liega“frc

j&ėsna.

Gerbiamojo Kovo pranešimo 
laukiau kaip pavasario. Maniau, 
jogei tasai draugas savo pasi
darbavimu daug ko mus pamo
kys. Apsirikau. Tai, kų turėjo 
padaryti pats kaltina nerangu
mu kitus. Vietoje gryno žodžio, 
pasakoja pasakų apie kokį ten 

YVaterburio ielių.
Be niekur nieko žinome, jogei 

ais skyrius “labai kiblus”. lė
lių kaupina visur. Be pašalpi
nio skyriaus galvos turime jų 
jau. Tuščia, jų. Mums gi rūpi 
abelna organizacijos gerovė.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI. 
Scranton, Pa.

30 kuopa S. L. R. K. A. laikys 
savo bertaininį susirinkimų 5 d. 
balandžio, po sujmai. Kunigauc- 
ko salėje, Mean avė. Kviečiame 
jr drauge raginame senus narius 
prikalbinti prie susivienijimo 
saujų narių.

V. Mačiulaitis.

Dr. A. L. GratfanM mielu noru duos atsakymus Draugo -skiltyse 
hycijenos ir sanitarijos klausimos, kaip apsisaugoti nno ųgV- Jsi- 
n butu Stoka vietos, ar i kokius klausimus netiktų atsakyti per 
laikMtti. tai kus laiikais tik tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. lu Gr. nestatys diagnozio ir nerašys 
vemptų pavtanictas asmenims Jų ligoje; todėl į tokius reikalavimu

Praėjusiame “Draugo” nume
ryje, per neapsižiūrėjimų įvyko 
nemaloni klaida. Atsakyme J. 
K. sustatytu du atsakymu. Ma
nome, jog bus naudinga tų patį 
klausimų ir atsakymų teisingai 
pakartoti. Red.

Klausimas. J. K. iš Worcester, 
Mass. rašo: meldžiu patarkit 
kų turiu daryti nuo spaugų, ku
riuos turiu ant menčių ir augštai 
ant rankų. Kokiuos vaistus pa
tarkit vartoti?

Atsakymas. J. K. iš Woreester. 
Mass. Asmeniškai, žmogaus šva
rumas — švarumas jo paties kū
no, jo drabužių ir jo namų; mui
las ir vanduo suteikiantis švaru
mų yra didžiausias ligų priešais 
ir todėl jie kiekvienam gyvenime 
yra būtini; apšviesti žmonės la-

Kun. Struckus. blausiai rūpinasi, kad viskas pas 
juos būtų žvarn ir užtai jie yra

Export, Pa.
Nedėlioję, 5 dienų balandžio, 

2 valandų po pietų, Motiejaus 
Matulio name 125 kuopa S. L. 
R. K. A. turės bertaininį susi
rikimų. Visi nariai pribūkite su 
sario mokestimi ir naujų narių 
atsiveskite.

Rašt. M. Origalevičla.

Shenandoah, Pa.
40 kuopa laikys bertaininį su

sirinkimų 5 dienų balandžio, baž
nytinėje svetainėje, 2 valandų po 
pietų. Visi nariai atsilankyki
te. Rašt. P. Karavojus.

Bentleyville, Pa.
92 kuopos 8. L. R. K. A. bus 

"mitingas, nedėlioję 19 balandžio, 
po sumai, bažnytinėje salėje. Mel
džiame visus narius pribūti su 
mdkeanln nž antrų bertRinį ir pa-

LIETUVIŲ IMIGRANTŲ ŠELPI
MO DRAUGIJOS, NEW YORK, 

METINIS RAPORTAS
Ui 1913 M..

(Tųsa.)
24. Juškus, J. pas J. Juškį, (lai

vas Zuland)
25. Tekorus, K. pas brolienę, 

Brooklyn, N. Y.
26. Jagminas Ig. pu seserį, 

Cherry, Hl.
27. Kuzmickas, J. p«s P. Re- 

meikį, Chicago, UI.
28. Reizienė, Anelė pas brolį, 

New York.
29. Banys, J. pu dėdę Chica

go, III.
30. Brecevnas, J. pas M. Ba- 

cionų, New York.
31. Ginaitis, Al. paa tėvų, Broo

klyn, N. Y.
32. šnovičiutė, EI. paa S. Gry- 

net (?) Beckville, Conn.
33. Lauraitis, Ona. pu dėdę, 

Brooklyn, N. Y.
34. Tuminą, Mrtč pas J. Gai- 

liuna, Detroit, Mack.
35. Staškonis, D. paa Tėvų, 

Chicago, III.
36. Kairys, pu tėvų, Chicago, 

III.

sveikesni. Bet deja, negalima to 
pasakyti apie lietuvius. Kai-ku-

Lapkričio:
1. Cenkus, J. pas J. Ubartų,

Boston, Mass. > • • • ■
2. Brudeckis Jo. pas F. Sa

vickų, Newark, N. J.
3. Baniulis, Ant. pas brolį, 

Elizabeth, N. J.
4. Valenčius, F. (nėra antrašo 

Laivas Bretneu).
5. Bartkevičiūtė, Bar. pas O 

Javorskiutę, Vfaterloo, N. Y.
6. Safrončienė, O. pas vyrų, 

Worcester, Mass.
7. Sa gadina, Ona pas T. Bra

zauskų, Hoboken, N. J.
8. Senkevįčiutė, Ag. pas J. Ra

monų, Brooklyda, N. Y.

39. Kavulis, J. pas M. Vaitkie
nę, Cicero, III.

40. Žemaičituė, O. pas M. Bar
tulį, Brooklyn, N. Y.

41. Raucku8, J. pas brolį, (lai
vas Finland).

42. Klimauskas, J. pas brolį, 
Hawkhill, Mass.

43. Šaltikauskiutė, An. pas J. 
Valvienę, New York.

44. Marcelienė, pas vyrų, 
Springfield, Mass.

45. Melnikas, K. pas M. Mai
šą uskį, New York.

46. Džiugiutė (?) K. pas O. 
Baranauskienę, L. I. City.

47. Teleišis, Ant. pas brolį, 
Brooklyn, N. Y.
'48. Stavmskas, J. pas J. Sa- 

mulevičių, Scranton, Pa.
49. Grigonis, Por. pas brolį, 

Gardner, Mass.
50. Dailydė, Ag. pas A. Poz- 

nanskienę, Brooknlyn, N. Y.
51. Aleksandravičiūtė, E. pas 

brolį Brooklyn, N. Y.
52. Ragauskaitė, Ad. pas sese 

rį, Waterbury, Conn.
53. Brušvilienė, Ver. -pas bro

lį, Nevv York.
54. Neikus, J. pas brolį, Jer

sey, City, N. J.
55. Safronskas, Ben. pas dėdę, 

Brooklyn, N. Y.
56. Andrukaitis, F. (laivas 

Finland) Riverford Falls, Me.
57. Navrovskis, K. pas brolį, 

E. St. Louis, III.
58. Navrovskis Fr. pas brolį, 

E. St. Louis, III.
59. Navrovskis, Pet. pas brolį. 

E. St. Louis, III.
60. Navrovskis Ad. pas brolį, 

E. St. Louis, III.
6-1. Navrovskis, Bol. pas brolį, 

E. St. Louis, III.
62. Novrovskis, O. pas brolį, 

E. St. Louis, III.
53. Navrovskis, J. pas brolį, 

E. St. Louis, III.
64. Balčaitis, Iz. pas švogerį, 

Benld, III.
65. Nosilevičius, J. pas brolį, 

Du Bois, Pa.
66. Kišiunienė, Euf. pas vyrų, 

Bunside, Conn.
67. Jaskevičienė, J. pas brolį, 

i Bayonne, N. J.

Gruodis:
1. Paulaičratė, M. pas J. Kon 

dratų, Alabama City, Al.
2. Ufartas, St. pas brolį, (lai-

SZIFKORTES! SZIFKORTES!
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ŠIFKORTES ant Expresinių ir pa č tavų laivų už kom
panijos pfvkes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
rengiame pašportus liuoso parėjimo per rubežių. 
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į Vi

dam svieto.sas
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų 
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!

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

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

AsUud Aru kerte 4?-tos fiabes, Chicago, III. 
Po vakttia Suvienytų Valstijų

Didžiausis ir Geriausia Banka 
Vakaras nuo Stock Yards 

Virė Penkių milionų turto

saugoti nuo grasančios jiems kon
kurencijos su kitų valstijų kasy
klų valdytojais.

Apvogė bankų.
Tacoma, Waah. Septyni apsi

ginklavę vyrai inėjo į bankų, su
ėmė kasininkų ir paėmę 3,700 do
lerių pabėgo. Kad nukreipti pa
šalinių žmonių atydą, plėšikai an
troje miesto dalyje uždegė mo
kyklos namus pirmiau neg užpuo
lė ant bankos. Plėšikai visi pa
sislėpė.

Mokykla aristokratams.
Delhi, Indija. Indijos aristo

kratijai statoma kolegija, kuri 
atsieisianti du milijonu dolerių. 
Pirmiau buvo manoma, kad ko- 
legijon bus priimami vien valdan
čiųjų didikų vaikai, bet dabar sa
ko busiu priimami ir šiap jau 
aristokratai. Pas indiečius dar 
tebėra taip vadinama “Kastų si
stema”.

DRAUfikiy REIKALAI.

šerį, Worcester, Mass.
10. Kajauskas, K. pas brolį, 

rie stengiasi kiek galėdami šva- Brooklyn N. Y.
rūmo laikyties, bet yra daug n. Simanauskiutė, An. pas dė- 
tokių, fkurie visai apie jį ne

9. Matukaičiutė, Kon. pas se-^agN Amsterdam).
3. Remeikiutė, M. pas brolį, 

Chicago, 111.
4. Dereškevičius, V. pas M.

paiso, nors tiesa jie mėgsta
Gavelį, Scranton, Pa.

5. Patalivičiukė,- EI. pas tėvų.dę, Deerpark, L. I.
12- Miškitia,.Anas. pas brolį, | Cumbo[a"pa“

6. Subačiukė, M. pas M. Šerpasirėdyti. Tokie žmonės pasi- port Henry, N. Y. 
puošia šilkais, bet kad ant jų 13 Vaškinčiutė, M. pas J. Pau- 
stovi purvai, tai jie nemato, ar iaugk})) Shenandoah, Pa. 
tingi nuo jų apsivalyti; papras- 14 podvoikis, J. pas M. Dimb- 
tai jie eina aptiekon ir moka do- ų Chicago III
leriais visokiems kvapsnrugiems ’15 RUZgiS) Ant. pas brolį, 
skysčiams ar milteliams, ir vis Elizabethport, N. J.
savo kibelių nepataiso, kuomet 
jiems užtektų už kelis centus 
muilo galvai ištrinti, kojoms nu
mazgoti, ar visam, kūnui nusi
prausti. Švarumas tai pirmas ir 
paskutinis sveikatos sargas ir jei 
tik žmonės jo laikytųsi, tai tuo 
vienu daugelio ligų išvengtų 
jei muilas ir šiltas vanduo negel
bės kreipkies tamsta prie vietinio 
gydytojo, jis suteiks reikalingus 
vaistus ir patarima. 

37. Bumbule vičius, V. pas bro
lį, Worcestcr, Mass.

38. Blažeikiutė, J. pas V. Ale- 
ksiunų, Rockford, UI.

39. Valiukoniutė, Teo. pas dė
dę, (laivas Geo. Wash.)

40. Bagošis, R. pas brolį, New 
Haven, Conn.

41. Šidlauskas, St. pas brolį, 
Chicago, III.

42. Genys, J. pas tėvų, Chica
go, m.

Spalių.
1. Adomaitė, Fr. pas A. Kum- 

previčių (laivas N. Amsterdam).
2. Podžikiniutė, Ona pas seserį, 

Nevr York.
3. Kundrotienė, ftl. pas vyrų, 

Mt. Carmel, Pa.
4. Grabštys, Vik. pas A. Grab

utį, Chicago, Iii.
5. Filipčikas, M. pas M. žežių, 

Torrington, Conn.
6. Šidlauskienė, Tek. pas vyrų, 

Elizabethport, N. J.
7. Daukšys, Ig, pas R.. Šnektriį, 

Chicago, IU.
8. Ludžiukė, M. pas J. Ben- 

dušų, (laivas Finland)
9. Kuriutė. Kl. paa brolį Am

sterdam, N. Y.

16. Slavinskiutė, J. pas P. 
Aleknauskų, Brooklyn, N. Y.

17. Aleknavičienė, O. pas P. 
Aleknauskų, Brooklyn, N. Y.
. 18. Alionis, J. pas brolį, Jersey, 
City, N. J.

19. Angiutė, Jul. pas vyrų (?) 
Philadelphia, Pa.

20. Saviekiutė, O. pas brolį, 
Brooklyn, N. Y.

21. Lasinskienė, Mar. pas vyrų, 
Brinton, Pa.

22. Ramanauskas, J. pas Pr. 
Urbetų, Chicago, III.

23. Beras, J. pas brolį, Wallis, 
Mass.

24. Januškytė, O. pas B. Bri 
gevičių, Brooklyn, N. Y.

25. Virbickiutė, Ver. pas J. 
Avizonį Brooklyn, N. Y.

26. Rinkcvičienė, M. pas vyrų. 
Baeh, Okla.

27. Po’anskas, Kon. pas tėvų. 
Pittsburg, Pa.

28. Vaitkus VI. pas J. Jagnsau 
skų, Chicago, III.

29. Lukšytė, Pet. pas P. To- 
maševičių, AVestville, III.

30. Volavičaitė, Bron. pas J. 
Butėnų, Joliet, III.

31. Kanapinskienė, P. pas M. 
Minevičių, Brooklyn, N.Y.

ksnį, Stenton, III.
7. Žilaitė, M. pas K. Jurevi

čių, Akron, Ohio
8. Lideika, J. pas V. Kišunų, 

New York.
9. Vidmontas, AI. pas brolį, 

New York.
10. Vasiliauskienė, O, pas vy

rų, StOtešbury, W. Va.
11. Zamilevičius, Bok. pas dė

dę, So. Boston, Mass.
12. Piškius, M. pas brolį, E. 

Cambridge, Mass.
13. Zuikiutė, D. pas S. Pempę, 

Brooklyn, N. Y.
14. Jezdauskiutė, T. pas brolį, 

New York.
15. Drenseikiutė, EI. pas brolį, 

New York.
16 Polickiutė, O. pas Jievų 

Zavarokaitę, Cornwell, Mass.
17. Dereviškevičius, V. pas Pr, 

Bartkų, Luzern, Pa.
18. Danapikė, M. pas tėvų, 

Scranton, Pa.
19. Ramanauskas, pas dėdę, 

Thompson ville, Conn.
20. Karalevičienė, Mag. pas J. 

Zultauskj, W. Newtown, Pa.
(Toliau bus).

32. Mileriutė, J lat. pas brolį,
Gardener, Mass.

33. Macedulkas, J. pas dėdę,
So. Ambrozia, N. J.

34. Šiląusk ienė, T. pas vyrų.
Elizabethport, N. J.

35. Daukšys, J. pas R. Š iinkų,,

(Pradžia ant 2-ro pust)
Morgan Park lika miesteliu. 
Morgan Park, Hl. Kai-kurių

Morgan Parko gyventojų norėta 
šįmetų prikergti jų miestelis prie 
Chicagos, bet pasivėluota paduo
ti peticijų, kuri reikalinga pa
gal miesto įstatymus. Taigi apie 
jo prikergimų visai ne bus bal
suojama.

Chicago, III.
36. Ludžiukė, M. pas J. Ben-

dušienę, ----- Mass.
37. Kuras, K. pas brolį, Amster- 
dam, N. Y.

38. Andrukaitis, F. (laivu 
Finland) Reverford, Falls.

Užsidarys anglių kasyklos.

Cleveland, Ohio. Visos anglių 
kasyklos užsidarys nno 1 d. ba
landžio ir bnR uždarytos iki ne
bus užbaigti kantraktai. Spėja
ma, kad 50,000 darbininkų laiki
nai liksies be darbo. Sako kan
traktai būsią taip sutaisyti, kad 
kasyklų valdytojai galėtų apsi-

Gudrus plėšikai.
Berlinas. Naujas būdas sugal

votas brangiųjų daiktų vagių, ku
rie apvogė žiedų nebrangiųjų ak
menų krautuvę TUpcige. Viršu
je krautuvės yra valgykla. Su
sitarę susiėjo į valgyklų ir pra
dėjo dainuoti bei garsiai šnekėti, 
o kiti jų sėbrai, tuo pačių lai
ku išvogė apie 60,000 dolerių ver
tės įvairių brangių daiktų.

Ištarnavo 51 metus.
Philadelphia, Pa. Sakoma, kad 

tai pirmas atsitikimas, kad tar
naitė ištarnautų 51 metus vieno
je šeimynoje. Tai padarė M. 
Brown, kuri praėjusią, savaitę 
šventė sukaktuves 65 m. amž. ir 
51 m. tarnavimo toje pat šeimy
noje. ’ *

Londonas. Sufragistės protes
tuodamos dėl jų vadovės Pank- 
hurst areštavimo, Tautiškame 
muzejuje sunaikino puikų mer
gelės paveikslą. Valdžia mano 
su jomis elgties taip-pat kaip ir 
su anarhistais.

Pekinas. Prezidentas Juan-Ši- 
Kai patvirtino prisakymą, kuriuo 
užginama nariams komisijos, kuri 
peržiėri konstitucijų prigulėti prie 
kokios nors politiškos partijos. 
Tuo norima sutaisyti konstituci
jų tokioje pakraipoje, kad būtų 
naudinga ne vienai kuriai parti
jai, bet visai šaliai.

Ant Austrijos ir Černogorijos 
rubežiaus susirėmė Austro Ven
grijos kareiviai su juodkalnie
čiais sargais. Vienas užmuštas, 5 
sužeisti.

Būrys albanieeių, iš viao apie 
400 žmonių užpuolė greikų ka
reivius netoli nuo Salerikaimos. 
Kareivių buvo 25 vyrai. Kuo tas 
susirėmimas užsibaigė dar neži
noma.

Epiriečiai padavė bulgarų val
džiai reikalavimų, tariame nori
ma gauti aan autonomijos.

Ryme ankilo streikas, kaipo 
protestas prieš uždarymų vieno 
iš vietinių ligonbūčių. Po strei- 
kierių susirinkimo ant Piazza di 
Papolo, atsitiko susirėmimas 
atreikierių su kareiviais ir poli
cija. 9 streikieriai sužeisti.

ADRESAI P. BLAIVININKŲ 
SUSIVIENIJIMO.

Pirmininkas: — Rev. A. Brička, 
<557 So. Wood st., Chicago, IHl

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

II Vice-pirm.: — Miss A. Rw»- 
šaitė, 4608 S. Wood st., Chicago, 
IU.

Dvasia, vadovas. — Rev. P. Sau
rusaitis, 46 Congress avė., Water- 
bury, Conn.

Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 
Congress avė., Waterbury, Gema.

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

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

“Motynėlėa” valdybos nariai 
Pirmiūinkas — Kun. V. Varna- 
giria.

231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. 
Raštininkas — Kun. M. A. Pa»- 
kauskas.
443 Park avė., Bridgeport Conn, 
Kasininkas — Kun. A. Kodie,

225 High st., Brooklyn, N. ¥♦

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

Town of Lake).
Pirmininkas — V. Patiktos, 

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

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

So. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus

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

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

Palekas, 1802 W. 46th st.,

Lietuvių Katalikų Federaeijoe 
Centro Valdybos antrašai:

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

Vice-prez. Rev. F. B. Serafinai, 
10806 Waba8h avė., Chicago, IK

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

Kas. B. W. Washner, 15K 
Corson st., S. S. *Pitteburg, Ba.

Kasos glob. Rev. S. J. 
nis, 818 Fonrth avė., 
sted, Pa.

Kas. glob.- P. V. Obiecunas, Ml 
and Corson st., S. S. PittstanM 
Pa.

Liet Im. Dr-jos Cent. Valdytai 
Antrašai:

Prez. St. Jankus, 360 Neįtark 
st., Hoboken, N. J.

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

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

Rašt., A. M. Stanclis 49 War> 
wick st., Nevvark, N. J. 
Visuokiuose snsineširauose krsfy« 
kitės prie raštininko.



DRAUGAS Balandžio (April), 3, 1914. 3»
AUKOS SV. KAAli ERO VIENUOLI 

NUI.

(Tąsa)
Atmušimas 31,200 spalvuotų atviručių 360,00

St. Marcinkevičiui už anglius ............... 100.00
St. Ostrowski, už tavorą .................... 260.00
N. W. Mut. Life Ina. Co., nuošimtis.......  750.00
Cout. & Com. Tr. & Sav. Bank, nuošimtis 195.00
Benziger Bros., už 2 Mišolu ............ ... 10.00
Rev. J. Green už suteiktą patarnavimą .. 50.00
Už elektrikinę pompą ........................... 194.00
Seserų reikalams ................................... 270.00
Už 4 laikrodžius ..................................... 18.80
Vienuolyno užlaikymui ............................ 200.00
Darbininkams ..................................... i.. 59.00
Vienuolyno užlaikymui ........................... 100.00
II. Wold & Co., (Cement work) ............... 100.00
F. B. Mueller & Co.„ (Asbestos floor) .. 800.00
Vienuolyno užlaikymui ............  125.00
Jos. Strnad & Son (Carpentry)
J. II. Olson (Heating) ...........
Van Ette Bros. (Masonry) ..
J. II. Olson (Heating) .........
Ch. Rudolph (Painting) ........  200.00
Jas. J. Barrett (Plumbing) ................... 1,200.00
F. B. Mueller & Co................................. 600.00
J. H. Olson .......................................... 703.75
J. II. Rice & Co., (Glazing) ................. 308.00
Ch. Rudolph .......................................... 150.00
Jos. Strnad & Son ................................. 2,300.00
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RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS.
Paskirtoj vietoj susiėjo Kazys) 

su Raulu. Kadangi jiems šnekė- 
ties tokiose apystovose prisiėjo 
vos pirmas sykis, taigi pašneka 
buvo trumpa, nes nebuvo suras
ta tema platesniam kokio nors da
lyko apkalbėjimui. Kalbėta vien 
aplamais bruožais. Štai kas te
ko nugirsti jiemdviem bešnekant:

— Sveikas drūtas, Raulai.
—■' O, ką? Ar tu kapitalistas, 

kad klausi apie mano drūtumą?
— Tau, Raulai, vis tie kapita

listai akyse stovi, kad net apie 
mandagumą pamiršai. Juk ne
mandagu nepasisveikinti pirmų 
sykį susiėjus.

— Jau tu, brač, manęs manda
gumo nepamokinsi. Aš jį žinau 
perdėm. O kad jau tu toks ge
ras, kam mane ir kitus Raulus- 
socijąlistus baidyklėmis ir da ki
tokiais vardais vadini?

----Gi užtai, kad jei surengiat
prakalbas, tai visus žmones iš
baido?; paskui nei ant geresnių 
prakalbų nesilanko, bijodamies 
išgirsti panašių negražumų.

— Amžinas iš tave atžagarei
vis ir gana! Nei to nesupranti, 
kad žmonės iš salės, kur mūsų 
prakalbos esti, eina lauk iš su 
sijudinimo. Aš nekaltas, kad jie 
tokias jautrias širdis turi.

— Tik, kas žin, lauk eina ar 
iš prasto ar gero susijudinimo?

— Niekus mali. Buvau vieną 
sykį ant ne socijalistų prakalbų, 
tai net pikta pasidarė. Žmonių 
buvo berods ir daugiau negu ant 
mūsų prakalbų esti, bet kas kei
sčiausia, tai nesimatė jokio judė
jimo, nesigirdėjo jokio klegesio, 
o tik išsižioję klauso ką kalbė
tojas pasakoja. Tpfu! su tokio
mis prakalbomis. Neiškenčiau te 
navatno ant prakalbų užsilaiky
mo ir atsistojęs pradėjau rėkti. 
Gi tie neišmanėliai suskato ma
ne tildyti, o maršalka priėjo ir 
veda lauk. Norėjau nesiduoti iš ] 
vesti save kaip kokį mulą; sakau, 
aš pinigus užsimokėjau, tai ga 
liu daryti kas man patinka. Bet 
ką tu su tokiais atžagareiviais — 
išvedė ir gana! Nors tiek atsi 
gavau, kad į koridorių išėjęs nė
riau maršalkai žandan, o pats 
pabėgau.

— Matai, Raulai, kaip tu nei 
ant prakalbų nebemoki žmonis 
kai apsiiiti. Lankaisi vien ant 
cicilikiškų prakalbų, o ten ir iš 
mokai to gotviško pasielgimo.

— Et, ką tu supranti apie pa
sielgimą? Nueik ant .mūsų pra
kalbų, tai pamišysi kiek ten vei 
klumo, kiek judėjimo. Užeis ant 
pagrindų kalbėtojas, kad surėks, 
užduos pipirų kapitalistams, tai 
net linksma darosi; kaip pradės 
apie tikėjimą, kunigus šaukti, tai 
tik gėrėkis.. O kas do judėjimas, 
užimąs salėje! Mes trypiam, plo
jam, šaukiam bravo kalbėtojui, 
o šiaip atsilankiusieji lyg tiek su
sigriaudina, kad pradeda laukan 
eiti. Ot kokias judinančias mes 
prakalbas surengiame.

— Via vien keista, kad jūsų 
prakalbos teįstengia sujudinti ko
jas ir pasibiaurėjimo jausmus.

.— Kalbėk, sveikas, nekalbėjęs, 
o kodėl jus, katalikai, nesurengia 
te prakalbų panašių į mūsų?

šv. Kazimiero Seserims .......
St. Marcinkevičiui už anglis 
J. Molitor, architect ................

4,000.00
750.00

1,040.00
1,000.00

— Kad, matai, sąžinė to ne 
pavelyja daryti.

— Ką? Sąžinė? Vaje, vaje, 
koks tu atžagareivis ir nuo pro
greso atsisakęs. Nežino nei tokio 
menko dalyko, kad sąžinės nėra. 
Paimk bile kokį socijalistišką ar
ba kaip tu vadini cicilikišką laik
raštį, o tuojaus persitikrinsi, kad 
sąžinės nebėra.

Suprantama, ieškoti sąžiniš 
kūmo pas cilikiškus laikraščius 
būtų tuščias darbas.

— Jau tu nekreip mano pasa
kymo savon pusėn. Aš tau no 
rėjau pasakyti, kad sąžinė, tai 
kunigų išmistas. Jei jau tu toks 
gudrus, išrodyk man, kad sąži
nė yra.

— Žiųoma, man būtų nelengva 
išrodyti sąžinės buvimą pas mū
siškius socijalistus, bet...

— A! Tu vėl savon pusėn tem
pk Bet aš tau sakau, kad są
žinės tu man ■^parodysi; o ko 
nematai, to ir nėra. Imk ir pa
rodyk man tą savo sąžinę, kaip, 
va, aš tau galiu parodyti savo 
kumštį!

— Pilnai sutinku, Raulai, su 
tuo, kad tu ir cicilikai labiau ti
ki į kumštį, negu į sąžinės bal
są, o ypač kada dalykas eina apie 
kovą, kokią ten nebūk, ar ant 
gatvės ar klesų...

— Neerzink manės, Kazy, nes 
kada užvažiuosiu, tau per spran
dą, gali prisieiti riestai Išdul
kės ir visos sąžinės. O • visvien, 
ką tu nedarysi,“ sąžinės man ne
parodysi ir tiek.

— Tu, Railai, turbūt norė
tum, kad sąžinė būtų koks nors 
skystimas ar kitas koks apčiuo
piamas dalykas. Galėtų tada ir 
aptiekose pardavinėti. Atėjai 
sau į aptiekę: “Duok man są
žinės už 5 centus” paprašytum; 
tau atsveria, užsimokėjai 5 cen
tus ir jau turi sąžinės. Bet ką 
aš šneku? Sąžinė yra pardavi 
nėjama. Tu, Raulai, ir tavo ben 
drai senai jau pardavėte sąžinės 
likučius žemesniems geiduliams, 
pagiežai ir neapykantai, kurių 
valiai pilnai esate atsidavę. To
dėl, Raulai, sąžinės nebematai, 
kad pats jos nebeturi.

Čia Ratilas nebesitvėrė piktu
mu, nusispiovė ir nudumė savais 
keliais. Pužas.

■»■
> i

500.00 
270.05 
200.00

Šv. Kazimiero Seserims .............  250.00
Šv. Kazimiero Seserims ........................ 1000.00
Šv. Kazimiero Seserims ........................ 250.00
šv. Kazimiero Seserims ..........................
A. Valančiui, gas &electric fixt.............
Charlton Nursery Co...........
A. Mikalauskis (painting) .,
A. Mikalauskis ...................
Insurance prem. už tvartą 
Šv. Kazimiero Seserims ...
Šv. Kazimiero Seserims ..
Silha, lavvyer ..................(.
Archiinedes Cornice Co. ..
Pergham & Dormeyer (pas.)......... ......... 350.00
G. H. Kirk ............................................ 275.00
L. Pietelis .......................
Darbininkams ...................
Pergham & Dormeyer.......

500.00
20.00
33.15
25.00
55.00
7.00

212.50
750.00

20.00
45.00

• ••••••• •:

Co. 82.00
550.00
145.50
110.00

840.00
60.00
70.00

F. B. Mueller &
Van Etten Bros...............
Garden City Iron \Vorks 
Sykes Steel Roofing Co.
Van Etten Bros....................................... 1,083.75
Decorative Glass Co. ... _..................... 250.00
AVhite City Electric Co.,............................ 97.00
Jas. J. Barrett..................................
Decorative Glass Co.........................
C. H. Charbonneaux & Co. (Roofing)
G. H. Kirk (Heating) ............................ 350.00
J. J. Donolrue (wiring) ..................... — 250.00
Worthman & Steinbach architects...........  200.00
F. C. Nicols (painting & glazing) ......... 200.00
Kinsella (plumbing) .............................. 300.00
J. Bonnicksen (Mesonry) ................ 1,000.00
Manhattan Lumber Co............................ 1,000.00
J. Bonnicksen ......................................... 2,000.00
L, Pietelis (Carpentry) .......................... 500.00
Insurance premium 72.00

Viso ........................................... $34,475.88
Viso sykiu: ineigų ....................  $38,103.05

išlaidų ...............  $34,475.88

Iš 
Kun

•••••<

nas, tikroje žodžio prasmėje, 
nėra reikalo duoti sielai 
rėti kuo rimtesniu, prakili 
kad tokiomis retenybėmis 
naudoju, o tikiu nuėjo gėrėtis* 
ir trypti į grindis 5 centiniaos* 
kinematagrafuose, kur specialiiki' 
“artistai” sugeba duoti vien ne*- 
kanų skonį dailės, tik karikatūu- 
rą jos (dailės) visokiomis šlyk- 
ščiausiomis “kripėm — ripėna”. 
vienok ten lietuvių dažnai lanko
masi.

Kam dejuoti, kad trūksta 
žmonių pasiaukavusių dailei j 
gu jų neužjaučiama, juk tokie 
apystovose, kam ateis mintis 
kunti įstatyti save į betikslę at
eitį. Mūsų artistams lieka bėgti j 
svetimas scenas, arba vien sau 
“drožti”. Taigi “klerikalai” tau
tiečiai, kur jūs buvote tą vaka- 
rą? Jau nesiteirauju apie socija
listus, kuriems dailė, tai zero.

Gyli.

CHICAGOJE.
Statement of the Ownership, 

Management, Circulation, etc., of
“Draugas” published weekly at 
Chicago, Illinois, reąuired by the 
Act of August 24, 1912.

Editor, Rev. F. Kemėšis, 717 W. 
18th str., Chicago, III., Managing 
Editor, Pr. Šivickis, 1800 West 
46th str., Chicago, III. Business 
Manager, Rev. Alex Skrypko, 
4557 S. Wood st., Chicago, III., 
Publisher, Draugas Publishing 
Company, 1800 West 46th str., 
Chicago, III. Owners Lithuanian 
Roman Cath. Association, Rev. T. 
Žilinskas, Prez. Known bond- 
Irolders, mortgagees, ant other se- 
eurity holders, Holding 1 per cent 
or more of totai amount of 
bounds, mortgages, or other 
eurities — none.

Alexander Skrypko,
Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before 
me this 26th day of March, 1914,

John J. Zolp,
(Seal) Notary Public,
(My commission expires April

29th, 1917.

500.00
58.00

175.00
820.00

..332.00
1,087.00

Manhattan Lumber Co 
D. E. Kinsella ........
J. Bonnicksen .........
G. J. Kirk .............................................. 195.00
F. C. Nicols ............................................ 197.00
Ch. McErlean comm Mort ex ................ 133.35

••••••<
se

Atlieka ...................................  $ 3,627.17
Ineigos 1912 m.;

Wilkes-Barre, Pa............. ..................$ 385.75
................................. 25.00
................................. 83.30

Kasakaitis

D. E. Kinsella ..
W. M. St. Clair Co. 
Pearlman, vveatlier strips 
Pietelis už 
Pietelis už

45.00
62.00
90.00

ž tvartą .................................... 200.00
tvartą 100.00

Viso: .............. $ 11,302.54
Sykiu: — ineigų: .............$11,860.74

Išlaidų: .................. $11,302.54

, Atlieka: .............$ 558.20

Ineigos 1913 m.:
Kun. J. Dumčius .................................. $ 50.00
Iš Minersville, Pa................................... 208.30
Kun. V. Matulaitis .................................. 50.00
Iš New Philadelphia, Pa............................ 181.00
Iš Plymouth, Pa.................................... 126.00
Iš Shamokin, Pa.................................... 72.00

J. šujšinskas ..............................  50.00
P. Kodis ......................................... 25.00
N. Petkus ........................................  25.00
J. Krasnickas .........................   20.00
A. Jusaitis ..................................  50.00
J. Ambotas .................................... 50.00

Iš Freeland, Pa........................................
Iš Pittston, Pa.........................................  182.05
IšDuryea, Pa................................................. 31.85
Iš Kingston, Pa......................................... 284.65
Kun. N. J. Petkus ................. . . .  j»........... 25.00
Iš Maspeth, N. Y. .. ................................. 30.44
Iš Homestead, Pa..................................... 334.90
Iš Pittsburg, Pa. (Šv. Kazimiero parap.) 587.30
Kun. J. Halaburda ................................. 50.00
Kun. V. M. Vaišnoras ............................ 26.00
Iš Pittsburg, Pa. (Šv. Vinc. parap.) .... 105.00
Iš Vandergrift, Pa.................................. 42.00
Kun. I. Abromaitis, .............................. 25.00
Iš Du Bois, Pa......................................... 119.66

................................. 50.00

Geras balsas.
Svečias. Tamstos žmona turi 

puikų ir skambų balsą, kaip gra
žiai ji dainuoja, net miela klau
syti.

Vyras. Tamsta tik girdi mano 
žmoną dainuojančią, bet kad 
išgirstum, kaip su manim barasi 
— tai sakytum balsas 1

Mokykloje.
Mokytojas. Antanuk, pasakyk 

kas sutvėrė šituos kalnus, ku
riuos matai per langą.

Vaikas. Negaliu žinoti, pons 
mokytojau, nes dar tik tris mė
nesiai, kaip persikėlėm čia gyven
ti.

Neįspėjo.
Ponas į tarną. Kodėl tavo no- 

ai8 taip raudona. Ar tik ne nuo 
degtinės?

Tarnas. Ale kur tenai nuo deg
tinės, tai nuo gryniausio spirito.

Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.

J. šupšinskas .................................. 50.00
M. Pankauskas ...................................... 30.00
Fr. Jakštys .................................. : 25.00
A. Briška ....................................... 20.00
M. Augulis .................................. « 20.00
V. Bukaveckas .......................   127.00

Iš Worcester, Mass. ....................   132.50
Iš 1 Homestead, Pa...................................... 59.55
Iš Toronto, Canada .............................. i 18.75
Knn. J. Kuras „ ................................ : 87.50
Iąiq$cranton, Pa.........................................  585.50
Kun. V. Dargis.........................................  50.00
Iš Mahanoy City, Pa................................ 204.75
Kun. K. Urbanavičius ....................    50.00
Kun. J. Petravičius ..........................  25.00
Kun. K. Ambrozaitis ............................... 300.00
Iš AVilkes-Barre, Pa. 41.71

Kun. M. Krušas ................ . ...................
Iš Melrose Park, III................................... 107.50

....................... 50.00
41.70 
25.00

...;................ 25.00

....................... 59.00

Kun. J. Dumčius ...................................
Iš Minersville, Pa...................................... .
Kun. I. Abromaitis ..................................
Kun. V. Dargis ....................;.................
Iš Mahanoy City, Pa................................
Iš Omaha, Nebr.   .................................... 132.25
Iš Kansas City, Kan................................. 93.75
Iš AVaterbury, Conn.................................. 73.00
Iš Kenoshfc, Wis......................   116.05
Iš Racine, Wis............................................. 71.50
Kun. V. Dargis ....................................... 25.00
Iš Mahanoy City, Pa................................ 50.00
Iš Cleveland, 0............................................. 25.00
Kun. J. J. Kaulakis r.............................. 500.00
Iš Philadelphia Pa., (Šv. Kazimiero par.) 654.25
Kun. J. Lietuvininkas ............................ 100.00
Iš Baltimore, Md....................................... 903.35
Iš Chicago, (Šv. Antano parap.) ............. 222,95
Iš Šv. Kryžiaus parap., Chicago, III. .. 1,233.80
Susiv. Liet. R. K. Amerikoje .................. 398.32
Kun. V. M. Vaišnoras ......................... 50.00
Iš Mt. Carmel, Pa.................................. 349.25
Kun. J. J. Kaulakis .............................. 100.00
Nuo Seserų paimta .............................. 393.00
Smulkesnių aukų ....................................... 47.00

Iš Visų Šv. parapijos Chicago, ................. 699.55
Iš Šv. Jurgio parapijos Chicago ....... 553.45
Susiv. Liet. Rym.-Kat. Amerikoje .... 300.00
Iš Baltimore, Md....................................« 47.00
Kun. J. J. Kaulakis .. .............................. 200.00
Nuo Seserų paimta ................................ 75.00
Nuo Seserų paimta ............................... 4,617.55

Viso: ....................................... $9,302.11
Nuo 1912 m. liko: ...................... 558.20

>•••••< $9,860.31
m.

212.50
175.00

Viso ineigų: .
Išlaidos 1913

Union Trust Co., nuošimtis .............
Cont. & Com. Tr. & Sav. Bank, nuoš
St. Marcinkevičiui už anglį ,......... . 262.85
Vištinyčia ................................................ 90.00
Mažmožiai .........................................................41.36
Special assessments .....................  450.00

........................... 40.00

Nuo 1911 m.
Viso: .... $ 8,233.57 

liko: ........... 3,627.17

ineigų........................$11,860,74
Išlaidos 1912 m.;

Charleton Nursery Co., už medžius .... $
Stock Yards Sav. Bank, nuošimtis ....
Cont. & Com. Tr. & Sav. Bank, nuošim.
Charleton Nursary Co........................
Taksos ir assessm. už 2 lot. aKp................
Special assessments Vienuol.....................
W. J. Folk už anglis ...............................
F. C. Nicols (paiting) ...........................
Kandidačių užlaikymo Scrantone, Pa. ...
A. Mikalauskas (painting) ..................... 120.00
A. Valančius (gas A eleetr. fixt.) .......... 85.00
Stock Yards Savings Bank, nuošimtis .. 450.00
Cint. & Com. Tr. A Sav. Bank, nuošimtis 175.00
Stock Yards Sav. Bank, nuošimtis ........., 60.00
Kandidačių užlaikymas Srantone ........ . 188.00
Daprato Statuary Co........................ ...... 12.35
L. Pietalis Už darbą Vienuolyne 41.30

Viso

79.73
310.00
175.00
79.73

7.41
124.42

5.80
56.75

375.00

McGarry (Sevverage)
R.,Finu, lavvyer ................ ......................., 18.00
McGarry (kanalizacija) ;................ 129.00
G. II. Kirk (Heating) ..... ....................... 680.00
Union Trust Co., nuošimtis .................... 212.50
N. AV. Mut. Life Ins. Co., nuošimtis ....... 750.00
Stogo pataisymas.............. ............ ......... .. 25.00
Union Trust Co., nuošimtis.....................  212.50
Cont. & Com. Tr. & Sav. Bank, Nuoš. 175.0C
Hingen J. J. (plumber) ...................... 99.00
McGarry ...............................  100.00
Stogo pataisymas ..........    25.00
Union Trust Co., nuošimtis..............   212.50
Cont. & Com. Tr. & Sav. Bank, Nuoš. ...r 175.00
Hingen J. J. (plumber................................  99.00
McGarry ..................................  100.0(
McGarry ...........................................................50.0(
Tornado insurance .....................12.00
Merchants Loan & Sav. B. nuošim............. .« 137.50
D. E. Kinsella (sewerage) 25.00
General taxes už kapelianiją . ............... . 141.7
Darbininkams ..................... ..........17.00
J. J. Donohue (Eleetr.) .. .......... ... ... ... .. 116.0 i
H. Pasmussen (water spouts) .........  9.00
Worthman ASteinbach, architects 142.00
P^teįlB ••••••«•••«•• .j. • • • *: 150.0
Merchants Loan A Sav B. ntrošim.............
J. S'rnad už 4 aukšto išbaigimą 
incorporation lėšos >• • • .•«•••••••••••••*)
Darbininkams ....................... <.................
Directory for Novicea

Kovo 29 d. atsibuvo insteigia- 
masai Šv. Kryžiaus parapijos ant 
Town of Lake labdaringos drau
gijos susirinkimas. Susirinkimas 
atsibuvo parapijos svetainėje. 
Susirinkimą vedė vietinis klebo
nas kun. A. Skripka. Apie tokios 
draugijos reikalingumą kalbėjo, 
be pirmsėdžio, kun. F. B. Serafi
nas, J. J. Elias ir Stankus iš Ro- 
seland, III. Jų kalbose paaiškė
jo kad, tokios draugijos įsteigi
mo reikalaująs pats gyvenimas, 
jietuviai nors daugumas atke- 
iavo tik ant trumpo laiko, bet 

nepajunta, kaip užeina senatvė 
ar koki nelaimė tada turi eiti 
prašyti sau pagelbos. Tokio var
guolio gyvenimas — neužvydė- 
tinas: svetimtaučiai jo priimti 
nenori, lietuviai sušelpti negali, 
nes neturi savo tam tikslui orga
nizacijos. Vienas kelias lieka el
getauti. Ir vargsta taip iki am
žiaus galo. Gi su likusiais naš- 
aičiais bei našlėmis dalykas dar 
)logesnis. Mirus tėvams, jų pa
likę vaikai, būtinai .turi eiti 
svetimtaučių globos namus, ku
riose netik ką ištautieja, bet ir 
vargo daug kenčia, ypatingai tie, 
kurie nemoka anglų kalbos. 
Kun. F. Kemešiui paaiškinus 
draugijos veikimo dirvą, papras
tais nariais užsirašė 41 ir nariais 
globėjais 8; iš viso 49 asmens.

Prisirašiusieji nariai išrinko 
valdybą, kurion inėjo kapelionu 
vietinis klebonas kun. A. Skripka, 
pirms. Jonas Viskontas, vice- 
pirm. Kazimiera Varonavičienė, 
prot. rast. M. šiaučuvėnas, Fin. 
rast. Juozas Juodeikis. Kasos glo
bėjais išrinkti Antonina Vaičiu- 
laitė, Rozalija Dajovaitė ir Motie
jus Dobilas.

Po išrinkimui narių buvo pri
imti įstatymai su kai-kuriais pa
taisymais. Įstatymai buvo sura
šyti pirmiau, bet pradėjus juos 
susirinkime svartyti pasirodė kai- 
kas taisytino. Draugijos priim
tieji įstatymas bus talpinami

Drauge”. Baigianties susi
rinkimui nutarta, kad kasininkas 
užstatytų už save kaucijos 1000 
dol. ką jis ir apsiėmė, ir kad 
Verbų nedėlioję turėti susirinki
mą ant kurio bus ieškomi drau
gijos veikimui keliai. P.

Kovo 22 dieną, Apveizdoa Die
vo bažnyčioje atsilaikė atlaidai 
keturesdešimties. Per visas tris 
dienas nuostabiai gražus oras pa
taikė, kas paragino vaikščioti 
žmonėms į bažnyčią. Žmonių pec 
visas dienas bažnyčioje buvo tiek 
daug, kad ne tik bažnyčią buvur 
pilna, bet ir trepai vedantieji j jį 
buvo apstoti žmonių. Išpažinties 
atliko apie porą tūkstančių ima- 
nių. Kunigų visas dienas buvo aė- 
toniolika, kurie suvažiavo iš Chi- 
cagos apylinkės, liet. parapijų- 
Negalėjo atsigerėti matant taipr 
skaitlingą būrelį lietuvių — kuni
gų, atsilankiusių pagelbon vietn* 
niems kunigams minėtos parapi
jos. Neprošali bus paminėti ne 
bažnyčios chorus, kurių jau turiz
me du: vieną suaugusių kitą mv 
žų vaikučių, chorai pilnai užsntaru 
navo pagyrimo. Didžiųjų choras 
per visas dienas giedojo keturias 
balsais Mišparus, mažųjų gi pas-, 
kutinį dvi dienį per sumą, kaip 
vienas kaip ir kitas choras labsą 
gražiai pagiedojo, kas verčia st»* 
bėties, kaip tokiuo trumpu laikm 
vietinis vargonininkas, ponas 
Aleksandravičius, taip granai: 
juos sutvarkė. Už tai parapijonas 
tariame jam ačiū. Parapdjoaa*.

Kovo 29 d., “Aušros” svetainė
je Moterų Apšvietos Draugų* 
parengė moteroms paskaitas. Pa
skaitą skaitė Dr. Z Rutkauskai
tė, ir kalbėjo poni Olševakieoė. 
Po prakalbių buvo leista Uaa-i 
sti klausimai moterų sveikata* 
srityje. Klausimų tiek daug ahrik 
rado, kad per paskirtaji laik< 
gerbiamoji daktarė nesuspėjo ap
sakyti. Taipgi ateinančią sa 
tę vėl bus susirinkimas toje 
vietoje, atsakynės į įvairins 
terų klausiamus klausimus. Dr» 
Z. Rutkauskaitė ir poni Olsaaa 
kienė. Susirinkimas prasidės 21 
vai. po pietų.

Tai yra bene pirmas Atsitikt* 
mas, kuriame moters girda* 
išaiškinimą moterų ir kitokių li
gų viešai ir teisingai. Kad tač 
joms reikalinga, tai matosi iš ta^ 
kad susirinkusios pilte pilė klau
simus ir visą laika atidžiai klau
sė joms suteikiamų aiškinimų.

Patartume moterims nepraleisti 
progos ir ateinančią nedėlią.

137.50
5,050.00

10.00
16.40
50.00

Viso. $ 9,746.82
Sykiu — ineigų: $ 9,860.31

Išlaidų: $ 9,746.82
- Atliko:... ♦ 113.49

Nedėlioję, 29 kovo, liuli House 
svetainėje buvo lietuvių koncer
tas, kurį surengė žinomi lietu
viams artistai: p-lė O. Klimavi
čiūtė ir p. A. Pocius. P-lė O. 
Klimavičiūtė atliko vokaliską 
programo dalį, p. A. Pocius — 
muizikališką dalį, kurią išpildė 
dideliais vargonais. Šis gabus ar
tistas labiai puikiai valdo 
milžiniškus vargonus: platus, pil
ni triumfo tonai kelte kėlė dva
sią ir ištiesų žadino džiaugsmo ir 
išdidumo jausmus. Kitą progra
mo dalį p-lė O. Klimavičiūtė ne
paprastai gerai atliko: jinai ty
ru, išlavintu balsui, be to dainuo
dama žymiausius veikalus, paro
dė, kad dainavimo srityje yra 
specialistė, žodžiu, koncertas da
vė gerą įspūdį.

Bet nemalonus faktas, kad lie
tuviai ligišioliai dar nepriaugo 
prie prakilnios dailės supratimo, 
ką paliūdija toks įgnoravimas 
koncertų surengtų gerų norų žmo
nių. Na, ką gi mūsų inteligentai? 
Nejaugi jiems nerūpi tikras me-

Kovo 29 d., S. Gavrilavičia 
svetainėje buvo parengtas drau
gystės “Dr. V. Kudirkos” kon-* 
certas su prakalbomis.

Pirmas kalbėtojas p. J. G. La-» 
veskis kalbėjo temoje “Lavinimu* 
si valia”

Kalbėtojas, patardamas kieM 
vienam, auklėti savyje tvirtą ▼»- 
lią, ir lavinties, tarp kit-ko pasakė 

jog, netik ką ypatos silpnos vu- 
lios tampa nenaudingais draugi
jos nariais, bet taip-pat, dažnai 
būna apgaįjštinas ir jųjų pačių.
gyvenimas.

Po prakalbai, p-lės T. Mastams* 
kaitė, ir S. Staniulytė atvejais pu- 
skambino ant piano, kas pnbliksk 
labai patiko. P. Stuogis, sudaina
vo solo kuo ypatingai nepaprau- 
tu savo balsu patenkino publiką. 
Sarpalius pagriežė ant smuiko*.

Gerb. M. Jurgelionienė, kalbėjos 
temoje “Lietuvaitės Chics 
kalbėtoja gražiai išaiškino 
jos viso turi nukentėti: — 
tingai, tos, kurios yra tik-ką ap
važiavusios iš Lietuvos.

Kalbėtoja tarp kit-ko papeikė 
vyrus, užtai kad jie netik ką; 
nepadeda, bet dar trukdo, 
baigdama, ragino Mergaitės 
kyti mokyklas, šviesties, ir 
ties į Jaunimo draugijas.

Po prakalbai, dar kvartetam 
(keturiese) p. V. Sarpalius, pu



Jakutis, p. P. Stuogis, ir J. Stan
kevičius keletą karti; padaina
vo įvairių dainelių, potain trįs 
broliai Sarpaliai, sugriežė ant 
atnuikų. padainavo sdlo p. Pr. 
Jakutis, p-lė T. Maslaudkaitė 
paskambino ant piano. Be to, 
dar muzikalia kvartetas palink
smino savo muzika..

Ant galo, kalbėjo gerb. "Dr. 
A. K. Rutkauskas temoje “Blai
vybė” kalbėtojas, plačiai, mok
sliškai išaiškina alkolians veiki
mą žmogaus kūne.

Abelnai, svečiai buvo kuoge
riausiai pateukiuti. Ypatingai 
visus ževėte ževėjo, smuiką, pia
nu skambintai ir dainos.

Žmonių buvo vidutiniškai.
F M. A.

gos) draugijų rengiamojo Jubi
liejaus vakaro paminėjimui Lietu
vių dešimties metų spaudos su
kaktuvių.

Įnešimas, priimtas. Išrinko tris 
komitetus, ir nutarė pagal savo 
išgale prisidėti.

Po kuopos reikalų, svarstymui 
.perskaitytas laiškas dėl liet. Vė
liavos. Kuopa nutarė pranešt į 
laikraščius, kad tuo reikalu, kreip
tųsi į L. M. Br, Vilnioje.

Po susirinkimui, vienas narių 
skaitė refertttą temoje: “Mote
ris, ir politika”. Skaityti nusisekė 
neblogai tik ką žmonės po ilgų 
svarstymų draugijos reikalų nu
vargę J nelabai benorėjo klau
syties. Susirinkimas tęsėsi iki 11 
vai. vak.

T. M. D. 28 kp. Narys.

Reikalingas
tekstinis zeceris, ataii aukite pas

Universal Printing Co.
227 LlndenSt., SCRANTON,TA.

Reikalinga lietuviškos kalbos 
mokytoja. Norinčioji tą vietą 
užimti turi būti pabaigusi kokią 
nors vidutinę arba angštesnę mo
kyklą, ir gerai mokėti lietuviš
kai. Mokinti raikės tik lietuvių 
kalbos, — anglų mokina seseris.

Kun. N. J. Petkus,
259 North 5th St. Brooklyn, N. Y.

Praėjusią vasarą miesto daly
je vadinamoj Brighton Park, pra
dėjo tvarkyties nauja lietuviška 
parapija. Prie tos parapijos žada 
prisidėti lietuviai apsigyvenę tarp 
Westeru ir Kedzie avė., pradė
jus nuo 48 iki 38 gatvės. Para
pijos išrinkti komitetai buvo nu
važiavę pas arkivyskūpą prašy
ti leidimo ir kunigo organizato
riaus, bet arkivyskūpas nei 
vieno, nei kito nedavė, paaiškin
damas, kad nėra pradžiai pini
gų ir permaža bus parapijonų.

Parapijonai tai sužinoję parin
ko jiems tinkamą vietą (44 gatv. 
tarp California ir Fairfield avė.), 
bet toji vieta nepatiko Brighton 
Parko lietuviams ir jie nuo para
pijos atsisakė. Pasiliko tik viena 
pusė, taip vadina nuo Western 
avė. Buvo laikyta keletas viešų 
susirinkimų, kuriuose tartasi, 
kaip užpirkti žemę, kuri jau buvo 
parinkta.

Rugsėjo 7 d. išrinkti nauji ko
miteto nariai iš 13 asmenų. Iž
dininkas ir raštininkas uždėjo 
reikalaujamą kauciją ir apipirkta 
19 lotų, kurie kainuosią 5,200 do
lerių: Komitetas sudėjo 500 dol. 
(paskolą) rankpiningių. Tuo pa
čiu laiku prasidėjo rasties ir inei- 
gų: aukų surinkta 222 dol. Su
rengtuose “fėruose” ir baliuje 
uždirbta $165.56 — išviso $382.56, 
Išmokėtų už žemę (mėnesinė) 
190 dol., už spaudą, kasininko 
bansą, pakvitavo  jimo knygutės, 
antspaudą — viso $54.72. Komi- 
<ęt»į atmokėta paskolos ^0 dol. 
H Mriso išmokėta $294.72. Kaso
je liko $87:84.

Taip dalykams stovint pasiro
dė, kad kasoje per maža pinigų 
apmokėti užsilikusią mėnesinę 
mokesnį už žemę. Aukos silpnai 
plaukia. Pradėta vėl daryti su
sirinkimai. -Pinigų nėra, o agen
tas nelaukia. Sutarta kam nors 
tuos lotus parduoti. P. Pilitau- 
skas inmokėjo reikalaujamus pi
nigus ir pasiėmė sau parapijos 
žemę. Bet tai nepatenkino kai- 
kurių parapijonų ir vasario mė
nesio susirinkime atsirado du 
žmogų, kurie sugrąžino pirkėjui 
pinigus ir žemė vėl pasitiko para
pijai.

Toji miesto dalis spėriai auga 
ir manoma, kad lieuvių ten apsi
gyvens gerokas skaičius, taigi ti
kimas, kad ir parapija galės čia 
užsilaikyti.

St. Amičauskis, 
i Pirmininkas,

A. Prečinauskas,
Raštininkas

Kovo 26 d. apvogė J. L. Ukso 
žinomo bankieriaus namus, vagįs 
inėjo į užrakintą 'kambarį, tarp 
4 ir 7 vai. vakare, ir išnešė viską 
kątik galėjo sugriebti. Ypatin
gai išnešė daug drapanų, kurių 
buivo apie 200 dolerių vertės. Iš
nešė visas drapanas, pradėjus 
nuo žieminių rūbų baigiant nos- 
šnipštėmis. Viršutiniuose kamba
riuose gyvenantieji nieko neju-. 
to. Vagis ligšioliai nesuimti.

Pranešimai.
St. Bonaventūre, N. Y.

Šiuo, Šv. Bonaventūro semina 
rijos ir kolegijos lietuvių-moks- 
leivių varde, ištariame gerb. 
p-niai A. P. Bredickienei širdin
giausią ačiū už gausią įvairio tu 
rinio (75) knygų auką ir už pen 
kių metų “Draugijos” komple 
tus, paaukautus mūsų “Literati 
nės Maironies Draugijėlės” kny
gynėliui; taip-pat nuoširdžiai lie 
kame dėkingi už “Vairo” ii

Vilties” laikraščių siuntinėji
mą.

Su pagarba. *
A. Tamuliunas,

pirmininkas
J. Svirskas,

raštininkas

Redakcijos Atsakymai.
D. Stakomis Rašykite iš savo 

krąšto. Stengkitės rašyti kuo- 
trumpiansia. paminėdami tik fak
tus. Įvairus išvadžiojimai ir po
lemika korespondencijoms netin
ka.

J. Rustaška “Draugo” 13 nura. 
tilpo panaši korespondencija. 
Tamsta suvelavot. Rašykite ką 
daugiau.

S. M. BkmettKpetis, ir k. Tam
stų žinntės tilps sekameitresė ‘D.’ 
numeriuose. -Pristigome vietos.

Reikalinga apsišvietusi jauna 
lietuvė, kuri šneka lenkiškai ir 
nori turėti nuolatinį darbą. Turi 
būti vikri ir švari. Gera ateitis 
tinkamai vpatai. Pradžiai algos 
10 dolerių savaitei. Atsišaukti į 
“Draugo” administraciją.

nėję 1522 Shields avė. Chicago, 
III. varde S. L. A. 2-ro apskri
čio Įžanga 35, 25 vaikams 10c.

Pauedelio ir Utarniuko vaka
rais. 13 ir 14 Bal. J. J. Elias 
svetainėje 4600-02 S. Wood st. 
Chicago, III. varde S. L. A. 122 
kuopos Įžanga 35,25 vaikams 
10c.

Ketvergo vakare, 16 Bal. John 
J. Šiliškio svetainėje 8801 Com
mercial avė. S. Chicago, III, 
varde S. L. A. 74 kuopos. Įžan
ga 35, 25 vaikams 10c.

Petničios ir Subatos vakarais, 
17 ir 18 Bal. Strumėlo Bros sve
tainėje 158 E. 107 st., Roselaud, 
III. varde S. L. A. 139 kuopos. 
Įžanga 25 vaikams 10c.

DRAUGO” AGENTAI. 
Paduodame čionai surašą mū

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

CHICAGO, ILI..Kun. Ambrozaitis, 2383 W. 23 Pi. * LDrazdauskas, Juozas 10800 AVabash avė. . į’Oalniinas, Dominikas 6004 S. State st.Jučas, Vineas 3252 8. Halsted st.Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė.,Kun. A. Petraitis, 8801 Saginan avė.
Simutis, Leonardas, 717 W. 18th st.
Gaižauskas, V. 10769 Miebigan avė.

BROOKLYN, H. 7.Balauskas, Matas 119 Grand st.Juozapavičius, Baltras 222 Berry st.Kvedaras, Antanas 213 So. 4th st.

“DRAUGO” SPAUSTUVĖJE 
GAUNAMOS SEKANČIOS 

KNYGOS;
r *aM

NEWARK, H. JT.Brazauskas, J. 202 Jefferson st.Jucys, Petras * 105 Warwick st,Leščinskas, Walter 196 New York avė.
'CAMBBIDGE, MASS.Baranauskas, A. 49 Union st.

Yaisauskas, Antanas 28 School st.
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KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI
gerą, gražų r lab suprantamą, 

v sur Lietuvoje skatomą 
ir gerai žinomą

tautišką savaitinį laikrašti
« A AUŠRA”

JAU LKŽJO.
Iš spaudos “Tarkos” No. 27 

už kovo mėn. Daug žingeidžių 
paveikslų, karikatūrų, gaidų su 
dainelėmis (tinkamos chorams, 
vargonininkams ir t.t.). Svar- 
biasnieji raštai: “Darbininkų
švietėjai, griaudinga drama iš 
lietuvių gyvenimo: Vinco Skune- 
rio gyvenimas (pabaiga); “Lais
vės” kraustymasis į Brooklyną; 
“Naujienų” vistaologija; Tar- 
kainiai, korespondencijos ir 
daugybė juokų bei pilni labai 32 
pnsl. litarų. Kaina 1 num. 15c. 
Metams 1 dol. Prisiųskit pini
gus markėmis bei money orde
riais. adresas:

Tarka Pub. Co.
Box 103, Lawrence, Mass.

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

Wm. S. COWEN
Drugfijlst

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

t. Tablolė uta Bstsyšto katobsubosa.Parašė Kardinolaa Wiaenum, Vertė Vytautas. Labai graži apytaka ii 
pirmutinių krikščionybės amžių.Kaina »1.«

2. Oliveris Twistai. Paražė Charles 
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra 
tai labai graži ir interesinga apy
taka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laikų, nesigai
lės pasipirkęs žiu knygų. 520 po
slapių. Kaina ............41.00

8, Kodėl neini llpsžintles? Paražė kun Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun V. D. Dideliai naudinga knyga Sumuša visus bedievių argumentu? priež išpažintį. Reikalinga pasiskai tyti kiekvienam Amerikoje gyvenat čiam lietuviui. Kaina 26?
4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa veikalėlis ii liaudies gyvenimo. Lenkiškai parašė Karvatova. Vertė A Vėgėlė. Eiles todėjo A. Žalvarni*Labai tinka scenai Kaina 15c
5. Užkrečiamųjų—limpamąją ligų ižaiplėtojimo budai ir kova su joml>Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga reikalinga kiekvienam šeimininkui Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo ti nuo daugelio ligų. Kaina lfxS. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga brio įduotas tautų kongresui Londone. Labai įdomi knygutė Pelnas iš šios knygutės eis Lietuvių Infor maejos Biurui Paryžiuje. I Dalis.

Kaina .................... 10c.
II Dalis ..........      10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vair Į ELIZABETH, N. J.delis. Lenkiškai parašė Kazimierr Steponavičius, Jonas 214 Ripley Place Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė

WATEBBUBY, OONN.
Buškus, Boleslavas 866 Bank st.

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

BATAVIA, ILL.
Kun. Course, Bobert «

EKETEE, N. H.
Babovičius, V.___  16 Myrtle st.

CICERO, TT-T,
•Kun. A. Ežerskis, 1506 S. 49th Ct.

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

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

EIL VER CREEK, PA.
Gudaitis, Antanas

LAWELL, MASS.
Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st.

LOWELL, MASS.
Kun. Jakaitis, A. 94 Bradford st. 
Ramanauskas, A. 101, Oak st.
Skusevičia, Tamas 40 Cantillion st.

MONTELLO, MASS.Juška, Vincas 129 Melrose st.
NORWOOD, MASS.

Pieža, Jonas 568 Pleasant st.
Jarusevižia, Jonas 1048 AVashington-st.

BOSTON, MASS.
Valiukonis, Petras 261 Broadway
Švagždys, Leonas 261 Broadvvay
Mikalauskas, Povilas 248 4th st.

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

meriui pardav. 5 kap.
Užsienyje: 3 r. 50 k., pusei metu. 1 r. 75 k. 3 mėn. 85 L
“AUŠRA” vedama kat.-tautiškoj dvasioj. “AUŠROJE” 

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

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

“AUŠRA” rašo labai suprantamai, kad visi lengvai galėtą 
skaityti.

“AUŠRA” duoda per mėnesį du kartu priedą “MŪSŲ 
ŪKIS” ir vieną priedą “GYDYTOJAS”, kur rašo specijalia- 
tai, tam tikras mokslus išėję žmonės.

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

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

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

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

Siunčiant pinigus ir rašant “Aušrai” reikia padėti toks 
adresas: Vilnius, “Aušros” redakcijai, prie šv. Mika.1nja.in 
bažnyčios.

ė 4SPINDULYS”

Kovo 29 d., M. Meldažio svet. 
atsibuvo “Lietuvių Rubsiuvių” 
suruoštas teatras ir prakalba..

Vaidino Dramatiškas Rat. L. 
S. S. VIII Rajono. Atvaidino 
“Svetimas Dievas” dramą trijų 
veiksmų Br. Vargšo.

Vaidinti pasisekė neblogiau
siai.

Po vaidinimų, kalbėjo p. R. 
Gugis apie darbininkų “Uniją”. 
Iš pradžių kalbėtojas išpeikia 
lietuvius užtai, kad nemokyti. 
Girdi, lietuviai, lenkai, slavokai 
ir t.t . yra tair.siauei žmonės, už
tai girdi sunka juos ir prb Uni
jos prirašyti. Gaila, kad kalbė- 
to jas pirmu prisipažindamas, kad 
lietuviai tamsuoliai, o paskui iš
peikia lietuviškas apšvietos įstai
gas, kuriose jie galėtų apsi
šviesti — mokyklas. Ant galo 
klinvo ir vietiniams laikraščiams. 
“Lietuvai”, “Katalikui” ir 
“Draugui” už tai, kad jie ne
sirūpiną darbininkų reikalais. 
Girdi, jiems tik terūpi kokie 
ten “Naupnlaikini”, kuriais dar
bininkai negali patriūraudoti.

Patėmijęs.

Apgarsinimai.
CIGARŲ DIRBĖJAMS.

P. Plonijaaas Zeman štai ką
mums parašė: Vyrai ir moters 
dirbdami prie cigarų turi visą lai
ką sėdėti ir visą laiką alsuoja 
intraukdami tabako dulkes. Jie 
paprastai tori Trenką apetitą, 
yra priverSti pamesti savo darbą. 
Tokiems, ypatingai merteroms, aš 
patariu vartoti Trinerio karčiojo 
Vyno Amerikonišką Elixirą, ku
ris labai naudingas prie tabako 
dirbėjams K. Antos, Eva Zatka, 
St. Granee, J. Zatka ir as jį var
tojau ir kitiems patariama. Jū
sų Florijonas Zeman, 178 Li
berty St., Allentovvn, Pa.” Tai 
yra tiesa kiekviename užsiėmime. 
Trinerio Karčiojo Vyno Ameriko
niškas Elixiras išvalo kūuą, ku
ris yra pilnas nereikalingų da
lykų, priduos sveiko apetito ir 
pataisys užkietėjusius .vidurius. 
Aptiekose. Jos. Triner Manufac- 
turer, 1333—1339 So. Ashland 
Avė., Chicago, UI. Visuose skau
smuose vartok Trinerio Linimen- 
tą.

RACIUNO KELIONE PO 
LIETUVĄ.

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės 
LietnVbsT Lietuva judomuose pa- 
veksluose jau Amerikoj©. Pir
mu kartu Lietuvos judėjimas gy
vuose paveiksluose mūsų histori- 
joj. Nepamirškit ateiti ant šio 
perstatymo, pažvelgti į savo gim
tinį kraštą, kurį apleidot. Nekar
tą ap gailaujant mūsų paliktos 
Tėvynės. Daugumas sAo: “trok
šta mano širdis dar kartą Lietu
vą pamatyt”....

Pamatę prieš savo akis vaiždą, 
perstatantį Lietuvoje gyvenan
čius mūsų likusius brolius ir sesu
tes bei senelius, pamiršim savo 
kartųjį kasdieninį gyvenimą ir 
nevienam užžibės ant veido 
džiaugsmo spindulys.

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

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

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

Seredos ir ketvergo vakarais, 
8 ir 9 Bal. Lenkų Sokolų svetai-

Tinksblaivininkų rengiamiemsiems vaka rams. Kaina 10c
8. Trumpas Katekizmu. Be šito katekizmo engali apsieiti, jei mokini vai kų poterių. Kaina 10c
9. Apsvarstyk! AtUauriems misijų pa minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks lų. Šita knygutė kabai reikalinga visiems, kurie gedėjo Tėvo Kaži miero oamrikalas.'Kgina tiktai Be
10. Katekizmu Spte Alkoholių. U

Prancūzų kalbos 'Veftė J. P.. Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku
rių kiekvienu geras žmogus pri
valo perskaityti. 82 pusi. Kai

šą ........................... .............. 5c.
11. Tiesos žodis Socialistams. Pa

rašė Kunigai.
Bita knygutė parodo, kokio yra

•rasų socialistai ir kokiu ginklais ka 
rauja ra bažnyčia. Būtinai turi jų 
perskaityti. . >, ?į Kaina lOe.

U Ar Kristai tarėjo brolių ir ss-

Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus ra bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. ' Kaina Be.
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum

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

15. Apaštalystės Maldos Statutu. Yra
tai naudinga knyga organizavimai 
Apaštalystės Maldų Vienybėje Sai- 
džiausios V. Jėzaus Birdiee Broli
jos 132 pusi. Kaina ........  250.

16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. H
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., Chicago, III.

BALTIMORE, MD.Pautienius Juozas 722 Lezinton st
NEW YORK, N. Y.Navickas, Jonas 32 Dominick st.

BRIDGEPORT, CONN.
Saučūnas, Jonas 41 Johnson st.

HARTFORD, CONN.Kneizis, Antanas 41 Capital avė.
NEW BRjlTAIN, CONN.Kun. J. žebris, 396 Ohurcb B t.

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

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

PITTSBURGR, PA.Abeeiunas, P. .V 1910 Carson st. 
OONNERTON, PA.Laukonis A. P. O. Box 5 Ssh. County

VVILKES BARBE, PA.Kun. Szupšinskas, 190 8. Meade, st. 
WAUKEGAN, ILL.Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st.
CHICAGO, ILL.

J. J. Polekas, 1802 W. 46th St.,
Athol, Mass.

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasnlis, 3604 Deodar ak, 

Brooklyn, N. Y.
J Raudonaitis, 840 Grand ak, 

CLEVELAND, OHIO.
Knn. J. Halaburda, 1389 E. 21 at

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. denkis, 2118 St. Clair aven

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

PITTSBURGH, PA.
P. Zaveekaa, 425 Pacvon ak, 

PITTBTON, PA.
Liet. Knygynas, 72 N. Main at., 

WILKE8-BARRE, PA.
J. Stnlgaitis, 122 S. Meade sk,

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 doraigyventi, parodo, kų reiškia visų metų šventės ir Bažnyčios ceremonijos.
“Spindulys“ aprašo Šventųjų gyvenimus.“Spindulyje“ ras skaitytojai ir žinii^ kas dedasi pas mus ir visame pasaulyje, --o ypatingai daug papasakojama, kas girdėti Kata- 

ėikų Bažnyčioje, Ryme ir kitur.“Spindulys“ mokiną, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva, lietuvių ihuma Dievo ‘duota kalba. ‘ 1
* *Bptndniys* ’ dueda daug kitokią gražių dieveboimingų pasiskaitymų. 
Uetavls-bataUkas, užsimokėjus X rub. 60 kapn gaus per visos metuslaikraštį, kur ras daug aavo dūžiai maisto.“Spindulys“ užsisakant pačte atsieina 1 rb. 60 fc, pusei metų — 80 kap. 
Pasižiūrėti siunčiama * ‘Spindulys’ ’ dovanai.

Broli-katalike, pabandyk metama užsisakyti “SPINDULĮ“, 
tikrai nesigaūėsl.Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

SPINDULYS”, Seinai, Suvalkų gub., Russia.<<

“Visada Jums tamauia”
Lackawanna Trust Company

“Bankas, korime joso pinigai nežus”
400 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Bankos tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taippat ir nuo žmonių knrie bastau valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direktoriai yra įgudę finansistai ir bankininkai, kurie laikomi už tnrtia-giausins ir pažangiausius piliečius Lackarrannos pavietė.Mes priimame padėlius pradedant nuo Vieno dolerio ir mokama 8 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienos.Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname greitų nusiuntimų. Mes perkame, parduodame ir mainome visokias svetimų šaltų pinigus.Mes parduodame laivakortes į visas ir ii visų svieto dalių kom- iju kainomis. Teisingumų užtikriname.Mes prirengiame rime legalius dokumentus ir užtvirtiname pas konsulius. Legalia patarimas dykai.Mes samdome tarnus kurie šneka lietuviškai ir visus reikalsa galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.Atvira kasdiena nuo 9 vai. vak.

paniju

T. M. D. 28 kuopa, 28 d. kovo, 
laikytame susirinkime buvo įnei- 
jt prisidėjo prie vietinių (Chica-

Vargonininkas ieškau vietos, bu
vau už vargonininką septyneris 
metus, vedžiau bažnytinį giedoji
mą ant halsų, suprantu gerai ir 
vargonuoju gaidas, turiu nuo da
bartinės vietas klebono paliudiji
mą. Reikale sutaisau gaidas lie
tuviškoms giesmėms ir daine
lėms. Jei bučiau kuriame iš ger
biamųjų klebonu reikalingas mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu:

E. Tareila,
228 River rt., Poterson, N. J.

PARDAVIMUI geležinių dai
ktų ir maliavų krautuvė labai ge
roj tarp lietovių, lenkų, čekų ir 
kitų tautų apgyventoje vietoje. 
Navininkas išvažiuoja iš Chica
gos. Atsišaukite šiuo adresu:'

Antanas Mkalauzkas,
1660 W. 47«h CUm«o, I1L

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau ] užsisakykite

“DRAUGĄ" -•«
visuomenes, politikos Ir literatūros savaitinį lalkražtj,

kurs yra vienas ii didžiausių Ir indomlausių 

Amerikos lietuvių laikraščių.

“DRAUGAS” yra lietnvhj-katelikų darbininkų laikraštis. '' " 1 .
“DRAUGAS” gvUdena svarbiausius gyvuosius lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos 

“Mefcuvtų Rymo-Katalikų Susivienijimo”. Taip-yat “DRAUGAS” yraorgunu “Am. 
Lietuvių RJL Mnųjų Blaivininkų” r kitų kai-knrtų Uetnvių osgmdsaoijų.

prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų 
ir pnMi-

“Draugo1” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA ir GERIAUSIA 
Greitai atlieka įvairių įvairiausius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles. 

——---------- Spauzdiname parapijų ateitas-----

‘DRAUOAS’
MattHtje tari šynUanainz Lietuvos Ir Amerikos mokslo vyrus,

“DRAUGE”

“DRAUGAS’

rimtų straipsnių rasite dngybę svarbių ir indėnių Ratų 11 visos Lletn- 
ir viao pasaulio.
metams 92.00, pusei matų 81.00, užsieniuose metams $3.00, pusei 

|1AO. Norintiems “Drangų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.

Spasdina
pigiai

Raides ^ttttoinos didele - nnaujausiojo patento - 
mašina “Linotype”.

Sutrukūno -darbuse nebus, nes spaustuvė aprūpinta 
pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

Adresuokite ‘DRAUGAS”
18OO.Weat 46th St. Chicago, H\

Konstitucijas, plakatus, tikietus,»•
užkvietimus ir kitokius darbus

“DRAUGO”

DRAUGAS PUBLISHING C0 1800 W. 4Sth St, Chicags, B.
NKši.'

Skaitykit “Draugą“



DRAUGAS
BalandžioJApril), 2, 1914

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.(10 Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINGS FONDU
— ----------------

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

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

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

VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. McDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mįr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
S. E.

ĮKURTA 1867 M.
COR. CLARK AND W. MONROE STR.

0 TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau- 

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

HIŠAL1H SU NUSIMINIMU!!!
Gramafonas ant išmo-
kesžio 10c. kasdiena.

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiųnsime Jums ant 
išmokesčio labai puikų Gramafonų 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite 
Genimas musų gramafonų gvaran 
tuotas kiekvienam rašyta gvarsv 
cija. Išsiųsime naujus specijališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- 
kus Rusiškus ir Maiei-Rusiškus. " 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui:

Liberty Gommercial Co.
233 E. 14th ST., HEW YORK, N. Y.5

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasideti.rašykite ir siyskite pinigus §iuo adresiE

“Broliai Vailokaičiai ITČo.”
Kaune, Rusija-Lietuva

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

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsitėmyti sis svarbus dalykas, kad —

Visi_ pinigai užtikrinami nzkilno-
jamu turtu-žeme, namais ir i. t.

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

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

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

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti j Lietuvą ir pirkti 
iau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Busija.

Tai. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIKTUVI* DKNTISTA*

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Prieisi Olievakio Banką.

Ar Skaitai Kada Laikraitį “LIETUVA?" 
Gal nežinai kur |ą gauti?

4 4 LIETUVAV v

Etna |au 21 metus Chicago, Illinois ku 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių li Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaituola me
tui tik 92.00, pusei metų $1.00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

DARYK DRAUGUS 1 
SU SAVO PINIGAIS

Padėk savo pinigus į 
MARCHANTS BANKING 
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi draugą, ku
ris bus su jumis reikale.

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

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

D. M. Graham, Prez.
$ D. F. Guinan, Ižd. 

MERCHANTS BANKIN6 TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

♦.o

♦ ‘Ir i

Eitra $25.00 laikrodis $5.75
Nepaprastas atsiti
kimas gyvenime.

Gaati paiką (Msšin. 
kelio vyrų ar tdoterų. 
laikrodi. Mes duodame 

Altą gražų auksuotą, bu- 
bultavais tvirtais lukž- 
jtsis laikrodi už $5.76 
Pulkus ant akmenų ėji
mas. Garantotas ant 20 
metų.

Svarba mes pasiųsim
tą laikrodi sa C. O. D. $5.76 expreso lėloma kas 
tik pareikalaus. Duodame tiesą prieš priėmimą 
peržiūrėti. DYKAI AUKSUOTAS LBNC1UOELIS 
Ir PAPUOŠALAI.

EXELSIOR WATCH CO.
90S Athenaeum Bldg., Chicago, III.

i!Plymouth National 

BANK.
Kapitolas bu perviršiu 

1165.000.09.
Šitoji Banka prižiūrama 

Suvienytųjų Valstijų vai- 
džios. Moki 3 nuofi»nttu» 
nuo sudėtų pinigų. GaHiuf 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
išdininkas.

Mandagus patarnavtaaa

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių aty- 

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki

nimui ir išaaklėjimni. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antraša:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

i

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus

viaokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
but atlieku artia-B 
tttkai.

M. 1 Norkūnas
IM MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS.

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno,
• visados imtum

Bordeno pieną

> BORDEN’S

Bell System

Bell Telefono Naudotojai.
Ar kraustysies gegužio 1 d? ,
Jei taip, tai pašauk Offieial 100 dabar ir duok 
įsakymų perkelti telefonų.
Mes prašome prieš trisdešimts (30) dienų prane
šimų persikraustymų tarp balandžio 15 d. ir bir
želio 15 d.
Tūkstančiai telefonų turi būt perkelti trumpu 
laiku. Idant išyengti užtęsimų, paduok įsakymų 
tuoj. Pranešk mums—telefonu. Tuomi sutaupini 
laiką. Jei raštu duodi savo įsakymų, tai svarbu, 
kad paduotum savo telefono numerį sename na
me, tapgi gatvės vardą, lubas ar kambarį savo 
naujame name.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Offlcial 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

Yra tki labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku < 
yra atisitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudm-

puslapių, o kainuoja ’
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

180® W. 46th Street, - Chicago, IU.
Rašyk tuojaus.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof <*vsla- 

pių, didelio formato ir suu.šia 
svarbiausių žinių iš Ame-rikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

"Kiklikai utims $2. puseej metų $1
Užsirašyt katalikas" galima kiek

viename Uit Pašykite tuojaus, o 
gausite vieni, ataliko” numerį pa
matyti veltui.

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

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600--4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigu. Į Banką užėėdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trežią

rrocentą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus 
viaaa dalia svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant viaų 
linijų į krajų ir Ii krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visa Amerika ir Europa.

Musų Banka iidirba visokius raštus ir do
kumentas visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antraša.

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
OYDO (VAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

BONA MORS 
SODALITY

STJAMESCAIHEDRAl

**tre/l,cak.

R. H. Morgan

Išdirbėjas Ke

purių, Kukardų, 

Vėliavų, Antspau 

dų, Sarpų ir ki

tokių tam pana

šių dalykų.

Reikalauk Kata- 

liogo.

3 N; Main S t.,
SHENANDOAH, PENN’A

Telefonas Yarda 720 .

T. SIMENIENG.
Llotuvliho Akušerka

Baigu.i mokslą paga Illinojaus valstijos teise 
Reikale patarnaus dieną ir nak«|.

4534 S. Wood St. Chicago, III.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso cvleto, o 
prenumerata kaštuo|a metams t'« $2.oo; 
pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.5C.
RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

Chicago"SS^a&SSKr* 1645 W. 47th St J

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

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

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

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITTJE” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju

dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kookerativiška bendrovė.. 
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massoėhusetts val

stijos tiesų reikalavimą.
“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.550 me

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

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:
“ATEITIS”

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

__ IRIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.
stiprina Skelpa. sujudina šaknis, plauku* padaro švelnius, blizgančius. Yra geriausia 
vaistas nao pleiskaną (deiitMruff. Vartojant du sr tris kartus savaitėj sustabdo s1inkf.ua 
Plankų. Trlnkie gerai ant skelpo j šaknis kas antrą ar trečia dieną.

Preke 50 centu ir $1.00
F. A. P08ZK0S Aptleka

M « nt O ti_____ — C a. T a! Yni-rla 45^0 fki/.efTn 111

First National BankDu-kart Savaitinis Laikraštis

"SAULĘ”
Jau 25 metai, kaip išeiną kas U- 
tarninkas ir Pčtnyčia. Prąįnuūčra- 
ta kasztuoja metams: AaKerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei meti^ 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiurčjimui dykai, ad

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — C0. 
Mahanoy City, Pa.

PUBLIC SOUARE
Wilke»-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

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

Už s«dėt«a pinigu a*kr. 3-4»ą
nuošimti.

WM. s. Mc LEAN. President, 
FRANCIS DOUGLA8, Cashier

Telephone 9537 Spring.

LIETUVIAI, KREIPKlTBž PRIE SAVŲJŲ! 

KELIAUK LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
visad per

Geo. J. E arta ši aus Agentūrą.

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

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

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

4—5 lašai 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 nž bonką aptiekose
F. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVASHINOTON ST.

jut VAiU7 IM VY Vr\A« ■ •

LAIVAKORTES parduoda ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių 
netik iš New Yorko ir Bostono, bet ir iš visų Amerikos 
portų, kaip tai: Philadelphia, Baltimore, Montreal, 
Portland ir Halifar.*

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

IŠVAŽIUOJANTIEMS j Lietuvą ar kur kitur parupinam pnspor- 
.tus del perėjimo rubežiaus ir atsakančiai prirengiant prie

kelionės.•
PA8IT1NKAM keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone 

ir suteikiam nakvynę keleiviams.
DAVIERNASTI8 padarom pigiai ir visokias Rejentaiiškas popie

ras, kaip tai: atjieškojimą dalių ir paskolintų ant vekse
lių pinigų, su paliudijimu Konsulo viską atliekam teisin
gai, greitai ir pigiai.

REIKALAUK laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir kur 
nori važiuoti j artimiausių 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. 261 Broadway

NEW YORK, N. Y. SO. BOSTON, MASS.

i * 9444444«W$M$44444949444
T. LUCAS

J ► ' UITUVlėKAI KRAOTUV*

o čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
u redalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią 
i Į WKBTVILLE, ELLIN0I8.

s1inkf.ua

	1914-04-02-DRAUGASw.pdf

