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KAS DAROSI BALKANUOSE?

Wilsonas priešai monopolius.

KAS DAROSI MEKSIKOJE?

NAUJAS TARIFAS
KĄ ANGLŲ LAIKRAŠČIAI APIE Jj SAKO?

Yuan-Shi-Kai Prezidentu.

Piniginis Bilius — Rooseveltas vėl medžios

TRAKTATAS SU JAPONAIS.
Grekai rengiasi karėn su
Turkais.
Greikai šaukia unm laiku
rezervistus karėn su Tur
kais. Enver Bey, Turkų
vadas, rengiasi užpulti ant
Grekų ir atimti nuo jų Sa
lonikų ir Karalių.

išrinktas tuomlaikiniu res
publikos prezidentu ir pa
darė prisiegų Nankine 10
d. Kovo.

Wilsonas prieš monopolius.' pusiaukelis į tikslų. Kitas
Iš Washingtono girdėti, darbas, kuris atliktųjį dajogei prezidentas Wilsonas pildys yra tai įvedimas
rengia karę priešai mono naujo piniginio biliaus. Nes
polius. Jis ketinus ne tik neužtenka, girdi, panaikinNauja Pirklybos sutarmė
panaikinti monopolius ar- j ti išlygas, kurios daro motarpe Suv. Valstijų ir
ba trustus, bet dar teisman į nopolius, reik panaikinti ir
Japonijos.
paduoti trustų magnatus ir pajiegų, kuri monopolius
Japonams tvirtinant, jog
viešpatijos savastin paimti tveria. Prezidentas pasiti
Serbai sumuša Albanus. Kalifornijos nauji įstaty
anglių kasyklas ir kitus mo ki, jogei piniginis bilius
Praneša iš Belgrado jogei mai laužo pirklybos sutarnopolius.
jau įdotas atstovų butui, ne
laimė karėje su Albanais mę 1911-jų metų, Amerikai
Prie naujo tarifo įstaty užilgio pereis ir senatų.
pakrypo Serbų pusėn. Jie gi prie tokio laužymo ne
mo ir piniginio
turto
Iš naujo tarifoo yra ta
atėmė atgal nuo Albanų prisipažįsta nt, kitokio san
sutvarkymo, monopolių pa nauda, jogei dikčiai suma
Dibrų ir och ridų ir stumia taikai kelio nebuvo, kaip
naikinimas, tai trečias da žina muitų ir papigina daupriešus atgal.
tik naujų traktatų daryti,
lykas prezidento programo j’gelį dalykų. Ir taip sena
Albanus remia Bulgarai. kuriame Japonai butų suly
je: paliuosuoti liaudį nuo sis tarifas reikalaudavo 37
Makedonijoje 40,000 pa ginti su visais kitais atei
ypatingi; privilegijų slėgi nuošimčio nuo prekių ver
deda Albanams ir Serbai bu viais. Ir taip Japonija pa
mo.
tės, naujasis gi tik 27 nuoš.
vo priversti apleisti Mona- darė naujų vaisbos trakta
Trustų vadai išsigandę. Nuo kai-kurių dalykų mui
stirų. Serbams šioje ka to projektų, kurį rodžias
Generalis Respublikos ad tas visai nuimta. Ir taip:
rėje. gręsia didelis pavojus. Suv. Valstijos priėmė ir abi
vokatas p. McReynolds ve prastų vilnų įvežimas visai
Viešpatiji svarsto išlygas
dų bylų priešai Ne\v Haven paliuosuotas nuo muito. Su
Meksikoje kova verda. naujai sutarčiai.
geležinkelio kompanijų ir mažinta muitas nuo cuk
Maištininkai praneša, jo
galima tikėties neužilgio raus ir 1 d. Geg. 1916 m. bus
Įstabus išradimas.
gei paėmė pilį Moueolvų, ku
panaikinimo New Englando visai panaikintas. Beveik
rių nuo seniai stengėsi įgy Iš Paryžiaus rašo, jogei
geležinkelių monopolio. Į j iki pušiai sumažinta muitas
ti; 150 Amerikiečių iš Ma- koks Sava Rogozea išrado
«į;WHEN 5000 ATHLETES APPEAREP IN AlIDIENCE BEEORE THE POP
porų savaičių bus paliestas nuo valgomų daiktų ir ukie
■MTiTiTir-aiBi-iai a PHOTO BY AMERICAN PRESS ASSOC lATION p-----zatlan ir Altata, šiaurinėje naujų
šaudyklėms
šū
auksorių trustas. Generalis vaisių. Arti dviejų trečAtletai Ryme sveikina šv. Tėvą.
Meksikoje, pabėgo jieško- vį.
Savo patyrimus jis
advokatas tyrinėja taip-pat dalių sumažinta muitas
dami apsaugojimo gyvas darė su sena šaudykle, pa
Po Šventojo Tėvo pasveikimui bene tai ypatingiausioji buvo audijeneija, ku National Packing Company nuo vilnonių drapanų, ypaties ant Suv. Valstijų laivo dirbta 1830 m. Į šūvį jis rių Popiežius suteikė 5,000 atletų. Atletai pasveikino Šventąjį Tėvų ir apturėjo
dalykus, su kurios pagalba ringai prastesnės rųšies, in
Beanfort. Maištininkai at supila juodus miltelius. Re
jo palaiminimų.
Chicagos mėsos pakūotojai iki vienam trečdaliui nuo
griebė taip-pat Piedras Ne gėtojai nusistebėjo neišvydę
(bovelniniųį)1
buvo sudarę mėsos trustų. medjvilninių
gras, pirmiaus buvusį jųjų nei kibirkšties, nei dūmų.
Anglių trustas taip-pat jau drapanų. Taip-pat iki 1-am
sostapilį.
Kulka, kuri buvo ilga nulė
Žemės drebėjimas
Saragossoje ūkio vedėjų suoti; apie kitus gi Italijos Į
į rankas suimta. Pirmoji trečdaliui sumažinta mo
kė tiesiog į vietų, nedary susirinkime stambus nuta kraštus nemini.
Panamoje.
Yuan-Shi-Kai Kyniečių dama jokio lanka. Rogozea rimas buvo padarytas, bū
Žemės drebėjimas spalių byla padaryta Readingo kestis už įvežimų molinių ir
kompanijai. stiklinių išdirbinių.
sako dar išradęs ir patran tent reikalauti nuo valdžios
į pirmų dienų neįžeidė Pana Geležinkelio
Prezidentas.
Piniginis bilius.
mos kanalo, bet jeibių pri Kitų auglių kompanijų by
Spalio 6 d. Pekine buvo kų, kuri neatsieis daugiau, sustabdyti karę ir užsiimti
Prezidentas
Wilsonas
at

Anglų laikraščiai apie f
los seks vėliau. Demokra
išrinktas Kynų Respubli kaip 300 frankų arba $60; pakėlimu gerovės Ispanijo likęs naujojo tarifo darbą, dirbo apielinkėse, ypatin
tarifą.
tų vadai pataria Viešpati
kos prezidentu Yuan-Shi- jų galės panešti du žmo je, kuriai gręsia subankru- visa energija imasi ir prie gai provincijoje Los Santos
kur pačiame Los Santos jai paimti visas anglių ka The Cronicle” rašo, jogei
Kai, penkeriems metams. nės; patranka galės šūvį tij’mrs.
įvedimo
naujo
piniginio
mieste sugriovė Valstijos j syklas, . tačiaus V ilsonas naujo tarifo įvedimas Val
Jis gavo 507 balsus, trečia nešti keturias mylias.
biliaus. Tam tikslih jis ke
minus ir policijos butų. šios projekto dar nesvarstė, sčiuose daro opokų ekonome rinkime; du trečdaliu
tina
padaryt?
visų
eilę
pra

Danijos
karalius
serga.
$30.000 kelionė per
Taurisircoje Villaz sugriovė jis svarstė tik paėmimų Vai miškoje ir politiškoje Suv.
reikalaujamųjų balsų. Yuan
kalbų
įvairiuose
Valstijų
Karalius Gustavas sun
Atlantiką.
tris namus. Macaracat’e ir stijos nuosavybėn telegra- Valstijų istorijoje. Prezi
-Shi-Kai yra p i nu a s pre
kraštuose.
Bankininkai,
gir
kiai serga. Laike 24 pas
Los Tablas sugriuvo baž phų ir telefonų sistemos, dentui Wilsonui pervedi
zidentas naujos respublikos Aviatorius Cl. Graham
dėti,
skleidžia
atsiliepimus
kutinių valandų liga eina
nyčių bokštai. Apie 150 Generalio advokato nuomo- mas naujo tarifo yra tai
ir pirmas prezidentas Ky White rengiasi perlėkti At
tarpe
žmonių,
su
tikslu
su

blogyn ir sosto įpėdinis ta
ne paėmimas geležinkelių didelė asmeniškoji pergalė.
liuose. Jis gimė 1859 m., lantiko vandenynų aeropla
laikyti bilių. Neveizint į mylių į šiaurį nuo Panamos Valstijos nuosavybėn turė Baltuosiuose Namuose nuo
po
paskirtas
tuomlaikiniu
provincijoje Ho-Nan. Vi nu. Jis sako, kad $30,000 valdytojumi.
tų viską pasitikima, kad jis truko povandeninis telegra tų labai blogas pasekmes. laikų Abraomo Lincolno
jam
užteks
pasidirbimui
sų savo gyvenimų tarna
visgi pereis prieš naujus fas jungiantis su Vidurine
dar nevaldęs taip žymus
lakūno
ir
lėšų
kelionės
pri

ir Pietine Amerika; bet tai
vo Valstijai. Turėdamas
metus.
nĮ
Uždraudimas
katalikams
Naujas
Tarifas.
žmogus. “Daily Grafic” gimažas dalykas, nes vra ki23 metus buvo išsiųstas kai dengimui.
Ryme.
tos povandeninės linijos te Penktadienio vakare, 3! ria Wilsonų už nepaprastai
po Kynų ambasados narys
Rooseveltas medžioti
d. spalių prezidentas Wil- žymų jo darbų ir sumanylegramoms siųsti.
Popiežius nustojęs pasau
į Koreų. Ten išbuvo 12 me Ispanijai gręsia piniginis
rengias.
sonas padėjo savo parašų' mo tarifo nuopelnų jam
badas?
linės valdžios Ryme išleido
tų, kol kilus karei tarp ky
Ex-prezidentas Roosevel 5,000 Bankierių Seimas. po naujuoju, Undcnvood— pripažįsta.
Spalio 3 d. karalius Al encyklikų draudžiančių Ita
niečių ir japonų netapo ištas rengiasi į Pietinę Ame
Bostone, 6 dienų spalių, Wilson, tarifu. Naujas ta
fonsas
XIII pirmininkavo lijos katalikams dalyvauti riką medžioti. Išvažiuosiąs
teu išvalytas. Kynuosna
Padėkos diena.
grįžęs užiminėjo įvairias vie gabi neto posėdyje, kuria4 politiškuose rinkimuose. Po pusėje Gruodžio ir grįšiąs pradėjo savo 39-ų metinį rifas pradėjo veikti nuo
Ulinojaus Valstijos pilie
tas iki 1902, kuomet tapo me ministeriai svarstė vieš piežius Pijus X pirmasai tų pabaigoje Kovo. Apsilan Seimų Amerikos Bankierių penktadienio pusiaunakčio.
Patvirtinęs tarifų prezi čiai rengiasi siųsti memouždraudimų prašalins kai- kys Brazilijoje, Argentino Susivienijimas. Čia išeis
valdžios ministeriu patarė patijos stovį.
eikštėn kaip Amerikos Ban- dentas prabilo, dėkodamas rijalų prez. Wilsonui, kad
ju. Veiklus buvo laike ar Finansų niinisteris pažy kuriose Italijos šalyse, kur je, Ch'li ir Paraguajuje.
kieriai žiuri į prezidento senatui ir atstovams už Padėkos Dienų, nuo pasku
mijos reorganizacijos ir pa mėjo, jogei praėjusiais me kandidatai katalikai stojo
darbų.
Išreiškė tiniojo ketvergo lapkričio,
Planų Rooeevelto ekspe- Wilsono rengiamąjį pinigi- puikų
skesniuose laikuose tapo tais valstijos skola padidė dabar priešai socialistus ir
džiaugsmų,
jogei
ilgai jo perkeltų ant 19 d. lapkričio
Paskalos dicijai nustatė kun. J. A. Į nį bilių. Bankierių komisiįtekmingiausiu Viešpatijoje jusi, būtent karė su Morok- anti-klierikalus.
vyru. Anksti 1912 jam bu ko uždėjo $30,000,000 sko ėjo, jogiai uždraudimas bus Zahn, misijonorius šv. Kry jų parengė ir palyginamąjį gaivinamos svajonės paga paminėjimui 50 metinių su
vo suteikta valdžia sutaisy los. Laukiama, jogei 26 d. nuimats ir nuo rinkėjų Ry žiaus Kongregacijos iš Wa- raportų tame dalyke. Su lios įvyko ir žmonėms taps kaktuvių garsios Lincolno
Šis mokytas sirinkime dalyvavo arti 5, padarytas didelis patarna prakalbos Gettvsburg. Tam
ti išlygas atsižadėjimo So spalių, parlamentų atida me. Bet “Osservatore Ro shingtono.
sto Ciecoriui, ir sutvarkyti rant, opozicija pasipriešys mano” Vatikano organas gamtor tyrinėtojas pažįsta 000 Bankierių, kurie per vimas. Tačiaus, naujo tari tikslui Ulinojaus guberna
respublikoniškųjų valdžių. tai karei. Liaudis jau tų praneša jogei Rymo Katali gerai visus Pietinės Ame statų 14,000 Susivienijimo fo priėmimas, tai esą, tik torius ketina sušaukti ir
pusė atlikto darbo, tai tik konferencijų. ,, *
bankų.
kams bus uždrausta *bal- rikos tyrumus.
Neužilgio jiaskui jis buvo priešingumų ir išreiškia.
i

y
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DSAūSAS

Spalių (October)' 9, 1913.

kalbanle Rąžančiuj e, irgi ne stymo pavaldinią į perso veria musų kooperatistams sunkiau. Gauti lekcijų uni “Nariais talkininkais va dar negalima.
I
juo
pasistebėti.
žmonių sumanytąjį malda. nas gratas et ingratas, ir
versiteto mieste reikia dide dinasi žmonės, kurie moka Per visuotinį susirinkimą
Salėje
liaudies
dirbinius
lės protekcijos, o pasitrauk kasmet mažiau, kaip 10 r., kovo 23 d. 1912 m. priimta
Čia randame žodžius, ku visai nepriklausantįs nuo
tvarkė
artistai
Rųščic
’
as
ir
ti iš miesto ir uždarbiauti bet nemažiau, kaip 1 r.” šioki sąmota 1913 metams:
sveikino švenč. Panelę elgimos sulig ūpo bei pa
^Lekcija ir' • riais
Žmuidzinavičius.
Kiekvie

Pajamos:
Aniolas .Gabrielius, švento šalimą asmeną intekmės.
provicijoje taip-pat ne visai (§ 6).
na
gubernija
pažymėta,
ji Elzbieta įr žodžius Baž Visi a. a. Vyskupą Kas
patogu ir naudinga.
651 r. 08 k.
Nariai talkininkai drau Likučiai
priešakyje
dviejų
kalbų
pa

Pagaliaus, kas nežino, gijos susirinkimuose neturi Narių įnašos 1300 r. — k.
Evangelija nyčios. Kalbėdami ta ’ mal parą augštai gerbė ne tik
rašais:
rusų
ir
lenkų,
gilu

kiek
tos lekcijos duoda pel sprendžiamojo balsų, ir ne %% ir aukų
dą garbiname Mariją la dėl jo rimtumo Ir dievobai
100 r. — k.
biausia už visus Dievo su mingumo, bet ir dėl nepa moje, viršum ant sienos pa no, — juk kitą syk ir žmo gali būt renkami valdybon”
Išlaidos:
tvėrimus ir prašome Jos prasto jo meilingumo ir tei rašyta rusiškai, lenkiškai ir niškai pragyventi negalima. (§ 7).
Stipendijoms
1500 r. — k.
lietuviškai.
DVIDEŠIMTS ANTROJI užtarimo.
Tam išrodyti pažvelgkime į Žiupsnelis žinių iš “Moty- Pašalpoms
singumo.
385 r. — k.
NEDĖLIĄ PO SEKTiesa, per visą Rąžančią Meilingai jis priiminėjo Daugiausia eksponatų iš musų atgimimo istoriją, iš
Atsarg. kap.
115 r. — k.
nelės” praeities.
’
MINIŲ.
tos pačios maldos vis atsi su reikalais kiekvieną pra dėta Vilniaus gubernijos margintą jaunų vyrų ne Sumanymas įsteigti “Mo Mažos išl.
51 r. 08 k.
Lekcija. — Filip. I, C— kartoja; bet atsiminkiihe, šytoją, ar tai poną ar kai skyriuje, kuriame daug pa krologais.
tynelę” kilo daugiau, kaip
ką
pasakė
V.
Kristus,
jog
Todėl
visuomenė,
kuriai
mietį, ar klenoną ar vikarą, sidarbavusi p. Končaitė.
II. —> Broliai: Turiu viltį
prieš 10 metų. Liepos m.
Išviso
2051 r. 08 k..
meldžianties
ne
to
reikia
žiu
privalo
rūpėti
savo
likimas
apįe tą patį, ’jog <. kursai
nuoširdžiai ir kantriai vi Savo juostomis ir audimais
1903 m. kuopelė inteligentų
Taip maž-daug išrodo
rėti,
kad
kuodaugiausia
įvai
ir
ateitis,
negali
nesirūpin

jis
labaį
panašus
į
Kauno
pradėjo jumyse gerą darbą,
sus išklausydamas ir nie
pasižadėjo dėti po kelius “Motynėlės” veikimas.
rią
maldą
atkalbėti,
nes
ži

ti
savo
moksleivija,
kuri
pa

gubernijos
skyrių:
tie
pa

kados nei ant sprindžio nuo
pabaigs iki Jėzaus Kris
nigais sušelpus neturtin- Pagaliaus negalima nuty
no
Dievas
ko
mums
reikia,
šaukta
tai
visuomenei
dar

tįs
raštai,
tos
pačios
spal

principo “audiatur et altetaus dienos. Kaipo ir prinigais sušelptus neturtin lėti kai-kurių dalykų.
pirm
negu
Jo
prašome.
Šv.
buoties
ir
jai
savo
mokslo
vos.
ra
pars
”
neatsitraukdamas.
Įflera man, idant tai išma
gus moksleivius. Taip pav.,
Pirmiausia, indomu žino
Kauno gubernijos sky vaisius teikti. Musų inteli nuo liepos m. 1903 m. iki ti pasaulinių skaičių, prisi
nyčiau apie jus visus, dėl Ražančiaus maldos tokios
A. a. Vyskupo Cirtauto riuje išstatyta tik trečia da gentija privalo stengties, 1904 metų galo sudėta 522 dėjusių prie “Motynėlės”.
to, jog jus turiu širdyje ir gražios ir augštos, kad nei
kiek
nenusibosta
jeigu
prie
kūną parvežė iš Berlino lis viso to, kas buvo atsių kad lietuvių moksleivijai rub. 50 kp.
mano kalėjime, ir apsigyni
Tai aiškiausia rodo ši lente
ją
pridėsime
dar
ir
apmą

nebūtų
trukdomas
mokslas
Kaunan ir 22 rugsėjo palai sta; mat, nebebuvę vietos
me ir evangelijos patvirti
Per 1905 metus sudėta lė:
i
stymą
to
ką
męs
kalbame.
“
kova
dėl
būvio
”
.
dojo Katedros požemiuose. kur išdėti.
nime, jog jus visi esate ma
728 r. 35 k.
Kiek
Pasalin
Kiek
Nariu
pasauli). nuošim
■kaičj Kunirų
Metai
Yra
net
ir
patariama
dau

Jautresnioji
inteligenti

no džiaugsmo draugais. Nes
Per 1906 metus sudėta 1907
Iš Gardino gubernijos dir
2,S%
71
69
2
Dievas yra mano liudyto giau atidos atkreipti į ap Vilniaus vystau). admini biniuose matyti daug pana jos dalis ir rūpinasi tuo, 600 r.
—
—
—
75
1908
2,2%'
92
2
jas, kaipo j ūsą visą geidžia mąstymą tą paslapčią, iš stratorius nori atsistatydin šumo į Kauno gubernijos steigdama organizacijas, tu
(Žiur. “Vilties” No. 15, 1909
94
kurią
sudėtas
Rąžančius,
ne
—
—
ti. “Wid. Justo.” korės- dirbinius; tik jau labai žy rinčias tikslą šelpti mo 1907 m.)
118
118
1910
Jėzaus Kristaus viduriuose,
94
96
' 2
1911
2,1%
ir meldžiu to, idant j ūsų kaip į pačius maldą žodžius. pondencijoje iš Rymo pra mu ir savotiškų ypatybių, ksleiviją.
Oficijaliai
gi
draugija
pra
96
96
—
1912
>—
Tos organizacijos yrą jau
meilė daugiau gausintųsi Juk tos paslaptįs tai ne kas neša, kad buvusis ten rugp. — gudiškumų. ,
dėjo gyvuoti nuo sausio 27
pažinime ir visiokiame iš kita, kaip Evangelija, su mėn. pabaigoje Vilniaus Išviso liaudies pramonės daug gero padariusios, bet d. 1907 metų, kuomet vy Liūdni skaičiai Kuo juos
manyme, idant darytumite trumpintas tikėjimo mok vyskupijos ( administrato ypatybėmis galima butų pa jos dar daug daugiau galėtų riausybė patvirtino įstatus. išaiškinti? Ar pasaulinės
geriausius daiktus, idant slas. Ją apmąstymas min rius kun. K. Michalkevičius dalyti paroda dviem sky padaryti, jeigu platesnioji Įsteigiamasis susirinkimas katalikių inteligentijos sto
butumite tikri ir be pažeidi tį ir širdį prie Dievo kelia. prašęs Rymo kurijos leisti riais: iš vienos pusės, Min visuomenė labiau jomis rū buvo vasario 21 d., 1907 me ka? ar neužjautimu “MotyKalbėdami tat per tą mė jam atsistatydinti, kadan
pintųs ir palaikytų.
mo Kristaus dienai, pripil
nelei”? ar tiesiog nedova
sko,
Vitebsko
ir
Mogilevo,
tais.
dyti vaisių teisybės per Je- nesį šv. Rąžančią paveski gi jį nuvarginę lenką-lie- iš antros — Kauno ir Vil Prie tokių organizacijų
notinu nežinojimu, kad eg
Nuo
to
laiko
“
Motynėlės
”
me
Dievui
savo
reikalus,
priguli,
ir
“
Motynėlė
”
.
Ši
tuvią
vaidai.
Tečiau
kuri

zų Kristų ir Dievo šlovės ir
zistuoja “Motynėlė”? —
niaus; Gardino gubernija,
veikimas
šitaip
išrodo:
ypač
dūšios,
reikalus
Baž

draugija
jau
įžengė
į
sep

ja
jo
dimisijos
nepriėmusi.
galybės.
tai kaip ir vidurys tarp tų
Metai Nar. skaič. Pajamų sunku spėti
nyčios ir visos žmonijos.
tintus
savo
oficialio
gyveni

Toliaus reikia paminėti,
dviejų skyrių.
896 r. — k.
1907
71
mo
metus,
tačiau
platesnio

Evangelija.—Mat. XXII,
Žemaičių vyskupija. Že
Kauno gubernija skiriasi ji visuomenė lyg jos ir ne 1908
823 r. 50 k. kad prie “Motynėlės” pri
75
15 — 21. — Anuomet paėję
maičių vyskupijos bažny nuo kitų gubernijų savo
1909
94
2234 r. 91 k. sidėję labai mažas kapelio
farizėjai sudėjo rodą, idant
žino,
nepažįsta.
čiose paskelbtas įsakymas ypatinga tvarka, kurioje
1966 r. 03 k. nų skaičius. 1912 metais
118
sugautų Jezų kalboje. Ir
“Motynėlės” tikslas — 1910
apie išmetimą iš kunigo matyti p. Žmuidzinavičiaus
2378 r. 28 k. iš 96 kunigų buvo tiktai
1911
96
“
suteikti
pašalpą
talentin

nusiuntė
pas
jį
mo
luomo kun.
Stanislovol ranka: tarytum lietuvių
1912
96 1493 r. 77 k. du kapelionu.
giems
lietuviams
ingytį
kintinius savo su EroDombrovskio, nuteistojo ka dailės parodos kopija — vi
Stud. Kaz. B.
1912 m. veikimo apyskaita.
— “Viltis” —
augštajam
specijaliam
mo

Uijonais,
tardami: Mo
lėjiman dėl netikrojo kuni sa sudėstyta artistingai, žen
Tikrųjų narių buvo 96.
kytojau, žinome' tave esant
gaikščio Oginskio palikimo klu artisto ypatinga skonis. kslui”. (Žiur. 1 įstatų §).
Narių šelpėjų 35.
MIRĖ ŽEMAIČIŲ
Iš šitų žodžių aišku, kodėl
įeisiu ir Dievo kelią moki
paliudijimo.
Be
to
ir
patįs
dirbiniai
— “Viltis” —
VYSKUPAS.
daugelis prašymų palieka
nantį teisybėje, o nežiūrintį
Pajamos.
daug
įvairesni ir dailesni, atsakytų, nes “Motynėlė”
nei ant keno, nes neveizdi
Žemaičių Vyskupas Kas
negu kitų skyrių; junti kaip gali šelpti tik einančius Antram semestrui
KORESPONDENCIJOS.
| žmogaus asmenį. Pasakyk
peras I Felicijonas, sunkiai
1912-1913
mokslo
ir
naujos,
atgimstančios
iš
augštąsias mokyklas.
tat mums, kaip tau rodos,
susirgęs, rugsėjo pradžioje
344 r. 31 k.
senovės apmatų, kultūros
“Motinėlė” šelpia “abie metų liko
Br pridera mokėti donę cie- išvažiavo iš Kauno užsienin
PHILADELPHIJĄ, PA.
Tikrųjų narių įna
pūstelėjimą.
jų
lyčių
katalikų
tikėjimo
eoriui, ar ne? O Jėzus pa
gydytus. Berline Jam darė
šos
1050 r. — k.
Puikiai pasitiks svečius.
Pačiame salės gale, ant jaunuomenę, be atžvilgio į
žinęs jų piktybę, tarė: Veid sunkią operaciją.
Išpra
estrados, randasi p. Bren išsirinktąją mokslo šaką, Šelpėjų įnašų ir
Nors soeialistų organas
mainiai, kam mane gundo
džių rodės, jog operacija
aukų
420
r.
24
k.
šteino
rinkinių
skyrius.
Sa

“Kova” ir buvo paskelbęs,
arba specialumą” (§ 17).
te? Parodykitė man donės
pavyko ir Jo Malonybė pa Pirmoji Lietuvos ir Gudų vo retenybe jis be nebus
Atsilyginimų
105
r.
—
k.
jog Philadelphijos lietuviai
Prie stipendijos paskyrimo
pinigą. O jie atnešė jam
sveiksiąs. Bet štai telegra krašto mažosios pramonės įstabiausias.
%%
18
r.
53
k.
Surinkta
jo
šaltai mano priimti Liet?
žiūrima “į kandidato gabu
skatiką. Ir tarė jiems Jė fas Kaunan atnešė liūdną
ir liaudies dirbinių paroda. esą daugiausia iš Žemaičių
Dailės ir Mokslo Dr-jos de
mą, į jo medžiaginį padėji
zus: Keno yra šitas paveik žinią, jog Žemaičių Vysku
Išviso
1938
r.
08
k.
Pirmą
kartą
steigiama
to

krašto:
rašytos
verpstų
len

legatus, bet tuoj nekoksai
mą ir į priderėjimą prie lie
slas ir parašas? Tarė jam:
pas rugsėjo 17 dieną mirė. kia paroda
Išlaidos
Vilniuje,
ku

tutės,
verpiamųjų
ratelių
Philad. tautietis, per “Tė
tuvių tautos”. (§ 18).
Ciesoriaus: Tuomet tarė Žemaičių Vyskupija paliko
rioje
išstatyta
eksponatą
Stipendijoms
1150
r.
—
k.
lentelės
kuodeliams
pririš

vynę” atšaukė, kad Philad.
“Motynėlės” turtas susi
jiems: Atiduokitte tat cie
našlaitė, neteko savo ge net iš šešių gubernijų, taigi, ti; tokios lentelės paveiks
Pašalpoms
120
r.
—
k.
mano labai prilankiai pri
deda:
soriui, kas yra ciesoriaus,
riausiojo Ganytojo.
Pašto
ir
kansakytum,
visiems
butą
inlas
dailina
parodos
afišės
imti svečius. Ir teisybė.
a) iš Draugijos narių įna
t> Dievui, kas yra Dievo,
celarijos
rei

Iš Berlino Jo kūną at domu pažiūrėti, kiek dar vidurį.
Kadir iki šiol mažai ką
šų;
kalams
17
r.
—
k.
veš Kaunan ir čia palai yra užsilikę bendros dva
Gerai įsižiūrėjęs kiekvie- b) iš Draugijos narių ir
skelbėmės, vienok karštai
Spalių mėnuo — šv. Ra
dos greta kitų mirusiųjų Že sios ženklų dirbiniuose tų nan sodiečių skypun, aiš
darbuojamės tuose reika
pašaliečių aukų jau tai pi
žančiaus mėnuo. Jis yra
tautų,
kurios
gyveno
tuo
maitijos vyskupų.
Išviso
1287
r.
—
k.
kiai pastebi savotiškų jų nigais, jau tai daiktais.
luose. Čia pirmiausia bu
paskirtas kaip ir gegu
pačiu
politikos
gyvenimu
Liko
antram
seŽemaičių
Vyskupijos
val

pramonės privalumų. Bet Taip-pat iš palikimu testa
vo išrinkta keletas delegatų «.
žės
mėnuo
ypatingam
semestrui,
1912-13
kelis
šimtus
metų.
Paroda
dytoju
Jo
Malonybės
Že

apie
tai
skyrium
ir
plačiau
lankyties į visų draugijų ir
Dievo Motinos garbinimui
mentų.
atsidarė
rugsėjo
1
d.
sekmokslo
m.
651
r.08
k.
maičių
Vyskupo
Kasparo
praverta
parašyti.
V.
klubų mitingus, kad paža
c) iš pelno Draugijos ren
kalbant kasdieną tą puikią
— “Viltis” —
m&dienyj,
vadinasi,
kada
1912
metais
“
Motynėlė
”
Cirtauto,
išvažiuojant
už

dinus, idant visos draugijos
giamųjų teatralinių vakarų,
maldą — Rąžančių.
visi
žmonės
esti
paprastai
turėjo
9
stipendijatus
ir
su

sienin,
buvo
paliktas
kuni

išvien
darbuotųs priėmimui
literatinių skaitymų, viešų
Tėve musų... Sveika Ma
“Motynėlė”
liuosi.
Žmonių
atvyko
ati

teikė 4 moksleiviams' pa gerb. svečių, atvykusių iš
rija... Garbė buk Dievui Tė gas P. Barauskas.
lekcijų ir koncertų.
darymo
iškilmėn
betgi
ne

Žemaičių vyskupija nete
Mokslf.s reikalauja daug
vui... vis tai prakilniausios
d) iš pinigų, surinktų pa šalpų. Dar 13 prašymų pa tėvynės Lietuvos, Vilniaus
daug,
gangreit
vien
tie,
ku

ištekliaus. Kas met pas sirašomaisiais lakštais ir likta be atsakymo: 9 dėl Mokslo Draugijos 'atstovus,
musą maldos, iš kurių su ko savo Ganytojo, Vyskupo
rie gavo steigėjų komiteto mus atsiranda* vis daugiau knygutėmis, tam tikslui iš pinigų stokos ir 4 prisilai dr. J. Basanavičiaus ir ad
Kasparo I Cirtauto.
dėtas Rąžančius.
kant 1 įstatų §.
Lietuvią tauta neteko pakvietimą. Antra vertus, ir daugiau norinčiųjų ingy duodamomis ;
‘Išmokvkie mus melsties’
vokato M. Yčo. Susiorga
nedidelė
ir
iškilmė
tebuvo:
1913
metams
užstojus,
vieno
geriausiąją
savo
sū

ti
mokslo.
Dauguma
tų,
prašė vieną kartą V. Kris
e) iš pinigų, grąžinamų
nizavo apie 30 dr-jų, kiek
orkestrą pagriežė “Bože ca- kurie mokosi vidurinėse draugijai praturtėjusių sti- Motynėlės” turtas taip iš viena išrinko po 2 delegatu.
taus mokiniai! Ir Geras Mo nų.
rodo :
kytojas atsakė: štai kaip
Nabašninkas
Vyskupas i)i« chrani”, pasakė kas, mokyklose, nori pasiekti ir pendijatų. (Sulig §10).
Neprisidėjo tik keletas ma
kad
paroda
atidaryta,
ir,
augštąją mokyklą. Bet tai “Motynėlės” nariu gali
1. Likučių 651 r. 8 kap. žesnių organizacijų, žino
reik melsties: “Tėve musą, buvo dideliai brangus lietu
2 specijalis 300 rub. mi ma cicilikų, bet tai nesvar
kursai esi danguose, švęs- vią katalikų Vadas, ir kiek jau visa, — jokių prakal ne visiems pasiseka ir daž buti “pilnametis katalikas
bų
nebuvo.
niausia dėl tokių priežasčių, arba katalikė be luomo ir rusio kun. Dailidės kapita bu; mažas tai ženklas, pa
kis vardas Tavo... Kokia gi vienas lietuvis liūdi ir ver
kita malda gali Dievui la- kia dėl jo mirties.
Parodos eksponatai, uži kurios visai neturėtų už visuomenės stovio skirtu las, susidedąs iš 6 bilietų našiai, kaip išsėmus iš šuli
po 50 r., padėtas draugijo nio keletą šaukštų vandens.
bjau patikti už tą, kurią Jis
Nabašninkas Vyskupas, ma visą miesto salę. Žemai, stoti kelio norintiems mok mo” (§ 2).
pats mums nurodė? Tat su kaipo Lietuvoje gimęs, Lie pačioje salėje, liaudies dir slo. Tos priežastįs dažniau Narių esti: garbės, tikrų je su sąlyga, jog prie pašal Rugsėjo 21 d. buvo visuo
didele pagarba turime ją tuvoje augęs, Lietuvoje mo biniai išstatyti gubernijo sia — neturtas.
jų ir talkininkų (šelpėjų) pos suteikimo duoti pirmo tinas delegatų mitingas. Su
nybę žmogui, aukotojo nu žinojus laišku per “Tėvy
kalbėti.
kslus išėjęs, čia Bažnyčiai mis pagal sienas, o salė in-ei Iš namų neaprupintas pi (§3).
Fridrikas Soulie, garsus tarnavęs, kaipo pačios mu mis, pagal durų p. Moh- nigais, privalo studentas
“Garbės nariais pripažį rodytam.
nės” redak., kad svečiai
19 šimtmečio rašytojas už są tautos
3. atsargos kapitalo 100 r. Philadelphijoj viešės dvi
sąnarys, gerai lienės audimai. Viršum, ga pats gelbėtas ar tai lekcijo stami visuotinio draugijos
augintas buvo be tikėjimo. galėjo suprasti ir naujuo lerijoj, išsidėsčiusios viso mis, ar kitokiais budais. narių susirinkimo tie, ku 4. 185 rub. atsargos kapi dieni, 5 ir 6 spalių. PersiJam sunkiai susirgus jo pri sius šios gadynės uždavi kios prieglaudos su savo Tiesa, daug baigdavo savo rie draugijos kason įnešė talo visuotinio susirinkimo skvrėm į dvi dali. Pietų
žiūrėtoja sesuo-vienuolė kar nius ir galėjo pasekmin- auklėtinių dirbiniais. Ypač mokslus, tačiau reikia pažy gausią piniginę auką arba kovo 10 d. 1911 m. nutari (South) dalyje svečiai bus
tą atsiklaupus prie jo lovos giausia juos išrišti.
ten indomąs yra kunigo mėti, jog baigdavo, nuskau- savo darbais atnešė draugi mu.
priimami spalio 5 d., pra
meldėsi. Fridrikas klausė.
5.
10,000
rub.
procenti

Visi nabašninko Ganyto Dyakovskio įstaigų skyriai. dę patį mokslą. Tiek ener jai žymią naudą”. (§4).
kalbos bus laikomos New
Kuomet sesuo pakalbėjo jo įsakymai ir paskyrimai Priešsalyje įsitaisė lenkų ir gijos, tiek laiko juk reikė
“Tikraisiais dr-jos na niais popieriais, sudėtais Liric Hali ant 6 ir Carpen‘Tėve mjisą’ jam taip tai buvo artimiausi krikščio žydų knygynai, taip-pat ir davo išaikvoti tai “kovai riais liekti žmonės, kurie draugijoje 500 m. Žemaičių ter gatvių, 4 valandą vaka
patiko, kad vienuolė turė niškos teisvbės idealui, kai- “Lietuvos Ūkininkas” su, už būvį”, tuo tarpu, kito įneša kasmet draugijos ka vyskupijos atminimui, vy re. O spalio 6-tą d. garbus
jo išmokinti jį tos maldos, po visada griežtai paremti savo leidiniais, p. Šklenni- kioms sąlygoms esant, gali son visuotinio susirinkimo skupo Giedraičio vardo sti svečiai bus su didele iškil
kaip mažą kūdikį. Tai bu tam tikrais kanonais ir to kas, uolusis kooperatistas, ma butų buvę daugiau pasi paskirtą mokestį, nemažes pendijai. Kol aukotojas me pasitinkami, Lietuvių
vo pradžia Fridriko atsiver dėl pilnafTiuosi nuo asme su kooperacijoą reikalų li mokinti.
ni, kaip 10 r., arba vienkart gyvas, nuošimčiai turi buti Bendrovės svetainėje, ant
timo į tikėjimą.
Pastaraisiais laikais ir ne mažiau, kaip 100 r?* jam grąžinami, — todėl tuo AJleghany avė. ir Tiltony
nišką simpatijų ir antipati teratūra ir diagramomis.
“Sveika Marija”, kurią jų, nuo subjektiviško skir- Jo skyreli yra yč indomus ir užsidirbti. pasidarė kur-kas (J »)•
•;
im kapitalu naudoties kol-kas gatvių, kur dalyvaus apie

Spalių

(Octuber)

9,

3

1913.

progos Piln. Blaivybę platins vi
13 ar 15 draugijų, kurių nė turės būt išpuošta įvai nors ratelį. Sumanymas tainė. Vieta planojamam
sokiais budais: prakalbomis, raš
pavyko: jos ir sutvėrė drau namui jau yra. Gale baž
vardus ir aukas paminėsi riais žolynais.
tais, paskaitomis, atspaudintais
Šv. Cecilijos skaitlingas gijelę vardu “Jaunimo Siu- nyčios yra nupirkta 3 na
me:
atsišaukimais ir tt.
mai kaipo nuosavybe pa
1. Bendrovės korporacija choras linksmins susirinku vinelio ratelis”.
Agitatoriais paskirti šie asIš pirmo vakaro susirin rapijos jau seniai dėl to rei LIETUVIŲ PILN. BLAI ka. Trumpai prakalbėdama*, pa menįs: J. Aleksa Baltimore, Md.,
prižadėjo svetainę duoti už sius dainomis ir tt.
Šios dr-jos paskyrė au kusiųjų įstojo aštonios mer kalo ir skola jau išmokėta; VININKŲ SUSIV. SĄNA skatino visus Delegatus ir sve P. Lapelis Orehard Lake, Mich.,
dyką, delegatai. S. MasicT. Kizevičius,
Mikutavičius it
kų Tautos Namams Vil gaitės, ir išsirinko valdybą. tuos namus nugriovus bus RIAMS
PRANEŠIMAS. čius suvienytomis spėkomis dirb
kas ir K. Škaparas.
K.
Madžiarskas,
Minersville,
Pa.,
ti
blaivybės
dirvoje.
Paminėjo,
Pirmininke, Elzbieta Braš- pakaktinai vietos mokslai2. Šv. Jurgio Kar. dr-ja niuje:
kun.
A.
Briška,
kun.
F.
B.
Se
Pastarajame
Piln.
Blaivininkų
ik
ad
praėjusių
metų
blaivybės
vei$ 25.00 kaitė, sekr. Magd. Andri- nei su svetaine.
iš savo iždo nutarė paauko Dr-ja šv. Jurgio
Seime įgaliotas, “Draugo” lei-Į kimas Lietuvių tarpe, buvo kur- rafinas ir p. A. Pocius Chicago*
5.00 liunaitė, kasin. Paulina SriBaigiant susirinkimą bu dėjų susivažiavime įnešiau šiuos kas gyvesnis, kaip* pirmiausi 111., J. Lisauskas, kun. šeštokas,
ti $100.00, deleg. K. Stapo- Šv. Uršulės dr-ja
bikaitė.
Visos
nutarė
mo

Nutarė
nupirkti
po
sieksnį
vo išrinkti kolektoriai eiti P. Blaivininkų reikalavimus
navičia ir T. Dočka.
(rankų plojimas). Paskui pa A. Kazlauskas, £>omicelė Naikintis
siūti,
skaityti
ir
ra

žemės:
šv.
Juozapo
dr-ja;
per
namus
aukų
rinkti
ir
1.
Kad
Lietuvių
Pilnųjų
Blai

3. Liet. Repub. Pegelb.
kvietė eentralinį dvas. vadovų mont, P. Petrą uksienė, O. Germivininkų
Susivienijimo
sąnariai
šyti
lietuviškai.
Mat,
čia
Scenos
Mylėtojų
dr-ja;
šv.
nutarta
kolektavimo
darbas
ger. kun. P. Saurusaitį, atkalbėti naitė New Y.ork, p. A. Gudaitis
3. Liet Repub. Pagelb.
galėtų
gąuti
“
Draugų
”
už
$1.00
maldų prie seimo atidarymo. Silver Creek, Pa. Jonas Šaučiudeleg. J. Mastauskas ir L. Cecilijos choras ir “Žiburė randasi tokių, kurios ma pradėti pravažiavus sve visiems metams;
Dvas. vadovas, taip-pat prakal nas Bridgeport, Conn., kun. Sau
žais ir temoka lietuviškai, čiams Liet. Mokslo Draugi
lio” draugija.
Jura vičia.
2. Kad minėtajame laikraštyje bėjo trumpai, nurodė džiaugsmų, rusaitis, S. Kulikauskas. J. An
Paskutiniame “Žiburė bet tik vien angliškai. Ši jos atstovams.
4. Liet. gvardijos karei
bent dvi skilti (špalti) butų pa kad jau vilties kibirkštėlė vis tanavičius ir J. Kovas Waterviai nutarė aukot $21.00, lio* draugijos susirinkime, tas mergaičių ratelis bus la Kolektoriai liko' išrinkti švęsti blaivybės reikalams.
skaiščiau žiba ir atsigaivina vi burv, Conn., J. Lipko Grand Radeleg. D. Bajurunas ir P, pirmininkui raginant, kad ba naudingas, nes užlaikys šie: Kun. J. Lietuvnikas,, 3. Kad tasai skyrius butų ve suomenėje Piln. Blaivybės klau pids, Mich., V. Mačiulaitis Scrankiekvienas narys pirktų po mergaites ipiie savo tau Juozas Pautienius, Jonas damas L.R.K.P.B.S.A. paskirto sime, nes randa užuojautų kai- ton, Pa., J. Sabaliauskas YuongsTamošaitis.
J. F. A. Karalius, Antanas Ramoš jo redaktoriaus;
kurių prakilnesnių lietuvių šir town, Oliio, M. Juškevičius, Po5. Šv. Juozapato Vysku sieksnį žemės, penki prisi tos.
4.
Kad
“
Draugas
”
netalpintų
dyse. (rankų plojimas). Čia vi quonoek, Conn., kun. J. J. Ja
ka Jurgis Aleksa, Jonas Rė
po dr-ja nutarė aukoti $10. žadėjo pirksią. Apie kitas
straipsnių
priešingų
blaivybei.
BALTIMORE, MD.
kus Alena Sakevičienė, Ona Malonu man pranešti, kad si sustoję kalba maldų, prašyda kaitis Worcester, Mass., Al. Rač50c., deleg. A. Čiurlionis ir dr-jas negirdėti. Tikiuos,
mi Augščiausiojo kad seimas pa kus Montreal, Canada, kun. E.
kad ir jos nepasiliks už Rugsėjo 21 dieną, vieti Saukaitienė.
J. Balinskas.
‘Draugo’ leidėjai vienbalsiai su sisektų; paskui iššaukia kuopų Grikis New Haven, Conn. Mal
6. Draugija Petro Armi pakalyje kitų, stengsis savo nio klebono kun. J. Lietuv Čia pat ant susirinkimo tiko *;u tais reikalavimais.
vina Kelnerienė ir Veronika Gra
Delegatus.
ninko
buvo
sušauktas
pa

tam
tikslui
paaukojo
šios
aukomis
prisidėti.
Taigi
nuo
šio
laiko
‘
Draugas
’
no nutarė aukoti $10.50, de
Centro pirmininkas,
pasiūlo bauskienė iš ten pat. Taipgi sei
yra
ofieiališkas
P.
Blaivininkų
rapijos
susirinkimas
paju

Visur
buvęs.
ypatos:
—
Antanas
Sakeišrinkti
valdybų
seimui
vesti. mas prašo, kad visi Susivieniji
legatai A. Šumanskis ir M.
Susivienijimo
organas.
Visus
dinti išnaujo klausimą apie vičius $25.00, Veronika Pui
Vienbalsiai išrinkti: seimo vedė mo nariai ir šiaipjau visi- mylin
Sabaliauskis.
raštus
skiriamus
blaiv.
skyriui,
ju gerb. kun. V.Karkauskas, per tieji Pilnųjų Blaivybę, keltų agi
NEWARK, N. J.
bažnyčios padidinimą ir dokienė $10.00. Jonas Stan
7. Moksleivių Ratelis
kuris vadinsis “Blaivybės Dir imuoju raštininku, kl. P. Lapelis, tacija prieš alkoholio vartojimų.
“Meteoras” — $10.50, dėl. Žinotina Newark’iečiams. mokslainės statymą. Mat, kus $5.00, Jonas Karalius, va”, reikia siųsti tokiu adresu: antruoju-gi J. V. Kovas. Knygų Knygų peržiūrėjimo komisija
R. Karužas ir^A. DambrauPas mus čia randasi gana porą metų atgal, klebono $1.00 pirmiau yra davęs Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence peržiūrėjimo komisijon: J. Šau- išdavė atskaitų. Knygas atrasta
skis.
daug įvairių dr-jų ir kuo buvo sumanyta, keliems pa $20.00, Magdė Krakauskiu- street, Worcester, Mass.
čiunas ir P. Lisauskas, Maršal- tvarkoje, už kų delegatai centro
rapi
j
onims
pritariant
padi

tė
$10.00.
Taigi
kaip
ma

Naudinga
butų
gauti
koudauJ
ka>
A Kazlauskas. Spaudos ko sekretoriui J. V. Kovui gausiai
8. Draugija “Lietuva” iš pų, priskaitoma arti 30-ties.
ginusia žinių, trumpai surašytų, Į misij0D) gerb. kun. j. Šeštokas,
suploja rankomis.
Frankford’o — $10.50, dėl. Išskiriant keletą, visų tik dinti bažnyčią; ir išvesti toma žmonės tam dalykui apie
veikimų
įvairių
blaivininkų
į
Sesija
II
10 minučių pertrauka.
bokštą.
Po
tam
klebonas
pritaria, jeigu čia pat ant
J. Klusas ir R. Dambrau- slas yra panašus ir tas pats:
m .
kURašant malonėkit rašvti aiš- Į Seimo vedėjas prašo eentro se'
Sesija III.
savyšalpa ligoje ir pagelba buvo jau pradėjęs rinkti susirinkimo keletas pasiroskis.
aukas
tam
tikslui
ir
pra

dė SU aukomis.
Tikimasi kiai negugrudant perdaug eilu. kretoriaus, J. v. Kovo, perskai
Svarstyta įnešimas, kad cen
9. Liet. Klubas iš Frank mirus. Apšvietos srities įžy
tyti
protokolų
II-jo
seimo
Piln.
džia
pasirodė
labai
gera,
nes
ateinančiais
metais
rude

tras įstaisytų mašina krutamiems
čių, ir ant vienos tik popieros;
ford’o — $10.50, deleg. S. miausią vietą čia užima
.
Blaiv. buvusio rugpiučio 23 d. paveikslams ir paskui kuop. norin
vos
keletą
vakarų
pavaikšniop
pasiseks
minėtąjį
už
Kišonas ir A. Meškauskas. “Žiburėlio” dr-ja, kuri gy
Gi darbštus musų kuopų sekre-i1912 m‘ CricaK°’ I1L ir praestl čioms naudoties prisiųstų. Daug
10. S. L. A. 170 kp. — vuoja jau septintus metus. čiiojęs po namus surinko manymą įvykdinti ir prasi toriai pasistengs kuoveikiausiai pilns> atskait* vis* met* veiki' delegatų kalba apie tai įvairiai:
$10.50, deleg. J. Vaivadas ir Jos tikslas: platinti tarp! djaugjiau tukstanties. d(J. dėjus mokslui po vakacijų pagelbėti kuopų sąnariams užsi- m0'
kun. Šeštokas, J. Antanavičius,
A Reika. Kitos draugijos Newarko ir apielinkes lietu Kaip sykis tame laike turė lietuvių vaikai turės progą sakyti musų organą “Draugą”, Sekretorius skaito protokolų; kun. Briška, kun. Saurusaitis; ga
dar nepadarė mitingų, to vių apšvietą ir dorą, ren jo būti Baltimorėje abiejų lankyties lietuviškoj naujoj kad jau visi gautų nuo šito nu toliaus, išduoda pilnų atskaitų lop išklausius kalbų pasirodė,
merio, kuriame pradėta spauz- nuo rugpiučio 23, 1912 m. iki kad dar sunku tai įvykdinti. Kun
dėl dar aukos ir delegatai giant prakalb., perstatymus susivienijimų SLRKA. ir mokslainėj.
dinti neseniai buvusio Blaivinin- • ^9. d‘ ruKpiučio 1913 m. Paaiš- • ge§tokas patarė palikti dar kiLietuvis.
nepaskirta. Iš viršminėtų ir kitokius doros rųšies pra SLA. seimai. Katalikai ir
kų seimo pratokolas.
kėjo, kad per tą laikų įplaukė į tftm
kad gerjaus išgvildedelegatų, 21 rugsėjo laiky mogas. Be to, “Žiburėlio” tautiečiai subruzdo seimus
cent.
kasų
$57.05
met.
narių
duo

Su tikra pagarba,
nūs tų klausimų. Liko atidė
BALTIMORE, MD.
tame susirinkime, išrinkta dr-ja turi įsitaisiusi savo rengti norėdami vieni uM
klės ir $11.80 aukų. Iš viso $68. ta. Vienok seimas patarė kuo
Kun.
J.
J.
Jakaitis,
komisija sutvarkyti visiems knygyną, kuriame randasi kitus puikiau surengti ir P-s Vasiliauskas nori parū
“Blaiv. Dirvos” redaktorius. 85c. Pas kasininkų S. Bandzevi- poms, kurios norėtų įsitaisyti, sa
iškilmingiau
pasirodyti;
dėl
pinti dešimtį šimtinių.
čių buvo per seimų Chicago, III. vo lėšomis, arba pasirandavojus,
reikalams pasitikimo ir pri apie 317 tomų knygų įvai
tos
tai
priežasties
kilo
erpo suvedimo knygų, $39.57. Sy tokius vakarus rengti, ypatingai
“
Juo
bėgu,
juo
šalt
”
,
sa

ėmimo gerb. svečių. Komi raus turinio: apisakų, dai
PROTOKOLAS III SEIMO
kiu sudėjus, yra $108.42. Per tų
sijos pirmininkas S. Masic- nų, gamtos mokslų, istori myderis ir nesusitaikymai ko vokietys, bėgdamas spei Lietuviu Rymo-Katalikų Pilnųjų laika išmokėta: už “bond” ka- pritaikant vaizdelins priešalkovienmarškinis. Panašiai
holinei kovai, kad atitraukus žmo
kas, raštininkas J. Klusas. jos, hygienos, kalbažinys- tarp vietinių lietuvių. Abe ge
vra
ir
su
musu
socialistais
’
Blaivinink
^
Amerikoje
Susivie!
sininko
1912
m.
ir
1913
m.
$7.00;
jodamas apie pasisekimą
nes nuo smuklių.
Prie pasitikimo svečių tvar tės, tikėjimiškų ir tt. •
\
.
nijimo, laikyto New York’e,
už konstitucijų atspauzdinima
kolektos
dėlei
tų
sumišimų
Kuo daugiau jie draskosi,
Skaityti laiškai: nuo Šv. Kazi
Aušros Vartų Liet parap.
kai vesti komisija:- K. Sta- Laikraščiai į “Žiburėlio”
“Draugo” redakcijai $40.00.
—
klebonas
ją
atidėjo
toles

užpuldinėja
savo
laikraš

miero
draugijos Pittsburgh, Pa,,
Išviso
išleista
$47.00.
Taigi
ka

ponavičia, S. Kišonis, J. Lie draugijos knygyną ateinai
Seimas atidarytas Rugpiučio
niam
laikui.
kuri
prisiuntė
įgaliotų komitetų
čiuose
Liet.
M.
ir
D.
Draugi
pas, J. Maslauskas, R. Ka šie: Iš Amerikos: “Drau
19 d. 1913 m. 10 vai rytų iškil soje liko $61.42. Tie pinigai
Šįmet mokslo metams jos delegatus, tuo daugiau mingomis šv. mišiomis, kurias i šiandien yra kasininko p. S. Ban- 'p- A. Kazlauskų ir F. Prolgauskų,
ruža, J. Ivanauskas, A. Rei gas”, ‘(‘Katalikas”, “Vie
ir išreiškė norą prisidėti prie
dzevičiaus globoje.
ka ir Julijonas Maslauskas. nybė Lietuvninkų’, ‘Žvaig prasidėjus nekurie parapi atsiranda aukojančią po laikė centro pirmininkas gerb. Pastaba: Per seimų pribuvo 12 Blaiv. S-mo. Šv. Petro ir Povilo
„
_
Pasitinkant svečius daly ždė”, “Šviesa” ir “Moksl jonįs matė būtiną reikalą $100, po $10 ir tt. Štai Bal kun. Antanas Briška, vikaras šv. ,
draugija iš Homstead, Pa., pri
lietuvių parapijos Chi- . . ,e
,
,T.
.
vaus lietuviškas benas, Liet. eivis”; iš Lietuvos parei pakelti tą klausimą išnaujo, timorėje, ‘pirmeivių lizde’, Kryžiaus
nės ir 45c. aukų. Viso $1.65 ir siuntė įgaliotą komitetą p. A.
cago, III. asistencijoj gerb. kuni
gvardijos kareiviai unifor na “Draugija”, “Viltis”, ir pakeisti pirmesnį užma kas galėjo tikėties, kad kas gų P. Saurusaičio, klebono šv. gerb. kun. Briška perdavė už Bražinską, kad taip-pat nori pri
“Lietuvaitė”, nymą kitu, būtent statyti pirktą sieksnį žemės, išsky Juozapo lietuvių parapijos Wa- ženklelius $45.00. Viso pribuvo gulėti prie šios organizacijos.
mose. ir visų draugijų de “Šaltinis”,
Seimas išreiškė savo pritarimą ir
legatai. Delegatų yra iš “Vienybė”, “Garnys” ir namą mokyklai ir svetai rus p. J. Vasiliauską, kurs terbury, Conn., centro vice-pirmi- $46.65, tuos pinigus priėmė nau užuojautą, ir vienbalsiai tas Drau
jasis kasininkas, gerb. Kun. V.
dirbta puiki viso priėmi “Rygos Garsas”. Pinigų nei. Čia parapijinė mo yra tikras tėvynės sūnūs, ninko ger. P. Lapelio, kl. Cyrill. Karkauskas. Tokiu budu turtas gijas priėmė.
mo ir vakaro tvarka. Po “Žiburėlio” dr-ja pas sa kykla yra įsteigta jau nuo nenuilstančiai besidarbuo Meth. seminarijos Orehard Lake, išneša $108.07. Toliau, centro Ncvvark, N. J. vienas narys,
prakalbų ir aukų rinkimo ve daug nelaiko, jei yra kelių metų, bet atsakomos jąs tautos ir visuomenės la Mich., gėrb. kun. V. Karkausko, sekretorius praneša, kad prie L. pranešė laišku seimui nusiskųsVikaro šv. Juozapo lietuvių para
• rengiamas iškilmingas ban- kiek atliekamų tuojaus pa vietos neturime: tamsu, an bui. Dabar gi p. J. Vasi pijos, Waterbury, Conn. Laike R. K. Piln. Blaiv. A. S. priguli damas, kad jų kuopelėje buvo
skiria kokiai nors tautiškai kšta,, stoka tyro oro, nėra liauskas, pasibjaurėjęs pir šv raišių, pasakė gražų pamokslų, 25 kuopos su 2219 pilnųjų narių. nedarbštus komitetas, pertai
kietas.
Visu Draugijų komiteto labdaringai įstaigai. Mėne vietos vaikam pažaisti ir meivių laikraščių niekšiš kun. F. B. Serafinas, klebonas Išdavus atskaitų, centro sekreto kuopa bemaž-ko nepakriko ir
siniai “Žiburėlio” Drau- tt. O matyt, vietiniai lie kais šmeižimais ir užmeti- Visų Šventų parapijos, Chicago, rius knygas atiduoda knygų per esanti labai nusilnėjusi, nors dar
vardu
komisijai.
$16.00 turinti. Tas pats asmuo
S. Masickas, pirrnin., gijos
susirinkimai
atsi tuviai didesnį norą turi, liejimais, gakt, — ir aukoja III. Per šv. mišias vietiniai var žiūrėjimo
Čia
eina
telegramų
ir
pasvei

kąs antrą ketvergą leisti vaikus lietuviškon šimtą dolarių, tampa “na gonininkai labai gražiai pagie kinimų skaitymas. Telegramus ir pranešė, kad kuopa pažadėjusi
J. Klusas, raštinink. lieka
tuos pinigus prisiųsti į centro
dojo.
kiekvieną mėnesį šv. Jurgio mokslainėn, kaip viešojon. riu labdariu”.
pasveikinimus
delegatai
priima kasą Blaiv. A. S-mo (iki šiol
Ir savo pažįstamus bei Po šv. mišių, gerb. Delegatai ir garsiu rankų plojimu ir atsisto
NEWARK, N. J.
draugijos svetainėje. Pa Ir nestebėtina, kad pas žmo
centras tų pinigų negavo).
nes yra toks noras; juk' draugus jis be paliaubos svečiai, susirinko į bažnytinę sve jimu pagerbia visus, kurie užjau dar
prasti
pasikalbėjimai;
dis

Seimas
pataria Newarkiškiems
tainę, kuri buvo prirengta sesiSvečiai bus puikiai priimta.
taip
ir
privalo
būti:
nei
vie

kalbina.
Sako:
čia
Piln.
Blaivybei.
blaivininkams
ir prašo išrinkti
kusijos, referatų skaitymas,
joms laikyti. Delegatų ir sve- _ . .
_
....
Rugsėjo 16 d.š. m. šv.
;.
..
.
Pastaba: Pasveikinimai ir tė veiklesnį kuopos
nas
doras,
tikras
tautietis
“
Nors
ne
kiek
tų
šimtinių
komitetą ir
knygų persimainvmas esti
čių pribuvo iš daugelio vietų, bu-<_
. ,
,
v, .
Jurgio dr-jos svetainėje at
, \
. n ...
,
tti t» Jegramai bus paduoti prie uzbai- stengties kuopą sutvirtinti ir at
lietuvis,
nenorės,
kad
jo
vai

teturiu,
bet
aukoju
vieną
tent: kun. A. Bnska, kun. F. B. I .
,
kiekvieno ketvergo vakare.
sibuvo Nevvark’o ir Harrigaivinti.
kas
žūtų
savo
tautai
ir
pa

Mokslo
ir
Dailės
Draugijų
Serafinas,,
kun;
A.
Kaupas
iš
gimo
pro
0
0
°‘
Paprastaisiais ketvergais
Svarstomi sumanymai. Patėson’o dr-jų susirinkimas
siliktų išgama. Užtat rupi- namams Vilniuje, užjausda Chicago, III.; kun. P. Saurusai myta, kad kone nuo visų, kuopų Verona, Pa., rašo p. A. Paugali
ateiti
ir
nenariai
ir
ly

sulig priėmimo M. ir D. Dr.
naši, pirmiausiai išmokyti mas tą būtiną reikalą. Tas tis, kun. V. Karkauskas iš Wa- prisiųsti maždaug panašus suma lauskis, išreikšdamas norą blai
giai
gali
skaityti
jiems
pa

vininkams patarnauti. Tai-gi sei
terbury, Conn.; kun. A. Kodis iš
pasiuntinių, gerbiamojo dr.
tinkamas knygas ir laik jį prigimtos lietuvių kalbos, reikalas mums turi rūpėti Brooklyn, N. Y.; kun. M. Pan- nymai, kiti-gi yra panašus į da mas prašo p. Paulauskio sutverti
J. Basanavičiaus ir adv. M.
raščius veltui (namo neštis stengiasi įkvėpti tautišką daugiau už musų asmeniš kauskas iš Bridgeport, Conn.; bartinę konstit. V. Kovas pasiūlo Verono’je Piln. Blaiv. kuopą, ir
Yčo.
dvasią, dorai išauklėti, kad kus. Neabejoju, kad ir kun. J. J. Jakaitis iš Worcester, įnešimą, kad iš kuopų sumanymų prisidėti prie Piln. Blaiv. S-mo,
Susirinkime dalyvavo 33 nenariams neleista). Abiejų jo vaikas užaugęs guodotų Tamsta, būdamas vienų pa Mass.; kun. Petkus jš Maspeth, išimti svarbesnes ištraiikas, ypa tuomet aiškiaus susipažins ir su
atstovai nuo 18 įvairių dr- lyčių nariai įstodami čion ( savo tautą iš kurios yra ki žiūrų ir jausmų su manim N. Y..; kun. J. Šeštokas, vietinis tingai tas, kurios būtinai yra konstitucija.
dr-jon moka 50c. įstojimo ir
reikalingos BĮ. S-mo pažangai.
jų ir kuopų. Tariasi, kaip
klebonas. Ponios: Malv. Kelne
po 10c. į mėnesį. Nariai lęs ir butų naudingas visuo sulig tėvynės, paaukosi, jei rienė ir Veronika Grabauskienė Pačius gi sumanymus maž-daug Gerb. kun. J. J. Jakaitis, per
svečius priimti.
ne daugiau, tai nors tiek
pertaisius patalpinti laikraštyje, statė Piln. Blaiv. Susivienijiman
knygas ir laikraščius gali menės narys.
iš
New
Haven,
Conn.
p.
T.
Kisavo parapijoje
(Worcester,
Išrinkta komitetas, kuris
neštis skaityti namo ir lai Šį kartą ant susirinkimo pat, tam šventam tikslui. zevičia iŠ Minersville, Pa., p. J. kaipo medžiagą alkoholiniam Mass.) naujai sutvertą kuopą
turės nuvažiuoti jų pasi
bus am- Aleksa iš Baltimorės, Md., p-lės klausimui gvildenti. Tas vienbal Piln. Blaiv. (rankų plojimas).
kyti pas save viena mė susiėjo apie porą šimtų pa- Tauta už tai mums
M
siai priimta. Seimas širdingai pra
tikti į Brooklyn’ą, N. Y. ar
rapijonų. Atsirado visokių žinai dėkinga.
Ona Germinaitė, vietinė, O. SaOrgano paskyrimas. Apie or
nesį,
bet
ir
po
laikui
tvar

šo visos lietuvių inteligentijos,
į Elizabeth’ą, N. J. iš kur
nuomonių:
vieni
norėjo,
kad
P-s
J.
Vasiliauskas
pana

kalauskytė,
p.
J.
Antanavičius,
p.
ganą
daug kalbėta, daug svarsty
koje sugražinus nėra bau
remti Piln. Blaivybę, ypatingai
jie važiuos.
S. Kulikauskas, p. J. V. Kovas,
užmanytas
darbas
padidin

šiai
yra
atsikreipęs
į
dau

ta,
galop
paaiškėjo, kad vieno
prašo gerb. klebonų, tverti sa
Apsistoti pas vietos kle džiami.
iš
AVaterhury,
Conn.,
p.
J.
ŠauUžėjus dabar šaltesniems ti bažnyčią butų varomas ir gelį. Neabejoju, kad jo činnas iš Bridgeport’o, Conn., p. vo parapijose Piln. Blaiv. kuopas, mėnesinio ‘Šviesos’ laikraščio per
boną kun. Fr. Jakštį (ir ten
maža Piln. Blaivybės platini
vakarams, gera praga pasi toliaus. Nekurie buvo įne triūsas neliks be pasekmių Lisauskas, p-lė D. Naimontaitė, jas remti ir parapijonų tarpe da mui. Delegatai nutarė kviesti
tur būt nakvoti). Klebono
naudoti mylintiems apšvie šę sumanymą įgyti nuosa- Teko man girdėti, kad p. p. A. Kazlauskas, p. A. V išma ryti agitaciją už Piln. Blaivybę, “Draugą”, kad sutiktų Pilnosios
nesant susirinkime; dr. J.
ar bent blaivybei nesipriešinti ir
tą.
J. B. vias kapines. Bet dauguma J. Vasiliauskas savo triusu na* iš New York’o, kl. P. Lapelis pripažinti už reikalingą lietuvių Blaiv. reikalus garsinti. Tiems
J. Kaškevičius aiškino, kad
atkreipė domą, į būtiną rei parūpinsiąs dešimtį narių iš Orehard Lake, Mich. p. K.
reikalams išrinktas Redaktorius
klebonas svečius maloniai
kalingumą atsakančios pa labdarių ir daugelį mažiau Strumskis, p. S. Pranckietis iš tarpe.
ATHOL, MASS.
gerb. kun. J. J. Jakaitis.
priimsiąs. Patarta jam mel
*»
rapijinės lietuviškos mok aukojančių. Dieve, jam pa Brooklyn, N. Y., p. J. Steponavi Daug delegatų kalba apie di- Kun. Briška aiškina apie Piln
Mergaičių draugijėlė.
čius iš Elizabeth, N. J. p. Mi- desnę agitaciją blaivybės labui: |Blaiv g.mo ženklelius; ženklelių
sti klebono susirinkusiųjų
slainės ir drauge svetainės, dėk!
jftU yrR padaryta ir pri8il?.
vardu, kad svečius priimtų
Kaip visur girdėt jauni tas pagalios ir buvo nutar Baltimoriečiai
bruzda, leška iš Mespeth, N. Y. p. Šoke- p. T. Kizevičius, p. J. Aleksa,
Saurusaitis; pagaliaus J. V. sta centro kasininkui; tuojau bus
pas save.
mas darbuojas, taip ir pas ta. Namas mokyklai ir sve ruošiasi ir laukia svečių at lis iš Rochester, N. Y. Beto, kun.
svečių buvo daug, iš tenpat, ir iš Kovas pasiūlo sumanymą paskir ir visi pabaigti ir paskui atskai
Vietos vargonininkas p. mus nepasilieka ir jau rug tainei sulig aptarimo turės važiuojant. Galima spręsti, apielinkių.
ti tam tikrus agitatorius. Suma tą paduos. Ženklelių yra vyrams
A. Radzevičius surengs pui sėjo 19 dieną buvo susirin būti 3-jų lubų; ant dviejų kad Baltimoriečiai gerai at
nymą parėmė dauguma. Nutar nešiojamų ir moterims įsisegamų
Serija L
kų beną svečiams pasitikti. kimas jaunų mergaičių, ku pirmutinių kambariai mok- sižymės savo duosnumu.
Seimą atidaro centro pirminin ta paskirti agitatorius, kurie sa su špilkutėmis. Kaina ženklelių
Šv. Jurgio dr-jos svetai- rios sumanė sutverti kokį slainei, ant 3-Čiojo gi sveBaltimorės Stepukas. kas, gerb. kun. Antanas Briš- vo apielinkėse ir prie kiekvienos
( jimd o} ) jnv
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A. F SHEBHAN, D. D.
tos kilęs, betgi visai supra
laivą, kad svetimtaučių ban
to ir užjautė tautinį lietu
nepaskęstuinė.
P’RAUGA’S gose
vių kilimą. Jisai, tapęs Že
Be savų mokyklų, kaip
l THE FRIEND 1
maičių vyskupu, buvo, gali
broliai tėvynėje, taip ypa
VESTI A. MATUTIS.
sakyt, to kilimo vedėju.
Published Every Thursday tingai męs čia Amerikoje
Kur tik buvo tautos reika
savo
Žemaičiu Vyskupas Kasparas I Felicijonas
lltk. R. C. Prtots’ Ass. — Prtltslsrs. neišlaikysime ilgai
las, Jisai vienas iF pirmųjų
I I.
*634 W«*l67tb Street,
Ckicago, III- tautos dvasios, neištesėsime
Maloningi buvo tie vasaros va
stojo, laimino, šelpė ne tik Jo mokykla buvo viename žy karai, kad paskutinieji nusileiTelephone Englevvood 9611
GIRTAUTAS
lietuviais. Be savo mokyk
patarimu, bet ir pinigu, ir mesniąją miesto Waterford’o pa džiančiosips saulės spinduliai at
i all Communicetioee mušt ba addraaaed to: lų męs čia busime kaip na
mai be pamatų. Vienos gent
kitus savo augštuoju pa viete. Jisai neturėjo augštesnio simušdavo paniurusian mokyk
DRAUGAS PUB. CO
J34W. 67THST., CHICAGO. Iui.. kartės laikas praeis ir Lie
vyzdžiu ragino. Jisai daly mokslo, bet ką žinojo, tai žino los naman, o mokytojas jau neberustus pedagogas,, bet mistras
tuva apvaikštinės laidotu
vavo visų Kauno katalikų jo gerai ir galėjo savo mokslu ir žavėtojas skambiai leisdavo
■
savo mokinius. Rū
ves savo brolių Ameriko
draugijų gyvenime, būda apdovanoti
pestingai ir sąžiningai išpildy meliodijos balsus iš senovinės
je. Todėl jei mums miela
mas jų nariu ir gyvai rū davo savo predermes, bet kad skripkos, laike, kada mergaitės
gyvastis, jei męs norime bū
pindamasis jų dvasiniais ir kas greičiau mokslą užbaigtą, šviesiose nedėldienio suknelėse
linksmai sukdavosi ratu; arbata
ti lietuviais r savo vaikus
materijaliais rekalais. Po kartais imdavosi net rykštės.
tokiais pat matyti, steigjo augštu sparnu ramu bu Vienok buvo viena vidurva- limonadas ir skanąs pyragėliai
Tautos Namai.
buvo nešiojami; o kada didvy
kinie jiems savas lietuviš
vo augti plėtoties ir “Sau saryj diena kurioj visas rūstu ris ilga, juoda suknia prisiartin
mas
likdavo
be
reikšmės
ir
vieš

lės”, ir “Blaivybės”, ir ki pataudavo įspūdingas ramumas. davo prie vaiko su klausimu, ar
Tautos Namams aukos kas mokyklas, auklėkime
juos
kaip
geri
tėvai
auklė

toms katalikų draugijoms, Mokiniai kasmet nekantriai lauk puikiai žaidžia, tuomet vaikas
Amerikoje gausiai plaukia.
ja
savo
vaikus,
geri
tautie

kurios, kaip ir visa lietuvių davo tos dienos prisiartinant. mintydavo, jog yra jau danguje
Keik tikėties, jog gerb. sve
u' '
čiai
gina
uuo
pražūties
ta

■'
A
čiai iš Lietuvos Dr. J. Ba
katalikų visuomenė, negrei Tuomet mokytojas pasirodyda- arba bent predangyje.. Bet ta
v
vo
brolius.
sanavičius ir p. M. Yčas ne
tai užmirš savo Ganytoją- va šventadienio rūbais, balta ro tai dar buvo nieku palyginant
*
s
Amerik
’
je
męs
turime
bv
priesagstyje; giliu, šau su tuomi, kas laukė jojo pagrįžmažiau surinks aukų už
Vadą. Bet jo veikimas, rū že
niu ir širdingu veide juoku, kurį tant namon, kada suaugęs alum*
kun. A. Olšauskį ir kun. J. vo jaunuomonės auk ėjimui
pesniai ir globa siekė to veltui stengiasi užtrinti rimtumo nas imdavo mieguistą vaiką ran
.-tį'
■
Tumą, “Saulės” Namams, I i tuvaitės sv. Kazimiero
liau, nė Kaunas. Jisai su palaikymui. Toj dienoj mokiniai kosna ir apsupdavo jįjį ilgojo
a
Seseris.
savo
pareigą
>
■
du metai atgal. “Saulė”,
prasdamas tautinai katali nematydavo rykšties; be jokio plošeio skvernais ir nešdavo šil
gavus iš Amerikiečių apie atlieka pr deranči o, pavyz
kiško laikraščio svarbą, sąryšio ir rimtumo greitai bėg- toj vasaros naktyj po šviesiai
dingai
auklėja
ir
mokina
35,000 rublių, džiaugiasi pa
atsiradus “Vii.”, nuo pat davo lekciją antrinimas; kada j žvaigždėtu dangum ir ėjo taip
4V
musų
vaikus,
Tačiau
ka

laikrodis mušdavo dvyliktą, mo
’
U
dėjus, jų pinigais, pamatus
jos įsteigimo ligi savo mir kytojas užbaigiant, pratardavo: namon, o vaikas pusiau užmigęs
riauja
jos
su
didelėmis
sun

apie puikią dangišką mu
savo mokyklai Kaune. Dai-!
ties buvo jos dalininku ir — Donovan, paimkie tačką ir sapnavo
kenybėmis
<r
kliūtimi
Mo

ziką
tas
viskas
susiliedavo vienon
lės ir Mokslo Draugija Vil
skaitytoju
ir
gyvai
sielojos
atvežkie
pono
Kevin
’
o
daiktus
harmonijon jojo idealo pagerbi
niuje tą patį įstengs pada kyklų mums reik labai
nuo
stoties.
jos
reikalais.
mui.
Stebėtini tieji kūdikystės
ryti Tautos Namams: nu daug. Tam tikslui reikia tu
Į p. Kairukščio sumany Tuo sykiu prasidėdavo tikra- sapnai! Ir puikus butą tasai
pirks žemę ir padės pama rėti daug mokytojų. Mo
pasaulis, jeigu vaikai galėtą kal
mą, paskelbtą “Viltyje”, sai chaosas: sėdynią pervertinė- bėti, o senieji norėtą jąją klau
tą. Amerikos lietuviai pa kytojų gi išauklėjimas at
Rugsėjo 4 dieną Kaune Paliulionio buvo pakvies sumesti tautos švietimo rei jimas, kepurią mėtymas į augsyti !
gelbės savo broliams tė sieina brangiai. Pinigų n’e
gavo telegramą iš Berlino, tas būti Žemaičių seminari kalams 100 tūkstančių rub., štį, o iš širdies triją šimtą moki
vynėje atlikti du milžiniš sant negalima priimti daug
niu, išeinamąją iš mokyklos di 'Prabėgo taip dveji metai, o
kad Jo Ekselencija Žemai jos rektorium ir pasižymė a. a. Vyskupas Kasparas džiausioje netvarkoje, išsiduoku darbu. Kaip tie darbai mergaičių ir tinkamai jąs
paskui baisus nukrito smūgis.
yra tautai svarbus girdėjo išauklėti į mokytojas. Štai čių Vyskupas Kasparas I jo, kaipo vidujinio tos se atsiliepė pats pirmas siuz- davo linksmas klyksmas, ro Dienoje, kurioje visi klierikai pa
Felicijonas Cirtautas, po minarijos gyvenimo sutvar- damas “Vilčiai” savo šim dos, koks tai laukinis, it prastai grįždavo namon, o vaikai
me pirmiau iš prakalbų kur brolių Amerikie',ių pitą kart brangesnį, nė tie išnykusios Koraanšą kilties. nekantriai laukė laisvos nuo mo
“Saulės” delegatų ir dabar nigiška pagelba ypatingai padarytosios ten, kaip iš kytojas.
Mokytojas, rods, stengiasi sutvar
iš paaiškinimų gyvu žodžiu reikalinga. Daugelyje vie pradžių rodėsi,, laimingai Lapkričio 30 d. 1897 m. 100 rublių, pažadėjimą. Ir kyti, bet paprastasai jojo rastu kslo dienos, pradėjo aplinkui suk
tis mokinią tarpe neaiškus gau
.Vilniaus Draugijos atstovų. tų jau seniai norima mo sunkios operacijos, pasimi Peterburge buvo įšvęstas į taip visur visame mirusis mas, nepakenčiąs nepaklusnumo dąs, jog atsitiko kažkas blogo.
Tuodu namu Lietuvoje, tai kyklą įsisteigti, bet ką be rė.
vyskupus su Kastorijos Vy Bažnyčios kunigaikštis ro ir betvarkės, užsileisdavo prieš Mokytojas pribuvo mokyklon pa
veiksi,
jei
nėra
mokytojų,
Taigi
tat
Žemaičių
Vy

du tėvynės ramsčiu, tai dvi
skupo titulu ir grįžęs Kau dė savo užuojautą ir prita linksmybę ir tėvišką domą die prastu apsivilkimu neturėjo ro
kurios
galėtų
ją.
užimti
ir
skupija
nebeteko
savo
Gasrovi, kuriadvi susiėję tur
nan buvo Žemaičių Vysku rimą tautos darbams, visur noje, kurioje jojo numylėtas sū žės priesagstyje ir nuostabiai bu
tinkamai
savo
pareigas
at

nytpjo-Vado, kurio sunkią pu sufraganu, o geg. mė ir visame aiškiai pabriežda- nūs grįždavo namon iš May- vo tykus; išrodė daug senesnis,
tverti tautos gyvybę. “Sau
ją ligą didžiausiu nerimas nesį 1908 m. mirus vysku mas esąs savo tėvynės su- nooth ’o. Mokiniai, vadovaujant negu paprastai, aplinkui lupus
lės” Mokykla — tai tau likti?
vienam iš jąją būrio, stodavo pasirodė raukšlės, kurią lig šiol
tos siela, rengiamieji Vil Todėl kam brangi yra čių sekėme jau nuo kurio pui Metislovui Paliulioniui, nus-pilietis.
priešais mokyklą dviem eilėm. niekas dar nebuvo matęs. Koks
niuj Namai — tai tautos kū musų ateitis, kame Lietuvos laiko. Vyskupo Kaspard Žemaičių kapitulos buvo Ir Katalikų Bažnyčia ga Pusvalandžio laike pasirodys tai baimės jausmas atsimušė vai
nas. Kūnas esti, daug-maž meilė dega, tepalaiko ir re I-ojo mirtis — didelis smū vienu balsu išrinktas vys lėjo ir gali džiaugties ir ge- žvyruotame vieškelyj tačka, o ką veiduose! Bijojo net prakalbė
atspindžiu sielos, išlavintos, mia lietuviškas mokyklas gis ne tik našlaitei.— Že kupijos administratorium; rėties Jos garbei padarytais joje bagažas, paskui pasirodys ti. Giliai sujudino juos senelio
prakilnios ar kitokios; Tau Amerikoje. Kur nors Ame maičių vyskupijai, tai Lie pagaliaus kovo 27 d. 1910 darbais-nuopelnais. Visą sa lauktasai didvyris. Dar vienas išvaizda, vaikštinėjančio po sa
tos Namai Vilniuje yra ir rikoje būrelis lietuvių apsi1 tuvos širdžiai, bet ir visai metais buvo paskirtas tik vo gyvenimą jis augštai ne garsus pasveikinimo šauksmas, lę su nepaprastu jam kiutumu ir
ir laisva nuo mokslo diena, pa
Smūgis dėlto, ruoju Žemaičių vyskupijos
be reikšmės senojo rastumo. Mo
skiriami būti lietuvių sielos gyveno, ten prie progos, Lietuvai.
šė tą Kristaus vėluvą, ku silinksminimo diena!
parinkę
tarp
savęs
aukas,
kad
Jam
mirus,
Lietuva
ne

kiniai net geidė vieną tąją bai
veidrodžiu, jos išlavinimo ir j
Vyskupu ir birželio 6 dieną riai jis tarnavo, kuriai pa
II.
te
jąs
atsiunčia
šv.
Kazi

sią
rūstybės užsidegimą. Tame
beteko
vieno
savo
sunaus,
pakilimo pavyzdžiu ir ženk
1910 m. iškilmingai inėjo aukavo visą savo gyvenimą
rytmetyje
vieną sykį pakėlė ryk
-Tojo būrio jaunąją tarpe bu
lu. Tačiau pakelti tautą miero Seserims, lietuviškų kuris, būdamas taip augštai Žemaičių Vyskupų kated
štę vienam nemokėliui, bet tuo
ir pajiegas.
vo vienas, kursai labiausiai laukė
yra tai sielos, ne kimo dar jų Mokyklų Amerikoje pa pastatytas — daug jai ir rom
jaus
nuleido jąją, it neturėdamas
A. a. Vyskupas Kasparas klieriko sugrįžimo iš Maynooth’o. jokios galės rankoje, vėliaus su
bas. Mokykla tur Lietuvą laikymui. Susiv. Liet. Ry padaryti dar galėjo ir, kai
Vyskupui Kasparui 1-am plačiai suprato kataliko pa Juomi buvo menkas, šviesią plau
išauklėti, išlavinti ir pakel mo Katalikų Amerikoje kas po tikras kunigas ir tikras
laužęs išmetė pro langą. Vaikai
teko
valdyti Žemaičių vys reigas ir plačiai vykdė Kris ką vaikas; melsvomis akimis, gi maž-ko nepradėjo verkti. Paliuoti. Mokinimo ir apšvieti metas paskiria musų Sese lietuvis-pilietis, savo augšliu ir liūdesio apimtu žvilgsniu,
mo reikalui privalome gau rims žymią auką; kodėl to tuoju pavyzdžiu švietė ne kupiją labai sunkiuoju me taus meilės dėsnius. Jisai rods, permatąs tą viską, kas yra savo juos apie dvyliktą nuo mo
sias ir nuolatas nešti au nepadaro kiti Amerikoje vien savo ganomajai vysku tu, kuomet lenkininkų ban buvo tikras, Kristaus mei tavyje ir už tavęs Jisai buvo kslo ir išsiskirstė su liudnu ty
kas. Tik išlavinti ir aug Lietuvių Susivienijimai ir pijai, bet ir už jės sienų, ga, taip smarkiai įsivyravu lės prasmėje, filantropas. truputį- mintytoju. Kada jojo lėjimu.
si gretimoje Vilniaus Vys Kur reikė buvo sušelpti draugai atsiduodavo tuščioms Kas tai viskas turėjo reikšti!
štai pakilę dvasioje lietuviai kitos visos Draugijos? Kas kaip plati yra Lietuva..
sugebės tinkamai papuošti metinė maža pašalpa joms A. a Vyskupas Kasparas kupijoje ėmė briauties ir varge esantį savo artimą, žaismėms, jisai pats sau vienas, Argi Kevin’as butą miręs! Paant kalnelio, kartais pri mažėlį išsiplatino žinia, jog Ke
savo Mokslo ir Dailės Na skriaudos nepadarys, o čia Felicijonas gimė valstiečių ramiojon ligtol Žemaičių Jisai nesiteiravo, nežiūrėjo, eidavo
sėsdavo
ant akmenio su knyga vin’as daugiau jau nebegrįš na
suteiks didelę pagelbą. Šv. žemaičių šeimynoje, Veivir vyskupijon — tai pirma. ar jis katalikas, ar jis šioks,
mus.
rankoje,
bet tankiausiai be jo mon. Nekurie šnabždėjo: “Iš
Amerikos lietuviai mei Kazimiero Seserų adresas žėnų parapijoj, Raseinių Antra, vis daugiau atgijan- ar jis toks, o tik žiurėjo, ar sios ir mintydavo prisižiūrėda varė”, — bet tokia nuomonė bu
liai bevaišindami pas save yra toks: “Sisters of St. apskr.. birželio 9 d. 1841 m. ti tautinai musų liaudis ir reikalingas sušelpimo. Šel mas dangun arba upelio bėgi vo su rūstybe atmesta. “Visiškai
svečius iš Lietuvos ir gau Casimir 6700 So. Rockwell Mokslus ėjo Raseinių ap kunigija ėmė reikalauti lie pime Vyskupas Kasparas mui, vėliaus giliai atsidūsėda nebebus įšventintas”, kiti kal
siai juos apdovanodami ne st., Chicago, III.” Kiekvie skrities mokykloje ir Šiau tuvių kalbai prideramųjų nežiūrėjo tikybos ir tautos mas, pamesdavo savo mąstymus bėjo.
tik pagelbsti Tėvynę auko na joms prisiųsta auka su lių gimnazijoj, kurią baigė jai teisių, kurios ir to skirtumo ir šelpė lygiai ir grįždavo mokyklon prie dar — Dėlko?
bo. Bet paslaptingiausioj jojo
mis, bet ir patįs Amerikoje tikslu parėmimo lietuviškų sidabro medaliu 1862 me je Vyskupijoje toli gra kaip katalikus, lietuvius, širdies gelmėj slėpėsė dievaitis, — Niekas apie tai nežino nie
ko, profesoriai nenori išduoti.
dar šį tą pelnija — atgai Mokyklų Amerikoje, bus tais ir tais pačiais metais žu buvo nepatenkinančios, taip ir žydus, ir visus.
o tuo dievaičiu buvo Kevin’as
Kiti dar kalbėjo, buk nujantę
įstojo Varnių kunigų semi- daugelyje dalykų net visai
vina dvasią, daugiau prisi pagarsinama “Drauge”.
O’Donnell. Toji paguodonė ga panašą galą.
narijon. Pasimokęs ten tik užpakalin lenkų kalbos nu Žodžiu sakant, buvo tai li būti prasidėjo tuomet, kuomet Tokios nepaprastos žvaigždės
riša prie xLietuvos, tampa
du metu, dėl nepaprastų jo stumtos. Reikėjo tat mo tikras Vyskupas Ganytojas. vaiko seserįs kalbėdavo namie kartais nukrinta; jisai buvo per
didesniais tėvynės mylėto
Šv. Kazimiero Seserų gabumų, seminarijos vyres kėti ir suvaldyti vis smar Tokio Vyskupo mirtis tai apie prakilnąjį ir augštąj į Kev daug puikus ir išsikėlęs save, nejais. Svetimame krašte be
gyvenantiems išeiviams tas Draugija yra incorporuota nybės buvo nusiųstas Pe kiau kįlantį lenkininkų su tikrai skaudus smūgis, ne in’o pašaukimą.
.
. Irlandietės, jau-. norėjo kalbėti su prastai žmonėnos
mergaites,
visuomet
panašiai
. ,kaimynais.
.
- n
•
„
8. ? ...
. . . | mis. — senais
Bet. vidaug sveria. Jie čia mato, Illinojaus Valstijoje. Jos terburgo akademijon, kurią bruzdimą ir patenkinti tei tik Žemaičių Vyskupijai, .kalba
apie kandidatus į kuni
kaip ten lietuviai, sename legališkas vardas “charte- baigė šv.* Teologijos magis singuosius lietuvių daugu bet visai lietuvių tautai ir gus, rods, trokšdamas tuomi pa su širdyse buvo koki tai gailesio
mos reikalavimus, kas iš visuomenei, kurios tarpe gerbti. Kada prie žeminio ka užuojauta vargšui tėvui ir moti
krašte kariauja už savo mo rvje yra toks: “The Sisters tro laipsniu 1868 metais.
nai, kuriuos toji nelaimė iki ko
kyklas, kaip jie nori būti of St. Casimir, of Chicago;
Sugrįžęs iš Peterburgo dalies buvo kaip ir lenkiš Jis gyveno.
minėlio prisiklausė tąją augštą
kio
tai laiko apdengė nepapraMa
tuom, kuomi buvo jųjų Cook County. State of Il savo vyskupijon, buvo pa kosios tradicijos laužymu.
Amžiną atilsį Tau, Neap- ir prakilnią apie dvasišką jojo negarbė. Daugiaus nepakels akią
idealo augštybę apsakinėjimą,
bočiai — lietuviais savo že linois”. Šv. Kazimeiro Se skirtas vyskupo Valančiaus Ir Vyskupas Kasparas pa gailėtinasai Ganytojau!
prieš žmones. Kevin’o motina
kurie taip tvirtai laikosi irlandie—
—
mėje. Mums išeiviams iš to serįs gal priimti skiriartuis žemaičių seminarijos pro- sirodė čia tikrai sugeban
kartais nieko neveikdama pralMa
čią liaudies vaidentuvėj, pradė
joms
užrašus
ir
palikimus
čiu
Ganytoju
ir
Valdytoju,
daro visas valandas prie kami
džiaugsmas, bet sykiu ir pa
fesorium( seminarija jau
jo
visa
siela
garbinti
tąją
“
Pie

testamentu.
nėlio ir visuomet sutikdavo kar
mokinimas.
1865 m. buvo perkelta iš Mokėdamas pasitraukti ar
tą žvaigždę”, o neimegotą nakštą
užuojautą, kokią tik irlftndieKada
žmogus
stipriausias?
Mums Amerikiečiams rei
Varnių Kaunan), kur ligi čiau savęs tinkamus sau pa
tą laike prisiekė sau eiti jojo
čią širdis gali duoti. Josios siel
kia atsiminti, jogei esame Nesusipratimas. 1877m mokė lotynų kalbos, dėjėjus, jis pats tačiau visa
pėdomis ir susilyginti su juomi
Gal kas nors mano, jog augstybėse. Taigi, kaip links vartavimai giliai perimdavo
Lietuvos vaikai, todėl ir
“Vilties” 105 numeryje šventraščio ir dogmatinės žiurėjo ligi savo paskutinėklausiančiojo vaiko sielą.
privalome būt lietuviais. randame žinią užgaunančią teologijos. 1887 m. vielionis sės, knpan jį įvariusios, ryte. Patyrinias parodo1 mai jojo širdis plakė tada, kada
Musų broliai Lietuvoje gi kun. A. Deksnį Spring Val- buvo pakviestas aiškin ! ligos.
priešingai. Tik-ką iš lo puikioj dienoj pasirodydavo aug — Kaip, tikra buvau, jog steištas, nubalęs klierikas, kaip Dan
nasi nuo lenkų, rusų, vo ey’o kleboną. Jisai M. Dr- ti Šventojo Rašto Peter ' A. a. Vyskupas Kasparas vos užsikėlęs yra labai silp te “sulinkęs po minčią sunkeny nsnčioj nedėlioj pamatysiu savo
vargšą šunelį prie Dievo alto
kiečių, kad neištautėtų jos Atstovų, esą, nerėmęs. burgo akademijon, o nuo buvo nesuteptos doros ku nas ir jo raumenįs tik leng be”, ir užprnšinėjo visas drau riaus, o paskui ramiai sau nu
mums Čia Amerikoje juo la Tuo tarpu-gi kun. Deksnis 1884 ligi 1888 m. išguldinė- nigas ir žmogus, už vis la viausiam
daTbui tAnkia. gus ant arbatos ir muzikos; susi mirsiu. O, nelaimė, mano nelai
binus reikia nuo ištautėji priguli prie duosniausiųjų jo ten pamatinę ir specija- biausia jis mylėjo teisybę, Raumenų jiega auga pusry rinkimai atsibuvinėjo mokyklo mė! 0, Kevin'ai, ką tu padarei
mo ginties. Jie ten mo aukotojų.
lę dogmatinę teologiją ir tat, kur matė reikalą, Jisai čius pavalgius ir augščiau- je kas nedėlios vakarą; paskui Ir ką tu tuomi gero nuveikei!
kyklas steigia, tautos na Kiek žinome, buvo išėjęs drauge ligi 1888 metų — rūpinosi ir lenkų mažumos sį stiprumo laipsnį pasie atsigręždavo ir dėdamas delną, Kada buvo mažu vaiku, mėiąmus stato, lietuvių meilę ir nesusipratimas dėlei laiko, Šventraščio archiologiją.
reikalais. Taigi nė lenkai kia suvalgius pietus. Va snt geltoną vaiko plauką, kal davo žaisti: padirbdavo sau al
bėjo :
torių ir laikydavo mišias, giedo
dvasią gaivina, auklėja; kuriame ketino atvykti ger 1883 m. Jisai buvo paskir negalėjo juo pasiskųsti.
karop vėl raumenįs silpsta — Ir tasai “didelis žmogus” jo “Dominus vobiseum”, o semums čia taip-pat reikia biami Atstovai į Sprig Vai tas Žemaičių kapitulos ka A. a. Vyskupas Cirtautas, ir nakties laike nupuola iki turi būtinai ateiti, — ypačiai to seraites tarnavo jam.
■įsitaisyti kokį šarvuočių — ley.
meldžiu!
nauninku. 1888 m. vysk. ntųs iš senosios kunigų kar Romiausiam laipsniui.
(Toliaus bus)
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Bosas, Juozas M ar gai tis, Justinas Laučys, Jonas Žilinskas, Vincas
Bazilius, Kasys Čibirka, Jonas Bagdonavičius Veronika PrekšiuValavičius, Antanas Tiknius. / įf) tė» Antanina Paplauskiutė, Bar74 kp.
Anelė Skrabulienė, borą Purviekienė, Marė MaksiKampas Ashland Ir 47-tos gatvių S
Vertė A. Matutis.
mavičienė, Veronika Bučkaniutė,
Antosė Černiauskienė.
75 kp. Apolionija šveistienė, Agota Žilinskienė, Uršulė Anta
Kapitalas ir perviršius $550.000
NAUJI NARIAI PRISIRAŠĘ
navičiūtė,
Antanhs
Daminaitis,
Turtas
suviršum 5 mil. dol.
Marė
Radzevičiūtė,
Ona
Malu— Šaukė Scrooge, laužyda seilė varva! — keptų kaštanų,
3-ttam BERTAINYJS.
Magdė
Maminaitienė,
Juozas
Žisevičiutė.
riešučių, aukso obuoliu, grušių,
sau rankas.
Liepos, Rugp. ir Rugsėjo mėn.
buris, Povilas Kariackas, Jonas
Padėk pinigus bankon, ku
77 kp. Magdė Petkevičienė.
— Sakiau tau — dvasia atsa- i didžiųjų migdalų piragų, pilnų
Į 1-mą Skyrių.
Jurkšaitis,
Aižė
Skuodienė,
Jo

ri
yra atsakanti ir iš kur gali
83 kp. Ona Nevickienė.
kė, — jog parodysiu tau praei-. j punšo puodų — garuojančių pui
1. kp. Jonas Pangonis.
nas
Kuprevičius,
Ona
Kupreviatsiimti
ant kiekvieno parei
85 kp. Juzefą Aušrienė, Ona
ties šešėlius... nekaltink manęs, kiai kvepiančių garų, — nesu2 kp. Konstancija Miliuvienė:
čienė,
Jonas
Beinoravičius.
kalavimo.
Pradėk pas mus
Jučaitė, Barbora Tarozaitė, Vik
jeigu jie yra tokie, o ne kito- 1 skaitytini gardumynai. Tai vis
3 kp. Kasparas Augustis,
143
kp.
North
Abington,
Mass.
taupinti, mes mokame 3 nuo
kas buvo lyg koks iškilmingas
torija Ivanauskiutė, Uršulė Puoaiški.
7 kp. Jieva Kūprina vičienė.
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
(nauja).
Antanas
Čepas,
Pet

, ■
džiunaitė.
|
— Prašalink mane iš čia! — sostas.
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.
6 kp. Katarina Jančienė.
ras Dravinskas Grasilda PauliuJame
ilsėjosi
linksmo
ir
ma

94
kp.
Ona
Jasaitienė,
Kazys
Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
Saukė Serooge. — Daugiau ne9 kp. Veronika Škarnulienė,
kaitė, Ta filius Šidlauskas, Jurgis
lonaus pavidalo milžinas. Laikė
Abromavičius.
sių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na
iškęsiu panašių vaizdų.
Apolionija Masaitienė,
Juozas
Šidlausku Jonas Paleckas.
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau
uždegtą
žibintuvą,
panašų
į
gau

95
kp.Kazys
Ambrazas.
Atsigręžė į dvasių ir su nu
Gesevičius, Kazys Šimkūnas, Ka
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
96 kp. Adolfas Stačiokas.
<
stebimu pamatė jo veido varso sybės ragą, ir tuojaus pakėlė zys Gaidamauskis.
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį,
Į
2-rą
Skyrių.
97 kp. Mikasė Mikelionintė,
se tas ypatas, kuriųs jam paro jį virš galvos, kad apšvietus
parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
10 kp. Jonas Duchavičia.
Srooge
’
o
veidą,
nedrąsiai
žiū

Ona
Subačiutė,
Zofija
Jerzulav
46
kp.
Katrė
Miliunienė,
Pet

dė. Taigi metėsi ant jo.
11 kp. Julė Staseliunienė, Ale
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
čiutė.
ronė Judsnukienė.
— Duo gi man jau ramybę, rintį pro pirštus.
na
Daugėlienė.
tinu kapitalu
— Įeik — pratarė šmėkla —
48 kp. Domininkas Naruševi99 kp. Franas Vaicekausku.
paliuosuok mane, sugrąžink į
12 kp. Antanas Kajokas, Ona
čia.
100 kp. Agota Raėkauskiutė.
mano namus! — liaukis keršy- įeik! meldžiu. Nesibijok, mano Kajajokienė, Leonardas Kubilius
drauge
!
50 kp. Jonas Ceraukas (iš
107 kp. Stanislava Bartoševijus! — verksmingai šaukė, steng
Marė Kubilienė.
1-mo skyr.), Paulina ČeraukieScrooge baimės apimtas, pasi
damas išsinerti iš jo rankų.
13 kp. Vincas Zardeckas, Kat čiutė, Leokadija Ydakišiutė, Ro
nė
(iš 1-mo skyr.).
stiebdamas
ant
pirštų,
įėjo
ir
že

zalija
Jiešvinskienė.
1
{Toje kovoje, jeigu tą galima
rė Valaičiutė.
75
kp. Apolionė Šveistienė.
Nebebuvo jau
pavadinti kova, kadangi dvasia mai nusilenkė.
107 kp. Kazimiera Lnnaitė.
Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, III.
17 kp. Veronika Sadaunikienė,
136 kp. Petras Tamušaitis.
šiurkštus; pirmutiniu flu Ona Vaitkevičienė, Koste Taraunei kiek nesipriešino ir todėl vi toks
110 kp. Juozas Brundza, Sta
138 kp. Marė Lisauckienė (iš
sai nepasidavė
jos priešininko atsilankymu labai permainė jį o linienė, Ona Šergaliute, Domi- sys Augštakalnis, Paulina Bal1-mo
skyriaus).
tampymams, — Scrooge pastebė kad dvasios pažiūra buvo gera- nikas Šergalis.
trienė,
Pranas
Stanevičius,
jo. jog šviesa, iš dvasios galvos dėjinga, nuolankiai nuleido akįs.
Emilija Gedaičiutė, Antanas Pet
19 kp. Katrė Urbonienė.
Į 3čią Skyrių.
— Esu dabartinio Kūčių švent
spindėjo kas-kart labyn, visai
KUOPŲ SUSIEINKIMAI. simokėti, nes nebus kolektuojama
20 kp.Alena
Tamašauskienė, rauskas, Jonas Šventiškas, Juze
Prisižiūrėk į
1
kp.
Marė
Margelienė,
(iš
apakinančiai. Taigi griebęs ge vakario dvasia.
fą
Leščinskienė,
Jonas
Mickus,
Ona Markuniutė, Juozas Iva
93-ioji kp. Easton, Pa. Laikys Taipgi atsiveskite fcuodaugiau*
sintuvą netikėtu krutumu uždė mane.
Pranu Pfnigis, Floras Januke- 1-mo skyriaus).
nauskas.
bertaininį susirinkimą 12 d. spa šia naujų narių, kurie nori pri
Scrooge pakėlė akįs ir pažiui7 kp. Barbora Kižienė.
jo jai jį ant galvos.
vičius, Valerija Dragunienė, Ma
21 kp. Antanas Ašmenskas.
sirašyti prie Susivienijimo.
42 kp. Kazimieras Krušinskas lių 2 vai. popiet, pas sekretorių
Dvasia pranyko po ta stebė rėjo į svečią. Kaip gi nepana
22 kp. Rokus Bilinskas, Vla rė Gedaičiutė, Magdė Dragūnai
Sekr. A. P. Širvinskas.
J. Skirmantą. Nepamirškit ateiti
tina uždanga, bet kad ir Srooge šus buvo į pirmutinį! Juodai- das Bardauskas, Jonas Stulgin- tė, Magdė Dragunienė, Vincas (iš 1-mo skyr.)
minėtoje dienoje, kad nereiktų
51 kp. Dominikas Ziemba.
spaudė jį visomis spėkomis, ne žalias platus ploščius, apsiūtas skas.
Pikuzas, Ona Šalkauskaitė, Jo
114-oji kp. Rhone, Pa., lai
eiti per stubas kolektoti; nes
57 kp. Benediktas Bereika.
galėjo visai užslopinti spindu baltais kailinėliais, vangiai ka
23 kp. Aleksandras Kubilius, nu Tamašausku, Juozas Liutke
kys
bertaininį susirinkimą, spa
94 kp. Kazimieras Abromavi dažnai prisieina eiti per stubas.
lių besiveržiančių dabar iš apa bąs ant pečių, — krūtinė vyriš Jurgis Vaitkunas.
vičius, Jonas „Kvederas, Jurgis
Kurie neateisit tapsit suspenduo lių 11 d., 7 vai. vakare, J. Žeka, nuoga, — ties smilkiniais
čios ir apšviečiančių grindis.
24 kp. Veronika Bindokiutė, Majauskas, Juzė Majauskienė, čius, Alzbieta Razaitienė.
džeikos salėje. Visi nariai kvie
102 kp. Matas Petraitis (iš 1- ti. Atsilankykit patįs ir atsiGale pasijuto taip baisiai nu vainikas iš šviežios eglaitės, api Aleksandra Zakounis, Magdė La Antanas Vaicekauskas, Adomas
čiami atsilankyti ir atsivesti no
veskit naujų
vargintas, jog apėmė jį neap piltas blizgančio ledo gabale^ pinskienė, Ona Marčaitienė, Ago Alkevičius, Antanas Černiauskas, mo skyr.), Juzė Petraitienė (iš
rinčių prisirašyti.
Sekr. Jonas Skirmantas.
Tankus ir ilgi plaukai
veikiamas snaudulys. Ir staiga liais.
ta Akevičiutė, Magdė Semėnienė, Rožė Budrienė, Valerija Urbo 1-mo skyr.)
Sekr. K. Kalėda.
pasimatė esąs savo miegamam puikiais žiedais nusidriekdami Ona Špokienė, Marcelė Grigienė. nienė, Antanu Glebauskas, Pet
123 kp. Antanac
-----30-oji* kp. Siranton, Pa., laikys
kambaryje. Tada norėjo dar* !siekė jo pečių; veidas nuoširronė Stanevičienė, Pranas And
25 kp. Marė Jakaitienė.
125-oji kp. Export, Pa., laikys
Į
Vaikų
Skyrių.
savo bertaininį susirinkimą spa
paspausti gesintuvą ir pa- j dus, akįs linksmios ir šviesios
riulis, Barbora Vištartienė, Joa26 kp. Agota Gendrolaitė.
lių 12 dieną 2rą vai. popietų bertaniinį susirinkimą, Nedėlioję
spauzdamas ranka iš viršaus j— visa išvaizda atsidavė ramumu
2 kp. Vencislovas Petrauskas,
27 kp. Audrius Gelčius, Pranė nna Vištartienė, Juozas VištarPociaus
salėje, kaip visados. Pra 12 d. spalių, 2:30 popietų, Mo
pats pakrito lovon, pasinėręs gi ir užiganėdinimu. Ties juosta Gelčiutė, Ona Karaškienė, Ta tas, Antanu Vištartas.
Vineentina Šlektiųkė, Juozas Pašome visų susirinkti ir užsimokė tiejaus Matušio namuose. Mel
1 kabojo kardas, ištikrųjų, senoliam miege.
115 kp. Miku Alyta, Konstan tokas, Antanas Buivida, Ona Buimošius
Skučas,
Alena
Varnagi|vės laikų kardas, bet matoma
ti savo mokestį kad nelikti su džiu visų sąnarių ateiti užsimokėt
IV.
cija Mockaitė.
vidukė, Adomas Buivida, Alek
rienė.
bertaininį mokestį. Prašome taip
spenduotais.
į buvo, jog niekados jis nevarto
Antra trijų atlankų dvasia.
116 kp. Marė Augustinavičie- sandras Pranaitis, Stasys Pranai
29
kp.
Kazyš
Lietuvnikas.
pat ateiti ir naujų, norinčių pri
Sekr. V. Mačiulaitis.
Vėl prabudęs, Srooge sėdo pa jama.
30 kp. Jurgis Žvirblis, Juozas nė, Domicė Petrauskiutė, Silvest tis, Juozas Pranaitis, Ona Stan
sirašyti.
'■—Nieko panašaus į mane ne
tale, kad surankiojus mintis, bet
ru Novikas Adolfina Najaitė, kevičiūtė, Juozas Stankevičius,
Andriulis,
Ignas Noreika.
Sekr. M. Grigelevičia.
36-oji
kp.
Newark,
N.
J.,
lai

Ilgai netruko prisiminti, jog laik- matei? — užklausė dvasia.
31
kp.
Adolfas Gudavičius, Petronė Povilaičiutė, Ona Kičiu- Julė Stankevičiūtė.
kys bertaininį susirinkimą, spalių
— Niekados gyvenime!
rodys netrukus gal išnfliš pu7 kp. Albina Zmuidiniutė.
Alena Kubiliutė, Agota Trop- tė, Benediktas Pauliauskas, An
13 d. vakare 7:30 šv. Jurgio
105-oji kp. Bradoek, Pa. lai
—
Ar
gi
kartais
nekeliavai
su
■iaunakties pirmą. Gerai jautė,
8 kp. Milė Venciutė Adelė draugijos svetainėje.
kauskienė, Marė Šotienė, Jonas tosė Noburaičiutė, Jonas Kaz
Meldžiu!
kys susirinkimą spalių 12 d. 5 ▼,
jog buvo prie sąmonės toje va kuriuo nors vyresniųjų mano Simoška, Julė Honienė, Alena lauskas, Vincas Zavorskas, Mag Damiąkaičiutė, Koste Venciutė^
visų
narių
būtinai
atsilankyti
į
popiet pas kuopos sekretorių
brolių
?
landoje, kurioje turėjo pažinti
Malozinskienė, Ona Dulinskiutė. dė Povilaičiutė, Pranas Petrai Juozas Baltrušaitis, Vincas Ven- šitą susirinkimą ir atsivesti nau 822 Washington st. Meldžiu vi
—
Neatsimenu.
Rodosi,
jog
antrą Marley’o pasiuntinį. Attis. <
35 kp. Konstantas Sabonis.
čius.
jų.
Sekr. J. Brazauskas.
sus susirinkti ir naujų atjausdamas, jog dvasia by va nę. Ąr daug gi brolių turi, didi
.38
kp.
Jieva
Krivoniutė,
Moni

119
kp.
Vladas^ Marazaa.,
9
kp.
Jurgis
Pašukevičius.
sivest įsirašyt nors po vieną Tu
dvasia?
landa vėl prastums užtiesalą ties
120 kp. Katrė Stasiulevičiūtė,
ka Misilienė, Adomas Jurgilas.
11 kp. Ona Majauskiutė.
41-oji
kp.
Worcester,.
Mass.,
1
—
Ligšiol
parėjo
jų
tūkstan

rime kelius svarbius dalykus ap
jo lova, rinko visą drąsą ir kad
41
kp.
Aižė
Šimkiutė,
Juzė
Del
TafilffcKazlauskintė,
Julė
Žvikie14
kp.
Edvardas
Čeponis,
laikys
savo
susirinkimą,
spalių
svarstyt.
,
nž akių užbėgus tai valandai, tis aštuoni šimtai šešiosdešimts*)
nė, Natalija Kazukaičiutė.
tuvienė. "
'
Marė Kalėdžiutė, Alena Valatke- 12 d. tuojaus po sumai šv. Kazi
Metai,
kada
ta
knyga
bu

*)
pats prastume abi pusi savo ran
Sekr. K. Jakubaitis.
124 kp. Juozu Jokubauskas, vičiutė, Magdė Valatkevičiutė.
42 kp.
Marė Švimickiutė,
miero parapijinėj salėj, 20 Warekom. Dabar virto priegalviu, ap vo rašyta.
Steponas Nemanis, Juozu Vil
17 kp. Ona Grimailutė.
by st. Meldžiame visus narius
11-oji kp. Waterbury, Conn.
sidairęs aplinkui ir norėjo dra per šios žemės skritulį — atsa Magdė Žukaičiutė.
džiūnu,
Mikas
Zubavičius,
Juo

43
kp.
Petras
Šatas,
Jurgis
27
kp.
Marė
Janeliuniutė.
ateiti.
kė
dvasia
—
o
kas
metai,
pri

mai sutikti dvasios apsireiškimą
laikys savo bertaninį susirink im:
zu Vektoras, Juozas'Bražinskas,
Sereičikis.
24 kp. Leonardas Janulaitis.
Sekr. St. Jodauga. ' nedėlioję spaulių 12 dieną para
fce joko susijudinimo ir nustebi buna man vienu daugiaus.
45 kp. Jonas Kancleris, Emi Juozas Latvis, Antanas Palikšė,
25 kp. Pranė Abromavičiūtė,
—Skaitlinga šeimyna—pratarė
pijos naujoje svetainėje >l-mi
mo.
Jonas
Rasiulis, Jurgis Andriunas. Bronius Noreika, Vincas Baltrušlija
Gigickiutė.
42-oji
kp.
Brooklyn,
N.
T.,
lai

—
užlaikymas
jos
turbuti
labai
Bet kadir prisirengęs buvo ant
valandą po pietų. Malonėkit vi
125 kp. Jonas Švedas, Feliksas konis.
» kys susirinkimą spalių 12 d. tuo si pribūti ir užsimokėti savo mo
47 kp. Motiejus Kuprevičius
visko, nesitikėjo to, kad nieko daug atsieina.
Anastazija Mačiulienė, Aižė Za- Dambrauskas,
48 kp. Bronislava Ogintaitė.
jaus po sumai bažnytinėj salėj. kestis. Bus priimami nauji są
Šmėkla atsistojo.
nebus; dėlto gi, kada laikrodis
127 kp. Stasys Zakarauskas,
57 kp. Veronika Pacankiutė, Visi nariai privalo ateiti. Kvie nariai; malonėkit atsivesti prisi
— Dvasia — nuolankiai, tarė liauskienė, Augustas Kvederas,,
išmušė pirmą, o dvasia nesirodė,
Petras Pacankutis, Leonora Šikš- čiami taip-pat nauji.
apėmė jį smarkus drebulys ir Serooge — vesk mane, kur lau Juozas Zorskis, Magdė Belkaus- Konstantas Solinauskas. <
rašyt prie Susivienijimo.
130
kp.
Agota
Sčevienė..
kiutė,
Petronė
Jesulevieienė,
Si

liutė.
į
Sekr. K. J. Krušinskas.
pats nežinojo, ką bedaryti. Kam i patinka. Pereitą naktį atlikau
Sekr. S. Cibulskis.
136
kp.
Jonu
Treigis.
mas
Kaminskas,
Juozas
Vilimai60
kp.
Stasys
Jokūbaitis,
Ona
j
jau
vieną
kelionę
ir
visai
nesi
gi tinka ta drąsa, kamgrvisi pri138 kp. Julė Lukoševičienė, Jokubaičiutė.
50-oji kp. Cleveland, Ohio, lai
snrengima i?
Penkios minutės, į gailiu to. Pripažįsta, jog ne tis, kun. V. Bartuška.
15-oji kp. Chieago, III., laiky
Marė
Lisauckienė.
48
kp.
Barbora
Ivinskienė,
Ka

61 kp. Izabelė Lazaunikiutė, kys savo susirinkimą spalių 12 bertaininį susirinkimą spalių 1:
dešimts — nieko. Sustingęs gu sigailiu. Daug ko išsimokinau,
141 kp. Broekton, Mass. (nau Vincas Gribauskas, Valerija Ven- d. 2 vai. popietų šv. Jurgio baž d.. Visų narių ir norinčių prisi
lėjo lovoje; kur ne kur matė lyg daug kuo pasinaudojau, Jeigu zimiera Stonaitė, Rozalija Stan
kevičienė.
1
ja).
Mikas Abračinskas, Uršulė slovaičiutė.
- 1
nori
mane
apšviesti,
—
esu
pa

nytinėj mokslainėj. Kviečiu vi rašyti kviečiame atsilankyti kuc
kokį tašką; išsiskleidė raudonos
Petras
Balčiu
J
74
kp.
Viktė
Medelinskiutė,
Abračinskienė,
49 kp. Rožė Judsnukienė,
sus narius susirinkti, nes turime skaitlingiausiai
Šviesos spinduliai, kurie kur ten sirengęs tavo įsakymams.
,
nas,
Pranas
Cijunskas,
Kazys,
75
kp.
Jonas
Radzevičius.
—
Palytėk
mano
rubus.
50
kp.
Jurgis
Roversteinas^
daug
svarbių
reikalų
aptarti
kas
spindėjo, kada laikrodis sude
Sekr. G. S. Žakas.
103 kp. Emilija Žemaičiutė.
Scroge įsikabino į jo ploščių. Barbora Miseikiutė, Jonas Dug- Cijnnskas, Juozu Česnauskas,
dėl surengto baliaus.
javo kad išmušus valandą.
Ta
Jonu Čaunis, Jurgis Česnulevi110' kp. Jonas Vistartas, Ona
99-oji kp. Chicago, III., laiky
Sekr. M. Šimonis.
Šviesa dar labiau neramino jį, Šviesa, eglaitės, kalakutai, an- nis, Antanas Rudvalis.
čia,
Tadu
M.
Couble,
Viktė
Vištartaitė.
,
tįs,
žvėriena,
paršiukai,
kumpiai,
51
kp.
Marė
Kazlauskienė,
Ro

savo
susirinkimą nedėlioję Spali
negu dvylikos dvasių pasirody
Coublienė,
Robertas
Danausku,
116
kp.
Juozas
Mišeikis,
Stefa

žė
Čižauskienė,
Antanina
Zubriemas; negalėjo suprasti to reiš pyragaičiai, austeriai, slyvų pu
58-oji kp. Curtis Bay, Md., 12 d., šv. Jurgio parap. salėj. N<
kimo, neįspėjo iškur tai, bijojosi, dingai, punšai, vaisiai — ir vis įnė, Marė Kuklienė, Rožė Nevu- Dominikas Dikša, Marė Dikšienė, nija Miseikiutė, Juozas Petrai laikys ketvirtąjį bertaininį susi 18, tuojaus po sumai.
Vincas Juška, Marė Juškienė, tis.
pranyko akies mirksnyje. lienė.
Sekr. M. L. Gurynski
pr kartais jis pats nedega ar ne kas
rinkimą spalių 12 dieną, 2 vai.
Petras
Juškaitis,
Juozas
Jukunaktis —
53 kp. Jonas Visockis.
119 kp. Petras Černiauskas.
virsta į anglį nežinomoje ugny Ęambarys, spinduliai
popietų, pas kuopos sekretorių,
63 kuopa Youngstown, 0., lai
bauskas, Augustas Kašėta, Jonas
54 kp. Jonas Kamantauskas.
120 kp. Emilija Gumauskiutė, 2 HazeI st. Kviečiami visi na
je. Galop pagavo mintį (męs prapuolė. Scrooge girdėjo girg
kys
bertaininį susirinkimą, nedė
56 kp. 'Totftųs Velička, JuoA Kašėta, Pranu Klimavičius, An Jurgis Balčiūnas, Pranciška G\ riai pribūti į šį susirinkimą ir
tai būtumėm išsyk atspėję,
ar ždėjimų lopetų, kuriomis sar
lioję^ spalių 19 d. 2 vai. popietų,
tanu Kongisierins, Alfonsas Kmi mauskiutė,
ne tiesa?), štai, pataikė mintį, gai mėtė į šalį sulėdėjusį sniegą zas Vepšatas,5' Juozas Klimas. (
ne pavėluoti nes tarime dang
Federal
at., Lietuviškam Klube.
<57 kp. Dominikas Ariošius, Ai liausku, Viktoras Laucevičius, į 125 kp. Petru Gudaitis, Iza dalykų apsvarstyti. Ir tie, kurie
jog ugnelė ar šaltinis slaptin nuo šalygatvių.
Meldžiu
visų drangų ir draugių
Namų priešakiai ir langai žė Ariošienė, Juozas Kravelis, Ona Lesickaitė, Juzefą Menkevi- belė Pilipavičiutė, Pranu Šve yra užsimokėję už visus metus
gas šviesos turi rastis antramjaateiti susirinkiman kuoskaitbnne kambaryje, kadangi žiūrint tamsiai atrodė, žiūrint nuo vie- Jurgis Žilinskas, Jozas Aliukonis čiutė, Juozas Meškinis, Pranas das,
Antanina
Grigalevičiutė, yra kviečiami taip-pat ateiti.
giausia r užsimokėti bertaininę
y gpindančius ruožus, aiškiau- nokinės; baltos sniego uždangos, Juozas Stenčionis, Vladas Valis- Pašakarnis, Vin. Pigoga, Kon Juozu Gudaitis.
Sekr. A. B. Radauskas,
duoklę.
Malonėkit ir naujų drau
aoa galima buvo
matyti, kaip aptiesė stogus ir žemės paviršių, kas, Stasis Cibulskis, Ona Šu- stantas Rafolas, Jonas Rama
142 kp. Ona Kuprevičiutė, Julė
gų atsivesti dėl prirašymo į Su
Ona Ramanauskienė, Kuprevičiutė, Petras Kuprevi
plaukia visi iš ten. Taigi, ta išruožuotą sunkių vežimų ir ra liauskiutė, Magdė Šulisuskiutė, nauskas,
60-oji kp. Bayonne, N. J., lai sivienijimą L. R. K. A. prie musų
Magdė Raipaitė, Marė Raipienė, čius.
mintis išvedė jį iš chaoso; pasi tų vagomis. Tie ruožai arbs vT- Jonas Rinkevičius.
.... kys bertaininį susirinkimą 15
kuopos.
Jonas
Rastokas,
Leonora
Rasgos
nepaliaujančiai
kryžiavosi,
58
kp.
Kazimieru'
Bulis,
Juo

J. S. Vasiliauskas,
kėlė, užsidėjo aut kojų šliures ir
d. spalių 7:30 vakare, kur vi
Sekr. K. Kučinskas
tokaitė, Baltrus Smetona, Jonas
tylučiausia taikėsi į artimąjį ypač gatvių užsisukimuose; dan zas Bajoras.
S.L.R.K.A. Centr Sekr. sados esti. Visi nariai teprisiun60 kp. Petronė Šestakauskiutė, Stočkus, Antanas Tautkevičius,
kambarį. Valandoje, kada pa gus buvo apsiniaukęs. Negalima
čia savo mokestį. .
3oji kp. Elizabeth, N. J. laikys
Leonora
Vertelienė,
Antanai Antanas Trakinis, Petras Tūbelis,
pasakyti,
jog
Londonas
puikiai
lietė sklendę, koks tai stebėtinas
Sekr.
P.
Šedvydis.
bertaininį
susirinkimą JančaitieUžstojus spalių mėnesini pra
Mikolas Tnmonis, Juozas Vai
halsas pašaukė jį vardu ir palie išrodė: oras sunkus, debesuotas, Stankevičius, Ona Bliuvienė. ,
nės salėje 109 Pine st., seredos
61 kp. Morta Venslovaitienė. čiūnas, Marė Vaičiūnienė, Liud sideda ir rinkliava 4-to bertainio
persigėręs dūmais, sunkino atsi
pė jam ineiti. Paklausė.
88-oji
kp.
Donorą,
Pa.,
laikys
vakare spalių 15 d. 8 vai. vak.
Buvo savo salione; be mažiau- kvėpimų, niekur saulinės šviesos Franas Bagdonavičius, Andrius vikas Vaitkus, Povlas Valeckia, mokesties. Prie tos progos vėl
bertaininį
susirinkimą,
spalių
12
Užkviečiami
visi nariai. Yra svar
abejojimo — savo, — bet tas Spindulėlio, — o vienok visų vei Bagdonavičius, Antanu Kazlau Pranas Virmanskaa, Povilas Vir- kreipinosi sn prašymu prie gerb.
»
Katarina Lazaunikienė, manskas, Pranas Vismontas, Bar organizatorių, kad pasidarbuo- d. nedėldienyje tuojaus po su bių reikalų.
■alionaa išrodė nepaprastai atsi duose spindėjo nuoširdus link- sku,
mai
pobažnytinėj
svetainėje.
Yra
Sekr.
Ig.
Balčiūnas.
bora Vismontienė, Ona Vismon- tumet Susiv. labui kiek išgalė
mainęs. Sienos ir lubos buvo pa ąmumas, akyse mirksėjo 'taipį Tverų Gaulė.
taitė, Juozas Čiuprinskas, Mag dami, taip kaip liepos mė kviečiami visi sąnariai ir sąna
Seka ant 7-to pnsL
70 kp. Marė žrauidžiutė.
puoštos žalių lapų vainikais, ro linksmi blizgėsiai, jog abejoju, ar
rės
atsilankyti
į
tą
susirinkimą.
71 kp. Kazys Mačiulis, Anta dė Ciuprinakienė, Augenė šid- nesį pasirodėte. Garbė jnma už
dos, kad tai buvo gražiausia go gražiausia vasaros diena galėtų
Taip-pat yra kviečiami ir tie,
jelis.
Kaminėlyje kūrenosi ug lyginties su tuo tamsiu ir šaltu nas Petkus, Vincu Marcijonu, 1 suskiu t ė, Steponė Šidlauskienė. tai. Taigi nenuleiskit rankų h*
142 kp. Cleveland, Ohio. (nau šiuo laiku kalbinkit visus lietu kurie norėtų prie Susiv. prisi Lietuvių Katalikų Federacijos
Jonas Pudrius, Juązas Marcin
»
ma, net kaminas treškėjo iš nu- rytmečiu.
rašyti.
ap I
Sargai, dirbdami gatvėse arba kų, Stasys Kasputis, Mikas Jn- ja). Juozas Černiauskas, Anta vius ir aiškinkit jiems naudą iš
atebimo, nes Marley’o ir Srooge’o
Centro Valdybos antrašai:
Kviečia
kun.
J.
Misiaus
vardu
laikuose nepripratęs buvo prie valydami sniegą nuo stogų, bu arkis Aleksandru Brazevičius, nas Preikšą, Matas Ignatavičia, prigulėjimo į Susivienijimą L. R.
Kun. M. J. Kazėnas,
Prezidentas: Rev. T. Misius,
panašių prabangų. Ant grindžių vo žavėtiname upe: šukavo ir Vincas Blaudžiunas, Antanas Gri Jonas Štreimikis, Liudvikas Du- K. Amerikoje. Tegyvuoja, anga
Box 253, Ellsworth, Pa. *j
radosi kalvos kalakutų, ančių, vardžiavosi tarp garsaus juoko, galiūnas, Jurgis Zdanis, Kazys biskas, Tafilius Linkevičius, Jo ir platinui visose lietuvių kolo
■103-oji
kp.
Rochester,
N.
T.,
nas
Cegelskis,
Andrius,
KnibicSekr.t Rev. rA'. Jurgatis,
nijose
mnsų
Garbingu
Susivie

visokios rųšies žvėrienos, paukš blaškėsi vienas į kitą sniego Ulevičius, Mikas Garedeckas,
laikys
bertaininį
susirinkimą
spa

P. O. Box 105, Export, Ptf.
čių, paršiukų,
rūkytos mėsos, gniaužtais ir kvatojo, kuomet Juoz. Garedeckas, Ant. Pnlsic- kas, Juozas Petraitis, Jonas Ra nijimas.
dzevičius,
Petras
Raila,
Aleksan

lių
12
d.,
3
vai.
po
pietų,
pob'ažKasinin/j
B. ,W, ,Woshner,
r
Su
tikra
pagarba,
kas,
Juozas
Kukausku,
Mikas
kumpių, sieksnių rūkytos deš nekaltas sniego gniaužtelis ne
dru
ViŠnianskas,
Stasys
Liuiza,
nytinėj
svetainėj.
Visi
nariai
ir
V.
Lapinskas,
,
(BH
1514
Carson
at,
S?.
S.
«w
<
ros,
pyrn ginimų, s^-vu pudin-J tyčia* užkrito ant besivalkiojan Kairavičiua, Jonu Sakalausku,
„Pittsburg, Pa- «.*««.r>'
Centro Pirmininkas. narės privalo atsilankyti ir nŽKonstantu Steponaitis, Jonaa Juozas Aiduke vičius Simonu
gų, žuvies — bet kokios? — net čio miestsnrgio galvos.

Kučia.

Sus. L. R.-K. A.
Reikalai.
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MARK T WAIN.f

HUCKLEBERRY

FINNAS

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

(Tąsa)

’

. J

DIDELE
DOVANA!
'' , ,
a
‘
Kas užsirašis “Draugą” iki Spalio 16 d. 1913 m.
prifiiųzdamas “Draugo” Administracijon $3.00, tam siu
sime “Draugą” 18 menesių ir duosime knygų $1.00 ver
tes dovanų.
Knygas galite pasiskirti iš tilpstančic
..“Drauge” sąrašo.

n

įvairius Spaudos darbus
nuo

Spauzdina
Pasiskubinkite, kas pirmesnis, tas ge
Konstitucijas, plakatus,
dirbova iki pusiaunakty. Galy gale taip pailsova, kad
mažiausio
resnis!
nebegalėjova daugiau kasti. Rankos nualpo, ant del
Įvairiausiomis
“Draugo” Administracija.
tikintus, knygas, cirkunų užsitrynė pūslės, o darbo visai nebuvo nei matyt.
tikietėlio
=E
:«=
— Tai ne trisdešimts septynių mėty darbas, tik
spalomis; Spauda
liorius, blankas, kaip
trisdešimts astuonių, — tariau aš.
ligi
Blaivybės Dirva.
graži, darbas
PROTESTAS.
Tomukas nieko neatsakė, tik atsidūsėjo ir buvo
draugystėms, taip para
(Tąsa nuo 3-čio puslapio)
matyt, kad kasžinkų svarsto. Paskui tarė:
didžiausiam
Waterbury, Conn., Teatrališ
atliktas su skoniu,
— Nėr-kų, Huekai. Šitokiu budu nieko nenuveik pagal jų vertę paskyrė seimas ka draugija “Aidas” viešai pro
pijoms ir visokioms biz
sime. Jeigu butuva kaliniais, tai kas kita. Turėtu- šitokią: sidabriniai po 25 cen testuojamą prieš nežmoniškus
plakatui
o
niams,
parapijines
at

“
Laisvės
”
,
“
Kovos
”
ir
“
Kelei

tus,
auksu
papuošti
po
50
cen.
va daug laiko ir dirbtuva tik retkarčiais, kada sargai
atsimaino, taigi nei rankos nebūty pūslėtos. Bet čia ir auksiniai po $1.00 (ženkleliai vio” , šmeižimus musų gerbiamų
kainos žemesnės
tautos veikėjų Dr. J. Basanavi
skaitas, programas, kaip
naujausiomis
mes negalim gaišuot, nes neperdaug laiko teturime. labai gražus).
čiaus ir gerb. Dubi. atstovo M.
Jaigu dar vienų naktį taip padirbtuva, tai reikėtų laukt Taigi seimas pasiūlo kiekvie Yčo:
ir
negu
baliy.
taip
teatry,
užkvienam
nariui
ar
narei
nešioti.
Juos
visų savaitę, kol pūslės ant delnų neišgis.
gražiausiomis
galima gauti pas centro kasinin Draugijos vardu po protestu
—* Kų gi dabar daryt, Tomai?
pasirašome
:
kar kitur.
timus
ant
vnstuviy
ir
ba

ką.
raidėmis
J.
V.
Kovas,
P-lė
A.
Stalio— Tuoj pasakysiu. Taip nedora ir nepritinka, bet Apie atlaidų gavimą už ženk
niutė, K. Čepurnas, K. B.
liy, vizitines ir
kitaip negalima. Kasiva sų špatais, o paskui sau įtar- lelių nešiojimą dar galutinai ne
Užsakymai išpildomi
Razmantag, A. H. Sinkevi
■
Greitai
ir
Gerai
siva, kad kasėva su peiliais.
užbaigta ir liko tas darbas pa
čiūtė, K. Cibirka, B. Buškus,
biznies korteles.
— Puikiai! Nors sykį pradėjai protingai svar baigti gerb. kun. Staniukynui.
J. Rakauskas, M. M. Ma
atlieka
styti, — atsakiau aš. — Kasti su špatais, ir gana. Ar Kun. Jakaitis pasiūlo suma
žeikiutė, A. Rumeika, Marė
tas dora ar ne dora, man vis tiek. Jeigu man reikia nymą, kad kiekviena kuopa švenV. Vaičulutė, Marė Meškustų
kartą
į
metus
Blaivininkų
niutė Alena Petrnkoniutė, A.
pavogti nigerį, ir spatas yra tinkamiausiu tam įnagiu,
šventę, P. Š. Sopulingos, 3-jį
Tiknius...
tai aš nepaisau, kad tai nedora. Tuščia jų visų knygų rugsėjo sekmadienį pradėjus su
ir pasakų!
bažnytinėmis apeigomis, o pas
— Šitokiame reikale vartojimų špatų galima ištei kui baigtų su prakalbomis, dai <41Klaidos atitaisymas.
Draugo” 40 numeryje
sinti, — atsakė Tomukas, — bet šiaip aš niekados su nomis, su pasilinksminimu ir tt.
Chicago, 111.
2634 West 67th Street,
korespondencijoje
iš Bosto
III.
tuo nesutikčiau. Džiniui’ ir tau tai vis tiek, nes tu Liko priimta. Kun. Jakaitis ke
lia
klausimą
apie
vaikų
skyrių.
no
klaidingai
atspauzdintas
nežinai nieko geresnio, bet aš žinau, kad galima bu
nutarta, prie kiekvie lotiniškas sakinys. Turi bū
tų geriau padaryti, taigi tik per prievartų imuosi ki Galutinai
nos kuopos užvesti vaikų sky ti šitaip: Si tacuisses, philotokių įnagių. Paduok man peilį!
rius, berniukams ir mergaitėms;
— Atkišau jam peliukų, bet jis trenkė jį šalin ir at o kuopų viršaičiai arba paskirti sophus mansisses.
kartoji:
1 tam tikri asmens, tuos vaikučių
tojų specijalistų ligoje va ir aš jam jau daug išmokė- lpaduoti i teism3 už straik. pinigų
skyr. tvarkytų( jau tas yra įves
K*
— Duok man peilį!
*■
netinkamą aikvojimą. P-ns Hodinamoje “vėžys”. Specija- jau
r>
t
ta
.
.
wardas ir visas jų komitetas tu— Žinojau kų tai reiškia. Pašnipinėjęs po ųslų, ta Waterbury, Conn pasistengus r
listai gydymo tos ligos su
-Žmogeli, dėl Dievo raei ri atiduoti 8traikinfakama >t.
J. V. Kovui ir Grand, Rapids,
V
IETINĖS
ŽINIOS.
»
suradau senų nulužusiį špatų ir padaviau To Mich., pasistegus p. J. Lipkui).
pagalba radium’o ir X-spinmukui. Jis paėmė, ir nei žodžio netaręs, pradėjo kasti. Bet. dabar, jaunuomenės abu sky «ooooooooooooooooooooooooe dulių suvažiuos iš Anglijos, les, Chicagoje yra tik vie- skaitą ir išaiškinti visus dalynas daktaras Graičunas, il‘i kus, tąsyk niekas nieko apie piKeista tai atrodė, bet jau Tomukas buvo tokio budo.' rių, žemiau 16 metų amžiaus nie
Vokietijos ir Francijos.
jeigu
tu kur kitų daktarų nigus nekalbės.
‘Draugo’ Redaktorius.
ko nemokės į centro kasą. AugPilnas visokių principų.
Atvažiuos taip-pat garsus Graičunų radai, o ne mane, M. Makšvičiui, K. Gedvilai ir
Aš ir pagriebiau špatų, ir pradėjau kasti, kad ščiau 16 metų iki 21 mokės po Kun. A. Kaupas “Drau profesorius Dr. Bernhard tai tave apgavo.
S. Šleiniui, Montello, Mass. —
net dulkės ruko. Taip dirbova kokių pusę valandos. 5 e. metams, o paskui pilną po go” Redaktorius pereitų Kroenig iš Freiburgo Uni Tai, mat, tas Žmogelis bu- Tamstos “protestuojate”, nieko
10 c. mokestį. Bet aukos Piln.
Daugiau negalėjova, bet duobė jau buvo pusėtina. Blaivybei bus priimamos ir nuo sekmadienį išvažiavo gydy versiteto, kuris gana pa-, vo patekęs greičiau į ko- nePar°dydami. Ištirkite dalyties į šv. Bernardo ligoni
Pailsę ėjova gultų. Aš inėjau pro duris ir iš savo jų.
sėkmingai gydo vėžį ladiu- kio apgaviko raukas. Pa- ik’’ alsiy8ki‘c f»k‘«k«
nę, Chicagoje.
kambario žiurėjau pro langų, kaip Tomas stengėsi
‘wk jusų prot5',t“
mu ir Roentgeno spindu siklausė pas jj d-ro Orai- turės vertės
Redaktorius pasitaręs su dvair galės gal tilpti
užlipti virve, bet su pūslėtom rankom nieko negalėjo sigku vadovu> 8utvarky8 apžadų
čuno, ir apgavikas pasisa- laikraštyje.
liais.
k
“Prieš vėją Kepapuai”.
padaryti. Aš jam patariau, kad ineitų pro duris, o maldas,
, n tz ' . v . kė kad jis yra d-ras Graiču- J. Arminaičiui, Cincinnati, O.
Laimė d
-mo_
paskui save įtikintų, kad užlipo virve. Kų bedarysi, Centro sekretoriui seimas šį Nedėlioję, spalių 5 d. ‘Bi Anot Dr. Kroenig X-spmTamstos korespondencijos netal
žsi
ėdi
Tomukas ir čia manęs paklausė.
met paskyrė $15.00 iš centro ka rutės* draugija vaidino tri- duhai pasiekia ir vietas nepiname nes joje nėra jokios ži
ik
išnet a pataikė
veiksmę komedijų “Prieš prieinamas radmmui arba
Ant rytojaus Tomukas pavogė cininį šaukštų ir sos kelionės lėšoms užmokėti.
nios. Žina-gi yra pranešimas apie
gydytojo
peiliui.
X-spindumisinginį žvagkotį, kad padaryti Džimui plunksnų die- Skaitymas telegramų ir pasvei vėjų nepapūsi”. Apskritai
ateiti pas tikrąjį d-rų Grai kokį nors indomų atsitikimą.
niniui rašyti, ir šešias žvakes. Aš sukinausi ties ni- kinimų. Garsus rankų plojimas. imant suvaidinta vidutiniš liai tiesa silpniau veikių už čunų. Kitaip, d-ro Graiču- Beržui. — Tamstos eilės ne
Pertrauka 10 minučių.
kai, tik nežinia, dėliai kokių radiumų, bet taip-pat su
gerių stubų ir, nužiūrėjęs progų, pagriebiau tris et
‘
* • - ' * / prežasčių 3 veiksmę skėlė stabdo vėžio augimų jį iš no vardas butų nukentęs tilps.
nines torielkas. Tomukas, sakė, kad tiek negana. Bet
dėl to.
s
Sesija IV.
Buvusiam prakalbose, Weaf
pusiau? Perskelta veiksme džiovinant.
aš jį peršnekėjau, kad tų torėlkų vis tiek nieks ne
— Ir tai nepirmas sykis Fitchburg, Mass. — Tamstos ko
Paskyrimas vietos kitam sei nepadarė jokio įspūdžio, o
matys, nes Džimas išmes jas pro langų tiesiog į dilgėles, mui.
taip atsitinka, — paiškino respondencijos negalime suprastu
Svarstyta ginčytasi ilgai. turėjo padaryti didžiausį;
dr. Graičunas.—Viena syk Baltimorės Stepukui, Baltimo
taigi galėsime jas paimti ir atgal jam nunešti.
To Vienų norėta paskirti vietą į
Vakarinė Mokykla.
tokiu
budu
ir
visam
vaidi

buvo atėjęs pas mane žmo re, Md. — Labai puiku, kad
mas su tuo sutiko.
Pennsylvanijos valstiją, gi kiti
Ant
West
Side,
Aušros
gus atsiimti pinigų iš “d-ro Tamsta taip karštai nori sutverti
— Tiktai dabar reikia sugalvoti, kaip tuos daik nurodė Mass. valstiją. Galop nimui užkenkė. Artistai
Vartų
parapijos
namuose
slaptu balsavimu nubalsuota į mėgėjai savo roles suvaidi
Graičuno”, ir pamatęs ma teatrališką draugijėlę savo mie
tus nunešus Džimui, — tarė jis.
ste. Tik Tinsta pAsir'nk trani— Pabaigę kasti skylę, mes.jam, pro ten paduosi Worcesterį, Mass. į gerb. J. J. no gerai, ypač pažymėtini atsidarė vakarinė mokykla ne stebėjosi, kad tai visai pesnį keli]. Vietoj raginti Bak
p-lė R. Radzikiutė — Dau- anglų ir lietuvių kalbų. Mo ne tas žmogus. Tas, sako
me, :—atsakiau. Bet jisai tik susiraukė ir išvadino su Jakaičio parapiją.
tir.ioriečius {er laikrašti, Tamsta
norienės rolėje, p. A. M. — kinama 4 vakarai savaitėje: buvęs be barzdos.
Centro valdybos rinkimas.
manymų idijotršku. Paskui ilgai svarstęs, pasakė, kad
in k ir parrgmk juis gyvu žo
Antano
rolėje,
p-lė
J.
S.
M.
panedėlio,utarninko,
ketKun.
A.
Briška
iš
Chicago,
Daktaras A. Juška irgi džiu : pasikalbėk su vargonininku
turįs keletu planų, bet dar nežinąs, kurį sunaudoti.
—
Julės
rolėje.
Ragaišie

vergo
ir
pėtnyčioj.
Norin

III.
pirmininku.
.
nusiskundžia, jog jo var su kitais, paskui sušauk susirin
Pirmiau reikia pasimatyti su Džimu.
nės role—p. U. Radomskiu- tiems promokti šiek-tiek das yra išnaudojamas kukio kimą ir draugijėlę sutversi. Nėra
Kun.
P.
Saurusaitis
iš
WaterTų naktį eidami darban, pasiėmėva su savim žva
tė — buvo suvaidinta šiek- angliškai yra gera proga.
reikalo Baltimoriečiams kalbėtiea
ten apgaviko.
kių. Prisiartinę prie budos atsidėję klausėmės ir iš bury, Conn. dvasišku vadovu.
tiek
nenatūraliai.
Ad.
Miceapie draugijėlės sutvėrimą viešai’
girdome Džimų gardžiai beknarkiant. Smarkiai ėmės P-s J. Aleksa iš Baltimorės, vičia — Daunoro rolę —
per laikraštį. Greičiaus susikal
I vice-pirmininku. I
Daktarų vardo išnau
dirbti, ir už dviejų valandų skylė buvo užbaigta. Inėję Md.
Krasa grąžina laikraštį sekan besit patįs suėję krūvon. O kaip
P-lė A. Rumšaitė iš Chicago, butų suvaidinęs puikiai, jei
dojimas.
vidun ir užsižibinę žvakę, pamatėva Džimų saldžiai be III. II vice-pirmininku.
nuveiksite ką, tai apie tai ir
gu nebūtų vartojęs vienodų
tiems
S.
L.
K.
A.
nariams:
laikraštyje galėsite paskelbtu
miegantį. Jis išrodė sveiku ir laimingu. Išlėto jį iš- Kun. J. J. Jakaitis iš Wor- gestų ir daugiau gyvumo Pas daktarų A. L. Grai40
kp.
Ona
Kacergienė,
216
E.
P-ui J. K. “Poetams” įdėsi
budinova, ir vargšas beveik apsiverkė iš džiaugsmo. cester, Mass., redaktorium.
butų turėjęs. Taip-gi per- čiunų, 3310 So. Halsted st., Oak st., Shenandoah, Pa.
me
vėliau.
>
Apsikabino mudu, bučiavo, kalbino visokiais gražiais J. V. Kovas Waterbury, Conn. Inažų takų darė scenoje ir vienų rytmetį ateina žmoge
P-ui Beržui. Gal parašytumė
30 kp. Alena Valentinavičienė,
vardais ir pradėjo musų maldauti, kad atneštume jam sekretorius.
pertoli nuo publikos, beit lis ligonis. Daktaras apžiū 1821 Nay Aug avė., Scranton te ką nors svarbesnio ir įdomes
kaltų, ar šiaip kokį įnagį. Tuoj, girdi, sudraskysiąs Kun. V. Karkauskas iš Water- ne jam tai reikia užmesti, ri jį, randa kad liga svarbi.
nio.
Pensylvanija.
savo retežius ir pabėgsiąs. Bet Tomukas jam aiškino, bury, Conn. kasininku.
P-ui J. M. V. Apie tą patį da
tik rezišieriui. Arvįdas — Klausia ar jis iki šiol pas
kaip tai butų negražu ir netinkama taip pabėgti. Mes, Juozas Antanavičius ir O. Sa- R. J. Dowiatt — neaiškiai niekų nesigydė. Žmogelis 21 kp. Andrius Zavarskis, 121 lyką talpiname kitą koresponden
Dresser st., S. Boston, Mass.
girdi, sudarėva pulkų planų ir tikrai Džimų išliuo- kalauskytė iš Waterbury, Conn. kalbėjo.
1
atsako, kad gydės, ir jau pa 21 kp. Marė Jonienė, 124 Gold ciją.
P-ui
P.
M.
Brooklyn,
N.
Y.
ži

suosime, da gi sii didele garbe.
kasos globėjais. — Tie asmenįs
Po vaidinimo “Birutės” leidęs neihaža pinigų.
noma, reikia saugoties visokią
st., So. Boston, Mass.
Džimas su tuo sutiko. Paskui šnekučiavomės apie vadovaus šimet Piln. Blaiv. Susi
—
Kas
tave
gydė?
—
kiau
choras, p. A. Pociaus veda
kp. Ant. Kazmickas, 1927 apgavikų, o žinant ir kitus per
I
pergyventas valandas, visokius prietikius ir pavojus, vienijimą.
sergėti; ypač pinigų rinkėjas tu
šia
daktaras.
mas, sudainavo tris daine
Canalport avė., Chicago, III.
kurių patyrėme kelionėj. Džimas pasakojo, kaip dėdė Kun. J. šeštokas, kviečia visus
«
les: “Kur josi”, “Eina gar — Na-gi toks daktaras 16 kp. Elzė Sirunienė, 2035 N. 50 ri būti žmogus tikras.
delegatus
ir
svečius
ant
rytojaus
Jei tik turite gerų žinių, ra
Šilas kasdien pas jį atsilanko poterių sukalbėti. Ir
8 valandą ryte į bažnyčią, pasi sas nuo Rubežiaus” ir Ant Graičunas mane gydė,—at
avė.,
Chicago,
HL
šykite
;
pataisę išspauzdinsime
teta Salome, girdi, tankiai ateina pasiteirautų, ar ne melsti už brolius blaiviniunkus
kalno karklai siūbavo”. Už sako žmogelis.
“Draugo” Administracija. kuri tiks. Apgarsinimas apie ku
alkanas, ar jam ko nestinga^ Tokie čia jie geri, kad mirusius ir praneša, kad bus at
baigta sudainavimu “Lietu — Kaip tai, aš tave gyrį rašote, tur būt kur užsimetė,
Džimas nieko daugiau netrokšta, tik liuosybės.
laikytos giedotos šv. mišios.
džiau? Aš pirmų syk tave
nesurandame.
i
va Tėvynė musų”.
Delegatai sustoję pagerbia kun.
Tomukas staiga atsiliepė:
Po vaidinimo buvo šo-||matau! — nusistebi dakta- Redakcijos Atsakymai
P-ui Pakeleiviui Įdėsime ki
— Jau žinau, kaip viskų (sutaisyti. Nematant J. Šeštoką už taip gražų seimo
ras.
kiai.
Daugiausia
buvo
šo

tan
numeryn, nes vieną žinią B
įduosiu nekurius daiktus dėdei ir tetai, jie patįs Dži surengimą.
— Ne, Tamsta manęs ne L. J. Grikštui, Brockton, Mau. Worcesterio jau talpiname.
»
(Seimo Vedėjas klausia delega kami tautiški šokiai. Taip
mui atneš.
P-ui
J.
E.
Karosui.
Sunaudo

tų ar dar ko nepamiršo svarstyti. gi buvo duodamos dovanos gydei, — atsako žmogelis. ‘Draugo’ korespondentas BrockAš tų supeikiau, sakiau, kad tai kvailybė, daugiau Didžiuma balsų pataria seimą tam, kuris turės daugiau — Mane gydė d-ras G rai tonnietia -nerašo, kad Tamsta esi sime kitame numeryje.
»
P-ui T. K. Pangouui. Į vieną
nieko, bet jisai nei klausyti nenorėjo. Pasakė Dži baigti.
paglemžęa 200 dolarių. Jia tik
sia rožių ir atviručių. Abi tomas.
Jūsų
klausimą atsakysime kitą
mui, kad atsiųs jam virvines kokčias ir kitus daiktus Seimo vedėjas dėkoja delega dovani laimėjo mergaitės. — Juk tai aš esu dakta praneša, kaip žmonės kalba. O
per Natų, t. y. nigerį, kurs atnešdavo Džimui valgyt, tams ir svečiams už gražų, rim Iš dovanų buvo “locket’a” ras Graičunas, kur-gi tu Žmonių ten, sako, kalbama, buk kartą; į kitu du neatsakome į
dėlko T — Tamsta pats supranti.
tik, girdi, nereikia Natui to parodyt. Kitus mažmožius tą užsilaikymą, ir atsiprašo pats ir moteriškos Šukos. Šokiai kitų daktarų Graičunų ra Tamsta su draugais turėjęs norą P-ui Klausymų rašytojui U Ok
paglemžti, bet Tamstai nepasi
įdėsiųs į dėdės Šilo kišenių, iŠ kur Džimas nematant jei kas butų užgautas.
baigėsi
12
vai.
naktį.
R. dai?
sekę. Ar tos kalbos teisingos, oero, 0L Atsiųskite savo adresą^
Atkalbėta užbaigimo malda.
turi išsiimti. Dar kitus priraišiosiąs prie tetos Sa
Žmogelis
išvertė
akis.
męs nežinome ir už jas neatsako tai atsakysime; pas save nesu*
Kun. V. P. Karkauskas,
Gydytojų suvažiavimas.
lomės žiursto, ir Džimas turi mokėti taip juos atrišti,
— Aš pas tamsta dar nie me. Brockton’o laikraštis * Brook - randame.
Seimo vedėjas,
kad teta nepamatytų. Paskui papasakoja jam, kaip rei
J. V. Kovas,
Lapkričio 13 d. įvyks Chi- kad nebuvau, sako; — te ton Interprise’ rašo, kad streiki P-ui S. Oibulskiui talpinsimo
kia rašyti dienraštį.
• ;• .
•
III-jo seimo ąntrasis rašt. cagoję sųvąžiąTįmas gydy- Visai kitas daktaras buvo, ninkai norį Hęvzordj įr T&nųitą, kita BZl

“Draugo” Spaustuve

-J

(Toliau bus)!

!«;
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KUOPŲ SUSIRINKIMAI. se.

Joty Triner, Liuporiev

kkh&ss;

115-oji kp. Brooklyn, N. Y., and v Kxporter, -1333-^1339
laikys savo bertaininnį susirinki
Su. Ashland are., (liieago,
mų, uedėlioj, spalių 12 d. tuojaus
po sumos šv. Onos bažnytinėje 111. Re urna t iškuose skaudė
salėje. Nariai privalo visi ateiti jimuose, uikstelėjimuose, iš
užsimokėti mokestį ir atsiimti na- sisukiinuose Tiinerio Linirystės paliudijimus jei dar neat-. urentas suteiks greitą pa*
siėmė.
gelbą.
Sekretorius,

85-oji kp. Chicago, III.., laikys
susirinkimą nedėlioję spalių 12
d., 1:30 vai. po pietų, parapijos
salėje aut 46 ir So. Wood gatvių,
Kiekvienas sąnarys ar sąnarė pri
valo pribūti, nes turime daug
apsvarstymų apie įvedimą paw
. .
....
.elpos ligoje. taipgi meldz.ame
atsivesti naujų draugų ir draugių
prisirašymui.
Pirm. J. J. Polekas.

Ar esate nusidėvėję?'
Ar jaučiaie pasiilsimą? Neturite noro prie
nieko? Stoka jums apetito? Sitkkite tuo
jaus ptie šių kančių šaltinio. Sustiprinkit
visą organizmą, imdami

(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)
patartiną ir vaiojamą prie chroniško užkie
tėjimo, prie geltoniigės, tulžies ir įvairių
kitų jakninių nesveikumų.
•
Kaina 75 centai. -

Chicago, I1L

. Pajieškau

Pasiklauskit pas savo aptiekorių Seveaos gyduolių. Jis turi
jas pardavimui.

Marijo

nos Prasaitie nės, po
tėvais AndrukaieiuJ tės, paeina nuo Pun
sko, Suvalkų gub.,
apie 30 metų am86-oji kp. Portage, Pa., laikys 1 ' 1
1 žiaus.
savo bertaininį susirinkimą, spaVedėm mudu Londone, Ang
lių 19 d., pas Jurgį Petriką, ant- lijoi, 28 d. rugsėjo, 1902 m., Nuo
ra valandą. Yra daug svarbių manės pabėgo su Vincu Laurireikalų, todėl kviečiame visus są- naičiu, (Levit) išMantreal, Cana
narius ateiti susirinkiman. Kas da 19 d., rūgs. 1910 m. su 2 dukneateis, turės užmokėti 50 centų terims ir 1 sunum. Visus, kurie
bausmės.
kiek apie juos žinotų, meldžiu
J. Lukoševičia,
greitai pranešti, ar jį gyva ar
jau mirus, arba kur
gyveną.
Taipgi
kaip
stojosi
su
mano
vai
12-oji kp. Shamokin, Pa., lai
kys bertaininį susirinkimą 19 d. kais : Ona, Teofile ir Juozuku. La
spaulių mėn. Meldžiame susi-! blausiai aš meldžiu atsiliepti, marinkti visų sąnarių šv. Mikolo no žmona, Marijona.
Adresas Jonas Prasaitis,
bažnyčios mokslainėje.
1
618 Fullum Str.,
Sekretorius.
Montreal, Canada
(hy )

Jeigu negaletut jų gauti savo
apielinkeje, parsitraukit tiesiog
nuo mus.

___ b

Ai užlaikau Columbios gramafonus |
au lietuviškomis dainomis, kurias ii- į
gieda labai gražiai ir aiškiai.
Ant j
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali
laikyti kelia metus.
Kiekvienas re
kordas kainuoja tik 75 centai.
Jeigu norite turėti gerų gramafonų,
tai tuojaus rašykit pas mane, o aš
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausių kainų. Jeigu nori mano kataliogo, tai atsiųskit štampų už 2c., aš
nusiųsiu juras didelį puikų kataliogų,
kuriame resit visokių mašinų su trubomis ir be trubų.
Taipgi aš turiu geriausių vaistų nuo
gumbo, kurie tuojau gelbsti.
Kreipties šiuo adresu:

W. F. Severą Co.-CE0»
"DRAUGO”

148 aMin st.,
Hudson, Mass.
Užsimokėjus čia nepagarsin
tiems agentams prenumeratą,
męs neatsakome.
“Draugo” Administracija.

“DRAUGO’' SPAUSTUVĖJE GAU
J. Liutkus, 314 Kensington avė., MAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
CHICAGO,

ILL.

J. Petkus, 840 W. 33rd
Jonas Poška 2425 W. 47th
J. J. Polekas, 4608 S. Wood
M. Valaskas, 349 Kensington
A. Želnis, 3240 S. Morgan

st., 1. Fablolė arba Bažnyčia kataknmbosa.

pi.
st.,
avė
st.,

CICERO, ILL.

Apgarsinimai*

ORLEANO MERGELĖ
Pajieškau brolio Jono ir Anta
KENSINGTONE.
no Marcinkiavičių, Suv. gub..
Nedėlioj, spalių 12 d., J. Stan Marjampolės ap, Mikališkio val
čiko svetainėje, 205 East 115th sčiaus, Piukaviškio kaimo. Jonas
st., Lietuvių Scenos Mylėtojų^' gyveno Minersville, Pa., girdė
Ratelis stato scenoje Orleano jau, kad išvažiavo į mainas apie
Mergelę 5 veiksmų, 8 atidengi-; Chicago. 4 pietai, kaip rašė laišmuose tragediją.
ką- Antanas gyveno Illinois valTąi yra didžiausias ir gražiau- stijoj, paskiaus girdėjau, kad išsias veikalas lietuvių kalboje. Ja- važiavo į Indianos valstiją. Metai
tne dalyvaus virš 40 žmonių. laiko, "kaip rašė laišką. Turiu
Seenerijos speeiališkai tam tik svarbių reikalu. Jie patįs, ar
kas kitas, atsišaukite antrašu:
slui prirengtos.
Vincas Marcinkevičius,
Pradžia lygiai 6 vai. vakarero.
103 Spring Alley, Pittsburg, Pa.

R. Baršis, 1424 S. 49th avė.,
Kun. A. Ežerskis,

COLLINSVILLE, ILL.
Kun. I. Kershevich,
227 Vandalia st.,
INDIANA HARBOR, IND.

R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,
BALTIMORE, MD.
J. Pautienius,
752 W Leiington st.,
Athol,

S1.00

Oliveris Twistas. Parašė Charles
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra
tai labai graži ir interesinga apy
saka. Kiekvienas norintis smagiai
ir naudingai praleist laikų, nesigai
lės pasipirkęs šių knygų. 520 pu
slapių.
Kaina T................
$1.0Q(

3 Kodėl neini lžpažintles? Parašė kun
Aloyzins J. Warol, J D. Vertė kun.
V. D.
Dideliai nandinga knyga
Sumuša visus bedievių argumentus
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina
25?.

4. Katriutė.
Triveiksmie Dramos Pa
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A.
Vėgėlė.
Eiles apdėto A. Žalvarnis.
Labai tinka seenal Kaina
5. Užkrečiamųjų—ltstpamųlų ligų ižas
plėtojimo budai ir kova su JemU
Parašė Dr. A. L. (Jraičiunas.
Knyga
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15c

15c.

Mass.

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store
CAMBRIDGE, MASS.
C. Kavolis. 75 Washington st.,

ĮVAIRUS ŽMONĖS.

Parašė Kardinolas Wiseman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka iš
pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina
2.

NORWOOD, MASS.

Pajieškatt Juozapo Šimkaus.
Tarpu žmonių yra didelis Viduklės par., Jukoinių kaimo; Jono 3 Peža, 568 Pleasant st.,
įvairumas. Kiekvienas turi,antri metai Amerikoje. Gyveno
W0RCE8TER, MALS.
ką liors, kas skiria jį nuo ICincinnati, O. Prašau jo paties ar M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,
kitų. Kai-kurie.Žmonės ga- kitų atsiust adrisą, nes turiu
Brooklyn, N. Y.
Ii pernešti visas oro per- svarbl? reikalą.
J. Raudonaitis,
mainas, jie nelengvai suser-Į^ vv^n^lv^Braddoik,
840 Grand st.,

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. G»
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė
Pelnae
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
maejos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaina ...................... ,................
10c.
H Dalis.............. i......................
10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis.
Lenkiškai parašė Kazimierz
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina
10c
8. Trumpa* Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
st
kų poterių. Kaina
10c

ga, tuom tarpu kaip kiti t
Pa
CLEVELAND, OHIO.
yra dideli kankiniai. ToKun. J. Halaburda, 1389 E. 21
ke paprastai pirmiausiai ne
JIEŠKAU VIETOS.
M. Šimonis, 1435 E. 28th st. 1
Vargonininkas,
šiemet baigęs
tenka apetito bei jiegu, ir
P. stenkis, 2118 St. Clair avė.,
kiekviename tokiame atsiti- Varšuvos konsevatorijoje vargoPHILADELPHIA, PA.
kime męs norime jiems pa-|nų’ piano’ chorvedystes, orkes-

! tracnos ir kompozicijos skyrius, V. Petinas, 416 N. Marsnatl st.,
8
™‘<»kuri.™ iž
PITTSBUROH, PA
no Elixirą, kad tik viską Gerbiamųjų Klebonų butų reika
P.
Zaveckas,
425 Panon st.,
prašalinus ir save sustipri- lingas, meldžiame kreipties se
mis. Ilgiau vartojant šį kančiu antrašu:
PITTBTON, PA
■

-rr

\

-G-

vaistą, virinimo organai
tampa stipresni ir gali at
sispirti prieš ligos užpuo
limus. Vartokite šį vaistą,
kaip tiktai patėmysite bv
kokį silpnumą, apetito Bu
stoj imą, užkietėjimą, galvosopį arba skaudėjimą sunariuose, nervingumą, — žo
džiu, kuomet tiktai jaučia
tės sirguliojanti. Aptieko-

A. A. .
10806 Wabash avė., Chicago, III.

Gaspadinė, vidutinio amžiaus,
mokanti atsakančiai virti pagal
lietuviško skonio valgius, pajieš
kau vietos į kleboniją. Jeigu
kam iš gerbiamųjų Klebonų bu
čiau reikalinga, meldžiu atsišauk
ti adresu:

Apsvarstyk!

Atliunsiėms misijų pa
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų.
šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži
mioro pamokslus. Kaina tiktai
6c.

10. Katekizmas apie Alkoholių. Iš
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
tai labai naudnga knygelė, ku
rių kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti.
32 pusi. Kai
na ........................................................... 5c.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir se-

Seserų Seminarija
CHICAGOJ E.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštnokiu g|yrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo 1.
LietnviŽkomos Sesers priima pas save mergaites moki
nimni ir liauki ėjimui. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yr»>mokinama: muzika, paiiy
mas. sinvinėjimas ir taip toliau.
PIGUS UŽLAIKYMAS;

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’o Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

nm

. - aa_ __ _
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74.80 WASHINQTON ST.,
NEW YORK, N. Y.

Chicago Title
& Trust Co.

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

69 W. Washiiigtiiii Str.
CHICAGO, ILL.

Oliveris Twistas

NAUJIENA!

CHARLES DICKENS

Guarantees Titles to
Real Estate

Lietuvių Halbon Vertė

Transacts a General
Trust Business

JONAS KMITAS

Assets eiceed $8,000,000.

*8

Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriott, Vice Pres.
Wm. C. Niblack, Vice Pres.
And Trust Officer.
Abel Davis, Vice Pres.
Frank G. Gardner, Treas.
J. A. Richardson, Vice Pres.
J. M. Dali, Secretary.

Y ra tai labai graži ir interesinga
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yr^ Aai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

M. A. Norkūnas,

TIKTAI $1.00

Vienatinis Lietuvis Išdirbėtam
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai; kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluleid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Tokios geros, naudingos ir drauge

Man pavertus darbus atlieku arti»tUlrni.

DRAUGAS PUBLISHING C0.

taip pigios knygos dar nebuvo

Baleuskas, M.,
119 Grand st.,1
Brooklyn, N. Y.
' Perskaitęs šių knygutę, gali drąsiai
Peter Bartkevicz, 877 Cam- stot J ginčus su bedieviais apie Ma
®ridg'e st., E. Cambridge, Msss. rijos nekaltybę.
Kaina 5e.
Garse, Rev. Robert St. Patrink s : jų. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
4 Church,
St. Charles, III., pais patarimais apie pašaukimų ku
Jankauskas, A.,
nigystėn.
Iš anglų kalbos vertė
131 Marimmack st. Lowell, Mass j * kun. P. Sanruaaitis. 195 puslapių
Juozapa v ičius, B. 222 Berry st., Kaina ............................................ 23c.
15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
Brooklyn, N. Y.
tai naudinga knyga organizavimui
Micketrict, J. B. 2135 Sarah st., Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
8. S. Pittšburgh, Pa.
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
jos
132 pusi. Kaina ................ 25c
Mikalauskas, P., 248 W. 4th st.,
So. Boston, Mass.
18. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš
angliško vertė kon. P. Saurnsaitis.
Mlletvaki, J.,
166 Grand it.,
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
Brooklyn, N. Y.
dieniu! maldos. Kaina
5c.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st., Reikalaudami minėtų knygų, pažyj mėkite knygos numerį ir vardų* o viMontello, Brockton, lAss.
15
MIUburv
st
"’“i* gaastte tų, kurių norėsite. AgsnPaltanavičius, M.,
17 M tams nuleidžiama dždbolį nuošimtį.
Worcester, Msss.
Adrasuokite:
Jonas Peza,
568 Pleasant st.
DRAUGAS PUB CO.

1

Nonvood, Mass.

*

2634 W.

87 th Street,

Chicago, III.

- ia

pardavimel
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

-

2634 W. 67th Street,

N. A. Norkūnas
Plymouth National
BANK.

10 Cigarettes

Kapitalas m persirita
1100.000.00.

JL
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Miltapo) CIT), Pi. ;

CORK TIP

Be palyginimo

; '

MEftCMANTS BAMKIMS TRUST CO. ;

" °

CIGARETTES

i
<
jĮ
’[
JĮ
JJ
JJ
!J

J

Kodėl nerūkyti geriausiu
MEBO

Geras aptarnavimas 3
mus augina.

i
]
J
J

Chicago, I1L

Rašyk tuojaus.

$2 PROSPECT ST.. MWRBNCE, MASS

Merchants Banking Trust
Co. turto užaugimas $103,
000 per vienus metus —
nuog Gegužio 3 d. 1912 m.
iki Gegužio 1 d. 1913 — rodo, kad musų banko populiariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751,
Turtas geg. 1 d.
1912 m.
$751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m.
854,209.58
Turto užaugimas per
vienus metus
103,016.95
Męs galime perkeisti Jųsų
čekį į svetimų žemių pinigus
Męs galime pagelbėti Jųsų
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti
musų depozitoriuns.

1

Angliškai Paraše

Makes Abstracts of Title

Šitoji Banka pri&uroaM
Suvienytųjų Valstiją vaT
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
džioa.
Moka 3 nuoiimftw
WILKE8-BARRE, PA
11. Tiesos žodis Socialistams. Pa nw> sudėtų pinigą. OhkHmr
J. Stulgaitis, 120 S. Meade st., rašė Kunigas.
Šita knygutė parodo, kokie yra susišnekėti liatuviftk&i.
G. M. Postlethvaito,
KELIAUJANTIEJI AGENTAI. musų socialistai ir kokias ginklais ka
rauja
sn
bažnyčia.
Būtinai
turi
jų
muniinEMk
A. Jurevičia,
perskaityti.
Kaina
lOe.
Jonas Kulis,
Mandagus patarnavtrasa
12. Skriauda, šimelio Kručko gy essnu
JI
venimas ir darbai.

Miss J. V. Dam&ševičiutė,
Galima nusipirkti “Draugas”
Labai juokingas aprašymėlis. Kai
318 5th st.,
Donorą, Pa. kas savaitė už 5c. pas sekančius na
lOe.
(h w)
žmones:

Lietuviškiįjį) Švento Kazimiero

GEROS MOKINTOJOS.

9.

F. AD. RICHTER & C0.

0HARLEY GRANECKAS,
28 Essex st.,
Athol, Mass.

AGENTAI: S. Tataronis,

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

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Getbstantis dėl Niksterėjimų,
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudį ir Dantų gėlimą..
4—5 lašai į stiklą vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklą
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tikrasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis i nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

t*

SEVEROS
BALSAMA GYVASTIES

Jieškau Broniaus Kalikausko,
paeinančio iš Seinų, Suvalkų
gub., 10 mėnesių kaip Ameri
koje. Per Žiemą dirbo “Vien.
Liet.” spaustuvėje, Brooklyn,
N. Y. Dabar, rodos, irgi gyvena
BrwA|
,|ls„, pats ar kas kitas malonės man pranešti.
Pr. A. Žukas,

57-oji kp. Exeter Boro, Pa.,
laikys savo susirinkimą, spalių
19 dieną Jurgio Žvirblio salėje
7-tą valandą vakare, ant kurio
kiekvienas turi pribūti.
i
Sekr. M. Launikaitis.

Dr. RICHTERIG

PAIN-EXPELLER

Paieškojimai.

2634 W. 671h st.,

» i »•
* »

f..

7

D k A U « A fe

Spaliu (October) 9, 1913.

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank
LA SALLE & QU1NCY STREETS

Kapitalas

Pervirszis 1250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVIN6S FONDU
RUIKAI.AUK NUSŲ SURAŠO

Auoščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgičin, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiamk biznierius dėti pas mua pinigus ant ‘‘cheking account”, kur sauga užtikrinta.
VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX ižd., THOS. McDonald ižd. pad., M. H. LISTON M<r. Sav. Dpt

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

8

Spalių

DBA C GA S

First Nationa
BANK,

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

PLYMOUTH,

(KURTA 1867 M.

TAUPYMO

W.

MONROE STR.

DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

BONA MORS

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

KAPITOLAS

I100.OOG.00

PERVIRŠIS

$300,000.00

Dldiiausia

ir

SODAUTY

Kukardų,

dų, Šarpų ir ki

our

MONTREAL.CMI

bildėtų joje pinigu.

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

tokių tam pana
šių dalykų.
Reikalauk

Męs parupinam advo
katus, pardavimo popieras, guberskus pas
portus.
Dėlei smul
kesnių žinių kreipkities prie:
BUSSIAN

AMERICAN

Ke

liogo.

13 N. Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

BUBEAU

N.5th avė., tarpe Randolph ir
Lake gatvių.. Chicago, EI.
Atvira kasdien nuo 8 ryto iki 8:30
vak ir Nedėliomis nuo 8:00 ryto iki 1
4:00 popietų.

Priešai OUevskio Banka.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU

Tegul ratai sukasi greičiau
Ar kada nors apskaitei tas mylių mylias, kurias išvaikščioji tu ir tavo
arklys kasmet? Kek šimtų kartų turėjo kinkyti arklį, norėdamas pavažiuti kur norints?
Ištiesų pravažiuėji daug laiko savo gyvenime, pama
ži keliaudamas į miestą su daržovėmis ir kitais savo daiktais arba parsivež
damas namole daiktų iš krautuvių arba važiuodamas į malūną,. į sviestinę,
pieninę, pas kaimynus.
Pasitaikius skubinam reikalui,
vyzdžiui reikiant pataisyti ką norints
piuties metu, tavo arkliai negali pabėgioti greitai. Dešimtį ar dvyliką my
lių suvažinėti — tai juk tam reikia visos dienosi Arkly be galo daug gai
šina laiko, jei tik jį sulyginsme su

’
Kuo dažniau vartosi motorinį vežimą, tuo labiau jį pamėgsi, kaip pa
mėgo jį dar prieš tave šimtai farmerių. Stipras, pasitikimas, greitas, leng
vas suvaldyti — toks yra International Motor Truck. Jis važiuoja kas
dien visokiais keliais, kokiais tik gali pavažiuoti arklys — ir važiuoja daug
greičiau ir daug toliau. Jis pasaldins tavo kelionę.
Jis padaugins tavo
pelningas valandas.
Motoras yra prastas ir stiprus, gumos yra kietos. Su juomi neturėsi jo
kios bėdos. Viena ranka suvaldo visą vežimą.
Stabdymas tvirtas ir tik
ras. International vežimas važiuoja be jokio pailsimo per smiltis, sniegą,
purvyną, kalnus. Ar yra nors vienas arklys, kurs galėtų tai padaryti!
Pažiūrėjęs gerai ir išbandęs — nusipirksi šitą vežimą, o nusipirkęs neis
gailėsi.
International vežimas yra pastatytas - neturintiems laiko žmo
nėms, kad sutaupti laiko.
Pasiųsk atvirukę dar šiandien ir liepk prisių
sti kataliogus. Gausi visus nurodymus pas.

Panacea.
Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių,
kurie visiškai
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėjimą iš nosies, nemigj ir daug kitų. Panacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro.
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę,
2 ‘Money Order’.

Dr. Bode & Co.
9552 So. Ashland Avė.

Z

Chicago, III.

tis pasekmingo gydymo

Išsiveržimas

PRIEžAščIA

rūmą. G. A. Fritzinger (po1. Dėlto — Kad jojo neskau- licistas) Wilkes-Barre, Pa.,
danti metodą likos naudota išgydytas nuo sunkaus išsisuviršum per 25 m., taip va J veržimo 5 metai atgalios, ne
dinami išsiveržimo specialis nešioja diržų.
tai naudoja ir seka paskui ją.
Thom. B. Wiliams, angle2. Dėlto—kad išgydyme suvir
kasis
iš Hyde Park, Pa., iš
šum 12,000 ligonių; nekurie
pribuvo iš tolimų šalių, o ku gydytas nuo išsiveržimo, 5
metai kaip diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė.
3. Dėlto—Kad kožną savo žo
R. D. Greewald, mašinistas
dį gal pinigiškai ir profesio prie Prospect Brėkerio Bresnališkai užtikrinti, kurį duo lau, Pa., du vaiku 3 ir 9 m.
da ligoniui, o 25 m. praktika senumo, išgydyti nuo 'išsiver
gauna paliudijimą apie jo tik žimo, o diržo nenešio jau 2 m.
Skaitykite, ką sako Dr. O’Malley’o išgydytas pacijentas.
Unijos Doeking Bosas iš Roubs’o kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Ouodotinas Daktare O’Malley:
Rašau jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei
kokių raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes esmi visai
sveikas. Ui tai velyju, kad visi su panMioimis ligomis kreip
tųsi pas Tamstą ir butų išgydytais. Box 131 Luzerne, Pa.
Ad. Kutenberger.

Su tokiais paliudijimais dėlko turėtum dar vilkinti ir ne
ateiti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tave PERŽIŪRĖS
UŽDYKĄ ir pasakys, kas tau kenkia ir duos geriausią rodą,
kaip gali pasveikti. Geriau pasinaudok iš 25 metinės prakti
kos ir nebusi pavojuje.
PASIKALBĖJIMAS YPATIŠKAI, AR PER PA6TĄ.

Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozėliais
apie išsiveržimą, užpečėtytame koperte.

|D,r.

Alex. O’Malley

Ofises: 158 So. W8shis<tM SL
•
Wilkes-larre. PaKur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepadalyta nauda
490,008 80
Ui BBdėtiu >iai(<B mok’. 3feą
nusiimti.

Mahanoy City, Pa.

WM. S. Uc LBAN, Preetden-t,
FRANOB9 D0VGLA8, Cashlea

RAŠYK ADRESU:

DR. S. BROWSTEIN

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Oran d Str.,
Brooklyn, N. Y.

i

Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116,
Westville, III.

JUOZAS LEŠCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant
BRIDGEPORT’Oi
• į 3315 Morgan (Street,
.
ZTeleph. Yards
Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta?arba expresu

9

Gaunama “Draugo“ Redakcijoj
* Priėmimo valandos: nuo 8’ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare
$
3109 SO. MORGAN ST.,
Telephonas YARDS 5032
*
g
CHICAGO,f ILLINOIS
*

“Katalikas” yra 12-koC w\slapių, didelio formato ir sut^įia
svarbiausių žinių iš Am&rikos
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Kataliku ietims $2, puses j metų $1.
Užsiralyt “Katalikas" galima kiek
viename laike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

S

FRED F. KLEKER

|

S

FOTOGRAFISTAS
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

Į

1645 W. 47-th St., Chicago

g

Tel. Yards 3162

j

DR. A. L. GRAICZUNAS

Priimame pinigus t Banka užčedyjimni nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia pro
centą ratomis ant metą. Siuučiame pinigus Į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų |
krajų ir ii krajaus, taipgi tikietus ant geležiukelių po visą Amerika ir Europa.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai
ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu'antraiu

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST.,

CHICAGO, ILLINOIS

J

>50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausiu sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus
ahit lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųSIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitaiPARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Ros jos konsulio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
,. .
.
’
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant proccnto. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėjimą ir išėmimą.
Rašydami adresuokite šiteip:

Gal nežinai kur ją gauti?

822 Washington St.
UlllIIa, BOSTON.
MASS:

“LIETUVA”

T.

Jei Žinotum I
tyrojo

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų^ir moterų ape dalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.
WESTVILLE,
ILLINOIS.

Tautietes ir Tautiečiai!
Jau praslinko apic trejatą metų ir
iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus,
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias
ir užsisenėjusias — vyrų, moterų ir vai
kų.
Visi, katrie gydėsi pas daktarą*Ig-

ir kitokio pieno,

visados imtum

Bordeno pieną
111
BORDEN'S

Išgydysiu į 5
dienastingy
" "*
ligy
Ateik pu ma
ne. o aš išgydysiu
tave ant visados.
Aš gvųrsntuoju
kiekvienam užgančdlnlma, kuris
atsilsnkis ) mano
sų. Al išgydysiu
jus ui pigiau Ir ge
riau, negu dakta
rai mieste, kurie
turi mokšti sugštat randas Ir tu
ri didelius iškai
čius. Aš vartoju
Ir fabrikuoju pats
savo medicinų,
pripmvas. kuriu
aš pats Importuoju.
Dabar laikas išsigydyti ir būti sveiku.
Rodą Ir llerumtnavojlman dykai ar gydy
siu! ar na. Aš pritaikysiu mano maža už
mokami pagal jūsų Hgalčjlma. Netruk
dyki, bet atsilankyki šendien.

Al kalbu lietuviškai,

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Blue Island avė., 2 lub. vir.
Brukoa, prie 18 gat., Chicago. III

DR. RENFER, Specialistas
Neddėl. 8 r. iki 18 dlea.
Valandos nuo 8 r. iki 8:80 vak.

notą Stankų, likosi užganėdinti ir platina
jo vardą tarpe savo pažįstamų ir giminių.
Jeigu kas peiktų daktarą Stankų,' tai ži
nok gerai, kad tas peikikas yra neišmin
Dr. Ignotas Stankus
tingas žmogus, arba koksai žydbernishumbugieris, kuris tarnauja apgavingame New Yorko žydbernių gy
dykloje.
Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — dykaduoniai-valkatos su New Yorko žydberniais {kvailino vieną bėdną, ne
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai j teismą
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi nuo jo operaci
jos.
Už tokj melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig. Stankus
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė
i tlydyjj teismą.'\
PadCkavonPs Daktarui Stankui. “S«
Už išgydymų nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padžkavonis talpinai! sn pavelijimu pačių pacijentu. Kitos visos padžkavonia yra ožlaikomos didžio)
slaptyhij. Až Marijona Pocienž, 4443 Gratz at., Pbiladelpbia, Pa., labai sirgau, turžjau skau
dėjimų nugaros, gėlimų galvos, didelę temperatūrų, akinamų einant) U viršaus kojų J apačių,
negalėjimų valgyti, džiuvimų burnoje, jautimų šalčio su prakaitavimais ir abelnų nusilpnėjimų,
šaukiaus prie daug daktarų, bet Jie negaišjo mana išgydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir Jis mana išgydė nž 2 kartų atvažiavimo J mano namus. Ištariu Jam šir
dingų ačiū ir Dieve duok Jam ilgesnį amžių, kad gaižių Ir kitas sergančius gelbėti.*AŠ Jnoaapas Gudauskas, 418 Chesnut st„ Nevrark, N. J., ištariu širdingų ačiū daktarui Ignotui Stankui
už priaiuntimų gyduolių nuo sunkaus kvžpavimo, užkietėjimo vidurių, akaudžjimų kaulų ir
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad nuo Jųsų gyduolių teisingai sugrįžta
mano svaikata ir daugiau gyduolių ntbereikalauju. Vietoje padėkavonės aš nepatiughiu at
verti savo burnos priei savo draugus ir paŽĮitamus. Ona M asauskieni, 2 Hutcbinson St.,
Jobatovrn, N. J, likos ižgydyta nuo nervų ligos, negalėjimų miegoti ir Jautimą lakstant) kranjų
su niežšjimais ant kūno. Ai likeua išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Ai Juoza
pas Vinktviče, 40 Cross st., Boston, Mass., širdingai dtkavoju daktarui Stankų i ui išgydymų
manus nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrųžinimo Jaunų dienų.
Tamstos vardų garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonu Saurnsaitis, 3206 Stanford it.,
Pittsburgh, Pa., mana iigydl daktoraa Stankui nno iibšrimo spuogais ant veido. Aš Jurgis
Lukoieviče, 128 E. Superior at., Chicago, IU., buvau labai silpnuir turžjau kosulį, net buvau
pametus vilą būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pu daktarų Ignotų Stankų, Jis už pirmo prisiuntimo gyduolių mana išgydž. Džkavoju širdingai ir siunčiu 82.00 gastiočiaua.
Visuomet kreipkitės ypatiškai arba au laišku ut tikro adrtao taip:

Dr. Ignatius Stankus
I2IO S.

Broad Street,

U ryto nno Ilki II.

-

•>
S

ž

Chicago, Iii. į

Vysai Dykai Del Viru

LUCAS
LIETUVIŠKAI KRAUTUVEI

koks yra skirtumas tarp

1

50,000
KNYGŲ

P Tiiinila

J• I • 1

I

A. OLSZEWSKI BANK

3252 S. Halsted St.,

geikalaaktoe tuojaus.

Af'lkiitoi Kada laikraštį "IIETUIA?”

Chicago, III.

ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

Chicago.

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S Wood St.
Chicago, III

-

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St.,

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St.,

“KATALIKAS”

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halsted SI., GHICA60, ILL.

IŠGYDYMO:

UNITED STATES PEPUS1TABY

Kaina 10 centu

RaSyk adresu:

Verikoselė arba netikrasis išsiveržimas.
Hydrocelė arba vandeninis, išsiveržimas.
PUĖKAI ir visokios ODOS LIGOS.
Be jokios operacijos, skaudėjimo ar ap
leidimo savo kasdieninio darbo.

Wilke»-Barre, Pa.

Antroj) dalis

Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyiia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me•ui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Dr. O’Malley išaiškina priežas

PUBLIC SQUARE

d. CABRIO INDUOTAS TAUTŲ KON
GRESUI LONDONE LIEPOS 26, 1911

LIETUVIŠKA BANKA

temational Harvester Company of America
(Inoorpor&ted)
Chicago
USA

1913.

LIETUVIU TAUTOS
MEMORIALAS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

International Motor Truck

9,

First National Bank

W. D. BO€ZKOWSK1 — CO.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaituoia metams tik $2.oo;
pusei matų $1.oo. Užrubežiuosa; sietams
$3.oo; pusti metų $1.5$.

160

Tik-ką išėjo iš spaudos

Laikraštis

Jau 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pčtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
resuojant

3261 SO. HALSTEO ST., CHICA60

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Kata-

Savaitinis

“SAULE”

VALANDOS: nuo 8 ryto liifi 9 vakaro

Vėliavų, Antspau
5TJAMESCATHEDRAL

auoiimČius

Išdirbėjas

purių,

paugiauate

Banka mieste.

Moka 8

V Du-kart

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIKTUVIS DKNTIBTAS

PA.

UŽDĖTA 1864.

BANKING ASSOCIATION
S. E. COR. CLARK AND

R. H. Morgan

(Oetober)

Philadelphia, Pa.

Po pietų ano KM 4 irt
Mndlnmla —Šito 11 vaLvytošr bm šito 41

lauolikiivaL ,

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyra.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriSkuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura ir vysas vyrtt lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
•
Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra -paraiita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijališkų
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą yvaai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nevnsk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER & CO.. L 80S 22 Fiftb Avanse. Ckieaaa:
Godotinas Tamista: Parai Tamistos prižadiejma, aš noriečjan
Tamista prislnatnmei man vysai dykai včna jnsn knyg-adel vyra.
Vardas.
Adresas;.........................................................Steltaa.

Išgydau į 5 dienas

VARICOCELE
HYDROCELE

——Įbe peršulų, sliansiTiųJ
AŽ noria išgydyti kiekvienų vyrų kenčianti nuo Varicocelea, Strikturoa, Užkre
čiamų Kraujo nuodų. Nerviškos negales, Hydrocelea ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško
Niuribpfmo, Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųslžsligų.

TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?
Tas laisvas paaiulinimas yra atviras visiems, kurte praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmžs, kad aš vartoju vienintžlį būdų,
kurioom tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik į mano ofisų ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose
Tamsta ganai geriausių patarimųir pasinaudosi ii mano 16 matinio patyrimo kaipo
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti iigydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų naavaikumua

mokik ut nttUgydymą—Nttligydo netnotik)______

Slaptos

Išgy da kad butum sveikas

'OS
__ , ant
slaptybe,
Nerviška negalž, SilpnuSll;
Priažudyta pallega
Nuovargį, Kraujo
dilimų, šlapumo hžgianų.
Sgtmų-

Ligos Moterų

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvipavtmo ligos išgydomos vi
siškai mano valiausia mat.

RODĄ DOVANAI.

Knujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias
Gyslas. Naikinančius Nube
gimus, įsisenėjusias Ligas.

Vidurių Ligos. Skausmai
Strėnose. Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos Ugydo
moa.

$Btol|iUttuVrri R HųtM-fllgij IŠTYRIMAS

DOVANAI.

VISIŠKO PAGIJI MO kiekvienas Jieško. Aš tamstų išgydysiu visiškai, jeigu tamsta
tik pavesi gydymų savo ligos man Mano preke yra tema ir pritinkanti prit mano
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiųdien’ir pasilinoanok nno kančių

.DR, ZINS 183

CHICAGO.

»• ryta Iki • vakara. Nerišlioms nuo 8 ryto Iki 4 po |

