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lijonų Meksikonų, kurie iš torijos tiesas. Ta šalis esan
svirnas,' ~*
namams.
Be amerikiečių
i prigimimo ir indijonų bei ti turtingas
Žemiau pasirašęs Ger aukų juk nebūtų buvę nei
ispanų kraujo, yra neramus kuris turi būti atrakintas
biamųjų skaitytoju tarnas vienų, nei kitų.
žmonės. Toliau
jie sako, kaip galima greičiau. Rak
yra vienas iš tu lietuviu,
Gausiai aukodami minė
jei Jungtinės Valstijos elg- tas tai geležinkelių įvedi
kurie gal nemaža interesa tiems tautos reikalams ame
siančios su sukilėliais, kaip mas. Išdirbimas Alaskos
vosi Amerikos lietuviu rei rikiečiai lietuviai parodė
priguli, tai jie būsią jiems turtų turi būti vedamas ne
kalais, bet kurie maža apie dar vieną gerą ypatybę:
naudingi kaimynai apguli trustų, bet visuomenės
tuos reikalus težino. Ar se stiprių tautybės sąmonę,
me Panamos kanalo prieš dai. Maty ties iš to prane-'
nai męs, gyvenantieji Lie mokėjimą eiti išvien svar
Japonus. Taigi AVashing- Šimo, jog kongresas turės
—^3
tuvoje, pradėjome rinitai besniuose tautos reikaluose.
f
tono valdžia ir tyli, nes ti-Jdaug darbo, mm kurio prirūpinties mūsų išeivybe ir Štai kad ir šiemet, atsilan
ki, jog meksikonai
galės klauso išrišimas tų visų už
Amerikos lietuvių padėji kymas brangių svečių iš
būti jiems kada nors nau davinių.
šteaiwmir-.iwwnn-iwrrTOW
VI E V/ OF PO&T
OF TAMPlCO
M» ■ ■»’ .-------- r.v.vrrrssas
mu ir reikalais? Dar juk Lietuvos dr. J. Basanavi
Praėjusią
savaitę kįla
dingi. ,
nesenai manėme vien pa čiaus ir atstovo M. Yčo su
Washingtone mintis apie
mokslais išeivybe sulaiky vienijo visus lietuvius, ku-j
Jungtinės Valstijos
paėmimą į valdžios rankas
t
sią. Tik pamatę, kad ne rie tik troško Lietuvai la
Gruodžio 1 dieną prasidė-rc^eSra^
telefonų- Vaibetekome veik visu sveikų bo ir rimtai tam labui dir
i jo posėdžiai
63 kongreso. džia>. matydama, kad stamjų vyru ir merginu, pasa bo. Prie tos progos dauTikrai
sakant specijaliai besniujų siuntinių pramonė
kėme sau, kad išeivybės ne gelis įstengė nusikratyti ir
vasaros posėdžiai ir 63 kon (parcel post) gerai apsimo
bandys
paimti
į
e
besulaikysime jokiu diaugįpllozo> kurį buvo užgresas, tai tik pratęsimas ka,
rankas tą ir kitą.
dimu
ir jokia agitaci leidę ant darbininkų gyvi
[vienas antro, nes vos tik pasi, savo
ja. Juk net tokio talentin ir veiklus mūsų socialistai.
j baigus specijaliams tą pa svarbią pramonės šaką. Eu
go vyro, kaip kun. J. Tumo Nustota klausyti jų neiš
ropos šalyse,
telefonų ir
čią dieną buvo apskelbtas
agitacija gyvu ir spauzdin- mintingų šauksmų, atsisuk
seniai
ir naujasis. Ant rytojaus po telegrafų sistemos
tu žodžiu prieš ėjimą Ame ta su paniekinimu ir eita
r//
atidarymui prezidentas per priguli vyriausybei, dabar
rikon, nei kiek to ėjimo ne dirbtų bendro tautos darbo.
skaitė savo pranešimą. Skai žada paimti ir Jungtines
sulaikė.*)
Visa tai patyrusi Lietutė pats, kaip ir perniai, ne valstijos.
m arines" onjlSs. nebrasi
, Br
?•«<£ *—*T—***•—3—'*■ ■ ūB«eaai»ataaaa—
* > Rad ir pripažinome vos visuomenė tarė sau: ga
sekė pėdomis savo pirmtaAnglija ir Airija.
lia
mums
nuolat
šnairuoti
faktų, tečiau į kiekvieną
kūnų, kurie pavesdavo tą; j
darb, atlikti kitiems, pa- An«>‘.l08 Pariemente per ke
mūsų išeivį buvome
lin į mūsų išeivybę ir vien rū
tįs lvg nenorėdami kongre-detf!. silvad'"! bandoma snkę žiūrėti, kaip į žuvusį stauti. Iš jos tėvynė daug
sui pasirodyti. Pranešimas | talk,nt‘ . Priešingosios jmtautai žmogų, kurs jeigu gero gali turėti. Užuot rūsta
AlrlJ'ls
savyvaldos
tęsėsi apie pusę valandos. sps
ir sugrįš kada nors, tai tik vę, verčiau kibkime į dar
klausime.
Taip-pat
ieškoma
Susirinkime dalyvavo abu
Tt. ~i'
tam, kad nešus destrukci bą, kad kuo galint mūsų
išsisaugoti
'■■Mf U
du
rūmu.
Svetainė būdai, kaip
ją- (ardymo darbą) į mūsų išeiviams padėjus; sumažinK fe,
prisikimšus klausytojų, ku Ulsterio sukilimo. Dalykas
gyvenimą. Tečiau nesenai kime jų vargus bekeliaujant
Airija,
rie labai maloniai praneši štai kame. Visa
ir tą pažiūrą atmainėme. jiems į Ameriką, šelpkime
vieną jos dalį,
mą priėmė. Savo praneši išskyrus
Taip padaryti privertė mus jų dvasią, ginkime jų reika
yra katalikai, o
MAfelHES MAKINČ A LAHPIN6
me prezidentas
užkliudė Ulster.
patįs lietuviai amerikiečiai. lus ten nukeliavus; ir Lie
Ulsterio gyventojai — pro
Lietuvio siela, kad ir perso tuvos ir Amerikos veikėjai,
Viršutinis paveikslas rojo Tanipico uostą, kaine pė r keletą dienų eina kova re daug klausimų, kurie rei testonai. Taigi Anglijai pri
dinta į svetimą dirvą, paro publicistai, kunigai ir pašau voliucijonierių su federalist aįs. Vidurinis paveikslas r odo Jungtinių Valstijų lai kės rišti ateinančiame sei žadėjus duoti Airijos sa
dė nemaža gyvybės: lietuvio liniai, paduokime sau ran vo Nebraska kareivius ir že miltinis perstato kareiviu s, lipančius ant Meksikos me .Svarbiausias klausimas vy valda, sukilo Ulsterio gy
tarptautiška santaika. ku-(
, .
būdas, kad ir netobulintas kas ir stokime į bendrą dar kranto.
rios
dabar
didžiausi
ardy'
en
°J
ai’ neva juos kata
gerose . mokyklose, kurių bą — tvarkyti mūsų išei
Ulsterio
tojai yra meksikonai. Jis likai skriausiąmęs Lietuvoje neturėjome vybę, šviesti, šelpti doriškai
laivyno.
Admirolas
Fletelier
savo
kariuomenės
valdvbai
gyventojai, kaip galima paDievui padedant, prade
ir po šiai dienai kaip ir ne ii: organizuoti mūsų išeivius,
nereikalauti
pinigų
k
arei-jP
latial
ka'bcjo^apie
meksi
, kurstomi pačios Angįsikišo
į
tarpą
ir
įsakė
sve

dame darbą.
siekiant
prakilniųjų
tikslų,
turime, — parodė daug ge
reikalauja, kad juos
timšaliams eiti ant jo laivų, vii) algoms apmokėti. Tik ar|kos PadeJ™«- ,^c?ah
rų pusių ir ypatybių. Visa žadančiu<r ir broliu* darbiniu- Kiin. Fabijonas Kemėšis. kame jie bus jo globoje, iki ilgai kareiviai norės taniau-,ram3bes •Ameiiknj ,
•ll’| .iskaitvtu ar prie AngU«
algų?
Sake
‘
.k.
Huerta
neaplem
į •
tai apsireiškė visų-pirma, kų gerovę ir tėvynės labą.
nepasibaigs kova su perga
Su
tokiomis
mintimis
ir
aš
nusikratant mūsų išeiviams
’
autouomojoj.
le vienon ar kiton pusėn. Svetimos šalis veizėda-8avo vietos .r „esute.ks va POLITIKA.
važiavau
į
Ameriką
užimtų
kįIaJ nesutikfmai/į.
nuo lenkų globos ir atsi
Tas dedasi šiaurėje. Pie mos savo paduonųjų, kurie dzms Į.ems, kam 3, pnguh
Meksikos
eina
padėjimas
vietos
neužmirštinojo
a.
a.
taisosi't T- žmonėms.
Į
«
inkluojaai y.
skyrus nuo jų dar tais lai
tuose antras
būrys suki gyvena Meksikoj,
blogyn.
kun.
Kaupo.
Ne
man,
žino

kais, kuomet pačioje Lietu
spiria prie. Svarbiausias naminis rei-|,,a ;,,|ies da|is pl.ic5 kibp
lėlių vadovaujant Zapatis
*
je tautinis susipratimas vi ma, atstoti “Drauge” jo gi
Meksikos H voliucijone tai traukia taip-pat sostapi to Jungtinių Valstijų vai-kalas tai sutvarkymas pi- juisteriečiai
renka kareir
sai menkai teklėstė jo. At lų mokslą, gabią plunksną liai ima vieną miestą po lės linkui, užimdamas vie džia kurios priedermė, pa- Įniginių reikalų. To seniai j ius iš savo tarpo, kad ne
siminkime kovą Amerikos ir įstabų pažinojimą Ame kito. Generolas Vilią gi ną miestą po kito. Sostapi gal
Monroe
Doktrinos, Į šalis jau laukia. Reikia kre- j pasiduoti Airijai.
Airiai
lietuvių su lenkais dol baž rikos žmonių ir santykių. rias, jog jei taip ir toliau lės gyventojai apimti baime, nors kitų viešpatijų ir ne-Jdito ūkininkams, nes, anot Į renka taip-pat
kareivius,
nyčių ir pamaldų. Apsireiš Tr tiktai jeigu Dievas ir ge sukilėliams seksis, tai jie nes zapatistai užėmę mies pripažintos, užlaikyti ramy-įj«, ūkininkai ir valdžia nuo j kurių Dubline turi suorga
kė paskui steigime įvairių ri žmonės pagelbės — ga diąiai prieš, Kalėdas bū tą jo nepasigailės.
bę. Bet prezidentas vis darĮsiol stengsis dirbti iš vieno nizavę apie 10000
vyrų
įvairiausių tikybinių ir tau lės būti šiek tiek naudos ir sią šalies sostapilėje. Pra Ką gi veikia federalis- laikosi savo principo, lau ,kad padarius ūkininkystę Žingeidu yra tai, kad Di
tinių organizacijų, kurių iš naujo darbininko.
ėjusią savaitę svarbiausis tų galvą, Huerta? Sėdi so- kia iki nenurims geruoju, viena iš
naudingiausiųjų lino kareivijai vadovauja
Skubinuos pranešti, kad susirėmimas federalistu su stapilėje ir laukia gėrės-į Vienok paskutinėmis die- valstijos pramonių. Komi
Amerikoje šiandieną jau be
Ulsterio piliečiai — protesveik nesuskaitoma daugy “Draugas” lieka tas pats, revoliucijonėriais, tai mies-juj,, ]aikų. Sakos nepasiduo- įlomis, kongresas perleido sija esanti išsiųsta į Euro- tonai, kurie nori jungties su
bė; apsireiškė taip-pat išsi- kaip ir buvęs. Jis ir to tas Tanipico, kame du tūk- sįęs
koi gyvas busiąs, bilių, kuriame duoda valdžia 'pą tyrinėtų panašaus kre- visa Airija ir iš vien turėti
liau
bus
Amerikos
liet.
kata
stančiu federalistu
buvo Tik dėja, kasa tuščia, o be pavelijimą rinkti 242 tuk-i(nto budus. Trustų klausi- savvvalda ir laisve, anot
pjėtojimu ir surimtėjimu
spaudos, pagaliaus vienybės likų laikraštis ir jokios at apgulti iš visų pusių suki pinigų niekas nenori klan stančių liuosuorių kareivių, mas, busiąs pakeltas ateijų, be skirtumo tikėjimo,
ir susipratimo darbus apvai mainos jo krypsnyje nebus. iukais, kurių skaičius apie gyti. Pasiuntė savo agentą kurie pasirodys jai reika nančiuose posėdžiuose, Sher politikos bei luomo.
nikavo šv. Kazimiero sese Nepajudinamai laikydamies du kart didesnis, neg apgul į* Europą pinigų skolintų* lingi Meksiko karėje. Re- mano prieštrustiniai įstaty
tik
rų vienolija ir steigiamos katalikų Bažnyčios mokslo tųjų. Beto, jie dar laukė bet kas tokiame padėjime publikonų vadas Mann, pa mai turėsią pasilikti,
Vokietija.
ir
drausmės,
rūpinsimės
mū
jų
prie parapijų lietuviškos mo
pagelbos
iš
Viktorijos, skolins, o ypatingai
dar, tėmijo, kad valdžia turi bū- prisieisią permainyti
Santikai Vokietijos vy
kvklos, apie kokias Lietu sų tautos kultūros reika miesto gulinčio į šiaurę kad svetimos šalįs ir taip t i pasirengus pasitikti tą tamsesnias vietas. Rinkimų
riausybės su paglemžtomis
voje dar ir svajoti būtų lais. Kultūros darbe mielu nuo Tanipico. Revoliucijo- turi daug pinigų
indėju-karę. Nežiūrint perleidimo sistema turinti būti per šalimis
nelabai malonus.
sunku. Maža to. Ameri noru ieškosime bendrų kitas nėrių rankose visi geležinke sios į Meksikos įvarias pra- to biliaus lyg šiolai nema- mainyta taip, kad preziden
Ypatingai neapykanta tarp
kos lietuviai parodė, kad sroves atstovaujančiose re liai, dirbtuvės
ir didieji monijos šakas.
Dabarti tyti, kad prezidentas reng tas būtų nominuojamas ne- Vokietijos kareivių ir AIjiems ir tėvynės reikalai yra dakcijose, išskyrus tuos, ži sandėliai, kaip ir visa apie niams nesutikimams iškilus, tųsi mainyti savo politiką speeijalės konvencijos, bet
zatijos gyventoju eina di
brangus ir kad gyvas yra nomą, kurie visą laiką nie linkė. Federalistai gi laiko vargiai kas gali tikėties tu — laukia iki Huerta pats pačios visuomenes.
ryšys tarp tėvynės ir Ame ko nestatė, bet visa ardė- mi viduryje miesto ir iš pas rėti pelną, Gali pražūti net pasitrauks nuo vietos. Ar il Kai apie salas, kurios
jos ja yra tai šalįs, atimtos
rikos naujokynų. Daugeli
Bendram darbui tik vie kutinės ginasi. Jie pasislė ir indėtieji. Matydamas tai gai lauks nežinia.
priguli Jungtinėms valsti 1871 m. nuo Francijos, ku
sykių amerikiečiai bėrė do ną sąlygą statysime, būtent, pę tvirčiausioje miesto da Huerta įsakė užtraukti vi
Eseudero, Carranzos sve joms, tai jos turi būti neiš ri lig šiol dantį tebegrielerius tėvynės reikalams, kad būtų pripažinti ir pa lyje, tai jiems palengvina durinę paskolą.
Bet čia timų šalių ministeris, per naudojamos
kitų naudai, žia į
jas žiūrėdama,
ir
bet ypač nudžiugino ir nu gerbti lietuvių katalikų ti apsiginti.
klausimas, ar daug iš plikų sergsti prezidentą Wilso- bet tūri būti
rėdomos jų bando pajudinti politiškus
stebino, pildami gausiai au- kybiniai idealai.
Degininiai, ardymai, siau gyventojų galės gauti. Tur ną, kad nedarytų jokių de gyventojų naudai; žingsnis
gyventojų jausmus, o vo
Visų “Draugo” prietelių tė po visą miestą. Svetim tingesnieji
savo pinigus rybų su Huerta, arba jo pa po žingsnio valdžia turin kiečiai iš antros
pusės,
♦) Nors beabejo turėjo prašome remti mūsų laik šaliai gyvenantieji
tame pasiuntė) į užrubežio ban sekėju, nes, anot jo, Jung ti rengti tenykščius gyvento stengiasi gyventojus spauskitokią ir labai svarbią reik raštį, skaityti jį ir platin mieste pareikalavo pagel kas. Pasekme. to, buvusi tinės valstijos negalėsian jus prie pilnos laisvės. Alės
(Seka ant 0 to pusi.)
t „4(4
Šmę.
ti ir, kastik gali, šelpti jį sa bos iš Jungtinių Valstijų ta, sako, kad Huerta įsakęs čios valdyti dvidešimtį mi ka turinti gauti pilnas terivo raštais.
,
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nes pradžia
tverti ilgai. Reikėjo, tik pro tėję darbo dienas ir darbo tų statoma,
UETUVOJE.
jau
yra.
gos, kad žmonės tai pamaty .valandas. Mažai kas turi
3. d., groudžio aplankė
tų ir suprastų. Toji proga at •gerą darbą, daugelis kaip- Beje, Susiv. L. R. K. A.
mus kun.
Vasiliaukas iš
DRAUGIJOS.
sirado: {netikėtai
greit ir tik pragyvenimui užsidirba, 57-toji kuopa gyvuoja čion
Worcester,
Mass. Gražiai
AMERIKOJE.
____ ’Uk * žmonėnte atidarė akis. O o gerokas skaitlius visai be jau nuo 1903 m- Da
Y Lekcija ir
aprūpino musų dvasios rei
« K.
Jūžintai, Kauno gub. Lap
bar
priguli gražus bū kričio 3 d. buvo pas mus
buvo tai ne kas kita, tik at darbo.
kalus. Tik gaila, kad neper
DRAUGUOS
abiėjos
lyties, pirmasis įsteigiamasis “Blai
silankymas mokslo draugi Lapkričio 16 d. šv. Kazi relis
Evangelija daug tesusirinko lietuvių į
WEST LYNN, MASS.
jos atstovų. Katalikai ir miero draugija suruošė ma r laukiama nekantriai in- vybės” skyriaus susirinki
bažnyčių. Daugelis jau atša
Vaidinta vedimo į Susiv. pašalpinio mas. Buvo išrinkta valdyba
lę tikėjime.
9 lapkričio čionai buvo tautininkai pamatę tikrą ci- lonų vakarėlį.
TREČIOJI ADVENTO NE
A. Steponavičius. prakalbos, surengtos 22-os cilikų veidą (be darbinin trumpa juokų komedijėlė, ir tūkstantinio skyrių. O ir nutarta išrašyti visiems
DĖLIA.
kiškos kaukės) pasakė: ga pasakyta keletas eilučių, pa tąsyk be abejones galėtų, “Blaivybės” nariams atei
S.
R.
K.
A.
S.
kuopos.
Kal

— Pilip. IV, 4 — 7. —
ST. CHABLES, ILL.
na mums braidžioli po cici- dainuota pora dainelių.
padidėti kuopa dvigubai. nantiems metams kelendobėtojas
buvo
p.
Adomavi

Linnsminkitės visados ViešŠaltgeležis.
Čionykščiai lietuviai, norė rių “Dieve padėk”. Be to
21, 22 ir 23 gruodžio šių čius iš S. Boston Kalbėjo likų išminkytą purvyną, ga
dami gauti dideles pomirti buvo išreikštas pageidavipatyje, ir vėl sakau, links- mety žada
pas mus būti
beveik per pustrečios va na mums šelpti savo nevido ROCHESTER, N. Y.
nes, skaitlingai rašosi į sve vilnas, kad vietinis blebo
minkitės. Jūsų tykumas te- kun. Taškunas iš Rockfordo
landos apie
katalikiškajį nus, įsisteigkime velyk savo Lapkričio 18 d., atsilankė
timtaučių
organizacijas, nas priverstų įsirašyti “Bla1
gal būna žinomas visiems i aprūpinti vietinių lietuvių
veikimą, draugijas ir t.t.; jo organą, kuris gintų mūsų pas mus p. J. Vanagaitis
žmonėms: Viešpats arti yra.| tikybos reikalus.
kaip va “Žwiązkus”, “Jekalba
daug
naudos
padarė tautos reikalus. Ir štai Bos mažosios Lietuvos reikaluo
” kai-kuriuos bažny
Nieko nesirūpinkite, bet vi- i
------------dnotas” ir kitokias apdrau vybėn
tone
kįla
projektas
įsteigti
šiai mažai kuopelei. Tuojaus
se. Prakalbos atsibuvo po dimo draugijas. Taigi la čios tarnus, vartojančius
šokioje maldoje ir prašyme Plungė.. Spalių 31 dieną
tautišką
laikraštį,
kuris
gre
įsirašė 4 nariai; tikimės ir
bažnytinėj svetainėje. Iškal bai gaila, kad gerbiamoji svaiginamuosius gėralus, gi
su dėkojimu, tegul jūsų buvo atminimas šv. Misijų
tai
suranda
nemaža
prita

daugiau susilaukti.
bingai p. J. Vanagaitis nu komisija tų dviejų skyrių nesutikus jiems, visai paša
maldos bųva žinomos pas Tėvo Kazimiero atlaikytų
rėjų, kurie nesigaili tam tik
linti nuo bažnyčios. Paga
Dievą. O Dievo romybė, ku-11910 m. Plungėje. Žmonių Reikia dar paminėti, kad slui pinigų. Naujo laikraš piešė mūs brolių padėjimą taip silpnai teveikia, bet
liaus buvo išrinkti keli vy
ri pereina visokią išmintį, (tą dieną prisirinko kaip į prie 22 kuopos yra įsteigtas čio laukia
visuomenė ir Prūsuose; tik gaila, jog ne nieko negirdėti, tikėjomės rukai, kurių priedermė bus
tegul saugoja jūsų širdis ir atlaidus. Išpažinties priė benefitas ir ligonims bus džiaugiasi. Ką daro cicili didėlis būrelis klausytojų į trįs mėnesius po 28-m.
ištirti, kas ir kame Južin^
jusi; mintis Jėzūje Kristū- jo apie 3000 žmonių. Buvo duodama pašalpa— 5 dol. kai? Jie orijentuojasi grei teatsilankė, nes tą vakarą Brooklyn’o seimui pamaty tuose užsiima slaptu svai
je.
; atlaikyta iškilminga suma kas savaitę. Be to, kuopa nu tai. Pamatę jog “įšokę lyg gan< smarkiai lijo. Potam ti. Bet deja! ir lig šiol pa ginančių gėralų pardavi
geidaujamų skyrių nesima nėjimu ir vardan “Blaivy
su įstatymu šv. Sakram. ir tarė mokintis vaidinti ant tas oželis į rūtų daržą” pra buvo rinkimas aukų.
— Jon. I, 19—28. — Anuo
Po
Šerą
paėmė
aukauda

scenos;
kol
kas
dar
maža
to.
pasakytas pamokslas, pri
deda reiteruoti. Ir štai pas
bės” skyriaus juos perspė
^netu siuntė žydai ir Jeruzo- minantis žmonėms tas mi turime
jaunimo, bet to klinda girdas, kad “Lais mi po 10 dol.
Augščiau minėta kuopa ti, kad jie daugiaus nebelimos kunigus ir levitus pas sijas ir jų prižadėjimus gy liaus, tikimėsi
J.
Kasakaitis, lapkričio 28 dieną parengė
bus dau vė” ketina kraustyties į ki Kun.
užsiimtų tuo amatu.
Joną, idant paklaustų jo: venti dorai ir krikščioniš giau ir West Lynn’o jauni
tą miestą. Reik pripažinti, Aleks. Kaminskas, ir Tė prakalbas, į kurias pribu
“Viltis.”
Tu kas esi? Ir išpažino, o kai.
Raginta atnaujinti mas parodys, ką jis gaiv jog daro labai išmintingai! vynės Mylėtojų 52 kp.
vo gerbiamieje kalbėtojai
neužsigynė: Jog aš neesu tuos prižadėjimus. Ant šven
Tautietis. Kitas laikraštis “Keleivis” Po 1 dol. aukojo: J. Cic- kun. Kasakaitis, kun. ŠuBalninkai (Ukm- apskr.)..
Kristus. Ir klausė jo: Kas toriaus atminimui šv Misi
Malcevi- pšinskas ir kun. Strimaitis.
ketina nepasiduoti ir pasi kevičius, Ignas
tada? Elijas esi tu? Ir tarė: jų yra pastatytas 1910 m.
čius, K. Dubickiutė, Pra Kalbėtojai ragino lietuvius Balninkuose buvo blaivinin
rįžęs
net
didinti
savo
for
{VAIRIOS ŽINIOS.
Neesu. Pranašas esi tu? Ir kryžius, prie kurio per die
nas Šukys, Aleks. Kamin rašyties į tą mūsų didžiau kų susirinkimas. Kun. Šimatą, Tas klysta. Ne didinti
mašis ragino žmones rašy
atsakė: Ne. Sakė tada jam: ną meldės suklaupę žmo
skas.
BOSTON, MASS.
sią organizaciją Susiv. L. ties blaivybėm Užsirašė
bet mažinti laikraštį reikė
Kas-gi esi idant atsakymą nių būriai. Matyt, tos šv. Daugelis mano, o kai-ku
Po 50c- aukojo: Myk. La- R. K. A., nurodydami jo
tų,
kadangi
ciciliku
saujelė,
kelios dešimtįs. Kun. Šiduotume
tiems,
kurie Misijos didelę naudą žmo rie net rašo, (k. š. “Vien.
pasilikus viena sau, didelio dzevičiifs, Jonas Tadzevi- sios naudingumą. Paniški- mašis žmonėms išdalino kamus siuntė. Ką sakai pats nėms jų gyvenime padarė, Liet.’ No. 48) kad Bostonas
čius, A. Stankus, F. Paluilaikraščio nesugebės išlaiky
no reikalingumą ir naudin- Į ,endorilIg «Djeve Pad8k».
kis, J. Rickis, J. Andriu
apie save? Aš balsas Sąn-^d W dienia? sui&rol tai lietuvių ciciliku lizdas, ti.
gumą lietuviškų
mokykjg “Vien ”
kaitis, P. Kajeskis, Pranas lų. Taip-pat kalbėjo apie
kiančio ginoje. Taisykite mis jag atmina, Duok Djeve Kaip kam gali rody ties, kad
kelią Viešpaties, kaip paša- sulauktl kada nors vėl to- čia nei katalikų, nei tauti Dabar tik kįla klausimas Milevieius, V. Danilevičius, meilę tėvynės ir tikėjimo,
kė pranašas Izaias. O kurie kio d1ct0 tarao su
Mi. ninkų kaip ir nesama, tik apie naująjį laikraštį. Ar Andrius Lenkus, J. Šeke parodydami kenksmingumą
Pet rosi anai (palei Kau
jis mokės tarnauti visuome lis, K. Gaubys, P. Širvinsbuvo
siųsti,
buvo
iš
farizėju.
•
..
.
,
.
.
,
,
ir tuščius darbus sicijalis- ną)- Žlugo čia. vartotojų
T .,
_ . . .
_ .
Z
sijomis, kaip kad buvo Te- vieni cicilikai. Toksai many nei, kuri yra ne tik lietuviš
kas
Ant.
Orlauckas,
V.
BuIr klausė jo ir tarė jam: Ko- TaJs Ka7,įmiXraa
mas yra perdėm klaidingas. ka, bet ir katalikiška, kuri
tų ir t, t. Jųjų kalba buvo draugija. Išparduota pa,trimavičius,
P.
Gudinąs,
dėl tada krikštiji, jei tu ne
Iš “Vien.” Gerų katalikų Bostone ne kaipo tokia nepakęs užgau
labai aiški, kiekvienam su skutiniai rakandai už sko
esi Kristus, nei Elijas, nei
trūksta. Mūsų bažnyčioje liojimo savo šventų jausmų. Aleks. Vėželis, J. Šimkū prantama ir pamokinanti, lą. Aimanuoja ir blaivi
nas.
pranašas? Atsakė jiems Jo Pilviškiai (Marijam ap.) kas nedėl tūkstantinė žmo
ką liudija ramus užsilaiky ninkai. Kad ir nutarta daNaujo
laikraščio
leidėjai
Smulkesnių aukų surink mas publikos laike kalbų. rvti susirinkimus kas mėnas, tardamas: Aš krikštiju Prieš Visus Šventus utar nių minia dievotai klauso
«/
vandenim, bet jūsų viduryje ninkė buvo čia visos para šventų mišių ir pamokslų privalo tai suprasti, kad su ta $5.00 Apart to 16 ypatų Tarpais labai jausmingai nuo, tečiau negalima pada
atsistojo, kurio jus nepa- pijos vaikučių - piemenukų Gi taip vadinamų “tauti laisvamanybė nuvažiuos ne užsirašė vieniems metams dainavo Pittston’o Bažny lyti ir per keturius mėne
toliau už “Laisvę’, žodžiu laikraštį, “Birutę”.
žįstate. Tas yra, kursai sto-1 diena. Jau anksti rytą bu ninkų” pas mus irgi nema
čios choras (tur būt nedaug sius. Kad nebūtų ir “Blai
josi, kurio aš neesu vertas,1^ matyti, kaip tai pėsti ža, o socialistų vos maža sau privalo suprasti, kad ne no Viso aukų surinkta $101.80. tėrą tokių chorų, kurie taip vybei” galas, kaip su var
sis dėl tabakierkos, bet ta- Garbė Rochesteriečiams už
idant išriščiau jo autuvo; gjo, tai važiuotus vėžino jėlė. Kad čia viršus katali
,
puikiai išsilavinę dainose), totojų draugija.
bakierka
dėl nęeįes. Jeigu
apyvarą. Tai stojosi Beta- ūkininkai ar jų tėvučiai į kų ir tautininkų,, tai parodo
prijautimą
tautos reika deklemavo eiles mažos mer
■■
Iš. “Vien.”
nijoje už Jordono, kur Jo bažnyčią. Čia daugelis at faktas s Liaukoj imo Tautos; tą dalyką supų^j (yra .vij- lams ir už jų duosnią širdį! gaitės, puikiai išmokytos, ■ .'•uu r
Aj&Mijais
tis, kad taip. bus) taį valio
K. ir t.t. Publikos prisirir.ro
nas krikštijo.
liko išpažintį, o apie 12 va Namams apie pusantro tūk tautinis Bostono laikraštis I
Vilnius visuotinasis “Auš
landą turėjo malonią pro stančio dol., nors socialistai Jeigu gi ne, tai netrukus, EKETER BORO., PA. daugiau, negu buvo tikė
ros” dalininkų susirinkimas
gą visi vaikeliai — apie 300 ne tik neaukojo, bet ir ki turės atsirasti dar»vienas Šis miestelis mažas. .'Lie tųsi. Laikėsi didelėje tvar
buvo lapkr. 12 (25) d. Vi
— dalyvauti Mišiose jų nau tus nuo aukojimo atkalbi-.
koje,
tik
vietomis
buvo
gir

tuvių
yra
apie
130
šeimynų.
. Sumanymas, būtent: Katasų Šventųjų bažnyčios kle
jsteigi. Daugiau pavienių. Darbai dimi tykus balsai: “daugiau bono bute. Tarp svarbesGruodžio 16 d. mirė kar dai, kurias užpirko “Žibu nėjo. Tas faktas atidarė vi-, ,ikisko laikraš{io
vakarėlių! Baigiant
dinolas M. Ranipolla. Kita- rio” draugija. Po to vie- suomenei akis ir išvedė iš mas mūsų mieste. Kaip bus, vien tik kietųjų
anglių tokių
,
...
, .
,niu nutarimų paminėtini
me numeryje bus daugiau tinis klebonas širdingai paklaidos apie ciciliku galy- netolima ateitis parodys.
. nutarta inknrti je šv
kasyklose.
Uždarbiai vi vakarėli choras padainavo
apie tai
juos pamokino-. Po pamal bę.Čia reikėtų pagvildenti
. Bastenis. dutiniai $2.00 nuo dienos. hetuviĮj tautos gimn,. Pub- Mika|ojaus baž, čios kijoB.
-------Į dų piemenėliai išklausė ku klausimas: kokiu būdu vi
pardavinėti,
Dirba kas dien. Be darbo lika įsklausė atsistojusi ir kag k
New Yorke Aušros Var- nigo Radžiūno
gražių žo- suomenė į tą klaidingą ma
LEWISTON, MASS.
^skirstė
isleidin6tį ga]in?ias
žmonių visai nėra. Atvažia potam ramia,
tų bažnyčioje buvo
ke- džių, paskui gavo užkąsti, nymą tapo įvesta. Sulig ma 16 lapkričio 105 L. S. S. vusiam iškitur darbas gaut namo ei.
įduoti pelno knygeles. Nutar
turdešimties atlaidai. At- ! arbatos, saldainių, paklau- no nuomonės, tai padarė kuopa surengė prakalbasLaikė prakalbų kun. Ka-La nu0 sausio 1 d. 1914 m.
lengva, tik turi prigulėt
.laiduose dalyvavo šie kuni- sė muzikos ir gavo knyge- faktas nemažo pasisekimo, Kalbėjo p. Smelstorius. Tei- prie
anglekasių unijos. sakaitis priminė susirinku- j “Aušrą” pdarvti savaitiniu
gai svečiai: kum Žebrys, ku lių vieno žmogaus jiems pa kokį čia pradėjo ingyti ‘ Keklausytojams socijaliz- Pragyvenimas gana bran siems, bene norėtų kas iš iliustruotu laikraščiu. ‘Aušnigas Gugis, kun. Šešta aukotų.
leivis. Žmonės matydami,
kaįp() žmonijos išgany gus: apie 75 c. dienai. Lie geros valios paaukoti Šv. k.
kauskas, kun. KarkausLas,
“Šaltinis” kad tokiam “Keleivui” ge mą, pranešavo kruviną re tuviai gyvena gana rainiai. Vienuolėms Chicagoje. Pa ros” redaktoriumi išrink
tas teologijos
magistras
kn. Ambotas, kun. Petkus,
rai sekasi, manė, kad taip voliuciją Amerikoje (ji tu Girtuoklėlių nedaug teturi aukojo:
kun.
Kasakai profesorius kun. P. Krau
kn. Kodis ir kun. Pankaus
Kaunas. Ikišiol nesulau bujoja ir auga socializmas. rėsianti įvykti netrukus), me. Politikoje taip-pat ne tis
$2.00
kas. Prie Komunijos priė kiama kanauninko Borovs- To “gero biznio” “Kelei pagaliaus, ragino rašyties į snaudžiame: valdininkų tar Kun. Supšinskas, .... 1.00 jelis, o jo padėjėju teologi
jo suviršum 600 žmonių. At- kio į vyskupijos valdytojus viui” pradėjo pavydėti net socijalistų sąjungą. Jo pra- pe turime ir lietuvių; mies Motiejus Launikaitis 1.00 jos daktaras kun. J. Bak
“Viltis.”
laidai užsibaigė mišparais ir patvirtinant, nors esanti vil- draugai” ir štai jie nuta-, kap)a nepadarė didesnės in- to viršininkų pereituose bai Antanas Ruseckas, .... 1.00 šys.
iškilminga procesija , kurio- tis. Daugybė ir labai svarbių ria, kad jau atėjo
laikas j tėkmės. Žmonės jau apsi- savimuose
buvo rinktas Magdalena Šalčiuvienė, .50
Šaukotas, Šiaulių apskr.
je dalyvavo beveik visos dalykų lieka nepildomi. Ad- kitą socialistų laikraštį įn- prafo
tais gražiais pri lietuvis. Astuoni lietiniai Petras Prūsas, ............ 50
Sekmadienį, lapkričio 3 d.
New Yorko parapijos drau- ministratoriaus ministeris kurti, ką ir įvykdė prade- žadais jr nebetiki jiems,
laiko smukles, du krautu Jonas Rinkevičius, .. .50 buvo visuotinis
Šaukoto
gijos. Per mišparus gražiai netvirtinąs,
bet patariąs lami leisti žinomą, palaiSpindulys- ves ir vienas barzdaskutis. Pranas Jonušauskas, ...35
vartotojų draugijos narių
pagiedojo vietinis choras, kreipties į carą. Tai, sako, (fąjg, “Laisvę”. O visi ne
Magd. Launikaitienė .. .25 susirinkimas. Iš praėjusių
Yra
dvi
Bažnytinės
pašalp.
“Viltis. pastebėjo, ar nenorėjo pas- MONTREAL, CANADA. draugijos ir viena nebažnyti K. Kriščiunieiiė, .......... 25
Atlaidai paliko žmonėse ma- esą ir padaryta
lonų , pilną meilės įspūdį.
tebėti, kad tikra priežastis, Norint čia lietuviai grįž- nė. Yra po vieną kuopą abie Marijona Žvirblienė, .. .25 1912 metų krautuvės gyvų
Viekšniai. Pagrįžo iš kevimo (tais metais jos vedė“biznio” darymo
10 gruodžio vakare Nevv uongs į Šventąją Žemę ir, eicilikų
.
. .. darni iš saliūnų,
v
,dažnai
, . jų susivienijimų
ir regis Marijona Senikienė,
o- Ja buvo moteriškė) pasiro
Yorke iškrito pirmas snie- Rvn (iekanas kun Jaru- tai ne soc,al,zmo iSbujoji- žandus apsidaužo, bet tai neskaitlinga kuopelė L. S.! Marijona Mažionienė,
2^ j dė gryno pelno... 7 kap. Su
’ *
i +• a v a* • i i. • mas» tik nesusipratimas ka- pas mus jau paprasta.
gas.
Levanavičienė,
sirinkimas pripažino, jog
«o 3 d., suteikė iš sakyklos tahk’> ir
ninku, kurie j Viens g, buvo svarbesnis dievuotesni negu kitų mies Jurgis Bendoraitis........ 25
krautuvės bjauriausia liga
Cambridge, Mass. M ūsų popiežiaus
palaimini,na, ""*'”"1 ,r
7™ Pr>* atsitikimas, kad keturi vy. tų. Jie savo darbais nie Petras Moža, ................ 25 — tai bargas, todėl nutarė
bažnyčia
pašvęsta Gar žmoniu buvo labai daug. ‘ * Nyos'abu, kad v,suome-, rai susitarę, grįždami iš lie- kuo mums nekliudo. Vien Antanas Višniauskas ,.. .25
niekam nebeduoti
prekių
bei Nekaltai Pradėtosios P
“Viltis”'11® lsleldo iš savo atydos tuvių klubo baliaus, kur kai-kurie gerai mėgstantie Marcelis Ambrazavičius .25
nėt ir tokį faktą, kad “Ke- Į degtinėje ir alutyje gali net ji inkaušti Dievą boikotuo Jurgis Žvirblis, ............. 25 “ant bargo”, o norintieji iru
Švenčiausios. Taigi ir šven
ti prekes bargan, turi iškal
Rymas.
čiame 8 d. gruodžio visuo
leiviui” prie biznio darymo maudyties' net šventomis jo. Bet vra viltis, kad ir tie
Smulkesnių aukų. . .2.15
no padėti krautuvėn keletą
met labai iškilmingai. BuVietoj mirusio kardino daug gelbsti maldaknygių ir dienomis kada saliūnai už- u laiku pažins savo klai Viso labo.
$11.75
rublių ir imti “ant bargo”
vo šie kunigai kun. Kučas, lo Oreglia spėjama, jog jo|rožančių (dargi su atlai- daryti,
sumušė drūčiai das.
Tegyvuoje panašus vaka
Dr. kun. Jusaitis, kun. K. vietą užimsiąs kardinolas (lais! Kaipgis) pardavinėji vieną vaikiną
ir
su Buvo dar manoma staty rėliai. 57-tos kuopos rašti tik ligi padėtosios sumos.
“Viltis.”
Urbanavičius. Apie 500 žmo Serafino Vannutelli. Nevei- mas, kurie dalykai anaiptol draskė drapanas merginai, ti čion liet. Bažnyčia. Gau ninkas
M. Launikaitis.
nių atliko išpažintį ir priė zint jo senyvo amžiaus ir nieko neturi bendro su sočia ! Buvo paduoti teisman, bet ta nuo vyskupo leidimas,
silpnos sveikatos jo pasky lizmo augimu. Tuomi tik kaž kokiuo būdu išsisuko. surinkta pinigų nors nedi Potsvilles kalėjime ant , Nemunėlio Radvili&kis.
mė šv. Sakramentą.
Per atlaidus nemažai nu rimas yra labiau užtikrin galima ^aiškinti priežastj
Lietuvių klubas skandi delė suma, nupirkta žemė viso skaičiaus 130 kalinių (Pan. pav.) Lapkričio 3 d,
džiugino parapijoms nau- tas, negu
kitų ton pačion susitvėrimo tos klaidingos na alkoholyje lietuvių gar tinkamoj vietoj. Bet ne {varių tautų yra 30 lietu š. m. buvo įsteigiamasis su
jas choras, susidedąs iš vai- j vieton permatomų kandi- nuomonės, o taip-pat atsira bę, jų sveikatą, turtą ir do laimė! atsirado kliūtis, kuri vių. Yra čia pasiskaityti sirinkimas jaunuomenės drjos “Žvaigždė” Valdybon
kų, baigiančių lietuvišką, datų. Toji vieta vadinama dimo kito socialistų laikraš rą.
j.
sulaikė tą svarbų darbą. lietuviškų lakraščių ir kny išrinkti Felicijonus Kvedemokyklą. Didžiųjų gi cho- šambeliono, yra gana svar- čio tame pačiame mieste, Montrealyje darbai silp Negauname kunigo. Kad gų, tik lietuviai nemėgsta
knygą ravičius pirmininku, Petras
ras giedojo rožančių ir ki- bi, nes popiežiui mirus jis dargi ant tos pačios gatvės. sta, nors kaikurios dirbtu tik atsirastų pas mus darb skaityti, o paėmę
Ločeris jo pagelbininku,
užima jo vietą bažnyčios Bet nuomonė ant tokių pa- vės dar kruta, bet dange štus Rymo katalikų kuni sudrasko.
tas giesmes.
J. B- Kalinys. Petronėlia Vėjelytė iždintnmatų susidariusi negalėjo lis . maiina Duolat 8arai. gas, o Bažnyčia tuojau būKlebonas. valdyme.
»
’ b ,
.rv J .»• Z i
FITCHBURG, MASS.

lSr LIETUVIŲ_GYYENIMO

KATALIKIŠKOS ŽINIOS,

r ••

Gruodžio (Dec.) 18, 1913.

DRAUGAS

Obelių pašto skyrius (Za- Panevėžys. Du panevė
buvo žudoma
ra abejonės, kad tai padės bernaičių
rasųjap.) nuo lapkr. 4 d. pri žiečiu paukojo 7000 ketvir
SuimWashingtono valdžiai išlei “vudu” tikslams.
iminėja ir telegramas.
tainių žemės sieksnių nau
sti įstatymą apsunkinantį tiejie nuteisti kalėjimui ant','
“Viltis.” jiems kapam.
viso amžiaus.
ateivių įleidimą. Lig Palangos jau nuties
į
Leckavo miestelyje, Šiau tas iš Liepojos telefonas, ku
Šimtą* penkiosdešimt mer
lių ap., nuo lapkričio 1 d. riuo galės kalbėties su Ry
dolerių tapo surinkta j>er ginų pražuvo laike šešių mė
prie pašto-telegrafo
sky ga, Peterburgu, Berlynu ir
dešimtį dienų nedėlinių mo
■
nesių.
riaus atidaryta taupomoji kitais miestais. Už tris kalkyklų naudai Cook paviete.
kasa.
Tos mokyklos yra vedamos
“Viltis.” bėjimo minutes reikės mo
kėti 45 kap.
protestantų ir parodo, koks
“Lietuvos Žinios:”
duosnumas Amerikos svetiw<Jūžintai. (Ežerėlių pa\ )
tikiu. Kada męs lietuviai
Pas mus Jūžintuose įsteig
Iš Lenkijos Lietuvon pra
juos pasivysiu!.
ta “Blaivybės” draugija. deda važiuoti lenkai žemės
ĮVAIRIOS žinios.
Lapkričio 3 dieną buvo vi
Grafas apsivogė.
Parodoj, parodė Šiaulių suotinas įsteigiamasis susi pirktų. Pirm poros metų į
Mažeikiai — augąs mie jžem. tvark. komisijos sodi
vienas dvarpouįs, iš Plocko.
Tūlas -T- C. Ramanovicz,^ Trumpu laiku prieš už
stelis. Sulig tautyliės — ninkas kaip geriausia už rinkimas. Valdybon išrink gub., nusipirkęs dvarą Kauj
gyvenantis ant 531 tVells darysiant
nelemto vardo
Ji
žemaičiai užima žymiausia'
?' ”7 “.
?“ ta : klebonas kun Ramonas, no gub., po 5000 r. už vala-j
gatvės ir laikantis
savo
,
f:įsiveisti sodas, kaip augin- A. Bernotas, kun.
namų šešios merginos tapo
.
Bialasra- kų( dabar, anot “Slovo’’ par:
dalj, yra tai susibigeliai įsLx.___ __
;atvės ir laikantis save surastos viename pasilink
ti čiepus,
medelius. Agro rav‘. č,u«,
J Ivaška, panelė dava {
tį d
I
visos Žemaitijos. Vis jų
gautas bevagiant kokį tai sminimo darže. Apie treč
nomai rodė ūkiškus įran M. Žilinskaite II And,.erub nį va,ak
.
pribųva, bet ir latviai per kius, kokią jie duoda nau
dalyką verčios keturių do
dalį pražuvusiųjų buvo at
ka grinteles nuo žemaičių1 dą ir kaip pigiai galima jaustas N. Žukelis ir M. gj nusipirko kiti) dva,,, Vi.
leriu iš The Fair krautu- ėjusios iš mažesnių mieste
Apylinkės sodiečiai ūkių jais naudoties, imant iš ko
uzma
tebsko gub., kai-kurie pa- Poni E. F. Young buvusi vės. Neveizint jo kilmės ta- ! lių.
pardavinėti latviams liovė misijos sandėlio,
Iš “V įen.” našus vertelkos perkas dva Chicagos viešųjų mokyklų po nuvestas policijou, ka
kuri i
si. Artimumas su latviais tai apylinkei arčiausiai pri
rus Lietuvoje ir juos parda viršininkė.
me pasirodė, jog esąs gana
padarė, jog pusė žemaičių einamas Skėmiuose pas ukžuvo apie 250 žmonių: .
vinėja paskiaus- mozūrams,
turtingas (apie $2.000 bau
Baluškiai, Daujėnų Paliuosai latviškai šneka, bet Domaševičių.
Poni Young yra viena iš koj) ir turįs atsižymėjimus Freetown, vakarų Afri
Rodė dar ionis ūkininkas to paties traukiamiems iš Lenkijos.
ir latviai sodiečiai taip gra bandvmus su miežiais, su
koje. Čia ištikus baisioms
kaimo įtaisė čionai lentpjū Taip tatai lietuvių žemelę žymiųjų jaunimo švietėjų kariumenėje.
•>
■
žiai žemaitiškai šneka, kad sėjama
vėtroms
pridirbta dabai
kas tikt. išmano,
tik pasaulyje. Jai buvo žino
mašina darytus:
ir garu varomąjį malūną grobsto
.
. .
ir nepažįsi, ypač jaunieji. viena tik dešimtinė davė vę
daug
blėdies.
Daugiau kaip
Paskui žada dar ir daugiau ^ai Patis lietuviai jos nemo mas padėjimas ir mokyklų Žuvis pačios eina i namus.
Užtat miestelio latviai “in gryno pelno 22 r. su vir
400 vietinių gyventojų bu
mašinų įtaisyti, kaip antai ka branginti ir už niek per reikalavimai kaip Ameri Vakarinėje miesto daly
teligentai” — atkaklus, nei šum, daugiau, negu tokio
kos, taip ir svetimtaučiu je vandens trubos prisipildė- vo nunešti į jūres, iš ku
karšiamąją ir verpamasias. leidžia svetimiemsienis.
lietuviškai šnekės, nei ant
“Rygos Garsas” jaunuonienės Cliicagoje gy-| jaunais ešeriais, kurie tru rių apie 250 žuvo jūrių vil
Linkime geros kloties.
je
pat
žemėje
rankomis
sė

savų iškabų
lietuvišką ta! Stebėtinas skirtumas,
veliančios. Per jos rūpesni bomis ateina iš Michigano nyse. Audros išardė mies
parašą dės
(dagi pati nors nevisada taip gali nu Garu varomas malūnas
gavo savo kalbos tiesas če žero ir užkemša siauras tą ir uostą ir pridirbo la
Bėdriba — ūkio draugija, sisekti, bet vis daug ir tai jau pernai buvo įtaisytas
kai, lenkai ir k Chicagos trubėles ir vanduo, žinoma, bai daug nuostuolių.
LIETUVIAI
SVETUR.
daugiausiai pelnanti iš že pagerina bytik mokėtum Daujėnuose p- Navadželsmokyklose.
lie- turi sustoti. Plumberiai tu
Varšuva.- Ačiū kunigaik miesto
maičių, lietuv. iškabos ne- naudoties. Buvo išstatyta kio. Ir gerai sekas.
ri daug vargo, iki juos iš Clevęland, 0. Traukinys
štienei Radvilienei, Varšu
Iš
“
Vien.
”
pasidėjo) ir pačius Mažei
ir, gal, ten išima. Kai-kurių išvai užbėgo ant perskilusios re
vietinės ir Pskovo sėklos il
vos lietuviai turi jau savo kad nereikalavo
kius išvien su žydais Mu gųjų
zda persikeičia belciidant les ir penki vagonai vilkda
linų.
Pskoviškiai
bažnytėlę ir salę, kur Liet. kad nebuvo pakankamo
ravjovu vadina, nors Šis dviem gniaužtais ilgesni; “Vilties” redaktoriaus A.
pro
siaurumas ir išrodo mi užmušė pečkurį ir dau
Susišelpimo draugija daro skaičiaus mokinių.
vardas teprideri geležinke suprantama, kad ir pluoš Smetonos bylą svarstė lap
Už jos paliuosavimą dau kaip unguriai — ilgi ploni. gybę žmonių sužeidė.
savo susirinkimus ir turi
lio ir pašto stotims, o ne tas bus geresnis.
majo Kodėl jos lenda, sunku da
kričio 12 dieną
Vilniaus skaityklą, kurion pareina giausiai kaltinamas
miesteliui. Lenkų čia 132
Anglijos nauja partija.
Iš komisijos sąnarių, tik apygardos teismas. A. Sme veik visi Rusijos lietuvių ras C. H. HarriSon, kuris bar atsakyti.
žmogų, priskaitant vaikusvienas agronomas lietuviš tona kaltinamas buvo, kam laikraščiai. Lietuvių susi r tai iš nenorėjimo, ar per
Tš Londono praneša, kad
1908 metais, kada Žemaičių
apsileidimą
leido
knygų
agparlemento
narys Baron
kai kalbėjo- Užtat žmonės padėjęs “Vilties” 32 No. š. šelpimo draugija, turi be
vyskupas buvo -įsakęs jiems
geiitams
lįsti
į
mokyklų
re
’
NAUJIENOS.
de Forest suorganizavo liau
godžiai rijo ką sakė tas m. (kovo 17 d.) žinią var to savo nuolatinį chorą, ku
Evangeliją skaityti, buvo
kalus.
du
“
Bažnyčią
perdirbo
į
ja partija, kurios tikslas
Amerikos Mediioklė.
susirašę 156 žmonės, dau agronomas, arba klebonas cerkvę”, kur buvo aprašy rio vedėju yra p. Ratušiu- Kaipo pesekmė jos atlei
kun. Bitė, kurs irgi nesi
skas, vargonininkas, lietu
Neseniai
pasibaigė me būsiąs platinti nacijonalizgiausia geležinkelio darbi
Pševalko vis, baigusis Varšuvos kon dimo pasirodė protestai tūk
gailėjo suteikti žinių apie tas atsitikimas
džiojimo laikas; buvo užim mą.
ninkai. Bet dabar išviso
miestelyje (Gardino gub.), servatoriją, Po kalėdų ma stančių vaikų, tėvų ir moky ti apie šimtą
tūkstančių
katalikai nuo geležinkelio ūkį ir jos įrankius.
buvusia kovo 13 d. Toji ži noma sutaisyti vakaras- tojų, kurie kartu su protes
Siunčia Šventėms pinigu.
Iš
“
Vien.
”
monių.
Nužudė geroką
čia atstumiami. Amatais
nia “Vilties” buvo paimta Bažnytėlė yra Liet. Susi tu pareikalavo
algas pa kaičių žvėrių ii’ žvėrelių,
New York. Pagal krasos
žemaičiai užsiima šiaip:
iš
lenkų
laikraščių,
kas
bu
jų bet nepasigailėta ir žmo paduotų
žinių per New
šelpimo Di-jos Valdybos didinti, o neišpildžius
kurpių — 11, siuvėjų — 7, Mūsų girios. Rugsėjo mė vo ir pažymėta. Apygardos
reikalavimo
rengiasi
strei

ateiviai, išsiuntė
globoje.
nių. Kiek jau yra žinoma Yorką
moterų siuvėjų — 39, stalių nesiu Nemunu nugabenta
kuoti.
viršum
penkių
milijonų do
teismas
apsvarstęs
visą,
A.
Iš
“
Vilties
”
tai nusišovė, arba liko drau
— 12; plaukakirpys — 1; įvairių medžių už 1 milijo- Smetoną išteisino. Gynė pri
gų nušauti 135 žmonės ir lerių i Europą. Daugiausia
krautuvininkų—8, geresnių įą 360 tūkst, rublių. Per siek. advok. J. Vileišis.
Poni E. F. Young, būvu sušeista apie 125.
italai apie 1374
Tarpe išsiuntė
skalbėjų — 8; mūrininkų pirmus 6-šių metų mėnesius
“
Viltis.
”
Didžiąją
,i Chicagos viešųjų mokyk mirusiųjų yra keletas, ro tūkstančius, i
— 4, kalvių — 3, skardinin Dauguvos upe nuplaukdyta
CHICAGOJE.
lų viršininkė, kurią politi- dos, ir lietuvių. Štai du iš Britaniją išsiųsta 1122 tūk
kas — 1, aludininkų — 8. medžių už 11 milijonų 387 Vilniaus Naują skalbtuvę
5^7
Gruodžio 13 d. Meldažio keriai iš tos vietos išver jų, kurių pavardes turi lie stančiai ir Į Rusiją
Iš “Vilties” tūkst. svarų sterlingų (1 vardu “Cecilija” ir Ko nuo
sv. sterlingų — maždaug
svetainėje lietuvių benas žė, užims vietą edukacijos tuvišką išvaizdą. Mioskovv- tūkstančiai.
lapkr. 15 d. š. m. atidaro “Lietuva” parengė koncer redaktoriaus prie vieno iš
10 rublių).
ski John (tur būti MešUžuot ketinamojo univer
Ilgos piršlybos.
“Šaltinis” rie Andriejevo gatvės No, tą. Daug kas būtų galima Sėkmingiausių Chicagos du n kauskis?) Steven Point,
siteto Vilniuje stačiatikių
16 E. Kacevičienė ir C. Pra koncertui užmesti, bet atsi raščiu “Tribūne'
San Franciseo, Cal. Tū
Wisconsin nusišovė. Masinodas apsvarstęs Vilniaus
puoleny
tė.
ninus, jog tai ne profesio
enski, John (gal Jonas las II. T. Plunkett du me
stačiatikių arkivysk- Aga- Abcli&i.. (Kauno gub.).
“
Viltis.
”
Į A.
nalų, bet mėgėjų atliktas Donorą, Pa. Gruodžio 5 d. 'Malinskis ?), kurį draugas tu atgal įsimylėjo
fangelo ir Vilniaus monar- Mokyklų direktorius leido
-eikia priimti už gerą. Žmo įpie 11-tą vai. naktį staigiai palaikė už stirną ir taip-pat Forrest. Neilgai laukus pa
chistų organizacijų prašy kun. Povilui Stakauskui
Vilnius.
Gausi
auka.
Intui
_iių buvo labai mažai. Kaip ir netikėtai mirė Kajetonas nušovė. Brangus sportas! na Forrest išvažiavo i Ku
mą, nutarė, jog geriau bu Abelių pradinėje mokyklo
opą, nelaukdama, iki jis
tai aiškinama Aleksonis, 26 metų vyras.
sią įsteigti čia stačiatikių je mokinti veltui lietuvių svmui salės prie šv. Mika girdėjome,
York.
Callanano
.
.New
Šaukėsi
kunigo,
bet
nebega

lojaus
bažnyčios
kunigaik

prašys
jos sutikimo vesti.
kalbos
vieną
valandą
į
sa

keliomis priežastimis, bet
dvasinę akademiją. Tam
dirbtuvėje
gau Jai išvažiavus
buteliu
jis palei
tikslui sinodas pavedė tam vaitę. Šiame mėnesyje prie štienė Magdalena Radvi svarbiausios tai adventas ir lėjo susikalbėti. Palaido
siuntinys,
kuri
pa
j ta
do jai laišką, išreikšdamas
tikram komitetui sutaisyti Abelių pačtos Įtaisytas jau lienė paaukavo 1000 rublių. Į 1)egar8įujma8 laikraščiuose tas gr. 8 dieną.
mergina
J.
4nuse'ėmus
Liet.
S.
sąvo norą ją vesti ir pats
Ant rytojaus tas pats kon
naujosios akademijos įsta telegrafasVilniaus vyskupijos val certas buvo atkartotas kito
vičiutė, bandė atidaryti ir išvažiavo į Aziją apveizė
Iš “Vien.”
tus; tie įstatai būsią ati
ytojo įsakymu paskirti ka- je miesto dalyje (ant Brid Pašovė moterį ir pats- nu tuo pačiu laiku
sprogo ti jam pavestus keresino
duoti ministerių tarybai ap
-mendoriais šie naujai įšvę
bomba, kuri buvo tame siun šulinius Korėjoj ir Mandžusišovė.
svarstyti. Ketinamoji in- Pasvalis. 3 lapkričio jo sti kunigai: kun. Juozas geporto) žmonių buvę taipKlaus Wehlan, gyvenan tinyje. Mergaitė užmušta rijoj. Jojo mergina taipkurti Vilniuje stačiatikių jant namo iš Pasvalio Po Breiva — Rodunion; kun pat labai mažai.
ir sužeisti du pat keliavo iš vienos vietos
W. Superior ant vietos
Tą pačią dieną suvieny tis aut 1611
akademija būtų jau ketvirta vilui Malinauskui, Stačiūnų
Mieeislovaš RadziŠevskis — tos draugijos nuo 18-os gat- 'atvės, perpykęs ant mo vyru, kurie stovėjo arii tos kitą, nieko nežinodama
valstybėje stačiat. akademi kaimo, ant jo užpuolė girti Sokulkon ir kun
Kazimie- v-s pareugė vakarą naudai terš,
apie laišką, kuris negalė
žmogžudžiai, pagal savo nakad
ji nenorėjo vietos.
ja.
siuntė, jo užspėti jos ant vietos.
jam
15
do Kas tą siuntini
Vaidino atiduoti
Iš “Vilties” •’nus ” smarkiai
basliais ras Borzim’as — Dobrzinie- viešojo knygyno.
nors keli Ir tiktai jai parvažiavus
sudaužė galvą. Parvežus van.
vaizdelį “Ant
bedugnės lerių, kuriuos ji buvo ga dar nesušokta,
ieško namo ją pasivijo ir laiškas,
Vilniaus kunigu semina kranto, Birutės kvartetas vusi už hutą, ją nušovė ir būriai detektyvų
Kaunas — Čia taisoma, namon apie 3 valandą ati
kurio adresas buvo taisy
kaip praneša kai-kurie laik davė Dievui dūšią. Kalti rijos sekretorium vieton mi padainavo keturias dainas. antru šuviu pats nusišovė.
tas įvairiomis rašybomis,
raščiai, lietuvių pramoninin ninkus surakintus lenciū rusiojo V. Bortkevieiaus Prieš vaidinant kalliėjo J. Ketvertas išsigandusių vai
Nužudyta
jauna
mergaitė.
perstatančioms
šešiolika
kų bendrovė. Pirmuoju jos gais dar naktį nugabeno po vyskupijos valdytojo pa A. Chmeliauskas, “Lietu kų išbėgo ant gatvės, čia
kalbų.
Havana.
Iš
čia
pranešama,
skirtas
.Tonas
Gradovskis.
vos” redaktorius ir Pranas juos pamatė policija, kuri
tikslu būsianti miškų ir iš licijom
Pastaraisiais
laikais
semiIš “Vien.”
Gudas “Kataliko” redak dažinojus, kame dalykas jog nors ir civilizuojamoje Me i'gina sutiko už jo ei
viso Lietuvos gamtinių tur
narijon priimti šie jauni torius. Viskas atlikta gana suėjo vidun h* rado jį patį šalyje, bet dar tebegyvuo ti ir atsakė taip-pat laiš
tų eksploatacija. Bendrovėn žada įsirašyti ir kai-ku Viekšniai Lapkričio 6 d. kaičiai : Polujan Romual gerai. Žmonių galėjo būti jau mirusį o moterį be ža ja paprotys žudyti žmonės ku. Šis laiškas perėjo Ra
’.o. Kulipka parėjo per nosį, stabų aukai. Suimta ketinio mųjį Vandenyną šešis kar
rie Amerikos lietuviai kapi buvo iš taksos pardavinėja das, Majevskis Stasys, Stob daugiau.
miškas. niekis Vladimieras, Piepobet susilaikė burnoje, ne- lika ypatų—baltųjų ir juodų tus ir apkeliavo daugybę
talistai. Bendrovė ketinanti mas vyriausybės
nusipirkti kelius garlaivius 51 delianka • inkainota 20 lis Pranas, Bialkovskis Zig Politikieriai išvijo jiems žeizdama arterijų. Manoma ų, susektų turėjusių są- šalių iki nesugrįžo atgal i
’išį su taip vadinamoms *‘vu Los Angolos, iš kur adre
vežioti savo prekėms Nemu tūkstančių. Keletas dclian- nantns ir Siekierko Vaclo nepagedaujamą mokyklų ji išgysianti.
du” apeigomis, atsibuvusio satas atsiėmė ir iškeliavo
užveiiėtoją.
nu ir kitomis Lietuvos uw*- kų vargais negalais kliuvo vas — Po vakacijų išstojo
salos. Jie prie savo mylimosios. Laiš
gana mis ant Kubos
Gruodžio 10 d. buvo nuo Chicagos bedarbiai
“ViltisĄ žemaičiams, visas kitas pa iš seminarijos: Bužinskis
mis.
visi kaltinami nužudymu še kas visas buvo aprašytas
naują namą.
siglemžė sau žydai. Vienas Juozas, Skerbutėnas Romu ▼ietos paliuosuota poni E. F.
Skaitlius bedarbių Chica šių metų mergelės, kuri įvairiais patėmijimais Ky
Baisogala. (Šiaulių pav.) padegėlis mūsiškis buvo už- aldas, Daukša Juozas, Bui- Young, per kelis metus bu
Spalių mėn- 7 d. buvo čia sikesėjęs pirkti delianką, niekis Stasys, Babič Juo vusi Chicagos viešųjų mo go« miestė auga. Pirma be buvo jų pavesta kruvinajai lių, Japonų ir Korėjiečių
pasirodė jog kalbomis.
ūkės paroda. Privešta dau inkainotą 370 r. Bet žydai zas, Chavžiuk Bronislovas, kyklų užveižėtoja. Priežas- darbini sutilpdavo į du na aukai. Beto
gybė eržilų, kumelių ir ku įvarė net į 760 r. ir pirkosi Grabiekis Stasys, Tikuišis čia jos paliuosavimo buvo mu, bet jau dabar nesutel esama daug slaptybių vie Tiem dviem laiškam ap
keliauti reikėjo keturioli
meliukų ir gan gerų, dau sau. Išeidami iš taksos že Antanas ir Paškevičius Pet knygų agentai ir palitikie- pa ir miestas paskyrė tre tinių gyventoju, ir suimtų
giausiai maišytos mūsiškos maičiai teikė: greitai ir van ras. — Seminarijoj visur riai, kuriems daugiau rūpi čius Tarpe bedarbių daug jų ypatų tarpe ir kad tai kos mėnesių laiko. Per vi
įvesta elektros šviesa.
savo nauda, neg apšvieti yra ir lietuvių . Abelnai būta ne vienintelio atsiti są tą laiką tęsėsi piršly
su ardėnų veislės. Raguo denį pirksimės nuo žydų.
'susideda iš ateivių. Ne kimo- Daujg mergaičių ir bos.
Iš “Vilties”' mo stovis.
“Viltis.”
čių
sulyginamai neper1

ke ir Julija Vaitužytė rafitininke. Įstojimo mokes
tis paskirtas 1 rub., o meti
nis — 50 kp.
Iš “Vien.”

daug, iš pagerintųjų dau
giausia “Švicu” veislės. Do
vanų dalį davė Žemdirby sstės Departamentas ir vy
riausia Valdyba valstijos
arklių veisimo. Kitą dalį
Padangoje ketinama įsteig sudėjo vietiniai
inteligen
ti lietuvių draugiją vardu tai ir dvarininkas p Ko
“Banga”. Naujoji draugi maras.
Nuo vyriausios
ja steigiama tokiais-pat arklių veisimo valdybos
įstatais,
kaip kauniškė gautus, išdalinta pinigais,
“Daina”.
kitus apvertė komitetas
Iš “Vilties”'įtaisymui geresnės veislės
gyvulių, įrankių žemei dirbj ti ir trąšų.
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to

žuvusių

liko

lietuviai

negavo

tik

todėl,

po

visas

miesto

dalis.

pagal

Be

pražuvo

to

ugrįžo

policijos

ir

paskelbto po

reporto,

miesto.

šimtas

daug

atgal,

iš

pra^

arba

sugrąžinta.

DRAUGAS
Piešėjas raituos prie šiauri Mokesnį kompanija keldavu kaip atrodo jo dvasia. Ne “ Vienybės
si, paprašiusi to darbinin gavęs Lietuvoje jokio mok virtadaliu,
nio poliaus.

Gruodžio (Dec.) 18, 1913.

Kadangi anų bendrųjų iš- ivydaitis ir kiti vadinamieji
anglų ir škotų), nes suvir
praša- ‘ateitininkai’ nauji žmonės
tečiau pragy- šum 10 milijonų. Vokiečių eivvbei priežasčių
praneša
indomių
žinių
slo,
apart
poteriu
ir
skaity

artie
9
milijonų,
Italų
2
milinimas
dažnai
ne
nuo
mū ir naujus idealus skelbia ir
New York. Tolymoji šiau kams. Darbininkai neprijokių
unijų mo (dai šiek tiek ir rašymo) apie . Baltimorės socija- ijonu su viršum, lenkų 1 sų priguli, ir išeivybė, šiaip dargi visai naują (bent mū
rė vilioja dar viena keliau gulį prie
ypatingų I listus, kuriuos jisai va- lijopas septyni šimtai tūk- ar taip ilgai dar nepasiliaus, u gyvenime) pasaulėžval
toju atidengimui nežinomų Seniau buvusi ir čia uni- jis neturi jokių
provokatoriais
ir stančių, žydų taip-pat be-'reikėtų mums rupinties la- gą turi susidarę, kuri griež
jų gamtos apsireiškimų Po ja, liet padarius prieš 15 me j idėjų dvasios aspiracijų ir 'dina
streiklaužiais.
Baltimorės
veik tiek, švedų arti pusau- blausiai tuo, kad tą išeivys- tai priešinga nusistovėju
kelių dienų keliaus Jaques tų Pul Įmano fabrike strei- gyvenimų supranta perneSuzzane, piešėjas ir medžio kų ir jį pralaimėjus unija1 lyg materijališkai Važiavo į Shloso dirbtuvių streikas tro milijono, norvegų 1 mi tę sutvarkius ir pakreipus sioms nuomonėms daugelio
vagą. mūsų inteligentijos. Tad rei
tojas, kuris žada pasiekti iširusi, ne beto žinoma, kad Ameriką pasipelnyti, taigi buvęs pralaimėtas iŠ prie lijonas, kitos tautos turin ją i pageidaujamą
prisidėję prie to r pelnosi. Gal važiuoda- žasties socijalistų, nesą jie čios mažiau, negu milijo- Kaip tai padarius, tai ki kia juos diskredituoti, gali
toliau šiaurės link su savo nebūtų
priešiniais.
Jis tūri būrį išrusi, ne be to žinoma, kad mas ir manė pasipelnęs pa uardę vienybę. Socijalis ną. Lieuviai paskaityti kar- tas labai svarbus ir neleng- ma net ir pašmeižti. Bet, be
šiaurės šunų, vienas iš jų tai. 1908 ir 1909 metais Pull1 grįšią į “krajų”, tečiau čia tų kuopos vadai įsigavę į tu su latviais. Jų 1910 me-įvas klausimas. Prie jo ne- ne dėlto daugelis mūsų induota jam garsaus keliau mano fabriko darbininkus' toks manymas jau senai iš- streikerių pildomąjį komi- tais (nes iš tų metų rinktų sykį mums reikės grįžtitelingentų bijo katalikytojo Peary. Suzzane gyve privarginusi bedarbė. (Taf-i garavo Kogi jis tenai va- tetą, pranešę Sblosui visas žinių sutvarkytos skaitli- Teisingai pastebi “Lietu ba vienpusiškai ją te
no su samojiedais Rusijos to linkiniai ir kitos inie-ižiuos; įell jam uiekas 3 do.'žinias apie streiko ir uni- vės) buvę 211 tūkstančių, 'va’, kad agitacija prieš iš- pažįsta? Skaitau savo prie
šiaurėje ir esųs inpratęs į žastįs). Gaudavę dirbti tik jei. iu už diena neužmokės. J°s 8t°vi h* streikerių silp- 235. Iš to skaičiaus Lietu eivystę tik “tuščias žodis, derme apie p. Dovydaitį pa
tokias kelionės.
' retkarčiais ir pamainomis. Dabar jam tai ir nelierūpi.į11-dle ’)UVV sugauti ei- voje gimusiu esą 140 tūk kuris nieko negelbės.’’
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Panašią kelionę keli me
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nizavę
streikerių
moteris,
jąja Žemę ir Karo jūres P. S. dirba nuo “štukų” nustūmė savo namus i lo
ir Ko.” “Lietuva“ apie bū- no nors taktikos šalininku,
piešdamas paveikslus tujų Į*1’ uždirba vidutiniškai apiejĮ0 užpakalį, o iš priešakio (kuri°8 Padėjusios kelti vai šyti rusais. Iš šių skaitli
bet turi jau išsidirbęs savo
šalin taip šaltame ore, kad »
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miau negu jis jas galėdavo per tuos 8 metus visu ket-f augštais ir skiriamų dviem ;jįe perkalbėję 25 streikelietuvių vos pusė susi- paduoda formatą, kainą, mi va’’ parodyti da vadus jo ne
fanatiškumo?
kaip reikiant nutepti
virtadoliu, teeiau pragyvi-, šeimynom. Ir mano pažįs- rius> išrinkę ‘ iš ju tarpo
pratę tautiškai tiek,
n(d aP*e bendradarbius suvaldomo
Manau, kad ne. Tat kamgi
vemmas pabrango tuo lai tanias nebemirims, kol ne-'uauja komitėta, kurs prakad skaito save lietu- ' Ir mes neabejojame kad ■aklai kaltinti žmogų?
žada radiuma mašinoms v-t k„.dar didesnėj proporciją padarys
Smetonos vedamas “Vai
to-pat ant savo! § Shlosui kad jie no_
tu viais. Šių susipratutaip antai prieš 8 metus už|uloto-; kita met beabejo jis pį
prie’darboJNetrUprikišama
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taip brangus elementas ra17-centų, duonos kaina P& dviem augštais.
rikoj. Šios
skaitlines i“<151'-. Nu,’si,džiai tat lin' kurių įvyko viltinikų skiKelis sykius Schlosas sau
diumas, gali būti vartoja- kilusi nuo G centu už kepa( T .
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lyg rodytų, kad mes dau
Jal“ knogeriausio pa- ! limas, tai mes manytume,
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. v. . . Jeigu klausyti kun. Tu-^es streikerių komitetų ir
jamas kaipo jėga mašinoms la
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bet par
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vystės
turime
su
atei

ko
terminų,
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idavėliai
ir
G.
W.
of
A.
kitų degančių medžiagų. Jis 35 centų ir t. 1.1
ų ieškoti vien kun. Dam
viais iš Lietuvos, negu ir platinti. Tečiau čia turi brausko “fanatiškume“ ir
kiekvienas išeivis būtinai unijos vadovai nubėgdavę
atrado, kad tas brangus ele
su čiagimiais, jeigu čia me išreikšti pasigailėjimą, ant jo vieno pečių sukrau
mentas, sumaišytas su van Trejus metus P. S-as gvve turėtų grįžti į savo kraštų, pas Schlosą ir prišnekėdavę,
gimę lietuviai ameriko- kad “Lietuva”, rašydama ti garbę dėl įvykusios per
deniu padaro exploduojan- no nevedęs- Skatiko kišenė tai mano pažįstamas tų ter kad da palauktų savaitę,
atsigabeno iš minų kaip tik jau būtų jnes streikeriai patįs su
nėja, tai iš Lietuvos at apie “Vairo” reikalus, ne mainos. Jis tos garbės be
čius gzaus, — taip kaip ir je pajutęs,
pažįstamų mė  priėjęs.
vykę ateiviai nemažiau visai teisingai nušvietė san- abejo ir nenori- Priežasties
grįšiu. Streikas tęsęsis 14
gazolinas, kuris vartojamas Lietuvos
yra sulenkėję, surusėję, :Vkius’ Pavedusiuos
A.
plačiai tam
tikslui. Tik giną ir apsivedė. Iš pradžių Apmainęs namus ir dole savaičių. Streiko laiku so
reikia paieškoti
giliaus.
Bmetonų ir kitus viltininklausimas, iš kur to element butą samdė, mokėdamas po rius ant rublių, padarytų cijalistai už prakalbas imda Kad suvokietųję.
apsaugojus gi jaunoji l?us Paalta»«kti « ‘Vilties’ Svarbiausiojipriežastis dvie
Ims galima gauti tiek, kad 10 dolerių kas mėnuo už jisai suviršum 4000 rublių, dę pinigus- Vieną sykį du
jų srovių lenktynių ir ka
knrinns nae-rižeM misi- socijalistų buvę pasiųsti į karta nuo suamfenkoneu- i,
..... .
užtektų net baudimams d »- butą, paskui, neapsikentęs nž
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Surinvisuomenėje ka
nėję buvo 3 broliai ant 3 de
Dambraus Lietuvių
jvena pats su žmona ir 3 šimtinių) su trobomis. Grį- kę $21.00. Kaštų pareika
Kad daugiausiai reik juodina kun.
ką ir ypač dabartinį “ Vil talikiškos sąmonės. Tai mes
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$1000,
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DARBININKU REIKALAI. 3 mėn.) ir laiko 6 tjurdin- ti dabar nesunku, kol
ios ” vedėją Pr. Dovvdai- matome netik Lietuvoje, liet
kus,
į
mokyklas
etc.
vaikai mažyčiai. Tolyn —$8.00
ir Amerikoje Lietuviai ka
gerius, kiekvienas iš jų mo
Pas pasiturinti.
Kaip rodanti Imimigra- tį.
Bet---P.| S-as ir gir
Pasak “Lietuvos’’ “libe- talikai vra isitikine, kad
Mažne visi Amerikos lie-lka po 4 dolerius kas mėnuo.! sunkyn.
811
cios
Biuro
statištika,
ateituviai , tai darbininkai, dir S-as ne tik namus turi, bet detl aple tai_llellori' Kas .'au St. Louis, Mo. Streikuoja. vystė paskutiniuoju laiku ra^8^a
Vilties
pakrai- (tas veiksnys mūsų tautos
buvusl kaulu
&r (gyvenime bus naudingas ir
gyvais pinigais apie duosiąs, girdi, tris dolerius siuvėjai, kurių tarpe beabe- žymiai padidėjusi. 1913 me Paliautieji sunkų fyziską dar- dar
per dieną;. Nebenori grįž ' jonės yra nemaža ir lie tais atkeliavę į Amerikų 1 kl5)a “ekuriems mūsų “fa- gražiai galės patarnauti mū
bą. Biznierių, tarnaujančių 700 dolerių,
ti ir jo žmoną.
jtuvių. Kaip paprastai streisų tautos kultūrai. Galima
įvairiuose, ofisuose, krau- S-as nesuamerikonėjo, au
I’. S-as nėra'visai tamsus k" laikais' taiP ir {ia atsi‘ milijonas, 197 tūkstančiai natiškiems klerikalams . To
rvr. v
-r
j
1 .■ Iliciv * T 1 Ziė-11 .-ei 11 ..o žzv
tam tikėti, galima netikėtuvėse, žmonių
inteligen glų kalbos nepramoko, te
892 žmogų Imant paskutinę liau “Lietuva rašo.
!
„
.
do
Paskutinėj! turi sa ti. bet niekinti ir griežtai
tiškų profesijų
palygina čiau prie Amerikos gyveni žmogus. Jisai Skaito ir šj-ta tulka a <™«a
žino. Beveik nuo pradžioj08 8,1 darbininkais Laik-K'1'3™1! ™tų
pasirodo,
vo vadu kun. Dambrau smerkti tą veiksnį būtų per
mai nedaug. Darbininkai ir
sąlygų paprato ir jų gyvenimo Amerikoje hna'raMiai Prane8a’ kad K1™- kad tik 1907 metais ateivių
ką iš Kauno,—gabios daug drąsu ir perankstysudaro čia mūsų visuome nebenorėtu mainvti ant kibuvę kiek daugiau nes 1,285,
plunksnos veikėją, ta- IIva. Dvieju srovių ’ viltinin
nės pamatą ir yra žymiau
249 paskutininais metais
čiaus, ant nelaimės, ne- kų tarpe susidūrimas nie
šioji tos visuomenės dalis.
išeivyste padidėjusi ir iš
pasiliuosavusį nuo fa kuomet nelietė principų sri
Taigi svarbu prieiti arčiau
Litų Europos šalių. Toliau
natiškai
klerikališkų ties. Visi viltininkai tau
prie mūsų darbininko gyve
‘“Lietuva” rašo —
tos pažangos pamatau dė
palinkimų...
‘jei ne
nimo, ištirti jį, nusvirti jį vena ir prasčiau maitinasi
Jeigu mes norime su
Keletas
šimtų
vaikai, tai bi7'nebe
anūkai tikrių
iš visų pusių. Tik tokiuo bū (negauna i,ekuo.net
stabdyti išeivvstę iš Lie Abi pusi nebegalėjusi jo visuomet tikybą ir krik
(^'ausiai'
'|ietu-istl'rik<‘riP'.v-'Tų ir moterų,
du gali paaiškėti darbinin
tuvos, tai turime ieško susitaikinti ir “Bendrovė ščionišką dorą ir buvo iš
putų), bet v.s» tai jam iE;| _
L Ar. "tojo pnes
apsigmklavukų reikalai ir uždaviniai. rodo nesvarbu ir lengvai
ti tokios išeivystės prie skilusi. Toliau “Lietuva” tikimi Bažnyčiai.*) Sky
į
bflti ral;„, sius polijos būrius
rėsi tik truputį
kal
Turėdamas tai omenyje pra pakenčiama, atsiminus, kad 7 . ....
žasčių ne vien Lietuvo- įrašo:
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4. tai atsiminęs ?
kiniuose takto dalykuose.
deau lankvti darbininkus ir nemaža
je, bet abelname Euro
ir jo turtas
neštų plačiau “Draugui”
Kun.
Dambrauskio,
rinkti reikalingų žinių. Pra gan greitai auga. Gyvena Valandėlę patylėjęs, atsa
pos stovyje. Ir tiktai
Maliausko ir kompani Tas skirtumas betgi niekuo
’.‘‘Į!apie lietuvius užtiktus tamet nebuvo priežastimi di
džiai patekau
į namus *
ko: kam man ten vargti
ir
prašalinus tą visai Eu
/yH^nie
streike,
nepėrtvarkiai, neperšvariai, i
jos
šalininkai
pervarė
uredmnkoi
(“auzų” anot mūsiškių)
S1)(,iai h,
taupiai dar kiekvieno
ropai bendrą priežastį,
“Vilties” redaktorium desnių nesutikimų ir nesusi
pratimų. Ir mes neabejoja
ar priežastis, męs ga
mano gerai pažįstamo dar vienatill8 nereikalinga iš- bijoti, kad aš čia sau pcPakėlė algas.
tūlą p. Dovydaitį, be
iš Lietuvos R. S. ..................
Kalbamės laidą tai alaus katiliiiKas, nas ir gerai uždirbu.
me, kad ir toliau, nors ir
lime tikėtis išeivystės
rods, Maskvos univer
Bloomington,
III.,
Chica

atvirai Iš pasikalbėjimo į be^. jr j0 beabėjo ne varto- Ne, manau sau, ir iš tos
sumažėjimo.
siteto studentą,
aklą persiskvrę, bet dirbs tą pa
go
and
Alton
geležinkelio
paaiškėjo, kad mano pažisi. . . .
,
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Mes manytume, kad toji
kun. Dambrausko takti tį darbą ir laikysis (ų pačių
;Q
.
.v,
.
., rtų jo, jeigu nebūtų čia ra pusės nepaimsi jo. Delko
tamas tai tvpiškas Amerikos1 dęs galingo pretaro, vieš- anot kun. Tumo iš 100 mū- kompanija pabaigė dei>- bendroji priežastis,
stukos šalininką, atsižy mūsų kultūros pamatų. Irbas
su
savo
darbininkais.
lietuvis darbininkas kokių pataujaničio
miančioji Europos (dabar
tarp darbi- sų išeivių tik 10 tepagrįžmėjusį, galėtum pasa delto drąsiai patariame
čia beabėjo bus dauguma, ninku apie alaus nau tą ir tai dai nčvisi su pini Pakelta algos darbininkams ir Azijos) tautas ne tik yra
kyti nesuvaldomu fana lietuviams katalikams pa
dirbantiems
vietinėse
dirb

sveikas, stipras, ^41 metų). dingumą
anoji “gadynės žaizda” apie
prie
sunkaus gais? Daug priežasčių. Bet
tiškumu, kuriuom pa laikyti ir “Viltį” ir “Vai
V idutiniškai uždirba, sočiai darbo arba jeigu kas nors bene svarbiausioji bus . t«, tuvėse. Apie 1200 žmonių kurią “Lietuva”, mini, kiek
prastai atsižymi jauni rą". Neteisingai “Lietuva”
gaus
didesnės
algas,
ma

gyvena, nedaug geria, tau
Amerikos doleris, kurį čia
aptaria dabartinę “Viltį”
būtu jam rimtai išaiškinęs kad niekas niekur rimtai
vyrai.
po skatiką, priguli prie pa kaip ten ištikrųjų yra su nežadino dvasios, nešvietė žiausia mokesnis būsianti lengviau uždirbti, negu ki
Sunkų ir nemalonų įspū kaipo “aiškiai siaurai parrupijos ir eina į Bažnyčią, tą alaus nauda.
jo proto, neskiepijo idėjų. 40 centų už valandą, žino tur. Čia ta žaizda bus no dį turėjau, beskaitydamas tyvišką laikraštį.” Katali
ma mokantiems geresniųjų
žodžiu
sakant — “geras
_ Išvažiavo iš Lietuvos su
priežastis, bet kitos priežas uos žodžius. Juos ra- kybė tai dar ne par
žmogus'’. Pradėkime nuo jo 7 vyrai, grįždami vakarė mįegan^a dvasia vien pi- darbų.
įies pasekmė. Paskutiniai- Šęs žmogus veiklaus tai tija ir lietuviai katali
materijaiių reikalų, nes tie iš darbo kasdien parsineša n}go ieškotų. Pinigą sura
siais gi metais išeivybė iš vi f nėra nei matęs ano Do- kai ligšol netveria vienos
ir jam geriau suprantami ir, du katiliuku alaus, kuriuos dęs, prilipo prie jo, dvasia
sos Europos padidėjo bene ųjąigį^ įr
jo darbų partijos, taigi ir lietuvių
jo
PASTABOS. dėlto
rodos, net per daug bran ir iščiulpia bekązdami šei gi ir čia snaudžia. Šiek tiek
labiausiai, kad bufo ur būt taip-pat nepa katalikų laikraštis “Viltis”
ni vn inkės patiektą
valgį. rodos eina geryn. Dabar at
gus.
Paskutiniuose
nume- laukiama visos
Europos žįsta, o betgi jį juodina ir gali tarnauti žmonėms įvai
T*r. S-as atvažiavo į Ame Suimtoj ir nedėlioj — dvigu važiuoja jau ne maža švies-1 riuose “Lietuva” ir MVie- savytarpės karės. Tos ka šmeižia. Juo labiau tai nuo rių politiškų ir socijališkų
riką prieš aštuonetą metų. ba. kartais gi net ir trigu- jpgjdų, dalyvavusių Lietu- nybe Liet.” paduoda indo rės baimė, beabėjo, ir dau stabu, kad tai daro “Lie (pažiūrų. Ir be reikalo
Mėnesį tik
išbuvęs, gavo ba porcija, bet visa tai, taip vos dr-jose, tie įneša naują mių skaitlinių, paimtų iš gelį lietuvių paskatino bėg tuva” ingijusi jau vardą “Lietuva” stengiasi atbai
darbą Cliicagoje, Pullinano sakant “duona kasdienine“, rovę daugiau idealizmo į anglų laikraščių, apie šio ti į Ameriką. Rodos, galėtu rimto laikraščio. Bet kame dyti
lietuvių visuomenę
fabrike, kuriame dirba ir su kuria infisii darbininkai gyvenimą. Sukruto ir Amerl j krašto ateivių tautybę ir me spėti, kad kitais metais gi priežastis
to pikto ir nuo dabartinės “Vilties."
iki šiolai. Darbo 9-y, valan sutapo ir be kurios, rodos, ir kos visuomenės žadinti ir (ateivystės augimą. Iš vi so jeigu tik nusistovės ramus nevisai švaraus užsipuoli “Kataliko” 50 N p. Miš
dos kas dien. Pradžioje pa apsieiti neliegalėtų. Anaip-j šyiosti savo brolius. Sulau- Suvienytose valstijose esą valstijų santykiai, sumažės, mo? Sakyčiau bene bus tai, kinių Jonas duoda
gerų
prastiems darbininkams 1110 tol nenianykie, skaitytojau, ksme geresnių laikų. Priva- 82 milijonu baltaodžių žmo- vėl ir išeivybė. Prie to ga- bereikalinga baimė
ka
keliavę po 15 centu nuo va kad P. S-as yra girtuoklis, rvkime nors prie to, kad iš nių, tame skaičiuje 32 su lės prisidėti ir nebeleidimas talikybės
ir katalikiškų I
landos. Dabar moką jau 'Taip atrodo mano pažįs šiurto grįžtų bent 33 ir tai viršum mil. ateivių. Dau- į Ameriką beraščių, kas ro veikėjų Tą baimę mes pašte *) Skaityk programinius
po 29 centu. Per visą tą lai tamas, žiūrint jo materija- ne su tuščia kišene ir gal- įgiausia esą ateivių, varto- dos bus įvykinta, nežiūrint bime dažnai
pas daugelį straipsnius A. Smetonos ra
ką streikų fabrike nebuvę. io padėjimo. Pažiūrėkime va.
jaučių anglų kalbą (airių, priešingo veikimo.
mūsiškių inteligentų. Do- sytus “Viltyje” šią žiemą^
/
mo

F-as.

-

Lietuv.”
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DRAUGAS

patarimų “Kaip darbo ieš tasai niekinimo tikslas, jei- Vokietijoje 9, Šveicarijoje mū8ų naujus sumanymus komis, ir lietuvių draugi
KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO GIMINES
Žuvėdijoje 2, Danijoje, įkūnyti gyveniman.
jų sankrovos, sandėliai, dirb
koti” Pasak jo, reikią, ne gu jis ir būtų, kad nebūtų
IR DRAUGAI TIKRAI TIKISI NUO
Bet kol numirsime, mes tuvėlės, dirbtuvės ir ban
meluoti bosamb, nesigirti, dalyvaujančiam supranta-'Kanadoje, Argentinoje, Au
TAVĘS DOVANOS
fctrijoje po 1.” “Pirmuoju turim gyventi ir kovoti su kai.
kad moki darbą, kurio iš mas-”
Dabar yra laikas siųsti jiems
Delko Bažnyčia priešino- žvilgsniu 125000 išrodo di- stovinčiomis mums ant ke
Čia turint labjau išrištas
tikrųjų nemoki; nesižemink
pinigus, kad jie gautų tai prieš
si
ir
tebesipriešina
lavonų
dėlė
skaitlinė.
Bet
Parylio kliūtimis. Reikia nešt rankas, ir lengvesnę proprieš bosus, nestovėk prieš
Šventes ir džiaugtųsi tuomi
Jei tu nori keliauti j senų
juos be kepurės, vieni ki deginimui? 1) pagal Bažny- žiaus statistika padės mums pašalpą nuskriaustiems, reilgą kur pasižiurti, praktii
čios
dvasios
ir
mokslo
žmosuprasti
tikrąją
lavonų
de

šalį
arba parsikviesti draugus
kia juos kelti, kad pasiek kuodami pramoksime kul
tiems padėti surasti darbą,
ar gimines, atsimink, kad mupagaliaus vienytieg į politi gą kur pasižiūrėti, prakti- ginimo vertę. Nuo 1889 tų lygų su kitais gyvenime tūros išradimais nauduo_
sų yra seniausia ir didžiausia
kos kliubus, kad sulaiku vo šventykla, įrankis dan metų sudeginta Paryžiuje laipsnį, paskui viens kitam ties.
..... /n..------- laivakorčių agentūra. Męs par
Amerikoje įvairias pra
pradėjus šį-tą sverti vie gaus dorybių, dažnai pa 73,330.- Iš to skaičiaus tik pagelbėdami žengti tolyn;
švenčiamas šventųjų sakra 3484 buvo sudeginti jiems reikia parodyti įvairiuose monės šakas sutaisę reika duodame laivakortes ant visų linijų ir už žemiausių kainų.
šame valstijų gyvenime.
Męs mokame 3 nuošimčius į metus už jūsų pa- ,
4 Vienybėj e Lietuvininkų’ mentų, taigi nepridera jo patiems reikalaujant. 37,082 darbo įstaigose vertę tikėji lui atsitikus ilgainiui galė dėtus pinigus ir suteikiame knygutę veltu.
(50 N. A. Linkus nurodo deginimu naikinti, pagaliau buvo ligonbučių aukos; 32, mo, svarbumą doros, reika sime jas ir Lietuvon perkel
Tu gali pradėti taupyti su vienu doleriu. Negai
būdą, kaip išmokti anglų brutališkas kūno sunaikini- 757 buvo negyvais gimę. lingumą pasaulyje šalę ki ti.
šuok, bet pradėk tuojaus.
-......... . • »•
nimas priešinasi krikščio 1894 metais tokių, kurie rei tų ir lietuvių tautos.
Taip kad ir sau naudą
kalbos
Męs išrandavosime tau
apsaugos dėžutę už $2.50
j metus. Buki atsargus, ir nelaikyki savo brangių popie
Pats užsiduodomas lekci niškai meilei, kuria tas kū kalavo jų kūnų sudegini
Kol gyvename ant žemės turėsime ir pasidarbuosime
rių ir kitokių dalykų manie.
ją ant dienos po kelius nas buvo mylimas vaikų ir mo buvo 216, gi 1904 metais privalome naudoties žemiš Tėvynės kėlime.
....Asimink, kad veikdamas su mumis tu veiki su
žodžius ar dauginus grei kitų artimųjų giminių ir buvo 354; skaičius tepadi- kų daiktų patobulinimais ir
banka, kuri yra PO VAISTUOS PRIEŽIŪRA ir kurios
tu laiku pasijusi mokąs draugų; 2) deginant kūnus, ’dėjo per 10 metų tik 138- mūsų idealus remti ir kelbti.
turtas esti suvirš 5 Milijonai dolerių.
nesykį daug slaptų žmogžu iais. Ta maža skaitlinė pa Savo brolius reikia ginti
anglų kalbą.
MUSU
JAUNIMAS
KATALIKŲ MOKSLAS dysčių kurias susekti gy rodo, kad net Paryžius la prieš nenaudingus jiems įsta
dytojai tegali vien išpiau- bai išpalengva težengia pir- tymus, drauge kelti susipra Įvezdami laikraštin nau
APIE LAVONŲ
ją skyrių: “Mūsų jauni
stę juos atkasę, — butų pa nyn lavonų deginime.
DEGINIMĄ.
time, lobyje. To gi nepa mas”, manome naudingai
Galop reikia turėti ome sieksime nesusivieniję. Su
Įvairios tautos įvairiais slepiami.
Chicago, III.
patarnausią Amerikos lietu- Ashląnd Avė. cor. 47th St.,
būdais laidoja savo numirė Ar kūno deginimas yra nyje, jog lavonų deginimas sivienijus apsireikš mūsų
kultūros apsireiškimas? De nesipriešina jokiems katali trukumai, mūsų stovis, jė tuvių visuomenei. Mūsų jau
lius.
nuomenė, kad ir svetimoje kiek—reikia pripažinti, kad jaunimas? Man ypač indoKrikščionįs laidojime nu ginimo šalininkai savo te kų tikėjimo dogmatams. Ir gos. Tik jėgą pažinę galim
dirvoje augusi, tečiau ne mūsų moksleiviai didele ir mu būtų išgirsti jų nuomirėlių pasekė
Žydų bū orijos naudai priveda šiuos jeigu kūnų deginimo teori trukumus pašalinti ir la
abejotinai
rodo lietuviš svarbią pradžią jau pada muonę apie “Lietuvos Vy
dą ir savo Išganytojaus pa da vadus: kad deginimas ap jos šalininkai kuomet nors biau intempus kultūrą kel
ką dvasią ir tautos reikalų rė, inkurdami savo šviesos čius.” Taigi jaunieji lietu
vyzdį.
Persekiojimo lai- saugojus žemę nuo sugedi įstengtų palenkti vyriausy ti.
židinį ir, beabėjo, dar dau viai atsiliepkite!
mais krikščionįs nekartą iš- J mo, kad apsaugojąs gė- bės jų teoriją įvykinti vi Daug turime įvairiuose supratimą. Paskutiniuoju
laiku ji vis žymiau daly giau nuveiks ateityje.
Jaunimo prietelius.
statydavo savo gyvybę di- ‘iamą vandenį nuo už- sur gyveniman, katalikų ti Amerikos kraštuose draugi
vauja viešame mūsų gyve Bet kiek yra mūsų jauni
CAMBRIDGE, MASS.
džiausian pavojun, ydant su sikrėtimo ir kad ap kėjimas iš to nuoskaudos jų, daugelis su skaitlingu nime. Įvezdama šį naują
mo
Amerikoje,
kurie
baigę
neturėtu.
teikus kankiniams krikščio- 'saugojąs oro užsikrėtiLietuvių
pulku narių ir su geroku skyrių, “Draugo” Redakci čia pradedamąsias mokyk 22 lapkričio
nišką palaidojimą — užka- Imą kapinių apylinkėje. Į
kapitalu. Tų narių ir ka ja kreipiasi į jaunimą, pra las, jokių daugiau mokslų jaunuomenės mokslo ir dai
eant kūną žemėsna. Stab- j tai galima atsakyti. Daž- DARBININKAI LIETU pitalo atsirastų dar dau
lės mylėtojų Draugija vai
meldžiai, norėdami pakenk- J niausiai lavonai esti laido- yiAI KATALIKAI VIE giau, kad tik būtų kam tas šydama dalyvauti tame dar nėjo, nes gal buvo privers dino komediją dviejų veik
be. Pasitikime, kad jauni ti tuojau įsikinkyti į sunkų
ti katalikų tikėjimui į kū- jftmi 6—7 pėdas gilumo. Po
KIMES.
turtas pačių žmonių nau mas gyvai atsilieps į ke gyvenimo jungą, į darbą- smų “Amerikoniškos” vesnų prisikėlimą, degindavo intekme rukštygamio (ok- Lengviausiai lietuviams dai pastūmėti į darbą. Pra
liamuosius šiame skyriuje vargą. Štai nesenai buvo tuovės. Visi gerai mokėjo
irikščionis tuo neva tikslu, sigeno) einančio ore lavo susivienyti tai Amerikoje, džia sunki, nes tie, kurie
klausimus, taip-pat kad at laikraščiuose
paskelbtos rolės nors pirmą kartą, bet
kad sudegintas lavonas ne nas greitai pųva; tečiau nes čia, bemaž ko, visų vie ikišiol kėsinosi lietuvius su
siųs mums dailių apysa skaitlinės, pasak kurių A- puikiai atliko savo uždavinį
galėtų prisikelti. Bet jau oksigenas tokios gilumos nodos gyvenimo sąlygos, vienyti, nepripažino vertės
...
.
.
.... Po to buvo šokiai ir skrajo
kaičių, eilių ir t.t.
menkoje
gimusių
lietuvių
J
(6
—
7
p.)
nepasiekia;
pa

3-iame amžiuje Feliksas Mivienodi reikalai ir siekiai, sąžinės, o tokiuo būdu vie Pradžiai dedame p. Jau
jamasai
pastas.
Dovana
bunatius savo dijaloge “Okta- laidotas kūnas visų-pirma ypač dar kad prie vieniji- toj vienybės išėjo iširimas nimo prieteliaus straipsnį esama 70.000- Yra tai labai vo skiriama gyvų gėlių bu
žymi mūsų tautos dalis. Ir
sukietėja, po to subįra į dul mos verčia reikalas apsau ir vienybės baimė. Pasiro
vius” rašo jiems:
kietas vertas 5 dolerį, lai
ir
dar
šį-tą.
ta dalis yra visai nauja mū
“Męs krikščionįs nebijo kės, neišleizdamas jokio goti save ligoj ar kitai ne džius naudai susitelks di
,
Redakcija. sų, tautos kūne. Tiesa, jų mėjo davaną Adelė Stukaime, kaip jus manote, kad tvaiko. Tą nuomonę yra laimei atsitikus, taip-pat desnis skaičius veikėjų, iš
tė, kuri gavo daugiausia
degindami lavonus paken- išreiškęs žymus bakterijolo- reikalas kovot su nuolat la kils nauji, platesni užma Ką žada. mums jaunimas? gįslose teka toks pat lietu atviručių (107.) Oras buvo
ktumėt prisikėlimui, bet- gas Mantegazza. Jeigu kū bjau vis slegiančiu kapita nymai; ir jiems įnvykdyti Kas iš mūsų nebus daug viškas kraujas, kokį bočiai puikus, publikos prisirinko
liejo gindami savo tėvynę,
' gi laidodami žemėsna, lai nas ir pavirsta skysčiais, lizmu.
reikalingas kapitalas. Lietu sykių girdėjęs, ar skaitęs ir tomis pačiomis dainelė pilna salė už ką esame la
komės senojo ir geresnio- tuos skysčius prakošia že Nekartą jau įvairių parti vių pašalpinių draugijų įsta tokių sakinių: jaunimas —
bai dėkingi visiems, kad mū
mė ir jų sultis iščiulpia au- jų žmonės norėjo tą vieny tai Amerikoj, nors kiek ski tėvynės viltis, jaunimas-tau- mis liuliavo-dainavo jų mo sų darbą parėmė, ir visas
jo papročio »»
r Viduriniais amžiais pagal galų šaknelės, taip kad jei- bę padaryti, bet kad pra riasi, bet didžiumoje yra tos ateitis, arba kitų, tiems tutės, beaugindamos savo lėšas apmokėjom ir dar Ii
kūdikius kad ir svetimoje
Bažnyčios noro krikščionių gu ir prasisunkia kartais dėjo nuo atmetimo tikėji visų panašus.
panašių? Ir čia juk neper šalyje, — tečiau nei jų kū ko aplink 15 dol. Bet ne
kūnai visuomet buvo laido- šiokia tokia tvaiko dalelė, mo, dūšios, išniekindami do
Pradžioje reiktų sutaisy dėta. Netruks išmirti sene dikystės, nei gražios jau  galiu užmiršti ir mūsų pir
jami žemėsna.
f tai visai nežymi.
rą, ta vienybė nepasisekė. ti komisiją, kuri tuos įsta liai, užleidę vietą tiems, ku nystės neapšvietė Lietuvos mininko, katras taip pui
Popiežius Bonifacas VIII Kad kapinynas užnuody Kaip ir pats gyvenimas pa tus apibendrintų, kad pa rie šiandien dar tebeauga
kiai visa tvarką vedė. Vaka
saulutė,
nedžiugino
graži
si vasario 1300 metais pa- tų vandenį — tai ne tiesa, rodė, kad prašalinus taip gaipįnes draugijos, savo įsta dvasia ir kūnu. Ir publicis
ras pasibaigė šokias.
Lietuvos
gamta;
nuo
pat
skelbė štai kokį įstatą:
Į Daktarai Chamock’as, De- reikalingą vienybei dvasią,
K. G. Jaunikis.
us kiek pataisę, galėtų tas, ir visuomenės veikėjas, mažystės jie girdėjo
čia
“tie, kurie iškastų numi- lacroit, Dalton’as išrado, nė virvėmis, nė pančiais prie centro prisidėti. Ma ir rašytojas, ir pagaliaus
rėlius ir pasielgtų su jais kad iš lietaus vandens tik i vienon kuopon žmonių ne- no nuomone šalę pašalpos kiekvienas mąstantis žmo daugiausia svetimas kalbas, VILNIUS SENOVEJE IR
matė svetimus prpročius
DABAR.
brutališkai, atskirdami trečia dalis teišsisunkia į suraišiosi.
ir apskritai ekonomiškos gus žiūri į jaunimą su nes vėliau anglų mokykla uždė Daug šimtmečių prabėgo
mėsą nuo kaulų virinimais žemę; kitos dvi arba išga Ikišiol katalikai labjau- pusės, reiktų pastatyti pu lepiama meile ir pasitikę
ant nuo to laiko, kaip Vilniuje
su tikslu palaidojimo kau ruoja, arba upėmis nuplau siai stengėsi ginti ardomus sę kultūrinę, socialę ir tau jimu. Visi laukia iš jo* jo savo neišdildomą
lų gimtiniame krašte, tuo kia. Iš to trečdalio labai jų priešų rubežius. Bet jau tinę. Draugijos veikimo ri daug naujo, gero ir gražaus. spaudą. Todėl ir nenuosta užgeso šventoji Gabijos ug
pačiu pasielgimu išskiria maža dalis tegali pasiekti kiek susitaikius, reikalin bas reiktų praplėsti, kaip Jis turi pagydyti mūsą gy bu, kad išaugo lietuviai, ne nis. Nutilo Krivių—krivai
lavoną, po to gi dar mažes ga pradėti gilesnis ir pla galima plačiau, kad ji apim venimo žaizdas, turi įnešti beištariantieji kai-kurių lio čio balsas. Viską išgriovė
mi iš Bažnyčios”.
' Popiežius tuo parėdimu nė gali pasiekti upę; upėje tesnis darbas. Nes dauge tų visą Šiaurinę Ameriką. tą gyvenimą naujos gy tuviškų garsų, kartais nebe- piktų priešų rankos. Vieto
mėgstantieji mūsų kalbos ir je ano senojo Vilniaus su
leidžia arba visą kūną ga- keli lašai to vandens, iš- lis žmonių patyrę tuščias Skyriams duoti plačiausią vybės.
papročių. Ir štai
dabar šventais ąžuolais, su amži
benti į gimtinę vietą, arba košti per žemę — nepada agitacijas, norėtų rimčiau
autonomiją veikime. Kiek Sukruto labiau rupinties klausimas, kaip mes, augu- nai rūkstančiu aukuru, ma
palaidojus laukti kol gam rys upės vandeniui nei ma veikti, bet darbas ne atski vienas skyrius pats savai- jaunimu ir Ameerikos lietu
sieji teu, Lietuvoje, turėtu tome dabar didelį miestą,
tos veikimas išskirs kaulus, žiausios blėdies, nes tie la ro asmens pečiais nuverčia
mi taisos savo įstaigą, ir na viai. Vieni rašo jaunimo me į juos žiūrėti, ko iš jų pilną gyventojų. Ten rūkkuriuos paskui galimą lai šai bus tyri. Tai patvirti mas. Daug turime para riai ten jau gauna pašalpą organizacijų projektus, skel
na viršminėtų daktarų išty pijų ir dar daugiau drau ligoje ir pomirtinę. Tik bia net konstitucijas busi laukti? Ar tie 70 000 jau Į sįa Vilijos kaminai, augdoti kur norint.
Senas
1884 metais Vizagapata- rimai. Jie paėmė augštą gijų, tarpais su skaitlingu stengties indėti nariams su mųjų “Lietuvos Vyčių”, kiti žuvę tėvynei ir skiriami tik (gtai galvas jgk61ę
kaipo medžiaga sustiprin- ;Gedimiukaluis _ galiunas
toos apaštališkasai vikaras statinę, pripildė ją 6 ir pu narių
skaičium. Visi po sipratimą, kad į taip vadi steigia jaunimo reikalams
ti amerikonizmni, ar, prie | jr senovės liudytojas. Neklausė Rymo kongregacijos, sę pėdų smiltimis, ant ku truputį uždirbame ir gana namus komitetus būtų iš pašvęstus laikraščius*)
kartą pergy
ar galima esą krikštyti žmo rių pylė per kelius mėne didelį jau kapitalą apverčia rinkti žmonės protingi, gi Tik pats jaunimas kaž Singai, tai tik laikinai atgus, kurio giminės, būda sius Paryžiaus kanalizaci me. Tis jis paskirstytas, laus tikėjimo ir augštos kodėl tyli, kaž kodėl nepa kirsta nuo tėvynės medžio sergėdamas Lietuvos didžią
šakelė, ne tik nenudžiuvumi stabmeldžiai, veikiausiai jos srutas. Perkoštos sru taip-pat
žymės
nedaro, doros.
sisako, ką jis galvoja, apie si, bet puikiai žaliuojanti praeigą, primindamas jos
sudeginsią jo kūną jam mi tos ištekėdavo kaipo tyras Ką nuveikia keli žmonės tu
ką svajoja, prie ko eina. ir renkanti tik laikinai sve vaikams jų pareigas link
Taip
susivieniję
ir
patįs
rus ? Kongregacija 27 rug ir sveikas vanduo, tinkamas rėdami po kelias dešimtis
Tiesa, Amerikos mokslei timos kultūros sultis; ta motinos. Kas, buvęs Viljausimės
drutesni,
o
reika

sėjo 1884 metais atsakė: gerti.
tūkstančių dolerių, tuo leng lui atsitikus, padarę tam viai turi
savo laikraštį šakelė persodinta paskui į niūje, nesiglaudė prie Gedi“deginimo lavono negali pri Panašius bandymus tie viau ir daugiau gali nuveik
“Moksleivį”, iš kurio pati gimtąją J^'vą — gal pri- minkalnio šaltų griuvėsių,
tyčia
sutartį,
galėsime
pri

ieškodamas juose senovės
pažinti teisėtu, tečiau nors daktarai yra darę ir su ma ti kelios dešimtįs tūkstančių
sidėti
prie
draugijų
ir kitų riame jų siekimus ir sielos taps lengvai prie Lietuvos ?ld.^ Keno akįs
ir tikrai žinotumei, kad la žesnėmis statinėmis. Pa žmonių, turėdami tik po ke
troškimus. Bet kaip pats
vonas bus deginamas, turi sekmės buv tos pačios. Bu lis dolerius. Tiesa pasivė tautų su panašiais siekiais. “Moksleivis” savo pasku kūno, įnešdama jan naujos pyjė aarernis, keno širdis
Sutvirtėjus ir skaudžiau
krikštyti.”
vo tyrinėjamas vanduo Lei linom, bet praslinkusių lai sius reikalus aprūpinus ga tiniame numaryje pasisako, gyvybės. Visaip galvojame, j nepaliko jautri, išvydūs juos
visaip spėliojame. Vieni pįnn;| kartą? Dabargi štai
1886 metais buvo uždrau pcigo, Haunovero, Dresdeno kų nesugrąžinsime.
Dar
jie
turį
104
savo
organiza

sako, kad mūsų jaunuome vėl atėjo tas laikas, kada
sta prigulėti į draugijas, tu ir Berlino kapinių šuliniuo reikia atsiminti, kad gyve lėsime siekti toliau. Mūsų cijos narius — moksleivius
nė jau ir dabar tautiškai, mes gavome progą pasista
rinčias tikslą deginti lavo se ir visur atrastas kuoty- nimas kuo tolyn, tuo smar broliai, pastebėję rimtą dar Taigi tur būt ne kiek dau
o paskui gal ir tikybiškai tyti naująją pilį tautos na
bą ir prisižiūrėję, kad ir iš
nus.
riausias ir sveikiausias var kyn eina. Turim mokėti,
giau
ir
jų
organas
turi
skai
mažo kapitalo galima nau
— mums žlugusi; kiti malo mus, kurie žiūrės, tarai tė
' 1892 metais liepos 27 d. tojimui.
ir tose apystovėse, kokiose dą turėti, vietoj išleisti ivai tytojų jaunimo tarpe, nes
niai sutinka prailginti jos viška akis, į savo prislėgtus
Frieburgo antvysk. klausė I viso to aišku, kad de esam, versties, kad neliktu
riems tankiai nedoriems šie įisai skiriamas visų-pirma amžį iki antros, ar trečios vaikus, kur galėsime mūsų
kongregacijos, ar galima ginimo šalininkų argumen me po senovei vien kitų
kiams, pradės skatiką taup- besimokinančiai jaunuome kartos, lemdami tečiau to nuvargusią dvasią atgaivin
esą dalyvauti darbininkams tai rimto pamato neturi.
įrankiu.
nei. Žinoma ir 104 negi vi
ar daktarams lavonų degini Tą nurodo pagaliaus ir Be to turime susivieniji ti. Centras, gi su plačio sai mažas skaičius. Atsimi limesnėje ateityje mūsų išei ti. Kuomet ir mes pargrįmis žiniomis iš įvairių kraš
viams galutiną nuskendimą šinie į savo tėvynę, nuva
mo apeigose? Atsakyta: skaitlinės apie lavonų degi mą R. K. lietuvių su po
tų ar netekus darbo, arba nus, kad tai dar labai jaunu svetimose bangose. Faktai žiuosime į Vilnių, pamaty
“formaliai — nevalia; ma nimo plėtojimąsi.
mirtine pašalpa. Yra labai sutaupus kapitalą, nurodys tė organizacija ir kad ir pa
terialiai (be prijautimo)
Prancūzų kūno deginimo gerai žmogui, didžiausioj ku lengviau ir pelninges čių moksleivių, einančių lyg patvirtina jų spėlioji sime mūsų tautos namus,
mų teisingumą. T. a, vi kur negalėsime atsigerėti ir
— galima su šiomis sąlygo draugija 1905 metais skel nelaimėj esant, pagelbėti.
nį darbą galima rasti ir kur čia Amerikoje augštesniuo- siems yr žinoma, kad mūsų atsidžiaugti Mes visi rū
mis: 1) kad lavonų degini bia šit ką: “Europoje yra Mes tai privalom prilaikyti
sins mokslus, negi kažin
jaunieji lietuviai tarp sa pinomės tuos namus pridė
mas nebūtų slaptos draugi 90 krematorijų. Sudegintų ir tai gali pasilikti viena iš tinkamiau galima savo ka
pitalą
suvartoti.
*)
Žiūrėk
pranešimą
vęs beveik visuomet kalba dami po plytelę augštyn kol
jos apeiga; 2) kad tame de jų skaičius perviršyja 125, svarbiausių musų darbo ša
ginime nebūtų nieko tokio, 000 Francijoje yra 3 kremą kų. Ir kaipo taip stipri ir Tokiuo būdu lengviai iš “Lietuvos” 49 No. apie laik si angliškai. Labai būtų įn- ti. Stengkimės, kad ta na n
kas niekintų katalikų mok torijos; Suv. Valstijose 29, išsiplatinusi
organizacija kils emigracijos, darbo biu raštį “Ateitį”, žadamą leis- domu sužinoti, ką mano ja pilis butų kuotvirčiausia.
Beržas.
apie visa tai patsai mūsų
slą apie laidoj mus; 3) kad Britanijoje 12, Italijoje 30 gali daug mums pagelbėti rai su įvairiomis statisti- sti Bostone.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

/

6

Gruodžio (Dec.) 18, 1913.

DRAUGAS

dieniniams žmonijos veik Dr. Fr. V. Foerster’io*) vei
smams, patėmykiiue jos kalo. Tad jei kas ne
ti, mat bijo sukilimo, ku Queesto\vn. Muitinių vai
margumynus: kalbą, parė sutiktų su mūsų pažiūro
Prez. — Viktoras Lapin
riam atsitikus prisieitų su 
dus, papročius ir tt., o pa mis klausime, tas tegul sau
dyba gavo įsakymą nuo sa
su Francija, kurios vo valdžios perveizėti vi skas, 601 W. Mahanoy avė.,
matysime,
kad visi įvairių- sveikas šiaušiasi prieš Dr.
Dr. A. L. Oraičunaa mielo noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse
Mahanoy City, Pa. '
užpakalyj stovi Rusija.
hvgijenos Ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugotį nuo ljgų. Jei įvairiausieji
sus siuntinius
pereinan
apsireiškimai F. V. Foerster’į, o ne prieš
Vice-prez.
C. J. Kru
gu butų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per
čius per muitines ir neileislaikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad pareina nuo auklėjimo. Gai Katalikų Bažnyčią.į
resas ir kronos ženklelis. Dr. A. L. Or. nestatys diagnozio ir nerašys
ti ginklų į Airiją. Mat val šinskas, 59 Ten Eyck Str.,
la, kad mūsų laikais, labai
Lietuva turi būti dėkin
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavimus
ne bus atsakoma.
džia bijo, kad iniršę airiai Brooklyn, N. Y.
mažai teatkreipiama aty- ga p-lei M. Pečkauskaitei
Sekr. — J. S. Vasiliau
nesukiltu
prieš Angliją,
Duokis gydytojui pastatyti prie mano durų raudoną ap dos į auklėjimo intaką žmo už jos gražų ir labai nau
t
skas,
112
N.
Greene
st.,
Bal

kuri per ilgus laikus juos
gaus gyvenime. Daugumos dingą darbą dėl mūsų su
diagnozą.
skelbimą,
tuomi
uždrausdatimore,
Md.
skriaudė, ir kuri net dabar
yra manoma, kad mokinys vargusios tėvynės.
5. R. S. V. rašo: — Po val mi išnešti ligonį ant tyro
Kasiniu.
—
Pranas
Bur

aph izdamas mokyklos suo Kiekvienas mūsų moky
nors ir prižadėjusi Homoro laukan ir nepavėlina
gio,
praleidus
apie
tris
vaba,,
456
—
458
Main
st.,
Edlą; be “sausojo mokslo”, tojas, tėvai ir dvasiškija
rulį (autonomiją), bet kur
sto protestouais apgyventą vvardsville, Wilkes - Barre, audas, aš turiu deginantį niekam įneiti mano stubon. daugiau nieko į pasau- privalo netik p-lės M. Peč
jausmų gerklėj ir pilve. Ai Malonėk man patarti, ku-' 7 neišsineša, kas galėtų
Arijos dalį vadinamą Us- Pa.,
kauskaitės knygą nusipirk
atsitikime aš tu ‘
ster, kad priešintųsi ki Kasos Globėjai: Marty tai priežastis inkštų skys rio šitame
..
....
. v. .. .turėti bent kokį sąrysį su ti, bet kiek galėdami prisi
nu klausyti? Kaip ši ligai, . . .
. .
‘ .
.
®. tolesniais lojo gyvenimo dėti ir prie jos praplatini
tiems savo broliams—kata nas Kadzevvskis, 2118 W čių pilve? Jei taip, tai ką ... .
i turiu daryti, kad tai ncat- plėtojasi, jei ligoms neturiI1 metais. Tiesa, patsai moklikams.
20th st., Chicago, Ilk; M.
mo visuomenės tarpe.
progos dasilitėti sveikų, ir
i
kartotų?
vų. Galų gale valdžia liepė
siąs,
kaipo
sviruojantis
da

Ištikus karei Angina, Milukas, 2758 E. Pacific st.
Valio mūsų jauna rašy
Atsakymas R. S. V. Jus jei ligonio išskreplia viniai lykas, geli pas žmogų arltoja, valio!...
kareivius iš tos vietos atim 'žinoma, nesidrovės atimti Philadelnhia, Pa.
mti, nes pabijojo Franeijos
k;l buV(, prižadėjusi. Knygius — Kun. S. J ! turit paprastą nesuvirškiiii- huną atsargiai sudeginami padidėti ar pamažėti, o kar-1
Statkus,
ar
desinfekcijos
skyščiais
uią
pilve;
liet
jus
galit
turė

Mat Airija
Anglijai tai Struckus, P. O. Wanamie.
tais ir visai persikeisti; tas,
-------- — <»► —------naikinama? Ar gali atkris
ki
ir
žaizdos
ar
vėžį
pilve.
kaip koksai bankas, iš ku- Pa.
nuo žmogaus rū- i *|6|Zio I DrnAVPI II
Duokis gydytojui pastatyti ti ir antrą syk kokliušų? — priklauso
valdžios žingsnis nuramino rio jį sau įvairiais būdais
pestingumo
ir paties mok- LAIuKAu Į iILUAMjIuĄi
Dvas. Vadovas — Kim J j diagnozą; Jei turi tik pa Atsakymas S. V. — Klau
šiek tiek gyventojus.
slo teorijų. Tečiaus, kaip
teisingais ar ne teisingais Dumčius, P. O. Minersvif e
Aš, Ona Juozapavičienė,
prastą
nesuvirškinimą,
tai
syk
prisakymio
sveikatos
už
gali naudotics.
nustatys mokykla žmogaus tariu ačiū garbingam Susi
Pa.
įerinainęs savo įprotį val veizdos. — Nėra niekam būdą ir palinkimus, tokie
Francija.
gyje ir pats savaime išsigy taip saugu kaip tam, kuris jau jie ir pasiliks. Taigi vienijimui L. R. K. Ameri
koje už išmokėjimą labai
Kaip Rusijoj taip ir Frau I e . I D V Ą Reikalai Krasa grąžina laikraštį sekan- dysi. Bet jei pasirodytų ko u atsidavimu išpildo įsa
rijoj dažnai esti nesutild-!0US,Ve
neiKalH1 tiems S. L. K. A. nariams
lengva suprasti, kokia di greitu laiku pomirtinės, mi
kia kita priežastis jūsų de- 'kymus. Nėra reikalo laužy
mai ministerijos ir atsto Susirinkimas Centro ValKuoyiu Viršininkai teik- ginimo pilve, tai čia reika- Į ti kvarantinas gavime tyro delę atsakomybė turi pri- rus mano vyrui Stanislovui
vu tarpe. Tik tie nesutiki lybos Susivienijimo L. R. sis priduoti, geresnius adre- ]įnga sumanaus gydytojo toro: — Pravėdink
stubą prisiimti ant savęs jaunuo Juožapaičiui. Mirė jis 2
K.
A.
bus
laikomas
14-tą
menės auklėtojai, kad žmo lapkričio, posmertinę gi ga
ma f nevienoda i baigiasi. Ru
sus:
pagelba.
atidarant
langus.
Aš
nemagų tinkamai prirengti gy vau jau 24 lapkričio tų pa
sijoj atsitikus
nesutiki dieną Sausio, 1914 m. 10-tą
16 kp. Mare Grigaliene, Išpildyk Sveikatos užveiž-Į nau, kad tamistos gydytojas
mams ministeriai lieka per valandą ryto pas Kasinin 11524 W. Chicago avė., Chi- dos įsakymus.
čių metų. Mano a. a. vyras
būtų liepęs išnešti laukan
galėtojai, Francijoj —minis ką P- limbą, Edivardsville, eago, 111.
Lietuviai,
kaip
žinome,
prigulėjo dar į kitas trįs
6. S. V. Rašo: — Mano vaiką, idant gauti tyro oro.
begyvendami
per
ilgas
me

draugijas, tečiau Susiv. L.
teriai esti pergalemi, ir jei Pa. Daug svarbių reikalų
102 kp V.
.Takimčius, vaikas serga kokliušu (kro Męs išpalengvo norime per
peikia
/apsvarstyti,
todėl
nepasitraukia iš savo vie
1245 Penu avė., Pittsbur kulių) ir yra po globa su sitikrinti, kad kokliušas nė tų eiles po svetimųjų spar R. K. A. pirmas suteikė
meldžiu
visų
narių
C.
Val

tų, tai turi sutikti su at
gh, Pa.
manaus gydytojo,
kuris ra limpanti liga per ilga lai nų intakos, ir dėl negeisti man pašalpą, už ką nuošir
dybos
į
tą
susirinkimą
pri

stovų reikalavimais. Nese
63 kp. J. Salatka,
565 įsakė, kad vaikas privalo Į -ą nuo pradžioskosėjimo, nos “brolių” politikos pla džiai dėkoju Susivienijimui
būti.
Pagal
konstitucijos,
niai vyriausybė įnešė rei
Audrelis, avė., Youngsto.yvn. gauti kuodaugiausiai tyro Ir kaip veik tikrai bus iš tinamos jųjų krašte, apšvie ir jojo valdybai.
kalavimą užtraukti naują pa šitie viršininkai turi teise O
Su augšta pagarba.
oro. Norėdamas pilnai išpil tirta, tai sveikatos užveizda timo ir auklėjimo klausi
ir
privalo
dalyvauti
Susi

mais neką daug tegalėjo
skolą apie 260 milijonų do
Ona Juozapavičienė.
30 kp. Jurgis Žilinskas, dyti įsakymus sveikatos lalengvįs kvarentiną
rinkime:
Prezidentas,
Vice

pasirūpinti.
Dar
ir
šian

lerių, kad uždengus išlai
Taip galima kokliušu ataš reportavau
902 Ferdinand str., Scran- užveizdos,
das kareivijai išlaikyti. Pa prezidentas, Raštininkas, ton, Pa.
sveikatos užveizdai apie ma įkristi antrą syk, nors tai dien apie mus tebėra sako
Kasininkas,
Kasos
Globė

AUKOS.
ma: kas kitur jau pradeda
skola gavo iš pradžios pri
83 V. V. Kirvelečius, 640 no vaiko ligą ir jie prikalė, ir labai retas daiktas. —
jai,
Dvasiškas
Vadovas
ir
ataušti, tai pas lietuvius Šv. Kazimiero Seserų Vie
tarimą, bet pamatę atsto
Theoodre str., Scranton, Pa.
Knygius.
vos tik tepradeda garuoti. nuolynui iš Visų Šventų pa
vai, jog vyriausybės ski
103 kp. Ona
Riekiene,
Su
pagarba
ti,
bene
išgrajys...
vištų.
mes nenusiminkime.
riama 80 milijonų
arba
rapijos Chicago, III.
TEATRAS. Mat įvairiais būdais vilioja Tečiau,
107 Thomas str. Rochester,
V.
Lapinskas,
Lapidem quem reprobave- M. Žukaitė,
apie trečią dalį tu pinigų
$2.00
S.L.R.K.A. Prez, N. Y.
mi žmonės į saliūnus. Mu- runt aedifieantes hie fac N. N.
IONEBSVILLE, PA.
Marokos reikalams, griež
2.00
24 kp. Jieva AkulauskieŠv. Pranciškaus Lietuviš siškiai eina ten vištų lai tus ėst, in caput angeli!*) g. Butkevičius,
tai pasipriešino- Na ir bal
2.00
nė. Pottsville, Pa.
WATERBURY, CONN.
mėtų. Sako, bent
kepsnį Tikėkite! — nepražus tė
suojant ii vieši įninku pusė
kos
parapijos,
giesmininkai
J.
Čiutra,
,
2.00
63 kp. Mart. Keršulis, 39 N.
lapkričio 25. d. surengė va turėsiu; o kas man iš tų jū vyne —
pergalėjo ir paskolos už Gerbiamieji S. L. R. K. Forest avė., Youngstown, O.
S. Piktužis,
2.00
traukti negalės. Nors ir ne Amerikoje nariai jau žino 85 kp. Mare Bajoriuaitė, 4615 karėlį, Operą Huse svetai sų teatrų. Taigi ir eina viš Ateis jai šviesus vėl laikai! K. Jasaitis
2.00
nėje. Buvo vaidinama tri- tų gaudyti vyrai, eina ir Nesykį ją tėvai apgynė — VI. Markauskas
užganėdinti bet ministeriai iš laikraščių, kad sekantis S. Paulina Str., Chicago, III.
§.00
29-asai Susivienijimo sei
moterįs. Bet prasėdi kar Mokės apginti ir vaikai!”
turėjo nusilenkti.
4 kp. Mare Bacevičius, 412 E. veiksmis dramos pavekslėA. Vainauskas
3.00
mas bus
VVaterbury’je, Lloyd Str., Shenandoad, Pa.
tais iki 12 nakties, o nei viš
lis “Katriutė”.
Žinoma, mūsų pajėgos A. Maslauckas
z 2.00
Conn. pirmąją birželio mė 50 kp. Paulina Cesnavičienė,
Prasidėjo 8 vai. vakare. tos, nei kepsnių, tik vieto tėvynei apginti, neturi rem P. Paldavičius
Kynai.
2.00
nesio savaitę 1914 metais. 1811 E. 30th Str., Cleveland, O.
je to galvos skaudėj iams ir ties kardu, bei plienu, bet
Veikalėlis
buvo
atvaidin

J.
Kapočius
2.00
Kylių gyvenimas
pra Taigi Waterbur’io
lietu 50 kp. Prane Montvilienė,
kinkų
drebėjimas.
meile ir mokslu.
J. Šerpetis
2.00
deda eiti ramyn. Preziden viai, to susivienijimo nariai 2675 E. 22th Str., Cleveland, O. tas neblogiausiai. Kaikurie
Waterburietįs.
artistai-vaidintojai
parodė
1.50
Pagaliaus, — keletas žo J. Lenauskas
tas žada perogranizuoti ir sukruto ruošties. Jau iš 42 kp. Ona Kizelevičiutė, 16
gabumus,
ypatingai
atsižy

5.00
parlementa. Dabartinis se anksto, kad priėmus gra Stagg Str., Brooklyn, N. Y.
džių ir apie patį M. Peč- Vaiciekauskas
mėjo
J
uozas
Jakučionis,
2.00
NAUJOS KNYGOS.
kauskaitės mums pagamin A. Malkevičius
natas bus paleistas, jo vie žiai gerbiamus svečius ir 115 kp. Juoz. Vilutis 67 Jay
Prano
rolėje
ir
Izabela
Vait
Str.,
Brooklyn,
N.
Y.
N. Niedvaras
2.00
ton bus paskirti kiti žmo; svarbiausia kad pasirodžius,
Dr. Fr, V. Foerster: Jau tą veikalą.
keviciutė.
Rožės
rolėje;
138
kp.
Petras
Sutkaitis,
2113
N.
N.
2.00
uės norintėji daugiau dar jog ir mes nesame pasilikę
Išitikrųjų, benebus tik
nuomenes
Ahklėjimas.
Kny

Sarah Str., Pittsburgh, Pa.
tuodu be\eik artistiškai vai
J. Bartkus
2.00
ieties respublikai. Žemes kitų užpakalyje. 9 dieną 17 kp. A. Baltuška, 145 S
ga tėvams, mokytojams ir pirmutine lietuviams Paties V. Malakauskas '
dino,
kiti
gi
vidutiniškai.
2.00
nieji rūmai užsiliks iki at lapkričio buvo susirinkę Meade Str., Wilkes Barre, Pa.
Tarpe aktų buvo dainos ir dvasiškiams. Lietuviškai pa Dievo suteikta gražiausia P. Gelumbickis
2.00
einančių linkinių. Jei tikėti parinkti vyrai nuo visų ke 8 kp. Vincentas Tamulaitis 242
deklamacijos. Izabelia Vait- rašė M. Pečkauskaitė. To dovana, išėjusi iš po plunk K. Grabovvskis
2.00
laikraščių
pranešimams, turių Waterbury’io kuopų; Webster avė., Cambride, Mass.
mas I, pusi. 402; Seinai, snos mūsų jaunos rašytdjos! D. Čerkauskis
kevičintė
sav,o
gražiu
bal

2.00
rusų vyriausybė patarianti kad bendrai pasitarus apie 8 kp. Ant. Mačiuta 2138 HamilP-lė M. Pečkaukaitė gerai
1913.
Kaina
3
rubliai.
su
solo
giedojo
“
Kur
bakū

5.00
visoms valstijoms
kurios susivienijimo reikalus. Visi ton avė., Cleveland, Ohio.
.supranta lietuvišką dvasią, J. Lastauckas
Niekas
į
žmogų
nedaro
žė
samanota
”
.
Už
ką
gavo
2.00
“Draugo” Administracija.
kad ligšiol
todėl ir jos veikalas, nors B. Šimkus
turi savo kareiviis Kvnuo- pripažinome,
tokios
didelės
intakos,
kaip
garsų
delnų
plojimą
taip
il

K. Strumyla
5.00
nariai perniaža rūpinosi su Lietuvių Katalikų Federacijos
gai, pakol neišėjo antrą sy išauklėjimas. Pažvalgos bū dažnai susiduria su kebliau P. Satkaufekas
5.00
sivienijimo reikalais ir ypač
siais gyvenimo klausimais,
Centro Valdybos antrašai:
das,
idėja
—
žodžiu
sakant
kį atkartoti tos dainos. Ki
4.00
Kynuse svetimų kareivių jo augimu. Nutarėme su Prez. Rev. J. Misius, Box 253, tos dainos taip-pat labai — visas žmogus išeina toks, tečiau savo minties įvairu K. Gruzdys
2.00
mu ir kalbos gražumui, P. Gedvyla
yra ne maža. Visos žymesnė rengti visoms kuopoms iš Elsivorth, Pa.
patiko
žmonėms,
nes
mūsų
kokiu
jį
padaro
mokykla.
2.00
sės valstijos laiko apie 9000 vien susidėjus antrąją, ne- Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, dainininkai jau gerai išsi Todėl teisingai yra sakoma: skaitytoją taip arti prie sa A. Draugelis
2.00
kareivių. Tame skaičiuje dėldienįj po Kalėdų balių 10806 AVabash avė., Chicago, III. lavinę, už ką ačiū mūsų auklėjimas lyginas antrai vęs prisivilioja, kad sykį V. Cyrtautas
28.65
pradėjus skaityti sunku su Socijalinė paskaita
Jungtinės valstijos turi ten su dainomis ir deklamaci Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O. vargonininkui. Vakaras pa žmogaus prigimčiai.
Box
105,
Export,
Pa.
2.00
ta knyga persiskirti. Gi tu A. Volbekas
335 jurininkų ir 34 oficie jomis taip-pat ir tolimesnia
darė
gerą
įspūdį
ant
visų
Ačiū
tai
auklėjimo
galinKasinin.
B.
W.
Woshner,
1514
5.00
rius 827 kareivius. Austri me veikime laikyties vieny Corson st., S. S. Pittsburg, Pa. atėjusių. Publikos buvo gajai jėgai, po jos intaka rinio margumėlis! Viskas F. Laucius
J.
Kancevičius
2.00
aiškiai aptarta, visur pil
ja— turi 5 oficierius ir 82 bės; ypač rūpintis pritrauk
Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- prisirinkę pilna svetainė. šiandien Islamizmas gyvuo na sveikų patarimų. Geis J. Paulauskis
2.00
ti
prie
susivienijimo
dau

kareivių. Belgija vieną ofi
Pagirtinas
ramus
publikos
nis,
318
Fourth
avė.,
Homeja
Turkijoje,
Hindusų
ti

2.00
cierį ir 30 kareivių, didžio giau narių. Čia primename sted, Pa.
tina būtų, ydant be tų, ku D. Šaltmeris
laikymasis.
kėjimas
Indijoje,
Pagonija
,
5.00
riems p-lės Pečkauskaitės J. Rokas
ji Britanija, turi baltųjų vienos mūsų kuopos (71) Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22nd
Parapijonas.
Japonijoje,
Liuteranizmas
2.00
veikalas ypatingai yra ski J. Genelė
90 oficierių ir 1940 prastų sumanymą: duoti susivieni and Corson st., S. S. Pitts
Žuvėdijoje,
Kalvinizmas
Ge
'
2.00
riamas, nesibijotų jį per J. Stočkns
jų, ir indiečių 15 oficierių jimo ženklelį kiekvienam, burg, Pa.
WATERBURY, CONN.
nevoje
ii
Anglijos
Bažny

3.00
skaityti ir mūsų “apšvies K. Paukštys
ir 800 prastųjų.
Francija kurs suras 5 naujus narius. Liet.. Im. Dr-joi Cent. Valdyba
26 lapkričio turėjome te čia Didžioje Britanijoje.
Tai
kuopai
pasisekė
gauti,
J.
Milušas
1.25
tieji”. Gal nevienas, iki
ten laiko 46 oficierius ir
Antrašai:
Bet
jei
auklėjimas
atlie

atrą — vaidinimą. “Aido”
2.00
šiol skersai žiūrėjęs į kata A. Lcvgaudas
1356 prastųjų kareivių. Vo 29 naujus narius. Sukruski Prez., St. Jankus, 350 Newark
ka
tokią
galingą
rolę
viršartistai
mėgėjai
rodė
2.00
likų nuomones apšvietimo K. Kamerauskas
kieti ja 17 oficierių ir 442 me visi. Daugiau agitaci st., Hoboken, N. J.
minėtuose
kraštuose,
tad
ar
“
Švarkas
ir
Milinė.
”
Gra

5.00
kareivių Italija 7 ofi. ir 214 jos reikia. Juk, pagaliaus Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184 žus tai veikalas, rodantis nebus teisingai pasakius, klausime, pamatytų, kad ir J. Vasiliauskas
nesunku ir agituoti, nes su
J. Zikas
2.00
kareivių. Japonija 19 ofi sivienijimo nauda yra ne New York avė., Newark, N. J. kiekvieno žmogaus augštą kad ta pati auklėjimo ir pas mus, kaip daugumos
2.00
yra manoma, neviskas bai A. Klimavičienė
cierių ir 1687
kareivius.
Iždin., P. Vaičeliunae, 38 Farley vertybę. Nenuostabu
tad, švietimo galė, iš dalies pa giasi ant “Roma locuta ėst, Pol dol. aukojo. A. Sakaabejotina.
avė., Nevrark, N. J.
Hollandija 1 oficierį ir 34
kad ir į žiūrėtojus padarė laiko ir Katalikystę? Ir causa finita eest*)”. Auto vičienė, A. Ghižauckas, J.
Juozas Alėnskas.
Rašt., A. M. Štanelis, 49 Warwivk
kareivius ir Rusija 28 ofi
labai didelį įspūdį, juo la ištikrųjų: daug žmonių yra rė savo nuomones bei prin Valevičius, G.
Čaglys,
at., Nevvark, N. J.
cierius ir 1081 kareivį.
..Rainbmv, Conn. Pranešu
katalikais, vien tik per auk cipus, kaip pasisako vei
biau,
kad
ir
vaidino
ne
blo

V.
Frajeris,
J.
Šemeta,
A.
Kone visos valstijos tu visiems draugams ir drau Visuokiuose susinėsimuose kreip gai. Žmonių buvo pilna sve lėjimą.
kalo įžangoje, yra sėmusi iš Bliuvienė, K. Lapė, K. Vib
kitės prie raitininko.
ri savo kareivius Kynuose, gėms, jogei pirmas susirin
Tečiaus auklėjimas nepa
tainė,
daugumui
ir
sėdynių
rentis, M. Tigrelis, J. Bag
kurie buvo laikomi apsau kimas 45 Susiv. kiiojjos bus Siučiant pinigus reikia išpirkti nebeteko. Kuriė buvo pasi sibaigia daręs savo intaką
*) Akmuo, atmestas sta donas, J. Gentvilis, K. Tra
Money Orderį iždininko P. Vaiči
goti šaliai nuo maištų, ir at 4 d. Sausio 1914 m. Pas J. liūno vardu ir pasiųsti raštiniu džiaugė; bet; rodos, daugu vien tik į dvasinius žmo tytojų, buvo padėtas į pa kas, J. Kastanauckas, J. Ta
sišaukimas, kurį Rusija iš Kurinauską 3 vai. po pietų. kui.
ma Waterburiečių
tokių gaus reikalavimus; jis taip- mato kertę.
lijon, J. Šarkus, J. Mečius,
leido į kitas valstijas tūri Bus skaitomi visų 6 mė Boardo Direktorių raštininkas kultūrinių pramogėlių ne pat labai daug sveria ir pa
fevarbą politiškuose valsti nesių protokolai.
P. Morkus, 33 Burgėti PI pripažįsta.
Jie bevelija prastame gyvenime. Tik
*) Rymas ištarė, byla pa *) Dr. Fr. Ferster yra
jų * rateliuose.
Rašt. M. K. Vilunattb...
Pauaic, M, 4 smukles lankyti ir ir tyko- atydžiai prisižiūrėkime kasbaigta,
-protestonas,
Anglai bijo įvežimo ginklų Susiv. L. R. K. A. Centro
į Airiją.
Valdybos antrašai.

(Tąsa nuo l nio pusi.)
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l. Degtine. Vienaveiksmis scenos vais$50.00 JUMS DOVANAI 1
J. Gedvilas, J. Donukaitis, J. Pavilonis, St. Kanapec- Kaneevičia, P. Kdneevičia, žoles ir sakais, kurias ga ..Jnldiį^lr UiuJsiu knygų, kokios tik
delis.
Lenkiškai parašė Kazimiera
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
bi
čEehiiko
rauko
sudaro
ruiidfChl HefuviHkoj kalboj.
Gražių
B.
Kaneevičia,
P.
BmikūsV
kas,
J.
ISatkauskis,
J.
Bal

A. Junevičius, J. Pliopa,
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
lĮoiilerų
įtinku
uis
rašyti
hu
puikluis
rams. Kaina
roo.
K. Montvidas, St. Montvi- triukas, A. Baltriukas, A. P. Prelis, J. Grutis, P. Šat- su vynu į Trinerio Kartaus dpsiskttftynuiirt Ir dainomis, su (Im
I.
Trumpas Katekizmu. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
das, Stop. Montvidas, J Laučys, P. Čibinckas, M. kovski, J. Liobe, J, Liobe Vyno4 Elixirą, .gerai žinot ituota Ih apiak koupertuls tuzinus 25c.
Vi tuzinai už $1.00.
Stornlnkiuns, a
kų poterių. Kaina
lOe.
iną,
šeimynų
vaistą.
Šitai
T.
Raupelis,
K.
Matelis,
J.
Bagdonas, A. Mackevičius, Kuraitis, P. Jasinskaitė, K.
9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją pagontams parduodu visokius tu vorus
parodoma Trinerio labui pigiai.
minkėlis. Parengtas iš gerbiamoje
P. Ratkevičius, A. Ratke- i Girtautas,
D. Girtautas, Masiulis, D. Melninkas, A. yra
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pautoks
1914
m.
Jojo
egzenipliaras
Adresuoki!
:
vičius, K. Zubė, J. Liutkus, | K. Paulauskas, K. Stonis, Eiva, V. Prušynskas, J. Vi
lų.
Aitą knygutė labai reikalinga
visiems,
kurie girdėjo Tėvo Kazi
pasiunčiama
3
by
antrašu,
J. Pfavojus, V. Grakauskis • Navickas, S. Ralys, J. lkinąs, J. Valikonis, J. Plet
miero pamokslus. Kaina tiktai
5o.
W.
S.
W
Al
DELIS.
Įstatyk
skaitlines nuo 1 iki 9 i 10. Katekizmu apie Alkoholių. Ii
A. Denneikis, P. Vilnius, Jvanauekas, M. Bumblaus- kavičia, A. Martusevičius, gavus 10 centųį nufeiųstų 112 URAND ST.’ BRROOKLYN kiekvieną
ritinį, taip kad, sudėjus,
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
N. Y. gautųsi 20. Prisiuntus teisingą išri
D. Petravįčia, J. Burneikis, Įkas, V. Janavičia, L. Var- R. Lengertas, J. Rečkus, J. pas Jos. Triner, 1333-1339
tai labai naudnga knygelė, ku
šimą, męs kiekvienam pasiųsime $50
F. Augis J. Vilkauckis, J.!P<»vtas, P. Smilingis,
A. Ošelekas, P. Dabulskis, V. So. Ashland aVe., Chicago,
rią kiekvienas geras žmogus pri
vertės kreditinį
čekį, svarbų tiktai,
valo perskaityti.
32 pusi. Kai
Valius, J. Barauckas, P. 1 Stulpelis, P. Meškauskis, A. Radžius, L. Pivarunas, G. M.
perkant pas mus 4 lotus, arba 10,000 na ......................................................... 5c.
Veltu!
2
Lotu
Veltu!
Dargienė, K. Varputis, L. Paulauskis, K. Račkauskis, Kėkštas, G. Jakštas, K. Pi
ketvirtainių
pėdų žemės, 10 mylių
Pranešimas.
Naujų Metų Dovana.
11. Tiesos Bodis Socialistams. Pa
atstu nuo didžiojo New Yorko (GreaŽilevičia, J. Bluožis,
P. |B. Gruzdienė, D. SimUnas, varunas, J. Žekas, J. Ker- Kazimieras Babieda va
rašė
Kunigas.
ter New Lork). Tų lotų kaina yra
•Runbutis J. Paleliunas, L. A. Ąnzbigelis, V. Kryževi- šauskas, A. Keršauskas, P. žiavo Chicagon pas Marce
Šita knygutė parodo, kokie yra
$119. Vienok kas turės musų čekį, tas
apturės tiktai už -69. Mokestis po $5 musų socialistai ir kokias ginklais la
Gaubia, J. Žilevičia, K. Tig-i čia K. Draugelis, B. Derput, Jzlenas, J. Jzlenas, J. Žė liną Mariuką, bet jam Phikas mėnesi. Reikalaudami mapos ir rauja su bažnyšia. Būtinai turi ją
ruolis, A. Vaitkus, J. Bra-|A. Petroce, J. Sabaliauckas, į kys, S. Kazlauskas, K. Lau ladelphijoje pavogė iš ki
abelnų informacijų, rašykite antrašu: perskaityti.
Kaina 10c.
žinskis J. Drungila,
P. p- Malinauskis, V. Jonušas, cius, A. Klauda, L. Kataus- šenės tikėtą ir adresą, da
OUTCALT READTY CO.,
12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
Dept. No. 9,
venimas Ir darbai.
Kuiukšta, D. Pučkorius, A. J- Lukas, J. Valauskis, St. kis, J. Simanskas, V. Nar bar jis
apsigyveno pas
111 Hudson str., Jersey City, N. J.
Labai juokingas aprašymėlis. Kai
Žilevičia, K. Žiogas, L. Le-1 Jauskis, J. Bartkus, P. būtis, V. Vencius, V. Dedu- mus: 324 Wharton
str.,
na
10«.
Mulouųs
Viengeučlui:
Ar
dar
mo

kavičia, A. Galinauskaitė, jSepkus, K. Krenčius, L. Kir ris, F. Grigoravičia, P. Ci Philadelphia, Pa.
kate raudas kitiems? Jeigu taip, tai
13 Ar Kristus turėjo brolių ir saT. Kiaršis,
P. Kareckas šis, K. Jonšas, A. Kalvelis, bulskis, A. Šoliukas, J. Fi
Kun. Ign.Zimblys. išrinkite jus į šiuos keturkampius
serų.
Sekančias Knygai galima gauti
taip, kad abelnn suma išneštų 15. —
L. Smogis, J. G'reviškis, A. P* Mikalauskis, J. Šaulys, lipavičia, J. Kuliunas, M.
Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai
S. L. R. K. A. Knygyne:
arba lygiai tiek, kiek randos mokate.
Jieškau Tamystos.
Čipas, A. Dvelis, K. Paleliu J J- Daulis, J.
Mikutis, J. Talala, A. Vanagas, J. Tala
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
Atsiųskit teisingą išrišimą kuogreį1. “Budas Senovės Lietuvių”, rijos nekaltybę.
Kaina Se.
nas, J. Jankus, P. Dapkus Augustinavieia, J. Berta, Ia, M. Dživenas, J. Valis, Prie Bažnytinių apeigų: č{ausiai, tai gausite nuo mųs pilunas Daukanto;
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
taip
lygiai
galiu
dirbti
ir
informacijas sulyg to, kaip likti sa
Ant. Jankus, Alex Jankus, šius, J. Tiškevičia, J. Dorai-iŠ. Jurkus, V. Bepirštis, J.
pais patarimais apie pašaukimą ku
vininku 2 parcelių, netolį New Yorko, 2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr.
paprastą
darbą.
26
metų
nigystėn.
Iš anglų kalbos vertė
St. Žukauskis, M. Dipčio tis, D. Šakis, P. Mengiela, Janušauskis, J. Šakauskis,
fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo
Jono;
amžiaus.
kun.
P.
Saurusaitis.
196 puslapių
nių J {vairius biznus, darbus ir pra
F. Džiuvenis, M. Sungaila, | J- Jurkus, J. Miečius, P. Mi V. Gema, A. Jasiulevičia, J.
3. “Kelionė j Europą”, kun. J. Kaina .......................................... 25c.
monę.
Br. Nagela, S. Norušys, V. i kaitis, J. Antanavičia, A. ? Lepšaitis, A. Kilda, J. Ka- Atsišaukite sekančiu ad Vienatine proga Jums palikti pilnu Žilinskio;
15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
Vplbek, V. Viskantas, V. {Bagdonas,
K. Stanys, L. Į inarauskas, K. Dapšys, P. resu :
savininku parcelių visiškai uždyką ir 4. “Kun. A. Burba”.—
tai naudinga knyga organizavimui
Gricius, P. Grikis, J. Augė, Truškvs, P. Jokimavičia, Į Stankevičia, J. Tunis, V. Mr. Kazimieras Paukštis, taį tįktai prieš Naujus Metus. Pilną 5. ‘Medega musų vaistininkystei’, Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
gausite nuolatiuani darbui
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
M. Chodorąvičia, K. Jurevi- A. Gilis, M. Gilis, A. Nagevi! Savič, R. Andtruškevičia, T 41 Walcott st., New Haven, gvaranciją
D-ro Basanavičiaus.
ir išstatysim Jums nuosavų namą ant
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.
Conn. jūsų loto ant mažų mėnesinių išmo- 6. “Lietuviška Kristomatija”, —
čia, A. Puidokas, J. Jurevi- jčienė, P. Jazdauskas, L ! Kielpša, P. Šimkevičia, B.
16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. H
keseių. Prisiųskit išrišimus, tai gausit
7. “Padėjimas Lietuvių Tautos”, angliško vertė kun. P. Saurusaitis.
čia, M. Krupelis, P. Želnis, Rojus, J. Drungila, A. Sa- Viršila, S. Bruzgulis, A. Dutolimesnes informacijas.
BALIUS! BALIUS!
lietuviškai ir maskoliškai;
J. Zalatorius, J. Strazdas, vickis, M. Bumblauckienė, daičia, N. Širvinskas, P. Ly
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
Adresas:
Parengtas
Vietinės
“
Lietu
8.
“
Rankvedis
Senoviškos
Isto

dieniui maldos. Kaina ............. 5c.
Sales Maneger Dept. D. 4
P. Požingis, V. Lautevičia, |K. Grunius, K. Mackus, J. dė, M. Kavarckas, G. LišReikalaudami minėtų knygų, pažy
rijos
”
,
kun.
A.
Miluko;
132
Nassau
str.,
Itoom
309
A. Šedys, J. Dubina, M. No Audrijauskis, ’L. Balkaus kevičia, A. Roškevičia, J. vių Liuosybės P- D.” Snba
mėkite knygos numerį ir vardą, o vi
New York, N. Y.
“Pajauta” vertimas;
vadauskaitė, J. Norbutas, I kis, A. Jucius, J. Rašynskis j Jonuška, J. Ožilas, S. Pet- toje, 3 d.. Sausio (Jau.),
sada gausite tą, kurią norėsite. Agen
10. “Petras Žemaitis” vertimas; tams nuleidžiame didelį nuošimtį.
S. Gotautas, A. Gadeikis, J. | St. Butkevičius, J. Bumb- kevičius, J. Poeešiunas, A. 1914 m. “Dania Hali” sve
11. “Medega Sim. Daukanto BiAdresuokite:
Zubė, J. Laučys, V. Būt- jlauskis, J. Žlibinąs, T. Pučkorius, J. Žukauskas, J. tainėje,, po No. 185 Russell “DRAUGO” AGENTAI: jografijai”;
DRAUGAS PUB. CO.
kienė, K. Budrys, K. Va- Bumlis, J. Bumblis, J. Če- Drazdauskas, J. Jucius, A. str., Portland Oregon Muzi- Galima nusipirkti “Draugas' 12. “Naktys”, E. Jungo;
2634 W. 67tb Street,
Chicago, HL
Valaskas, M. Andriejauskas, A. Matiko- prasidės 7.30 vakare ir trau kas savaitė už 5c. pas sekančiu* 13. “Kražių Skerdynė” —;
lužis, K. Rimtus,
J. Ta- pas, M. G.
žmones:
monis, L. Lingė, M. Kori k, Uselienė, J. Ūselis, O. Ged uis, J. Gedrinaitis, J. Ve- ksis iki vienai, po dviliktai. Vaclovas Bahavičius, 16 Myr- 14. “Europos Istorija”. —;
15.. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy
J. Jankus, Juoz. Jankus, K. vilienė, A. Benikis, J. Vt- nofland, A. Bičiūnas, P. Todėlei širdingai užkvė- tle Str., Eseter, N. H.
čiam
Brolius
ir
Šeserįs
kaip
nės ’ ’;
Katinas, K. Petrauskis, M. kus, L. Auštrienė, A. Gira, i Budginas, J. Kąrpavičia, V.
Balauskas, M.,
119 Grand st..
Vietinius
taip
ir
iš
apielin

16. “Diedai ir “Gražina”, ver
Rupeika, P. Šatkauskis, J. L. Storuška, St. Vilimavi- Driukas, A. Jakutis, V. MiBrooklyn, N. Y.
Ruptura
kės
atsilankyti
iuinetan
lie

timas ;
P. Parešeius. S. Makučaus- čia, A. Enzbiger, M. Jani- luška, J. Bernotas, A. BuPeter
Bartkevicz,
877
Cam
Varikocele
tuvių vakaran, kur galėsit
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
kas, S. Pocius, E. Norvaša, šauckas, V. Fabjanavičius, dzinski, A. Zaikus, A. Dam
»gidge st., E. Cambridge, Mass
Prapuolus PaJiega
A. Žąsytis, S. iki sočiai pasilinksminti, Carse, Rev. Robert St. Patrick’i 18. “Prilipo Ožys Liepto Galą”,
Razgauskas, J. Jankauskis, A. Padžiukas, D. Vilius, D. brauskas,
Užnuodintas
teatras;
tuma. Įžanga vyrams 50
Church,
St. Charles, UI., 19. “Jonas iš Kempės ir Šilko”;
J. Lekas, V. Rudavičia, J. Fabijanavičia, Ant Padžiu Opolskis, A. Šūsnis, O. Kli
centu, moterims dvkai.
Dambrauskie, V. Butkus, J. kas, F. Stasevičia, J. Rim mą vičiukė, J. Žilevičia, Ma
Jankauskas, A.,
. * . .
20. “Kandradas Valenrodas”, ATIMATAUVYRlŠkuMA
Korhitetas.
131
Marimmack
st.
Lowell,
Mas*
kus,
K.
Andreikas,
L.
Ja

linauskienė.
Beliaųskis, A. Paulauskis,
(ho-iw) Juozapavičius, B. 222 Berry st.. vertimas ;
21. “Dogmatas apie Pragarą”;
J.. Vaičiulis, J. Astrauskis, nušauskis, K. Janušauskis,
Be to sumlkesnių aukų
ita
'
Brooklyn,
N.
Y.
22. “Lietuvių Trakiškos Studi
Vi Miltukis, T. Galkontdš/P. Česnauskas,
J. Draz- surinkta $120,15.
Buk Išmintingas
TEATRĄ
RENGIATE?
(
C.
Kavolius,
47
Washington
st.,
jos”, Basanavičiaus; ,
z
Matulaitis,
A.hpašakamis, J. Kancevi- dauskaš, P.
Kun. iA. Balinskąs iš ShoCambridge,, M»ss.
,, . 23. “Gramątika”, .Kraųšaioio, .
JeigiV rengsite te'atčiaį) K. Žilinskas, J. N&ih'a- V. Sereika, P. Gudas,1 St
•* lik Sveikas.
boygan,
Wis.
;
;
5.00
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah
Adresas
:
.
rv,
reikės
tam
tikrų
j u-nas, A. Smalinskas, J. Si Petrauskis, J. Gudas, K.
A. Gritaitė, iš’Athol, Mass
S. S. Pittsburgh, Pa.
draupanų. Drapanos
Rev. S. J. Strnckus, Wanamie,
maitis, P. Spėti!a, VI. Spe- Benišius » S.- Kazlauckas,
2.00
pirkti atsieina labai Mikalauskas, P., 248 W. 4th it- Pa.
tila, K. Adomėnas, M. Dam R. Stakenas, J. Žutautas,
brangiai. Dėltogi no
So. Boston, Mass.
Viso
• ’
$699.55
brauckas, A. Kavaliauckas, S. Liaudinskis Z. Rojus, M.
riu
pranešti,
kad
aš
esu
atsto

Milewski,
J.,
166 Grand st.. •'DKAUGO” SPAUSTU
GAU
Kun. A. Staniukynas.
M. Malakas, J. Laučys, D. Mažeikis. A. Kaukas, J. Za
vas: — Hooker-Howe Costnme
Brooklyn, N. Y.
MAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
Co. Kurie rendavoja visokius tam Miškinis, B. P., • 35 Artbur st. 1. Fabiolė arba Baiayčla kataknmboaa
Šeškauskis, P. Butkus, K. biela, J. Daubarys, L. Jeztikusios drapanos ir kittokius
Parašė Kardinolas Wiaeman,
Verte
Žiauga, A. Žiauga, J. Ka- būtis, J. Dautuva, J. Bataus
Montello, Brockton, Mass.
Vytautas.
Labai
graži
apysaka
ii
zonkas, Z. Malakauskis' D. kis, J. Krušas, J. Deivikas, Redakcijos Atsakymai. daiktus dėl teatm, balių, parodu, Paltanavičius, M., 15 Millbury si pirmutinių krikščionybė* amžių.
šokiu t. t. Su. visais tam. pana
Kaina
31>W
Žalimas, B. Pilelis, K. Pa-Į E. Deivikienė, J. Zulskis,
Worcester, Mass.
Dr. O’Malley Budas
2. Oliveris Tvrlstas. Parašė Charles
■ r
, v.
•
P- Pango/iiui. Nesvarbi klai šiais reikalais kreipfities prie i Jonas Peza,
Visados išgydo!
568 Pleasant st
.avis, A. Norušys, V. Igna-U. Milasms, D Breuenus, da> kuriy pas|altiniuose
.uti
nav
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra
mi savo tautiečio, kuris geriau su
Išbandyta per 30 metų!
Norwood,
Mass.
tai labai graži ir interesinga apy
t avicia, P. Tamkevičius, A.,A. Bertasius, J. Strelickis, mel.įnose i)UVO
Be peilio Ir vaistų!
pras
ir
išpildys
tajnistų
norus.
nėt per
A, W. Radomski
and Sons, saka. Kiekvienas norintis smagiai
Mano paties: išrastas
Miniat, P. Kuzovinas, V. GejA. Kubilius, K. Kriukšta, P daug.
Kataliogų prisiųnčiarae dykai.
ir naudingai praleist laiką, nesigsi
Naudojamas tik mano ofise!
2257 W. 23 pi.
Chicago, III
kurie pas
lumbickis,
KK. Vilimas, Valančauskis, J. Petrutis,
JONAS J.
RAMANAUSKAS,
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu PASARGA: Darbininkai,
A. Ramanauskas,101 Oak Str.,
mane dirbo, gali sakyti kad jie žine
Pp.
Kurilaičiui
ir
Geležė

slapių.
Kaina
......................
$1.00
P.
O.
Box
58,
Montello,
Mass.
V. Norkus, V. Šimkus, Z. J. Makaras, J. Juknis, J.
Lawrence, Mass. 3 Kodėl neini itpažinties? Piršlė kne mane metodą ir pagal ją gydo be ope
7
-r
gal jie pamėgdžioja ir mane
Martušauskis, J. Ranstaitis 'Nekas, J. Globys, K. Lau- lei. Tamstų raštą Ridėsime
Jonas
Šaučiunas,
41 Johnson str., Aloyzius J. Warol, J D. Vertė knr. racijos,
25,000 Katalogų Dovanai
Bet . ra tik
vienas Dr.
V D.
Dideliai , naudinga knyga .raštus.
į
kitą
numerį.
Bridgeport, Conn.
A. Sernauskis, L. Jvinskis, leius, V. Joneikis, K. Dagis,
O
’
Malley
Budas
ir
naudojamas
tik
Sumuša
visus
bedievių
argumentui
•. ■ ataingo. fn
išpažinti- Reikalinga pasiskai mano ofise.
A. Ačas, V. Rimkevičia, A. 8. Norvaiša, Zofija Norvai- j B ron j s |ovu i paUr. Yra prisiųsk už 2c. pnf-tinę markę, o uptu Užsimokėjus čia nepagarsin prieš
kiekvienam Amerikoje gyvenau
agentams prenumeratą, tyti
ėsi dideli ir puikų knlalogą. kurpi-- tiems
Aš negarsinu jokiu Ligonių Gro
čiam lietuviui. Kaina
26?
Danupas, M. Roeienė, K. ša V. Globys, j. Pranas, daug
mokyklą,
į
ku- rusi
visokių
geriausių
Armonikų, męs neatsakome.
matų,
kadangi atsilankymas į mano
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
Stirblys, C. Norkus, M. J. Mikulenas, A. Jerukai- rįag Tmasta galėtumei sto- muzikališkų lnstuinentų. Istoriškų.
ofisą parodys Jums, kad tūrių dau
veikslėlis
iš
liaudies
gyvenimo.
Len
“Draugo” Administracija
kiškai parašė Karvatova. Vertė ė gybę Gromatų nuo išgydytų Ligonių
Soltan, M. Hlikieiie, B. Dau !tis, \ \ . Daukantas, J. VaGeriausiai
lietuviams
Vėgėlė.
Eiles endėjo A. žalvarni* iš visų pasaulio kraštų.
Labai tinka scenai raina
16c
kša, J. Juodeika, P. Sėmė-j lentas, P. Valentas, P. Jak žinomos ir daugiausiai lietu
Užkrečiamųjų—limpamų lų ligų ižai
nas, J. Nezelskis, A. Baniu šys, J. Pelžius, Ks. Stasys, vių mokinasi
plėtojimo budai ir kova su Joml.
Valparaiso
Dr. A. L. Graičiunas.
Knygs
nas, J. Tumas, T. Žemaitis, K. Stasys, P. Puišys, S.! Universitatėje, Valparaiso
158 Washington St.
ANT ISMŪKESCIO PO 5 CENTUS KASDIEN JąParašė
reikalinga kiekvienam šeimininku'
perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
Wilkes-Barre’ Pa.
[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencu_______ ____ __________ Ind., Lenku Seminarijoj,
ti nno daugelio ligų.
Kaina
15* Kur Lietuviškai ir Lenkiškai kalbama ir rašoma
RI
gėių
[retežėlis]
su
geriausiais
viduriais
Elgin
'
Lietuvių
Tautos
Memorialas,
J.
Ga
Orshard Lake, Mich., ir Pe
Musų ofisas yra garsus per 30
brio įduotas tautų kongresui Londo
Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duotų egzempli r
arba Waltham, gvarentuotas 20-čiai metų.
a
e.
Labai
įdomi
knygutė
Pelną*
ru
College,
Peru,
III.,
Į
dva
metų
daktaravimo Wilkes-Barre
Severos Lietuviško Kalendoriaus 1914 metams. Jis nieko nekainuoja
ženklelį atsakymui:
iš šios knygutės eis Lietusių Tnfor
Jeigu negalite gauti jo aptiekoj. rašykit tiesiogiai mums.
sišką Seminarija priimda
Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis. mieste. Pasiųsk 2c. markę, o ap
Rašydamas
dėliai
paaiškinimo
įdėk
krasos
Kaina .........................................
10c. turėsi knygutę apie Rupturą dy
mi neveizia, kiek metą mo
n Dalis .....................................
10c. kai.
kina is bet ką moki, tatgi
AMERICAN WATCH COMPANY
sunku pasakyti, kaip ilgai 343 E. 9th St,
New York, N. Y.
reikės mokintis. Patartume
tamstoms į tas mokyklas
JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS

BUK VYRAS!

Dr. Alex. O.Malley

L

I

ŽIEMINIAI KOSULIAI

yra paprasta ligA. Nevienam iš kenčiančių
bus smagu sužinoti, kad

SEVEROS BALSAMAS
PLAUČIAMS
yrąs varbiausi gyduolė nuo kosulio. Numalši
na suerzinimus gerkles ir tuomi atneša labai
mielą palengvinimą ir ramumą pacijentui.
Kaina 25 ir 50 centų.

parašyti, prašant programo

iš kurio daugiau (lažinosi.

Apgarsinimai.
DŽIŪGINANTIS
NYS.

REGI

Turtingas vyndaržis, kal
nų ir girių apsuptas, džiu
gina kiekvieno gamtos my
lėtojo akį. Syvų pilnas, Eu
Severos gyduoles parduodamos aptiekose viso
ropos ir Amerikos vvndarse vietose. Jeigu jūsų aptiekoriu negalėtų jums
žių, meilių merginų paduo
jų pristatyti, parsitraukite stačiai nuo mus.
damas vaisius yra drauge
ir saldumynas ir maistas.
CEDAR RAPIDS ' Kalvos ir girios Suteikia
IOWA
kvepiančias
medikališkas

W. F. Severą Co.

n

LIETUVIAMS

!!!ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!į
Gramafonas ant Išmo-^
kesžio 10c. kasdiena.

MOKSLEIVIS

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. M

kasdien, tai išsiųneime Jum* ant »
išmokesėio labai puikų Gramafoną
sykiu
bu 16 rekordais
(32 ka- įj!
valkais) visokių dainų, valcų. mar g
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite

Gerumas musų gramafonų gvaran $
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- £
cija. Išsiųsime naujus specljališEna “rekordus Lietuviškas, Lenkiš
kus Rusiškus Ir Mašei Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų Ir paaiškinimų {dėdami kra
po* ženklelį atsakymui:

Llterry Comimrcial Ge.
233F. I4lk ST.. »EW YOIU. k Y.
HUIO1 i .1* ' AsCTtK*!

AMERIKOJE LIETUVIŲ KATALIKŲ
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS, ’ LEIDŽIAMAS A.L.R.K. MOKSL. SUSI VIEN. LĖŠOMIS KAS MĖNUO.

■4^ VIENATINIS

/

Paremkite, brangus tautiečiai, musų jaunos, tlk-ką atgy
jančioa moksleivijos, organą. Skaitydami’ta Iskraštį, susipa
žinsite arčiau su musų moksl-vijos idealais sų jos troškimais

KAINA METAMS TIK $1.00

Vienas nnmeris siunčiamas yra pamatyti Teitai.
Kreiptis reikia “Moksleivio” Adminisracijon tokiu adresų:

Mr. JULIUS KAUPAS,
507 LINCOLN AVE.

:

VALPARAISO, IND.

Gruodžio

DRAUGAS

B

T.

LONG
DISTANCE
ELtPHON

Bell

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų aprfidalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.

31

Dr. A. L. Graičunas

1

System

P'

GYDO (VAIRIAUSIA* LIOAS
3310 SO.

BONA MORS

URANIUM STEAMaHlP CO.LTD.
Kajuta $45.00.
,
13 Bioadway
140 No. Pearborn St.
422 So. 5th Street
37 So. 2d Street

New York
ChiCBMO
Philadelphia
Minneapolis

Žemiausios kainos iš

SODALITY

akįs, tankus įsikišimas į ypatiškus susinėsimu,

aštrus

ar nemalonus

bėjime

šie trįs

balsas.

Kapitalas $1,000,000.00

SUVIENYTI VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINGS FONDU
REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

užtikrintu pirmu morgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1,00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account”, kur sauga užtikrinta.

PLYMOUTH,

elementai

žaislo

neturi

klausy

ti ja u mintyje; nors kalbėtojaus mintis yrą

SDAMESCAIHEDRAL

PERVIRŠIS

$300,000.00

toną

dėl

telefono

vartojimo

nuošimčius

Bell

ACME GEM nera
| padirbtu kad nu
rodytu kaip dei
mantas. bet yra
I tikras akmuo kuri
pereina
kritiszkiausi egzaminą"
I vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su
juo gali pjauti stik
lu ir jisai ugnyj ga
$10.oo
li būti degintu, ir
per savodideli kie
tuma užlaiko žibanczius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime
moteriszka arba vyriška dysto aukso žiedą
su l t karatu Acme Gem. C. O. D., tain ku
ris prisius mums $3.oo. Pricines žiedą
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu
mes sakom, sugražink musu kasztu, ir mes
sugražinsime jums inmoketus pinigus,
Placziau norinti žinoti apie Acme Gem
raszykit mums. mes prisiusime Katalioga
už dyka.

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR

Telephone

Telephone

! >. i
I' i
H

ii
i!
*- k
į;
ji
ft
ft

“LIETUVA”
Eina |au 21 melus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja mę•ui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 1So. Halsted St., CHICAGO, ILL.
3252

AR TURI KATALIOGĄ ?
UjA.. lietuviškų

100

savo

Padėk

į

pinigus

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc vnslapių, didelio formato ir sui< šia
svarbiausių žinių iš Am&rikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas letams $2, puseej metų SI.

CITY, ir turėsi draugą, ku
ris bus su jumis reikale.
Ši banka dėkuos jums už
byle padėlį, kurį jus padė
site arba prikalbinsi savo
draugus padėti.

Užsirašyt "Katalikas” galima kiek
viename laike. Rašykite tuojaus, o
gausite vieną "Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
Chieago.

D. M. Grahaoi, Frez.
D. F. Guman, Ižd.
MERCHANTS BANKING

S;

TRUST

CO.

$

Pa.

|

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockvvell St. Chicago, III.

Parašė

Kalbon

CHICAGO,|J ILLINOIS

g

FOTOGRAFISTAS

ft
ft
ft
ft
ft
*

1645 W. 47-th St., Chicago Dr'^Tss |

DR. S. BROWSTEIN
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas.

Vertė

Telefonas 116,

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 Yra fai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00

Westville, III.

O. N. Po8tlethwaite,

Du-kart

Savaitinis

Laikraštis

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

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

First National Bank
PUBLIC SOUARE
Wilkes-Barre, Pa.’
UNITED STATES DEPOSITARY
KAPITOLAS

$375,000,00

Perviršis ir nepadalyta nauda

490,000 60

Už sndėtus pinigas mok/ 3-5»ą
nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Caehier

Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!
Prisiuntę

TVVISTAS,

dolerį,

reikalaukite

knygos’

OLIVERIS

o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.

M

Chicago, III.

1800 W. 46th Street,

BL
fti it

Rašyk tuojaus.

iždininkas.

Mandagus patarnavimu*

M. A.

Norkunas,

.Vienatinis Lietavia Išdirbėjaa

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: Jįokardu
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man paveitu. dar
bui atlieku artia-ŽJ
tiška!.

M. 4. Norkunas
IM MELKOSE, ST., MONTELLO, IMAAS.

Jei Žinotum

1

PIGUS UŽLAIKYMAS.

iiuo antrai*:

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

Didžiausia Folagrafijų Galerija ant Touvn ot Lake.

r

nuo sudėtų pinigų. GaHn»
susišnekėti lietuviškai.

CHICAGOJE.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės

-

Telephonas YARDS 5032

JONAS KMITAS

$165.000.00.

Seserų Seminarija

GEROS MOKINTOJOS

3i09 SO. MORGAN ST.,

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Lietuvią

t

Mahanoy City,

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitu onių akyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo 1.
LietuviSkosioa Seaera priima paa save mergaites moki
nimui ir iAaa Iri ėjimui. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mazika, paiiymas, siuvinėjimas ir tMip toliau.

Priėmimo valandos: nuo S“ryto ligi 11 ryte

FRED F. KLEKER'

CHARLES DICKENS

Suvienytųjų Valstijų vai
LIETUVIŠKA BANKA BMoa.
Moka 3 nuoShatttu

Priimame pinigus | Banka užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ra tom i m ant metų. Siuučiame pinigus | vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti*
mq žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų J
krajų ir iŠ krajaus, taipgi tikietus ant geležiu ke
lių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose y pati* kai
ir per laiškus. Tik kreipkitčs viršminčtu antrašu

*

NAUJIENA!

Angliškai

Banką yra visados saugiausia ir geriausia vietą
laikyti jūsų pinigus. Jūsų
pinigai bankoje uždirbs nuo
šimti ir darys draugą dėl
.
jus.

33rd St. CHICAGO, ILL.

Joseph J. Elias, Savininkas
‘600- Z602 S Wood St. Chicago, III

Chicago, III.

Oliveris Tvvistas

Kapitolas su perviršiu

town of lake savings bank

F. A. POSZKA

Savo Fotografijas

MARCHANTS BANKING
TRUST CO. MAHANOY

Šitoji Banka prižiurome
Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

& Co.

4552 So. Ashland Avė.

M. J. DAMIJONAITIS

W.

ANT BRIDGEPORTO

jw
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TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

|

KNYGŲ nuo
"
seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pust, bus prisiųstas DYKAI.
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir,
prisiųsk drauge su savo adresu.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernetų ir t.t.
Rašant man laišku, adresuokite:
MAIL OME A HOUSE

-'į

BRIDGEPORT’O
3315 Morgan [Street,
Toleph. Varde
Pareikalavus ta.'pgi siunčiame vaistus pačta arba expresu

Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vii- j
Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant aekž.ityje žmogus gema, su vilėia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra
čio antrašo:
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tukstanftius žmonių, kurie visiškai i
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo
X 3121 So. Morgan Street
Chicago, liiino
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už- t
degimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėjimą iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa- j
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Enropiško daktaro.
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti
DR. M. STUPNICKIS
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę 'Money Order’. ;

| DARYK DRAUGUS f
*■ SU SAVO PINIGAIS !

Valus — Skanus
Užganėdinanti

Gal nežinai kur jų gauti?

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

K........

Didžiausias iš ju visu

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”

Building

*

10 f™ 5c

“garbingai geri”.

Company

Panacea.

CHICAGO, ILL.

3114 S. įkišt id Street,

TEBO “r CIGARETTES i

Išimtinas rukyms tai yra

RAŠYK ADRESU:

iSENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
įi visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- i/’
tue iszpiido uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant
S

PUPAUSKY BROS., Jewelers

DEPARTAMENTAS

SHENANDOAH, PENN’A

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių li Amerikos, Europos ir kišo uolėto, o
prenumerata kaštuoja metama tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; sietams
$3.oo; pusei metų $1.5f.

JUOZAS LEŠCINSKIS

Acme Gem kaip Deimantas

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

28 metų senas laikraštis

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Reikalauk Kata-

nue
Chicago

3E

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

su

sudėtų joje pinigų.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Balsas

Priešai Olievsklo Banką.

šypsą Laimės.

Official

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.

—

CHICAGO

šių dalykų.

saugiausi*

ir

Banka mieste.

Meka S

<tZ^

ma

13 N; Main St,
lonu

SO. HALSTED ST.,

VIENYBE LIETUVNINKU

liogo.

$100.000.00.

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: nuo 9 ryto ligri 9 vakaro

Kukardų,

tyką, ma

blogą įspudį-Tai yrą gerai išdirbti

Tel. Drover S052

DR. K. DRANCELIS

tokių tara pana

PA.

KAPITOLAS

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

fra—ssssssesssssesese

#

ILLINOIS

Vėliavų, Antspau

loni, jo balsas, jei biski šiurkštus, gali pernešti

UŽDĖTA 18M.

Didžiausia

Ke

dų, Šarpų ir ki

Europos

First Nationa
BANK,

Pervirszis $250,000.00

Augščiausio Laipsnio Bondsu

44
o
i

CHICAGO,

3261

pasikal

Telefono

Išdirbėjas
purių,

MONTREAL, CAN.

3249 8. Morgan St.,

ST.,

Veidinis išieikima, mandagus būdas, linksmios

Regulari&kl Plaukiniai, Bevielis, Povan
deniniai Bevieliai Garlaial, Pigios Gele
žinkelio kainos į kuAsiją.

LA SALLE & QUINCY STREETS

TAUPYMO

HALSTED

R. H. Morgan

TIK $28.00 I EUROPA

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

T

1913.

ILLINOIS.

□ ■E

itl

18,

Tel. Yards 3162

LUCAS

WESTVILLE,

(Dec.)

koks yra

tyrojo

ir

skirtumas
kitokio

tarp

pieno,

visados imtum

Bordeno

l'S

pieną

MILK

Dr- RICHTERIO

PAIN-EXPELLER
Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau,* Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbstantis 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 vanJfens
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. Saugokisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER &C0.
74.80 VVASHINGTON ST.,
NEVV YORK, N. Y.

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
į Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausio sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymai namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir šiems
aVt lengvu išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus paliktus kitose
bankose
v
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniškus ant ruskuSIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijcs konsulio
pasportns važiuojantiems Lietuvon. Rosijon.
PADARO Dovierennastfs ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant prela
to. Rašykite mums. o gausite pilną informaciją apie pinigų pssidėt
j'mą ir išėmimą.
Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St.,

Chicago,

UI. |

