
* sa vaitu jis laikraStis •
“DRAUGAS”
EINA KETVIRTADIENIAIS

IŠ ChlCAGO, ILL.____

Kaina Metams:
Suvienytose Valstijose - - $2.00 
Europoje ir kitose šalyse - $8.00
AFSIELBIMŲ^KAIMOS AHT UŽKLAUSIMO

Sa visokiais reikalais reikia
kreipties šiuo adresu:

DRAUGAS PUB. CO.
1WI w. 4fitt Strut Gkteaco

e LITHUANIAN WEEKLY •

"DRAUGAS”
[THE raiErt)]

FaMtebcd teery Itanfcy, Chieago, DL
•UBSCRJFnOR RATES;

In United States • - . $2.06
Foretsa Cooatriaa . - . $8.00

Apvaram ura gi mtMnoi
Maa*y Ordm md

DRAUGAS PUB. CO. Ji 
HM V. MttStml CUtttt, III,

ORGANAS! LIETUVIU BYHmULig FEBEBACkIOS, SUSIVIEIIklUtB LKTUVIŲ R.-I. AMERIKOJE ĮR LIETUVIŲ B.-L Pltllljy BLAlYHf KŲ OTi»MIIHHMtRI|[ŪJE IR ‘‘LIETUVOS VYČIŲ

Metai Į Vėl.! VU. CrtCAGO. ILL, KETVIRTADIENIS 18 D. VASARIO (FEBRUARY) 1915 M.
SMCOND-CLAaB MATTEK JULT »K AT THE POST OFEiCg AT CHICAGO. ILL, UNDER TBE ACT OF MABCH 9rd 1987 Ne. 8

prie kiekvienos progos kėlė sumanymą Lietuvos, 
kaipo neprigulmingos valstijos, savo giliai apgal
votą teoriją pamatuodamas vyriausiai ta mintimi, 
jog tik neprigulminga Lietuva (su latviais ir gu
dais) įstengs palaikyti Europoje politišką lygsvarą.

Piktadariai, pasikėsinę ant jo gyvybės, gal ir 
nežinojo, kaip brangų mūsų tautai žmogų jie daro 
auka savo žemų instinktų.

Tikėkime, kad gudriai pasislėpę žmogžudžiai 
bus surasti, ir kad mūsų visuomenė, netekusi vieno 

• iš geriausių savo vadų, suras sau toje nelaimėje ne
vien šaltinį skausmo ir nuliūdimo, bet taip-pat ir 
pasimokinimo.

Ilsėkies ramiai, kun. Juozai, svečioje žemelė
je. Tavo inpėdinių ir pasekėjų bus priedermė pasi
rūpinti, kad Tavo kraujas neveltui būtų išlietas, 
kad Tavo gyvybės auka Tavo numylėti broliai 
lietuviai įsigytų sau geresnę ateitį.

leidimą rinkti tą dieną aukas 
ant gatvių ir po namus. Tuo ,, 
turėtų pasirūpinti vietiniai ko'| 
mitetai. Tiesa laiko liko labai & 
jau maža. Bet sukrutus dar!| 
galima būtų suspėti viską su- Į ? 
tvarkyti.
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A. A.

KUN. JUOZAS ŽEBRIS.

Nužudytas iš 8 į 9 vasario naktyj.

Skaudžiai nustebino visus lietuvius baisi žinia 
apie a. a. kun. J.'Žebrio nužudymą. Žuvo vienas iš 
prakilniausių, doriausių ir darbščiausių kunigų, 
vienas iš didžiausių tėvynės mylėtojų ir uoliausių 
jos atgimimo darbininkų. A. a. kun. J. Žebrys gimė 
1862 metais Subačiaus parapijoje ( Kauno gub. Ukm. 
apskr.) Palaukių sodžiuje. Lietuvoje pažįstame jo 
du broliu: kun. Kazimierą Žebrį, Želvos kleboną, 
vieną iš uoliausių Žemaičių vyskupijos kunigų ir — 
ūkininką, gyvenantį Palauktuose, Žebrių tėviškėje, 
atsižyminti savo dora ir susipratimu.

A. a. kun. Juozas dar klieriku būdamaą pasižy
mėjo savo prakilnia širdimi. Subatėnai dar ir šian
dien gyvai atmena, kaip jaunas kleirikas Juozapas 
ėjo iš sodžiaus į sodžių, apaštalaudamas blaivybę. 
(Velionis visą amžių buvo uolus blaivininkas). Išsi- 
šventęs į kunigus neilgai tepagyveno Lietuvoje. 
Rusų valdžios parsekiojamas dėl lietuviškų raštų, 
turėjo palikti Tėvynę (tuomet buvo Akmenės vi
karu), ir atvažiavo Amerikon. Pirmiausiai atsidūrė 
pas a. a.kun. a. Burbą, Plymonth’o kleboną. Iš ten 
dažnai lankydavo įvairias lietuvių kolonijas, visur 
keldamas dorišką ir tautišką susipratimą. Netrukus 
matome kun. Žebrį jau Waterbury’io klebonu, kur 
pabuvęs keletą metų paliko paskui save geriausią 
atmintį. Buvo tai tikras žmonių prietelius, kuriam 
rūpėjo nevien jų dvasios reikalai, bet ir jų mat8ri- 
jalinė gerovė. Taip, pav. visur keldavo idėją koope- 
ratyvinių kepyklų, krautuvių ir tame pačiame 
Waterburyje įsteigton lietuvių kepyklon indėjo ir 
savo žymią dalį.

Iš Waterbury’io parsikėlė gyventi į New Bri
tam’ą, kur išgyveno 13 metų iki pat savo tragiškos 
mirties. New Britain’e būdamas padėjo suorgani
zuoti lietuvių parapijas Hartforde, Bridgeporte ir 
k. Mirė 8 vasario, New Braitain’e, savo klebonijoje, 
peršautas 4 kulkomis dar nesurastų žmogžudžių, iš
gyvenęs 53 metus.

Velionis buvo nepaprastai šviesus žmogus, ga
bus ir sąmojingas kalbėtojas. Daug skaitė, tyrinėjo; 
ką susekęs, nelaikė savyje, bet stengėsi išpopuleri- 
zuoti plačiausioms minioms. Tiesos neslėpė, žmonių 
silpnumams nepataikavo, su nelabuoju kompromisų 
nedarė, ypač prieš tvirkinimą ir klaidinimą žmonių 
kovojo ir dėlto turėjo nemaža sau priešų.

Matė gyvą reikalą turėti Amerikos lietuviams 
savo vyskupą ir ne sykį prie progos tą reikalą aik
štėn kėlė.

Buvo tai žmogus gilaus tikėjimo ir augštos do
ros. Dievą ir Lietuvą mylėjo visa savo širdimi. Ka
da kiti jo draugai siekė tik Lietuvos savyvaldos, 
ar autonomijos, velionis tuo nesitenkindavo; jisai

DEL A. A. KUN. J. ŽEBRIO 

NUŽUDYMO.

Baisi žinia, aplėkusi žai
bo greitumu visą Ameriką 
— apie a. n. kun. J. Žebrio 
nužudymą — stato kiekvie
nam prieš akis (ypač mums 
lietuviams) visą eilę svar
bių klausimų, kurie būtinai 
turi būti išrišti. Visų-mi • 
ma, kas velionį nužudė? 
Piktadar-ai būtinai turi bu 
ti surasti. Jeigu tas klausi
mas partr.o Amerikos poli
cijai, tai juo labiau jisai tu
ri rūpėti" lietuviams. Mums 
daug mažesne nelaimė liū
tų, jeigu tie žmogžudžiai 
pasirodytų kitos tautos 
žmonės. Tečiau yra dauge
lis priežasčių, kurios verčia 
manyti, jog tai lietuvių dar
bas. Prieš porą metų yė- 
lionies gautas laiškas, kuria 
me reikalauta iš jo $11,000. 
ir grąsyta mirtimi — buvo 
lietuviškai rašytas. Tie žmo 
nės, kurie nesykį norėję įsi
veržti į kleboniją vėlyvu lai 
ku, ar tai neva dėl šliubo, 
ar dėl kitų priežasčių, ku
rių velionis bijojęs — kal
bėjo tur-būt lietuviškai, nes 
kitataučiai negi būtų krei
pęsis dėl šliubo į lietuvių 
kleboną. Jeigu tai darbas 
“Lietuvių 'Juodrankių”, tai 
kas tie mūsų juodrankiaif 
Kaip senai jie atsirado ir 
ką jie yra jau nuveikę? Iš 
kokių žmonių tų veikėjų 
kuopa susideda? Kokiuos 
motyvus turėjo jie žudyda
mi kun. Žebrį? Visuomenė 
privalo žinoti visą jų praei
tį ir dabartį: iš kur jie ki
lo, kaip augo, kuo pasižy
mėjo, kaip gyveno čia Ame
rikoje, į kokias organizaci
jas prigulėjo, kokiuo mai
stu savo dvasią maitino? ir 
tt. ir tt. Visuomenė pri
valo visa tai sužinoti, nes 
ji turi nuodugniai ištirti vi- 
sas priežastis privedusias 
prie šios baisios nelaimės. 
Jeigu tai lietuvių darbas, 
tai visi mes turėsime nejuo
kais krūptelėti: juk tai ap
sireikštų didelė tautos žai 
zda, kuri galėtų grąsyti pa
vojumi tautai, kuriai pagy
dyti visuomenė turėtų ieš
koti tinkamų vaistų.

Todėl ypač anos apylen- 
kės lietuviai, kurių tarpe a. 
a. kun. Žebris gyveno, tu
rės šventą sąžinės prieder
mę parieti amerikonų polici
jai susekti piktadarius. Jei

kėno rankose bus nors men
kas siūlelis, galįs išknarp- 
lioti tą paslaptingą mazgą 
ir privesti prie piktadarių 
— lai jis jo neslepia, nes 
slėpdamas jisai sunkiai pra 
sikalstų prieš Dievą, prieš 
mūsų ir visos šios šalies vi
suomenę. Tiesa ir už pačią 
gyvybę turi bųti brangesnė. 
Tad jeigu net grąsytų ko
kios ypatiškos nelaimės — 
kiekvieno doro žmogaus 
priedermė yra padėti priei
ta pri^ nuošir
džiai pageidaujame, kad pa 
aiškėtų, jog tai ne lietuvių 
darbas, nes lietuvių juod
rankių buvimo faktas ap
reikštų skaudžią ir sunkiai 
pagydomą mūši: tautos kū
no žaizdą.

Mūsų didžioji šių dienų prie-' s 
dermė — tai tinkamąi prisi- < 
ruošti prie Lietuvių Dienos ir § 
joje parodyti, kad mūsų tauta -j 
v ra gyva ir veikli.

Literatūros, Mokslo, Politikos ir !
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IŠ KARĖS. IK
Rusiškas kariškas biudže- 

tas. Valstybės Dūma priėmė $ 
nauję karišką biudžetą, o Vai- 
f-tybės Taryba jį užtvirtino. 1 U 
išlaidos apskaitomos ant 1,- | * 
913,000,000 dolerių. Deficitas J |Į 
už praėjusius metus- išneša 
280,000.000 dolerių.

Vokiečiai atmuša rusus Ryt- 
prasuose. Vokiečių kariuome
nės pasisekimai Rytprūsuose 
gana žymūs. Rusų armija kai- 
'lcurio.se vietose nebegalėjo iš
laikyti vokiečių užpuolimų ir 
traukias atgal. Ypač rusams 
nepasisekė ties Mazūrų eže
rais. Vokiečių kariuomenės 
pulkai veržiasi prie Vilkaviš
kio ir Lyko.

MOSįl ARTIMIAUSI 
PRIEDERMĖ.

Lengva numanyti, apie ko
kią priedermę kalbėsime. 
Lietuvių Diena — Švento 
Kazimiero diena — 4 ko
vo čia pat. Žinome, kad turi
me šelpti tėvynę, atsidūrusią 
baisioje nelaimėje. • Buvome 
kiek nurimę, kai vokiečius iš
vijo atgal į Prūsų žemę; ma
nėme, kad jie jau nebegalės 
grįžti. Džiaugėmės, kad ru
sų armija užvaldė Mažąją 
Lietuvą, matydami suvienytą 
visą Lietuvą po Rusijos globa. 
Bet štai paskutinės žinios pra 
neša, kad rusams vėl nebesise
ka, kad Mažojoj Lietuvoj 11 
divizijų rusų kariuomenės su
mušta, kad daug tūkstančių 
nelaisvių paimta, kad vokie
čiai vėl pasiekė Vilkaviškį, 
kad rusų kariuomenė pasi
traukė atgal į Didžiąją Lietu
vą. Ir štai Didžioji Lietuva 
vėl akyvaizdoje/ didžiausios 
nelaimės, vėl ji galės virsti 
baisiausios karės lauku.

Taigi 4 kovo mes ir turime 
parodyti, kad mūsų širdys dar 
neužšalo, bet gyvai plaka sa
vo Tėvynei. Kiekvienas gy
vas lietuvis turės tą dieną ati
dėti savo auką ant Tėvynės 
aukuro.

Labai būtų reikalinga ir

Rusai laimėjo Karpatuose 
Prie upės Vistulos ties deši
niuoju krantu rusams pasise
kė vokiečius atmušti nuo My- 
scbinecų iki Ostrolenkos. Ant 
kairiojo upės Vistulos kranto 
buvo įvykusi smarki kanona
da. Karpatuose rusai atmušė 
vokiečių atakas ties Mezo-La- 
borch ir Užak perėjimo. Tai
pogi suturėjo vokiečių verži
mąsi prie Keziovokos.

Jungtinių Valstijų valdžia 
persergsti Vokietiją ir Angli
ja. Vokietijai paskelbus blo
kadą visiems laivams plau
kiantiems Anglijoj vandeny
nuose, Jungtinių Valstijų val
džia surado tokį Vokietijos 
pasielgimą laužymu kitų šalių 
neutralės pozicijas ir apsvar
sčius šį dalyką dalyvaujant 
prezidentui Wilconui, sekreto
riui Bryanui ir kitiems valdi
ninkams pasiuntė Vokietijos 
valdžiai notų, kurioje gana aš
triai reikalauja nuo vokiečių 
užlaikymo tarptautinių tiesų 
laike karės ir pasako, jeigu 
vokiečių kariškų laivų virsi 
ninkai nepagerbs
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PRŪSŲ LIETUVA KARĖS ARENA. 
SUVALKIJAI GRESIA PAVOJUS. 

RUSAI TRAUKIASI Iš PRŪSŲ, 
VOKIEČIAI APLEIDO LODZIŲ.

JUNGTINIU VASTIJŲ VALDŽIA PASIUNTĖ

NOTAS ANGLIJAI IR VOKIETIJAI.

RUSAI APLEIDŽIA BUKOVINĄ

VOKIEČIAI NORI ITALIJĄ INTRAUKTI į KARĘ.

26,000 RUSŲ PAIMTA NELAISVĖN PRŪSUOSE. 

VOKIEČIAI BĖGA Iš ALZACIJOS.

Ii atsiliepti blogai ant Jungti
nių Valstijų reikalų ir vokie
čiams privedus savo blokados 
pienus prie išpildymo galėtų 
ir Amerikos piliečius praras
ti savo gyvastį.

Valstybės Dūmos posėdžiai 
prasidėjo. Vasario 9 dieną 
padaryta trumpas posėdis 
Valstybės Dūmos. Posėdį ati
darydamas pirmininkas Ro- 
džianko pažymėjo savo kalbo
je. kad rusai ir jų talkininkai 
dabartinėje karėj daug nuo- 

Jungtįnių < PeInM in&yj° ’• Laike Bodzian-
Valstijų vėliavos ir Ameri
kos laivus skandins, arba iš 
priežasties vokiečių veikimo 
žus Amerikos piliečiai, tada 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
nepasiliks nieko daugiau veik
ti, kaip apginti savo neutra- 
lę poziciją. Vjkietijos valdžia 
gali būti užtikrinta, kad Jung
tinės Valstijos visados veiks 
tokiouse atvejuose, kad jų pi
liečiai visuomet ir visur tu
rėtų tiesą veikti, ant kiek ta 
leidžia tiesos.

Notoj, pasiųstoj Anglijai, 
Jungtinių Vtlstijų valdžia pa-

ko prakalbos sustojo visi da 
lyvavusieji posėdyje Tarybos 
nariai, svetimų kraštų pasiun
tiniai ir skaitlingai susirinku
si publika.

Tuojau po Rodziankos kal
bos prabylo ministerių pirmi
ninkas Goremykinas. Jis dar 
sykį, pažymėdamas, kad prieš 
Rusiją pakilo dar vienas prie
šas, būtent, Turkija. Bet tas 
dalykų stovio nepablogino.

Ruasi apleidžia Bukovina. 
Paskutinios žinios praneša, 
kad rusų kariuomenė traukia
si iš Bukovinos. Austrijiečių 
armija pažengdama artyn Ko- 
lažos ir Nadvarno dideliai pa
vojinga pasidarė rusų kariuo
menei, veikiančiai Bukovinoj 
ir kito išėjimo nebebuvo, kaip 
tik pasitraukt iš šios provin
cijos.

J

Turkai bombarduoja rusų 
uostus. Turkų kreiseriai “Mi- 
dirli” ir “"YVorodnijo” su- 
bombordavo rusų uostą Juo
dose jūrėse, Jaltą. Žymių 
nuostolių padaryta nedaug. 
Rusų kreiseriai atsakydamai 
turkų bombardavimui skubiai 
nuplaukė Turkijos parubežin 
ir pradėjo bombarduoti turkų 
miestą Trebizonde.

Prancūzai išsprogino vokie
čių pozicijas. Vokiečiai boni-

Nuo Kaukazo gaunamos ži-
• bardavo Furnes, Ypres irruoš praneša apie rusų laime-. ,

iimus ir rusams artinasi skai- Soissons. Prancūzams tuo pa-

svarbu, kad ir Amerikonai sa- < žymėdama Vokietijos laivyno 
vo aukomis padėtų šelpti mū-1 pasirengimą užpuldinėti ant 
sų Tėvynę. Jie nesigailėjo i visų laivų, išreiškia pageida-
aukų Belgijai ir Lenkijai, tad 
ir mums nepasigailės. Ar ne
galėtų visos mūsų kolonijos

vimą, kad Anglijos valdžia 
pasistengs sulaikyti savo lai
vyną nuo vartojimo Jungtinių

gauti iš savo miestų valdybų'Valstijų vėliavos, nes tai ga-

sti, ateitis, kada jie galės pil
nai sustiprėti ant Juodųjų jū
rių, rusų kareiviams atsidūrus 
ties Konstantinopolio mūrais.

Užrubežinių reikalų mini- 
steris Ruzanovas, sekančioje

ču laiku pasisekė paimti ke
lias vokiečių pozicijas arti La 
Basse. Perromos gi apielin
kėse prancūzai pakasė minas 
po viena iš vokiečių pozicijų

kalboje, apkaltino vokiečius * įbogino ją. Visi ten bu- 
už šios karės pradėjimą. vnšieji kareiviai žuvo.

lcurio.se
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. Kaizeris prisako užpulti Ru
muniją. Vokietijos ciesorius 
Vilius išleido prisakymą užpul 
ti Rumuniją pakol ji dar ne- 
susiinobilizavo. Vokiečiai su
prato, kad Rumunijos nauja
sis karalius, nors ir paeina iš 
Hohenzollernų šeimynos, pri
sitaiko prie žmonių noro ir 
nesiskubina išreikšti savo gi
minėms vokiečiams prielanku
mų.

Starssburgo vokiečiai gyven
tojai pralaimėjus vokiečiams 
kelius mūšius bėga, apimti di
džiausios baimės.

Argonnos provincijoj pran
cūzai buvo susirėmę su vokie
čiais ties Bagatelle.

10,000 vokiečių užpuolė pran 
cūzų tvirtumas prie Marie 
Theresse, tečiau buvo atmuš
ti ir smarkiai sumušti.

Austrija turi parengusi 400,- 
000 kareivių. Austrijiečiai 
skubiai rengiasi prie Rumu
nijos užpuolimo. Dideli pul-+Jnūšių 
kai austrijiečių kareivių su
traukti ties Krojova. Virš 
400,000 kariuomenės randasi 
Temesvaro apielinkėse. Au
strijos valdžia, kaip galima 
patėmyti iš jos skubaus vei
kimo, nori Rumuniją užpulti 
tuojaus, pakol dar pastaroji 
pilnai nesusimobilizavus.

Anglai užima pozicijas. An
glų kariuomenė pasekmingai 
veikia Violaines apielinkėse. 
Viename iš ten atsibuvusių 

žuvo keli šimtai vokie
čių kareivių, be to anglai pa
ėmė nelaisvėn 700 vokiečių.

Talkininkai bombarduoja iš 
oro Dusseldorfą. Roterdaman, 
pranešama, kad prancūzų ir 
anglų orlaiviai bombarduoja 
vokiečių miestą Dusseldorf. 
Pridaryta ten nemaža nuosto
lių.

Rumunija tvirtai laikosi sa
vo politikos. Londono laikraš
tis “Daily News“ gavo nuo 
vieno Rumunijos valdininko 
telegramą iš Bukarešto, ku
rioje pabriežiama, kad Rumu
nija pilnai yra pasirįžus sto
ti po Rusijos, Anglijos ir 
Prancūzijos puse.

Vokiečiai žada italams Fiu
mo uostą už pagelbą. Romo
je paklydo gandas, kad vo
kiečių pasiuntinis Italijoj ku
nigaikštis von Bueloiv pasiū
lė“Italijos valdžiai Fiumo uo
stą, jeigu tik italai pristos 
prie vokiečių ir padės jiems

Lenkas Ledochouiskis jėzu
itų ordeno generolas. Romoje 
atsibuvusioje jėzuitų ordeno 
konkliavoje nauja ordeno gal
va išrinktas jėzuitas lenkas 
Ledoehowskis. Rinkimai tę
sėsi 5 dienas ir tiktai po ilgų 
apmąstymų ir apkalbėjimų 
buvo suteikta Vladislovui Le- 
dochowekiui “juodojo popie
žiaus” garbė.

Ledochowskis paeina iš se
nos lenkų šeimynos, gyvenan
čios Galicijoj.

Dvi paras grabe. Viename 
Kijavo ligonbučių randasi ka
reivis Ž., kuri^ tik ne suti- 

kariauti. Vengrija, kuriai Fiu- į ko mirties baisiose aplinkybė- 
mo uostas priklauso galės sau' se. Jisai dvi dieni ir dvi nak- 
pasiimti žemių plotus nuo Serįtr pragulėjo gyvas grabe, 
bijos arba Albanijos. • ž. smarkiai buvo sužeistas

-------------------- mūšyje Lenkijoj. Dvi kulip-
113 anglų laivų nuskantinta. kos pramušė jo kaklą. Sani- 

Anglai tvirtina, kad jų laivų tarai patėmiję jo mirtinas žai- 
dabartinėje karėje nuskendoĮ zdas, palaikė jį už negyvą ir 

, tik mažas skaičius, vokie- paliko jį kovos lauke. Rusai 
—-čiai gi kitaip sako, jie skelbia, pasitraukė, jų vieton ant tų 

kad anglų didžiųjų laivų nu-’ pozicijų atėjo austrijiečiai. 
skandinta 113. : į Austrijiečių sanitarai užsiėmė

ladojimu užmuštųjų. Ž. kartu

Lietuviams prabėgusi sa
vaitė itin nesmagi. Gauta ži
nių, kad rusai traukiasi iš 
Prūsų Lietuvos, palikdami 
Lietuvos kraštą vokiečių ma
lonei. Kįla abejojimai, jog 
vokiečiai išnaujo galės atsi
durti Suvalkijoj. Tai būtų 
lietuviams didelis smūgis. Ne
spėjo dar atsilsėti nuo pirmų
jų vokiečių šeimyninkavimų, 
kaip vėl senieji vaizdai, bai
sūs, žiaurūs galėtų sau rasti 
vietą nuvargintoje kare ir ka
rės sunkenybėmis Lietuvoje. 
Rusijos armijos didžioji dalis1 
traukiasi Kauno link. Kitos 
dalys taip-pat apleidžia savo 
pirmutines pozicijas ir keliasi 
atgal. Nors tesą rusai skel
bia, kad tai daroma strategi
jos žvilgsniu, bet tas mūsų 
tėvynei gali suteikti tik nelai
mes. Hindenburgo armija 
veikiantieji Rytprūsuose, su
stiprinta naujais kareivių pul
kais jau užėmusi Mazūrijos 
ežerus, artinasi prie Vilkaviš
kio ir Vištyčio.

.Karpatų kalnuose, Galicijoj, 
Lenkiją rusams sekasi. Ru
sų kariuomenė veržiasi gilyn 
Vengrijos. Lenkijoj įvyko 
daug svarbių mūšių. Vokie
čių kariuomenės žuvo kelios 
dešimts tūkstančių.

Prancūzijoj karės laukuose 
dalykai mažai pasikeitė, pran
cūzai ir vokiečiai skelbia apie 
mažesnės vertės laimėjimus. 
Aršiausiai mūšiai tarp vokie
čių ir prancūzų įvyko Argon
nos provincijoj, kur vokiečiais 
atmušti prancūzai net keliose 
vietose ir užimta kelios nau
jos pozicijos. Prancūzai pra
laimėję Argonnos provincijoj 
smarkiau pradėjo veikti Vo- 
gezų kalnuose ir Alzacijoj, čia 
prancūzų kariuomenei pasise
kė užimti naujus punktus. Ap
lamai dalykai mažai pasikei
tė ir viskas randasi ant tų pa
čių vietų, kad kaip buvo se- 
niaus.

Rumunijos įsikišimas į karę 
turbūt ir vėl greit neįvyks. 
Nepasisekus rusams Bukovi

ma
pasirodys neteisingomis. Nors 
nemažai austrijiečių kareivių 
sutraukiama Rumunijos ir 
Serbijos, parubežin, bet tas 
galima laikyti kaipo atsargu
mas iš Austrijos pusės, prieš 
rumunų netikėtą į karę įsiki
šimą.

Italija jau baigia ginkluotis 
ir diplomatai skelbia, kad ba
landžio pirmą dieną Italija 
stos kovon su Austrija. Jei
gu tie pranešimai pasirodytų 
teisingais, tai dar turime 61 
savaites iki karės sustiprėji
mo, o per tą laiką gali atsitik
ti kas nepaprasto, kad šį-tą 
pakeis karės išvaizdoje.

pirmiaus paskelbtų, galsigiminiavęs su garsia lenkų

Anglijos karalius gavo už su kitais dviem kareiviais buvo- noj, Rumunija išnaujo galės 
127,500 dolerių cigarų dova- įmestas į duobę. Tuo tarpu sau lukeriauti tolimesnių ka 
noms. Rusijos pinigyno mini- rusų artilerija išnaujo pradė-
steris Barkas pasiuntė Angli- jo atakuoti austrijiečius; Sa
jos karaliui Jurgiui 250 eiga- nitarai pabėgo, nesuspėję už- 
rų, kurių vertė siekia 127,500 pilti paskutinios duobės, 
dolerių. Cigarai pasiųsta au-j “Kada atsipeikėjau, pasa- 
ksinėj skrynutėj, kuri pada- koja kareivis, buvo tamsi na-! ant Rumunijos, jai nesusimo- 
binta ornamentacijomis Ang- ktis. Pirmiausiu dalyku, kurį bilizavus, bet tos žinios ikišiol

rėš pasekmių, kurios jad nuro
dys tikrą kelią, kaip išplaukti 
iš sunkaus kariško labirinto. 
Buvo skelbiama, kad Austrija 
ir Vokietija tariasi užpulti

NEPRIGULMINGA
LENKIJA.

Anglų laikraščiai paduoda 
žinių, kad Austrijos valdžia 
duoda Lenkijai neprigulmybę, 
paskirdama jai karalių iš gi
minės Habsburgų. Ant kiek 
toji žinia teisinga ir kaip len
kai ją sutiko, kiekvienas iš 
skaitytojų geriausiai supras 
iš paduotų žemiau žinių, pa
semtų iš anglų ir lenkų spau
dos Amerikoje. Nuo savęs dar 
turime pridėti, kad toji nepri- 
gulmybė mums atrodo labai 
neaiški ir lenkams ji suteiks 
daug nesmagumo, nes lenkai 
gyvenantieji po Rusijos val
džia, kaip matyti iš trumpų ži
nių tuomi pasiūlijimu ar pa
žadėjimu neužsitiki, ir skelbia 
jį kaipo naują faktą Austri
jos ir Vokietijos noro susiun- 
dyti lenkus, gyvenančius po 
Rusijos valdžia su lenkais gy
venančiais po Austrijos ir Vo
kietijos valdžiomis.

Chicagos laikraštis “Chica
go Daily Tribūne” talpina to
kį telegramą gautą iš Berli
no:

“Londonasf{12 dieną vasa
rio. Telegrūiftas iš Petrogra
do praneša į laikraštį “Post“, 
kad lenkams karalius išrink
tas ir šiomis dienomis bus ap
vainikuotas Krokuvoj. Aus
trija pasirįžo sutverti nepri- 
gulmingą Lenkiją ir karaliu
mi neesančio sosto skiria ku
nigaikštį Steponą iš Habsbur
gų giminės. Jam teikiama to-

Radvilų gimine.
Šis Austrijos politiškas žin

gsnis turi dvejopą tikslą. Jie 
nori prašalinti nuo įlenki jon 
vokiečių intekmę ir nebeleisti 
jiems surast progos dar sutei
kti sostą vienam iš Hohenzu- 
Uernų giminės ir nori Austri
ja, kad lenkai užsidegę dėkin
gumo jausmais stotų į austri
jiečių kariuomenės eiles ir pa 
gelbėtų Austrijai.

Nežinome ką mano lenkai iš 
Poznaniaus apie tokį Austri
jiečių pasiūlijimą tokioje va
landoje, kuomet jau rusai įsi
veržė Vengri jon, bet Rusijos 
lenkai Austrijos sumanymą 
skaito vėlybu ir nebeįvykdo- 
mu. Jeigu Austrijai ištikrųjų 
rūpėjo Lenkijos gerovė, tai ji 
galėjo daug ankščiaus paro
dyti savo norus, tas sumany
mas 6 mėnesiai atgal būti] tu
rėjęs kitą vertę. Dabar-gi len
kai iš po Rusijos valdžios pri- 
rodo, kad Austrjos pasiuliji- 
mas labai abejotinos vertės. 
Atrodo, būk Austrija nori pa
pirkti lenkus popierine nepri- 
gulmybe, kuri karei pasibai
gus neturės jokios vertės.

Kitas Chicagos anglų laik
raštis “Chicago Herold” pa
duoda gautą iš Petrogrado ži
nią, kad Austrija sykiu su Vo
kietija paskelbė Lenkijos ne- 
prigulmybę, kuri bus inkūnyta 
nuo 14 dienos vasario šių me
tų Šioje dienoje atsibus Kro
kuvoj konvencija, per kurią 
ant Lenikjos sosto bus išrin
ktas kunigaikštis Steponas. 
Delegatais į minėtą konvenci
ją bus išrinkti lenkai balsavi
mo būdu iš tų Lenkijos dalių, 
kurios yra po Vokietijos ir po 
Austrijos valdžia. Iki pasky
rimo naujo karaliaus dabarti-

me jo nesumaningumą, tegul 
bus mums leistu nors trum
pai išreikšti savo nuomonę.

“Išsipildo vieno lenkų juo
kų laikraščio skaudi pranašy
stė, kad Ignas Dašinskis bus 
Lenkijos karaliumi. Dabar jis 
yra vice-karaliumi Krokuvoj, 
kur mažai besiranda lenkų gy
ventojų, nes juos išvijo lauk 
prūsų kariuomenė. Ši žinia 
mums užtektinai parodo, kad 
Austrija nori sulošti su len
kais netikromis kozyrėmis ir 
pervėlai ateina su savo paža
dėjimais atnaujinti Lenkiją, 
iškeliant jos karaliumi Žywco 
“browa minką“.

Mes pilnai sutinkame su 
lenkų nuomone iš po Rusijos 
valdžios. Austrijos ir Vokie
tijos sumanymai mus nei kiek 
nedžiugina, nes Austrija nie
ko nebeturi pelnyti vien tik
tai pralamėti. Mes tokios 
“bobutės Lenkijos”, kaip ją 
vienas anglų laikraštis pava
dino, nenorime. Pasiūlyti me
škos kailį, kada toji meška te 
bėra miške galėjo tik Austri
ja.

Vėlu! Dauguma lenkų jau 
sau taką pravedė, kuriuo ir 
toliaus eis. Gali Austrija pa
siimti sau lenkus soeijalistus 
ir uždėjus ant jų Dašinskį ka
raliumi sutverti neprigulmin-

šie netikėti Austrijos sumany
mai, apie kulių te'singumą ir 
mes abejojame galės sukelti 
pučių lenkų tarpe nesutikimą 
ir smarkią kovą, kaip kad bu
vo apsireiškę pradžioje uabar- 
tinės ,karės. ' Nieko tikro ne
galima dabar pasakoti, jokių 
Įvadų padaryti pako! patys 
enkai nesusitvarkys ir galuti
nai nenuspręs, kurion pusėn 
nukrypti. Matomas visiems 
dalykas, kad dauguma lenkų 
pasilaikys Rusijos, bet nema
žai atsiras ir tokių, kurie pa
norės paragauti Austrijos bei 
Vokietijos malonių. Ateinan
tieji atsitikimai gal pilnai nu
švies visą šį neaiškų padėji-/ 
mą.

IŠ AMERIKOS.
Indijonai sukilo ir skerdžia 

žmones. Iš San Diego mie
sto Coloradoj pranešama, kad 
4 žmonės užmušta, 25 sužei
sti, sukilus indijonama gimi
nės Yaqui Guoymas’e. Sukilė
lių skaičius siekia 1,000 ypa
tų.

lijos, Rusijos, Prancūzijos 
Belgijos ir Serbijos vėlia
vų. Tie cigarai tai dovana 
nuo Rusijos caro. Anglijos 
karalius gavęs dovaną juok
damasis pasakė: “Kaip pri
tiktų čionai Jungtinių Valsti
jų vėliava“. je, o viršui mano galvos prie 

— - krašto duobės medinis kryže-
26,000 rusų kareivių paimta ^- Ir taip pragulėjau dvi 

nelaisvėn Rytprūsiuose. Ir vėl dieni ir dvi nakti”. Tiktai, a

gą Lenkiją, gali patraukti 
prie savęs Austrijos mylėto
jus, bet Lenkijos liaudies jau 
nebeprigaus. Vėlu....

“Dziennik Narodowy” pa^ 
duoda 37 numeryje vieno žy
maus Amerikos lenkų veikėjo 
nuomonę apie Lenkijos nepri
gulmybę.

“Jei toji žinia teisinga, Au
strijos ir Vokietijos sumany 
mai turi didelę vertę, rašo 
Smulskis. Galime dabar tvir-

niu laiku būsiančią Lenkijos tai tikėties, kad Rusija sekda-
valdžią Krokuvoj atstovauja 
“draugas” Ignas Dašinskis 
Austrijos parlemento narys 
iš socijalistų Partijos.

Amerikos lenki} spauda pa
citavus viršui paminėtas ži
nias neperdaug jas maloniai 
priima. ,

Gana bus paminėjus, ką sa
ko intekmingiausiei lenkų lai
kraščiai. 4 4 Dziennik Związko- 
wy“ 37 numeryje šiaip atsi
liepia:

“Pirm negu nuodugniai ap
kalbėsime šį Austrijos pražu-

patėmijau, buvo užmušto ka- nepasitvirtina ir kaip daugu-j ji garbė dėlto, kad jis yra su- tingą sumanymą ir darodysi- 
reivio kūnas. Mėginau pasi
kelti ir ieškoti savųjų, bet ne- 
galėjau pasijudinti. Pradėjau 
dairyties ir galite sau išsi
vaizdinti mano išgąstį, kada 
patėmijau, jog aš guliu duobė

rusams nepasisekė Rytprū
suose. Vokiečių armija, va
dovaujant generolui Hnden- 
burgui, sumušė rusus ties Mo- 
zūrijos ežerais ir 26,000 rusų ! Hgonbutį. 
kareivių paėmė nelaisvėn. Ge
nerolo Hindenburgo garbė pa
kilo. Vokiečiai baisiai džiau
giasi gautomis iš Rytprūsių ži 
niomis. Berline didžiausias 
ovacijas rengia.

čiū aplinkybėms, pasitaikė to
je vietoje rusų sanitarai, ku
rie užgirdę jo vaitojimus išė
mė jį iš duobės ir pristatė į

KARĖS APŽVALGA.
Prabėgusi savaitė didžiau

sios karės laukuose sukėlė 
Ką sako rusai apie Rytprū- dnuB nepaprastų apsireiški- 

sių pralaimėjimą. Petrograde mM- Vokietijai paskelbus An- 
nepriduoda didelės svarbos gHjai blokadą, kurioje būtų 
vokiečių skelbimams. Rusų ka Kal«ję nukentėti neutralių ^ai
riškos valdžios išleistieji pa-į stUQ reikalai, iššaukė iš pa
skelbimai šiaip dalykus niškin: starujų pusės griežtus protes- 
rusų armija turėjo pasitrauk- tus. Jungtinės Valstijos pa
ti nuo Mozūrijos ežerų, nes siuntė aštrias notas Anglijai 
vokiečiai sutraukė daug nau- jr Vokietijai, kad jos pilnai
jos kariuomenės trijuose pun
ktuose, būtent ties Vilkaviš
kiu, Lyku ir (Tstolenka. Ru
sams prisiėjo pasitraukti dėl
to, kad jie turi geriau pasi
rengti prie susirėmimų ir su
organizuoti naujas linijas ir 
naujas tvirtumas.

Vokiečiai bėga iš Alzacijos.

užlaikytų Jungtinių Valstijų 
reikalų liepaiiečiamybę ir ne
naudotų savo laivų pridengi
mui Amerikos vėliavos, nes 
galimu daiktu yra, kad kariau
jančiomis viešpatijomis var
tojimas neutralių valstijų vė
liavų galėtų blogai atsiliepti 
ant valstijų ramumo.

Skandinavų viešpatijų val-
Londone gauta žinių, kad Al- donai taip-pat priėmė tinka- 
zacijoj eina smarkūs mūšiai, mus būdus kovos su tuo ne-
prancūzų kariuomenė paėmė 
du sverbiu punktu. Alzacijos

geistinu apsireiškimu ir kad 
plačiau aptarus dalykus žada Washingto kimimo diena. 22 22 dieną vasario. Amerikos jauni maa atminęs apie savo prezidento 

ftashingtono darbus iškilmingai juos pamyni.
X

miestų Miluzos, Kolmuro ir į išnaujo suvažiuoti.

Girtuokliai negaus užsiėmi
mo. South Bend miesto, Ind. 
dirbtuvių savininkai padarė 
tarp savęs sutartį, kad visai 
nepriimti prie darbo vyrų ir 
moterų, kurie geria svaigina
mus gėrimus. Pritarus tam 
sumanymui visiems darbda
viams ,bųs pradėta agitacija, 
kad miestas būtų priskirtas 
prie sausų skaičiaus.

ma Austrios pavyzdžiu ir 
paskelbs Lenkijos nepriguliny 
bę, norėdama ingyti lenkų 
užuojautą. Turėjome žinių, 
jog Rusija žada lenkams ne- 
priguhnybę pasibaigus karei, 
ir Lenkijos karaliumi būsiąs 
didysis kunigaikštis Mykalo- 
jus. Austrija žinodama apie 
rusų sumanymus pasiryžo an
kščiaus paskelbti Lenkijos ne
prigulmybę ir kada pasibaigs 
tarė turėsime du karalių ir 
dvi Lenkijos karalysti. Nega
lina sau išsivaizdinti kokios 

gali kilti suirutės lenkų tarpe. 
Antra, austrijiečiai jausdami 
savo negalę nori ingyti len
tų tarpe užuojautą.
“Dziennik Chicagoski“ dar 

toliaus savo spėjimuose nuei
na. Jis rašo: “Ir ką mes ga
lime į tai pasakyti. Labai 
daug ir labai mažai. Mums 
tas dalykas atrodo panašus į 
paleistą laikraščiais sensaciją. 
Telegrama iš Petrogrado apie 
tai ką mano austrijiečiai ir 
vokiečiai, labai jau netikėtina. 
Austrija žada lenkams ati
duoti ftlązką ir tai dabar, ka
da vokiečiai visą Austriją kon 
troliuoja taip-pat atrodo ne
galimu dalyku. Apie kuni
gaikštį Steponą mes girdėjo
me, jis jau nuo seniaus per
šamas į lenkų karalius, bet 
šiuo laiku negali būti jokios 
kalbos apie tai. Visos tos ži
nios atrodo, kad Austrija ir 
Vokietija nori atitraukti len
kus nuo Rusijos, tiktai vargiai 
tas pasiseks.

Lenkų socijalistų laiakraš- 
čiai rodosi prijaučia naujam 
sumanymui, tiktai mažai kas 
su jų nuomonėmis skaitosi“.

Tai taip atrodo žadamoji 
Austrijiečių Lenkijai nepri- 
gulmybė. Kaip matyti iš pir
mų įspūdžių padarytų į len- 
kuR jinai bus tiktai naudinga 
socijalistams lenkams, kurio 
kaip ir lietuvių socijalistai 
dangau garbina Vokietijos 
ciesorių, nekaip savo tėvynės 
reikalus. Lenkijos paskelbtą
ja neprigulmybe 'galės pasi
naudoti austrijiečių šalinin
kai, kad pavarius platesnę 
agitaciją tarp lenkų vokiečių 
ir austrijiečių labui. Ir dar

9 žmonės sudegė prieglau
dos namuose. Pennsylvanijos 
valstijos mieste Kane, 9 žmo
nės, kurie neturėdami užsi
ėmimo pateko į prieglaudos 
namus. Užsidegus namui ne
suspėjo jie išbėgti ir žuvo lie
psnose. - - '

Reikalauja, kad pačtas nu
stotų priėminėjęs prieš tiky
binius laikraščius. Karšti gin- 
čai iškilo tarp komiteto narių 
paskirtų iš žmonių atstovų 
rūmo dėl pačto reikalų prižiū
rėjimo, kada pas juos apsilan
kė delegacija, susidedanti iš 
katalikų kongresmanų ir kuni
gų, kurie pasiūlė, kad kongre- 
san būtų ineštas bilius, užgi
nantis siuntinėti pačtą prieš 
katalikiškus laikraščius. Prieš 
tą sumanymą kalbėjo protes- 
-tonų delegacija, kuri ir gi tuo 
pačiu laiku atsilankė pas ko
mitetą. Anglų spaudoje išei
na du laikraščiu “Menace“ ir 
“The Yellow Jacket“, kurie 
biauriai visados šmeižia kata
likus ir nors nesykį buvo skau 
džiai nubausti, visgi nesiliau
ja. Tų tai laikraščių nepri
imti pačte ir pasiūlė katalikų 
delegacija.

Kanados valdžia atlygino 
Jungtinių Valstijų piliečiams 
už sužeidimą. Kanados mili
cijos kareiviai pašovė du Jun
gtinių Valstijų -medžiotoji}. 
10,000 dolerių gaus tėvai Wai- 
terio Smidtho už -jo užmuši 
mą, sužeistasis gi Charles 
Borscb gaus 5,000 dolerių. i

Moteris irgi patrauks tei
sman. Augščiausis Jungtinių 
Valstijų teismas išleido nuo
sprendį, kad ir moterys, ku
rios sutinka su vyrais išva
žiuoti į kitas valstijas dėl ne
padoraus gyvenimo, bus pa
traukiamos atsakomybėn. Tas 
nuosprendis sumažins skaičių 
panašių prasikaltimų. Ikišiol 
daug moterų pasinaudodamas 
prielankiomis sau teisėmis iš
važiuodavo su vyrais į kitas 
valstijas, o paakinus paduo
davo juos į teismą kaipo suve
džiotojus ir neretai gaudavo 
atlyginimo kelius desėtkus 
tūkstančių dolerių.

Daug vyrų nuo to laiko, ka 
da Manno tiesos buvo priim
tos, stodavo aukomis visokių 
intrigančių.
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Filipinų gyventojai norėjo 
sukilti. Iš Mainius praneša 
Washingtonan, kad ten susek
ta tarp filipinų gyventojų 
suokalbis prie sukilimo. Pir
mučiausių dalyku maištinin
kai norėjo padegti Manilos 
miestų ir tuomi duoti ženklų 
visuotinam sukilimui. Mani
loj jau nuo senai buvo paėjęs 
gandas, kad neužilgo prasidė
siąs filipinų sukilimas.

Neiv Yorkas. Prie durų 
bažnyčios “The Heavenly 
Best” sustojo vienų dienų lai
ke smarkaus lietaus keli šim
tai darbininkų, kurie laukė 
savo eilės gauti darbų prie 
gaminimo Raudonajam Kry
žiui bandažų. Dauguma iš to 
pulko bedarbių buvo žmonės 
pabaigę amatų mokyklas ir ge 
rais laikais uždirbdavo nema
žiau 5,000 dolerių į metus. 
Dabar gi ieškojo tokio dar
bo, kuris apmokamas'į dieną 
50 centų.

DRAUGAS

lę. Prūsams išsikraušeius nau
jas nelaimes prisiėjo mums 
pergyventi. Kiekvienų savai
tę reikėjo pristatyti apie 100

šavos jokiu būdu neatiduoti Apie mus a&ū Dievui darįvežimų (lelei parvežimo musų 
priešui. Tai tokios pas mus visi gyvi ir neiabai daug iš-1 karel.v,ja.1 cukiau®» klU0PV ir 
naujienos. Kiekvienų dienelę deginta, žinoma, kariuomenė ; k‘tokllJ Jiems įeikalingų dai- 
kitoje vietoje gyvenam, kiek-1 labai 8UVargino žmonės, bet ktV’ . 18 JenV* vu?0* 
vienų naktelę kitur prisieina! kas.gį darytį, tam karė. pa,.lsl°*. Vllkavi&yj>
nakvoti. Per visų laikų, kadį rr varAįvifti trunutėli |S ten ! Kibai tus. Apsilan-
esmi ant karės nrisiėio man ! , man® kaienlal truPu*elU kėmė Stalupėnuose, pasiekė-
esnu ant Kaics, prisiėjo man nuskriaudė, drapanas ir batus n kitu
apvaikščioti 8 gubern. Kitų L. v. v-uiniškiu sudegė vis-! • G,’ -k tų
dienų praeinama 6-7 mylias.„ ' i. 2? 1 1L tai ir vardl* "ezinome.

prisiėjo, pasitraukti 100 ver
stų. Vokiečiai baisiai norėjo

pav. Kaupiškių kaimo Kaza- 
kauskas rašo savo sūnui Jo-

paimti Varšavų, o mūsų ka-įnui Kazakauskui j Brooklyn, 
riuomenei buvo prisakyti Var- N. Y.

'■ kas, — ubagais liko ir dar di-
o kartais beperstojimo «•>«>» de8„iai nrfaimei - visa šei- 
ir einam. Aš, tiesų pasakius, 
ne taip daug vargo matau, nes 
nereikia stoti į- ugnį. ~7Tar-

myna susirgo...

nauju nestrojevoj rotoje. Sa
ko netrukus ir mus varys j ug
nį, tai ga lreiks ir mirtį su
tikti. Baisi dabar pas mus 
karė, tokios karės, sako, ir ne-j
buvę. j

* esame sveiki,

Šalčiai buvo smarkūs, aud
ros sukilo, o čia spiria važiuo
ti ir galas, prie to turėdavo
me visados gema ir baimės,

Iš Suvalkų gub., \ ilkaviškio , nes dažnai pasitaikydavo, kad 
pav., Kaulupėnų kaimo Simo- prūsai ir nekaltus žmones su- 
nas Narkeliūnas rašo savo sū-, šaudydavo. Mūsų valgis, šmo- 

' nui Petrui į Montreal, Cana- ęas duonos ir keli šmotukai 
da. Į cukraus...

Duodame žinoti, kad mes

Pas mus viskas brangu: už 
duonos
50 kap. dar ir tos negalima

Kiek čia nuvargusių nle be duonos- Vlsur

tik nelinksmi,

veikslai, tai esą lietuviai apsi
šviestų ir išvadino lietuvius ma
žais vaikais, girtuokliais, kaziri- 
ninkais prieš Norwoodo piliečius. 
Tai šitaip informuoja svetimtau
čiams apie savo vientaučius, taip 
vadinamieji, “socijalistai”.

Žilių Vaiku.
na

gauti
žmonių, kaimai išdeginti, vis
kas išnaiknta. Kek žūna ne
kaltų kūdikių ir šiaip jau ra
mių gyventojų. Daug ir iš 
bado miršta. Kur karės vė- 
sula praūžė, tai pasiliko tuštu
ma. Negeriaus bus ir atei
nančiais metais, nes niekas že
mės neapdirba, nieko nesėja, 

škelį nuo tamstos apturėjau,,nei aiia’

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. .
Iš Prūsų Lietuvos kareivis 

Juozapas Gribas rašo p-lei J. 
Tamašauskaitei į Chicago, III.

Gerbiamoji Tamsta: — Lai-

— ačiū nuoširdžiai, kiekviena 
naujiena nuo pažįstamų mums 
yra brangi dovana. Aš ikišiol 
esini sveikas ir gyvas, apie Į 
linksmumų nėra ko ir bekalbė
ti. Teisybė, armotos pas mus 
bepaliovos liųksmai gaudžia ir 
ūžia, tokį linksmų trukšmų ke
lia ir taip smarkiai barška, 
kad sunku susikalbėti. Nau
jienos pas mus tokios. Dabar

111UO v lOIVllO Mlttllplt* U& i ,

os svarų reikia mokėti incs “Pi^^se neramu .v I |CT||Uįl| RYVFNIMd 
ap. dar ir tos negalima IPlukome maisto. Liko- Ii Liti U VIŲ UllCNimU

AMERIKOJE

esame Petrakavo gub. Jau an- mūsų brolių galveles paguldė 
tras mėnuo kaip čia stovime.
Aš tamstai laišką rašiau iš 
iš Prūsų Lietuvos. Mūsų ka
riuomenė buvo gana toli įsi
veržus j Prūsus, bet paskui 
turėjo pasitraukti atgal į Su
valkiją. Čia vokiečius išnau
jo suturėjo, bet jau vokiečiai 
.spėjo daug blėdies padaryti 
mūsų kraštui. Mums prisiėjo

išpiovė. Kada fias mus buvo 
atsilankę prūsokai, buvome 
sulindę į duobes, iškastas že
mėje, tiktai neilgai teko mums 
ten sėdėti, prūsokai , surado 
mūsų urvus ir suareštavę nu
varė į Kibartus. Laimė tik, 
kad greitai sulaukėme savo 
kareivių iš Kauno. Tie mus 
atėmė iš nelabųjų prūsų ran
kų ir paleido namo...

Iš karės lauko kareivis Al-į
ponsas Sriubas rašo broliams! v. ^8 Suvalkų gub., Naumieš-
Antanui ir kitiems į Chicago, j C1° pav’’ kaimo Sala-
įįį monas Didžbalis rašo savo sū-

T . ,. , . ... ! nui Antanui į Norwood, Mass.
Linkiu tamstoms laimingo',.. , _ „ ..

. . ! Mielas sūneli, prašai parašytigyvenimo Amerikoj ir gero į . , , . . . . .
uždarbio. Aš ligšiol dėkui!apie karę’tai pirmiausiai apie 
TV • • -i-i-i karę ir pakalbėsime ir savoDievui esnu sveikas ir link-

, i , ,. vargelius paskaitliuosnne. Vi-smas, kad dar manės nenude- . v . .
jo priešo kulipka. Daugelis i slH>"'"a uz8lrdom<! gaaį'"’i

anuotų nuo Širvintos ir Nau-

ir . . , , • , • & , nrieščio pusės. Tikra perkunigausiai plaukia kraujas ka-1. . f.. f
rėš laukuose. Kada stovėjo
me prie Sano upės, tai 23 die-

ja prasidėjo, bet rusams pasi
sekė prūsus išvaryti iš mu

ilas kovėmės su priešu, bet pa- Į Sa.kia^?’ ^k neilgam. Už sa-
skiau austrijiečiai pasidavė at|Tai es a2- važiuojame į n- 

skabudį, tik žiūrim, kad žmo
nės iš tos pusės bėga pėkšti ir 
važiuoti. Griškabudyj pilna

HARTFORD, CONN.
17 d. sausio 89 kuopos S 

R. K. A. atsibuvo prakalbos. 
Prakalbas atidarė B. Sarapas, 
paaiškindamas kokiuo tikslu jos 
surengtos. Kalbėtoju perstatė J. 
A., kuris kalbėjo apie pusantros 
valandos, aiškindamas pasekmes 
gerų ir blogų prakalbų, naudą 
gerų ir nenaudingų draugijų. 
Kalbėjo ir apie partijas, išrodi- 
nėjo, kaip jos ineša į visuome
nės tarpą didelį blogumą, ypatin
gai mums lietuviams šiuo metu 
partijos nepageidaujamos. Žmo
nių buvo apie 400, gal būtų su
sirinkę dar daugiau, bet lietus 
kai kuriems užkliudė. Programas 
pasisekė išpildyti gražiai, pub
lika išsiskirstė patenkinta ir pa
liko labai smagų:įspūdį savo gra
žiu užsilaikymu. Būtų gerai, kad 
visuomet tokia tvarka viešpatau
tų susirinkimuose, ar prakalbo
se.

Gluosnis.

L.

BENTLEYVILLE, PA.
Nieko linksmaus nesigirdėti 

tuo farpu šiame užkampyje. 
Priešingai daug vargo ir skurdo 
pradeda rastis šioj apielinkėj. 
Žmonės nusiminę dejuoja, nes 
darbai labai silpnai tėina. Pristi
go kitam jau ir kasdieninės duo
nelės. Toji bedarbė nėra dar 
taip baksi žmonėms, kurie mo
kėjo taupiai gyventi, bet tie, ku
rie gerai darbams einant ūžė, ne
paisė rytojaus, šiandieną turi su
sipažinti su vargu ir badu. Ne- 
veltu yra sakoma, kad priprati
mas, tai antras prigimimas. Tik
ra tiesa. Kas liebavo geruose lai- 

j Riuose, taufedgunku yra susilaikyti 
nuo liebavimo ir bloguose lai- 

! kuose. Štai paimkime kad ir 
Į Bentleyville’s lietuvišką “kliu- 
belį”, arba “spikize“,. kaip 
žmonės teisingai jį vadina. Kliu- 
belis turėjo svečių gerais laikais, 
turi jų pakaktinai ir blogais. To
kių kliubelių galima rasti netik 

į Bentlęyvįlle, bet ir kituose mies- 
į tuose, tik, žinoma, joks kitas kliu- 
: bas negali “subityti” mūsiškio 

išinkuoti“ tiek skanaus

įk l t!!

T»e LIBERTY
7-fi'T — T.' įg-my
BEl-kJ

ir
skystimėlio, kiek mūsų kliube- 
lis. Taip tatai. Nebūtų lietuviš
kų kliubų ir kliubelių, nieks ne
sužinotų apie lietuvių “kultū- 
riškumą” ir “apšvietą“.

.1)

• 4'

Jungtinių Valstijų garsusis “Laisvės Varpas’’, kuris paskelbi 
Amerikos neprigulmybę nuo Anglijos. Dabar ji žada nuvesti į 
San Francisco į visasvietinę Panamos parodą.

Kun. S. Čepanonis yra karštas 
t katalikiškos spaudos rėmėjas ir 

D’-{platintojas. Jojo parapijon pa- 
džiuokitės klįubų ir kliubelių|, rejna po kelioliką egzempliorių 
įsteigėjai ir palaikytojai, lietu- į katalikišku laikraščių iš Didžio- 
vių išeivijos istorikas nepamirš sios Lietuvos, pastaruoju laiku 
jūsų nuopelnų ir pastatys jums, uoliai pradėta platinti Homes- 
pauiinklą, ant kurio aukso raidė-^ea(je ųaujaį pasirodęs iChica- 
mis bus užrašyta: — Tautos Žu
dytojams aukoja girtuoklių ap
leistos našlės ir našlaičiai.........
Tokio užmokesnio delei Aerta^ko stuboje. Beje, Homestead’e 
pasidarbuoti.... ■ puikiai gyvuoja S. L. R. K. 38

Beje, Bentleyville’s lietuvius kuopa. Ji rengiasi sukviesti Pitt- 
reikia pagirti už mėgimą skaityti sburgo apskrityj gyvuojančių 
laikraščius. Beveik kiekvienoje kuopų atstovus ir užmegzti tarp 
stuboje galima užeiti laikraštį, jų artimesnius ryšius. Ilomes- 
vieną, arba net du. Ko" gi regis tead’e kuopai galima tik palin- 
bereikėtų. Tik nelaimė, kad keti grieblio darbo kuoveikiau- 
Bentleyville’S lietuviai nepaisoĮ Bjai.
kokius laikraščius skaito. Neįs- 
tabu tatai, kad gero doro lietu
vio kataliko grįčioj, kurios sie
nos papuoštos šventųjų paveik-

goję laikraštis “Tikyba ir Do
ra’’. Puikus tai laikraštukas. Jis 
turėtų atsirasti kiekvieno katali-

nas turėjo paskaitą, temoje: 
“Pedagogija ir Psichologija’’; 
tikslu tosios paskaitos buvo, 
ydant nurodžius tiems, kurie at
eityje žada susidurti su moky
tojaus pareigomis, jog pažinimas 
kūdikio psichologijos yra rei
kalingas ne tik jaunam, bet ir 
pražilusiam bemokytojaujant mo 
kytojui — pedagogui, jeigu nori 
tiksliai atsiekti savo siekį, tai yra 
tapti tvėrėju aut gyvosios kūdi
kio sielos.

Susirinkusieji buvo patenkinti 
nutarimais ir programa ; galop 
linksmais veidais apleido susi
rinkimo vietą.

Narys.
BALTIMORE. MD.

Vietinė S. L. R. K. A. 13-ji 
kuopa, 24 d. sausio, turėjo meti
nį susirinkimą, kame pasirodė, 
kad skaičius narįų auga lyg ant 
mielių, nes turi 240 narių. Džiugi
nantis apsireiškimas 1 Buvo ren
kama nauja valdyba į kurią pa
teko: pirm. —J. Vasiliauskas — 
dabartinis centro raštininkas, 

. . . protokolų rašt. — p-lė Bajoriu-
tarną prie oficieriaus. Žino- [“‘“L .nU° eimiūi mėsą, kasininku — Jonas Karalius, 
ma man lengviau už kitus, pri i Gausinm8’ . sviestų, issivare pinigų raštininku — Janulevi-
sieina dažnai ir puikiuose na-Į kiaful<?8,’ 18piov®J^818’ antl8’. 0 Ku°Pa Pritarė Wi - ša
muose pernakvoti, bet kaip' gal° aP^S 1SUS1įOri°'1°: namą nupirkti bet nemato

Javus patys išsikūlė. Neilgai reikalo, kad namas butų pirktas 
teko prūsams šeimininkauti būtinai tik New Yorke ar Brok- 
mūsų apielinkėse, tuojaus atė- lyne, galima ir kitur, jei bus tik 
jo rusų kariuomenė ir prfl- patogi vieta.
sams noroms - nenoroms rei
kėjo pasitraukti į savo žeme-

gal. Mūsų kariuomenė persi
kėlė per upę, na ir prasidėjo 
baisi diena. Žemė aplinkui 
suardyta - sunaikinta, pilna vi 
sur kareivių užmuštų lavonų.

apeiti Suvalkų, Vilniaus ir Kelių dienų reikėjo, pakol 
Gardino gubernijas. Paskiaus
atėjome į Kauną, iš kur gele
žinkeliais atsidūrėme Varša-

kariuomenės, daugybė - gyvu
lių. Ir viskas juda, kruta, sku
binasi Kauno link. Ir taip

L. Jonas.

tuos nelaiminguosius palaido-|apie ,t,is dicnas sl’"ko,žm°- 
jnes, kariuomene. Uz dviejų

’ , , . , . i dienų ir prūsokų susilaukėme,
Ir kada tas viskas pasi-!. • .... 1V. AX___.__ „s ! buvo ir pas mus atkeliavę. Is-

voj. Po Varšava 11 dienų tę- baigs? Aš esmi priskirtas u^- rįnko
sėsi mūšiai bepaliovos. Daug 
mūsų brolių čia savo galvas 
klojo, — tūkstančiai jų žuvo, 
o vokiečių dar daugiau. Vo
kiečiai negalėdami išlaikyti 
mūsų kariuomenės užpuolimų 
pasitraukė iki Kališo guberni
jos, kur pasistiprino savo ka 
riuoinenės spėkas, tai ir mums

kitiems reikia vargti, sunku ir 
pasakyti...

Sudiev — Al ponas Sriubas.

Iš Suvalkų gub. Vilkaviškio

S

CLEVELAND, OHIO.

FREELAND, PA.
Kada apsigyveno pas mus var

gonininkas p. J. čižauskaa, lie
tuviai pagarsėjo po visą apielin-
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1. Anglų kariuomenė šiaurinėj Prancūzijoj maršuoja J kovos laukus. 2. Anglų kareiviai ant 
pailsio.

Taip-pat liko priimta, kad apie 
gegužio mėnesį būtų viso Balti- 
morės rajono kuopų susivažiavi
mas.

“Tautos Fondan’’ iš kuopos 
kasos paskirta $5.00, o susirinku
sieji sumetė 7 dolerius su centais. 
Viso nuo kuopos paaukota 12 
dolerių su centais.

Tą pačią dieną šv. Kazimiero ir 
šv. Jurgio Kar. dr-stės savo pui
kiose uniformose ir su vėlavo- 
mis dalyvavo apeigose pašventi
nimo čekų šv. Vlaclovo bažny
čios. Minėtos draugijos yra pa
puošalu visų Baltimorės lietuvių 

į visuomenės, nes jos visur iškil
mingoje valandoje moka pasiro
dyti ir tuomi parodo, kad ir lie
tuviai gyvuoja ir moka pasiro
dyti.

A. R.

slais, randasi prieštikybinis laik . rast- sausio tarpe kuopelės
rastis. Tokį keistą apsireiškimą jaunuomenėg vakarė.
galima išaiškint! vmn tik zmo- Tg. buv<> lietuvįškų
nių tamsumu ir najiv is 'imu>! giesmininkų. Vaikinukai buvo 
Šalę Nukryževotojo pavel ®°’ ! subrendę kaipo gėlelės, mergaitės 
bei mukos matai pa e ą J vi-sos, jeigu neklystu lietuvaitės 
dievišką pnestautiską laikra®^’! amerikietes, išėmus vieną, gimu- 
kurs nieko daugiau npra0 a’' Sę anoj pusėj Atlantiko Angli- 
kaip tik tyčiotis is ryziaus ir Terpu ani? neišgirdau nei
tautystės. Kuomet tn uv* vieno žodelio angliško zargalo, 
katalike pradėsi galvoti. as vieno žodelio nažeidžinnčin
tarame laike Bentleyvilleje pap
lito “Naujienos“. Nieko indo-

Netikėtai pasitaikė man atsi- kę. Mat p. Čižauskas čia surinko 
ir išlavino chorą, j kurio paren-

maus, nes “Naujienos” yra to
kio pat plauko, kaip “Kova , 
“Keleivis“, “Laisvė“, “Šakė 
ir tt. Nereikėtų apie tai nei mi

nei vieno žodelio pažeidžiančio 
dorybę, norint visi ir visos mokė
jo tobulai anglišką kalbą. Jau
čiaus kaip ir būčiau buvęs tarp 
viršgamtinių esybių. Anų kalba 
buvo košvelniausia. Žaislus, šo
kius ir dainas atliko linksmai ir

giamus vakarus ir koncertus 'at
silanko ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai.

17 d. sausio p. Cižausko cho
ras turėjo lietuviškai — lenkišką 
koncertą, buvo dainuojamos gra
žiausios dainos, akompanuotos 
M. Petrausko, Naujalio, Šimkaus 
ir kitų. Svetainė buvo prikimšta^ 
publikos įvairių tautų, ir visiems 

i labai pat iko; čia, žinoma, nuo
pelnas p. čižausko.

Parapijonas.

nėti. Tik Naujienos Bent ey j nel<a.ltai. Nei vienas nebuvo už- 
villeje prasiplatino labai nepa nuodintas svaiginamais gėrimais, 
prastu būdu. Atvyko čia p. tabakas nebuvo vartojamas ir 
Šlikas iš Chicago, III. Katali nej vįfina mergina negromuliavo 
ko“ ir “Naujienų agentas. Ar gurao Turiu pažymėti, kad
ne ironija! Kur p. Šlikas paslc- gerb. Simonas Kimutis savo 
pė savo įsitikrinimus, užančio ar Į “expromptu” prakalboje paragi- 
kišenėje? Būtų pusė bėdos, kad I nQ susjrinjjugjns prje pakėlimo 
p. Šlikas lygiai 8^mPal^zu0^ į dvasios tobulystėj dainomis. 
“Katalikui“ ir “Naujienoms“, j žemutis.
bet p Šliko simpatija buvo'
“Naujienų“ pusėje, o “Katali-'

NORWOOD, MASS.
Daugumas iš mūsų suka sme

genis iv galvoja, kodėl lietuvių 
visuomenė žiūri į “socijalistus ’ 
lyg į išgamas, lyg ne į savus. Da
lykas tur būt štai kame. Nesu 
girdėjęs, kad jų prakalbose būtų 
apkalbami rimti politikos ar eko
nomijos dalykai. Kaip yra žino- 
,na — jų prakalbos atsižymi ko- 
liojimais, dergimais nepatinkamų 
•dė.jų, asmenų. Arba jeigu Įsiteisi 

i“soeipalistą“ į bendrą darbą, tai
kas“ pagelbėjo p. Š. pasirodyti ( 8f. BONAVENTŪRE, N. Y. apsigailėti. Neužmiršome, kokių

'žmonių akyse geru kataliku P8T- J Pirm Kalėdų šv. Bonaventūro j vaisių išdavė “socijalistai“ pora 
davinėjančiu “gerą tavora’’....' kolegijos ir seminarijos lietuviai ' m'dų atgal: nuliūdome. susilaukę 

i Ačiū tatai “Katalikui“ “Naujie- moksleiviai .teturėjo du sykių , saviškių huliganų, šnipų, judo-

NORWOOD, MASS.
Vietinis šv. Cecilijos choras su- 

, rengė vakarėlį 16 d. sausio. Pro
gramas buvo labai įvairus.

Abelnai imant programa iš- 
i pildyta gerai, labiausiai patiko 
į publikai K. Mačių dainos. Ant 
galo buvo šokiai. Būtų naudinga, 
kad šv. Cecilijos choras pasis- 
t engtų, ir dažniau surengti to
kių vakarų. Žmonių susirinko 
daug, nors tą patį vakar* kiti 
gaivalai surengė šokius tyčio
mis, kad pakenkus vakaro pa
sisekimui, bet girdėti prakišo, 
net iš “locnų“ kišenių turės 
nuostolį padengti.

Beje, pabaigoje programos Jo
nas Červokas paaiškino publikai 
iš vietinio laikraštuko, kaip pora 
cicilikų nuėjo į miesto piliečių 
mitingą ir reikalavo, kad nedalio
mis būtų adari judamieji pa

nos“ prasiplatino Bentleyville. 
Ar gi bereikia didesnės anoma
lijos bei humbukot!

Lygumų Jonas.

savaitėje tik lietuvių kalbos iš-į8'U- 
guldinėjimo klesas, po Naujų • Paimkime, kad ir iš Norwoodo 
gi Metų tapo įvesta literatūros! lietuvių gyvenimo. “Nesenai atsi- 
skyrius, kurs nuo seniai buvo pa-į buvo soc. Gelbėjimo Lietuvos 
geidaujamas, bet dėl kai-kurių I Fondo prakalbos, kur buvo ne

HOMESTEAD, PA.
Sausio 12, 13 ir 14 d. šv. Pet- 

į ro ir Pauliaus bažnytėlėje atsi
buvo 40 v. atlaidai. Gerb. kun. 
S. J. Čepanoniui talkon atvyko

sąmoningai niekinami žmonės 
pritariantys Chicagos Seimui.

priežasčių negalima buvo pradė
ti to skyriaus. Toji šaka turi di
džią intekmę, ypač čionykščiai t Šiomis dienomis du socijalistų M. 
gymusieji liet. labai interesuo-į Shargel (Sargelis) ir A. Neviac- 
jasi ir tas naudinga bus jų at-' kas nuėjo į miesto piliečių extra 
eičiai, nes jie ne tik susipažins, t mitingą ir kalbėjo lietuvių var-

sekantieji kunigai: J. J. Sutkai- Lietuvos literatūra , bet prasi-į du, reikalaudami teatro savinin- , 
tis su savo vikaru kun. Abro- lavinę, tikimės, gali ateityje tap- kui leidimo atidaryti sekmadie 
maičiu, J. M. Vaišnoras. A. Jur-įtį talentais, jeigu noriai ir dar

bščiai varys pradėtą dirvą ir ne
apleis iki galo.

Sausio 29 dieną atsibuvo mi

gutis, A. Simkeviče, J. Halabur- 
da, M. J. Kazėnas ir J. Misius. 
Pagelbininkų tatai buvo užtek
tinai, žmonėms neprisiėjo ilgai 
stovėti, prie klausyklų. Pamokslai 
buvo sakomi kas rytą ir vakarą, 
nes bažnytėlė buvo pilna netik 
vakarais, bet ir rytais. Romes

niais judamuosius paveikslus, 
matykit, sulyg jų, lietuviai, 
kaipo atėjūnai iš Rusijos yra 
tamsūs, mylį vien girtuokliauti,

nosinis Literatinės Maironies kaziruoti ir pešties, tai juos rei
kia apšviesti.

Jau jeigu čia lietuviai būtų to
kie tamsūs, kaip juos perstatė 
minėtu du “socijalistų“, tai ne
gyvuotų čia 10 lietuvių draugijų. 
Arba tokia įstaiga, kaip •juda
mieji paveikslai negi apšvies lie- 

(Seka ant 8 pusi.)

Draugijos susirinkimas. Be 
įvairių nutarimų, buvo nutarta, 
ydant pertraukus naudingų kny
gų Draugijos knygynėlin. Prie.

tead’o lietuviai gali pasidžiaugti1 to buvo ir programa. Jonas Kun- 
turį rūpestingą darbštų prabaš- dreckas pasekmingai dekliama- 
čių, kuris netik uoliai darbuojasi;vo Maironies eiles: “Miškas ir 
bažnyčioje, bet ir už bažnyčios. Lietuvis“. Po to A. Tamoliū-
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KĄ VEIKIA LENKAI IR KĄ 

MES TURĖTUME VEIKTI.

kalus.” Galėjus jau atsiųsti— 
siųskite pirmeivių redakei 
joms, ar kokiems ištikimiems 
žmonėms. Patarčiau buvusiam 
Durnos atstovui Andriui Bu
lotai...
Mat, nekurie ir pirmeiviai 

linkstu jau į dešinę. Bulota gi 
esąs pirmeivybei ištikimas.

Toliaus lietuviškos pįrmei- 
vybės atstovai Amerikoje pik
tinasi, kad jų boikotuojamoji 
draugija paskyrusi iš savo 
fondų 3,500 r. nukentėju
siems dėl karės žydams ir 2,- 
050 r. “Saulės” mokiniams, 
kurių tėvai yra nukentėję nuo 
karės. (Kada pirmeiviškas 
“Žiburėlis” gavo iš rusų vi
suomenės suaukotų pinigų 2,- 
500 r. — lietuvių moksleivių 
šelpimui — tuomet Lietuvos 
pirmeiviai nesipiktino) Jeigu 
nelaiminguosius žydelius būtų 
sušelnę ne katalikai, bet pir
meiviai, tai tas mitų paskai
tyta J!i pirmeivišku “cnotos”

LIETUVOS PIRMEIVIAI IR
MŪSŲ NEPRIGULMINGIEJI.

Šiandien vis darosi aiškiau, 
kad taip vadinamus Amerikos 
lietuvius tautininkus turėtu
me skirti į dvi pusi. Vieni iš 
jų stovi arčiau soeijalistų ir 
laikosi aiškiai laisvamanybės 
pamatų. Tuos veda dabar po
nui Račkauskas ir Rimka, sa
vo organuose “Tėvynėje” ir 
“Jaunojoje Lietuvoje”, kiti 
yra artimesni katalikiškai vi
suomenei, nesibaido per daug 
katalikų, norėdami tik primeti 
nėti katalikų vadams klerika
lų vardų. Čia stovi “Lietu
va” su “Amerikos Lietuva” 
ir jai dažnai pritaria “Vieny
bė Lietuvninkų”, nors ši dar 
dažnai prasišoksta su savo 
betiksliu pliovojimu ant krik
ščionybės.

Ant kiek šiuos—antruosius 
galėtume vadinti tautininkais,
tai pirmiesiems iš “Tėv.” to apsireiškimu; jei^ti gi tai pa
tardo duoti jokiu būdu nebe-j daro katalikų visuomenė—tai 
galėtume. O kadangi nesii-' prasikaltimas, dėl kurio rei

dar pagražintų šmeižtų dau
gelis susilaikys nuo aukavimo 
Lietuvos reikalams — tai kas 
bus kaltas? Nejaugi “Tėvy-! 
nė” taip yra naiviška, kad 
manytų, jog tie, kurie, šmeižtų 
paklausę, nebeaukos Tautos 
Fondui, — nusiųs aukų T. 
Paukščiui ?

Argi tokiu būdu galima in
gyti visuomenės pasitikėjimų?

Pasitikėjimų griauna patys 
negudrūs laikraštininkai, 
griaudami kitų srovių naudin
gų darbų. Kame garantija,

gija Friburge.
TABQ§, iotlžiu, bet ir darbu, kad jiems 

^Tėvynės reikalui tikrai rūpi.
Politikiniai amerikiečių sei
mai be abejo dideliai svarbūs, 
tečiau jų dar neužtenka. Man 
rodos reiktų pradėti akcija pa 
šaulio, o ypač Europos spau
doje. Ikišioliai beveik vieni 
tiktai istorikai bei etnągrafai 
ir geografai žinojo apie mūsų 
egzistavimų, platesnė gi vi
suomenė arba nieko apie mus 
nežino, arba skaito mus už 
vienų su lenkais. Važinėda
mas po Europą, tai esu gerai 
patyręs.

Reikia parodyti pasauliui, 
o ypatingai Europai, kad mes 
netik gyvuojame, netik esa
me gana skaitlinga individu- 
alė tauta, bet kad pas mus yra 
tautiškoji sąmonė, kad mes 
dirbame, žengiame pirmyn ir 
jau nemaža esame padarę. 
Jeigu mes šito nepadarysime, 
tai mus kaip ignoravo ikišiol, 
taip ir toliaus tebeignoruos.

Be straipsnių rašymo reik
ti} išleisti, panašų lenkų ren
giamam veikaliuką apie Lietu-j 
vą, kuriame trumpai, ryškiai' 
būtų aprašyta etnografinis, Į 
kultūrinis ir ekonominiai-so- 
cijalis Lietuvos stovis. Nes iš
tikro, jeigu kas norėtų gauti 
tų žinių, tai niekur jų nera
stų; tiesa, jos yra išmėtytos 
lietuvių laikraščiuose, bet de
ja, ne vienas gal diplomatas 
bei politikas jų nesupranta.

Man rodos visais šitais rei
kalais reiktų neatidėliojant 
tuojaus pradėti rūpinties, ne? 
galime susivėlinti. — Kadangi 
šiam dalykui reikia pinigų ir 
žmonių, tai man rodos visų- 
pirma reiktų sudaryti tam ti
krą organizacijų, kuri parū
pintų vienų ir kitų. ū

Ethics”), kad klerikalizmas Į šieji ir svarbiausieji darbinio- 
yra tai dvasiškas despotizmas, | kų reikalai ir kur kiekvienas 
kurį kunigų luomas auklėja ir darbininkas galės liuosai ii-
pridaboja.

Tas klerikalizmo aptarimas
yra neaiškus, nes tuojau čia

reikšti savo nuomonę. Be to 
dėsime daugiau žinių iš dar- 
bo srities. Nuo ateinačio ir- 

pat reikėtų pasakyti, kas gi merio ir pasistengsime “Dran 
skaitoma tuo dvasišku despo- gų” leisti šiek tiek nauju bū-

bendradarbis 
(Šveicarijos f“

Vienas mūsų 
iš Friburgo 
mums rašo:

Dabar porų žodžių norėčiau 
parašyti apie politikų. Šie 
laikai begalo svarbūs, nuo jų 
priklauso gal ištisų amžių atei 
tis. Didžiūnams palikus bejė
giais nuo imtinių — mažoms 
prislėgtoms tautoms puiki pro 
ga pagerinti savo esimų. An
tai lenkai dirba išsijuosę: jų 
vadai susimetę Šveicarijoje, 
rašo politiškas brošiūras, 
straipsnius, keldami alermų 
spaudoje, rūpinasi patraukti 
paviep pasaulio domų ir ingyti 
jo užuojautų. Ir žiūrėk, tas 
jų veikimas nėra bergždžias: 
nežinau kaip kitur, bet Euro
pos spauda vis daugiau ir dau 
giau interesuojasi lenkais, o 
dauguma net pritaria jų ten
dencijai: atgaivinti Lenkiją, 
senomis ribomis. — Gal indo- 
mu bus Tamstai sužinoti porų 
žinių apie lenkų partijinį gy
venimą. Pas juos nėra beveik 
kaip pas mus pirmeivių ir de
šiniųjų bei “klerikalų”. Jų 
visi beveik sparnai politikos 
klausimu eina išvien, bet už 
tai jie. skiriasi į dvi dali gry
nai politikini grupi: tradicijo- 
nalistus ir realistus; tradici- 
jonalistai svajoja apie atgai
vinimų Lenkijos senomis 
‘ ‘ Rzeczypospolit ’os ”x ribomis, 
vadinasi neišskiria nei Lietu
vos, nei ukrainiečių, bei balta
rusių. Realistai gi pasitenkina 
tik etnografine Lenkija, Re
alistai iš karto buvo stipres
ni ir visos akcijos vadžias lai 
kė savo rankose. Tečiau pa
staruoju laiku hegemoniją pa
griebė tradicijonalistai. Mat, 
prie tradicijonalistų prisidė
jo ^rašytojas Sienkievicz ir Pi- 
janistas *Paderewski, jie gi 
dabar, ypač Sienkievicz, vado
vauja tai partijai. Šių vyrų 
prisidėjimas labai iškėlė tra
dicijonalistų autoritetą, ir jų 
dabar\dauguma. Lenkai nu
tarė išleisti brošiūrą, kurioje 
tilptų etnografiškai-kultūrinis 
ir ekonomiškai - socijalis Len
kijos aprašymas. Tas veika- 
liukas žada būti enciklopediji- 
nių žinių apie Lenkiją šalti
niu diplomatams ir šiaip po
litikams, o ypač nariams bū
siančio Europos kongreso 
Knygutė ketinama išleisti vi
somis svarbesniomis Europos 
kalbomis. Realistai, šio daly
ko sumanytojąj kreipėsi prie 
mūsų “Rūtos”*), proponuo- 
dami, ar lietuviai friburgie- 
čiai studentai neapsiimtų pa 
rašyti skyrių apie Lietuvą. 
Jie mat nors Lietuvos nesisa- 
vina, tečiaus norėjo, kad ir 
lietuviai bent pačioje akcijoje 
eitų išvien, kad ir pabriežda- 
mi savo skirtumų. Atsisakius 
“Rūtai” kaipo korporacijai 
nuę bendro su lenkais darbo, 
realistai bandė nuo pavienių 
lietuvių išgauti nors įvairias 
statistikos žinias apie Lietu
vą. Gi tradicijonalistai paėmė 
darbo vedimą savo rankosna, 
visas tarybas su lietuviais nu
traukė, patys rašo iš savo šal
tinių apie Lietuvą, matyti bi
jo lietuvių kaipo neištikimų. 
Mums, žinoma, nuo to nei šil
ta nei šalta. — Tiek apie len
kus. —

Grįžtant prie lietuvių »' 
reikia pasakyti, jog 
p:e visai tylu — tarsi 
nė nebūtų. Lietuviai
kę tėvynėje nedaug ką gali 
daryti, nes jiems surištos ran
kos ir kojos: karo cenzūra 
uždėjo savo geležinę letenų ne 
tik ant spnudos/bet ir ant pri
vatinių laiškų. Tatai visas 
darbas krinta ant amerikiečių. 
Ir sfnerikiečiai parodė netik

tizmu. Kiekvienas tikėjimo 
priešininkas paskaitys tikėji
mo dogmatus dvasios pančiais 
ir kiekvienų kunigų, aiškinan
tį žmonėms tikėjimo dalykus 
pavadins klerikalizmo platin-

du ir naujesniu turiniu. Sa
vo gerbiamųjų bendradarbių 
ir korespondentų prašome pri 
sitaikinti prie šių mūsų su
manymų : raštus skiriamus 
‘ ‘ Draugui ’ prašome rašyti

toju. Ištikrųjų taip ir daro- kuoprieinamiausiu būdu, ven- 
kad tas kitų šmeižikas pats[ma> ka(Įa dažniausiai neatski- giant ypač sunkių, lietuviams
elgsis teisingai ?

Štai tame pačiame numery
je “Tėvynės” redakcija kito
je savo pastaboje pakiša min
tį, kad amerikiečių pinigais, 
suaukotais Lietuvos Autono
mijos reikalams, geriausiai 
būtų sušelpti pirmeiviškų Lie
tuvos spaudų: “L. Žinias” ir 
“Lietuvos Ūkininkų”.

Mes sakytume, kad taip kal
bėti gali tik žmogus, kurio šir
dyje nėra meilės, pilna gi ne

riama tikėjimo nuo klerikaliz
mo. Bet tikintieji žmonės su 
tokiuo aiškinimu uega’i sutik
ti. Jie žino, kad toje srityje, 
kur nebesiekia žmonių tyrinė
jimai su visomis mokslo me- 
todomis — žmogaus dvasiai 
ateina į pagelbų tikėjimas, 
kurs ir reikalauja proto pasi
davimo, nusižeminimo ten, 
kur jisai pats yra bejėgis.

Bet ,kas kita klerikalizmas. 
Jau Websterio žodyne skaito-

nesuprantamų terminų.

a-
JU
li-

*) Lietuvių studentą drau-

Mūsų bendradarbis nurodo 
tų patį svarbųjį reikalą, kurį 
senai jau kelia aikštėn p. Ga
brys, kurį nuims priminė ne
senai p. Pouvreau. Mums ro
dos, jog šitų darbų reiktų pa
sidalyti tokiuo būdu, jog Eu
ropos spaudoje reklamjuoties 
ir reikalus apie Lietuvą rašy
ti turėtų tie Europoje gyve
nantieji lietuviai, kurie turi ir 
žinių pakankamai, ir lengvai 
prieinamus šaltinius _įr paga
liaus bent šiek tiek liuoso lai. 
ko. Be p. Gabrio ir kun. Pra
puolenio, mes žinome dar bent 
tris vyrus (vienų Ryme, du 
Friburge, jų pavardžių dėl 
tūlų priežasčių kol kas 
dabar neskelbsime). kurie 
šitų darbų galėtų geriausiai 
atlikti. Neatbūtinas būtų rei
kalas tiems vyrams susiva- 
žiuoti, aptarti visų veikimo 
pienų ir pasidalyti darbų. Iš 
amerikiečių lietuvių galime tik 
to laukti, kad jie amerikonų 
spaudoje garsintų Lietuvą ir 
jos reikalus. Bet mes turime 
dar vienų svarbių priedermę: 
tiems vyrams, kurie tų darbų 
dirbs, duoti/lėšų. Su Euro
pos spauda dažnai taip yra, 
kad kas tepa, tas važiuoja: 
nori, sako, per mano laikraštį 
garsinti savo tautos reikalus, 
tai prisidėk savo lėšomis prie 
laikraščo išlaikymo. Be to iš
leidžiant knygų, ypač svarbe
snę, reikia nemaža iškaščių 
padėti. Taigi reikia pinigų, ir 
tų pinigų mes amerikiečiai tu
rėtume. duoti -tiems tikslams. 
Lietuviai, aukodami į savo 
fondus (išskyrus socijalistus) 
nemažai skiria ir politiškiems 
reikalams, autonomijos išga
vimui. Pačiais pingais au-i 
tonomijos sau nenupirksime, 
bet indėj us kiek tiek pinigų į 
spaudų, mes galime sudaryti 
Europoje ir visur reikalingų 
opinijų, kuria ateityje galėsi
me remties. Tai būtų daug 
tikslesnis sunaudojimas pini
gų, negu šelpimas pirmeiviš
kos Lietuvos spaudos (“L. Ži
nių” ir “L. Ūkininko”), kaip 
nori inkalbėti Autonomijos 
fondo vedėjams “Tėvynės”
redakcija.

I

marne jiems piršties į krikšto- 
tėvus, tai paimkime jų pačių 
pasirinktų vardų. Viename 
iš įžanginių “Tėvynės” strai
psnių buvo prasitarta, kad vi
duriniųjų srovę reikėtų vadin
ti ne tautininkais, bet “nepri- 
gulmingais”. Ir mūsų nuomo-

kia demagogiškai pravirkti.
Ko atstovybė nedasakė, tai 

dabaigė pati “Tėvynės” re
dakcija.

Kritikuodama “Keleivį”’, 
kam pajuokiąs Autonomijos 
Fondų, “Tėvynės” redakcija 
tame pačiame numeryje biau-

ne, tas prasitarimas yra labai riausiai šmeižia vienatinę Lie 
vykęs. Ir ištikrųjų, jie nebe- tuvoje gyvuojančių organizaci
priguli prie bendrų Lietuvos 
idealų, nepriguli prie visos 
tautos tikėjimo, jie steigia ir

jų šelpti nukentėjusiems nuo 
karės. Prikišama ir kam žy
dai šelpiami, ir kam “Saulės”

remia neprigulmingas parapi- (kursų mokiniams skiriama pa- 
jas, neprigulmingas kapines, §aipa; pakartojama 'Žemai- 
jie niekur nebepriguli, kas tiksės liežuvavimai, paskelbti 
tautos yra sumanyta gražaus “Naujienose”, kad Draugija
ir prakilnaus. Taigi jie yra 
neprigulmingi. Lietuvoje jų

Karmelitų Bažnyčiai pasky
rusi 500 rublių, kad važinė-

broliai, vadinasi pirmeiviai, Į jantiems komiteto nariams ski 
rių po 10 rublių kasdieną. A- 
pie šelpimų žydų ir “Saulės” 
mokinių jau esame minėję. 
500 r. greičiausia buvo pa
skirti Kauno vietiniam komi
tetui (šelpti nukentėjusiems 
nuo karės), susidarusiam prie 
Karmelitų Bažnyčios, taip 
bent verčia manyti pats Že
maitės laiškas'/ kuriame ji to
liau išreiškia nuomonę, kad 
tais komitetais, kurie susida-

kai-kada demokratais, bet nie
kada nesivadina tautininkais. 
Tautininkus /jie pajuokia, y- 
pač dabar, kada šelpimo reika 
lais šie.nuėjo dirbti išvien su 
katalikai. Taigi nenorėdami 
klaidinti visuomenės, mes ir 
savo laisvamanių nebe vadin
sime tautininkais, bet taip, 
kaip jie patys pasikrikštyjo — 
neprigidmingais.

Šių žiemų Lietuvos demo
kratų šulas p. Rimka atvažia- rė prie bažnyčių, negalima esą 
vo Amerikon su vyriausiu,! pasitikėti.
matyt, tikslu surišti arčiau 
Lietuvos pirmeivius su Ame
rikos neprigulmingaisiais. Jau 
pirmiau p. Račkauskas buvo 
pasiskelbęs esąs generališku 
agentu visai Amerikai pįrm- 
eiviškų Lietuvos laikraščių, 
priimąs ir prenumeratų ir Še
rus. Atvažiavus gi p. Rim
kai vietoje generališkos agen-

Kai dėl atlyginimo važinė- 
jantiems komiteto nariams, 
Lietuvos laikraščiuose esame 
skaitę, jog valdybos buvo nu
tarta 5 r. atlyginimo į dienų. 
Tai, rodos, nėra perdaug. Vi
sus tuos šmeižtus užeitavusi 
“Tėvynės” redakcija lieja 
graudžias ašaras, kad sunkiai 
uždirbti amerikiečių pinigai

tūros atsirado generališka at galėsiu nueiti " šelpimui Lie-
stovvbė, kuri Lietuvių Susi
vienijimo organų “Tėvynę” 
pavertė vieta neapmokamo 
garsinimo ant ištisų “Tėvy
nės” lapų pirmeiviškų laik
raščių, pirmeiviškų nuomonių 
ir pirmeiviškų šmeižtų viso to, 
kų veikia Lietuvoje katalikiš
koji ir apskritai rimtesnioji 
visuomenė.

Jau pereitame numeryje 
esame rašę, kad Lietuvos pir
meiviai boikotuoją nesenai 
įsteigtų Lietuvių Draugijų 
šelpti nukentėjusiems nuo ka
rės. Boikoto neužteko. Pra
sidėjo šmeižtai. Pirmeivių ra
šytoja Žemaitė ėmė pyškinti 
amerikiečiams vienų po kito 
lrfiškus, šmeiždama minėtųjų 
draugijų. Vienas iš jos laiš
kų, rašytas p. Rimkai atsidū
rė “Tėvynės” skiltyse, įžen
giamojo straipsnio vietoje. 
Tarp kitų dalykų tenai že
maitės šit kas rašoma :

Visokie jų (suprask katalikų
“Dr.”) veikimai visiems žino
mi, o labiau dalinant aukas, 
bus žmonės nukentėję sijojami 
per katalikišką rėtį: blogieji 
iškris, gerieji — paliks ant rė- 

‘čio, tuos ir sušelps. Bijome la
bai, kad į tokius nagus nepa
kliūtų bent jūsų pirmeivių su
mesti kruvinai uždirbti centai. 
Pasisaugokite.

Jei jus turite kiek surinktų 
grašelių ir dar renkate, bent 
nesukiškit “geriems katali-

tuvos bažnyčių ir “Saulės”
kursų.

Pataria net pabriežti, siun
čiant aukas į .Lietuvą, kad jos 
skiriamos badaujantiems žmo
nėms, ne bažnyčioms. “Tė
vynė” paduoda mintį suva
žiuoti abiejų fondų atstovams 
(soeijalistų ir tautininkų), 
kad pasitarus, kų daryti su 
surinktomis aukomis.

Ko verta visa ta. keista je- 
remijada?

Pasakyti, kad visa tai labai 
pirmeiviška — būtų teisinga, 
bet būtų pėrmaža.

Tad tarkime aiškiai, kad 
“Tėvynės” redakcijos pasiel
gimas yra begėdiškas ir nedo
ras. Mes paklaustume jos, 
kas jai labiau rūpi, ar sušel- 
pimas nukentėjusių nuo karės, 
ar rėmimas pirmeivių parti
jos Lietuvoje.

Agentaukite meldžiamieji, 
atstovaukite Čia mums Lietu
vos pirmeivybę, bet nepavy- 
dėkite duonos šmotelio Lietu
vos kankiniams. Nejaugi “Tė
vynė” mano, kad žiedas Lie
tuvos inteligentijos, mūsų Dū
mų atstovai, mūsų žymiausieji 
visuomenės veikėjai, esantieji 
nariai valdybos Lietuvos Dr- 
jos — visi iki vienam nebe
teko sąžinės, o ta rinktinė tau
tos sąžinė įsilindo vien į Že
maitės ilgų liežuvį* Jaigu iš 
priežasties Žemaitės paleistų 
ir “Tėvynės” pakartotų ir

apykantos. Ypač nekenčiami me klerikalizmo aptarimų ši
tie, kurie ėmė ir sutrukdė vi- taip: klerikalizmas — tai per
sus didžiuosius “Tėvynės” didelis atsidavimas kunigų
pienus. Matykite Amerikos 
katalikai nepanorėjo atsilikti

luomo reikalams, bereikalinga 
kunigijos intekmė. Vadinasi,

nuo savo brolių katalikų, gy- nebus dar tas klerikalas, kurs
venančių rr gražiai veikian
čių tėvynėje, sušaukė seimų,

NAUJAS ŽURNALAS 
“PAŽANGA”.

Nuo kovo mėnesio “Drau
go” bendrovė pradės leisti 
mėnesinį žurnalų “Pažanga”, 
skiriama apšviestesniems lie
tuviams katalikams. Pailgė
jus skaičiui tinkančios inteli
gentijos — toksai žurnalas pa 
sidarė jau neatbūtinai reika
lingas. ‘Draugas” ir ligšiol tu 
įėjo sutraukęs apie savę tiek 
gabių ir šviesių rašytojų, kad

stengsis užtikrinti kunigams' . ®a^UIIllls *r pastangas su
dėjus į krūvų — medžiagos to 
kiam žurnalui užtektų

intekmę jiems reikalingoje
susiorganizavo, renka pasek- dirvoje, vadinasi tikėjimo ir 
mingai aukas Lietuvai ir nei doros dirvoje; klerikalas bus
neboja visų pirmeiviškų šmei
žtų.
Čia žinoma, nemaža prisidėjo 
kunigai; taigi ‘liaida” ant jų! 
Tame pačiame “Tėvynės” 
numeryje, korespondencijoje 
iš Philadelphijos užsipuolama 
ant kun. Šedvydžio, kam tas 
peikęs iš sakyklos laisvama
nių laikraščius. Prie šios gi 
korespondencijos pridėtas re
dakcijos prierašas:

Šitą korespondenciją talpi
name, kaipo iliustraciją to, 
jog teisybę sakėme. kuomet

tas, kurs stengsis visų visuo
menės gyvenimų ir politikos 
veikimų taip pakreipti, kad 
viskas tarnautų kunigų luo
mo reikalams.

Tokių reikšmę nurodo ir 
patys žodžiai: klerikalas, kle
rikalizmas. Tas pavadinimas 
buvo pramanytas Bažnyčios 
priešų ir nei vienos šalies ka
talikai to vardo neprisiėmė, 
skaitydami jį neteisingu ir už
gaunančiu. Neprisiimsime jo 
ir mes lietuviai katalikai, nes 
mes klerikalizmo siekių netu-

1 * Tėvynėje ’ ’ rašėme, kad lietu- rime. Tiems gi, kurie uzsi-
viai kunigai netrukus panau
dos ir bažnyčių sakyklas tam, 
kad po priedanga tikybos skel
bus boikotą pažangiąjam lietu
vių ""bruzdėjimui, kurs jiems 
(jų asmeniškam bizniui) yra

spyrę tų vardų mums prime- 
tinėja, mes pasakysime šit kų: 
pirmasis reikalavimas, kurį 
galime statyti kiekvienam ge
rai išauklėtam žmogui yra tai, 
kad jisai gerbtų savo idėjinius

pavojingas. Jau turime keletą I priešininkus. Jeigu katalikų
faktų: Mihvaukee, Detroit, Į prįe§aį pravardžiuoja juis var 
Cleveland, Wanamie, dabar katalikam„ netinkamu,
Philadelphia! Jau prasideda or
ganizuotoji mūsų kunigų iš- 
ranga prieš pažangesniąją vi
suomenės dalį.

Ir ta mūsų pažangesnėji vi
suomenės dalis, socijalistai su 
liberališkų pažvalgų tautinin
kais, pastaruoju laitai kaip 
tik ir lošia į kunigų kozerus: 
visas savo spėkas įtempė pri- 
vatoms tarp savęs, visaką paš
ventė naminiai, taip sakant, 
kovai ir nemato, kad tuomi 
kaip tik pasinaudos kunigai: 
ramiai suorganizuos “kry
žiaus išrangą” priešais pažan
gesniąją sriovę. Įsižiūrėjus į 
dabartinius mūsų santykius, 
pasirodo, kad mes pamažėlia 
išsižadame pažangumo idealų, 
kuriuos liberališkieji tautinin- 

"‘tai gynė per kelioliką metų. 
Už ką-gi juos, tuos idealus, 
parduodame, ar ne “už pupų 
bliudelį”?

Kaip sau norite, jei Lietu
vių Susivienijimo organo re
dakcijoje padirbės dar bent 
keletą metų panašūs “pažan
giųjų vienyto jai”, tai mūsų 
visuomenė veikiai nustos va
dinusi Lietuvių Susivienijimu 
tautiškuoju, bet ims jį vadinti 
pirmeiviškuoju, neprigulmin- 
guoju, ar laisvamaniškuoju, 
ar dar kaip kitaip, nes tautiš
kumo jame tur būt ir per mi
kroskopų nebegalėsime įžiūrė
ti.

VIS APIE TĄ KLERIKALIZMĄ
“Vienybė Liet.” redakcija 

5-ame numeryje stebisi, kodėl 
“Draugas“ nenorįs prisiimti 
klerikalų vardo. Tas var
das esąs visur Europoje pri
imtas vartoti ir jokio užgari
nto savyje neturįs. J klausi
mų gi, kas tai yra klerikaliz
mas, “Vien. Liet” atsako, pa
ėmusi iš enciklopedijos (“En- 

'ciclopedia of Religion and

katalikams 
tai reiškia, kad jie jų neger
bia. Patys gi kitų negerbdami 
negali ir sau pagarbos reika
lauti.

Mes visi sakome, kad mūsų 
srovėms reikia surasti bendrų 
papėdę, ant kurios susiėję, ga
lėtume surasti bendrų darbų. 
Bet pakol mes vieni kitus pra
vardžiuosime įvairiais savo 
pramanytais vardais, negi ga
li būti ir kalbos apie kokį nors 
bendrų veikimų. Išmokime vi
sų-pirma vieni kitus gerbti.

“DRAUGO” SUMANY- 
/ TOSIOS REFORMOS.

Laikraštis “Draugas”, nors 
ir buvo skiriamas labiausiai 
liaudžiai, darbininkams, ta
čiau daugeliui jų buvo nepri
einamas, sunkokas. Tas bu-

ikvaliai. Dabar - gi, to
kiam žurnalui atsiradus, šie 
mūsų gabieji rašytojai, gali
ma tikėties, dar padvejins sa
vo pastangas.

Neradome tam žurnalui ki
to tinkamesnio . vardo, kaip 
“Pažanga”. Tarp įvairių sra
vių šiandien daug labai kalba
ma apie pažangų: pažanga 
moksle, pažanga dailėje, pa
žanga socijalėje, ekonomijoje, 
politikos dirvoje ir tt. ir tt. 
Tik su ta pažanga atsitiko 
taip, kaip su tuo kuinu, per 
kurį čigonas norėjęs perlipti, 
tuo tarpu užsisėdęs ir nujo
jęs savo keliais. Šiandienų 
apie pažangų daugiausiai kal
ba ir su ja giriasi kaip tik tie, 
kurie gyvenime kuomažiausiai 
pažangos daro, kurių visa pa- 
žanga dažniausiai tuo tik ap
sireiškia, kad peikia ir šmei
žia vipus tuos ir visa tai, kas 
ne jų dudelėn pučia. Be to 
dar įvyko didelis iškreipimas 
pažangos supratimo. Anot 
daugelio tų pažangos rėksnių, 
šiandiena tikrai pažangus esąs 
tik tas, kurs atmeta gyveni
me religijų. Jie nori tverti 
gyvenimų betikybinį, stengda- 
mies surasti dorai kitokių pa
matų. Bet tas pats gyvenimas 
parodė, kad tikybos intekmės 
nusikratymas neša su savimi 
ne progresų — pažangų, bet 
regresų — atgaleivybę, nes 
nuo prakilniųjų idealų traukia 
žmogų prie žemesnių, egoistiš
kų siekių. Be to krikščiony
stės veikimas per 19 amžių 
ganėtinai parodė, jog tik ant 
Kristaus mokslo pagrindų at
sistojus galima eiti tikru pa
žangos keliu. Tiesa, ta pa
žanga nebus raudona, nebus 
rėkianti, šokinėjanti, bet bus 
tai tikra ir rimta pažanga. 
Kiekviena reforma ir pažan
ga turi prasidėti žmogaus šir
dyje. Tuo tarpu tik religijato labiausiai deto kad Drau- .f

ga.” turėjo patenku.*, beveik ę ’/rii,.
visą katalikiškąja .yianomenę: tvirt
.t inteligento, ir liaudį.' ž at ir |aibi,
“Drangan” rašinėdavo ir dar;,<patogos„ 
bininkai, nėję j y y 8 q IT rekalaujame jau ir sakyti, kad

T.1 8 ° vrr81’ y ljC»La- S t®8 žurnalą, eis tikrai tautib-
a.ų pastarųjų raštai dažnai | d
būdavo neinkandami darbiniu ,. ... . . - .____ . -
kams. Taigi paaiškėjo reika
las leisti skyrium inteligen-'J”" 
tams ir apskritai daugiau pra- (! 

■įlavinusiems — mėnesinį žur
nalų; tokio žurnalo reikalin
gumų senai jau jautė katali
kiškoji visuomenė:'

Tuo tarpu patį ‘Draugų’ pasi
stengsime padaryti kuopriei
namiausiu tiems mūsų skaity
tojams, kurie nėra ėję jokių 
augštesnių mokslų. Be to pa
sistengsime užkišti dar vienų

nybė netik kad nieko neturi 
priešingo tautybės idėjai, 1x4 

jų gaivina stiprina ir 
dapildo. O ir gyvenimas pa
rodo, kad tikintieji lietuviai 
geriau sugeba savo tėvynę 
mylėti ir jai dirbti, negu lai
svamaniai, netikintieji.

Visų tautiškai-kriščioniškos 
“Pažangos’ prietelių prašome 
remti naujai pasirodysiantį 
žurnalų savo raštais ir prenu
merata (metams $3.00, pusei 
metų $1.50, vieno numerio

spragų, buvusių mūsų laikraš- kaina 25c.). Adresas: “Pran-
tyje; įvesime darbininkų sky
rių, kur bus gvildenami opiau-

gas” Publ. Co., 1800 W. 4Gth 
st., “Pažangos” redakcijai

Z
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TĖVYNĖS AIDAS

KODĖL NUGELTOT

Kodėl nugeltot 
Žali lapeliai —
Kurie žaliavot 
Mažam sodnelyj!...

Kodėl nežvdit —■ 
Gėlių žiedeliai — 
Ko nežaliuojat 
Lapai rūtelių?...,

Kodėl negiedat — 
Soduos paukšteliai! ?... 
Kurie giedojot 
Tekant aušrelei!

Ar jus netekot 
Skardaus balselio, 
Ar pasirinkot — 
Kitų šalelę?...

Todėl negiedam 
Soduos paukšteliai,
Kad pasiskyrėni —
Kitų šalelę!

Dėlto nugeltom 
Žali lapeliai,
Dėlto nežydim

„Žiedai gėlelių...

-Kad mus pakirto 
šalta šalnelė — ~
Mūs grožių drasko 
Šiaurės vėjalis!

J. Šilkasparnis.

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE.
- PENKIŲ AKTŲ DRAMA.

Paveikslai iš lietuvių gyvenimo Amerikoje.
Vertė JONAS ŠIRVINTAS.

gyvenime pasakyk teisybę. < 
iVYŠNEVSKIS: Aš tau sakau vienų t— jeigu

tu nuo manės neatsikabinsi, (pereina i 
kairę): paminėsi! Girdi?

PRANAS: Girdžiu kaip pranašauji. Aš gi 
tau sakau, kad nežinau ar tu tiki j pra
garų, bet aš tikiu ir esu užtikrintas, kad 
jos raguotas gyventojas priruoš tau pas 
save šilčiausi kamputį, o jeigu nepriruo- 
štų, tai labai apsileistų savo pereigose.

VYŠNEVSKIS: Persergiu tave, kad tokiais 
juokais manės daugiau neužkabinėtum, 
nes vienu mostelėjimu parstumsiu ir ap
spjausiu, žemiau žmogiško išniekinimo 
(iše i na po kai rėš ).

PRANAS: Užbaigei? Apsilaižyk! Aš jau 
nuspjoviau! Geriau įsitasytuin spiautuvų

' tokį didelį, kaip pastai dideliu esųs... No
rėčiau žinoti, kur dingo tas Kaziukas. 
Vyšnia labai savo ateičia susirūpinęs. 
Kad mokėčiau telefonuot, tai tuoj užtele- 
fonuočiau pas jo geriausį draugų praga
re ir užsakyčiau jau išanksto jam vietų. 
Kada nusprognisiu, kad turėtų kur apsi
gyventi Tesisergsti! (išeina po dešinei).

Antra Scena.

(Galiūno namų virtuvė. Gilumoj suolas, skar
malais aptaisytas; ant jo guli Viktutė. Po de
šinei stalas, ant jo keli stiklai; po kairei kė
dė ir mažas staliukas, Viktutės žaisliukais iš
puoštas. Elzbieta trukdo vyrą, kad nei
tų į miestą.)
ELZBIETA: Neik šiandien, Juozuti! Lftbai 

tavęs meldžiu, neik! ,
VIKTUTĖ: Tėveli, tėveli! Paklausyk tamsta 

mamytės. Aš šiandien negalėčiau eiti jū
sų ieškoti.

GALIŪNAS: Gerai, gerai, vaikeli! Jau neisiu. 
VIKTUTĖ: Labai džiaugiuosi, kad tėvelis ne

žada eiti miestan..................... ............................
ELZBIETA (glosto Viktutės galvą): Karšta 

galvutė. Ar tau dar jų skauda?
VIKTUTĖ: Truputi skauda, bet nedaug (sie

kia tėvą):' Tėveli brangus!...
GALIŪNAS: Kas tau, mano vaikeli? 
VIKTUTĖ: Turiu vienų meldimų į tamstų. 
GALIŪNAS: Sakyk, širdelė, tėvelis padarys

viskų. Ko nori?

Stlndan’ n?^asa^*' btti»U! . TaįP Per-, ti ir plakti nepailstančiai ? Ir ištikrųjų ji nie 
sigandau, kad net dabar nesijaučiu sa- kad nepailsta sauvališkai, jei beut tik tada. 
vyje. kada jų suvargini ir priverti persidirbti. Šir

dis pasisilsi tarpe plakimų, liginoi taip kaip, 
kad ranka pasisilsi po įspaudimo vandens iŠ 
šlapinto abrusft.

tir 7Rii?rn a . i » • i v,............... Tabakas ir širdis. Y ru daug būdų, kuriaisRARROR^.’ a taiSi \a<'nai karstyJe klejoja, j galima širdį sužeisti. Vienas iš tų būdų vra 
BARBORA. Ar gydytojas pas jų buvo atsi-i tabako vartojimas. Tabakas sulaiko širdį vei- *

> IX v . įkG nuoleidžiai. Jei jaunas amino rūko, tai
ELZBIETA (nusiminus): Dabar ne, neturiu1 jis vargiai užaugs į tvirtų, sveikų žmogų. Ber-
rarrbra r 'b- i ! naičio širdis auga greit. Ir sužeidimas širdies
BARBORA. Reikia kuogreičiausia vėl pa- jaunystės dienose gali atsišaukti ir padaryti1 

kviesti gydytųjų. Tuoj einu ir pakviečiu.;leberį bile kokiame laike jo amžiaus.
Viskų, kų tik įstengsiu, padarysiu! Tuomi Alkolis ir širdis. Alkolis priverčia širdį 
kartu: pas,likit sveiki”! (išeina). plakti tankiau sir tuo pačiu laiku širdis per'

ELZBIETA: Vos tik neužmušė. 
BARBORA: Alpstu — atsiminus! 
VIKTUTĖ Mamytė, aš matau tėvelį! 

yra.
Čia jis

PIRMOSIOS LIETU
VIŲ TAUTOS TART- V
BOS PilTMASAI*
SUVAŽIAVIMAS.

no

\ 1KTUTĖ: Ar tėvelis neužmirš kų man priža-Į sidirba ir pavargsta. Gėrimas alkolinių *g<- 
dejo. As dar nesuvis pasveikau. Ach I1 rimų yra tas pats ka botagas arkliui. • itas 
te-nei-na te-ve-bs j inies-tų! Jisai tečiau, labai blogai atsiliepia ant širdies, nes širdis
išėjo. Mainyte, vėl eisiu ieškoti tėvelio, y ra priversta dirbti daugiaus, neg ji privalo 
Bet pabandyk taip toli nueiti! Pakeliui dpbti. Žmonės, kurie vartoja nikolį nr tai 
Įmsięsiu. Taip esu 'nuvargus! Tėveli, pavidale alaus, degtinės, vyno ir p., dažniau

n a/tZvt1!a I?.leldziV jūs!... aiaį miršta nuo uždegimo plaučiu (Pncumo
GALIŪNAS: Aš čia, vaikeli! Nėjau niekur!.......................
VIKTUTĖ: Dabar pažįstu ,tai mano tėvelis!

10-11 vasario, 1915 m.
10 vasario/ 1915 m., 3 vai. s, 

pietų Laikinosios Tautos 
Tarybos pirmininkas D-ras A.
K. Rutkauskas atidarė Tautos 
Tarybos posėdi Great North
ern viešbutyje, Chicago, 111.

J posėdį pribuvo: .
D-ras A. K. Rutkauskas 

(nuo Piln. Blaiv. Susiv.); 
Adv. A. Šlakis (nuo L. Vy--.

n- ji* i j u i -i »• ■> Kun. I. Kemėšis (nuoivaj vien til dėlto, kad alk. lis susilpnina si r-' i u i.- A \ T c.■ ■ ■ - • i S. L. R. K. A.); p. J. S. Valį ir kūnų 
Pervirs

TREČIAS AKTAS. 

Pirma Scena.

Sodno regnys.

(ineina iš kairės): VisurPRANAS (meina iš kaires): Visur įšgrios,- 
džiau to gero Kaziuko; niekur negaliu ra
sti. Kur jis galėjo prasmegti. Gal pas 
Stotkų su tuo pasmirdėlių Vyšnevskiu. 
Kad nors kartų nusikračius tos dielės. Vi
suomet tas latras Kaziukui pataikauja, o 
tas už viskų užmoka. Tai gudri lapė, o 
Kaziukas to nesupranta. Dar nors kartų 
kur jį susigriebęs, gyvam kailį numau
čiau. Tepasisergėja manės. Kartų jau 
gavo pilti, bet antru kartu, tai kaulus na
mo maiše parvilks. Tai šalaputras! (bai
mingai): Rodosi jisai ateina. Taip jis! 
(narsiau): Jis man privalo pasakyti kur 
Kaziukas, kitaip išpersiu kailį; tepažįsta 
ka's Pranas Lakštas. (Vyšnevskis ineina 
iš dešinės): Kur taip skubiniesi? Ar nori 
savo šešėlį pavyti? Tai stok! — Aš noriu 
su tavim pasikalbėti. ,

VYŠNEVSKIS: Gaila su pienburniais leisti 
laikų.

PRANAS: Žiūrėkit Saliamonas! Jeigu tu toks 
protingas, tai pasakyk kur yra Kaziukas?

VYŠNEVSKIS: Ar aš žinau? Kų aš turiu su 
tavo Kaziuku bendro?

PRANAS: Žiūrėkit koks šiurkštus! Prunk
ščia, kaip katė į šunį.

VYŠNEVSKIS: Gražiai į save išsireiškei; 
šuniu būdamas turi gerų uoslę, tai pats 
jį sergėk, o man duok ramybę, nes turiu 
savo reikalus.

PRANAS: Kų? Tu turi reikalus? Manau 
jau senai visus reikalus užbaigei ir da
bar pradėjai vogti. —

VYŠNEVSKIS: Nešauk vilko iš girios, kad 
neprarytų.

PRANAS: Žiūrėkit kaip greit! Iš katino vil
kas, o paskui jau meška, dramblys... na, 
na, nesipusk tai baisiai, nes kaip moste
lėsiu ranka, tai sprogsi.

VYŠNEVSKIS: Verčiau užspringtum snukio 
neaušydamas. Ant galo šuva gali loti ir 
ant doro žmogaus.

PRANAS, (pašiepdamas): Ant doro žmogaus? 
Ištolo švieti savo dorybėmis. Mano senas 
dėdukas sakydavo, kad doru žmogum va
dinama tas, kuris turi protų ir išauklėji
mų, o tu neturi nei vieno, nei kito. — 
Na pasakyk kokiuo tikslu tu rašei laiškų 
mano merginai, Bružaitei?

VYŠNEVSKIS: Aš jai nerašiau jokio laiško. 
PRANAS: Taip, rašei. Rašei, kad jų išsive

si į tolymus, tolymus kraštus; gal ir ma
ne sykiu paimtum?

VYŠNEVSKIS: Žiopliuk! Girdėjai, kad 
skambina, tiktai nežinai kurioj bažnyčioj.

PRANAS: Na, o dabar pasakyk man kur yra 
Kaziukas?

VYŠNEVSKIS: Sakau tau, kad nežinau. Ne
mačiau jo visų dienų.

PRANAS: Tai neteisybė - 
VYŠNEVSKIS: Kų? Tu 

vadini?
PRA N A S: Pats gi rdė jai! ?

kad tu tik-kų jį dabar matei. Jeigu nori iš
vengti nesmagumų, tai nors kartų

tai melasi 
mane melagiam 

Esu užtikrintas,

savo
f

VIKTUTĖ 
čiuoja!
o jis Viktutės lūpas; ji apsikabina tėvą 
abiem rankutėm): Teprižada man tėvelis, 
kad daugiau pas Stotkų neis.

GALIŪNAS: (išsiliuosavęs iš mergaitės ran
kučių ir žiūri į ją gailestingai): Šiandien 
jau ten neisiu, būk rami. Gydytojas sakė, 
kad turi ramiau gulėti, (meiliai): Gulėk!

VIKTUTĖ: Ačiū, tėveli! Aš tuoj išgysiu. 
Gydytojas prisakė pagulėti kokias dvi, 
tris dienas. '

ELZBIETA: Dėlto, vaikeli, kad negautum kar 
štį... Juozuti, ar nesidžiaugi širdyj, kad 
Viktutei prižadėjai neiti? Aš manau, kad 
taip.

Taip, Elzbiečiukė, bet esu jau 
kaip dvasiškai taip ir fiziškai. 

Kuomet aš šalia jos stoviu, tai man ro
dosi, tartum aš su kiekviena valandėle nu
stoju proto. Tiktai penkta valanda, kaip 
išgėriau degtinės stiklelį ,o rodosi tartum 
penkias dienas būčiau negėręs. Aš be jos 
gyventi nesugebu. Eik, parnešk man tru
putį.

ELZBIETA: Brangusai Juozuti! Nenorėk, 
kad mano koja peržengtų tos bjaurios lin
dynės slenkstį.

GALIŪNAS: Ne, Elzbiečiukė, ten ne vieta 
garbingai moteriškei. Pašauk kų kitų, te- 
parneša man degtinės, nes kitaip mirsiu.

ELZBIETA: Juozuti, te! Išsigerk juodos 
kavos, tai truputį tavo troškimas pra
nyks. Aš nedrįsčiau tau duoti degtinės, 
nors tu ir mirtum.

GALIŪNAS (ima drebančia ranka iš moteriš
kės kavą ir išgeria vienu mauku): Ačiū, 
tau brangioji! Ach, Elžbietėlė, kokiu aš 
tapau nelaimingu tos degtinės vergu. Do
vanok man, bet nesistebėčiau, kad aplei- 
stumei ir aš dingčiau kur nors patvoryj.

ELZBIETA: Kų? apleisti tave? Niekuomet, 
Juozuti 1 Juk prisiekiau prieš Dievo au- 
kūrų tau ištikimybę, nors tu ir prašalinai 
nuo manės gimines ir pažįstamus ir pats 
virtai pasaulio pajuoka: pasilikai pasi
gailėjimo' vertu gailestingi] ir niekšų — 
juokdarių šmėkla, tečiau tavęs neapleisiu. 
Esu tavo moteriškė ir pasitiksiu jaja iki 
karstui, nors virtau moteriške...

GALIŪNAS: Girtuoklio! aTip! Sakyk atvi
rai, Elžbietėlė, nes tiesa.

ELZBIETA: įsivaizdink sau, Juozuti. kaip 
turėjau kantkintis, matydama tave kartas 
nuo karto skęstantį girtuoklystės bango
se, Kuomet taip augštai stovėjai žmonių 
akyse ir buvai visų godojamas, bet tas 
prakeiktas įprotys išlėto ir nematomai nu
traukė tave į visuomenės išgamų. Kas ga
lėjo tikėti, kad tas doras patogus jauni
kaitis, kokiu buvo Juozas Galiūnas, į ke
lis metus galės pavirsti (pasigirsta ui 
durų klabmimas): Nurimk, Juozuti? 
(kviečia): Meldžiu!

BARBORA (ineidama iš kairės): Tebus pa
garbintas Jėzus Kristus! Kaip gyvuo
jate, Elžbietėlė! Ar sveiksta Viktutė?

ELZBIETA: Nusiminiau, nes šiandien jaučia 
si daug bloginu. ,, i

BARBORA: Ar taip? Kaip tai man liesina

Pirmiau tėvelis mane tepabti- 
(mergaitė bučiuoja tėvui ranką,

GALIŪNAS
sunykęs,

siliauskas (nuo Liet. R. K.Pasilenkite, tėveli, aš jum noriu kų pasa
kyti, kad mamytė negirdėtų. Ji neprivalo 
tai girdėti, nes labai nusimintų.

GALIŪNAS: Ką tokio? Klausau!
VIKTUTĖ: Aš jau nepagysiu. Aš — mirsiu, kili

kalba, Juozuti? [damas, dar kitų sykį kada pavaikščioji ir dar dėl svarbių priežasčių negalįs
VIKTUTĖ: Tėveli, nesakyk! Aš pasakiau,kada greit pabėgėji. Surask skirtingumų, kiek atvažiuoti. Atsiuntė savo įn£ ■ 

tiktai jums vieniems. Mamytė ir taip iš, sykių į minutę muša pulsas kiekviename atsi- Šimus laišku.
rūpesnių suvargus. Tėvelis man prižade-1 tikime.

išsimankštinimas. Mankštintis
yra tai natūralia būdas paskatini’ širdies pla- edeiaeijos); p. J. Lukoševi- 
kimą. Jei gali savo pulsą suskaityti, žiūrė-l(‘*us (nuo Sūsiv. L. R. K.', A.), 
damas į laikrodį — padaryk tai keturis sy- Kun. Jakaitis (nuo Piln\ BĮ. 

vienų sykį sėdėdamas, kitą sykį stove- Susiv.) atsiuntė lgiškų, kad

jo, kad daugiau neis pas Stotkų iki aš 
pagysiu. Aš nenoriu niekad pagyti; no
riu, tėveli, kad daugiau į smuklę neitum. 
Stotkus taip smarkiai mane užgavo, bet 
gerai, kad tėveliui nepataikė, nes jum bū 
tų labai skaudėję. Bet tėvelis ten daugiau 
neis. Gerai bus, mamytė, kų? (užmiega). 

ELZBIETA: Ar girdėjai kų ji sako, Juozuti? 
GALIŪNAS: Ji klejoja. — Ant galo 

teisybę sako.
ELZBIETA: Jeigu ji numirtų?...

(Toliau bus)

. . . Iš kun. Misiaus (nuo L. R.
Jauniems žmonėms yra pavojus mankštin- K. PMer-) ut# jokioa H_ 

tis per daug ir per ilgai ant syk be su-' • *- • * *. i .stojimo. Bernaičiai .......nlos' Ks,ųstu
kitų syk bėga perilgai, kad bent antros die

nos rytų atvažiuotų į Chica-

gal ir

Sveikatos Skyrius
Dr. A. L. Graičūnas

LEKCIJA XIV.

Kraujas ir takai, kuriais kraujas plauko.

Kraujas yra raudonas skystimas, kuris 
plaukioja po dideles ir mažas gįslas mūsų 
kūne. Pačios didžiosios gįslos randasi arti 
širdies. ' ’ttos gįslos, per kurias kraujas plau
kia iš širdies į kūnų Vadinasi “arterijos”. — 
Tos-gi gįslos, per kurias kraujas grįžta į šir
dį vadinasi “Venos”. Širdis nuolat pumpuo
ja kraujų į arterijas. Kai-kurios kraujo gįslos 
yra labai mažos, ištikrųjų yra taip mažos, 
kaip laibiausis siūlas arba vortinklis.

Kraujas turi nesustojančiai plaukti visų 
laikų. Širdis visada veikia, idant kraujas ne
sustojančiai plauktų per arterijas ir atgal per 
venas. Širdis pumpuoja kraujų daugel sykių 
į mnutų. Jūs galite patys suskaityti, kiek sy
kių širdis plaka į minutę, pridėdami ausį prie 
kito žmogaus krūtinės. Gali taip-pat gerai 
suskaityti širdies plakimų paimdami rankos 
riešų. Nesjieše yra arterija, kuri prie kiek
vieno širdies plakimo papilnėja arba pasikelia. 
Paklausk užaugusio asmens, lai tau parodo, 
kaip galima yra jausti arterijos papilnėjiinus, 
kuriuos mes vadiname “pulsas”.

Kraujo darbas. Svarbiausis kraujo dar
bas yra tai išnešioti į visas dalis kūno tuos 
dalykus, kurie yra reikalingi idant palaikyti 
kūnų geroje tvarkoje. Kraujas ineina ir su
geria oxygenų, kurį vėliaus išnešioja į visas 
kūno dalis. Ir sykiu palieka plaučiuose nuo
dingas išmatas, kurias surenka kraujas, plau
kiodamas po visų kūnų. Šitos nuodingos iš
matos yra vėliaus išmetamos kvėpuojant. 
Kraujas taip-pat ineina pilvan ir į žarnas ir 
surenka ištirpdytų maistų, kurį vėliaus taip- 
pat išnešioja į visas kūną dalis, kaip tai: i 
smegenis, kojas, rankas ir abelnai į kiekvienų 
kūno dalelę.

Kraujo spalva. Yra kai-kurie dalykai, 
kuriuos mes galime kraujuje patėmyti. Mes 
matome, jog kraujas yra raudonas, paprastai 
skaisčiai raudonas. Kada žmogus suserga 
pav. drugiu, tai kraujas nėra skaičiai raudo
nas. Mes privalome padėti visas pastangas, 
kad padaryti kraujų skaisčiai raudonu. Žai
smės, darbas tyrame ore, sveikas maitinantis 
maistas ir saulės spinduliai yra tai geriausis 
būdas pagerinti kraujų ir visų kūnų.

Kraujo sukrekėjimas. Dar yra kitas da
lykas, kurį kiekvienas gali užtėmyti, kas link 
kraujo. Jei įsipianni ir už valandėlės kraujas
sustoja tekėjęs. Ar vanduo iš krano sustos 
bėgęs pats per savi, jei kranas bus atsuktas! 
Kraujas pats per savi sustoja tekėjęs, kada 
susižeidi. Ir tas pasidaro per sukrekėjiiuų. 
Sukrekėjęs kraujas užkemša perplautus kran
jo indelius ir tokiuo būdu sustabdo tolesnį 
kraujo tekėjimų. Ir šitas būdas užsikimšimo 
yra vadinamas “sukrekėjimas”.

Širdis. Širdis yra stebėtinai akyva pum- 
pa. Dienų ir naktį bepaliovos sako, “Lup- 
dup”,"^- lup-dup”. Metas po meto plaks ir 
plaka, kiekvieno ir mūs širdis. Kada miega
me, tai ir tada širdis plaka, nors trupučiukų 
lėčiaus. Ar įstabu, kaip Ui gali nuolat plak-

et vydami vienas kitų arba mėgindami plaukti Piaso™^a’
•’ lenktyniaujant per toli nuo kranto. Mes pa- 110s -

žinojom mergaites, kurios šokinėjo per virvę
taip ilgai kol nepailsdavo suvis. Visa tai yra | Suvažiavimo pirmininku iš- 
per sunku jaunam asmeniui su neišaugusia rinktas D-ras A. K. Rutkau- 
širdžia. Mankštinimas ištikrųjų yra naudin- skas, sekretorium kun. F. Ke- 
gas ir reikalingas, jei mankštinasi reguliariš-' mėšis.
kai ir neperdaug ant sykio — tas yra gerai | Posėdis pradėtas su malda 
širdžiai, nes jų sutvirtina, bet perdaug man-,“Tėve mūsų”, 
kštinties yra kenksminga ir tas dažnai taip, Atkalbėjus maldų, iškilo 
toli nueina, kad ir pataisyti negalima. klausimas, ar ‘‘Tėve mūsų”

Žmsiąs Kada Įsipmuni piršteli, tai krau- j atkalb4jtaa, sudaro tokį pre_ 
jas bėga. Bet nepoilgam uzkrek.a kraujas .r 1 c(.dent kurs m0,.ahsįai ver8_ 
sustoja bėgęs, jei bent zaizda butu labai gi- . . • , - - - m ,
Ii, tai kraujas nesuspėja sukrekėti. lr ™us busimuosius Tautos

Maži įsipiovimai. Jei žaizda yra tik ma-' rarybos suvažiavimus pradė- 
ža ir kraujas teka liuosai per trumpų lai- su malda. Iš visų pusių šį 
kų, tai nenumazgok apkrekėjusio kraujo nuo klausimų apsvarsčius, susirin- 
žaizdos. Jei ir plautumei vartok atvirintų kusieji galutinai priėjo prie 

"Čystų vandenį, ir tada tai nuimk apkrekė-į tns nuomonės, jog šis preee- 
jimų švariu baltų drabužiu prieš aprišimų žai-1 dentas praveda kelių tik kri- 
zdos. Mes sakom švariu drabužiu, nes ne- kščioniškų nuomonių Tautos- 
švarus drabužis gali turėti ant savęs mi- Tarybos nariams. Visiems gi 
krobus, kurie gali Įsigauti į atvirų žaizdą ir kitiems Tautos Tarybos na^ 
įšaukti uždegimų. Mes sakome švarų, baltų ■ j-jams turės būti paliekami. : v. . i I A a iuico mūvi v
drabuzj vien dėlto, tad balt, drabužį yra len-ipi|na,1aisvė
gva pažinti, ar vra švarus ir nesuteptas. , dalyvauti krikščionių maldoje.Jei tau pftsitaikintų įsipiauti tokioj vie-j 
toj esant, kurioje neturi parankiai švaraus 
drabužio, tai paimk skudurėlį ir pavirink ko- Paina^ai- U° dgų n nuodug- 
kias 10 minučių vandenyje, tada jis pasidaro1 ldU^ svarstymų buvo priim- 
liuosas nuo mikrobų, nes verdantis vanduo šitokia ‘‘Tautos Tarybos 
užmuša visus kenksmingus mikrobus. Amerikoje” konstitucija.

Gili žaizda. Jei kartais įsipiautum ar su-! j DEFINICIJA 
sižeistum labai giliai ir kraujas pradėtų bėg-' r a t ' l
ti labai smarkiai, tai neišsigąsk, bet tuojaus! ' arimas?
padaryk šituos du dalyku: jei giliai įsipiautum j “ kautos Taryba Ameriko- 
mei, ar kaip kitaip įsižeistiimei rankon ar ko- je” yra viršiausioji ir cen- 
jon, tai tuojaus užrišk užverždainas kietai ko- tralinė Amerikos lietuvių or- 
kiuo nors daiktu apie kojų ar ranką, aukščiau ganizacija, vienijanti, tvarkan 
žaizdos — kietas užveržinias sulaikys kraujo ’ ti ir vadovaujanti visam tau- 
bėgimą. Tada kuoveikiausiai bėgk pas gydy- tiškam Amerikos liteuvių vei- 
tojų — arba gydytojų pašauk pas save.

iandą užveriama žaizda (arba Trismus 
*= spasmodiškas mėšlungis burnos ir gerklės 
raumenų). Yra dar vienos rųšies žaizda, kuri 
yra labai pavojinga. Nors yra labai maža 
žaizda, ir per dažnai taip maža, kad beveik į 
jų neatkreipiama domos. Kada bernaitis už 
mina ant vinies, tai pasidaro labai maža žai
zda ir į jų beveik neatkreipiama domos, ir ku
ri matomai greit užgįja. Tada tai bernaitis 
pamiršta apie tai, ir kada atsimena, ta jau per 
vėlu yra pagelbėti; nes užsimiodina kraujas 
ir pasidaro spazmftdiškas mėšlungis burnos ir 
gerklės raumenų ir bernaitis miršta baisiau
siuose kankinimuose ir skausmuose. Tad matai, 
koja ar vinis turėjo ant savęs taip vadina-

Svarstoma Tautos Tarvbos

kimui.

II. TIKSLAS IR . 
VEIKIMAS.

1. Ypatingas Ar artimiausia 
‘‘Tautos Tarybos Ameriko
je” tikslas yra išgauti Lietu
vai politiškų laisvę.

2. Kadkngi Amerikos lietu
viai — tai tik šaka Lietuvos 
medžio, kuri tik patol bus gy
va, pakol trauks sultis iš Tė
vynės dvasios kamėno — tai 
ir Tautos Taryba Amerikoje 
veiks išvien, palaikydama dr

X

ums ‘‘Tetanos mikrobus” ir šitie buvo įstumti Ūmiausius ryšius su panašia 
per odų į kraujų. Kada pasitaiko panašios i rLautos įstaiga Lietuvoje (vis 
rųšies žaizda ingyti, tai visada vaikas turi {viena ar ji būtų vieša, ar slaj 
pasisakyti tėvui ar motinai, ar kam nors ki- ta).
tam, kuris nuvestų pas gydytojų. , 3.

Panašios rųšies žaizdos dažnai pasidaro koje
šaudant iš pįštalietų, fajarverkių. šimtai vai-Įgįaig Amerikos lietuvių reika-.

‘‘Tautos Taryba Amerfl, 
’ rūpinsis visais viešai-

kų susižeidžia 
July) šventės.

laike 4 d. liepos (Ėourtlro lais, k. a. politikos, švietimo 
auklėjimo (tautos dvnsio-

Ar manote, kad tokia paminėjimaa Sven-L, 6,.ganiza,.ijų ir k. 
, kuris užmuša tiek vaikų yra protingas? ” 4 **ęantoa Tarybatės,

Žinoma, kad ne,
Žaizdos nereikia aplipdinti kokiu nors

plasteriu ar kitu daiktu. Daugi ausin ka gali 
padaryti be gydytojaus, tai aprišti švariu, bal
tu, minkštu skudurėliu. Idant negauti kraujo 
užnuodijimo, visada privalai kreipties įias gy
dytojų, kad ir sn mažiausia žaizda.

(Toliau bus.)

Ameri
koje” šelps pagal išgalės vi
sus svarbiuosius TėvynėR už
manymus ir darbus tautiškos 
kultūros kėlime.

ni. -‘‘TAUTOS TARYBOS 
' AMERIKOJE” SUSI

TVARKYMAS.
1. ‘‘Tautos Taryba Ameri

koje”, kaip organizacija, iš
šaukta gyvybėn Chicagos Po
litiškojo Lietuvių Seimo 21 ir 
22 rugsėjo 1914 metų — 
vo susitvarkymo pamatari de
da to seimo nutarimų, pag^ 
kurio visos didžiosios legalUk

» K
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kos Amerikos lietuvių organi
zacijos, turinčios teisę steigti 
kuopas Suv. Am. Valstijose, 
rinks į Tautos Tarybą dviems 
metams savo atstovus: orga
nizacijos, turinčios įvairiose 
Amerikos Suv. Valstijose ne
mažiau, kaipo 1,000 narių — 
rinks po 1 atstovų, gi organi
zacijos, turinčios nemažiau, 
kaip 5,000 narių — rinks po 
2 atstovu.

2. Tautos Taryba yra orga-

rytos narių.

11 vasario Tautos Taryba, 
pradėjusi posėdį 10 valandų, 
svarstė sumanymų milžiniš
kos peticijos į tautų ir valsti
jų atstovus, susirinksiančius 
pasibaigus Europos karei. Po

kviesdami prisidėti prie to ko
miteto. Ir štai į kelias de
šimtis laiškų, kurie, kaipo at
sakymai atspausdinti toje pa
čioje Rymo apžvalgoje. Jų 
autoriai sakosi sau už garbę 
turį prigulėti prie to komite
to “Pro Polonia” ir pasiža
da pasidarbuoti kiek galėdami

I
turi būti naudingos žmonėms,' pųsakoja genis darbus, toliau 
arba kitais žodžiais valdinin- pradeda pasakoti svetimus 
kai, karaliai, prezidentai, par- nusidėjimus, būk visi žfhouės. 
lementų atstovai privalo bū- negeri, kad jų skriaudžia ir 
ti patys dori žmonės ir doros tt., galop plepa visokius niek- 
įstatymų prisilaikyti žmonių niekius. Šliupo “išpažintis

Vasario (Feb.) 18, 1915. N. 8 .... — — - --------------- —<

zieju, kuris meldėsi: Ačiū TauĮlyje vietų plėšikų suversti daik- 
Dieve, kad neesmi kaip kiti j tai išmėtyti rodo, kad tiems Sino- 
žiiionės... Jei turi kiek sąžinės, i •** pipigų rūpėjo dąr ki
tai sek vely tų muitininkų, ir, >,ds dalykus, bet kas? Apie tai

ta peticija turėtų pasirašyti ’ jo prukilnaus tikslo įvykini- 
kuodidžiausias lietuvių skai-' mui.
čius. Sumanymas priimtas 
vienbalsiai. Suredegavimui pe lenkai, 

nizacija bepartyviška, turinti ticijos teksto išrinkta komisi- ktinas pavyzdys 
vienyti visas Amerikos lietu- ja iš 3 žmonių: D-ro Rutkau-,
vių sroves. Taigi įvairių sro- sko, Ad. Šlakio ir kun. F. Ke- į ------------
vių lietuvių organizacijos,1 mėšio. Komisija atspauzdins;

štai kaip puikaLdarbuojasi 
Lietuviams pilnai se-

A. Vk.

valdyme. Ten (3 “Dr.” ri.) nei kiek nekitokiu. Štai ji 
aš pasakiau: ar gi “V. L.’*!drauge su nuodėmklausio pa- 
nežino, kad gali būti doras statomis:
monarchas, o nedoras respu
blikos prezidentas, arba atbu- 
lai imant. Monarchijos pilie- 
čiai gali būti nedori, o '
blikos dori" ir atbulai. Visiems, dreba 
kurie nemano drumstame van-1 xj 
deny žuvų gaudyti, aišku, kad 

•aš tais sakiniais negyriau nei

mušdamasis j krūtinę, sakyk: 
Dieve pasigailėk manęs seno 
“griešninko”.

ligšiol niekas načino.

Dauguma nužudymo kaltę me
ta ant •• juodrankių” darbo. Kiti 

Nuodėmklausiu. t pasakoja apie kokius ten apie
---------- -------------  klebonijų slankiojančius -^žmonės

, Į Žak rast i jonas praneša, kad ke-
Šliupas. Senatu pasenau. A A KU„I00 roQZ0 u., p,W
ui ne stebuklai. Visi pasen- 

Akių šviesa nebetar- 
mau. Rankos mano 
Nebegaliu daug rašy-

NUZUDYMA8.

Nvvv Britain anglų laikraščiai 
“Nevv Britain Herold” ir “The 
Hartforth Couraat” ganu smul
kiai aprašinėja baisiųjų Nevv Bri- 

Kunigas. Maža bėda, dūkta- tam žmogžudystę, kurion aukomis

žmogžudystę 
paa kunigų atėjęs koks ten žino- 

Jgus, kurio klebonas neįsileido.

Kun. Žebris gaudavo seniau 
j grumuojancių laiškų. Viename 
lis tokių laišl.ų nuo jo reikalauta 
kelių tūkstančių dolerių.

kaip vyrų taip ir moterų, ga-jtam tikrus lapus ir išsiimti-į “VIENYBĖS LIETUVNINKŲ” i vienos valdžios formos, kad oš rp- Kad ir nieko daugiau ne- puolė kun. .1. želn-is ir jo šeimy-i Kai-kurių iš 
į valdžios formų žiūrėjau indi- parašysi, skylė danguje delei ninkė Jieva Gilmantaitė. Kunigo kojiniai parodo,lės rinkti į Tautos Tarybų sa-lnės į lietuvių kolonijas drauge 

su nurodymais, kaip rinktivo atstovus.
3. Organizacijos savo atsto- j tuos parašus,

liudininkų pasa- 
kad kiui. Žeb-TUŠTI ŠŪVIAI.

“V. L.” pirmame šių metų 
numeryje išreiškė daug am.

Tautos Taryba pavedė pir-, Uctuviams nni _
įnininkai ir sekrętonui kreip- bnv(, ,abai _ akyse minios patenkinti, gali-

Išimtinuose atsitikimuose,; ties i valdybas tų oigamzaci-1 iink(,jjrnaiS kad “dora ma iškreipti svetimus žodžius
k. a. numirus by kuriam Tau- 3M, kurios li^iol^ dar^neprisi- įrįunifuos ant daugelio tflk- *r prasmę ir nesidrovėti vie- 

staneių metų, o gal ir ant vi- pameluok Dar sykį ‘‘V. 
įsados”, kada “užžvdės demo-|L ” primenu, kad ji linkėda

yus į Tautos Tarybų rinks sa
vo seimuose.

vę rentiškai. “V .L.” norinčiai to nepasidarys. Lietuvių Ii- ž»‘brio ir jo šeimyninkės lavonai ris ko tai bijojęs, kų tai jautęs, 
žmones suvadžioti ir savo ko- teratūla nei kiek nenustos. buvo Pir,uiausia atrasti mokyto- Vienoj vietoj kunigas žebris

Teruu t N°jim$ katalikų klerikalais ’Ytin, dar laimės. Mažiau bus į j88 Onoa (’utauskade8’ kar‘ ,sry-;RwkV». kad turėjęs nemažai bai- 
* • - . . / ’ ... ! vi vi* • i to, Dcsuld.uk<kun<i nieko is klcbo- j nies upsilunkius pns jį trimsšlamštų ir papiktinimo. Kų 

daugiau ? nijos išeinant, nuėjo į klebonijų stipriems vyrams apie vidurnak-

tos Tarybos nariui ar t. p. —įdėjo prie Tautos Tarybos,
Tautos Tarybos narį gali iš- j kad išrinktų savo atstovus 
rinkti tos pačios organizaci
jos valdyba, tečiau tik laiki-. „ "V. Jj." reuaktorius šimpa- —✓—. c------------
nai, iki artimiausio tos orga-j °j° seimo tu’inai \ei ' tissuoja daugiau su demokra- P0111^8^ teisybę. Katalikų 
nizacijos seimo. į Jį ir suorganizuoti nuolatinę vaWžįa mano nuo_ tikėjimas pats savyje ir savo

5. Tautos Taryba gėrės-. Tautos Tarybų ispi '/ausi. ieko prieš tai sveikas moksle niekados negynė ir
niain visų reikalų vedimui iš- i savo uždavinį, pavede visus; tas tur6ti

. 1 1V11A ntlUAl I O 11TAQ -*■

ei. Laikinoji Tautos Taryba, kratiškos reSpublikos”. Kad nmAm.lietuviamsmeilės,tie- 
u-i buvusi jngahota Ųlucagos po- „ redakt -s simpa. sos ir teisybės, pati pirmutinė

renka iš savo tarpo vieniems 
metams pirmininkų, kurs esti 
kartu ir iždininku, jo padėjė
jų ir sekretorių.

6. Tautos Tarybos suvažia 
rimai esti kas 
mėnesyje

reikalus nuolatinei Tautos 
Tarybai. Del išlaidų, pada
rytų sušaukiant pirmų šuva- Į 
žiavimų nuolatinės Tautos 
Tarybos (apmokėjimas atsto- 

met vasario j vų kelionių, kambario ir k.) į 
bus inteikta sąskaita Tautos

pasiteirautų ar ten kas blogo ne-, t.vj, kurių kunigas neįsileido 
Šliupas. Dirbau, dirbau ir (atsitiko, dar labiau ji susirūpino, vidų, tik pro langą užklausė ko 

pasenau bedirbdamas. ~ kada rado klebonijos duris uždą- jie nori. Pasisakę atėjo sliūbo

Kunigus. K j daugiau? 
t Šliupas. Gelbėjau mokslei
vius, slauginau senuolius, kaip . bono. -Šneiderienė pasakė,

1 štai Dembskį, gelbėjau betur
i čius. Buvo laikas kada net tei atrodė nepaprastu ir jinai pa-Į

rytas ir tuojaus nubėgo pas kai- imti. Bet tarp jų nebuvo mergi- 
minką Šneiderienę ir pradėjo pas nų. Tad kunigas jų neįsileido, 
jų teirauties ar nematė jinai kle-1 Kun. Žebris su savo parapijie-
ne. Visas tas dalykas Gutauskai-] ?'“"* Iriausioj šautai-

koj, buvo jų gerbiamas. Nema
žai duodavo ir savo pinigų para-

kad

• . •„Gudino i savo ceverykais dalinausi su «rx.o dasigauti i klebonijos vidų. ••iei-1 mekados negins monarehiskos A „ ,, . , . . ruošJ i i.- ... , i jais, kada tik viena pora pats l™ skiepo vieną langa jai pasi-: .... .gu “V. L.” tvirtina, kad de-jvaldžios, respublikoniškos, de-lį .’ 4 P S P sihki
i mokratija tai būtinai sinoni-' mokratišos, arba kitokios. Ka-

reikalams. Buvo tokių at
sitikimų kad dėjo po kelius tūk- 

bažnyčios
sekė dasigauti i kleboniją ir t , .. , ,

_ Ikelių ypatų lydima užėjo viršum.’^nC1US J bažyios taisymus. 
' Kunigas. Tai gerai, bet tė- Pirmame kambaryje jie užėjo i k»m,aĮ,‘Jouū lueks ant JO ueker- 

myk daktare, per išpažintį klebono lavoną ir persigandę tais ’8?0, tai Cia 8UPra“tania, kas kitas
(mas doros aš piieš tai griež-1 talikų tikėjimas gina ir gins: 
i tai protestuoju ir tvirtinau 3 j teisingų valdžių, neatsižvėl-

“Drattgo” numery, kad de- £’ant ar ji turės karalių ar nereikia girtis savo gerais'pačiais keliais išbėgo lauk. Tuo 
mokratiška valdžia gali būti (prezidentų savo galva. Pa- darbais. Blogus savo darbus jaus buvo duota žinią policijai, j Kunigo žebrio nužudymas su-

ji nužudė.

7. Esant svarbiam reikalui, Fondo Valdybai (kuri ligšiol, 
gali būti šaukiami nepaprasti'ir buvo laikinė Tautos Ta- !

ir nedora. Arba kitais žo- vieni katalikai savo politiš- reikia sakyti.

Tautos Tarybos suvažiavimai, ryba). 
tečiau tik pritarus tam didžiu
mai Tautos Tarybos narių.

IV. TAUTOS TARYBOS 
IŽDAS.

1. Tautos Taryba turės sa
vo iždų bėgamiemsiems reika-'
Iams, k. a. raštinės reikalams, į 
padengimui kelionės lėšų Ta- dj
rybos narių, nusamdymui su- _______ ___
važiavimams vietos, telegra- !
moms ir tt. Į tų iždų turės ;TAUT,ŠKAS LENKų VEI.

džiais, kad demokratiškos val-tk«ose įsitikrinimuose gali snū
džios gali būti despotiškos ( Patizuoti tokiai valdžios for-
valdžios,

• * • : lygiai k?.ip
Tautos Tarybos pirmininką; °V5archų ir kitų’ Pati Val?

išrinktas D-ras A. K. Rutkau- j 
skas, jo padėjėju J. S. Vaši-; 
liauskas ir sekretorių kun. F. į 
S. Kemėšis.

Posėdis uždarytas 12:30 v.
iena.

Policmonai apsilankę kleboni-1 judiuo viso New Britain gyvento- 
. ' .. . ,. .. joj. patyrė, kad kun. J. Žebrio^"8, Visi rfiPina9i, kad būtų su-

Šliupas. Ana apgaudinėjo :nužudymas atsįhuvo prit> baisių t sekta kas papildė tą baisią žmpg-

ali būti despotiškos ( niaL kuri jiems patinka. “V
monarchiškos, L.” tvirtindama, kad krikščio- gi Zluoues- 

nybes prasme susilieja su de- 
mokratiška forma skaudžiai

mane, skriaudė mane nedėkin- 
Tuos kuriuos aš

aplinkybių. Klebonija, kurioj gy- žudystę- Miesto majoras skiria

ir veno kun. Žebris randasi prie! dolt‘ril? <am’ kuris suseka

džios forma nėra nei dora, nei 
nedora. Valdžia pasidaro į klysta, ir aš jai pačiai sutei-
nedora tuomet, kada jie nedo
rus įstatymus leidžia, netei-

! kčiau klerikalų vardų.
Kaip lyginai pavadinčiau

singai su žmonėmis pavaldi- klerikalais tuos kunigus, kurie 
niais elgiasi, kad neužmoka į guldytų galvas vien tik už mo- 
žmonėnis pagal jų nuopelnus,; narchiškų valdžių, tikrindami, 

i kada neužsitarnavusiems duo-1 kad jie tų daro vardan krik-

gydžiau nunešė man 16,400 396 Church gatvės ir turinju aug-įzmogžudžl1^ Plakus. Vieno te- 
dol. Tūli iš beturčių pavirto jštu ant abiejų po keturius kam-Įa.tro savininkas 100 dolerių ir 
šiandien į turtingus; ar jie j barius. Kunigo Juozo Žebrio la- P’ptuv is Skritulskis 100 dolerių.

Nejvona-s rasta pirmame kambaryje' Policija uoliai daro tyrinėjimus,skolas?sugrųzmo man
praturtę skurdžiai dar mane P1'*0 pat durų ir baisiai kraujuo 

paplūdęs. Daktaras

mokėti metinį mokesnį visos 
organizacijos, siunčiančios at
stovus į Tautos Tarybų — 
nuo Įri^kvieno siunčiamo at
sto va<po$25.00 kas nasetai.

2. Jeigu tų metinių mokes
nių neužtektų padengimui vi

KIMAS SVEČIOSE ŠALYSE.
da augštas vietas etc.

3 “Draugo” numery, pri

i ligi aikui viskas bus užlaikomaI , ■ • .
q įpasJaptvj, pakol nebus atideng-se paplūdęs. Daktaras T. .,

Vrigf. apžiūrėjęs lavoną, surado,!0 tikrieji'pėdsakai 
Labai man gaila, kad dvi kuplikos vra persmeigu-į Tikimos, kad ši baisi žmogžų- 

Bet dakta-įsios kunigo krutinę ties širdimi,! dvstė bus atidengta, žmogžu- 
re, per išpažinti nereikia sve- tolymesnis tyrinėjimas parodė, j džiai bus sugauti, bet kol kas 

ščionybės. “V. L.” primin- trinas nuodėmes pasakoti, bet kad kunigas Žebris buvo nusau-.dar jokių žinių, jokių ženklų ne

išjuokia...

Kunigas, 
jei taip atsitiko.

nau Kristaus žodžius “ati- ■ savo, savo nuodėmes išpažin- tas keturiomis kulipkomis, be to pasisekė surasti.
kišdamas L.” keistam duok Caezariui, kas yra Cae- ti. Kame nusidėjai?

Nuo pat politiško Lenkijos; tvirtinimui aš pasakiau Krik- 
sunakinimo lenkai kaip įma- Į ^įonjų “knygelė” (“Vien. 
įlydanti ‘ 4 rūpinėsi sudaryti ‘ L ,, žodžiai) meilės įsakymas 
prielankių sau nuomonę sVe-; Įa|)aį gražus daiktas, bet jis

sano”, kurie 
nekalba apie 
Nereikia iškrai; 
mokslo. Šveicarijos katalikai

Kame nusidėsi!

ant kaklo buvo užnerta virvė. 
Šeimyninkes kūną policija su

rado ant treciųjų lubų, kur pa-

______ t „ čiose šalyse.^ Turėdami pan- j nėra kaip to “ V. L.” nori, de-įklauso respublikos prezaden-
sų lėšų, tuomet Tautos Tary- į tykius su užrubežine spauda, j )nokratiškas. Meilė yra jau- to, giria jo teisingus įstaty- 
a « i___ i iiu Vi olzvionn svnrhpsni is savo . __ __ i______ ji_______ i__ ________ _ -i* ____ _________ •ba kreipsis į organizacijų sei- j jie kiekvienų svarbesnį iš savo 
mus, arba valdybas, prašyda-į tautos gyvenimo atsitikimų 
ma skirti iš savo iždo aukų skelbdavo plačiam pasauliui.
Tautos Tarybos reikalams.

V. SANTYKIAI SU VISUO

Kaip žinoma, svetimtaučiai, 
ypač prancūzai ir italai, jų 
šauksmų atidžiai išklausydavo 
ir savo užuojautų net viešai 
jiems rodydavo. Tokiu būdu 
lenkai savo siekiams rasdavo

MENIŠKAIS LIETU
VIŲ FONDAIS.

1. Kadangi Tautos Taryba 
yra viršiausioji visų Ameri
kos lietuvių organizacija, su-
daranti visų centralinių orga-; 'Jįslni

vainikų, turinti di-

smas, prie kurios demokratai 
tiek turi teisių, kiek aristo
kratai, pliutokratai, na ir pa
galios lietuviški tautininkai.

mus, peikia neteisingus ir ne 
daro revoliucijos, kad karalių 
pasodinus ant sosto, lyginai 
ir Italijos katalikai nedaro re-

‘V. L.” užeitavus mano pa-: voliucijos prezidento naudai, 
sakymų 5 š. m. numery, ir:bet prireikus peikia neteisin- 
praleidus to pasakymo pras-' gų karalių. Katalikai labai 
mės išaiškinimų, kuris prasi- gerai moka atskirti tikėjimų

Šliupas.
Neuždėjau jokių apgavingų, pras|aį buvo sudedami skalbimai 
klinikų, nei apgavingų bankų, jr nereikalingos drapanos, 
nei šiaip apgavingų įstaigų.
Aš patsai ypatiškai nešini nu-( 
nešęs niekam pinigų. Tik man 
kiti nunešė.

Ant Gilmantaitės kaklo rado 
užvertas net dvi virvi. vieną plo
nesnę, kitą storesnę. Gibuantai- j 
tės lavonas baisiai atrodė: burna 

Bet pats dakta- pajuodavus. Išsyk policijaKunigas, 
re, kame nusidėjai?

Šliupas. Nieko neužmušiau, 
nieko nepavogiau ir daugiau 
ne atmenu.

Kunigas. Blogai nedaryti, 
tai dar nėra dorybė. Kad bū-

ir

“ŠAUKIT KO LAU

KIATE!”...

Nepaprasto narsumo ir did- 
! vyriškumo pavyzdį parodė 
vieno prancūzo pulko šauliai.

Prie Yzero kanalo vokiečiai
daktaras manė, kad ji buvo P«-: atakavo prancūzų kareivių pul
šauta i bara,, bet paskiaus paai- k?) pnaIltį vi kana,„ tilta.
rodė, kad ii žvėriškai buvo pas- Tr .». . .‘ Kftfl frrmcinn nniiioL-na cavnKad greičiau pasiekus savo 

tikslo, vokiečiai pastatė prie-
kad aukos šakyn prancūzų kareivius pa-

; žvėriško nužudymo baisiai kovo-! imtus nelJlgV(-,n įr pQ prie.
jo su piktadariais, yra manoma.' bnga artinosį prie Rft

maugta virvėmis. 

Viskas liudyja,

leda žodžiais—meilė yra jau- nuo politikos, jiems galėtų pa-
užrubežyje nemažų paramų.; sioag) ...tvirtina, kad aš esu i vvdėti *tos dorybės net “V. tų dorybė, reikia kų nors po-įkad žmogžudžiams užpuolus antį\lW,,Sa UI-lI'”7 P . . . ,..
Europos karei kilus jie dar la- į griežtas priešas deniokratiš- įL. Korifėjai, kurie 5 s. in. zityvio nuveikti. Bet argi iš- kunigo, jo šeimyninkė. bėgo jamįv a prancūzų *aieiviai pra ėjo

tiesų nieko nenusidė jai ? Ar‘į pagelbą. Visur kambariuose Pas'^*ldo balsai,
neburnojai prieš Dievų, ar ne- ant sienų ir ant grindų kraujo'“Nešaųdykit! Tai saviškiai! 
rašiai kokių begėdiškų raštų?irklai, žmogžudžiai pabaigę «u SauliaįG/ Tuojaus nutilo šū- 

• - kunigu vijosi paskui Gilmantai-' ■ -
tę, kuri nuo jų norėjo pasislėpti 

aš to neda- ant užlų. bet nespėjo, ją surado

kos valdžios formos, ir manirumery pasidarė klerikalais, 
nesuprantamu būdu, erzinda-į maišydami krikščionybę su de

mokratizmu. Jeigu “V. L.” 
klerikalizmų identifikuoja su 
despotizmu, tai ir aš juom 

biau-' 
pagamintu'

remia demokratijos, tai, anot; Šovinizmų. šovinizmas pas

mzacijų
džiausi Amerikos lietuvi, pa-darbavimosi 
sitikėjimą ir jų akyse auton-^ ..uo kutinino.
teta, - tad lr nsime .r ap-, ,u lnjku;

rvnėa reikal’i jai __ Tautos' Šveicarijoje p. Piltą, l»uvu-1partuSka) kalba vardu visų biauriuogi, kaip lyginai bi
arvbai _  nriirali vyriausio-!Petrogrado Kraj’ans re-įkatajįkų, būk krikščionybė ne-įduosi tautininku pagami
<UJ 1 ® * daktorius, kitų lenkų pade-'----- j—*1-—---------- *—i-:-------

intempę. Paduodu čionai kele
ma visuomenę ”V. L.” po
stringauja sekančiu būdu.

jisai, (suprask, kun.“Jeigu
Ar nepiktinai jaunimo? i viai.

'7
Tarybai
ii iniciiatvva ir balsas. , _ « • - i™° “Tautos Taryba Ameri- ^an,a8, raso mt*inori]alų apieijo pasakymo, išeina, kad kri- tautininkus ir klerikalizmas *.
. t’.. , . .* • Lenkija ir Lietuvą ekonomi- usčinnvto rominkoje , kaipo vynausis tarpi-1 kHion\n< i (ima
kojc , KHipo v«.ri- etnografijos, politikos ir kaiD ėneikliooedistai sako.įtinkąs tarp Tėvynės ir Ame- J * „ .J .... į“'P eneblioped štai sako

, . . bendrosios kultūros žvilgsniu,
nkos lietuvių, stengsis visuo . . . ,. ... . . r. v. . • . Ta knvga busianti išleista di-inet turėti žinių apie l evynes . ; . . , .i -e . . J ... ininmnhuns nn karos nor tai-
svarbiuosius reikalus ir josios ,

/didžiuosius troškimus, — ir 
tas žinias stengsis išplatinti I
tarp amerikiečių lietuvių per

plomatams po karės per tai 
kos derybas.

Ryme p. Loret, rodos Lvo
vo universitatės profesorius, 
suorganizavo visoms trims

jų spaudų, aiba pei jų orga ja|įnis suvienyti tam
mzacijas

3. Visuomeniški

Šliupas. Ne, 
riau. Tiesa, aš parašiau kny-įir užkankino, 
gų “Tikyba ar mokslas”. Tai
vra moksliškas raštas. Tik

liet tuojaus prancūzų nelai
sviai suriko: “Šaukit, nežifl-

namiiose baisi uetvar-' > ' kit niek(,» lllaKU eilia vo‘ 
išniėtvta išJarky ta. į kiečiai. Mes esame šauliai lt 

iansi daikteliai apžiūrėti, j batalijom), mus vokiečiai pa- 
urių kambarių net nuo šie- \'-mė į nelaisvę. Šaukit—jie jau 

į arti!’-’ Išnaujo sudundėjo 
šūviai, prancūzų kareiviai gi
nantieji tiltų su smarkumu 
užpuolė ant priešo ir jį Rumu

Visuose 
i ka, viskas

, x vi .i !tie smerdai dabar viską Ša- $ųnnikdespotizmų, pas katalikus negeras daiktas,! ..
. • u ,, , x x x- • i ikėie” perspauzdma ir papik- kaį.kubet mes visų tautininkų ne- •’ 1 F

Toliau “V. L.” prirodinėja, į vadiname šovinistais, kaip tų 
kad krikščionybė būtinai turi.; daro soeijalistai, jų partijai 
būti demokratiška, nes “ka-' neduodame “lietuviškų šovi- 
tholikos” “reiškia minių tikė- nistų partijos vardo”, tegul 
jimų”. Taip tai taip. 'Kri-; gerbiamieji “V. L.” redakto- 
kščionybė privalo būti visų riai to paties saiko prisilaiko 

i žmonių tikėjimas, nors “V. i katalikų link ir visų katalikų
L.” I savo numery 1915 m.

fondai tu komitetų, las komite-;tvirtino, kad krikščionybė nė-
jiniuai vų __ ____ . „__ ;x,.x„ n.i:. i ’...........................tas vadinasi Comitato Italia- 

no “Pro Polonia”. Tam ko-lietuviškųjų srovių, kurios tu
rės savo atstovus Tautos Ta- .... , .. , ,. . . . m * mitetui vadovauti pakviesti y-ryboje, veiks mintyje Tautos; .. . ... V, .... r

. i. • • * • ra izvnius italų veikėjai, kaipTarybos nutarimų ir patari-i 1 * e j » t
mų, nes tik tuomet Tautos Ta-į
į vba galės išpildyti prieder- j ?a^ar 
mes tarpininkaujančio centro į 
ir siekti savo prakilnių uždą-į 

vinių.

VI. KONSTITUCIJOS 
TAISYMAS.

antai p. Dominikas Oliva, ba
ronas Albertas Lumbroso, re- 

ius apžvalgos Rivista 
di Roma, Cųetani kunigai
kštis iš Sermoneta, Italijos se
natorius, ir k. P. A. Lumbro- 

į so du pirmuoju šių metų nu- 
■ meriu savo Rivista di Rom

J. Lietuvių organizacijos, paskyrė Lenkijos reikalams 
siunčiančios savo atstovus į į Tenai utspauzdinta keletą 
Tautos Tarybų turi teisę įne- į straipsnių prancūziškoje ir 
Sti savo sumanymus dėl Tau- - itališkoje kaltoje, kur priro- 
toe Tarytos konstitucijos pa- įdinėjama Ijenkijos atstatymo 
taisymo. Tečiau, kad tas pa- reikalingumų. Tas komitetas 
taisymas būtų įvestas, reikia, kreipėsi į įžymesniuosius Ita- 
kad jį priimtų nemažiau, kaip Rjos veikėjus, parlamento at- 
du trečdaliu visų Tautos Ta

ra tobuliausias tikėjimas, bus, 
anot “V. L.” tobulesnių tikė
jimų. Bet terpu tų visų žmo
nių esama visokių politiškų 
įsitikrininių; vieni iš žmonių 
nori demokratiškos valdžios, 
kiti, kaip ve Amerikos turtuo
liai, prisidengę republikonų 
skraiste, nori galų gale pluto- 
kratiškos valdžios. Jiems vi
siems krikščionybė primena, 
kad kiekviena valdžia paeina 
uuo Dievo. t. y. valdžios ga
lybė, autoritetas, kurio paval
diniai privalo klausyti paeina 
ne nuo pačių žmonių, bet nuo 
Dievo. ,

3. “Draugo” numery aš iš
reiškiau tų pačių mintį, t, y. 
kad ant žemės gali būti višo-

stovus, rašytojus ir kitus,Įkios vablžios formos, tik jos

nų popiera atplėšta.

Tikrai dar nesusekta, kadai 
kun. Žebris ir Girinantaitė buvo 
nužudyti. Daktaras apžiūrėjęs

nevadina klerikalais — išsigi
mimo vardu. Gerb. “V. L,” 
Redaktoriau linkėkime Ameri-' 
kos lietuviams meilės ir tei 
singumo.

Kun. Dr. Bartuška.

DELEI DR. ŠLIUPO 
“IŠPAŽINTIES”.

Nors “Vien. Lietuvninkų” 
(No. 2) iškėlė daktarų Šliupų, 
kaipo labai dievobaimingų 
žmogų, nors jo “išpažintį” 
išgyrė, bet ištiesų reik pripa
žinti, šliupas “spaviedotis” 
nemoka. Iš jo išpažinties ga
lima spręsti, kad t laktam s iš- 
tiesų sensta. Jis net “spavie- 
dojasi” visai taip, kaip tai se
nos davatkos pratę daryti. 
Išpradžių nusiskundžia savo 
vargais ir ligomis; paskui iš

tinimų sėja- Ir kad nors pa
gerbtų savo tėvą. Kur tau!
Tiesa Bostono “Ateitis” va
dina mane Kūrėjų Kurėju, 
bet kiti, kaip štai tieji cicili- 
kų išperos tai tikra ruja, sa- 
*vo geradarių negerbia, dar keletą valandų. Tūlas F. VVardas, į vo užmušti 
tyčiojasi šunsnukiai...

Kunigas. Nerugok perdaug,

nužudytųjų lavonus, paliūdyjo,, šė, bet laimėjimas nedžiugino 
kad kūnai turėjo išgulėti jau į praneūzų, nes jų šūviais bn- 

ir tie didvyriai,
Į kuris gyvena netoli klebonijos ! kurip n(,pibj j()jo j- savo ,;rolbj 
I pasakoja, kad girdėjęs keletą
šūvių vidurnaktyje tiktai neat

ranku mirties susilaukti.
daktare“,ant savo dvasios vai-j|^rpįpęg didesnės domon į juos. 
kų, kaip išauklėjai, tokius ir

Spėjama, kad žmogžudžiai at- 
...» , x i<’jo į kleboniją dar iš vakaro, nesiš tavo rastų, j lsmo Į kunigas ir šeimyninkė, užklupti

turi. Ko ko, bet dorybės jie {

galėjo, tik koliotis ir nepraust 
burniauti. Juk tai ir pats, da
bar jau pasenęs, turi pripa
žinti.

Šliupas, Taip tai taip. Bet 
aš noriu rainiai už.baigti savo 
amžių. Jeigu reikėtų pakū- 
tos, tai aš galiu paaukoti vi
suomenės labui tuos 16,490 
dol., kuriuos mąn nunešė žmo
nės.

Kunigas. Ramybės ir atsil- 
sio, tau Daktare, nieks nepa
vydi. Bet iš visuomenės ne
sityčiok, Tiebuvėlių pinigų jo® 
labui nesiūlyk. Nebūk fari-

žmogžudžiu pilnai 
siaia. Ant stalo valgainojo kam
bario rasta indai su valgiais. Jie 
galėjo klebonijoj prabūti ilges
nį laiką, pakol papildė žmogžu
dystę ir viską iškratė. Policijai 
ir isiems žmonėms, kaip New 
Britain taip ir kitų miestelių, rū
pi sužinoti vienas dalykas, būtent, 
koks buvo tikalaa žmogžudžių, 
ko jie. ieškojo kun. Žebrio klebo
nijoj. Kai-kurie apsireiškimai; 
kaip išvartymas visų daiktų, lifi- 
dyjfc, kad tai būta paprastų plė
šikų, bet randasi ir tokių dalykų, 
kurie parodo, kad žmogžudžių 
tikslas buvo kitoks. Dauguma iš 
brangių daiktų palikta, dauge-

TAI NORS DOVANOS.

Tikrai puikias Kalėdų do- 
pasirėdžiu- vanas gavo Anglijos karalius 

Jurgis nuo vieno ind ūsų ma
haradžos Gvvnlioro.

Kalėdų dienoje prie karališ
kų rūmų privažiavo 47 auto
mobiliai -ligonių pervežimui 
pritaikinti, 4 automobilini ofi- 
eiorinms ir 10 automobilių 
greitos pageltos. Kada auto
mobiliui įvažiavo į kiemų, ka
ralius išėjo pasigėrėti puikia 
•dovana. Karalius priėmė do
vanų ir tuojaus ją pavedė ka
rės reikalams, gi indnsų ma
haradžai pasiuntė telegramų 
su padėkavone.



J

Vasario (B’eb.) 18, 1915. N. 8 DRAUGAS

MOSy JAUNIMAS.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

NAUJOMS VYČIŲ 
KUOPOMS.

Naujos kuopos susitvėrę 
malonėsite kreipties pralyti 
kuopos numerio pas Finansų 
paštininkę Oną Kašėtaitę, pri- 
siusdaini duoklę. Be duoklės 
numerio gauti negalės.

Nieks kitas iš Centro Val
dybos numerio kuopai duoti 
negali, kaip tik finansų raš
tininkė. Viena, ji mato ir ži
no, ar kuopa prisiuntė duoklę. 
Jei prisiuntė, tuomet duoda 
numerį ir įrašo knygon.

Antra, fin. raštininkė žino 
sekantį No. ir jį paskiria.

Gerbiamos kuopos, sekda
mos šį pranešimų, apsilenks 
su nesmagumais, ir sumažins 
darbų ir bereikalingus iškaš- 
ėius sau ir Centro raštinkei, 
nes kitaip pasitaiko, jog viens 
raštininkas duoda No. kuopai 
tokį ,o antras kitokį.

Su tikra pagarba
M. A. Norkūnas,

Centr. pirmin.

I
dienelę vėpsoti. Ir mano dū
šelė nori pailsio, šviesesnės 
valandėlės. }

Ir taip diena iš dienos, šir
delės, vargstu ant šio pasau
lio, kenčiu didžiausias nelai
mes. Kitų dienų, kaip apmų- 
stau apie moterų skurdų, taip 
kartu pasidaro, kad ir karčio
sios užgėlus, tas nelabasis 
kartumas nepranyksta.

Nusiraminau šiek-tiek, tik 
viena nelaimė, rodosi ten ir 
gražiai rašoma ir teisingai pa
sakojama, negaliu visko su
prasti. Skaitau - skaitau
nedaskaitau. Parašytų ten, 
kaip su kaiminkomis susitai
kinti, kaip vaikus geriaus; šir
delės, išmokinus, kaip vyrų su 
valgiu patenkinti, tai būtų pui 
ku ir naktimis nemiegočiau,— 
vis skaityčiau.

Motiejienė.

jąop • jv?isg|
kokią gulę turi abelnas žmo
gaus apsišvietimas. Aiškino taip- 
pat, kad apšvietą kartais kai-ku
rie panaudoja ir blogiems tik
slams, ypatingai turto užgrobi
mui ir išnaudojimui mažiau apsi
švietusių. Labai aiškiai nupiešė 
mūsų “eicilikų” aklumą, kurie 
perskaitę porą “cicilikiškų” 
brošurėlių, mano esą didžiau
siais mokslinčiais, niekina tikė
jimą, keikia Dievą ir neapken
čia visko, kas yra švaraus ir 
doro.

Antras kalbėjo p. J. Kaupas. 
Tas savo komišku išreiškimo bū
ru pridarė daug juokų, kas pub
likai didžiai patiko. Aiškino iš 
kur pirmiausiai pradėjo* kilti ci
vilizacija ir kad krikščionybė 
buvo ir yra civilizacijos didžiau
sia platintoja. Mūsų gi “cicili- 
kėliai”, primesdami katalikams 
tamsybę, yra didžiausiais civi-

tiek. Galvoju, kas čia daryti, 
kaip iš tos nelaimės išeiti ir 
sugalvojau. Oho, Motiejienė 
nekvaili moteris, proto pas jų 
galvoje geras kaišas. Žiū
rėkite, kų aš sugalvojau. Ne
sišaipykit, nes pasigailėsite, 
drožiu teisybę į akis, — su
sirauksite. Cit, gal per daug 
kartšai, reikia atvėsti. Sugal
vojau, matote, sugalvojau aš 
pati Ona Motiejienė sugalvo
jau, nagi nusprendžiau, sugal
vojau parašyti į laikraštį, net 
lengviau pasidarė, tartum ak
muo nuo krūtinės nurėdėjo.

Et,
trūko, plyšo. Sugalvojau ir 
rašau, palauk dar nerašau, 
tik manau rašyti. Vot ir nau
ja bėda. Rašau, rašysiu, bet 
kur kam? “Laisvėn” para
šyti? Ne. Juk dasižinos, pa- 
dėkim toki Valerija ir tuojaus 
ant viso miesto paskelbs be
dieve. Į “ Dilgėles ’ ’ pabriežti 
bent porų žodžių ir čia keblu
mas, tenai daugiausiai leidė
jas su džentlemonais apie 
amūras kalba, o man kaip ve- 
dusei ir vaikų motynai nepri
tiktų. “Kovon”, “Tėvynėn” 
vis ne gerai, gerinus parašy
siu “Draugui” apie savo di- 
deliausius vargus, jis, kaip iš 
vardo galima patirti, — yra 
draugiškas ir neatsisakys ma
nės paklausyti.

BLAIVYBĖS DIRVA.
Tautos Tarybų. Perskaityta 
laiškai ir raportai kitų Cen
tro Valdybos narių, kurie ne
galėjo pribūti šin susirinki- 
man. Į kandidatus Tautos Ta- 
rybon perstatyti advoka
tas Juozas Gabrys, kun. F.
Kemėšis ir advo. A. A. Šla- 
kis. Po ilgų svarstymų ir dis
kusijų vienbalsiai tapo išrin
ktas atstovauti “Lietuvos Vy
čius“ pirmoje Tautos Tary
boje, adv. A. A. Slakis.

Al. M. Račkus įneša, kad st-',.a, ir juokias nelaWeji. 
siteisti su L. R. K. Federa-1 
cija, bet paaiškėjo, kad kaiku- 
rios kuopos dar tebėra sko
lingos; taigi nutarta: “Lie
tuvos Vyčių” kuopos, kurios 
neatsiteis su “L. V.” Centru 
už dviejų mėnesių nuo patal
pinimo šio protokolo organan 
“Drauge”, — taps suspen
duotos.

Susirinkimas uždarytas 4:35 
vai. vakare.

Rašt. Al. M. Račkus,

PROTOKOLAS.
“Lietuvos Vyčių“ Centro Į tinj

taininio susirinkimo, kuris 
įvyko gruod. 27 d., 1914, 

i'zd. M. Juškienės na- 
nuose 129 Melrose st.,~ 

Brockton, Mass. 
Susirinkimaš atidarytas 1:25 
vai. po pietų. Suvažiavo: pir
mininkas M. A. Norkūnas, 
prot, rašt. Al. M. Račkus, fi
nansų rašt. Ona Kašėtaitė, iž
dininkė M. Juškienė, ir litera- 
'tūros komisijos nariai F. Vir- 
mauskis ir Jonas J. Rama
nauskas.

Visų-pirma perskaityta pe
reito susirinkimo protokolas, 
kuris vienbalsiai tapo priim
tas. Pirmininkas peržiūri 
“L. Vyčių” Centro knygas. 
Viskas randasi tvarkoje. To-Į 

* liau seka Centro Valdybos ra
portai.

Raportas p. M. A. Norkūno 
apie čarterį. Nežinomų prie- 
žaščių delei, ikišiol dar ne
gauta iš “Draugo” spaustu
vės konstitucijos, — gi be iš
verstos angliškon kalbon kon
stitucijos jokiu būdu čarterio 
gauti negalima; taigi čarterio

HABTFORD, CONN.
17 d. sausio šv. Kazimiero ir 

L. Vyčių 6-ta kuopa turėjo ine- 
susirinkimą. Susirinkimą

i užvedė sena valdyba po per
skaitymui protokolo apsimainė 
nauja valdyba, kuri buvo išrink
ta priešmetiniame susirinkime. 
Valdyba dabar tokia: pirm. —
A. Kneižis, pagelb. — p-lė A. Va
lavičiūtė, protokolų rašt. — B. 
Sarapas, Fin. rašt. — p-lė Stra- 
vinskiutė, iždininkas— A. Maza- 
las, iždo globėja p-lė U. Gurk- 
liutė, maršalka — A. Tareila, 
Revizijos kom. — A. Pateckis, A. 
Kneižis ir P. Belaglovis, knygy
no prižiūrėtojai: K. Tamušiunas,
J. Laučka ir p-lė Pateskaitė.

Hatfordo “Vyčių skaičius vis 
dauginas. Šiame susirinkime pri-1 £irs 
sirašė 16 naujų narių; iš viso da
bar kuopa turi 310 narių. Svar, 

i besni nutarimai padaryti -tokie: 
nutarta surengti prieš gavėnią 
prakalbas^ vaidinti “Nepasisekė 
Marytei”. Šitas veikalėlis rengia
mas pastatyti ir-gi prieš gavėnią. 
Buvo pakeltas klausimas įrengti 
platformą vasaros laikui, kad 
pastarajai atėjus būtų kur išėjus 
pasilinksminti, pašokti ir pažais
ti lietuviškus šokius. A. Tareila 
žadėjo duoti vietą piknikams 
rengti. Bet šitas reikalas paliktam 
vėliau išrišti. Paskui atliktas 
išlaimėjimas —Hioterijos. 3 do-

MERGINA DIDVYRĖ.

SVARBUS KLAUSIMAS. 
Kiekvienas Filantropas, ar

ba žmonijos užtarėjas ir soci- 
jalis reformatorius - atitaisy- 
tojas skaito savo pirmiausiu 
tikslu, kad jis galėtų praša
linti iš pasaulio visas netvar
kas trumpame laike, jei jo 
rankose būtų valdžia. Yra 
daug visokių sumanymų šian
dien tveriamų draugijų, są
jungų, susivienijimų, darbi
ninkų unijų ir teorijų, kurios 

ir| visos stengiasi sugrąžinti prie 
tikros ramybės neramių žmo
niją. Didysis klausimas dar
bininkų ir kapitalistų, vargšų 
ir kriminalų, ligų ir neturto, 
apie viskų galvojama. Nė 
vienas neliekti nepaliečiamas. 
Bet užvis svarbiausias klausi
mas, su kuriuo galima būtų ki
tus visus lengviausiai išrišti, 
yra mažiausiai svarstomas, 
tai yra svaigalų klausimas. 
Rev. Father Gwynne, S. J.

Catholic Abstainer.

šiems labdaringiems darbams, 
kiek dėl jo malonaus pobūdžio 
ir maloningo asmeniškumo... 
kuomet sumanė pastatyti vieš
butį Mohonke, kuris turėjo 
ūmai tapti atsižymėjusiu, ne
skyrė jame jokios vietos par
davinėjimui svaigalų. Vieš
bučio priveizdėtojai gųzdino, 
buk tas viešbutis subankruty- 
siųs ūmai be svaigalų. Bet jo
kie pakurstymai neįstengė iš
varyti iš jo minties blaivybės 
principo per ištisų jo gyveni
mu. Jeigu nebūtų įsteigęs už
laikyti savo naujojo sumany
mo, būtų apleidęs uždavinį, 
bet nubūtų išsižadėjęs savo 
įsitikrinimų. Kuomet kvarši
nantieji svečiai mėgino inkal-
bėti jam, kad prašalintų tas I liz“ci-i°s <ir <”,ys Mvfs> Pr“'
kietųsias taisykles iš savo na-i““-.,,®^° „bep;,įed’’. “‘“į“ 

.. ... . ,j I cicilikiškų laikraščių vartę,mų, ps sutiko jų maldavimus po tam .,Apie''laik„s.

čio turinio vertę nėra reikalo, re-

J

ir gresimus su prakilniu pro 
tu ir su tvirtu išturėjimu sa
vo nuomonėje. Nuostabi pa
sekmė jo viešbučio ūmai paro
dė, kad nesuklydo savo many- j 
me. Jis aiškiai prirodė galįs: merginų.

Auvrechy yra nedidelis mie
stelis, priskaitantis 400 gy
ventojų ir gulintis Oise pro
vincijoj, Prancūzijoj.

Ramiai sau gyveno šio mie
stelio gyventojai, nejautė ka
rės sunkenybių, gal ilgai jiems 
nebūtų tekę pastebėti priešo 
kariuomenės, kad ne pakly
dęs prūsų kareivių pulkas, 
kuris ieškodamas priešo pa
kliuvo į šias apielinkes. 50 
vokiečių kareivių, vienų rytų, 
jojo per Auvrechy miestelį. 
Gyventojai miegojo ir nepa
stebėjo neprašytų svečių apsi
lankymo.

Ūmai kareiviai sulaikė savo 
arklius, iš vienos prastutės 
grintelės išbėgo lauk jaunutė 
mergaitė, kuri pastebėjus ka
reivius, jiušigandus nemirksė
dama stebėjosi jais.

Vienas iš raitelių prijojęs 
prie mergaitės ir prikišęs prie 
jos krūtinės durtuvų užklausė 
prancūziškai:
“Ar nėra-čia kur nors pran

cūzų kareivių?”
“Jau ilgas laikas, kaip jų 

nemačiau”, jdrųsiai sako mer
gaitė.

“Ištikrųjų. taip
“Tikrai taip
Linksmai kareiviai joja pir

myn. Jiems ir galvon neatė
jo, kad kaimyniškoj farmoj 
randasi keli desėtkai prancū
zų kareivių:

Prajodami pro kiemų toj3 
farmos pastebėjo vokiečiai 
nemažai vežimų prikrautų šie
no ir kluono atviras duris.

“Būtų gerai čia truputėlį 
atvėsti ir arklius pašerti” 
sako vienas iš kareivių virši
ninkui.

Viršininkas pamąstęs va 
landėlę sutiko ir vokiečių ka
reivių pulkas apsistojo. Nespė 
jo dar jie nusėsti nuo arklių 
kaip pasigirdo šūviai iri kele
tas vokiečių krito. Nusigan
dę vokiečiai tuojaus pasidavė 
prancūzams, bet kada paste
bėjo, kada pastarųjų buvo kur 
kas mažiau, — nuraudo.

Apie prancūzų kareivių ap 
sistojimų gerai žinojo Auvre 
chy miestelio gyventojai, žino 
jo ir toji mergaitė, bet tėvy 
nės ir savo kareivių meilė per 
galėjo ir baimę.

BLAIVYBĖS VIEŠBUTIS.
Nesenai pradėjo pasaulis 

girti p. Albertų K. Smiley, pla
Čiai žinomų advokatų tarptau
tinės taikos, kaipo bičiuolį nu
puolusių tautų, ir įsteigėjų 
tekmingų Mahonko Konfe
rencijų. Čia Redlanse, kame 
rašau šį straipsnį, jis buvo la
bai mylimas, nevien dėl pa
grąžinimo Viešojo Sodno va
dinamo Canyon C ręst Park ir 
duosnaus apdovanojimo kny-

gias, nei kalbėti. Perskaitykite 
tik, gerbiamieji, vieną iš juose 
įtalpinamų pagarsinimų, kame jie 
ieško apsivedimui “apšviestų” 

bent keturiems me-
įvykdinti tai, kų kiti prana-Įtams> 0 jflu suprasite ir apie vi-
šavo visai negalima.” ver*5 tokio laikraščio”.

Pratarpiuose buvo dekliamacijos. 
Dekliamavo vietinis vargoninin- 

P. Bojanauskas ir Se-

Joseph Henry Crooker, D.D.

ĮSIDĖJO GALVON.
Miesto vadinamo Columbus

laikraštis vadinamas “Dis-
pateh” praneša, kad tūlas
žmogus, begerdamas stiklelį
degtinės, užliejo ant smuklės 7"?.* *?• -i soKiai, 

Svaigalų ūakčiaLstalo kelis lašus
gyno, bet kaipo draugas malo-!pardavėjas (bartenderis), tai/ j\ntano

kas p. 
beckis-

Abelnai prakalbos žmonėms 
patiko. Visi, išskyrus keliatą 
“raudonkaklių”, buvo pilnai pa
tenkinti. Prakalboms užsibaigus 
užgriežė muzika ir prasidėjo 

kurie tęsės iki vėlybai

naus mandagumo, reto šir
dingumo, doro maldumo, ir at
sižymėjusios malonios dva
sios. Jis buvo mūsų pirmuo
ju ukėsu, veikliu kiekviena
me darbe, o jo pagyrimas y-

draugystė pasis- 
kyrus “Draugą” organu tikisi 
daugiau veikti apšvietos srityje. 
Patartina ir kitoms draugystėms 
neatsilikti.

P. M. Svečias.

BALTIMORE, MD.
Baltimoriečiai stropiai rengiasi 

apvaikščioti Lietuvių dieną, 4 
kovo.'

A. R.

SO. BOSTON, MASS.
Keletą mėnesių atgal pradėju

si gyvuoti “L. Vyčių” kuopa 
jau kai-ką nuveikia. Nesenai su
rengė vakarą su vaidinimu. Vai
dino “Nastutę”, visai gerai nu
sisekė, net pelno nemažai turėta. 
Dabar “Vyčiai” rengia kitą va
karą, ketina vaidinti “Katriu
tės Gintarai”. Maža to, kad ren
gia vakarus, dabar “Vyčiai” 
sumanė įvesti mokinimosi skai
tyti ir rašyti pamokas. Šitas už
manymas labai naudingas ir ver
tas inkūnyti.

Vytis.

pamatęs, barė žmogų, sakyda
mas “degtinė nuplikina palie- 
tūrų nuo medžio skuomo.” 
Kitas žmogus, tai girdėda
mas, išėjo iš smuklės mąsty
damas, kų turi padaryti deg
tinė žmogaus pilvui, jei ji nu-ra visuomet ant lupų visų 

žmonių, ne.dėl jo turtų, ir ne-J plikina palietūrų nuo stalo? 
tiek dėl jo pasišventimo vie- Catholic Absteiner.

Seka ant 3 pusi. 

Taigi, mano mieliausios se
sutės, pasakysiu jums visų 
teisybę. Esmi jau nebe pir
mos jaunystos, turiu trejetų 
angeliukų ir vienų vyrų lap- 
serdokų. Mano vaikučiai ki
tiems pavyzdžiu, kaip nuprau- 
siu juos nedėlioję rytų, tai vi
sų savaitėlę džiugina kaimin- 
kas savo maliavotais veide
liais, o ir išmintingi jie — už- 

kokį inokytesnį žodį iš
mano, arba tėvo lūpų mums 
besibarant, tuojaus, širdelės, 
savo prakilniu protu jį karto
ja ir namie, ir ant gatvės ir 
mokyklon einant. Gudrūs vai
keliai, net už storapilvį polic- 
monų gudresni. Vienų sykį, 
atmenu, širdelės, kaip šian
dieną, į rioglino į mūsų : stubų 
ponas načalninkas ir širdužė
lės jūs mano, paskui jį mano 
vaikučiai. Mano širdis tik 
tuk-tuk-tuk, tik neapalpau, 
turėjau, širdelės, užpylus ant 
šaknių karčiosios, tai šmakšt 
ir išgėriau stiklelį—lengvi aus 

Špilius. Atlygins draugija. Tm į pasidarė ir drąsiai jau klau-
dalykas turi būti atidėtas to- vertės dftiktą laimėjo T
lesniam laikui.

Apie ženklelius. Ženkleliai
jau gatavi ir galima gauti pas 
M. A.' Norkūnų. Jonas J. Ra
manauskas praneša, kad apli
kacija užpatentavimui “Lie
tuvos Vyčių” ženkleliu pasių
sta Washington’an, D. C., 
Patent Office, ir trumpu lai
ku tikimasi patentų sulaukti, 
kuris kainavo $30.00. ,

Raportas Al. M. Račkaus. 
Išlaidos “L.* Vyčių” Draugi
jos reikalams yra sekančios: 
Už krasos ženklelius agitaty- 
viškiems laiškams, konvertai 
ir popieris $1.93.; kelionė iš 
Worcester, Mass. į Montello, 
Mass. $1.80. Viso išlaidų 
-3.73. Ant jo meldimo, nutar
ta išlaidos atlyginti.

Iš literat. komisijos veikimo 
-paaiškėjo, kad atspauzdiirta 

2,000 nariams aplikacijų, ku
rios bus išsiuntinėtos kuo
poms. Rinkimas atstovo į

išlaimėjimas iš to pareina. Buvo 
taip susitarta, kad įvesti išlai- 
mėjimą ko nors ir tas narys, ku
ris per metus atsilankys į su
sirinkimą 9 kartus gaus tikietą 
prie išlaimėjimo.

siu bumbizo-nevidono: “Ko tu 
nori?” O jis: “Kep jur čil- 
dren in, ju polaks”. “Koki 
aš čia tau palioke, matai, kad 
lietuvė”, prišokau prie jo, bet

„ „„............................lis tik nusispiove ir marš pro
Tarpe mūsų Vyčių randasi , . v

* /. , , , . j duris. Keliauk sau sveikas.gan smarkių darbininkų, kurie 
darbuojasi, kaip tik išgalėdami, 
nesigaili ne- laiko nei išlaidų.

B. B.

Teatras. North Sides Liet. 
“Vyčių” kuopa 10 dienų va
sario turėjo gražų pasilin
ksminimų šv. Mykolo par. sve
tainėje. “Vyčių” kuopos ar
tistai atvaidino linksmų kome
dijų “Nesipriešink”, kuri, 
kaip turiniu taip ir atlikimu 
gerokai publikų palinksmino. 
Po vaidinimo dainuota, dekle- 
muota įr prakalbų pasakyta. 
Viskas pasisekė neblogiau
siai. *

MOTERĮ! DIRVA. 
MOTIEJIENĖS BALSAS.

Feljetonas.
Dievulėli tu mano, va žiū

rėkit, laikau rankose kelius 
laikraščius ir visuose juodo
mis didelėmis lyg tarytum 
jaučio galva, raidėmis para
šyta: “moterų dirva”, mo
terims naujienos, moterų ži
niai, na ir žinote, brangiausios 
kūmutės, kad tuojaus norėjau 
bėgti iš džiaugsmo, matote, 
pas Jonienę ir ant džiaugsmo 
išgėrus puskvortę apreikšti 
jai didžių naujienų. Tik stai
ga smegtelėjo galvon mintis,

kad būtų gal ir negražu, nes 
kasžin koki tai Kunigunda ar 
Izabela rašo viename iš laik
raščių, kad moterys privalo 
kokių tai blaivybę platinti. 
Norėjau skristi pas Petronę, 
bet ir čia kliūtis, vakar nuo 
ryto dar patėmyjau, kad jos 
vaikais mano vištinyčios du
ris apdaužė, na ir pasakiau 
jai tiesiai į akis, kad savo 
spirgius laikytų namie, nes 
kaip sugausiu, tuojaus kailį iš
persiu. Susipykova. Bene 
pas Motiejų nuveiti, tik iš to 
senpalaikio maža naudos, pa
sakys, kad bobų plepalai ir

Vaikučiai mano nusigandę 
dreba, daviau jiems nuo šak
nių, net apsilaižė nabagėliai. 
Ir taip, va, vargas , nelaimės 
ir bėdos, nėra kada atsidvėsti. 
O čia stubų išvalyk, jau kas
dieną nei nemanyk apie klini- 
mą, gerai kad per savaitę du 
sykiu pabrauki aslų, ne Lietu
va čia, ne molinės grindys, ne 
tiek daug ir dulkių susidaro. 
Žmogelis betriusdamps apie 
stubą ir pasaulio grožybių ne
galėtum pamatyti. Šiandienų 
kviečiau Petrienę, ryt Baltru
vienę, ant muvinpikčių nu
bėgi, taip dienelės ir prabėga.

Vargas mums sesutėms, ge
rai kad yra tos arielkutės, bei 
Vyriuko, tai sielvartėliui širde
lę suspaudžius, pamirkai jį 
skystimėliu pro akis ir nela
basis išgaruoja.

Na ir kam-gi tau, širdelė, 
vargti — klausinėju kūmutės, 
turi-gi, širdelė, vyrų, tegul jis 
ir vargsta. Gerai pasakyti 
vyrų, lengva tas žodis ištarti, 
o pagyvenk tu sū vyru—pama
tysi kokie piragai, ateina iš 
darbo, pastatau jam barščių 
ant stalo, mėsos šmotų pade
du ir sakau “springk seni”, o 
jis vietoje dėkingumo prade
da išmetinėti, tai barščiai šal
ti, tai mėsa nedavirus. Ap
maudą ant širdies gula. Ne
supranta nenaudėlis, kad ne
galiu gi aš prie pečiaus visų

ATSIŠAUKIMAS Į MOTERIS

A. L. R. K. M. S. III kuopa 
laikj mėnesinį susirinkimą, 14 
d. vasario, nutarė fvykdintį kur 
sus, k. a.: siuvimo, skaitliavimo 
mezgimo ir išsiuvinėjimo. Taigi 
kviečiame, kad moterys daugiau 
atkreiptų atydą į tą prakilnų 
užmanymą, lies kiekvienai yra 
proga lavinties. Kursai atsidaro 
22 d. vasario, panedėlyje pra 
džia 7:30 v. Apveizdos Dievo 
par. mokykloje. Paprastai bus 
du sykiu savaitėje. Penedėliais 
bus mokinama mezgimo ir iš 
siuvinėjimo, utarninkais—siuvi 
mo ir skaitliavimo.

Kviečiame nares ir pašalines 
narėms uždyką, o pašalinėms 5e 
■į vakarą.

Norinčioms mokinties. kiek 
vieBai moteriai yra prieinam 
kaina. ' • •

r n > Kviečia Valdybą.

80-tuvius, jeigu jau sutikti su 
cijalistaia”? Dažnai tie judamie
ji paveikslai yra nešvarūs, demo
ralizuojantys. Bet ir jų reikalau
dami “socijalistai” apjuodino 
savo brolius.

L—t is.

JERSEY CITY, N. J.’ i
Užsidėjus katalikiškai draugi

jai Sūnų ir Dukterų po globa M. 
Švenčiausios prie jos pradėjo 
glausties vyrai ir moters ir ne
trukus draugija labai sutvirtėjo. 
Prišingi gaivalai pirma darbavo
si, kad atitraukti žmones nuo ši- 
tos draugijos, o dabar savo 
šlamtuose pradėjo juodinti, kaip 
draugiją, taip ir pavienias ypa- 
tas, pramanydami didžiausias 
nesąmones. Taip besikarščiuo
jantiems mūsų cicilikams, kai- 
kurie rimtesnieji vietiniai lietu
viai pakiša šalto vandens, tik vis 
ne per daug. Gal ateityje surasi
me geresnių vaistų, kada mūsų 
tarpe išnyks nesusipratimai ir 
vaidai, o įvyks vienybė ir mei
lė, tąsyk neprilips prie mūsų 
purvini vadai ir nedrums miisų 
gyvenimo. Tai pradėkime, vyrai ir 
moterys, rimtai darbuoties. Pa
dalykime mūsų draugijos susi
rinkimus payyzdingais, kūny- 
kime svarbius sumanymus, o ne
paisykime jį pavardžiavimusų 
Mūsų padangė jau pradeda blai 
vėti.

A. Ž.

cent. Laike šito susirinkimo ne
pamiršta vargšų ir tėvynėje — 
Lietuvoje, vienbalsiai nuspręsta 
paaukoti $25.00 Tautos Fondui.

Šv. Jurgio dr-stė per savo su
sirinkimą taip-pat sušelpė ir prie 
jos prigulintį tą patį p. Mickevi
čių davė 10 dolerių pinigais, pa- 
liuosavo nuo susibėgusios už lai
ką skolos, ir už metus užmokė
jo nario mokesnį. O minėtų drau
gijų nariai yra beveik vieni dar
bininkai, o šie laikai jiems labai 
prasti.

Svetimas.

v.WAUKEGAN, ILL.
7 d. vasario, Šv. Antano 

Draugystė buvo surengus pra
kalbas. Kalbėjo pp. P. Gudas 
ir J. Kaupas iš CMcagos. P. 
Gudas kalbėjo du sykiu. Aiš
kino naudą (r reikalingumą' 
draugysčių ir organizacijų. Pa
aiškino apie S. L. R. K. A. ir ra
gino atgaivinti čia nustojus? 
gyvuoti kuopą. Antru 
kalbėjo apie apšvietą.

PHILADELPHIA, PA.
Švente Jurgio parapijoje, 10 d. 

sausio, dr-stė šv. Juozapato vys
kupo turėjo metinį susirinkimą. 
Draugystės reikalų posėdžiuose 
nieko ypatingo neatsiliko. Bet 
į ypatišką p. Mockevičiaus, drau
gystės nario atsišaukimą, kad 
draugystė, atsižvelgdama į jo 
vargingą padėjimą ir negalėji
mą atsilyginti užvilktos skolos, 
taip-pat ir mėnesinės mokesnies 
neišbrauktų jo iš savo tarpo. J. 
Balinskas, protokolų raštininkas,1 
aiškiais žodžiais nupiešė susi
rinkusiems nariams Mickevičiaus 
padėjimą. Tada nariai sutiko pa- 
liuosuiti nuo skolos ir mėnesinių 
mokesnų ir dar sušelpė pavargė
lį, paskirdami 5 dolerius iš drau
gystės kasos, o pakolektavns per ; y 
narius surinkta 8 doleriai 96' ■-

LAWRENCE, MASS
Šią žiemą teko aplankyti ke

letą lietuviškų vakarų. Aprašyti 
juos neteko, mat, rašant į laik
raštį turi visus išgirti, o jei nu- 

j teisi sulyg sąžinės, žinok, šnai
ravimų neišsilenksi.

Sausio 30 d. “Birutės” kliu- 
bas surengė vakarą su vaidiri- 

kartujmu. Net gaila, kaip pamatai bai- 
Nurodė jų lietuvišką “aktorių—aktorę”

„ -‘•'U* < -•%.

RUBLIAI RUBLIAI
Neužmiršk savo giminių tėvynėj. Kiekvie

nas doleris jiems dabar nusiųstas bus labai mielai 
jų priimtas. Atsimink, kad giminės anoj pusėj 
vandęnyno labai reikalingi pagelbos taigi jūsų 
pridėrystė jiems padėti.

Mes gvarantuojame kad jūsų pinigai bus 
nusiųsti tam asmeniui, kuriam siųsite ir be ma
žiausio užtrukimo. Mūsų susirišimai su Rusijos 
bankais leidžia mums taip padaryti.

Prieš siuntimą pinigų pasiklausk mūsų apie 
kainas, nes rubliai dabar pigesni, neg kad pir
miau jie buvo.

Visada siųsk savo pinigus per seną ištikimą.

STOCK YARDS
STATE BANK

lAsbJand Are. Kampas 47tos gatr. 

Chicago, UI.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banke 
vakaruose nuo Stock Vardų.
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ŠIS TAS.
ftis TAS
Paskutiniojo savaitėje tau

tininkai laikė kvotimus ar jie 
supranta kų nors apie kleri
kalizmų ar ne. Pasirodė, kad 
jų makaulėse tebeplepa toji' 
pati marmaiienė, kų ir pirma, 
o per tai nei kvotimų neišlai
kė. “Vienybė .Lietuvninkų” 
ir “Lietuva” nusprendė, pir
štu parodė, kad “Draugas”, 
tai... klerikalų laikraštis! 
Kaip tai nebūt keista, bet vis- 
vien reikia pripažinti, kad mū 
sų taūtininaki yra analfabe
tais, jei neįstengia perskaity
ti “Draugo” antgalvio. Jei 
mokėtų skaityti, tai. be abe
jo, patėmytų, kad “Draugas” 
yra “katalikų laikraštis”

Pavyzdis, kaip “Vien. Lie
tuvninkų” išaiškino kas tai 
yra klerikalas. Anot jos, kle
rikalu yra kiekvienas, kurs 
klauso kunigo. O kuris kuni
go neklauso, tas yra katalikas. 
Or, dabar ir išsiaiškino, kodėl 
triukšmų kėlimo seime, Nevv 

• Yorke, p. Česna, soeijalistas, 
pasisakė esųs kataliku. Jis
kunigų neklauso!

•• •

“Lietuva”, aiškina, kad 
“klerikalo” vardas yra taip- 
pat geras, kaip kad “tautinin
ko” ir net “socijalisto”. 
Well, jei klerikalo vardas taip 
pat geras, kodėl gi “Lietuva” 
jo nesisavina, o kitiems vis 
primeta? Matyt, kad nėra 
toks geras, jei nuo jo iš tolo 
purtosi.

Del šventos ramybės suras
ki me kur dingo katalikai! Vi
si jaučia ir sutinka, kad pas 
mus katalikų,didžiuma, o vie
nok jų kaip nėra taip nėr. 
Yra “klerikalai”, “tautinin
kai”, “socijalistai”, o “kata
liko”, nei katalikų veikimo 
kaip nesimato, taip nesimato. 
Toks bent įspūdis lieka per
skaičius tautininkų laikraš
čius.

Pasirodo, kad Lietuvos pir
meiviai nemažesni peštukai 
už mūsų tautininkus: kovoja 
už tų patį principų, kad ma
žuma turi viešpatauti ant di
džiumos.

“Tautiškojo” • susivienijimo 
kuopos perka “Šakės” šėrus! 
Tegu tautininkai ant tolesnio 
laiko nesišiaušia, jei jiems 
primetama “Šakės” dvasia.

Sykiu su “Tėvynės” dvasia 
ir padorumu, nyksta ir Lie
tuvių Daktarų draugija. Ne
pataikė sau organų apsirin
kti!

*
Tautininkai ir socijalistai 

ginčijasi dėl laikraščių kalbos 
švarumo. Pastebėjau ir aš šį- 
tų: visi jų privesti nešvarus 
žodžiai paimti iš tautininkų, 
laisvamanių ir soeijalistų laik
raščių. O vienok jų mini
muose laikraščiuose nuolat fi
gūruoja “Draugo” vardas. 
Susimildami, nemaišykite jo į 
savo nešvarų būrį.

Pužas.

Ap-čh-čh ap-čh-i ap-čhi, ak 
tu nelabasis! Vot prilipo 
“Naujienų” pypkęs syvai, nei 
su peiliu nenukrapštai. Čik- 
čirik, čik-čirik, druska pipirus 
kapoja. Tikrai čia bus kleri
kališkas apsireiškimas.

Tr vėl stebuklai pas socija
listus. Mass. valstijos vieno 
miestuko šv. Kazimiero drau
gija ir L. S. S. kuopa bendrai 
suvienytos “Š.ventablyvais” 
jausmais pasikvietė “Kelei- 

-vio” redaktorių ir pusantros 
valandos garbino socijalizmų 
ir socijalizmo naująjį šventų-

jį Kaziuku. Tik klausimas 
kam jį šventuoju pavadino, 
juk socijalistai į šventuosius 1 
netiki. Ar nebus čia koks tik 
stebuklas ?

“Ar nesakiau jums, kad 
Basanavičius į kunigus vir
sta” džiaugiasi “Laisvė”, 
žiūrėkit, mano žodis ir išsipil
dė, Basanavičius sykiu su ku
nigais žada nukentėjusius nuo 
karės’gelbėti, o socijalistams 
Amerikos anei sulūžusio gra
šio nežada.” Juk tikras žmog
žudys tas lietuvių tautos tėvu
kas. Ar ne tiesa? Kaip jūs 
manot?

Vienas lietuvių mėnesinių 
žurnalų ir šikšnosparnius pa
kritikavo. Stebėtinas dalykas, 
kaip to žurnalo redakcija ga
lėjo naktyj šikšnosparnį įžiū
rėti, turbūt netoli kur nuo šik
šnosparnių viešpatijos apsi
gyveno.

“Tverkit Yčų, griebkit Yčų, 
karkit Yčų, plaukit Yčų, mu
škit, peškit, rėkkit, bliaukit ir 
vis apie Yčų”, tai naujas o- 
balsis žymios dalies ameriko
niškos lietuvių spaudos. Tur
būt nabagėliai labai gailisi, 
kad Yčas išsijuosęs dirba Lie
tuvos naudai, ir nepasiklausia 
jų patarimo dėl socijalizmo iš
vaizdos 1915 metais.

Koks skirtumas tarp papra
stos davatkos ir pirmeiviškos? 
Pirmoji poterėlius dieną ir 
naktį beria, o antroji pasta
bas apie nelabuosius kunigė
lius neria.

Vasario (Feb.) 18, 1915. N. 8

CHICAGOS LIETUVIAI! Teisėjas Harry Olson’as, žymus A- 
merikos veikėjas. Rinkite į mies to majorus p. OLSONĄ, nes tai 
vienatinis kandidatas, iš kurio C hįeagos miestas galėtų .susilauk
ti visų svarbių ir reikalingų ref ornių. Tai vyras teisingas, pra
kilnus, gabus ir darbštus. Jam esant miesto galva, galime tikė
ties, jog įstatymai bus pildomi.

beta apie kunigus ir jų drau
gus, bet apie tikėjimo daly
kus tai kaip ir nieko. Jeigu 
socijalistai ir visados diskusi
jas taip veda, kaip 3. d. sau
sio, tai ištikrųjų jų galima pa
sigailėti, nes po tokių diskusi
jų gali galvoje suirti.

r.

“TAUTOS FONDO” REI
KALAI.

11.50 
$1.00 

Makauskas, A.

“Kova” sako, kad tik soci
jalizmas įves tikrų blaivybę. 
Pažinojau, tiesa, keletu soči 
jalistų, kurie blaivybę saliune! 
šiapus ir anapus baro plati
no, bet tų visgi neužteks, kad 
visų degtinę išmaukius. Ar 
tik nemano pati “Kova” fa
brikuoti tokius kovotojus. 
Nors sunkus darbas, visgi 
prie ištvermės gali nusikekti. 
sekti.

18 gatvė Chicagoj tirštai 
priaugus socijalizmo garbin
tojų, skelbia draugai ir kairio
je ir dešinio je gatvės pusėse 
apie naujas gadynes ir besi
karščiuodami nejučiomis suei
na visi į kertinį namų ir prie 
baro išmaukia du “byru” dvi 
“brandi” už kovos linksmy 
bės.

Jonai, mačiau šiandienų ku
nigų! Šalin nuo manės, nes 
jaučiu, kad tavo drapanos 
tuoj pasidarė klerikališkesnės. 
Palauk Jonai, aš jį mačiau 
ant paveikslo, tai buvo kun. 
Mickevičia. O tai kas kita. 
Sveikas drauge.

“Ar socijalistai griauna ka
talikų tikėjimų? Visai ne. Jie 
nori tiktai bažnyčias paversti 
į klubus, kuriose vietoj Dievo 
pastatytų Markso pavekslų 
prisakytų visiems viernie- 
siems, kad tai tikras dievukas 
ir kalbėdami Džia-Bambos spy 
čius arba “Šakės” Bimbas 
garsindami pamokslus įvestų 
naujų tikėjimų. Kur gi čia 
griovimas. Tai tik pagerini
mas.

Pavasaris! Pegazas jau 
pradeda prunksėti. Poetai už 
balno! ir drožkit ant Parna
so atiduoti garbę dievaitei 
Mūzai ir ingiję inkvėpimo pa
siuskit nors po avarinį punde
lį eilių į lietuviškų laikraščių 
redakcijas. Baisiai poezijos 
trūksta. Prie darbo gerbia
mieji 1

Pabraukiai ranka — burbu
lo ir nebėra, bet kaip tik žmo
gus nekratykis ir nevartykis, 
kaip atsiduoda taip atsiduoda 
“Naujienų” pypkorins ne- 
čystos dvasios kepsniu. Tūli 
mano, kad jis vietoj tabako 
vartoja Ožio Mikitono “bzdur 
stvas”.

Burbulas.

CHICAGOJE
Sužeista lietuvis. 8 dienų 

vasario Palmer House vieš- 
narayj sunkiai elevatoriaus su 
žeistas lietuvis F. Baltušis.

Nelaimė įvykusi iš užvaiz- 
dos kaltės. Jisai paliepė Bal
tūsiui kų tai pataisyti apa
čioje elevatoriaus. Tuo tarpu 
tam nusileidus, buvo paleistas 
elevatorius ir smarkiai Baltu
šį sužeidė.

Muzėjus Chicagoj. Pavasa- 
sario laiku žadama Chicagoj 
statyti naujas muzėjus “Field 
Museum of Natūrai History”. 
Muzėjus bus labai didelis ir 
išlaidos jo. pastatymui sieks 
arti 1,110,000 dol. Laukia
ma tik atšilsiant oro, tada sku 
biai prasidės darbas. Galima 
tikėties, kad Chicagos bedar
bių armija didžiai sumažės.

Lietuviai republikonai. Šv.
Jurgio parapijos svetainėje 9 
dienų vasario atsibuvo repu- 
blikonų susirinkimas. Susi
rinkimo vedėju buvo išrink
tas J. Jonaitis. Kalbėjo ke
letas žymesnių Chicagos lietu
vių. Apie republikonų parti
jų kalbėjo p. p. S. P. Tanane- 
vičius, J. Skinderis, ir A. By- 
anskas.

Bedarbiams pagelbėjus. Chi 
cagos miesto majoras išleido 
atsišaukimų į gyventojus, ra
gindamas sumesti miesto be
darbiams apie 500,-000 dolerių. 
Gyventojai tam sumanymui 
pritaria ir tikisi, kad greitu 
laiku tie pingai gali būti sudė
ti, taiktai drūčiai abejojama, 
ar tas palengvins bedarbių 
padėjimų. Vieton ankavimo 
pinigų Chicagos laikraščiai pa 
taria surasti bedarbiams dar
bų.

Stebuklingas apsireiškimas. 
Šv. Leono bažnyčioj, kuri ran- 

Įdasi prie 78 ir Emerald gat
vių, atsitiko nepaprastas regi
nys, kaip praneša vietinė spau 
da. Laike pakėlimo, laikant 
mišias pasirodė daugumui mel 
džiančiųjų Jėzaus paveikslas 
pavydale baltais kūdikėlio rū
bais parėdyto ir su auksiniu 
vainiku ant galvos. Visi, ku
riems teko tas reginys paste
bėti pasirašė po išpažinimu, 
kuris pasiųstas Chicagos mie
sto augštesnei katalikų val
džiai.

Policijantų Chicagoj ėsama 
gerų. Viename Chicagos ang
liškų laikraščių rašoma, kad 
prakilnus vienas iš naudin
giausių Chica^policijantų 
atsisako nuo tarnystės. '5 
metus pildė pareigas polici- 
janto ir per tų laika negėrė 
svaigalų, neėmė kyšių, ir dar 
viso gero delei pagavo kele
tu .žymių piktadarių. Prie
žastis pasitraukimo — nesvei
kata.

------ —TF*-----
Chicagos universitete japo

no paskaita.. Vasario 1 dienų 
Chicagos universiteto rūmuo
se laikė paskaitų garsus ja
ponų Tokijos universiteto pro 
fesorius Masaharu Anesak. 
Paskaita palietė daug žymių 
dalykų iš dailės srities ir t. p. 
Moterims profesorius užmetė, 
kas jos eina atgal, nes jų pa- 
rėdnios atsižymi senų amžių 
skoniu ir forma.

Bedarbių parodos. Chica
goje bedarbių tfikstančiais, ir 
jie, kad apsvarsčius savo rei
kalus turi sau pavestus rū
mus Hull Hanse, prižiūrimus 
žinomos filantropistės p-os J. 
Addams. Nepersenai susirinkę 
tame name bedarbiai, inkai- 
tinti anarchistų kalbomis, be
tvarkiai pasirodė ant miesto 
gatvių neklausydami patari
mų p-os Addams, kuriai net 
kalbėti nedavė. Priešai pana
šių institucijų, džiaugėsi, kad 
p-ni' Addams nebeleis toliaus 
liuli Hause kalbėti visokiems 
anarchistams, bet apsivylė. Si 
moteris atsakė ant visų už- 
metinėjimu, kad jinai nema
nanti savo įstaigos durų užda
ryti, kad ir anarchistams, nes 
gerai suprantanti, kad tie 
žmonės atvykę iš tokių kraštų, 
kurs jiems nebuvo leista liuo- 
sai išreikšti savo minčių, pasi
taikius progai prikalba daug 
niekų ir pridaro daug nenuo
seklumų, bet ataušę nuo karš
čių yra labai gerais žmonė
mis. Parodas bedarbiai gali 
daryti, kuomi kaip girdėti jie 
ir pasinaudosi;*, kad paro
džius miestui, koki jų didelė 
armija.

Ar sočijalistai griauna tikė
jimų? Tokioje temoje atsibu
vo diskusijos ties 18 gatve. 
Visas įspūdis iš tų diskusijų 
toks, kad socijalistai begalo 
daug moka kalbėti ir pasigir
ti svetimais nuopelnais. Kal-

visur apleidžiame).
Viso is VVaterbury, Conn. surink

ta $208.58
(Apart kolektos bažnyčioje, tomis 

dienomis prisiųsta $137.62).
Brockton, Mass. (prisiuntė Brock 

tono T. Kom.)
Po $1.00: K. Krigas K. Česnulevi

čius, J. Maseckis, A. Rupeika, J. 
Dusevičius, A. Samukaitė, A. Kanee 
vičius.

Po $.50c.: J. Kušleika, K. Gelžinis, 
J. Bučinskis, P. Kubilius, A. Muge- 
nis, J. Vickaitė, P. Kalikauskas, V. 
Radvilaitė, A. Pauzaitė, N. Cesnulevi- 

I Čius.
Su smulkesnėmis aukomis, atėmus 

I išlaidas už plakatus $2.70, iš 

■ Brockton, Mass. $14.33

bauskaitė, D. Mikalauskas. J. Poce- 
vičius, J. Gustas, K. Kaminskaitė. B. 
Pocevičiutė. 8. Bucevičius, K. Baiera- 
vičius, J. Tumpkunas.

Viso iš Siinshury. Coun. ) $10.00

REDAKCIJOS ATSAKAI.

AUKOS TAUTOS FONDUI. 
Waterbury, Conn.

Lietuvių Dienoje laike pamaldų 
j šv. Juozapo bažnyčioje aukojo:

Po $2.00: A. Dronaitis, P. Gudiš-
! kis, J. Pranulis, J. Leonas, K. [gara,
| L. Juodaitytė.

Po $1.00: N. Brievia, K. Dapkna, 
M. Dugnis, J. Meškauskas, J. Bat
vinis, S. Norkus, J. Valuskis, A. 

j Braniekis, M. Griškauskienė, M.
■ Daugirdaitė, K. Aukunaitė, O. Bauze- 
i rytė, M. čipurnienė, K. Kavaliaua- 
j kienė, E. Dudaitė, B. Narštaitė,' A. 
j Žilinskaitė.

Po $.50c.: M. Vaitkunienė, M. Ur- 
1 čukauskienė, B. Aputis, P. Smilgius, 

K. Karinauskas, S. Makauskas, J. 
Sluopskaitis, J. Kairys, K. Darbukas, 
J. Gerdžiukauskas.

Smulkesnių aukų $34.98
, labu $68.98

•'Aušros” Teatro Dr Jos kolekto
riams aukojo:

Ona Čibirkiutė 
M. Mačiutė

Po $.50c.: Jonas
Barneekis, T. Kisilevičienė.

Smulkesnių aukų
labu

St. Juozapo Brolijos Dr-jos ko
lektoriai surinko:

Vincas Bamažauskas $3.00
Po $2.00: Kazys Matusevičius, Mar

celė Andriukaitytė.
Po $1.00: B. Jurevičius, A. Jurevi 

čius, F. Tamošaitis, T. Marciukaitis, 
A. Balanda, J. Valuskas, K. Gutau
skas, O. Janarauskaitė, E. Kažeme 
kienė.

Po $.80c.: J. Rikteraitis, 8. Kaz
lauskas, A. Valuskas, P. Kevinas, O. 
Ramanauskas, J. Urbštonaitis, J. An 
driuškevičius, P. Dereškevičius.

Smulkesnių aukų $4.10
labu $24.10

S. S. Vardo Jėzaus Dr-jos kolekto
riai surinko:

Jonas Dobilaitis $2.00
Po $1.00: V. Sveiteris, L. Paulius, 

Jonas Skinkis, Ignotas Izidorius, D. 
Pečkauskaitė, Jurgis Sliaužis, J. Ol
šauskas, J. Venclovas.

Po $J>0c.: M. Valinčius, K. La 
bašauskas, J. Selkas, T. Bimkunaitė,
A. Bimkunaitė, M. Budrevičius, M. 
Žukauskas, J. Kinta, A. Savickas, M. 
Karbauskienė, J. Dunauskis, A. Pai
kus, K. Burneikis, V. Seškaitis.

Smulkesnių aukų $7.18
labu $24.15.

Pilnųjų Blaivininkų 1 kuopos kolek
toriai surinko: _

S. Bandzevičius $2.05
J. Antanavičius 1-50

Po $1.00: A. E. Petrauskaitė, K. 
Junevičius, J. Baltrušaitis, A. Balnin
kus, J. Siupienis, J. Bandzevičius.

Po $.50c.: S. Lukoševičius, J. Kliu- 
činskas, M. Butrinienė.

Smulkesnių aukų
labu

Iv. Juozapo Dr-jos kolektoriai su
rinko:

Rože Daugirdaitė Į $5.00
Jonaa S. Romanauskas 1.50

Po $1.00: A. Daugirdaitė, J. Vai
čiūnas, F. Sandauskas, J. Balčiūnas,
V. Valkuvickas, B. Vidunas, J. Vi- 
dunaitė, F. Vitkus.

Po $.50c.: V. Burneika, R. Norbu- 
tienė, Uršulė Rudzevičiutė, Jonas 
Virbila, A. Kiudula.

Smulkesnių aukų $1.87
labu — $18.87.

••Aidas” Teatro Dr-jos kolektoriai 
surinko:

Po $1.00: M. Skalandžiunaitė, J. 
Opines, M. Aukseniutė, M. Ulinskie- 
nė, K. Kučauskas, J. Opavičius.

Po $.50c.: T. Mikutas, J. Plekaitis,
A. Kasmauskienė, D. Vaitonis, J. 
Jalinskas, J. Segevičius.

Smulkesnių aukų $1.90
labu $11.46

•v. Kazimiero Dr-jos kolektoriai 
surinko:

Po $1.00: J. Marcinkus, J. Nema
ri, A. Laurinaitis, A. Valaitis, J. Ma
čiulis, Bol. Aputis, St. Aputis.

Po $A0c.: A. Ksnaeckis, V. Dvilee-

$4.10
$8.10.

$8.10
$19.15

kis, J. Romanauskas, J. timanaus- 
kas. '

Smulkesnių aukų $2.80
labu $11.80.

•v. Petro ir Povilo Dr-jos kolekto
riai surinko:

N. P. Želvls $2.00
Po $1.00: M. Kriminaitis, P. Psd- 

varaitis, B. J. Butkus, P. Muleekis,
J. P. Vasiliauskas.

Po $.50c.: M. Alita, .7. Prosevičios,
K. Sloknekas, J. Valtkua, J. Urba, 
Ona Petrauskienė, A. Gribinss,

Smulkesnių Aukų $2.00
labu $12.50.

•v. Jurgio Dr Jos kolektoriai su
rinko:

Po $1.00: P. Valūnas, K. Pranulis, 
K. Burba, J. And r. ,

Po $.60c.: P. Puodžiukinas, S. To
lius.

Smulkesnių aukų $2.50
labu $7.5$.

(Vardus aukavusiųjų mažiau 50 e.

Voungstoum, Obio. ir aplelinkto 
miesteliai

E. M. Uubbell, $25.00
Myers Muranz .. 25.00
The Youngstovvn Macarcni Co. 15.00 
The Rener Brewing Co. 10.00
The Smith Brewing_ Co. 10.00

Po $6.00: J. Mitchulis, J. Šilingas.
Po $5.00: 8. Becka, J. Gallapher 

Co., Kuhn’s Plumbing Co., John 
Brenner Jevvelry Co., Otto Nouvcej- 
ler, Ilotel Antler, The Union Realty 
Co., Ant. Januška, The Dollaa 8a- 
ving Trust Co., Mr. Grimea lafe, J. 
G. VVascak, W. R. Grabam, The E. 
End Furniture Co., Dt. M. V. Cum- 
ningham, The W. D. Jonės Co., 
Commercial National Ban, Mahoning 
Bottling VVorks, The United Prin- 
ting Co., The Vindicator.

Po $3.00: P. Petkunaitė, J. Saba
liauskas, V. žalis, Schvvarz & Klein, 
P. Bakana, The DSuble Starys Co., 
G. H. Webster Electric Co., Dichs 
Coul. W. Williams Co., J. J. Scamoms- 
ki, The Jahrling Rayner Piano Co.
Mot. Baratinskas $2.80

Po $2.50: Petr. Bukana, Kaz. Stu- 
pinkevičius.
Jon. Kasparavičius. 2.40

Po $2.00: Kun. Vinc. Vilkntaitis, 
J. Tamulionis, J. Povilionis, T. Si- 
reika, P. Subonis, A. Markauskas, 
N. Skatikas, J. Rudginskas, M. Kar
tulis, J. Albrechtas, K. Aurila, J 
Danta, Ant. Petriškis, J. Andriliu- 
nas, G. Johnson, Smith Crau/ord,
S. Konstantinavičius, National Res- 
taurant, R. D. Moore, Youngstovvn 
C'igar Co., A» Luszez, J. Brody A 
Cons. Frank 81ag, Pov. Palšiunu, 
W. M. Gaskeen.
Stan. Druškauskas 1-75

Po $1.50: P. Petkunas, K. Rnm- 
bauskas, J. Kapturauskas, M. Su
bonis, J. Petkunas, S. Rakickas, J. 
Trepočka.

Po $1.00: J. Mažeika, J. Paliulis,
K- Pranis, A. Venckus, V. Konztan- 
tinavičius, K Andriejauskas, B. Gri- 
kauskienė, J. Brody, J. Saročka, J. 
Janulevičius, T. Rasinavičiutė, J. 
Kodiius, M. Lukoševičius, A. Bvede- 
nis, J. Zinkevičius, 8. Kiršinąs, P. 
Kalėda, K. Kučinskienė, M. Akso- 
maitienė, A. JAnuška, J. Gruzdi#,
J. Lukošaitis, V. Šileika, Pov. Pnl- 
iiunas, A. Balčiūnas, A. Masiulis, A. 
Rakickas, V. Pajaujis, 8. Konstan
tinavičius, J. Rakickas, M. Dereške
vičius, M. Vilkevičius, B. Smilgis,
J. Petruševičius, M. Bagdonas, P 
Židelis, J. Kepuraitis, J. Ramunskis 
J. Aleknavičius, J. Migilinu 
Youngstovvn Employment Agency, 8.
$ A. Rozenblnum, Youngs. Bottle 
Ezchange.

Po $.50e.: A. Venskus, K. Bu- 
čianekas, P. Mikaliunas, J. Aurila, B 
Aurila, S- Zeliaukas, J. Zinkevičius 
V. Brunziutė, M. Johnson, V. Kau
šas, J. Gediminskas, A. Kučinskai
tė, T. Jurkonis, J. Laukaitis, M. Ska
tikas, J. Markauskas, E. Gubauskie- 
uė, J. Jurkšaitis, J. Svirka, J. Gu 
lauskas, K. Akonis, J. Akonis P 
Kuokštis, A. Stoškus, J. Vaieinavi- 
čius, P. Sirvidas, J. Okupauskaa, V 
Kuprusevičius, Ona Markauskienė.

Smulkesnių aukų $11.40
Ui Tautos Fondo ženklelius 
įplaukė $6.30
Viso iš Youngstovvn, _ Ohio ir 
apielinkių $369.68.

(Pinigai kol kas laikomi pas vieti
nio Tautos Fondo Komiteto iždiniu 
kų).

Kaip matome Youngstovvn’o T. r. 
komitetas rinko aukas netik lietuvių 
tarpe, bet taip gi ir tarp kitataučių.
Iš virš paminėtų aukotojų surašo ga
lima pastebėti, kad kitataučiai taip- 
pat užjaučia lietuvių vargingų pa
dėjimų ir lietuvių sušelpimui auko
ja nemažas pinigų sumas. Vertėtų iv 
kitiems T. F. komitetams paimti tai
atydon ir sunaudoti tų kitataučių už
uojautų.

61 kp. 8. L. R. K. A. viršininkams.
Tamstų pasiskundimus pasiuntėme 
centro sekretoriui p. J. 8. Vasiliaus
kui. Mes manome, kad jis galės tų 
dalykų kaip reikiant sutaikinti.

Juliui Acui ir kitiems. Tamstų pro
testų gavome, bet dėti į • • Drangų ’ ’ ne
galėsime štai delko: 1. Parašytas ga
na šiurkščioje formoje, o taisyti 
mums jo neleidžiate, 2 koresponden
cijoj nėra užgautas nei vienas pavie
nis asmuo. Apie socijalistus tikroj 
to žodžio prasmėje nei žodžio nepa
minėta. Kad “soeijalistų” pas jūs 
yra, tai niekas to neužgins. Pati 
korespondencija nors “skaudi”, bet 
gana švelnioj formoj parašyta. 3. To
kiems ilgiems protestams neturime nei 
vietos.

Vincui. Prisiųstoji žinutė nors la
bai gražį, bet spausdinti netinka. Ne- 

j dėsime dar ir dėlto, kad nepaduodi 
savo tikrosios pavardės, ir adreso.

Justinui Čepurnai. Tamstos prisiųs
tų eilių nedėsime. Rašyk šiaip jau, ne 
eilėmis, tai stengsimės sunaudoti.

| sunaudoti.

P. KriščiukalčiuL Apie tai buvo 
“Drauge” rašyta. Ištirkite gerai. 
Kurtais gal jis visai nėra kaltas, ar
ba gal tai pasidarė per klaidų.

A. J. Patackui. Tai ypatiški ginčai. 
Mūsų skaitytojams neindomūs. Mums 
rodos, kad tamstos geriau padaryti 
santaiką ant vietos, nevarginant skai
tytojų be reikalo.

Lietuviui. Jautrių minčių ir žodžių 
pridėjote į savo rašinėlį, bet jis į 
laikraštį netiks. Pirmiausia rašote il
gų griaudinantį pamokslų išklydėliams, 
o visa tų darote formoje koresponden
cijos. Rašant korespondenciją reikia 
aprašinėti faktai.

B. Sarapui. Tamstos atsakymo nu
tarėme nedėti, nes dviejų ypatų po
lemika visuomenės neinteresuoja.

J. Aleksai. Rašinėlio nesunaudosi
me. Mažai jis apibūdina aprašamųjį 
typų-

M. Drumstytei. Gavome. Ačiū.
Kleslstui. J. Sakalui, StaknevičluL

Raštelius gavome. Dėsime į sekan
čius “Draugo” numerius.

So. Brooklyn, N. Y.
Ant. Vidžiūnas $2.00
Po $1.00: Juozas Viza, Jonas Bulo

ta, Pr. Baranauskas, Jonas Puzonns, 
J. O. Sirvydas.

Po $.50c.: J. Tamelis, J. Pauliukas, 
J. Pocius, S. Klastauskas, J. Genys.

Smulkių aukų $1.70
Atėmus spaudos išlaidas, be pir

miau prisiųsta iš Brooklyn, N. Y.
. $9.20.

Kingston, Pa.
Kingstono Lietuvių Piliečių 

draugija
Pelnas nuo krutomųjų paveik
slų 20.00
Be pirmiau garsintų viso iš King
ston. Pn. $70.00

$50.00

SKELBIMAI.
GREITAS VIDURIŲ 

VALYTOJAS.
Greitas vidurių valytojas pada 

ro skubų darbų skaudžiuose, bei 
kitaip apsunkintuose viduriuose, 
išliuosuodamas juos iš visai ne
malonaus padėjimo. Jeigu tavo 
viduriai reguHgriškai esti už-t 
kietėję, vartok per nekurį laikų 
Trinerio Amerikoniškų Kartaus 
Vyno Elikirų. Tas mažiausio ne
smagumo nepadarys. Tas, apart 
išvalymo tavo vidurių, dar su
stiprins juos; padidina apetitą 
ir apsaugos nuo rinkimosi ap
sunkinančios medegos kūnan. 
Atsitikime blogo virinimo vidu
rių, tas visada yra vertu pa- 
gelbėtojum. • Taip-gi kur sus- 
kaudusiems viduriams greitas jų 
išvalymas reikalingas. Kada tik 
nesijauti gerai, vartok jį. Kaina 
$1.00 aptiekose. J. Triner, išdir- 
bėjas, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, UI.

Muskulų reumųtizmas yra per
daug skaudus, o taipgi ir neural
gija. Trinerio Linimentas dažnai 
netikėtinai greitų pagelbų duo
da. Sustingimas sunariuose, kat- 
po nušalimo pasekmė, turi būt 
IJrinama su minėtu linimentu. 
Kaina 25 ir 50 c. Siunčiant krasa 
35 ir 60c.

DRAUGUy REIKALAI..
LIETUVIŲ R. KAT. FEDERACIJ08 

VALDYBA.
Pirm. — knn. J. Misius, EUs^vorth, 

Pn.
Viea-pirm. M. Ksdzisvakis, 2118 W. 

20th st., Cktcsgo, lTl.
Sekr. — J. Kanpas, 3337 8o Mor

gan st., Chicago, UI.
8ekr. psg. — U. Jokubsuskaitė, 

2118 W. 55th st., Chicago, III.
Ildin. J. Elias, 4600 8o. Wood at., 

Chicago, UI.
Iždo glob. P. Mažeika, 3315 Au

tam avs., Chicago, III.
Kon. Pr. Augnstaitis, Girardville, 

Pa.

PresidentaB: K. J. Krušinskas, 
59 Ten Eych oL, Brooklyn, N. Y.

Vice-prosidentaa: J. Riktorai- 
tis, 91 Congreae ava., W a ter bary,

LoarsU, Mass.
Jnozss Bsdsnskss $2.00

Blmsbury, Conn. i
Po $1.00: P. Kazlauskas, A. Jokn-|"®®li »A

■ekrvtortus: J. 8 Varilianaksa, 
119 N. Gmene st., Baltimors, Md, 

: Pranas Burba, šfi€> 
U Main at, Edwardsvill« King-
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Knygius: Kun. J. Intara, P. 
O. Frų«l*ud, P*.

Dvasiškas Vadovas: Kun. J 
Jakaitis, <1 Providsnoe st., War- 
•ester, Maus.

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 S. Meede st., 

Wilke8 Barre, Pa.
V. Lukoševičių, P. O. Minerrville, 
Pa.

TAUTOS IŽDO VALDYBA.
Pirm. Kun. F. Kemėšis, 1800 VT. 

46th st., Chicago, III.
Vice-pirm. M. Kadzieysliis, 21X8 

W. 20th st., Chicago, III.
Sekret. J. Kuopas, 3337 So. Mor

gan st., Chicago, J U.
Ižd. 11. Vaišnoros, 1514 Carson at., 

S. 8. Pittsburgh, Pa.
Iždo glob.: kun. J. Misius. Ellsvrorth,

Pa.

TAUTOS FONDO VALDYBA.
Pirmininkas Dr. A. K. Rntkaua* 

kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
III.

Raštininkas Adv. A. A. Šlakis, 
3255 So. Halsted st., Chicago, III.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson st., S. S., Pittsbnrgh, Pa.

Iždo Globėjai: Kun. F. Kemė- 
iia, 717 W. 18th st., Chicago, UI.

Jonas Jaroševičius, 1048 Waa- 
bington st., Nonvood, Mass.

ŠVENTO ANTANO DRAUGIJOS, 
WAUKEOAN, ILL, VALDYBOS 

ADRESAI:
PirmiuinkuB: Steponas Keliotis,

1341 So. Jgcksou Str,
PagelbiniukuB, Kazimieras Burbu,1

141C So. Purk Avė.
Protokolu raštininkas, .Antanas)

Ramoška, 1338 Sheridau Road.
Finansų raštininkas, Jronimas Slie-

mulinas, "12 — 8th Str.
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327

So. Ylctoria Str.
Kasos globėjai:
Juozapas Skulilziskis. 1112 — lOth

Str.
Raimunda Rulevičia, 1330 So.

Jackson Str.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407

So. l’ark Avė.
2. Maršalka, Antanas Didjurgis, 

1327 So. Purk Avė.

NIOLO, COLLINSVILLE, ILL. . 
Prezidentas: Juozas Gudekauskas. 
Vice-prezidentas: Vincas Muraus-

DRAUOYSTĖ ŠV. MYKOLO AUKA 
kas.

Protokolų Raštininkas: Petras Pra
naitis;

Finansų Raštininkas: Pranciškus |
Stankaitis.

Kasininkus: Kazimieras Kavaliū
nas.

Rinkėjai: Jonas Rudinskas.
Antanas Gudekauskas.

Andrius Simanaviiia.
Kasos globėjai: Petras Aabrozai-

18.
Napolionas Giknas.
Jonas Norkus,

Ligoniu komitetas:
Juozas Pranaiti*.
Juozas Stankaitis.

" (gumines ir Metalines <.

Antspaudos
Daugybei reikalaujant, “Draugo” Adminis

tracija pradeda priiminėti užsakymus antspaudų 
ir žymių draugystėmis, kuopoms, bažnyčioms, 
biznieriams, notarams ir pavienioms ypatoms. 
Padarome greitai ir pigiai. Dirbame zrisokio di
dumo ir kainos. Norėdami parašykite kokie žo
džiai turėtų būti atlieti, kokio didumo, metali
nė ar guminė, o mes suteiksime tikrų kainų.

Iš daugelio čia paduodame porų pavyzdžių:

Nė. 101 Metalini aittpauda, giltu Mileli kiie*li|e, labai tiikioi dru- 
gystems ir knopso. Daryta Ii Almine, nereilji Ir lengrl ei- 
iletl. Ispeuios didumą parodo pmlksltlls apačioj*.

Kaina tiktai $3.50

No. 102 Toki pat, tiktai didesni 

Kaina $4.00

$5.50 Tiktai. Laikrodėlis 14 Karai Golden Frlled $5.50 Tiktai.

Lietuvių Rymo—Katalikų Pilnųjų Blal 
▼Įninku Amerikoje Bualvlenljlnio Cen

tro Valdybos adresai:
Pirmininkas: Knn. J. J. Jakaitis,, 41

Providence st., TVorcester, Mass. DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO KABEI-1
Dvasiškas vadovas: Kun. P. Šauni- VIO, NORWOOD, MASS.

saitis, 48 Congress avė., Waterbury, Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st. Į 
Conn. Pagelb. P. Kudirka, 31 Franklyn Į

Vicepirmininkas: P-lė A. Petraus- st.
kinti, 563 N. River st., Waterbury, Prot. Rašt. J. Verseckas, 11841 
Conn. Včashington st.

Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleasant | 
st.

Iždininkas V. Kavaliauskas, 221

No. 105 Menine gims aitspaids. Tinka dravgjstiii Ir pavieniu ypi- 
tom. Dailiojo dohrtoje, kam ran
dui padumti ludite.

Kaina tiktai $1.50

Centro Sekretorius: J. V. Kovas, SI 
Congress avė., Waterbury, Conn.

Kasininkas: Kun. V. A. Karkauskas, 
46 Congress sve., VZaterbury, Conn.

Kaso* Globėjai: J. A. Aleksa, 655 
W. Saratoga et., Baltimore, Md.

J. Antanavičius, 49 Congress avė.,1 
VVaterbury, Conn.

Staravant avė.
Iždįo gjtobėjui: K. Spriridavičis 

1025 AVashington st.
S. Vitkauskas, 1038 IVashington et. Į 

Maršalka G. Glėbas, 61 Struravaat Į
avė.,

Farmos, Geriausios 
Farmos!

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodais užsėtais

Be antspaudų, pas mus galima gauti numeruojamų maši
nėlių guminių raidžių su rankenėlėms, draugysčių ir Baž
nyčių komitetams žvaigždžių ir t. t. Klauskite apie kainas 
laišku, o mes visados suteiksime pilnas žinias apie kainą ir 
laiką padarymo.

Reikale adresuokite •

•‘LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI 
JOS CENTRO VALDYBOS AN 

TRASAI
Dvasiškai vadovai: Kun. F.

Kemėiis, 717 W. 18th> at., Chica 
co, UI.

L. ... >r s wr . ■ ... javais. Turiu visokio didumo farmų Pirmininkas: M. A. Norkūnas, . . ,. . . *Zeme-molis su juodžemiu ir molis su
166 MelrOflC lt., Montello, Mass. smielžemiu maišytas. 'Derlingiausia 

YįC6-J9irniniiDkBSj^ . Alck». pirmo sorto visokiems javams ir
aandravičius, 782 W. 19th at.. šienui ir sodams. Turiu daugyę far
Chicago, UI. “V neišdirbtų labai pigiai parduodu

Prot. ’raStininkas. Al. M. Rač- ant 'e” Kriauši u išmokėjimu, žemė at-

kns, Holy Croaa College, Worces- geraJ didžia“^ A«neri ,
’ J ’ koj lietuvių farmeny kolonijoj, kur ’

tar, Mum. a.š eHll pardavęs 320 farmų lietuviams.
Finansų raštininkė: Ona KaSė- Apiebnkėj miesto Scottville, Mason

taitė, 82 Porter avė., Montello, County. Michigan. Kuria yra turgau- 
Maas. | B i ausis farmerių miestas vi ame 8ta-

Iidininkė: M. J. Juškienė, 129 te Mieh- Viduryje derlingiausių ir

DRAUGAS PUB. CO.
1S00 W. 46tb St. Chicago, 111.

.2,
oe©

Nauja Knyga

Šv, Kazimieras ©
©<

Melrose at., Brochton, Mass.
Kasos globėjai: K. Pakitas, 

1644 Wabansia avė., Chicago, III.
A. Visminas, 315 — 4th avė., 

Homestead, Pa.
J. Naginevičius, 32 Domdniek 

■t., New York.
Literatiška komisija: A. Knei- 

lis, 41 Capital avė., Hartford. 
Conn.

J. J. Ramanauskas, P. O. Box 
58, Montello, Mass. ų

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

p
t.

• ‘ M0TYNĖLĖ3' ’ VALDYBOO 
ADRESAI.

Pirm. Kun. N. Petkus, 259 N.
Bt., Brooklyn, N. Y.

Rašt. Kun. M. Pnnknuskaa,
Park avė., Bridgeport, Conn.

Ižd. Kun. A. Kodis, 225 High at., I

5th

443

j
Brooklyn, N. Y.

gražiausiu lygių laukų. Keliai žvi- 
ruuti (Plentai) upęn ir ežerai pilni 
žuvies. Scottville yra lietuvių koloni
jos centru ir randasi, arti prie Michi
gan ežero portavo miesto Ludington: 
turime geriausių tranaportaeįją, vande
nių laivais ir gelžkoliais. Turime 
turgus, melnyčius, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslai nes ir visas gėrybes.

Broli lietuvi, neklausyk kompanijų 
ir jų agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų ameltvnus ir 
pustynes. Ant tokių žemių yra var- 
pustynes. Ant tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas mane* 
į Scottville, Mich. aš turiu geriausių 
žemių su moliu juodžemių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau 
šiame kraSte. Nusipirkęs nuo manės že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapsi greitai bagotu. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žem- 
lnpj (mapą.) lietuvių kolonijos ir far
mų kataliogą. Adresas:

ANTON KIEDIS.
Peoples State Bank Buildin, Scottville, 

Michigan.

TURINYS
ir-

MX

©£

©
£

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų 
tautai. Kun. P. L.

Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U. 
Tėvynės meilė. D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimierą. Pranas

Kaina 20 c.

" Pusė gryno pelno skiriama

“Tautos Fondui“
Adr.suoth.:

DRAUGAS PUB.
1800 -W. 46th St.

CO.
Chicago, 111.

©
3

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

pirmininkas: Daugirda Pranas, 214 
8. River st.

Pagolbininkas, Skeris Antanas, 909 
Indiana avė.

1. Bekretorius Stankus Antanas, 
1414 New York avė.

2. Sekretorius Rutkauskas Juozas, 
Kasos globėjai:
Marculaitis Antanas, 1839 S. 14th at. 
Kučaųskas Andrius, 1623% Indiana

*v*.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clara

avė.
Kasininkas Šalčius Juozas 

Dilingham avė.
918

LENGVAS GYVENIMAS ANT PI
GIŲ ŽEMIŲ PIETUOSE.

Keturias dešimt akrų ūkė Arkanaas 
ar Louisianos valstijose duos jums 
gyvenimų iš pat pradžios ir pasta
tys jnmis ant kelio į turtą. Lentų 
kompanijas siūlo šviežiai nuskintų 
žemių už $12 iki 15 dolerių. Dvieji 
vaisiai kas metai ant tų pačių žemių. 
Ateivių kolonijos jau uždėtos. Pri
sidėk j savo tautos koloniją ir lik 
laimingu. Gali pradėti su mažai pini
gų. Rašyk šiandienų į L. M. Allen 
P. T. M., Rock Tsland Lines, Room 
718 La Šalie Station, Chicago, ir gau
si daugiau informacijų.

A. L. V. S. knygyne galima gaut vi
sas reikalingas vargonininkams kny
gas ir gaidas vartojamas bažnyčiose, 

ir taipgi svietiškas dainas. 
KNYGYNE BANDAS MOS GAIDOS.

1. Liet. Baž. didelis giesmynas
J. Naujalio ................................ $2.25

2. List. Baž. mažės giesm.
J. Naujalio ............ -...... .60

3. Giesmė Panelė Švenčiau
sių J. Naujalio ..................40

4. Lopšinė daina J., Naujalio 
1. Barkarolė daina J. Naujalio 
6. Skambančios Stygos M. Pet-

rausklo ........................................................... 50

.40

.50

.50

.30

.30

ROCKFOBD, ILL.
Draugystės 5v. Mykolo Administra- 

eija:
Pirmininkas, Kazimieras Miklas, 

1025 8. Main St.
Vicepirmininkas Mikola* Jaukevi- 

Cla, 1614 15th St.
Protokolų raitininkas, Jonas J. 

Mierčaitis, 1530 8. West Bt.
Finansų raitininkas ir Iždiaihkas 

Povilas P. Petrėnas, 430 Tsland avė.
Iždo globėjai: Jonns Zuzinas, 1122 

S. Church St.
Vincentas Kazevičin, 411 Tsland avė. 
Maršalka, Kazimieras Zrazaa, 1543

B. Wont St.
Vice maršalka Izidorius Komza.

A. RADZEVICZ
Organ Builder, 104 Warwkk st. 

Newark, N. J.
Vargonų dirbtuvė Antano Ra

dzevičiaus 104 Warwick st., 
Netvarko N. J. Dirbu vargonus 
visų konstrukcijų Pertaisau se 
nūs.

Kiekvieną vargonų darbą rei
kale atliekame k uosąžin ingi au
siai ir pilnai gvarantuojame.

Dirbtuvėj dirbta to amato 
speeijalistai. Reikale meldžiu 
kreipties aukščiau minėtu antra 
iu,

15 Dovanų prie lalkrodėlo visai DYKAI.
Perkant laikrodėlį stačiai U fabriko* Jus sutaupysit mu nemažiau kai $19.00, nes pas kožną pardavėja ui 
tokį pat laikrodėlį užmokėtume! mažiausiai 025.00, o mūsų specijallžkų fa brikos prekė to laikrodėlio yr* tiktai 
15.50 ir apart to kas dabar užsisakys pas mu* laikrodėlį tai augščiau patalpintus 15 puikiausių dalykų koinas 
aplaikys prie laikdrodėlio visai dykai, kaip tai: 1-2) lenciūgėlis su Brelok u, 3) Britva, 4) Diržas galandimui 
britvos, 5-6) puodelis ir penzelis skutimui, 7) Fontanlne Plunksna, 8) Peliukas, 9) Žiedą*, 10) Veidrodėlis, 11) 
Aukos, . 12) Apilkutė kaklaryšiui, 13-14) Sagučiai manketams, 15) 82 Kalibro revolveris (Modelis). Z

Taigi jei norit pirkti t* puikų 25 dolerinį laikrodėlį už 85.50 ir gauti tuos 13 dalykų prie laikrodėlis 
▼Įsai dykai tai iškirpkit tą apgarsini-ma ir atsiųskit sykiu su 25 e. marko-mis rankpinigių, kad būtumėm persi
tikrinę, jog ištikrųjų norit, turėti mūsų laikrodėlį, o mes tuojaus išsiųsim Jums laikrodėlį ir 15 dovanų pri* 
laikrodėlio visai dykai

Kada priimant siuntinį persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. gold ftlled, gvarantuota* ant 
20 metų, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rųšies, tai užmokėsit 
likusius $5.25 ir keletą centų už persiuntimą, jeigu gi nepatiktų, tai eu grųžyaim jūsų 25 e. Turime priminti, 
jog perkant laikrodėlį nuo mus nei klek nerizikuoja*, kadangi mftsų laik rodėliai yra gvarantuotl ant 20 metų 
ir jeigu laikrodėli pasigadintų, tai mes pataisysi* ar iimaiayeim ant ki to vlaal dykai, prisiuntus tik 25 eea- 
tus ant persiuntimo. ,

Ii Kanados užsakant visi pinigai turi būti prisiųsti ii kalno.ATYDA: Tankiai žmones mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų, už tai jog negavo to kų mislino, ir bt 
abejones buvo patys sau kalti nen okant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties mes esam 
priversti pranešti jog mfiaų firma yra krikščlonižka, neturi nieko bendro su kitomis firmomis ir duoda visų tų 
kų garsina; apie mūsų teisingumų ir sųžiniškumų kožnas gali persitikrinti užsisakant vyriškų ar moteriškų laik
rodėlį (*u dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai pas:ATIONAL COMMRROIAL COMPANY, 90 W. BROADVTAT, DKPT.TO 12. NEW YORK, N. T.

Antanas Zimuickas. Keliaujan
tis “Draugo” agentas lankosi 
dabar po Pennsylvanijos lietuvių 
kolonijas.

. Nauja Knygutė

REIKAIUBIM1SI0S GIESMES
(Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die-. 

vas musų gelbėtojas, maldos po mišių 

ri k.)
KAINA T|K 3 CENTAI

Perkant šimtai*—tik *1.50

Kreiptis “Draugo” adresu.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj

99“Išeivių Draugą
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

Vėlia/usias žinias iš kares.
“Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto 
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Daniją).
Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
“Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj”.

6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.

8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariafit trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai

ki riaušių ir skaitymui -verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj,’ Amerikoj: 

metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų). v
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire, Scofland.

H©
I
tt

■no3et

Ieškau Jono Jazukevičiaus. Jis 
buvo vargonininku pernai prieš Vely
kas Forest City. Pa. Jis pats ar kas 
kitas duokite žinią šiuo adresu: 

Juozas Milušauskas.
P. O. Box 593 Forest City, Pa.

7. Gamta Gražį M. Petrauskio
8. Dvi daini S. Šimkaus ....
9. Kur Bakūžė Samanota ”
10. Kalendoriai Varg. 1914 m. 

Kartu O saluturis, Veni Creator .40
11. Kalėdinė Giesmė P. Ciulio- 

nlo............................................... .. .25.
Kreipkitės žinomi adresu:

JOHN HODELL
304 Wharton Str., Philadelphia, Pa.

Vargonininkas įieško vielos tuoj 
jaus. Galiu vesti elibrų ir geriausiai 
atlikti visus bažnytinius patarnavi
mus. Kuriam iš gerb. klebonų būtų 
reikalingas meldžiu atsišaukti žino 
adresu:

Jonas Bakletls,
533 Mahanoy avė., Mahanoy City, Pa. 

S—10

Ieškau Kazimiero Pažėros. Esu jo
f*[tikras brolis, nežinau kur jis gyvena 
per penkiolikų metų. Norių susižino
ti, turiu labai svarbių reikalų. Jis 
pats ar k ne kitas lai praneša žino 

adresu:
Mykolas Pažers.

127 R. R. Hill str., IVaterbury. Conn.

Paieškau Aleksandro Oka, Kauno 
gub., Tauragės apskričio. Jeigu ka* 
tinote adresuokite iituo adresu:

M. Melmantakė
No. 47 Haus Ahenleik, Scotlaad

k<>
i ccJto ’f- 

Kad Geri
5°
for 7 6
5c

P. IMUard 
Ce.

|(£wtwkCitrtat City

Ar norite gaut

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus,visų 

savo drangų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gansite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ

Henry J. Schnltzer 
141 VVashlngton St.

New York City.

CMcago, IU.
39 kuopa 8. L. R. K. A. laiky* 

mėnesinį susirinkimą nedėlioję. 21 d. 
vasario 1915 m., 3 vai. po picų.
Ellis svetainėje, 57 Place ir S. Sta
te gatv.

Kviečiame visus ' narius pribūtį 
minėtan susirinkiman, nes be kitų 
svarbių reikalų bus svarstyta, kaip 
geriau prisirengti prie apvaikžčiojimo 
Lietuvių Dieno* 4 d. kovo.

A. J. Butkus

OMcago, III.
101 kp. 8. L. R K. A. laikys mene 

ainį susirinkiiųą nedėlioję, vasario 21 
d. 1915 m. 3 vai. po pietų parapijos 
svetainėj 8. Union ir 18 gatv.

Visi nariai, kurie dar nenžsimokė- 
jo mėnesinių ir bertainių mokesnių 
malonėkite pribūti ir Užsimokėti, ir 
naujų narių atsiveati.

B Abromavičiūtė, RaM.

I Tėvynę arba iš Tėvynės
Kalione užtikrinta po Neutralią Valstiją VMiava

Visai be pavojaus ir tinkamai galima parsi
kviesti iš 'pčvynės tėvus, vaikus, giminės ir 
kiekvieną ypatą, kurie nepriklauso prie ka

riuomenės.

Rupestingiausis Stock Yardų Apielinkeje

Po Valdžios Priežiūra

DEPOSITORS STATE & SAVINGS BANK
4633-4637 S. Ashland Avė.

s
Ne ant kertes

Smulkesnių žinių reikalaudami, kreipkities į musų laivo- 
karčių skryių. Galima yp'atiškai arba Is iškaiš.

Siunčiame pinigus į Tštyną 
Mokame 3% nuo taupymą 
Duodame paskolas ant nejudinamo turto

Parsiduoda gerai išdirbtas 
laikrodžių ir muzikos instrumen
tų krautuvė už pigiausią kainą, 
geriausioj vietoj, Hamestead, 
Pa. Kas norėtų pirkti arba mai- 

- . Ryti, ant farmos vakaruose te
gul atsišaukia žemiau esančiu 

T o adresu, nes biznio savininkai pa-
L. R. K. A. 361* kuopa laikyt x- .mėnesinį susirinkimų 18 d. vasario 8,ren«? važiuoti 1 vakarus ant 

pusėje aštuntos v. vakare žv. Jurgio *»rmy- T®» J™ priežastis parda-

Tal. Yards 113*
Lietuvlikas 6roborius

Seniausias, pigiausia* graborius 
ir tirinetojas dėl pavargelių-naš- 
laičių.

Rašt. MII
P. A

In.
MAŽEIKA

UHCMO. ILL

dr-joa avėtai nėję. Kurie norite priai 
rąžyti arba plačiau daaiiinoti apie 
Susivienijimų nepamiržkite ateiti. 
Būtinai turi ateiti ant žio susirinki 
mo visi tie, kurie priairačė sausio 
mėn. ž. m.

J. Braaaoakaa, ralt.

vimui.

A. Katilius,

603 8th av«., Hamestead, Pa.

Vargonininkas, J. Nomeika paieA 
ko vietos vargoninniko tuojaus. Vedų, 
orkestrų ir ehorų ant 4 ir 8 balsų, eeų 
atsakanti* vargonininkas, meldžiu 
kreipties adresu:

J. Nomsiko.
1026 Hermitaga avė., Chicago, OL

f
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“Karė - kainos sumuštos - Karo" Viskas už $5.95

MŪSŲ NUO8TUOLI8, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMĘS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontauinė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, : : CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nuo VTENO DOLERIO ir dait- 

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

R E AL ESTATE "DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga
“AUREOLE”

Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

DR. KUN. M. GUSTAIČIO

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti, 
bet dar maloniau skaityti

KAINA TIK 10 CENTU 
Reikalaudami adresuokite:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street Chicago, Illinois

rrxrTtxrxi: r OTxrrrra.-r.:ri:
Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyrų, Hdtrliį Ir Valty Llfis. .

Rątid. 4613 S. Ashland Ava. 
Valandos: 4— 12 iš ryto

1—8 po pietų 
«—» vakare

xxc£333uxmxanxi:
I

.... ui,.i....Ln

Bell System LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei (Veztiis
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47toa gatves

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka 

3364 So. Halsted St, CHICAGO
(kampas 34tos)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki .11 rytų, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedčlioma ir Seredoms pagal sutarti.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Telephone Drover 8326

Dr. S. A. Rufkauskaitė-Šlakienė

Gydo visokias ligas
Specijalisti moterų ir vaiką ligose

VALANDOS: 9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare, 
Nedėliomis 9—12 prieš piet.

46

3255 So. Halsted St, Chicago, Ilk. |

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

iiTIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios.

Paduoda gražių doros apysakų-trumpai sakant
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraštis eina du kartu į mėnesį 
Kaina 75 c. metams 

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų numarį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Ava. Chicago, III.

J?**************** tftsttoeKoooooMOMOttMeoiMeMsee
| Lietuviškyji) Švento Kazimiere

| Seserų Seminarija
CHICAGOJE; *

Viensolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitsonių sky
rių pradinė mokykla ir Mugėtoji mokykla (High Schsa )z

Lietuviškosios Sesers priima pas sars mergaites mokL 
nimoi ir išaakl ėjimai. ««mu;srijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinamą. m«vtk» paiiy- 
raas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meHžis’ja kreipties prie Motinos Perdėtinėo 

iiao antrais

Mother Superior,
§ St. Casimir’s Seminary,

t6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
eODSMMM >—aasat

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600**4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siunčiame pinigus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų į krajų ir iš kraj aus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.*

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

.A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

I
**• A —

U*/W0YSTL

vatui-

An pj
ifyil'ihl

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

Man pavestu, dar
bus ■ atlieku artis
tiškai. - ,

Kai-kurie gabūs pardavimo prižiūrėtojai ren

ka gerus pardavėjus, kuriuos, kiti prižiūrėtojai 

atleidžia. Taip jie gauna ineiti —j koukurento 

lauką.

Jūs galite ekonomiškai apsaugoti savo biznį, 

permainant savo keliaujančius pardavėjus te

lefono pardavėjais, kurie parduotą.

Telefono keliu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

OtficiaI 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS

Lietuvių Kalbon Verti

Jonas Kmitas

ŽVAIGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmtnd St., Philadelphia, Pa.

SAUGOSIES pa
mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Bichterio 

Paia — Expeller 

pu inkaro ženk
lu, kaip ant pa

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter &Co
74-80 VVasbington 

Street,

NEW YORK.

- I

H. A. Norkūnas
1M HOLMSE, SI., HONTELLO, MASS.

Mokykla Angliškos Kalbos.

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šioe mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinią 
rašykite pas:

WAiTCHES BROS.
1741 šeši 4715. Širšei :: Chicago, Iii.

r
PIRK MUZIKALIUS IN-i 

STRUMENTUS PAS.

Csorgi & Vitak Music Go.
1540 W. 47th St., ir 769 

Milwaukee Avė. 
CHICAGO, ILL.

i

Pianai, Pearl Queen Kon
certinos, Šnekamos mašinos 
su lietuviškais rekordais ir J
Band instrumentai.

Kitur' gyvenantiems pirkėjams 
katalogai siunčiami veltui. Mes 
taisome visokius muzikos instru
mentus.

Plymouth National 

BANK.
Kapitalas su pervirti* 

$165.000.00
Šitoji Kanka prižiurtum 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
suRiinekėti lietuviškai.

G N. Postlethwalta, 
Iždininkas.

Mandagus patarnavuama

Y ra tai labai graži ir interesinga 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku' 

yra* atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yrh. 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 PI BLISHING CO.
1800 W 46th Street - Chicago, Iii.

JEI NORI ŽINOTI
ko lietuviams šiame svarbiame momente 

kaipo tautai reikia, skaityk naujai

išėjusią knygą:

Kokia Autonomija
LIETUVAI REIKALINGA?

Parašė J. GABRYS

KAINA 10 CENTU
Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
‘WW. 4ėth Street Chicago, III.

Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 

laiką, tai įkaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

T

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. - - Chicago, 111.

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso bilieto, o 
prenumerata kaštuota metams Ui $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; netams 

$3.oo; pusei metų $! .5( .

RAŠYK ADRESU:

J. J. Paukaztis & Co.
120-124 O r and Str.,

Brooklyn, N. Y.

Visi užsisakykite

Amerik. Lieluvitį Dienraštį
“KATALIKĄ”

Dienraotyj “Katalike” žinioe 
tilps daug greičiau ir plačiau; į 
via.s pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus kuopiačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra be 
, partyvls laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Tudel dienraštyj “Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos 
uaujokyaoose gyvenančių, 8. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauke ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams   ..................................... $5.M

pusei metų .. $3.00 
trims mėnesiams .. $1.75

Užsienyje. Europoje ir kitur
inet-’ms .................................. $7.00

pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicago

r Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

W. D. BOCZKOISKI — C0- 
Mafaanoy City, Pa

Ir Skaitei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?” 
Gal nežinai kur jų gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 melus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1-00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., CHICA90, ILL.

“Draugo” Knygyne gaunamos šios Naujai 

Išleistos Knygos
Gerbiamieji, ar norit pasiskaityti naudingų ir užimančių vei

kalėlių? Ar norit arčiau suoipažinti su autonomijos klausinių, koki 
i ji yra kituose kraštuose ir koki mums reikalinga? Skaitykit J. 
j Gabrio “Koki autonomija Lietuvai reikždinga?” Uailiai atspausta 
ant gero poperio. Kainoja tik 10 centų.

Tiesos Žodis 3ocijalis$a.ms. Parašė kunigas. Knygos populiarii- 
kurno ženklas yra jos išsiplatinimas tarp žmonių. Viršminėta kny
gutė pati nž save kalba, kadangi bėgyje dvejų metų susilaukė jas 
trečios laidos su paveikslais. Kaina 10 centų.

Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis su priedu apie Oratorijų 
kilmę ir išsiplėtojimų. Knyga, kaip išvaizda, taip ir eilių gražumu, 
ras vietų kiekvienoje poezijų mylinčioje širdyje. Kaina 10 centų.

Pilnosios Blaivybės Katekizmas. Pagal J. M. -Cullen autame 
kun. P. Saurusaitis. Ypač šiais laikais pradėjus lietuviams kreip
ti didesnę domų į taip svarbų klaasimų “Blaivybę ar alkolizmas!“ 
Minėta knyga kaip tik laiku ir atsirado, paaiškindama daug indo- 
mių faktų apie alkolį ir nurodydama naudų blaivybės. Pusi. 159. 
Kaina 40 centų.

Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M. Gustaitis. Pui
kus veikalėlis ir tikra dovanėlė netik “Vyčiams“, bet ir visam 
lietuvių jaunimui. Knygutė skirias j dvi dali: Pirmoje dalyje kal
bama “Apie Lavinimas būdus“, antroje “apie tėvynės meilę“ pa
baigoje yra “Vyčių“ Himnas. Autorius taip švelniu maloniu tonu 
prabilsią į jaunimų, taip jautriai paliečia širdies stygas, kad kiek
vienas jaunikaitis bei mergaitė privalo įsigyti ‘•Vyčių“ Dovanė
lę“. Kaina 10 centų.

Blogi Kūdikių Papročiai, Pagal B. W. Knight'ų ir W. Robin- 
son’ų sutaisė Dr. A. L. Oraičūnas. Su dviem paveikslais. Knyga
naudinga perskaityti ypač tėvams ir vaikų globėjams. Kaina 20 a. 

*
Reikalaudami viršminėtų knygų kreipkitės:

“DRAUGAS“ PUB. CO.

1800 W 4Cth 8tr., CHICAGO, ILL


