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TELEGRAMAS.

Į 30 S. L. R. K. A. Sei- 
mą suvažiavo 90 delegatų. 
Seimas rimtas. Pirmsėdžiu 
išrinktas P. J. Jaruėevičia, 
iš Cambridge, Mass., jo pa- 
gelbininku Dr. A. K. Rut
kauskas iš Chicagos. Rašti
ninkais p. Valukonis iš Du- 
ryea, Pa. ir p-ni A. Nausė
dienė iš Chicagos.

SVARBŪS ŽINGSNIAI.

sos Amerikos žymesniųjų lai
kraščių redaktoriams ir veikė
jams Informacijos Biūro iš
leistos knygutės “The Auto- 
nomy of Poland” ir “A 
Skėteli of the Lithuanian Na- 
tion”.

Visiems juk yra aiškiai ži
noma, kad šiais metais visas 
civilizuotas pasaulis pergyve
na didžiausios perversmės lai
ką. Šitoji didžioji Europos 
karė, kuri įstengia sujudinti 
sostus didžiųjų pasaulio vieš
patijų, negali neturėti intek- 
mės ir į mus, narius lietuvių 
tautos. Mums, taip kaip ir 
kitų tautų nariams turi rūpė
ti pasekmės šios baisios ir ne
žmoniškos karės. Mes, taip 
kaip ir kiti, žinome, kad karei 
pasibaigus turės persikeisti 
Europos valstijų rubežiai. Jų 
persikeitimų nuspręs, žinoma, 
ne kas kitas, kaip tik valstijų 
susivažiavę atstovai, kurie 
tarsis apie santaikos reikalus.

Kų-gimes lietuviai turime 
su tų rubežių persikeitimu? 
Ar jie mums turi rūpėti? Pa
sakys gal vienas kitas. Taip. 
Europos rubežių persikeiti
mas apeina ir mus, kaipo na
rius lietuvių tautos.

Jau pradžioje karės buvo 
šnekama vienur kitur apie nu
statymų Europos valstijų ru
bežių, tautybės pamatais pasi
remiant. Tai nuomonei išsi
pildžius Lietuva ingys mažes
nę ar didesnę laisvę, kad plė
toti savo kultūros uždavinius 
su kitomis civilizuotomis tau
tomis, kaipo joms lygi viena- 
ta, bet ne kaipo pavergta ir 
suvaržyta kokiais nors vergi
jos ryšiais.

Kad tai atsiekti mes turi
me būti pasirengę su kuo nors 
pasitikti tų busimąjį tautų ir 
valstijų taikos kongresų, tu
rime viešpatijų atstovams pa
lodyti, kad mes jaučiame gy
vais esantys ir galėsime 
mums suteikta laisve tinkamai 
naudoties. Tuo tikslu Tau
tos Taryba Amerikoj ir iš
siuntinėjo į visas lietuvių gy
venamas kalonijas tam tinka
mas blankas rinkimui parašų 
po išreikštais tose blankose 
lietuvių, anglų ir prancūzų 
kalbose reikalavimais.

Kiekvieno lietuvio, neveizint 
jokios partijos, ir yra prie
dermė po tais lapais padėti sa 
vo pavardę. Jei nemoka pats 
rašyti, paprašyti kito para
šyti ir kiekvienam stengties, 
kad nebūtų jo vardas apleis
tas tame, taip svarbiame rei
kale.

Tie visi parašai bus surink
ti j krūvų ir pasiųsti taikos 
kongresui, kuris turės įvykti 
karei pasibaigus.

Dar negana to, kad būtų tie 
parašai priimti, kad jie turė
tu tinkamų reikšmę, reikia kiek 
galint stengties išdirbti sve
timtaučių, tvirtesniųjų valsti
jų visuomenės opinijų, kuri 
būtų lietuvių tautai prielanki. 
Tos opinijos ifidirbimui šio
mis dienomis išsiuntinėta vi-

Tų darbų atliko Infor
macijos Biūro šaka Amerikoj. 
Čia Informacijos Biuras atli
ko labai didelį darbų. Ligšiol 
dažnai svetimtaučius painfor
muota apie liėtuvius tik iš 
blogosios pusės. Dažnai jie 
mus matydavo teismuose sa- 
liūnuose ir kitose netinkamo
se vietose, iš čia tik ir imda
vo apie mus žinias, dabar-gi 
pasiųsta teisingų žinių ir to
mis žiniomis Uaudodamės sve
timtaučiai galės pataisyti sa
vo opinijų apie mus kaipo na
rius vienos iš senųjų Europos 
tautų.

Taigi yra veikiama ir mū
sų veikėjų. Kas gi reikia da
ryti Amerikos lietuviškai vi
suomenei. Ne kas kitas kaip 
tik kiek galint remti tuos vi
sus pradėtus darbus. Steng
ties kuodaugiausiai pririnkti 
parašų po peticija ir kiek ga
lint remti savo aukomis. Aiš
ku, kad tam visam darbui rei
kia netik daug darbo, bet 

-ir pinigų.
tos turi įvairius šaltinius iš 
kurių gali pasiimti, reikalui 
esant, kiek reikiant tautos rei
kalams šelpti. Pas mus to 
nėra. Visas mūsų turtas, visi 
mūsų šaltiniai, tai mes patys.

Remkime kiek galėdami 
pradėtuosius darbus, kad mū
sų pasekėjai neturėtų progos 
už mūsų neprielankumų rugo- 
ti. M—a.

Kun. A. Tamoliūnas, įšventintas į kunigus geg. 29 d. 
1915 m. “Draugo” ir “Pažangos” bendradarbis.

ŽEMAIČIUOSE VOKIEČIAI 
DAR TEBEŠEIMININ

KAUJA.
MŪŠIAI ANT ADRIATIKO.

Italų kreiseris nuskandino tor
pedomis du austriejieeių kariš
ku laivu. Iš Ankonos pusės gir- 
džiasi smarkūs kanuolių trenk
smai, dauguma mano, kad ten 
įvyko smarkūs mūšiai tarp Itali
jos ir Austrijos laivyno.

Kapitonas graikų laivo “Ad- 
riaticos” praneša į Romą, kad 
jis regėjęs jūrių mūšį ties Lissa.

“BE PASIGAILĖJIMO.”

Genevoje gauta žinių, kad Aus
trijos senukas ciesorius Pranas 
Juozas irgi užsikrėtęs karės 
žiaurumais. Jisai telegrafu iš
siuntinėjo visiems armijos ir 
laivyno viršininkas prisakymą 
elgtis su priešu be pasigailėjimo, 
bile tik galima.

PRIVERSTAS TARNAVIMAS 
ANGLIJOS KARIUOMENĖJE.

Anglijos naujai susidariusio 
kabineto nariai lordas Lands- 
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ITALAI PATENKINTI SA
VO KARALIUMI.

davo jie kraštiniose uolose dide
les skyles ir iš jų šaudydavo 
priešą, pasirodantį iš jūrių po, 
sės. ;• >.

ITALIJOS KARALIUS 
VEDA ARMIJĄ.

PATS

Italijos karalius Viktoras 
Emanuelius pats vadovauja savo 
armijai ir nuo pirmos dienos ap
skelbimo karės išvažiavo į ka
rės laukus. Romoje, laike kara
liaus nebuvimo, užims jo vietą 
kunigaikštis Tarnas iš Savoi'os. 
Italą spauda negal atsigerėti savo 
karaliaus veikimu, kuris taip 
svarbioje valandoje sykiu su vi
sais eina ginti savo tėvynę.

MOROKOJ REVOLIUCIJA.

Paryžiuj gauta iš Morokos 
apielinkių žinių apie kilstančias 
tame krašte suirutes. Maurų — 
pliešikij vadas Kasuli pradėjo 
agituoti beduinus prieš prancū
zų valdžią. Jau buvo įvykę ir ke
letas susikirtimų tarp beduinų 
Sr prancūzų kariuomenės.

Bet niekas gal neturėjo tokių 
įstabių kanuolių, kaip rusai. Ru
sijos carienė Ona išleido prisa- 
kimą nulieti kanuolės iš van
dens. Tikrai neįvykdomas suma
nymas, bet tas yra istoriškas fak- 
taą. Kanuolės buvo liejamos iš 
vandens, kuris po sušalimo pa
virsdavo į karės įrankį. Žinoma 
tokias kanuolės pavartodavo tik 
vietinėse iškilmėse, šaudant iš j? 
tuščiais šūviais." Brangiausias ir 
dailiausias kanuolės vartodavę 
Tndijos kunigaikščiai, kurie liep
davo kanuolės nulieti iš aukso 
ir papuošti jas brangiais akme
nimis. Kiekviena iš tokių kanuo
lių kainavo apie 2,000.000 dole
rių. Vienas Indijos kunigaikštis 
turėjęs tokių kanuolių net 35. 
Tai galima išsivaizdinti kiek 
daug reikėjo aukso ir brangu- 
mynų pagaminti tokius puoš‘- 
nius karės įrankius. Šiais laikais 
žiūrima daugiau ne į kanuolių 
dailumą, bet į jų geresnį pritai
kinimą karės reikalams.

NEPAPRASTOS KANUOLĖS.

ITALAI KARIAUJA ANT 
PRIEŠO ŽEMIĮĮ.

ITALAI ĮSIVERŽĖ Į AUSTRI
JOS PROVINCIJAS.

Italai, pamokinti dabartinės 
Europos karės prityrimais, kad 
geriau karę vesti priešo žemėse, 
negu savose, įsiveržė į Austri
jos provincijas ir viena italų ar
mija sparčiai žengia Triesto link, 
antra-gi maršuoja prie Alpų.

VO TIKSLO ATSIEKTI 
NEGALI.

Iš KARĖS LENKIJOJ.

Iš Londouo pranešama, kad 
vidurinėj Galicijoj bepaliovos ei
na mūšiai tarp rusų ir austrijie
čių ir abiejų kariaujančių pusių 
pranešimai skelbia apie pasiseki
mą.

Austrijiečiai ir vokiečiai perė
jo Sano upę Przemyslio apielin
kėse, ir tvirtovę baigia apsupti 
iš visų pusių. Generalė Macken- 
sono armija stengiasi prasimuš
ti prie Przemyslio iš pietų pusės. 
Berline spėjama, jog nežiūrint 
rusų atkaklaus spirimosi Prze- 
myslis turės pasiduoti vokie
čiams.

VARŠAVA RAMI.

Vokietijos ciesoriui Viliui la
bai rūpėjo užimti lenkų sostinę 
Varšavą. Kelis syk buvo prisa
kyta ant žūt ar būt paimti Var-
šavą, bet to prisakymo negalėjo 

Italų armija užima fronto liniją įšildyti Viliaus armija; trūko
ant 67 mylių ilgio nuo Triesto 
intakos iki Catoretto. Vos tik 
pradėjus kariškus žingsnius, ita
lams pasisekė užimti nemažai 
Austrijos parubežinių miestų: 
Caporetto, Oormons, .Cervigna- 
no ir Terzo miestai jau randasi 
italų globoje. Taipogi ateina ži
nios, būk italai užėmę Verso 
apielinkės.

jai spėkų. Dabar Vilius žada sa
vo kariuomenei dideles dovanas 
už užėmimą Varšavos, tik viena 
nelaimė, kad vokiečių kareiviai 
jau dovanomis nebeužsitiki. Var- 
šava kol kas rami ir nei kiek ne
nusigąsta vokiečių grasinimų.

ITALIJOS SOCIJALISTAI 
UŽ KARĘ.

ANGLIJOS ŠARVOTIS 

NUSKANDINTAS.

Dardanelių siaurumoje žuvd 
nuo vokiečių torpedos anglų di- 

kūjelis šarvubtis “Triumph .■je/ ....
ris sykiu su visa talkininkų es
kadra dalyvavo bombardavime 
Dardanelių tvirtumų. 700 žmonių 
“Triumph’o” ingulos pasisekė 
išgelbėti. Iki šiam laikui nuo vo
kiečių minų ties Dardaneliais 
nuskendo 4 anglų kreiseriai 
“Ocean”, “Irresistible”, “Go
liath” ir “Triumpb”.

SUTINK* NUOMONĖSE 
SU SAVO PADONAIS 

DEL KARĖS.
GRAIKIJOS KARALIUS LABAI 

SUNKIAI SERGA.

Graikijos karalius Konstanti
nas pakirstas visokių nemalonu
mų iškilusių delei nesutikimo 
tarp savęs karės šalininkų ir 
priešininkų sunkiai susirgo. 
Daktarai abejoja apie karaliaus 
išgijimą. šiuo laiku karaliaus 
Konstantino padėjimas daug 
sunkesnis.

Graikijos valdonas ir jo žmo
na, Vokietijos kaizerio sesuo yra 
griežtai priešingi karei, tuo
tarpu sosto įpėdinis linksta mi
nisterių pirmininko Venizuelos 
pusėn, kuris yra karštas vokie
čių priešas.

ŠV. TĖVO BALSAS.

Vatikano oficijalis organas 
“Ossevatore Romano” paskel
bė Popiežiaus Benedikto XV 
kardinolams laišką, kuriame pa
žymėta jog šv. Tėvas manęs su
šaukti Romoje birželio mėnesį

agituoja už įvedimą priverstino
tarnavimo Anglijos , kariuome-
nėj. su tuo sutinka ir daugiaus 
žymių valdžios atstovų. Visi pri
pažįsta, kad Anglijai, reikia bū
tinai pasistengti pasiekti savo 
tikslą ir tam dalykui griebtis vi
sų galimu priemonių.

Iš PRANCŪZIJOS KARĖS 
LAUKŲ.

Belgijoj neįvyko jokių žymes
nių permainų. Visą laiką kau
jas tarp savęs priešų artilerija, 
pasekmių nėra.

Šiauryj nuo Arras prancūzai 
atmušė vokiečių kariuomenės 
atakas. Angres apielinkėse vo
kiečių ir prancūzų kariuomenė 
tvirtai laikosi ant pirmiau už
imtų pozicijų.

Tarp Arras ir Vogezų kalnų 
beveik viešpatauja ant kariškų
jų linijų tyla.

TIES ŠIAULIAIS TEBEINA 
MŪŠIAI.

Kanuolėą kiekvienoje karėje 
sudaro svarbiausi ir už vis la- 
Ttttf priešą *’ naikinantį
įrankį. Kad pritaikins kanuolės 
prie netikėtų karės aplinkybių, 
nepaprastų mūšių lauku pozicijų, 
pradėta jas išdirbinėti visokių 
rųšių ir formų. Šiandieną mes 
galime pastebėti kanuolės — 
milžinus, kurių vienas šūvys su
ardo tvirčiausius mūrus; yra ka
nuolių mažesnių, neskaitant vi
sai mažučių, kurios pervežamos 
iš vietos į vietą šunimis, tai taip 
vadinamieji kulkasvaidžiai.

AMERIKOJE
ITALAI APLEIDŽIA PANAMOS 

PARODĄ.

Jeigu persikelsime mintimis ke
liais šimtmečiais, desėtkais me
tų, arba net keletą metų atgal, 
galėsime, skaitant istorijoje 
ginklų tobulinimo, pastebėti, 
kad nevisuomet kanuolės buvo 
taip išdirbamos ~ ir nuliejamos 
kaip dabar. Jos taip-pat pergy
veno savo tobulumo laipsnius.

Labai senai, kada dar žmonės 
neturėjo supratimo apie garą, 
elektrą ir kitus šių dienų išra- [ 
dimus, įvykus tarp atskirų gi
minių karei, buvo pavartojami 
akmensvaidžiai ir kiti ginklai 
iš medžio ir akmens.

Laikui bėgant viskas tobuli
nosi, sykiu ir ginklai darėsi la
biau pavojingais. Apie ginklų 
nuliejimą sužinota tik keliais 
šimtmečiais vėliaus. Ir ne visur

Italijai pradėjus kariauti, 
dauguma jos augštųjų valdinin
kų, viešiančių užrubežy, skubi
nasi į savo kraštą. Panamos pa
rodą San Francisco Tje apleido 
Rymo miesto majoras M. Piacen- 
tini, garsus architektas Ettori 
Serari ir Chevalier Catastini, ku
rie buvo nariais italiį komisijos 
parodoje. Jie skubinasi pagelbė
ti savo tėvynei dabartiniame 
vargingame padėjime.

AMERIKOS PREKYBOS 
REIKALAIS.

Lietuvoje karės audra išnau
jo šiek-tiek nurimo. Išsyk vo
kiečiai pradėjo sparčiai žengti 
į Kuršą, Žemaitiją, taip-pat ir 
Kauno link. Paskiaus, kada ru- vienaip’ jie buvo nuliejami iš 
sai spėjo sutraukti ant tos lini- pbeno ir bronzo, bet ir iš tokios
jos daugiau kareivių, vokiečiai 
arba pasiliko ant savo senųjų 
pozicijų arba pasitraukė atgal

kardinolų ir vyskupų konferen- Daugiaus šiek-tiek veikimo iš 
ciją, bet karė sutrukdžiusi visus abiejų kariaujančių pusių žymu 
sumanymus. Toliaus šv. Tėvas mūšiuose ties Šiauliais, kur su- 
apgailestauja Italijos. įsibruki- sikoncentravo generalės rusų ir

Visi Tridento gyventojai pa
siekę 16 metų amžiaus pašaukti 
kariuomenėn. Bažnyčios, Valsti
jos namai sugriauti, kad au- 
strijiečių artilerija galėtų liuo
sai veikti. Adydzos upės tiltas 
išsprogintas.

Ankonos italai socijalistai, 
kurie ligšiol užsilaikė labai neu
traliai įvykusiuose Italijoj su
irutėse, labai pasipiktino neti
kėtomis austrijiečių atakomis ant 
Ankonos ir parengę prieš austri- 
jiečius milžiniškas manifestaci
jas, karštai pritaria karei ir 
skubinasi į kovotojų eiles su
mušti priešą.

mą į karę, pasmerkia vokiečių 
karės vedimo būdus ir laužymą 
tarptautiškų tiesų. Ant galo šv. 
Tėvas šaukia visus melstis už 
įvykimą taikos.

vokiečių spėkos. Taip jau labai 
maža žinių iš Lietuvos.

/
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LAIVAS “MAJESTIC” 
NUSKENDO.

VOKIEČIAI NIEKO NEBESA
KO APIE KURŠO

LAIMĖJIMUS.

Talkininkų laivynui Dardane- 
liuose pradeda nepasisekti. Di
dieji anglų kreiseriai nuskan
dinti. Nesenai žuvo “Goliath”, 
“Triumph”, dabar-gi žuvo mil- 
žinilšk|aH anglų kreiseris “Ma- 
jestic”. Bš ingulos išsigelbėjo 
ros tik keletas žmonių.

Nesenai buvo pasklydę žinių, 
būk vokiečiai baigia jau užka
riauti Kuršą. Tokie svarbūs punk
tai kaip Ryga, Liepojus buvo ne
va patekę vokiečių rankosna. Ir 
vokiečiai buvo pradėję apie savo 
laimėjimus Kurše rašyti nebū 
tus daiktus. Dabar gi nieko nesi
girdėti apie vokiečių veikimą 
tose apielinkėse. Turbūt jiems 
ten nekaip klojasi.

materijos, kuri mūsų akyse da
bar maža turi vertės karės įran
kius išdirbant. Pavyzdžiui, Mek
sikoj vidurinėse amžiuose ka
nuolės buvo lipdamos iš molio, 
meksikiečiams pateko į rankas 
dvi ispanų bronzinės kanuolės ir 
jie norėdami sau prisigaminti to
kių pat karės įrankių, nežinoda
mi, kaip juos lieti, lipdė iš mo
lio. Panašiai pagamintus gink
lus vartojo ir Tibeto gyventojai, 
kariaujant su anglais; pasisiū
davo iš odos šautuvus, išpinda- 
vo dietomis ir pavartodavo karė
je. Šaudant iš tokių šautuvų gir-I• Į
dėdavos baisus trenksmas, bet 
jėga jų buvo visai maža.

Laike kovos už liuosybę Tiro- 
lyj, šio krašto gyventojai pana
šiais šautuvais sau laisvę iškovo
jo. Labai-gi žingeidžius ginklus 
vartojo Maltos karžygiai, išgręž-

Italija pažymėjo, kad vedant 
karę su Austrija, pasistengs vi
same kame paremti Amerikos 
prekybą. Šis pranešimas gana 
svarbus Suvienytų Valstijų pre- 
kėįjams, nes Viduržeminės jū
rės yra iš visų atvilgių pa- 
rankiausis kelias Amerikos pre- 
kyniams laivams. Žinoma per Vi- 
duržemines jūres nebegalės Ame
rika vesti su Austrija prekybos, 
nes Italija ir geriausiais jaus
mais pasivadojant, nenorės prie
šo pozicijas stiprinti.

Laike paskutinių 9 mėnesių 
išvesta iš Amerikos .prekių i 
Italijos uostus daugiaus kai už 
80.000.000 dolerių.

Italijai įsimaišius į karę, Eu
ropoje pasiliko neutralėmis val
stijomis tik Holandija, Danija, 
Zuvėdija ir Norvegija, per ku
rių uostus Amerika gali siųsti 
savo prekes į Vokietiją, iš da
lies ir į Austriją. Gali būti, kad 
ir Holandijos su Danija uostai 
užsidarys, tada pasiliks vien 
Skandinavų viešpatijos. Talki
ninkams labai lengvai gali pasi
sekti Vokietiją badu priversti 
prie nusileidimo.

Amerikos valstijų departmen- 
tas randasi gana keblame padė
jime. Iš vienos pusės jis stengia
si apsaugoti Suvienytų Valstijų 
prekybą ir tuo dalyku kreipiasi 
prie Žuvėdijos ir Norvegijos, 
prašant jų užtarimo, iš antros 
pusės Anglija, pateisindama sa
vo veikimą diplomatiškais žy
giais, neatkreipia didelės aty.
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Bos J Amerikos protestus ir prie 
kiekvienos progos kliudo Suvie
nytų Valstijų prekybai su ki
ltomis Europos viešpatijomis, 
ypatingai su Vokietija.

A., B., C., SUTARTIS.

lingas, nes jie paties valsčiaus 
yra prirašomi.

NAUJOS DRAUGIJOS.
Nesenai ‘Vilniuje gubernijos 

valdyba patvirtino dvi draugiji: 
“Sveikatų” ir Lietuvių Draugi-

Suvienytų Valstijų sekretorius 
Bryanas labai pritaria Argenti
nos, Brazilijos ir Chile respub- agronomijos ir teisiij pagel-
likų projektui sudaryti tarp sa
vęs sutartį, sulig kurios visį kilę 
tarp tų respublikij nesupratimai 
būtų pašalinami ramiu būdu, 
diplomatijos keliu.

Suvienytos Valstijos yra pa
dariusios panašios rųšies sutar
tį su 30 viešpatijų tame skaičiu
je ir su Argentina, Brazilija ir 
Chile, Pietų Amerikos respub
likomis, kurios kaip mums ži
noma buvo mėginusios sutaikin
ti ir Meksikos susipešusius ge
nerolus. Tas pamėginamas yra 
visiems žinomas kaipo A., B., 
C. tarpininkystę.

AMERIKOS GYVULIŲ SKER- 
DYKLĖS IR KARĖ.

Nesenai sugrįžo iš Londono į 
Washingtoną Alfredas Urion, 
kuris važinėjo Anglijon Ameri
kos gyvulių skerdyklų reika
lais, atstovaujant vienų iš di
džiausių'' Amerikos skerdyklų 
“Armour Co.” Iš tos Urion ke
lionės paaiškėjo, kad Anglijos 
valdžia sulaiko daug laivų su 
mėsos produktais. Taip viename 
tik Falmouth’o uoste randasi 
mėsos produktų, pasiųstų iš 
Chicagos už 12,000.000 dolerių.

Amerikos skerdyklų savininkai 
žada tuojaus pareikalauti nuo 
savo valdžios paramos tame da
lyke. Anglijos pasiuntinis p. 
Cicil Spring Rice žadėjo praėju
sį rudenį, kad Anglija užmokės 
nž konfiskuotąjį tavorų, bet lig
šiol Amerikos mėsininkai nieko 
negavo. Užtat dabar susivienyję 
Amerikos skerdyklų savininkai 
stengsis, kaip galima greičiaus, 
išreikalauti iš Anglijos atlygini
mo už užimtąsias prekes.

bai teikti. Tų draugijų įsteigė
jai: “Sveikatos” d-rė B. Bur- 
baitė, Eidukevičienė, d-rė V. 
Alseikienė, F. Bortkevičienė, 
adv. A. Janulaitis, inž. St. Kai
rys,agron. V. Ruokis, adv. M. 
Sleževičius ir adv. J. Vileišis.

Nuo kitų tos rųšies draugijų 
ši skiriasi dar tuo, kad ji galės 
veikti ir po karės, nelikvidavusi 
dalykų.

LIETUVIŲ-LENKŲ SANTIMO 
OBALSIAI.

Balandžio 12 d. šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Vilniaus vys
kupijos valdytojas kun. Michal
kevičius laikė pamaldas per ku
rias pasikvietė iš besimeldžian
čių žmonių tarpo lietuvius gies
mininkus. “Šventas Dieve” ir 
kitos giesmės buvo giedamos lie
tuviškai.

Po pamaldų buvo pasakytas 
lietuviškas pamokslas ir paaiš
kinta, kad tokia tvarka šv. Pet
ro bažnyčioje pasiliksianti ir to
liaus. Gežužinės gi pamaldos 
lietuviams būsiančios ‘ ‘Aušros 
Vartuose” 6 vai. rytų ir Kated
roje 8 vaL vak. Apie geguži
nės pamaldas šv. Petro bažny
čioje nebuvo pranešta.

VILNIAUS MAITINIMO DRAU
GIJA.

Vilniaus Maitinimo — Gydy
mo Pagelbos Dr-ja nutarė įtaisy
ti tris gydamuosius punktus to
se vietose, kur bus daugiau su
sirinkę pabėgėlių. Vienos jų 
greičiausia būsiąs Valkininkuose, 
kitų-gi vieta bus aprinkta, la
biau dalykams išsiaiškinus.
 '
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LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

MONOPOLIAI NYKSTA.
Visoje Vilniaus gub. dabar 

veikia 38 monopoliai, kurie par
davinėja degamųjį spiritų. Iš vi- 
so-gi Vilniaus gub. uždaryta tų 
monopolių vyrijų nutarimais: 
sausio mėnesį — 16, vasario — 
23, kovo — 9, viso labo tad — 
48.

Suv. gub. Kovo

VOKIEČIAI TORPEDAVO 
AMERIKOS LAIVA.

DIRBTUVĖS VAIKAMS.

Suvalkų komitetas nutarė 
įtaisyti įvairias dirbtuves pabė
gėlių. vaikams 14—16 metų.

Amerikos garlaivis “Nebras- 
kan” sunkiai sumuštas vokiečių 
povandeninės minos, arba, kaip 
spėja laivo in gutff laivas yra su
odintas vokiečių torpedos. “Ne- 
Braskan” plaukia į Liverpoolį, 
kur ir pribus, nežiūrint, kad ir 
gana smarkiai nukentėjo.

SUVIENYTOS VALSTIJOS UŽ
LAIKYS NEUTRALITETį.
Suvienytų Valstijų valdžia iš

leido pranešimų, kad susikovus 
Italijai, su Austrija, Amerika po 
aenovei stengsis užlaikyti neut- 
ralę pozicijų. Tame pačiame pas
kelbime pažymėta, kad niekas 
neturi tiesos rengti iš Amerikos 
piliečių ar nepiliečių kariškus 
pulkus ir siųsti į kurių nors ka
riaujančių viešpatijų, arba ir ki
tokiu būdu rodyti savo užuojau
tų kariaujančioms viešpatijoms.

SUMAŽĖJO PAČTO INEIGOS.
Del Europos karės žymiai su 

taažėjo įplaukos į Suvienytųjų 
▼alstijų pačtų. Pradžioje 1915 
metų pačtas turėjęs deficito 
6,500.000 dolerių.
1

GEN. VILLA RENGIASI 
EUROPON.

Šiomis dienomis į AVaabingto- 
nų atkeliavo iš Meksikos mies
to Chihnabua generolo Vilios pa- 
aiantinis Percbes Enriguez, ku
riam pavesta svarbi misija prie 
Dėdės Šamo.

Enriguez pasakoja, kad Vilią, 
sumušęs generolo Obregono ka
riuomenę, užbaigs Meksikos su
irutės. Neužilgo Meksikoje įvyks 
taika. Užsibaigus visoms revo
liucijoms, generolas Vilią išva 
žinos į Europų ilgesniam laikui, 
kur tėmys kariaujančių viešpa
tijų padėjimų. \ f

Dabartiniu laiku Vilią veikia 
au aovo kariuomene Vera Cruz 
apielinkėse, norėdamas atimti šį 
■tiestų nuo Carranzos šalininkų. 
Jeigu tik pasiseks Viliai išpil
dyti savo pienus, tai Meksikos 
riaušės turės greitu laiku užsi
keikti.

jouierių. Apie 70 misijų buvo 
sustabdyta. Šventosios žemės mi
sijų prižiūrėtojai kunigai Gran- 
kini ir Cimini atvyko iš Sirijos 
į KonstautinopolfTl’ padedant šv. 
Tėvo pasiuntiniui Dolci, išrū
pino iš turkų valdžios misijų ati
darymų. Mat turkai klaidingai 
buvo supratę misijų tautiškumą. 
Jiems buvo paaiškinta, kad mi
sijos nėra prancūziškomis ar ki
tos kokios tautos, bet ramtfcsi jų 
misijonierių globoje. Berods vi
sos Turkijoj esančios misijos bus 
išnaujo leistos turkų valdžios, 
kaipo naudingos įstaigos, pake- 
liančios žmonių dorų.

iną Manehesterio lietuviai šventė 
26 d. lapkričio kaipo Lietuvių 
Dienų. Po gedulingu pamaldų, 
kurias atlaikė gerb. kun. L. 
Tyllo iš Nashua, N. H. buvo 
rengiamos prakalbos, bet dėl kai
kurių priežasčių jos neįvyko. 
Taigi vakare atsibuvo pasiimk1 
sminimo vakaras naudai nuken
tėjusių dėl karės. Vakaras buvo 
be svaiginamų gėrimų.

Tos dienos ineigos ir išlaidos 
buvo sekančios: Bažnyčioje su
rinkta $14.25; per vakarų ineigų 
buvo $106.15, išviso ineigų

Lietuvių skaitome virš 100 šei
mynų. Čionykščiai lietuviai jau
pradeda susiprasti. Yra čia šv.
Juozapo pašalpiuė Dr-ja, kuri
pusėtinai pradeda gyvuoti. Per 
praėjusius metus buvo biškį su
silpnėjus, darbams sustojus, dau
gumas narių išvažinėjo į kitus 
miestus, tas dr-jai ir kenkia. 
Bet dabar darbai gerai eina, lie
tuviai pradeda atkeliauti iš ki
tų miestų, tad ir dr-ja pradeda 
geriaus krutėti.

Pastaruoju laiku susitarė ke
letas jaunų vaikinų, kad prade-

PABĖGĖLIŲ REIKALAI.
Bal. 11 d. dalyvaujant Vil

niaus ir Suvalkų gubernatoriams 
ir įvairių komitetų atstovams, 
buvo svarstoma, kaip sumažinus 
Vilmoje pabėgėlių skaičių, kadi 
mažiau būtų ligų pavojaus. Iš 
visa jų skaitoma 13.000.

Šelpimo komitetai, gubernato
riaus paklansti, paaiškino, kiek: 
kuris mato reikalų išgabenti iš 
Vilniaus pabėgėlių. Lietuvių ko- 
metetas iš 2500 žiūonių norėtų 
išgabenti 1000. Suvalkų komite
tas iš 6000 žmonių — 2000, Mies
to Evakuacijos Komisija iš 2300 
žmonių 800, žydų komitetas iš 
2800 žmonių — 400—500.

Kad nauji pabėgėliai nebe
plauktų į Vilnių, įsakyta yra 
stabdyti juos stotyse ir ant ke
lių, kad apgyvendinus apskri- 
čiuose, kuriuose žadama maž
daug sutalpinti po 1,500 žmonių, 
užėmus dėl jų Valstijos Banko 
trobesius.

LIETUVIAI-SAVANORIAI.
Žagarė, Šiaulių apskr. Iš Ža

garės išbėgo be tėvų žinios būre
lis jaunų savanorių 12—15 me
tų vaikai. Tėvai nežino kur 
kreipties, kad suradus jaunus 
kareivius. Tikiraosi, kad polici
jai pasiseks juos sugauti.

LIETUVIAI OFICIERIAI.
Šiomis dienomis Vilniuje bu

vo apsilankę naujai išėję oficie- 
riais lietuviai. Kijevo karės mo
kyklų nesenai baigė ir dabar 
siunčiami vieni į Lvovą kiti į 
Kazanių, šie nauji lietuviai ofi- 
cieriais: Petras Ruseckas, buv. 
laikraštininkas, Jurgis Byla, ju
ristas, Mykolas Dauknis, mati
ninkas, Jonas' Vileišis, juristas, 
Dundnlis, jurininkas, Vaclovas 
Vaidotas, dvarininkas, Adomas 
V-aidotas, dvarininkas ir Z. Vi- 
dugfris, girininkas.

KAREIVIAVIMO REIKALU.

Ukmergė. Valdžios paskelbta, 
kad viai vyriškiai, kuriems 1916 
metais sausio t d. sueina 20 me
tų, tori prisirašyti ne vėlian 
kaip 5. m. gegužio 1 d. prie 
šaukiamojo skyriaus. Valstie-

Mieldažiškė,
15, 1915.

Brangus broli! Iš Viešpaties 
malonės būdami dar sveiki ra
šome tau šitų laišką. Turime vii* 
tį kas šis laiškas pasieks Ame
rikos kraštą. Ikišiol mes gyveno
me laimingai, bet kaip bus to
liaus nėra žinios. Germanai ir 
vėl įsiveržė į Suvalkų gub., ir 
vėl prasidėjo mūšiai po mūsų 
kraštą. Galite ir jus suprasti ko
kį likimą lemia Lietuves gyven
tojams karė. Parašyčiau jums 
daug ir plačiai apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą tik baisu, kad 
neprasikaltus prieš valdžių ir 
kad nepasiliktų užlaikytas cen
zūros. Rašau jums, brangus bro
li, šį laišką kol dar galima jį 
išleisti, nes toliaus gal nebe- 
turesime progos susirašyti. La
bai galKbūti kad ir mūsų apie
linkės pasieks karės garsai. 
Liūdnų vaizdelių tenka dabar 
Lietuvoje pamatyti. Suvalkijoj 
tikra ašarų pakalnė, didelius gy
ventojų skaičius palikęs savo 
turtą išbėgiojo nuo savo sėdybų, 
kurias užėjęs vokietis sunaiki
no, sudegino. Visame krašte ai
manavimai. Visų akys nukreip
tos į karės laukus, visi tik ir 
kalba apie karę. Tenka tik už
girsti: “bėda, bėda”. Dabarti
niu laiku vokiečiai mušasi su 
rusų netoli mūsų apielinkių. Kas
dieną nuo ryto iki vakarui, ne- 
retai-gi ir naktį girdisi kamuo
lių trenksmai. Vokiečių kariuo
menė susispietusi daugiausiai 
apie Senapilį. Rusai ties Sasna
va. Pas mus eina kalbos, kad ir 
Amerika nerimauja ir galinti 
įsivelti į Europos karę.... Rašy
kit kokios naujienos pas jus.

BroHs.
Iš Suvalkų gub. Marijampolės 

pav. Pentupių kaimo Vincas Vai
tukaitis rašo savo sunui Pranui 
į Chamberlain, So. Dakota.

Mylimas sūneli! Nuoširdžiai 
ačiū už laiškelį. Mes kol kas esa
me sveiki ir tebegyvenome sa
vuose namuose, bet vargiai be- 
išliksme ant savo vietų. Prūsų 
kariuomenė pradeda ir pas mus 
atsilankyti, buvo net netoli nuo 
mūsų įvykę susirėmimai tarp 
mūsiškių ir vokiečio. Apie Sas
navą daugiau randasi vokiečių 
kariuomenės, bet didelių susi
rėmimų neįvyksta. Suvalkijoj 
tai baisiai kas dedasi, prie mies
to Suvalkų dideli susirėmimai, 
baisu ir mums girdžiant tokias 
neramias naujienas. Kalbama 
pas mus, kad vokiečiai rengiasi 
ant Kauno. Tada žinoma ir mums 
prisieis blogai. Kaip vokiečiai 
atėjo į Marijampolę nebeleidžia 
mūsų važiuoti į miestus, o į Kau
ną neleidžia rusai, taip ir netu
rime kur nusipirkti reikalingų 
prekių. Žmonės visur nuliūdę, 
nežino ko sulauks, jei kurių 
ir trobesiai liko, tai gyvulių ne
bėra, trūksta pašaro, sėklų nė
ra. Kur tik pereina kariuomenė 
viską lyg šlota nušluoja. Gali 
būti, kad jums dar geriau žino
mi Lietuvos vargai, nes Ameri
kos laikraščiai daugiaus parašo 
teisybės apie karę, pas mus už
drausta daug rašyti apie karę. 
Pasilik svericas mūsų mylimas 
sūneli..... Vincas Vaitidarflfe.

ŠVENTAS TĖVAS PADEDA 
LENKAMS.

Popiežius Benediktas XV iš
leido per savo sekretorių kard. 
Gasparį atsišaukimą į Lenkijos 
kunigus, ragindamas juos rinkti 
aukas dėl karės nukentėjusiems 
lenkams, kurių padėjimas yra 
labai vargingas. Pats šventasis 
Tėvas paskirė nuo savęs keletą 
tūkstančių dolerių.

$120.40. Vakarą rengiant išleista jus lavinties niunkos, sudary- 
$34.50. Gryno pelno liko $85.90. ti beną. Tai jau ir įvyko. Dau- 

Sausio 24 d. manchesteriečiai nusipirko triubas ir jau la-
parengė prakalbas. Kalbėjo J. E.

MIRĖ UNIJOTŲ VYSKUPAS.
Peremisly mirė unijotų vysku

pas Čechovičius, kuris drauge su 
lotiniškuoju Peremislio vyskupu 
Pelčaru išbuvo Peremyslyje per 
visą tvirtovės apgulimo laiką. 
Mirtį vyskupo čechovičiaus pas
kubino karės žiaurumai ir kitos 
su tuo susidėjusidk aplinkybės.

HOLANDIJOS KATALIKAI.
Holandijoje katalikų skaitoma 

2,150.000. Daugelis protestonų 
grįžta prie katalikų tikėjimo, 
vienoje Haartemo vyskupijoje 
per metus perėjo į katalikus 500 
protestonų. Holandijos katalikai, 
matyti, gerai palaiko savo laik
raščius, kad turi 15 dienraščių, 
29 dvisavaitinius, 67 savaitinius 
ir 43 kitokius. Katalikiškose mo
kyklose mokinasi 150,000 vaikų,

PUIKI -DOVANA VATIKANO 
ARKYVUI.

Nuosenai Vatikanas nėra ga
vęs tokios puikios dovanos, ko
kią dabartinių'laiku į Vatikano
arkyvą paaugo archeologas 
Giovanni Battftta de Rossi. Do
vana susideda iš daugybės se
novės dokumentų, laiškų ir per
gamentų.

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
MASKVOJE.

Lietuvių pabėgėlių Maskvoje 
nedaug randasi vienas-kitas de- 
setkas liaudies mokytojų, kuriuos 
šelpia “Švietimo Draugija”, 
duodama kiekvienam kasdieną 
po 30 kapeikų.

Paskntinis Turkijos veikimas 
aiškiai parodo visam pasauliui, 
kad katalikų Bažnyčia stovi aug
ščiau vis? tautų ir partijų. Pra
siėjus karei, Turkijos valdžia 
prisakė uždaryti visas misijas 
Paimtinoj, Armėnijoj, Mardoch’e, 

čiams tas prisirašitnas nereika- kaip, užlaikomas prancūzą misi-

Vitaitis “Ateities” administra
torius. Kalbėtojas savo kalboje 
priminė Lietuvių vargus praei
tyje, su lenkais ir dabartinėje 
karėje. Beto Manehesterio Liet. 
benas linksmino lietuviškomis 
meliodijomis, o Zofija Savičiu- 
kė ir Konstancija Matuliukė de- 
klemavo eiles. Tą dieną aukų su
rinkta $54.60; išlaidų buvd( 
$19.50, gryno pelno atliko $35.10.

Balandžio 22 buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėjo gerb. knn. J.
J. Jakaitis ir kun. F. Kemėšis. 
Abu kalbėtoju priminė Lietuvos 
vargus ir ragino aukoti jų pama- 
žinimui. Visi susirinkusieji pri
pažino, kad tokios pirmos pra
kalbos buvo Manchesteryje, tą 
paliudija ir gausios aukos, ku
rias tą vakarą sudėjo. Aukų su
rinkta $89.25, išlaidų buvo 
$1.25, gryno pelno liko $88.00.

Po aukų rinkimo dar kalbėjo 
kun. F. Kemėšis apie S. L. R.
K. A. ir apie Lietuvos Vyčius ir 
ragino dėties prie tų dviejų or
ganizacijų, ir kun. J. J. Jakai
tis apie blaivybės reikalus.

Sulig Manehesterio lietuvių 
nutarimų $200 aukų ir $4.55 už 
tautiškus ženklelius pasiųsta 
Tautos Fondui. Aukotojų var
dai bus paskelbti “Drauge” vė
liau.

J. V. Vižynis.

Iš Lietuvių 
Gyvenimo 

Amerikoje
. PA.

Darbai čionai truputį jau pa
gerėjo, ne žinia kaip ilgai. 
Ellsvrortho dvejose kasyklose 
dirba pilną laiką — šešias dienas 
savaitėje, bet iš kitur pribuvusiam 
sunku darbo gauti. Acme dvejose 
kasyklose dirba tik po dvi-tris 
dienas savaitėj.

Geg. 1 d. socijalistai vaidino 
dramatišką veikalėlį “Pirmi 
žingsniai”. Žmonių prisirinko la
bai maža.

Tėvynainis.

vinasi. Bet dar nėra gero susi 
tvarkymo, neturi nei konsitu- 
cijos, nei vardo. Dauguma iš jų 
nori paimti. “L. Vyčių” vardą, 
kur manoma būtų geriausia pro
ga pradėtu lavinties netik muzi
koj, bet ir kitokiuos užsiėmimuos, 
kaip tai vaidinime, dainose, 
dabatuose ir deklemacijose, kas 
labai yra pageidaujama. Būtų 
geriausia akroniečiams sudary
ti “L> Vyčių” kuopą ir dar
buoties ant tautiškos — lietuviš
kos dirvos sykių su kitų miestų 
Vyčiais, nes tai yra vienintelė 
jaunimo organizacija kur- dar
buojasi Tautai ir Bažnyčiai.

Birželio 6 d. šv. Juozapo Dr- 
ja surengia puikų vakarą salėje 
Citizens Hali, 601 So. Main st., 
programas bus platus ir įvairus, 
bus vaidinimai, dainos, monolo
gai, deklenracijos ir prakalbos, 
programą išpildys “L. Vyčių” 
15 kp. iš Clevelando. Ohio. Mu
zika bus kanklių orkestro 'taip- 
pat iš Clevelando. Būtų nau
dinga kad kiekvienas atsilanky
tų ant to iškilmingo vakaro ir 
pasigerėtų puikiu programų.

Špokas.

kė pamokslą, atlikinėjo išpažintį, 
ant rytojaus (21 geg.) skubino
me prie SS Sekramentų; dar po 
šv. Milių [msakė pamokslą, 
trumpai aiškino kas tai yra mū 
sų vadinurąi cicilikučiai* ir prie 
ko jie mums tempia ir tt. Nema
žą įspūdį padarė į vietos lietu
vius katalikus mūsų gerbiaiao 
tautiečio pamokslai. Ilgai — jie 
skambės mintyje, duok Dieve, 
kad taip ir būtų, nors sykį ant 
metų, tektų paklausyti pamok
slų savo lietuviškoj pri
gimtoj kalboj.

Lietuvių čia yra iš viso 117, 
tarp jų yra 70 vyrų, 26 moteris, 
21 vaikų. Dirbam po 4 dienas 
savaitėj. Uždarbis nuo $1.25, tlx 
iki $1.75 dienai.

K. J. ,

MONESSEN, PA.

Čia lietuvių yra mažai ap
sigyvenusių, tik apie 27 šeimy 
nas ir keletas pavienių. Tėmy- 
jau paduotą korespondenciją 
“Tėvynės” N. 20, kurioje sako
ma, kad kol Monessen nebuvo 
S. L. A. 197 kuopos tai lietu
viai prigulėjo prie svetimtau
čių draugyščių, Donoros L. U. 
Kliubo ir bažnytinių draugys
čių. Man rodos, kad Donoroj 
yra L. U. Kliubas, tikrai lietu
viška draugystė, šv. Vincento, 
tikra lietuvišką ir draugystė šv. 
Juozapo. Monesiniečiams 1 būtų 
gėda prigulėt prie svetimtau
čių, kad turime savo tautos 
draugysčių, kurios stovi ant ge
ro laipsnio. Taip-pat S. L. R.

L. Norkevičia,

MANCHBSTBR, N. H.
Mūsų lietuvių visuomenė nes

naudžia, nors čia jos ir nedidelis 
skaičius, nes vos pasiekia 400 
žmonių. Jų tarpe nėra inteligen
tų, baigusių kokiuos nors aug- 
štesnius mokslus, tečiau tie pa
tys darbininkai nuo kitų koloni
jų savo darbavimnose neatsilie
ka. Reikalui esant jie šaukiasi pa
gelbos iš kitur. Jiems daug pri- 
gelbstl ir lietuviška spauda.

Kada Lietuvoj pakilo karės am
' dra ir Amerikos lietuvių spauda 
pradėjo šaukti jiems į pagelbą, 
Manehesterio lietuviai nuo kitų 
neatsitiko. 16 d. rugpiūčio su
brinko į L J. Ratelio svetainę 
visų lietuviškų organizacijų at
stovai ir su visuomenės pritari
mu išrinko komitetą apdirbti pa
tarimus Chicagos visuotinam sei
mui, kurio nutarimus jie ir pil
do. Pagal Tautos Fondo patari-

SIOUX CITY, I0WA.

Rodos buvo labai mažai žinių 
iš šitos apielinkės ikišiol, nes 
vietiniai lietuviai nelabai sten
gės pasirodyti viešai prieš pasau
lį. Ir tas gal buvo gerai, nes ne
turėjo ikišiol su kuo pasigirti, 
o kad čia žmonės gerdavo, kitas 
ir visą savo turtą pragerdavo, 
arba kad vienas kitam, galvą 
perskeldavo, tai tas nekažin ko
kia naujiena, nes ir kitur dai
nai būna tokios žinios, ir atsi
tikimai. Dabar pas mus įvyko 
truputi permainų, nes susilau-

HARTFORD, CONN.

Gegužio 15 d. lietuvių koope
racijos draugija, kuri gyvuoja 
jau beveik metai laiko, surengė 
vien lietuviškus šokius. Prie to 
buvo ir prakalba. Kalbėjo A. 
Mašotas. Aiškino kooperacijos 
naudingumą. Surengime vakaro 
daugiausiai pasidarbavo p. Ma
šotas su savo duktere.

Geg. 16 d. “L. Vyčių” 6 kp. 
surengė prakalbas. Kalbėtojas 
buvo moksleivis, p. Valantėjus, 
kuris nesenai atvyko iš Lietu
vos. Šio tarpu apsigyveno pas 
Hartfordo kleboną. Malonu bu
vo išgirsti iš kalbėtojaus lūpų 
tikri atsitikimai ant karės lau
ko, nors mes beveik kiekvienas 
skaitantis laikraščius šį-tą ži 
nome apie karę, bet yra 
kitas dalykas išgirsti tiesiog iš 
lūpų, kuris yra patyręs ir čio
nai cenzūros nevaržomas gali vi
sas baisenybes, teisingai pasa
koti. Žinoma labai liūdni pra
kalbą, kada yra kalbama apie 
pražūtingus darbus mūsų tėvy
nėj Lietuvoj. Vėliaus kalbėjo 
vietinis klebonas, kun. Amho- 
tas. .Tis niekados nėra atsisakęs 
kalbėti, kada tik yra rengiamas 
koks naudingas vakarėlis, visa
dos atsilanko ir pasako ką nors 
naudingo ir pamokinančio.

Tose prakalbose dalyvavo ir 
T. Fondo komitetas. Buvo ren
kamos aukos nukentėjusiems 
dol karės. Surinkta $36.22.

Aukso Obuolys.

AKRON, OHO.

Šis miestelis yra

HARTFORD, CONN.
Gegužio 16 d. š. m. šv. Kazi

miero J. A. Dr-ja ir L. Vyčių 
6-ta kuopa surengė prakalbas 
naudai nukentėjusiems mūsų tė
vynės Lietuvos. Pirmiausiai pra
tarė keletą žodžių pirm. A. F 
Kneižis, paaiškino to vakaro tik
slą. Programas susidėjo iš dainų, 
deklemacijų, monologų ir prakal
bų. Dainavo Vyčių himną 
bažnytinis ehoras, vadovaujant 
P. V. Koaceberiui. Deklemacijos 
visos beveik priminė mūsų tėvy
nės vargus. Jas išpildė Vytės, at
sižymėjo p-lės, A. Čipaitė, O. 
Manikaitė ir V. Vergiutė. Mono
logą “Lietuvos Krivūlė” išpildė 
A. K. Mkzalas. Nusisekė labai 
gerai. Prakalbą, sakė A. Valan- 
tėjus moksleivis nesenai atvažia
vęs iš Lietuvos. Aiškino apie sa
vo kelionę ir vargingą Lietuvos 
padėjimą. Apleidžiant jam tėvy
nę buvo prasidėjus karė, tai pla
čiai apsakė karės baisenybes ir 
ragino visus neužmiršti savo tė
vynės. Sudainuota dainelė “V«- 
versėlis” trise: dvi sesuti ir bro
liukas Norkevičiai. Nusisekė la
bai gerai, Sugrojino duetą ant 
kornetų jaunutis sūnus su. tėvą, 
Norkevičiai. Gausus plojimai 
rankų pasipilė, ragina atkartoti.

Tuo tarpu buvo renkamos au
kos, sušelpimui nukentėjusiems 
dėl karės Lietuvoj. Surinkta 
$36.22, atėmus išlaidas už sve
tainę $7.60, liko $29.22. Pinigai 
perduoti vietiniam T.. JF., ■. ką4t* 
ninkui kun. J. Arabotui. .Toliau 
sekė įvairūs pamargmimai: kal
bėjo vietinis kleb. kun. J. Aia- 
liotas, atjausdamas to vakarėli* 
surengimą, ragino visus prie «te-kėme lietuvio kunigo, kurs mano . , vv. ...

v. . .. . i- . . . ros t. y. šviesties, knksciomsko-cia apsigyventi ir lietuviams tar- _ . _1 .J ~
nauti. Mes labai buvome ištroš-
kę savo kunigo, kurs aprūpintų 
mūsij dvasiškus reikalus ir kad 
mus suorganizuotų, ir dabar, 
ačiū Dievui, susilaukėmę. Ku
nigas atvažiavo ąitan miestan 
20 d. gegužio ir jau pradėjo 
darbuotis. Sekmadienyje, dieno
je šv. Dvasios Atsiuntimo, buvo 
jo pirmutinės šv. Mišios, kurios 
liko atlaikytos šv. Juozapo para
pijoje. Toje vietoje bus laikoma, 
kol lietuviai kitaip nesusitvar
kys.

je dvasioje, skaityti gerus ras
tus ir būti tikrais sūnais ir duk
terimis mūsų brangios Lietuvos. 
Užsibaigia programas tautiškų 
himnu. Viskas nusisekė labai ge
rai, publika likos patenkinta, vi
si linksmai ąkirstės. Prie kuo
pos prisirašė 7 nariai, nors ne
seniai Hartford’e Vyčiai susior
ganizavo, bet kuopa labai auga, 
ir turi apie 140 narių. Kas labai 
stebėtina tai jų nenuilstantis 
darbavimas: rengia įvairias pra
mogėlės, lavinas visokiais budais, 
sėja doros sėklą ir krikščionybės, 

Tą pačią dieną buvo visos gyvina mūsų tautą ir puošia mū
parapijos susirinkimas prie Sioux 
City R. K. Katedros salėje. Nors 
buvo rr lietus ir vieta ne visiems 
lietuviams žinoma, bet susirinko 
žmonių gana daug. Nutarimai, 
po trumpo aiškinimo paties ku
nigo Cibulskio, praėjo gana ra
miai idant pradėti darbą prie 
būsiančius lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčios.

▼ienas iš tų.

PORTAOE, FA.

Parsikvietę kunigą Vaišnorą 
iš McKees Rock, Pa. atlikimui 
velykinės išpažinties 20 balan
džio .fortąges lietuviai atliko 
prie jo dvasiškus reikalus. Kun. 
Vaišnora atlaikė šv. Mišias, pa
sakė 2 graudingu pamokslu.

Portages lietuviai pasidalinę j 
du skyrių katalikiški ir netikin
tieji. Darbus vienodas atlieka vi
si ir sutikime gyvena: nei vieni 
nei kiti viešu darbu nepasirodo, 
niekuo nesirūpina. Laikraščių 
skaito daug, bet tada skaito, 
kada pinigų neturi, o kaip pini
gų yra, tai alutis, degtinė pagar
boj laikomi. Lietuvių turime 2 
biznierių lietuviu: mėsininką ir 
nibsiuvį. Darbai tik mainose, po 
3 dienas savaitėje.

▼. S.

1. ABLIMOTON VT.
Mūsų miestelį aplankė Gerb. 

kun. A. Daugis iš Noruoodo, 
Mass. geguži* 26 A vakare paw

r

sų ateitį.
Sagaitis.

MONTREAL, CANADA.
152 S. L. R. K. A. kuopa.
23 gegužio suruošė lietuviants

puikų literatišką pasismaginimą. 
Vyrai, merginos ir vaikai pasa
kė gerą pluoštą šiems laikams 
pritaikintų ir dorinančių eilučių 
Ypač pasižymėjo Ylgas, bet per
dėm žingeidus vyrų trijalogas ei
lėmis, J. Norkeliūno, Besaspario, 
ir Mikuličiaus. Patėmytinos dar 
eilutės ir duetas apie meilę tėvy
nės vaikų Dubauskučių, taip-paA 
Raguekiutės, ir apie kentėjimus 
Lietuvos dėl karės, eilės Anku- 
davičiukės. Didžiai žmonėms at
mintina rolė Pr. Besaspario paro
džiusio gana mikliai stebėtinų 
“Štukų”. Visą ūpą publikai su
keldavo į tarpus įspraustos ta»- 
tiškes damos parapijos chano, 
vedamo J. Valiuko.-Kuris taip- 
pat maloniai paskambinęs kank
lėmis priminė nuolatinę aukštą 
vertę to jstrumento lietuvių dva
siai. Užviršino-gi viską, pirmą 
kartą čia vaikų vaidinta kome
dija “Joniukas— Melagis”. Be
to gražią progą pasirodyti pla
čiai visuomenei turėjo neseniai 
M. Bužo sutaisytas lietuvių be
nas.

A. B—4s.

LIETUVIAI, ŠELPKITE LIE
TUVIUS. NUKENTĖJUSIUS

DEL KARĖS."' 
b

*
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PROHIBICIJĄ.
Craigneuk. Renkant balsus lie

tuvių tarpe iš 350 viso skaičiaus 
surinktų 328 išsireiškė už prohi- 
bicijų, 20 prieš. Už balsavo 132 
moteris ir 196 vyrai, prieš 22 vy-1 
ru. >

kuopos gali siųsti vieną dele
gatą nuo kiekvieno desėtko 
savo kuopos narių.

A. 8. Prečinauskas, •
Laikinis Centro rašt.

LONDONO LIETUVIŲ AUKOS 
TAUTOS FONDUI.

Tautos Fondo valdybiai pri
siųstas sekantis laiškas:
Garbus Tamista:—

Teiksiesi priimti šiuos pinigus 
82 dolerius ir intraukt į Tautos 
Fondo knygas, o potam tų ban- 
kos notų, arba pinigus pasiųsti 
Tautos Fondo iždininkui.

Pinigai tie yra nuo Londono 
Lietuvių minėtam fondui. Ma
lonėkite pasiųsti paliudyjiraų, 
kad priėmėte tiek pinigų per A. 
J. Valantiejų nuo Londono lietu
vių.

Rev. Casim. Matulaitis,
21 The Ovai Haekney Rd. N. E.

London, England.

Chicagoje.
DIDELĖS IŠKILMĖS ŠV. KA

ZIMIERO KAPINĖSE.
Panedėlyj, gegužio 31 d., t. 

v. Decoration dienoje ant šv. 
Kazimiero lietuviškų kapinių 
buvo didelis apvaikščiojimas. 
Jau nuo pat ryto gatvekariai 
iš visų Chicagos dalių buvo 
prikimšti lietuviais, kurie tu
rėjo norą dalyvauti tose iškil
mėse. Kadangi toje dienoje 
į savas kapines važiavo ir ki
tataučiai, tai susigrūdimas bu
vo nemažas. Laimingesni 
kiek buvo automobilių savi
ninkai, ar bent kurie iš ankėto 
buvo nusisamdę kokį vežimą.

Kadangi oras pasitaikė gra
žus, tai didelės šv. Kazimiero 
kapinės prisipildė minių-mi
niomis. Apskaitliuojama, kad 
žmonių prisirinko į kokius 
15 - 20 tūkstančių. Iškilmėse 
dalyvavo daugybės draugijų 
iš visų parapijų. Ypač pasi
žymėjo savo skaitlingumu 
draugijos iš šv. Kryžiaus pa
rapijos.

Iškilmės prasidėjo 11 vai., 
iškilmingomis egzekvijomis, 
šv. mišiomis, tam tikrose pri
taisytose šėtrose. Pamokslus 
sakė kun. Briška ir kun. Ku
likauskas.

Ten pat ant kapinių buvo 
renkamos aukos našlaičiių 
prieglaudai. Spėjama, kad au
kų tam tikslui surinkta keli 
šimtai.

Nežiūrint didelio žmonių 
privažiavimo, tvarka buvo pa
vyzdinga, ačiū stropiam tvar 
kos prižiūrėtojų pasidarbavi
mui. Reik tikėtis, kad kitais 
metais panašūs apvaikščioji
mai taip-pat bua rengiami. 
Tuo žinoma, turėtų rūpintis 
visos lietuvių katalikiškos 
draugijos Chicagoje.

Buvęs.

NUŠOVĖ LIETUVI.
Prie 35 gatv. ir Aubnrn 

avė., gegužio 31 d. rasta nu
šautas Pranas Urbaitis, 27 m. 
amžiaus. Kas nušovė ir ko 
kiu tikslu, — policijai kol-kas 
nepasisekė sužinoti. Daromi 
tyrinėjimai ir ieškomi pikta
dariai. Rep.

CHICAGOS L. R. K. SĄ-GOS 
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS.

Chicagos Liet. R. Kat. Lab. 
Sąjungos visuotinas - bertaini- 
nis susirinkimas atsibus ket
verge, 3 d. birželio, Dievo Ap
veizdos parapijinėj svetainėj, 
7:30 vai. vak.

Šin susirinkiman, kaip jau 
buvo kuopoms pranešta laiš
kais, be kuopos vyriausybės

KETURI NAUJI KUNIGAI.
Šv, Trejybės dienoje, nedėlioj 

geg. 30, Chicagoje buvo primici
jos keturių jaunų kunigų. Du iš 
jų laikė pirmąsias mišias Dievo 
Apveizdos bažnyčioje, 3ai kun. 
Statkus ir kun. Vaičiūnas. Kun. 
A- Tamoliūno primicija buvo šv. 
Jurgio bažnyčioje ir kun. A. Bal
tučio, šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Jie visi mokslų baigė Amerikos 
mokyklose. Du iš jų, kun. A. 
Tamoliūnas ir kun. J. Statkus 
pasižymėjo savo raštais “Drau
ge” ir kituose lietuvių laikraš
čiuose.

Jauniems kunigams linkime 
pasisekimo taip plačioje lietuvių 
katalikų dirvoje bedirbant.

S. L R. K. A. REIKALAI.

KLAIDOS ATITAISIMAS.
Garsinant šių metų pirmo 

bertainio atskaitų S. L. R. K. A. 
įsiskverbė klaidų, aplamoj skait- 
lynėj išdavimose. Turi būt taip:— 
Sausio mėn. išsimokėjo 1,349.01
Vasario 
Kovo 99

> 9 1,623.85
408.80

$3,381.66Sykiu
Atliko Susiv. ižde už 
1 bert. 1915 m. $6,697.56
Sausio 1 d. buvo likę
pas kasierių 5,609.89
Balandžio 1 d. 1915. lie- 

1 ka rankose pas kasin. $12,307.45 
Susiv. Rašt. J. S. Vasiliauskas.

IR V*L JULIUS V. SWEETRA 
SU MARMALIEN*.

Pastaruoju laiku “Laisvės,
Kovos ir Co.” klapčiukai iš
Newarko N. J. vėl pradėjo prieš 
manę smarkių kovų, apsiginkla
vę šmeižtais, melais, prasimany
mais ir visu tuo, kas tik jiems 
lengviau prieinamų, o jų “Lais
vės” ir kitų noriai naudojama 
savo skaitytojų “švietimui”.

Iš tų smarkiųjų klapčių prie- 
šakin labiausiai išsikišo Julius 
V. Sweetra.

Štai šiomis dienomis pateko 
man į rankas jojo “krikščioniš
kos artimo meilės” pabaiga 
“Laisvėje N. 35” š. m. Neindo- 
mavau visu tuo rašiniu, nes ne
manau nei Juliui V. Sweetrai 
nei j kokio kito tolygaus klap- 
čio šmeižtus atsakinėti. Būtų 
tai “per žemas darbas” anot ki
tų, o manę dar nuo to sulaiko 
lotinų patarlė “vituperia stulto- 
rum lauš ėst” t. y. durnelių pa 
peikimai — tai garbė, nes aišku, 
kad peikiamasis jiems ne ben
dras ir ne draugas, o man tik to 
ir reikia, kad ne būti bendrų to
kiems, kaip va Julius V. Svveetra 
ar katras iš jų laimingo būrelio.

Kadangi Julius V. Sweetra 
apart marmalienių dar yra smar
kiu vykintoju “kultūros idea
lų” tai svarbu žinoti kokios rų
šies tas vykintojas pats ir ko
kių priemonių jis grebiasi savo 
idealams sustiprinti bent tame 
tarpe, kur jis tebešviečia, kad 
ir atsilikęs kiek nuo tokių 
“draugučių” kaip va Montvy
das — Antonovas, Kaitis ir 
kiti, kurie ar tai tebesėdi už 
“krotelių” laisvės šalyje, ar dar 
tebeslapstosi nuo detektivų. Kad 
pridengti tuos visus kriminalus 
stambiuosius ir smulkiuosius, ku
rie dėjosi ir tebedėdasi “drau
gučių” tarpe šiais metais, pra
dedant nuo nužudymo a. a. kun. 
Žebrio, apsivogimo Kaičio, ir tt., 
anot budrių “draugučių” takto 
būtinai reikėjo ir tebereikia nu
kreipti žmonių domų kiton pu
sėn, kad savo “draugučių” kul
tūros darbelius uždengti ir pa
teisinti, o kitus ton vieton nu
juodinti ir nukaitinti, ypač to
kius, kurie “draugučiams” nei 
oatys-nesiduoda nei kitus leidžia 
mulkinti.

Kad to juodinimo darbo nors 
dalį atlikti kaip reikia, J. V. S. 
netęs savo pašlemėkus, su vi
somis savo nesąmonėmis ir mela
gystėmis bando insiveržti į “ger
biamųjų Nevvarko lietuvių” tar
pų. Dėja, vargu be pasipelnis 
čia kų, nes tas tarpas jau ne be

nuo šios dienos pažįsta J. V. 
Svveetrų ir mulkinimo burbulus, 
kuriais jis marmalioja ir šį kar
tų savo “Krikščioniškoje artimo 
meilėje”.

Julius V. Sweetra “krikščio 
niška artimo meile” vedamas, 
kad mane kaip reikia numylėti, 
o gal dar ta meile ir užtroškin- 
ti, šį kartų pramanė manę esant 
“šmeižimų apžegnoto jų”, ir kad 
tų savo iš meilės melagystę su
tvirtinti, meilingas J. V. Sweetra 
griebėsi per akis kitos melagys
tės, būtent kad aš vedu juokų 
skyrių “Drauge” ir pasirašinėju 
slapivardė “Dūda”, nuo kurio 
Kaulo draugučiams, Juliaus V. 
Sweetros žodžiais tariant, “so
cijalistai”, gauna daugiau, negu 
jie gal nuryti.

Kad anot J. V. Svveetros “so
cijalistams” Dūda esųs nenurija
mas tai tikra tiesa, ir tai aišku, 
kad nuo Dūdos jie dūksta po sa
vo kiemus ir laikraščius visokiais 
burbulais marmaliuodami, bet ir 
tai tiesa, kad J. V. S. “draugu
čiams” tas atsitinka ne iš mano 
rankos “apžegnojimo”, nes jau 
du sykiu buvo platesniai visuo
menei paaiškinta, kad “Dūda 
nėra nei kunigų, ir kad kun. Do- 
bužinskas Dūdos visai nepažįsta 
“(žiūrėk “Draugo” N. 46, 1914 
m.), ir vėl “kad mūsų gerb. san- 
darbininkas Dūda nieko bendro 
neturi su gerb. kun. J. Dobu- 
žinsku” (ž. “Draugas” N. 17 
1915 m.).

Taigi Juliui V. Svveetrai gau 
dant mano slapivardes “Drau 
ge” ir sekant tenai “Pasikalbę

gus prie doro krikščioniško gyve
nimo, saugoti nuo ištvirkimo, la 
vinti ir sviesti jų protų, platinti- 
savo tautos meilę ir t. t. Iš tų ke
lių pirmų konstitucijos žodžių 
aiškų, kad “Vyčiai” nieko ben
dro ne tur nei “su kardu, nei 
su ugnimi”, nei su militarizmu 
Aš nei kiek ne abejoju, kad ir 
“Vyčių” lėgijonai lengviai virstų 
“kardo, ugnies ir militarizmo” 
apaštalais, jei jų tarpan galėtų 
įsiskverbti tokie karžygiai, kaip 
Julius V. Svveetra su savo kom
panija. Tuomet gal ir “Vyčių” 
tarpe Amerikos detektivai imtų 
ieškoti Montvydu, Kelsonų, Kai
čių, o vokiečių barbariškas mili- 
tarizmas, kurį remia socijalistai, 
tai tikrai susilauktų dar vienų 
prietelį, būtent “Vyčių” lėgijo- 
nus iš Amerikos “draugučių”, 
vedamus pustyti Lietuvą ir kitus 
nekaltus kraštus. Bet kol “Vy
čių” tarpe nėra tokių kaip Ju
lius V. Svveetra ir jam panašūs, 
tai nei abejoti neabejojama, kad 
“Vyčiai” nerems “baisių, biau- 
rių, kruvinų, kriminališkų milita
rizmo darbų Europoje”, kurie 
“mūsų tėvynę Lietuvą pavertė 
pūstynę su milijonais iš bado 
mirštančių našlių ir našlaičių”, 
bet tie “Vyčiai” nuosekliai rū
pinsis vykinti savo konstitucijų, 
kuri reikalauja Lietuvą pažinti, 
jų milėti ir tt., ir. tų pačių “Vy
čių” tarpe ne bus tokių, kurie 
iš meilės “tėvynės Lietuvos” A- 
merikoje apgaudinėdami “tam
sius žmonės”, “dėl biznio, kaip

liui V. Sweetrai trumpų pamoki 
nimų apie prisakymų “Ne Už
mušk”, būtent, kad J. V. S. sa
vo melagystėmis nežudytų teisy 
bės ant svieto, kad žmonių neap
gaudinėtų ir kad mano šlovės ne
žudytų, bet susilaikau nuo to 
pasiketinimo, kad Juliaus V. 
Svveetros nearzinti anot lotinų 
patartės: “miserum ėst miseris 
insultare” — (nedora arzinti ne
laiminguosius).

To gi vieton gerb. Juliui V. 
Svveetrai patariu šaukties dak
taro, tik ne iš Montvydu bei 
Antonovų tarpo, o šiaip jau liuo- 
sesnio nuo “kuopų”, tuomet gal
velėje gal kiek nušvis, kitaip 
atrodys “Neužmušk“ ir mar- 
malienėms ateis galas.

Kun. J. Dobužinskas.

Naujos 
Knygos. -

jimus Raulo su Kaziu,” reikėjo 
dar iš “Draugo” N. 46 savo gal
von įsidėti, kad “Dūda” tai ne 
kun. J. Dobužinskas, ir susilai
kyti nuo melavimo bent šiame 
dalyke, kad nors mažmožiuose 
laikyties teisybės.

Tiek to su mano slapivardė ir 
su gerb. Dūda. Matyt ir čia Ju
liui V. Svveetrai išėjo marmalie- 
ne! Yra likimo nuskriaustų žmo 
nių, sergančių tam tikra galvos 
liga mizologija” vadinama. Tą 
liga suimtiems niekas galvon ne
sideda, o ir insidėjus, greit iš
rūksta, — taigi be nebus ir J. V. 
S. tos ligos nelaiminga auka, ku
ri tiek vargsta ir tiek meluoja 
vien dei Dūdos. Taja tik mizolo- 
gija ar galvos susna galima iš
aiškinti ir tų marmalienę, kurių 
J- V. S. sudarė prabildamas ir 
apie “Vyčius”. Jis sako, kad 
“mat krikščioniškieji idealai yra 
išplatinti su kardu ir ugnimi” ir 
kad tolimesniam jų palaikymui 
tveriami Vyčiai”. Kad kardu ir 
ugnimi yra platinami tokie 
“krikščioniškieji idealai”, kurios 
sau nustato “cicilistų” kuopų 
draugučiai, kuriems priklauso ir 
mūsų Julius V. Sweetra, ir kad 
kardas ir ugnis tokiems idea
lams praplatinti eina iš rankų to
kių krikščionių, kurius sudaro 
tų kuopų “draugučiai”, tai man 
ir kitiems buvo žinoma seniai, 
o nuo kelių mėnesių paaiškėjo ir 
visai mūsų visuomenei, kuomet 
savo idealams praplatinti “drau
gučiai” nužudė a. a. kun.z žebrį, 
nukankino a. a. Jievų Galmi- 
naitę, nušovė vienų ar du polic- 
monu, susprogino kun. Kudirkos 
klebonijų ir tt. O kiek visokių 
piktybių tiems patiems idealams 
stiprinti tų pačių “draugučių” 
nuveikta be “kardo ir ugnies”, 
o su paprastais įrankiais ir pa
prastu būdu, baigiant šmeižtais, 
melagystėmis per prakalbas ir po 
laikraščius, kur taip uoliai savo 
idealams platinti meluoja ir J. 
V. S. to viso ir surašyti būtų 
sunku, jei ir šiaip jau ne būtų 
žinoma. Užtenka atydžiai per
skaityti Montvydo — Antonovo 
laiškų iš “Draugo” N. 19 S. 
metų, rašytų į jo brolį, kad su
prasti kokiomis šunybėmis ir ko
kiomis neišmanančių žmonių ap
gaulėmis verčiasi “garsūs Ame
rikos lietuvių socijalistų vadai”, 
•iū garsieji kalbėtojai, mokslo vy
rai, redaktoriai, patys taip sa
kant kuopų aristokratai. Kų gi 
besakyti apie paprastus jų klap
čiukus ir laikraščių - korespon
dentus, kurie dar Lietuvoje įpra
to peiliais badyties, vogti api
varas ir botagus... Ir jiems A- 
merika — laisvės šalis!

Visai kitokiems tikslams ir ki
tokios rųšies “krikščioniškiems, 
idealams “organizuojami “Vy
čiai . Jų tikslų kaip tik ir yra 
apsaugoti jaunimų nuo to viso, 
kuo užsiima kuopų “draugu
čiai”, ar tai žmogžiudžiaudami, 
ar tai vogdami, ar tai meluoda
mi...”, “Vyčių” organizacija tu
ri tikslų pripratinti savo drau

aristokratai pirštinaitės maus
tydami savo sąžinę”, veikia 
prisidengę garsiais obalsiais 
“gaudydami dolerius, dėstydami 
tai į rankovę, tai į kišenes, tai ki
tur kur”, kaip tai atsitinka su 
Montvydais — Antonovais, Kal
ciais ir kitomis mūsų pirmeivių 
žvaigždėmis, kurioms panašūs ir 
mūsų. Julius V. Svveetrų, išsky- 
riant gal tų, kad savo šviesa 
šviečia ne plačiai, vos tik Nevv
arko lietuvių siauroje padangė
je. Bet to ir reikalauti iš J. V. 
Svveetros negalima, arčiau jį pa
žinus. Pas jį ne tik “logikos žmo
niškumo ir taktikos” nėra, 
bet idealams vykinti trūk
sta jam paprasto sveiko 
proto, kiekvienam žmogui duo
to. Štai ką^dedasi su jo
jo, ir logikų, i^j^eiku ..prętu: 
vienoje vietoje jis rašę, kad rug
sėjo 14 d. p. m. nebuvo protes
tų prieš militarizmą, kitoje to 
pat rašto vietoje jis sutinka, kad 
pritestai buvo: “nų gerai! tegul 
jis (K. J. D.) įr protestavo”.. 
Toliaus vėl rašo, kad “pereitų 
metų” būta net smarkių protes
tų, nes aš gird . ant militarizmo 
net spjaudžiau ir protestavau... 
O dar toliaus, kiek atsipeikėjęs, 
J. V. S. rašo, kad aš tų milita- 
rizmų s. balandžio 6 d. giriau ir 
jo lietuviškų šakų tvėriau. Svei
ko proto žmonėms, girdėjusiems 
1 balandžio 6 d. mano kalbų, aiš
ku kaip diena, kad tuomet nei 
minėti neminėta nei apie kokį tai 
Juliaus V. Svveetros pramanytų 
“lietuviškų militarizmą”, nei 
abelnai apie militarizmą, nes visi 
tie Juliaus V. Svveetros militariz- 
mai su lietuviškojo jaunimo 
“Vyčių” organizacija, bendro 
tur mažiau negu pats Julius V. 
Svveetra tur bendro, imkime su 
paprasta beždžione, išskyrus gal 
ypatybę meluoti ir apgaudinėti, 
ir išskyrus tų, kad žmogus iš 
beždžionės yra išdigęs, nes tuo
met Juliaus V. Svveetros kilimo 
metrikose nuo kelių amžių už
eitumėme jo pirmų pradžių — 
beždžionę!

Kadaisiai neapkenčiamas “krik
ščioniškos artimo meilės” auto
riaus gerb. Dūda yra pasakęs, 
kad Raulų makaulėse sukasi! J. 
V. Svveetros rašiniai su visų jųjų 
“logika, žmoniškumu ir takti
ka” tų akyvai prirodo; viskas 
juose susukta, iškraipyta, sudar
kyta, primeluota. Dažnai sunku 
sugauti kų jis nor pasakyti, apie 
kų nor meluoti, kų nor susukti. 
Taip rašyti atsitinka kaip tik to
kiems rašėjams, kuriems galvų 
ėda (viduje o ne iš viršaus) sus
na, arba tariant gražiau, mizologi- 
jos liga.

Taip dalykams esant sunku 
buvo surankioti visų mano Ju
liaus V. Svveetros bruožų. Tikiu, 
kad laikui bėgant, jie paaiškės 
savaimi, ir visi mes susilauksi
me jo pilnų aiškų paveikslų vie
ton dabartinio, kuriame žymi vos 
kelios Juliaus V. Svveetros ypa
tybės.

Buvau beketinęs kaipo “dva
siškas tėvas” pasakyti mano Ju-

NAUJAS JUOKŲ LAIKRAŠ
TIS “EŽIS”.

Kur tų lietuviškų talentų 
neapsireiškia. štai tolimoje 
Škotijoje esama nepaprasto 
lietuvio humoristo. Šių metų 
pradžioje Škotijoje (Dyke- 
head, Shotts 213 Station 
Road) pradėjo eiti juokų lai
kraštis “Ežys”. Matome jo 
jau penkius numerius. Prirašy 
ta, matyt, daugiaus tik vieno 
žmogaus. Kaip gaila, manai 
sau, kad “Ežys” neina Lietu
voje, ar bent Amerikoje. Iš
badytų tuomet visus badymo 
vertus, nes jo dygliai ištikrų
jų nepaprastai smaili ir aš
trūs. Bet kadangi “Ežys” 
plačiai paliečia ir visų lietu
vių reikalus, ne vien Škotijos, 
tad ir verta, kad tas juokų 
laikraštis kuoplačiausiai pa- 
sklystų tarpe Lietuvių, kur 
tik jie gyvena.

Paduodame čia vieną viete 
lę iš 3-čio “Ežio” numerio, 
būtent “Ežio” atsilankymą 
“Saulės” redakcijoje.

Aš norėjau p. Backauskį ma 
tyti, pratariau. Ponaitis išver
tė akis: “Co? suriko, muviš 
po polsku? šprechen deii? par- 
lė lė fransė? govoriš pa ruski f 
ar , spikini ingliš? italijano? 
spanjolo?” Supratau klau
siant kokių aš moku kalbų. — 
Lietuviškai, sakau, tik lietu
viškai! “A, supyko ponaitis, 
vašacia liaikini kad aš tų pa- 
ganckų movų išsiučyčiau? Aš 
jos nekėrinu zavsiem! 
Panbukas su ja!”

Na, man ežiui kas, bil su
prantu. Tad klausiau jo, kur 
p. Baezkauskas. — “Kun? 
nustebo, pan Boczkovvski 
zdavvna pomarlszy! Dabar aš 
čia panas! ” — 0 kuo čia tams
ta esi? klausiau. — “Aš jies- 
tem “Saulės” korektorius, tai 
yra liukinu kad kalba ir raš
tas butų geras, taisau mistei 
kus ir rongsus, be to aš tan
kiausiai pavaduoju ir redakto
rių, randu navinas, pats iš- 
misliju, jestem od vvszystkie- 
go”. — Kaip, nustebau, tams
ta korektorius lietuviško laik
raščio, o “nespykini” lietuviš
kai? Ar tai galimas daiktas?... 
Tai kas tamstos “Saulę” skai
to? Ar jie prancūzai, ar ang
lai, ar žydai, ar rusai, ar len
kai? — Seriap! atšovė po
naitis, tu dnraks nieko netin
kini ir nesupranti. Mano. “Sau 
lę” todėl ir skaito, kad su
pranta Nes čia viskas popros- 
temu. Parašau žodį, to tų pati 
Įkaityk kaip nori: kalvis 
■kaito: dumplės, kurpius: če- 
bato aulas, kriaučius: žirklės, 
pijokas: šnapso bonka, kazyr- 
ninkaa: pikių tūzas! Ir vis tų 
patį žodį! Ar misliji jei išmok
čiau lietuviškai kas beskaity- 
tų “Saulę”. Tiligentai nes
kaitytų, nes jiems esųs per- 
durnas, o neučyti sargai ir 
■tružai sakytų jis permandras 
dėl prasto vorkmeno, teskaito 
tiligentai! O dabar mun ir 
džiabas nesunkus: nereikia 
mokslo, nereikia nieko: tik imk 
stačiai kas kų atnešė, ar ko
respondencijų stružaa snknebi- 
nėjo, ar žinių bobelka pramis- 
lijo ir surašė, ar kur špargalų

radai siunsk strait vei į dru- 
karnių ir pabaigta! Nereikia 
nė taisyt, ne tvarkyt

Mums bekalbant įpuolė už
kaitusi drūta bobelka, atkišus 
rankoj lakštų: kur kaž kokie 
ženklai marguliavo. —- Pons 
rudaktoriau, sušuko, dar na- 
vina! Jurgis, beidamas iš pub- 
liko sako, matęs smakų su 
penkiolika galvų ir viena uo
dega! Vos pabėgo. Marijonos 
“bebę” karvė suėdė. Sako 
turkų karalius išstatęs į karę 
savo pusę milijono pačių, ku
rios sumušė rusus.” — Gerai, 
atšovė ponaitis, tilps. Dzenku- 
ja! Vos toji bobelka išbėgo, 
įpuolė kita. — Pons darakto
riau, musų piemenukas išrado 
jiegų. Sako padirbinęs mel- 
nyčių, kuri sukas be nieko, tik 
sausam vėjui paputusį Prano 
Bučkio šuniukas, sakė man 
Barbė, jau greitai išmoksiąs 
šnekėti. Dabar jau ištariąs 
“Au-vau”— Gerai, dankju, at 
sakė ponaitis. Įpuolė laikraščių 
nešiotojas- vaikas su pliakatu- 
ku rankoj — “Mister man- 
džer, suriko, girdėjau šaukiant 
ant strito: “bus vaina! bus 
vaina!” o kiti sakė kad turkas 
supykęs ant Meksikos sultono 
ir nusiuntęs prieš jį Amerikos 
vaiskų”! — “Orait” atsakė 
ponaitis. Taip pradėjo iš visur 
žinios griūti, kad nebuvo nė 
kada atsikvėpti.
“Ežys” eina kas mėnuo, 

kaštuoja metams 3 šilingai.

1. Macbeth. Parašė W. Shakes- 
peare, vertė Kleofas Jurgelio
nis. Išleista vertėjo 1915. Pusi. 
135 kaina 70 e.

Yra tai senai žadėtasai Mac- 
betho vertimas. Darbas at
liktas neblogai. Vertėjo neat
sitolinta perdaug nuo origi
nalo ir prisitaikinta prie lie
tuvių kalbos ypatybių. Veika
las galima skirti prie geres- 
niųjų mūsų literatūros veika
lų. To veikalo senai skaityto
jai laukė, ypatingai tie, kurie 
buvo prieš kelius metus iš 
kalno užsimokėję. Bet lau
kiant vis galima kada nors 
sulaukti.

2. Tauta, jos esybė ir užda
vinys. Parašė R. Karuža.
“Jaunosios Lietuvos” leidi
nys No 4. Pusi. 31 kaina 20<į,

Knyga didelio formato gvil
deno tautos klausimų. Intere
suojantiems šiuo dalyku, be 

abejo bus naudingas veikalas.

3. Darbininkams Atlyginimo 
Įstatymas. Išleistas New Yor
ko valstijoj. Gruodžio mėn. 
1913 m. pataisyta J. O. Sirvy
do ir J. Gedmino. “Vienybės 
Liet.” leidinys.

Knygelėje kalbama apie 
darbininkų teisės New Yorko 
valstijoj, bet kai-kurie daly
kai tinkami ir kitoms valsti
joms. Pusi. 96. Kaina 30 c.

4. Kaip pasimokinus plaukti. Pa
rašė J. O. Sirvydas “Jauno
sios Lietuvos” leidinys. 1914. 
Pusi. 64. Kaina 20 centų.

Knygutėje aiškinama paim- 
tasai klausimas. Randasi kele
tas paveikslėlių kurie paaiš
kina skaitymų.

5. Valkata. Keturių veiksmų 
dcamos vaizdelis. Liuosai ver
tė J. J. Zolp. Sulig vertėjo

parašė K. Vasylius. Pusi. 10L 
Kaina 35 c. .

Yra tai veikalas, kuris ke
letą kartų buvo vaidintas ver
tėjui vadovaujant.

6. A. a. > kun. Juozas Žebris.
Parašė J. B. autoriaus lėšo
mis 1915. Pusi. 24. Kaina ne
pažymėta. Yra tai aprašymas 
a. a. kun. Juozo Žebrio gyve
nimo. Knygelėje randasi jo 
paveikslas.

7. Debatai J. J., Ettoro su Dr.
E. B. Brownu, laikyti sausio 
12 d. 1914 m. Dreamland Rink 
svetainėje, Scatte, Wash. Ver
tė J. Laukis. “Darbininkų 
Balso” leidinys. PusL 72. 
Kaina 15 c.

8. Ar I. W. W. - prieš soči ja- 
lizmų kovoja? Ne. “Darbinin
kų Balso” leidinys. Pusi. 16. 
Kaina nepažymėta.

Abi knyguti yra pašvensta 
ginčams socijalistų su I. W. 
W. Daugumai mūsų skaityto
jų bus neindomus tie ginčai.

9. Laiko aidai ir Mirštantis 
Poetą ir Dievas. Parašė C. M. 
Lukošius. (L. M. R., Elemka) 
1913. Išleista keletos asmenų. 
Pusi. 112. Kaina nepažymėta.

Yra tai rinkinys “poezijos”. 
Na, ir Dievuliau mano, ko 
joje nėra? iViso pilna, tik 
trūksta rymo, ritmo ir poezi
jos. Rodos autoriaus norėta 
paskleisti visas savo nesut
varkytas mintis. Norų ir už
manymų būta neblogiausių, 
bet autoriui ir leidėjams reik
tų neužmiršti, kad vien gerų 
norų neužtenka. Kad žmonės 
suprastų reikia nors sutvar
kyti jas tinkamoj formoj.

10. Išsimokinimas gaidų (no
tų) ant visokių instrumentų 
ir dainavimo. Skiriama Daini- 
ninikams, Muzikantams, lietu
vių mokslainems. Parašė Jur
gis A. Baronas, Lesios ir spau
da losna Perspaudint užginta. 
Dienų 15 Gegužes (May) 1915 
metūosia Kaina $1.50 McKees

Roeks, Pa. Nuo savęs pridėsi
me, kad pusi. 16 su storos po
pieros viršeliais.

Jei augščiau minėtų Laiko 
Aidų prisiskaičius dirgsniai 
dar nęauiro,. > Aai tik vienų 
antgaivį šitos knygutės per
skaičius turės gerokai susilp
nėti. Atvertus antrų lapų ir 
pamačius patį autorių žmo
gus lyg atsigauni, ypatingai 
dar ir dėlto, kad pamanai tū
rius reikalų su tikru muziku 
kurs “pradėjo mokytis 7 me
tų, senumo Marijampolei 
mokslų baigęs Amerikoj,* 
mieste Pittsburgh, Pa. šę kny
gų leidžint su Dievo pagial- 
ba yra 36 metų amžiaus^ Var- 
gonininikauja 15-ti metai, yra 
buvęs Trijų Laikraščių Re
daktorium ir išleisto jum ”.

Tik vargas, kad skaityto
jas beskaitydamas knygutę ne
gali jokiuo būdų suprasti kų 
autorius norėjo pasiekti, ar už 
tuos pusantro dolerio, kurių 
nuo skaitytojaus reikalauja 
norėjo linksmai pasijuokti, siš- 
teikęs mišinį baisesnį už PA 
langos trejus devynerius, ar 
tik norėjo save ant juoko pas
tatyti. Tik kam nekam, o 
skaitytojui tai naudos nei už 
sujudėjusį trigrašį nebus.

S Jau išėjo iš spaudos 3 numeris

“Pažangos”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.
“PAŽANGA,, eina tautlžkai-kiikščloniikoje 

dvasioje.
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrove
“PAŽANGĄ“ veda tie patįs redaktoriai, ku 

le redaguoja aavaltraitį 4 Draugą“
“Pažangą*” Kaina 

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Atskiri numeriai po 25 c.

Adr.

Draugas Pub. Co.
I8M W. ttth Street, Chicago, IU.
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NU-DAR DEL DRAUGIJOS 
KENTĖJUSIEMS DEL 

KARĖS ŠELPTI.
‘•Vairui” ir pačiai Lietuvių 

draugijai tikrą dalykų stovį 
Lietuvoje paaiškinus, Ameri
kos lietuvių laikraščiuose pa
sirodė įvairių įvairiausių nuo
monių. Tautininkų laikraš
čiai pažiūrėjo į tai rimtomis 
akimis ir prie savo klaidos 
prisipažino. Tai yra gana 
taktinga, nes suklysti kiekvie
nas gali ir niekas negali už
mesti prieš tai nieko, jei tą 
klaidą norima atitaisyti.

miausia taea jai simpatizuoti Vaikas 
niekados negalime.
Taip, katalikiška visuomenė 

Į tą senai žino. Ji žino, kad 
“Keleivio“ ir kitų panašaus 
plauko “veikėjų” pirmutinis 
tikslas yra ardyti vis
ką, kas civilizuotam pasauliui 
yra reikalinga. Taigi nėra 
ko stebėties, girdžiant ir to
kius žodžius. Bet ar ilgai vi
suomenė norės tokius nieka- 
dėjus užlaikyti. Mums išro
do, kad jau trumpu laiku tu
rės toks atžagareiviškumas 
galą gauti. Jie gali tik su 
tokiais savą. išvedžiojimais 
pasirodyti, tik tol, kol mes pa
tys esame apsileidę.

Bet juk ir mes, ar šiaip'-ai
tai imant, ant vietos nesto
vime. Ypatingai paskutiniuo
ju laiku randasi vis naujų spė
kų. Tą mato ir mūsų socija
listai. Taigi nėra ko stebė-

” “Am. Lietuvy
je’J No. 21 štai kaip apie jį 
rašo.

Sunku būtą atrasti tokią 
apygardą Suvienytose Val
stijose kur vardas Mikolai X 
Mockus, lietuviams nebūtą ži
nomas. Bet kas per ypata tas 
Mockus tikrai yra, lietuviai 
dar mažai žino. Vieni jį va
dina dideliu “raganium” kiti 
“velnią pardaviku”, treti net 
“kunigu”, nes jis turi lyg ir 
kunigišką išžiūrą.

Čionai, nors trumpai, aš no
riu “Amerikos Lietuvio” skai
tytojams šį tą papasakoti apie 
tą garsingą Mockų iš Detroit, 
Mich.

Amerikiečius suklaidino p
Žemaitė, po jos intekme tau-1

™tonkė nu-!tles’ kad tai matydami, jie
tininkai nemaža pakenkė au 
kų rinkime, bet tos ponios me
lams iškilus į viršų, jie dau
giau tur būt nenorės taip 
lengvai intikėti užmėtinėji- 
mams prieš gerą organizuotą 
darbą.

Tečiau visai kas kita per
tikrinti mūsų sooijalistus ir 
jų spaudą. Mat jų kailis taip 
surumbėjęs, kad nieko nejau
čia. Jie kitokio nei kelio nei

stengiasi kenkti viskam, kas 
tik yra reikalinga remti.

“KUNIGAS” M. X. MOCKUS.

Pastaruoju laiku Chicagoje 
ir jos apielinkėje pradėjo va
žinėti su prakalbomis pasiva
dinęs savę kunigu koks tai M. 
X. Mockus. Mums buvo iš- 
pradžių net keista, kad mūsų 
cicilikai jį visur taip labai ger

uoto ir neturi kaip tik viską pina. Jie, žinoma, jei būtų 
kas nors geresnio, tai negar
sintų. Mes-gi patys, tikrai ne
žinodami apie jį rašyti neno
rėjome. Ta “Kunigo įvai
rūs aiškinimai apie pragarą 
atkreipė domą ir laikraščių 
korespondentų. Tūlas “Ju-

peikti, kas kitiems yra nau
dinga. Netikėsite, bet taip iš
tikrųjų yra. Štai “Keleivis” 
num. 21, rašydamas apie Lie
tuvių draugiją sako:

Tegul ji bus kuoteisingiau- 
sia, tegul ji bus kuoištiki-
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KAIP BŪTŲ LINKSMAI’
Kaip būtą linksma, smagu..
Visur mums miela, ramu,

Kad. būtume blaivūs visi! 
Dingtų tarp mūsą vaidai,
Ašaros, skurdas, vargai....

Jei dingtų girtybė baisi. 
Kiltume moksle, šviesoj ’
Kaip Lietuvoje visoj’

Taip kur tik mes esam kitur. 
Džiaugtūsi mūsą tauta,
Rastūs vifenybei vieta;

Žydėtą mūs laimė visur. 
Dirbtume mes tad išvien, 
Žengtum’ pirmyn vis kasdien

Ir rodytum’ kelią kitiems. 
Kitos tautelės tad’ mus 
Gerbtų, mylėtą visus...

Garbė būtų mumis visiems.

Stokim, tad broliai išvien 
Ilgai nelaukę eilėn

Kovot prieš alkolį visi!
M. J. Urbonas.

RAUDONNOSIŲ AIMANAVIMAS.
Sustokim į ratą draugai cicilikai,
Ir dainą mes tokią užtraukim:
Šalyn klerikalai, šalyn katalikai,
Nereikia mums mokslo jų, šaukim!

Pabuskim sukruskim ir žengkim pirmyn! 
Su “Šake”, “Keleiviu” ir “Kovą”, 
Raudoną vėliavą iškelkim augštyn!
Nes artinas mums baisi džiova.

Kovojam ir dirbam, bet vaisiai pražuvo 
Vargai ir nelaimės vis spaudžia,
O tie klerikalai lygšiol dar nežuvo,
Jų himnas kaskart labiau gaudžia.

Pabuskim, sukruskim, ir tt.
Seniai tie biaurybės jau apšvietą skleidžia,
O mes dar tamsybėj apakę,
Šviesos ir teisybės ją spindulius leidžia,
O mes ką gi turim — tik “Šakę”

Pabuskim, sukruskim, ir tt.
Nors “Šakė” jau turi “enciklopedistą”
O didžio tai mokslo tie žmonės,
Bet kas mums iš jųjų, nežiūr cicilistų 
Gnlvoj vien tik turi beždžiones.

Pabuskim, sukruskim, ir tt.
Tamsa viešpatauja ir dar mus kankina 
Tos piktos, kudlotos, beždžionės,
Tie mus pilozopai gal nieko nežino,
Kad sako, iš ją virto žmonės.

Pabuskim, sukruskim, ir tt.
Draugai čia į smuklę snapsą išmaukim! 
Ant kojų visi tvirtai stokim!
“Keleivį” ir “Kovą” iš ančio ištraukim 
Ir tuomet už laisvę kovokim!

Pabuskim, sukruskim, ir tt.
Pabuskim, gi broliai ir sergančią “Šakę” 
Kaip žengsim pirmyn tad pakelkim,
Akis prakrapštikim, kurią par apakę:
Šalyn klcrikabil ris šaukim!

Pabuskim, sukruskim, ir tt.

Ex-cicilikM.

M i kolas X- Mockus, yra gi
męs Lietuvoje, Suvaiką rėdy- 
boj, Ramauavo kaime Jis dar 
turėjo tik 15 metą, kada jo 
sesUo poni Š—čienė, gyvenau, 
ti Shenandoah, Pa. pasiuntė 
jam laivakortę ir jis atvažiavo 
į Ameriką. Jis pats kartą pa
sakojo, kad neturėdamas už
tektinai pinigu, jis ėjo pėk- 
ščias arba važiavo ant tavori- 
nią trukią per Prūsą žemę iki 
Bremeno.

Atvažiavęs į Shenandoah, 
Pa., jis kurį laiką dirbo ant 
brekerio o po tam pradėjo par
davinėti “Pain Espeller.” To
kiu būdu susirinkęs keletą do
lerių, jisai pribuvo į Detroit, 
Mich. ir pristojo dirbti kręll 
šią dirbtuvėje. Tenais bedirb
damas, jis pradėjo garsinti 
visokias magiškas “štukas” 
ant pardavimo. Lengvatikiai 
lietuviai, apie magijos “mok
slą” mažai suprasdami, tikėjo, 
kad Mockus parduoda kokius 
ten aitvarus, gal net ir patį

velnią ir pradėjo ii visą pusią 
siuntinėti pinigus, reikalauda
mi nebūtą aut svieto daiktą. 
Tokiu būdu Mbekust supratęs 
ko žmones neri, metė darbą 
ir pradėjo garsinti visakias 
pagaulėje besančias slaptybes, 
už kurias jam pinigai plaukė 
saujomis.

Tada, turėdamas pinigą ir 
laiko,) Mockus nusipirko kny
gą ir pradėjo lavintis įvairią 
mokslo šaką. Už keletos me
tą, jis nusipirko net savą 
spaustuvę, bet kadangi tingė
jo dirbti, subankrutine ir ant 
galo likosi jam tik pardavi? 
nė j imas velnią.

Istorija Mockaus pramonės 
iš velnią yra gana žingeidi. 
Lietuviai iš Visą kraštą siuntė 
jam pinigus glėbiais, o jis 
jiems siuntė velnią vietoje, 
biblijas, lentą kavalkus ar
ba taip menkos vertės vaikų 
zabovėles. Ant kiek man 
teko

gus davė 25 dolerius ant rau
kos ir išvažiavo namon, laukti 
velnio.

Kitą kartą, lietuvis iš Pitt- 
sburgo atvažiavo tavoriniu 
trukiu, pasivogęs 9 dolerius 
nuo savo pačios, velnią pirk
ti.

Norint, galima būtą prira
šyti didžiausias knygas apie 
tuos juokingus velnią pirki
mus. Bet tik tiek pasakysiu, 
kad lietuvių kvailumas per ke
letą metų suteikė Mockui šil 
tą gyvenimą. Po tam atsiradus 
ir kitiems velnią pardavėjams, 
Mockaus “biznis” sumažėjo, 
ir jis buvo priverstas griebtis 
prie kitokio “amato”. Per ke 
lis paskutinius metus p. Moc
kus pradėjo laikyti įvairias 
prakalbas ir diskusijas, toliau 
apkvailindamas tamsius žmo
nes. Bet rodosi iš to bus kur 
kas mažesnis pelnas negu iš 
velnių pardavimo.
Taigi neveltui p. Mockus

uanui lietuviams priežodžiu*, 
kad drumstame vandenyje 
daugiau žuvies sugauni. Čia 
ir slepiasi visas jų gudru
mas. Mat, toks Mockus su
drumsčia įvairiais niektikėji- 
mais lietuvių mintis, o tada 
au lengviau ir “Naujienoms’ 

prasiplatinti ir “šviesti” žino
ma kerštais ir neapykanto- 
mis.

patirti leng\ atikių važinėdamas po lietuvių kolo- 
žmonių jam neatokavo Kar.,nijas yien ve,nius įr
tą atvažiavo vienas lietuvis!.’ .... __ ... ..
iš Buffalo, N. Y.. pasirėd^™^.ir Ma‘
džentelmonSkai. Mockus klau-P®1’. kaIP° Vcl""! 
sė jo, “Ko reikalauji?”

“Girdėjau, kad parduodate 
velnius”, atsakė ateivys, “ir 
norėčiau vieną nusipirkti”.

Mockus patylėjęs valandė
lę tarė, “Pasivėlinai, brolau,' 
amerikoniškus velnius, kokiusį 
turėjau išpardaviau. Bet tū
rių užsakęs visą vagoną velnią 
iš Vokietijos, kurie tik už po
ros mėnesių pasieks Suvieny
tas Valstijas- Todėl jei nenori 
taip ilgai laukti, gali palikti 
rankpinigius ir važiuoti na
mon, o kaip velniai pareis, aš 
vieną prisiusią,” Kvailas žmo

nai kalbėti ir diskusuoti yra 
abai lengva, nes juk tai jo 
Specijališkumas,

Dabar dar klausimas kįla, 
kodėl “Naujienos” ir kiti so- 
įijalistij laikraščiai tą garsų 

’kunigą” Mockų taip skelbia 
ir padeda jam prakalbas 
rengti. Kokią jie nau- 

(dą turi iš to apgavi
ko skelbimų. Gal ir jie 

Kjiori Mockui prisigerinti, kad; 
gpigiau ir geresnį velnią ga

ivus nusipirkti. Gal būti. Bet 
pbe to jie turi ir kitą tikslą. 
[Kurį galima išreikšti senai ži-

NAUJA DVASIA.
Atgavus lietuviams spaudos 

liuosybę, tautos gyvybę ūmai 
suplakė stambesniu pulsu. Tada 
su nauja gyvybe apsireiškė la 
bai indomus dalykas — tautos 
sąmouėn pradėjo skverbties lais- 
manybės mintys. Džiaugėsi kiek
vienas atbudęs lietuvis, kad štai, 
po 40 metą nelaisvės, sulaukė 
šios liuosybės savo protėvių že
mės ribose, bet sykiu nuliūdo, 
kad prie jaunos dvasios prilipo 
nešvarus purvas — tai bedievy
bė. Tautos apskretę tokiais pur
vais atsiduria prieš juodą ateitį. 
Pradedant nuo šykščiai pabrie- 
žiančio plunksna, jaunučiai mo
kiniai, augštų mokyklą studen

tai ir subrendę inteligentai buvo 
bekrypstą nuo tikybos. Tečiau, 
bręstant tautos sąmonei, aiškiau 
apsidairius aplink, patėmyta, 
kad neišmintinga yra atsitraukti 
nuo vieno aiškaus, tikro kelio, o 
kraipyties po daugybę neištirtų
kelią. Tokiomis mintimis pir 
miausiai prablaivėjo rimtesnių
jų Lietuvos veikėją galvos, vė
liau priaugančios inteligentijos ir 
abelnai jaunuomenės. žodžiu, 
Lietuvoje laikui bėgant susidarė 
rimta, pažangi, krikščioniškąja 
pasaulėžvalga perimta dvasia. 
Žinoma, ir ten yra dar nukry-

J. Širvintas.

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE.
(Tąsa)

VIKTUTĖ: Tėvelis dar negali eiti su manim. 
Jus turite dar ilgiau gyvent. Turite pri
sirengt. Aš stengiausi tiek kartų jum pa
gelbėti, bet vis veltui. Tėve tečiau vaik
ščiojai į smuklę. Negalėjau jus sulaikyti 
nors ilgai meldžiausi. Gal dabar dangui 
daugiau galėsiu tėveliui pagelbėt. Mel
siu už tėvelį ir mamytę ir kartais ateisiu 
pas tėvelį. Ar ne tiesa, mamytė?

^ELZBIETA: Brangi Viktutė, dar tu mūsų 
neapleisi?

VIKTUTĖ: Taip, taip, mamyte! Aš tikrai 
žinau. Kada miegojau, sapnavau tėvelį. 
Maniau, kad tai buvo- vakaras. Aš sir
gau, o tėvelis prižadėjo daugiau niekur 
neiti iki pasveiksiu, vienok išėjo. Maniau, 
kad nuėjo pas Stotkų. Tuoj man pasida
rė lengviau ir, apsirengus, išėjau tėvelio 
ieškoti, kurį radau bestovintį Stotkaus du
ryse. Tėvelis buvo taip puikiai apsirengęs 
su nauju švarku, balta skrybėle ir žiban
čiais batais. As tuoj tėvelio užklausiau—ar 
jisai mūsų. Tėvelis atsakė “Taip, Viktu
tė, tai aš tavo tikras tėvas. -Ne tas se
nas girtuoklis, ką buvau pirmiau, bet da
bar Galiūnas”. Viskas taip keistai atro
dė: ten nebuvo jokių bonkų, nei statinių 
ir nedvokė tabako dūmai, kaip pirmiau, 
bet puiki visokių prekių prikrauta krautu
vė. Ant durų kabojo iškaba su tėvelio pa
varde. Taip džiaugiausi! — ir pabudau, 
net verkiau, kad tai buvo tik sapnas. 

GALIŪNAS: Iš Dievo malonės tas sapnas

purių nuo tokios dvasios, yra ir 
ten krypsnių, kurių apaštalai ak
ai skyerbia bedievybės mintį 

tautos dvasinu, tečiau tauta jau 
rino, kokie vadovai tinkami, ko
kie ne.

Kol-kus Amerikoje netaip. Ap
sidairius lietuvių visuomenės tar
pe išsineši liūdnus įspūdžius. Čia 
luiuią pataiko valdyti įvairaus 
plauko, gairių tikslų vedami 
žmonės. Minia seka tuos, kurio 
garsiai kalba daug prižadėdami. 
Lietuvių tarpe atrado sau pato
gią dirvą, kitoms tautoms nubu
dęs “socijalizmas”. Jį skelbia 
žmonės atsižadėję tikybinių ide
alų ir tėvynės meilės, jie nėv» 
nuduoda darbininkų “priete- 
iiais” ir lygybės šalininkais —• 
mokina, kad reikia vienybės ir 
tarptautiškos meilės, bet meilę
nokina auklėti ne nuo savęs, bet 
kitus pradedaut mylėti. Jeįgu ap
kalbamiems “lygybės šalinin
kams” ištikrųjų rūpėtų žmonijos 
gerovė, tai jie suprastų, kad tai 
galima atsiekti ne riksmo, strak
sėsimo taktika, bet rimtu, pa- 
matingu auklėjimu visuomenės, 
mokinant pirmiausia kiekvieną 
žmogų gerbti save, savo kampe
lį, savo tautą, o to nepamylėję, 
dar mažiau mylės kitus. Kad 
mūsų “soeijalistams” nerūpi 
tikra žmonių gerovė, tą jie paro
dė ir savo boikotu tokių įstaigų, 
tokių pastangų, kurios buvo už
manytos, kad ištiesų nešti žmo
nėms susipratimą, per ką tik 
galima prieiti gerovės. “Socija
listų” laikraščiai plūsta žmonės 
ir tas tautiškas įstaigas per ku
rias yra nešamas mokslas į liau
dį! Abelnai “socijalistų” spau
da, tai dirva visokiems nešva
riems gaivalams. Beje, pastaruo
ju metu lietuvių visuomenė jau 
pamatė kokie vaisiai krinta nuo 
socijalizmo medžio. Tie vaisiai 
teko ragauti patiems soeijalis- 
taras ir, matyt, taip pasirodė 
rūkštūs, kad jų atsikahdę norė
jo išspjauti kitų tarpan. Kalbu- 
ma apie tik-ką nutilusius nuoti- 
kius.

Iš vienos pusės, kaip “socija
listai” ir kitokie “istai” traukė 
ir klaidino žmonės po įvairina 
šunkelius, visuomenėje blikste
lėjo ir pradėjo plėsties tikras su
sipratimas. Ėmė organizuotiaa 
rimtas katalikų veikimas. Be 
daugybės įvairių prakilnių, tik
slų draugijų visoje Amerikoje* 
išdygo plačios idėjinės organi
zacijos, kaip tai: “L. Vyčių”* 
Moterų Sąjunga, S.L.R.K.M.AL,
S. L. R. K.A. ir Blaivininkų 
Susivienijimas. Šitos visos orga
nizacijos neša naują sveiką dva
sią, kiek, sakysime, “socijaliz- 
ma»” iškreipė kai-kurių lietu
vių dvasią ir būdą ir įžeidė tau
tos kūną, tai nemažiau buvo ia 
yra kenksmingas girtuokliavi
mas. Jis neša skurdą į kiekvie
ną grįčią, kur tik jį įsileidžia; 
jis pažemina žmonių draugiją* 
kuri leidžia jam inkelti savo ko
ją. O tokių draugijų, kurių vi
sas veikimas apsisukęs ant sa- 
liūno biznio, reikia pastebėti, 
yra labai daug. Tūlos iš jų ne< 
pasipuošę gražiais, garbingų 
Lietuvos didvyrių vardais. Už 
tai kiekvienas susipratęs lietu
vis turi prisidėti prie idėjinių 
torganizacijų ir stumti jų vei
kimą pirmyn. Augdami skaičiu
mi, augsime pajėgose ir veikimu. 
Jau daug padarėme, toliau dar 
daugiau padarysime. Ypatingai 
daug laimėta pastaraisiais me
tais — pernai ir šiemet. Triuk
šmingi pernykščių metų seimai 
abai augštai iškėlė katalikų vei
kimą. Dar vienas tokis šuoliu* 
dar vienas toks gyvas visuome
nės pulsas, o “socijalistų” le
tena nuslys nuo visuomenės pe
ties.

Reikia intikėti, kad ir Ame-
H kos lietuviai ankščiau ar vėliau 
išblaivės nuo 
girtuoklystėa
šviesiomis mintimis ir 
stos į rimtą darbą.

Dr. A. L. Graioiūnas.

SVEIKATOS SKYRIUS.
LEKCIJA XV,

ODA
Du odos puolesniu. Oda yra tai. kūno ap 

dangalas. Ji susideda iš dviejų sluoksnių —- 
iš paviršutinio ir apatinio. Paviršutinis odos 
sluoksnis nuogtos nusinešioja. Ir daugiausiai 
jis yra kietas ir miręs, ir neturį nei. dirksnių, 
nei kraujo' indelių. Paviršutinio odos sluoks
nio priedermė yra apsaugoti, kad netaptų įžei
sti opus nervai ir kraujo indeliai, krie randa
si apatiniame -odos sluoksnyje.

Apatiniai^ odos sluoksnyje randasi daug 
dirksnių ir kraujo indelių. Kraujas atneša 
maistą iš žarnų maitinimui odos ir ataugini- 
mui nudėvėti} odos dalelių.

Nagai ir plaukai. Oda apsaugoja kūną 
taip, kaip žiąvjp obuolį arba kaip luobas medį.
Kojų ar rankų nagai apsaugoja pirštų galus 
kaip rankų taip ir kojų. Plaukai auga ant 
odos, ypatingai ant galvos, jie suteikia šilumą 
ir apsaugoja mūsų kūną.

Kaip prakaitas atšaldo odą. Be apsaugo
jimo mūsų kūno nuo įžeidimo, oda dar turi 
kitą priderystę, nes ji užlaiko vienodumą mū
sų kūno temperatūros, nedaleizdama kūnui 
perdaug perkaisti. Kada mes sušįlame, mes 
pradedame prakaituoti arba išmuša mus pra
kaitas. Prakaitas pasidaro ir išsimuša ant kū
no paviršiaus per nesuskaitytą daugybę mažų .. .
trobelių, kurios vadinasi prakaito gilės ir ku-1 sibiaurėjimo verta, visiems gražiai auklėtėms 
rios išeina į odos paviršių. Šitie maži atsida- žmonėms, žiūrėti kaip žmogus savo nagus 
rymai yra taip maži, kad jų negalima akimis Į kramto.

Plaukai. Pilnas augimas plaukų yra pa
geidaujamas ne tik vien dėl gražumo išveiz- 
dos, bet ir dėl apsaugojimo galvos nuo sutren
kimo ir aužgavimo. Tad mes privalom pa 
sistengti iš visų pajėgų turėti ant galvos plau 
kus pilnus ir gerus.

Plaiskanos. Plaiskanos yra tai dažniau
sia ir paprasčiausia liga, delei kurios dau
giausiai plaukai slenka nuo galvos. Yra tai 
liga, kuria dažniausiai užsikreoiame besišu-

švariai užlaikyti. Toks švarus užlaikymas 
pirštų nagų netik, kad dailiaus išsižiūri, bet 
dar neprileidžia nei ant nagų nei po panagė
mis apsigyventi sveikatai kenksmingiems mik
robams. Nes mikrobai įsigavę ant pirštų ga
lūnių lengviai yra pernešami į burną arba 
į žaizdą.

Čia paduodu tris gerus ir svarbius pata
rimus.

1) Užlaikyk visada ir visuomet; rankas, na
gus ir panages švariai.

2) Nelaikyk arba nedėk savo pirštų burnon.
3) Pirštais, ypatingai nagais nedasilytėkj 

žaizdos ar kokių šašų. Jei būtinai turi dasi-1 
I lytėti, tai visada prieš ir po dasilytėjimo nu- 
'siplauk rankas ir iškrapštyk panages.

Nagų valymas. Krapštant panages ne
vartok aštraus ir perdaug smailaus daikto ar
ba peilio, nes aštrus ir smailus peilis padaro 
nelygų paviršių, o prie nelygaus paviršiaus 
daugiaus prikimba dulkių ir mikrobų. Nago 
viršutinė pusė neprivalo būti nuskusta, bet tik 
gražiai numazgota šiltu vandeniu, muilu ir 
šepetėlių. Plėmos ant nagų dažnai duodasi 
lengvai nuplauti su trupučiuku uksuso.

Apkarpimas nagų. Pirštų nagus nepriva- 
valome leisti išaugti taip, kad jie lengvai ga
lėtų nusilaužti i ir nagai neprivalo būti taip 
trumpai apkarpyti, kad neuždengtų pirštų ga
lų. Juos privalome apkarpyti apskritai lygiai 
su pirštų galūnėmis. Niekad nereikia ap- 
kramtyti nagų’dantimis ,dėlto, kad tai yra pa-
... * . .. i • •__ ____ _______oi nįon vmima

gali stotis teisybe. Prisiekiu čia judviem, | matyti. Bet jų yra labai daug ir kaip jos pra
kad daugiau vakarais į miestą neisiu. 

teLZBIETA. Ar ištikrųjų prižadi, Juozuti? 
^GALIŪNAS: Taip ir daugiau.
Viktutė: Ką?
GALIŪNAS: Kad niekuomet nežengsiu į

smuklę.
VIKTUTĖ:
ELZBIETA
GALIŪNAS

Niekuomet?
Ar tikrai tu prižadi?
Taip,, ir dar daugiau: niekuo

met nevartosiu svaigalų ir nerūkysiu. 
Šiandien dar nueisiu pas kleboną ir pri
sieksiu prieš jį ir Dievą. Jis įspėjo, kad 
aš pas jį nors kada ateisiu. Gėda dabar 
man, bet tikiu, kad jisai nusidžiaugs. 

ELZBIETA: Brangusai Juozuti, susilaukiau 
didelės linksmybės, (ineina tuom kartu 
baltas it sniegas angelas, susideda ran
kas ant krūtinės ir po valandėlei išeina): 
Bet žiūrėk į Viktutę — ji miršta (tėvai 
induoda jai į rankas grabnyčią ir suklau
pia).

VIKTUTĖ: Taip, mamyte, Viktutė jau užtek
tinai gyveno. Viešpats Dievas išklausė jos 
maldos. Tėveliui manės daugiau nereiks, 
nes bus geras. Achl kaip man-darosi tam 
su. Aš jau nieko nematau! Tėvelis da
bar bus geras mamytei! Jau einu! Su 
Diev... tėveli... mamytė (tėvai ją (bučiuo
ja): Tegul bus pagarbintas;... (numiršta).

TĖVAI (tris kartus): Amžinąją ramybę su- 
teik jos dūšelei, Viešpatie t... (scena apsi-

' dengia melsva šviesa. Išlėto griežia mu
zika).

UŽDANGA.
Tolian bus

t

deda išpilti iš savęs prakaitą, tai visas kūno 
paviršus pasidaro šlapias. Prakaitas atšaldo 
kūną, taip kaip vanduo atšaldo inkaitintą ge
ležį, kada ant jos užpili vandens. Mes galime 
jausti kaip prakaitas atšaldo kūną. Sušlapink 
vandenyje ranką ir mostikuok arba pūsk kva
pą ant jos, tai jausi kaip ranka šalte šąla. — 
Beto, prakaitas netik atšaldo kūną, bet dar jis 
išneša iš kūno if nuodingą medžiagą ir išpila
ją ant paviršiaus odos is kur žmogus planda-' uodftmi 8vetimQmis šukomis ar tukuj

n o mino 1 •*mas kūną nuplauna
Odos švarumas. Yra keletas priežasčių, de

lei kurių mes privalome užlaikyti odą švariai.
1 Visi save godojantys žmonės instinkty- 

viškai užsilaiko švariai. — Nes nešvari oda 
išduoda nemalonų kvapą ir, žmonėms, su ku
riais mums reikia susitikti padarome daug
nemalonumo.

2) Mes privalome būti švarūs delei palai- 
kimo sveikatos. Ant nešvaraus kūno randasi 
mikrobai, ir kaikurie iš jų gali būti pavojingi 
mūsų sveikatai, jei jie įsigautų kūnan. Rankos 
privalo būti kuošvariausias ir dažnai plauna
mos su muilu ir vandieniu.

Ligas įšaukiantieji mikrobai ir abrusas. 
Kiekvienas asmuo atskirai privalo turėti ab- 
rosą nusišluostimui burnos ir rankų. Mes ne
privalom vartoti viešose vietose nei svetimų 
ahrusų, nei svetimo puodelio atsigėrimui van
dens. Viešbučiuose ar kituose viešuose namuos 
paskutiniame laike yra vartojama popieros 
abrosai. Atsiplėšt tiek popierinio abruso, kiek 
Teikia ir nusišluostęs numeti šalin. Tokis po
pierinis abrusas vartojasi tik vienam sykiui. 

Pirštų nagai. Pirštų nagai privalo būti

Idant neingauti pleiskanų kiekvienas asmuo 
privalo turėti savo šukas ir šepetuką ir pri
valo daboti, kad niekas kitas jų nevartotų.

Galvos oda. Galvos oda turi būti užlai
kyta kuo švariausiai; taip, kaip ir visas kū
nas. Kada plaukai pasidaro riebūs ir nešva 
rūs, tai juos turime išmazgoti su muilu in 
vandeniu braukiant pirštų galais lengvai ir, 
minkštai. Galvos oda privalo būti plauna
ma dažnai, idant neįsivaisintų plaiskanos ii I«qrąuqq” BENDROVĖS
kad plaukai netaptų perdaug riebūs

Plaukų šukaivmas. Niekas neginčys, jog; 
reikalinga yra, šukuoti galvos plaukus, taip 
dažnai, kaip reikia, idant įsižiūrėtų dailiai iii 
tinkamai. Tečiau yra labai gera pirštų galai* 
ar šepetėlių lengv ai patrinti pirm suaišuka- 
vimo, nes tokis patrinimas galvos odos pri 
verčia plaukus augti ir prilaiko juos sveike- 
anius. Alyva ar kokie kiti tepalai ir riebu 
mai neprivalo būti vartojami ant plaukų in 
net vanduo yra nereikalingas, idant priver
sti plaukus gulėti taip, kaip asmuo nori. Tu 
rint truputį kantrybės išlengva galima plau 
kus pripratinti gulėti taip, kaip reikia.

“soeijalizmo” ir 
kvaitulio, o sn

protu

O.

VALDYBOS PRANEŠIMAS.
Atsisakius kun. F. Komėšiai 

redaguoti “Pažangą” ir 
“Draugą”, jo vietą užėmė jaa 
žinomi mūsų visuomenei pur 
blicistai, buvusieji “Draugo” 
ir“ Pažangos” bendradarbiai. 
“Draugą” redaguos p. Pra^ 
nas Šivickis, “Pažangą” —« 
Julius Kaupas.

t “Draugo” Bendr. Valdyk*,
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VYČIŲ III KONGRESAS.
Pagal Vyčių centro valdy

bos nutarimų kongresas šiais 
metais bus laikomas 1 ir 2 d. 
liepos. Chicago, III.

Gerbiamos kuopos yra pra
šomos gerai prisiruošti, su 
sveikais įnešimais Vyčių labui 
ir kaip galint stengties siųsti 
atstovus.

Su tikra pagarba,
M. A. Norkūnas. 
Vyčių Centro pirm.

MŪSŲ JAUNIMO REIK AT. A T«

“Moksleivyje” už vasario ir 
kovo mėnesius randame p. Le
onardo straipsnelį — “Mokslei
vija ir Vyčiai”, kuris tiesiog 
džiugina mūsų Vyčius. Tame 
straipsnelyje p. Leonardas šau
kiasi į Amerikos lietuvių katali
kų moksleiviją, ypač į tuos mo- 
ks’eivius, kurio iki šiol dar lai
kosi nuošaliai nuo Vyčių, — kad 
pastarieji laike vakacijų pasidar
buotų tarpe mūsų Vyčių, žino
ma, daugiausiai prakalbomis bei 
prikalbinėjimu mūsų jaunuome
nės prie Vyčių organizacijos. Tai 
džiaugsmingas mums apsireiški
mas, už kurį Vyčiai privalome 
būt dėkingi mūsų moksleivijai.

Bet dabar, Vyčiai, pažvelgkime į 
savo tarpą. Jeigu iš moksleivijos 
pusės mes matome pasiryžimų 
darbuoties mūsų organizacijai, 
lai patys Vyčiai turime pilnai
prirengti tokiems darbams vietą 
ir patys visomis savo jėgomis 
turime padėti tą darbą dirbti. 
Visos mūsų gyvuojančios kuo-, 
pos privalėtų surengti bent vie
ną kartą ant mėnesio prakalbas, 
ant kurių būti^ pasirūpinta pa
kviesti pasišventusieji prakilniam 
darbui kalbėtojai; ir kurių mūsų 
kuopose pasidarbavimas atneš
tų Vyčiams visapusišką naudą. 
Žinoma, čia nereikia mums tyko
ti, kad tokius pasišventusius "vy
rus sučiupti sau ant naudos tik
tai kada gera proga pasitaiko; 
bet reikia kuopoms pasistengti, 
kad tokius prakilnius darbus at
likti kuodažniausiai, nežiūrint, 
kad kuopai "reikėtų ir iš iždo tū
lą dalį tam paskirti.

Toliaus, kur dar nėra sudary
tų mūsų kuopų, — pasirūpinti 
susižinoti su pavieniais geros va
lios žmonėmis, kad prirengus 
dirvą naujoms Vyčių kuopoms, 
Kada jau būtų viskas priruošta 
tada keletas vienos arba kitos 
mūsų kuopos narių pasiėmę kal
bėtoją, nuvyktų paskirton vie
ton ir lengvai galėtų sudaryti 
naują Vyčių kuopą. Ir štai, koks 
tai prakilnus darbas būtų atlie
kamas, kokia tai nauda būtų ap
turėtaTaigi į darbą, Vyčiai: pa
vieniai ir kuopos!

Antanas K. Losius.

to esti dusyk sąvaitėje lietuvių
kalbos pamokos. Viskas eina ge
rai

Pastarasis draugijėlės susirin
kimas buvo balandžio 16 d. Pir
miau buvo svarstyta jos reikalai, 
o paskui prasidėjo programas. 
Programoj dalyvavo: kun. J. N. 
Tiškevičius, kuris tada dar buvo 
mūsų tarpe, ir Juozas Šaulinskas. 
Pirmas skaitė referatą “Didis 
Lietuvos Kunigaikštis Vytautas”, 
o antras pasakė eiles “Lietuva” 
iš Maironio poemos “Jaunoji Lie
tuva”. Kaip vienas, taip antras 
atliko savo darbą gerai.

Gegužio 9 d. kaip moksleiviai, 
taip parapijonįs laukė atvažiuo
jant mylimojo svečio Jo myl. vys
kupo C. H. Culton, iš Buffalo, N. 
Y., kuris buvo prižadėjęs tą die
ną suteikti vaikučiams Dirmavo- 
nės Sakramentą. Bet veltui. Apie 
devintą valandą iš ryto gauta ži 
nia kad vyskupas apsirgo — ne
atvažiuos. Ant rytojaus anksti 
ryto, t. y. gegužio 10, kita žinia 
atėjo, kad vyskupas jau mirė. 
Šiandieną, geg. 11, čia jau atlai
kytos ir gedulingos pamaldos už 
velionį vyskupą.

J. Svirskas

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.

Šįmet čionai buvome vienuolika 
lietuvių. Bet nelabai senai mus 
apleido J. N. Tiškevičius, kuris 
gegužio 2 d. likos įšventintas j 
kunigus, tai dabar likome tik de
šimtis. Manome kad neužilgo 
mus apleis dar tris. Geistina bū
tų, kad ant kito meto į šią mokyk 
lą daugiaus lietuvių atvažiuotų. (

Kun. Tiškevičius būdamas mo- 
gleivių, nesišalindavo nuo savųjų, 
bet visur ir visados su jais drau- 
gavos. Prisidėjo prie kiekvieno 
jų užmanymo, kuo tik galėjo: 
kaip materijališkai, taip dvasiš
kai. Priklausė prie čia esančios 
lietuvių moksleivių “Literatinės 
Maironies Draugijėlės”, ir priei<« 
A. L. R. K. M. Sus-mo septintos 
kuopos. Pirmos buvo iždininku, 
o antros — pirmininku. Apleiz- 
damas mokyklą, paaukavo sėpti- 
niasdešimt dvi knygeli mūsų 
knyginėliui, kuris priklauso L. 
M. D., ir penkis dolerius. Tie pen
ki doleriai yra skirti tam, kad 
virš minėtam knyginėliui būtų 
nupirkta šėpa knygoms sudėti, 
fliam dalykui pritarė ir prižadėjo 
paankoti po penkinę ir kiti 'trys 
teologai, kurie trumpu laiku, ti
ldai apleisti mokyklą. Kun. Tiške
vičiui čionykščiai lietuviai mok
sleiviai už tai taria nuoširdų 

ačiū.

NEWARK, N. J.
Linksma pranešti kad ir pas 

mus Newark’e jau susidarė “Vy
čių” kuopa. Jos užsimezgimas bu
vo balandžio 6 d. š. m. Prie sude
rimo naujos “Vyčių” kuopos pri
sidėjo ir vietos klebonas kun. J. 
Dobužinskas, kuris tą vakarą pra
šomas, pasakė gražią prakalbą 
apie jaunuomenę, jos auklėjimą 
ir reikalingumą organizuotis į 
vieną tvirtą jaunimo organiza
ciją “L. Vyčių”. Po jo dar kal
bėjo p. J. Kralikauskas.

Po prakalbų nau jon “Vyčių” 
kuopon prisirašė 46 nariai. Ga
lutinam kuopos susitvarkymui 
laikas buvo paskirtas bai. 11 d.
susirinkimas paskirtu laiku įvy
ko, ir dar prisirašius apie 40 
uaujų narių, prasidėjo rinkimas 
kuopos valdybos ir kitokių vei
kimui- reikalingų komisijų. Be 
valdybos dar išrinkta literatiš
ka komisiją, kuri rūpinsis: įsi
taisyti savo knygyną, ar susita
rus su dabartiniu jau senai ir pa
sekmingai gyvuojančių “Žibu
rėlio” knygynu, rengti prakal
bas, referatus ir literatiškus va
karus : ’ rūpinsis surasti ir pla
tinti dorą krikščioniškai tautiš
ką literatūrą ir tt.

Išrinkta taip-pat sutvarkymui 
choro, scenos, išvažiavimų rengi
mui vasaros laiku ir gimnasti
kų komisijos. Nauja susidariusi 
kuopa kaip matyt nemana snaus
ti. Visos komisijos stropiai imasi 
prie darbo. Dainininkų skyriui 
jau kas ketvergą parapijinėje 
mokykloje duodamos lekcijos 
notų — gaidų.

Šios lekcijos kol kas apsiėmė 
joti p. J. Daukšys (mokslei- 
s). Gimnastikos atsibūna kas 

antradienį šv. Jurgio dr-jos sve
tainėj. Gimnastikų lavinties lan
kose virš 40 narių. Pėtnyčios va
karais, nuo 7:3O parapijinėj mo
kykloj įvestos lekcijos Lietuvos 
Istorijos ir Geografijos.

Lekcijas duoda kun. J. Dobu
žinskas, visos lekcijos duoda
mos veltui.

Susirinkimus “Vyčių” kuo
pa laikys kas antras panedėlis 
kiekvieno mėnesio šv. Jurgio dr- 
jos svetainėj. Mūsų “draugams” 
labai nesmagu žiūrėti į tokį 
“Vyčių” kuopos smarkų augi
mą. Tik po dviejų susirinkimų 
jau turi virš 80 narių.

Bet ką padarysi jeigu toks ant 
draugų”' gamtos surėdymas

(o gal kapitalistiškos) mat naba 
ge “draugų” lj-ta kuopa ir ga 
vonioj balius rengdama, per f 
metus neįsigyjo daugiau kaip 

j 35 narius (jeigu jų tiek yra)K 
Newarko Vytis

lemta to sulaukti. Taigi gyveni
mo laikas yra brangus, nes jisai 
yra trumpas.

Bet pažiūrėkim, jaunime, kaip 
mes suprantame tą laiko bran
gumą. Mes savo jaunose dienose 
daug laiko praleidžiame niekais, 
anot paprastų žodžių “per jau
nystės kvailumus”: pravaikščio- 
jame per dienas bereikalingai, 
lankomės į tokias vietas, kurios 
tiktai blogą skiepina į mūši; jau
nas sielas; kartais bemaž visą 
dalį savo liuoso laiko, ypač mies
tuose gyvenantieji jaunuoliai, 
praleidžiame stovinėdami ant gat
vių etc. Tai visi tokie apsireiš
kimai rodo, jog panašiai elgen- 
tys žmonės nemoka branginti sa 
vo gyvenimo laiko.

Bet kur dar žmogus pražudo 
diktoką dalį brangaus savo gy
venimo laiko? Kitą dalį savo gy
venamo laiko-žmogus pražudo per- 
ilgame miege. Tik prisiminkim, 
kad miegąs, tai nėra jokis gyve
nimas. Suprantama, kad žmogui 
be miego negalima apsieiti, bet 
tąs turi būti atliekama su saiku,
— taip, kad nei per mažai, nei 
per daug. Suprantama, — jei' 
mes būtumėm pakvaišėliais ir jo- 
kiuo budu negalėtumėm ilgai 
gyventi, nes pati gamta mus tuoj 
nubaustų už peržengimą jos įsta
tymų. Bet jei mes miegotumem 
per ilgai, mes taip-pat būtume 
suniurėliais, nesveikais kūniš
kai ir didžiai skriaustume save 
dvasiškuose dalykuose: mes pra- 
miegotumėm daug brangaus lai- 
5o, per kurį galėtume daug ko 
pasimokinti, nuveikti savo gero
vei.

Del augščiaus išdėstytų prie
žasčių apie miego saiką mes tu-j 
rime apsistoti čia ir pažiūrėti, 
kiek žmogui yra tinkamiausiai 
miegoti. Beveik visų gydytojų 
yra pripažinta, kad jaunam žmo
gui, kaip mes, jaunime, esą gana 
miego 8 valandų. Ilgiaus miego
ti esą nesveika. Taip-pat senovės! 
galvočius Platonas sako, kad per 
ilgas miegojimas labiaus ken-; 
kia sveikatai negu girtybė.

Dabar pažiūrėkime, kiek, be 
užkenkimo sveikatos mes dar 
pražudome laiko per ilgai miego
dami. Sakysim, leista mums pra
gyventi iki 60 metų amžiaus. Perį 
visą tą laiką mes miegosim po 2 
valandi viršaus saiko kas naktį,1 
t. y. vietoje 8 valandų, mes mie-; 
gosime 10 valandų. Iš viso tos 2 
valandi permiegoto laiko per 
augščiaus pažymėtą mūsų amžių
sudarytų virš 5 metų laiko. Iš 60 
metų gyvenimo penkeri metai 
pramiegoti bereikalingai! Per 
penkis metus dirbant kiek tai bū
tų galima sau naudos padaryti!

Antanas K. Losius.

GYVENIMAS IR MIEGAS.
Trumpas yra žmogaus gyveni

mas ant šio pasaulio. Jo gyveni
mo dienos “bėga kaip šešėlis”. 
Tą mes matom patys prisižiūrėję 
savo gyvenimui. Tik atsiminkim, 
jaunime, ar senai dar mes buvom 
kūdikėliais, kada močiutė ant 
rankų mus nešiojo, o jau šian-

iiū. . jdien esame užaugusiais žmonė
Virš minėtoji draugijėlė laiko mį8. u- tie« metų jau bfisi-

gavo saarrinkimus kas mėnuo. Bt me ggnjgjg jeigu tik mums bus

rinkta p-lę M. Šukiutę.
Trijų mėnesių Vyčių 26 kuo

pos gyvavimo vaidinta du teat- 
rėliu su įvairiu programų, pasa
kyta penkios prakalbos, ir su
rengta du balių su šokiais. Turi 
“base^ball” ratelį, turi gimnas
tų skyrių ir chorą. Visi Vyčiai, 
bei Vytės darbuojas su noru ir.
pasišventimu. Dirbkime, drau
gai bei draugės, Tautos ir Baž
nyčios labui, kelkime Vyčių vė
liavą augštyn, augštyn!

V. Kopūstas.

Strakauskas buvo silpuas, — 
blogą įspūdį darė uelaiku juo
kas. ;

Benas atliko savo užduotį ge- Į 
rai. Iš viso galima sakyti, kad: 
vakaras nusisekė. Žmonių pri-į 
sirinko nemažai. Galima pasit 
džiaugti Vyčių veiklumu. Tik Į 
patartina, kad dažniau vakarus 
rengtų, ir netik dramatiškus bet 
ir su prakalbomis.

Jūrių Smiltis.

SPRING VALLEY, ILL.

Čionai yra gražus būrelis jau
nuomenės, “Vyčių” kuopon pri
guli 24 nariai. Šitas jaunas būre
lis jaunimo noriai lavinasi visa
me, kas tik yra prakilnaus. Ren
giasi prie vaidinimų mokinasi į 
dainų ir žaislių. Nemaža pasi
žymėjęs šv. Cecilijos choras, ve* 
damas E. Šlapialio. Šis choras, 
tai pavyzdis Spring Valley’s, ir 
apielinkės lietuviams. Tik 3 mė
nesiai kaip užsidėjo, bet maty
tis, kad ateityje gali daug ką 
nuveikti. (Kiek mums yra žino
ma, tas choras gyvavo prieš po
rą metų. Red.).

Vyčių veikimą labai trukdo 
kai-kurių narių atžagareivišku- 
mas, kurie įstoję kuopon, ma-

WILKES BARRE, PA
2 gegužio Vyčių 15 kuopa 

vaidino 5 aktų dramą “Ponas ir 
Mužikas”. Nusisekė kuopuikiau- 
siai. Kiekvienas aktorius savo 
užduotį atliko gerai. Žmonių 
prisirinko pilna bažnytinė salė, 
užsilaikė ramiai ir išėjo labai 
patenkinti.

Pertraukuose choras padaina
vo keletą dainelių. Apie tai pa
sirūpino atsižymėjęs Pennsylva
nijos giesmininkas p-nas J. Stul- 
gaitis.

6 gegužio Vyčių 15 kūopa pa
rengė šokius Cancordia salėje. 
Publikos buvo tiek daug, kad sa
lėje neteko vietos.

Tiktai man tiek yra nesmagu, 
kad mūsų baliaus rengimo ko 
mitetas pasielgė sauvališkai, su
laužydamas kuopos nutarimą,

Rubliai Rubliai
Neužmiršk savo giminių tėvynėje. *Kiekvienas dole
ris jiems dabar nusiųstas bus labai mielai jų priim
tas. Atsimink, kad giminės anoj pusėj vandenyno la
jai reikalingi pagelbos taigi jūsų prideristė jiems pa
dėti.
Mes gvarantuojame, kad, jūsų pinigai bus nusiųsti 
tam asmeniui, kuriam siųsite ir be mažiausio užtruki 
mo. Mūsų susirišimai su Rusijos bankais leidžia 
mums taip padaryti.
Prieš siuntimų pinigų pasiklausk musų apie kainas, 
nes rubliai dabar pigesni, neg kad pirmiau jie buvo. 
Visada siųsk savo pinigus per senų ištikimų

PEOPLES STOCK YARDS
State Bank

Ashland Avė Kamp. 47-tos gatv 

Chicago, III.

4%
Siteniausia, didžiausia ir sprlausia, BANKA t

vakaruose nuo Stock Yardų. K

laužydamas Kuopus uuwi«u„
mas, kurie įstoji kuopon, ma- nes i) buvo nutarta pradėti ba- liakasių liudija visai kų kitų,
žai ką dirba jos labui, bet sten- su “Vyčių” himnu jis to gal būti, kad vienur, kitur ir
giasi daugiau pakenkti kuopos nepildė, 2. Šokiai turėjo būti pasitaiko pusėtinai geros ka-
fferovei. Būtų labai malonu, kad | vjsį lietuviški — tautiški, mūsų syklose darbo sąlygos, ypač

komitetas tai atmetė, girdi, ne- “kad niainieriai yra stipriai
reikia baldytės, 3, Muzika ture- bet ir mie-
jo būti pavesta mūsų parapijos gtuoge rflrdagi Jarb įyai
vargonininkui ir Vyčių choro , . ‘ ., o. i • - be, ir mokama pagal darbi-
vedėjui p. J. Stulgaiciui, musų .' V* «komitetas, t, dari,, pavedė, so- '“k“ gabumą. P. S. M. ra- 
eijaliatama iš Plymouth’o soeija- sc: ypatingai, man’ atrodo
listų choro, “Aušros” vedėjui, vargingu miesto darbininkų 
N. N. 4, Soda gėrimui turėjo bū- padėjimas, baisus skurJas
ti paimta nuo lietuvio išdirbę- tarp jų viešpatauja” ir tt.

" ' ‘ — Labiau negu keista, ypač kad 
p. S. M. nedaro jokių iš<’mi
mų. Argi mes neateisime ir 
miestuose pusėtinai pasiturin
čių darbininkų, kaip kurie iš

O*--- -------o
gerovei. Būtų labai malonu, kad 
mūsų^ “Vyčiai” auklėtūsi doro
je, darbuotus vienybėje. Patar
tina ingyti kiekvienam savo or
ganą “Draugą”.

Spring Valley’s, Vytis.

SO. BOSTON, MASS.
Geg. 23 di pobažnytinėj lie

tuvių svetainėje buvo vakaras 
Vyčių* 17 kuopos. Buvo vaidin
ta “KatriutėsGintarai” ir “Nuo 
Ausies lig ausies”. Protarpiais 
griežė D. L. Kun. Vytauto be- 
nas.

-- x--
jo, N. Valinčiaus. — Paimta nuo 
žydo.

Už tokius pasielgimus turėtų 
būti prašalinti-, iš “L. Vyčių”. 

Aktoriai artistai buvo Vyčių' 17 gegužio mūsų Šventos Tre- 
kuopos nariai Pirmiausiai buvo j jybės parapijos choras (Bažny- 
vaidinta “Katriutės Gintarai”. Itinis) vadovaujant p-nui J. Stul-

•-- Vnrmorta COU-
Labiausiai atsižymėjo F. Stra- 
gauskas (Ad. Skirgailos rolėje.) 
p-lė M. Aledavičiutė (Genaitie- 
nė) ir L. Švagždys. Kiti akto
riai vaidino ‘taip-pat neblogai. 

Antrą veikalą vaidinant p.

S

WORCESTER, MASS.
Iš Vyčių 26 kuopos veikimo.

Prieš Vyčių Kongresą visos 
Vyčių kuopos sujudo, nesnau-i 
džiame nei mes. Nors visi susi
rinkimai yra gyvi, bet paskuti-: 
nisis, kuris įvyko 16 d. gegužio 
buvo vienas iš gyviausių. Beveik 
visas laikas buvo pašvęstas dis
kusijoms ir išrinkimui delegatų 
ateinantin Vyčių Kongresai. Pa
sirodė, kad mūsų kuopa nors ir 
turi 119 narių, bet finansiškai 
yra silpnutė, nes vos tik 3 mė
nesiai kaip susidarė, ir vargu 
galės siųsti delegatus taip to-
imon kelionėn, Chicagon. Nu

tarta surengti keletą šokių pa
dengimui kelionės lėšų delega
tams. Labai yra linksma, kad 
tarp Vyčių yra toki maloni ir 
puiki sątarvė, ir kad randasi tik
rai atsidavusiu Vyčių idėjai 
ypatų. Štai ką Vytis Pr. Dzito- 
veckas pasakė: “Draugės-ir
draugai, jei nebus ižde užtek
tinai pinigų, aš paskolinsiu kiek 
tik reiks, o rudenyje, kuomet
atvės oras, surengsime teatršlį 
ir šokius ir man skolą po trupu
tį atiduosite”. Taip-pat prižadė
jo p. Galiauskas ir kiti. Štai koki 
mūsų Vyčių dvasia! Po draugo 
Dzitovecko kalbos Vyčių ūpas 
pakilo ir galutinai nutarta siųs
ti du delegatu: vieną merginą 
ir vieną vaikiną. Į kandidatus 
perstatyta p-lė Matilda Šukiutė, 
moksleivė; poni Čižąpskienė, 
vargonininkienė, J. A. Venclaus- 
kas, violinos profesorius, ir 
stud. Aleksandras Raškąs. Iš 
vaikinų slaptu balsavimu, tapo 
išrinktas A. Račkus, bet kuomet 
buvo repkama iš merginų, tai tik
rai užvirė... Vieni norėję siųsti po 
nįą fižauskienę, choristę, kiti 
p-lę Šukiutę. Galutinai slaptų 
balsavimu, didžiūnai balsų iš-

v —. _
jų turi įsigyju nejudamų nuo
savybę, atrasime nemaža ir 
tokių, kurie neblogai uždirba,

ko Petrauskio įsiėmimui oP«c- nepersunkiai dirbdami, ir 
tės, buvo šokami ir tautiški šo- nors yra išnaudojami savo 
kįa’j ■ darbdavių, tečiau, dar jųjų

—/ ----
gaičiui, parengė koncertą Con- 
cord^ salėj. Pelną paskyrė Mi
ko Petrauskio išleidimui opere-

/ S. A. Sknaxtecitis.

“— ------ - I
darbdavių, tečiau, dar jųjų j 
negalima priskaityti prie to
kių baisių skurdžių, apie ko
kius p. S. M;, mini. Nemanau 
čia ginčitis, kad miesto dar

tvirtinimų, jog Amerikos oras 
verčia žmogų gerti alų; 
daktarai ir sveikas patyrimas 
liudija priešingai; vietoje ei
kvoti pinigus svaigalams -w 
tabakui, taupyti juos bando
je, kad iškilus bedarbei sa 
streikui nereikėtų kęsti bado 
arba eiti dirbti už streiklau
žį. Liuosomis nuo darbo va
landomis neieškoti įspūdžių 
tvirkinančiuose teatruose ■ 
griebtės mokslo, kuris šioje ša 
lyje lengvai prieinamas. To
liaus, amatų klausime lietu
viai bene labiausiai atsilikę 
nuo kitrj tautų, kaip antai, 
prie namų statymo, murimn- 
kvstės, elektrotechnikos ir 
daugelio kitų amatų šakų 
mažas skaičius lietuvių - suly
ginamai tesiranda. Šiose dar
bo srityse darbininkai tvo
tai susiorganizavę todel ir 
darbo, sąlygos nėra blogiaa- 
sios, o darbas sulyginamai 
nepersunkiai prieinamas, 4ik

—-..........

Mūsų Dirva
čia ginčitis, kad miesto aar įrUpUų pastangos ir paka»-
bininkų tarpe nėra s r zių, kurių mes lietuviai, ypač 
jeigu aplamai apskaitliuoti, atkeliavusieji šion šalvn labai

S

NEVISUOMET TEN GERA, 
KUR MOŠŲ NĖRA.

21 “Draugo” num. “Mūši 
Difvos” skyriuje tilpo straip
snis: “kur geriaus būti} mu
sų darbininkams ’ ’. Autorius 
viršminėto straipsnio, p. S. 
M., išreikšdamas savo tame 
klausime nuomonę, galų gale 
nurodo, kad tikriausia būdas 
miestų darbininkų būvio pa
gerinimui, — tai anglių kasy
klos.

Kadangi nevienam sunku 
su tuja nuomone sutikti ir aš, 
kaipo vieno iš didžiausių Su
vienytų Valstijų miesto t. y. 
Chicagos, darbininkas, bandy
siu išrodyti, kaip kuriuos, ma
no nuomone, klaidingus p. S. 
M. pasakymus. Patogumo 
delei pradėsiu nuo pradžios.

Rašymų laikraštin apie 
dirbtuvės padėjimų, p. S. M.
atranda bergždžių darbu, nes 
anot jo, tas darbininkų bū
vio nepagerins; gal būti, kad 
vienu, kitu plunksnos pabrau
kimu to dalyko neatliksi. Jog 
ir p. S.M.pripažįsta darbinin
kų organizacijų reikalingumų, 
ir, jog organizacijų neveiki
me kaltas pats darbininkas 
savo nesusipratimu. Bet tikrai 
p. S. M. pamiršo, kad nevienas 
iš dirbtuvės darbininkų, nors 
ir priverstas yra sunkiai ir 
už menkų atlyginimų ilgas 
balandas dirbti, kartais net 
nepagalvoja apie savo padėji
mų, arba palengvinimų savo 
būvio. Jam dar būnant Lie
tuvoje, jo brolis ar draugas 
rašė, “kad jei nori Amerikon 
važiuoti, tai važiuok, bet at
mink, kad čia reikia sunkiai 
dirbti. Na, žinoma, su tokia 
minčia atvažiavus ir dirba,

net kaulai braška, prisiminda
mas kitų draugų arba ir pa
ties užvaizdos patarlę: “jog 
Amerikoj veltui niekas nieko 
neduoda”. Tokiam apie ko
kių ten negirdėtų unijų nei ne
primink, nes anot jo, tai tik 
ant niekų pinigų metimas.

Taigi čia ir pasirodo reika
las nušviesti jo dabartines 
darbo sąlygas: kaip jis sun
kiai ir už menkų mokesnį dir 
ba, ir jog tam yra išėjimas, 
— tai darbininkų vienybė ir 
jų organizacijos. Beabejo, 
tas privers jį dažniau protau 
ti, ir, jei pilnai supras savo 
padėjimų ir vienybės reikalų, 
galima tikėties, jog niekuomet 
nepersi samdys darbdaviui už 
straiklaužį, bet kovos drauge 
su kitais darbininkais už bū
vio pagerinimų. Toliaus p. 
S. M. rašo, kad kiekvienas iš 
darbininkų žino, kaip sunkios

tai atrastumeAi jų, na, dalei- 
skime 40 nuošimčių. Išgelbėji
mui jų iš dabartinio skurdo, 
siunčiant juos ang ių kasyklo
se požemėsna būtų tas pats, 
kų nupiovus švarko skvernų 
lopyti kiaurų alkūnę. Ar ne
geriau būtų pagvildenus skur
do priežastis bandyti taisyti 
tų blogumų ant vietos, pašali
nus iš jų tarpo vargo prieža
stis: pimion vieton čia sta
tau kapitalizmų, besistengian
ti įvairiais būdais darbinin
kus išnaudoti.

2. Alkolis, kuris nemažai 
darbininkų stumia vargau

yra darbo sąlygos, rodosi, tu 
retų taip būti, bet mes žiūri 
me visai priešingai ir čia drą
siai galime prilyginti patar
lę “kad jautis žinotų savo 
spėkų, tai nesiduotų sau jun
gų uždėti, kad paskui traukti 
žagrę.” Kad dauguma dar
bininkų nesupranta organiza
cijos naudos, tai liudija labai 
akyvas faktas, būtent, straik- 
laužiai laike streikų. Man ro
dosi, jog čia neišteisina jų 
vargingas padėjimas, nes 
pirma to, dirbdami, atliekamų 
skatikų palikdavo smuklėje. 
P. S. M. išgiria- angliakasių 
gyvenimų, gyvenimų gi mies
tų darbininkų nupeikia, o jog 
tūkstantinės nelaimingos jų 
atsitikimų statistikos, kruvini, 
po kelius metus besitęsiantie- 
ji streikai ir šimtai iš kasyk
lų atkeliavusių buvusių ang-

- J------ 1 ---- ------- ---
atkeliavusieji šion šalyn labai 
mažai teturime.

Tik susipraskime, skurdas 
pats savaimi išnyks ir nereiks 
bėgti nuo jo į tamsius ir drė
gnus kasyklų urvus,

P. O.

Iš DARBO SRITIES.

MEDŽIO IŠDIRBYSTĖS.
Washingtono laikraštis “The 

American Lumberman” leidžia- 
darbininkų stumia vargan, ma8 kjznjo reikalais, praneša, ka<
traukdamas is jųjų paskuti- šiuo laiku gana gerai stovi die
nius skatikus. Girtuoklis, ne-, džio išdirbyščių dirbtuvės. Daug 
žiūrint į savo menkų uždarbį, į medžio reikalaujama geležinke- 
nckartų lengva širdimi pra- lių taisymui.
geria “peides” dienoje po ke- --------------------
liūs dolerius, arba kas dienų,
rytais ir vakarais po kelias- PLIENO DIRBTUVĖS GERIAU 
dešimtis centų, iš kurių ilgai-1 EINA.
niui susideda didelė suma, ir Pennsylvanijos ir Ohio valstiją 
tai daro su neapsakoma plieno dirbtuvės užpirko 8&*.600 
skriauda savo pusiau išbadė- j tonų geležies, iš kurios manoma 
jueios šeimynos. j išpildyti daug užsakymų kariau-

3. Nepažinojimas vietoTTal- jančioms Europos viešpatijoms, 
bos, amatų ir tt.

Kad Lietuvos darbininkui, 
kaipo ūkininkų šalies sūnui iš- 
daugelio atžvilgių miesto gy
venimas netinka, apie tai ne

AMERIKOS DARBININKAI 
VAŽIUOJA ANGLIJON.

Į New Yorką bnvo atkeliavęveninius ntuuAo, apiv vua. iiv į «. — --------________
gali būti dviejų nuomonių, bet,i keletas agentų, kurie pririnkę 
vietoje p. S. M. peršamojo an- ®P'e darbininkų. išsivežė 
glių kasykloje darbo, patar- •jUOR Bn 8av'm* Anglijon, kur-ta
čiau, kam aplinkybės leidžia, J*!* gana K*‘rai Padėjo eiti tar- 
grįžti Lietuvon, čia gi Ameri-Iba’- Araer,kos darbininkams me- 

koje apsigyvenusiems vie
niems pasiieškoti darbo ant 
“farmų”, o jei galima įsigy
ti nuosavų žemės sklypelį ir 
griebties to darbo, kokį tai

kės po 3 dolerius į dieną, taip- 
pat sugražins kelio išlaidas.

tum pati gamta mums nuo 
amžių paskyrė, mokintis vie
tos kalbos, nepamirštant sa-’^°‘”

PAKELTOS ALGOS FORDO 
DARBININKAMS.

Detroito firma “Ford Motor 
praneša, kad Fordas

lė užmokesnį savo darbininkams 
Kanados dirbtuvėse. Visi danr-

---------- ---. - ibininkai, išdirbę šešius mėnesine
R. K. A., neragauti alkolio, vi- j dirbtuvėse gaus 50 sentų už iro. 
sai nepaisant nesusipratėlių [^adą arba 4 dolerius už di««ą

vosios, apsidrausti ligoje, pri
sirašant prie Susivienijimo L.



4 ‘ /*

D R AUGIS Birž. (June) 3, 1915, N. 2$

“Išvedė mane iš kelio bedieviai”, 
“Keleivis” pro surūkusius aky- 
nius ueinžiūrėjo. Gal teiksis ponu- 
is paaiškinti delko taip atsitiko.

Vykinamoji socijalistų ir tau
tininkų konferencija žadanti atsi
būti Juozapato pakalnyje. Laikas 
ueapribuotas. Rengiamos konfe- 
rencijos programas susidės iš gau
dymo klerikalizmo, socijalistų ko
vos, ir tautiškų daktarų medika- 
liškų bonkučių ritinėjimo.

Laikraščiai bevalydami spaudų 
įsileido savo tarpan mulų, arklių 
ir kitokios rūšies gyvūnų, kurie 
nieko nenumanydami apie švaru
mų, dar labiau užteršė kultūros 
nešėjus. Reikėtų pirm visko išgin
ti juos lauk ir tik tada kalbėti 
apie žmoniškumų.

“Lietuva” bijosi klerikalizmo 
įsigalėjimo ir pataria prieš jį ko
voti. Tikrai naiviškas protavimas. 
Kaip gi galima su kuo nors kovoti, 
kad jo ir pėdsakų nesimato. Pir
ma nutverkite klerikalizmą, kad 
nors ir už uodegos, o tada tai jau 
karškite jam vilnas. Tegul nela
basis pamena kur pipirai auga.

“Keleivio” pagamintos nauja
jai karei bombos niekaip negali 
sprogti. Mat Montvydai permažai 
į jas indėjo raudonojo pauderio. 
Pateptų keleivininkai savo bom
bas soeijalistišku muilu, bežiūrint 
eksplioduotų.

Jeigu tik Italija pradės kariau 
ti, tai visas nuopelnas prirengi 
me Italijos prie karės prigulės 
“Keleivio” redakcijai. Pasakoja 
tūli, kad ponas redaktorius už
prenumeravo karaliui Viktorui
visiems metams “Keleivį”.

*
•

Socijalistai taip pamylo “Vy
čius”, kad be jų nebegali ir puse 
žodžio ištartį. Tai nors spėka, 
kad net mūsų draugužius iš pa
matų išjudino.

Jeigu nori, kad socijalistai ta
vo vardą patalpintų garbinguose 
savo laikraščiuose, prasitark tik 
apie “Vyčius”, —25 straipsnius 
parašys ir vis “rimtus” apie ta
vo gyvenimo nuotikius.

Ar negeriaus bus ir pačiam 
“Keleiviui” palikti romybėje mi
rusiųjų dvasias. Per daug jau 

biauru išrodo, valkioti po laik
raščius atsisveikinusių su šiuo pa
sauliu žmonių vardus. Intikriuti 
“Keleivis” vargiai ką beintik- 
rins savo nešvariomis sensacijo
mis, tik aršiau žmones suerzins. 
Visi aiškiai pamatė, kurion pusėn 
pakrypo “Keleivio” politika.

Turės progos Amerikos socija
listai ir tautininkai išgirti kaize
rio kulturingumą. Lietuvos mies
tai ir miesteliai degte-dega nuo 
vokiečių civilizuotų bombų. Ir vis 
tai kultūros pakėlimui.

Kiekvienas iš “Tėvynės” bendra
darbių padarytų mielaširdingą 
darbą, jeigu savo raštų kopiją pa
siųstų “Ateičiai”. Nesiseluotų 
taip vargšė belaukdama iš “Tė
vynės” “medžiagos”.

Šimet seimų žada būti net kele
tas ir vis tai katalikiškų organi
zacijų. Nejaugi tautininkai ir so
cijalistai užmiršo, kad iš princi
po reikėtų užbėgti už akių kata
likams.

Jurgis Spurgis be ūpo, vos tik 
vieną sykį “Draugą” pamynėjo. 
Būčiau mergaitė, pasiųsčiau jam 
bučkį už džentelmonišką pasielgi
mą. Vyras kaip ridikas, kaip gi 
tokio nemylėt.

“Ateities” Triksų-Triksas nors 
ir giriasi, kad esąs juokdarių bo
butė, bet pradėjo labai sentimen- 
tališkai rašynėti pastabas. Ar ne 
senatvė savo dantukus Triksui 
parodė.

Kas kalbės, kas nekalbės apie 
dorą, bet mūsų tautininkai tikrai' 
ir dieną-naktį apie ją tarakuoja. 
Ir vis negali su ja susitikti.

Ir biaurus tas Rusijos caras tu
rėtų būti, žiūrėk ir rimti laikraš 
čiai pradėjo carais kolioties. Tik
nagaikos ir betrūksta.• •

“Vienybė Lietuvninkų” rašo, 
kad “Keleivis” pradėjo meilin
tis ir prie tautininkų, siųsdamas 
jiems užkvietimus prie meilės ir 
vienybės. Tur būt “Keleivio” bi
znis smunka, kad jau be tautinin
kų vienas nepajėgia kovoti su 
katalikais. Per vėlai socijalistai 
susiprato. Katalikai jau senai nu
sikratė “šakininkų” intekmės.

• •

Per anksti “Keleivis” apsi 
džiaugė iš Kiaulėno prieš mirti 
nių laiškų, kuriuose jis atsisvei 
kindamas su giminėms, prisipažį
sta, kad jį iš kelio išvedė bedie
viai. Negi katalikus Kiaulėnas 
vadino bedieviais, bet socijalistus 
Jeigu-gi Kiaulėnas atsivertė ant 
gero kelio, tai dar syką pasirodė 
katalikų doros kiltumas. Linkė
čiau ir pačiame “Keleiviui’ 
prieš mirtį padaryti metavonę, 
kad nuplovus nuo savęs juodas 
dėmes.

Vyruti, tu mano, nagi socija
listai ir tautininkai rengia spau
dos kongresą. Ir atstovus jau pa
skyrė, vis “tiligentai”. Važiuos 
“Keleivio” Maikas be tėvo, “Lai
svės” Rožytė be motinos, “Nau
jienų” Ožys be Mikitono, “Ša
kės” pamokslai be Bimbos, “Tė
vynės” legališkumas be katalikų, 
“Ateities” Trikso malonės, “Vie
nybės Lietuvninkų” socijalistų 
trys melagystės, “Lietuvos” Jur
gis gal ir su spurgais, “Katali
kas ”-gi rengiasi visai tai kompa
nijai pasakyti pamokslą apie iš 
nuodėmių atsikėlimą, ir gyveni
mo pataisymą. Tai bus puiku!

Kliubų-gi kliubų Chieagoj pri- 
sitverė. Devynios kirbinės! Bet 
man geriausiai patinka tautinin
kų kliubas prie Union gatvės, kur 
suėję redaktoriai ir daktarai, 
“burnytes” varydami, tveria tau
tiškas partijas. Yra ir tokių neiš
manėlių, kurie tą kliubą vadina 
saliūnu, bet tam tikėti nėra pama
to, tai tik “lietuviška užeiga” su 
gardžia arielkute ir skaniu alumi.

Išsigerti stiklą alaus toks sma
gumėlis ir prakalbą pasakyti 
apie blaivybės naudingumą daug 
geriau pasiseka. Daug reiškia 
žmogaus prityrimas ir praktika.

Senai būtų “Lietuvos” Šelmis 
Mirkt prisipažinęs esąs klerika
lizmo “bobutė”. Nereikėtų tiek 
tautininkams vargo paklot, ieš
kant jam tėvų. Patys jį pagimdė, 
nenorėdami gi į stoną moterystės 
eiti, norėjo katalikams klerikaliz
mą primesti. Juk didesnių šelmių 
ir nereikia!

Burbulas.

MOTERŲ DIRVA.
MŪSŲ PAŠALPINIS 

SKYRIUS.
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Narės galėtų bijoti, kad pa
ūgėjus žymiai narių skaičiui 
ir pasidauginus mirčių skai
čiui — kad nepripultų per
daug tų pomirtinių mokesnių. 
Bet tie 25 centai negi bus am
žinai. Reikėtų taip sutvarky
ti, kad tie-mokesniai būtų lai
psniais mažinami. Sakysime, 
kada Sąjunga turės narių pa- 
šalpiniame skyriuje jau 750, 
tuomet tie pridedamieji mo
kesniai bus sumažinti iki 20 
centų, nes 750 narės ir po 20 
centų mokėdamos sumokės 
kiek reikia, būtent $150.00. 
Kada Sąjunga turės jau 1,000 
narių pašalpiniame skyriuje, 
tuomet užteks mokėti tik po 
15 centų. Kai bus 1,500 na
rių — užteks tik 10 centų. 
Esant jau 3,000 narių — be- 
reikės mokėti tik po 5 centus 
ir tt. ir tt. iki kol laimingai 
Sąjunga neprivažiuos iki anų 
2 centų, nuo kurių buvo ma
niusi neatsargiai pradėti.

Linkiu nuoširdžiai nuveikti 
Moterų Sąjungos Seimui di
džius darbus, bet man rodos, 
kad tarp tų darbų svarbių - 
svarbiausis, tai bus tas pakei
timas amj nelaimingų 2 cen- 
tų — jau daug padoresniu 
kvoteriu.

Laumė.

rudis, galima išimt padažius 
į atlešuotą citrininę rūgšti 
(citric acid), paskui apdengus 
plėtmą druska ir padėt aat 
saulės, laikyt tol, kol išdils, 
jeigu labai užsisenėjus, atkar
toti dar sykį, kaip plėtma pra- 
niks, tuojaus išskalaut keletą 
sykių- tyrame vandenyje. Juo
dytas, vaisius, vyną ir taip
pat pelėsius. Plėtmas nuo tų 
reikia pirmiausiai išplaut ty
rame šaltame vandenyje, pas
kui suimt tiek drabužio, kiek 
yra plėtmuoto ir įmerkti į taip 
sutaisytą mirkalą: ant vienos 
puskvortės (pantės) minkšto 
vandens, pilt vieną mažą šau

kštuką oksalinės rūgšties 
(oxalic acid), pamirkius plėt- 
muotąją drabužių dalį, išplaut 
tuojaus tyrame vandenyje. 
Negalint gaut “oxalic acid” 
mėginti trinti su perplauta ci
trina, kartais trinant atkarto- 
tinai yra pasekminga.

“0xalic acid” sumaišytas 
viršminėtu būdu, nekenkia nei 
ploniausiams drabužiams. Rei
kia gerai sukrapyt prieš var
tojant.

SKELBIMAI.
PASIPRIEŠINIMO JĖGA.

Kiekvienas savo kūne turi tė- 
ą daugumą jėgos, kad priešinu

sia ligoms. Kai-kuriose ypatose 
šioji pasipriešinimo jėga yra di
desnė, kai-kuriose mažesnė, kas 
paaiškina, kodėl kai-kurie leng
vai puola ligos aukomis. Šios 
jėgos padidinimas privalo būti 
mūsų tikslu. Kad atsiekus tai, 
mes pirma turime savo virškini-

Pasarga: “0xalic acid” pa- mo °n?auus sustiprinti taip 
kad jie galėtų suvirškinti visądėt atsargiai, kad vaikai ne

prieitų, nes tai yra nuodai.

Mėta.

TAUTOS FONDO REIKALAI;
ATSKAITA 18 TAUTOS FONDO STOVIO GEGUŽIO 28 TĄ 1915.

Aukų įplaukė Tautos Fondan ligi Balandi. 29-tai, 1915............. $16,707.91
18, Gegužio nuo K. Marcinkaus aukos Sv. Jurgio, Liet. Sūnų

ir Dukrų ir Lietuvos Prab. Draugijų ........................... 60.25
24, Geg. nuo Z. Jankevičiaus aukų Lietuvių iš Wilkes Barre, Pa. 291.60
29 Geg. Nuo Vietinio T. F Komiteto iš New llaven, Conn............. 34.17
” ” ” Dr-stės D. L. K. Keistuto iš Boston, Mass.................... 34.86
” ” ” J. Jovašunas per “Katalikų” aukos Liet. iš De Kalb, III 8.25
” ” ” A. J. Valantėjaus aukos Liet. iš London, England .. 82.00
” ” ” P. K. Cešno aukos Lietuvių moksleivių ir Lietuvių Vil

ties dr-jos iš Orchard Lake, Mich......................................... 10.00
” ” ” P. Zdankaus aukos jo ir kitų liet. iš Mishawaka, Ind. 9.50

” J. Vyžinis aukos lietuvių iš Manchester. N. H............  200.00
” Kun. J. Vyšniausko aukos lietuvių iš Montreal, Can. 7.75
” X. iš Detroit, Mich.......................................................................... 50.00
” Kun. A. Miluko aukos lietuvių iš Maspeth, N. Y. .. 90.00
” Kasparo Repšio aukos liet. šiaurinės dalies Chicago, III. 79.45
” Jono Vaitiekūno aukos lietuvių iš Lewiston, Me...........  12.88
” Vietinio T. F. Kom. iš Bridgeport, Conn...................... 90.00

Įplaukos už Tautos Fondo ženklelius Ugi Bai. 29-tai, 1915................. 814.65
29 Geg. Nuo P. Plankio už knygelės iš Amsterdam, N. Y...................... 10.00

’ J. Vyžinio iš Manchester, N. H., už ženklelius ............ 4.55
’ Kun. J. Vyšniausko iš Montreal, Can. ženklelius .... 11.65
’ J. J. Paleko iš Chicago, III. už knygeles ir ženklelius 57.50
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kokį gi mokesnį? Ne dolerį, 
ne pusdolerį, net ir ne kvote- 
rį, bet tik 2 centu. Kas iš tų 
2 centų susidarytų $150.00, 
tai reikia, kad Sąjunga turė
tų 7,500 narių pašalpiniame 
skyriuje. Žinoma, Sąjunga 
kada nors ir turės tiek narių 
savo pašalpiniame skyriuje. 
Bet jeigu paliks tuos 2 centu, 
kaip jie dabar yra, tai ji a- 
nų 7,500 narių nematys, kaip 
savo ausų. Delko? Dėlto, 
kad greitai turės subankrūty- 
ti. Dabar pašalpiniame sky
riuje yra arti 200 narių. Nu
mirus bent vienai narei, jos 
sumokės arti $4.00. Sąjunga 
gi turės išmokėti $150.00. Iš 
kurgi ji paims dar $140.00? 
Ugi dievai ją žino. Jei mir
tų tik viena per metus, tai, 
sakysime, šiaip taip pasilopy- 
tų iš kitų šaltinių, bet jei su
manys numirti dar kita ir tre
čia narė — ir Sąjungai beliks 
tik reąuiem užgiedoti.

Tad kasgi daryti? Nieko 
kito nelieka daryti, kaip tik
tai anuos juokingus 2 centu 
pamainyti bent 25 centais, va 
dinasi, kad už kiekvieną miru
sią narę mokėtų po 25 centus. 
Vis tai bus lengviau negu pa- 
šalpinėse draugijose.

Kad iš kvoteriu susidėtų 
$150.00 — reikia, kad pašal
piniame skyriuje būtų nema 
žiau kaip 600 narių. Jeigu 
Sąjunga, kaip dabar stovi, 
turėtų pradėti mokėti pomir
tines, tai su savo tik dviem 
šimtais narių pašalpinio sky
riaus neištesėtų, net ir po kvo- 
terį imdama. Bet laimė tarne, 
kad Sąjunga turi lygini dar 
pusę t/etų iki to laiko, kada 
ji turės pradėti mokėti p:»*ul

Mūsų Sujungus pašalpinis 
skyrius sutvdrkyfas šitaip: už 
25 centus mėnesinio mokesnio 
mokama $5.00 savaitėje pašal
pos ligoje. Panašų mokesnį 
turi ir daugelis pašalpinių 
draugijų Chicagoje ir kitur.
Žinoma tos draugijos neišsi
verstų iš tų kvoteriu, jeigu 
netaisytų kartkartiemis įvai
rių pramogėlių, kuriose visos 
narės turi dalyvauti ir išleisti 
šiek tiek pinigų. Rytinių val
stijų pašalpinės draugijos jau 
atokius turi mokesnius: narės 
moka po^25 centus kas mėnuo 
ir gauna pašalpos savaitėje 
tik $5.00. Moterų Sąjunga 
iriėmė žemesnius mokesnius, 

nes tik 25 centus. Bet kadan
gi ji savo iždo padidinimui 
nežada taisyti priverstinų 
narėms pramogėlių, tai be a- 
nų 25 centų, įveda dar vir
šaus kas mėnuo 5 centus, ku
rie eis į atsargos kapitalą, 
kad kartais, užėjus pavojui, 
būtų iš kur gelbėti Sąjungą 
nuo susibankrutijimo. Sąjun
gos kapitalui žymiai išaugus, 
beabejonės bus galima tuos 
punktukus permainyti.

Kaip pašalpinėse draugijo
se, taip ir Sąjungoje prie pa
šalpos skyriaus yra pridėta ir 
nedidelė pomirtinė. Pašalpi
nėse draugijose mokama po
mirtinės $50.00, daugiausiai

— $100.00; Sąjunga gi žada 
mokėti net $150.... Bet klau
simas: iš kur ji ims tuos pi
nigus? Iš anų kvoteriu su 
penktukais negalės imti, nes 
gerai bus, jeigu jų užteks vien 
pašalpoms išmokėti. Biznio 
nei su girtomis, nei su blaivo
mis pramogėlėmis Sąjunga j pines. Taigi aš sakyčiau, kad 
nedarys. visos sąjungėties turėtų ne

Pašalpinėse draugijose taip juokais sukrusti, kad per tą

Tr kodėl teisingiausia “Kelei
vis” neišdrįso viso ištisai Kiau
lėno laiško patalpinti. Sakynio

susitvarkoma, kad, numirus 
ųarei, visos sumoka po $1.00 
ir susidaro nebloga kruvutė 
pinigų. Lyg panašiai norėjo 
padaryti ir mūsų Sąjungos 
įsteigėjos: nuo kiekvienos mi
rusios narės uždėjo mokesnį 
ant likusių gyvųjų narių. Bet

pusmetį privarius skaičių na
rių pašalpinio skyriaus bent 
iki 600. Pirmasai gi Sąjungos 
seimas turės parodyti, kad jis 
brangina Sąjungos gyvybę. 
Jeigu gg. delegatėms ta gyvy
bė ištikrųjų bus brangi, tai 
jos pamainys anuos 2 centu 
— 25 centais.

KAIP PLAUTI BALTUOSIUS 
DRABUŽIUS.

Balti drabužiai, staltiesės, 
rankšluosčiai, šlebės (baltos) 
ir tt. turi išrodyt balti it snie
gas po išplovimui. Retai rasi 
tarp mūsų moterių, katros plo
vinis būtų ištikro baltas, esti 
dažniausiai melsvas, pilkas, 
dar aršiau — debesuotas. Ti
krai gražiai drabužius išplaut, 
kad jie liktų baltais iki pasens, 
yra tarp mūsų dar retenybė.

Surinkus visus drabužius 
plovimui, reikia juos pirmiau
siai atsargiai peržiūrėti ar ne
turi kokių nors plėtmų, ku
riuos sunku išplaut, kaip va: 
juodylos, rudies,i vaisių sun
kos ir tt. nes kaip. kada, indė- 
jua tokį plėtmuifclą. drabužį į 
šarmą užgrūdinsi plėtmas ant 
visados.

Peržiūrėjus visus baltuosius 
skalbinius, išvakaro padaryt 
šarmą iš kokio gero muilo, jį 
apdrungninus, sumerkti dra
panas, idant išbūtų per naktį, 
nes tas suminkština drabu
žius ir atmirko . nešvarumus, 
kurie potam duodasi lengviau 
plaut. Ant rytojaus, pridėjus 
šilto šarmo, muilinant pertrin
ti pirmą sykį. Turėt užkaistą 
katile šarmą iš piaustyto mui
lo, dėti drabužius į katilą ir 
virint, taip-pat į verdančius 
drabužius dėti pusę citrinos, 
tas padaro drabužius skaisčiai 
baltais, ir nekenkia, ne suėda, 
taip kaip plaunamoji soda ir 
kitokios rūgštys. Neturint cit
rinos, taip-pat yra gerai, įpilt 
šaukštą amoni jos. Virint rei
kia vien tik baltus drabužius: 
marškonius arba lininius, ne 
vilnonius ir šilkinius. Parviri- 
nus, (keletą minutų) išgrie
bus » pertrinti antrą 
syk, išskalauti tyrame
vandenyje ir turėt suviri
nus krakmolo. Krakmolan į- 
pilt truputį lazurkos, tiek kad 
priduotų drabužiams skaistu
mo, bet ne tiek, kad nudažy
tų. Į krakmolą įdėt šmotuką 
cukraus, arba šaukštuką kero- 
sino, tas padaro drabužius 
slidžius dėl prosavimo ir pri 
duoda puikų spindėjimą. Dra 
bužiai tokiuo būdu plauti ir 
išdžiovinti ant saulės, ant šva
rios virvės, bus balti.

Virvė, ant katros drabužiai 
džiaunasi turi būt dažnai iš
plauta, kad nesuteptų skalbi
nių. Krakmolinti nereikia vi
sus drabužius, tik tokiuos, ku
rie turi turėt Siek-tiek kietu 
nio-tvirtumo, kaip pav. jaku 
tęs, šlebes, firankutes ir ti., 
niekad nekrakmolinti nosinių, 
rankšluosčių, stalams servetu 
kių ir tt.

Čia keletas patarymų, kaip 
išimt visokias plėtmas iš bal
tą (ne margų) drabužių.

Pelėsių plėtmas ir geležies

įvalgumą maistą. Mes turėtume 
imti. Trinerio Amerikonišką 
kartaus Vyno filixirą prie pir

mo nemalonumo pajautimo, nea 
šioji sutaisą išvarys iš vidurių 
visas atmatas ir tokiuo būdu 
jus vengta nuodinimosi ir tuo 
pačiu laiku bus didžiai sustip
rinti virškinimo organai. Jisai 
paliuosuos užkietėjimą ir jo pa
sekmes, sugrąžins apetitą, sut
varkys virškinimą. Kaina $1.00. 
Aptiekose. Jos. Triner Manu- 
facturer, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Jūs privalėtumėt visuomet tu
rėti savo namuose Triner’s Li- 
niment’o kūno trinimui ištikus 
reumatizmo ar neuralgijos skau
dėjimams, ištinimams ar išsina
rinimams. Kaina 25 ar 50c., per 
pačtą 35 ar 60c.

i) ))

f J 11

f) ) f

Iš viso įplaukė aukų ir už Tautos Fondo ženklelius nuo spalių 28-
tos, 1914 m. ligi, gegužio 29-tai, 1915 m....................................................... $18,675.97
Išmokesniai reikaluose Tautos Fondo nuo spalių 28-tos, 1914 ligi irėeuinm
IŠMOKESNIAI REKALUOSE TAUTOS FONDO NUO SPALIU 28-TOS 

1914. LIOI GEGUŽIO 29-TAI, 1915.
Spalio mėn 1914.................................................................................................................. $61,50
Gruodžio ” ”
Sausio
Kovo

1915. išsiųsta į Lietuvų Dr-jai nuk. dėl karės šelpti
86.30

2,000.00
228.54

Bai. mėn. Drjai Nuk. Liet. dėl karės šelpti ......................................... 3 oop qq

Iš viso Tautos Fondo reikaluose .................................................................į ” į 5 37634
Reikaluose T. F. ženklelių ir knygelių.

Gruodžio mėn. 1914............................

WAUKEGAN, ILL. 
PIKNINKAS.

Draugystė šv. Antano rengia pik- 
ninkų su įvairiais žaislais, atsibus 13 
d. birželio š. m. No. Chicago, 14 st.,

Gerbiami lietuviai vietiniai ir iš 
apielinkės, malonėkėt atsilankyti, o 
yra gera proga praleisti linksmai 
laikų ir ant tyro oro prie geros mu
zikos.

Pardžia 2-rą vai. po pietų.
Nuoširdžiai kviečia Komitetas.

Vasario
Kovo
Bai.

1915

135.94
99.17
18.60

08
187.42
130.00

Is viso įšmokesnių T. F. reikaluose ir ženklelių su knygutėmis 

Tautos Fonde randasi ........................ 10700,0
29iS°d laib9°15PmUkė į TaUt°S F°ndą DU° ^io'28-to;; įw4 iki' gegužio ’

’ ' ......................................................................................................... $18,675.97
B. VAIŠNORAS,

Tautos Fondo Kasininkas.

Fo £1.00: F. čėpla, J. Severeika, A. 
Grebliauskas, I. želvis.

Laike teatro Gilberton, Pa. ė 
A. Brundza $2.00
Fo $1.00: A. Bernotą, Magd. Si 

dorienė, T. Tamošiūnas, I. Velička, 
E. Akronienė, J. Pikalauskas, M. Ra- 
džiokienė, A. čekota, A. Vabolis, M. 
čerekevičienė, K. Aštešauskas.

Smulkesnių .40
Pelnas nuo teatro Girardville ir 

Gilberton $18.40
Kolekta bažnyčioj Lietuvių Die- 

no-i0 ' $13.80
Tos dienos vakare surinkta $3.90 

Viso iš Girardville, Pa $55.00 
Pirmiau pasiųsta $73.74
Viso labo .viet. T. F. kom. pri 

siuntė $128.74

AUKOS TAUTOS FONDUI

80. CHICAGO, ILL.
Kolekta šv. Juozapo parap.
A. Nemaniunas $5.00

J. Burblis 2.00
Fo $1.00: A. Kegavičia, J. fttrober,

A. Maniokas, Antanas R., 4 Bimon- 
tas, M. Marozas, R. ^amnaiur, J. Bai- 
novas V. Rutkauakaa, D. Adomaitis,
K. Baronauskaa, T. Marozytė, M. 
Pveidienė, B. Stakėnas, V. Žilins
kienė, J. Btabelis. A. Biežienė, J. 
BreaaBUnė, B. Tabėras, M. Koraa- 
kaa, A. Jogminas, F. Skrabutėnas,

Fo 50c.: Petras Gudelaitis, 8. Le- 
leikig, V. Martinkus, O. Pipirienė, 
Ona Buklenienė.

Viso au smulkiomis aukomis $42.00.

BALTIMORE, MD
D. L. K. Vytauto Dr-ja 

Sv. Jurgio Kareivio Dr-ja 
S. L. R. K. A. 13-ta kuopa 
Nek. Pras. Panelės švenč. Dr-ja $5.00 
Juozas Miliauskas •» $2.00

Po $1.50: Juozas Vasiliauskas J. 
Pautienius, M. Laukevičius.

Po $1.00: Jonas Karalius, A. Lau
kaitis, Jieva Krikščiūnaitė, Ona Krik
ščiūnaitė, Katar. Mikučiutė, A. Sa
kevičius.

Smulkesnių aukų $25.36
Viso labo iš Baltimore, Md. $170.00

$104.53
$10.00
$12.26

Wallingford, Conn.
Nuo S. L. R. K. A. 147 kuopos.
Po $4.00: P. Rukšnaitis, O. Stepu

levičiutė.
Po $3.00: A. Kiaršis, S. Žilaitis.
Po $1.00: J. Rukšnaitis, J. Dosinas,

M. česnalevičiutė. '
Po 50c.: M. Jokimiutė, D. Kasmaus-

kas.
Smulkesnių aukų $13.00
Viso labo iš Wallingford, Conn. nuo

S. L. R. K. A. 147 kuopos $31.00

Shamokln, Fa.
Po $10.00: Moterų Gyv. Ražau- 

čiaus Dr-ja, Lietuvių Mainierių Uni
ja, Piliečių Kliubas, šv. Mikolo Dr- 
ja, kun. J. Valaitis.

šv. Kazimiero Dr-ja $7.50
Blaivininkų kuopa $3.00
Jonas Ragaišis ė$3.05
Juozas Andruškevičius $2.90
Vincas Mazauskas $2.50
Juoz. Matulevičius $1.55

Po $1.00: M. Mazauskaitė, A. Sa
kalauskaitė, Ona Matulevičiūtė, 
L. Dobilinskae, J. Auštra, A. Saka
lauskas, J. Moraitia, A. Kasperas, J. 
Sakalauskas, J. Linkus, V. Stočkūnas.

Po 60c.: J. Linkus, A. Burbiutė, E. 
Burbiutė.

Po 60c.: M. Perlis, U. Pauliukynie- 
nė, V. Kaspariutė, J. Kinderis, K. Ule
vičius, M. Kajokas, V. Gudynas.

Pelnas nuo vakarienės per šv. Ka
zimierų $17.00

Smulkesnėmis aukomis per J. Matu-
levičių ė

Viso labo iš Shamokin, Pa.

Olrardvills, Fa.
Kolekta po stubas:
K. Skistymas,

5,947.55

Hartford, Conn. S. L. R. K. A. 
98 kp. laikys mėnesinį susirinkimu 
birželio 6 d. tuojaus po mišparų baž
nytinėj salėj. Meldžiam visus narius 
atsilankyti užsimokėti mėnesinę 
duoklę, taip-pat bus visiems svarbu 
išgirst} kų nors naujų iš delegatų su
sivažiavimo ypač svarbiausis bus kų 
naujų nuveikė 30-tas Seimas.

Andriejus Pateckis, rašt.

“DRAUGO” AGENTAS.
M. Šimonis iš Clevelando, šio

mis dienomis lankysis pas Pen- 
nsylvanijos lietuvius, užrašynėda- 
mas “Draugą” ir “Pažangą”.

“Dr.” Administracija.

$6.20
$110.00

$1.50

Mahanoy City, Fa.
Kun. V. Dargis $5.00
Fo $2.00: V. Lapinskas, Pr. šklera. 
Fo $1.00: M. Geležėlė, P. Navickas,

I. Maciejunas, A. Damsevičius, Ži 
linskienė, B. Kupstienė, M. Paugonie 
nė, M. Staniukynas, M. Kralikas, P. 
Baronas, K. Paugonis, M. Baraciaus 
kas, F. Paugonis, A. Leskauskas, M 
Lapinskas, M. Bendinskienė, M. La 
pinskienė, F. Vaiciekauskas, M. Mo 
ciunienė, A. Kiniauskienė. ė

Po 50c.: St. Kubilius, M. Ai 
dukaitis, J. šumskis, J. Perusevičius 
M. Jurkevičiūtė, P. Šimonienė, R 
Zarskienė, M. Vaitunaitienė, B. Kup 
stienė, A. Juodiškienė, Iz. Turauskas, 
K. Budrevičienė, M. Budinskienė, M. 
Litvaitienė, M. Aidukaitienė, M. Ku- 
bertavičienė.

Smulkesnėmis aukomis $25.11
Prisiųsta iš Mahanoy City, Pa $35.55.

Brockton, Maas.
šv. Kazimiero Dr-ja $50.00
Fo $3.00: Kun. K. Abramavičius, 

M. Abračinskas.
Fo $1.00: A. Preibis, L. Kašečiutė, 

P. Jarmalavičius, M. Kaziukonaitė, 
P. Danielius, G. česnulevičifts, J. Ka- 
šetienė, B. Vismontienė, K. Oksas.

R. Kašėtaitė, .75
Fo 50c.: J. Tamulevičius, F. Vove

ris, D. Gutauskas, S. Akstinienė, S. 
Dobužaitė, O. Oksas, P. Miliauskas, 
J. J. Roman, O. Vismontienė, J. Po- 
telšis. w _

Smulkesnėmis $5.00
Per 8. L. R. K. A. 141 kuopos 

vakarienę, M. Abračinskas $1.00
P. J. Juškaitis .50
Smulkesnių * $2.72
Viso labo iš Brockton, Mass. $100.00
Pirmiau prisiųsta $225.00
Viso iš Brockton, Mass. $325.00

REDAKCIJOS ATSAKAI.
O. Karpavlčlai. Prisiųskite, periiū 

rėsime, jei bus galima indesime.
Kaimo mergaitei. Dedame kitos mū 

sų korespondentės pirmiau prisiųstų 
žinutę. Malonėkite mums dainiau ra 

lyti.
Savukul. Korespondencijų dedame. 

Kuopos inešimų paliekame — per 
vėlu.

J. J. Hodell. Nutarimai pavėlavo.
Vilkausklui. Labai malonu apie tai 

girdėti, bet jau buvo rašyta praėju 
šiame numeryje.

Neužmiršk kad Kongressmonaa

Charles M. Thomson
balsavo už Burnett’o I migracijoj

1
Bilą, kuri neileistų į šią šalį nei,

mokančius skaityti ir rašyti, ir da»>

ve balsą Už Hobson’o Rezoluciją,.

JUS GAIETE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
dėl vyru Ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pratilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors na 
■veikumais Ir limpanti 
Jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas IS
Prleg gydymų, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guotl Jos. Užsakykete 11 uos tr o ta kny
gute Jusu prlgemtų kalba:

• TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašlta ėuropos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko Ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katų Ir išauginti plau-. 
kus.—Ir kaip tai I pen-1 
klus snvltls turėti gra
žius pjaukus.-žlll plau- 

.—Ir deka-kal.—Barzda.-
vones nuo užganėdintu 
kllętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAL
Męs galante pertl- 

krcntl kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimų plau
ku prašalina plalskotea 
Ir augina gražius plau
kus Ui 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsluče- 
įme kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—. 
os N. 1 ir knygute 
"Teleybe Apie Plau- 

___ kue.” Išplaukėto že-
fieltola aavnlle mlaia atspaustų kuponų sestoje savaite. Jr aluBkete i|an,ian.

UNION LABORATORY, Box W7, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 587, Union, N. Y,
8lučlu 1 dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu išsti*- 
atl man tojaus Justi dolerine dėžutė Cal- 
vąeura N. 1 Ir knygute "Teleybe Apl» 
Plaukus.” (Paeluakete sykiu kuponą sis 
bau antrašu.l
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Prisiunčiamas jums veltui
JRs> ^^,r’ mo^eUs “RanKer” dviračio

sutinkant aut 30 dianų bandy-
)«Z7 mo.

,iJT KaJyk tuojaus kad Kauti <llde-
— lį bu paveikslais ?'*talcg»i, paro

dant ||>iln-| sandelį dvivaėid rat- 
ankių ir kitų dalykų ir pateki n i- 

mų apie pastebėtinų pasiulijimA 
Iviraeių. Jus neintikėsite musų 
žemomis kainomis ir lengvumu 
išmokesnių.

Reikalingi važinėjimui agen
tai Vaikui gerai uždirba parda
vinėdami dviračius, ratlankius ir 
kitus dalykus iš musų didelio ka

talogo.
Turėk reikalus tiesiai su didžiausia įstaiga 

Amerikoj. Nepirk nedažinojęs ką mes. galime ju
mis sute kti. Kaityk mumis.
Mcad Cycle Co., OEFT. *-334 CHICAGO.

Ali NORI ŪKĘ PIRKTI
Jei nori ūkę pirkti tai rašyk 

laišką kad dasižinoti apie že
mę Naujoje Lietuviu Ūkinin
kų kolonijoje, Rush county, 
VVisconsiuo valstijoj. Nepra
leisk progos, rašyk laišką tuo
jaus, p rašydamas plačių paai
škinimų apie virš minėtą ko
loniją.

D. B. Pratapas,
437 TF. Dayton str., 
Madison, IT’/s.

DIDELE PROGA
Didelė proga ingyti farmų, 

kad ir bėdiniausiani žmogui ir 
su mažu kapitalu. 75,000 ak
rų derlingos žemės, arti prie 
geležinkelių ir turgaunų mie
stų lietuvių apgyventoje ko
lonijoje, Perry ir Pulaski pa
vietuose, Arkansas valstijoje.
Žemės derlinga, klimatas ma
lonus, vanduo švarus, sveikas 
ir ganėtinai. Žiemos vi
sai mažai, vasaros nekarštos; 
čia auginama dvejus javus 
kas metas. Žemė yra juodže
mis maišytas su moliu, šmo
tais yra juodžemis maišytas 
su žvyru. Medžiai auga ąžuo
lai, guobos, kaip kur ąžuolai 
ir baltos pušys. Girios yra se
nai nukirstos ir jau kelius kar 
tus krūmai nudeginti, todėl y- 
ra lengvai išdirbama. Turi
me daugybę išdirbtų farmų 
su gražiais sodnais, medžiais 
ir budinkais prie gražių upių 
ir šaltinių. Parduodame pi
giai. Neišdirbtą žemę par
duodame nuo $8.00 už akrą ir *T*’’ 
augščiau lengvais išmokėji
mais, taip, kad perkant labai 
mažą dali reikia įmokėti, li- 
kusius-gi per ilgą laiką. Tai
pogi mes pabūdavo j ame tro
bas, išdirbame žemę, užveda
me sodnus ir viską tai daro- Sekr> Petra8 01išev8ki8> n,
me ant labai lengvių išmokė- ,w. isth et.

Kasininkas Ant. Leknickis, 1739 
So. Halsted st.

Maršalka Petras Augustinas 713 
W. 17 PI.

Susirinkimai paskutinį nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 1 vai. po pietų 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

Knygini: Kun. J. įniro, F 
O. PrMland, Pa.

Dvariukai Vadovu: Kan. J. 
Jakaitis, 41 Pro vidinei at., Wor 
oaater, Man.

Kmoi GlobčJ&L
J. Stulgaitia, 122 S. Meada ak, 

Wilkea Barre, Pa.
V. LukUevičia. P. O. Mkiertvilla, 

i'n ________________
‘.LIETUVOS VYČIŲ’’ CENTRO VAL

DYBOS ANTRAŠAI:
Dvasiškas vadovas: Kun. F. Ke

mėšis, 1800 W. 46th st., Chicago, III.
Pirmininkas: M, A. Norkūnas, 166 

Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirmiuiukas: A. Aleksandravi

čius, 702 W. 19th st., Chicago, 111.
Prot. raštininkas: Al. M. Račkus, 

11 Providence st., IVorcester, Mass.
Finansų raštininkė: O. M. Kašėtai

tė, 82 Porter avė., Montello, Mass.
Iždininkė: M. ,1. Juškienė, 129 Mel

rose st., Brockton, Mass.
Kasos globėjai: K. Pakštas, 1644 

IVabansia ave,, Chicago, III.
A. Visminas, 320 — 4th avė., 

Homestead, Pa. j
J. Naginevičius, 186 Madison st., 

New York, N. Y.
Literatiška komisija: A. Kneižis, 41 

Capital avė., Hartford, Conn.
J. J. Ramanauskas, 147 Ames st., 

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

ton, Mass.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGIJOS, 
ROCKFORD, ILL. VALDYBOS A D 

KĘSAI:
Pirmininkas, Kazimieras 

1025 S. Main St.
Vice pirmininkas Mikolas Jankevi- ave'

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

Merčaitis, 1530 S. West St.
Finansų raitininkas ir Iždininkas 

Povilas P. Petrėnas, 430 Islnnd ari.
Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129 

8. Church 8t.
Vincentas Kadzevieia, 411 Island 

av.
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 

S. West St., ir Izidorius Komza.

Miklas,

Melrose Park, IU.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001 

12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečią nedėl

dienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai. 
po pietų J. IVaichiulio svetainėje. 2018 
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose 
Park, III.

tVENTO ANTANO DRAUGUOS,
W AUK E GAN, ILL., VALDYBOS 

ADRESAI: —
Pirmininkas: Steponas Keliotis,

1344 So. Jackson Str.
Pagelbininkas, Kazimieras Burba, 

1416 So. Park Ave.
Protokolų raštininkas, Antanas 

Samoška, 1338 Sheridau Road.
Finansų raštininkas, Jronimas She- 

mulinaę, 712 — 8th Str.
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327 

9o. Victoria Str.
Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — lOth 

Str.
Raimunda Rulevičia, 1330 So. 

Jackson Str.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407

8o. Park Ave.
2. Maršalka, Antanai Diė irgis, 

1327 So. Park Ave.
•vinto Juozapo Draugijos, SLeboygan, 

Wla., valdybos adresai:
Pirmininkas Skiris Antanas, 909 

Indiana ave.
' Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735 
Indiana ave.

Raštininkas Rutkauskas Juozas, 
1015 Clara ave.

II. Raštininkas Brusokas Antanas, 
1019 Dilangham ave.

L. Katalikiškų D. S. Brooklyn.
Kasos globėjai:
Gelburda Petras, 1002 Clara ave.,
Ručauckįts Mataušas, 1133 Michigan

DRAUGYSTĖ SV. JURGIO KARBI- 
VIO, NORWOOD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Prot. Rašt. J. Vergackas, 1184 

Washington st.
Fin. Rašt. V. Se.iika, 568 Pleasant 

■t.
Iždininkas V. Kavaliauskas, U 

Staravant aro.
Iždo globėjai: K.

1025 IVashington st.
S. Vitkauskas, 1038 Washingten st.

Maršalka G. Glėbas, 6J Struravaat

SpriridavižJa,

Northern Merchandising Co.
J. A. Slegatis, pres. A. F. Pocius vlce-pres. W. (1. Slegatis, trensurer.

DVIGUBA NAUDA IŠ IŠLEISTU PINIGU
NET IR DAUGIAU. ŠTAI KOKIUO BŪDU:

Lietuviai aukoja didesnius pluoštus doleriu visuokiems labda-i 
vingiems tautiškiems ir kitokiems tikslams, kad esi nelaimėj 
Lietuviai pirmiausiai su pagelba.

Tu prisidedi prie to visko kada praleidi savo doleri pas lietu
vį pirkdamas. Taigi gana eit pas svetimtauti arba tankiausiai 
pas žydą. kurs nuo tavęs atima du arba tris syk daugiau negu 
reiktu mokėti ir nei centas nuo jų nosugrįšta mums. Doleris pa
liktas pas lietuvį biznierių sug-rįšta atgal labdarybės keliu.... 
Tautiečiai tau vėlina labo ir viso labo mūsų tautai. Reink lie
tuvius biznierius.

NORTHERN MERCHANDISING CO. yra grynai lietuviš
ka kompanija. Pradėję su šita compani.įa biznį džiaugsitės iš 
mūsų sąžininiško patarnavimo. Ši įstaiga užlaiko visokios ruses 
auksinių, sidabriniu ir kitokiu dalikij, kaip tai: laikrodėliu 
laikrodžiu žiedu, špilkų (scarfpins), šukų, peilių ir tt. Norėdami 
žasižinoti daugiau rašykite mums.

Štai pavyzdin

Puikus Auksinis Laikrodėlis
Gvarantuota* ant 20 metų 
tik $12.50. Tavo apielinkėj 
mokėtum $17.00 ir daugiau.
Rašyk kokio didumo nori, ar plona ar 
stora. Po gavimui jeigu nepatiks arba 
manot jog jų verte abejotina, mes mie
lai sugražinam jūsų pinigus.

Siųskit pinigus registruotam laiške 
arba pačtos čekius, arba express čekius

Adresuokite taip:
Rodo laiką tikriausiai

Northern Merchandising Co.
Room 101 1427 SO. 48th CT. CICERO, ILL.

Kasininkas Grigaliūnas Tamošius, 
1437 S. lįst.

Maršalka Buividas Juozas, 1439 S, 
9 st.

jimų, jei kas to reikalauja.
Čia yra jau daug lietuvių far
merių apsigyvenusiu ir visi 
gyvena linksmai ir pilnai pa
tenkinti. Jei Tamsta tuo
mi interesuojes ir nori .ingy. 
ti sau sklipą žemės, ateik į
mūsų kontorą arba rašyk ko- draugystė sv. Mykolo _ 
kių žinių nori, o visad gausi niolo, colunsvillk ill. 
už dyką. Jei kas norėtų ten
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j Popiežiau* Hcnediktu XV Sentaikes Malda

■ “&l Uaazdinti baisenybių karė*, kuri naikina žmonės ir tauta*, mes kreipia-j 
mė*. o. Jėzau, l Tavo mylimiausia SirdĮ, keipo musų paskutine vilti. O. : 
Mielaširdingas Dieve. »u ašaromis met meldžiame Tavęs užbaigti ėiiąbai 
šia bausme; O, Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku- i 

,<i rioa mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildai pasauliui die- L ™
& vilką pasigailėjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp :
1 žmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė j 

Sįj maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, kuri taip baisi į x<’:
didžjauaia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar karta lai Ta- !"/, ... <- 
va dieviška Širdis boa gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo • S-'“ jį S

i____ :__ 1. oz^nllno rlol Iii vrnilsl] likimo' no nin-L.il anfrvbėk žg»i • LbN.žtf/K'.•-V,į. tisų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei • ‘;. -f niynų. nuo knnų atimti tėvai; -asigailėk Europos, ant kurios užėjo išnai Į > ' • 
įii kinims* ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumauiy- Į

_____r_l. — olbln... e. bnrioobirio tflllto C vion o n lin V tt • rTtl tf ti . O'

DRAUGYSTĖS SV. JONO EVANGE
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAU

SYBĖ.
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union 

ave.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.

19th PI.
Prot. Sekr., S. Dargia 638 W. 18 st.

gyvenančių lietuvių farmerių 
adresų, mes mielu noru pri
siusime. Perkantiems žemę 
apmokam kelionės kaštus.

ARKANSAS FARMS CO.
J. D. SIMANOWSKI 

239 Railway Exchange Bldg., 

Chicago ,111.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
UI.

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

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

Iždo Globėjai:
Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18th 

st., Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 

hington st., Nonvood, Mass.

Prezidentas Juozas Gudeliauskas, 
239 Hesperia st.

Vice prezidentas V. Murauskas, 245 
Seminary str.

Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finansų Rašt. F. Stankaitis,. 916 
High str.

Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 
419 So. Clinton str.

Kasos globėjai:
Jonas Nerkus 904 Vaadelia str. 

Rinkėjai Antanas Gudeliauskas,
501 N. Hesperia str.

Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.
Hesperia str.

Metiniai susirinkimai atsibūna 2
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket 
vergą liepos Paprasti susirinkimai 
atsibūna, ka'' 2 ir 4 ketvergą kiek
vieno mėneb*.

■adv. Ltat LUt Am. 
r&ldyboi antrajai:

PrMidontai: K. J. Kro&inakaa, 
59 T«n Eych at., Brooklyn, N. T.

Viceprezidentai ; J. Riktorai 
tli, 91 Congrm avi., Waterbnry, 
Conn.

Sekretoriui: J. 8 Yadlianakaa, 
113 N. Greene it., Baltimore, Md

Knebrins: Pranai Burba, 45fi- 
68 Main it., Kdvrardaville King 
•ton. Pi

NEKALT > PRA8ID. PAN. BV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD

MINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349 

Bo. Lincoln Sstr., Waukegan, IU.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pa- 

vilkykė, 1349 So. Park ave., VFanke- 
gan, III.

Protok. rašt. Aatanina Kasilians- 
kiutė, 1345 So. Park ave., Waukegaa, 
m.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardans- 
kaitė, 1221 Victoria at., Waukegan, 
ni.

Kasininkė — Marijona Zeleaiakin- 
lė, 1320 So. Lincoln ot., Wa'ike<nn, 
Hl.

KNYGŲ MĖGĖJAMS!

Nuo seno yra sakoma, kad “Kny
ga — žmogaus geriausias draugas”. 
Bet svarbų, kad draugas — knyga 
būtų gera ir suteiktų skaitytojui 
naudą. Kaip tik tokia knyga 
ir yra “Oliveris Twistas”. Parašyta 
žinoma anglų rašytojo Charles 
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono- 
Kmito. Vertikas savo darbą atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamseniąją gy
venimo pusę, parodo visą skurdą ir 
niekingumą, kuris slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina 
turinį. Didelė knygą susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik. ......’...................................... $1.00

Nemažiau nusisekus už “Oliverį 
Twistą” yra “Huckleberiy Finnaa” 
Parašyta visam pasaulyj, pagarsė 
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir 
versta iš anglų lietuvių kalbon jau 
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Twistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry 
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip puikiai suge- 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatskirimą draugą Tarną 
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų. Unksmių 
draugų keliones ir nekartą nusijuoks 
iš jų prietikių.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži- 
mas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6^X8^į colių talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. 
Kaina su nusiuntimu ...........................75

Tikras malonumas skaitytojui ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė šv. Kazi
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
skaitytoją patrauks geras pasiskaity
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
žių artistišku leidinių, bet šv. Kazi
mierą galima drąsiai priskaityti prie 
gerų-geriausių. Turinys susideda iš 
keturių dalių: 1) Sv. Kazimiero gy
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai. 
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Sv. Kazi
mieras jannomenės idealas. Parašė 
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv. 
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai 
apibūdindamas savo tėmą. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20 

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė t 
Dievas visados ir visur tave mato. 
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai- 
stpbę, Paliauk keikęs, ne 
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu

DRAUGYSTĖS IV. JONO KRIKŠTY
TO J AUS, MELROSE PARK, ILL. 

VALDYBA:
Pirmininkas J. žvirblis, Box 595 

Melrose Park, 111.
Pirm. pagelb. V. Kiudolaa, Box 151 i K«’n*

Melrose Park, TU.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Jaainekas, 

1300 flt. Charles sve., Mayvrood, HL
Finansų rašt. A. Šamaiionis Boa 593

Dvi Naujos Knygos
Šiomis dienomis atspausdintos dvi 

naujos knygos:
1. BRAIŽYNĖLIAI. Parašė Skruzdė. Yra tai originalių 
piešinių, apysakų ir monologų rinkinys. Kas skaitė Skruz
dės raštus, tas ziiio, kaip autorius moka piešti žmogaus šie 
los padėjimą.

~ Gražiai išleista knygelė. Kaina 45 centai.

2. “KAS BAILYS?” Komedija dviejose veikmėse. Iš 
anglų kalbos vertė J. Miliauskas.

Yra tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai
dinimui. Kaina^l5 centų.

Reikalaudami adresuokite: ’

DRAUGAS PUB. CO- "
1800 W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

Tas didelis su jo paties parašu pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV 

su Jo Šventenybes Santaikos Mal

da parsiduoda “Draugo” Knygyne.

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais 
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. 
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties 
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.

Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.

Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakciją.

1800 W. 46th Street.
CHICAOO, ILL.

FIRMOS! FARMOS!!
yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fountain, Mich. yra “geriausios kvie
čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fouataino 
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Aš turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di- 
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtos $emės nuo $8.00 iki 
20.00 už akrą.
. .Fountain yra didžiausis centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 Sto
rų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi 
nai. Perka visokius javus žemdirbystės 
produktus ir materijolą. Tik 4 mylios 
nuo katalikų bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, o aš su au
tomobilių pavėžinsiu, aprodydamas 
daug patogių farmų iš kurių galėsite pa 
sirinkti sau patinkamą vietelę. Per
kantiems žemę kaštus uš geležinkelio 

fiia jau yra pirkę farmas apie 300 
lietuvių, ir beveik visiems lietuviams 
tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.

J. A. ŽEMAITIS. 

Fuontain, Mich.

Tol. Yards 1138

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargėliiĮ-naš- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
3315 AMm Am. CHICA20. iLL

Mašinų darbai Sienoms lentos Stogui iontoo

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Ave.

Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato
me į visas miesto’ dalis.

Telephone Drover 6300

nija. Meidingumas į šv. Mariją Paną ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek *yra nuodėmių. Kaina .5 

Ar Kristus turėjo brolių ir seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams 
bok Kristus turėjo brolių ir seserų 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis 
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimą viršminėtoj knygutėje

.5
Reikalaudami adresuokite: 

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th str., Chicago, III

Moterį) Domai .
Nesivargink prosuodama seno

mis proiomis. Su “Imporial” 
prosą galima suprosuotj didelės 
šeimynos savaitės skalbinius į po
rų valandų. Galimi prosuoti kur 
tik nori; vidui ar ant oro. Už
kaista patį per savę. Niekad gal
vų neskaudės. Dvi savaitės duo
dame bandyti dykai. Rašyk 
klausdama informacijų.

Adresas:
NEW ERA BALĘS 00.
P. Mulevičiui, Mgr.

2118 W. 55th st., CHICAGO, ILL.

DOVANA FARMŲ -PIRKĖJAMS!

Didelis Farmų lietas dovanai, di
džiausioj lietuvių kolonijoj, su apra- 
šimu daugybės farmų pardavimui, iš
dirbtų su budinkais,* sodnais, gyvu 
liais ir be gyvulių, didelių ir mažų, 
taip-pat ir ne išdirbtos žemės par
siduoda pigiai ir ant lengvų išlygų, 
žemė geriausia, netoli nuo didelių 

miestų .ir gerų marketų. Jeigu ma
nai plikti, rašyk, tuojaus klausiant 

farmų listo.

CHAS ZEKAS b CO. 

*R7 N. Dearborn st., . Romm

CHICAOO, BJ.

.. ml

808

LEISK SAVO PINIGUS J DARBĄ.

Mes turime pasiskirimui gražių me
dinių ir mūrinių namų (auzų) apie 
Bridgeporta, TownLeka, ir kitas da
lis Chicagos, kiųr neša labai dideles 
rendas, ir perduodame labai pigiai ir 
dar ant lengvių išmokesnių, arba kėš, 
nepraleisk šin bargenų neperžiflrėjęs 
ir pamink, kad tamstai pačiam likę.’ 
kišenė) iki $500.00 perkant per mus, 
nes kiekvienas naųjsrs turi būti per
duotas priverstinai iš gerų priežasčių, j 
Katriems trūksta reikalingos sumos kėš ; 
pinigų inešti, mes pastorosime pas-; 
kolos už naža nuošimtį ir be komisi- 
i°».
Adresuokite arba patys atsilankykite:

THE CHIICAOO RBALTY 
SALES CO.

Room 35, 154 W. Bandolph St..
OHIOAOO, ILL. ,

Ieškau švogerių Juozo ir Vinco Vai
nių. Paeina iš Suvalkų gub. Kalvari
jos pavieto. Kronos valsčiaus, Rama- 
novo kaimos.

Taip-pat Onos Vaaniukės, po vyrų 
Kreivėnienės. Jie patys arba kas apio 
juos žino meldžiu atsišaukti šiuo adre
su:

Konstantas Grlgaliauskas
22 b Beaudoin st., Montreal, Canada^

(23-41

Staitikyte ir 
Platinkite 

“Drangą1
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DRAUGAS
Birž. (June) 3, 1915, N. 23.

“Karė - kainos sumuštos — Karė” Viskas už $5.95

MOŠŲ KUO8TUOLI8, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8IĖMU8, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindiinui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me šitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi leneiugėlis, žiedas, fontaašaė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PA8ICLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir save 
adresų, 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.
OEPT. 991, : : CHICAGO, ILL.

Eprr^rrrrrrrznrr  ” rrrrrsr
Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
Cydaa »yr|, Moterių Ir Valų Lipt.

Resid. 4613 8. Ashland Ava. 
Valandos: •—12 ii ryto

1—8 po pietų 
8—9 vakare

txixu3xoxiaxaaa3a3n

Tel.. Drover 7042 “. *

Bell System

B r. G. Z. Vežei (Vezelis
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatvės

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

ar “ŽVAIGŽDĘ“ tnu
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Atydžiai saugok savo priekybą. Neduok jai 

pasitraukti nuo jūsų per neapsižiūrėjimą. Jei 

pasirodo puolimas kostumerio užsakymų susek 

tuojau prižaštį per telefoną

Nelauk pakol ypatiškas pasimatymas yra 

paranku. Susinešk tuojau su kostumeriu per 

Lokalj ar Long Distance Telefoną. Greitas 

veiklumas gali apsaugoti didelius nuostolius. 

V artok

Telefono Kelią

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

Phone Drover 7800 ”
Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 

piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEYICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

i ir Akušeras 
Oytfav Yyrų, Motery Ir Vaiky Ligas

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO 
<♦>•»> >a$&e.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedalioms ir Seredoms pa&al sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

""Į?" ~‘7—n“~----------"? tį-i—a~i-'Į>«in'•Siilia....eMiiaii.ioii.iaie iiwa.«i<aiii>an»aiiiia>><:ai.i.a.inaiuJiii.aiiuai'uai

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, III.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

Telephone Main 536

JOSEPH MOL1TOR
ARKITEKTAS

Rooms 1003-1004 i)
167 W. Washin<ton St. Chicago. 1
Katalikiškos Bažnyčios mano speciali- h 

škumas-.—Aš stačiau Šv. Kryžiaus - 
 Bažnyčią Chicagoje. >

A M E R l k 0 V

LIETUVIU DIENRA5TI5

VISUOMENES, 

Literatūras ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių DlenraStis “KATALI

KAS” paduoda vėliausias žinias apie karų ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas isdomių straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ........................... $5.00.
Pusei metų ....................... 3.00.
Trims mėnesiams ...... 1.75.
Dviem mėnesiam ...... 1.25.
Europoje metams .... 7.00.

Praneškite savo adresų, o gausite 
pasižiūrėjimui viena numerį veltui.

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE KATALOGO

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip :

TANANEVICZ PUBUSHING COMPANY

3249-83 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJI
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION -
(KURTA 1807 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIJSNO DOLERIO ir den
giau, už kuriuos m c kam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė meti}.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA 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 menesį 
Kaina 75 c. metams 

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų numarį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Avė. Chicago, III.

*Mi
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienaoljme yra: prirengiamoji mokykla, aiteonių įky
rių pradinė mokykla ir aukštoji mokykla (Oigh Schoo )z

LietariikoaioH Sese ra priima paa aave mergaitei moki
nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojd 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama • marike, paiiy- 
rasi, aiuvinėjimaa ir taip toltoa.

OEJL08 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meHžie-ja kteiptiei prie Motin oi Perdėtinte

Ii ar antrai!?

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
HNOMceiMMMeeeMeMMi mmmmmn
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LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Eliaa, Savininkas. 

4900-4602 S. Wood St. Chicago, III. 
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugriaus ir mokame trečią 
procentą ra tomis 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 k rajų ir iš krajaus, 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 ypatii kai ir per laiškus. Tik kreipkitčs 
viršminčtu antrašu.

EEEEE3

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lieturia Išdirbėjęs
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: tįokardu 
guzikučiu meta 
liavu, anameliott 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, ve 
liavu ir Karunu.

Man pavestu, dar. 
bus atlieku artis- 
tiikai.

M. A. Norkūnas
164 MfcLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos Ir Kanados

vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali Išmok
ti Anglišką kalbą. labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, ui labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeisru nori Išmokti jrreitai Anglą kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinią.
Aiorleai Soh—1 ef Laafaafea

a——

1741 W. 47tk Strnt,

S55b
Telefonas Yards 1654

N E W M AN
Auksininkas

4825 So. Ashland Avė.
Diemantai, laikrodžiai Ir brangieji 
akmena Kuopą ir emblemą špil

kos. Pataisymas musą 
specijališkumas.

Cklct(i, iii.

Plymouth National 
BANK.

Kapitoiaa su pervirti* 

1166.000.00.
Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų v&J 
džios. Moka 3 nuošimčiu/ 
nuo sudėtų pinigų. Galini; 
susišnekėti lietuviškai.

O. M. Poatlethwaiu.

lidi ninku*
*1endagu> patamavun««

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
TURINYS

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 įjšv. Kazimierą Pranas

Kaina 20 c.
Pusč gryno peno skiriama

“Tautos Fondui“

AdVaauokite:

' DRAUGAS PUB. CO.

1800 j, 46th St. . ■ , s . Chifago, III.
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Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj bei Amerikoj

Išeivių Draugą”
r

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus“ užvadintus “Svieto 

perėjūnas“ (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos“.

4. “Škotijos Lietuviai“ II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5. “Lietuviai Anglijoj“.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietų.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščių. n

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire,

3X12Xmn£aXIXmS33^^
Scotland.

8AUGOKIES par 

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Richterio 

Pain — Ezpeller 

bu 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.

lEiunr^Į
kr Skaitei Kada Laikraštį "LIEIUYA?" 

Gal nežinai kur g juli?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Peinyčia ir paduoda daugiausiai geru ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metų $' 00.

Rašyk adresu:

• A. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted St., CrilGACO. ILL.

r

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SF.REOA, BROOKLYN, !M. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso t.uieto, o ' 
prenumerata kaštuota metams tft $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose,* aidams

$3.oo; pusei metų $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
130-124 Orand Str.,

Brookfyn, N. Y.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina k^s *3- 
taminkas ir Pėtnyėia. Prenumerr- 
ta kasztuoja matams: Amenkaįį- 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pašei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
unmerį pasižinrėjimni dykai, ad* 

resuojaat

W. D. BOCZKOTSKI — CO. 
Mahanoy City, Pa.

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.-

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50. 
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Tūkstančiai Dolerių
Kasdien yra žmonių išleidžiami 
pasiklausymui garsių daininkų 
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų galite 
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose gramafonuose, ku
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant išmokesėių.

Po $1.00 į menes;
3 mėnesiu Bandymas DYKAI
24 ir 50 daininkų ir muzikališkų 
gabalėlių dykai. Raštiška gva- 
rancija ant 15 metų. Rašyk nuims 
reikalaudamas mūsų nemokamo 
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PH0N06RAPH CO.
91 E. 4th Street. Dept. 100 

NEW YORK, N. Y.

i^-T.33Xi3

Telephone Drover 3326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Gydo visokias ligas
Specijalistt moterų Ir valkų Ilgose

VALANDOS:
9—12 prieš piet; 4:30— 7:30 vakare, 
Nedėliomis 9—12 prieš piet.

3255 So. Halsted St., Chicago, įlįs.

Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 

la Ką, tai skaityk 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.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. - Chicaf UL
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Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora genj katalikiški) paveikslų. Mes tik kų ga
vome siuntinį įvairių paveikslųjtaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos, 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir. 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio 
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno 
25 centai.

Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir 
nebus gėda laikyti namie.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.
^.= _=
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