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De į a timo Ir patarnavimo 
biuro.

c —
“Draugo” 18-ame num. Dėdė 

A. — pajudino labai svarbų lietu
vių gyvenime klausimą, būtent, 
reikalingumą įsteigti patarimų 
arba patarnavimo biurą. Biūro 
tikslas atsikreipusiam j jį lietu
viui duoti kuodaugiausiai reika
lingą patarimų ir reikale nuro
dyti kurlink kreipties įvairiuose 
gyvenimo atsitikimuose.

Tokios įstaigos reikalingumo, 
manau, niekas nenorės užginčyti. 
Dėdė A. — nurodė daugelį atsiti
kimų, kuriuose biūro patarna
vimas būtų reikalingas. Be nu
rodytųjų yra šimtai panašių atsi
tikimų, nes pats gyvenimas biūro 
reikalingumą mums stato į akis. 
Tik čia kįla klausimai, kas tokią 
įstaigą įsteigs, kas užlaikys, ar 
bus tinkamų tam darbui žmonfŲ 
ir ar svetimtaučiai norės turėti 
ką nors bendro?

Tokį biurą įsteigs ne kas kitas, 
tik mes patįs. Svetimtaučiai, 
nors ir norėtų mūsų reikaluose 
pagelbėti, bet nemokant mūsų, 
kalbos, nežinant, mūsų gyvenimo 
sąlygų, kurios, reikia pripažinti, 
gerokai skiriasi, — viskas labai 
apsunkinta. Mums patiems pra
dėjus apie tai rūpinties, jie noriai 
sutiks suteikti biurui įvairių pa
tarnavimų. Tokios įstaigos nega
li įrengti nei vienas asmuo, net 
nei viena draugija. Čia turi bū
ti plati kooperacija tarpe įvairių 
draugijų. Darbą turėtų vesti ne
senai susitvėrusi Chicagos lietu
viškų parapijų šv. Antano labda
ringoji draugija. Tos draugijos 
įstatymuose aiškiai pažymėta, kad 
šelpimas įvairiuose pašalpos rei
kalaujančių atsitikimuose bus 
jos vyriausias tikslas. Be 
to toji draugija spėriai 
besiplatindama po įvairias lietu
vių apgyventas vietas, galės bū
ti labai naudinga biūro tikslams. 
Prie labdaringosios draugijos, ga
lėtų prisidėti savo turtu bei pa
tarnavimais ir pašalpinės draugi
jos, daugelis kurių turi taip-pat 
savo įstatymuose pažymėjusios 
suvargusių šelpimą. Kiek yra 
žinoma labdaringosios šv. Anta
no draugijos trumpu laiku žada 
susivienyti. Tada, žinoma, turės 
savo centrą, o čia tai ir paran
kiausi biurui vieta. Užlaikymas- 
gi tokio biūro, pasak* Dėdės A. 
apskaitliavimo, lėšuos apie 100 
dol. į mėn. Toji skiriama suma yra 
beabejonės mažiausioji. Bet jei 
visas užlaikymas atsieis ir apie 
1500 dolerių į metus, mūsų visuo
menės perdidelėtnis aukomis ne- 
apsunkįs. Mes duodame pini
gus įvairiems mažiau svarbos tu
rintiems dalykams, čia-gi maty
dami savo tikrą naudą, beabejo
nės, aukų negailėsimės. Taigi 
su užlaikymu vargo būti negali, 
o ypatingai jei paims dalyką 
vesti labdaringųjų draugijų są
junga, kuri juk jau turi šiek 
tiek pradžiai kapitalo. Vėliau gi 
atsiras ir kiti šaltiniai, kuriuos 
draugija galės biurui užlaikyti 
panaudoti. ■'•■e'

Biurą įsteigus iš pradžios rei
kalingas vienas žmogus, kuris in- 
dėtų visą savo sielą į jo rei
kalų vedimą. Reikia sutikti su 
Dėdė A., kad toje vietoje ge
riausiai tiktų apsišvietusi ir su 
vietiniu gyvenimu apsipažinusi 
moteris ar mergina. Ji turėtų 
gerai vartoti anglų kalbą ir tu
rėti norą saviemsiems tarnauti. 
Tokių moterų nors ir mažai, bet 
kaip žinoma, vienos kitos Chica
goje esama ir galima tikėties, 
kad sumanymui invykus daug 
vargo su tuo nebus.
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Kokio galima tikėties atsine- 
šimo iš svetimtaučių pusės? Sve
timtaučiai laiko lietuvius kaip ir 
kitų tautų žmonės Jungtinių Val
stijų esamaisiais ar busimaisiais 
piliečiais, ir kaipo piliečiams su
teikia beveik visur tas pačias tie
sas, kurias turi ir amerikiečiai 
čiagimiai. Jie reikale duoda pa
šalpą, suteikia prieglaudą, duoda 
mokslą. Tik reikia reikalauti ir 
žinoti kur kreipties. Į juos at
sišaukus visada suteikia kiek ga
lima savo pašalpą. Nėra jokio 
pamato manyti, kad jie atmestų 
biūro nurodytus asmenis ir nesu
teiktų reikalaujamos pagelbos.

Gal kas pasakys, kam čia biū
ras reikalingas. Juk gali ir pa
vieniai asmens kreipties tiesiai į 
reikalingas įstaigas ir iš 
ten gauti reikalaujamą pa
šalpą. Tame tai ir da
lykas, kad pavieniai asmens ne
gali viso ko sužinoti kas čia kitų 
yra veikiama. Mūsų žmonės ne- 
prytirę, su svetimtaučiais mažai 
tesusideda, o nuo saviškių, kurie 
taip nedaug ką žino, nieko negali 
sužinoti. Be to, kad viską sužino
jus, juk reikalinga būti tame da
lyke specijalistu ir tik iš to gy
venančiu. vien tik tuo teužsiman- 
čiu. Žodžiu, tai atlikti gali tik 
tam pasišventęs biūro vedėjas.

Be viršui privestų dalykų, biū
ras galėtų atlikti dar vieną svar
bią veikmę, būtent, nušviesti mū
sų pačių padėjimą, suteikti žinių 
iš mūsų šioje šalyje, ypatingai 
Chicagoje, kasdieninio gyveninio, 
ir išvilkti į aikštę įvairių nelai
mių bei vargų priežastis, kurios 
dažniausiai mums yra neįžiūri
mas, arba praeina visai nepatėmy- 
tomis.

Bet visi geri mūsų užmanymai 
gali būti įvykinami tada, kada 
jiems rasis žmonių ir draugijų, 
kurie norėtų dirbti, savo viengen
čių naudai. M—a.

POLITIKA.
MEKSIKA IR JUNGTINĖS 

~ VALSTIJOS.
Jungtinių Valstijų sekretorius 

Bryanas nuolat gauna praneši
mus apie i vai t ins užpuldinėjimus 
ant svetimtaučių Meksikos mie
ste. Mieste randasi apie aštuo- 
nius tūkstančius Huertos korei-, 
vių. Nors tie kareiviai iš va»do 
ir priguli Huertai, bet jų atsi
davimas jam mažas. Pagal te
legramų pranešimus, jie pasiren
gę sukilti prieš savo valdoną po 
pirmam Vilios ar Zapatos ant 
miesto užpuolimui. Niekas nei 
nesitiki, kad jie sostapilę norė
tų ginti, ir manoma, kad revo- 
liucijonieriams miestą apgulus, 
jie bandys kiek galėdami plėšti 
vietinius gyventojus.

Visi svetimų šalių atstovai ir 
šiaip jau gyventojai mato sau 
didžiausi pavojų jėi tik tie plėši
mai prasidėtų. Užrubežiniai di
plomatai reikalauja iš Jungtinių 
Valstijų, kad jos nieko nelaukda
mos trauktų savo kareivius į Me
ksikos sostapilę, nes kitokio išė
jimo iš grasinančių atsitikimų 
beveik nėra. Kiti reikalauja, 
kad Amerika pradėtų daugiau 
kreipti atydos į plėšikų vadą Za- 
patą, kuris su 6000 vyrų artina
si prie Meksiko miesto. Bet 
Bryanas į tokius reikalavimus 
atsako, kad jis nemato jokio ke
lio su Zapata susiartinti. Abel
nai Jungtinės Valstijos nenori vi
sai turėti reikalo su Zapata. Vi
sa jų doma nukreipta į fluertą, 
kaipo vienintelį vietinės vyriau
sybės, nors ir nepripažintą, atsto
vą, Sekretorių susirinkime pra-
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karės laivo Kansas.

ėjusią savaitę plačiai apkalbėtas 
karės dalykų klausimas ir nu
spręsta gen. Funstono karės spė
kas sustiprinti taip, kad reikalui 
atsitikus visa spėka galėtų be
baimės traukti į Meksikos so
stapilę. Nors taip ir nutarta, 
bet prezidentas nemeta savo nuo
monės, kad Meksikos miestas tu
ri būti užimtas ir Huerta išvytas 
pačių meksikiečių, be pašali
nių valstijų lindimo į jų tarpą. 
Karės viršininkai su tokiu AVilso- 
no manymu nesutinka. Jie tvir
tina, kad reikalui užėjus bus ne
galima Meksikos miesto taip grei
tai pasiekti ir kad ten esantiems 
svetimtaučiams gali atsitikti di
delis pavojus. Geležinkeliai tarp 
sostapilės ir miesto, kuriuose 
stovi Jungtinių Valstijų kareiviai 
visur ardomi. Pradėjus karei
viams artinties tai būtų nemažas

ti ginklus. Jungtinės- Valstijos 
tai padariusios 1, atvirai padė
damos revoliucijonieriams. 2, pa- 
statydamos Vera Cruz mieste ka
reivius vietoj/jurininkų ir 3, Už- 
imdamos Lobos salas. Tampieo 
mieste svetimtaučių padėjimas 
esąs negersnis kaip ir pačioje so- 
stapilėje.

Po užėmimui Vera Cruz AVilso- 
nas užgynė įvežti ginklus iš Ame
rikos į Meksiką. Huerta gauna 
ginklus iš Vokietijos ir Japoni
jos. Užimant Vera Cruz suim
tas laivas Kronurinzessen Ceeilia 
pilnas prikrautas ginklais, dabar 
vėl ateina žinios, kad atplaukia 
didelis ginklų siuntiunys iš Ja
ponijos.

Visų laukiama taikos, kuri pra
sidės 18 d. geg. Niagara Falls 
mieste, Kanadoje. Ką toji taika

apsunkinimas. Be to, juk mek- i nntars’ kflip j* mano veikti, tuo 
sikiečiai be susirėmimų nenorės *arI)u n*ekas negali žinoti.
negeistinų svečių sostapilėn įsi
leisti.

Gen. Tunston kareivių judėji
mas, manoma iššauks Meksikie
čių tarpe didesnį solidariškumą. 
Sekretorius Garrison skubiai ruo
šiasi išleisti paliepimą siųsti dau 
giau kareivių, f keletą dienų 
devyni garlaiviai, bus panaudoti 
nuvežti žmones ir arklius Fun
stono karės spėkoms sustiprinti. 
Abelnai imant, karės vadai sten
giasi visa padaryti kuogreičiau- 
siai, bet Wilsonas ir Bryanas ne
nori per daug drąsiai žengti iki 
nepasirodys tarybų pasekmėj 
Perstaigiu veikimu jie nenori 
sukelti prieš save konstitucijo- 
n alintų.

ITuerta atsiuntė Wilsonui pro-

B ALK A N Al.
Pasirašymas po santaikos aktų 

anaiptol neįvedė į Balkanų pa
dangę ramybės. Albanija turi 
neramumus ii visų pusių, išsky
rus dalį, kuri prieina prie marių. 
Iš ten tik niekas jokių nepa
sitenkinimų nekelia. Pietuose 
epiriečiai reikalauja autonomi
jos jų reikalavimus remia Grai
kija. Vakaruose serbai ir alba
nai užsiėmę nesutikimuose dėl 
rubežiaus. Šiaurėje juodkalnie- 
čiai negali dar apsigyventi ant 
jiems paskirtų žemės plotų, nes 
ten esantieji vietiniai gyvento
jai jokiuo būdu nenori jų įsi
leisti. Rešane, pačioje šiaurva
karinėje Albanijos dalyje prade
da kilti nauja savivaldos norinti

testą už sulaužymą sutarties pade- v»l*tija panaši į Epirą. Sukili-

. ..

rių iš kurių 12 yra renkami pa- i tarimus, neveizint, nors jie ir bu—• 
ties karaliaus visam amžiui, kiti- j W perleisti trims-ket\irčiais bai
gi netiesiu balsavimu renkami1 Sl3 dauguma. Parlementas susi- 
žmonių. Pagal naujosios konsti- j 4es iš vieno rūmo.
tueijos 54 bus renkami tiesiu i Daugelis politikierių mano, 
balsavimu pačių piliečių ir tie kad Kynai iki demokratinio val-
išrinktieji galės išrinkti 16 kitų dynios dar nesuaugę ir, kad toji
iš savo partijų tarpo. Galima : sistema iš pradžios šaliai nėra. 
tikėties, kad Danija, kuri dabar Į tinkama, bet niekas nemanė, kad
stovi gana augštai kultūroje, 
prie naujos konstitucijos pakils 
dar augščiau. Svarbiausia, tai 
kad moteroms bus duodamos ly
gios tiesos ir kad bus paskirsty
mai į klesas ir luomus. Šalis 
atsistos ant tvirtesnių demokra
tizmo pamatų.

PERSIJA IR RUSIJA.

Juan Ši Kai panaudotų progą, 
pasilikti beveik monarku, tvirte
sniu už buvusius Madžų valdo
vus. Tuo pačių laiku Juan Ši- 
Kgi apskelbė ir naujai paskir
tuosius ministerijos narius. Mi
nisterija susidės vien iš konser
vatyvų, kurių vadu bus Hsu Ši- 
Čaug.
Pietinėj Kynų dalyje revoliuci-

Pagal 1907 m. Anglijos su Ru-i Ja nesiliauja. Jos vadas "Balta- 
sija sutartį šiaurinė Persijos da- Į s*s šilkas” tebesiaučia viską
lis buvo pavesta Rusijai šeimi
ninkauti, Pietinė dalis Britani
jai, o vidurys paliko visai ne- 
prigulmingas. Rusijai teko ge
riausioji dalis, toje dalyje randa
si dešimt kart gyventojų dau-

naikindamas. Jis labiau ir la
biau daros šalyje žinomu. Tū
li pradeda jį net godoti. Jam pri
taria ir svetur iškeliavę kynai. 
Štai nesenai Kanadoj apsigyvenę 
kynai pasiuntė nupirkę už keta-

giau neg pietuose. Net jei ir' rius tūkstančius dolerių šautuvą.
vidurinė dalis, į kurią dabar nie
kas neįleidžiama patektų Angli
jai ir tai ji savo gyventojų skai
čiumi nepraviršytu dalies, kuri 
yra Rusijos globoje. Rusijos vy
riausybė deda visas savo pastan
gas, kad ingyti didesnę intekmę 
į vietos gyventojus. Ji rengiasi 
sujungti Odesą ir Bušir miestus

" "greitųjų laivų linija, kuri mano
ma gerokai pakels Rusijos su 
•Persija prekybą ir geriau su
stiptus Rusijos padėjimą toje ša
lyje. Dabar vyriausybė stengia
si apgyvendinti Gurgeno ir At- 
reko upių lygumas, kurias ji nu
pirko nuo' nusmukusių kanų, mo
kėdama apie 15 centų už akerį. 
Ten jau apsigyveno apie 700 ru
sų valstiečių.

Persijoj randasi parlamentas. 
Ateinantį liepos mėnesį bus ap-

me vadovauja Arif Bey, kaipo 
būsintis pirmas prezidentas. Grai
kija su Turkija dar tebesiginči
ja dėl Mėlynųjų marių salų. 
Graikija atsisako jas Turkijai 
pavesti iki negaus už tai atlygi
nimo geležinkeliu ar kuo kitu 
Mažoje Azijoje. Turkija sustip
rinusi savo karės spėkas ant ma
rių pasijuto esanti už Graikija 
galingesnė, bet Graikija jokiuo 
būdu nenori tai pripažinti. Grai
kų jūrių ministeris apreiškė vy
riausybės norą gerokai padidin
ti karės spėkas ant marių. Grai
kija jau nupirko nuo kynų karės 
laivą “Fei Hung” už 1,200,000 
dolerių. Laivas jau baigiamas | 
statyti Nevv Yorko laivų staty
mo kompanijoj, Camden, N. J. 
Taip-pat ji nupirko kitą karės 
laivą nuo Prancūzijos. Laivas 
bus “Laraine” typo, talpys 24,- 
000 tonų ir bus užbaigtas 1916 
m. Tai visa matant, negalima ti
kėti, kad Balkanuose yra vy
kusi tikroji santaika. Ji yra, 
bet tiktai ant popieros, prakti
koje gi toly dar nuo santaikos.

DANIJA.
Danijoj iškilo naujas sumany

mas permainyti šalies konstitu
ciją. Senoji konstitucija buvo 
pildoma šalyje per 65 metus. ! Šį 
sumanymą remia visos partijos ir 
manoma, jog"-jis turės pereiti ir 
ineiti galėu birželio 5 d. š. m. 
Naujoji konstitucija bus demok
ratiškesnė, neg senoji. Rinki
kų skaičius bus padaugintas, nes 
bus duodama moteroms lygi tie
sa su vyrais balsuoti, taip-pat 
bus panaikinta kjesų ir turto 
apribavimai. Dabar senatas ar-

ir revolverių. Išsiųsti prieš jj 
kareiviai būriais apleidžia savo 
eiles ir stoja prie “Baltojo Vil
ko”. Jo kareiviai gauna 20 ta- 
elių į mėnesį (tael apie 70 centų) 
ir turi progos prisiplėšti turto, o 
tikrieji kareiviai gauna tik as- 
tuonius taelius į mėnesį ir netu
ri valios, kiek ir ką norėdami 
plėšti. Jo būriai didėja-ir ma
tytis, kad prisieis Juau Ši-Kajaus 
valdžiai nemaža vargo pakelti, 
iki juos pasiseks suvaldyti.

PANAMOS KANALAS. 
Šiomis dienomis bus atidarytas

Panamos kanalas. Bus tai pada- 
ryta dėlto, kad susinešimas Te- 
huantepeco persmauga Meksikoj, 
dėl ten tebesitęsiančios karės su
stabdytas. Ligšioliai visi cuk
raus siuntiniai, kurie būdavo 

vainikuotas naujas Persijos vai-I siunčiami iš Haivaii į New Yor- 
dovas šabas Amed, turintis 16 m. 1 ką arba kitus Atlantiko uostus 
amžiaus. Dabar jau sušauktas eidavo pro Tehuantepeco uostą.
naujas parlementas. Rinkimuose 
dalyvavo didesnis žmonių skai
čius, neg pirmesniuose rinkimuo-

Manoma, kad dabar visi siun
tiniai bus siunčiami Panamos ge
ležinkelio kompanijos laivais. Vi-

se. Tai reiškia kad žmones pra-i sos spėkos dabartiniame laike nu
deda suprasti savo tiesas, tik, sa- ' kreiptos, kad pabaigti išvalyti
koma, kad rusų vyriausybei tai 
nelabai patinka ir tūlų spėjama,

kanalo dugną ties Cucareča. Pir- 
masai laivas, kuris perplauks Ps-

kad ji stengsis numesti jaunąjį narnos kanalu bus “Colombian”, 
šabą nuo sosto ir užsodinti jo prikrautas cukrumi, kuris siun- 
tėvą, kuris dabar išvytas iš tė
vynės gyvena Odesoje.

čianias nuo Ilavvaii salos. Lai- 
į vas priguli Amerikos-Hawaii 
kompanijai. Spėjama, kad kana
las bus labai užimtas ypatingai

neužsibaiga
KYNAI.

Kynai susilaukė naujos konsti- į išpradžios, pakol 
tueijos. Ji buvo prezidento ap-1 Meksikos karė ir neatsidarya 
skelbta 1 d. gegužio. Naujoji \ augščiau minėtoji persmauga, 
konstitucija buvo surengta pri- Trumpu laiku kanalas bus pri-<
liepus ir vedant pačiam Juan Ši 
Kajui. Konstitucijos projektai

rengtas dideliems karės laivam* 
vaikščioti, jei tik bus reikalas

buvo paduoti įvairių tų dalykų 31 tuo tikslu panaudoti. 
žinovų, paeinančių iš keletos Eu-! ' “ "MEIH
ropos ir Amerikos šalių. Jis tu-1
rėdamas iš ko pasirinkti, sutaisė Į "fĄ|_|KSoKOS ŽINIOS'
konstituciją taip, kad jis turės 
valdžią ir kaipo Europos kara
lius ir kaip Jungtinių Valstijų 
prezidentas arba, tikriau sakant, 
bus tikru šalies diktatorium. 
Prezidentas turės tiesą pagal 
naujos konstitucijos, sušaukti, 
paleisti ir sulaikyti parlementą, 
ministerija atsako ne prieš par
lementą, bet prieš prezidentą. Vi
dujinių reikalų ministeris skiria
mas paties prezidento, jis yra 
ministerių pirmininku ir prižiūri 
šalies turtą. Karė bus šaukia
ma ir leidžiama ne parlemento, 
kaip yra Jungtinėse Valstijose, 
bet paties prezidento. Jia turi 
tiesą nuskirti ar prašalinti ka
rės ir laivyno viršininkus ir ve
sti visus tuose dalykuose atsi
tinkančius reikalus. Jis turi tie-

ba Landsttngaa susideda iš 66 na- sa atmesti visus parlemento nn

Gegužio 3, 4 ir 5 d. Šv. Kry* 
žiaus parapijoje ant Town of La
ke, kur klebonauja ir pasekmin- 
gai darbuojasi nuopat tos para
pijos uždėjimo kun. Aleks. Skryp* 
ka, atsibuvo 40 valandų atlaidai. 
Tai ne paprasta parapijos Šventės. 
Laiminga mūsų parapija, kad tie 
atlaidai pripuolė velykiniame lai
ke, nes žmonėms tai gera proga 
išpildyti kataliko žmogaus prie
dermę. Taigi ir naudojosi žmo
neliai taja proga. Nors kunigu, 
buvo nemažai, bet kiekvienas ta
rėjo darbo pakaktinai: nuo ryta 
lig vakarui klausyklos buvo žmo
nių apgultos. Išpažinties išklau
syta apie 3,000 žmonių. Kadangi 
tuolaikinė bažnyčia nedidelė, 
tat per mišias, o ypatingai vaka
rais per mišparus žmonių būva



DBAVO

Lekcija ir 

Evangelija

PENKTOJI NEDALIA PO VE
LYKŲ.

Lekcija. Jokub. I, 22-27. — My- 
limiausieji: Būkite žodžio daryto
jais, o ne klausytojais, tiktai ap
gaudinėdami patįs save. Nes jei 
kas yra žodžio klausytoju, o ne 
darytoju, tas bus lygus vyrui, 
prisiveizinčiam savo prigimimo 
veidui veidrodyje. Nes apžvelgė 
pats save ir paėjo ir tuojau už
migo, kokiu budu. Bet kas gerai 
perveizėtų tobulos liuosybės įsta
tymu ir jame užlaikytų, nebūda
mas užmirštančiu klausytoju, bet 
darbo darytoju, tas bus palai 
mintas savo darbe. Jei kam regi
ai, jog yra maldingas, nenuram 
dąs savo liežuvio, bet apgaunąs 
savo širdį, to maldingumas yra 
tuščias. Dievo garbinimas tyras 
ir nesuteptas pas Dievą ir Tėvą 
tas yra: aplankyti našlaičius ir 
našles jų varge, o save užlaikyti 
nesuteptu nuo šio svieto.

Evangelija. Jan. XVI, 23 — 30 
— Anuomet tarė Jėzus savo mo
kiniams : Ištiesų, ištiesų sakau 
jums, jeigu ko prašysite Tėvo 
mano vardu, duos jums. Iki šio
lei nieko neprašėte mano vardu. 
Prašykite, o imsite, ydant jūsų 
linksmybė būtų tobula.

Tai jums kalbėjau prilygini
mais; ateina valanda, kad jau ne 
prilyginimais juras kalbėsiu, bet 
aiškiai apie mano Tėvą apsaky
siu jums. Anoje dienoje mano 
vardu prašysite, o nesakau jums, 
jog aš prašysiu mano Tėvo už 
jus. Nes pats Tėvas myli jus, jog 
jus mane mylėjote ir įtikėjote, 
jog aš nuo Dievo išėjau. Išėjau 
nuo Tėvo, o atėjau ant svieto. 
Vėl paliekame svietą ir eimi Tė- 
vop. Tarė jam jo mokiniai: Štai 
dar aiškiai kalbi ir jokio priežo
džio nėsakai. Dabar žinome, jog 
vjOką imsi, o nereikalauji, ydant 
kas tave klaustųsi, todėl tikime, 
jsg ano Ųievo išėjai.

kimšte prikimšta. Ačiū pastan
goms vienuolių nazariečių, kurios 
toje parapijoje mokytojauja al
toriai buvo labai gražiai gėlėmis 
papuošti, kas kartu su žvakių 
daugybe darė gilų įspūdį ir kėlė 
maldingumo jausmus kiekvieno 
žmogaus širdyje. Pamokslai buvo 
pritaikinti prie iškilmės ir ap
linkybių. Kiekvienas pamoksli
ninkas stengėsi kuogeriausiai iš
aiškinti aprinktąjį dalyką. Pa
mokslus sakė: nedėlioję po sumai 
pats vietinis klebonas kun. A. 
Skrypko; nedėlios vakare kun. A. 
Petraitis; pirmadienį po sumai 
kun. A. Ežerskis, vakare kun. P. 
Kemėšis; antradienį po sumai 
kun. F. Kudirka, ,vakare užbai
giant atlaidus kun. F. B. Serafi
nas. Atlaidai užsibaigė iškilmingai 
procesija. Atlaidai tai dienos ypa
tingų Dievo malonių, visi kurie 
atsakančiai tais atlaidais naudo
josi, sugrįžo namo sustiprinti 
dvasioje ant tolesniojo gyvenimo.

Reikia pastebėti, kad kartu su 
pirmąją atlaidų diena pripuolė 

4r vietinio klebono kun. A. Skryp
ko vardo diena. Iš tos priežasties 
daugel iš parapijonų taip-pat ir 
iv. Cecilijos bažn. choras vado
vaujant viet. vargonininkui p. VI. 
Daukšai išreiškė savo linkėjimus. 
Puikiausią gi tos dienos dalį su
darė šv. Kryžiaus mokyklos vai- 

programos: dainos, vaidini
mas, eilių sakymas, smuikavimas 
ir 1.1. Prirengimui ir įvykdinimui 
to įvairaus programo pasidarba
vo vienuolės mokytojos. Po visam 
prakalbo pats klebonas raginda
ma* vaikučius prie mokslo ir do
gus, kad išaugę galėtų būti, r.nu- 
dmgais tavo tautai ir visuomenei.

Nesenai ’ilpv “Dr.'.ug-/’ šv. 
Kryžiaus naujai statomosios baž
nyčios paveikslas. Ta .bažnyčia 
bus viena iš gražiausiu)? Chicagos 
bažnyčių. Dieve padėk tą svar
bų darbą ktin. A. Skrypkai lai
mingai užbaigti. A. V.

Niagara Univorsity, N. Y.
Panos šv. Aniolų Seminarijoj 

1 d. gegužio pribuvęs vyskupas

C. Coltonas, iš Buffallo, N. Y. 
pakėlė 12 auklėtinių į subdija- 
konus ir 14 auklėtiniams sutei
kė žemesnius pašventinimus. 4 
d. gegužio, 2 buvo pašventinti 
į kunigus.

Čia yra 80 auklėtinių, dau
giausiai airiai, 7 lenkai ir 3 lie
tuviai. Lenkai turi savo kalbos 
literatūros draugiją, taigi jie vi
lioja ir lietuvius prisidėti, bet 
lietuviai nenori vadinties lenkais 
ir prie jų neprisideda.

Auklėtinis.

New York Geg. 5 d. kardino
las Gibons iškeliavo į Rymą. Su 
juo išvažiavo keletas įžymesnių 
Amerikos katalikų bažnyčios as
menų. Laivas “Princes Irene”, 
ant kurio kardinolas iškeliavo, 
jo ypatą pagerbti iškėlė šv. Tė
vo vėliavą.

Valdiškosios skaitlinės už 1913 
m. parodo, kad katalikų Jungti
nėse Valstijose vienais tik metais 
pasidaugino 913827. Išviso katali
kų yra 16067985 žmonių. Prie to 
reikia dar pridėti apie 10 nuoš., 
kurie nepriguli prie parapijų ir 
nei kur neužsirašę. Dvasiškių iš 
viso yra 18,568, jų tarpe 4864 zo- 
koninkai. Kunigų šiais metais pa
sidaugino 623. Bažnyčių tuo pa
čiu laiku pasidaugino 339. Iš vi
so yra 14,651 bažnyčių. Jų 
9740 užlaiko nuolatai kunigus. 
1913 m buvo 82 seminarijos su 
7,062 auklėtiniais, 230 ko
legijų vyrams, 680 aka
demijų mergaitėms ir 5403 
parapijinės mokyklos, kurio
se buvo 1429859 vaikai. Suėmus 
visą jaunuomenę, kuri mokinasi 
įvairiose kolegijose, akademijose, 
universitetuose ir kitose įvairio
se mokyklose pasirodo, kad 
1669391 asmenų lanko katalikiš
kas mokyklas ir gauna apšvie- 
tą katalikiškoje dvasioje.

Viršui privestas katalikų skai
čius randasi tik pačiose Jung
tinėse Valstijose. Priskaitant vi
sas Jungtinių Valstijų valdomas 
šalis Alaską, Porto Rico ir tt. jų 
skaičius siekia 24,224,609.

Daugiausiai katalikų randasi 
New Yorko valstijoj (2884723), 
potam seka Penngylvanija (1,684, 
220 Illinois (1461634) Masachu- 
setts (1395892) Kitose valstijo
se mažiau.

Ryga, Rusijoj. Sulig pasku
tinio gyventojų surašymo Rygo
je esą apie 100 tūkstančių kata
likų.

Kaunas. Šv. Kryžiaus (Karme
litų) bažnyčioje, per Velykas ap
degė Grabas. Grabas buvo labai 
gražiai intaisytas ir brangus.

KENOSHA, WIS.
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 

17, 18 ir 19 gegužio atsibus 40 
valandų atlaidų šventė.

3 diena gegužio likvidavosi 
šios parapijos moterų šv. Ražan- 
čiaus draugija, kurios turtas 
pavestas įsteigimui tūlų daiktų 
bažnyčioje. Gaila, kad šio mies
to moterįs pasirodė negalinčio
mis snvystoviai į draugija susi- 
kuopti. Merginos ir gi pakriku
sios, nors šiaip taip jų draugija 
šlubuodama gyvuoja. “Birutė” 
ir “Lietuvos Balsas” nors ir 
vyrų draugijos, tečiaus priglau
džia moterįs ir merginas į savo 
narių eiies. J. A. G.

1$ LIETUVIU GYVENIMO
NEW YORK CITY.

18 balandžio šių metų “New 
Yorko lietuvių moksleivių drau
gystė” suruošė vakarą. Vaidino 
“Audra giedroje”, veikalas 3 
aktuose. Vaidinimas pasisekė 
kuopuikiausiai, nes dalyvavo ke
li garsiausi mūsų apielinkės ar
tistai. Kas pas mus nepažįsta 
p. A. Kvedaro f Tai mūsų teat
ro žvaigždė. Toliau puikiai at
lošė p. p. broliai Anamavičiai, 
ypatingai senio Bartaiiaus rolė
je. Barbė, p-lė Vitkytė, savo 
rolę atliko artistiškai. Neblo
giau už ją vaidino p-lė Kalbokytė, 
Katrės rolėje. P-lė Žemantausky- 
tė stačiai puikiai atrodė motinos 
rolėje, tartum, tikra lietuviška 
matrona. P-lė Litvinintė, senmer
gės rolėje, gerai prijuokino pu
bliką. Inteligentai — daktaras 
bei advokatas — savo roles at
liko kaip reikiant.

Ant užbaigos choras, vedamas 
p. A. Vismino, padainavo kelias 
dainas, kurios puikiai nusisekė, 
ypatingai Lietuvos imnas. Po 
dainų buvo šokiai, žaidimai, skra
jojanti krasa ir tt.

Grojo lietuvių benas; jisai jau 
per 'Velykas pasižymėjo, groda
mas “Linksmą dieną” Nežiūrint 
balių, kurių Brooklyne buvo net 
keli, publikos prisirinko pilna 
salė. Tvarka buvo švari. Vienu 
žodžiu vakaras nusisekė puikiai.

J. Širvintas.

NEW YORK, CITY.
Pas mus, ačiū gerb. kl. kun. 

Šeštokui, tapo įsteigtas parapi
jinis knygynas. Knygų jau yra 
į kelis šimtus; visos gražiai ap
taisytos, sutvarkytos — tik, žmo
gus, imk ir skaityk! Knygos pa
gal savo turinį paskirstytos į 
skyrius. Jas duodama skaityti 
beveik pusdykiai — 50 centi? į 
metus, jų aptaisymui.

Reikia išreikšti nuoširdų ačiū 
gerb. klebonui Šeštokui, kuris pa
aukojo į šimtą knygų įvairaus 
turinio ir gerb kun. Saurusaičiui, 
Waterburio klebonui, kuris jau 
davė daug knygų ir dar priža
dėjo daugiau jų atsiųsti. Po 
Kalėdų knygyno naudai buvo su
taisytas vakaras, kuris taip-pat 
atnešė gerai pelno. Tokiuo bū
du ir susitaisė knygynas. Iš 
laikraščių knygyne randasi šie: 
“Viltis”, “Šaltinis”, “Ateitis”, 
“Vienybė”, “Lietuvaitė”, “Gar
nys”, “Draugas”, “Moksleivis”, 
“Šviesa” ir “žvaigždė”.

Prie parapijinio knygyno turi 
savo skyrių atskirą “New Yorko 
lietuvių moksleivių draugystė1

Brangusai tautieti! nebūk at
žagareiviu — imk ir skaityk, nes 
tai tavo naudai viskas įtaisyta!

J. Širvintas.

BROOKLYN, N. Y.
Smagu yra matyti ką nors nau

dingo, taigi skubinu su “Drau
go” skaitytojais pasidalinti lin
ksma žinute. Balandžio 29 die
ną čionykštė Blaivininkų Drau
gystė parengė labai smagų va
karėlį. Vakaro vedėjas, kun. 
kleb. V. Var na gi ris, inžangiamo- 
je kalboje paaiškino, kad vaka
ro tikslas yra parodyti lietu
viams, kad ir be svaiginamų gė
rimų galima linksmai ir naudin
gai laiką praleisti. Teisingai tas 
vakaras buvo labai linksmas ir 
naudingas. Pirmiausiai Karalie
nės Aniuolų lietuviškos parapijos 
choras, vedamas A. Kvederui pa
dainavo: “Jau slavai sukilo”, 
o paskui kun. J. Misius, Lietuvių 
Katalikų Federacijos Amerikoje 
prezidentas, labai gražiai išaiš
kino kaip mūsų tauta ir kalba 
yra prakilni ir kaip mes jas tu
rime mylėti. Kaip mums būtinai 
yra reikalinga apšvieta. Jeigu 
norime apšvietą augštai pakelti 
būtinai privalome turėti lietuviš
kas mokyklas ne vien žemesnes, 
bet ir augštesnes. Daugelį tu
rime apšviestų lietuvių, bet jie 
mokslą1 Sugijo angliškose mo
kyklose, tai jie yra ir angliškos 
ar amerikoniškos dvasios. Jie 
mūsų kalbos nemoka, o jeigu jos 
kada mokinasi tai vien, ydant 
daugiau iš lietuvių kišenių do
lerių ingyti. Mūsų tauta jų 
visiškai neapeina. Mes gi be in
teligentijos apsieiti negalime, 
tat privalome turėti savas mo
kyklas ir jose mūsų jaunąją 
gentkartę lietuviškoje dvasioje 
auklėti. Klausytojai gerbiamam 
kalbėtojui padėkojo delnų plo
jimu. Toliaus buvo rodomi kru- 
tami paveikslai.

Antras kalbėtojas buvo p. K. 
Krušinskas, Susiv. Liet. Rym.- 
Kat. Amerikoje vice-prezidentas. 
Jis aiškino, kad mokyklai uždė
ti reikalingos aukos. “Jeigu 
mes, sako, pajiegėme “Saulės” 
namams sudėti aštuonioliką tūk
stančių, o Tautos Namams Vil
nioje net dvidešimts penkis tūk
stančius dolerių tai rei
škia, kad mes, norėdami, galime 
daug padaryti. Taigi tik auko
kime, o viską turėsime. Aukoti 
privalo kiekvienas, pagal savo 
išgalę.

Po prakalbos buvo vėl dainos 
ir judamieji paveikslai, o tuo lai
ku kelios merginos pardavinėjo 
tautiškus ženklelius ir atvirutes. 
Pardavė jų viso apie $16.00. 
Paskutinis kalbėjo kun. A. Milu
kas apie lietuvišką spaudą. 
Kalbėtojas aimanavo, kad

mūsų spauda mažai pada
rė, o tam patys esame kal
ti, nes nenorime spaudos remti. 
Kitos, sako, tautos knygas naujai 
išleistas šimtais tūkstančių trum
pame laike išperka, kad tuo tar
pu mūsų kalboje tos pačios kny
gos kur kampe sukrautos tik 
pelių yra atlankomos. Mažai tu
rime geresnių veikalų, nes jų iš
leidimas atsieina daug, o pirkti 
jų niekas nenori. Kalbėtojas 
ragino, ydant šį metą, kaipo de
šimties metų sukaktuvių laike, 
kiekvienas lietuvis prižadėtų, 
kad nuo šio laiko paims kožną 
metą nors už vieną dolerį knygų. 
Tada, sako, vien Amerikoj per 
mėlį būtų išpirkta nemažiau, 
kaip už pusę milijono dolerių, 
lietuviškų knygų. Tada galėsi
me reikalauti geresnių veikalų 
ir jų susilauksime.

Ant pabaigos choras padaina
vo tautos imną ir vakaras tuo 
užsibaigė.

Susirinkusių buvo pilna salė 
ir visi labai gražiai užsilaikė, 
tik kada pabaigoje choras uždai
navo tautos imną ir visi atsistojo, 
tai keli pasiskubino užsidėti 
skrybėlėmis, tartum bijodamiesi 
kad kartais nepamatytų jų gal
vose vietoje smegenų — pelenų. 
Tai vis turbūt pirmeiviškumas.

Tokie vakarai yra mums la
bai naudingi, taigi lai būna padė
ka visiems jo rengėjams: Blai- 
vinikų draugystei už rūpesnį, 
kalbėtojams už gražius pamoki
nimus, dainininkams už gražias 
dainas. (

Kun. Varnagiris jau pradeda 
puošti Karalienės Aniuolų Ba
žnyčią ir girdime, kad bus papuo
šta labai gražiai. Dieve jam pa
dėk. Ateinančio mėnesio 13 d. 
rengia teatrą, ydant surinkti kiek 
pinigų mokyklos pastatymui. 
Vaidins ‘ ‘ Kova su' Girtuoklybe ’ 
Mokykla pas mus yra Visiškai 
dovanai, net popierą ir knygas 
duoda už dyką, taigi kiekvieno 
priderystė yra stengties mūsų 
gerbiamąjį kleboną paremti ir į 
teatrą atsilankyti.

Brooklynietis.

BROOKLYN, N. Y.
Jau antrą šienapiutę turėjo 

Brooklyno kišeniniai vagiliai.
Antai 1 d. geg., kurią darbi

ninkai skaito savo švente, po ap- 
vaikščiojimo padarė susirinkimą 
tautiško namo svetainėje. Įžan
ga į panašius susirinkimus vi
sados dykai. Taigi ir čia, kaip 
dovanai inžanga tai ir sueina 
daugiau publikos visokios rų
šies. Čia tai yra proga kišenių 
paukščiams pasipelnyti, jie suėję 
krūvomis padaro tokias sprustis, 
kuriose aptuština kišenes. Tik 
paskiaus, kada žmonės pasiliuo- 
suoja, apsižiūri, bet jau per vėlu, 
lieka tik ašaroti. Taigi ir čia liko 
labai daug tokių žmonelių, kartie 
atsimins tas prakalbas labai ilgą 
laiką.

Šitas atsitikimas dar sykį skau
džiai mus pamokino, ir parodė, 
kad laikas būtų išrasti išėjimas, 
kad nuo tokių nedorėlių apsaugo
ti visuomenę.

Beje, buvo rašyta į vietinį 
laikraštį, kad būtų tame žmo
nės atsargesni, bet kaž-kodel 
laikraščiai atranda naudingu pa
našių perspėjimų netalptinti. 
Ir tie darbininkų “užtarėjai” 
socijalistai šaukia, kad nesiduo- 
kime išnaudoti, kovokime prieš 
kapitalistus ir klerikalus, bet ne
pataria, kaip užkenkti tiems ne
dorėliams, kurių tiek jau privi
so, kad apiplėšimų kiekvieną sa
vaitę invyksta daugybė įvairios 
rųšies.

Padarykime mūsų vakarus, 
prakalbas įvairiems abejotinos 
vertės žmonėms neprieinamais, 
tuomet išvengsime nelaimių.

J. K. Mikas.

x PITTSTON, PA.
Laikas inuo laikb, tai vienur,

tai kitur, galima patėmyti katali
kiškųjų draugijų iš tikėjimo at
žvilgio puolimą. Rodos nešioja 
vardus šventųjų, kurie turėti? 
būti jų globėjais ir gyvenimo 
paveizdu susitelkusioms draugi
jos nariams. Bet daugelis draugi
ją, ypač šioj apielinkėje veiki
mas parodo ką kita. * Paveizdan, 
kad ir mūsų miestelyj: dvi ar 
trįs seniausios draugijos, kurios 
skaito nuo jų užsimezgimo po 
dvidešimts suvirsum metų atsto
jo nuo savo pirmutinio tikslo. 
Tos draugijos sutvertos kadaisiai 
buvo ant grynai katalikų bažny
čios moks1 o ir doros pagrindu, 
dabar, atpenč stengiasi tuos r-, 
kalingiausius žmonijos gyvenimo 
pamatus išgriauti. Pirmutiniuo
se lietuvių tautos išeivybės me
tuose šioje šalyje, draugijų na
riai uoliai atlikdavo savo tikėji
mo priedermes. Šiuose gi lai
kuose dažnai draugijos prideda 
prie bažnytinės tvarkos griovi
mo ir parapijinių suiručių ir 
maišačių. Kas nežino Scrantone 
betvarkę, kur draugijos sukėlė 
baisiausius trukšmus ir nesutiki
mus, (kur savo bažnytėlę sunaiki
no, kuri panaši dabar greičiau į 
Lietuvos jaują, negu į Dievo na
mą, kur dr-jų buvo pakviestas 
neprigulmingas ir pavesta jam 
naudoties naujo tikėjimo apeigo
mis. Kas sukėlė ir suerzino Pitt
stono žmonės prieš savo klebo
ną a. a. kun. Kaupą, kuriam, ti
kimasi sutrumpino gyvenimo 
dienas šiam pasaulyj ect. jei ne 
draugijų varoma agitacija! Kad 
ir dabar šiame miestelyje dvi 
draugijos iškraipė savo įstatus 
sulyg kurių nereikalaujama jau 
atlikinėti kataliko priedermes, jei 
užsimokama vieną dolerį “bau
smės” į draugijos iždą. Jei kas 
aptariama padaryti labo savo 
bažnyčiai bei parapijai balsuoja
ma priešingai. Tai tau ir lietu
vių katalikų draugijos! Tai gi 
nenoromis iškįla klausimas — 
kam-gi jos tuomet reikalingos! 
Gal dėl to vien, kad plačiai šia
pus ir anapus jurtų skambėtų 
jų nešvarus darbai? Šiuo atkrei
piu atydą giliaus mąstančių vy
rų, kaip prašalinus tą skurdą iš 
lietuvių tautos tarpo...

bas. Kalbėjo P. Perkūnas iš 
Brooklyno ir Micbelsonas, kurie 
šiaip nieko indoaoaus napasakė, 
tik ragino rašyties į socijalistų 
knopas, lankyti jų prakalbas ir 
skaityti jų laikraščius.

Tą pačią dieną, vakare atsibu
vo prakalbos šv. Jono Evange
listo Blaivininkų. Prakalbos tu
rėjo pusėtiną vertę.

Teko girdėti, kad tveriasi 
“Vyčių” kuopa. Linksma tai ži
nia, nes ppnaši jaunuomenės kuo
pa čia labai pageidaujama, daug 
pakrikusios jaunuomenės nebuvo 
kam ligšioliai suvienyti, ji Ilgšio 
liai buvo lyg svyruojantis mede
lis į visas puses palenkiama. Ži
noma, pradėjus gyvuoti “Vy
čiams” sulauksime dorų vakarų 
ir pasilinksminimų. Daug ga
lėtų “Vyčių” dirvoje pasidar
buoti jaunuomenė lankanti aug
štesnes mokyklas, tegul tik jie 
pradėtų darbuoties ir kitus pa
skatintų. Putinėlis.

MERIDEN, CONN.
Meriden, 3 d. geg. dr-ja G. L. 

K. parengė prakalbas. Kalbėjo 
kun. Ambotas iš Hartford, Conn.

Pirmiausiai papa:|ikojo apie 
Didžįąją Lietuvą, prirodinė- 
damas, kiek pasidarbuota ir kaip 
veikiama tautiškoje dirvoje. To
liaus supažindino su Amerikos 
kitų miestų lietuvių gyvenimu, ir 
ragino merideniečius neatsilikti 
nuo veiklesnių savo brolių, o su
sispiesti vienybėn — šviesties 
skaityti gerus katalikiškus laik
raščius ir knygas. Kalbėjo ir 
apie girtybę, nurodinėdamas jos 
blogas pasekmes, kaipo šaltinį 
visokio vargo ir skurdo.

Prakalbos pavyko, visi liko 
patenkinti, išskiriant keletą ci- 
cilikučių, kurie nenorėjo jų su
prasti. Pageidaujama daugiau 
tokių prakalbų, kurių retai mes 
merideniečiai susilaukiame. Tie
sa, cicilikiškų dažnai pasitaiko, 
bet bas nauda iš jų.

Šiame mažame miestelyje dar
bai eina pamaželia, ieškantiems 
darbo sunku jį rasti.

Stononis.

CICERO, ILL.
19 1 balandžio “Vakarinės 

Žvaigždės” kliūbas turėjo savo 
iškilmingą balių su išlaimėjimu 
auksinio žiedo ir 5 laikraščių. 
Laimėjo sekančios ypatos. Lin- 
sienė auksinį žiedą $10.00 vertės, 
M. Podžiuvelikė “Draugą” vie
niems metams, P. Zajavskis ‘Sau
lę” 1 metams, H. Siušaitė “Lai
svę” 1 m., A. Yonley “Keleivį” 
1 m., B. Salkaitis dar nenurodė 
kokį norės.

Yiršminėtas kliubas rūpinęsi 
savo nariams padėti išsiimant pi
lietybės pcpieras, per vienus me
tus tame reikale jau patarnavo 
6 nariams K’dubas reng‘3 vaka
rus ir prakalbas, kurių surengtų 
gan dažnai, jeigu būtų tinkama 
svetainė. A. Tumavičia.

BALTIMORE, MD.
Šiuo tarpu svarbių naujienų 

neinvyksta. Darbai labai lėtai 
eina. Siuvėjų dirbtuvė reta ku
ri daugiau dirba; viskas po se
novei brangu, o uždirbti nega
lima, vis diena po dienai lau
kiame geresnių laikų, o jų nesi
mato.

Lietuviai spiečiasi į siuvėjų 
uniją I. W. W., o tuo tarpu 
amerikiečiai tos unijos neapken
čia, kaipo neramios instaigos.

Lietuvių vardas prieš svetim
taučius puola žemyn. Štai 1 d. 
geg. minėta unija rengė parodą, 
bet miesto valdžia nedavė leidi
mo gatvėmis maršuoti, gi lietuvių 
socijalistų kuopa gavo leidimą 
tai I. W. W. unija jų leidimu 
pasinaudodama, bandė savo pa
geidaujamą parodą atlikti prisi
dedant prie socijalistų kuopos, 
bet policija patėmijus pradėjo 
areštuoti, keletą suėmė ir nuvežė 
į policijos stotį. Kiti sprendžia, 
kad Federališkos unijos vardu 
norėta pasinaudoti, žodžiu viso
kių kalbų atsirado, kurių negali
ma nei paisyti, o galima daugiau 
rejnties ant straipsnio anglų 
laikraščio tos dienos atsitikimą 
žyminčio. Mažiukas.

E. ARI2NOTON, VT.
27 ir 28 d. balandžia aplan

kė mus kun. Gricius iš Boston, 
Mass. Katalikai skubinosi pa
sinaudoti proga, kad aprūpinti 
savo sielos reikalus.

Nors turime labai karštų tikė
jimo priešininkų, bet ramus kata
likai nieko nepaiso. Susitvėrė S. 
L. R. K. A. 148 kuopa, kuri tai
sosi užsidėti šiokį-tokį knygynė
lį, jau ir pinigų tam tikslui šiek- 
tiek surinkta.

Darbai vos juda, nujaučiama, 
kad pradės gerėtu

Krumpli? Jonas.

SO BO8TON, MASS.
Balandžio 19 d. draugystė D. 

L. K. Vytauto surengė prakal-

BOURBONNAIS, ILL.
Čia randasi šv. Viatoriaus kole

gija, Dvasiškių seminarija ir 
Norte Dame mergaičių akade
mija. Lietuvių moksleivių čia 
yra tik trįs, du seminarijoj ir 
vienas kolegijoj. Nors ir mažas 
lietuvių skaičius, bet ir tie patįs 
darbuojas: studijoja savo pri
gimtąją kalbą, palaiko lietuvystę, 
skaito lietuviškas knygas ir laik
raščius ; mus aplanko šie laikraš
čiai: “Drangas”, “Moksleivis”, 
“Katalikas”, “Lietuva”; iš Lie
tuvos: “Ateitis”, “Draugija , 
“Spindulys”.

Malonu pažymėti, jog minėto
je mergaičių akademijoje, perei
tą rudenį, gruodžio 7 dieną, 4 
protestonės merginos priėmė ka
talikų tikėjimą. Taip-pat ir šį 
metą 11 dieną balandžio, vėl vie
na protestonė mergaitė priėmė 
katalikų tikėjimą. Laike priė
mimo šv. Krikšto, visos mergelės
buvo aprėdytos baltais rūbai' lyginamai nedaug tą dieną te
kamo liūdljanč-ais ženklą neką!- puvo. Aukų surinkome apie 100 
t-bės Duok, D'<v<, joms vi- pub. Aukas parinkus buvo visi.o-
M»’ns tą šv. tikyoą išturėti lig» 
r rties.

WAU0EKAN, ILL.
Gegužio 3 d. š. m. Lietuvių sve

tainėje, Lietuviška Teatrališka 
Dainininkų Dr-.ią, vaidino du vei
kalu • “Tarnas įpainiojo” ir “Nu-, .... . .
trūko.” Veikalehai, kaip daugu- . , . ,, i1(i salininkas viską sutrukaiįnai yra žinoma, nevisai taip ma 1
žos vertės, bet vaidinimas nucise- 
kė negeriausiai.

Vakaras labai plačiai garsina
mas ypatingai silpnai vaidintas 
pirmasai veikalėl.s — * Nutruko

Antrasis veikalėlis “Tarnas 
Įpainiojo”, nors trumpai, bet at
liktas vidutiniškai.

Patartiną kad kitą kartą, L. T.
D. D. pasist o$ti savo aktorius 
išmoku ti gėria i

Wauksgano8 JonM.

BURNSIDE, ILL.
Šitame Chicagos priemiestyje 

lietuvių priskaitoraa apie 300. 
Bet apie jų judėjimą mažai kas 
buvo girdėti ir laikraščiuose, 
beveik, nepasirodydavo jokios 
žinutės iš šito kampelio.

Laikui bėgant ir čia sutverta 
pašalpinė draugystė vardu šv. 
Jono Krikštytojo, kuri kartkar
tėmis ir palinksmina vietinius

lietuvius parengdama vakarus 
su programais, prakalbomis ir t. 
t.

Vienas pasilinksminimo vaka
ras, kiek geriau pavykęs — bu
vo 26 balandžio, J. Orinto ir J. 
Macukevičiaus svetainėje, kame 
buvo atvaidinta žemaitės dviejų 
veiksmų komedija “Apsiriko”.

Vaidino L. S. M. Ratelis iš 
Raslendo, roles artistai atliko 
puikiai, už tat publika turėjo 
gražaus juoko ligi valiai. Po per
statymo, kaip paprastai prasi
dėjo šokiai. Reikia pažymėti, 
kad vakaras invyko ačiū rūpes
niui P. Lutz. P. P—.as.

LIETUVOJE.

ĮVAIRIOS ŽINIOS*

VABALNINKAS,
(Kauno gub.)

(Nuo mūsų korespondento) 
Blaivininkų šventė Vabalnin

ke. Širdis iš džiaugsmo šokinė
ja atsimenant nors trupinėlį, ar
ba vos blikstelėjusį laisvės spin
dulėlį, kokį jautėme ir mes lietu
viai savo tėvynėje 8 d. bal, s. 
k., tai buvo blaivybės šventė! 
Kurioje lyg naujais plaučiais 
kvėpavome, linksminomės draug 
su šypsančia (toje dienoje) pa
vasario saulute, ir vis kur akį 
meti, kur ausį kreipi, daug ko 
naujo matosi. Taigi žmoneliai 
puikiais prakilniausiais žodžiais 
ton bl. iškilmėn skubinosi 
iš anksto į Dievo namus — nes 
žinojome, kad bus blaivininkų pa
maldos; bažnyčia prisirinko be
veik pilna. Sustojusi ilgiausia 
procesija, rodančius blaivininkų 
skydą ir daugybė įvairių liktar- 
nių bei visokeriopų vėliavų, kė
lė ūpą blaivybės mylėtojų ir jų, 
šalininkų; iškilmingos mišios... 
Choras gana skaitlingas gieda 
mišias ir kitas giesmes, o nese
nai įsteigtasai blaivininkų or
kestros graudžiu trenksmingu 
trimitavimu chorui pritaria ir 
taip reikšdamas pergalėjimo 
džiaugsmą savo akordais maldi-i 
ninku sielą lyg supte supa ir 
skandina maldoje, • kurion pa
nertas blaivininkas meldžiasi 
prie Angščiausio už varguolius 
alkolio vergus ir sau prašo šven
tos ištvermės. Po mišių ir supli
kacijų Iškilminga procesija, gie
da choras draug su orkestrą tą 
saldžiąją giesmę “Linksmą die
ną”; o liaudis atsako antruoju 
punktu. Po procesijos jausmin
gas pamokslas. Tarp visų ma
tosi bendrumas, vienybė, visi 
linksmus, svieto daug, o čia žiū
rėk visos girtybės įstaigos užda
rytos, kasgi čia? gal žydai ma
cus tebekramto? Visai ne; mat 
nors keikdamiesi ir jie švenčia 
blaivybės šventę, nes ministro 
taip įsakyta, O, o! Jau ir blai
vininkų esama galingų, kad ir 
augštoji valdžia jiems pritaria, 
tik mūsų gailiaširdis antstolis 
“Snitka” pavėlino šinkuoti per 
užpakalines duris ir tai girtų pa

tinasai susirinkimas Vab. blaivy
bės skyriaus 5-kių metų gyvavi
mo sukaktuvės. Kun. K. Kriš
čiūnas dailioje prakalboje išdėstė 
visą mūsų skyriaus 5-metų isto
riją. Buvome sumanę toje dieno
je vaidinti “Ant bedugnės kra
što” (šeimynišką vakarėlį), bet

(leidimo nesulaukėme). Užteko 
to, kad po posėdžio pasišnekučia
vome bl. arbatinėje prie savo 
gramofono. Susirinkime dalyva
vo apie 300 žmonių, prie blaivy
bės prisirašė tą dieną apie 140 
asmenų. P-ns A. Sklenis, ameri
kietis savo įtekme padarė tai, 
kad jo gimtinis kaimas Remei- 
kiai visi blaivybėn įsirašė!

Penkių metų gyvavimo Vab. 
bl. skyriaus sukaktuves minėda
mi išrinkome vienbalsiai tris 
garbės nariais: 1. kun. M. Miozi- 
nį, paaukojusį blaivybės orkes- 
trą 300 rub., kun. F. K—į, kai
po mūsų skyriaus įsteigėją ir 
daug blaivybės dirvoje pasidar
bavusį, nes Vabalninkuose esant 
buvo visos Rusijos blaivininkų 
susivažiavimas mieste Peterbur
ge, kūriau kun. K. nuo mūsų jau 
no (tuomet) skyriaus važiavo 
savo lėšomis, o mums daug nau-
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dingų dalykų iš to susirinkimo 
įnešė, buvo surengęs priešalkoli- 
nius kursus žiemos metu, ir prita
rus kun. M. Karosui ir uenuil- 
stančiam blaivininkui veikėjui p. 
J. Gvildžiui, minėtieji kursai 
praskynė taką į abstinenciją tai
gi mūsų skyrius viesuomet tu
ri daugiaus abstinentų negu pa
prastų blaivininkų. Išrinkta taip- 
pat į garbės narius p. J. Gvildys 
4 metus mūsų skyriuje pirminin
kavęs, daug prakilnios minties 
paskaitų surengęs ir blaivybės 
evoliucijiniame platinime Lietu
vai gerai žinomas; jei kas skai
tė jo knygą “Blaivybę”, tas be 
abejo pažįsta tą augštos idėjos 
skelbėją. Kitiems smulkesniems 
Vab. bl. skyriaus veikėjams, su
sirinkimas išreiškė padėką ir pa
garbą atsistojimu.

Kastrijotas.

Kaunas. Ilgai “Saulės” valdy
ba darbavosi, kad įgyti žemės 
plotą ant kurio pastatyti dabar
tės namai. Ta žemė priguli mies
tui. Miesto dūmą, kuri susideda 
iš daugumos lenkų, kurie neprie
lankus tokiems lietuvių įstai
goms darė kliūtis, liįfi “Saulė” 
galų gale išgavo leidimą iš mi 
nisterijos, nusipirkti tą žemę sa
vo nuosavybėn. Žemė pasiseks 
ingyti už pigią kainą.

Prūsų “Savaitraštis” kelia su
manymą, kad Tilžėje būtų pada
ryta Vilniaus Lietuvių Dailės 
Draugijos paroda.

doja, o pamokyti jų nėra kam. 
Labai čia išsiplatinusi prekių lio- 
terija. Tai bent turi pelno iš 
mūsų tamsuolių tų lioterijų lei
dėjai.

Vilnius. Dr. Basanavičius pra
nešė Vilniaus prokurorui, kad 
prelatas Kurčevskis, ir d-ras VI. 
Zagorskis, atidarę grabą Did. 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto, 
paėmė jo karūną ir kitas seno
bės brangenybes. Laukiama pla
tesnio viso dalyko paaiškinimo.

(Iš laikraščių)
feaduva, Kauno gub. Direkci 

jai pasiūlijus, Šeduvos miesto in- 
galiotinių susirinkimas, nutarė 
dviklesę Šaduvos mokyklą pakei
sti vidurine amatų mokykla.

Penedėlis, Kauno g. Vartotojų 
draugija atidarė savo krautuvę. 
Žmonės pradėjo lankyties savon 
krautuvėn ir šio-to pasipirkti. 
Matyti panedėliečiai supranta sa
vo krautuvės reikalą ir palaikys 
j«-

Vilnius. Visuotinas Liet. Mok
slo Draugijos susirinkimas nu
tarta turėti 11 dieną birželio. 
Tą dieną nutarta padaryti ap- 
vaiksčiojimą dešimties metų su
kaktuvių nuo laiko išgavimo tei
sės spaudinti lietuviškus raš
tus. Manoma tą dieną viešai ati
daryti parodą raštų ir spaus- 
dinių nuo laiko spaudos leidi
mo Rusijoj iki paskutinių laikų. 
Spausdinių, laikraščių ir knygų 
parodai suruošti, išrinkta tam 
tikra komisija.

Visuotiname susirinkime yra 
pasižadėjęs skaityti referatą tik 
vienas Petras Leonas. Kiti lek
toriai dar nėra atsiliepę. Kvie
čia duoti žinią apie ruošiamas 
paskaitas.

Lyda, Vilniaus gub. Balandžio 
8 dieną nukrito lakūnas su or
laiviu nuo augštumos 40 siek
snių. Aeroplanas užkrito ant vie
nos grįčios ir užsidegė, grįčia 
taip-pat sudegė.

Šiauliai, Kauno gub. Pastara
me laike susekta net 4 slaptos 
lietuviškos mokyklos, kuriose 
vaikai 7—15 metų mokinosi po
terių ir abėcėlės. Namų šeimi
ninkai, pas kuriuos susekta mo
kinimas, ligiai ir mokytojai nu
bausti štropu 25—50 rub., užmai- 
nant areštu lig šešių savaičių.

Onuškė, Kauno gub. Pernai 
metais dauguma keliavo už jūrių 
marių, bet šiemet jau nebegir
dėti tokių atsitikimų, mat Ame 
rikos bedarbių obalsiai suturė
jo nevieną pasikėsinusi laimės 
ieškoti.

Baseinai, Kauno g. Raseinių 
miestas nutarė paskirti pinigų 
kad augštojoje pradedamojoj mo
kykloj būtų prirengti bugalteri- 
jos kursai. Net rūpinasi insteigti 
tam tikrą klesą, kur būtų moka
ma bugalterijos, daižininkavimo, 
sodininkavimo ir kitų amatų. Ten 
būtų mokiniai supažindinami su 
pačto ir telegrafo pareigų pil
domu.

Vilnius. “Vilijos” bendrovės 
valdyba rūpinas šiemet įsteigti 
keliuose Kauno gub. apskričių 
miestuose savo skyrius. Pasku
tiniais laikais “Vilijos” ben
drovė pradėjusi tarybas su Fran- 
cūzų firmomis ir ketina iš ten 
pradėti gabenti žemės ūkio pa
dargų. Pirma išsirašinėdavo iš 
Amerikos dirbtuvių.

Kaunas. Išėjo naujas mokslei 
viams skiriamas laikraštis “Mū
sų Ateitis”. Tuo tarpu išėjo 
tik pavyzdinis numeris. Prenu
meratos kol kas nepriimama.

* .Vilkaviškis, Suv. gub. Lietuvių 
automobilių draugija gerai gy
vuoja. Pirmais metais buvo daug 
nuostolių, tik ačiū antrųjų metų 
pasekmingam veikimui, apturėta 
pusėtinai pelno ir insibukštavu- 
meji pabėgti iš bendrovės vėl nu
siramino. Draugijos nariai yra 
mažne visi ūkininkai lietuviai, 

'tik du svetimtaučiai.

Priekulis, Prūsų Lietuvoje. 
Prūsų Lietuvoje kooperacijos 
draugijų netrūksta, bet jose šei
mininkauja daugiausiai vokiečiai, 
arba suvokietėję lietuviai, dėlto 
lietuviai tokioms negali tinkamai 
naudoties. Pradėjus kilti tautos 
susipratimui pradėta ir koopera
cija rūpinties, steigiant visai at
skirai nuo vokiečių draugijų. 
Pradžią padarė priekuliečiai in- 
kurdami ūkio draugiją, į kurią 
įstojo nariais daug lietuvių ūki
ninkų. Draugijos organas bu
rianti Klaipėdos “Apžvalga”. 
Draugija taisysianti ūkio pa
skaitas, pirksianti trąšas, sėklas 
ir tt.

Tilžėje buvo sušauktas komi
tetas Duonelaičiui paminklą sta
tyti. Buvo daug karštų kalbų. 
Vienbalsiai nutarta statyti pa
minką, ant Rambynkalnio.- 
Toji vieta pasirodė tinkamiau- 
sįoji, kaip istorijos žvilgsniu, 
taip ir patogumu nes lengviau
siai bus pasiekiama visiems lie
tuviams.

Aukų minėtam paminklui yra 
surinkta tik 230 markių. Tai la
bai maža. Nutarta pradėti rink
ti aukas kuostropiausiai. Tuo 
tikslu bus kreipiamasi raštu į 
visus ištikimiausius žmonės.

Priekulė, Prūsų Lietuvoj, 14 d. 
balandžio “Sandaros” draugija 
apvaikščiojo III metų sukak
tuvės. Šventė buvo iškilmingai 
laikyta. Priekuįėje, Minėtoji

Andriejavas, Kauno g. Andrie- 
javo parapijoj yra apie 450 šei
mynų. Tiesa tai nedidelė parap,. 
bet laikraščių skaitymo žvilgsniu 
užima žymią vietą. Išviso įvai
rių laikraščių ėmėjų turime 281. 
Tai jau gana daug.

Vilnius. Lietuvių apšvietos 
draugija “Rytas” turi įsteigus 
Vilniaus gubernijoj jau 37 savo 
skyrius. f

Žemaičių Kalvarija, Kauno g. 
Buvo valsčiaus susirinkimas. Iš
kelta sumanymas dėl svaiginan
čių gėrimų instaigų uždarymo. 
Vyrai saukė: “uždaryti, uždaryti, 
tegu nevilioja mūsų skatikų, te
gu nespaudžia moterų ašarų”. 
Vely mokesnį mokėti, negu kęs
ti vyro girtuoklio mušimai. Bu
to nutarta uždaryti visos svai
galų parduotuvės. Malonus tai 
apsireiškimas 1

Vilkaviškis, Suv. gub. Valstie
čiai nutarė uždaryti traktierių 
Želvių kaime. Nutarimo kopija 
jau išsiųsta pas viršininką.

1913 metų pabaigoje čia susi
tvėrė “Blaivybės” skyrius, ku
ria turi jau 800 narių ir kassyk 
žmonės vis labiau rašosi į “Blai
vybę”. “Blaivybės” draugiją 
turi savo arbatnamį, kuria gerai 
gyvuija. Girtuokliavimas puola 
ieayn.

draugija yra daug nuveikusi ir 
gerai gyvuoja: Klaipėdoje turi 
nuosavius namus, užlaiko arbati
nę, išleidžia mėnesinį laikraštį 
“Pagalba”, kuris pradėjusiais 
metais 12000 egzemplioriais bu
vo išplatintas, turi knygyną su 
1000 knygomis, sušelpė keletą 
moksleivių, užlaiko muzėjų, lie
tuviškų tikybinių knygų parda
vimą, rūpinasi lietuvių liaudies 
dailė ir tt. Narių “Sandara” 1914 
metais skaito į 533.

Pušalotas, Kauno gub. Nutar 
ta valsčiuje kreipties į, val
džią, kad uždarytų monopolius, 
alines, ir traktierius šventadie 
niais, turgaus, teismų ir sueigų 
dienomis. Neužilgo ir Pumpė 
nų valsčius žada '.taip padaryti.

Kaunas. Katalikiškas “Blai 
vybės draugija gavo leidimą su
rengti savo šventę su aukų rin
kimu nuo keturių gubernatorių: 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų ir Kur- 
lendijos. Pačiame Kaime šventė 
stropiai rengiama.

Kavarskas, Kauno gub. Val
sčiaus būto buvo sušauktas tau
pomosios — skolinamosios ben
drovės susirinkimas. Valdyba be
veik iš vienų lenkų dvarininkų, 
išsirinko taipgi saviški pirminin
kauti. Valstiečiai tuo pasipiktino 
ir sušuko, “nenorim, nereikia”, 
ir iš savo pusės pastatė valstietį 
Kuzmą buvo Dūmos atstovą. 
Dvarininkai nenorėjo nusileisti, 
labai inpyko. pradėjo net kumš
timi mušti į stalą, trepsėti, bet 
valstiečiai to, nepaisė. Tuomet 
ponai apleido susirinkimą pasi
ėmė su savimi knygas. Valstie
čiai tą pačią dieną parašė ant 
Valdybos skundą.

ir ką ji veikia. Užbaigus kalbėk 
ti visi plojo rankomis. Vėliau 
išėjo kalbėti iš susirinkusiųjų 
P. V. Barulis. Jis supažindino 
svečią su londoniečių gyvenimu, 
nupiešdamas vargingą padėjimą, 
girdi, dauguma malonėtų sugrįž
ti tėvynėn, bet bijosi bausmės 
už sienos perėjimą, kiti vėl nuo 
kariuomenės pabėgę. Potam vėl 
gerb. atstovas kalbėjo duodamas 
paaiškinimus į kaikuriuos klau
simus, ir žadėjo visuomet užtar
ti, kada galima.

Pabaigoj prabilo ir rusas at
stovas. Kalbėjo rusiškai, vadino 
lietuvius broliais, ir linkėjo lie
tuviams viso gero. Pasirodė, 
kad rusas yra dideliai lietuviams 
prielankus.

Pabaigus susirinkimą buvo nu
traukta visų fotografijos. Drau
gijos ir šiaip pašaliečiai paauko
jo Tautos Namams viso apie 20 
svarų. Susirinkimas labai pa
vyzdingai praėjo.

Kalnavertis.

Lietuviai Kitur.
STEVENSTON, ŠKOTIJOJ.
Šiame miestelyje yra nemažas 

būrelis lietuvių. Lietuvių tarpe 
labai išsiplatinęs girtuokliavimas, 
kuris atneša daug visokių nesma
gumų, kaip patiems girtuokliams, 
taip ir jų šeimynoms; girtuoklia
vimas dažnai suardo ramų šei
mynos gyvenimą; girtuokliavi
mas gi pažemina mūsų tautą sve
timtaučių akyse. Trūksta čia

Naumiestis, Suvalkų gub. bal
tinų kaime 2 d. balandžio suėmė 
45 “amerikonus” ir 4 vadus.

Prienai, Suvalkų gub. Žmonės 
buvo pritrukę labai malkų, bet 
šių metų vėtra privertė daug 
medžių, todėl dabar žmonės ga
vo pasipirkti malkų ir senojų.

NAUJIENOS.
Washington, D. O.. Sekreto

rius Bryanas apskelbė, kad tri
jų taikoj tarpininkaujančių pie
tų Amerikos viešpatijų atstovai 
susirinkę gegužio 18 d. Niagara 
Falls mieste, Kanadoje.

Washington, D. O. Nesenai, 
kaip laikraščiai pranešė, 48 va
landų laike įvežta į Meksiką kon- 
stitueijonalistains už milijoną do
lerių ginklų ir amunicijos. Ar 
tai yra tiesa — nežinia, bet kad 
visokie valgomi dalykai, vaistai, 
apdarai yra įvežami — tai vi
siems aiškiai žinoma. Iš to mato
si lyg Jungtinių Valstijų vyriau
sybė padėtų revoliucijonieriams.

St. Paul, Minn. Valstijos darbo 
komisijonierius llouek praneša, 
kad naujai vedama visuose dar
bo vietose Apsisaugo jimo siste
ma praėjusiais metais sumažinus 
skaičių nelaimingų atsitikimų. 
Mirtinų atsitikimų, būta 136, o 
lengvesnių nelaimingų atsitikimų 
2,647 mažiau, neg prieš vienus 
metus, kuriuose apsauga nebuvo 
taip prižiūrima.

Meksikos miestas. Gen. Iluerta 
korespondentams išaiškino, kad 
jis nei nemanąs nuo savo vietos 
atsisakyti. Girdi, ką man žmo
nės davė aš negaliu pats atmes
ti.

Boston, Mass. Speeijalė komisi
ja Eleetrieal VVorkers Union No. 
104 paskirta ištirti darbininkų 
padėjimą vėlų dirbtuvėje, atra
do, kad darbininkų prie unijos 
prigulinčių padėjimas labai blo
gas. Vietinė unija žada spir
ti darbdavius visus nedateklius 
pataisyti.

Granite City, 111.. Sustreikavo 
American Steel Foundry darbi
ninkai. Jiems norima numušti 
nuo 2 iki 10 nuoš algos. Ten 
dirbusius unijistus darbdaviai

San Diago, Cal. Čia atvažia- norėjo dirbti nu0 Stukų

MANCHESTER, ANGLIJA.

Pranešame žinią, kad Manehes- 
teryje prasideda kova su degti
ne. Ligšioliai kliubas prie šv. 
Kazimiero bažnyčios buvo ap
verktiname padėjime iš priežas
ties pardavinėjimo svaiginamų 
gėrimų. Per 9 metus, Manehes- 
terio susipratę lietuviai ir net 
pats vyskupas patarė klebonui už
drausti šv. Kazimiero kliube par
davinėti alkolį, bet delei visokių 
aplinkybių mūsų sklebonas laukė 
9 metus. Bet per Velykų šven
tes per mišparus bažnyčioje atsi
tiko labai papiktinantis dalykas: 
atėjo į bažnyčią keli užsigėrę, vy-

vo laivas Mazattan, kuriame bu
vo 104 vyrai, 45 moters ir 37 
vaikai, beveik visi amerikiečiai, 
kufie bėga iš Meksikos.

Tampico. Iš čia ateina vyriau
sybės užtvirtintos žinios, kad ar- 
motos veikia kasdieną. Meksi
kiečiai drutina ten savo spėkas.

EI Paso, Texas. Pranešus, kad 
taikos susirinkimą Carranza ne
bus kviestas, Carranza nei kiek 
nesistebėjo. Jis žada savo darbą 
varyti kaip ir varęs.

Vera Cruz. Federalistai padė
jo minas po geležinkeliu tarp Ve
ra Cruz ir Meksikos miestų. Tuo 
nori sulaikyti Jungtinių Valstijų

rai, gal jie ir ne kliube gėrė, tai Į kareivius nuo apgulimo Meksikos 
klebonas neištylėjo ilgiau ir antrą miesto. Minos esančios padėtos
Velykų dieną užsakė prie šv. mi
šių, kad uždraudžia šv. Kazimiero 
kliube pardavinėti svaiginamus 
gėrimus. Tai nepatiko 40 to kliu
bo nariams ir jie susitarė atsiskir-

viena nuo kitos per pusę mylios 
ir Meksikos kareiviai mokinami, 
kaip reikalui esant jas padegti.

Nogales, Ariz. Agaponeta, mie
stas tarp Sinoloa ir Tepic užim-

ti ir kitur atidaryti kitą kliubą . tas konstitucijonalistų. Revoliuei- 
— gerti svaiginamus gėrimus, — joniški paėmė 1600 nelaisvių ir 
didinti pašalpą sergantiems na- daug ginklų.

Dabar prie senojo kliubonams.
pasiliko su kunigu tiktai kelioli
ka narių, kurie^fuojaus ir nutarė 
visai užginti pardavinėjimą 
svaiginami} gėrimų, nes visi pri- 
pažinsta, kad visokie papiktini
mai per 9 metus kilo dėl deg
tinės, alaus. Nėra reikalo apra
šinėti, kiek žmonių dėlto nenorė
jo eiti bažnyčion ar prie šv. Sa
kramentų. Kada klebonas per pa
mokslą išpasakojo priežastis už
darymo pardavinėti degtinę po •

Washington, D. C. Admirolas 
-Badger praneša, kad revoliucijo- 
nieriai atakuoja federalistus Ve
ra Cruz provincijoj.

New York. Netoli nuo Cape 
Rače sudegė garlaivis, kuriame, 
spėjama, pražuvo 19 žmonių, 14 
išsigelbėjo ant laivelių, bet ma
tė labai daug vargo būdami at
viruose laiveliuose per 24 valan- 

1 das.

bažnyčia, tai vieni džiaugėsi, kiti, Londonag. Anglijos valdžia ža- 
pyko. Vieni sako, kad nuo dft dar ]jar^ peržiūrinėti savo 
klebono priguli uždrausti svai- nutarimą dei daiyVavimo Pana
rnamų gėrimų užlaikymas, kiti mos parodoje. Spėjama, jog nu-

žmoni,, kurie sugebėto) padėti ' T*”“4’ “ ?° d‘lj,kM’ “j'’ tara dalyvauti.
dj, ne uz jo pinigus mes gena-tiems girtuokliams ir parodytų 

alkolio kenksmingumą. Dabar 
gi nėr kam gelbėti mirkstančių 
gėrimuose ir žūvančių skurde. 
Tėvai, kurių priedermė yra iš
auginti "lfūdikį žmogumi, ta prie
derme nesirūpina, patįs geria, 
bruka tuos nuodus ir savo kū
dikiams.

Gyvuoja, tečiaus, ir blaivy
bės drąugija Balandžio 13 d. 
surengė šokių vakarą. Gal jau
noji karta būtų prielankesnė blai
vybei, tečiaus dėl tėvų nesusi
pratimo dažnai turi kliūtis užlai
kyti blaivybę.

Vargo Bernelis.

LONDONAS, ANGLIJA.
Nesenai pribuvo pas mus ne

tikėti svečiai iš ''Rusijos, Val
stybės Dūmos atstovas M. Yčas 
ir kitas rusas ir gi Dūmos at
stovas.

Sekmadienyj 19 balandžio ger
biamas atstovas atsilankė į lietu
vių kliubą. Jau iš anksto žino
ta apie tai, tat tą dieną vaka
re prisirinko daugybės žmonių, 
suvirš 300, vyrų ir moterų. ’

/neinant atstovams į salę mu
zikantai pagrojo maršą. Pas-

me, tiktai už savo uždirbtus; vie
ni galvoja; ar mes negalime elg-

AVashington, D. C. Į kongresą 
inešti du svarbus biliai: vienas,

Palanga, Kurio gub. Mūsų 
apielinkėje labai daug yra tam
sių žmonių, kuriuos visi išnau-

(piece work) sakoma, kad bandi 
mas numušti algos šioje dirbtu
vėje buvo tik mėginimas ir jei 
būtų pasisekę, būtų buvę numu
štos algos ir East St. Louis pa
našioj dirbtuvėj.

Danville, III.. Dailydžių strei
kas, kurs tęsėsi per tris savaites 
užsibaigė išlaimėjimu. Kontrak- 
toriai sutiko pakelti po 5 c. į va
landą mokesniės. Dailydės gaus 
po 50c. vietoj 45cį į valandą. 
Streikavo apie 200 dailydžių. '•

..Eseter, N. II. J. A. McAdams 
laimėjo nepaprastą bilą su New 
England Telephone kompanija. 
Jam bešnekant per telephoną te- 
lephono vėlos susikabino su tram
vajaus labai inelektruotomis vėlo
mis, ir kalbėtoją apdegino ir su
žeidė. Teismas prisakė užmokėti 
bausmės 13000 dolerių.

Taksai nuo ineigų Indijoj mo
kami tokių, kurių ineigos siekia 
viršum 165 dol. Tik vienas žmo
gus iš 700 tokius taksus temo
ka. Tai parodo, kad gyventojų 
ineigos labai žemos.

Naujausias Šveicarijoj dirbtu
vės visur įveda 59 vai. į Savaitę 
darbo ilgumą, t. y. po 10 vai. 
tas dieną ir 9 vai. subatoje. Il
giau paskirtojo laiko darbinin- 
iams bus ginama dirbti.

CHICAGOJE.
Nedėlioj, gegužio 10-tą d. 1914, 

Davis Sąuare Parke,' prie 44-tos 
ir Paulina gatvių, atsibuvo meti
nis, paprastai šiuo laiku rengia
mas “l’lay Fastival” jame daly
vavo daug visokios rųšies draugi
jų, k. t. dainininkų, sakalų, šo
kėjų ir tt. Iš visu kitų dalyvau
jančių labai puikiai atsižymėjo 
lenkų, ir čekų sakalų draugijos, 
kurios išpildė labai sunkiai gim
nastikos dalis, Rusinu draugija 
šoko “Kazacka”, žiūriu į juos 
ir mūsų tūli lietuviai užsinorėjo 
pašokti. Tarpe kitų tautų ėmė 
dalyvumą ir lietuviai, kaip tai: 
Lietuvių Jaunimo Ratelio Vyrų 
Choras, sudainavo tris dainas, 
kurios labai visiems patiko, Vy
tauto Choras No. 1. šoko lietuviš
kus šokius, kaip tai: vengerką*)f 
klumpakojį, suktini ir noriu mie
go, bet labai apgailėtina, kad ne- 
susimokinę eina pasirodyti ant 
scenos. Jiems pabaigus štai pasi
rodo lenkai, ir pradeda šokti ven- 
gerką, kas kita, jiems lyg pin
te pinasi, jie žino visus pasisuki
mus, padaro visokias figūras, tas 
pats šokis pasirodė visiškai kito- 
tonišku. Tolesniai programe bu
vo pažymėta, jog Lietuvos Vėlia
va Amerikoje draugystė, paro
dys gyvuose paveiksluose “Šie- 
napiutę prieš 50 metų” bet kaž
kodėl visiškai nepasirodė, buvo 
taip-pat ir giesmininkų choras šv. 
Cecilijos, prie Šv. Kryžiaus pa
rapijos, bet ir šitas nepasirodė; 
Visokie mėginimai traukėsi iki 
vėlam laikui, publikos buvo la
bai daug. Alfa.

..Quebec, Kanadoje. Darbininkai 
— unijistai stato sau naujus na
mus, kurie atsieis į 40 tūkstan
čių dolerių. Namuose bus laiko
mi įvairus susirinkimai.

Berne, Šveicarijoj. Neužilgo 
Šveicarijos valdžia žada užginti 
visokias liutarijas. Mat įvairus 
ten suėję svetimtaučiai pradėjo 
apgaudinėti net pačius vietos gy
ventojus.

ties su pinigu, kaip mes norime, : kad įvesti Jungtinėse Valstijose 
pačėdyti ar pragerti, vistiek į , visuotiną prohibieiją, antras — 
grabą nieko nenusinešime. Toks ! duoti moterims lygias tiesas. Bi
jau išmanymas — sunkiausiai ko- [ liai Įnešti be didelio entuziazmo, 
voti su degtine. Sunku ant ge- bet spėjama, kad juos besvarstant
ro kelio laikyties, ant blogo visi 
bėgioja, nereik nei stumti — ei
na kaip vėjas. Laikas, rodos vi-

bus nemaža ginčų.

Chicago, III.. Kad nubausti su-
siems suprasti, kad geriaus bū- j sitarusius apgavikus, J. F. Jelke 
tų visiems be degtinės ir alaus, 
bet randasi tokių, kurie lenkėsi 
nuo to supratimo, bijo atmerkti 
akis prieš šviesą, žodžiu: nieko 
negalvoja, ką paliūdija 40 kliubo 
narių, kurie sako. kad mes turi
me pardavinėti alkolį, nes kitaip 
neturėsime pinigų sergantiems 
nariams šelpti.

ir kitus, kurie išdirbinėjo dirb 
tinį sviestą vyriausybei atsiėjo į 
250' 0 dolerių. Bilą dar nepa
baigta.

Denver, Colo.. Čia peršautas 
viešbučio savaininkas. Jį per- 

I šovė pulkininkas J. C. Bulger, 
kuris nesenai buvo atkeliavęs,

«v.
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•) Lietuviams visur reikia bū
ti lietuviais ir svetimų šokių bei 
žaislų stęngties kiek galint iš
vengti — turime juk ir mes 
savo šokių, žaislų, dainų, kurie 
tai dalykai gerai atlikti geriau 
patenkins visuomenę, neg įvai
rios vengerkos. Red.

Nedėlioj, gegužio 10 d. Mark 
White Sąuare salėse buvo su
rengtas vakaras paminėti 10 m. 
Lietuvoj spaudos atgavimo su
kaktuves. Graži šviesi svetainė 
pilna prisirinko žmonių. -Vaka
ras susidėjo iš prakalbų 
zikos. Kalbėjo Dr. A. K., 
kauskas, kun. F. Kemėšis ir Ba
lutis. Vienas, po kitu kalbėto
jai savo gerai priruoštose kalbo
se, nuosekliai nušvietė spaudos in- 
tekmę žmonijos gyvenime, lietu
vių spaudos istoriją ir nepa
sisekimą, rusų vyriausybės, lietu
viams spaudą uždraudus. Iš mu- 
zikalės dalies visi džiaugės p. 
Janušauskienės, Jakučio, “Biru
tės” choro ir k. muzikaliais gabu
mais.

Vakarą rengiant nemaža pa
kelta vargo iš pusės rengėjų. Jį 
rengti buvo susitaisiusios dvi

(Seka ant 7-to pusi.)

' kad organizuoti miliciją karėje 
Tikiuosi, kad “Draugo” skai-| gu streikeriais.

tytojai neperdaug pasijuoks iš ' ----
tokio manehesteriečių išmanymo, j Londonas. Moterų lygybės bi- 
Neužilgo apvaikščiosime Sekmi-- į liūs Anglijos lordų rūme neper- 
nių šventes, ir tikime, kad dau- j ėjo. Už bilių balsavo 60 atsto- 
guma atsiskyrusių narių permai-j vų, o prieš bilių 104. Abi pusi 
nys savo taip negražų nusprendi- [ turėjo nemažai ginčų, kuriuos ve- 
mą turėti pašalpą sergantiems iš dė įžymiausieji atstovai, 
pardavinėjimo svaiginamų gėri- ;
mų. Del pasilikusiu narių prie i Londonas. Čia rengiamas bė-
kliubo, kurie jau pradėjo savo dnųjų teatras. Jame nebus sė- 

kum gerb. atstovas M. Yčas lai- i senovišką kliubą vesti sulig pa-.dynių brangesnių, kaip šilingas, 
kė prakalbą. Papasakojo apie Į tarimo kunigo, vyskupo ir noro l Tūli pageidauja, kad panašus
anuos spaudos uždraudimo lai- , daugelio šimtų lietuvių, malonė- 
kus per rusų biurokratns, apie tumėm, kad gerbiamoji ‘Draugo’ 
inkfirimą pirmo lietuvių kalbo ' redakcija siuntinėtų mums savo 
je laikraščio, apie “Aušros” gy- laikraštį, lygiai ir kitų redakcijų

teatrai būtų rengiami ir Ameri
koj, — sumažėtų penkcentinių 
teatrėlių lankytojų skaičius.

7/
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vavimą, apie draugijas ir,jų ro
lę, pridurdamas, kad lietuviai 
sparčiai atgija, ir mūsų tautai 
nelemta žūti.

Pagaliau* kalbėjo apie politi
ką, būtent, apie Valstybės Dūmą,

meldžiame šelpti mus savo laik- Į Washingtono algų komisija iš- 
raščiais ir knygomis, ypatingai leido įstatymą, kuriuo mažiausia 
tokio turinio, kur aprašoma pa mokesnis moteriai darbininkei 
sėkmės svaiginamų gėrimų. i pirklybos įstaigose dirbančiai tu- 

Sąnarys senoviško kHubo I ri būti ne mažiau kai 10 savai- 
prie šv. Kazimiero Bažnyč. 1 te’-

jau

SECRE.TĄRY MCADOO AND 
MIS B R IDE;

Prezidentui tVilsonui užėmus Jungtinių Valstijų prezidento vietą 
ištekėjo antroji duktė. Paveikslas rodo Jungtinių Valstijų

turtų sekretorių McAdoo ir jaunąją Margarietą Wilsono dukterį. Jų iikit- 
mingos vestuvės atsibuvo Baltajame Xame, geg. 7 d. ė, m



DRAVOr® Gegužio (May) 14, 1914,

PASTABOS.
MŪSŲ JAUNIMO ORGANIZA

CIJOS.
“Kataliko” No. 19-ame ga

lius ir prakiluios sielos p. 
Kar—s gražiai rašo apie jnunuo- 
menės siekius. Jaunimas turįs 
svajoti, linksmiuties, juonuoliai 
einą su žodžiais meilės, teisybės, 
brolybės, skleidžia tarp žmonių 
savo idealus. Tad nieks nepri
valąs jaunos širdies jautrumus 
sunaudoti savo siekių įvykdiui- 
mųi. Tie pašaliniai siekiai atsi
duoda nekartą pelėsiais. Jauni
mo siekiai skirtini esą nuo siekių 
visų kitų.

Jaunuolio dvasios negali pa
glemžti nei jokios galybės, nėra 
tokių spėkų, kurios ,galėtų ant vi- 

' eados pasukti jaunimo mintis vie-
• non pusėn.... visos pastangos de- 

damos jaunimo suvaržymui arba, 
taip sakant, įvedimo jo į vėžes pa-

‘ prasto, nieku neatsižyminč io gy- 
’ venimo, nueis ant niekų ir tūli pa- 

sidarbavimai toje srityje, suteiks
■ tiktai negeistinus ,jiems patiems iš 
' jaunimo pusės jausmus....
’ ...mažai ką gelbės visi šauksmai 
’ jaunimo link, jeigu tie šauksmai 

bus pritaikomi ne jaunimui, bet 
' kokiems tai ^kirtingiems sumany- 
' mams įvykdinti. Neturės tie šau-
• ksmai aido iš jaunimo pusės ir 
’ dings kaipo balsas šaukiančio ty- 
1 ruošė.
' Visa tai labai gražu, nors ir ne 
visai aišku. Neaišku tai, kokie 
gi tie anot autoriaus skirtingi 
jaunimo siekiai, kurie skiriasi 
nuo visų kitų siekių, kas gi bū
tent autoriui atsiduoda pelėsiais, 
kas nori sunaudoti jaunimo jau
trumą savo siekiams? Šiek tiek 
nušviečia tuos neaiškumus straip- 
enio pabaiga, kur p. Kar- - as sa- 
ko j Pasigirdo šnekos apie “Jauni

mo ratelius“. “Vyčiai“ sviedė
■ obalsį ir tuč tuojaus vieni kitiems 

'• liežuvius rodo. Mes geri, jus me- 
' kis — šaukia “Vyčiai“. Mūsų atei- 
' tįs — tarė “Jaunimo balsai” ir 
t jau, apsirinkus sau taką, žengs

kiekvienas savo keliu nesykį yie-
< ui kitiems kenkdami. Ar negeriau 
' būtų buvę kiekvienai iš jaunųjų or

ganizacijų pradėjus darbuoties ant 
ideališkumo pamato?
“Vyčiai’’ -turį konstituciją ir 

žadą įvesti jaunimo tarpan die
giau sporto—mankstymosi. Bet 
kam reikėję prie jaunųjų organi 
racijos duoti vietą net seneliams?
.— klausia p. Kar—as.

Taigi iš tos pabaigos galime 
dasiprotėti, kad autoriui nepa
tinka “Vyčiai”, kad ten jis bi
jo pelėsių, suvaržymo, išnaudoji
mo ir tt.

Ir už tą karštą, kad ir betvarkį 
minčių ir jausmų išliejimą mes 
negalėtume nei rūstauti, nei tei
sti., mūsų jaunėlių atstovo p. 
Kar—so. Taip ir matai aiškiai, 
kaip prakilniai jo siela virpėjo, 
kuomet jisai tą savo straipsnį ra
šė

Tečiau laimei ar nelaimei mū
sų. jaunuomenė negyveno ant 
mėnulio, bet mindžioja tuos pa
čius žemės Ūkus, kuriais ėjo ir 
senesnieji. Tiesa, jaunoji karta 
turi pridėti ką nors nauja, gera, 
bet ir senesniųjų patyrimo jau- 
nuomenė neturėtų niekinti, prie
šingai nuoširdus patarimo žodis 
gali būti jiems tiktai naudingas. 
Ar gali jaunimas imti už piktą, 
jeigu vyresnieji su meilės pilna 
širdžia norėtų persergėti jaunuo
lius, kad nedarytų tų klaidų, ku
rias gal jie yra darę, kad duo
da jiems savo sumanymus, pata- 

| rimus. Kas išdrįs kaltinti, kad 
ir Norkūną, kad jisai, didžiai 
•numylėjęs jaunimą, pašvenčia jam 

Kriaas savo pajėgas, laiką ir pini- 
| gus? Meilės darbas visuomet 
I turi atnešti gerus vaisius, ir mes 
į matome, kad Norkūnų pasišven- 
I timas ir gamina puikias pasek

mes. Tiesa, vyresnieji, besirū- 
( pindami jaunųjų reikalais nc-
• privalo jų varžyti, jaunimas pri

valo būti savarankus, tečiau ne-
I išmintingai darytų jaunimas, jei- 
' gu niekintų meilę, gerus linkė

jimus ir patarimus vyresniųjų. 
Tomis mintimis tur būt vado- 

Įt vavosi “Lietuvos Vyčių”, steigė- 
1 jai, kuomet rašė į konstitucijos 
' projektą žodžius: Jaunieji bus 
pkaipo veikėjai, vyresnieji gi kni- 
I po patarėjai.

Tą neaiškų apibūdinimą vienų 
I ir kitų teisių ir veikimo, galina 
1 tikėties “Vyčių” seimas dapil- 

dys, išreikš aiškiau, kad būtent 
tikraisiais nariais ru sprendžia
muoju balsu galės būti tik jaunuo
menė iki tam tikro apribuoto am
žiaus, vyresnieji gi galės padėti 
ir dalyvauti su jratariamuoju bal

su. Tečiau mums rodosi, kad yra 
svarbesnioji priežastis, dėl ku
rios daugelis mūsų jaunuomenės 
bijo ir nemėgia “Vyčių” obnl- 
sių ir skubinasi steigti kuopeles, 
kuriose religija, kaip ir pas so
čijalistus, pripažįstama pašaliniu, 
privatiniu dalyku ir žadama 
apie ją nei kalbėti, nei 
minėti. (Žinoma, tai tik išpra- 
džių, paskui dažnai nukrypstama 
į bedievybę) Ta priežastis, tai 
nepažinimas Kristaus, Jo dva
sios, mokslo ir Jo įsteigtos Baž
nyčios, — tai visa krųva prie
tarų, kuriuos uoliai sėjo per il
gus metus įvairus tikybos ir Baž
nyčios priešininkai. Daugelis ir 
prakilnaus mūsų jaunimo krito 
tųjų prietarų auka. Taigi bijo
dami Krikščionybės ir Bažnyčios, 
jie bevelyja ir neminėti apie jas, 
o savo veikimo pamatau deda 
neaiškų “ideališkumą”, anot p. 
Kar—so. Indomu vienok tai, 
kad neįstengdami pzisislėpti nuo 
Kristaus idealų grožės, ir sugal
voti ką nors augštesnio, jie patįs 
giriasi su tais pačiais idealais, 
kuriuos Kristus žmonijai nurodė: 
tai meilės, teisybės, brolybės ide
alai. Tuos idealus skelbdami jie 
tečiau nenori turėti nieko bendro 
su pačiu Kristų, vienydamies su 
Juo per Jo Bažnyčią. Ir dary
dami tą klaidą jie gal ir nesu
prasdami to, patįs tolinasi nuo 
Gyvojo tų idealų šaltinio, pa
tįs nustuma iš po kojų tą viena
tinį pamatą, ant kurio stovėda
mi jie galėtų tuos idealus siekti. 
Čia tai ir yra visa klaida.

“Lietuvos Vyčiai” stoja ant 
tvirčiausio pamato, kurio laiky- 
damies turės užtikrintą Kristaus 
pagelbą, taigi ir galėjimą tuos 
prakilnius idealus siekti. Eidami 
su Kristų jie ir tėvynei savo dau
giau galės padirbėti, nes niekas 
taip nesužadina prie darbo ir pa
sišventimo, kaip Kristaus dvasia 
ir mokslas. Jie galės čia ir do
rą išlaikyti, nes vėlgi tik Dievo 
malonė padeda .žmogui grum- 
ties su savo dūšios priešininkais. 
O kad jaunuomenei reikalinga 
yra dora ir kad jos dorai gre
sia čia daugelis pavojų — tam 
tur būt niekas neprieštaraus. 
“Vyčių” kuopų steigėjai, jau
nuomenės atstovai, ir pažymi, pa
siremdami gyveniihu, kad jau
nuomenės tvirkinimas yra jau 
toli nuėjęs ir kad “Vyčių” or
ganizacija bus atspirtis ir pasi
priešinimas tam pragaištingam 
tvirkinimo darbui.

Ar bus čia suvaržymas, kurio 
daugelis bijo? Ir taip, ir ne. Čia, 
tikrai sakant bus ne suvaržymas, 
bet susivaržymas, kuris pavirsta 
j tikrąją prakilniąją laisvę, kurį 
jaunuoliai norėdami doroj išsi
laikyti, patįs savo valia vartos. 
Ar gi nereikia kiekvienai tautai 
tokio jaunimo, kurs mokės susi
valdyti, išdirbs tvirtą būdą? Ir 
ar žada ką nors gero toks jau
nimas, kurs nepripažįsta jokių 
susivaržymų? Ne rimtas yra p. 
Kar—so pasakymas, kad jaunuo
lio dvasios negalinčios paglemžti 
nei jokios galybės, kad nesą to
kių spėkų, kurios galėtų ant vi
sados pasukti jaunimo mintis 
vienon pusėn. Ta galybė, ta spė 
ka yra tai Kristaus mokslas, ir 
pagaliaus pats -Mokytojas. Pa
glemžė Jisai 200,000 suviršum 
katalikų studentų įvairių kraštų, 
paglemžta Jisai ir mūsų prakil- 
niausjjį jaunimą. Ir nebijoti to, 
nesipriešinti tam, bet džiaugties 
reikėtų tai matant. Neapsiriks 
jaunuolis, kurs Kristaus dvasios 
jungą užsidės ant savęs, nes Jo
jo jungas yra malonus ir Jojo 
našta yra lengva.

Kieno sumanymus vykina “Lie
tuvos Vyčiai”! Gal kokių žiau
rių klerikalų? Anaiptol. Visi 
tikintieji žmonės turėtų steng- 
ties vykinti ne žmonių, bet Die 
vo sumanymus. Juos vykindami 
bent nepaklys. Taip-pat ir “Vy
čiai”. Visi gi tie, kurie dirba 
ne platinimui “Bievo karalystės 
ant žemės”, bet kokiems nors 
žmonių išsvajotiems idealams, — 
dažnai nepamato kaip ima dirbti 
naudai ir dudon pūsti tų žmo 
nių, kurių sumanymai gal vi 
sai nįjra prakilnus. Bėgdami 
nuo Gerojo Pono pakliųva į ver
giją Jo priešų. Niekam nebus 
nuostolio (nebent tik nelaba
jam), jeigu mūsų jaunimas eis 
tarnauti Kristui, ir Jojo idealus 
siekti, užuot gaudęs tuščius ir 
abejotinus obalsius.

Dar porą žodžių apie linksmu
mą. “Vyčiai” bus linksmus. 
Kristus neįsakė būti paniurusiais. 
Žmonės taip-pat nekliudys sa
vo jaunuomenei padorai liuk- 
sminties. Pats jauuimas galės 
būti linksmas tuo 'nepaprastu ir 
prakilniu linksmumu, kurį duo
da tyra širdis, gryna sąžinė ir 
gausi idealizmo srovė, kuri aiš
kiai matosi pas mūsų “Vyčius”. 
Pagaliaus mes anaiptol nemano
me idealizuoti šių dienų “Vy
čių”. Blogai darytų tie “Vy
čiai’, kurie kitokiems, negu jie, 
kaip jiems prikiša p. Kar—sas, 
liežuvius rodytų ir ,šauktų: mes 
geri, jūs niekis. Čia reikia at
skirti mokslą nuo jo vykintojų, 
principą nuo jo kūnytojų. Klau
simas tame, koks principas turi 
daugiau garantijos tikros doros? 
Jo gi vykintojų tarpe gali atsi
rasti ir labai nedorų žmonių. 
Ir no:s tie žmonės daug prida
rytų blėdies organizacijai, tečiau 
nei kiek nepažemintų paties prin- 
nei kiek nepažemintų paties prin
cipo. Taip ir su “Vyčiais”. Ga- 
i atsitikti jų tarpe ir negerų, ir 

neišmintingų. Bet svarbu tai, 
sad januolis, į “Vyčius” eida
mas, žino, kad čia nebus pavojaus 
jo dorai ir tikybai, jis jaučia čia 
doros atmosferą ir visų-pirma 
dėlto taip ukvačiai į “Vyčius” 
rašosi. Ir tame tai tūno priežas
tis, kad “Vyčių” judėjimas au
ga ir platinasi po mūsų kolonijas 
tiesiog su gaivališku greitumu.

PIRMEIVYBES APSIREIŠKI
MAI.

Nesykį mūsų pirmeiviai buvo 
prašomi parodyti, kame gi jų 
tariamoji pirmeivybė apsireiškia. 
Be pasigirimų, tuščių žodžių — 
nieko daugiau ypatinga neišgir- 
sdavome. Patyrinėjus gi arčiau 
visuomet pasirodo, kad jų pir
meivybė tik tuo apsireiškia, kad 
išdrįstama iškelti į padanges tai, 
tą tikinčioji visuomenė pasmer
kia ir apdrapstyti purvais tai, 
kas jos yra gerbiama ir mylima. 
Toliau mūsų pirmeiviai nueiti 
nemoka. Taisyti gi gyvenimo 
blogumus, dirbti rimtą kultūros 
darbą, kaip gyvenimas pąrodo, 
krikščioniškoji visuomenė geriau 
įstengia, negu tie mūsų pirmei
viai.

Nepersenai “pirmeiviški” tau
tininkų laikraščiai garbino 
Dembskį ypač už tai, kad iško
vojęs lietuviams laisvę neiti iš
pažinties (tą laisvę jie čia tu
rėjo visuomet); katalikai išpa
žintį skaito reikalingu ir išga
ningu daiktu; tuos gi, kurie iš
pažinties nustoja ėję skaito žmo
nėmis paklydusiais. Už tat, ži
noma, jie atžagareiviai; nepri- 
pažįstantieji gi išpažinties — di
deli pirmeiviai. Dembskis gi, 
kovojęs už tą laisvę — didvyris. 
Čia tai ir apsireiškia tikroji pir
meivybė. Bet tai dar tik pusė 
jos. Jei nori parodyti ir antrą 
pusę — apspiaudyk tai, kas ka
talikams šventa — ir būsi tuo
met jau tikrių tikriausias pir
meivis. Tokį pilną visiškos pir- 
meivybės paliudijimą užsipelnė 
sau šviežiai “Vienybė Lietuv
ninkų”, indėjusi 16 ir 17 NN. 
p. Norkaus straipsnį “Loyola”.

Tame straipsnyje Ignotas Lo
yola, Katalikų Bažnyčios pripa
žintas šventuoju, šmeižiamas, 
juodinamas, pastatomas nerim
tu, nebrendusiu, paniekos vertu 
žmogumi. Autorius mat neken
čia Katalikų Bažnyčios, daug 
skaitė ar girdėjo blogo apie jė
zuitus, tad reikia apjuodinti tos 
brolijos įsteigėją. O kad 200 
suviršum milijonų katalikų mel
džiasi į jį, kaipo į šventąjį, tai 
juk mūsų pirmeiviams visai ne
svarbu. Kuo gi jie daugiau pa
rodys savo pirmeivybę? P. Nor
kus prikiša šv. Ignotui ’nesą- 
žiniškumą, norą atsiekti -tikslą 
blogomis priemonėmis, nors nie
kur to neišrodo; kalbėdamas gi 
apie “jėzuitų darbelius” (kaip 
jisai išsireiškia), prikiša jiems 
— irgi be jokių mažiausių išro
dymų — papirkimus, pagrūmo
jimus, apgavimus ir net žmog
žudystes.

Patsai gi Loyola bandydavęs 
kardu surasti teisybę, jeigu žo
džiais jos negalėdavęs išrodyti; 
jo ateitį nulėmęs mulas; tankiai 
turėdavęs galiucinacijas ir jose 
matydavęs velnią; už savo kaž- 
kokiuos “planus” buvęs išvytas 
“be jokio mandagumo” iš Jeru-

zolimos, “iš vieno profesoriaus 
ką tik negavo pliekt”, kad su
stiprinti savo broliją, — grie
biasi net už visai netikusių prie
monių. i

Jo knyga “Dvasiški bandy
mai”, kuri, kaip sakoma, dau
giau nusidėjėlių atvertusi prie 
Dievo, negu turi savyje raidžių 
— anot P. Norkaus tą knygą 
turinti “daug visokių klaidų”, 
esanti šlamštas, kuris vienok su
teikęs gerą įrankį griųvančiai 
Katalikybei. Matote, Kataliky
bė buvo begriūvanti, Loyolos vei
kalas laikinai tą griuvimą sulai
kęs. O atsirado dabar P. Nor
kus, šūkterėjo ir iš Katakybės 
liko tik ^griuvėsiai.

Atsiprašau skaitytojų, kad drį
sau perpasakoti kai-kurias iš tų 
pliovonių. Pažinkime mūsų pir
meivius visoje jų skaistybėje.

Kodėl P. Norkus nepanorėjo 
paieškoti žinių ,apie šv. Ignoto 
gyvenimą, kad ir rimtoje enci
klopedijoje, ir kodėl sėmė tas ži
nias iš žydų ar kitokių katali
kybės priešų išleisto veikalo —• 
tai jo sąžinės dalykas.

Ne tai .nuostabu, kad tokie 
>Norkųs atsiranda. Jų mes turi
me, deja, daug savo tarpe. Bet 
nuostabu, kad redakcija tauti
ninkų laikraščio, turinčio pre- 
tensiją prie rimtumo, duoda vie
tos panašioms pliovonėms. Ar 
gi “V. Liet.” redakcija pripa
žįsta tokius dergimus rimta švie
sa, kuri galėtų atsverti eicilikiz- 
mą, prieš kurį ji tariasi uoliai
kovojanti? Ar tokia šviesa iš- redaktorius, bet j redakciją (čia
auklės mums dorą jaunuomenę, 
(kas, rodos, rūpi ir “V. Liet.”) 
iš kurios paskui galėtume orga
nizuoti anot “Vien. 
___žmonių partiją?

Labai abejojame.

Liet.

KAI NEBETURI KĄ SAKYTI, 
TAI RODO LIEŽUVĮ.

Taip ir padarė laikraštis “Lie
tuva”. Į mūsų atsakymą į jos 
užsipuolimą ant “Draugo” su
sivienijimų klausime — ji atsa
kė karikatūra. Karikatūra, kaip 
karikatūra — gana net sumanin
gai nupiešta. Su karikatūristais 
negi kovosi. Tik ir1 karikatūra 
tuomet tik bus nusekusi, jei
gu ji parodys gyvenimo tikry
bę. “Lietuvos” karikatūroje 
sėdi įsisprendęs 10.000 narių po
nas — (nors dar ir daug trūk
sta iki to skaičiaus) tautiškasai 
susivienijimas. Iš vienos pusės 
socijalistas siuliasi raudonai nu
tepti pono susivienijimo batus, 
iš kitos gi katalikų kunigas no
ri uždėti jam ant galvos birie- 
tą. Ponas susivienijimas neno
ri nei vieno, nei kito, teisingai 
manydamas, kad mergos jį labiau 
mylėsiančios, jeigu jisai bus su 
juodais batais ir be birieto.

Gal socijalistams ir rūpi susi
vienijimo batų varsa. Bet ga
lime užtikrinti “Lietuvą”, kad 
katalikai visai nei manyte nema
no tautiškojo susivienijimo ka- 
alikinti. Jiems vis tiek pat, ar 

susivienijimas nešios birietą, ar 
kepurę, ar nors ir paprastą žy
do jermolką. Taigi iš tos pu
sės tautiškasai susivienijimas 
konkurento prie mergų neturės.

O iš to ir seka išvedimas: net 
ir karikatūroms temą paduodant 
reikia šiek-tiek skaityties su tei
sybe.

DEL LIETUVIŲ KUNIGŲ 
TAUTIŠKUMO.

“Vien. Liet.”, paėmusi iš “Vil
ties” žinutę apie kun. Kristijono 
(tikra jo pavardė — Kriškijo- 
nas) pamokslą Kaune, kuriame 
jisai išniekinęs tautystę, pasipik
tina ir prikiša lietuviams kuni
gams tą faktą, kaipo išrodymą, 
kad jiems mažai terūpinti tau
tystė. Čia paaiškiname, kad mi
nėtas kun. Kriškijonas yra ne 
lietuvis, bet sulenkėjęs latvis, at
sižymėjęs savo nekentimu ir per
sekiojimu lietuvybės, kol dar bu
vo Žemaičių seminarijos inspek
torium. Taigi rodos lietuviai 
kunigai už jo darbus prieš visuo
menę negali atsakyti. “Vien. L.” 
būtų galėjusi surasti ir lietuvių 
kunigų, mūsų tautinio kilimo 
nepripažįstančiu. Vienoje Že
maičių vyskupijoje tokių kunigų 
galima būtų atrasti net kelias 
dešimtis. Dauguma jų kilę iš 
bajorų luomo ir savo bajorystę 
vis dar jungia su lenkyste. Bet 
kas iš .to? Juk toje pačioje že
maičių vyskupijoje turime net

apie 600 kunigų jau gerų tėvy
nainių. Mažne visi jie paeina iš 
valstiečių, lenkų kalbą išvijo iš 
klebonijų, ir kuo pasigalėdami 
remia tautos reikalus ir darbu 
ir aukomis. Prie vienos tik “Vil
ties” bendrovės dar A. Smetonai 
"ją redaguojant, vadinasi tada, 
kada ji dar nebuvo taip aiškiai 
katalikiška, kaip dabar, — pri
gulėjo dalininkais su viršum 500 
lietuvių kunigų, kurių tarpe ne
maža buvo tokių, kurie turėjo 
ne po vieną dalį (šerą=100 r.), 
bet po 2 ir 3. Tai irgi faktai, 
kurie, mums matosi, daugiau pa
sako, negu anasai paminėtas su 
kun. Kriškijonu.

DAR APIE P. KUBILIŲ IR 
“DRAUGO REDAKCIJĄ.

“Katalike” skaitome:
Nekurie lietuvią laikraščiai savu 

laiku paskelbė, kad “Draugo” re
daktorius, kun. F. Kemėšis, pasi
trauksiąs iš užimamos vietos, gi
jo vieton atkeliaująs p. J. Kubilius 
iš Vilniaus. Tečiau “Viltis” rašo, 
kad p. J. Kubilius neapsiėmęs 
Amerikon važiuoti ir todėl nežinia 
kas turės užimti “Draugo” re
daktoriaus vietą.

Jeįgu “Katalikui” ifštikrūjų 
labai rūpėtų žinoti tikroji teisy
bė apie “Draugo” J redakciją, 
tai jis ją būtų galėjęs sužinoti 
čia pat Chicagoje. Abi redakci- 
ji aprūpinti telefonu. “Katali
kas” būtų sužinojęs, kad “Drau
go” redaktorius ir nemanė pa
sitraukti iš savo vietos, kad p. 
Kubilius buvo kviečiamas ne į

nemažas skirtumas), kad pagal 
sutarties su “Jaunosios Lietu
vos” leidėjais, p. Kubilius būtų 
apėmęs ir to žurnalo redaktoriaus 
vietą. Pranešdami apie tai “Ka
talikui” ir visiems, kuriems tas 
dalykas rūpi: pasitikime, kad 
jau bent sykį pasiliaus kartoji
mai paskalų, paleistų su bloga 
valia.

KEISTA MEILE IR DAR KEI
STESNI SĄPROTAVIMAI.
“Tėvynė” jau kelintą sy

kį kalba apie krikščioniš
kosios meilės pas lietuvius 
stoką.. Ir lyg didesniam to pri- 
parodymui nepamiršta pademon
struoti ; taip ir skamba: farizėjai, 
egoistai ir tam panašus “mei
lės” žodžiai. Kas panašių epite
tų užsipelnė? Žinoma, dvasiški- 
ja. Išniekinti ^.kunigą, išvadinti 
jį visokiais vardais, pavadinti 
tamsybės palaikytoju, taip inėjo 
madon, kad tai darydama net 
“Tėvynė” jaučiasi atliekanti 
meilės aktą. Pavydėti jai to ne
galima, nebent apgailestauti, kad 
artimo meilė yra pridengiama 
nuoga neapykanta.

Bet ne tame branduolis “Tė
vynės” No 17 peržvalgoje ti’pu 
šio rašynėlio. Taip nelemtai 
pnmy’avnsi dvasiškiją, ji doro 
dar vieną žingsnį pirmyn, tuo 
tarpu jau tikrai materijališko 
sąprotavimo stumiama. Užata- 
kuoja netik parapijas, bažnyčias, 
bet prikiša dar tikėjime veidmai
niavimą! Gali “Tėvynė” veid
mainiauti, bet kitiems veidmai
niavimą prikišti ir jį pamatuoti, 
reikia geresnių prirodymų ir ar
gumentų, negu tik apie “biznį” 
šukavimas. Primesti biznį ten, 
kur jam ne vieta ir kur jo nė
ra, ir tai dar be jokio pamato, 
reikia netik drąsos, bet, atsipra
šant, sakysiu visiško gėdos pra
radimo. Negi tikrai tikintis leis 
savo tikybinius jausmus pardavi
nėti? Jei tas būtų primesta vie
nai, kitai ypatai, ir tai prie ge
resnio dalykų ištyrimo, galima 
būtų nieko nesakyti, nutylėti, 
bet jei tas prikergiama visiems ir 
nustatoma kaipo regula, nors, 
dėl visoko, su mažu išėmimu, tai 
drąsiai galima tvirtinti, kad taip 
darantis nėra bešaliu, nei dideliu 
teisybės mylėtoju, nei gi turin
čiu norą prie viešpataujančio 
blogo atitaisymo. Teisybę my
lintis žmogus pirma ištirs dalykų 
stovį, visapusiai išnagrinės, o 
tada tik išduos savo sprendimą. 
Bet to viso “Tėvynėje” nesima
to. Ant galo niekas neužgina 
daryti kokius nors patėmijimus, 
duoti patarimus, bet jei tas iš
plaukia iš persisunkimo neapy
kanta ir toji neapykanta nei kiek 
neslepiama, — išeina nebe pa
tarimas, o vien atakavimas, šmei
žimas ir tai niekuo nepateisina
mas. Bet “liuosam — laisvė, o 
girtam —- poliemonas”.

Beužsipuldinėdama ant para
pijų, užtraukia dainą, kurios 
gaida visai nepaprasta. Gird, 
parapija yra visų tarp lietuvių 
nesutikimų šaltiniu! Per ją ir 
kultūrinimasis ir pažanga yra at- 
baidomi ir varžomi. Kad taip 
nėra, tai kiekvienam pažįstan
čiam parapijų gyvenimą yra 
aiškus dalykas. Bet kur “Tė
vynė” semia išparodymus?. Ogi 
ten kur parapijų nėra. Ten ir 
apšvietimas ir vienybė, bet... tik 
ant popieros. Ir kuo gali tokių 
kolonijų lietuviai pasigirti? Nie
kuo. Įsisteigę-gi parapiją, ne 
vien kad pasistato bažnyčią, bet 
ten pat prie bažnyčios rasis ir 
salė susirinkimams laikyti, va
karėliams surengti; atsiranda 
bendri reikalai, kurie ir jungia 
lietuvius didesnėn vienybėn, 
draugystės pasekmingiau plėto
jasi ir abelnai gyvenimas pasi
daro margesnių, gyvesniu. Tik 
viso to nepageidauja laisvama
niai ir socijalistai. Nes jie ži- 

kad parapijai susitvėrus, 
jie pasiliks iš to judėjimo iš
brauktais ar bent jausis tame 
judėjime svetimais, kad jų va
dovavimo, jei kur (tokį turi, 
ir viešpatavimo laikai baigiasi. 
Nenuostabi tada palieka jų ko
va prieš parapijas. Jei kas tarp 
lietuvių nesutikimus sėja, tai 
laisvamaniai ir mūsiškiai socija
listai.

Tūlas lietuvių ir tai laisvama
nių, kada vienas iš svetimtaučių, 
žingeidaudamas lietuviais, klau
sė apie lietuvių kultūrinimo įs
taigas, turėjo nurodyti į para
pijines mokyklas ir šv. Kazimie
ro Seserų mokytojų seminariją, 
kaipo į didžiausias lietuvių įstai
gas. O tos mokyklos ir tėra ga
limomis prie parapijų buvimo. 
Gali mūsų laisvamaniai daug 
apie viską šnekėti, tauzyti kas 
papuolė, bet kada reikia parody
ti pas lietuvius ką konkretaus, 
geresnio, visados akis nukreips į 
katalikiškosios visuomenės dar
bus. Šiandien be jos nieko di
desnio ir negalima padirbti. Pa
vyzdžiu gali būti nors “Saulės” 
namai Kaune, Lietuvių Mokslo ir 
Dailės namas Vilniuje ir atsilan
kymas į Ameriką tuo tikslu au
kų rinkėjų. O vienok “Tėvy
nė” ir kiti nenustoja tos visuo
menės dergę, ją visaip niekinę. 
Pavydėti jai tos rolės gal’, ne
daug kas norės.

Parapijų reikalingumo svarbą 
ir jų tokslas gludi ne vien dėl 
vjršmįnėtų priežasčių, bet vi- 
supirma, kad aprūpinus tikėji
mo reikalus. Kas supranta tikė
jimą ir jo priedermes, tam daly
kas aiškus. Gi tikėjimo nesu- 
prantantieji, ar suprasti ne- 
norintieji, tiems tas tėra be
reikalingu darbu. Juk tam jie 
laisvamaniais ir yra, kad atakuo
ti bažnyčias, griauti tikėjimą, o 
patiems tuo tarpu nieko pozity
vaus neveikti. Negana to, kad 
patįs nieko gero neveikia, bet 
dar kitų geresnius sumanymus 
nupeikia ar visai ignoruoja. Tas 
daroma netik čia Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje. Atsiminti tik rei
kia Kairiūkščių gražų sumany
mą, Tautos Fondo ženklelius su 
atvirutėmis, sumanymą įsteigti 
Amerikoje lietuvių kolegiją ir t. 
p. Mūsų laisvamaniai ir “pirm
eiviai” tiek skambinantieji apie 
mokslą, kultūrą, prie tų kultū
ros vykinimo pastangų nepridės, 
greičiau pasmerks ar Šaltai pra
leis pro ausis.

Nežinau ką “Tėvynė” supran
ta bažnyčia esant, bet iš jos ra
štelio tiek galima suprasti, kad 
jii užima ne augštesnę vietą, 
na, sakysiu, kaip kazarmės. Ka
da New Yorke vienas kunigas 
nedaleido išniekinti bažnyčią, 
nedavė ją paversti į kazarmę, 
nakvojimo vietą, “Tėvynė” ne
suranda žodžių, kaip tokį ku
nigo pasielgimą nupeikti. Kas 
tiki ir bažnyčią laiko kaipo 
Dievnamj, kur randas Šv. Sa
kramentai, relikvijos, tas nieka
dos Dfepavelys Dievo namus 
paversti į turgavietę. Prisimin
ti reikia Evangeliją, kurios vie
name perskyrime pasakojama, 
kaip Kristus išvyjo iš bažnyčios 
pirklius ir sulyginti su tokiu 
“ Tėvynės’Ą sąprotavimu, tada 
aiškiai pasimatys, kad “Tėvy
nė” ir anie žydų pirkliai stovi 
ant vienų pagrindų.

Mūsų laisvamaniai jau nuo se
nai kursto tamsesnius žmones 
prie pavertimo bažnyčių į biz

nio vietą. Gird, bažnyčią pa
verskite savo savastim,, o beda 
bus viskas gerai. Bet kokia žmo
nėms bus iš bažnyčios nauda? 
Juk jos neišnuomuosi ir į teatrą 
nepaversi tol, pakol ji bus balny 
čia, o ne turgaus vieta. Bet 
laisvamaniai nenori, kad bažny
čia tuo ir paliktų, o nori, kad 
ji būtų turgaus vieta. Kad pa- 
rapijonų pagelba parapijos ga- 
spadorystės vedimui yra pagei
daujama ir reikalinga, apie tai 
niekas nesiginčys. Tam tai 
yra renkami parapijų komitetai, 
kolektoriai ir -tt. Bet laisvama
nių norai siekia toliau — jie Bu
ri parapijose betvarkės. Paiy- 
zdžiui galima paimti nors Setan- 
tono bažnyčią, kur katalikų pi
nigais ir katalikams pastatyta, 
bažnyčia tamsesnio ir sukurstyto 
žmonių būrio buvo pavesta ter
šti net “nezaliežnininkauu”! 
Laisvamaniai gali iš to džiaag- 
ties, nes jiems puiki medžiaga 
katalikų pašiepimui, prilašant 
jiems tamsumą ir savo prieder
mių nesupratimą.

Bet vieno labai gaila, kad mū
siškiai neprašyti ponai kritikai 
daug išlieja tulžies, parodo dmyg 
pikto noro, o neparodo bodo 
pagerinti esančio dalykų storio. 
Piktos*’ valios žmonių turime 
daug, o tikrai gero velyjaneių — 
maža. Purenąs.

IŠ KUR VISA ATSIRADO.
(Žiūr. No. 19)

Antra-gi vertus, jei ir būtų da- 
rodyta aiškiais faktais, kad tik
rai “šimpanzė” yra mūsų bobu
tė, tai dar negalėtų girties nu
griovę Romą, nes Dievas kur* 
visados veikia pasaulyje per 
gamtos dėsnius, galėjo pasinau
doti tobulesnio gyvulio kūnu ir 
jam inkvėpti nemirštamąją sie
lą. Ir tai nė kiek neprieštarau
ja nei filosofijos principams, nei 
bažnyčios dogmatams. Vienok ka
liai nebus nurodytas laikas, nuo 
kurio žmogus pradėjo skirtie* 
nuo beždžionių, pakoliai nebos 
surastos kokios nors liekanos, ku
rios būt aiškiu ženklu to perėji
mo, tol nėra suvis reikalo aiškin
ti šv. Rašto žodžius: “Viešpats 
Dievas padarė iš žemės moli* 
žmogų ir inkvėpė į jo veidą gy
vybės kvapą”, metaforiškai Ko- 
deja ligi šioliai nei vienas pa
leontologas neįstengė tai pada
ryti. Paleontologija mums paduo
da 30 rųšių pusbezdžionių ir 18 
rųšių tikrų beždžionių; galima 
matyti čia kiekvieną žingsnį vie
nos rūšies kilimo iš kitos. Bež
džionių geneologija yra suieako- 
ma, Iškasenos mums paduoda 
kiaušus, tiesa, kurie vienok pri
klauso stačiai ar prie beždžionių 
ar prie žmogaus.

Galima tatai atkartoti vardan 
dabartinio mokslo stovio žodžius 
vieno garsaus prof. pasakytus 
savo ilgoj ir puikioj prakalboj 
tarptautiniame zoologų kongreso 
1901 metais: “faktiškai mes nie
ko nežinome apie žmogaus protė
vius; poleontologija jų nepažį
sta”.

Nušvietus keliais bruožais pa
saulio ir žmogaus atsiradimą su
lig reikalavimų paties sveiko pro
to ir nurodžius nors trumpai 
viešpataujančią ją šiandien mo
ksle nuomonę apie viršminėtea- 
sius klausimus, pasirodo, kad 
kaip patsai protas, taip ir šian
dieniniai mokslininkų tyrinėjimai, 
mokslas liepia kiekvieną nuosek
liai mintijantį sutikti su tnssri, 
kas pasakyta st tai ant pirmojo 
puslapio katekizmo, ar tai pra
džioje šv. Rašto: “IŠ pradžios 
Dievas sutvėrė dangų ir žemę”—

Jeigu p. R. B. būtų teikąris 
perskaityti rimtesnį kokį veikalą 
tariamajame klausime, tai nebūt 
taip sumindžiojęs filosofiškųjų 
tiesų, visų išminčių, ieškančiųjų 
tiesos, pripažintųjų tikriausiomis 
nepermainomis, kaip antai, kad 
“negyvas negimdo gyvo”.

Jeigu būtų p. R. B. nusiėmęs 
“pirmeiviškuosius” akinius, jei
gu būtų jam rūpėjusi tik gija* 
tiesa , o ne tikybos grioviams, 
tai nebūtų išdrįsęs didesnę pasų 
žmonijos pavadinti nepilnopes 
čiais vien tik dėlto, kad nesutinka 
su pirmeivių “filosofija”. Ar aa 
galima tik kartais ir čionai pri
taikinti aną nekaip skambantį 
žemaičių priežodį: “lapė lojo, 
save pasakoja”.

Nejaugi p. R. B. “avinam”* 
skaito ir tokius mokslininkas.



Gegužio (May) 14, 1914.

kaip astronomus: Koperniką, Ke- 
plerį, Neutoną, Hagen; fizikus: 
Euler, Frankliną, Galvani, Mayer, 
Verner; geologus ir paleontolo
gus: Dymont, tįuatrefages, Les- 
seū; fizijologus: Cuvier, Mueller, 
Vagner, Pasteur; zoologus ir bo
tanikus; J. T. Lacordair, A. 
Braun, J. Reinkę, A. Foersted,... 
kurie paliko žmonijai po savęs 
didžios vertės išradimus ir kurie 
kartu buvo karštais katalikais.

Galų gale, kalbėdamas apie 
paskutinę amžinąją tiesą —mirtį, 
tarsi padarydamas išvadą iš visos 
savo “rimtosios filosofijos”, pri
duria; “bet yra žmonių, kurie 
patįs mirties bijosi ir kitus gą- 
•dlna”.

Suprask, nėra daugiau, nei pra
garo, žodžiu nėra užgrabinio gy
venimo ; neklausyk gąsdinimų 
kunigų.

Čia p. R. B. nebeatskirė žo
džio “gąsdinti” nuo žodžio “pri
minti”; bažnyčia, kalbėdama 
kartas nuo karto apie pragaro 
bausmes, kaip ir gąsdinama jo
mis, bet tik primena, kaip tik
ra motina savo sūnums, kas lau
kia juos po mirties už blogus 
darbus, kad turėdami tai visados 
omenyje, išanksto tvarkytų sa
vo gyvenimą, vengtų blogųjų 
darbų.

Kas link bijojimo, tai kas ži
no, katrie labiau bukštaujasi ar 
■“pirmeiviai”, ar katalikai.

Aiškiai galiu tvirtinti, jog tik
ras katalikas beveik suvis nesi
bijo mirties, nes jisai žino, kad 
nemiršta, o pereina tik į ant
rąjį laimingesnį gyvenimą; jis 
yra persitikrinęs, jog jo nenyk
sta siela, kaip pragaišta su pa- 
sku'tiniu atsidusjejimu gyvulio 
dvasia, bet nueina pas Tą, Kuris 
jam tą sielą suteikė.

Jeigu gi netikėtume į sielos 
nemarumą ir jeigu su šiuomi gy
venimu viskas turėtų baigties, 
— tuomet mirtis išrodytų liūdna 
jr baisi. Salantiškis.

jį. ’
“KELEIVIS IR TO NESU

PRANTA.
“Keleivis” No. 17 rašo: Taip 

“Kutrų jus (supr. katalikai) ne- 
-tnrite, bet jus turite Krasnickus 
5r Bukaveckus, kurie buvo dusyk 
įskundę “Keleivį”.

vSkubinu paaiškinti, kad aš jo
kių ku t riškų ir konkoliauskinių 
•‘donosų” ir “zajavlenijų” rašy
me nesilavinau ir niekados jų 
nerašiau. Aš tik patraukiau “Ke
leivį” valstijos teisman už šmei
žimus mano asmens, gindamas 
savo vardą.

s, L. R. K. A, REIKALAI.
SEIMAS! SEIMAS!

XXIX Seimas Susivienijimo 
Lietuvių Rymo-Katalikų Ameriko
je įvyks 2, 3, ir 4 dienas birželio, 
1914 m., Waterbury, Conn.

Pagal konstitucijos tiesas, 
kiekviena kuopa ar draugija gali 
siųsti po vieną delegatą nuo 
kiekvieno 50 pilnų narių. Kuo
pos ar draugijos, kurių skaičius 
narių žemiau 50 gali siųsti dele
gatą jei turi nemažiau dvidešim
ties pilnų narių. Mažesnės kuo
pos ar draugijos, neturinčios nei 
po 20 narių gali susidėję siųsti 
delegatą jei tik atstovaus ne
mažiau dvidešimts pilnų narių. 
Kiekviena kuopa ar draugija 
prigulinti prie Susivienijimo, tu
ri teisę surašius pasiųsti seiman 
įnešimus per savo delegatą, arba 
jei nesiunčia delegato, tai laiš
ku, bet toki įnešimai privalo bū
ti paliudyti kuopos ar draugijos 
viršininkų parašais ir antspau- 
da. Delegatai pribuvę seiman 
būtinai, privalo turėti su savim, 
savo kuopų ar draugijų manda
tus, su parašais valdybos ir ant- 
spaudomis. V. Lapinskas.

S. L. R. K. A. prez

29. Seimas Susivienijimo L. R 
Katalikų Amer. prasidės utar- 
niko ryta. 9-tą valandą iškilmin
gomis. Šv. Mišiomis Šv. Juozapo 
Bažnyčioj kampas Congress avė., 
ir John gatvių po mišių visi dele
gatai kviečiami pribūti į Šv. Juo
zapo parapijinės mokyklos salę, 
kur bus laikomos seimo sesijos 49 
Congress avė. Telegramos laiškus, 
įnešimus ir t .t. 29 seimui siųskite 
šiuo adresu Rev. P. Saurusaitis. 
46 Congress avė. Waterbnry, 
Conn. Delegatams apsistojimo, 
Hotelei paimti šie: The Elton, 
Hotel prie pat Exchange, Place. 
Brangesnis, antras—Hotel Con 
necticut and Center st. pigesnis 
panedėlio vakare 1-mą birželio 
prakalbos dainos ir deklemacijos, 
utarninko vakarą bus giedama 
opera “Palangos Mergelė”, sere- 
dos vakarą koncertas ir žaislai, 
ketvergo vakare margumynų, 
puota išleidimui svečių.

Veikiantis komitetas. Pirminin
kas — Pranas Šopis, 63 N. Leo- 
nard str., Waterbury, Conn.
Sekr. S. Cibulskis, 3 Fenn PI.

tVaterhury, Conn.

DAR PRIE MŪSŲ SUSIV. REI
KALŲ.

Jau daug gerbiamųjų mūsų 
“Keleivis” rašė, neva aš, su-j Susiv. narių išreiškė savo nuomo- 

sinešęs su dirbtuvių užveizdėto- nes’ kaip pagerinus mūsų Susiv.
jais, prašalinau nuo darbo dauge
lį vargšų darbininkij, neva ėmiau

stovį.
AS jau čia nekeperkratinėsiu

ixž paliudijimus po $6 ir dau- į an^ išreikštas nuomones vien tik 
giau. Neprisijauzdamas kaltu Į manau išreikšti savąją, 
vargšų darbininkij skriaudime, aš
patraukiau ‘ ‘ Keleivį ’ ’ teisman,

1) Apie ligos pagelbos skyrių. 
Apie šį skyrių buvo jau daug

jkur jis atrastas kaltu, krimina- rašyta, vieni labai jam pritarė, 
iiškojo šmeižimo ir gavo užmo- kiti-gi pasirodė jarn neprielan-

*1}Ą fe-"-*:1
Man rodos, kad p. Kovas turė

jo daug tiesos, abejodamas apie 
to skyriaus nenaudingumą mū
sų organizacijai, nes kiekvienas 
pabuvęs, pasidarbavęs kiek ilgesnį 
laiką pašalpinėse draugijose, tą 
patį su p. Kovu pasakys; “mū
siškiai moka labai išnaudoti pa
laipinės draugijas”.

Aš taip-pat manau, kad męs 
įvesdami ligos pašalpos skyrių, 
neapsiginsime nuo išnaudotojų, 
nes dabar norintieji skyriaus 
įvedimo, daugiausia yra tie, ku
rių jau į pašalpinea draugijas 
nebenori priimti delei jų amžiaus.

(Kažin, ar teisingai pasakyta. 
Juk seniai gali žinoti, kad ir į 
Susivienijimą nebus priimti, nes 
įstojančių amžius ir čia aprube- 
žiuotas. Nuo išnaudojimų gi ga
lėsime ginties, kaip dabar ginasi 
pašaipiu ės draugijos. Jeigu ir at
siras vienas kitas iclius, kurio 
jokiuo būdu nesugausi, tai to
kie susivienijimo nesubankrutys. 
Juk neįstengia subankrutyti net 
mažų draugijėlių, tai ką ir be
sakyti apie susivienijimą. Red.)

Be to dar pasidvejintų kaip 
kuopa taip ir centro sekr. dar
bai, centralini8, be abejo pareika
laus užtai didesnės algos, bet su 
kuopiniais būtų kebliaus, nes jie 
šiandien dirba, taip sakysiu, tik 
dėl idėjos, dar savo daug lėšų 
panešdami; o darbui padidėjus, 
kas iš jų benorėtu tiek dirbti!'

Jei daugumos kuopų pasirodys 
noras, kad įvest šį skyrių, tai 
reikia įvest, bet patarčiau nus
tatyt tinkamą mėnesinę mokesnį,

keti $100 bausmės.
“Keleivis” mane neteisingai 

įskundė, tiesa ne šnipų skyriui, 
bet visuomenei, kas yra dar blo
gesniu darbu. Delei to neteisin
go “Keleivio” įskundimo aš tu
rėjau nemaža nesmagumų. Ga
vau keletą nemalonių laiškų nuo 
darbininkų, o net grūmojimų nuo 
juodrankių. Tieji laiškai ir grū
mojimai ir privertė mane ieš
koti pasiteisinimo visuomenės 
akyse. Kiekvienam žmogui valia 
ginties nuo užpuolikų. Čionai aš 
«avo gyniau nuo literatiškų ban
ditų. Argi “Keleivis” ir to ne
supranta! Juk tarp kutriškų ir 
konkoliauskinių “donosų” ir 
‘zajavlenijų’ ir tarp savęs apsigy
nimo yra skirtumas. Sumaišymą 
tokių skirtingų dalykų galima 
išaiškinti tik tuo, kad kriminali
stai visiškai praranda doros ir 
nuodėmės supratimą.

Kun. V. Bukaveokas.

Pranešimas g. g. kunigams.
Vienas mums pažįstamas ka- 

pelionis kunigas iš Lietuvos ra
žo mums, jog jisai norėtų šiek- 
tiek pažinti Ameriką. Galėtų 
užimti klebono vietą nuo pra
džios liepos (n. st.) iki viduriui 
rugpjūčio. Po to turėtų grįžti. 
Jeigu kas iš Gerb. lietuvių kun. 
klebonų norėtų tąją proga pasi
naudoti ir pasiliuosuoti liuoslai- 
kiui, — lai kreipiasi į “Draugo” 
redakciją. Minėtas kunigas ga
lėtų užimti vietą ir lenkų, vokie
čių ar prancūzų parapijoje, nes 
ir tas kalbas pažįsta. Velytų 
vienok lietuvių parapijoje.

kad iš kalno būtų pramatoma, 

jog kasa greitu laiku neišsek*.
2) Pirmojo skyriaus mokesnių 

pakėlimas.
Pagal p. Visiliausko išvedimą, 

jei neatbūtinai reikėtų bertaini- 
ninius bei mėnesinius mokesnius 
pakelti, tai reikėtų su ,tuoin la
bai atsargiai elgties; jei kelsim 
mokesnį, tai kelkim ir pomirti
nę nors nuo $150.00 iki $200, 
tas jau būtų kaip ir atspirtis, 
jog ir pomirtinė pakelta.

3) Sekretorius ir jo raštinė.
“Draugo” 16 No. p. F-as tei

singai nurodo klaidą mūsų Susi
vienijimo, neturint ligšiol pilnai 
apmokamo centro sekretoriaus. Aš 
tam ir pritaria, bet, kad centro 
sekretorius galėtu ir su agitaci
jomis Susiv. labui važinėti, ne
matau ar būtų tai naudingą. 
Centro sekretorius, pagal mano 
nuomonę, negal iš savo raštinės 
atsitraukti ant ilgesnio laiko, 
nes kas dien pas įjį suplaukios vi
sokių reikalavimų, o ypač jei bus 
įvesti mėnesiniai mokesniai vie
toje bertaininių. Čia jau nevisur 
ir padėjėjas galėtų jo vietą už 
imti, ypač oficiališkuose dalykuo
se, na, ogi išvažiavęs kur su agi
tacijomis į tolimesnį pakraštį, 
negi jau vėl grįši atlikti savo 
svarbaus reikalo, o atlikęs vėl ne
gi važiuosi su agitacija ten pat.

Aš pilnai pritariu, kad centro 
sekretoriui reikia užmokėti atsa
kančiai, jei mes norim, kad vis
kas būtų atlikta taip-pat tinka
mai.

Man rodos, kad $1000 per me
tus nebūtų perdaug, pagal šių 
laikų gyvenimo sąlygų.

Be to neatbūtinai reikia rašti
nės su visais jos įtaisymais: ra
šomo stalo, geležinės spintos ap
saugojimui nuo ugnies svarbių 
dokumentų kuriems sudegus ne
žinotume, kam ir į dantis žiūrė
ti. Reikia ir lentynų su skardi
nėmis dėžutėmis, kur būtų ga
lima laikyti aplikacijos visų kuo
pų atskirai, ir kitokius pasižy
mėjimus, kad nereikėtų ‘kartkar
tėmis versti visų popierų koliai 
vieną reikalingą daiktą surasi.

Žodžiu sakant, reikia taip 
įrengti, kad būtų raštinė pilno
je to žodžio prasmėje; be sarma
tos mūsų tokiai organizacijai.

Lig šiol kiek žinau, tai mus 
Susiv. raštinė susidėdavo iš spin
tos panašios į piano “baksą”, ir 
pilna prikimšta visokių popierų.

Jei raštininkas neturėjo daug 
vietos, tai jo raštinėje būdavo lo
va, sykiais ir lopšys... o netilpę 
spintoje popieriai, gražiai išdėsty
ti ant “baksų” iš krautuvių gau
tų, kėdžių, na gal ir po lova.

Gal dabar kiek ir pagerėjo 
mus Susiv. raštinė.

(Galime čia paliudyti, kaipo 
matę savo akimis, kad žymiai pa
gerėjo. Red.)

Pinigai.
Mus Susiv. pinigai išmėtyti 

keliose vietose, ir guli kelios de
šimtis tūkstančių be naudos mus 
susivienijimui, arba su maža nau
da.

Mat ligšiol kasininkai buvo 
renkami su “politikos” tikslais 
ir žiūrėta, ne kad Susiv. pinigai 
neštų naudą pačiam susivieniji
mui, bet jiems — politikie
riams, kurie turi savo pinigus 
sudėję ant biznio į “Lietuviš
kas” bankas.

Jeigu mūsų pinigai neštų tokį 
nuošimtį, padedant į “lietuviš
kas” bankas, ir taip jau būtų 
užtikrinti nuo pražuvimo, kaip 
kad mes galime būt užtikrinti 
kur gerose amerikoniškose ban- 
kose, — tai ir aš sakau, lai bū- 
nie lietuviškose!

Bet, jei mes tegauname lietu
viškose tik 2%, o gal už kitus 
nei to tiek, — tai jau čia nebė
ra reikalo šelpti “savuosius”, 
jeigu anie mums duoda 2, o 
sau ima 5 ir 6, nes juk mes ga
lėtume padėti į tikrai tinkamas 
bankas ir užtikrintas, kad ne
pražus ant daug didesnio nuo
šimčio, net ant 4%.

Jog mūsų Susivienijimas nėra 
virš turtingas, kad nepaisėtų nu
mesti keleto šimtų į metus; o 
paėmus porą dešimčių tūkstan
čių — jau daug ženklina nuošim
tis.

O jeigu kaip, argi ir mes nega
lėtume nusipirkti nuosavių na
mų už kokį $20,000 taip, kaip 
Susiv. L. A., jog senai šnekama, 
(ir be to neapsieisim), kad rei
kia mums ant vietos centro raš
tinės

D1AŪSAI1

d
Susiv. L. A. namai New Yorke, 

kaštuoja į 31,500 dol. raudos ne
ša į mėnesį, priskaitant ir užim
tus kambarius 200., j metus 2400. 
Sakysim, mokesniai, vanduo, ap
sauga, pataisymai, ir tt. apsieina 
į metus, sakysiu 600 dol., taigi 
vis jų sudėftįeji pinigai neša 
arti septinto nuošimčio, gal ir 
visai septintą.

Mes-gi, pirkdami ar būdavoda- 
mi, kad ir Chicagoje, galėtu
mėm ingyti už 20,000 dol. pui
kesnius namus, negu Susiv. L. 
A.; nes New Yorke žemė jau co
liais parsiduoda.

Taigi nepamirškime ir apie 
tą “niekniekį”, gal ir būtų mūsų 
Susiv. naudinga.

Pradžioje minėdamas apie Sus. 
pinigus, pasakiau, jog kasininkas 
būdavo renkamas su politikos 
tikslais, bet dar turiu pridurti, 
jog visa centro valdyba būda
vo tokiu būdu renkama, taigi 
jau laikas būtų nustoti taip elg
ties.

5. Seimo vedimo programa.
Jau laikas, rodos, būtų suda

ryti programą seimams vesti. 
Kiek bereikalingai laiko kas sei
mas lieka sugaišinta, nesant pro
gramos; vieni nori, kad vienas 
dalykas būtų imamas svarstyti, 
kiti kad kitas; na ir tas noras 
turi būti net nesykį nubalsuotas; 
nagi ar vienas tokis atsitikimas 
per seimus teatsirapda ?

Esant programai, seimo vedė
jas nereikalaus jokių ginčų klau
syties, ims ir varys pagal pro
gramos, nežiūrint kas kaip no
rėtų. Tas daug sumažintų ir at
stovų nuovargį.

6. Kuopų sekretorių padėji
mo pagerinimas turėtu būti įves
tas; kiek žinoma, tai vien beveik 
kuopų sekretoriai užlaiko kuo
pas nuo pakrikimo, jei jie nesi
rūpintų, tai kuopos turėtų nevie
na pranykti, bei sumažėti.

Reikia atminti,’^^ogei kuopų 
sekretoriams pasidaro nemaža 
išlaidų per metus; tūli prašo jų 
uždėti bertainines, jie atiduosią 
kitą sykį; ir taip sykiais pritrau
kia net ant keliolikos dolerių; 
taip bent prisipažino 36-tos kuo
pos sekretorius.

Taigi patariau, kad nors ma
žą nuošimtį nuo kuop. sumokėtų 
pinigų skirti kuopų''sekretoriams. 
O jei ir tai būtų perdaug, tai nors 
juos aprūpinti spaudintais kon- 
vertais nors į centro sekretorių; 
tas jau šiek tiek palengvįs.

7. Organo pirverstinumas, ma
no nuomone padarytų didelę be
tvarkę susivienijime.

Kas kita, jei mes turėtume sa
vo organą o dar kad mes su
taisytume tuos mokesnius, kad 
visai nebūtų skaitoma už organą, 
— tuomet tai būtų bepig, tik 
siųsk ir ims, dar kartais pasi
bars kuris negavęs.

Taigi, prie dabartinių aplinky-. 
bių, koliai mes organą turime 
samdyti, kito išėjimo nematau, 
kaip tik kad kuopų vyriausybės 
geriaus paagituotų , kad visi kuo
pų nariai imtų organą; ir tas 
manau daug pagelbėtų.

8. Seimo delegatai, tai vienas 
iš svarbiausių mūsų Susiv. da
lykų. Taigi kuopos turėtų neat
būtinai į tai tėmyti, kad į seimo 
delegatus išrinktų rimtus vyrus, 
suprantančius gerai dalyką, nes 
nuo delegatų išmintingumo ir 
rimtumo priguli ir mūsų Susivie
nijimo gerovė.

Buvus man jau keliuose sei
muose, teko patirti tokių nema
lonumų, kad jau, rodos, daugiau 
nebesinorėtų ir apsiimti būti de
legatu.

Ypač man pasibaisėjo pereita
me seime Brooklyne; tūli buvo 
tokie karštuoliai, kad vietoje pa
siprašius balso mandagiai aiškin
ti dalyką, ima tiesiog nesavo 
balsu šaukti, kaip kokis pieme
nukas Lietuvoje prie savo ban
dos.

Taigi, rinkime rimtus vyrus į 
atstovus; o ne tuos, kurie siūlos; 
mat turi už garbę atstovaut.

Gerinkim mūsų Susivienijimą 
iš visų pusių.

8. Pranis.

nešė, kad dar turi 25 kandidatus 
į susiv. narius, kuriuos negalėjo 
prirašyti, dėlto kad pritruko ap
likacijų (aplik, pasiunčiau dau
giau. Centr. Rašt.) taigi netrukus 
toji kuopa prisius išpildžius ap
likacijas ir likusių narių; Suvirs 
80 narių viena kuopa — bravo! 
Nebeto, reikia žinoti, kad dauge
lis ir kitų kuopų turi prirašę 
šiame bertainyje daugiau kaip 
20 narių, bet,, žinoma, šitoji visas 
perviršyjo. Kad visos kuopos 
taip pasidarbuotų, tad lengvai 
galėtume patikti ateinantį 29-tą 
seimą su 15,000 narių ir dar su 
kaupu. J. S. Vasiliauskas,

Cenr rašt.

maža kuopų, kuries dar nei sy
kį nėra delegato siuntę. Iš kur 
apmokėti delegatų keliones — 
tai nutartų seimas. Man rodos, 
galėtume paimti juos iš tautiš
kų centų. (Tautos reikalai mums 
privalo būti šventi ir mes nepri
valome tų reikalų skriausti ir 
savo duoklės mažinti. Ir taip 
juk ne kažin kiek sudedame. 
Red.) Stasys Sabanas.

26 kp. narys.

8. L R. K. A. Kuopų atydai.
Prieš porą savaičių, buvo iš

siuntinėtos į visas kuopas tam 
tikros blankos dėl paliudijimų 
(mandatų) delegatams į seimą 
ir, vien tik šitos blankos turi būt 
panaudotos paliudijimams, kurį 

' kiekvienas atstovas seiman va
žiuodamas privalo atsivežti. Ant 
paliūdijimo turi būti užrašytas 
kuopos numeris ir miestas, diena 
ir metai, kada paliudijimas išduo
tas, pilnas vardas ir pavardė at
stovo (delegato), į kelintą seimą 
atstovas yra siunčiamas (šįmet 
bus 29-as seimas). Sulig pa
skutinio seimo nusprendimo, kiek
vieno delegato paliūd. turės būti 
pilnai legalizuotas, tai yra pa
tvirtintas parašais kuopos pir
mininko ir raštininko ir kuopos 
antspauda. (kuopos neturinčios 
antspaudos privalo būtinai įsi
taisyti). Paliudijimai tik su vie
no kuopos viršaičio parašu, ar 
be kuopos antspaudos — bus at
metami.

Taipogi šiose dienose, išsiunti
nėjau į visas kuopas, blankas iš
reiškimui narių nuomonės link 
svarbesnių sumanymų dėlei įve
dimo į susiv. reformų. Kuopų 
sekretoriai gavę šias blankas ma
lonės pasitarus su kuop. pirmin., 
sušaukt ekstra susirinkimus (jei 
tie reikalai ant reguliariško su
sirinkimo nebuvo svarstyti susi
rinkime), perskaityti blankos tu 
rinį, potam išnešti rezoliuciją ir 
pagal klausimus išpildyti blankas. 
Visos kuopos privalo sugrąžinti 
šias blankas, patvirtintas kuo
pos viršaičių parašais ir kuopų 
antspaudomis. Jei kuopa norės, 
gali išpildžius grąžinti pas Cen
tro Sekretorių, bet ne vėliau 5 
dienoms prieš seimą; arba pasių
sti stačiai į seimą krasa ar per 
delegatus. Šalia šitų sumanymų 
kuopa gali paduoti nuo savęs 
seiman ir daugiau inešimų.

Jeigu kartais kuri kuopa būtų 
negavus vienų ar kitų minėtų 
blankų teiksies veikiai atsišauk
ti į centro raštinę, o bus išsių
stos kitos.

J. S. Vasiliauskas,
S. L. R. K. A. Rašt. 

112 N. Greene st. 
Baltimore, Md.

ADRESAI SUSIV. LIETUVIŲ R. K. 
A. KUOPŲ SEKRETORIŲ.

1 kp. B. Sarcevičienė, 18 Cherry 
■t., Kingston, Pa.

2 kp. J. Milužauekas, P. O. Forest 
City, Pa.

3 kp. J. Balčiūnas, 131 Inslee PI. 
Elizabetb, N. J.

4 kp. T. P. Križanauskas, 38 E. 
Centre st., Shenandoah, Pa.

5 kp. J. Kanišauskas, P. O. Boz 
143 Forest City, Pa.

6 kp. A. Urbanavičius, 329 Biver 
st., Plymouth, Pa.

7 kp. V. Smalenskas, 72 Corneady 
st., Pittston, Pa.

8 kp. M. Malinauskas, 2221 Hamil- 
ton avė., Cleveland, Ohio.

9 kp. J. SiauČiunas, 41 Johnson st., 
Bridgeport, Conn.

10 kp. J. J. Hodell 341 IVbarton st., 
Philadelphia, Pa.

11 kp. P. Valiūnas, 30 Lawrent st., 
Waterbury, Conn.

12 kp. V. Stoškunas, 1700 W. Spruce 
and Fair st., Shamokin, Pa.

13 kp. J. Vasiliauskas, 112 N. Gree
ne st., Baltimore, Md.

14 kp. V. Kudžius, 2614 Carson st., 
8. S. Pittsburgh, Pa.

15 kp. G. S. Žakas, 838 W. 34th st., 
Chieago, III.

16 kp. N. A. Waholl, 1700 N. As
hland avė., Chicago, III.

17 kp. J. Stulgaitis, 122 S. Meade 
st., VZilkes Banc, Pa.

18 kp. L. Navickas, E. Union st., 
Tamaqua, Pa.

19 kp. J. Vaičiulis, 52 Holyoke, st., 
Northampton, Mass.

20 kp. D. Bairunas, 3118 Belgrade 
st., Philadelphia, Pa.

21 kp. P. Mikalauskas, 248 W. 
Fourth st., So. Boston, Mass.

22 kp. V. Bylinskas, 616 Sumer st., 
W. Lynn, Mass.

23 kp. M. Sukis, P. O. Box Has-
tings, Pa.

24 kp. J. Mikutavičia, P. O. Boz 
509 Minersville, Pa..

25 kp. S. P. Kulikauskas, 6 Chand- 
ler st., Miners Mills, Pa.

26 kp. M. čereskevičia, 371 Main 
st., Auburn, Me.

27 kp. Rev. J. Dumšius, P. O. Mi- 
nersville Pa.

28 kp. J. Zdanavičia, 299 Miller st., 
Luzerne, Pa.

29 kp. A. Kaluškevičis, Cumbola, 
Pa.

30 kp. V. Mačiulaitis, 316 Theodore 
st., Scranton, Pa.

31 kp. A. Gudavičius, 411 W. Ma
hanoy st., Mahanoy City., Pa

47 kp. S. J. Petruškevičia 546 W. 
2 st., Mt. Csrme), Pa.

48 kp. J. Dychavičia, 1426 50tb st., 
Cicero, III.

49 kp. A. Jakučonis, 462 8. 6tb st., 
Reading, Pa.

50 kp. Šimonis, 1383 E. 30th st., 
Cleveland, Ohio.

51 kp. A. J. Gudaitis, P. O. Boz 73, 
Silver Creek, Pa.

52 kp. V. Pauliukaitis, 134 Franklin, 
st., Lawrence, Mass.

53 kp. P. Kudzma, 1209 Oneiga st., 
Shamokin, Pa.

54 kp. M. Rėklaitis, 1429 Hamilton 
avė., Grand Rapids Mieh.

55 kp. S. Stasevičia, P. O. Boz 53 
Berniee, Pa.

56 kp. J. Veževičius, 209 Freeman 
st., Green Point, N. Y.

57 kp. M. Launikaitis, 164 Mason st,. 
Ezeter Borough, Pa.

58 kp. A. Radauskas, 2 Hazel et., 
So. Baltimore, Md.

59 kp. P. Jogis, P. O. Boz 198 
Galitzin, Pa.

60 kp. P. šedvydis, 182 Prosspeet 
avė., Baynne, N. J.

61 kp. J. Ignatavičius, 222 Diczon 
st., Duryea, Pa.,

62 kp. J. Austrevičia 1414 New 
York avė., Sheboygan, Wis.

63 kp. I. Grikauskas, 402 Albert 
st., Youngstown, Ohio.

64 kp. G. Totoraitis, 1 W. Sehool st., 
So. Bethlehem, Pa.

65 kp. S. Tareila, River st., Pater
son, N. J.

66 kp. V. Bražinskas, 109 Inslee 
PI. Elizabetb, N. J.

67 kp. J. Jurkus, 1838 W. 46th st., 
Chicago, III.

68 kp/ J. Gataveckas, 165 Scott st., 
Naugatuck, Conn.

69 kp. A. Malinauskas, 103 Main 
st., Ashley, Pa.

70 kp. S. Malinauskas P. O. Boz 31 
Cayne, Pa.

71 kp. S. Cibulskis, 3 Fenn PI. 
Waterbury, Conn.

72 kp. K. Miliauskas, 11 Higbland 
avė., Newton Upper Falls, Mass.

73 kp. P. Marčiukonis, P. O. Boz 
4 Hudson, Pa.

74 kp. J. Mačnis, P. O. Box 126, 
Shaft, Pa.

75 kp. J. švelnis, P. O. Boz 92, 
Wanamie, Pa.

76 kp. A. L augiem i s, P. O. Boz 5, 
Connerton, Pa.

77 kp. G. K. Antanaitis, P. O. Boz 
19, Luzerne, Pa.

78 kp. A. Aria, 118 Simons st., 
Dubois, Pa.

79 kp. J. M. Vosilius, P. O. Boz 
101 Glenlyon, Pa.

80 kp. J. Misleris, P. O. Boz 46, 
Eynon, Pa.

81 kp. 
Norwood,

F. Kudirka, 
Mass.

300 Lenoz ■t.,

82 kp. J. Bartnikas, 1608 7th et.,
St. Louis Mo.

83 kp. K. Kumpikis, 653 Wall et.,
Scranton, Pa.

84 kp. D. Stakonis, 51 Hicks st.,
Meriden, Conn.

85 kp. M. šiaučiuvenas, 1804 W. 46th 
st., Chicago, III.

86 kp. J Lukoševičius, P. O. Boz 
į Portage, Pa.

87 kp. P. Bajoras, 800 Cbatean

Valio! M-U kuopa8. L. R. K. A.
Garbė Westvillės kuopai, kad 

šį bertainį sumušė rekordą prira
šyme naujų narių: viename tik 
susirinkime prisirašė 61 naujas 
narys, kurių aplikacijos ir pini
gai jau prisiųsta į centrą; o dar 
žada turėti kitą susirinkimą ir 
minėtos kuopos

Waterbury, Conn.
Meldžiu visų kunigų, kurie ren

giasi į seimą man iškalno pra
nešti, katras pribus į AVaterbu- 
ry. Aš prirengsiu visiems nakvy
nes ir visą svetingumą, kad Dva
siškiai nereikėtų nė vienam eiti 
į viešbutį.

Su augšta pagarba,
Kun. P. Saurusaitis.

Dar vienas reikalas.
Aš norėčiau, kad šios vasaros 

seimas apsvarstytų be kitų da
lykų dar ir tą, kaip iškilmin- 
giausiai ir naudingiausiai per- 
leidus sekantį, 30-tąjį seimą, kurs 
turėtų būti kaip ir jubiliejinis. 
Neatbūtinai būtų reikalinga, kad 
į ateinančių metų jubiliejinį sei
mą kiekviena kuopa, kiek tik jų, 
yra, atsiųstų savo delegatą. Da
bar susivienijime daug yra to
kių kuopų, kurios negali daly
vauti seimuose, nes permaža tu
ri narių; antra gi jeigu ir turi 
20 narių, tai iš kur kuopa gaus 
kelioliką dolerių delegato kelio
nei; taigi ir reikia visuomet na
riams dėti po pusę dolerio, ar 
daugiau. Dėlto tai ir delegatų 
seimuose esti visuomet nedaug. 
Mums reikėtų nors vieną seimą 
turėti skaitlingą; būtų labai 
svarbu, kad nors sykį visos kuo
pos galėtų dalyvauti seimo dar
be; taigi tam ir pritiktų geriau
siai ,kitas, 1915 metų seimas. 
Turime daugelį kuopų, kurios 
siunčia delegatus kasmet į kiek
vieną seimą. Ir vėlgi turime ne-

32 kp. K. Burkauskas, Hunter st., i
Ansonia, Conn. . _... ,

33 kp. A. Draugelis, 257 E. 115th j 8t” vgh<rn!ž

st., Chicago, Iii.
34 kp. M. Masiolas, 835-7 Liberty 

st., Cincinati, Ohio.
35 kp. K. Vaišnoras, 408 Tabor st.,

Pittsburgh, Pa.
36 kp. G. Brazauskas, 202 Jeffer- 

son st., Newark, N. J.
37 kp. J. Gaižauskas, P. O. Boz 

56, Oregon City, Ore.
38 kp. J. Gudžinas, 313 4th st.,

Homestead, Pa.
39 kp. J. Dubauskas, P. O. Boz 

Gilberton, Pa.
40 kp. P. Karvojus, 208 S. Catba- 

rine st., Shenandoah, Pa.
41 kp. S. Jodauga, 40-2 Coltan st., 

tVorcester, Mass.
42 kp. K. Krušinskas, 59 Ten 

Eyck st., Brooklyn, N. Y.
43 kp. A. S. Romša, 44 8. Main st.,

PoTtchester, N. Y.

88 kp. F. Mileška, 217 Fourth et., 
i Donorą, Pa. ,

89 kp. P. Saulenas 74 John st., 
I Hartford, Conn.

90 kp. J. Sergalis, 25 Tamarakin st., 
W. Hazleton, Pa.

91 kp. S. Cibulskis, 3 Fenn PL 
Waterbury, Conn.

92 kp. J. Kižis, P. O. Box 706 Bent
leyville, Pa.

93 kp. J. Skirmontas, 21 W. Union 
st., Easton, Pa.,

94 kp. A. šlikas, P. O. Boz 215 
Westville, III.

95 kp. J. B. Valiukonis, 261 
Broadway So. Boston, Mass.

96 kp. G. Velička, P. O. Boz 208 
Gilberton, Pa.

97 kp. O. Sidaravičiutė, 109 Newbn 
ry st., Lawrence, Mass.

89 kp. J. Vieraitis, 12 Tatman rt.,
44 kp. 8. Budrevičius, 215 River st., woreester, Mass.

Haverhill, Mass. | 99 kP- M- Gurinskaitė, 3347 Auburn
45 kp. M. K. Vilumaitis, P. O. Boz į ve » Chica8°, UL -

17 Rainbow, Conn. ' 100 J- Lobikis, 2323 S. Hayne «t.,
46 kp. M. šimkonis, P. O. Boz 37, Chicago, III.

Sugar Notch, Pa., (Seka ant 6-tO pusi.)

SZIFKORTES! SZIFKORTES!

ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
rengiame pašportus liuoso parėjimo per rubežių.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas daiis svieto.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų 
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!

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

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

> Ashland Avė., kerte 47-tos Gatves, Chicago, 111. 
Po vaidila Suvienytų Valstijų 

Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka 
Vakarus nuo 5toek Yards 

Viri Penkių rrfhonų turto
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RAULO SU KAZIU PAŠNEKU 

VIETOJE
TEORIJA IR PRAKTIKA, SO- 

CIJALIZMAS IR BIZNIS.
Iš dalies fantazija. 

DALIS II.

Anksti rytą, saulei vos prade
dant tekėti, sukilo mūsų soci- 
jalistiškos respublikos tvėrėjai. 
Mat, su tuščiu pilvu ir miegas 
neskanus. Taigi veidai buvo su
niurę, susiraukę, kaip žmogaus 
ką tik išgėrusio degtinės stik
lelį. Apsidairė godžiomis aki
mis aplinkui, ir nieko neradę 
kas juos ramintų, nuleido žemyn 
akis ir pakabinę nosis pradėjo 
mąstyti, ką čia tokio padarius, 
kaip tą nenuoramą pilvą numal
šinus. Bet rytas nebuvo geres
nis už vakarą.

— Žinot ką, draugai, — ne
drąsiai pradėjo šnabždėti Miche- 
lio sūnus, — atleiskite mane-41a- 
mon. Kaip matau aš čia nebe
reikalingas, o namie suprantate, 
visokie reikalai, biznis... — skun
dėsi jisai.

Užriko ant to vargšo padoru
sis Grigas, išmalė ilginusį pa
mokslą už jo dvasios silpnumą, 
bet visgi kartu ir girė.

— Už vis man patinka jo pa- 
skutinysai žodis — biznis. Be 
biznio neapsieis ir socijalistiška 
respublika, ir man atėjo laimin
ga mintis. Kodėl mums nepa
mėginti biznio, tik augsto ir tei
singo? Kadangi parduoti iš daik
tą neturime nieko, o pirkti ką 
nors nėr iš ko, taigi uždėkime 
cirką. Padarysime mokesnį už 
įžangą, atsilankiusieji mokės pi
nigus, o mes rodysim ką mes ga
lime. Tuo būdu nereikės mums 
badauti, o ir socijalistiška res
publika sutvirtės.

Ranką plojimu ir džiaugsmo 
riksmais sutiko kiti tą Grigo t 
įnešimą.

Sulipdė būdą ir pradėjo ruoš- 
ties prie rodymo kas ką gali.

_  Draugai! — karščiavosi Ru-
seika, — cirkas neapsieina be 
beždžionės. Katras iš jūsų apsi
ima pabūti beždžione? Tu, Mi- 
chelio sūnau?

Bet pastarasis, nors šiaip di
delis bezdžionkavimo mylėtojas, 
nenorėjo priimti taip garbingos 
rolės. Kratėsi nuo jos ir kiti. 
Galop vienas atsirado. Tai bu
vo plačiai žinomas šakininkan.

— Labai aš čia paisau! — pro 
dantįs pratęsė, — čia jokios gė
dos nėra; viena — biznis, o an
tra beždžionės jei nebuvo mūsą

giau jiems aiškinama ir pasako
jama apie tūlų dalyką blogą, tuo 
labiau jie noęi tą blogą ant sa
vęs ištirti.

Nebereikėjo nei garsinti: gar
sinimas susirado pats savuimi. 
Garsinimo tikslas yra sukelti 
žingeidumą — žingeidumas buvo 
sukeltus. Kam daugiau begar
sinti? Taigi beliko tik sėdėti ir 
rinkti pinigus už įžangą. Taip 
ir buvo padaryta.

Biznis ėjo puikiai, žmonių grū
dos pulkai, o užvis geriausia, kad 
mūsą veikėjams pilvai neberė
kė, — jie buvo visuomet pilni, 
kaip Lietuvos skilandžiai. Tik 
džiaugės ir rankas trynė:

— Bepigu ant svieto gyven
ti. Tik imk pinigus, o mulkių 
visados atsiras.

Bet mulkiu ne aut visados ra
dos. Kas žingeidavo tuo cirku, 
jį pamatė, o daugiau niekas ne
besilankė. Ineigos sumažėjo, o 
ant galo visai pasibaigė. Su
rinkti pinigai greitai pradėjo re
tėti ir ją socijalistiškai respubli
kai išnaujo gręsė bado pavojus. 

DALIS III.
Reikėjo išnaujo galvoti, kaip 

pagerinus prastą dalyku stovį. 
Galvojo dieną, galvojo kitą, o 
niekas neišeina.

Ant galo nutarė pasiųsti vieną 
su prakalbomis, vadinas, auką 
parinkti. Apžiūrėjo keno burna 
labiausiai neprausta, išmėgino 
kas stipriai moka kalbėti ir pa
siuntė į svietą auką gaudytą.

Išvažiavo ją atstovas su mi
sija. Nuvažiuos kur, sušauks 
žmonelių pulką ir danu, skąsties 
ant netikusio surėdymo, piešti 
socijalizmo gerumus ir, paleidęs 
kepurę, rinkti aukas didžiam dar
bui. Centai, nikeliai, dešimtukai 
tik lekia, tik lekia, o iš kepu
rės jau lengva į kišenių per
kraustyti. Pastarąjį darbą taip 
pamėgo, kad ir grįžti pas savo 
sėbrus nebenorėjo.

O tuo tarpu likusieji laukė, 
laukė, ir nesulaukdami savo pa
siuntinio su pinigais sugrįžtant, 
didžiai nusiminė. Buvo pasiuntę 
ir antrą, ir tretį auką parinkti, 
bet su jais atsikartojo ta pati 
istorija. Negrįžo ir tie.

— Tai šelmiai! — aimanavo ne 
vienas, — reiks juos iš mūsą 
draugystės išbraukti už tokį sa
vo draugu apleidimą.

Ne ką darysi, prisiėjo pradėti 
biznį iš kito galo. Apžiūrėjo li
kusį šlamštą — cicilikišką litera
tūrą įr pasirodė, kad jo liko ne-

protėviai, tai turėjo bendrus tė- mažai. Tad įteikė dalį to sla'msto 
vus. Visvien artimi giminės. Miehelio sūnui ir paleido į svie- 

Ir persirėdė į beždžionę. JI platinti, pardavinėti, o pel-
- Kaip sau norite, - džiaugė- nuo biznio siųsti visu ben

driems reikalams.si tūli, — o išeis puikus pavyz
dys evoliucijos išrodinėjimui.

Viens apsiėmė vaidinti girtuo
klio Džian Bambos rolę, kits — 
perstatyti Konkuliausko juodą 
ypatą, trečias pabūti už šiandie
ninį Kutrą, ketvirtas iulisti į 
skundiko kailį ir t.t. ir t.t. Tikra 
galerija!

O padorusis Grigas tuo tarpu 
darbavosi lauke ir štukė didžiu 
balsu į praeinančius žmones.

— Ei, broliai! Ei, seselės! Ei- 
1 kit pažiūrėtą dyvą! Ko nematėt

— pamatysit, bus juoką daugiau 
neg šieno. Duos Džian Bamba 
ilgą spyčių, Kutra šoks vikriai 
kazoką, o tas tamsus Konkolau- 
skas rodys savo plunksnos dar
bą. Ir skundiko juodą rolę pil
dys vyras įžymiausias; o beždžio
nės tikrus šposus, krės, kaip ži
not, šakininkas. Griaus Perkū
nas, žaibus mėtys; bus visokių 
įvairybių. Ei, broleliai! Ei, sese
lės! Negailėkit kelių centą!

Taip jam bešaukiant, prisirin
ko žmonių minia pazauksoti, jr, 
girdžiant tokius išgyrimus, kiti 
neiškentė ir ėjo, užsimokėję, pa
žiūrėtą į vidų. Ineis, pažiūrės 
ir spiaudydami traukia lauk, sku- 
bindamies tolyn nuo tos vietos.

— Kaip ten patiko, ką gero 
matei? — norėjo sužinoti kiti 
nuo viduje buvusią.

—Tfu! raukėsi išėjęs iš vidaus,
— tokių'prastų, žemų dalykų nie
kur nebuvau matęs. Kad juos 
kur pempės sulestų!

Bet tuo pasakymu tik sukel
davo žingeidumą viduje nebuvu
sių: kiekvienas žingeidavo pnma- 
'tyti kas ten tokio prasto, žemo 
yra toje būdoje. Jau toks, ma
tyt, žmonių prigimimas Juo dau-

Pasileido Miehelio sūnus į ke
lionę — platinti “ lieteratūrą ”. 
Del platinimo jis platino, bet sa
vo draugams nei kam kitam ne
skyrė nei mažos dalelės iš to 
pelno. Galop, kad parankiau bū
tų keliauti, nusipirko automobi
lių ir virto į tikrą, taip tūlų ne
apkenčiamą, kapitalistą. Paklau
stas, kam jis taip elgiasi, tuojaus 
atsakydavo:

— Ui, biznis is biznis! Ir čia 
nieko nepadarysi, teisindavo sa
ve.

Taip ir liko tikru cicilikizmo 
biznierium.

O ką gi likusieji? Darė viską 
ką galėjo. Siuntė tuo pačiu tik
slu Baltrą, Ruseiką, bet ir tie 
biznieriavimą cicilikišku šlamštu 
taip pamėgo, kad grįžti prie so- 
cijalistiškos respublikos gyveni
mo jokiu būdu nenorėjo.

Paliko padorusis Grigas su ke
liais savo draugais, pasidairė, pa
krapštė nosį ir pasileido taip-pat 
bizniauti, daryti sau pragyveni
mą iš cicilikavimo. O cicilikauti 
— biznis pelningas...

Epilogas.
Ir paliko tas prie miesto X dir

vonas tuščias. Ant nulepento, 
numindyto dirvono niekas nebe
augo, — kerojo vien tik usnį*, 
dagiliai... Geraširdžiai žmonės 
aptvėrė tą dirvoną augšta tvora, 
kad pašaliniems žmonėms paka- 
vojus jį nuo akių ir kad toji vie
ta savo plikumu nežemintų gra
žaus gamtos reginio.

O ką gi mūsą veikėjai? Apie 
socijalistišką respubliką nustojo 
svajoti ir vien tik žiūrėjo apie sa
vo biznį — cicilikavimo biznį.

Galas.
Pužas.

(Pradžia ant 5-to pusi.)
101 kp. A. J. Lemontaa 1411 8. 

49th avė., Cicero, III.
102 kp. B. Jakubauskas, P. O. Boz

43, Duąuosne, Pa.
103 kp. A. P. dirvinskas, 4 Štoke st., 

Bochester, N. Y.
104 kp. K. Pocius, 101 Bracewel 

avė. N. Adams, Mass.
105 kp. K. Jokūbaitis, 822 Wasking- 

ton, st., Braddock, Pa.
106 kp. Kl. J. Navickas, 32 Dominik 

st., New York, N. Y.
107 kp. K. Pranulis, 827 Bank st., 

Waterbury, Conn.
108 kp. Rev. N. J. Petkus, Hull avė., 

Maspeth, N. Y.
109 kp. P. V. Miknevičia, 10 

Sezton st., New Britain, Conn.
110 kp. A. Černiauskas, 16 S. Park 

st., Athol, Mass.
111 kp. J. L. Venckus, 222 Pine 

st., Rumford, Me.
112 kp. J. B. Križanauskas, P. O. 

Boz 98, Morgan, Pa.
113 kp. J. Galickienė, P. O. Boz 

564, Wilburton, Okla.
114 kp. K. Kalėda, P. O. Box 70, 

Rhone, Pa. '
115 kp. K. Strumskis, 37 Duffield 

st., Brooklyn, N. Y.
116 kp. V. Zavorskas, 207 Frank

lin, st., New Haven, Conn.
117 kp. P. Valiukevičius, P. O. Boz 

428, Girardville, Pa.
119 kp. R. Kondrota, 69 Manches- 

ter, st., Manchester, N. H.
120 kp. J. Zujus, 452 Pacific avė. 

Jersey City, N. J.
121 kp. T. Versiackas, 10 Winter st., 

Lowel, Mass.
122 kp. A. Valiukonis, P. O. Boz 

241, Laupurex, Pa.
123 kp. J. Jusevičius, P. O. Boz 

Dorrisville, III.
124 kp. F. Jakubauskas, 174 Wat- 

kins st., Wilmerding, Pa.
125 kp. M. Grigalevičia, P. O. Boz

44, Ezport, Pa.
126 kp. Rev. P. Gudaitis, 307 Pine 

st., Tamaąua, Pa.
127 kp. A. Vaisiauskis, 23 School 

st., Cambridge, Mass.
128 kp. F. B. Versiackas, 257 S. 

33rd st., So. Omaha, Neb.
•129 kp. S. Kibartas, P. O. Boz 139, 

Tolleston, Ind.
130 kp. J. Kralikas, P. O. Boz 473, 

St. Clair, Pa.
131 kp. M. Veisengoff, P. O. Boz 

82 Luke, Md.
132 kp. M. Milukas, 3666 Richmand 

st., Philadelphia, Pa.
133 kp. J. K. Stankus, P. O. Boz 

106, Vandergrift, Pa.
134 kp. Kun. M. Krušas, 1232 Lin

coln st., Waukegan, UI.
135 kp. K. Krušinskas, 59 Ten 

Eyck st., Brooklyn, N. Y.
136 kp. J. Stankevičius, 2515 Col- 

lahan avė.. Watervliet, N. Y.
137 kp. K. Miklas, 1107 S. Winne- 

bago st., Rockford, III.
138 kp. K. šmigelskis, 2102 Carson 

st., S. S. Pittsburgh, Pa.
139 kp. S. čiukaitis, 173 W. Terry 

st., Portland, Ore.
M0 kp. K. Rudžius, P. O. Boz 267, 

Carbondale, Pa.
141 kp. T. Cauble, 66 Porter st., 

Brockton, Mass.
142 kp. J. Mantvila, 2729 Floyd st., 

Cleveland, Ohio.
143 kp. P. Dravinckas, P. O. Boz 

174, North Abington, Mass.
144 kp. Rev. J. Inčiura, 324 Ridge 

st., Freeland, Pa.
145 kp. L. Norkevičia, P. O. Boz 

82, Manessen, Pa.
146 kp. J. Grudis, P. O. .Boz 438, 

Springvalley, III.
147 kp. A. Kiaušis, 71 William st., 

Walingford, Conn.
148 kpį J. Kovas, P. O. Boz 209 E. 

Arlington, Vt.
149 kp. M. B. Juškevičia, 184 Clau 

met st., Hammond, Ind.
150 kp. K. Mačinauskas, 85 Con

gress avė., Waterbury, Conn. 
S.L.R.K.A. Rašt. J. S. Vasiliauskas.

KĄ TURIME DARYTI, KAD 
PATAISIUS BLOGUMUS. 

TAUTYB1S SVARBUMAS.
Gal kai-kas iš skaitytoją ir 

parugojo, kam praeituose “Drau
go” numeriuose tiek daug buvo 
rašoma jaunuomenei apie krikš
čionijos svarbumą mūsų tautos 
kultūrai. Turėjome tam svarbių 
priežasčių. Gal niekuomet mū
są tikėjimas ir Bažnyčia netu
rėjo tiek priešą mūsų tarpe, kiek 
dabar. Vieni aiškiai užpuola, ki
ti kandžioja iš pasalą. Juo la-

Naujai susitvėrusi kuopa ant West 
Sides S.L.R. K.A. laikys susirinkimą, 
nedėlioję 17 d., gegužio po pietą (4 
vai. vak.) Aušros Vartą parapijos 
svet.Meldžiame visus narius atsilan 
kyti, ir pasistenkti naują narią atsi
vesti Raštininkas P. A.

sisėtnęs savo tvėrybai maisto iš 
savo tautos dvasios? Ar būtų 
mums pridainavę tiek ir taip gra
žiai mūsų Maironiai ir Giros, jei
gu būtų daiuavę svetimais bal
sais? Ar turėtume šiandien “Ša
rūną ”, “ Dainavos šalies padavi
mus”, jeigu jų autorius Vincas 
Krėvė nebūtų sėmęs sau inkvė- 
pimo iš liaudies dainų ir pasa
ką. Tiesa, Lietuva atidavė daug 
savo gabią vaiką kitoms tau
toms tarnauti. Mickevičius rašė, 
Veliuoniškis (Pijusz Velionski)

biau užtat reikia mums, tikin-‘|da*^s darbus tvėrė lenkams, 
tiems katalikams, ingytį tikybi- Baltrušaitis teberašo poezijas ru- 
nį susipratimą ir juo labiau vie- sams- Tečiau visi tie žmonės bū-

Sus. Liet. R. Kataliką Amerikoj 85 
'kuopos, bus nepaprastas ir svarbus 
susirinkimas, nedėlioj 17 d. gegužio 
(May) 1914 m. 1:30 valanda, Sv. Kry
žiaus parapijos svetainėje, ant 46-tos 
ir So. Wood gatvią. Vigus tos kuo
pos narius meldžiame susirinkti, nes 
turime labai svarbius reikalus ap 
tarti dėl businčio seimo. Su pagarba 
Pirmsėdis J. J. Polekas, 1802 W. 46 st.

Bridgeport, Conn. S.L.R. K.A 
9-ta kuopa, laikys extra susirin
kimą, pėtnyčios vak. geg. 22 die
ną, 8 vai. tuojaus po pamaldų 
parapijos salėje; taigi meldžiam 
visus narius neatbūtinai ateiti 
nes bus rinkimas delegato į sei 
mą,‘ir sverstymas apie įnešimus 

Pirmininkas ir raitininku

Susiv. Liet. Rymo-Kat. Amer. 
Valdybos antrašai:

Prezid. — Viktoras Lapinsku,
601 W. Mahanoy avė., Mahanoy, 
City, Pa.

Vice-prez. C. J. Krušinskas, 59 
Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y. 
—458 Main sti., Edvrardsville, 
Wilkes-Barre, Pa.

Sekr. — J. S. Vasiliauskas, 113 
N. Greene st., Baltimore, Md.

Dvaa. Vadovu — Knn. J. Dum
čius, P. O. Minersville, Pa. 
teatrui j-J

nyties su mūsą Dieviškuoju Mo
kytoju.

Tečiau tautos kultūros rūmui 
nemažiau svarbus yra ir antras 
ramstis, kurį turėtume dėti pa
matan: tai tautybė, tai meilė sa
vo kalbos, savo krašto, tai pažini
mas savo tautos dvasios ir būdo.

Yra žmonių, kurie visą žmo
nijos istoriją svarsto vien žvilg
sniu ekonomiškąją reikalu, žvilg
sniu luomą kovos dėl pinigo, dėl 
turto, dėl valdžios. Dvasios ele
mento svarbos ir intekmės į žmo
nijos progresą jie nenori pri
pažinti.

Tečiau labiau paplitusi ir tei
singesnė yra ta nuomonė, kad 
pasaulį judina ir žmoniją veda 
pažangos keliu ne žmonių ki
šenė, bet ją dvasia. ir smageny- 
nas, kad ekonomijos, reikalai ir 
uomą santykiai susitvarko taip, 
taip reikalauja teorijos ir supra
timai, pagaminti žmonių dvasios.

aigi visada dvasia veda, kišenė 
tik seka paskui, padeda ir vy
kina.

Antra vertus, jeigu tduoua kas
dieninė ir visų kūno reikalą ap
rūpinimas yra mūsą šios žemiš- 
tos buities pamatas, tai dvasia 
mūsą yra mūsą gyvenimo prakil
nybė, pagražinimas ir apvainika
vimas. Tai, ką inpina į pasau- 
inės kultūros vainiką dvasios 

milžinai, galiūnai žodžio, varsų, 
tonų — poetai, rašytojai, daili
ninkai, muzikai, — tai esti džiaug
smu ir pažangos šaltiniu kartų 
tartoms.

Tečiau jausmų ir minčių pasau- 
įs ne pas visus žmones yra vie

nodas. Pasaulio Inkurėjas, Tvar- 
tytojas ir Užlaikytojas įvedė 
įvairumus, paskirstęs žmones pa
gal tautas. Nors visos tautos 
siekia vienodą galutiną tikslą, Jo 
Išminties užbrėžtąjį, tečiau kiek
viena siekia savotiškais būdais 
ir keliais. Kiekviena tauta sa
vaip jaučia, savaip galvoja, sa
vaip išreiškia savo paslaptingiau
sias mintis ir svajones. Į kiek
vienos tautos dvasios skirtumus 
daro intekmę tos šalies gamta, 
daugybė įvairių istorijos sąlygų. 
Ir gamta, ir žymesnieji istorijos 
atsitikimai, ir visos gyvenimo są
lygos išspaudžia ant žmonių dva
sios savotišką žymę. Kiekviena 
karta, paveldėdama iš bočių visą 
senovės palikimą, prideda dar 
ką nors nauja. Tokiuo būdu am
žiais ir susidaro savotiška tau
tos dvasia ir būdas, kurie apsi
reiškia kalboje, papročiuose, pa- 
rėduose, tautos dainelėse ir tvė- 
ryboje dailės srityje. Ar žmo
gus kryžių ar koplytėlę prie ke
lio stato, ar- mergelė juostą ber
neliui audžia, ar dainuoja apie 
jį, ar žiurstą įvairiais raštais da
bina, ar piemenėlis savo birbynę 
pučia, ar lazdą išdrožia, ar ber
nelis mergelei verpstą, ar kultu
vę įvairiais raštais išpjausto — 
kiekvienas tveria savotišką dai
lę, savo tautos dvasios ir būdo 
vedamas. Iš to ir kįla liaudies 
dailė, kuri ir didžiausiems mok- 
slavyriams yra gausiausias šal
tinis tautos (dvasios pažinimo.

Tauta, šviečiasi, kultūrinasi; 
daugelis jos sūnų ingija mok
slus ir prieina prie tą dvasios 
turtą, kuriuos pagamino kitos tau
tos. Tečiau jeigu tie apšviestū- 
nai, rašytojai, ar dailininkai tve
ria ką nors prakilnaus, tai tik 
imdami savo tvariniams maistą, 
syvų* iš savo tautos dvasios ir 
tik tuomet jie sutveria tikrai di
džius daiktus. Ar būtą mūsą ge
nijus Čiurlionis sutvėręs savo 
įstabiai gražius paveikslus, ar mu
zikos akoj

tą be abejonės daug daugiau ir 
gražesnių dalykų sutverę, jeigu 
nebūtą kritę ištautėjimo auka ir 
jeigu būtą tvėrę lietuviams, lie
tuviškai. Mickevičius paveldė
jo iš savo bočių tik Lietuvos 
meilę ir dvasią, bet nebegavo 
kalbos, užtat ir rašė mums sve
tima kalba. Jeigu Mickevičius, 
Kondratavičius ir kiti mūsą nu- 
tautusieji poetai būtą paveldėję 
iš savo bočių ne tik tautos mei
lę, bet ir jos kalbą, tai gal 
dar gražesnių dalyką būtą 
prirašę mūsą gi tautos at
gimimas ir kultūra be abe
jonės daug augščiau stovėtą, ne
gu dabar. Bet ir dabar Micke
vičiaus raštų vertė ten yra augš- 
čiausia, kur jisai dainuoja .apie 
Lietuvą, (“Pan Tadeucz”), kur 
tveria legendas iš Lietuvos pra
eities (“Konrad AValenrod”).

Tokiuo būdu kiekviena tauta 
su savo liaudimi ir su savo ap- 
šviestūnais tada tik savo dvasios 
gelmes išvysto ir galybę parodo, 
kada' tveria ir dirba savotiškai, 
savo būdu ir savo kalba. *Savo- 
tiškai tverdama kiekviena tauta, 
ir didžiausia ir mažiausia, įneša 
bendran kultūros rūman savo in
delį, inpina bendran vainikan sa
votišką gėlelę. Ir iš visų tą 
brangenybių, iš visą gėlių — 
susidaro didžiausias pasaulio 
dvasinis turtas, laimėjimas, pri
pildantis žmonių širdis džiaug
smu ir stumiantis juos prie pa
žangos; susipina dailiausias vai
nikas, papuošiantis ir džiuginan
tis žmonių gyvenimą. Kaip mu
zikos giedojimo grožę tik tada 
pajaučiame, kada išgirstame įvai
rių toną ir balsą akordus, kaip 
geroje orkestroje reikalingi įvai
rus instrumentai, kaip mūsą se
sutės darželis juo yra gražesnis, 
juo įvairesnių ten randasi gėle
lių, — taip-pat ir tautą gyveni
me. Kiekviena tauta — tai at
skiras tonas akorde, atskiras bal
sas pasaulio chore, atskiras in
strumentas pasaulio orkestroje 
(jos vyriausias vedėjas — V. Die
vas), atskira gėlelė pasaulio gė
lyne. Pridėk į gerai skamban
tį akordą — klaidingą, netikrą 
toną, ar pritiks, ar gražiai skam
bės? Įvesk į gerą chorą žmogų 
be muzikalio klusnumo, arba su 
tarškiančiu, gargiahčiu balsu, •— 
visą chorą sugadinsi; inpink į dai
liausi bukietą dilgę—visą bukie
tą paversi į niekus. Skaitytojui 
gal teko girdėti skambinant akor- 
diniais varpais: keliolika varpą 
kiekvienas turi savo toną, bet 
tie tonai taip gražie.i suderinti, 
kad gabiai jais skambinant iš
eina gražiausi muzika. Ir neiš
mintingai darytų tas, kurs pano
rėtų prie tų gražią varpą pri
dėti dar sudužusį puodą. Jo 
čerškėjimas sugadintą gražią 
varpų muziką. Bet kas gi yra 
nutautusi tauta, arba josios da
lis, jeigu ne tasai sudužęs puo
das. Nuo savo tautos kamėno 
atkritę, prie kito neprilipę, — 
savo dvasią paniekinę ir užmiršę, 
kitos svetimos nesupratę ir ne
atjautė, — nutautėliai yra ne
laimingiausi sutvėrimai pasauly
je. Atkirsk nuo gyvo kūno ran
ką, arba koją — ūmai tas atskir
tas sąnarys nebeteks gyvybės, 
supus; nutrauk žalią lapelį nuo 
medžio — nudžius, nuplėšk ša
kelę nuo medžio t— ir medį su- 
žeisi, ir šakelė turės nudžiūti, 
nes nebebus iš kur sulčių trauk
ti ir maitinties. Taip lygiai yra 
ir su nutautėliais. Jie skriau 
džia tautos kūną ir patįs savę

Prisižiūrėkime gyvenimui mūsą 
nutautusių brolių: sulenkėjusią, 
ar Bugudėjusių lietuvių mūsų tė
vynės rytuose. Didžiausia tam
sybė, nešvarumas, bendras gyve
nimas grįčiose su gyvuliais, dva
sios skurdas, o su tuo visu su
rištas eiua drauge ir materijalis 
skurdas. Ir šiandien, kada visa 
tauta atgija ir veržiasi pirmyn vi
sose gyvenimo šakose: ir ūkyje, 
ir literatūroje ir visuomenės gy
venime, — nutautėliai kaip už
burti stovi ant vietos, nei nesva
jodami apie kokią pažangą, savo 
gi kraujo brolių, pasilikusią prie 
tautos kamėno ir pralenkusią 
juos kultūroje ir gerovėje — ne
kenčia ir kiek galėdami perse
kioja. Žinoma, praeis vienas ki
tas šimtmetis, ir juos pagaus 
šviesos srovė, ir jie išvarys iš 
grįčią gyvulėlius ir ūkį ims tai
syti, tečiau svetimoje kalboje ir 
dvasioje apšvietimą gaudami, nu
stoję viso to, ką tauta pelnė per 
tūkstančius,metų, jie, prilipę prie 
kitos tautos, visuomet vilksis už
pakalyje, neįstengdami lenkty
niauti su tos tautos žmonėmis, 
kurie paveldėjo iš savo tėvų ir 
bočių visą dvasios palikimą, 
krautą per tūkstančius metą. Bet 
ilgas laikas turės praeiti, kol jie 
paragaus bent šiokios tokios švie
sos ir gerovės. Kaip žmogus pa
galiu per galvą blokštas nevei
kiai teatsigaus, kaip ligonis po 
sunkios operacijos ilgą laiką tu
rės sirgti, taip-pat ir nutautėlis, 
netekęs gaivios dvasios ilgą lai
ką turės skursti dvasiškai ir me- 
degiškai.

Taigi bene bus aišku, kad ir 
mūsą tautai vienatinis išgany
mas ir ateitis yra tame, kad lai
kyties bočių palikimo: tautos 
dvasios ir savo kalbos ir tiktai 
ant to pamato statyti tautos kul
tūros rūmą. Ir tas reikalavimas 
paliečia ne tiktai lietuvius, gy
venančius tėvynėje, bet gal dar 
labiau mus išeivius. Savo tau
tybės išsižadėję, mes ūmai čia 
paskęstume svetimtaučių juro-t 
je ir būtume tik amžinais kitą 
tautų pastumdėliais. Tuo tarpu, 
kada laikydamies savo dvasios, 
kalbos ir būdo mes ir tėvynei 
savo, nors ir svetur laikinai bū
dami, galėsime būti naudingi, ir 
čia, gerai susiorganizavę, sustip
rėję — šį-tą reikšti galėsime.

P.—as.

“Lietuvos Vyčiai”.
Geg. 7 dieną Apveizdos Die

vo par. Vyčių kuopa turėjo su
sirinkimą. Nežiūrint blogo oro 
ištikusio tą dieną, vis dėlto žmo
nių prisirinko pilnutė svetainė. 
Susirinkimas prasidėjo nuo dek- 
lemacijų. Toliaus gerb. dr. Rut
kauskas, su pagelba paveikslėlių 
prie magiškos lempos, išaiškino, 
kokią turi intekmę į žmogaus or
ganizmą vartojimas nesveikų 
valgių ir alkolinių gėrimų. Pa
sibaigus daktaro paskaitai, pasi
pylė tarpe publikos apgailesta
vimai, kad jau užsibaigė taip žin
geidi programa. Galime supra
sti, ant kiek daktaro paskaita 
užėmė publiką iš to, kad visi 
vienbalsiai jo prašė atsilankyti 
ir kitą ketvirtadienį, gerb. dak
taras sutiko.

Laimėjo tą vakarą ir “Tautos 
Fondas”. Parduota ženklelių už 
$5.00. “Vytis”.

pasmerkia kaip ir dvasios mir 
čiai. Aiškiausių išrodymų tam

nebūtų pa- turime mūsų nutautėlių tarpe, dant

Pirmas kalbėjo antrosios Chi
cagos “Vyčių” kuopos pirminin
kas p. A. Aleksandravičius, kara
tai sveikindamas vietinę “Vyčių** 
kuopą ir skaitlingą susirinkimą.

Po jo kalbos gražiai dcklemavo 
jaunas vaikinas J. Kačinskas. Po 
deklemacijos dailiai skambino 
ant piano jauna pijanistė p-lė 
Rinkevičiūtė.

Po to gražiai ir turiningai kal
bėjo Dr. A. K. Rutkauskas, ku
ris aiškiai pavyzdžiais išdėstė 
vargus knygnešių laike spaudo* 
uždraudimo ir nuoširdžiai ragi
no gražiai pasinaudoti taip sun
kiai išgauta spauda, skaitant ir 
remiant tik sveiką ir naudingą, 
spaudą.

Ilgiaus sustosiu ant “Pontomi- 
raos”. Čia tai jau tikrai reiki* 
stebėties, su kokiais jausmais tos 
mažos mergytės giedant “Lietu
va brangi” atliko savo rolės. 
Juk jos niekados nėra mačiusio* 
savo tėvynės, o vienok iš jų ne
kaltų akelių žėrėjo toks patrijo- 
tizmas ir toki karšta tėvynė* 
meile, kad momente giedojimo 
žodžių: “Tavę kaip tikrą my
liu motutę”, kada jos, apsisiau
tusios Lietuvos vėliavomis, spau
dė vėliavas prie savo širdelių —• 
žmogus tik su akmenio širdžių 
būtų palikęs, iki gilumos jausmų, 
nesugraudintas! Jos tarsi per 
baigią matė šviesią, gražią "šalj 
didvyrių”, kur “vanduo skai
stus, kalnai žaliuoja”.

Roseland, III.
(Pereitame numeryje per staty

tojų klaidą apleista buvo vidu
rys aprašymo paminėjimo 10-meti- 
nių spaudos sukaktuvių, apvaikščio
tą Roselando “Vyčių” kuopos. Tad 
spadiname tą vietą dabar. Red.)
Bet Praamžinojo nebuvo Jai 

skirta mirti. Atsirado ištisa eilė 
didvyrių, kurie ir tokiuose prie
spaudą laikuose nepabijojo au
koti savęs ant smilkstančio tau
tos aukuro! Vieni rašė, kiti spau
sdino, treti nešė ir platino žmo
nėse nors trupinėlius gaivinan
čios šviesos. Daug iš tų did
vyrių kalėjimuose supuvo.... 
Amžina jiems garbė! Jie tarp 
skausmų ir ašarų iškovojo mums 
spausdintą žodį —spaudą, ku
rios atgavimo dešimtmetinės su- 
katuves 3 d. geg. “L. Vyčiai” 
iškilmingai šventė.

Nemaža Strumilos salė buvo 
kimšte-prikimšta žmonėmis. Gi
lų įspūdį darė ta taip įvairi mi
nia žmonių: čia buvo vyrų ir mo
terų, senų ir jaunų, ir net mažų 
kūdikėlių. Veidai visų nušvitę 
pilni džiaugsmo ir linksmybės. 
Visi nekantriai laukė praside-

AMERIKOS VARGONININKŲ 
SEIMAS.

Šiuo pranešame, kad ketvirta* 
metinis suvažiavimas (seimas) A- 
merikos Lietuvių Varg. sąjungo* 
skiriamas 2, 3 ir 4 birželio 1914 
m. AVaterbury, Conn. drauge ra 
seimu S. L. R. K. A., kad sesijos 
bus laikomas tam tikroje salėj* 
kurią paskirs vietinis vargoninin
kas, kad pirma sesija prasidės S 
Birželio 3 vai. po pietų; kad pir
mą dieną seimo iškilmingas mišią* 
giedos susirinkę vargonininkai: 
kad kiekvienas dalyvaujantis sei? 
me vargoninkas privalo turėt nu 
savim: I. Mitterer Missa in hono- 
rem S. S. Nominis Jesu 2 balsais^.
J. Naujalio Šv. Kazimiero 4 bal
sais ir Graduolis et Missalis. he- 
kad neturintieji šių veikalų iš kai 
no gali užsisakyti pas gen. dirt. 
gentą p. K. Strumskį 37 Duffield^ 
st., Brooklyn, N. Y.

Draugai! Seimas tai yra mūsą 
švente, kuriai apvaikščioti neatsi
ras nei vienas klebonas, kad nep* 
liuosuotų savo vargonininką ir 
nesušelptų jį savo naudingai* 
patarimais.

Seimas tai yra suvažiavimas 
sąjungos narių bendrai apkalbėti 
blogų ir gerų pusių. Kas gerą ir 
prieinama stengsimės įvykdinti 
gyveniman, o blogą mesim lau
kan.

Nesigiriant kad per pastaruo
sius 3 metus, dar mažas sąjungo* 
būrelis, daug jau nuveikė: išleido 
3 didelius muzikos veikalus, pa
gamino konstituciją ir įstengo 
knygyną muzikos veikalu.

Tas viskas įvyko pasidėkojanfc 
bendram darbui są-gos narių, gan 
šiai aukai S. L. R. K. A. ir duos- 
numui kai-kurių klebonų. — Bet 
antrą vertus, praktika praėjusio- 
laiko ir gyvenimo aplinkybės pa
rodo, kad varg. są-ga savo dar
bais toli gražu iki užbriežtam mie- 
riui. Taigi draugai nepatingėkit* 
atsilankyt ant šiometinio seimo. 
Kviečiama yra Chicagos kuopa sa
vo atstovais, arba naudingais ine~ 
imais; kviečiama visą Centro Val
dyba są-gos ir budinamą iš miego, 
literatiška komisija muzikos vei
kalų peržiūrėjimo.

Ant galo pageidaujama, kad nė? 
vienas Są-gos narys nepasiliktą- 
namieje, o atvyktų į AVaterbury, 
Conn. ant vargonininkų seimo. 
Visi tie, kurie negalėtų pribūti 
ant seimo, lai savo įnešimus, skun
das ir patarimus siunčia Centre* 
sekr. A. Gudaičiui, o laike seimo 
J. V. Kovui 2 Congress avė. Wa- 
terbury, Conn.

Užbaigiant savo pranešimą* 
skaitau už reikalą pridėti, kad ra 
lyg pranešimo vietinio varg. p. JT. 
V. Kovo, varg. su apsistojimo 
vietą, lai nesirūpina, nes ji yr* 
pagaminta ir laukia svečių ra 
išskėstomis rankomis, savo kelio 
nepatingėkite parašyt keletą žo
džių ponui Kovui apie savo »€• 
vykimą.

A. P. Kveder**, pre*» 
A. J. Gudaiti* centro sek*
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(Pradžia ant 3-čio pusi.) 
didesnės Chicagos organizacijos 
Tėvynės Mylėtojų draugija ir 
Chicagos draugijų sąjunga. 
Bet pastaroji pasirodė tiek soci- 
jalLstiška, kad jokiuo būdu ne
galėjo apsieiti be socijalisto kal- 
bėtojaus. Gi Chicagos socijalis- 
tų vadų prakalbos rimtesnie- 
eiems lietuviams senai jau žino
mos. Taigi programo rengimo 
komitetas aut savo stovėjo ir 
Grigaičio (socijalistų vado) j va-

Dleoine Ir Vakarine
gėrimų, ir vaidino dramą “Ant Į ausros mokyklos
bedugnės krašto” — Pub’iaos 3149 So. Halsted st.
buvo tiek, kad net kcdži'l pritru- Gyvuojančios jau 5-tus metus. Yasa-

• • c-..... ............nrriTTftTi
ko. Kun. A. Brtška pasakė pra- rinis Sezonas prasidės GEGUŽIOMAY

GRAŽUS TEATRAS.
11 Lietuvių Jaunimo Ratelis.
Vaidins labai gražų veikalą, var

du “Du Brolių”, keturių veiksmų 
dramą, nedėlioję gegužio, ,24-tą d. 1914 
m. Sv. Jurgio parapijos svet., prie 
32 ro plaee ir Auburn avę., vaidinimas 
prasidės lygiai 7:30 vai. vakare.

Veikalas “Du Broliui” yra paim-
Veikalas “Du Broliu” yra paim- 

čia pamatysite kokį skirtumą gali 
padaryt tarpe dvejų brolių, išaugintų 
po vienu stogu, išauklėtų vienų 
tėvų. Išvažiavus į Ameriką, vienas 
brolis pauola į blogą draugystę, prade
da gerti, ir jojo aukštai išsvajota 
ateitis baisiai užbaigia, antras gi 
brolis išsirenka sau siaurą takelį, vi
somis -pastangomis nuolatai kariauja 
su tamsumu ir degtine, užsitikrina sau 
aukštesnio laipsnio, čia turėsite pro
gos išgirsti sudarkytą Lietuvišką 
kalbą, kuri^ Lietuviai greitai iš
moksta atvažiavę į Ameriką. Užti
kriname jogei, jau visiems gerai ži
nomi artistai Lietuvių Jaunimo Pe
telio scenos mylėtojai, pridės visas 
pastangas, kad padaryti šitą vakarą 
dailiu, žymiu ir pamokančiu. Dar tu- 
reme priminti, jogei Lietuvių Jaunimo 
Ratelis, prirengia visas naujaa scene- 
rijas, kurios labai pagražins vaidi
nimą (lošimą), darys scena reališka 
ir įspūdinga.

Kviečiame atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai.

Lietuvių Jaunimo Ratelis.
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V. Petinas, 416 N. Marshall st.,
PITTSBUBGB, PA. 

Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S.
P. Zaveckas, 425 Parson str. 

CONNEBTON, PA.
Laukonis A. P. O. Box 5 Ssh. County 

WILKES BARRE, PA,
Kun. Sztipšinskas, 190 S. Meade, st. 

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

Kun. Pr. Augustaitis, St. Vincenta 
Rektory.

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

ATHOL, MASS.
Jonas E. Karosas, Lithuanian Store

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

E. ST. LOIUS, ILL. 
Petravičiūtė Ona 1133 N. 13 th str. 

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

CLEVELAND, OHIO.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 str. 

M. Šimonis 1383 E. 30th str.,
P. Sukis, 2118 St. Clair avė. 

INDIANA HARBOR, IND.

Telefonas Yards 994

Dr. MAURICE K A HM
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 ao®
1 po pietų iki 3 irnuo 7 iki 9 vakare.

4627 S. Ashland Avė., CHICA60.II.
į Jtin įjĮM’a 'aiH Hiato ^.antlHltas tn»MI

Kr Skaitai Kata Laikraitį “LIETUVA?”
Gal nežinai ksr |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 melus Chicago, Illinois kas 
Petnyčla ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir 
viso sviete, o prenumerata kaštuota me
tui lik 92.00, pusei metų 01.ČO.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
32S2 Sa. Haltiad Si., CHMJABO. ILL.

. . . , 15, 1914. Bus Šie skyriai: 1. Anglą
kalbą apm blaivytę. Publikai is kalbo8; 2. Rokundl# (aritmetikos). O 
to viso matomai buvo labai pa- aieninėjo mokykloje apart viršminėtų 
tenkinta ką liudijo garsus i'.tl- dar bus: knygvedystė, stenografija, 
lių plojimai. Te gyvuoja blai- | augštesnioji matematika, ir braižymas.

, . .m Mokinimas tęsis 3 mėnesius. Prekėvvbe ant Town of bake su dorais . . '‘ t . . .. .f prieinama. Mokytojai atsakanti. Vie
ta labai vesi.

Visiems gera proga atsivėdinti per
Gėlių diena, Sv. Kazimiero Vie- I vasaros karščius. Mokinties niekados

i . m n nevėlu. Mokinties nei vienam negėda,nuolvno naudai, 10 d. gegužes .
1 Pradekite tuojaua, neatidėliojant.

ir gražiais pasilinksminimais!

karo kalbėtojus visai atsisakė į nusisekė labai gerai. Aukų su
kviesti, nors C. D. Sąjungos na- rinkta apie 1180 dolerių. Plačiau 
riai ir atsisakė programo rengi- apie tai bus parašyta ateinan- 
rne dalyvauti. Ir taip visas va
karo rengimo trusas pakeltas tik 
Tėvynės Mylėtojų draugijos, ku
riai priguli garbė už du dalyku: 
už surengimą vieno iš puikiųjų 
10 m. spaudos atgavimo apvaik- 
ščiojimų ir už mokėjimą atskir
ti pelus nuo grudų.. Čia ypatin
gai priguli garbė rengimo komi
teto nariams Dr. K. Draugeliui,
P. Baltučiui, S. Tananevičiui ir k.

Sigma.

činine •“Draugo” numeryje.

Aušros Apšvietos Komisija.

Reikalingas
tekstinis zeceris, atsišaukite pasKLAIDOS ATITAISYMAS.

Praeitame numeryje, pasitaikė Universal Printing Co. 
nemaloni klaida. 6-me pusi. 6 L___ . , . CPn,,,Tn.,
at„lp. pranešime apie New Clty 1227 Llnden St.. SOUNTON.Pl. 
Savings Bank atspaudiuta: Sta-
nislaus Marcinkevvicz ir Joseph 
Ilertmanovvski, turėjo būti: Sta-

Aš, Tapilė Labusienė, ieškau savo 
vyro Petro Labučio, paeina iš Su
valkų red., Marijampolės apskričio, 

nislaus Marcinkievvioz ir Joseph Igliaukos parapijos, Pavošakės kai-
Hertmanovvicz.

Gegužio 10 d., M. Mieldažio 
svetainėje buvo “Lietuvių Viešo 
Knygyno” 9-nių draugijų vaka
ras suruoštas su programų.

Vaidino. T. M. D. 28 kuop.
Dramatiško skyriaus nariai. At-

- vaidino “Degtinė” vienveiksmį faL Rafttėli Padedame j a"*^.
Smigelskiui Tamstos laiškas suve-

Redakcijos Atsakymai.
J. S. Tamstos žinutei nors ir priduo- 

dame svarbą, bet nenorime dėti, nes 
tai būtų lindimas į kitų “biznio” 
reikalus. Išeitų tik bereikalingi gin-

vaizdelj K. Garalčik’o, ir “Kaip 
kas išmano, taip save gano”, tri- 
veiksmė komedija, Dvi Moteris.

Vaidinti, galima sakyti, iš visų 
atžvilgių pasisekė neblogai. Per
traukoje, padeklemavo p. K. Žau- 
riutė. Be to, buvo prakalbų. 
Kalbėjo p. St. Biežis. Kalbė
tojas paaiškino naudingumą skai
tyti geras knygas bei laikraš
čius. Be to, ragino dar nemo
kančius mokyties anglų kalbos, 

Po programui buvo šokiai iki 
vėlumai. Žmonių buvo nemažai.

P. A.—tis

mo; 28 metų amžiaus, vidutinio 
ūgio, plaukai tamsiai geltoni truputį 
garbeniuotė, mėlynos akįs, smaila 
nosis, ant veido keli randai. Jau 7-ti 
metai Amerikoje. Gyveno New Yorke, 
pas savo dėdę Petrą Gruzdą — 510 
Canal st., o dabar nežinau kur jis 
yra.

Ar jis pats, ar kas kitas apie jį ži
nantis, malonėkite pranešti, o bū
siu labai dėkinga.

Mrs Topilė Labutienė.
22 3rd st., Waterbury, Conn.lavo. Netilps.

St. Tam. Akron. Ofcio. Labai papras- Į —22 
ta žinutė. Parašykite ką naujo — tal
pinsime. Aš Juozas Cuplinskas ieškau savo

A. D. Tamsta nepaduodi savo pil- drau«° Andriaus Naujoko. Paeina iš
Suvalkų rėdybos, Marijampolės pav. 
Garliavos par. Girinkų kaimo. 2 me
tai kaip Amerikoje. Dirbo Scranto-

, . ... | no mainosc. Jis pats ar kitas malo-
Tamstos pirmojo korespondento klai- .1. .. . .. \ _ .............. ........................... | nekite man pranešti šiuo antrašu:

Juozas Cuplinskas,
Baltimore, Md.

nos pavardės. Netilps.
Brooklyno Komisijoms. Tamstų pro

testo prieš P. M. talpinti negalėsime.

dų neatitaisote, tik prikaišiojatė daly 
kns su jo korespondencija nieko ben- I 6gl w Saratoga stJ 
dro neturinčius. Prisiųskite krasos
ženklelių — rankraštį sugrąžinsime.

Sąnariui Senoviško kliubo prie Sv.
Kazimiero bažnyčios. Manchesteryje

'•J

Gegužės 10 d. Apveizdos Die
vo parapijos mokyklos vaikai 
Pranciškus Dapkus 8 metų am
žiaus, bežaizdamas pagal Cana- 
lą kokiuo-tai būdu j jį jngriuvo, 
kame ir prigėrė. Tapo palaido
tas su didele iškilme dalyvaujant 
mokytojoms seserinis i)r 4isos 
mokyklos vaikams. j

Tą pačią dieną V. Kudirkos te
atrališkas kliubas bažnytinėje 
svetainėje vaidino vieno veiksmo 
komedijas: “Dėdė atvažiavo” ir 
“Be šulo”. Atvaidino tik vieną 
komediją “Dėdė atvažiavo”, ki
ta gi liko nevaidinta iš priežas
ties mažai buvimo publikos, ku
rios tik buvo apie ,15 ypatų.

Labai gaila, kad lietuviai ša
linasi nuo prakilnių pasilinksmi
nimų.

Pirmadienį 11 geg. buvo susi
rinkimas minėtoje svetainėje nau
jai susispietusios Labdaringos 
dr-jos, per kurį dar prisirašė ke
liolika naujų narių. Nutarta lai
kyti mėnesiniai susirinkimai 
kas pirmą pirmadienį mėnesio. 
Draugija labai gyvai pradėjo 
veikti. .Vytis.

Paieškau Jono Dauciuno ir Kazi
miero Breno, Kauno gub., Panevėžio

. . . _. . apskr. Linkavos Valsčiaus. Meldžiu
“Draugą” pradėsime snintmeti. Lin-I pranešti
kiame tamstoms pasisekimo su blai- Į-gj adresu-

Mr. Jonas Dauciunas,
17 Clapp st., Worcester, Mass.

vybė. Malonėkite mums dažniau para
šyti.

P. Siuilingiui. Tamstos klausiamos 
redakcijos adreso mes nežinome. Nu
merį permainysime.

P. P—ui. šiaip korespondencija nuo

PAIEŠKO VIETOS.
Vargonininkas kalbantis lietuviškai, 

angliškai, gramatiškai moka lietuvišką 
sekli, bet turinys ne vietoje, jį aplei- I ka,bą jr rašybą. Muziką praktikuo- 
džiame. Rusinėki dažniau. Niekas iš ja 20 metų. Gali gerai išmokyti elio- 
tamstii apielinkės mums nerašo, o ži- ra jr atlikti bažnyčios darbą. Har- 

moniškai parašau giesmių ir dainų no- 
[tas; sutaisau teatrams dramas. Iš pa- 
| skatinės vietos turiu paliudijimą. Kur 
rastųsi vieta nuoširdžiai meldžiu atsi
šaukti. ,

G. A. Baronas,
(Gen. Del.)

McKees Rocks, Pa.

nutes reikalingos.kalingos.

Apgarsinimai.
SKANUS VAISTAI.

Žmonės klaidingai manydavo, 
buk bjauriausio skonio vaistai tu 
rėjo geriausią veikmę į žmogaus

Telefonas Drover 2177

The Ashland Restoracija 
Užlaikoma Pappaa brolių

Gerai žinoma vieta lietuviams
4630 So. Ashland Avė.

Tai yra vienintelis 
Ruso Amerikon, biuras 
įsteigtas pagal 1 Ilino
jaus Valstijos tiesas sa 
10000 dolerių kapitalo. 
Jis gyvuoja nuo 1892 
m. Padaro viaokinn 

teisiškus raštus, pardavimo p opiems ir 
kitus dokumentus. Parduoda šipknr- 
tes ant visų linijų. Siunčia pinigus 
padėti į Rusijos Valdžios bankas iv 
išgauna bankos knygutes per penkias 
savaites. Del kainų ir platesnių 
žinių malonėkite kreiptis į RU8SIAV 
AMERICAN BUREAU, 160 N. PIRK 
AVĖ. kampas RANDOLPH ir LAr 
SALLE ST., CHICAGO, ILL............... ...

Prašo mūsų pranešti, kad ge- 
žinomas Chicagos lietuviams 

uozas J. Šlikas pradės dirbti 
epositors State & Savings ban- 
e, kaipo pardavėjas namų lotų ir 
. p. Lietuviai kviečiami reikale
įsišaukti.

rai

9 d. gegužės “Aušros” svetai- 
įėje “Birutės" dainininkų drau
gija, turėjo šeimynišką vakarėlį, 
le birutininkų apsilankė žymiai 
svečių. Vakarėlis buvo įspūdin
gas, turėta šiokia-tokia progra- 
lėlė, su deklemaeijomis ir pra- 
calbomis iš kurių tūlos net ge
li pavyko. Didelį entuziazmą 
įkėlė padainavimas dviejų ma

myčių mergaičių, viena išrodo 
t-tik iš lopšio išsiritus, o jau 

įoka susitvarkyti prieš publiką. 
Dakaras gana ilgai tęsėsi — bū
ro progos išbandyti daugybę lie
tuviškų šokių ir žaislių. G.

“DRAUGO” AGENTAI.

Paduodame čionai surašą mu 
vų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
Kun. Ambrozaitis, 2323 AV. 23 PI. , _ _ v .. , .
Drazdauskas, Juozas 10806 Wabash avė. R- R Yasuh3’ 3604 Deodar str.,

Ieškau vargonininko vietos, Esmn lie- 
, , tuvis, blaivus, 23 m. amžiaus, Galėčiau
kūną. Naujų laikų gydytojas pildyti vargonįnįnko ir zakristijono pa
bando padaryti šiuos vaistus ska- reigas prie lietuvių bažnyčios. Turiu 
niais, kad ligonis juos noriai im- paliudijimus nuo klebonų, gerą prak-
tų. Tokia sutaisą yra Triuerio tik* vestl chorą‘ Antras menuo kaip
. ... rr . „ iš Lietuvos. Reikale gerb. klebonų
Amerikoniškas Kartaus Vyno praSau kreipties j „Draugo” redak 
Eliksiras, kurisai turi maloniai cįją<
kartų skonį. Jisai yra labai pa- 6u pagarba E. Šlapelis* 
gelbingas visose sąlygose, kurio- 19 23
se reikalinga išimti iš kūno at- Paieškau vargonininko vietos, 
matas ir taipogi kuomet kūnas Suprantu savo amatą gerai galiu ves-
reikalauja naujos jiegos ir ener- u chon> esu m°k*ne8f8 Pas Nau-ial‘

,. . , . • i -• • . aKune tunu paliudijimą.
gijos. Jisai yra labai plačiai tarp Gerbiamųjų klebonų esant reikalui 
žmonių žinomas skilvio bei vidų- Į atsišaukti meldžiu šiuo antrešus 

B. L.
Chicago, UI.

Amerikonišką iKartans Vyno 1 19 20
Eliksirą, susilaikykite nuo svaiga 
lų gėrimo. Aptiekose. Jos Tri-

rių ligose, ir net lepiausias skilvis
pakenčia jį. Vartodami Trinerio 11978 Canalport avė.

17 d. gegužės šv. Jurgio rvc- 
’tainėje bus Ryrao-K. Moksleivių 
vakaras. Iš programo galima 
matyti, jog tai retenybių vaka

rius. Visuomenė turėtų mokslei
vių trusą užjausti ir ant jų vaka- 

,ro kuoskaittingiausiai atsilanky
ti.

10 d. geg. m. p. Elias svetai- 
|Hėje Pilu. Blaiv. 21 kuopa buvo 

įrengusi balių be svaiginamųjų

Domijonaitis M. J. 903 W. 33rd str. 
Galminas, Dominikas 6004 S. State st. 
Jučas, Vincas 3252 S. Halsted st.
Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė., 
Kun. A. Petraitis, 8801 Saginan avė. 
J. J. Polekas, 1802 W. 46th str. 
šimutis, Leonardas, 717 W. 18th st. 
Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.

BROOKLYN, N. Y.
Balauskas, Matas 119 Grand st.
Juozapavičius, Baltras 222 Berrv st. 
Kvedaras, Antanas 213 So. 4th st. 
J. Raudonaitis, 840 Grand str.

Strumskis K. Duffield str.
Kun. Petkus 259 N. , str.

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

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

WATEKBDRY, CljNN.
Bųškus, Boleslavas 888* Bank st.

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

St. Charles, IU.
Kun. Course, Robert

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

CICEKO, ILL.
Kun. A. Ežerskis, 1506 S. 49th Ct.

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

Stankus, Pr. 808 Middle str.
MASPETH N. ■Y’/'

Gražulis, Jurgis 88 Clinton avė.
SLLVER CREEK, PA. 

Gudaitis, Antanas

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

KELIAUJANTIS AGENTAS.
Rakštys, Kazys.

Tel. Yards 1S94

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

1616 W. 47th St. Chicago, Iii.

First National 
BANK,

of
PLYMOUTH, PA.

UŽDĖTA 1864.
Kapitalas ....................... $100000
Perviršis (uždirbtas) .. $300000 
Padėjimu ...................... $1,650,000

Moka 3 nuošimčius už padėtus 
pinigus.

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

18—19

“VILTIS”
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

•^DIENRAŠTIS s®
Eina kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes.

. dienraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vlinūje. 
i) Liietuvių kultūros, visuomenės, ekonomijos ir politikos' reikalai; 2) 
žinios iš Lietuvos: Draugijų gyvenimas, Mokslas ir mokyklos, Blaivy
bes dalykai, Santykiai su lenkais, Lenkybės vaisiai, Išeivybė, Santykiai

Iš ūkio gyvenimo, Paskaitos, Parapijų, Valsčių reikalai, 
Sodžius ir sodiečiai, Darbai ir darbininkai, Teatras, Įvairus ataikįmai 
ir L t:, 3) Vilniaus, Kauno, Rygos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės 
ir kitų Lietuvos miestų kronikos; 4) Iš Prūsų Lietuvos; 5) Lietuviai 
kit"Ti.6) Lietuviai svetur — Amerikoje, Anglijoje ir tt.; 7) Svetim- 
taupiai apie Lietuvą, ir lietuvius; 8) Bažnyčios žinios iš Lietuvos ir 
užsienių; 9) Telegramos iš viso pasaulio; 10) Valstybės Dūma; Val
stybės Taryba 11) Politikos diena Rusijoje ir užsieniuose; 12) Ru
sijos ir užsienių kronikos; 13) Užsienių gyvenimas; 14) Iš katalikų 
gyvenimo; 15) Dailė ir mokslas; 16) Pasaulis ir Žinija; 17) Įvairios 
žinios iš visur; 18) Spauda ir gyvenimas šiapus ir užsienuose; 19) 
Laikraščių apžvalga; 20) Lietūvių raštų bibliografija ir kritika. 
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų 
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliei, 
apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos

“Vilties” dienraštis duoda KAS MĖNUO nemokamą

Mokslo ir Literatūros priedą
mažiausia 32 skilčių knygos formato; iš to per metus susidarys rimto, 
indomaus turinio knyga in 4o.

Beto, kurie užsisako visiems 1914 m. “Vilties” dienraštį tie gaus

dykai “Vilties” kalendoriy-almanacha 1915 m.
“Vilties” dienraščio kaina pati pigioji, nes —

Rusijoje metams 6 rub., pusm. 3 rub., 1 mėn. 55 kap. 
Užsieniuose metams 11 rub., pusm. 6 rub., 1 mėn 1 rub.

“Vilties” dienraštis SIUNČIAMAS D V KAI ištisą savaitę kiekvienam, 
kuris praneša redakcijai savo adresą.

“Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilniuje. 
Prieglaudos g-lė (Bogodelnyj pareiilok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo

kiekvieną, mėnesio 1 dienos.
Atsakomasis “Viltięs.” , dienraščio- Redaktorius — įžeidėjas,

Pr DOVYDAITIS

Depositors State & Savings Bank
Po Jungtinių Valstijų priežiūra

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

Yra tai vienatinis didžiausias Lėnkiškai-Lietuviškas Bankas apielinkėje Stock Yardų 
kuriame yra saugiause vieta dCI padėjimo savo pinigų ant knygeles ar l taupinimo skyrių, 
kur Bankas moka 3 procentą ant matų kožna Ima Liepos ir Sausio mėnesių.

Lenkiskai-Lietuv. Bankas skolina pinigus pirkimui namų ir lotų ant lengvų iilygų.
Pigiausiai galite įgyti lota arba narna per tarpinikyste Zaleckio Ir Himes LenkMkai- 

Lietavlžkam Banke. Nėra kito pavietavo Banko, kuris butų drūtesnis, geresnis ir sau
gesnis kaip musų Lenkišksi-Ltetuviėkas Bankas.
Šipkortes ir siuntimas pinigų. Parsamdome bankines skrynutes.
Jonas F. Smulski Bolesloias Zalecki Jos. J. Šilkas

t

r v

PARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų 

nėr, Manufacturer, 1333—1339 I gatavų su ariamais lankais, su sodais 
So. Ashland avė., Chicago, III. ir budinkąis, su prastais ir labai ge
u _ rais budinkąis, turiu mažų ir didelių,Reumatiskuose ir neuraliskuose ’ . - , ,

... . . farmų ant pardavimo, žemės lygios su
skaudėjimuose jūs galite atsidetil^ „u juodžemi9 ir 8U 8mėiu 
ant Trinerio Linimento. | maisytos. Neišdirbtos žemės turiu vi

sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos 
PIKNIKAS! DIDELIS PIKNIKAS! Į gu medžiai8 _ pliki laukal>

Parengtas Suvienytų Pašelpinių Drau- kur ga)i eit- ir arti be va]ymo. Par. 
gijų nuo Town of Lake, Nedėlioj, 17 d. duodn visokio did„mo plotais arti 
gegužio (May), 1914 m. Leafy Grove miegtnk? ir priepat gelškelių. Didžiau- 
Darže, 1 illow Springs, III. Inženga 25c. gjaje Lįetuvių kolionijoj Michigan Val-

New City Savings Bank 
4-601 So. Ashland Ava, Chicago, III.

Priima pinigus taupinimui ir moka 3čią nuos. metams. 
Bizneriams ir kitiems atidaro Checking Account. 
Pasamdo Baksines skryneles po $2.50 metams 
Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitur

Parduoda Šipkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietuvon 
pampina Kona ilio pasportą. Apdraudžia geriausiose kompanijose nno ug
nies, nelaimių ir vagiu: namus, biznins, rakandus ir visokį turtą. Skolina 
pinigus ant properčiu Chicagoje. Perka ir parduoda namus ir lotus Chi- 
cagoje. Perkantiems propertis peržiūri "Abstracts" pigiai ir gerai. Iidir" 
ba paliudijimus ir visokius dokumentus, ir užtvirtina pas Aonsulį. Viso
kius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laišką.

Kiekviename reikale kreipkitės į
NEW CITY SAVINGS BANK,

kur gausite mandagų, greitą, ir gerą patarnavimą.

vedėjas direkcijos prezidentas bankos real ėst ate vedPjaa . b

“SŪKURYS”
Vienatinis juokų laikraštis Mažoje Lietuvoje. 

“SUKUR7S” eina vieną kartą per mėnesi.
“SŪKURYS” gabena kiekviename numeryje dailiai atliktai

vaizdus iš lietuvių gyvenimo Mažoje Lietuvoje.
“SUKURI” leidžia tam tikra bendrovė vardu “Setynas”. 
“SŪKURIO” kaina Amerikoje metams 1 dol., vienas Nr 10e„

kap.
“SŪKURIO” adresas toks:

Tilžė (Tilsit), Wasserstr. 7-8.
J. VANAGAITIS.

./

porai. Pradžia 9 vai. ryto.
Gerbiamoji visuomenė, širdingai

kviečiame atsilankyti į šį milžiniška 
pikniką, nes bus vienas iš didžiausių 
suėjimų Chicagos lietuvių ir npielinki- 
nių miestelių. Taigi, bus puiki muzika 
ir visokie žaislai. Kviečia

KOMITETAS.

Didžiausias ir geriausias kokis iki šiol 
buvo MUZIKALIŠKAI VOKALIŠKAS 
KONCERTAS. Dalyvauja 5 chorai: 
Birutė, 81-mos kp. choras, Laisvos Jau
nuomenės, Rūtos ir L. S. S. vyrų cho
ras; taipgi Lietuva Benas, Kanklinin
kų Kliubas ir geriausi mūsų solistai. 
Koncertas invyks Subatoj, Gegužio 
(May) 16, 1914m., M. Meldažio sve
tainėje, 2242-44 W. 23rd Plaee. Pra
džia 8 vai. vak. Tnžanga 25c. ir augš
čiau.

Aitas koncertas rengiamas Aušros 
draugijos užbaigimui savo mokyklos 
žeminio sezono. Meldžiame visus, at
silankyti, nes nieko paaašans dar ne- 
hnvo pas lietuvius ir gal dar negrei
tai gnlea toka įvairus ir puikus kon
certas įvykti. Po koncertui Balius 
su visokiais panargialmaia

Aušros Bailaus Komitetas.

stijojį kur yra 215 Lietuvių farmerių, 
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos Ya- 
mė8 randasi prekės žemių nuo $9.00 į 
akeris ir brangiau pardodu, ant leng
viausiu išmokėjimų. Atvažioki touj 
ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefo- 
nuoki man į farmą o aš gavęs žinią, 
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus 
apvažiosiu po farmaa ir laukus, kurie 
yra ant pardavimo, iš kurių gąlėsi pa
sirinkti tinkamianają vietą. Rašyki tuoj 
Gausi knygelių apie kainą ir viso kraš
to mapą dovanai.

Adresuok:

Anton Kiedis.
Peacock, Lake County, Michigan.
.. ... ............ — .a

TEATRAS IR BALIUS!
Parengtu Dr-atėe P. ir M, K<J- 

žančiavoa, vaidins vieno akto ko
mediją *‘$116 galvon • Velniu vnos 
degon” nedėlioj, gegužio (May) 31 
d. 1914. Sv. Jurgio parap. avet. kam
pas Anburn ir 82 pi. Teatras prasi
dės 7:80 vai. vak. Tlkietaa 25 ir 
augščiau.

Atsilankykite Ir pamatysite kaip 
sparčiai jauna Dr-ja drabuojaal.

Visus kviečia vakaro rengėjos, 
19—22

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank į

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,006,006.06 Pervirszis $250,000.00

1902-1914

SU DVYLIKMETINIU UŽDĖJIMU ĮSTAIGOS
Išreiškiu nuoširdų ačiū savo viengenčiams 

už užuojautą ir paramą

Jonas P. Rashinskis

SUVIENYTU VALSTIJl) PADETUYE 
DEL POSTAI SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

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

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

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

VVILLIAM LORIMKR prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. MCDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

i*

Pirmutine fotografijos įs
taiga Chicagoje 
3213 So. Morgan Street.

Kas iš gerbiamų 
viengenčių atsilan

kys Į mano ga eriją 

Subatoj 16 d. gegu

žio, tai kiekvienam 

bus suteikta dova
na ir drauge kupo

nas $1.00 vertės 

kaipo atminčiai su
kaktuvių mano biz

nio.
Pasinaudokite 

Iš geros
progosl

11 i

» (.
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SAUGAS
Gegužio (May) 14, 1914.
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$10 DOVANAI $10
Kožnam vienam, kuris i&kirps Šitą straipsnį ir atsineš į mūsų ofisų ir pirks Lotų nuo mūsų kompanijos, 
tai bus priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokėjimo už Lotų.
Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki Birželio 1-mos dienos.

LOTAI PIGUS LOTAI
NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kurių pradės netrukus budavoti už Western avė., tarpe 
Kedzie avė. ir Archer avė., Chieago, UI.

šitoj apielinkėj Ciane Kompanija budavoja didžiausius fabrikus kurie kaštuos $2.000.000 00

Lotų prekes po $300. ir aukščiau
kuriuos dabar parduodame ant visai lengvų išmokėjimų.

Viršminetos prekės ant lotų bus pakeltos po $50.00 ant kožno loto nuo Birželio pirmos dienos.
Ant Lotų jau yra cementiniai saidvokai ir pil nai užmokėti. Taip-gi suros, vanduo ir gasai jau yra 

pravesti. Prie pat McKinley Parko, čystas ir svei kas oras dėl gyvenimo.
Nelauk ir neatidėliokit ant rytojaus, bet važiuokit šiandien ir pirk sau puikų Lotų, nes dabar yra 

pati geriausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei da
bar dar pigiai parduodame. Kitų metų nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių Lotų.

Męs užmokame visus kelionės kaštus tiems, kurie iš kitų miestu, pirks lotus nuo musų kompanijos.
Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškus žemiaus parodytų antrašu:

M. BOZENSKI, Prez. J. J. LIPSKI, Kas. J. ZACKEE, Sekr.

Western Realty Co. u.-Pin.

4616, So. VVertern Avė., CHICAGO, ILL. Tel. Drover 2054
Šaką ofiso: 1817 So. Union Avė.

$10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10.
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS !
AI. J. Tananevičio Banka

Nuo Gegužio-May pradžios bus uždaroma Nedėlioms nuo 1-mos vai. po pietų.
BANKOS VALANDOS: Panedelyj, Seredoj, ketverge *r Subatoj nuo 

8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. Utarninke ir Petnyčioj nuo 8 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro. Nedelioje-gi nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Jums viso gero velijantis,

AI. J. Tananeviče,
670 West 18th St., kampas Union Avė.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJETHE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M.
________ S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketini grjžtij Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siuskite pinigus šiuo adresu:

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

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

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsitėmyti sis žvarbus dalykas, kad — - - - - - -
Visi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t. t.

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

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

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

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

&

Bell System

DAUGUMA žmonių vartoja telefonų labai

daug. Nedaugelės žmonių težino kapi ir ko

dėl imama laipsniai, kad pilnai sujungti reika

lingų vietų.

Kiekvienas nori, kad telefonas būt pavarto

tas su matimum greitumo ir minimum apsiriki

mo.

Trįjų žmonių reikia, kad atlikti dalykų per 

per,telefonų — reikia reikalautojo operatoriaus 

ir reikalaujamo asmens.

Mes galime suteikti greitumų ir akuratnumų, 

jei reikalautojai suveiks su musų operatoriais.

Chieago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

srn
Tel. Yards 31Dr. A. L. Graičunas

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

FRED F. KLEKER
FOTOORAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.

%‘:;;Tof4".u«’a.mt 1645 w. 47th st., chieago

■EBaMBsnoHHm
Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

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

Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Se seru Semin ar i j a
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimsi. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mazika, paiiy- 
mas, siuvinėjimas.ir taip toliau. •

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

šiuo antrais:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chieago, III.

Plymoutb National 
BANK.

Kapitolaa bu perviršiu 

$185.000.00.
Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu/ 
nuo sudėtų pinigų. Galim: 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite 
iždininkas

Mandagus patarnavimai

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas KmitasHJt<

r Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

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

Lietuvškios Dėlės
ir iš kitur prisiųsti vaistai 
pigiausi ir geriausi, gaunami pas:

Wm. S. C0WEN
DruKKl.it

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

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $376,000,00
— Perviršis ir nepa-

dalyta nauda 500,000.00

8-««Ui ssdėt ils pinigas na ak*
nuošimti.

WM. 8. Me I.EAN, Pr«Hde„<, 
FRANCIS DOUGLA3, Cuhler

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietivia Išdirbėjai

viaoitiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: Jįokandu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
loid’u, šarpu, ve 
liavu ir Karunu.

Man pavestus dar. 
bus atlieku artis 
tUkai.

M. A. Norkūnas

R3SE, SE, METELIO, MASS.1

“ATEITIS”
Naujas Sąvaatinis Laikraštis.

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

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

“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilpa kodaugiąusiai žinių apie mūsų jaunimo ju

dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė. 
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massaeliusetts val

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

tams ir 85e. pusei metų. Į Lietuvą ir Intas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

36G W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

“Visada Jums tarnauja”

Lackavvanna Trust Company
“Bankas, kuriame justi pinigai nežus’’

400 Lackavvanna Avenue, Scranton, Pa.

Yra tai labai graži ir interesinga 

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praĮeisti laiką, lai skaito šią kny

gą- Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo 
pardavime!

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
ISO# W. 46th Street, - Chieago, III.

Rašyk tuojaus.

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

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

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

Mes parduodame laivakortes į visas ir ii visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.

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

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

Atvira kasdiena nno 9 vai. vak.

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

§ UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
. užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof •^sla

pių, didelio formato ir suu. «ia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas ietims $2, puseej metų $1.
Užsirašyt katalikas” galima kiek

viename lai* Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną alaliko" numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ,

3249 8. Morgan St., Chieago.

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joaeph J. Eliaa, Savininkas. 
4600--4602 S. Wood St. Chieago, III. 
Priimame pinirua Į Banką užčėdyjimul nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus 
t Visas dalis svieto pigiai. Rreitai ir teisingai 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortei ant viaų 
linijų j krajų ir iš krajaus. taipgi tikietus ant 
geležinkelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se y patil kai ir per laiškus. Tik kreipkitCa 
viršminStu antrašu.
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LIETUVIAI,. KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

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

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

6eo. J. 8ARTASIUS ir J. P. WASIįlAUGKAS

261 W. Broad\vay £498 Washington St.,
Corner Spring Street

NEVV YORK City. N. Y. so- BOSTON, MASS.
820 Bank Street, VVATERBIIRY, CONN.

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
praralina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbsvąnfis dėl Niksterėjimų, 
Raišui>/ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plan-' 
čių uždegimą.

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

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

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

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose
r. AD. RICHTER & C0.

74-80 WASHINGTON ST. 
NEW YORK, N. Y.

J. S KAWALLS
UIETUVIS_FOTOGRA^AS

1624 w. 47th St. Kerte Marshficld Avė. netoti nuo Ashland Avė. 
Naujausi ir geriausi paveikslai vestuvėms ir kitiems auitikimtms. Ateik it pats pamatyk.

Tel. Drover 3473

Dr. Ign. STANKUS Į
Gydo įvairiausias ligas. Daro ope
racijas. Turi savo locną ligonbutį.

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

BONA MORS 
S0DAL1TY

STJAlĄtSttniEDRAI
montreal.can

R. H. Morgan

Išdirbęjas Ke

purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau | 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana- i 

šių dalykų.

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

Ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos ir viso bvieto. o 
prenumerata kaštuoja metams VA $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Uirubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Fauksztis <& Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. V.

Reikalauk Kata
logo.

3 N. Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

Skaitykit
“Draugą“

DruKKl.it

