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Musų Draugijos.

• čia visuonii ne- gyvenj
Kovą turi būt vedami
moję, pasinaudojant y įsai
parlementų kovos įrankiais
prakalbomis, , užklausimai
biudžeto netvirtinimu.
Labai žingeidu bus žino
ti, kaip spaliuiukai
prižadėjimus pildis?
parodis.

Atkeliavę į svetimą kraš
tą lietuviai greitai pajuto,
L=^C=I
kaip skaudžiai slegia Ame
rikos ateivius to krašto dva
šia, papročiai ir visas jo
susitvarkymas. Taigi, no
rint išlaikyti savitumą, rei
kėjo laikyties visiems vie
nybės. Pirmiausiai lietu
vius visur vienijo tikybos
Kyliai.
reikalai: kur tik pasigalė
Cbuo'
31—E
Neseniai visas svietas u
ta. tverta parapijos, staty
sistebėjo išgirdęs kad Juai
ta bažnyčios. Toliau buvo
Ši-kai Kynų prezidentas
pasirūpinta susišelpimo rei nės naudą nuo įvairiu as-(Pagaliaus dėl darbo vaisiu
.neapmoka, . pradėjo ir jie vijo iš parlemento
kalais. Visur po parapijas menišku smulkmenų ir at gumo gal tai nebūtų net ir
M | rupinties savo
reikalais. Kuomingtang arba naci
Atsiskyrę
atsirado susišelpimo (pa- žvilgiu. Iškilo rimtas ir s var pageidaujama.
(Apsvarstę visus savo rei listų partijos. Pekine
gelbinės) draugijos. Ilgai bus klausimas apie visu ka nuo tėvynės ir paniekinę
kalus, spalininkai štai- ką partija buvo veikimo
niui, dvasiai bundant, iš talikišku draugijų susivie jos tikybinius ir tautinius
nutarė:
trų dabartinėm rev/di
dygsta švietimo ir meno nijimą. Peniai metais kiek idealus, lai jie ir tvarkosi
1. Spalininkai pripažįs pietinėj
Kvnijoj
pi
draugijos, steigiama kliu- žinome; įvyko net trįs sau patįs vieni, skyrium ir
ta, kad Rusijos- atnaujini Juan ir Šiaurę. Jie gandi
bai, atsiranda jaunimo kuo -draugijų ingaliotinių su lai kitiems netrukdo darbo.
mas turi būti paremtas ant telegramus
nuo suk
pos. Visa ta mūsų draugi sivažiavimai (Neivarke, N. Tečiau galima ir reikia
nejudinamų
konstitucijos vadovų ir atsakimuosej
ją daugybė aiškiai rodo lie J., Luzern, Pa. _ir She- pageidauti, kad tą darbą
pamatų ir pilietiškos liuosy- nešdavo apie veikim
tuviu dvasios, čia jau nebe- nandoah, Peniisylvanijoj*) bendrai varytų lietuviai ka
bės.
tapilėje. Visus telegr
varžomos, gyvybę ir Jei£u i pasitartų apie susivieni talikai ir tie lietuviai, ku2. Vyriausybė, esanti vie- vyriausybė pagriebė
kuomet ištengtuncf vieną jįmą.
Dar seniau
seniau, roro rie bent nekovoJa prieš ri
nybėje su žmonėmis ir atsa rankas. Iš tų telegr
žvilgsniu apžvelgti visų mū dos, įvyko sąjunga Chiea- k-vk^ *r Bažnyčią,
kanti prieš įstatus turi Vai-!sįr0(įė, jog didesnė
su draugijų nuveiktąjį dar gos lietuvi!, draugijų. Šauk: Kad užmezgus šiokią to
stijos Dūmai suteikti pri-(parlemento narių,-pr
bą ir jųjų dabartinį išbujo tą seimas, steigta net, ro- ^^ pradžią, drįsčiau pasiurerinčią reikšmę.
pių prje tos partijos
simą, mes pamatytume, ko dos, susivienijimas, mėgino lyti štai ką. Chicago — di3. Vyriausybė turi pasi- iar kitų budu buvę
kiuos turtus slepia savyje . tesvki
rinkries Cb; pagos- .4žįau.si<C
•z *
SjJT Ti
Tb ?
rūpinti; ta<I VdlsiijoS*
i evofimjju, *->r
lietuvių dvasia, mes pažin-l<įrangijų atstovai, apsiėmė AjnerikoJ,
ryba netrukdytu V. Durnos progą prezidebtūi išbf
tume visus geriausius tos į vienyti visas draugijas Ka- bėsnieji
.
. laikraščiai, .
darbo.
ti partiją.
dvasios troškimus ir tik- Įtaiiky Federacija. Visa tai daugi
daugiau ir mūsų inteligen4. Kad užtikrinus gyveni-' Kaip pats Juan-j
sius.
parodo didį subruzdimą ir tijos. Ar negalėtume kur
me įstatų tvarką, turi būtijko, tai jo neras
Tečiaus mes patirtume tuo žymų susipratimą vienybės nors susirinkti — pasitarištiesų įvykdinti
įstatai, ardyti konstituciją,
met ir silpnąsias puses mū reikale. Tečiau ligšiol vi į ti apie tą reikalą — at
apsaugantįs .liuosvbę sąži- raut iš parlemento
sų būdo. Alės pamatytu- sas tas sukrutimas žymes stovai laikraščių, visuome
nės, spaudos, susirinkimų, j išrinktus narius, 1 e.
me, jog lietuviai net ir nės naudos neatnešė. Drau nės veikėjai ir visi tie, ku ■^E
sąjungų ir asmenišką nepa- kvti ją. Kitoki vientk nul
steigdami savo draugijas gijos, kaip buvo, taip ir li riems tas reikalas rūpėtų?
MAIRONIS
mone yra jo kritiką. Įlie,
liečiamvbę.
neparodė gilesnio vienybės ko palaidos, bene dėlto la Svarbu būtų išgirdus
5. Vyriausybė turi pasi ko kad jis dabar jau ne
reikalo supratimo. linkiu biausiai, kad visam tam nuomones apie tą sumany (Kun. Prelatas J. Maculevičius, paminėjimui 25 metų sukaktuvių jo literatinio darbo).
rūpinti, kad administraci zidentas
bet diktatoj
me, pavyzdžiui, kad ir mū vienijimo darbui
truko mą mūsų veikėjų, rašytojų
ja (valdininkai)
griežtai Kaipo prezidentas - jis
są susišelpimo draugijas. rimto, gerai apgalvoto pie ir draugijų vedėjų.
Rodos turėtą būti aišku, no. Pirma negu vienijus,!
Ateina žinios, kad Angli- prisilaikytu įstatų ir už jų rėjęs tokios galės, to paa!
pico, visi svetimtaučiai, to .
, .
, . , . . ,,
kad kur susispietė didesnis juk reikia aiškiai žinoti, ką Į
. ,
. . . .
.1-i.los laivynas atplaukė į ne peržengimą turėtu atsaky ryti. Ir tas vA tiesa. Kyi
POLITIKA.
įmesto gyventojai,
kurie bu lizo
\ esanti Britam!
•
joj nėra jokios konstituc
lietuviu kataliką būrys, ir ^aip vienyti. Neturint
47
7
I «zia įmeta
Kritami- ti,
uostą, oeanti
vo
pasislėpę
ant
laivų
pra

duodlančiij
Meksika.
Įsisteigė parapiją, kad susi gi rankose tikrų žiuių apie|
jos
Hondūre.
Laivyno 6. Nepaprastos apsau ijines tiesos
dėjo
rinktis
į
miestą.
Čia
galutinai jam tokią galę. Jei mes^
šelpimo
reikalais
jie mūsų draugijų stovį ir sie Švenčių laike, susirėmi
(priederme bus saugoti ru- gos turėtu būti
jie
randa
nelabai
malonę
nes jų dau- imsime atydon senąją į į
turėtą susispiesti Į vieną kius, anaiptol negali paaiš mai federalistų su revoliucibežių tarp Britanijos Ilon- panaikintos,
regyklą
—
namai
išardyti,
i
didelę draugiją. Tolimes kėti jų vienijimo ir ateities jonieriais
šiek tiek apri
i duro ir Meksikos. Čia iš- giaus nebereikalauja sali e^sitvmų, kurie konstituefl
turtai
išvogti,
išmėtyti.
įvykus turėjo pražūti.
nis išsiplėtojimo laipsnvs veikimo pienas. Taigi ir mo. Alat kam
nemalonu
rodo kad ir Anglija paims stovis.
Daugybė
svetimtaučių
ran

turėtą būti susiliejimas visą prieiname prie to, kad visų- šventes ramiai praleisti. Di
i tą pačią
rolę
pietuose, 7. Turi būti vedama pla
dasi
sunkėme
padėjime.?*,
1
.
”
'
“
*.
?
1 v“?.' tesnė politika, kad pakelti ( Jungtinės Valstijom.
tą draugiją į vieną didelę pirma turime rimtai ištirti džiausia dalis meksikonų —
,
kokią
turi
Jungtines
valsti.O a m 1
si s1 1
r-l d * a < x
Naujas piniginis įštat
organizaciją, apimančią vi mūsą draugijas. Tuo tikslu ispanų kilmės, o kur kitur Toks baisus padėjimas ran- jos šiaurėje, t. y. sergėti ir!plačiųjų minių gerovę.
są Siaurinę Ameriką. Te būtą reikalinga paskelbti šventės taip linksmai ir die-j^asi ne . Tampieo mieste, laukti iki revoliucija nepa 8. Turi būti užtikrinta mas, apie kurį rašerae pi
ir kituose
Meksikos sibaigs be jų tarpininkys- pilnatinė liuosybė rinkimu eitame “Draugo” nvnieri
čiau gyvenimas nukreipė Amerikos lietuvių draugi vobaimiilgai praleidžiamos
į valstijos dūmą ir prašaliu- jc jau liko įstatiniu, prezi
tas draugijas visai kiton jų anketą. Anketos tiks kaip Ispanijoj? Vienok ne miestuose. Ypatingai bloga tes.
vagom Kiekvienoje para las būtų išaiškinti mūsų reikia manyti, kad šią me tiems kurie pasirodė šio Pinigų
ir
amunicijos tas valdžios kišimąsi į juos. dento užtvirtitu. Įstatu
pijoje atsirado net po ke draugijų skaičių, rųšis, tik tą šventės būtą visai ra- kiu ar tokiu būdu neištiki- klausimas eina
kasdiena 9. Visi minėti pamatiniai priešai ir užtarėjai
lias (kitur net po kelioli slus, jų idėjinį ir turto sto mios. Daug naujų dalyką ima’s stipresniąją!
pusei blogyn. Yra vietų,
kaip įstatai kiekvienos kultui! beveda ginčus apie b|
Aną
dieną
Japonų
ambasa

ka) susišelpimo draugiją; vį narių skaičių, praeities,ten girdžiama. Bene svar^
paveikslan, pietine Chihua- nės visuomenės liko nešę jo naudą. Jo užtarėj
dorius
atsišaukė
į
sekretoji»s tvarkosi pagal tą pa ir dabarties veikimą ir tt.lbiausjs bus tas, kad Huerhua, anot kai-kurių laikraš niai iškilmingai pažadėti 17 ko jog tai tik vienas
čią įstatą, turi ne po dauge Darbas tas labai butų di-ita, kaip girdėtis, nuspren- rių Aloore, piasydamas, kad čių pranešimo, vartoja si spalių manifestu.
kuris galės užlaikyti]
užtartų
japonus
Meksikoje
delįs
ir
nelengvas,
tečiau
ir
į
dę
S
saV
o
kareiviams
pats
"
”
x
.....
li narių ir kai-kurios vos
dabrą dirbimui kanuolems 10. Dabarties tvarka pil tos pramoniją pageifi
esančius,
Alat
Huertai
nu

galus su galais suveda. Įsi nauda iš jo butų aiški, nesivadovauti karėje. Preziden
Prieš;!
pažadė moj tvarkoje.
kulipkas. Tą daro ne dėlto nai prieštarauja
siuntus
savo
pasiuntinį
Jasteigus kur
susišelpimo te™ pasisektų apčiuopti to vietą žada pavesti tiesių
įstatymo eina bankin
kad būtų taip daug sidabro, toms permainoms.
ponijon,
jį
ten
maloniai
pamatą
mūsų
ligšiol
buvu
draugijai, tuojaus imdavo
piniguočių
minesteriui, Euriąue Gebet dėlto kad kitokio meta Nesulaukdami tų permai ir įvairus
šio
visuomeniško
veikimų
busiąs priėmė. Dabar bijosi japo lo neturi, o pasitaikus po nų įvykdinimo ir su baime jie sako, jog jis padarl
nuo jos skilti kita, tre
rastieta,
kuris
ir
ateities
darbų.
Anketą
čia ir tai{» toliaus. Ir skil
tuojaus po Naujų
Metų nai, kad jiems įtūžę revo- rankomis sidabro
kasyk žiūrėdami į augančią šaly piniginę lygsvarą SuvJ
neatkeršitų loms, kurias žinoma revo- je nepakakinimą, spaliniu tose Valstijose su kit
davo ne dėlto, kad tuos žmo gal reikėtų sutvarkyti dali paskirtas Užrubežinių rei liucijonieriai
nes būtą perskvrusios ko mis pagal draugijų rųšis ir kalų ministeriu. Atsisakius už tai. Sekretorius Mo.ore, liuciįomeriai ne truko už kai pripažįstą reikalingu: šalymis ir tuomi nupili
kius idėjos, ar tikri gyveni dalimis ją vykinti. Jeigu ne Huertai nuo vietos, pagal prižadėjo paliepti savo kon- griebti, vartoja kaip jiems L Rupinties patiems pei šią s ^Amerikos pramf
mu reikalai, bet dažniausiai maža darbininkų atsirastų, Meksikos įstatymus užru- suliams, kad jie apseitų su tinka.
są vo įstaigas ir atskirus są iki to paties laipsnio,j
dėl kokią nors mažmožių, galėtume, darbą pasidaliję, bežinių reikalų ministeris japonais taip-pat kaip ir su
Aų
narius prisidėti,
kiek ga ir anose šalyse.
dėl asmeniškų priežasčių ir pradėti tyrinėjimą, ir visų užima laikinai jo vietą. Tas amerikonais.
Rusija.
lint, prie minėtų permainų prie šio naujo įstatymo pij
draugijų rusiu iš sykio.
nepasitenkinimą.
meiliją iš pradžios pakilsij
viskas dar tebėra tik šne Generolas Vilią eina pie Rusijos durnoje žimiau- įvykdinimo.
Tečiau sakyčiau, kad lai Negalima tikėties, kad ka, bet jei ta paskala iš- tų link, kame
pirmiausis sioji partija—tai spalinin 2. Spalininkų partija, ti, bet auks&s plauksiąs
kotarpis Vis naują ir nau mūsą kraštutinieji soeijalis sipildis, tai pradžioje šių miestas jo pakeliu tai Tar- kai. Partijos nariai — dva kaipo daugiausiai turinti tur, Rene bus tik
ju draugijų steigimo nepai tai ir laisvamaniai panorė metų būtų šioki—toki per reon, miestas turįs didelę rininkai, pirkliai - ir pramo pajėgų turi prisiimt
ant linga baimė. Toji I
sant tikrųjų gyvenimo rei- tą prisidėti prie to darbo. maina Meksikos brūzdėji- svarbą ir užimtas federa- ninkai. Beniaus jie karštai savęs pareigą vesti nuola h,i
medžiai
praėjo. Liet. tiek
t
\
i
ią
roių
listais. J> raudasi tarpe rėme
nan^bc.^
tinę kovą su blėdinga ir
-X--------1

Visiems mūsų draugams ir skaitytojams
nuoširdžiai linkiame laimingų
Naujų 1914 metų.

i
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Sausio '(Jan.) I, 1914.

esą visai mažo mokslo ir buvo didinama bažnyčia), kų kovoti su veikliu ir pa kad čia jau nebe juokai, rublių kas metai,
nekal
nepritarė
jųjų
sumanymui
nieko nežiną daugiau, kaip
sišventusiu žmogumi. Ko puolėsi tėvo maldautų, kad bant jau apie tai, kad deir
patarė
rašyties
prie
Šv.
tik ant kunigų ir ant tikė
va pasibaigė tuo, kad drau atsiimtų pardaviinto raštus. sėtkai tūkstančių . žmonių
į jūsų širdis,
šaukdamas: jimo griauti, taigi tokie Juozapo susišelpimo drau gija išskyrė iš savo tarpo Tėvas, po ilgų prašymų, su darbininkų
UA PO NAUJŲ
liekasi be už
gijos.
Bet
neatsižvelgiant
Abba,
Tėve.
Todėl
nėra
žmonės, katrie yra pame-;
METŲ.
kelioliką pirmeivių.
Tuo tiko, bet užtai pirkikui turi darbio. Vokiečiai, nors ir
daugiau taruu, bet sūnum. tę tikėjimą ir da neužken į tai, jos rado- Haug prijau nariai aiškiai parodė savo atlyginti 1200r. Taip tai dė neturėdami savo miškų, bet
keija. — Gal. IV. 7.
O jei sūriuin, tai ir Tėvainių čia tų, kurie tiki į Dievą, čiančių — ypatingai kun. norą, kad draugija būtų ka lei girtuokliavimo “juokų” gaudami mūsų neapdirbtą
roliai: Kol tėvainis yra
per Dievą.
tai, sako, tokie žmonės yra V. Zakarevičius ir p. P. talikiška. Paskui pasipy tas ūkininkas sau nelaimių ją medžiagą, ačiū tokiems
tu, nieku nesiskiria nuo
išgamos.
Jų laikraščiai Bugailiškis daug dėjo triū lė skundas ir aimanavimai pridarė. .
augštiems muitams, lieka
10, nors ir yra visko vieš- Evangelija. — Mat, II, 19
so
inkurimūi
tosios
drau

“Lietuvos Ūkininkas” tikrais šeimininkais mišką
taip-pat esą išsigimę j -laik
po pirmeivių laikraščius ir
įu, bet jis yra po mokyto 23. — Anuo metu, kad Hegijos.
Vyriausybė
nepa

raščių parodijas. Po tų žo
pirklyboje.
Pas juos, Til
dergimas vardo katalikų
globėjais iki tėvo pa- rodąs numirė štai Viešpa- džių labai įniršo socijalis- tvirtino tos draugijos įsta
Leckava.
Prie
Lecka

žėje, randasi girių uostas,
veikėjų. Bet. kam čia ro
laikui. Taip ir mes, tįes Aniolas pasirodė sap- tai; tuojau pašoko net ke tų. Tuo tarpu atvažiavo
vos
krasos
skyriaus,
Šiau

girių bankas, girių birža,
dos pykti? Niekas pirmei
ivome vaikais, buvo-,ue Juozapui Aigipte, tarda- turi vyrukai ir pareikalavo kun. Galdikas ir mergaitės viams juk nekliudo steigti lių pav., nuo 1 lapkričio ati Palikti miškų
pirklybą
šime po svieto ele-imasj Kelkis ir paimk vai- diskusijų.
dalyta taupomoji kasa.
Tečiau, gavę kreipėsi prie jojo su nusi savo draugijas. z
mūsų naudai gali tik VinsBet kad atėjo lai- kelį ir jo motiną ir eik į
“Vienybė”.
Šiaulietis Bernelis.
balsą kalbėjo taip neaiš- skundimu, kad jų triūsas
davos kanalas, kuris sujung
ybė, Dievas atsiųn- Izraeliaus žemę, nes mirė, fk$ai, k;0, negalima buvo išėjo ant niekų. Kun. J
tų Nemuną
su Vindava.
o Sūnų, gimusį iš mo- kurie ieškojo vaikelio gy suprasti ką jie nori pasa Galdikas, matydamas dide
Panedėlis.
Panedėlio! ^ną^ metą, inžinierius ŠišAtidaroma
Krosnoje
ės, gimusį po įstaty- vybės. O persergėtas sap kyti. Ilgą laiką dar tarp lį reikalingumą tokios mer Suvalkų gub. “Blaivybės11 parapija pralenkė visas ap tauskas ištyrė vietą ii' iš
kad galėtų
atpirkti ne jis nuėjo į Galilėjos ša savęs barėsi, katram iš jų gaičių draugijos, padėjo skyrius.
linkines parapijas dalyda dirbo pienus tam kanalui
kurie buvo po' įstaty lis ir atėjo ir gyveno mie
“Vienybė” masi į viensėdijas. Praėju visas tas jo darbas tuomi ir
pirmiau kalbėti. Publika, joms inkurti iš Panevėžio
kad galėtumime priim- ste, vadinamame Nazaretu, matydama, kad nieko doro “Darbo” mergaičių draugi
sią vas. gan didelį sodžių iš pasibaigė. Na o turint ka
“
Blaivybės
”
draugija
į sūnų pasavinimą. O kad kad išsipildytų, kas yra pra iš jų neišgirsianti, ėmė pyk jos skyrių. Pirmininkų to
dalino. Ateinančiais metais nalą mūsų pirklybą miškais
atidaro
arbatinę
ir
duonos
esate sūnumis, tai Dievas našo pasakyta: kad Naza ti ir stabdyti juos. P. Va sios draugijos megaitės iš
padarė nutarimus eiti į gautų liuosą įšėjimą į jūiię
kepyklą
Tverečiuje
Vil

tunte savo Sūnaus Dvasią riečiu bus vadinamas.
viensėdijas šie sodžiai: Kir- ir čia pat pasiliktų septyni
nagaitis, kad ir norėjo, bet sirinko patį inkurėją. Lig
niaus
gubernijoje
ir
arbati

donįs, Grauželiai ir Eidžio- milijonai rublių kas metai
negalėjo su jais susikalbė susitversiant draugijai ne
nę
Josvainiuose
Kauno
gu

nįs. Kai tie sodžiai išsida ir, be to, desėtkai tūkstanNaujus Metus pradedant. ti. Taip, nieko nepešę, ir maža mergaičių priklausė
lins, tai bus mūsų parapijų-1 čių darbininkų turėtų gerą
nutilo.
Ten buvęs. prie Šv. Juozapo dr. Kuo bernijoje.
Metai prabėgo gelmėn likimo;
“Vienybė”. je jau 14
sodžių išsidali uždarbį.
met įsteigė “Darbas” daug
Lig tai nebuvę išnyko,
nusių. Kiek žinau, ir kiti so Taip rašo
Montello, Mass.
mergaičių atsiskyrė nuo
rusai, ką
O laikė jųjų čionai buvimo,
džiai neilgai truks.
Gruodžio 8 d., areštav.o Juozapiečių. Už tai jie la
mes galime apie tai pasakyKiek sviete naujo įyyko,
(VAIRIOS žinios.
policijai socijalistų pasekė bai intužo, neva tai jos ar
Naujoje mokykla Pane-’ti? Negu tik tą kad sumaŽmonės krutėjo, triūsė, darbavos,
ją B: ir pastate po 1.000 dančios jiems vienybę.. At Nereikalingi mokesniai. dėlvje jau pamūryta ir mok-' nimas svarbus ir reikėjo
Nuolat prie tikslo skubėjo.
dol. kaucijos.
Kaltina už keršydami lyg šiai dienai Grįžtant man į Europą tuo slas į ją perkeltas. Yra trįs j seniai tai įvykdyti: tik vyTankiai, atsiekę tikslą didžiavps,
išžaginimą 5 metų mergai varo agitaciją prieš dr-giją pačiu laivu
viską
važiavo į mokytojai: du lietuviu ir riausybė papratus
Bet kaip? — Tai jiems nerūpėjo.
tės.
tęsti ir vargiai skubės tai
“Darbas” sakydami: “Nie Lietuvą trįs lietuviai iš vienas rusas.
Daug, kad įvykdžius savo svajonės,
Rožytė. ko iš jų draugijos nebus. Waterbury, Conn. Visi tu
Iš “Vien.” padaryti.
Kenksmingais artimui tapo.
Piemenės susirašė ir tu no rėjo paliudijimus nuo Rusi
Jie nesiskaitė kad šios kelionės,
ri ten prigulėti” ir t. p. Te jos konsulio iš New Yorko. ■^*i®tiivos Miškų išvežimas, -j# Užventis, Žpionės mūUždarbis liksis už kapo.; —LIETUVOJE.
čiau nežiūrint tokio didelio Kada gi atvažiavo į Kibar-I ^ad Lietuvos miškai ten-Įsų dar lengvatikiai, kad esIš viešam darbę neteisingumo,
atkalbinėjimo vis dėlto na tus, ten muito valdininkai ka žydams, tai visiems žino ti, apgaudinėjami šiokių to
Kiek tai žmonija vaitoja....
rių skaičius auga ir per šį liepė kiekvienam primokėt mas dalykas; bet kad tie pa kių keliaujančiu agentų.
DRALUiI JOS. r
Sukčius-gi netur sielos ramunlo,
trumpą laiką šį-tą nuveikė: po 4 rublius. Už ką? Juk tįs miškai gerai sušelpia vo Šitai vasaros pradžioje į
Nors kitus skriaudžią terioja
Šiauliai, Kauno gubern. pastatė savo draugijos nau New Yorke apmokėjo, kiek kiečius, nuskriausdami mū didelius sodžius užėjo ne
Tėvynės priešai tai lai supranta,/
Šiandien gyvenimas taip dai du vakarėlius “Blaivy nuo jų buvo reikalaujama. sų žmonės, ir tai tik ačiū pažįstami žmonės, kurie pa
Juos praeitis lai mokiną:
verda, kad sunku atrasti bės” bute, kurie labai nusi Tie pinigai buvo paimti ne netikusiai ir iš metų išėju- žadėjo žmonėms vasarai
Kas duobes kasti kitiems inpranta,
tokį kampelį, kurio gyven sekė. Tiesa, būtų buvę sun neteisėtai. Štai ką radau šiai Vokietijos su Rusiją su-prįstatyti iš Vengrijos laToks sau tik duobes gamina. •—«
tojų tarpe nebūtų šiokio ar ku rasti artistų jei nebūtų neseniai apie tą dalyką laik tarčiai
daugumui iš mūsų paį pigiai dalgių. Kiti vėl
Geidžiant, kad tikra laimė šių metų,
tokio judėjimo. Vieni ko prisidėję ateitininkai, mat raščiuose. “Muito departa nežinoma. Rusų dienraštis atvykę į tuos pačius sodžius
Ranką mums teiktųs paduoti.
voja už laisvę, kiti su tam kitus pavyksta Juozapie- mentas iš Petrapilės prane “Rięč” straipsnyje Būti ar
prižadėjo pristatyti'mo
Nuo užgaulingų bėgant verpetų,
sa, o dar kiti patįs aiškiai čiams atkalbjąėti, kad nei- šė, kad rusų konsuliai ir ne būti? iš Kauno štai ką terim po pusę rublio boveJReik kitų teisės godoti. —
-nežino savo tikslo; Mūsų
'•• ’• nos siūlų. Žinoma, nuo vyrų
įiai ųžrubežyje ra rašo:
Pačiu
svarbiausiu klausu dalgiams,'6 'nuo mbfei ų siū
gumas,
gyveminč-yra
kalbinėti ir'* ateitininkus, šo, jog vpatos, apturėjusios
“Rieč”, esąs skiriamas Že kad atsiradus by kur veik bet nepasisekė.
leidimą važiuoti į Rusiją mu, šiaurvakariniame kraš lams ėmė rankpinigius mro
maičių vyskupu. Šios žinios liems žmoniema ir jiems
arba iš Rusijos į užrubežį te, t.y. Lietuvoj, yra klausi dalgio 10 ir 15 kapi, o nuo
Nemažesnė
kova
yra
taip
Lapkričio 19 patikrinimo, kol kas nėsa- rimtai ėmus darbuoties kul
labai, skundžiasi ant rube- mas kaip padaryti sutartį svaro bevelnos 10 ir 15 kap.
pat
tarpe
blaivininkų.
’
Innešame
gavę.
turos dirvoje, tuoj atsiran
piežius priėmė atžiaus valdininkų, jog jtie su Vokietija su šiek tiek Bet praėjo visa vasarą ii- ru
kurus
.Šiauliuose
“
Blaivy

“
Viltis.
”
da ir jų priešai, kurie ne•viupuiĄ
iš Meksikos
reikalauja
užmokesnio, geresnėms Rusijai išlygo duo baigias — nei balso
bės
skyrių
pirmininku
buvo
atsižiuri į tų veikėjų dar
diįlinkus, išviso 150 žmo
nors konsulių yra pažymė mis.
tų agentų negirdėti. Pasiju
išrinktas
kun.
J.
Šakenis.
Peterburgas.
Vyriau

Čia
svarbiausieji
ekspor

bo naudingumą ir ima jų
drauge su arcivyskupu
Jam pirmininkaujant įsto ta, kad išduodant pasportą tui dalykai, tai ūkio produk to vyrai ir moterįs apgau
rašė popiežiaus sujunkti sybė vyskupo Giepliako aka darbą griauti, juos gi pa
viskas buvo apmokėta. De
ti.
;
nepa čius juodinti — vien dėlto, jo į “Blaivybės” draugiją partamentas aiškina, kad už tai ir miškai.
meldas su jų meldomis, demijos rektorium
kad jiems nepatinka tų keletas inteligentų iš dr. pasportus išduotus konsu Kad išsisukti nuo visų
ramumas ir taika vėl tvirtino. *
Viekšniai.
Viekšnių
. •
“Šaltinis”; veikėjų luomas, arba jų kai “Varpas” ir kadangi tuo
negeistinų
aplinkybių ir valsčiaus ūkininkai yra ueMeksikon. Popie- J ‘ ---lių
ar
ambasadorių
nieko
-» -- r—
kurios nuomonės.
Daug met “Blaivybėj” nebuvo žy nereik prie rohežiaus pri-! nuostoli., prie senosios su- užsimokėję įvairių mokes
i Skietus ė to prašymo ir
mesnio veikimo ir judėji
e su maldininkais at- IŠ LIETUVIŲ GYVERIIIM taip-pat yra pas mus pa mo, tylėjo ir jie. Išvažia mokėti”. Dėlto jeigu kas tarties, visos Rusijos ekspor čių virš ant 25000 jub. Dau
vydo. Dažnai viena drau
jo 3 Sveika Marija.
grįžtų į Lietuvą, tegul be to palata įnkurė Vilniuje gumui užimta ir gyvuliai.
vus
kun
J.
šakenui
už
rugija
pavydi
kitai
ir
truk

“Vienybė”.
reikalingai nemoka prama sav,o skyrių ir, kad pasek- Paskirta pardavimas 15 spa
bežiaus
mokyties
ir
sekre

AMnnKOff
do jos plėtojimąsi. Tos pa*
nytų mokesnių. Šitą žinią mingiau varyti darbą,' pa lių Viekšnių miestelyje.
\
_____
toriui
p.
Jurui
į
Ameriką,
čios ydos apsireiškė ir Šiau
>n, UI. Gruodžio
.Vienybė”.
pranešu “Draugo” skaity kvietė į talką Kauno ūki
buvo
sušauktas
visuotinas
ninkų
draugijos,
kurios
yra
liuose,
ypač
atvykus
čia
IVAMNS ŽUU8S.
i dieną turėjome nelaimę.
susirinkimas
išrinkimui tojams, kurie ketina keliau veikliausiomis visoj Rusi
žymiam
veikėjui
kun.
J.
»ktros viela užmušė ka') Ariogalos ir Betygalos
Wilemrding,
Pa.
24 d. Galdikui.
naujų valdybos narių. Prieš ti į Lietuvą.
joj.
Dalyvaujant
vietinėms
loje jauną darbininką, gruodžio atsilankė ir pas
> Kun. Kazimieras
valsčiaus ūkininkai rūpina
susirinkimą kaikurie drau
Šiauluose
šiandien
yra
pramonijos
•
veikėjams,
mi

rojau buvo iškeltas vir- mus su prakalbomis p. A.
Kapucinas.
si išgauti leidimą pravesti
gininkai agitavo rinkti pir
nėtasis
skvrius
užsiėmė
“
Blaivybės
”
skyrius,
“
Šv.
v
į kur apžiūrėjo jį gydyto Vanagaitis iš prūsų Lietu
telefonui iš Kaimo į Ario
mininku p. P. Bugailiskį, Ziplių dvaro (Suv. gub., tiriuėjimu
Juozapo
sušelpimo
draugi

priekybos
vi

bet jau nieko negalėjo vos. Prakalbos prasidėjo
galą.
ja”; mergaičių dr. “Dar nes anuot jų kun. užsiėmęs Naum. apskr.)
suose jos skyriuose. Ypa
dabartinis
Vienybė”.
jelbėt. Vos suspėjo su 7:30 vakare; buvo žmonių
bas”, (Panevėžio skyrius); bažnytiniais reikalais netu savininkas, pirkęs jį iš Po- tinga doma buvo nukreipta
susitaikint ir mirė. prisirinkę gana geras bū
miesto inteligentijoj dr. ri laiko darbuoties “Blai tockio, nori gauti 1.800,000 į miškų eksportą, kuris pa **5 Plungės miestelyje lie
fat laimei,
būta netoli relis ir gana rimtai užsi
Bet per rub. Vienas pirklys iš Mas sirodė esąs labai blogame
“Varpas” ir dar kelios jau vybės” dirvoj
tuvis Juozas
Kučinskas
tos vietos kunigo, kurs laikė laike prakalbų, tiktai
susirinkimą išrinko naujai kvos duoda tik 1.500,000, o padėjime.
nimo kuopelės.
įtaisė verpti fabrikėlį. Dir
jam paskutinį nu- keli cicilikučiai negalėjo Tų visų draugijų kilnus atvažiavusį kun. J. Galdi
Dalykas tame: Nemuno ba 40 darbininkų. Mašinų
Kauno
valstiečių
bankas
Prie tos progos i nusėdėt ant vietos iš ne- tikslai- mokslas , šviesa, ką, uolų blaivybės platinto
uostas ir visą jo žemesnio
nurodyt lietuviams kantrybės, kad p. Vanagai- į meįiė tėvynės ir doros. ją, kurį§ ir lig šiai dienai 1.800,000 rub. popieriais, ji dalis priguli Vokietijai. apkainavimas į 28 takšt,
arba 1.600,000 grynais pini
rub.
visuomet panaši uo- tis nepagyrė jų darbų, ale Skaičių? draugijų su dau- nenuilstančiai
darbuojasi gais. Matyt, dvaras teks Visas Nemuno pakrantis,
“Vienybė’’.
itikimuose
šaukties pagyrė
kunigi/ darbus, geliu narių mums liudija, žmonių gerovei. Jis pradė bankui, nes jau antras mė- nuo pat ribos iki jurei, ap
gydytojo, bet ir ku- Pirmiausiai buvo kalbėta kad šiauliečiai ištikro bun- jo daryti tankius blaivinin
statytas vėjiniais tartakais,
Kauno
valstiečių ban
Žinau daugelį atsi- apie Mažąją Lietuvą ir jos da; kiekvienas iš lietuvių kų susirinkimus, išskirstęs nuo, kaip matuojami lau kurie apdirbinėja medžius
ko
skyrins
perkąs
nuo pe
, kad lietuviai nesi- padėjimą. Tai labai patiko turi jau progą pasirinkti į skyrius (skyriai yra: pil kai ir girios.
“ Viltis’. prisiųstus iš mūsų pusės nios Onos Chruščovienės dii
kunigo kviesti ar visai publikai, tik išskyrus 8au tinkamą draugiją. Bet namečių ir nepilnamečių,
Desėtkai tūkstančių vokie dvaru. Viso 216
dešimti
to, kad ligonis būda- kelis cicilikus. Paskui bu dėjai Viena draugija už- abstinentų ir blaivių) aiš
čių darbininkų randa ten nių.
Brangus girtuoklio.
Šie dvarai yra Kel
tsiskyręs
nuo bažny- vo kalbėta apie mokslą ir vydi kitai, atkalbinėja nuo kina susirinkimuose “Blai
pulkit uždarių. Apdirtųjų mės valsčiuj Raseinių pav.
arba dėlto, kad jo gi apie vokiečių socijalistus. josios žmones, kad nestotų vybės” reikalingumą, ragi “Juokai”. Vienas Sintautų medžių 25% pasilieka Vo
“Vienybė”.
to nenori. Tečiau ži- Jie esą netokie, kaip Ame nariais ir tt. Ypatingai tą na į kovą prieš alkolį, nu valsčiaus (Naum. ap.) pasi kietijoj, o 75% siunčiami į
yra, jog mirties va- rikos lietuviai socijalistai: “kovą” galima patėmyti rodydamas pasekmes ir tt. turįs ūkininkas labai gėrė. Holandiją ir Angliją. Kad
Peterburgas.
Vieton
ne vienas susipran- bendrais tautos reikalais ir tarpe narių “Šv. Juozapo Narių skaičius auga neap Šeimyna ja užtai nekentė atimti nuo mūsų uždarbį mirusio šįmet
filosofijos
irdęs gerą primini- socijaHbtai moką išvieųo dr. ir mergaičių dr. “Dar sakomai žymiai. Bet pir ir net iš namų jį varė. Ta apdirbinėjant mūsų pačių profesoriaus a.a. kun. DžeKunigo gi priedermė eiti ><u visa vokiečių tauta. bas”. Apią du metu at meiviams matomai tas la tai sumanė tas ūkininkas medžius^ vokiečiai uždėjo vieckio paskirtas
kun.
“išgązdin- muitą ant apdirbtųjų me Adom. Šimanskis.
visuomet eiti ir megin- Sako, kas tu nebūsi, ar tu gal susitarę kelios mergai bai nepatiko, kadangi visas savo šeimyna
ĮJaikinti ligonį su Dievu. katalikas ar protestonas, ar tės nuėjo pas vietinį klebu veikimas prisidengęs vieūa- ti”. Ėmė ir pardavė savo džy po 7 kap. už pūdą. Ir
J. K. anarkistaa. ar cieilikas, ar ną kun. J. Jasinskį
pva va šv. Katalikiškos Bažny ūkį. Sužinojusi tai šeimyna mūsų miškų pirkliai nega Kauno gub. pereitą vasa
ba ir eirabalistas, tai vis šyti, kad jis padėtų joms čios. Atbudę bandė vieo- pradėjo viską, kas yra, iš li medžių apdirbti ant vie rą
apdžiovinta daugiau
ražo: Kun. Jus viena; kada visi eina išvien, įkurti draugiją “Šv. Zi- kiais būdais sutrukdyti to namu gabenti, Pirkikas su tos, nes daug brangiau atsi 6.000 deš. šliapių vietų, že
budamas
nuveikti, ir
Taškento tada tikta*
laikė tolimesni gabenimą eina, turi siųsti neapdirb- mės tvarkomoji komi s j ji
kį veikimą, stoją,
Lekcija

r

ir

Evangelija.

Pajiesy (Marij. ap.),
IŠ VISUR.
labiausia pačių ūkininkų rū
Galicijoj Badas.
pesčiu atidalyta mokykla.
Pagirtini žmonės, kurie mo Rusų dienraštis “Novoje
kyklomis rūpinasi.
Vremia” praneša, jog Gali
“Lietuvos Ūkininkas” cijai gresiąs badas. Į vaka
rus nuo Karpatų kalnų,
Vilkaviškis. Suvalkų anot dienraščio, pasirodė
gubernatorius nubaudė ant baisus svečias, su savo ne
50 rub. Raulinatienė, vieš geistinais pasekėjas: ligo
bučio šeimininkę, ir Lenkai mis ir maru. Upės Dniesti, savininkų knygyno, už iš tras, Prutas ir Būgas, ku
kabų be rusiško parašo
rios teka Rusijoj, bet ima
“.Vienybė”,
pradžių, Karpatų kalnuose

rimai nebūtų slaptai parda
vinėjami uždraustuoju lai
ku; 3) kad blaivybės drau
gijoms būtų duodami dykai
būtai ir kad išviso jų veiki
mas būtų remiamas.
Tokį-pat protestų sutai
sė ir latvių blaivybės dr-ja
“Apzinia”.
“Viltis.”

gyventojus)
ateivių lėšo čių dolerių — visa Kalėdų raščių vadovai. Šitiem jauniemg
mis. Per Kalėdas, The Na dienos inplauka.
Apvogė žmonėms, kurių proto negalėje
apsvaiginti laisvomanių nesąrn^
kurie buvo nės, pridėjo bjaugėties pagalic
Tramvajui einant Leavitt tional Geographic Society keturi vyrai,
gatvė netoli nuo 18-tos, tū draugija, kuri turi apie pasislėpę po balkono sėdy doriškas ištvirkimas, kurį nt
esant lat matė aplink savę, tarp savi
las Vladislovas Kaminski, pustrečio tūkstančio narių, nėmis. Policmonui
nakties laisvųjų draugų, ypatingai gir
gyvenęs ant 2313 W. 18 pi. išleido atsišaukimų, reika lauke, jie surišo
sargų,
išpiešė
duris,
pasi nių tarpe, kurios taikindamos sfl
užėjo ant riebų, kame ir laujantį didesnio suvaržy
ir išbėgo. vo gyvenime bedievių mokslą^
klausime. ėmė pinigus
buvo mirtinai sutrintas. mo sveikatos
virto visai laukiniais sutvėrimais. I
Motermonas matęs jį užei- Anot jų, kiekvienas ateivis Sargas rasta surištų begu Abelnas
dvasios
nusilpnėjimas |
nant, bet nespėjęs sulaikyti turįs būti peržiūrimas dak- lint.
atsiradęs iš pliko materializmo
tramvajaus, nes buvę peri tari) labai atydžiai ir visi,
mokslo (kurs
nepripažįsta jo,
Ryga.
Gruodžio
mė arti.
' kurie tik pasirodytų šiek SENŲ DAIKTŲ PARDA kios dvasios), užmušė ir visus
nesį šių metų yra surašinė
prakilnesnius jausmus ir nugąs> |
_____ M
>t_____
i tiek nesveikais, būtų grą
VĖJAI.
jami visi Rygos gyventojai.
žinami atgal iš kur atva Dažnai girdžiame raginimus — dino pagaliaus ir pačius sveikos*
Laikraščiai “Ž'iej° bgUmaS * nUp,0VŽ Paskutinis
s< rasas bebu
mokinties, šviesties, bet neretai snioproto laisvomanius, • kurie
žiavo.
Ukmeige.
kad
patįs ragintojai įima t rauk ties atbuli nuo savo
ten augusius javus.
vęs 17 metų atgal.
Mat jiems dar neužtękti- matome,
praneša, kad per paskutines Bado didumas, pagal offitemdo tikrą šviesą, skleisdami po mokytojų.
KALĖNELAIMINGOS
nai
peržiūrima.
Bepigu
laikų mokslinčių
tris savaites Ukmergės pa cialių žinių perviršija net
žmonės klaidingas nuomones ir Paskutinių
jiems varžyti kol ateiviai netikras žinias, teršdami mūsų išradimai baigia griauti bedievių
DOS.
viete buvę 17 nelaimingų baisųjį 1890 metų badų. Kai
raštiją įvairiais šlamštais, lei numones apie žmogų ir pasaulį.
Calumet, Mich. — Kūčių l)laukte plaukia
atsitikimų prie kuliamųjų kurį supratimų apie Galici
džiamais daugiausiai tam tikslui, Bevielis telegrafas ir telefonas,
mašinų. Daugiausiai sužeis jos badų duoda nuostoliai
vakaras daugeliui tos apie
kad apgauti mažai ką supran kurs veikia be jokios tarpinin- j
Nevežiuos už dykų.
‘
Birutės
”
vakaras.
ta dešinė ranka. Reikia spė ištirti Austrijos specialės
linkės gyventojų bus ilgai
tančius skaitytojus ir Išvilioti kystės už kelių šimtų milių, ra
Philadelphia, Pa. Penn
dijus, kurio mažas trupučiukas,
iš jų paskutinius skatikus.
ti, kad čia dar ne visi nelai komisijos.
Birutininkai žinomi lie- atmenamos, kaipo vienas iš i
sylvanijos
geležinkelio
kom

Apsišvieeia
žmogus tuokart, laikomas nuo tolo gido didžiau
mingi atsitikimai.
vakarų.
Labiausia
suvargę ap-| tuviams jau kelinti metai, nelaimingiausių
panija
apskelbė,
kad
nuo
I
jei
dasižino
ką
nors naudingo; sias žaizdas ir daug kitų mo
“Vienybė”*
.
_
. , .
kričiai gulintieji netoli Ru Jų parengtuose vakaruose Vietiniai darbininkai, nu-L
jeigu gi naujas mokslus remiasi kslo išradimų parodo, jog pasautiknnos,
pamatyti
kų
nors
varginti
senai
besitęsenciu
,
..
,
.
sijos ribos. Ir taip Sokolkos Į
I
°
*
an
sų lrnmnomma
kompanijos (l H V MITU 11- netikromis žiniomis, kurias vi liuje veikia dar kitokios neŠateikių flflfetelio gy
indomesnio,
dailesnio
zostreiku,
savo
vaikučiais
ve

si jau pripažino už klaidingas, regiamos jėgos, ir kad storžievė
apskrityje užtvinusios upės
ventojai rūpinas išgauti pač Būgas ir Ratas, pridirbo! džiu, pilno pasitenkinimo. dini, susirinko į ‘‘Italian kailis.
tai būtų kvailu joms tikėti ir nuomonė, buk tikrą teisą tega
lima tatai pripažinti, ką žmogus
jų mokinties.
tos kontorų.
blėdies ant 7500000 Kronų! Vienok, kaip visiems, taip Hali” svetainę bendrai pra Tūkstantis Darbininkų at
“Vienybė”*
Nuo kai-kurio laiko po Lie gali patsai ištirti — yra visai
(Krona=20,3 centų.) Brod-' ir birutininkams, kaip kada, leisti vakarų prie Kalėdų
leista.
tuvos sodžius ir miestus varo klaidinga. O juk ant tos nuo
nepilnai tas nusiseka. Štai eglutės. Kada susirinkimas
Baltimore, Md. Apie tūk ma agitacija tam tikslui, kad mū monės remia visus savo “mok
Kun. Vizgirda sko
apskrityje, užtvinusi
Seinai.
kad
ir
šį
kartų,
gruodžio
28,
į
buvo
pačiame
linksmume,
stantį darbininkų, dirbusių sų žmonės atitraukti nuo baž slus apie žmonių būvio geri-,
paskirtas Virbaliaus gim- upė Styra, sunaikino viskų, lošta “fTriįte Ldetuvųitės”.' ir Santa Claus dalino vai- 7
T“ *
nyčios, kad jų tikėjimą išnaikin nimą ir pasaulio “tvarkos taisyj
nazijo kapelionu, dijakonas išskyrus miežius, kurie jaut Penken metai atgal, veika- kams dovanas pasklido ne- Mouut Clare djrbtUvės li- ti ir jo vieton jčiepyti bedievystę. Įmo” laisvomaniai į r socijal
čepulevičius Sasnavon [vi buvo suvalyti. Nuostolių las gal būtų ir geras, bet laimingas mirio balsas “fiTasai nedoras kurstymas neper tai. Tai kam gi mums dar m<j
atleisti dapbo
pridirbta
viršum
2
milijonų'
daug tesekdavosi mūsų krašte, kinties to ’ mokslo, kurį dabar
karu.
dabar jau birutininkai turė re” (gaisras). Nors jokio tuvės priguli Baltimore and nes
lietuviai pasirodo daugiaus tįs jo pramanytojai atranda klj
Vienybė”,'kron^* Zbaro, Temopoliaus
ir Terebovliaus apskrityse į tų kų nors geresnio rasti. gaisro nebuvo, ir asmuo Qhį0 Railroad kompanijai, turį išmanymo ir sveiko proto už dingu ir jį meta? Cicilikai gi
sunaikinta pašaras ir su-J Apie patį lošimų ir galima kuris taip begėdingai pa- gah(>ma, jog tik laikinai pa savo “mokytojus” — cicilikus. dar nori mūsų žmonėms įpiršti
užmesti. Pir- melavęs pasislėpė, vienok }eįsįa r. neužilgo darbas pra- Šitie nenuoramos panašus yra į savo mokslą, kurį užsienių žmo
i puvo bulvės.
Nuostoliai būtų šis-tas
tuos šmukulninkus žydelius, ku nės iš mėginę pripažino niekam
LIETUVIAI SVETUR.
siekių viršum puspenkto mi miausiai tai silpnas rolių mo visi vidui esantįs tam inti- jąsias vėl eiti. Bet kada tas rie, valkiodamiesi po sodžius, ne ne tikusiu ir trukdančių vis%
ilijono
kronų.
Rusko- kėjimas —matoma veikalas kėjo ir didžiausioj betvar- neužilgo ateis?
šioja senus, išėjusius iš mados kultūrą.
mokintasi
skubiai,
bet
ai
kėj
grūdosi
prie
dumi.
To_____
ir nuvalkiotus
“galenterijas”, Pasirodo, kad katalikiškosię
Lietuvių gajumas. Rygos,Ravsko apskrityje žuvo dolaiko
trukumas
apeina
kiauĮ
je
betvarkėje
mirtinai
suLaikraščių
rašėjai
susiviekurių jau niekas po miestus ne tautos daugiaus
liuterių pastorius Sabertas, bilai ir šienas ir prasidėjo
už kitas
beperka, todėl juos rūpinamasi stamantrumo ir atspirties s<j
nėjo. '
apskelbė indomių žinių apie gyvulių badas. Nuostolių sytojus? Žinoma, kad ne. j mindžiota bei užspausta 72
kaip nors iškišti sodžiaus pliuš
milijonus
kronų.'Kaikurie vaidintojai, jautė-vaiku ir trįs sužeisti. Džiau-, philadelphia, Pa. To mies kiams bei pliuškėms; jie gi, nu jalistų prasimanymams. ItaJ
įvairių Rygos tautų gaju- esu tį trįs ___
a___ _____
mų. Pasirodo, kad lietuviai, Peremyšlio apskrityje už- se ant estrados lyg nesavy- gamas vilto j ašaras, ir visa,to raSvtojai į laikraščius su- sipirkę sau rainą šlipselį arba už ispanai ir francūzai baigia
kaip0 victillf sipylę už apykaklės “plerpu- Ityties masonų ir socijalistų
užima tuo žvilgsnių pirmų tvinusi upė San
Dumblu je. Kitiems gal būtų atleisti- variakasiy apielinkė virto tvėrp '
gu. Vokiečių katalikų irgi
vietų. Taip antai 1911 me-i apnešė apie 10000 margų na, bet birutininkams rei- } šermenis. Švenčių vami šaka didelės International mos”, stiprumo kaip štinkspiritas, siseka soeijalistams savo
mano — išrodą sulig paskutinio
tais ant 3.180 gimusių lie-(lauko ir pridirbo nuostolių ketų jau, rodos, priprastij kai buvo padėti ant kūną Tvj^graphical Union.
sėn
pavylioti. Pagal sūri
sios” mados, nors visi iš tokios
prie
žmonių.
Tai
stambesi
netikėtai
žuvusių
kūdikių.,
*
-------daugij
tuvių — mirusių, tebuvę apie 4 milijinus kronų. Ko“mados”
tik juokais ir ty 1907 metais žinių
balsų
už
socijalistus,
rej|
1570. Po lietuvių einu žy- lonisko ir Pečenėgos apskrt nios blogosios pusės. Nerei- Ašaros visur: kas verkia Socįaii8taį pašovė kunigą, čiojas.
parlemento
atstovus,
davė
dai rusai ir latvai, pasku- čiuose nuostoliai skaitomi kia manyti, kad viskas buvo vieno, kas dviejų, kas trįjų Rrussels, Belgijoj. Socija- Panašiais šmukulninkais kon- rai. Iš 146 rinkimo apa,
blogai.
Birutimnkaii turi savo 'vaikučių. Kas buvo jįg|aį pašovė katalikų kuni- trabandneriais yra mūsiškiai ei- kur daugiaus gyvena kataJ
tinę vietų ūžimų vokiečiai: net didesniais neg kitur,
jų beveik tiek pat miršta,! Didžiausį vargų kenčia ir gabių artistų. Kokiais per žmogystė, kuri sukėlė gą delto> kad jįg atsisakė ly. cilikai, nešiojantįs po sodžius ir socijalistus tepaduoda 15|
B. Vaitekūnas,, tų visų trukšmų lig šiol ne- dėfi kapug velionp prie ku mesteltus savo “tavorą”, bedie sų, gi 251-rne apskrityje, kt
kiek gimsta. Lyginant pa*; biednieji. Galicijos gyven- pasirodė
vystę ir soeijalizmo skeveldras,
Rudauskaitė (Marytė), Ro- pasisekė surasti. Bet mo- ldo buvo nešama raudona sumaišytas- su asmeniška siaura- ginusiai randas liuterų —
gai tikėjimų, pirmų vietų tojai Karpatų kalniečiai.
'palįstai gavo beveik 85%
domskaitė ir k.
terų liudijimu, kurios arti vėliava
imu katalikai, paskui einu!
-------protyste. Tasai “tavoras” jau
balsų. Abelnai gi 4 beveik m iiij
stačiatikiai
ir pagaliaus- Kooperatyvis Indijos judė- Po lošimui dainos, čia tai .durų stovėjo, buvęs tai di- Kunigui atsisakius lydė baigia eiti iš mados Europoje, nų katalikų rinkikų Vokietijoj^
jimas.
j kas kitų. Dainuojant
di-Į delis vyras su balta barz- r, kūnas buvo nuvežtas ii mūsų gi cicilikai vis dar jį laiko juž socijalistus tebalsavo 11-oji
liuteriai. Latviai ir vokie
žmogus,da, kuris užlipęs laiptais iš paiaįdotas į kapus. Iš kapų didžiu daiktu ir stengias už jį dalis (368 tnkst. , tuotarpu kad
čiai labai tuo yra susirūpi Per keliuspaskutinius (džiausiam korui,
nulupti kuobrangiausias kainas.
nę ir pranašauja, kad su netus Indijos kooperatyvis jautės lyg ant kito svieto, salūno, eS&hčio po apačia grįžtant, vienas iš būrio Kad partijų, priešingų krikšeio iš 7 mil. su viršum protestantų
(liuterų) už socijalistus balsavę
laiku Rygoje viršų imsiu judėjimas taip padidėjo, Sudainuota penkios dainos. į etainės ir su nežinomu įgįygržė į klebonijų pašovėnybei ir tikėjimui įtekmė mažė beveik
pusė (2 mil. 890 tūka
ateiviai,
ypač lietuviai, kad vyriausybė turėjo Iš Komedijų kad ir nedavė to, Ūksiu surikęs: gaisras, nu- kunigų ir sužeidė vienų iš ja Europos valstijose, buvome i Taigi aišku, kad viso svieto kata
bet dainoš su bėgo savo keliu. A isi spėjajoįo tarnų
famų.Štai kų daro įsi- jau neseniai kalbėję. Ispanijoje 'likai visai nelinksta prie socij<
ieškodami priežasčių to ap teigti ypatingų įstaigų kiek ko norėta,
ir Italijoje paskutiniuose rinki
j°g tai girto būta.
karščiavimas!
sireiškimo, prieina prie tos vienoje provincijoj joms už priedu atlygino..
muose į parlementus
laimėjo Jlistų, nes turi daug geresnį mok^
Beveik visi žuvę buvo at- -------nuomonės, kad žmonių vai registruoti. Kooperacijų au Lai gyvuoja “Birutė”, tekrikščioniškos tvarkos šalimin- 'slą už jų ir gali daug geriau*
Nauja kometa.
kai, tuotarpu kad soeijalistai ir (savo reikalus sutvarkyti, negu
singumų sulaiko visų-pir- gimų galime spręsti iš su reiigia ji daugiau panašių eivių ne amerikonų vaikai.
Jų skaisčiuje, tur būti, bus. ŲVashiugton. Naujas dan- jų pataikūnai laisvom aniai viso soeijalistai kad pataria.
ma nusilpnėjimas tikybos rinktų žinių Madras provin vakarų.
ir lietuvių.
gaus svetys artinas prie že- kio plauko iškrito kiaurai, nes Dar mažiaus yra linkę prjg_ |
ir doros. Nesilaikydami do cijoj, kame pirmoji koope
jų šeimininkavimas valstijoms ir eicilikystės lietuviai. Tiesa, lai
įsteigta Kūčių vakarė
ypatinga
Žuvusiųjų,
laidojimui mės. Tai kometa Delevana. visuomenei atnešė dang pra ke paskuitiuiųjų metų riaušių
ros įsakymų, žmonės ven ratyve draugija
gia vargo, pasišventimo 1905 m. Skaisčius koopera- doma Chicagiečių buvo nu-Įplaukia iš visur aukos, nes Ji dabar dar matoma tik per gaišties. Rymo miestus, kuri il [cicilikams,
buvo pavykę įsistaip reikalingo beauginiant' 'ių draugijų augo šitaip kreipta į miesto
eglutę, j gyventojai labai nuvargin teleskopų, bet neužilgo bus gus metus valdė masonai su žy Įkverbt, į kai-kurias lietuvių drai>
Nariai.
Metai
Draugijos
paskleist
neprity-B
Tai dar naujas Chicagoj at- ti streiku, kuris senai tęsia ir be jo matoma. Kometa du Natanu priešakyje, krito ant gijas ir
kūdikius, ir ieško gyveni
bankroto,
nes
miesto
mokesniai
rūsio jaunimo savo raštus, beį
1905- 6
25
2733 sitikimas. Didelė eglė (10 si po apielinkes vario kasy- artinasi iš lengvo ir tikras
me vien patogumų.
buvo
daugiausiai
aikvojami
ko

dabartinės žinios iš Liepojaus
63
6439 sieksnių suviršim augščio), klas ir kuris nemaloniai at- laikas jos prisiartinimo dar
1906- 7
vai su Katalikų Bažnyčia, o ne [Šiaulių. Rygos ir kitų miestų ii!
101
9537 ant viršaus kurios blizgėjo siliepė ant vietinių gv . f n-nežinomas.
miesto reikalams, Franeiją pa lietuvių apgyventų vietų parodoj
Shotts. (Škotijoj). Vie 1907- 8
1908- 9
180
15577
valdžius
ilgesnį laiką laisvoma- ;kad lietuviai jau susipranta ir
graži žvaigždė, iš visų pu- tojų turto,
tinė “Blaivybės” Draugi
1909- 10
377
30685 šių apšvieta elektros;
Garsus Airių veikėjas ža niams su socijalistais, kilo viauoti ima valyti savo įstaigas nuo prie
ir
_
ja parengė
28 lapkričio
1910- 11
595
44192 bengališkomis šviesomis —.
nas neužganėdinimas tarp žmo šingų savo prigimtei gaivalų.
da važiuoti Amerikon.
„ V0
žmonių,
vaidinimų
su
šokiais
969
1911- 12
66156 buvo centru viso sujudimo J Italijoj, netoli nuo Nea- Paėjo žinios, kad šiame nių, nes neveizint į didinamus Dabartinė dvasiško iširimo li
Vaidino “Blinda svieto ly-!
mokesnius, nei apšvietos reika ga, kurią paprastai vadinama
Toks spėrus augimas, ku
Šimtai tūkstančių žmonių 1 poliaus, vietoj vadinamoj laikė garsus darbininkų va- lai, nei darbininkų, nei ligonbu- cicilikystė,
gintojas”. Nors Sociškiai
pereis ♦aipojau ilgai no
ris jaučiamas ir kitose pro
lietuviai pirmų sykį išmė vincijose, pirmiausiai yra pripildė parkų. Iš visų pu- Tarre Ajinunziata atsiko das James Larkin rengiasi čių — napagerėjo, kariumenė li trukus, kaip perėjo Šešiolikta
šių girdėjosi, gražus giedo-jRPro£imas ^engališkų ug važiuoti Amerikon. Politi- ko galutinai suardyta ir šalies
gino savo spėkas ant sce dėlto, kad
kooperatyvės rių ir trubočių balsai. Oras ni^ dirbtuvėje. Namai sug- kieriai galvas laužo, kaip jį garbė ir tvirtybė visai nusmuko. me amžiuje užneštas Lietuvoj
Kalvino mokslas. Jis buvo naij
nos, tečiau nustebino vi draugijos skolina pinigus,
riuvo,
užverpdami
ten
buneįleisti.
Darbo
sekretorius
Todėl,
besiartinant
naujiems
rin

dingas
ir patogus kai-kuriems
sus geru veikalo suvaidini- tai neturtingiems
iridic- pats lig norėdamas prisidė vusius žmonės. Iš gruvėsių Wilson išsitarė, jog jo įlei- kimams į Francijos parlemen lenkėjusiems Lietuvos bajorar
papuošimo, buvo
mu. Gerai griežė ir muzi čiams daug reiškia.
Koo ti prie
tą, labai nerymauja laisvomanių ir didikams, kurie jį varu mĮ
kantai. Malonu ir tai pažy peratyvės draugijos kon minkštas ir nekėlė aukštyn išeimta keturiolika mirų- dimas priguli nuo Ellis Is- ir socijalistų kompanija, jausda gino antmesti ir žmonėms. Taf
dūmų, bet sių ir penki sužeisti. Mano land inspektorių.
mėti, kad publika užsilai centruoja savo spėkas, kad besidraikančių
ma, kad jos viešpatavimas bai pogi ir cicilikystę su visokiai
ma,
kad
ten
randasi
dar
ir]
-------kė pagirtinai, ramiai. Shot- atpratintų savo narius nuo maišė juos apie silpnai ap
gias rimtame moksle ir raštijo jos galais bando dabar mūsų
daugiau užgriuvusių.
Nuskendo mokslo ekspedici- je. Kas kart daugiaus net jau žmonėms antmesti visokie siau
šviestus
puikiai
žalumais
tso blaivininkų kuopa yra . Hkoiįnįmos įg pašalinių asjos laivas.
nesniųjų rašytojų laikraštininkų, rapročiai ir išklydehai, many
papuoštus vartus, priduoda
viena iš veiklesniųjų Ško menų.
dami patįs per tatai iškilti auk
mas jiems kokį tai žavėjan- 6 Nuplikyti ir 2 užmušti. St. Thomas. Danų Vaka mokslinčių, veikėjų meta bedie štyn.
tijos blaivybės kuopų. Ti
Buffalo, N. Y. Kalėdose rų Indijos. Čia sudaužy vystės ir laisvomanijos ličyną
kimės, kad ir toliau nepa Ryga. Protestą prieš par tį reiškimų.
sprogo
lokomotivas ant tas laivas Margrethe, kuris ir grįžta prie tikėjimo. Taip, Tečiaus, kaip lietuviai, vado
tingės ji paruošti mums pa davinėjimą
Parengimui
eglutės
padė

svaiginamųjų
Wabash geležinkelio. Spro buvo siųstas mokslo tikslais anot pranešimo pačių laisvoma- vaujant vyskupui Merkeliui Oienašių gražių pramogėlių. gėrimų sutaisė ir padavė ta daug truso ir pinigo, bet
atsiteirėjo prieš kalvinu*
gimas atsitiko besisveiki tirinėtų Vakarų Indijos sa nių laikraščio “L, independance ” dračiui,
Svečias Mat. Šv,
nors
menkiaus
už juos apsišvie
prieš
helius
metus
įstojo
į
kuni

Rygos miesto valdybai keli paėmus jos pasisekimų, ga- nant mašinistams,
esan lų. Kapitonas Hansen ir vi gus jaunas poėta Le Cordonnei, tę, taip reikia tikėties, kad šit
šimtai vietinių fabrikų dar loma sakyti, jog buvo kų. tiems prie lokomotivo ir du sa ingula išgelbėti, bet ek
pereitais metais sugrįžo prie Kat. gadynės lietuviai lengviai at
Laikraštis sustojo ėjęs bininkų. Darbininkai savo
žmogų liko užmuštų, o še spedicijos užrašai nuskendo Bažnyčios dailės kritikas Mur- turės prieš cicilikų kurstymu
Lietuvių socijalistų laikraš proteste reikalauja, 1) kad Poni E. F. Yung, apie ku ši baisiai nuplikyti.
rise, dabargi neseniai įstojo vie-i nes dabarties lietuviai tiek j«
sykiu su laivu.
tis “Vilnis” buvo pradėtas visos svaiginamųjų gėrimų rių rašeme
51 numeryje
nuolynan
trįs
jauni rašytojai yra susipratę, kad ir patįs j«
———
leisti Rygoje. Tečiau pasiro įstagos būtų uždaromos še “Draugo” sugrąžinta at Nori labiau suvaržyti ateį
bendradarbiai laisvomanių laik pažįsta “tavorus”, kuriems vie
Apvogė teatrą.
ta — vien tikt ant “Ulkučkos”"
iius tik vienam numarmi štadieniais nuo 2 vai. po gal į savo vietą. Ją išveržę
vių įleidimą.
New York. Iš Orpheum raščių, būtent O. Heureade, bū turgelio, o ne viešame
.»»
vęs r edak torium^l^v. ],
sustojo ir dau- piet ir visų *HBMi£žuo die politikieriai turėjo nusileis- Amerikoj
NELAIME KALĖDŲ
NAKTĮ.

NAUJIENOS.

CHICAGOJE.

lietuvių padėjimu ir jų var-j
čių. Būsią 5-6 tomai, kiek gaiš. Kalba gyva, aiški, ii
vienas po 1100-400 puslapių. intikinaiiti. Aišku, kad ką
Kaip geriausiai pagerbus L. P. raštai galima esą už kalba — kalba nuo širdies,
Maironį.
sisakyti jau ir dabar. At kad visa yra datvręs ir iš
f Kas iš lietuvių įiėra gir siuntusio ji išanksto 7r. 50k. kentėjęs.
dėjęs Maironies vardo1? Su (užsieniuose — 8r.) gausią Dėlto tai ir nenuostabu,
vardu kiekvienas riša visus
Lazdynų Pelėdos kad lietuviai pritaria ir kuo
'savo geriausius atsimini raštus su nusiuntimu pačta. galėdami remia jo triūsų,
mus. Juk kiekvienas iš Vėliau kaštuosią apie 12 ar tai įstodami nariais lab
mūsų tur būt niekuomet r. Adresas siųsti užsaky dariais, ar užsirašydami
nėra jautęs tokio sielos pa mus ir pinigus: Vilnius. “Birutę”. Aplankęs Čika
kilimo, tokio troškinio dirb Sniegovaja 20, K. Strazdų gą, Pitsburgų ir tų miestų
ti ir pasišvęsti tėvynės la ir A. Vėgėlės Spaustuvė. apielinkes (visur buvo ma
bui, kaip kad skaitydamas Jau kelintas mūsų rašy loniai priimtas) gruodžio
Mairoriess raštus. Tą ką jis tojas susilaukė, ačiū Die pabaigoje žadėjo vykti į
dainav.o, jis turėjo giliai vui, pilno savo raštų leidi Penusylvaniją: visų - pir
atjausti ir iškentėti ir dėlto 1 mo. Tik vienais metais ma į Wilkes-Barre ir apiejo damos galingai skambė pradedama leisti jau antras linkės, paskui į Shenanjo ir visą tautą pažadino. musu€ žvmios
beletristės vei doah, išten į Baltimorę ir
•
Tur būt nei vienas mūsų kalai. Kiek angščiau p. Filadelfiją, pagaliaus į Ne\v
poetas nėra taip plačiai ži Leonas su p. Jablonskiu Yorką ir Naująją Ąngliją.
nomas ir taip karštai myli pradėjo leisti “‘Žemaitės” P. Vanagaitis žada grįžti į
mas, kaip .Maironis. Dar* raštus.
tėvynę apie vasario įnėn.!
prieš kelioliką metų jį skai Ir viena ir kita mūsų pradžią.
tė tik parinktieji, tik lai dailiojoje raštijoje užima Lietuviai gali juo pasiti
mingieji, kurie kontraban pirbmąsias vietas. Nebent kėti. Visų aukos, beabejo,
dos malonėmis galėjo nau- Šatrijos
Ragana
galėtų bus paskelbtos laikraščiuo
doties; šiandien jo dainų joms prilygti. Bet kaipo se ir sunaudojamos su Ma
mokinasi ir skaisti sodžiaus' realistiški talentai ir Že žosios Lietuvos visuome
mergelė ir brolelis — do-i maitė ir L. Pelėda neturi nės žinia.
bilelis ir vaikeliai, ant mo dar sau lygių- Skirtumas
kyklos suolo besėdintieji,
Kauno Zitietės.
jų talentų nebent tas yra,
į Sukakus šiemet 25 me kad L. Pelėdos realizmo pa Kur nepažvelgsi, visu?
tams jo literatinio darbo, mate yra daug idealizmo. atgimimas,
susipratimas
lukruto lietuviai galvot',! L. Pelėda ir aprašydama drąsa. Štai skaitome laik
nip čia savo mylimą dai-[ gyvenimo žiaurumus, giliai raščiuose, kad Kauno Zitie
pagerbus. Įvairių su ju,os jaučia, liūdi ir kartais tės (lietuvių tarnaičių drau
manymų paduota: ir ama svajoja, jeigu ir plaka ką, gija) sumanė statvties sau
tų mokyklą Kaune jo var tai mylėdama ir aišku, kad namus Kaune už 15 — 20
du steigti, ir raštus leisti i trokšta blogumo prašalini- tūkstančių rublių. Jau 4
ir stipendiją jo vardu pa- [ mo. Žemaitės raštai šaltes tūkstančius turinčios. Pra
Maryti. Be abejo, ne vie ni. Ji be jokio pasigailėji šo aukų iš visuomenės. Au
kas iš tų sumanymų bus mo velka aišktėn gyvenimą kų kad ir nesusilauks daug,
pykintas, nes lietuviai my- už ragų ir jo bjaurumus su nes ta visuomenė ir taip
savo Maironį.. Mes čia1[visu įnirtimu plaka. Savo jau be pasigailėjimo eks
Ro tarpu norėtume parem [blogųjų 4ipų Žemaitė ne proprijuojama, tečiau na
ti ypač vieną sumanymą,! gaili, net nekenčia jų. Jos mus beabejo pasistatys.
■irį padavė ‘ ‘ Šaltiny j e ’ ’ talantas ypatingai tuomet Mūsų liaudyje slepiasi di
Klas M. D. ir kuriam gv- ir apsireiškia, kuomet ji džiausi dvasios turtai. Jei
pritarė kun. A. Milu- neapkenčia. Ypatingai nuo tik supras ir pamylės gra
K “Žvaigždėje”, būtent: jos tenka kunigams ir da- žią idėją, prakilnų sumany
■syti prie augštuosios vatkoins. Tuo žvilgsniu Že- mą, patol dirbs, krutės, pa
Mklos Maironies vardu I maitė išlaikė visuomet tą kol -neprieis prie tikslo.
JBuli.iąKun. Milukas j(patį krypsnį ir yra mėgiaz Kauno tarnaitės taip nese
'/Ra išleidus jo raštus iš ima ypač mūsų ‘pirmeivių’. nai dar niekinamos, šian
steigti aną stipendi- ; L. Pelėdos krypsnyje įvy dien jau labai daug nusve
■ Jai įsteigti rinkti vi-j ko evoliucija. Pradėjusi ra ria Kauno miesto gyveni
nr aukų.
Jis pirmas ski šyti pirmeivių dvasioje, ji me;- visur jų pilna, triusialia tam tikslui už 500 dol. I netrukus susitaikino su [ si kaip skruzdelės; bažny
savo išleistų knygų. Jis ti krikščioniškąją visuomene' čioje, teatruose jų chorai,
kisi, kad amerikiečiai pri ir visuomet buvo paskui so mieste jų audimo dirbtuvė
tarsią tam sumanymui ir jlidari jos idealams.
ir mokykla, skalbykla, prie
kukėdami bent po 10 dole Gerųjų mūsų rašytojų Į glauda — visų žinomos. Ko
rių panorėsią būti nariais pilni raštų išleidimai rado tai nedaro vienvbė! Neinar
*
■įkūrėjais šios stipendijos. mūsų kultūrinį ūgį ir džiu žiau kruta
ir Vilniaus lie
\Anot jo ta stipendija turė gina kiekvieno lietuvio šir tuvės tarnaitės.
tų būti įsteigta prie Frie- dį. Reikia tikėties, kad Kiekviena iš tų draugi
burgo universiteto Šveica |mūsų visuomenė pasinau- jų priskaito iki 700 narių.
rijoj. Negalima nepritarti • dos gera Jproga ir įsigys
-fertn užmanymui, nuo sa [mūsų literatui*,os šedevrus,
vęs pridurtume tik, kad jei [(geruosius raštus).
gu šiai stipendijai lemta
būtų įsikurti, ja naudoties
P. Vanagaičio triūsas.
■turėtų žmogus pasižymėjęs Prūsų Liętuva dar nese
■avo literatiniais gabumais, nai tepradėjo mums rūpė
pas fondas turėtų bent to ti. Mūsų susipratimui pa
limoje ateityje išauklėti ūgėjus, išnyko administramums antrą Maironį.
tyviniai rubežiai, susiminkTą sumanymą pravartu štino tikybiniai skirtumai
būtų apsvarstyti Kauno ir lietuviai pajuto, kad vi
komitetui, išrinktam pra sose tautos kūne dalyse tas
džioje 1913* metų ir jeigu pats pulsas muša. Bran
kpripažintiiį jį įtinkamu ir gus mums broliai ir anapus
.galimu įvykinti, reikėtų at- Prūsų sienos P. Vanagaitis
Bliepti per laikraščius į vi- — tai žymiausias jų veikė
■lomenę.
jas, žadintojas, geriausio
laikraščio “Birutės” •re
daktorius. Už jo darbą ir
pasišventimą negali jo ne
gerbti. Nebent vieną tik
daiktą galėtume jam pri
kišti, būtent kad perdaug
[darbo ant savo vienų pečių
vra susikrovęs ir gal dėlto
turi Prūsų Lietuvoje ne'maža priešų net ir pačių
[lietuvių tarpe. P. Vana.gaitis supranta tai ir iš
Amerikos pagrįžęs žada orįganisuoti bendrovę leisti
laikraščiams tautinėje dva|šioje ir tai bendrovei pa
duoti darbo vadžias. Va, žinėdamas^po mūsų koloni-

dvasioje toliau, pradėtąjį
clarbą.
Pranešdamas » tai visai,
gerb. Amerikos lietuvių vi
suomenei; tikios sutikti ir
toliau kuogeriausi prielan
kumą Mažosios Lietuvos
tautiniams darbams, pasilie
ku:
Su tikra pagarba.
P. Vanagaitis.
P. S. Mielu noru sutinku
pagal rėmėjų nusprendimo,
viešai pagarsinti inteiktas
man aukas Amerikos lietu
vių laikraščiuose.
Pittsburgas. Pa. 26 12 1913.
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Kun. filoz. d-ras J. Ste
panavičius Gymnaz. mo
kytojas Z. Žemaitis Juris
tas M. Biržiška,
(Nariai pavaduotojai)

Draugijos, prisidedančios $20.00 per menesį, tai gi uz
prie lietuvių immigracijos tuos $20.00 turi jiems pa
šelpimo paduoda skaičių dėti, bet kad mes galėtumt
narių, išrenka iš savo tar- apmokėti vieni atstovui, ta
po 2 narių į generališkąjį atstovo
visas laikas bus
komitetą,
priduodami jų pašvęstas vien lietuviams
vardus ir antrašus, taip-pat
gi ar čia ne keista! Įsta
pareikalauja iš centro se- tome namus Kaune ir Vii
kretoriaus narių kortelių, mūje, o patįs save užmirš
money orderį išperka ant tame. Sujuskim! visi išviei
kasininko vardo, pasiunčia imkimės prie darbo, o pa
raštininkui,
kurs suteikia matysime, kai greit ingysi
numerį. Centro viršininkai me, kas mums reikalinga,
renkasi referendumu. Board* Kažin ar ir šį kartą mam
•direktoriai renkasi iš gene- atsišaukimas bus be nau
| ralio komiteto patįs iš savo dos.
tarpo. Pas kiekvieną narį
.
St. Jankus,
generalio ir centralio komiL- !• S. D. pirm
tėto, turi rastis L. I. Š. D.
konstituciją. Eina po kau Susiv. L.R.KA. Reikalai
cija šie žmonės: pirminin
kas po 200.00, atstovas po Keletas minčių apie Ameri500.00 raštininkas po 500. kos Lietuvių Susivienijimus.
00 kasininkas 1000.00. Da
bar stovi po kaucija kasi- Didžiausias" blogumas A. ,
.
v,. . i
V,, merikos lietuvių gyvenime
lunkas ir raštininkas. Rm- .
.
,
,
.
.,
.
,
.
.
bene
bus
tas,
,kūnams
pasibaigus bus visų ,
1 ’ kad mes. čia.
po kauciją. Kaucijas "regu- “etu”m? tokl°8 »rgani8a«*'
į Kuoja Board derektoriai. ^°.8’ kurl. vlcn-vtų, v bent dSiuo tarpu laikomės prie sla dzlum» 1,et,mų' Abudu
vokų, turimo lietuvį, kurisusivienijimu, nors ir
sai rūpinasi lietuvių reika-auSa Sana
tec“u
ilais; Bet pasididinus drau- '‘S51®1 tesuvienijo mažą l.e-,
gijos iždui, skirsimės nuo tuvių dalelę. Gretatų susita. Čia pridėsiu raportą Vienijimų juda bruzda soi,Ibuvusio
. atstovo
, ,
t tt oi i cijalistai, gerai veikia “TėJ.
H. Stak- ' .
’ ® .
.
.. „
v
z,
.
.
vynes
mylėtojų
draugija
neviciaus uz 6 menesius. Zi- J
. ,. . . . , ”.
, ,
,, ...
_ organizuojasi blaivininkai.
noma be uagelbejimo musų
J...................
lietuviams suteikė pagalbos ?181 tie susiyiemjuna ir sąsvetimtaučiams sausio m. ^'“K06 hs81”1 ueingnebe sa11913 m., buvo sulaikyti ir To sukurta plačiųjų mūsų
reikalavo pageltais “kasta- visuomenės sluogsmų. Klau
garnėje” 59 ateiviai; iš tu F’'mns dabar, kuriai gi iš tų
sugrąžinti 6, įleisti 53, apsrovių-srovelių lemta
. sistojo immigracijos
na- steityje viešpatauti Am. He
muose 15: darbas Daritata- tuvių gyvenime ir vaidinti

Sausio (Jan.) 1, 1914.

Valančiaus. Lietuvių niai. Ačiū tam pačiam ne vienija aiškus ir tvirti pa Paterson, N. J.. 65 kuo
ateityje daugiau nusverti M.
KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO CHUttS
mūsų gyvenime“? Nusvers tautinę sųmonę irgi ne kas rangumui šiandiena tonų matai, viena idėja ir vienas pos susirinkimas bus laiky
IR DRAUGAI TIKRAI TIKISI fttIO
kelti, kaip mūsų viešam
gyvenimui tikslas. Ir štai dėlto ateitis tas antra diena sausio 1914
tas, kurs 1) turies tvirtes- kitas pradėjo
TAVĘS DOVANOS
nius idėjinius pamatus, 2) Bažnyčios atstovai. Bažny- duoda ne katalikai, bet la turi mums prigulėti.
Tik m. V. Jakubavičiaus svetaiDabar yra laikas siųsti jiems
kurs turės daugiau rimtų !&a iškvėpė ir jėgų pridavė biau gal tautininkai, kurių tų ateitį mes turime paimti, tieji 7:30 vakare. Per tų, su
pinigus, kad jie gailių tai prieš
ir gyvų darbininkų savo eilė mūsų didiesiems poetams, vieni visai nemėgia Bažny- išsikovoti. Ligšiol gi bene sirinkimų bus rinkti kuo
Šventes ir džiaugtųsi
tuomi
Jei
tu
nori
keliauti
į
seną
ue ir 3 kurs bus geriau su rašytojams, visuomenės vei nyčios, kiti bijo ir šalinasi permaža tuo
rūpinomės. pos viršininkai ir kas norės
šalį arba parsikviesti draugus
sitvarkęs.
__ kėjams. Apie uolų darbų nu.o jos. Tečiau mums kata Apie tai plačiau — kitų syk. galės parsisamdyt organų
ar gimines, atsimink, kad mur
1914 metams ir užsimokės
Ligšiol abiejų susivieni mūsų dvasiškijos dabarti likams sunku sutikti, kad
sų yra seniausia ir didžiausia
niais
laikais
nereikėtų
nei
mūsų
tautai
vadovautų
žmo

tautos
centus
po
10
c.
ir
naš

jimų stovis, galima sakyti,
laivakorčių agentūra. Męs par
kalbėti.
Visi,
kas
turi
akis
nės,
kurie
nepripažįsta
mū

laičių
fondų
po
5
c.
Taip

beveik vienodas. Katalikai,
S. L. R. K. A. Leteratiško
duodame laivakortes tint visų linijų ir už žemiausią kainą.
pat
bus
galima
naujiems
na

Męs mokame 3 nuošimčius į metus už jūsų pa
rodos viršija narių skaičium ir prieštikibinio fanatizmo sų idealų. Pagal mūsų su
Komiteto Pranešimas.
riams prisirašyt.
dėtus pinigus ir suteikiame knygutę
veltu.
užtat sutras susivienijimas'uėla »Pjakinti aiškiai tai pratimo Lietuvos stiprybė
Pagal
Brooklyn
’
o
seimo
Tu
gali
pradėti
taupyti
su
vienu
doleriu.
Negai
Rašt.
S.
Tareila.
visu trečdaliu praneša bene[ma*°
supranta. Jeigu priderės nuo jos vienybės su
nusprendimo
męs
Litera

šuok, bet pradėk tuojaus.
»—• ••»»» •»» i
gyviau vaikia, susitvarkęs. Bažnyčios tarnai tik Bažny katalikų Bažnyčia, nuo lie tiško komiteto nariai pri
Męs
išrandavosime
tau
apsaugos
dėžutę
už $2.50
doros,
teikiamos
11 Sausio 1914 m. antrą
<3ia paduodame skaitlines čioje darbuotųs ir tuomet tuvių
j
metus.
Buki
atsargus,
ir
nelaikyki
savo
brangių
popiepažinom vertų išspausdin
apie abiejų susivienimų da jau jų darbas žmonių dori mums tos pačios Bažnyčios. ti p. P. Gabrio veikalų “Lie vai. po pietų, 139-toji kuo 5 rių ir kitokių dalykų manie.
.... Asimink, kad veikdamas su mumis tu veiki su
bartinį stovį, pagal to, kaip nimo žvilgsniu būtų neapsa Kaipo krikščioniškos doros tuvių Lenkų unija. 'Keli pa S. L. R. K. A. Portland
komai
svarbus;
tėčiau
jie
banka,
kuri yra PO VALSTIJOS PRIEŽIURA ir kurios
skiepytoja,
ji
visada
mums
Oregon laikys metinį susi
pranešė laikraščiaus pasta
praeities
ruožai
paminėji

turtas
esti
suvirs 5 Milijonai dolerių.
>,
ruoju laiku abiejų susivieni nebijo eiti iš zakristijos į bus brangi ir reikalinga. mui 500 metų sukaktuvių rinkimų No. 186 Farragut
žmonės.
Pagaliaus per 500 metų mes
str., Kenton, prašau visų
jimų raštininkai.
Gardelio
unijos (1413Šiandiena
Bažnyčia
susi

taip
jau
su
ja
susigyvenome
draugų pribūti,
taip-pat
L.B.K.S. Uet.Susiv
1913).” Autorius reikalau
8000 nepaduota laukė ir. Lietuvoje didesnės jog šiandien jau drųsiai ga
Nariq akaičlua
naujų
atsivest
dėl
įsirašy
l»rihav® nar. pratarai* m.
1200 1600 suvirk.
ja,
honoraro
$100.00.
Jani
laisvės,
susilaukė
kunigų
iš
46
lime tvirtinti, “kad geras
pribuvo naujų kp. pa*t. m10
mo. Taip-pat kviečių lietu Ashland Avė. cor. 47tb St.,
Chicago, III.
81,144.19
iždan tapiau k č
19.478.00
išmokės
Suv.
L
.R.
K.
A.
liaudies
tarpo,
ir
jos
veiki

lietuvis yra tas, kurs yra ge
19,714.75
vius ir lietuvaites iš apielin>siaidubuvo
1J.400.0 )
11,429,44
pelno 1918 metoia liko
6,078.00
mas eiua šiandien jau pla ras katalikas, arba kurs Centro Kasininkas. Veika kės. Portlando. Kas malonė
68.188.7i
aktas turtas išneša
38,800.00
čia vaga. O juk dar nesenai moka bent pagerbti katali lo atspaudinimųs pavedame tų prigulėt prie šios kuo dentai. Pertat mes surengė kalba. Meilė tėvynės Lietu
kuri, už pos, tai meldžiu atilankyt. me netik “naujus tancius” vos, ir noras dirbti dėl la
Lietuvių R.-K. Susivieni- |mes, katalikai, taip buvome kų Bažnyčių ir mūsų prie tai spaustuvei,
jimas samdė sau organą, lie- užrėkti ir inbauginti; kad jos prisirišimų.
Kadangi pigiausią kainų apsiims išPirm. B. Petrauskas. bet taipgi gražiausios dai- bo savo tėvynės, kad jų pa
tuvių gi susiv. turėjo nuo-Į daugcliui lyg gėda buv0 pri. katalikybė yra mūsų tau spauzdinti. Vekalas rankraš
nos, puikiausi monologai, kėlus ant Ilgaus laipsnio su
savų laikraštį; dėlto ir jo^ipažintį osant katalikais.
tyje
turi
206
puslapius,
po
įžimjausi dialogai ir visuo- kitoms tautoms. Dar vie
tiškoji tikyba, yra nekaipo
Boston,
Mass.
Turiu
gar

ineigos su išlaidomis buvo Tuomct ant tikybos
ant kiekvieno
kie prajuokinanti
juokai nas monologas buvo, kurį
dalis mūsų tautybės, tad mes 20 eilučių
bę
kviesti
visus
21
kuopos
žyma. didesnes, negu L. E. b
stovėjo tik vieni ku.
kalbėjo. Naujalis bet gir
galime sakyti, kad lietuviai puslapio, kiekvienoje eilu (L. R. K. S. A.) narius į viešpataus tame vakare.
®*
I nigai, mūsų svietiškiai ap- katalikai yra geresni tauti tėje po 31 literų, Popierą tu
Taigi,
gerbiamieji tiki to nudavė gerai. Tai ir vi
visuųtinųjį
kuopoš
susirin

Iš tų skaitlinių rna^y^kfšviestūnai visi stojo prie- ninkai, kaip stovintieji ša ri būti gera knygyne. Spau
mės jog nebusite apvilti, nes sas vakaro programas. Oj
kimų,
kuris
bus
4
dienų
savo
kad pereiti metai laiminges- £aįs
Bažnyčių. Netikėti, lia Bažnyčios, jau nebekal stuvės paduodamos
mūsų Chicagiškis Stepukas kame pažadėtieji, dialogai;
Sausio
1914
metų
tuojau
po
ni buv.o lietuvių susiv., ne- būti bedievių — lyg buvo bant apie jos priešininkus. kainas tepaduoda, kiek kal
Stepuko Vc^
savo Vodeviliu pilnai pa Ohicagiškio
sumos
lietuvių
Bažnyčioje
gu lietuvių R-K. Susivieni- j gražus daiktas, kuriuo ga- Iš tos priežasties mes ir nuos išspauzdinimas 7000
tenkins jus, nes jis yra de vilius? Jų visai nebuvo.
S.
Bostone.
Reikes
užsimo

jimui, kad naujų narių ieš- jįnLa buvo viešai girties. Bet maname,
kad Lietuva tik ii- 10.000 egzempliorių. Ra
exportas juokų”
(Taigi Alano nuomone mokslei
kėt
duoklę
ateinantiems
me
Lojime, kuopų steigime jų tikybinio atgimimo banga, tuomet sustiprės ir spar šykit šiuo adresu:
skaitytojas galėtų manyti viams ypač reiktų pavyzdin
tams,
taip-pat
ir
už
“
Drau

daugiau buvo indėta energi- įsisiūbavusi galingai pas- čiais žingsniais pradės ženg Rev. V. Matulaitis, Silver
kelti: 1) są
kad tiek daug išdėta ant gai vakarus
gų
”
.
Per
tų
susirinkimą
bus
jos, negu katalikų. Tečiau! tavaisiais
laikais vakarų ti kultūros keliu, kuomet Creek, Schuyl. Co. Pa.
triūso tai vakaras galėjo būt žiningai prisiruošti ir 2) iš
renkama
valdyba
ateinan

katalikai neturėtų
juodai Europoje ir Amerikoje, in- bent didžiuma jos šviesiųjų Literatiškos komisijos na
pildyti visa tai, kas buvo pa
tiems metams. Malonu bū nepaprastas). Tėčiu nežiū žadėta. Bile kaip atlikda
žiūrėti į ateitį. Galima drų- traukusi savo sukurin di- sūnų susivienys
po ka riai:
tų susilaukti ir naujų narių rint tokio amerikietiško pa- mi savo darbų, užvildami
siai sakyti, kad jie turi dau-: džiausius moksftinčius, ga- talikiškos Lietuvos
vėlia Kun. A. Milukas, kun. V.
į mūsų kuopų, kaip vyrų, siskelbimo, studentai netik publikų, jie atgrasina jų nuo
giau savyje pajėgų, negu ki- biausį jaunimų, turėjo pa va. ^Tikybinis svyravimas
kad daugelio savo pažadė
Matulaitis,
kun. S. J. taip ir moterų.
tus organizacijos. Bėda bu- siekti ir mūsų kraštų. Ir pa ligšiol daugumos mūsų in
jimų neišpildė, bet ir kų da lankymo moksleivių taiso
Struekus.
Su pagarba
vo tame, kad tik dalis tų pa- siekė. Pirmiausia
atbudo teligentijos ir nenoras pri
mų vakarų, kad ir sųžini;
21 kuopos raštininkas vė publikai, neišpildė taip, gai surengtų.
jėgų išjudinta, mobilizuota jaunimas. Priešais mokslei- pažinti to, kas tautai yra
kaip studentams priderėjo
Pranešimas.
Paulius P. Mikalauskas.
kitos snaudė. Labiau mums vius laisvamanius
stojo taip brangu — ir buvo svarBalan
Atidavus vedėjui vakarų
S.
L.
R.
K.
A.
131
kp.,
sukrutus ir geriau, negu da- nįoksleiviai katalikai, at- bieusioji kliūtis mūsų pirpaskambino ant piano tūla
Westemport, Md. atsibus
bar susitvarkius mes leng- eitininkai.
Jų
kuopos myneigos.
Baltiip'^l (Nesenai
susirinkimas
Ji d. sausio Susiv. L. R. K. A. Centro svetimtautė mergina, kuri XI) tifrejon^ Čia li?
ii ne tik kų pavytume, bet šiandiena yra visuose Lie Taip-pat Amerikos lietu
publikų posėtinai patenkino.
Valdybos antrašai.
ptume ir aplenkti kitas tuvos ir daugelyje Rusijos vių visuomenės reikalai žy 1914 m. pas draugų St.
Po toišėina ant estrados, vakarų, kurį surengė vie!
organizacijos. Tik privaly- miestų, kur tik
mokinasi miai pagerės tik tuomet, Liesį, 2 vai. popietų. Ger Prez. — Viktoras Lapin
kaip vedėjas
perstatė tinė T. M. Draugystės kuo
biamieji
nariai
malonėkite
skas,
601
W.
Mahanoy
avė.,
tume aiškiai suprasti savo mūsų jaunuomenė. Lietu- kuomet ta pati katalikybės
draugas Protapas iš Wiscon pa. Buvo Vaidinama “Me
visi
atsilankyti
ir
atsives

Mahanoy
City,
Pa.
undavinius ir tinkamai ajA vos ateitininkai jau baigia vėluva sujungs
didžiumų kite naujų narių. Yra svar
sino Universiteto Agrikul dicinos daktaras” ir “Žy
ViCe-prez.
C.
J.
Kru

vertinti savo pajėgas.
rinkti tūkstantį organizuotų mūsų ateivių. Tų vėluvų iš
tūros skyriaus ir kalbėjo das Statinėje”. Vaidino gan
bių
tarimų,
reiks
rinkti
šinskas,
59
Ten
Eyck
Str.,
Visų pirma apsvarsty- mosleivių, kurie yra pasi- kėlė augščiausiai Am. L. R.
apie dabartinį Lietuvių gy gerai. Daug svečių turėjome
naujų
kuopos
Valdyba.
Brooklyn,
J!
1
!
.
Y.
kiinc pirmųjų sąlygų mūsų šventę dirbti tėvynei išvien K. Susivienijimas. Štai ir
Pinn.St. Liesis.
venimų. Iš jo kalbos gal klau (per 300); tvarka buvo p
Sekr.
—
J.
S.
Vasiliau

susivienijimo augimo ir plė- eidami su Bažnyčia. Nepasi- vra didžiausias mūsų užda
vyzdinga nes vakarui p
sytojai šį bei tų ir galėjo
skas,
112
N.
Greene
st.,
Bal

tojimosi, tai yra jo idėji- lieka ir Amerikos moksli vinys traukti po ta vėluva
dedant paprašėme
pasimokyti, nes keletu da
timore,
Md.
nius pamatus.
viai, ir jie jau antrų šimtą visus, kurie savę skaito lie 61 Kuopa Duryea,, Pa.
nusiimti kepures, nerūkyti
lykėlių pasakė, kurie būtų
Kasiuin.
—
Pranas
Bur

ir užsilaikyti padoriai, ko ir
Kas mus vienija ir prie renka savo
susivienijimo tuviais ir katalikais.
11 Sausio 1914 m. laikys me
verta iš mūsų gyvenimo va
ba,,
456
—
458
Main
st.,
Ędpaklausė visi, išskyrus...
darbo stumia? Tautybė ir narių. Jeigu šiandieną mes' Apsidairę po mūsų ame tinį susirinkimų. Bus ren
ryti laukan. Tik gaila, kad nuostabus dalykąs! vieno
wardsville,
Wilkes
Barre,
tikėjimas, meilė Tėvynės ir dar nedaug priskaitome rikiečių brolių
gyvenimų, kamas naujas komitetas ir
gestai-buvo labai juokingi socijalistų
laikraščio reBažnyčios.
Tuodu dalyku svietiškų intelegentų kata- mes pamatysime, kad vis svartomui įvairus kuopos Pa.,
(nuolat
graibėsi
apie
«<«i'
dakt
„
ri
^
klu
.s vjsą ,aik;>
organiškai nebeatskiriamai likų, tai artimoje ateityje kas siūlo čia mums katali reikalai. Atcikiti visi na Kasos Globėjai: Marty
lyg muses gainiodamas) ir rūkė cigarus ir sėdėjo su k<
sutapo mūsų
gyvenime ir įneš jais jau tikrai galisime kams puikių ateitį. Sukru- riai ir atsiveskėt naujų kan nas Kadzewskis, 2118 W.
sakinių nemokėjo tinkamai j purė. O tas redaktorius dai*
vienas be kito negalėtų gy- pasidžiaugti.
20th St., Chicago, HL; M.
timas organizuoties katali didatų į narius.
surišti,-, matyt nebuvo kaip
vuoti ir plėtoties. Iš katali- Pažvelgę į mūsų tėvynę, į kų moksleivių, ruošimas vie
Milukas, 2758 E. Pacific st., reikiant prisiruosęs toliau, giriasi, kad esųs labai mo
kytas. Bet kaip mes žiūkybės perdaug gero mūsų jos kultūros ūgį, mes pama- nuolių mokytojų, steigimas 58 Kuopa Curtis Bay, Md. Philadelphia, Pa.
išėjo
ant
scenos
draugas
^ai spėjame, kad jitauta patyrė
kad galėtų tysime, kad jau ir šiandien lietuviškų parapijinių mo laikys pirmų Bertaininį su Knygius — Kun. S. J
kuomet
nors
jos išsi- visur persveria
katalikai kyklų, atbudimas katalikų sirinkimų sausio 11-to d., Stručkus, P. O. Wanamie, Naujalis su monologu- apie gaį turbūt visai mažo mokpusantro colio ilgumo, kurio sj0> bad įp užsilaikyti mai>
žadėti. Ji prijungė
mū- Katalikų vedamos ir palai- Federacijos—visa tai duoda 1914 m. 2-rų valandų po pie Pa.
vardo nebuvo galima nu dagiai nemoka.
sų” tautą”prie vakarų Euro- komos visos mūsų didžio- viltį lietuvių katalikų įsigalė tų pas Kuopos raštininkų Dvas. Vadovas — Kun J
girsti, (programų nebuvo).
J. G. Vijurl
pos civilizacijos, tsušvelni- 8i°s draugijos “Šv.'Kazi jimo Amerikoje. Tam rim No 2 Hazel str.,
Meldžiu Dumčius, P. O. MineraviVe
Atliko silpnokai. Po to vedė
no mūsų būdų ir papročius, miero Draugijų”, (10.000 tam ir pozityviam katali visus narius
atsilankyti, Pa.
jas perstatė kita tūlą BagoBaltimore.
Baltinu
nurodė mums platesnius šie- narių) “Saulė”, “Žiburys”, kų darbui atsverti mūsų so nes turim visus metinius rei
čių vėl taip-pat
iš kokio lietuviai labai yra pamė{
kius ir idealus ir tokiuo bū “Rytas”, “Blaivybė” (40.- cijalistai galėtų tik parody kalus sutvarkyti, o ir nau
ten universiteto, kurs skai scenų. Lig šiol čia dažj
du išspaudė ant mūsų dva 000 narių ir kitos), kątalikai ti savo pliovones po laikraš jus atsivesti prirašyti prie
referatų ant temos “Lai vakarus suraukdavo t<
sios nebeišdildomų
žymę. vadovauja mūsų kooperaei- čius ir triukšmingas, negu S. L. R. K. A. kuopos rašti
TEATRAS. tė
mė”, naudos mažoka. Ne- liška draugija ir Soči jalu
Už nutautinimų didelių plo- jose; tas pats yra ir su apau drias prakalbas. Bet tuo jie ninkas.
ingijome nei noro laimės ieš kuopa. Diabar susidarė
Studentų Vakaras.
ti/ mūsų tėvynės mes nega- da. “Pirmeivių” laikraščiai, jau suspėjo atgrasy ;i nuo
A. B. Rądauskas.
lėtume kaltinti Bažnyčios, einantieji Lietuvoje visi savęs visus ritntesniuosius
Minėtas vakaras atsibuvo koti, nei žinių, kur ir kaip trečioji mėgėjų-veidinte
jų galima būtų surasti. Po kuopa, nuo anų dviejų
tik tuos nevertus
Jos tar- krūvon sutraukti nesuskai- lietuvius
ir remiasi vien 84 Kuopa Meriden, Conn. sub., gruodžio 27 d., Juozo
ne- prigulmingų ir žadi
■ue, lenkų kunigus,
kurie !t.vtV “ 7000 skaitytojų, tuo tamsesniasiais ir pakirku laikys metinį susirinkimų Jukniaus svetainėje, 4837 to viena svetimtautė
nors ir prisidengę Jos var-itarPu lictavi<» katalikų laik- siais mūsų ateiviais. Lie 4dienų sausio m. po nume 14th str., Cicero, III. Pareng blogai skambino ant piano, 3 d. 1913 m. Lietuvių
du, bet elgėsi kaip Uk prie ™S<siai (Lietuvoje einantie- tuviai šiandien jau pamatė rių 62 Pratt str., draugai, tas L. M. A. S. 1-irios kuo Toliau turėjo prakalbų stu salėje suvaidinti “B}1
dentas. Dargužis iš North- linų
markos” (tai
šingai Kristaus mokslui ir ji), aplamai apskaičius, turi jų darbo vaisius: daugelis malonėkit atsilankyti į virš pos. Iš apsigarsinimo buvo
westem universiteto
ant dcklemaęijos). Grynas
Bažnyčios dvasiai. Taip-pat nemažiau 26.000 skaitytojų. jaunimo ištvirkinta, suar minėtų susirinkimų už ne- matyti, kad tas vakaras bus
mokslei nas skiriamas sušelpti
„galėtume kaltinti katuli- ĮVisa
kadmu dytos išei vybės pajėgos ir pribuvimų nutartų yra baus kokiai nepaprastas; savo temos “Lietuvių
pakvietime daug publikai vių siekis” savo trumpoj nam neturtingam moki
kų Bažnyčios, kad baudžia- s’l tautų yra giliai katali- užtraukta gėda ant mūsų mės 50 c.
Rašt. D. Stokonis. žadėję, bet turiu tarti teisy kalboj nedaug kų tepasakė, viii. Tikimųsi, kad geras
vos ir politiškos priespau- kiška ir nori tokia pasilikti. tautos.
kų, pasa karo tikslas pritrauks)
bės žodį, kad publikų apvy bet ir iš to
dos laikais ji mažiau galėjo Ma»» pirmeiviai, matydami Mūsų artimieji kaimynai
jų pakvietimas. kė, negalima buvo tų mok maža publikos.
auv.ikti mūsų kultūrini- katal,k» vla®«
I»; iš lietuvių
Susivienijimo 42 Kuopą Brooklyn, N. Y. lė. Štai
■aur ir dorinimui negu kad sieekhna, moka Uk rūstauti svyruoja. Ir visuomet, tur laikys bertaininį susirinki “Viengenčiai ir viengentės: sleivių siekio suprasti. Nes “Motynėlės” valdybog n«
dabar gali, nes ji pati tuo- ir
m.OsV veikėjus, būt svyruos. Neturėdami mų nedėlioję sausio 11-tų —nuoširdžiai kviečiame Jus tarp kitko, pasakė, kad Lie Pirmininkas — Kun V.j
miet juk buvo suvaržyta. Te-]Bet tu katalikai neatboja, po kojų tvirto pamato, jie dienų tuojau po sumos, baž atsilankyti minėtan vaka tuvius moksleivius į krū gilia.
£31 S. 4th str., RrkW
čiau ir tuomet jos padaryti Amerikoj šiandien, dar links tai prie socijalistų iš nytinėje salėje: visi nariai ran, nes tam lygaus Cicero vų vieniju “mokslas”. Mano Raštininkas — Kun. M. A.
ir nė vienas nuomone Lietuvius,, kaip kauakas.
mūsų tautai nuopelnai yra trui*uti bl<*>a"> “P* LlPtu- susivienijimo, tai prie kata privalo pribūt užmokėt ber dar nebuvo,
taininę, ir . norinčius prisi- dar nesapnavo apie tokį ma moksleivius, taip ir papras 443 Pak avė, Bridgeport)
yra labai dideli. Atsiminki-Afiū katalikų na likų.
s
lonų iškilminga
pasilink tus žmonės vieniju krūvon Kasininkas — K tin. A.
me tik darbus dviejų mūsų vangumui suspėjo sustiprė- Mūsų susivionijimas turi rašyt atsivestie.
225 High st.,
vvakupų M. Giedraičio if « ""ijaltatai ir laisvama- viršenybę tuo, kad čia visus Rašt. K. J, Krušinskas sminimą, kaip tik vien stu- senfiansia 'mūsų lietuviškų
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Skleiski šviesybę,
Tarp Lietuvių,
Blaškyk Tamsybę,
Iš jų namų,
jDvasišką, maistą
Tu mums gamink,
Kaip rasa leista
Žmonės gaivink
Kaip ąžuols tvirtas
Būk tarp audrų!
Vadovas skirtas
Del Lietuvių
Priešų urzgimas
Tavę, neišeis,
Jųjų plūdimas
Su vėjais nueis!
Naujuose metuose
Kloties geriausiai
“Draugui” aš linkiu
Ko nuoširdingiausiai

ne priima jūsų propoziciją
ir su pilnu noru padėsiąs,
kiek tik pajėgsiąs; būtų ge
S********************** *€♦*:«««♦€«*««*♦«**«**♦«*€«* riau, kad minėtoji kelionė
MAIRONIS IR JO “JAUNIMO GIESME’
neįvyktų pirm Velykų.
Kai-kurie mūsų draugijos ir lankymas smuklių blogai
Šimet Lietuvą švenčia 25 jau visa mūsų tėvynė iš
atsiliepia į blaivybės plati Kuomet laikas bus paskir
įstatų trūkumai.
meti; sukaktuvės nuo to miego būtų pažadinta tuo
nimą. Nes jau vienas užėji- tas, bus naudinga kreipties
laiko, kaip mūsų
didy sai met tos pačios Maironies ei
Svarbiausiais dalykas — tai mas į smuklę ir ten ilgesnis prie Monsignoro Raunzzi di
tautiečius prie
dainius Maironis pradėjo lės žadįs
turėti gerus įstatus (kon buvimas (pav. gėrimas ne Bianchi, jo Šventybės Čamsavo literatinį darbą. Jo naujų darbų,prie pasišven
stituciją). Kaip valstija ne svaiginamųjų gėrimų) duo berlano, kad paskyrus au
įstabios dainos jau senai timo. Štai ir toji “Jaunimo
gali gyvuoti be tvarkančių da
progą
intarti blai dienciją keleivių su jo Šven
skamba povisą. plačiąją Lie giesmė.” Jeigu šiandien ge
jos gyvenimą įstatymų, taip vininkus,
kad jie nepil tenybė.
tuvą, tečiau jos ir šiandien riausieji mūsų poetai rašy
lygiai ir draugija negali pa dą įstatų. Lietuvos blaivi Primk nauja užtikrinimą
nenustojo savo galingos gai tų jaunimui skiriamas ei
sekmingai pletoties be ge ninkų įstatai draudžia na mano augštos pagarbos.
vinančios jėgos.
rų įstatų, kurie nurodo riams lankyti girtybės įsta- R. Card. Merry Del Vai.
lės, vis viena ar Lietuvoje,
Vieną iš svarbiųjų Mai- ar svetur gyvenančiam, —
jos tikslus, veikimo sritis ir gas. Škotijos blaivininkai Būtų labai gerai, kad ir
ųrouies lirikos ypatybių yra jie negalėtų parašyti gyviau
kelius ir vidujinę tvarką. šitaip įrašė į įstatus: “na iš mūsų lietuvių atsirastų
tą, kad ji negalės nusibost
Kaip šalies įstatymai nuolat riai nelanko jokių girtybės bent vienas, ar du delegatai
ir tinkamiau, kaip tai para
kad tautai ji visuomet bus
mainosi ir gerinasi (ką ir!įstaigų, išskyrus svarbiau- pas Šventą Tėvą nuo mū
lygiai brangi ir nenustos šė jau gan senai Maironis.
Blai vy
“Girios Duktė kaip taisyti, nurodo pats gy-! sį reikalą, bet ne dėl gėri- sų tautos Pilnųjų
savo svarbos; nes jei ir Taigi pagerbkime tą mūsų
venimas), taip turi, plėto- mo, ^a(į įr nesvaiginamųjų niokų. Jei kas norėtų ir ga
sulauktume to laiko, kad didvyrį, nors atsiminę jo.
ties ir tobulinties draugijos gėrimų. jie vadavosi tuo, lėtu, tegul atsiaukia į Pil
VILTIS IR ATMINTIS. kimą, kad jų norėtum?
JAUNIMO GIESMĖ*)
Musų draugijos įaci į.en smuklė dažnai yra nųjų Blaivininkų Dvasišką
Viltis. Turtas ir gąlė bus įstatai.
Studentas sėdi prie
Užtrauksme naują giesmę, broliai,
įstatų
sako:
“P. vienatinė vieta, kur darbi- jį Vadovą, 46 Congrees ave.,
tavo Su jais visų šio svieto §43
stalo ir rašo. Žvakė bai
B. S-mas,
prireikus, pa ninkai gali išmainyti pini Waterbury, Conn.
Kurią jaunimas tesupras!
smagumų galėsi dastoti.
gia gesti. Ineina Viltis
taiso savo senuosius įsta gus, gautus už darbą (pėdę).
Netaip giedosme, kaip ligšioliai!
.
n™,u*.
Atmintis.
Ar
smagumai,
su vainiku ant galvos
tus
ir
išleidžia
naujasniuoKitas mąstysime dūmas!
tečiau
nenorėdami
duo
[AIŠKAS
Į
REDAKCIJĄ.
kurių
tada
datirsi,
bus
ki

ir stoja šalę jo. Par ki
sius. Taigi pagalvokime, ar ti progos intarti juos nepilDrąsiai, augštai
tokie
negu
tie,
kurių
jau
tas duris ateina Atmin
yra mūsų draugijos įstatuo dymuju įstatų ir nenorėda
Pakils balsai,
Westville, UI.
datyrei.
Ar
manai,
kad
gy

tis, nuo galvos lig kojų
pataisytina? mi šelpti smuklininkų biz
Išauš kita gadynė;
Laiškas į Redakciją.
venimo medis nešaf nors vie- se kas nors
juodai
apsirengus
su
Užgims darbai,
Mano
nuomone
juose
yra
nį, jie negeria
smuklėse Gruodžio 28-a d. 7-ą vai.
taure rankoj. Atsisto ną vaisių, kuris nepavirs į štai kokie trūkumai:
Prašvis laikai,
net ir limonėdo. Čia reikė vakarė ŠŠ. Petro ir Povilo
ja užpakalije studen pelenus prie tavo lūpų?
Pakils jauna tėvynė!
Viltis. O meilė su savo 1). Įstatuose nėra aiškiai tų atsižiūrėti į vietines ap bažnyčios salėje, atsibuvo
to).
Aušra naujos gadynės teka:
pasakyta, kokios yra narių linkybės, bet ką nors įsta laimėjimas dementinio žie
Viltis Ar esi nuvargusi, skaisčiu veidu gal ateis ir
Užšvis ir saulės spinduliai;
pavyzdžio predermės, kurį tuose pasakyti apie tai rei do naujai statomosios baž
siela žmogaus? Pakeiki akis! apsvies tavo nuliudusi, gyve
Juk nujautimas širdžiai šneka
nyčios naudai.
sako: “visi nariai privalo kia.
Kaip tamsi ir baiminga nak nimą. Meilė su savo malo
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai
Laimėjo No. 688. Laimė
kuogražausį duoti pavyzdį,
(Bus daugiau .
tis! Bet aušta jau nauja die niais sapnais, kus susilieja
Drąsai, augštai
jimas davė Bažnyčiai gry
praeitis, dabartis ir ateitis! savo pasielgimu”. Čia kal
Kis.
na.
Pakils balsai, ir t. t.
no pelno $176.00. Pasidar
Atmintis O kaip išauš, Atmintis (Dėdama ran bama apie pavyzdį, daromą
Ilgai miegojo mūsų žemė;
bavusiems prie išlaimėjiAr meilė visu pasielgimu ir nepasa
kas tada? Ar ji bus kito- ką ant peties)
Didžiavos vien tėvų kapais; —
niška, negu tos liūdnos tuš- užsiliks su tavim ilgiau kaip kyta aiškiai, kokį pavyzdį Amerikos Blaivininku kelio- mo ištariu nuoširdų ačiū.
Prašvis laikai ligšiol aptemę:
Su pagarba:
nė Į Rymą.
čios dienos, ką praėjo? (Stu praeityj? Kai ji dings, ar turi nariai duoti kas lyg gė
Didžiuosmės vyrais ir darbais.
Kun. K. Skrypko
dentas užsimąstęs
žiūri į pasaulis bus tau šviesesnis, rimo. §10 sako: “nariams Tarptautinis
Drąsiai, augštai
katalikų ■
Klebonas
linksmesnis, negu vakar? griežtai uždrausta šelpti
tolumą).
Pakils balsai, ir t. t.
Prieš alkolinis Susivieniji-'
. .Viltis Ir kaip nauja die (Ištiesia jam taurę). Ne smukles, kokiu nors būdu mas Milano kongrese nuta
Pamesk, tėvyne, rūbą seną,
na aušta, taip iš tavo da klausyki žmogau! Praeitis ar tai rašanties ant apli rė busiantį pavasari suruoš Redakcijos Atsakymai.
Kurį užvilko svetimi!
ne ateitis. kacijų,
bartinio vargo gal iškils di yra tavo, bet
ar kaip kitaip”. ti Amerikos visų tautų Blai
Tegu jį meilė sukūrena —Taurė-ženklas
tavo
žemiško
dis
darbas,
kuris
apšvies
Bet, sakysime, aš dar nesu vininkų kelionė į Rymą, J. GalinMčiui. Tamstos kores
Tėvynės meilė pakili!
tamsias minias ir paguos gyvenimo. Imki ją! (Stu šelpsiu smuklės, išgėręs pas maldauti dabartinio popie pondenciją dedame sutrumpinę.
Drąsiai, augštai
Neužmirškite mūsų ir toliau.
dentas ištiesia ranką imti). savo draugą stiklą alaus.
4J
nuliūdusią dvasią.
\ jPakils balsai ir t. t.
žiaus Pijaus
X ypatingo Girios dukterei. Hi tą iš Tams
neimk! Nes smuklininkui 1 - už tą
Atmintis.
Neapsigauk Viltis. Sustoki
broliai! Šalį jauną
palaiminimo, kad tuo būdu tos raštelių dedame j šitą numenj^
žmogiau! neklausyki tų šnab (Stumia taurę šalin) Pja- stiklą jau užmokėta ir jei gavus galingą įrankį blai Tamstos raštai mums visada mak
Pri žadįs meilės spindulys;
nūs.
ždėjimų! Kokį didj darbą kelki akis, pažvelgk į mane! gu ne aš, tai mano draugas vybės platinime.
Galybė meilės viską griauna:
esi atlikęs ligšiol? Ar ką nu Aš esu Viltis! Ans balsas že ar kas kitas jį išgers. Įsta Vliršminėtosios organiza-.
Žiemos ledus ji sutirpįs.
veikei svarbaus, kad būtų mės. Kaip žus žemė dėl ta- tai gi aiškiai nedraudžia iš cijos pirmininkas jau gavo
Drąsiai, augštai
3j
; užsimokėję už ilgas vargiu- v®®> pražus ir anas balsas gerti jį ir man. Tiesa, įsta
Pakils balsai ir t. t.
atsakyma nuo Šventojo Tė
KAIP NUODAI.
(Studentas sukasi prie jos) tų §2, nurodantis draugijos
gas darbo valandas?
Ranka mus spaudžia geležinė,
vo, pritariantį jų sumany
Viltis Garbė ir pagyrimas Aš esu dvasia, ateinu iš ten, tikslą sako: “Tikslas platin mui, kuris štai kaip skamba :
Krūtinę apkala ledais!
Žmonės, kurie laiks nuo
kur
nepabaigta
diena
ir
gal būti tavo. Sulauksi tos
p,'
Dvasia uždegkim sau krūtinę!
tyru
ti pilnąją
blaivybę tarpe “Vatikanas, lapkričio 12, laiko nepasidžiaugia
šviesa.
Ateinu
iš
Amžiny

dienos,
kada
vardas
tavo
Į kovą stokim milžinais!
oru ir saulės žibėjimu, yra
Ė
Lietuvių
Rymo Katalikų 1913 m.
bės.
Iš
ten
atnešu
tau
švie

skambės
pasaulije
ir
darbai
Drąsiai, augštai
Amerikoje,
tveriant blai Jo Šventenybės Sekretarija- nedaug liuosesni už kalinius.
są
ir
ramumą,
pakeiki
akis
tavo
ragįs
žmonės
prie
aug

Pakils balsai ir t. t.
Jus galite tai pasakyti iš jų
vininkų kuopas, steigiant tas.
r.
ir
matyki,
nes
aš
esu
Viltis!
štesnio,
prakilnesnio
gyve

Tas ne Lietuvis, kurs tėvynę
1
knygynus ir t. t....”
Bet P. Pirmininkė! Gavau jų sudėjimo spalvos ir blogo
(Studentas
tiesia
rankas
į
nimo!
Bailiai, kaip kūdikis, apleis;
kadangi nepasakyta aiškiai, Tamistos laišką, kurį man apetito. Jųjų virinimas, kai
ją,
o
atmintis
traukias
į
Atmintis.
Garbė!
Pagyri

Kursai pamįs, ką amžiais gynė
kad nariai nevartoja jokių atsiuntei,
pranešdamas, po taisyklė, yra labai silp
tamsumą
ir
išeina.)
Uždan

mas!
Tušti
žodžiai.
Iš
dalies
Tėvai
kraujų
lašais
brangiais.
-v
svaiginamųjų gėrimų, tad ir kad komitetas “Katali nas. Jeigu jųjų užsiėmimas
ragavai jųjų. Argi jau taip ga.
,
Drąsiai, augštai
;
galima visaip aiškinti tą da kų tarptautinio Susivieni nepavelija jiems išeiti tai
“Girios Duktė.”
užganėdino tavo sielos trošPakils balsai ir t. t.
lyką. Pagaliaus ištikrųjų ir jimo prieš alkolizmą”, lai je turėtų bent bandyti užlaiTas ne Lietuviu kurs liežuvį
aiškinama visaip. Iš dauge- kė kongreso Milane išreiš ti savo sveikatą ir stiprumą
KO UUDI BERŽELI?
Pamįs brangiosios Lietuvos,
gelįo, žmonių esu girdėjęs,
kė norą suorganizuoti kelio ir įgauti truputį spalvos sa
Kurs savyje užmuš lietuvį,
kad esą tokių narių, kurie nę į Rymą 1914 metais, pa vo veiduose. Jie privalėtų
Ko liūdi berželi, ko liūdi,
Tėvynės išgama pastos.
po biškį sau paveliją gerti
Ko verki nuleidęs šakas,
Kartaus
rodžius Jo Šventenybei tik vartoti Trinerio
Drąsiai, augštai
svaig. gėrimų, manydami, rą Susivienijimo meilę ir Vyno Elixirą. Šita sutaisą
Kam svįra žalieji lapeliai,
Pakils balsai ir t. t..
b
kad jie tuo nenusidedą pil- kad gavus jo palaiminimą. išvarys visas
Kam verki nuleidęs šakas?
išmatas, išTas ne Lietuvis, kurs jos būdo,
naijai
blaivybei.
Taigi
ge
Ar auštantis rvtas nelinksmin,
i
Aš gerai informavau jo kemšančias vidurius ir pas
Jos žemės dainų nemylės;
j
riausiai būtų į įstatus įra
Ai* gaila naktinės tamsos?...
Šventenybei tikslą ir norą katins visus organus dirbti.
Neverks, kad patįs sūnus žudo,
g šius aiškiai “draugijos na
Ko verki berželi jaunutis?
to komiteto. Šventasis Tė Jisai sutvers sveiką apetitą
Kas verta meilės ir garbės.
. . .riai
nevartoja
jokių
svaigi

t.......................................... :........ •
vas paliepė man pranešti ir sutvarkys virinimą. Jisai
Drąsiai, augštai
namųjų gėrimų.” Taip ir
— Jau aušta. Ir saulė jau tviska,
jums, kad jis su tikra malo- yra labai geras skilvio ir viPakils balsai ir t. t.
j
turi įrašę Lietuvos blaivi
Bet liūdna. Manęs neramįs diena,
Tas ne Lietuvis, kurs dar bijo
ninkai
toje vietoje, kur
Nors būtų gražiausia
Išsižadėt miegų nakties,
J
kalbame apie narių absti
.Verkėjui šakų negaivįs.
Kurs bėgs nuo triūso, kalavijo,
“ATEITIS”
nentų priedermes. Škotijos
Likimas nuo miško atskyrė,
Kursai didžiais darbais nešvies.
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
' i
lietuviai blaivininkai savo
Per tai turiu kęsti sunkiau.
Drąsiai, augštai ,
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams.
Kadangi visos
įstatuose
šitaip pasisakė
Čia saulė džiovina dirvonus
žmonijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiek
Pakils balsai ir t. t.
“draugijos nariai ir patįs
Kas dieną aš vystu didžiau.
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
Į darbą broliai, vyra į vyrąl
.
nevartoja jokių svaigina
Ir nors ir gegutė kukuotų
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyŠarvuoti mokslu įstabiu!
mųjų gėrimų ir kitiems jų
Nemėgsta sviruoklio šakų.
viškai tarnaus kulturiškie ms jaunimo reikalams.
Paimame arklą, knygą, lyrą
neduoda.
Apie
tą
klausi
Kada pasitaiko atlėkti
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
Ir eisme Lietuvos keliu! “ATEITOJE” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
mas, kuris prašosi rimtai jį
Kukuoja ant medžių kitų.
Pakils balsai!
Drąsiai augštai
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir ži
apsvarstyti. Čia Amerikoje
Ten gieda ir čiulba linksmai
♦*
Išauš kita gadynė!
nelių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
O man tai tik krankia varnai
esu matęs pilnuosius blaivi
Užgims darbai,
“ATEITĮ” iŠleidinės nuo Naujų Metų kooperativiška benninkus,
vaišinančius savo
Ir šakos man lūžta nuo vėjo
drvė
“ATEITIE” inkorporuota ant $25,000.00
pagal MassaPrašvis laikai,
Ir graužia man širdį skaudžiai.
svečius alkoliniais gėrimas
chuBCtts valstijos tiesų reikalavimą.
Atgims jauna tėvynė.
Čia vėjas po tyrlaukius laksto
Su tuo pavyzdžio klausi
ATEITIE” bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $1.50
Iš “Pavasario Balsai”
Man drasko žalius lapelius
mu yrk surištas dar ir ki
metams ir 85 c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrflbėžinės
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų/
Aš
liūdnas,
kad
miškas
vilioja
tas:
kokie
bus
blaivininkų
•VEIKINIMAfl LAIKRAŠČIO << DRAUGO”
“ATEITOS' galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:
Mažuosius gražius medelius.
santykiai su girtybei įstai
NAUJAIB METAIS.
“ATEITIS”
Aš ilgiuos ir laukiu, kad plieno
gomis. Mūsų įstatai drau
Draugas meilingas *
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
r-r?* sdžia blaivininkams
šelpti
Kirvis pakirstų kuogreičiau;
Draugas visų,
(kas
prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai)
smukles, bet nieko nesako
Nebreiktų ilgėjimo kęsti,
Būki laimingas
apie jų lankymą. Tuotarpu
Numirus bent būtų geriam
•n
pritirtas yra dalykas, kad
B.

© MUSŲ JAUNIMAS. ©

Blaivybės Dirva.

i

,& & G
Sausiu (Jau.) 1,

D it A j 3

1914.

duriy ligose, anemijoje ir
nervų silpnume. Aptiekose.
Jos Triner,
1333-1339 So.
Ashland avė., Chieago, 111.
Jus privalote turėti po ran
ka Trinerio Linimento.

J

25,000 Katalogų Dovanai
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Armonikų,

TANANEVICZ SAVINGS BANK

lntorUkij.

i...-!nnr.‘i O,.

h

Maldų ir kitokių kuygų.

kokios tik

randasi lietuviškoj kalboj.
Gražių
.loplerų laiškams
rašyti su puikiais
npsisl«iit\mals
ir dailiomis, su drukuotais upini; konvertais tuzinus 25c.
5 tuzinai už $1.(10.
Stornlnkums. ngeiit.'ims [»a įduodu visokius ta vorus
laitai pigiai.
fi
Adresuokit :

Paieškau
savo draugės
Aldutės Stokoniukės. Pa
eina iš Kauno gub. Vilkmer
gės pav. Sės i k p vai. Petį
nų kaimo. Girdėjau kad at
važiavo i Chieago, III. Turiu
svarbu reikalą. Ji pati ar
kas kitas
praneškite ant
šio adreso: K. Grigas, 63,
Porjtlaftid str., Cambridge,
Mass.

JONAS M. TANANEVIČIA, SAVININKAS

3249-3253

S0. MORGAN ST.,

Lietuviai šiandien rteturi tvirtesnės ir sauges
nes kankos kaip Tananevicz Savings Bank.

W. S. WA1DELIS.
112 GRAND ST.’

BRROOKLYN
N. Y.

Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai
vedama banka. Per 15 metų ši banka augo, kol išaugo
i didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lie
tuviai tik Tananevicz Savings Bankoj laiko savo pinigus.
Chicag iečiai atneša, o iš kitų miestų atsiunčia money orderiais ir visi geriausia yra aptarnaujami, visi,
gauna ant savo pinigų trečią procentą kasmet, ir visi
yra pilniausia užganėdinti.

TEATRĄ RENGIATE?

Jeigui rengsite teatrv, reikes tam tikrų
draupanų. Drapanos j
Reikalingas sumanus vyras
pirkti atsieina labai j
brangiai. Dėltogi no- ’
apie 25 ar 30 m. senumo.
Darbas bankoj e. Turi šne riu pranešti, kad aš esu atsto- j
vas: — Hooker-Howe Oostume
kėti lietuviškai, rusiškai ir Co. Kurie rendavoja visokius tam
lenkiškai.
' tikusios drapanos ir kittokius
Gera vieta tinkamam vy daiktus dėl teatru, balių, parodu,
rui. Paliudijimai reikalingi. tšokiu t. t. Su visais tam pana
giais reikalais kreipkities prie j
Rašykite:
savo tautiečio, kuris geriau su
G. P: M. F. D.
pras ir išpildys tamistų norus,
P.O. Box 576. Scranton, Pa. i Kataliogą prisiųnčiame dykai.
JONAS
j

J.

CHICAGO, ILLINOIS.

Pilniausią uzganedinimą gali duoti tik tokia
didelė, atsargi ir tvirčiausia Banka, kaip

TANANEVICZ SAVINGS BANK.

RAMANAUSKAS,

TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

P. 0. Box 58, Montello, Mass.

Kas norite turėti Dr. J. Ba
sanavičiaus ir .Martyno Yčo pa
veikslus

6X9

coliu

diduti.o,

AGENTAI:

“DRAUGO”

tr

io puiku sien r< kalendorių su
fd.iėju minėtu vyru paveikslais,
tas teatsišaukia pas mane. Kaš
tiitoja kiekvienas tik 25 eentaai
su prisiimt imu.

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS

|
Paduodame čionai surašą mū
.
rų laikraščio agentų, pas ku
Į
riuos gerb. “Draugo’’ skaityto
.

jai bei prenumeratoriai gali už\V. J. Stankfnas (fotografas) sisakyti Draugą” arba atnau
3452 So. Ilalsetd Str.,
jinti" prenumeratą.
Chieago,

III

Dabar Geriausias Laikas Pradėti Pinigu Čedyjimą

CHICAGO, ILL.

J. J. Polekas, 4608 S. Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington avė
Dailus Kambariai.
A. W. Radomski and Sons,
Ant raudos Elijošiaus Bankos 2257 W. 23 pi.
name, kampas AVood ir 46-tos
INDIANA HARBOR, IND.
gatvių. Tinka daktarui, advo
katui ar byle žmogui, kuris nori 8 B. Yasulis, 3604 Deodar st.,
CICERO, ILL.
švarių ir gerai įrengtų kamba
R
Baršis,
1424 S. 49th ave^
rių. r
Kun. A. Ežerskis,
Atsišaukite:
J. J. Elias, 4600 So. Wood str.

!.
jcsjfnt'zr .j’rr r

>r»

po

Veltui 2 Lotu Veltui ’
Naujų Metų Dovana.

BALTIMORE,
Jfcatiągiuą,
.
n*

Kas pasidės pinigus į Tananevičio Banką iki Sausio menesio
10 dienai, tam procentas rokuosis nou Sausio 1 dienos.
Tananevičio bankoj procentas ant padėty pinigų auga kasdiena. Nelaikyk pinigu kuperelyje, kur jie nie
kad neauga ir gali prapulti.. Dėk savo pinigus Tananevičio Bankon, kur tavo pinigai kasdien augs ir niekad
neprapuls. Ilgai nelauk. Šiandiena išsiųsk į Tananevičio Bankų kiek turi: ar dolarį, ar penkis, ar šimtų.
Tuojaus gausi Batikos kniūgutę ir galėsi rokuoties išmintingu ir atsargiu žmogum, kaip tikras Ameriko
nas. Neatidėliok
nes tai neatsargų.
’rO
'ant rytojaus,L--''
'
’’A
J

MD.

iltJI

752 W, Lezington st.
Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store
Athol,

CAMBRIDGE, MASS.

C. Kavolis: 75 Washington st.,
N0RW00D, MASS.

Jonas Peža,

KELIAUJANTIEJI

Jonas Kulis,

_

M. K. Petrauskas,

568 Pleasant st.,

Iz. Pupauskis,

M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,
Malonus Viengenčiai: Ar dar mo
kate randas kitiems? Jeigu taip, tai
Išrinkite jas į šiuos
keturkampius
taip, kad abelna suma išneštų 15. —
art® lygiai tiek. kiek rančos mokate.
Atsiųskit teisingą išrišimą kuogreįčįausiai, tai gausite nuo mus pilnnas

AGENTAI

WORCESTER, MALS.

Raudonaitis, 840 Grand st, Galima

nusipirkti “ Draugas“
kas savaitė už 6c. pas sekančius
A. Ramanauskas, 101 Oak st,
žmones:
Lawreao«, Mass.
Vaclovas Babavičius, 16 MyrBrooklyn, H. Y.

Kun. j. Halaburda, 1389 E. 21 si tle Str., Exeter, N. H.
Balauskas, M.,
119 Grand st.,
M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
Brooklyn,
N. Y.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė.,
k Peter Bartkevicz, 877 Cam
OLEVELAND, OHIO.
Vienatinė proga Jums palikti plluu j
hridge st., E. Cambridge, Mass
savininku parcelių visiškai uždyką ir V. Retinas, 416 N. Marshall st.,
taį tįktai prieš Naujus Metus. Pilną
Garse, Rev. Robert St. Patrick’i
PHILADELPHIA, PA.
gvaranciją gausite nuolatinaiu darbui
Bt. Charles, III.,
425 Panon it., Charch,
ir 4šstatysim Jums nuosavų namą antį*- Zaveckas,
Jankauskas, A.,
ju»ų loto aut mažų mėnesiuių išmoPITTSBURGH, PA.
kesėių. Prisiųskit Išrišimus, tai gausit
131 Marimmack st. Lowell, Mas*
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
tolimesnes informacijas.
Juozapavičius, B. 222 Berry st.,
Adresas:
PITTSTON, PA. >
Brooklyn, N. Y.
Sales Maueger Dept. D.
J.
Stulgaitis,
122
S.
Meade
st.,
132 Nassau str.,
Room 309
C. Kavolius, 47 Washington st.,
New York, N. Y.
WILKE8-BARRE, PA.
Cambridge, Mass.
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah su,
S. S. Pittsburgh, Pa.
Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duotų egzempii r
Mikalauskas, P., 248 W. 4th et.,
Severos Lietuviško Kalendoriaus 1914 metams. Jis nieko nekainuoja
So. Boston, Mass.
Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, rašykit tiesiogiai mums.
Milewski, J.,
166 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st.
Montello, Brockton, Mass.
ŽIEMINIAI KOSULIAI
Paltanavičius, M., 15 Millbury st
Worcester, Mass.
yra paprasta liga. Nevienam iš kenčiančių
Jonas Peza,
568 Pleasant st.
bus smagu sužinoti, kad
Norwood, Mase.
A. W. Radomski
and Sons,
2257 W. 23 pi.
Chieago, IR
SEVEROS BALSAMAS
A. Ramanauskas,101 Oak Str.,

Informacijas sulyg to, kaip likti sa-Į
vininku 2 parcelių, netoli New Yorko,
fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo
nių J įvairius biziųis, darbus ir pra
monę.

1

I

PLAUČIAMS

5"“"

Lawrence, Mass.

Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str.,
Bridgeport, Conn.

yrąs varbiausi gyduolė nuo kosulio. Numalši
na suerzinimus gerklės ir tuomi atneša labai
mielą palengvinimą ir ramumą pacijentui.

Užsimokėjus čia nepagarsin
tiems agentams prenumeratą,
męs neatsakome.

Kaina 25 ir 50 centų.

“Draugo” Administracija

Severos gyduolės parduodamos aptiekose viso
se vietose. Jeigu jūsų aptiekoriu negalėtų jums
jų pristatyti, parsitraukite stačiai nuo mus.

W. F. Severą Co.

CF.BAR RAPIDS
IOVVA

•‘DKAUOO
MAMOS

■PAUTO) V UB AAU
eioa KNTCKM:

L Fsblolė artos BstayM* ki
B.

Pere** Kardinolas Wieemaa, Vertė
Vytautas. Labai graži apysaka U
pirmutinių kriklčionybės amžių.
Kaina
«1.«
Oliveris Turistas.

Psrsšė

Charles

Dlckens, vertė Jvara KmBae.. Yjfc
tai labai graži ir interesinga apy-

saka. Kiekviena* norintis smagiai dieniui maldos. Kaina ....... 5c. Sekančias Knygas galima gauti 12. “Naktys”, E. Jungo;
13. “Kražių Skerdynė** —;
ir naudingai praleist laiką, nesigai Reikalaudami minėtų knygų, pažy
S. L. R. K. A. Knygyne:
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu mėkite knygos numery ir vardą, o vi
“Budas Senovės Lietnvių”, 14. “Europos Istorija”. —;
slapių. Kaina . i......... $1.OQ sada gausite tą, kurią norėsite. Agen Daukanto
15.. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy
;
S Kodėl neini lšpsėlnttas? Parašė kua. tams nuleidžiamo didelį nuošimtį.
Aloyzius J. Warol, J D. Vartė knn.
2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr. nės”;
Adresuokite:
V D. Dideliai naudinga knyga. e ».
16. “Diedai ir Gražina”, ver
Jena;
Sumuša visos bedievių argumentas
, "'
DKAUOA8
PUB.
OO.
prieš išpažintą. Reikalinga pasiskai
3. “Kelionė į Europą”, kun. J. timas;
tyt* kiekvienam Amerikoje gyvenan 9634 W. «7tb Stnct, Obioago, m. Žilinskio;
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
čiam lietuviui. Kaina
9Bc
18. “Prilipo Ožys Liepto Galą7.
4. “Kus. A. Burba”.—
i. Katriutė. Triveiksmia Dramos Pa
teatras;
,
veikslėlis it liaudie* gyvenimo. Len
5. ‘Medega musų vaistiuiukyatei’,
kiškai parašė Karvatova. Vertė A
19. “Jonas iš Kempės ir Šilko”;
D-ro Basanavičiaus.
Vėgėlė. Eiles endėjo A. Žalvarnis.
Labai tinke scenai Kaina
16c
6. “Lietuviška Kristomatija”, — 20. “Kandradas Valenrodas”,
5. Užkrečiamųjų—limpamųjų Ilgų liet
7. “Padėjimas Lietuvių Tautos”, vertimas;
plėtojimo budai Ir kova su jomis
Ruptura
21. “Dogmatas apie Pragarą”;
Parašė Dr. A. L. Uraičiunas. Knyga
lietuviškai ir maskoliškai;
Varikocelė
reikalinga kiekvienam šeimininkui
22. “Lfetuvių Trakiškos Studi
8. “Rankvedis Senoviškos Isto
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
Prapuolus
Pajlega
jos”, Basanavičiaus;
ti nuo dangelio ligų. Kaina 16*
rijos”, kun. A. Miluko;
I. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
JUžnuodintas
23.
“Gramatika”, Kraušaičio.
9. “Pajauta” vertimas;
brio įduotas tautų kongresui Londo
Adresas:
ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas
it šios knygutės eis Lietuvių Infor- ATIMA TAUVYRlŠkuM Ą 10. “Petras Žemaitis” vertimas; Rev. S. J. Struckus, Wanamhą
11. “Medega Sim. Daukanto Bimacjoe Biurui Paryžiuje. I Dalia.
Pa.
jografijai”;
Kaine ......................
10c.
'
VI
....
II Dalis..................... 10c.

BUK VYRAS!

T. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vata Buk Išmintingas
delis. Lenkiškai parašė Kazimlerr
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinke
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
Lik Sveikas.
rams. Kaina
10c
I. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kiemo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Karna
10c
S. Apsvarstyk! Atlicusiems misiją pa
minkėli*. Parengtas lt gerbiamojo
Tėve Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų. Aitą knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži
miero pamokslus. Kaina tiktai 5c
10. Katekizmas apie Alkoholių
it
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
tai labai naudnga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
Dr. O’Malley Budas
valo perskaityti. 89 pusi. Kai Visados ltgydot
na ...............
5c. išbandyta per SO matui
Bs palUo Ir vaistui
U. Tiesos Codla Bocialletemc Pa
Mano palias: lžrastas
rašė Kunigas.
tik mano ofise,
Aite knygutė parodo, kokie yra PASAKONaudojamas
A: Darbininkai,
pas
musų socialistai ir kokias ginklais ka mane dirbo, gali sakyti kadkuria
jis žino
noja ra bažnyčia. Butinei tori ją mane metodą ir pagal ją gydo be opeperskaityti.
Kaiše lOe. racljoe, gal jie pamėgdžioja ir mano
Bet . ra tik vienas Dr.
1A Ar Kristau tarėjo brolių Ir ee- ■raštui,.
O’Malley Budas ir naudojamas tik
mano ofise.
Perekaitęe Alų kaygužą, geli drąsiai
Ai aegarsinu jokiu Ligonių Grostot į ginčus.ra bedieviais apie Ma
matų,
kadangi ąteilankymas į mano
rijos nekaltybe
Kaina 8c
ofisą
parodys
kad tūrių dau
14. Vienuolinė Luome. Sykiu su trum gybę Gromatų Jums,
nuo išgydytų Ligonių
pais patarimais apie paiaukimą ku U visų pasaulio kraštų.
nigystėn. II anglų kalbos vertė
kun. 1*. Saurusaitis. 196 puslapių Dr. Alex. O.Malley
Kaina ................
95e.
158 \Yashington St.
15. Apaltelyetės Maldos Statutas. Yra
Wilkes-Barre’ Pa.
tai naudinga knyga organiravlmui
Apaitalystės Maldos Vienybėje Sal Kur IJatuviikai ,* Lanlriikai haltam* Ir raJtoina
Musų ofiass yra garsus
30
džiausios V. Jezans Alrdles Broli
jos 139 pusi. Kaina .............. 96c. mėtų daktaravimo WilkeK
16. ApsAtalystės MaMeg Pamaldos. U mieste. Pasiųsk 2c.
angliiko^^^^ kua P flstirusaitis. tursai knygutę apie
Klck’i
pirmam penkta- kai.

ANT ISMŪKESCIO PO 5 CENTUS KASDIEN
[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencugėių [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin
i arba Waltham, gvarentuotas 20-čiai metų.
| ženklelį atsakymui:
Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas
Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos

AMERICAN WATCH COMPANY
343 E. 9th St.,
Ncw York, N. Y.

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VISIEMS
LIETUVIAMS

MOKSLEIVIS

'VIENATINIS AMERIKOJ E LIETUVIŲ KATALIKŲ W
MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠT IS, LEIDŽIAMAS A.L.R.K. MOKSL. SUSIVIEN. L ĖŠOMIS KAS MĖNUO.
Paremkite, brangus tautiečiai, musų jaunos, tik-kų atgy
jančios moksleivijos, organų. Skaitydamirta lakraštį, susipa

žinsite arčiau su musų moksl-vijos idealais sų jos troškimais

KAINA METAMS TIK $1.00

Vienas numeris siunčiasi a s yra pamatyti veltai.
Kreipti* reikia “Moksleivio" Adminiaraeiįon tokiu adresų:

Mr. JULIUS KAUPAS,
INCOLN AVĖ.

l

VALPARAISO. IND

J

a

draugas

•

Sausio

Bell

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

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

Dr. A. L. Graičunas

System

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST.,

3I

3BE

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

TIK $28.00 I EUROPA

BONA MORS

ReKularttki Plaukimai. Bevielis, Povan
deniniai Bevieliai Uarlaiai, Pigios Gele
žinkelio kainos)! Russil*.

URANIUM STEAMaHIPCO.LTD.
Kajula $45.00.
. New Yori
Chicago
Philadelphia
Minn e» poli*

.
.

,

.

.
.

.
13 Broadway
140 No. Dearbom St.
422 So. 5th Street
•
37 So. 3d Street

Žemiausios kainos iš Europos

SODALITY

First Nationa
BANK,

SUVIENYTO VALSTIJŲ PADETUVE
FONDU

PLYMOUTH, PA.

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.
Augščiausio Laipsnio Bondsu

STJAMES CATHEDRAL

savo

MONTREAL,CAN.

Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

Rašyk adresu:

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

A. OLSZEWSKI,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

13 N. Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

Ofiso valandos:

UiSALIN SU NUSIMINIMU!!!

Gramafonas ant išmokesžio 10c.

kasdiena.

3315

.
"

Sus ‘rekordus Lietuviškus, Lenkiš- .į
kus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka- jį;
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- (c
sos ženklelį atsakymui:

Padėk savo pinigus i
i j MARCHANTS BANKING
‘ TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi draugų, ku
ris bus su jumis reikale.
Ši banka dėkuos jums už
byle padėlį, kurį jus padė
site arba prikalbinsi savo
draugus padėti.

Bankų yra visados sau
giausia ir geriausia
vieta
laikyti jūsų pinigus. Jūsų
pinigai bankoje uždirbs nuo$ šimti ir darys draugų dėl

ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekt li
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street

D. M. Grahaoi, Frez.
D. F. Guinan, Ižd.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

Chicago, 111.

Joseph J. Elias, Savininkas,
susišnekėti lietuviškai.
j 4600-4602 S VVood St. Chicago, III

Užsiraiyt "katalikas” galima kiek
viename laii
Rašykite tuojaus, o
gausite vieną
ataliko” numerį pa
matyti veltui.

'
į
|
!

$

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan St.,

Chicago.

!
I
I

Lietuviškųjų Švento Kazimiero.

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių šly
nu pradinė mokykla ir angštoji mokykla (High Schoo ).
Lietnriškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimai. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: maži k a, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
Šiuo antrašw:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago,

X?400—000000 o

o oooteeoeenoa ***——«
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Oliveris Tvistas
CHARLES

į

r Du-kart

Yra +ai stora knyga, turinti 520
o

puslapių,

Laikraštis

First National Bank

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

Kiek

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

ga

Savaitinis

Westville, III.

“SAULE”

Pradėjus skaityti, sunku

yra atsitraukti nuo knygos.

*Jį

Gydo pasekmingai Įvairiausias ligas.
Telefonas 116,

Yra tai labai graži ir interesinga

apysaka.

rover 285

Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

JONAS KMITAS

kainuoja

W. D. BOCZKOWSKI — C0.

TIKTAI $1.00

PUBLIC SOUARE

- Wilke8-Barre, Pa.’
UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS

$375,000,Of

Perviršis ir nepa

490,0C0 6f
Už sudėtus pinigus nok' 3-ftą

dalyta nauda

Mahanoy City, Pa.

nuošimti.
WM, S. Mc LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

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

‘

t

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

DRAUGAS PUBLISHING C0.
1800 W. 46th Street,

-

Chicago, 111.

Rašyk tuojaus.

|LQXOD|

&
PAlN-EXPELLEl
BatUS Pat OU
49%ALCOHOL
F. Ai RICHTER 4

Co

\NEWYORK,

atlieku artie-Q

____ 1. A. Norkūnas
IM MELROSE, ST., MONTELLO, MAAS.

Jei Žinotum,

LDEN'S MILK

FOTOGRAFISTAS
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lako.

DICKENS

Lietuvių Kalbon Vertė

tiikai.

koks yra skirtumas tarp
tyrojo ir kitokio pieno,
visados imtum
Bordeno pieną

I

DR. S. BROWSTEIN

Angliškai Paraše

Man pavestus dar
bu*

FRED F. KLEKER
1645 W. 47-th St., Chicago

Vienatinis Lietavis Išdirbėjas

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, ve
liavu ir Karunu.

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

-

3i09 SO. MORGAN ST.,
Telephonas YARDS 5032
CHICAGO,| ILLINOIS

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

G. N. Postlethwaite,
iždininku.
Mandagus patarnavime*

M. A. Norkūnas,

Chicago, Mino

DR. M. STUPNICKIS

NAUJIENA!

^»!»*»*!»»i»*»ua**e*******>r

Plymouth National
BANK.

-

-

Priėmimo valandos: nuo 8’ryto ligi 11 ryte

vienas, norintis smagiai ir naudin

“Katalikas” yra 12-kor -'•\slapių, didelio formato ir sui^.yia
svarbiausių žinių iš Am&rikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas ietims $2, puseej metų $1.

Priimame pinigus | Banka užčedyjlmui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus i vi
sas dalis svieto pisrlal, greitai ir teisingai, o svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų linijų |
krajų ir ii krajaus, taips-i tikietus ant seležiukelių po visa Amerika ir Europa.
Musų Banka iidirba visoglus raitus ir dekumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai
ir per laiikus. Tik kreipkitčs viriminCtu antraiu

S
įį

9

Teleph. Yards

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

Dr. Bode & Co.

i SU SAVO PINIGAIS s

Kapitelius au perviršiu
$165.000.00.
233E. 14th ST., NEW YORK, N. Y.A
Šitoji Banka prižiurome
8u vienytųjų Valstijų vai
LIETUVIŠKA BANKA d**08- Mokft 3 nuožim&M
GftHrm
TOWN OF LAKE SAVINGS BANfC nuo sudėtų pinigų.

“KATALIKAS”

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

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta 'arba expresu

įį

Jeigu niekas negelbės nenustok vilties, Viltis yra viso amžiaus židiniu; viityje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panaeea yra
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė takstančiua žmonių, kurie visiškai
buvo nustoję vilties. Panacea geriau sias vaistas negalėj. Panacea gydo
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, uždegimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėji mą iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet y ra būdas išrastas Europiško daktaro.
Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje.
Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums.

DARYK DRAUGUS 1

Liberry Commercial Ge.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

RAŠYK ADRESU:

BRIDGEPORT’O.
-

Morgan (Street,

Panacea.

4552 So. Ashland Avė.

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c.
kasdien, tai išsiunsime Jums ant
išmokesčio labai puikų Gramafoną
sykiu
su 16 rekordais
(32 kavalkais) visokių dainų, valcų. mar 5
Sų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksit
TT
Gerumas musų gramafonų gvaran jr
tuotas kiekvienam raSyta gvaran- &
cija. Išsiųsime naujus specijališ- $

Ir paduoda daugiausiai gorų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso ivieto, o
prenumerata kaštuota metams US $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5(_

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrūbežiniu vaistu. Rccep- &
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant
4<=

i »

9 iki 11 prieš piet
2 „ 4 po
„
7 ,, 8 vakare

Kata-

liogo.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
Official 100

3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Lietuvys Daktaras

šių dalykų.

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”

“LIETUVA”

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

VIENYBE LIETUVNINKU

JUOZAS LESCINSKIS-

Gal nežinai kur ją gauti?

DR. IGNOTAS STANKUS

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

Reikalauk

žemiau

arba nusisukęs į šalį nuo telefono ragučio.

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

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

Priešai Olševskio Banką.

tokių tam pana

veidų nuo klausytojaus. Tas pats pa,ojus atsi
tinka kada kalbėtojas šneka viršui,

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Kukardų,

dų, Šarpų ir ki

zultatų, kalbėk tiesiai į ragelį aiškiu ir nuo

KAPITOLAS $100.000.00
PERVIRŠIS
$300,000.00
Didžiausia ir' .saugiausi*
Banka mieate.
Moka 3 nuošimčius bu<
sudėtų joje pinigų.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

Vėliavų, Antspau

UŽDĖTA 1864.

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

Ke

Išdirbėjas
purių,

telefonu, kati gauti geriausį re

Naudojantis

taikiu balsu. Kada kalbėtojas nusuka

Pervirszis $250,000.00

SAVINOS

CHICAGO, ILLINOIS

R. H. Morgan

LA SALLE & QUlNCY STREETS

DEL POSTAL

1, 1914.

Tel. Yards 3162

T. LUC AS

Kapitalas $l,000,000.60

(Jan.)

•W*JIS|i

Dr- RICHTERIO

.

PAIN-EXPELLER|
Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
Styvumus 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 vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklą
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tikrasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose
F. AD. RICHTER & C0.

74.80 WASHINGTON ST.,
NBW YORK, N. Y.

A. OLSZEWSKIO BANKA |
3252 So. Halsted St.,

-

Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicčgcje. £
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

.*?

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausiu sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus
a’lit lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus. nešančius 4. 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
bankose
e
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant nrkvSIUNČIA pinigus | Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Ros jos konsulio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant prcy.nto. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų ps sidejimą ir išėmimą.
Rašydami adresuokite kiteip:
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A. OLSZEWSKI BANK

3252 S< Halsted St.,

✓'

Chica&o, ii!.
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