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ir nemano stoti į karę, bet, važiuoti Airijos unijų'vado- ,
'li£T
kojų doros pamatas, į dauge
kaip iš visako matytis, ar vas Larkin, darbo sekreto
lį šeimynų įnešti nesutiki
šiaip ar taip turės į ją kiš rius Wilson, paklaustas apie
Šios
Kalėdos parodė mai, akyse kitataučių už
tis ir savo reikalus ten gin jo įleidimą, atsakė, jog tai
lininis aiškiu aiškiausiai, kad traukta gėda ant mūsų tau
ti; taip jau yra seniai sako prigulėsią nuo Ellis Islando "
mūsų tauta nebeturi bendrų tos. Ateityje graso dar dides
ma tų kurie mato . tikrą valdininkų. Viena tai paro
šventenybių, kurios visų bū nis pavojus. Pavojus ne tik
Meksikos padėjimą.
tų branginamos.
Kuomet lietuvio sielai, kuri gali bū
do, jog tie patįs valdininkai
katalikai garbino gimusi ti visai depravuota (ištvir
elgiasi kaip jiems tinkama.
Bulgarija.
Betlejūje kūdikėlį, mūsiškiai kinta,
Ką jie daro su ateiviais, tu
iškreipta), ne tik
*
Po
ilgų
vargų,
po
baisiai
soeijalistai ir laisvamaniai, katalikystei Lietuvoje, bet
rinčiais mažesnę svarbą žmo
varginančios karės, šalis
kaip susitarę, pabėrė savo ir visai mūsų jaunai kultū
nijoj visiems aišku.
pradeda
eiti
į
paprastas
gy

laikraščiuose
visą žiupsnį rai, kuri remiasi krikščio
venimo vėžes. Pačiuose Nau
Vokietija.
pikžodžiavimų
ir pasi- niškais pagrindais. Tad ir
juose
Metuose
atidarytas
Vokietija niekaip negali
tvčioįimu iš kataliku tikv- reikėtų i tą pavojų rimtai
J: Z"-'
parlementas
—
Sobranije
ku

•
<,•*»: :
.
išsipainioti iš pinklių, ku
bos ir jausmų “Keleivis” ne atsižvelgti nevien mūsų dva
ris
vienok
neapsiėjo
be
ne

rias sumazgė perdaug įšivy<S©
' -JOGOSE
pa si d rovėjų
etniškai ap siškiams, kurie ex ofieio (iš
> •' < <4. 'A 5 '. *''< ■ ■>;■ ■< ;X-A- y \
susipratimų.
Da^
prieš
ati

įavusi jos kariumenė. Tyri
skelbti, kad darbininkui Ka priedermės) turi ginti tikė
darymą parlemento
buvo nėjimai Zaberno atsitikimu
lėdos nieko daugiau nereiš jimą ir Bažnyčią nuo ’isų
girdžiamos
neprielankios apie kuriuos mūsų skaityto
kia, kaip tik diugusią be pasikėsinimų, bet ir visiems
valstijai kalbos. Inėjus ka jai tur būt dar atsimena, už
uždarbio dieną, tik praras- tiems, kurie neveidinaininraliui su savo motere ir vai ima dar svarbiausią viet^
ii
tu du doleriu. Net, rodos, ;„-aį rūpiuasi mūsų tautos kili
kais į parlemento namą, so Vokietijos politikierių tarpe.
rinitas laikraštis” \ ienybė į -f,ra Tikra kultūra be doeijalistai atstovai pradėjo Negana, kad teismas nu
Lietuvninkų ’ Kalėdų nunie-jrog jnJ< negalima, čia gi gra
šaukti “Šalin monarkija! teisė jauną ofieierį von Forlio pirnion lieton padėjo p.>so mūsiškiams tiesiog doTegyvuoja Republika!” Ka stnerį, bet išeina aiškten ir
(lulbįno straipsni, pavadin į inis išsigimimas. Vien ai
da karalius skaitė savo pra daugiau nemalonių Vokieti
tą “Kalėdos”, kuriame, mo- manavimais blogo nepatainešimą, tai soeijalistai nes jos kareivijai dalykėlių ir
kslo skraiste prisidengus,įgysime, pavojaus neprašalįtojo šukavę ir matydami, spėjama,
jog tai sukelsiu
skelbiama begėdiškai
Negalime
taip-pat
kad tas viskas neturi pasek-j udl.fl ateinaueią
savaitę
oziausios nesąmonės apie ’atsidėti vien Dievo malomės apleido
susirinkimą. |re£ehetagui susirinkus. ĘtKristaus gimimą, Jo mokslą. np Tiesa, Bažnyčios ir praKaialins nekreipė ant tojua ^iį)0S •įr daugelis laikPasak autoriaus Kristus! garo vartai nepergalės, ne
' kalboje)
m es paprastas žmogelis,
juaniai, bet į
u<
X CA(
jie gkll padary
-yti (ir daro; [
Sei'd -;..j
sius m Rumunija ir oern.-.
į t, atsto
faktą-' "Rvangėlijos, tai my- daugelį mūsų brolių nelai
Paveikslas 1, parodo generolą Liggett. Antras paveikslas pararo sukilėlių kanuo- ja, kurie esą jau geroje tvar-,ki|u(J Bet (as dar, pakoi k«,
tų, legendų, pasakų rinki mingais, gali žymia pakeli
koje. Derybos gi su Tuikija k.,jkul.įn sakomis, esą netienys. Delko p. Gulbinas
(įr kenkie), mūsų kultu les. 3 Raiteriai garsaus generolo Vilią.
greitai būsią pabaigtos. Iš- sa Dabal. viskas sukasi
perskaitęs, be abejo, pačių rai. Dievas gi padeda tiems,
priguli šalies turtas? Kaip ris guli pačioje šiaurinėje skyrus soeijalistus, visi kiti apj(, du kareiviu viršininkus
.Evangelijų ir nepatyręs, ką kurie ir patįs) nesnaudžia, ganizuoti kapitalas.
Apie kiekvieną iš tų prie augščiau minėjom, visi tur Meksikos dalyje. Mūšyje da parlemento nariai mielaip,dkį,dnką von Reuter ir.
sako apie jas rimti, bešalis-Keį. jįrj)a Turime rimtai iš
ki ištyrimai, patikėjo išsyk tirti priežastis tokio didelio monių ateityje pakalbėsime tų šaltiniai priguli svetim lyvavo skaitlingi būriai ka priėmė karaliaus pranešimą |S(.bad. Abudu iž p} kaltinataučiams. Ką tik ineksikonas reivių kaip sukilėlių taip ir ir manoma, jog jie stengsis m i už nelegali paveržimu
ir aklai Renalini, kuriuo jis išsiplatinimo bedieviškų raš plačiau.
neveiktų, jis susitinka su federalistų. Sukilėliai užgu darbuotas šalies naudai.
Zaberno gyventojaus laisvėnremiasi? Ir delko jis, nuodų tų ir būdus kovos su jais. Jei
Antras
paminėjimo
versvetimtaučiu kapitalistu. Jis lė iš pietų pusės. Kovoje žu
POLITIKA.
ir už prisisavinimą perdideprisišėmęs, nuodija taip drą gu pamatysime klaidų ar ap
_
tas
atsitikimas,
tai
apkaltini

nori
važiuoti
traukiniu,
turi
vo daug kareivių kaip iš vie
lės valios kaipo kareivių vir
siai tūkstančius skaitytojų sileidimo ir mūsų, katalikų
Meksika.
mas
bulgarų
pulkininko
Penaudotis
geležinkelių
kuris
nos
taip
ir
iš
kitos
pusės.
šininkams, eiti į privatinius
— į tą klausimą vargiai jis pusėje, — turėkime drąsos Šioj nuvargintoje šalyje
tevo,
kuris
buvusioje
ko

priguli
amerikonams
ir
ku

Daug
federalistų,
nematyda

namus ir areštuoti nekaltus
pats atsakyty. Tai mums pa- ic t(1 pl.isipažinti; 1K.a tik karės galo dar nesimato. Jei
voje
su
graikais
ar
tai
iš
rodo tiktai, kaip nelaiminga ligos pažinimas gali padėti mes pažvelgsime į šalies pa rio visi darbininkai, ypatin mi sau kitokios išeigos bėgyventojus. Abudu kaltina
baimės
ar
iš
suokalbio,
pa

gai mekanikai — ameriko go per ribą į Teksas val
muoju prie to prisipažįsta ir
me padėjime yra katalikys ją prašalinti.
dėjimą mes lengvai suprasi
bėgo
iš
karės
lauko.
Apkal

tė Lietuvoje ir kaip negiliai Pasekmingai kovai su be me, kodėl taip yra. Visiems nai. Jei jis gyvena dideliame stiją, kame juos Jungtinių
net giriasi. jog jie valdę
tintasis
nuteistas
keturiems
ji tėra įskiepyta mūsų dievybės platinimosi Ame beveik yra žinoma, kad Mek mieste, jis naudojas tram Valstijų kareiviai nugink
miestą sauvališkai,
įvedę
metams
į
kalėjimą.
Ne
tame
vajum,
kurį
intaisė
ir
valdo
luoja ir grąžina atgal į Mek
broliams, kad taip lengva rikoje — mums matosi, rei sika nors ir labai turtinga
karės teismą. Abiem už tai
svarba,
kad
nuteistas,
bet
ta

taip-pat
amerikonas.
Jei
jis,
siką.
išrauti iš jų širdies su šak kėtų:
gresia bausmė. Bet ne baus
šalis, bet jos gyventojai bai
moka skaityti, jis skaito prie Tikro skaičiaus žuvusių me kad teisine išsiaiškino mė čia svarbu. Svarbiausia,
nimis tikėjimą.
1) Sutvarkyti santykius siai vargingi. Nes kada Mek elektros ar gaso šviesos, kurį
Bet mums čia kas kita tu
niekas dar nežino, tik spren- daug dalykų, kurie parode, tai, kad kariuomenė pasiro
tarp kunigų ir jų parapijo- sikos inteligentai puikiai pa patiekia taip-pat
,
svetini- džiaut, pagal, dauguma
rėtų rūpėti. Visi Amerikos;
su-i'jog
d ® karės laikė patįs vadovai dė negeistinoje šviesoje ir
nų. Nesutikimai kunigų su- sipuošę, rengė įvairias pra
lietuvių laikraščiai, giestantaučiai. Kerosinas lempai žeistųjų spejama, jog ,bus) neprlde
r , disciplinos,'
y . ’ o ?pasek- kad visas dalykas prasidėjo
parapijonais, vienų kitais ne kalbas, gražias kalbas polikraujo vokiečių paglemžtoje šaly
tieji tą bedieviškąją sutarti
...
....
..
. iii" kitiems įo gvvenimo rei-lioKni didelis Sužeistieii rrta- !me to buvo baisus
tiku
susirinkimuose,
ne
vi, ,
.
raoai matus, ouzeisinji ma praliejimas.
—
įtikėjimas
dažniausiai
nę, priskaitytų gal iki 20!
. ‘ ... v .
. . . . .. įkalama
priguli jo paties
je, už kurią aiškiai užtaria
, v.
, ., , .
. paruošia dirva jinestikibi- sai užmiršo ir neturėjo laiko kraštui, bet iš žemės imamas to didelį vargą, nes nei vie
tukstancių skaitvtoiu. Prie r. •
., .. .
francūzai. Viena čia žemina
na nei kita pusė neturi suor
Jungtinės Valstijos.
kelti šalies pramonės. Tuo
jinai agitacijai.
jei ne amerikonų, tai anglų. ganizavę sužeistiems prie
laikraščių reikėtų pridėti
• Mums, kaipo ateiviams, mas kareivijos vardas ir ma
šalių
užinteresuoti pačiu laiku svetimų
Jei jis turi kiek pinigų ir glaudos. Juos siunčia per ri
visas bedieviškas knygutės, 2) Gyvai
jau gerai žinoma, kaip sun-, žinama intekmę
.
, žmonių.
....
'kapitalistai — amerikonai
taip uoliai visur mėtomas ir kovos reikalu ir jos būdais ir europiečiai, nesnaudė, bet nori juos dėti bankon, turi bą į Jungtinių Valstijų pusę, ku kol atvažiuoji j šią “auk- ak-v8u> 0 8ntras Kal> keltl “*
platinamas. Jeigu atsibusi katalikus darbininkus (pir patylomis griebė vieną šalies eiti pas svetimtautį, tankiau kame bažnyčią ir mokyklą to šalį”, (iana dažnai mūsų karė 8,1 >->-aneija. Tai vokieme, kad iš mūsiškiu ateiviu moj vietoj platinimas kata- turtų šaltinį po kito. Tas
frallcflzJ- Net didžiausis perdirbo į ligonbutį, bet kiek spauda priversta atsiliopti!'’ia,ra> 7Pac 81u0 la,ku’ ncp“
kišku
knygų
ir
laikraščių);
, . , . ,
*,
.
sakes turtas — kasyklos, sužeistųjų į tokį ligonbutį ant neteisingą Ellis js geidaujama.____
tik kelintas teskaito ką nors,
padare tai, kad daugiau neg -v ... .
...
‘ . .
3)
užinteresuoti
ir
para

į
.
,
.
.
v.
.
v
is tikrųjų, priguli ne meksi- sutalpins?
kiti gi vien salimui teikiamą
Yie-I..
RUSIJA,
lando
pasielgimų,
tris ketvirčiai sakes gvven- ,
. ?
.. ,
šviesą tesuranda, mes pripa- ginti į kovą mūsų katalikiš tojų liko beturčiais. Iš to konams, bet svetimsakems.
Po iešių dienų apgulimo nok tas sunkumas
vigl Rusijoj, pagal nesenai išduoto®
žįsirūe, kaip daug čia Ame kąjį jaunimą.
kad aPyHhaitos, pasirodo nuostabus au
pasitraukė, bet neapsistoja. &tai
išeina, anot amerikono poli Svidimų šalių turtai Mek sukilėliai
girnas kalėjimą ir kalinių skairikoj mūsų soči jai ist.ų ir 4) labiau priimti į širdį
sikoje
yra
labai
dideli.
Yra
yra manoma kad sustiprinę ir dabar laikraščiai
tiko Middleton’o žodžių, kad
v
ėiaus.
Pradžioje
1905 m. buv*
katalikų
visuomenei
Šv.
Ka

laisvamanių padaryta. Turi
spėjama, jog vienų tik ame-jHavo būrius vėl
sugfįšią. liesa jog valdžia neįleidžia 574S kalinių.
meksikonai
gali
kariauti
kol
Tai
buvo
prieš pat
me reikalą jau su visu pot- zimiero vienuolijos ir para tik jie nori, visi ją nuosto- rik.<,n'-1 Meksikoje turtas iš Kai,,
ten
bus
toliau ineiti Ne\v Yorkan vienam' revoliuciją. Gale 1906 m. c®viniu bedieviškų raštų, kuris pijinių mokyklų reikalus;
500,000,000 ikijsunjįu
Vienok Vengrų
žinoti.
pirkliui, nes jis ras apskelbė konstituciją ie
liai, tai žmonės. Turtas gi, liesa nuo
5)
steigti
naujus,
didinti
graso užlieti visus mūsų
1,
(MM
1,000,
(XX)
dolerių
Ki

kaip ten
nebūtų,
ša kana kada, dar namie bil-j Setuos mėn. 1906 m. Bo
kurį jie sunaikina priguli ne
išeivius, par juos gi skau ir gerinti jau esamuosius jiems. .Jie gali naikinti ge- toms šalims priguli taip-pat lis gero dar negreit tematys. damas dalyvavęs k(>kįoje;sinnko-pirmoji dūmą. Tuose pat
džiai atsiliepti ir į mūsų knygynėlius; juose ypač tu ležinkelius, tiltus,
diil,t..-j",!,naza- Ir> lS f'»»'”"«k™ ir Buvo manoma, kad sugrįžus ten dvikovoje. Žinoma, dvi.
•’ .
’
iki 7749. Pradzmje 1908 jų skaitėvynę. Jų veikimo igno rėtų būti turtingas rimtos ves, kasyklas, pirklybos js. Pramonės pusės žiflnnt Mek iš Meksikos Jungtinių Val
kova yra negeistinas dalyj,uvo 12591, o pabaigoje 1909
ruoti, nematyti, su juo nesi tikybinės literatūros sky taigas, bankas ir sau visai 9,k<” sostaPila .vra nc M(“k- stijų pasiuntiniui Lind, per kas ir mes jo neužtariame,lm. jau gįekė 20936. Gale 1911 m.
skaityti—negalima. Turime rius.
miestas, bet New simainys Wilsono politika, bet neįleisti žmogų vien tik jų buvo 29424, o pradžioje 1912 ji®
mažai tekenkti. Nes, išsky-. sikos
pripažinti, kad lietuvių at- 6) [steigti prie “Draugo” rus valdytojus didelių že Yorkas.
bet pasirodė jog jis nei no dėlto nurodo kokį tai ypa-j'lž»’Wo iki 32000. Toks spėrus kakrikščionijimo darbas buvo eentralį didelį knygyną, ku mės plotų, kuri dažniausiai Iš to viso kas augščiau pa-i mano to daryti. Nemano to tingą ateivių varžymą. Pa- bnių augimas gali būt tik išaiški
varomas atkakliai, nuosek ris duotų nurodymus, susta dirvonais guli, ir smulkius'Hak-vta galime išvesti, jog i daryti nei Wilsono
arti- rodo taip-pat sauvalę kai- namas įsigyvenusios biurokratijo®
valdimu. Didesne dalis tų kalinių
liai ir su pragarišku uolu- tytų sąmatas ir padėtų steig pirklelius, visi šalies gyven-!nuostabumo nėra, kad miausis patarėjas Bryan, kukurių valdininkėlių, kurie |tai politikoR prasikn,tp, iai suside,mu. Tas
darbas jau ir ti ir vesti steigiamus kitur tojai susideda iš indijonų karė ne tik k4 nesibaigia ris išsitarė jog nenorįs kad
dantjs iš geriausių Rusijos sūm$
šiandien pasibaisėtinus vai- mažus knygynėlius — skai kilmės žmonių, kurių b©t.ur-Ibet eina ž»auryn. Ką parodo i Jungtinių Valstijų piliečiai nors ir atsako prieš valdžią, —inteligentai ir studentai, kaip
Įsius rodo:
daugeliui niu- tyklas. Tam centraiiui kny tą galima tik savo akimis praėjusios savaitės atsitiki-mirtų už tėvynę, bet kad jie bet elgiasi kaip jiems patin augštųjų taip ir vidutiniųjų mo
ka. Nes kaip jau žinoma, paišeivių išstumtas iš j>o gynui įsteigti reikėtų auor- pamačius suprasti- Kamgi,ua* Pr^e
Ojinago, ku- tėvynei gyventų. Nors jioįėjus kalboms jog žadąs at kyklų.
V Ji

Sukruskime.

metė. Apsivalius nuo negeis areštavo, ir dabar sėdi kalė ir vietoje gyventi' dėl mei kursus suaugusiems. Pra
Vileika su šaka į Viftiių,
tino elemento viršmiuėtoji jime.
lės, jie gyvena dėl neapy šymas jau paduotas. Narių priimtas neseniai- dauguma
dr-ją pradėjo smarkiai augti J. Janušauskas buvo gan kantos.
priimta -apie 30.
balsų Peterburgo rajoninia
ir trumpu laikų gavo kele- doras vaikinas, šioj šalij iš
A. Ž.
“Viltis”.
me komitetę, dalyvaujant
Lekcija ir
tą desėtkų
naujų narių,,buvo septynis metus, ir bukitokių įstaigų atstovams.
Laisvantanes svajoja apie vo susitaupęs $1.800 dol.
South Barre, Mass.
Nemunėlio
Radviliškis,
Evangelija
Vokietija.
Pirmininkas savąją draugystę,
bet ar Ta.i reiškia, kad nebuvo gir- • Nesenai čia atsitiko nelai Pan. ap., lapkričio 3 d., buvo
valdybos katalikų mokytojų joms pasiseks ką suorgani- tuoklis, nei palaidūnas. Ve mė su jauna lietuve mote čia įsteigiamasis susirinki Naujamiestis) (Suv. <g.).
draugijos, prie kurios pri znoti, dar nežinia. Vislab, iį011įs neseniai buvę atly- rėle. Skubėdama užkurt pe mas Nem. Radviliškio jau Valsčiaus teisėjas Kudirka
HKMOJI NEDĖLIA PO
kaip kam nelink kęs išpažintį, tad ir likosi čių ji paėmė žibalo blėkinę nuomenės būrelio “Žvaigž pardavė savo ūkį 160 mar
deri apie 22,000 mokytojų žinoma,
TIRJŲ KARALIŲ.
gų vokiečiui Giršui, nors
katalikų, pasiuntė
popie sma.
palaidotas su bažnytinėmis ir inkišo 'į pečių, pildama, dės.”
Lekcija.—Rvm. XII, 1— žiui dėlei jubiliejaus metų . Kad palinksminus “Drau apeigomis iškilmingai. Ve kad greičiau užsikurtų. Bet
“Viltis”. buvo atsiradę neblogų lietu
vių pirkikų.
5. — Meldžiu jūsų, broliai, tam tikrą raštą, kuriame iš go” skaitytojus, nors pabai lionis paėjo iš Liubavo para dasigavus ugnis į indą spro
“Rygos Garsas”.
kad duotumėte jūsų kūnus reiškė
savo katalikiškus goje pranešiu gražų juokelį. pijos Kalvarijos pav. Suval go ir apipulė ją visą tuojau Radviliškis (Šiaulių ap.).
gyva, šventa, Dievui patin jausmus. Mokytojų draugija Bostone einanti cicilikų kų gub. J. N. taip-gi paeina užsidegė visos drapanos. Ne Gauta leidimas įkurti Šiau
Vabalninkas (Kauno gub.
kama auka, išmintingą jūsų tuo parodė, kad jos sąnariai “Laisvė” pasižymėjusi savo
iš Kalvarijos par. Suvalkų turėdama kuo užgesyt iš lių šv. Juozapo draugijos pan. aps.) Vargiai rastum
tarnavimą. O nebūkite pa nori drauge su bažnyčia dar- žygiais prieš mokslo draugi
gub. sužeistas J. P. paeina bėgo laukan bet ir nebegrį darbininkų skyrių.
našus į šį svietą, bet per buoties, auklėdami žmonė jos atstovus, kuri dargi iš
“Rygos Garsas”. visoje Rusijoje tokį smarkų
iš Kauno gub. žmonės, kal žo daugiau. Kol kiti pa
“anstolį”
kaip mūsiškis
simainykite j ūsų proto nau se savo tikėjimo meilės kalbo nėrėsi, kad atitrau
ba kad J. N. ir Lietuvoj matė jau ji baigė gyveni
jybėje, kad patirtumete, ku jausmus.
kus žmonės nuo aukojimo, yra užmušęs žmogų. Kokios mą. Buvo tik ištekėjus jau
Ramygala
(Panevėžio “Snitka”. Jis vis alkanas —
,
“Vienybė”. dabar pradėjo labai rūpinvis invirtęs. Apie jo begaliri yra Dievo valia gera, ir
bausmės sulauks kaltininkas na moterėle, kurią neatsar pav.). Lapkričio 17 dieną
maloni ir tobula. Nes iš ma
ties:” kas bus su tautos na matysim toliaus.
Turbūt gumas nuvėrė į kapus. Čia buvo “Blaivybės” skyriaus į11}118 protokolus nei nekalbėlonės, kuri yra man duota,
mais3’. /^ur"
102) yP*?)Worcestery iš viso pasaulio darbai eina menkai sunku susirinkimas. Tartasi, ka į^u nes jie. statomi.ten, kur
' sakau visiems, kurie tarp
ai jai rupi:” kas daryt. peštukai yra suvažiavę, kur naujai pribuvusiems darbas me surasti lėšų “Blaivy doras valdininkas ir nusis' tingai
piauti tingėtų. O jį — kiek
. jūsų yra, ydant ne daugiau
su pinigais, kurie sukolek-,^
taį jau susimušė gaut.
bės” namams pastatyti.
AMERIKOJE.
tuota tautos namams Anie-1 tai makaules susiskaldę.
išmanytumėte, kiek reikia
‘Vienybė”. vienas šešėlis gąsdina: ga
LietuviuA •/vra mažas burėna priminti jo žvėriškąjį pa
rikoje”. Gardžiai pasijuokę Worcesteryo lietuviams šios lis, niekuom neatsižymi, tik
išmanyt, bet ydant išmany
DRAUGUOS.
sielgimą su kancelerijos tar
Draugo skaitytojai, pasaky Kalėdos bus ilgai atmena pasigėrę pasipeša ir pakau
tumėte pagal blaivybės,'kai
West Lynn, Mass.
nais, kuriuos girtas iš kur su
kite “Laisvei”: a psik!
(VAIRIOS ŽINIOS.
po kiekvienam Dievas sutei
mos.
šius apsiskaldo. Bet nevisi.
27
gruodžio
š.
m.
Buvo
Bastenis.
grįžęs rodos dantims suės!
kė tikėjimo saiką. Nes kaip
Mažeikiai. Pas mus
Duok Dieve, kad to dau Yra ir gerų vyrukų.
i
parengtos
prakalbos
S.
L.
R.
,
.
.
.
v
.
a
^
Taigi
pora savaičių atgal
viename kūne turime daug
Bobon.
silanke
nekviesta
viešnia
—
•
.
x savo raštvedžio
• jgiau
pas
mus
neatšitiktu.
,
..
,
girtas
ant
sąnarių, o visi sąnariai ne K. A. 22 kuopos. Kalbėtojai Omaha, Neb. Kalėdas pra
skarletina su , savo
. . užsipuolė,
v . >. ,kad, tas
, • kan,
Lietuvis.
Vermauskas leidome labai gražiai Pirmą I
Vl drauge
, taip
vieną turi darbą, taip dau buvo 1) Pr.
Wanamie, Pa. Nors Wa- difteritu—krioksle.
Gi tre- L , .
, ,
.
’
. . v.
x .trybes netekęs net misisogelis mūsų vienu kūnu esa 2) Juškaitis — abu Brigh- dieną Kalėdų* turėjome
namie “Draugo” skaitytojų ciasis
čia neprietelius
taif ve,. (, kiti
, sako, kad
, ,, anstolis
,
r
me Kristuje, o kiekvienas ton’o Seminarijos mokiniai bažnytėlėje gražią orkestrą, Rockford, III. Šis mieste- yra ikvaliai, bet apie Wažmonių? tamsuma, kuri stu-i nušovęs,
v
,bet, tikrų
xi
• neMikalauskas. prie kurios mūsų 18 giesmi- bs vra labai švarus, smukžinių
paskyrium vienas kito są 3. buvo p.
namie niekad nieko negir i
mia žmones pirmiau kiaušy-! turiffle) Q km> reiRia dh^
Prakalbos prasidėjo 7 va ninkų puikiai savo giesme-į bų nėra. Gyvena čia dali
nariais.
dėt. 21 gruodžio buvo su
|ti
landą vakaro 1) kalbėjo Pr. mis pritarė.
giausiai švedai; yra ųema- rengti krūtomieji paveik visokių bobučių, o tik pas- X taį lllūgŲ angtolis mįega
Evangelija. — Luk. n, Vermauskas. Jo kalbos te Klebonui paprašius, žmo-l ža ir lietuvių, kurie čia turi slai. Rodė
juos kun. S. jkui kviesti daktarą. Vai- pav mi-lgll miestelio vįsį b^ma
buvo
apie
sveikatą.
Jis
nės deda pinigus naujam var savo parapiją.
Jos rei- Struckus vietinėje viešoje kai krinta, kaip niV(Sgaj^ig,, veik žydai be patento šin42-52. — Kad Jėzus buvo
nurodė
labai
nuosekliai,
stovi.
Ne
pui intąisyti. Jau 400 dole-įkalai gerai
dvylikos metų, nuėjo Juoza
_______
’ kuoja net jo kaimynai iš abė
mokslainėje. Rodymai buvo
žmonėms, rių sumesta.
buvo
mėginama
i senai
pas ir Marija į Jeruzolimą kaip užsilaikyt
. .
, -T
.
jų pusių degtine verčiasi,
labai gražus, publikos susi _.
vai. Naiunies-i*’ ..
...
,
šventosios dienos papročiu, ydant sveiki būtų 2) kalbėjo Čia lietuviai dirba dau-! sujungti visas Rockfor- rinko į 3 šimtus; daugelis net v. Liesnistvos
~
,
a.
x o ps gavęs tam tikrą mokes
I . nematąs
i '. Akcizn •»
o pabaigę dienas, kad grįžo, Juškaitis, jis kalbėjo apie giausiai skerdyklose. Už- į do lietuvių draugijas. Suma- verkė, matydami Jėzaus čio vap.,
Y’ Suv.
, . gub.. Šiemet, nį. nuduoda
vpac i rudeni
pasirodė ...
gani ninkas retai
x • xteatvažiuoja,
x v. . o
pasiliko vaikelis Jėzus, o apšvietą, nurodė kad žmo darbiai ne kokie: moka tikj nė Simono Daukanto draugi- kančią. Wanamie
. ....
girtybė
privalo kuodaugiau- 19 centų nuo valandos. Se- ja. Sutiko prisidėti prie Sądažna. ,varnų ligų cpide-!^ jr
ma> protuko!a
nepamatė jo tėvai. O ma gus
pradeda mažėti, žmonėliai
skkityt
laikraščius niau dar mokėdavo po 20 jungos ir kitos: Švento Mymijos. Taip antai, siltinėm.s
taį liudytojai atsi;
nydami, kad buvo draugijo sia
pradeda susiprasti.
ir
knygas,
bet
tik
sirgo ir serga pusėtinai amo Lakinėjaj nes žillo> kad nu<)
c. Geresnės vietas kaip vi- kolo dr., politikos klubas, Kasyklose
je, nuėjo dienos (kelią ir
užmušti du
sur,
taip
ir
čia
užima
kita-Į
Lietuvos
sūnų
ir
dukterų
geras
knygas
ir
gerus
ieškojo jo tarp giminių ir
žmonės: vienas italas, kitas nių; buvo Jr niiičių. Dabai !aldst(dk, kas peilis—negana
laikraščius.
Trumpai
kalbė

draugija,
Kanklių
daininin
llorįdams prįe ko prį_
pažįstamųjų. O neradę su
taučiai. Tik 2 lietuviu dalietuvis Juozas Žvingilas; vbikai plačiai serga taniais.
jo,
bet
visai
publikai
labai
kų,
S.
L.
A.
77
kuopa,
S.
L.
sigavo iki geresnių vietų.
grįžo į Jeruzolimą, ieškoda
pragyveno jis Amerikoje Žmonės mažai tesinaudoja ■ gįkakjldk jeį jau negauna
patiko,
ką
liudijo
garsus
R.
K.
137
kuopa,
Socijalistų
mi jo. Ir atsitiko, po trijų
Apie Kalėdas darbai suma
pagalba. Bet ii kaip, tai prikimba (ypač
beveik 30 metų. Buvo lais gydytojų
dienų rado jį bažnyčioje, sė delnų plojimas. Po Juškaičio žėjo. Atvažiuojantiems Šim “brančius’jaunųjų socija vas žmogus niekur neprigu- sunku jaja naudoties, kad prie „moterų) šitaip: nu\ a-į
dintį tarp daktarų,
klau kalbėjo Pi Mikalauskas. Ta kų gauti darbo. Yra keli listų ratelis r'ir T. Mylėtojų Iėjo. Palaidotas nešventin keliai veik visAs rudu© neiš- žiuoja šoiižiun una sframusantį jų ir klausiantį juos. sai kalbėjo apie draugijas ir biznieriai, bet jų saviškiai dr. kuopa. Visos tos draugi tuose kapiniuose be Bažny važiuojami, gydytojaus iš žiti sako: “jūs marijavitii
Ir stebėjosi visi, kurie gir Susivienijimą* nurodė kam nelabai palaiko. Sako, te- jos buvo išrinkusios po 2 tinių apeigų.
kitur neprisišauksi, kaip tikėjimą priėmėte, pote
reikalingos
1
yra
draugijos
delegatu
į
bendrą
seimą.
Bet
gui irjie eina taip-pat dirb
dėjo ji, iš jo išminties ir at
J. Š. iš Naumiesčio arba Sakių, rius negerai
kalbate, aš
ir
ką
jos
nuveikė.
Daugiau

ligšiol
draugijų
Sąjunga
nie

sakymų. O pamatę nusiste
ti.
ir vėl ne visiems jie priei protokolą
statau; kalbė
Suvalskietis. ko nenuveikė. Susirinkę St. Clair, Pa. pas mus lie nami —nes ligos
bėjo. Ir tarė jam jo motina: sia gi agitavo S. L. R. K. A.
siaučia kit, parodykit “brostvas”,
draugijų atstovai tik iško- tuvių yra suviršum šimtas
Sūnau, ką taip mums pada Paskui kalbėjo Juškaitis,
daugiausiai pas vargšus, o ir griebia traukti tikybos
apie
protą
gana
nuosekliai
lioja vienas kitą — tuo vis šeimynų, tik ne visi sutiki
rėli štai tavo tėvas ir aš
Worcester, Mass.
čia ir
gauna.
pas juos nėra arklių parvež ženklus,
gailėdamiesi ieškojome ta nurodė kaip žmogus turi pro Baisi žmogžudystė. Gruo kas ir baigiasi.
me gyveną. Jau 9 metai,
prisikabinti, delko toks mėTautą* mylintis. J. B. kaip parapiją tveria ir nega ti ir kišenius tuščias.“Viltis”.
vęs 1 Nežinojote, jog tuose tauti. Jam bekalbant pradė džio 25 d., Kalėdų vakarą
dalykelis, kas tai, “pazvalidaiktuose, kurie yra mano jo socijalistai kelt trukšmą. lietuvis Juozas Norkevičius
li sutverti. Susirenka susi
jo” juos nešioti ir t.t. taigi
Tėvo, reikia man būti? O Kiti socijalistai ėmė siųst 23 metų papiovė Jurgį Ja Shaft, Pa; Iš Shenandoah’ rinkimą, tai susipyksta ir Jaunimo laikraštis “Pa- bobutės, verkdamas meta
jie nesuprato žodžio, kurį klausimus raštu parašytus. nušauską 30 metų. Antrą J. rio apielinkes retai kada ma- išsiskirsto, o1 kaip kunigas vasaris”, einantis ligšiol sy-;gerklėn ką pasi galėdamos,
jiems sakė. Ir nuėjo su jais Jie norėjo ne tiek sukriti- Paliubauską mirtinai sužei tvtie laikraščiuose žinutė, atvažiuoja tai kunigą visai kį per mėnesį, nuo Naujų tik atstok, taip buvo Gatauir atėjo į Nezaretą ir buvo kuot, kiek pasimokint nuo dė; trečiam perpiovė ran nors čia lietuvių yra apščiai. išveja. Atvažiuoja pas mus Metų eis kas dvi savaiti. Pre čių ir Jeveniškių kaimuose
labai liūd kun. Kutas iš Shenandorio.
jiems pasidavęs. O jo moti kalbėtojo. Juškaitis jų vi ką, ir vienai moterei žandą. Jų gyvenimas
numerata Lietuvoje visiems Jaunimui gine net ir laikraš
sus
klausimus
išrišo
nuo

nas. Uždirba kasyklose pu
na visus tuos žodžius užlai
Parapijonas.
Tos
baisios
tragedijos
bu

metams 1 rub. 75 k., pusei- tį skaityti suėjus dviemsprakalbas
sėtinai, bet daugelis visą sa
kė savo širdyje. O Jėzus sekliai. Per tas
vo
tokia
istorija.
J.
Janu

Whitinsville, Mass. Čia metų I r. Užsienyje metams trims! Žmonėliai aimanuo
augo išmintyje ir metuose, prisirašė keli nariai. Kalbė šauskas pasikvietė J. Norke- vo uždarbį praleidžia svai
ja kas če bus toliau iš tokio
nuoširdų
ginamiems gėrimams. Dirb lietuvių yra tik 10 šeimynų 2 r. 50 k.
ir malonėje pas Dievą ir tojams ‘tariame
“Viltis”. “cenzoriaus,,'?! kiti sako kad
vičių į svečius. J. N. ateida
ačiū.
dami savo prakaite maudo ir 20 pavienių. Pas mus tam
žmonės.
mas atsivedė savo šeiminin
jam! protas pasimaišęs, ries
si, vakarais gi ir taip liuo- su ir svaigu. Laikraščių
ko vaiką, jiems ten besikal
Šiauliai. Naktį iš lapkr. neperseniai jo paties page
sų laikų aluje
maudosi knygučių neskaitome, tik
ĮVAIRIUS
ŽINIAS.
bant tas vaikas
pradėjo
21 į 22 d. nesusekti kol kas dęs šuo jį apkramtė taigi
KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
Žinoma kada jie apsvaigi ruduką ir baltutę temoka
pliaukšt
angliškai.
Tos
vie

piktadarįai išžudė visą krau-, ir dūksta. Argi jau Rusų
Boston, Mass.
na savo protą tuo nuodingu me garbinti.
Del Žemaičių
vyskutos
šeimininkas
pradėjo
vai

žydo Goldbergo' vyresnybė nebegauna tinlaBobon. tuvininko
Apie ką gi daugiau rašyskistimu—tada jie užmiršta
ką
barti,
sakydamas
aš
pa
šeimyną.
Vieną mergaitę'mesnio žmogaus į anstolius?
po kandidatūrų “Kurjer gį įg mūsų miesto, tariamosavo pavojingą darbą, ir liū
sakysiu
tavo
tėvui;
tada
J.
žydžiukę rado dar gyvą; ją negu painrišėlis karaimas i
Warsz.” gavo žinią iš Peter- jo,‘‘laisvamanių lizdo”, jeidną ateitį, jie nei nepagal
LIETUVOJE
N.,
pašok
js
trenkė
kumščia
Borgo, kad kun. prel. Ma- gU ne
juos pačius. Tik
tuojau nugabeno miesto li Tai matote, kokia betvarkė
voja taip nedorai gyvenda
į
stalą,
ir
pradėjo
ant
to
eulevičius ir kun. Pranaitis gaila, kad nieko
linksmo
goninėn, bet ji nieko ne Rosijos pakraščiuose.
mi, kas jų laukia toliau. O
DRAUGIJOS.
žmogaus
visokiais
žodžiais
Išeivis,
nesą kandidatais, tečiau į pranešti
negaliu.
Mūbekalba ir nėra vilties, kad
sulaukus
senatvės
visą
tai
kun. Karevičiaus kaudida- sų laisvamaniams pradėjo burnot. To šeimininko švo- labai skaudžiai
Kauno savitarpio Kredi pagytų.
Kiti visi baisiau Obeliuose pradėjo veikti
atsilieps.
to Draugija darbuojasi ga siai sudaužyti, kitiems net, telegrafas.
turą atsiželgiama tikrai, baisiai nesisekti. Jų laik- geris J. Paliubauskas liepė
Blogiausiai
tai,
kad
jie
savo
“Šaltinis'’.
jam
išeit,
kad
nemoka
ap

Jokia lenkų delegacija su raščiai čia smukte smunka,
na pasekmingai. Draūgija smegenis ištyškusios. Žudi
mokina gerti.
sa gr. Tiškevičių pryšaky jų pasisekimas, tai pra- sieit padoriai, bet jisai ne vaikučius
įsikūrė spalių 20 d. 1911 kai, matyt, buvo apsiginkla
Kūdikiai, dar maži būdami,
Naujas tiltas pas Mažei
neražinėjusi Ryman mine- eities dalykas. Ateitis tar klausė. Tad J. Paliubauskas
ingija tą negeidžiamų ligą ai met., o iš šių metų apyskai vę kaž-kokiais storais įran kius, sako, atsieisiąs 12
paėmęs
už
apykakles
išme

tiesiems kandidatams kenk- būt prigulės “Ateičiai”. Ir
kolizmą, o paskui ir jie seka tos (iki 1 lap. 1913 m.) jau kiais. Išviso išžudyta 7 žmo tūkst. rublių.
ti.
i į Labdarystės draugijos Vai tė ui durų be skrybėlės. J.
galima spręsti, kokiais dide nės, 6 žydai ir 1 katalikė,
Janušauskas > išnešė jam tėvų pėdomis. Čia paminė
“šaltinu”.
“Viltis”, dybą, kur jie turėjo pretenliais žingsniais draugija žen Goldbergo tarnaitė, kurios
siu
kai
jie
Šv.
Kalėdas
pra

skrybėlę ir pradėjo barti,
. siją viešpatauti, ne pakliusu Vilniuje, parapijoje šv.
svaigi gia pirmyn. Draugijos balan galva visų-baisiausiai
Bulganja. Neseniai auglį- vo ne, vįenas “draugas”. Va kam! jis jam padaręs gėdą. leido, prisigėrę tų
sas siekia gražios sūmos — daužyta, visi daiktai išvar
juodu
barties. namųjų nuodų, ėmė viens
fc.» Bulgarijos žymus kata-dinagi aw,i.|igtaį
neturės Pradėjo
^2
rublių (491.904 rub. tyti, visa kruvina. Žmogžu Rapolo, atidaryta prieglamkitam
sprandus
daužyti,
o
J.
Norkevičius,
išsitrau

dą lietuvių vaikams.
veikėjas Deagranges. hai^ Lį.tuvių
svetainėje.
74 k.). Draugijos sąnarių džių įlįsta per krautuvės
paskui
vieni
kraują,
kiti
aša

“Vienybė”.
kęs
peilį
dūrė
J.
JauVažinėjo jisai Bulgarijon ty- Nraiselai
laisvamanėms,
viso
labo
388
žm.
Draugijos
langą
į
virtuvę
ir
visų-pirrinėjimy daryti. Tas vyras N(.turėdamos užtektinai pa- nušauskui stačiai į širdį, ir ras lieti- Beje dar čia ran sąnariai atsako už banko
parsivežė iš Bulgarijos tokį jėgų, kad save draugija su- ant vietos paguldė. Ant to dasi ir “pirmeivių”, kurie veikimą visais 499.550 rub. ma, matyt, nužudyta tarnai Judrėnai (Bes. pav.). U
tė, kuri ten miegojo. Polici bažnyčios išvogta 3 puškąs
lermo atbėgo J. Paliubaus po intekme rudžio visus ve
japudį, kad bulgarę palinki- dlud™,
b„vo
Rygos Garsas”.
ja tą pačią dieną atgabeno- ir kitokių brangių daiktų.
į Katalikų Bažnyčią gi- sios prie “Lietuvos Duktė- kas. Žmogžudys puolėsi ant da pirmyn. Visuomeniško gi
į Šiaulius šunis šnipus, su
“Vienybė”.
įleidęs šaknis bulgarų vi- r(J Drauw,tės, po globa Mo- jo ir mirtinai sužeidė. Tre veikimo pas juos visai ne
Nemonaitis. Trakų aps.
anomenėje. Sofijos ir Pilipo- tįnos Švenčiausios”, bet toji čias atbėgo šeimininkas gin simato. Čia randasi dar ir spalių mėn. pabaigoj Ne- kurių pagalba ieško kalti- Šv. Zitos mergaičių drau
gija leidžianti kalendorių^,
polio miestuose veikia drau- draugija sumanė savo or ti savo švogerį ir tam per- kelios draugijos, kurios vi monaity buvo pirmas susi nikų.
“
Viltis
”
.
knygą, kur bus visokių ži
gijos, kurių tikslas platinti ^„iearija
apvalyti h- vi- epiovė ranką. Paskiausia at sai nieko neveikia, todėl kad rinkimas “Ryto” draugijos
nių, reikalingų ypač mer
sapratimą reikalingumo grįž
laisvamanes (o jų buvo ėjo P. sesuo ir tai perpiovė lietuviai nesutikime gyvena, skyriaus. Išrinkta valdyba.
Lietuvių
gelžkelis.
Min

gaitėms.
ti į katalikų tikėjimų. Pran- apie 15> g „„„ draugijos iž- veidą. Žmogžudįs tuojau su vieni kitus pravardžiuoja Nutarta įsteigti vakarinius
tauja- Penevėžys- Naujoji
“Vi

vijos pasiuntinys Sofijoje iš
sitaręs, jog nebusią
labai
nuostabu, jei kitais metais
daugel bulgarų paliktu ka
talikais.
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Vokietijos Augimas.
NAUJOS KNYGOS.
svetainėje. Koncertas buvo nybių. Mokykla busianti pa nas nematė ir nežino, kaip Neseniai Boston© kokia
(Telšių
pav.).
UI
Paskutiniu
laiku
Vokieti

Naujų Metų vakare. Žmo naši į senovės spartiečių mo jis išrodė —
Biblija,
tai esti visas
Valstiečiai pastatė dviem
tai moteris, kasžin iš kur
ja
nužengė
pramonijoj
dinių,
netik
lietuvių,
bet
ir
seno' /MIr.r »
augštais muro namus mokyklas. Paprasčiausias val
čia atkeliavus, atnešė į kle šventas raštas
kyklai, manydami susilauk-1 delį žingsnį pirmyn. Pagal svetimtaučių, tiek prisirin- gis būsiųs duodamas ir rei Rado žmogaus kūną maišė. boniją kūdikį po pretekstų, naujo testamento, į lietu
šių keturklesės miesto mo- statistikos suteiktų žinių ša-j ko, kad sėdynių vos pusei kėsią pėstiems keliauti ilgas New York.* Atrastas žmO- kad jį nori pakrikštyti. Ka viškų kalbų perstatytas, iš
kvklos ar progimnazijos To Hs auga visose pramonijos teužteko — kiti turėjo ato keliones, taip-kad jie ap-gaus, kūnas taip sudaužytas, dangi išrodė didei pavar naujo perveizetas ir devin
kia pat jau randas Sėdoj e, > šakose.
|vėti. Visi buvo patenkinti, sipažintų su tėvyne.
'jog negalima pažinti; jis bu- gus, tai jos pasigailėta ir tų karių
atspaustas, nuo
---—
.
vo
atrastas
maišė,
kuris
bu
suteikta, tuo tarpu, prie Britiškos bei svetimųjų
netoli Ylakių. Ylakiškiams Javų užauglius: kviečių nes viskas atlikta puikiai
rugių,
avižų,
miežių,
bulvių
Koncertas
susidėjo
iš
daina

,Magikas nužudė moterį ir vo padėtas užkaburyje tarp glauda, pagalba. Vadinasi žemių biblijų draugystės;
reikėtų pasirūpinti pas sa
kūdikį
.Clinton ir Broom gatvių. padaryta gailestingumo dar Berlyne 1908; pp. 848 -h
vę įsisteigti keturklesę mo- *r šieno, 25 m. laike, padidė- vimo, piano skambinimo ir
kyklų, kad čia pat būtų, ga-iį0 88^°» nors dirbamų.jų smuiko griežimo. Ypatingai
Cincinnati, Oliio. Robert Aplinkiniai gyventojai sako, bas. Bet būta tai nedoros 279.”
Įima vaikams įgauti viduti-kuikl*1 tepiisidėjo tik 6%. j atsižymėjo vyrų choras, A. Wilard., kuris sakosi esąs i matę, kaip du vyru jį at moters. Pasinaudojus iš va Atsimenu kaip syki mo-t
ni TTiftkMla reikia tik krein- i Auginime tų javų Vokieti- Brazauskaitė, S. Vileikaitė, magikas, šovė į moterį ku-|vėžę su vežimuku ir pametę landėlės, kuomet buvo pa kvtojas pasakė:
Liuterio
ries“prie ^klos
taip toly, kad į B. Ambrozevičius, dar jauri vešbutvje gyveno su juo, jį ten.
likta viena, ji vogtinai iš vertimas Šv. Rašto į vokie
klebonijos išbėgo, kūdikį te čių kalbų, sudarė pas vo
sybės Kaunan ar Vilniun. nei viena iš kitų šalių nega- nas smuikininkas Ig Ma- kaipo jo žmona ir jų mirti-1
Ii su jų susilyginti. Indo- karas ir jauna
pianistė, nai padėjo ant vietos. Tuo “Mona Lisa” sugrąžintas. nai palikus. Duota žinia po kiečius klasinės kalbos epoKaunas Broliai Tilmansai uūausia tai, kad darbininkų Rlz. Makaraitė.
pačiu laiku jis šovė į vienu Paryžius, Garsus visame licijai, kuri kūdikį indėjo į kų. Rėja, mes apie savu»>
stato naujų fabrikų, kurioje skaičius Pa8lllko tas pat8"! 1)au« prisidėjo - prie kon- mietų mergaitę, kuri buvu pasaulyje De Vinci paveik prieglaudos namų, o prasi sius Šv. Rašto vertėjus; kol
bus liejama rudi. Baigs sta-į. Anglių iškasime \ okieti-- certo rengimo vargoritnin- si moters duktė. Spėjama slas “Mona Lisa” jau su- kaltusių moterį ūmai sugavo. kas, taip dar negalime atsi
tyti ateinančiais metais. Ap- Ja stovl po Jungtinių A aisti-i kas y. Daukša. Lietuviai tu- kad esųs pakvaišęs.
grųžintas į Paryžių. Paveik Aut rytojaus buvo jos teis- liepti. Va, kad ir šis, mūsų
svnrstyta, kad bus galima1
T-būti jam dėkingi už tai.
slas buvo pavogtas prieš dirmas, kame kaltininkė prisi brolių reformatų devintas
į metus suvaitoti 8000 pū- £*?*“*. (
} J1.lskaSei
Pr‘ Uždraus neteisingus skelbi metu ir nuvežtas į Italiją, pažino prie savo kūdikio išleidimas savojo Šv. Rašto,
.
,
Į 240%daugiau negu pirmiau.
-------mus.
kaine jis ir atrastas. Vagįs apleidimo ir tapo nuteista be keliolikos virtinių viso
•‘VienyM”! p^e^ezies rud°s įskasune jr Įvairių dramos
veikalų Chicagos miesto taryba negalėjo niekur jo parduoti. vieniems metams į pataisos kių neaiškumų bei kalbos
<g( j pralenkė
liet
Jungtinės vaidinimai turi didelę svar- išleido įstatymų (ordinan- Paryžiun parvežus padėjo namus. Apie tų faktų ir teis- barbarizmų, daugiaus mums
Pumpėnai. Kinderčių kai- Valstijas. Nuo 1886 iki 1910
lavinime žmogaus būdo, ce), kuriuo užginami vi-!jį Tautiškoj dailės mokyk-mo nutarimų visi žinojo, ra- nieko gero nesuteikia.
me ūkininkas parvežęs iš gi- 'ni. Vokietija išaugo plieno iš bet nereikia užmiršti, kad sokie neteisingi
skelbimai j loj tokion vieton, kad būtų šė ir anglų dienraščiai, bet 5Ąj| daug iš to pasinau
rios vežimų šakų, vertė jas
an^ 1335%, Jung- įr muzikaliai arba kaip kai laikraščiuose. įtatymas už galima matyti, bet už jo pa- niekam neparėjo i galvų dos patįs vertėjai ir tie dėl
linės
valstijos
910% ir An-Į kurie vadina “margi vaka- gina skelbti neteisingai įvai matymų reikės mokėti. Su mesti ant kunigo kokį ap kurių tas raštas
ant kiemo su vežimu ir ne
buvo iš
glijų
154%.
Kitų
šalių
nei
ra
į
”
puikiai
atsiliepia
ant
tikėtai užvertė po šakom sa
rius išpardavimus — gaisri), rinktus taip pinigus išdalįs kaltinimų. Tai išdrįso pa spauzdintas, mes nežinome.
lyginti
negalima.
j
žmogaus
doros.
Tokie
marbankrūto, valymo sankrovos vargingiems italams Pary daryti vien plunksnos ban Galima tik tiek pasakyti,
vo 2 metų sūnų. Vaikas iš
Nuo
1890
iki
1910
Vokieti-gį
vakarėliai
pas
mus
dar
ir t. t. Jis priverčia parda žiuj gyvenantiems.
ditai iš “Laisvės” paminė jog kaslink dvasiškų reika
imtas negyvas.
geležinkelius kaip ir naujiena ir reikėtų vėjus skelbiant
“ Vienybė ”M ja pailgino
sakyties
dami vietinio klebono vardų lų, tai vargiai ar pasieks
—
- _
34%. Jungtinės Valstijos daugiau atydos į juos at- tiesų,
nemeluoti. Kaip
su aliuzija apie “kūdikio skaitytojų
Plunksnos banditizmas.
širdis. Tiesa,
46%. Kitos viešpatijos
kreipti. Tų parodė vakaras, senai jau žmonės to laukia! Dviejuose ypač atsitikiinuo- primetimų”. Tiesa, bijoda kariais yra nelengva išgau
LIETUVIAI SVETUR.
Anglija, Franeija daug ma- parengtas Draug. Dr. V.
e mūsų socijalistai nesugeba mi atsakomybės, tų žinių se ti Šv. Rašto originališkojo
žiau.
.
Kudirkos,
Naujuose
MetuoNuplikytas
kūdikis.
sveikai protauti ir nustoja kančiame numeryje (104) autoriaus mintis. Greičiaus
Londonas.
Pastarame laikė lietuviu TaS viskas Padldmo šajse, Meldažio svetainėje. Pro
Bronislovas Bloškis, pus pusiausviros. Viena, kuoihet atšaukė. Bet kas iš to? Tuo jumis pasiseks
ant dan
klubas pradėjo silpnai gyVles “"‘lga^ k"rl0S,
Į gramas platus ir puikiai ištrečių metų senumo, inkrito reikia išbaltinti koks apkal tarpu nedoras laikraštpalai- gaus žvaigždes suskaityti,
vuot. Nėra tink, Jo klX'daUg aUgSC!aU
.A"g?3°S Pild>tas- tik Saila> kad į verdantį vandenį ir nupli tintas žydas, o antra, kuo kis platinasi po svietų ir sa
negu Šv. Raštų suprasti —
vedėio kuris visa tvarka111'. FrancuzlJ°s- PacW zm0', kai-kune asmens šiokios ar kęs tuojaus mirė. Bloškiai met reikia apjuodinti kata vo tikslų pasiekia — "šmei pasakė vienus Francij.es
vpufn
in^ turtas penkiolikos metų tokios priežasties delei neat- gy Vena ant 5122 Wallace likų kunigas. Jeigu yra kal žia kunigo vardų. Mat “Lais rašytojas. Vis dėlto, tai
. ’
...
bėgyje padidėjo net du kar- £j0 jr įuo sutrumpino ža- gatvės.
tinamas už kokių nedory vė” prisilaiko principo: dar neišteisina Šv. Rašto
Sekmadiem, 14 d. gruo-... ..
nxn
,
x- IU*
detau programų. Bet likubę žydas, tai mūsų socijalis- Šmeiždami meluokime drų- vertėjų, kad jie, negalėda
dzio, buvo laikytas visuoti_____
; .
,. .
.
. . ..
sieu atidavė nuostolius su Atrastas senovės miestas. tas užmerkęs akis ant visų siai, vis dėlto šis tas prilips mi išgauti tikrosios minties,
nas u o nanų sus
Upė Mississipi. iš prie- pa viržiu. Pasiremdamas ge- Pietų Amerikoj, Peni An- išrodymų, tvirtįs, kad žydas (Voltaire).
Py181™1.0 ma žasties žemės formos, yra ldau tame dalyke nusima- duose užtiktas senovės in- yra nekaltas, jis yra šven Tasai laikraštpalaikis va turi tuo pačiu sykiu ir tek
stų visaip iškraipyti, ir sa
zas skaičius, o i pabaigą su-beveik keturias mylios aug- nallčiŲ žmoniu nuomonė ga- cų miestas. Miestas statytas
tas. Bet jeigu užeis tokia dina save “darbininkišku vųjų kalbų sudarkyti. Die
sinnĮamo saie suvis ištušte-ščiau savo pabaigoje negu,liu sakyti kad ypatingai dar akmens ir žalvario lai
pat kalbą apie katalikų ku laikraščių”. Paklausčiau ko vas yra autorius Šv. Rašto
3o. Siame susirinkime sunku pradžioje. Visu savo keliu gerai /tlįo Savo užduotis
kuose matomai buvo pasislėkios naudos jis tikisi iš tokių žodžių,
tiegi, kurie tuos
buvo sužinot visas klubo što. upė teka į kalną. jei žemė j j Zolp> kuris dalyvavo pimui vieta nuo įvairių už nigų, tai soeijalistas vėl akis
užmerkęs šauks, kad kuni- šmeistų darbininkų klasei? žodžius skelbia kitiems, tu
ra’.
la^ ,byvo | nustorų sukusis, vanduo toj . uet keliose dalyse> stygine
Miestas’ir
vadįnose.,yra kaltas, kad jis nedo- Jeigu kunigas yra . šmeižia ri būti tikraisiais jųjų inaineaiškiai išduotos. Kasimn-upėj pradėtų tekėti antronorcheHtra5kurfo-je dalyvavopuolikų.
‘‘Macb u PicchiC
jųu bu
mas net už gailestingumo tuotojais, išreiškėjais. ‘ Man
ras.
kas savo knygų suvis liepa- pusėn.
12 asmenų, Jakutis, kaipo
Bostono
“Laisvė” ytin darbų, tai ar reiks potam regesi, kad šiame atvejyje,
rodė. šiame susmukime
——
solistas ir Bigeliukai, kurių atrado prof. Bingham, vėda
susirūpino žydo Beilio liki- stebėties, jeigu kuriam ga mūsų reformatai neikiek
vo juokų i valias mat ko- Bidgarai šaukiasi pagelbos•. išsilavinimos muzikoje> vei. mag
a^io
mu, jos skiltyse pašvenčia li pritrūkti beroiškos drų- nebūtų pažeidę savo asine
miteto nanai, kada reikia. Bulgarijos karaliene atsi-,v.
apyskaitas išduot, tada sa- j šaukė į Amerikos Raudono- tina3 Be f b’uv0 keletas kzino ma nemaža vietos aprašinė- sos geriems darbams pildyt, niškojo “aš”, jei pirm pajimui kone kiekvieno žing- Sakau — heroiškos drųsos, duosįant Šv. Raštųą į spauvo knygų ewa tvarkyt, jo kryžiaus draugijų, prasy-;k
kurfe savo darbu
į
įJ J b
snio to žydelio. Tiek ir skai-j nes kunigas turi būti pasi-jd^ būtų pasitarę su mūsų
Kaip ten nebuvo, bet vis dama pagelbėta suvargo-^ .
i8uomenė
iri.
’
'
tvirčiausių viešpatijų seno tai tame laikraštyje žinias: rengęs net gerai darydamas, kalbos žinovais. Tų sykį gal
dėlto revisonus A. Smekas siems per karę gyventojau*,.
atsilankius šlamc vakarė.
vės pietų Amerikoj.
“Beiliui išdavė pasportų iš-1 prie šmeižimų ir karčių ne dar būtų šiš-tas ir išėję; da
8,-tų paaiškino apie dr-jos Ji sako jog tūkstančiai yra,Tik vienasklausi
kodel
stovi sako, kad siais metais reikalaujančių pastoges, vai-j
. Vn<Uvilhm” nn- Turi dideli diementą, bet važiuoti iš Rusijos”. “Bei-Į smagumų. Kad jų išvengus, bar gi, vietomis nei šis nei
lis važiuosas į Ameriką” žinoma, būtų lengviau prieš tas. Kų pavyzdin, žmogui
klubas turėjęs ne pelno, ale gio. Vargas ypatingai padi-i
R
R dį
kįtį •
“Beilis važiuoja į Palestinų'vargšų klebonijos duris už- reikia suprasti iš tokio ver
nuostolių, būtent^ant 8 sva- dėjęs užėjus
sunkiai -eJžadė ušU
dalanti "as- niekas nenori jo pirkti.
Londone tūlas anglas var ir t.t., ir t.t. (Žiur. Laisvė j tvenkti, bet kur tuomet naš- timo: “Šį gerų paguldimą '
n2. Daugumas tuo kaltina mai, kun esanti . Europoj s
Ant to tik iip natri atdu Bowker atrado pietinėj No. 102). Tas žinias “Laisvė !lė — varguolė kreipsis ieš- apsaugok per Šventų Dva
klubo komitetą. Anot Sine- daug sunkesnė, neg kitur. Į ,
' P
Afrikoj labai didelį diemen- spausdina stambiomis rai kodama pagalbos. Gal į sių mūšyje
gyvenančia
ko sunku buvo kas sužinoti
——•
Simną
“
Laisvės
”
redakcijų?
Ne,
to
šmotų.
Jis
sveria
1781/2
dėmis
matyt
skaito
(II lai Šv. Pauliaus pas.
iš komiteto knygų.
j Turtingas konduktorius.
karato.
Norėjo
jį
parduoti,
tenai
pagalbos
neras,
tik
jas
labai
svarbiomis.
Gi
Tini. I: 14). Čia rodos lig
Kai-kurie sakė, kad klu Neseniai, anot “Siev. Zap.Į P. Elijošiaus svetainėje
bet
diementų
pirkikai,
vie

iš
tiesų,
nugi
kam
gali
šmeižtų
sankrovų.
Todėl
klekad Dvasia Šventa musėje
Zizn” No. 243, miręs vienas
T
. ,x^ i „„„ vr~
be nereikia
• • laikyti svaigina« i, hnv o-plpyinkplin knnHuktn n *
^^auto koras No. nog
nos ap
ar Kll0S
kitos priežasties de- rūpeti tas Kijevo žydiškų bonija turi būti atvira, nors gyventų. Ar negražiau ta
mųjų gėrimų, bet tai galu- buv. gelezinke 10 kondukto- j
baU Naujose
.ltsisake įį pirkti Mat
tinai nebuvo nuspręsta. Juo-n«s kuly pa ,kęs daugiau
Buto dainuotos dai-Js re 1 ne macų išdirbėjas! Greta žydo į jos duris klabintų moteriš- pati vieta skambėtų pasa
kius: “Sergėk gerų daiktų
kais ir
ir tuščiais
ginčais susi, ,
,______ .__ visiems toks daly Kas įeiieika- Beilio apoteozos, verias di- kė su kūdikiu rankoje
kais
tuščiais ginčais
susi- 300
3U0 tukst.
tukst. rublių turto. Ta-__
nos, bet kaipo koras antras jįngas.
Reikia
dar
pridurti,
kad
dės
pagarbos,
mūsų
tautie

Dvasios šventos, paduota
rinkimas užsibaigė, kaikurie sai konduktorius tarnavęs metus besimokinus
atliko j
ir
“
Keleivis
”
nepraleido
tis,
kunigas
Justinas
Pra

kuri gyvena mumyse?” To
svarbus dalykai dėl vėlaus tais laikais, kai geležinke- įegenausiai.
Reikėjo
būti
Rengiasi
sušaldyti
savo
darb
progos,
kad
iš
kunigo
nepa

naitis,
žinomas
pasaulėje
kiu būdu reformacija Lietu
laiko buvo atidėti kitam sy liais daugiausia važineję geriau.
sityčiojus.
Kur
tau
iškęs
davius.
hebraistas,
rimtas
į
vysku

voje tapo ir ugnavietė dėl
“zuikių”, t. y. žmonių be
ti*
kiui.
M. S.
vilkas
nestaugęs,
o
cieilikas
4
.
.
jhA
j&u m
Namų
prižiūrėtojai
‘
(japus
kandidatas
yra
konevei

lietuviškosios raszliavos ir
Kalnavertis. bilietų. —
nitor) baugina savo darbda kiamas bjauriausiais pra kunigo nepašmeižęs. Kaip apszvi etinio.” Čia mtyti
“Šaltinis”.
Lietuvis, Bronislovas Dau vius streiku sausio ir vasa- vardžiavimais nuo “Carbcr- vienas, taip ir kitas laikrašaklo buv.o norėta kalbėti
IŠ VISUR.
“juo- tis užmiršo paminėti apie apie spalvas *)
Džuma. Apie Uralskų keli gela inteikė vietiniam teis-, rį0 mėnesiais, jei jie neišpil- lių” “čebatlaižių”
šimtai žmonių serga džu mui pranešimų, kad jis ne- dyg unįjos reikalavimų,
dašimčių
draugo” (žiur. tai kas teisme išėjo aikštėn. *) Vide. Lietuviszkiejie
Palėkė areštantas. Kali-!
galis
išsimokėti
skolų,
kuma. —
“Laisvės
No. 103, 104). Bet vis dėlto tokiam “Kelei- ĮRasztai ir Rasztininkai p. 8.
šo gub. nusileido aeropla |
“Šaltinis”. rios siekiančios viršum trik
Lesko trupinio radijaus.
Dar aš paklausiu, ar reikia vyje” galima pastebėti ne
Statkus.
nas su Vokietijos lakūnu.
dančio dolerių, o jo turtas Keletas mėnesių atgal, St. daugiau išrodymų aiškiai sulyginamai daugiau redakJis tapo
suareštuotas ir
esųs nedaugiau kaip šimtas. Luke ligonbutis parsisiųsdi pakrypusio proto mūsų cici- toriško takto, neg gelton- —Ašmanau kad tamsta turi
manoma buvo varyti į Kano iš Europos trupinį radi likų? Liūdna žiūrėti į psi- snapių vaikėzų vedamojoj kų nors brangų toje skrilišių. Bet prieš varymą la
jaus. Jis buvo vertas pus chiskus ligonius beprotna “Laisvėje”.
nsateje
ant atminimo —
kūnas užklausė
pristovo, Smagu matyti kaip lietu
penkto tūkstančio dolerių. miuose uždarytus, bet liūd
Bastenis. Taip. Čia randasi pluošte
ar niekados jis nelakiojęs viai rengia viešus vakarus,
Radiuin yra vienas išbran- niau matyt žmonės, kurie išlis mano vyro plaukų.
oru? Pristovas atsakė kad kuriuose vietoj svaiginamų Albanai bado paojūje.
Entuziazmas
padaro
sun

giausių mineralų ir turiu krypsta iš proto iš savo ge
—Bet tamstos vyras dar te
Dn. bėra gyvas.
ne. Lakūnas užprašė sesti- jų gėrimų bei girtų šukavi- Iš Paryžiaus praneša, kad tis pajėgų gydyti vėžio li ros valios. Jie yra nuosoję ne kų darbų lengvu.
aeroplanan. Šis nieko nemą- : nų matomas doras pasilink trisdešimt tūkstančių alba gų. Parvežtas jis buvo suvi tik proto, bet ir sąžinės! Lengviau yra filozofiškai —Jis gyvas, bet jau jo plaustęs sėdo ir lakūnas paleidęs sminimas. Lietuviai jau pra nų kenčia didžiausi badų ir niotas platinos apvalkale, Juk toji “Kutrų” veislė no šnekėti, negu veikti.
Dii.1 kd nėra nei vieno.
deda
suprasti,
kad
ne
girty

motorų... nulėkė į Vokieti
šaltį. Mat nesenai buvusi taip kad net vienas jo ne rėdama kunigų apšmeižti,
bėje
laimė.
Praėjusių
šven

karė labai sunaikino šalį.
galėjo matyti.
Panaudojo moka sufalšuoti dokumentų DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONE ĮSTAIGA.
ją
“Vienybė”, čių laikė, buvo surengta net
jį pirmą karta anų dienų, už ir kreiva prisiega patvirtin
eletas lietuviškų vakarų
Mokykla Sveikiems.
Bendrove
dėdami ant žaizdos vienos ti tenai paduotų žinių tik
Prūsų pasienyje manoma —jau ne “balių” bet dorų Berlyne, "Vokietijoj. Vie sergančios moters. Po porų
rumų, kaip tai jie padarė
Turi Vilnioje ūkio mašinų fabrikų ir sandėlius,
įtaisyti elektrinius reflekto pasilinksminimio pramogė nas Berlyno gyventojas pa dienų brangus
elementas m
gerbiamuoju kunigu
rius,
kurie naktimis ap lių.
aukavo miestui 1250000 do pražuvo. Kur jis dingo, nie Olšausku.—Meluoti jie mo a|Hlovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro
Vienu
iš
smagiųjų
vaka

šviestų rūbežių ir paleng
lerių inkurimui
girinin- kas nežino. Sako būk kas ka atvirai, begėdiškai, me medaliais, norėdama padidinti fabrikaciją,kviečia
rų
galima
paminėti
koncer

vintų suėmimą einančių
kystės mokyklai. Mokykla nors pavogęs. Bet kas? nie luoti net tuomet, kada jie Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).
tų, kuris buvo ątliktas Šv. turėsianti būti tik tokiems, kas nežino. Reikalas paVėsslapta.
patįs gerai žino, ksd jų me Kreipties; VILNIUS, Poltavos g-vė 55,
“Vienybė”. Cecilijos giesmininkų drau
kurie yra visai sveiki ir tas detektyvams. Tie taip- las išeis aikštėn. Štai pa
“LILUOS” Bendrovei.
gijos Davis Square parko neturi jokių prigimtų silp- pat nežino ką daryti: nei vie
vyzdys.

Ylakiai

CHICAGOJE.

NAUJIENOS.

“VILUOS”

...į. . .
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PASTABOS.

DRAUGAS

riuos galėtų visi bendrai Jie ieško kitų kultūros pa draugijų, kuopų, kurie, ir
$ kia ar nereikia
pastatyk
dirbti. Kultūros reikaluose matų, jie svajoja apie kul- kurios apsiims lig tam lai
j “taures” ir bus gerai! —
Daktaras barasi.
visi galį susieiti ant vienos turų be Dievo. Ir štai — in- kui įmokėti po 100 rublių —
Pirma, negu stačiai į šį
Dr. A. L. Graičunas.
Mūsų socijalistai, varę ta platformos.
de ira—iš to ir pyktis, kuo- tai draugijos turės 100.000.
klausimų atsakius, priverkių nešvarių agitacijų prieš G). Pagaliaus “Lietuvų” met katalikai, į bovelnų ne Jeigu nesusiras, tai jos nie
Dr. A. L. Gr&iiunaa miela noru duos atsakymus “ Draugo” skiltyse Stas eSIlli IlOl'S trillllĮiai pftTautos namų statymų ir tiki, kad.
hy gijenos ir uanitarijos klausimus, kaip apsisaugotį nuo ljgų. J«į
f.. į v,.„
vyniodami,
savo įsitikini- ko negaus. Lietuvoje pasipy
gu butų stoka vietoų, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per aiSKlllll, KUS LU1 Ha
pi icMokslo Draugijos atstovus,
Riiutėsm lietuviai ir nm- mug ptt8įsako. Iš to ir “Lie lė pasižadėjimai. Bet Lietu
laikraitj, tai bus atsakoma Iniikais tik tuokart reikės prisiųsti ad šiliaai Veikiantieji Vaistai”
resaa ir krases ženklelis. Dr. A. L. Qr. nestatys diagnosio ir nerašys
6
.
.
, J .
*, , ’
tesni laikraščiai
rūpintis
ėmė dabar sieloties, ar tik
tuvos” Draugui” .pamokvos visuomenė neturtinga.
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl Į tokius reikalavimus tarp kūnų 11‘ tUUl'lU statysvarbesniais
praktiškai*
.
būsiu gerai suvartoti su
ne bus atsakoma.
..
i-a
•nūsų brolių reikalais, kurie
kuomet SIS turėjo lie- Čia galėtų nusverti amerimas pri-skaito
mas yra. Yra
rinktieji Amerikoj pinigai.
r.’eko bendro su dievyste ar atsargumų prikišti “Tėvy- kiečiai. Reikalas begaliniai GYDYMAS “JUOKAIS”.
Kitais žodžiais, juokties tai tokie vaistai, kurie
Tai išvedė iš kantrybės jų
bedievyste turėti neprivalo, nei”, kad ji tempianti į lais svarbus mūsų tautos kultu-: Medikališkame
žurnale yra tai daryti braukymų uždėti ant kūno paviršiaus
tėtušį d-rų Šliupų. No. 44- Amen. Tais žodžiais bai- vamanių abazų katalikus, rai ir, rodos, mūsų tautiniu- randame sekantį pranešisavo jaknoms, iššaukia paviršutinį asepine savo laikraščio jis taip giasi “Lietuvos” pamokslas. Lietuvių Susivienijimo na- kai, įsirvžę turėtų agituoti, mų: žmogui užtino tonsilis, (niassažų)
virškinimo
organams
ir ki- tiškų (čystų, neužkrėstų lijuos griaudena:
Žodis “kultūros” turi labai rius.
kad tas sumanymas galėtų j arba kaip lietuvis pasaky- toms kūno dalims, išvalyti Sos perais) uždegimų. —
Ažuot šmeižus Tautišką
plačių reikšmę. Pasak kun. Mūsų tautininkai Ameri- įvykti. Tuo tarpu “Lietu- tų “užėmė gerklę”, — Dr. plaučius, ir priversti krau- Ir būna neretai vartojajį Namą Vilniuje ir teraus
pripa. , kiečiai,
. . nenorėdami
.
- va” tik trumpai jį paminijHall apžiūrėjęs ligonį, pa- jų atlikti geresnę cirkulia- ma ka(t išvarius giliai ku
ypatas, ponai socialistai is- Tumo jų ir aptarti (defini-Į
ir krikščio- ir dargi mesdama ant jo še- Į sakė, turėsiųs pradurti ir rijų (aplinktakų). Iš ki- nan įsigavusi, blogumų ir
duokite bent sykį tikrą ir juoti) sunku. Šiaip ar taip žinti tikybos
visi
turi
būti
sutiks
ir
“
Lie-Į
niškos
doros
mūsų
tautos iželį. Sako, sumanymas ne-; tuo tikslu žadėjo rytojaus tos-gi pusės, juokas gali kad pritraukus didesnę
teisingą atskaitą, kur, kam
ir kaip suvartoję esate re- tuvų” tai pripažįs, kad per kultūros pamatu, tuo pačiu susilauksiųs didesnės užuo-! sulaukęs atvykti ir prapiaupadaryti ir didelį blogumų, kraujo prieplauka vienon
voliucijos metų suauįkautus įsiaurai suprastų tų žodį, kurs'nuslinksta patįs nuo tvirto jautos, nėsa visos tos drau 'tį tonsilį. Žmogelis
be-Į Surinkę žmonės paklausyti kūno daliu ir tuo pačiu laipinigus? Juk ir dabar Len- sakytų, L-n
d kultūros
_i__._____
. •
kad
kultūros sritin
sritin namato.
pamato, kurio
kurio mūsų
mūsų tauta,
tauta, i j odine
gijos t.nrinčine
turinčios kloriknlinp
klerikalinę '■«iaukd
amas rytojaus
_ pa- komedijų iš juokų daugiau ku atitraukti kraujų nuo kikai renka apsigynimui ir
neineina žmonių sielos to-ačiū Dievui, tvirtai laikosi; Į spalvų. Ir čia nepatinka. Vi-'gį^^ į rankas “juokų kny- kosi ir čiaudo, neg iš tra- tos kūno dalies.
sukilimui aukas. Revoliuci
nebegali sa tai verčia manyti, kad gelę” pasiskaityti. Beskai gedijos. Intempta tulžė ar- Vartojamos tos priemoja gali Maskolijoje neužil- buliuimas, jų doros kėlimas, ir jau dėlto jie
go vėl įvykti. Ar manote, J ūk aišku, kad si kultūros vadovauti mūsų platesma- jeigu mūsų tautininkai kada tydamas vienoje vietoje ba appendix (akloji žarna) nies ar
tai tam tikrais
kad visuomenė vėl dės tur-darbo dalis yra pamatu ir jai visuomenei. Jie peršasi, nors sustiprėtų
čia tiek, taip nuoširdžiai pradėjo gali trūkti nuo juokų.
vaistais ar taurėmis sekantus pralobimui vieno
ki-jmaterijalės ir kiekvienos ki- vyriausiais
teisėjais įųūsų kad pasigalėtų steigti mo juokties, kad skaudulis tru Atsakymai į klausimus, čiuose atsikimuose: 1) kad
to— soeijalisto? Iki nebus įog kultūros. Vėlgi gal pri- kultūros darbų. Gerai. Kaip kyklas, jie beabejo pavaišin- ko savųimi ir ligonis pa
1) p. W. K. iš Whinsville padarius intekmę aut giliai
žinia, kam teko aukos 1906,pažįs “Lietuva”,
kad ti- Jūs nuspręsite, pavyzdiui, tų mus betikybinėmis mo- sveiko.
Mass. rašo: Kur geriau ga- kūnan įsigavusio uždegimo
m galime abejoti, ar d s jĮ.yĮ)a uema2ų turi ii įtekmę b >kį atsitikimų. Į vienų ir tų; kyklomis.
Juk taip buvo
Kitame
medikališkame
girna išsigydyti: Amerikoje, ar susitaupymo vienon vienamas visuomenės, ir dide
Jį žmonių dorų. Taigi kada pačių vietų važiavo su pa- padaręs lenkų “2wiųzek Nažurnalę, randame pranešimų ar Lietuvoje?
liam reikalui esant, bus gan
_ .
,
, . .
,
................
ton per daug kraujo. 2) kad
sus. Meskite “mauiery lit- katalikai rūpinasi tikybos ir mokslais
du misijomenu: rodoivy,” organizacija pa D-ro Skrainka ’s, kuris iš . .Atsakymas p. W. K. — įsigertų kūnan kraujas, arsusi persitikrinimo kviečia gy Vis viena. Nuo išgydomos ba kad būtų
wackie” šalin, o rūpinkitės krikščioniškos doros pakeli- tėvas Kazimieras Kapucinas naši į mūsų lietuvių
nutrauktas
realiais tautos
reikalais! mu> tuo-pat jie, rodos, nau- n* Bagočius. Ir vienas ir ki- vienijimų, įsteigdama Cam dytojus atkreipti atydų į
ligos gali tamista lygiai ge- liekanų uždegimas,
kada
Bent sykį išaugkite is vai- dingai patarnauja ir pačiai tas žmonės mokino ir dori bridge betikybinę mokyklų, gydymo būdų “juokais” —
rai išsigydyti
Amerikoje, tikrųsai uždegimas praėjo,
kiškų kelinaieių, o tapkite
kultūrai. Bet kada “Lietu- no, tiesų, kiekvienas savotiš-ĮTik kų vaikai, tėvų pa- įr užtai D-ras Skrainka kaip ir Lietuvoje — skir-,3) kad sustapdyti skausmų,
vyrais! Auginkime
dvasę
vienybės, plėtokime idealą va pataria kultūros darbi- kai. Abiejų’ misijonierių mokinti, paskui pareikalavo egti pašiepiamas to paties tingumas tik tas, kad Lie- 4) kad veikti ant visos sisžurnalo.
soeialės (o ne kliasių) są- inkams
palikti rupesnį klausyti ėjo minių minios. Į tikybos išguldymo.
tuvoje tamista * susikalbi temos kūno negalėje.
abiejų atsi- Tas pat būtų ir su kny- Francūzų miedikališkas žur savo prigimta kalba su gy-j Žmogus kraujo niekad
monės, kelkime rimtą supra- apie tikybos reikalus įvai Toje vietoje
rintą tauftos reikalų, remki- rįems misijonieriams,
pa- lankymas ir pasidarbavimas gynėlių steigimu ar laikraš•v. me remeslus ir išdirbinius tįenis gį, rūpillties “pla- padarė didelę žymę žmonių čių platinimu. Ir čia nesu- nalas pamini vienų svar dytoju, o čionai Amerikoje neturi perdaug ir nuleidibų atsitikimų su Karoliaus gydytojas būna labai kėb- mas kraujo žmogui visada
savų žmonių, darykime, kad'
čio kultūros reikalais”, nuomonėse, pasielgimuose; tiktume. Nes kiekvienas no Didžiojo sūnum, kuris turė liam padėjime, nes Lietu- ir visuomet yra negeistinas,
visiems būtų lengvesnis ir
kultūros ke kultūros žvilgsnių turėjo di- rėš savus rašths platinti. jęs karštį per dvidešimts vis, nemokėdamas šios ša- tad turint kitus vaistus,
šviesesnis gyvenimas. O da- eiti “plačiu
ji sako, jog dėlę svarbų. Vienas dirbo Amatai, prekyba? Ar ne dvi dieni. Gydytojai buvo lies kalbos, negali prideren- kurie tų pačių veikmę pa
dar kas iš tų svajonių ir tuš liu”, kada
čių rėksmų ant buržujų ka kultūros reikalai nieko ben pozityvai, kitas negatyvai. kvepia tai buržuaziškumu nutarę, kad liga esanti ne čiai apie savo ligų gydyto- daro, išpuola
jais ir naupitalistų ir t.t.? Juk šeškus dro su dievyste ar bedievys Kų vienas statė, kitas grio ar nesiremia tai kapitaliz išgydoma.
jui paaiškinti ir žinoma ne- doties, nes tokiuo būdu ne
savo smarve greičiaus viš
mu?
Soeijalisto
čia
į
bendrų
te turėti neprivalo — tuo vė. Katalikai ir socijalistai
Tečiau vienas gydytojas retai atsitinka apsirikimas prastojama nei lašelio krautas nuo laktos
pabaidys,
darbų
nei
su
pyragu
neprikaip jus — socialistai — sa- met man nebeaišku, kaip su- turi susidarę apie juodu aiš- prašysi. Rodos, turėjo visus iš jų tarpo, išdrįso gydyti statyme diagnozo, bet tas jo; gydytojai visuomet tfauligonį prajuokinimu. Ka- atsitinka ne iš blogo no- dojasi vaistais, tik labai
vo purvų drabstvmu pagas- pranta “Lietuva” žodį “kul- kių nuomonę—viena kitai,
suvienyti
“
Tųutos
namai
”
,
ralėlis buvo prajuokintas,' ro ar nesumanumo gydyto- išimtinuose atsitikimuose,
dinsite- kapitalistus ir sos- tūra”; man net rūpi intarti žinoma, dijametraliįkai prie
juk
Lietuvos
paokslas
net
ir
tų valdonus. Kodėl? todėl,jų, bene per daug susiaurina šingų. Kų gi pasakys apie
netik kad juokėsi, bet ir jaus.
kur žmogaus gyvasčiai pamfūsų
socijalįstams
reikėtų
kad šunkeliais einate ir at-.į to žodžio
agm į§mes. juos
savo tautininkams
kvatojo iš juoko iki tol, kol Patartina tad, kur yra vojus yra nuo popleksijos,
Siekti stengiatės
purviną:
kaino veiksni “Lietuva” su “Tėvynė”? gerbti. Bet >, ar suvienijo? iš nosies prasimušė krau galima kreipties prie savo tada
gydytojas, žmogui ■
tikslą: kliasinę neapykan- ,
. j
. ?! T()<< tvlės lies ios nežinos ka Ne, vyručiui?' Tuščias dar jas', kurio daug nubėgo.
tautiečio lietuvio
gydyto- kraujų nuleidžia.
tą... Lietuvių priežodis ir krilturai kriti. “Platus kul- f JOS'tylės, nes jos nežinos Kų
Pelčeris
bas! Apie idealę vienybę vi
šiandie teisingas pasiliekti:' tūros reikalai” rūpi ir kata- pasakyti. Jos paliks misi- sų bendram darbui jau nebe- Prasimušimas kraujo išėjo jaus, su kurio tamista gali gi, nežinodamas pilnai sveigeran, nes ligonis po to žy susikalbėti,
kada aklas veda aklą abu-Ūkams. Tik jie gal kitoniš- jas misijonieriams, pačios
o kita lietu- katos dėsnių, leidžia kraujų
I
veidą
svajoti.
‘
‘
Lietuva
’
’
du lugnan įžlunga!
miai
pagerėjo
ir
į
šešias
die
vis gydytojas geriau žino žmogui ar reikia, ar nereiJkai j, supranta, negu mū-gi^už™
mini apie štatus tų bendrų
nas
buvo
jau
suvis
svei

mais
gyvenimo
savo brolio būdų ir gyveni- kia ir žmonės,
laikui be
Man matos, daktaras visai gil tajp vadinamieji tautidarbų. Gaila, kad nenurodė
kas.
“
plačiais
kultūros
reika.
.
.
a
rno aplinkybės ir tuo jau gaut, ingijo tų klaudingų
bereikalo juos barų. Kuogi ldnkaį Sulig katalikų išmatr
i • gi• tie' nors
vieno, visiems
lietu#
*
Kokie
.
’
lais.
”
Gerai!
pusė bėdos nuveikta.
nuomonę,
kad tik kraujo
jie čia kalti ? Kokiuos tėtušis nvniK, tikroj
tikroji kultūra su vi•
viams
bendro. Lietuva
skisvarbieji
gvvenimo
reikalai
?,
.
.
.
Tas
pats
žurnalas,
kuris
išauklėjo, tokiais ir tesi somis jos tikromis gerada z,.
v . f."
a .
riasi šiandiena‘ i dvi pusi. Dr. Skrainkų taip pašėpė, 2. p. W. K. iš Whitin- nuleidimas jį nuo ligos iš
Gi
apšvietimas,
amatai,
pre-i
svilk,
Mass. rašo: — Ar gelbės — tad ir reikalauja
džiaugia.
rybėmis, geromis įstagomis,
j Kad ir nemalonus tai fak
atsako “Lietuva”. tas, bet faktas. Vieni eina redakcijos straipsnyje nors susirgus nuo persidirbimo kįek vienam mažiausiame
su gražiais meilės, brolybės kybą
neatsižvelgda.balsiais, su demokratiškais 'Esu šimtai įvairių
bendrui u Krigtum ir Jojo Bažny nesako stačiai, kad tai yra ir sunkaus kilnojimo, gislų atsitikime,
KULTŪRA BE DIEVO.
tikras
vaistas
gydymo
juo

skaudėjimo galima savę iš- -m; kag rytoj su juo atsijudėjimais, su apšvietus ki-freikalų, kurie galį suvienypriešaig Kristų. Ir
kais,
bet
vis
dėlto
uoliai
sigydyti? Jei taip, tai ko- tįkgi Sųžiningas gi gydytokito.
“Lietuva” teikėsi išdrož limu - yra tai krikščionys- h visus lietuvius Tarp tų, K*
ragina
atkreipti
domų
į
gy

kiu budu? O gal. kraujas jas niekad iš nelaimės ir ne
ti “Draugui” Naujiems Me tės padaras ir vaisius. Nu-be abejo, ir aine tiųs, aug- kįa ideologija
ir pasauiė
tams ilga pamokslų. Sutrau krisk šakų nuo kalnėno, nu-|sciau paminėti. Gerai. Im- žvalga idėjinė kova dar tik dymų ligonių juokais ir yra sugedęs?. —
žinojimo žmogaus nesinau
/tuom
sukelia
nemaža
labai
jo
skink
nuo
medžio
vaisių
—
|kime,
pavyzdžiui,
apšvietiįdeda
,
galima
gakyti
jį
kę į krūvų ir sutvarkę
Atsakymas p. W. K. Pa doja — o daro kų geriau
er i turės jie nunykti, nudžiūti, mų ir taikinkime j krūvų tverg Rgai GaR gau mūgŲ svarbių minčių.
prastai mūsų žmonės, kokia siai, kad žmogus kuo grei
.mintis, gausiai, bet liepei
daug t\.iikiai pabertas, įlies ap8 nebegaus ' gaivinančių visus lletu.vlus; Bft
tu indiferentai pravardžiuoti Čion negal būti mažiau liga nesusirgtų, tai vis pri- čiau pasveiktų, ir jei krusugedimui vįnų ar 8ausų taurių tamismatome iš vienos pusės ,SVVų. Kada katalikai kovoja čia sutailųsi? Katalikai ko- įovotojug fanatikais, ar kaip sios abejonės, kad linksmu meta “kraujo
mas
ir
suraminimas
padeda
kaltinimų mūsų siaurumu ir <įi savo tikybos, tuo-pat voja už tikybines~ mokyk-,kitaip.*) Tuo anaiptol kovos
arba ”trūkiui” nuo persi- tai nestato, tai matytis,
ligoniui
išgyti;
ypatingai
ta

dirbimo. Tamista turbut ne- kad jįg neranda reikalo. Tad
fanatizmu, iš antros pusės jįP stengiasi apsaugoti tik- las. Tikybos priešai už be-, nepanaikins. Būdami indida,
kada
ligonio
sveikata
teisinima ir piršimų savo ruosius kultūros pamatus. Rikybinės. Amerikos lietuviai jerenį.aį svarbiausiuose gvve
sveikauji dėl vidurų nevirs- būk jam už tai dėkingas. —
^on, tai kiton kinimo, arba gal turi reu-j Kas yra kraujas ir kam
(tautininkų) pozicijos. Pa- jei ta8 j,, pa8tallga9 va. katalikai su didžiausiu var- i nįni|0 įr mūsų tautos būtybės i svuy°ja
gu
įsteigė
Šv.
Kazimiero
į
klausimuos
?
tau
«
ni
.
™ram,m- matizmų. Permainyk gyve- jįs reikalingas, plačiai apie
aa. Lietn\ os :
dinama fanatizmu, tai mes
i
____ i____ •___ .
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*
I moo
taci
lin
Iz
palinksminimas
turi nimo būdų, dab.ok, kad ty- taį aprašyta knygoje “Svei1) kova tarp katalikų iri manome
būsiu labai krik- BesenJ vknuolyja, kur lavina nįnkaį negali turėti preten- mas,
ras oras butų kambaryje, kata”. Užtikrinu, kada perjų priešų einanti ne tiek ščioniška palinkėti tokio fa-' mokytojas, ima steigti pa si jos \adovui.ti mūsų pla persvarų gerojon pusėn.
Sergantis
paprastai
vien
valgyk lengvesnius valgius, skaitysi tų skyrių,
dauuž tikybų, kiek už kunigų na ūbu o ir mūsų “tautinin- raPČjines mokyklas. Rodos tesnei visuomenei. Jie gali
tik
apie
savo
ligų
bemąsto.
negerk sveiginamųjų gėri- įaug nereikalausi
gaspadines.
patol, pakol
karna.” Juokinga butų ko tai labai svarbus mūsų tau būti stiprus
Jis
negali
aiškiai
žiūrėti
ir
ir, jei tai negelbes, d tojag
tatvtll kruvi_
2) Draugijos, vakarai, sve vos geroj inėmis ir vyriausia tai kultūros darbas ir mū silpni yra tie, kuciu aGki būti ramus nei tarpe savo mų
kreipkies prie vietinio gy- nflg tftUJ.e8
tainės, net grosernės, bučer- priežastimi daryti kunigu sų tautinikų laikiaščiai, tar yra ideologija, gaivinanti mylimų draugų. Jis neten
dytojo.
—
__
nės ir galiūnai esu pas irius gaspadines. Mes kunigų gas- tum, turėtų būti pilni straip kultūros darbų, būtent krik ka geros išvaizdos.
“tautiški” ir “bažnytiniai”, padinių ginti nemanome. Jei snių ir žinelių apie tuos gra ščioniška, arba prieškrik Juokai yra toji bibliška 3. p. W. K. iš Whitin-I
žius mūsų kultūros daigus. ščioniška. Pagaliaus ir jie
sville, Mass. rašo: — Ko-į Susiv. LR.K.A. Reikalai
3) Tai parodų jog “mes gu kurio kunigo gaspadinė
“alyvos šakelė” medicino dėl Amerikos daktarai ne- i
..
..
,
x
•
.
jiTuotarpu
jie
visi
tyli,
kaip
patįs bus intraukti į tų kovą.
. 1 •<
J
dar nesuprantą kitų svar piktina dorus žmones, lai I žemės
je. Kada žmogus juokia stato taurių ir, jei papra- ^•uii Nariai įsirašę į Suanrienipardavę.
Matyt,
ne

besnių gyvenimo reikalų”, jis jq prašalina. Antra ver patinka. Jeigu tat su ra “Vienybė Lietuvninkų” jau si, jis užmiršta pats savę,
Jai, kad pastatytų, tai dar
užgiedojo
(Kalėdiniame
“plačių kultūros reikalų” tus, kunigai mielu noru, ma- nda ir rimta
nors
ant
valandėlės,
ir
tai
“Lietuva”
barasi. Lietuvoje net felče- lapkočio ir gruodžio mėn. ISIS.
4) Tuos reikalus gerai su imu, sutiktų pamainyti “vo[^cgaiini"«a 8u8iUrti' tai numeryje,) neprasčiau už jau didis žingsnis prie iš riai, parvažiavę iš karino_
I KB114 SKYRIŲ.
prantu tautininkai,
kurie gaspadines “Laisvės” itįko jau benorėsi/š mfisų so- daktarų Šliupų. Pagaliaus gijimo.
menės, stato taures,, turi f?- l.kp. Vincas Balzevioius, Jieva
mes
matome,
deja,
kad
ir
stovį viduryje
ir malšinu “Keleivio”
Jo mintis yra malonios, lc'UOS mažus puodukus, ku- B&lzevičienė, Natalija Ražanskinredaktoriais, eijalistų ir atvirų bedievių, “Tėvynė”
ir “Lietuva”
fanatizmo liepsnas abiejų jeigu
meilios
— tai kitas žing rios sustato ant kūno ir dar tė, Viktė Ermalienė.
tik šie būtų tiek! Jie bent aiškesni ir atvires- ima linkti prie laisvamanių.
sparnų ir traukių visus į prasilavinę valgių gaminime, ui. Prisimynę apie Šv. Kazisnis. Kada jis juokiasi, jis tam tikra mašinikė iškapo- 2- kP- J°nftS Balionas, Jnosaa
Mums,
katalikams,
tai
žino

vidurį dirbti lietuvių kultū kiek kunigų šmeižime. Nelįmiero seseris, tyčiojasi ir
sujudina visų kraujo cirku ja, kad blogų kraujų iSt.auA"‘““ JT!-*?**
ma
labai
skaudu
ir
nema

ros pakėlimui, ueįnešant sa atsiprašome,
liacija.
Jo
krutinės
perkloponuliai! čia,keikiasi. Kitas pavyzdis.
padaryti.
kus. Daug žmonių sakosi la- kJenė Vincenta Morkųnienė, Panvi* ypatingų “misijų”. Tau kova ne dėl gaspadinių, bet Pernai met mokytojas Kai- lonu. Bet kų gi
das (diaphragma) savo bai gerai pasigelbėję ir la- ima Poškienė.
Vilties nenustojame. Laukia
tininkai “misijas”
daryti del pasaulėžvalgos, dėl tė- riukstis patarė Lietuvos visiubavimu daužo jaknas. Jo bai dėkingi esu UŽ tai.
| 5. kp. Tadas Kanišauskas, Marme jaunų pajėgų priaugant.
palieka įvairiems
pilvo sienos, spaudo pilvų Atsakymas p. W. K. — ty™” Alekna.
dieviš-( VV1H>S ateities.
Katalikai suomenei padarvti
mūsų Ateitis turi būti mūsų.
kieiris” ir “bedieviškiems” *avo kultūros darbų ir tė-!trims apšvietimo draugijoms
Į ir žarnas su savo daužy- Mokslas yra tai žmonijos ’C.rb.oA
misi'
•) Krikičionį. savo prie-|m.ais Prašiai į kūjelį. Jis ateitis, bet priežodis sako:*“; kp
nisijomei iams, patįs gi už-jvyilps ateitį remia ant vie-“Saulei”, “Žiburiui” ir
st,niukienž.
su
**^9 l»aktiško gyvenimo ,,vbį8 sl, Kristaus Bažnyčia ‘‘Rytui” gražių dovanėlę
Sų pogromų nedaryg. Taigi sujudina kraujų plaučiuo- “mokytas ir nedamokytas 8 kp, Zuzana Zidonaitė, A. Radbe t?
čia bereikalinga tos kovos Se. Ir jei ligonies kojos yra tai pavojingiausias as- zeviėiutė, Ona
reikalais .
|įr ald krikščioniškos doros.— 100 tūkstančių rublių.
Sabalauckienį
baimė. Krikščionių kovos. būna šaltos, jos sušįla, nes mU07’. — Taip ir su tau- Ona Bulckienė, Elžbieta Railinkė.
u dnirbų’ivl" Daugeliui gi mūsų tautinin- Jeigu iki 1 d. Sausio 1915
įrankiai tnrės būti krikSčio- juokas pripildo odoje krau
rių statymu išeina: ar rei.,9, \p' ,Mar®. K!imaTltė’ Mon*'
kų tokie pamatai nepatinka. Imetų atsiras inūo žmonių ar

Sveikatos Skyrius.

jo takelius krauju.

Meskauskiutė, Jonas

Sausio (Jan.) 8,1914 m.
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Tomaitis, Juozas Bainauskas, Ve 124 kp. Zigmas Tamušis.
susirinkimą 11 sausio pas naujų draugų prisirašymui. Sekr. — J. S. Viasiliauronika Bainauskiutė.
125 kp. Viktoras
Bilevičius,
KALĖDOS JAU ARTI IR TAVO CIMTNES
Antaną Šidlauską. Meldžiu Prez. 85 kuopos
skas, 112 N. Greene st., Bal
10 kp. Julijona Poškienė.
Viktoras Kok&tas.
IR DRAU6AI TIKRAI TIKISI UUO
11. kp. Juozas
Grabauskas,
127 kp. Rozalija Rusienė, Ma- visą narių atsilankyti, nes J. J. Palekas. 1802 W. 46 str. timore, Md.
TAVĘS DOVANOS
Marė Jokubauskienė.
.
r
.
a,
re Latviuke, Elzbieta Urbaiciu- turėsim daug svarbių rei 130-tos kuopos raštinikas
Kasinin.
—
Pranas
Bur

Dabar yra laikas siųsti jiems
12 kp. Leonardas Kubilius, Ma- . . .,
’ . . .
.
ke, Alena Dvtniene,
Antanas kalų apsvarstyti.
SL
Clair,
Pa.
Aš
130
kuopos
ba,,
456
—
458
Main
st.,
Edpinigus,
kad jie gautų tai prieš
re Kubiliene.
Žižis, Pranas
Auglis,
Juozas
P.
Dravinskas.
S .L. R. K. A. raštinirfkas \vardsville, Wilkes - Barre,
Šventes ir džiaugtųsi
tuomi
15 kp. Antanina Savickaitė, Naujalis, Veronika Sajaitė, Ka
Jei
tu
nori
keliauti
į
seną
Rokas Krieavskis.
kviečiu visus narius į susi Pa.,
zimieras Banys, Vincas Degutis,
šalį
arba
parsikviesti
draugus
17 kp. Magdelena Sakalaus Praeiška Stimburiukė.
Minersville, Pa. 24 kuopa rinkimą, kuris bus 11 d. sau Kasos Globėjai: Marty
ar gimines, atsimink, kad mu
kienė, Elžbieta Lekavičienė, Leo-; 128 kp. Karolius Verbickas, laikys metinį susirinkimą ne sio 2 vai. po pietų p. Granas Kadzewskis, 2118 W.
sų yra seniausia ir didžiausia
ras Matukinas, Vincas Matuky- Stanislova Kiburtunaitė, Mika
nas, Petronėlė Dvilinskiuitė, Ma lina Mocaitienė, Jurgis Paške dėlioję sausio 18-tą dieną 3 braukio salėje.
20th st., Chicago, UL; M.
laivakorčių agentūra. Męs par
vai. po pietų mainierių salė Su pagarba J. Kralikas.
rė Stankevičienė, Marė Tarutie- vičius, Zofija Kačenienė.
Milukas, 2758 E. Pacific st.,
duodame laivakortes ant visų linijų ir už žemiausią kainą.
je, visi nariai privalo pribū
nė, Amrazas Matukonis.
Męs mokame 3 nuošimčius į metus už jūsų pa
130 kp. Marė Čipuliauskiutė.
Philadelphia,
Pa.
kuopa Shenan
21 kp. Ona Žaliauskienė, Mag 137 kp. Antanas Domeika.
ti, nes bus renkamą nauja 40-oji
dėtus
pinigus ir suteikiame knygutę veltu.
Knygius — Kun. S. J
dė Belekevičienė, Jonas Asaus 141 kp. Anelia Klimavičienė, kuopos valdyba. Atsiveskit doah, Pa. laikys pirmo berTu gali pradėti taupyti su vienu doleriu. Negai
kas, Rozalija Obedinkienė, Jo Ona Vismontienė, Emilija Nar
tainio metinį susirinkimą Struckus, P. O. Wanamie,
norinčius
prisirašyt.
šuok,
bet pradėk tuojaus.
• •• •»• • •
nas B. Mikalauskas, Anastazija
nedėlioję sausio 19 d. 1914 Pa.
butaitė, Jonas Vaitiekūnas, Emi- Rašt. J. Mikutavičius.
Męs
išrandavosime
tau
apsaugos
dėžutę
už $2.50
šiudidienė.
Dvas. Vadovas — Kun J
* lija Slovenskaitė,
Juozas Ži2-rą
vai.
po
pietų
Bažnyti

j metus. Buki atsargus, ir nelaikyki savo brangių popie
22 kp Motiejus Saukiau, Aip Pigagienė. Ve.
103. Kuopa Rochester N. nėje svetainėje. Visi priva Dumčius, P. O. Miners vii'e
rių ir kitokių dalykų manie.
tauaa er ic aa
ronika Kodyeia, Veronika Patel...Asiinink, kad veikdamas su mumis tu veiki su
Y. laikys metinį susirinkimą lo- susirinkt ir naujų narių at Pa.
23 kp. Vincas Valeika, Juo- s._ A
šienė.
banka, kuri yra PO VALSTIJOS PRIEŽIŪRA ir kurios
zas Gabrilavičius.
142 kp. Ona
Balčiauskaitė, 11d. sausio 1914 m. 3.30 po sivesti.
turtas esti suvirs 5 Milijonai dolerių.
24 kp. Kotrina Maliukevičienė,
Rašt. P. Karavojus.
Juozas Stankauskas, Jonas Stan- pietų po bažnytinė svetainė
Ona Kazlauskienė, Mateušas Ma- ,
.
,,
, ... .
Šv. Jurgio parapijos, mel
„
,
kauskas, Magde Radzevičiene.
tuscvicius, Pranas Kavaliauskas.
~ » j
/
Hudson* Pa.
Chicago Hights, Kalėdų
o
’.
r
• n
t
Pa,
25_ ,kp. Jieva
Janciene,
Ona Ja. 144
, • kP- Freeland,
T . ,
., (nauT džiu visų draugų ir draugių
ja). Vincas Jasinskas, Alena Ja- tsilankyti, bus renkama val 73 kuopa laikys salėje h <įieną buvo čia vaikų vaka-|
nusomene.
sinskienė, Ona Kaspariutė, Pet
26 kp. Zofija Baltrušaitė.
turim Ky. Stan metinį susirinkimą ras, suruoštas rūpesniu kun. Ashland Avė. cor. 47th St.,
Chicago, UI.
ronė Matulienė, Marijona Gra dybą ir taip daug
27 kp. Ona Kazlauskienė.
pas
p.
Nikodemą
Stankevij.
Klionausko.
Daugiausiai
svarbių
dalykų.
Visi
nariai
kauskiene,
Jonas Vaškevičius,
29 kp. Marė
Austrevičienė,
Adomas Jaruševičius, Marijona nepamirškit nors po vieną čių 13 dieną sausio I valau-Lakaruį įrengti pasidarba. gelačius S., Podgorski B., EžersAleksandras Austrevičius, Mateu
Prakaitienė, Jonas Starkevičius, narį naują atsivesti prisira d» vakarė reikės užsimokėti v0 p. Kotrina ymeiutė, Ne-iįis s, Kedys e., Andriuli, J., kė T., Šeškevičius B., Asm utis
šas Kubilius.
T., Lioreneas P., Gilys A., Andriu
Alena Starkevieienė, Juozas Kas- šyti prie S. L. R. K. A.
ir aprinkti naują valdybą.
parapijinės mokyk- žalis J., Mikolaitis K., Jaekauo- lis M.,. Šopis A., Miekevičiua J.,
36 kp. Julijona Rapalavičiuperas, Magdė Kasperiutė, Alena
Laukiame ir naujų narių jos, kur vaįįaį būtų prati- kaitė E., Rumėikas J., Adoinavi- Rulevičiua M., Alijoniutė P..
tė.
Su pagarba.
Kasperiutė, Liudvika Jagelienė.
40 kp. Vincas Valentą.
Komitetas. narni prie lietuvių kalbos, čiukė J., Valančiniutė A., Taria- Krasnickas K., Vazgauckas J7.,
145 kp. Manassen, Pa. (naue Rašt. A. P. Sirvinskas.
41 kp. Elžbieta Šimkiutė, Juze . . _
_
t, .
■, ,
.
,
liūnas J., Žekonis P., Svilainis
.. . . ,T
.
...
ta) Jonas Rumcikas, Petras MaSi.E. K. A. 107-oji kp. nelengva buvo tuos vaiku- K> Bagdonas R> MilaSiua B, Murauckiutė P., Spingis J^ M«Deituviene,
Juozas a
Stanevičius, "Ln’ I•’ n fe
, O Ct
O
O
—
»
O
VI
1
O
1*1
O
D
115 kuopa Brookyln, N. Y. Waterbury, Conn. Laikys samčius nuo gatvės surinkti ir galnis j, Tulųlis P., Banynas J., siekis A., Benašaitis K., Nosiekauskas, Kristinas Stankauskas,
Stasys Mancevičius.
laitė O., Stulgaitė J., Stepolio43 kp. Petras Jankūnas, VIa- Ju^s ^čkauskaa Antanas Lu' laikys metinį susirinkimą ne
vo metinį susirinkimą nedė- pralavinti juos tiek, kad pub Bortkevičius J., čiurienė J., Ki niutė M., Br. J., še. P., Balčiūnas
das, Šatras, Adomas Jankūnas, Juo- Uosius, Juozas uo a.
dėlioję 11 d. sausio tuojau lioje sausio 18 dieną 1914'likai suteiktų žmoniškų sielius J., Šimkus T., sodaitė 0.,
A., Katauekas J., Zabuįevičius
zas Balkonis.
Į ANTRĄ SKYRIŲ.
po sumos Šv. Onos bažnyti metų parapijos svetainėje'pramogėlę. Tečiau pasišven J>u»avas D., šatkus S., Ivanaus- V., Čebatavičius K., Stradoias45 kp. Mikas Meteliūnas.
75 kp. Viktoras Joninas.
nėj salėj, visi nariai privalo
l-mą valandų po pietų. Ma-j tunas viską pergali. Vaidino kag P UrboDaa j , D«nil.viėiu» kis J., Survilas J., Kamarauekas
46 kp. Marė Vaitkevičienė, Elž 136 kp Ypolitas Jonavičius.
susirinkt,
užsimonėt
mokestį
K., Milenis S., Milenis J., Mįbieta Berneekienė.
138 kp. Kasparas Šmigelskis.
lonėkit visi pribūti laiku, vaikeliai uet tokį nelengvą p Mickevičius A., Plųngienė A., lefiis A., Paulauskas A., Vaš
ir
atsivest
naujus
norinčius
47 kp. Marcelė
Bertašienė, 144 kp. Marė Neverienė.
nes daug bus svarbių reikalų veikalą, kaip “Betlėjaus Daunorius A., Skirdulia M., Val- kevičius O., Barauskas J., Knaprisirašyt prie S. L. R. K. A.
Magdė Venckūnienė,
Kotrina
svarstoma. Meldžiu naujų stainelė”. Ir negalima šaky- šionia A., Ežerskis S., Ežerskis J., bakštis J., Žiogas J., Gaučas I.,
Į TREČIĄ SKYRIŲ.
(
Zarckiutė, Marė Kazlauskienė,
2
kp. Vincas
Šeimale vičius, 115 kp. raštininkas.
atsivesti. Katrie būnate ki- ti, kad būtų blogai suvaidi^Kliučinskan J., Katauskis N„ Gi- Druktenia F, KupSaa A., Jri™"
Marė Cikanavičienė, Ona Matui- . ,
_
,
iš
vaikuti Ueika P<’ Ceraitė A*’ Jurgena8!bauekas J, Slepavičius S, Af»
kailinė, Marė Zaraekienė, Jieva Adomu Zatarrck,, (perą*
Susiv. Ir. R. K. A. 11-tos tnose miestuose, malonėkit nę Kai-kurie
"Šidlauskis P., Kuzminckis P.,'ti8 A„ Madrelauekas^J., Budrikas
Jakeekienė, Juozas Malinauskas, ^',n0 skyr.)
...
atsiųsti savo mokestį ant ši parodė aiškų gabumą prie J.,
kuopos
bus
nepaprastas
me

Pocius
J., Babravičius A., Mie- j.? Keža J., Lerčiairc’kas
JB.,
Ona Malkauskienė, Petronė JuskP- B»lre Sn.aleiakiele,
to
adreso.
K.
Pranulis
827
tinis
Susirinkimai
11
d.
scenos. Jei tokie bus tinka- linis T., Demereckis K., Kutas ’želevičaitė M., Šveikaupkaitė A*
Lauskienė, Ona Ramanauskienė,
kmo “yr—)•
sve Bank str., M aterbury, Conn J maj lavinami, galės išaug- K., Dinapaitė P., Jonikas J., jpieitikaitė 0., Pleitikaitė P., Gim
M. Inkratienė, Kazimieras Inkra- 51.kP- Siraas Padnezas’ Mare sausio m. parapijos
Su pagarba.
la, Rožė Norkevičienė,
Juozas Padriežienė.
ti visai
gerais artistais, pipiras K-’ Andriejauskienė A, butaitė O., Balsaitė G., Gimbutai.
tainėje 49 Congress
avė.
Budginas J., Pilipavičius J., Ku- tė S., Urbas P., Pacevičius J., BaKabacevičius, Ona Matusevičie- 57 kP- Petras Mashauskas Si- pirma vai. po pietų. Prašau
Rašt. K. Pranulis.
YpaČ
nudžiugino
publiką
jįs JArnavičiutė J., Bernotavi- nis A., Baranauckaitė M., Petro
rė, Kazimieras Balinskas, Jieva raonas lakstutis, Kazys Damateiti
visų
narių
užsimokėti
Vaitkūnienė, Pranciška Kazake- biauskas.
26-oji kuopa S. L. R. K. tautos dainelės, kurias tie čius V., Mažutis A., Samoška J., šius A., Pankauskas M., Kumpis
savus mokesnius. Beto bus
vieienė, Pranas Sidaravičius, My- 70 kP‘ Ma«dė Merkavicienė.
(skaičiuje 'Anauka P., Paulikas A., Grigaitis šidlauckas S., Burba K., Lio
K. A. Lewiston Maine laikys patįs vaikučiai
75
kp.
Petras
Burinskas.
priimami
nauji
nariai
ir
kolas Mileris.
susirinkimą 18 sausio 1914 apie 40) dailiai ir sutarti- Ą"’ ®,u4k:‘8 k, Dirmaikis F., Rui- taka A., Sinkevičius J., Jasinskas
86 kp. Petras Ražukas.
svarstomi įvairus
kuopos
49 kp. Kotrina Skučienė.
nai
sudainavo Mokino iuos bis
Nemcauskls aS ’ Nem'|I.,
Krasauekas
B., Novakauskas
liai SUUdUIdVO. 1VLOK.1I1O JUOS x___ A
T
T
m.
2-rą
valandą
po
pietų
94
kp.
Ona
Matonienė.
J
uos
čauskas
A.,
Staskonis
A.,
Mero50 kp. Juozas Tankūnas, VinL., Lueinskas N., Mantkus A.,
eikalai. Taip-pat bus susi
Baltramie tą pati panelė K. V.
uaa J., Žadeikis J., Lukošius J. Kisieliūtė A., Rudaiti# J, Radaieas Talmokas, Kazimieras, Pau- 114 kp. Ona Barusevieienė rinkimas Šv. Petro ir Povi svetainėje. Šv.
jaus po No. 223 Lisbon str., Publikos buvo artipilnė šiuma V., Dauginis J.,
liukonis.
į (persik. iš 1-mo skyr.)
tis A., Gedvilas M., Urbiutė Z,
lo draugijos
ant-2^2 vai.
51 kp. Juozas Ročka, Vincas' 124 kP- Antanas Miliauskas.
tkus J.,
t
a
i._
t
»
a*
i._
c
p
ocjus j, Augustinas P., PauAugulis
P.,
Stancelis
S.,
prašome visų narių susirink- salė. Ačiū įrengėjams
Malonėsit
visi
nariai
susi

Bačka, Rožė Bartoševičienė, Au- 144 kP- Silvestras Jasinskas,
Paukštis N., Jucius D., Zeuib- lauckas J., Malakauekas S., Jagustas Ivanauskas.
Marė Jasinskienė, Jurgis Žyde- rinki ir atsiveskit
leckis J., Narbutas J., Jodeikis sas A., Kebla K., Sraalenskas J,
naujų ti užsimokėti duokles ir kb,malOnią pramogėlę,
tiems reikalams apsvarsty
F. Lamsargis K., Vavagaitė P., Siu-!Jančauskas J., Beinarauckas K.,
53 kp. Juozas Kavaliauskas. ks> ^arė Žydelienė, Juozas Ci- narių įsirašyti.
ti kviečia kometėtas.
54. kp. Vincas Karantavičius, zauskas.
šnys L., Paudaųskis A., Simaitis'G^as J., Janutaitė M., PanlauePirm. J. Kazlauskas.
Jonas Eidukynas, Marė Eidukyj VATKŲ SKYRIŲ,
P.,
Kraučiunas A., Rutkauskas kaitė M, galčaitė A.,
Pranešimai.
60-tą
kuopa,
S.
L.
R.
K.
niutė.
j j kp Marė Staniukiniutė.
B, ^ikausk^ J, Zaromskis’F.,'1 Smulkesnių aukų:
$191.45
Meriden, Conn.
13 kp. Baltimore, Md. lai K.A., Bayonn, N. J. laikys
vt _i_t rr TV t A$553.45.
56 kp. Mikas Jasiukevičius.
Į 2 kp. Zofija'Laukauckiutė, An57 kp. Agota
Žukauskienė, |>,nHS Bukauskas, Stasys Lukaus- kys metinį susirinkimą ne metinį susirinkimą pas P.
Aukautojų vardai ir Į>a- tis A.,' Tandzegolskis A., TandzeIš Worcester, Mass. «
golskis B., Lesis J., Jodeika P.,
1 incas Mažonis.
Įcaa, Zofija Bulotukė.
dėlioję 11 d. sausio 1 vai. Klimą 57 Prospect avė., sau- vardės
(per
kun. K. Vasilaucką).
60 kp. Ona
Kryžanauskiutė, 4 ^p. Vladas .Kanišauskas, Ja- po pietų po bažnytinėj sa šio 6 d., 1914, ant 7.30 vaka-Į t\ T 1- n 1
•
tv
Budreckis J., Končius P., SkinD.
L.
K.
Gedammo
Drau.,
.
XT
n
’
.
.
..
’
.
Fetronėlė Butkienė, Vincas Ver- dviga Kanišaukiutė.
dens N., Baldauskis V., Rubikis Ona Jonaitienė ........ $1.64
lėj. Užkviečiame susirink tg.
gij
a
sieksniui
ž.
$10.50
M
Kairig G > Klimanekis p. J Antanas Steponavičius .... 1.5#
telis, Marė Žuikauskiutė, Marcelė y ^p. Anastazija Bieliumiutė,
ti
visus
narius
užsimokėti
ir
Visi nariai privalo pribū- Šv. Kaz. Draugystė $25.00,Lukošienė M., Juozaitis M, Vai-iMa^lalena Kulišauskienė ..2.00
Gavieniutė.
Oaudentas Laukaitis, Koste Viz1.00
61 kp. Kotrina Skauradienė.
rraičint4.
naujų atsivesti. Bus rinkti ti,bus renkami nauji kp. vir-| Pavieniu aukos:
nauekas P.. Andrulis A., Krik- i Ona Stasevičienė
62 kp. Magdalena Šalčienį
Į 8 Jonas Gaidelis.
nauji kuopos viršaičiai ir
69 kp. Petras Davidavičius, 17 kp. Antanas Zupka, Ka
ir svarstomi kiti reikalai.
Marė Antanienė, Emilija Janu zimieras Zupka.
Komitetas.
toj vičienė.
21
kp
Povilas
K.
Mikalauskas,
71 kp. Stanislovas Šiaulys, Jo1914 metams.
Alilsbakas
J.UG viia a., Vaišviliukė I., Vaitie-.A.
1 JN.
,
nas DvilinskasV’ Falašiu? Tataa Alhprtas Ažmenskas.
Susiv. L. R. K. A. 57-ta P. Šedvydis kp. rašt.
1.00
kūnas
J.,
Šaulinskaitė
D.,
TautoViso
Šušinskas
šius, Jonas
Rudbers, Antanas 2i) ^P* Antanas Jančiukas.
kuopa Exeter Boro, Pa. lai
šiunas K., Tauruzevičia J., LaIš Chicago, III.
(182
Prospect
avė.)
Keršis, iš AVallingMedelinskas, Antanas Katkaus- 30 kp. Vladas Stankevičiukas. kys savo susirinkimą 18 die
ęį.
j
0()
banauskis
J.,
Žąsytis
P.,
Žiogienė
Jeronimas
Lukininas ... $5.00.
Petronė
ford’o
kas, Ignas Pikčius, Antanas Bub- 38 k p Juozas Auče,
So.
Omaha,
Nebr.
Jankauskas K., Toliušis J.,
Iš Racine, Wis.
nartis, Pranas Jokūbaitis, Ste- Aučiutė, R. Aučiutė, O. Bukaus- ną sausio. (Jan.) salėje poJ. Stakonis ............... 1.00 V.,
Krikščiukaitis
S.,
Čingla
M.,
ZaKun.
'V.
Slavynas
............. $5.00
S.
Omaha,
Nebr.
Turiu
pons šimonauskas, Juozas- Bakutis, kiutė, Veronika
Bukauskiutė, 110 "• Ztllbllo 7-tą tai. taSt<iiTiDesiii.ii ciUKii z . . 46.50 ranka J., Auksutis J., Niedvarai Jš Susivienijimo Lietuvių Rym«128-tos
Jurgis Mozuraitis, Petras Kilkaus Antanas Bukauskas, Juozas Bu kare. Kiekvienas privalo at garbĮ kviesti visus
^^mulkių aukų sm įnikta 9,o0 tė K., Jasnauekas L., Žakris J., Katalikų Amerikoje
$300.00
kas, Kazys Ulevičius.
kauskas.
eiti užsimokėti į susivien. kumpos S. L. R. K. A. narius IŠ VISO —.................... $56.0(1 Rožėnis J., Tubutis A., NaužeKun. A. Staniukynas.
73 kp. Juozas Jančys, Jurgis 46 kp Juozas Berneckas.
ir už organą, taip-pat ne- į visuotinąjį kuopos susirin aukas priėmė “Tėv.” red. mis J., Dubinskis J., Radavičius
Našlaičių Fondo apyskaita.
Veeerkauskas.
61 kp. Povilas * Rinkevičius,
įmautieji
ir reikalaujan kimą, kuris bus 11 dieną sau
Iš Chicago, III.
74 kp. Mikalina Tomkevičienė. Kazys Rinkevičius.
Tautos Namams.
c>’ Satkauckilltė s-» Aukštakaitieji
galės
užsisąkyt.
sio
1914
mėtų
ant
2,30
vai.
.
.
.
naitė
O.,
Satkauekas
V.,
SatJš
šv.
Kryžiaus
Bažnyčios $3.00
75 kp. Petronė Bertuškienė, 77 kp. Alena Kvederiutė, BroChicagos
Lietuvių
Jaunuo
k
aus
k
aa
Y
,
Leonavičius
J.,
Kų-'Ignus
Čepanonis
. ............... 8.00
Rašt. .. M. Launikaitis.
po pietų Bažnytinėje salėje
Vincas Levickas, Pranas Bartus- nius Antanavičius.
90 k p. Barone Gvazdirskiutė.
ka, Jieva Joninienė.
šv. Antano parapijos. Rei menės pasilinksminimo kliu- 'nevičius S., Stukas A., Krinickas Iš šv. Kkryžiaus Bažnyčios 17.15
107 kp. Veronika Šakočiutė,
76 kp. Juozas Kugrys..
Scranton, Pa.
kės užsimokėti bertaininį bas surengė Naujuos Metuos ' j., Cinikas J., Čikas I’., Lan-jlš šv. Jurgio Bažnyčios 16.32
10.00
77 kp. Cecilija Antanaitienė. Petronė Jonaičintė, Jonas Jurkū
30 kuopa laikys savo me mokesnį ateinantiems me balių, iš kurio grynąjį pel- ka«ckas J-» Vidrigavičiua V., Ra-N.N...................................
3.07
nas.
83 kp. Anielia Navickienė.
na T22 dol 10c ) tmskvrė sily^ia
Stenmatz J., Igaris A., Iš šv. Jurgio Bažnyčios
tinį
susirinkimą
10
dieną
tams,
taip-pat
ir
už
organą
.
Kome
_
,
__
,Komentavičius
P.,
Mockus
K.,
'
n
.
N.
.25
84 kp. Pranas Kavaliauskas.
114 kp Ona Origintė.
Tautos Namams Vdmuje. Keievjč
sausio
toje
pačioje
‘
Draugą
”
50c.
Tautiškų
eeničius
P.,
Kelevičius
K.,
Sa-'ft
Vį
S
ų
šv.
Parap.
Bažn.
16.24
85 kp. Bronislava Sokaitė.
119 kp. Antanas Valkauskas,
šš
87 kp. Ona Astrauskienė, Elž- Raf0l»8 ščerbinskas.
kur visada—tuojau po su-j tų 10c. ir našlaičių fondon Pinigus esame gavę Drau- vickis K., Savickaitė A., Pranėj- gv Kryžiaus Bažnyčios 51.85
kus K., Mockevičius J., Rauktis
Iš Wilkes-B*rre, Pa.
kieta Btulginskienė.
. 128 kp. Petras Verbickas.
mos. Taip-pat visi turi užsi- 5c. Per tą susirinkimą bus go” red.
J., Mockus V., Globys P, Pelkysljj SvgTrejybės Bažn.
..15.50
98 kp. Valerija Lozoraitienė, 132 kp. Matas Milukas, Juozas mokėti ir organą užsirašyti renkama kuopos valdyba
Rozalija Balčiuniutė.
P., Ramanauskis!
švč. Trejybės Bažn.......... 10.00
Tamulynas.
ŠV. KAZIMIERO SESE A., Kantutis
ir daugiau atsivesti.
šiems metams. Gerbiamieji AUKOS
103 kp. Jonas Ciskevičius, Zu- 137 kp. Dominikas Matas.
J., Žilvitienė V., Kraučiunas M.Jjj §vž Trejybės Bažn.......... 43.68
RŲ VIENUOLYNUI.
Komitetas, naria malonėkite visi atšilau
Bariliurtė, Joana Želnienė.
142 kp. Anelia Radzevičiūtė,
Iš iv. Jurgio Parapijos Chi Kairia J., Vaiciekanekis P., Ce-!jj gvg Trejybės Bažn.......... 22.36
kyti ir atsivesti naujų narių cago, Illinois. .. Stambesnės an rinkė E., Šidlauskaitė D., Vaši105 kp. Pranas Džiaugis, Anta- Magdė Radzevičiūtė.
įjcw York N. Y.
Petkūnas.
j 144 įp. Alena Jageliutė, Julė 85 Kuopa S. L. R. K. A., taippat ir pašalpinio sky-lkos: Ažukas L. $5.00; Po liauskas A., Navickas A., Jan-|Kun> j. šeštokas ............... 3.00
107 kp. Jurgis
Stolupaitis, žydelintė, Alena Žydeliutė, Juo- Chicago, III. laikys metinį riaus bus susirinkimas.
2.00;
Burins- kabskis J., Žalys P., Hilaikis J., y^ .............................. $221.01
lijanskas J.
Antams drebi iaus kas, Marė Ore- ZftH žydelis,
Ona Žydeliutė,
Juiknis J. 5.00 Bruaa8 K., Mišeikis S., Norei- Pirmiau paskelbtų buvo $1185.31
Su pagarba.
kas J. 5.00;
susirinkimą nedėlioj, 11 d.,
Maamkienė.
Jurgis Jaruševičius, Jurgis Jasins
M., Ramanauckas J., Viso labo yra ............ $1406.32.
Mažeika P. 2.00; Vaitkus M. 2.00; kaičia
NW kp. Magde Žilinskienė, jAlbinas Jasinskas, Viktorija sausio 1914 m. 1.30 vai. po 128-tos kuopos Raštininkas Klebonas J. 3.00; Meikaitė A.jLocya K., Ramanauskis S., PlaK”n. A. Staniukynas.
*p; Kazimieras
Jasinski«M, Julė Jasinskiutė, Te- pietų. Susirinkimas bus Šv. Pranciškus B. Verseckas,
1,50; Urniežius K. 2.00; Vaičysjtak*8 M.,Kas<IeIevičius V., Šakinis
Kasininkas.
*^*^*1* Sidlanskas, Jonas Braš- rPS(-, Jaginskiutė, Matilda Jasin- Kryžiaus parapijos svetai
2.00; Žilvitis J. 3.00; Rada |A> Daujotas
J., Sargauta K.
kys, Elžbieta GaurSnekienė,
nėje, kampas 46-tos ir Wood Susiv. L. R. K. A. Centro vičius T. 5.00; Tvabiutė M. 2.00; Gedvilas M., Gedvilaitė E., duš * ‘ Motynėlės' valdybos nariai.
Rimšaitė, Povilas Mažins-^usivienijin|0 Lifit R R Ame.
Valdybos antrašai.
gatvių. Kviečiame visus na
Petravičiukė J. 2.00; Petkus J. kevičius J., Marcinkienė IT., Gau- Pirmininkus - Kun. V. Varn*
kaa.
rikoje Sekretorius.
rius, nes turime apsvarstyti Prea. — Viktoras Lapin 5.00; Ridikas J. 2.00; Antanavi kevičius J., Lenkartas J., Saudar- gilia
116 kp. Marė Arašiūnienė.
231 S. 4tb str., Brklyn N.Y/
J. S. Vasiliauskas.
P. 2.00; Nansieda I. 5.00; Į gis B., Brazauckienė M., Miknius
labai svarbius dalykus. Bus skas, 601 W. Mahanoy avė., čius
119 kp. Juozas Balčiūnas, Bo
Raštininkus
— Kun. M. A.
Zacharevičius V. 3.00; Gružas J. Į7-’ Šulcas A., Andriejauskas J.,
leslovas Bimbiris.
rinkimas naujų viršininkų, Mahanoy City, Pa.
2 0f,
Antanaitis J., Petraitis J., Knz- kauskas,
121 kp. Jieva Marceitunhitė. KUOPŲ SUSIRINKIMAI. taip-pat svarsti mas apie paVice-prez.
C. J. Kru Po $1.00 aukojo: Abromavičius raiMkM
443 Pa k avė, Bridgeport C©W|
Saročka K., Kusins120 kp. Magdalena Žuraukiutė.
Šiuomi pranešu, kad Š. L. gelbinio ligos skiriaus įvedi šinskas, 59 Ten Eyck Str., S„ Bakšys I.,
Kasininkas
•*— Kun. A. Kodis
Maskoliūnas 8., kas V- Vaieiekauekas J., Augus
123 kp. Antanas Dainius, Mi
R. K. A. 143 kuo)>ą laikys mą. Ateidami
225 Migli st., Brooklyn, N.
atsiveskite Brooklyn* N. Y.
Maskoliūnas A., Kaltūnas B., Dau- tinas P., Kačinskas' A., Vembrinkas Mockevičius.

TEATRAS.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK

6

DRAUGAS

Sausio (Jan.) 8,1914 m.
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beveik visur ligšiol priimtai
paprotys linkėti sukatos ;trQkuraai” turėjo i,raaideti.
..i,,.
, . ... džiais: “Kiekvienai
draugijai .
genant alkoho nuodus) Vi-'
apleillti
SI tie liegudlŲS
papročiai j 4 Tame pačiame straipsnyje
išnyks
tuomet,
kuomet tarp 28 ir 29 eilučių turėjo būti
Žmonėms
paaiškės
blėdis, išspausdinti šie žodžiai; jie ki, .
.........................
V1S1 blaivininkai prie paeinanti iš alkolio. Tuo ir tiems turi duoti- §7” Tas sakdlJ8

v and e ns gavęs, visur pra
lenkė toli, ir
atkeliavo į
Prancūzų Akademijos sąnaris F. Bru- teismas negali pilnai teisybei tarnauti. Pa- vais, uždeda “kontribuciją” ant visų arba paskirtųjų vietų daug pirgyventojų, savo be-1
°
netiere sako ir prirodo, kad didžioji XVIII lieijai reikalaujant
teismų ministerija iš tiktai ant- kaikurių
ir
aus
uz
visus.
šūnemečio klaida buvo
neišmanymas, ko teismo apsvarstymų ploto atima kai-kurias protiškų pažiūrų priešininkus apskelbia
_______

Socijologija ir Katalikiškasis Doros Mokslas.

verta dora visuomenės gyvenime 1). Ilelvetius, sakydavo: “Tautos nuodėmės visuo
met tūno jos teisdavybės Ugnė“ 2). Montesąuicu, Voltaire,
Rousseau, Diderot ir
kiti atkartodavo tų patį ir, nežiūrint savo
nuomonių skirtingumo, visi vienaip tikėjo,
kad parašius geras teises, viskas geru virsta
visuomenėje. Pozityvizmo tėvas A. Comte
skaudžiai ir teisingai jų klaidą parodė, o
dabartinis mūs gyvenimas dar skaudžiau
mokina kad be doros visuomenėje gražiau
sios teisės auigščiausio autoriteto išleistos,
j pamatinius viešpatijos įstatymus įrašy
tosios, lieka bergždžios. Ar-gi
nematome
šalių, kur liuosybės principas, įrašytas į
pačius pamatinius konstitucijos principus,
tolesnėje teisdarybėjė taip yra vartojamas,
kad leidžia mergelėms, skaistybės prižadus
padariusioms, mokinti mažesnės mergaitės
doros ir tiesos? Nesant doros visuomenėje,
nėra iš kur jai atsirasti teisdarių kolegi
jose. Terp parlamentų ir ministrų tarybos
čia mažas skirtumas: ar tas ar ta teisės išleidiuės, jei doros neturės, vis šalia gražaus pa
ragrafo mokės padėti autrą, atimantį visą,
spėką nuo pirmojo. Pavyzdžių
nededu,
nes mano skaitytojai ne mėnulio gyvento
jaiŽmonių teisės reikia rašyti žmonių kal
ba. o tą kalba taip netobuli, kad aiškiau
sią sakinį galima dvilinkai suprasti. Viskas
pareina nuo to ant kokios, taip vadinamos,
platmormos jį padėsi. Egzegetai •) ir lite
ratūros istorikai seniai
žino konteksto
svarbumą tekstams suprasti. Kaip šventraš
čio sakinio prasmė priklauso nuo to ,kas
pirma jo ir po jo parašyta, taip teisės pa
ragrafo reikšmė mainosi nuoto, kaip į ko
kias aplinkybės jį padedame. Tik tas yra
skirtumas, kad šventraštis turi savo kontek
stą šalę visų savo sakinių, o teidarybėjė
“platformą“ prie paragrafo priveda tas,
kas jį gvildema. Jeigu visuomenėje nėra
doros, negali
jos būti tarp valdininkų,
pastatytų teisės pildyti. Pasaka apie sūdžią
Šemiaką reiškiais, iš gyvenimo paimtais pa
vyzdžiais parodo, kaip
gražios teisės pa
virsta priespaudos
įrankiais nesąžiningų
valdininkų ir teisėjų rankose. Rusijos gyve
nimas tai genijališkai pasakai
parūpino
medžiagos į valias.
Šalyse, kur nėrą visuomenėje doros,

dokumentų rysis, o jug to vieno ištenka,
kad ištarmė pasivarytų neteisinga. Tokiose
šalyse teismų kompetencija ir nepriegulmė
tolydžio .siaurinama.
Už teismų suirimą, mes papratę esame
kaltinti tiktai žmonės, turinčius valdžią ran
kose. Tas apkaltinimas žlibas. Žmonės, turintiejie valdžią rankose yra savo amžioi
ir savo tautos vaikai: kokia ji, toki ir jie.{
Rybsargis kareivis neturi valdžios nė kiek.
Gimęs ir augęs prie pačios Prūsų ribos ašį
daug kartų mačiau, kaip
prastas miesto!
proletaras, arba ūkininko bernas, ribos ka-į
reivio mandiera apvilktas,
statė teismą i
tokian padėjiman, kad teisėjas gryna są-|
žinė žmogžudybę* gyrė.
Man vaiku besant Žaltynuose pas Uogentą vakarė jauniejie kartavo. Rybinis ka-!
reivis, ką besergėti Šešupės, sėdėjo Uo-į
gentuose ii kortavo. Jaunasis Uogento sū-j
nūs viską nuo jo laimėjo ir metęs kortas i
ėjo gultį į arklinę. Kareivis išėjo paskui ir j
ant kiemo jį peršovė. Teisme jis sakėsi, kad|
parsivijęs Uogentuką iš prūsų pareinantį
aut kiemo; savo namuose kontrabandistas
ant jo užpuolęs, tai gi nebuvę ką daryti ne
šovus. Tėvo ir šeimynos
liudijimai tapo
atmesti, nės jie buvo buvę sugauti kitados
beeinant per ribą. Kareivis tapo pagirtas.
Nuo 1883 iki 1895 m. vienų knivinų atsi
tikimų šitam panašių, įvykusių netoli nuo
mano tėviškės ir šitaip pasibaigusių ži
nau apie penketą. Negaliu jų užmiršti Ki
tados kaltindavaui teisėjus. Dabar suprantu,
kad jie nekalti, nės principas, kad teisinas
tiki valdžios tgentams, protingas ir viešame
gyvenime būtinai reikalingas. Tą principą
žmogžudybės dangčiu paverčia tiktai doros
stoka tame žmonių sluogsnije/ iš kur ima
mi ribos kareiviai ir kiti toki viešpatijos
organai. Tas pats principas doringesnėse
šalyse visuomenei daug naudos padaro. Kur
viršutiniai ir apatiniai visuomenės sluoks
niai gadina prigulntį teismų veiklumą, ten
socijalinis gyvenimas turi irti. Be doros nė
ra kam sulaikyti tą pragaištingą visuome
nės intekmę ant teismų.
'
Revoliucija niekai daigtas, bet dorįškai
sveikose šalyse ji sale blogų pasekmių kar
tais atneša naudą, pataisydama nenaturališkai susiklojusius socijalinius prietikius.
Šalyse, kur nėra doros, ji tik mirčiai ėdesio
parūpina, anarchiją, stiprina, visuomenės
gyslas sukapoja. Pienburnių krūvutė pa
sivadina sąve tikrasiais visuomenės atsto-

liaudies išdavėjais ir, pasmerkę mirtynj
žudo. Tokiu būdu revoliucijos principai te- *
darbo. —
lieka tik piešimams ir žmogžudybėms pla
tiuli. Męs aiškiai tą matėme iš “Giltinės*
1913 Metai prabėgo ir nusistorijos. Rusai susilaukė dar baisesnio daik-įkendo į amžiliastį, pradėjoto, kad Azefas drauge buvo ir stapčiosios
1914 metus,
policijos agentu ir darbščiausiu terroro or-1
metus, ačiū
ganizatorium ceutralinio socialreVoliuciji-1*1 praeitus
Dievui, mūšy organizacija
nistų komiteto sąnarių.
1M5 metu vasara,
Liepos, ar praj- gerokai sustiprėjo; jos llaril,

.

_ .

.

įstatuose

cii- turi šitaip skambėti:

rūpinasi viso pasaulio bla.-^ aSkiai pasakyt>i kokiM Jra

villinkai.
narių pavyzdžio priedermės, kurj
2. Kodėl kunigai Ameri- jie kitiems turi duoti. §7 sako:....
koj 3 mišias šventų dienų j 5.) Ant to paties G ojo puslapio
laiko?
tame
pačiame
straipsnyje,
mažam kimi-8T. skjlt?.ie.
“'"'į? ””
apačios
keli
žodžiai
praleisti.
Pilskaįėiui, vyskupai dėl
“ ki ” ,
šiaip skambė
tisu vienu
lietuviu studentu.
Jis ?1-1
J
1
Patogumo
leidžia ti: ‘‘Ap,r „ ravim,
tu. uis
, , M* II
-r—ar nedavimą
as
kitiems -gerti -yra labai svarbus
tikėjo į
revoliuciją,
.... jam ,prirodinė----------- Alinos kuopos padldeno sa- , kunigams laikyti
.
*po dvejas
„
jau, kad Rusijoje revoliucija nepasiseks, nės
RnygynellUS, rengia ba-i(ne tpejjjgj šventas mišias klausimas, kuris prašosi rimtai jį
doros per maža. Nuo to laiko nedaug metų liūs, prakalbas, vaidina teat-yjen^ šventadienį, Ne visi ®Psvarstyti-”
teperėjo, bet daug atsitikimų įvyko. P. G.' relius. Tas visas veikimas be juk gali vienu laiku ateiti
karštai darbavosi Lietuvoje, pateko po- abejonės, davė nemaža domišių šv. išklausyti. Anaip
lieijai į rankas ĮJ išliko nepakartas tik rį£kos naudos. Vienu žodžiu
Apgarsinimai.
tol nedaroma to dėl elno,
dėlto, kad ištrūko iš kalėjimo ir pasislėpė už,
,
.,
rūbelyje. M,n visko atsėjo pergyventi. Kar-iSakant P“1' P>’a«tus metus nes pinigus imti leista tik
tais rodėsi, kad mano spėjimas liko tuščiu nevienų Žmogų
ištraukė- už vieny, intencijų. Trejas PRIE IR NUO STALO.
....
, .
, Nieks neprivalėtu eit prie
žodžiu. šiandien, Lopuchino-Azefo
bylos me iš nasrų baisaus ir žiau- misiąs kiekvienas
kunigas
1
«•_
•• v. .-,
•
- - ' stalo, jiegu
nesijaučia ispasibaigimo dienoje primenu savo jaunam raus karaliaus alkolio, kuris , alko atik
vieną syk, per me- alk
if kiekvienas
iva.
draugui, kad dora visųomena saugoja nuo
paliovos naikina Žmonių
gta, kaj tįfc_
revoliucijos, kad jos nereikėtų, o be doros
.. .
• x ±
-d a
• • tus, būtent per Kalėdas. _Laeiėt,;
•
«••••«
i
vcL IX vXXX lcX»
v "V įsi
komos tada trejos misios tei alkls
teIlkintas Tra
ne revoliucija nesiseka.
.
..
Tai-gi dora negana ką saugoja visuo-!ir 1S V1SŲ
PajėgŲ turime kad pagarbinus trejopą V.'
ta k,aįda va, .
menės įstaigas nuo šventvagiško sugedimo,! dirbti, koliai mŪSŲ idėja lie Jėzaus atėjimą , s, pasaul,: kokianJe Iaik
nebunant
jos klaudų ir kalčių pasekmes mažina, bet pataps visuomenei supran- Kaip
Amžinojo
Dievo, ^aIkusiUi ir liktis
ie sta.
dar pagamina žmonių savo protu ir cįarbu įama> Mūsų idėja turi tapAts.

Esant

.

žymini pakeliančiu kutinu Jaunas ir gabus y vį
Augustinas buvo bepradedąs pražūti mon.
.
„
..
, .
tarnizme, kuomet šv. Ambroziejauis pamok-* matysim, jog žmonijos lai
stai jį katalikų padarė, mūs tikėjimo dora me nebetoli. Blaivybės nauatgaivino ir pakelė tą nepaprastą genijų. dą turi suprasti visuomenė
Augustino protas švietė 14 metų visai Eu ir koliai visuomenė iš blai
ropai, neliaus švietęs nė vėliaus. Metai į vybės nematys naudos, to
metus išpažintis viename mūs krašte išgelbi
daugelį vaikų inpuolančių į tokius pajun- liai dar negalime džiaugties.
.
.
kinius kurių pabaiga proto sumišimas. Ki- j Nelaimė, kad dai blaivybė
tose Šalyse kur katalikystės intekmė ant daugelyje vietų neileidė sažmonių stipresnė,

vaikai apsaugojami

nuo vo šakny giliai, dar vis al-

įnpuolimo į tuos pajunkimus. Yra buvę, kolis atlieka savo baisių mikunigiškas garbės žodžiu tą tvirtinu, kad
įr per praeįtUs metus
vaikinas dėl pajunkimo
taip susigadino
.
_
a
a- a*
.
.. .baigti
... negalėjo,
... o ne vienų-r musy
smagenis jog gimnazijos
v tautietii uz

...

—r-

--1

---------------

kaipo žmogaus ir kaipo Die- lo
t
kai
vo malonu, žmonėms davė- baikti Taį

.

galtinjs

•)°’
....
daugelio virinimo trukdėe..3. Kodėl socijalistai nekaip išpūtimas, užkieragina žmonės bažnyčių sta- 'tėjimag ir galvos skaudėji.
ti?
į mas. Liežuvis paprastai ap
Ats. Nes kiekviena baž-; vilktas, burnoje blogas sko
nyčia tai tvirtovė, į kurių'uis ir dvokius kvapas. Jums
ir jų aitrus dantįs atšimpa, reikalinga Trinerio AmeriiDaljartlinė |sodijaldemok'ra- koniško Kartaus Vyno Elitija visur visas bažnyčias ir ’ xiro, kurisai veikiai išvatikėjimus skaito savo di- j0 visų kūnų ir tuomet ati
džiausiais priešais ir malo-jprįna virinimo
organus,
nėtų bažnyčias teatrais pa-’jįsaį yra patartinas skilvio,
versti. Yra ir krikščionių vidurių ir kepenų ligose.
socijalistU judėjimas, yra Aptiekose. Jos Triner, 1333
ir krikščionįs
socijalistai i 1339 g0. Ashland ave., Chi(Austrijoje, Prancūzijoje, cago, III. Neleiskite nelai
Anglijoje). Tečiau jie su mei užtikti jus neprisiruosocijaldemo- šusius. Turėkite visuomet
organizuota
kratija nieko bendro neturi. prie rankų Trinerio Lini
mento. Jisai greitai išsklai
Redakcijos Atsakymai.
do skausmų.

darė grabe, nevienam pas
kutinį centų atėmė ir dau
gelį šeimynų padarė nelainiillgomis. Tadgi visi blaivininkai atkreipkime
akį į
savo brolius ir seseris dar
1.) Sur les ehetnins dela crayance. 6 e<l. Paris.
I'errin 1905. p. 5.
tebegirtuokliaujančius
ir
2.)Delesprit.-U. II chap. 15.
pasigailėkime jų, traukim
*). Sventrn&Čio tyrinėtojai.
juos iš nasrų negailestingo,
karaliaus “alkolio”, prikalbi
nėkim prisirašyti prie blai . .Jonui Pakuskui. Susivienijimo Watervliet, N. Y. Vietinė
s
vininkų draugijos, pirškime Valdybos narių adresai skel Šv. Antano draugija rengia
biami kiekviename
“Draugo”
blaivininkų laikraštį “Švie numeryje. Konstituciją galitumėt 17 sausio 1914 m. didelį ba
sų”, “Draugų”, o taip-pat gauti iš cei tro raštininko.
lių (2600 Fourth ave., ŠiSVEIKATA IR BLAIVYBĖ.
karštį ir nuolat ką nors veikia. Dalįs mūsų gos ir beveik vienodo didumo, nes Dievas
geras
knygelės,
kurios
pa

Juozui
Jakaičiui.
Savo
išleistą

mauskio salėje) vyrams 25
gyvenamųjų namų nieko negali patįs sa visus juos sutvėrė pagal vieno pavyzdžio.
Pagal W. Taylor sutaisė F. S. ir F. K.
sias
knygas
skelbiame
laikrašty

rodys
baisenybes
atsitin

centai, moterims dykai.
1-oji pamoka. Mūsų gyvenamieji namai. vaime daryti. Durįs negali pačios iš savęs Męs galime kiek skirties didumu ar veidu,
je.
Ten
ir
kaina
nurodoma.
Apie
1) Knyga, kurią pradedate skaityti, be- užsidaryti, nei langas pats atsidaryti. Bet taip kaip skiriamės stiprumu arba silpnu kančias per vartojimų svai susivienijimą
agitacijinių kny Paieškau savo pusbrolio
abejo, bus Jums indorni. Čia nerasite nieko kiekvieno jūsų kūno dalelė yra veikli, tai mu. Tečiau visų mūsų kūnai yra vienodai ginamųjų gėrimų.
gučių ligšiol, rodos, nėra.
išrašyta apie tai, kas atsitiko gilioje seno- j yra darbuojasi dėl savęs ir dėl kitų kūno sustatyti.
Pažvelgus į tuos, kurie Petrai Saulenui. šį kartą Tam- Motiejaus Grigaliausko ir
vaikščioti, bėgioti
vėje ir mažą rasite apie nežinomas vietas, j dalių. Kojos impranta
7.) Kada kiekvienas kūno dalis gali leng- į ppaejįą metų praleido gir- sto nieko naujo nepraneši. Nedė savo draugų Jono Aponiko,
ir Motiejaus Muckos. Visi
žmonės ir daiktus randomus svetimose že-! ir šokinėti. Rankos išmoksta dirbti daug vai, patogiai ir be skausmo atlikti savo I tuokliavi
šiurpulis ima, sime
naudingų
ir
mitrių
darbų.
Akįs
mato,
priedermes,
mes
sakojne,
kad
kūnas
yra
mėse. Ji Jums nieko nepasakys apie jųjų!
nes jų sveikata sunyko, tur Antanui žagarinskui.. DedameSuvalkų gub. Nežinau kur
.tėvynę, nei apie garsius protėvius, kurie! ausįs girdi/burna kalba ir valgo. Kai-ku- sveikas. Priešingai, kada kūno dalįs pildy
Tamstos žinutę Rašinėk, meldžia- gyvena. Prašau atsišaukti
joje gyveno. Čia bus kalbama vien tik apie' i1’*08 kūno dalįs visuomet ką nors naudingo damos savo priedermes, kelia skaupmą, nes tas dingo ant aukuro, ka masis, ir toliau Tamstai sekasi gįuo adresu:
jūsų Kūną. Čia sužinosi, kaip kūnas auga, I I Ve*kia, net kuomet mes miegame, mūsų
magumą, —tuomet sakome, kad kūnas yra raliaus “alkolio.” Taigi, tu ’ašyti. Tik reikėtų turint liuoso i
A. Moceika, Box 166
kaip jisai suserga ir kaip galite užlaikyti |Į’laučiai kvėpuoja ir širdis nenustoja pla- nesveikas. Ligos suimtas kūnas nusilpnėja. rėdami gerus norus ir viltį, laike, pramokti rašybos.
i kusi.
Palmerton, Pa.
jį sveiką ir stiprą.
Mums tada nerūpi nei valgis, nei pasilink jog Viešpats
Augščiausis W. K. Tos vietos klebonas ge- j
2.) Kiekvienas žmogus, atėjęs į šį pa-'
5. Kūnas, nuolat veikdamas, naikina- sminimas. Daugelis tų, kuriems Y. Dievas įaimins
mūsų darbus ir riausiai galėtų jums atsakyti į' Paieškau
savo draugės
šaulį, turi savo namus: jis gyvęs juose pa- į si, dįla. Lygiai kaip rašomas paišelis prie yra davęs sveikia ir tvirtą kūną, nesirūpina • ateįs
į pagelbą per Šiuos jųsų klausimą. Mes ten gydytojų į Aniutes Stokoniukės. Patol, pakol, bus gyvas; jis paliks juos tik-1 i kiekvienos raidės dįla, taip-pat kiekvienas savo sveikata ir toki,» būdu praranda j,.: ig)4
stokįm vig. nežinome.
tai mirdamas. Jis tų namų nepirko ir nenuoj mūsų kūno judėjimas padaro tai, kad jojo Įvairiais būdais galima pakenkti sveikatai, 1
J. Domeikai. Tamstos raštelį) eina iš Kauno gub. Vilkmermoja jų: jis, užgimdamas, gavo juos iš V. ,dalelės nyksta. Stogui
prakiurus, arba arba net ir visai ją sunaikinti, ką patirti ga-: į darbų SU didesnių
nusiunteme
susivienijimo raštinin-' ges pav. Sesikų vai. Petriu
pasiDievo dovaną. Ar žinote, apie kokiuos na 'sienoms bepųvant, ateina tam tikri darbi- lesite iš šių pamokų. Labai daugelis žmonių , šventimu Sll didesne energi- kui.
'nų kaimo. Girdėjau kad at
mus čia kalbamu? Yra gyvi, augantieji, ninkai ir sutaiso gyvenamuosius
namus Į. per ištvirkimą ir neatsargumą nuotoja svei- ja į kovų SU bjauriu ilipra- S. L. R.K. A. 9-os kuopos raš važiavo -į Chieago, III. Turiu
jodomieji namai, kuriuos jus vadinate sa Bet kaip esti pataisomas mūsų kūnas? katos. Sveikata, kaip ir mokykla, turi savo Į tiniu girtuokliavimo. Jeigu tininkui. Tamstos pranešimą apie
kuopos susirinkimą 4 d. Sausio, svarbu reikalų. Ji pati ar
vo kūnu. Sutvertojas padarė juos ir davė Kaip jame dapildoma tai, kas susinaikino?) įstatus. Jeigu nori būti sveikas ir stipris. Į
gi
per
šiuos
1914
metus
ga

esame gavę 31 gruodžio, kuomet kas kitas
praneškite ant
jums laikyti juose jųjų prakilniąja dalę, Ir jeigu kokia dalelė susižeidžia, kaip ji pa-! turi tuos įstatus pažinti ir jų laikyties.
lutinai
neišnaikįsim
to
nuo

Naujų
Metų
numeris
jau
buvo
iškurią jus vadinate siela.
šio
adreso:
K.
Grigas, 63,
sveiksta. Jei dėl kokio prietikio nukrisi
8.) Ligšiol męs nieko nesame pasakę
spauzdintas.
Į
kitą
numerį,
žino

3. ) Daug yra nustabių
dalykų jūsų jūsų piršto nagas, netrukus ataugs jo vieto
žmaus žmonijos priešo, tai
Bortlalnd str., Cambridge,
apie mūsų kūno namų gyventoją. Yra tai
ma, nebedėsime.
gyvenamuose namuose. Plytos padirbtos iš je kitas. Jei griūdamas perlaužtumėi, sa
rūpinkimės
nors
tuo,
kad
molio, išdegintos plytnyčioj, akmenįs iš kysime, rankos kaulą, sulaužytos kaulo da gyvoji siela, kuri mąsto, atmena, myli ir mūsų organizacija dvigubai Draugui. Neaišku, už ką Tams- jMass,______________________
kun. Am.
skelti iš uolų; rąstams ir stogui davė me lįs, gydytojo tinkamai
sudėtos, išnaujo bijo. Siela yra daug svarbesnė, negu kū padidėtų, o tai lengvai įvyk tą1 dėkoji
J ______
| Reikalingas sumanus vyrasdžiagos girios. Mūrininkai, dailydės, stog sugys. Mūsų įstabus kūnas gali susitaisytiii nas, taip lygiai kaip namų gyventojai yra
doma. Parupinkim tik kiek Stambesniųjų klaidų atitaisymas. į aP*e 25 ar 30 m. senumo.
dengiai, stikliai, teplioriai ir daugelis ki veikiai ir patogiai. Tr kaip tik oda, raume- svarbesni, negu jų gyvenamieji
namai.
vienas po vienų naujų narį, “Draugo“ skaitytojai teiksis Darbas bankoje. Turi snetų darbininkų padėjo statyti namus ir nįs ir kaulai susinaikino, tuoj j jų vietą | Mūsų kūnas mirs, bet męs
tikime, kad
tai jau ir bus tikslas atsiek dovanoti, kad mūsų laikraštyje keti lietuviškai, rusiškai ir
priruošti juo taip, kad jie tiktų pagyve ataugo kita oda, kiti raumenįs ir kaulai.
mūsų siela yra nemari. Turime stengties
vis dar dlaug esti spaudos klaidų, ’ Įcnkišlcai.
nimui. Bet mūsų nuosavus namai, mūsų kū
tas.
6.)
Gyvenamieji
namai
yra
nevienodi:
užlaikyti
savo
kūną
švariu,
skaisčiu,
blai

tarpe
kurių pasitaiko ir tokių,
nai yra kur kas nuostabesni ir indomesni,
Gera vieta tinkamam vy-*
Kun.
A.
Briška.
didumo, išvaizdos ir viu, ir stipru, nes kūnas yra tai mūsų sie
dėl kurių ir rašančiojo minties ne
neju net karaliaus rūmai.
Šioje pirmoje jie skiriasi pagal
„Irui. Paliudijimai reikalingįL
galima sugaudyti. Yra tai vy-j
pamokoje jus susipažįste su kai-kuriomis parankumų. Vieni pastatyti iš medžio, kiti los būtas.
riausiai
todėl, kad mažne visi Rašykite:
iš plytų arba akmens, kiti gi iš brangaus
Pamokos Santrauka.
jių*ų kūno ypatybėmis.
Klausimai
ir
Ausakymai
Mirny
kūnas
yra
tai
mūsą
sielos
bustas.
Jisai
spaustuvės darbininkai yra nau
G. P: M. F. D.
4. Jūsų kūnas gyvuoja, auga, juda ir marmuro. Bet mūsų kūniški namai visi yra
yra labai įstabus, nes yra Dievo ranką dar
! vienodos išvaiždos ir iš tos pačios medžiajukai. Prityrusių gi darbininkų IR0 Box 5?6 Scranton, Pa.
jaučia. Gyvenamieji namai, pastatyti iš
L Kodėl katalikai, parnešę labai sunku čia gauti. Ilgainiui
bas. Yra namai, kurie gyvuoja, auga, juda ir
Jie
negali
patįs
savaime
augti,
kaip
kad
jaučia. Kiekviena kūno dalia turi savo darbą mažų kūdikį
plytų, akmenų, medžių ar ko kito nei auga,
po krikšto, be abejo eis viskas geryn.
auga mūsų kūnai, neigi patįs sąvaime iš
Kas norite turėti Dr. J. B»ir bedirbdama naikinasi. Sveikas kūnas gali
nei juda. Jie visuomet lieka tie patįs, ne
savo vietos pasijudinti. Gaisras gali namus
tą nuostotį papildyti. Kada kiekviena kūno tuoj duoda jam gerti svaigi Ir šitame numeryje pasitaikė ke- sanavičiau« ir Martyno Yčo pa.
bent žmogus juosius padidintų ar perdirbtų,
dalis atlieka savo priedermes lengvai ir to namųjų gėrimų ?
lėtas labai nemalonių paklaidų. Tfcįkslus 6X9 colių didumo, ar*
kūnas jaučia ir žiemos šaltį,
ir vasaros sudeginti, bet jie to neatjaučia. Mūsų gihutai, tuomet sakome, jogei kūnas yra sveikas.
Ats. Šitų ir
tam pana Atitaisome bent stambesniąsias. į,A puikų sien'ej kalendorių m
šias nesųmones nes paste 1 Įžengiamajame straipsnyje abiėjų minėtų vyrų paveiksiu
“Mūsų draugijos” pirmame stul- tas teatsišaukia pas mane. Kam
bime
pas
visus
tuos,
kurie
ti
tol,
kol
jis
galų
pelyje 26-oje eilutėje nuo viršaus taoja kiekvienas tik 25 centaaa
kada,
išranda
būdų
kuriuo

Kaip blaivybė platinama.
ilgos kelionės paskirstė sa
dar
nėra
apsipažinę
su
al

išspausdinta: “ištengtumo viena gn prisiuntimu.
galėtų gaus. Tuomi jis įvedė tikrų vo karei vijų - į trįs dalis.
Ne visiems žinoma, kad mi bėsinaudojant
kolio kenksmingumu ypač žvilgsniu ”, turėtų gi būti: įsteng ,W. J. Stankfnas (fotografasJ
Menelikas, Abisinijos kara pardavinėti alkolinius gėri blaivybę savo šalyje.
Pirman skyriui davė kas
3452 So. Halsetd Str,
jauniems organizmams. Ir tume vienu žvilgsniu.”
lius, yra vienas iš didžiau mus. Menelikas, kuris sako
dien po porcijų degtinės,
2. Po eilių
“Naujus
Me
Chieago, IIInereikėtų tuo kaltinti vien
tus pradedant” (2pusl..) nepasiu blaivybės platintojų. Jis si paeinąs nuo Salamono, Anglijos kareivijos bandy antram alaus, o trečiam tik
katalikus. Tai bendra žmo dėta jų autoriaus vardas “ Pra
veikia kiek tik gali by tik paliepė kiekvienų asmenį, mai. Lord Wolselej vienoje vandens. Gavusieji degtinės
nijos liga, kuri užvaldė ne nai
jrašalinti svaiginamuosius nutvertų
bepardavinėjant ekspedicijoje kovos padaro praktakę trumpam laikui vi vien bemokslius
žmonės, 3.) Ant 6-to puslapio skyriūje
gėrimus iš jo valdomos ša- jo padonams alkolį, pri labai praktišką išbandymų sus, gavusieji alaus pralen-įbet ir šviesiuosius ir tur “Blaivybės Dirva”, atraipsnys:
1 ;s. Gudrus pirkliai, kai- versti jam pačiam jį ger pilnos blaivybės. Pradžiojeįkį dar daugiau, Skyrius,
tinguosiua
luomus (pav. “Kai kurie mūsų draugijos įstatų
paskui per išpažintį pajunkimo netekęs, at
kuto, pabaigė vidutinę ir aukštąją mokyk-*
lą, tapo bendradarbiu žymiausiųjų Lietu
vos laikraščių ir keletą knygučių žmonėms
parašė. Kiek yra tokių Lietuvoje niekas ne
gali žinoti, ale kad yra tai aišku. Juos vi
sus ir visą, ką jie naudinga
padarė savo
tėvynei reikia prieskaityti prie socijalinių
katalikystės nuopelnų Lietuvai padarytų,
(Bus toliau.)

Blaivybes Dirva.

Platinkite
” DRAUGĄ“

U Ab

*-), 1 •/ . X 1«L

:?s

INDIANA HARBOR, IND.
K. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,

Dailus Kambariai.
Ant raudos Elijosinus Batikos
uaine, kampas Wood ir 46 tos
gatvių. Tinka daktarui, advo
katui ar byli* žmogui, kuris nori
švariu ir gerai įrengtų kamba
rių.
Atsišaukite:
J. «J. Elias, 4600 So. Wood str.

tonų

laivų.

Šitas

5-ta

Yorko
26-to

i

dienoj

ir

Rotterdamų

iš

Netv

KELIAUJANTIEJI AGENTAI
Jonas Kulis,
M. K. Petrauskas,
Iz. Pupauskis,

I

vasario

diena.

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigu rengsite teat- Galima nusipirkti “Draugas”
rv, reikes tam tikrų kas savaitė už 5c. pas sekančiu:
draupanų. Drapanos;
žmones:
pirkti atsieina labai | Vaclovas Babavičius, 16 Myr- j
brangiai. Dėltogi no-'tie Str., Exeter, N. H.
riu pranešti, kad aš esu atsto- Balauskas, M.,
119 Grand Bt.,
vas: — Hooker-Howe Costume
Brooklyn, N. Y.
Co. Kurie rendavoja visokius tam —Peter Bartkevicz, 877 Cam
tikusios drapanos ir kittokius uridge st., E. Cambridge, Mass
daiktus dėl teatru, balių, parodu, Garse, Rev. Robert St. Patrick’g
šokiu t. t. Su visais tam pana- Church,
St. Charles, III.,
šiais reikalais kreipkities prie JankauskaS) A>
savo tautiečio, kuris geriau su- į 131 Marimmack st Lowellj Masi
pras ir išpildys tgmistų norus. Juozapavigius> p 222 Berry st.,
Kataliogą prisiųnčiame dykai.
j
Brooklvn N Y
JONAS J. RAMANAUSKAS, „ T,
P. O. Box 58, Montello, Mass. j Kav°lius’ f] Washington st.,

___________ ’_______ ’

j

Cambridge, Mass.
lMickewicz, J. B. 2135 Sarah sL,
55,000 Katalogų Dovanai ’
S. S. Pittsburgh, Pa.

JONAS M. TANANEVIČ1A, SAVININKAS

3249-3253 SO. MORGAN ST.,

CHICAGO, ILLINOIS.

Lietuviai šiandien neturi tvirtesnes ir sauges
nės hankos kaip Tananevicz Savings Bank.
Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai
vedama kanka. Per 15 metų ši banka augo, kol išaugo
į didžiausių 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 trečių procentų kasmet, ir visi
yra pilniausia užganėdinti.

Dnfb

Pilniausią užganedinimą gali duoti tik tokia
, didele, atsargi ir tvirčiausia Banka, kaip

TANANEVICZ SAVINGS BANK.
TANANEVICZ SA VINGS BANK NAMAI

TAUPYK - GĖDYK - PINIGUS
Dabar Geriausias Laikas Pradėti Pinigų Čedyjimą
Kas pasidės pinigus į Tananevičio Banką iki Sausio menesio
10 dienai, tam procentas rokuosis nou Sausio 1 dienos.
bankoj

Tananevičio
kad

neauga

ir

neprapuls.
Tuojaus

nas.

gali

Ilgai

gausi

procentas

prapulti.
nelauk.

Bankus

Neatidėliok

ant

ant

Dėk

padėtų

savo

Šiandiena

kningutę

rytojaus,

ir

nes

pinigų

auga kasdiena.

pinigus

Tananevičio

į

Tananevičio

išsiųsk

galėsi
tai

rokuoties

Bankon,

Bankų

išmintingu

kur

kiek

ir

BRROOKLYN
N. Y.

Veltu! 2 Lotu Veltu!
Naujų Metų Dovana.

Jonas šaučiunas, 41 Johnson str.,
Bridgeport, Ooųn.
Užsimokėjus čia nepagarsin
tiems agentams prenumeratą,
męs neatsakome.
“Draugo“ Administracija,

'DBA UUO" IPAUBTUvaJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
I. FeMolė arba Bataytie katakombose.
Parašė Kardinolas Wiseman,
Vertė
Vytautas.
Labai graži apysaka ii

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir soPerskaitęs lią knygutę, gali drąsiai
stot | ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę.
Kalas 5c.

14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
pais patarimais apie paSaukimą ku
nigystėn.
IS anglų kalbos vertė
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių
Kaina .............................................
25c.
15. ApaStalystės Maldos Statutas. Yra
tai naudinga knyga organizavimai
ApaStalystės Maldoa Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus širdies Broli
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.
16. ApaStalystės Maldos Pamaldos. IS
angliško vertė kun. P. Sanrusaitia.
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina .............. 5a.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy
mėkite knygos numerį ir vardą, o vi
sada gausite tą, kurią norėsite. Agen

Malonus Viengenčiai: Ar dar mo-1
kate randas kitiems? Jeigu taip. tai'g. Oliveris Tsrlstas. ParaSė Charles
išrinkite jas j šiuos
keturkampius
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra
taip, kad abelna suma išneštų 15. —
tai labai graži ir interesinga apy
arba lygiai tiek, kiek raudos mokate.
saka. Kiekvienas norintis smagiai
Atsiųskit teisingų išrišinjg kuogreĮir naudingai praleist laikų, nesigai
čjausiai, tai gausite nuo mus pilnnas
lės pasipirkęs Šią knygą. 620 pu
Informacijas sulyg to, knlp likti sa
slapių.
Kaina ......................... |1.0Q
tams nuleidžiame dideli nnoSimtį.
vininku 2 parcelių, netolj New Yorko,
3 Kodėl neini UpaMntles? ParaSė knn.
fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo
Adresuokite:
Aloyziua J. Warol, J D. Vertė kun.
nių Į {vairius biznus, darbus ir pra
V D.
Dideliai naudinga knyga
DRAUGAS PUB. OO.
SnmuSa visus bedievių argumentus
monę.
Chicago, Ilk
prieS iSpaiintį. Reikalinga pasiakai 2634 f. 67 th Street,
Vienatinė proga Jums palikti pilnu
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenau
savininku .parcelių visiškai uždykų Ir
Šiam lietuviui. Kaina
25c.
to| liktai prieš Naujus Metus. Pilną 14. Katriutė.
Trivoikamls Dramos Pa Sekančias Knygas galima gauti
gvaranciją gausite nuolatlnam darbui
veikalėlis iŠ liaudies gyvenimo. Len
J. L B. K A. Knygyne:
kiškai paraSė Karvatova. Vertė A
Ir lšstntyslm Jums nuosavų namų ant
Vėgėlė.
Eiles radėjo A. Žalvarnis. 1. “Budas Senovės Lietuvių”,
Jūsų loto ant mažų mėnesinių Išmo
Labai tinka seeaai Kaina
15a
Daukanto;
kėsiu. Prlslųsklt išrišimus, »a| gnusjt 6 Užkrečiamųjų—Umpamųlų Ilgų Mat
toljmesnes informacijas.
, plėtojimo budai Ir kova su Jomis. 2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr.
Adresas:
<
ParaSė Dr. A. L. (Iraičiunas. Knyga
Jono;
r,
reikalinga kiekvienam
Sales Maneger l>ept. D.
I j,
llBOel( kalplelmininkm
pM4sango
132 Nnssaii str..
Room 300
Neiv York, N. Y.
Į

tl nu0 ^„„elio Hgų.
Kaina
16t
ą. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
-------------------- ne. Labai įdomi knygutė
Pelnas
U Šios knygutės eis Lietuvių Infor“DRAUGO” AGENTAI: maejos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kalas ..........................................
10c.
Paduodame čionai auraią mu II Dalis....................................... 10c.
gą laikraščio agentų, pas ku
T. Dagtinė. Vienaveiksmis scenos vėla
riuos gerb. “Draugo” skaityto delta. LeeklSkal paraSė Kazimiera
Goralezyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
jai bei prenumeratoriai gali až
blaivininkų rengtamiemsiema vaka
atsakyti “Draugą” arba atnau rams. Kaina
tOe.
5. Trumpas Kataktnum. Be lito kate
jinti prenumeratą.
kiznto engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina
10a
CHICAGO, ILL.
0. Apavarstykl Atliansiema misiją pa
J. J. Polekas, 4608 S. Wood it, minkėlis. Parengt,an iŠ gerbiamojo
M. Valaskas, 349 Kenaington ava Tėve Kazimiero, Kapneino, pamoka
lų.
Mitą knygutė labai reikalinga
A. W. . Radomaki . and Sona,
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži
mioro pamokslas. Kalne tiktai
60
2257 W. 23 pi.

3. “Kelionė j Europą”, kun. J,

Žilinskio;
4. “Kun. A. Burba”.—
5. ‘Medega musų vaistininkystei’,
D-ro Basanavičiaus.
6. “Lietuviška Kristomatija”, —
7. “Padėjimas Lietuvių Tautos”,
lietuviškai ir maskoliškai;
8. “Rankvedis Senoviškos Isto
rijos”, kun. A. Miluko;
9. “Pajauta” vertimas;
10. “Petras Žemaitis” vertimas;
11. “Medega Sim. Daukanto Bijografijai”;
12. “Naktys”, E. Jungo;
13. “Kražių Skerdynė” —;

tavo

turi:

atsargiu

kuperelvje,

pinigai
ar

kasdien

dolarį,

žmogum,

ar
kaip

kur

augs

penkis,
tikras

jie

ir

ar

nie

niekad

šimtų.

Ameriko

neatsargu.

f - -T.4 •

neturi

N2 GRAND ST.’

pinigų

Nelaikyk

-

mano kataloge, tai Mikalauskas, P., 248 W. 4th st.,
priSlVsk Už 2 e. partinę markę o aptu-1
gQ Boston Mass.
rosi dideli ir puiky. katalogą, kuriame!
9
rasi visokį aajA'eVs—uoX..oožotitP ,es Milewski, J.,
166 Grand st.,
rasi visokių
geriausiu
Armonikų, j
Brooklyn N Y
mežikališgu instrumentų.
Istoriškų,
....
v » • •
10. Katekizmas apie Alkoholių. Ii
Miklų ir kitokių knygų, kokios tik! Miškinis, B. P.,
35 Arthur st.
Prancūzų kalbos vertė J. P.. Yra
raudasi lietuviškoj kalboj.
Gražiui
Montello, Brockton, MaSS.
tai labai naudnga knygelė, ku
rių kiekvienas geras žmogus pri
įsųiietų laiškams
rašyti su puikiais! Paltanavičius, M., 15 Millbury st
apsiskaitymais
ir dainomis, su dm-1
valo perskaityti.
32 pusi. KaiWorcest‘)r, Mass.
luotais aplink konvertais tuzinas ,25c. j
»
5c.
568 Pleasant st.
5 tuzinai už $1.00.
štorninkanis. n- Jonas Peza,
11. Tiesos Bodis Socialistams. Pa
Žentams perduodu visokius tavoms
Norwood, Mass.
rašė Kunigas.
isbai pigiai.
A. W. Radonski
and Sons, Bita knygutė parodo, kokio yra
Adresuok i t:
2257 W. 23 pi.
Chicago, DL sausų socialistai ir kokias ginklais ke
A. Ramanauskas,101 Oak Str., ršąją se bažnyčia. Būtinai turi jų
w. S. VVAIDELIS.
Kaine 10c.
Lawrence, Mass, perskaityti.
Jeigu

IPITOTOffimi

TANANEVICZ SAVINGS BANK

N0RW00D, MASS.

tai

Jonas Peža,
568 Pleasant st
gas
neseniai
buvo
padarbM. Paltauavičia, 15 Millbury st ,
tas
Anglijoje.
'Puri
du
ka
WORCESTER, MALS
minu,
Markonio
bevelinį J
Raudonaitis, 840 Grand st.
telegrafų
ir gerinusį
pa
Brooklyn, N. Y.
A. Ramanauskas, 101 Oak st.,
tarnavimą
vis
klasų
ke
Lawrence, Mass.
leiviams.
Yra
naujausia
ir geriausia laivas.
Vardas Kun. J. Ilalahurda, 1389 E. 21 st
M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
naujo,
naujo
laivo
yra
P. ?z':kis, 2118 St. Clair avė.,
“Prineipello”.
Kitu
du
lai
CLEVELAND, OHIO.
vu
prigulenti
Vranium
LiV. Patinas, 416 N. Marshall st.,
nijoi
vadinasi
“CampanePHILADELPHIA, PA.
11 i” ir
“Uranium”.
Jie
P. Zaveekas.
425 Panon st., I
pliaukioja tarpe Ne\v York
PITTSBURGH, PA
ir Rotterdam.
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
PITTSTON, PA
Naujas
laivas
“Prineipe
i J. Stulgaitis, 122 S. Meade st,
llo” plauks
pirma
siki iš
W1LKES-BARRE, PA.
Rotterdamo
vasario
mėne
sio
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CICERO, ILL.

R. Raišis,
1424 S. 4yth avė.,
Kun. A. Ežerskis,

BALTIMORB, MD.
•J. Pautieiiiue,
752 W Lexington st.
Jonas E. Karosas,
URANIUM ILNIJIS NAU Lithuanien Store
Athol, Mass
JAS LAIVAS.
CAMBRIDGE, MASS.
Ufailiniu Laivų kompani
Kavolis. 75 Wasbington st., |
ja
nupirko
naujų
didelį C.
10,(HM)

GA S

niftnnnifflnniitr

14. “Europos Istorija”. —;
f 20. “Kandradas Valenrodas”,
15.. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvyvertimas;
nės”;
21. “Dogmatas apie Pragarą”;
16. “Diedai ir Gražina”, ver->22. “Lietuvių Trakiškos Studitimas;'
jos”, Basanavičiaus;
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”; ^23. “Gramatika”, Kraušaičio.
18. “Prilipo Ožys Liepto Galą”, Į Adresas:
teatras;
Rev. S. J. Struckus, Wanamie,
19. “Jonas iš Kempės ir Šilko”; iPa.

Meldžiam nesizėluoti užsisakyti 1914 metams
pirmutin| Rygos lietuvių laikraštį

“Rygos Garsą”

“DRAUGIJA”
Mėnesinis LITETUROS, MOKSLO IR POLITIKOS, su ne
mokamu priedu “MOKYTOJAS”, laikraštis, einąs j&u aštunti
metai dailiais didokais ..(96 — 128 pusi. in. 8 . sąsiuviais.

DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių mūsų jaunos po
ezijos skyriuje dalyvauja geriausi mūsų dainiai, senesnieji ir
jaunieji.
DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beleristikai įvairiausio
je jos formoje: novelių apysakų, dramų ir t. t.
DRAUGIJOJ randas daug moksliškų
straipsnių iš įvai
riausiu mokslo: apologetikos, fliosofijos, sociologijos, biologi
jos ir k. Nei vienas tikras mokslas iš “Draugijos” nėra praša
lintas.
DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam
tikslui duoda plačią peržvalgą, lenkų ir rusų spaudos apie
Lietuvą judina mūsų rašybos ir kalbos dalykų klausimus.
DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, bibliogratijos skyrius, kur paduodama recenzijos naujų knygų lietuviškų
laikraščių turinys, svetimtautinės spaudos peržvalga ir t. t.
DRAUGIJOS tikslas — krikščioniškos kultūros darbas,
sujungtas su karštu noru — tautiškai susipratusią, doriškai
ir ekonomiškai pakilusią lietuvių tautą įvesti kultūringų tau
tų draugijon.
DRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi mūsų mokslo vyrai, o
taipogi nemažas mokytojų buris ir talentuota mokslu einan
čioji jaunuomenė.
DRAUGIJOS kaina metams 6 rub.,
pusmečiui 3 rub.
Mokytojams leidžiame už pusę kainos. Užrubežyje metams
7 rub., pusmečiui 3 rub. 50 kap. Amerikoje 8 rub. metams,
4 pusm.
DRAUGIJOS adresas: Kaunas “Draugijos” redakcija.
Didžioji Vilniaus gatvė, No. 34.

ANT ISMOKESCIO PO 5 CENTUS KASDIEN
[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencugėių [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin
arba Waltham, gvarentuotas 20-čiai metų.
ženklelį atsakymui:
Jums paniifsime dailu 14k. aukso spaustas
Rašydamas dėlini paaiškinimo įdėk krauna

AMERICAN WATCH COMPANY
343 E. »th SV
Ncw York, N. Y.

1
!
J1
!!
1

“Rygos Garsas’”, lietuvių darbininkų laikraštis, eina Ry
goje 2 kart į sąvaitę rtečiadieniais
ir šeštadieniais, todėl
žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.
“Rygos Garsas”, įkurtas pačių Rygos lietuvių darbinin
kų ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus.
“Rygos Garsas”, trokšta, kad lietuviai būtų dori, švie
sus susipratę kuo esą, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
tų angštyn.
“Rygos Garsas”, rašo daugiausiai apie lietuvių darbo
žmonių reikalus, todėl tinka pasiskaityt uždarbiaujantiems
didesniuose miestuose, bet taipogi neužmiršta reikalų ir kito
kio užsiėmimo savo tautiečų.
_
“Rygos Garsas”, paduoda daug žinių iš Latvių gyveni
mo, todėl įdomus yra Pakuršio gyventojams.
“Rygos Garsas”, paduoda tikras žinias apie javų ir linų
kainas pagal Rygos biržos komiteto pranešimų ir todėl labai
naudingas ir ūkininkams.
“Rygos Garsas”, paduoda daugybę įdomių žinių iš viso
pasaulio. Talpina įdomias apysakas ir pamokinančius straip
snius.
“Rygos Garsas”, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitų
vietų, kur lietuviai gyvena ir padeda išeiviams savo tarpe
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.
“Rygos Garso”, kaina: su prisiuntimu visoje Rusijoj —
3 r. 50 k., pusmečiui 1 r. 80 kp., 3 mėn. 90 kp., mėnesiui 30
k. Užsienin metams 4 r. ir 6 mėn. 2 rub.

“Rygos Garso” adresas: Ryga, Elizavetinskaja nj. 22.

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

<
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams.
Kadangi vim 1
žmonijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiek

vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartjrviškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITUE” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ja
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir Rnėlių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų
kooperativiška beadrvė “ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Mamchusetts valstijos tiesų reikalavimą.
ATEITIS” bus 8 puslapių d idumo ir prekiuns tiktai |U0
metams ir 85 e. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinta
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima jau dabar užaiaakyti šiuomi adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai)

(

1
1

į
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DRAUGAS

T.

i

LUCAS

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Tel. Yards 3162

• Bell

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

Regulariiki Plaukiniai, Bevielis, Povan
deniniai Bevieliai Gariniai, Pigios Gele
žinkelio kainos į Russhą.

URAN1UMSTE AMSH1PCO.LTD.
Kajuta $45.00.
12Bioa«3way
140 No. Dearbom St.
422 So. 5th Street
37 So. 3d Street

New Y ori
Chicago
Philadelphia
Min n c apo lis

Žemiausios kainos iš Europos

BONA MORS
SODALITY

gas kitiems draugams, kurie turi

First Nationa
BANK,

FONDU

PLYMOUTH,

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

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų fr
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
ĮKURTA 1867 M.

Rašyk adresu:

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

A. 0LSZEW5KI,
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

DEPARTAMENTAS

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

savo

pinigus

į

DR. IGNOTAS STANKUS

MARCHANTS

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

CITY, ir turėsi draugų, ku

CO.

TRUST

BANKING
MAHANOY

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

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

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

H’SALIN SU NUSIMINIMU!!!
išmo-

kasdiena.

Jeigu apsiimate mokėti po 10 e. ??
•1^
kasdien, tai išsiųnsime Jums ant jk
išmokesčio labai puikų Gramafoną S
sykiu
su 16 rekordais
(32 ka- &
valkais) visokių dainų, valeų. mar
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite jf
Gerumas musų gramafonų gvaran
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- V
cija. Išsiųsime naujus specljališEūs "rekordus Lietuviškus, Lenklš- %
kus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka- jr
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- w
,sos ženklelį atsakymui:
S

jus.
D. M. Graliam, Prez.
D. F. Ouinan, Ižd.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

Mahanoy City, Pa.

Plymouth National
BANK.

Kapitolas su perviršiu
$166.000.00.
233E. 14HSI., NEW YORK, H. V.
Šitoji Banka prižiurome
Suvienytųjų Valstijų vai
LIETUVIŠKA BANKA džios. Moka 3 nuošimihn
Galinu
!TOWN OF LAKE SAVINGS BANK nuo sudėtų pinigų.
Joseph J. Elias, Savininkas.
susišnekėti lietuviškai.
4600-4602 S Wood St. Chicago, III
Q. N. Postlethwaite,
j
Priimame pinigus | Banką užččdyjimui nuo
1 vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia proiždininkas.
: centą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus J vl: sau dalis svieto pitfai, greitai ir teisingai, o svetiMandagus patarnavime*
m ų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo-

Liberry Commercial Co. |

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof ^sla
pių, didelio formato ir sui< įia
svarbiausių žinių iš Amorikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalika* ietims $2, puseej mėtį $1.
Užsiraiyt katalikas" galima kiek
viename laii
Rašykite tuojaus, o
gansite vien.,
ataliko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
Chieago.

RAŠYK ADRESU:

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

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Receptus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

Chicago Telephone Company
Belį Telephone Building
Official 100

BRIDGEPORTO

#

3316

Morgan įStre.t,
Teleph. Yards
Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta 'arba expresu

9

I dame.
Parduodame šifkortes ant Visų linijų Į
I krajų ir iž krajaus. taipgi tikietus ant seležiuke, Hų po visą Ameriką ir Europą.
i
Musų Banka iždirba visokius raštus irdoku-

M. A. Norkūnas,1
Vienatinis Lietvvu išdirbėjai

, mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose y pati? kai
ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu antrašu

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Se seru Seminarija

i

I OJMUnyiTt
i s’f.Toz *i.r- |
»•£'» Mflri iz
CZlf/ą t/
• ’e-,. a,

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštvonių atyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo V.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moldnimni ir iša«klėjimiei. Seminarijoje prie regulerižkojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
OERO8 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
iiuo antra&a:
Mother Superior,

Panacea.
Jeigu niekas negelbės nenustok vilties,
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė
buvo nustoję vilties. Panacea geriau
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmų,
legimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėji
įacea nėra patentuotu vaistu, bet y
Jalima gauti kiekvienoje aptiekoje.
avo aptiekoje, rašyk tiesiog mums.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

Viltis yra viso amžiaus židiniu; vilvisą gyvenimo kelionę. Panacea yra
tūkstančius žmonių, kurie visiškai
sias vaistas negalėj. Panacea gydo
astretizmą; vidurines pilvo ligas, užmą iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
ra būdas išrastas Europiško daktaro.
Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti
Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekt.ičio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestus dar
bus atlieku artia-Q

__ i. A. Norkūnas
164 MELUOSE, ST., MONTELLO, MAAS.,
ooooooe

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp

tyrojo

-

-

Chicago, Illino

BR. M. STUPNICKIS

Dr. Bode & Co.

Priėmimo valandos: nuo E’ryto ligi 11 ryte
Chicago, III.

5i09 SO. MORGAN ST.,

1

nuo 5 vakare ligi 8 vakare 4!

1

Telephonas YARDS 5032

$

CHICAGO,/ ILLINOIS

DARYK DRAUGUS
SU SAVO PINIGAIS
Padėk

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

liogo.

*-»

< ifi<

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

*

Kata-

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaštuoja metams 114 $2.oo;
pusei metų $1.00. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5P.

JUOZAS LESCINSKIS

4552 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

kesžio 10c.

šių dalykų.

«r Skaiiei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?”

“LIETUVA”

’k

28 metų senas laikraštis

VILNYBE LIETUVNINKU

13 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

Gal nežinai kur |ų gauti?

Gramafonas ant

Priešai Olševskio Banka.

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

mo kiek reikia atlikti dalykų.

PA.

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO

tokių tam pana

Reikalauk

vartojimo. Kalbėjimas turi būti tokio tik ilgu

KAPITOLAS $100.000.00.
PERVIRŠIS
$300,000.00
IMdiiauaia ir
Banka miestą.
Meka S nuo&imČiiM
sudėtų joje pinigų.

Augščiausio Laipsnio Bondsu 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.

Ofiso valandos:

dų, Šarpų ir ki
SIJAIKS COTRAL
MONTREAL, CAH

dytas žasties perilgo ir nereikalingo telefonų

UŽDĖTA 1864.

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Kukardų,

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

Vėliavų, Antspau

nusisamdę

pertmentų arba gydytojaus gali būti sutruk

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

Ke

Išdirbėjus

purių,

Perilgas kalbėjimus per telefoną yra paojintelefonų. Prišaukimas gaišių, ar policijos de-

Pervirszis $250,000.00
SAVINGS

R. H. Morgan

TIK $28.00 I EUROPA

LA SALLE & QUINCY STREETS

DEL FOSTAL

CHICAGO, ILLINOIS

1

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank
Kapitalas $1,000,000.00

Graičunas

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

IE

3E

3249 8. Morgan St.,

Dr. A. L.

System

3310 SO. HALSTED ST.,

e*>«<»ee«e

TAUPYMO

Sausio (Jan.) 8, 1914 m.

ir kitokio pieno,

NAUJIENA!
FRED F. KLEKER

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

FOTOGRAFISTAS

J

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

Oliveris Twistas

if Patariam čia nusiimt
$
Savo Fotografijas

-i-

Telefonas:'
Drover 285

*
g

DR. S. BROWSTEIN

Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
i"'\

4 jC/l C UU J.7.fh C+ f'HJr-acm
Iii 9T., VRIC3gO

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

Lietuvių Kalbon Verte

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.

JONAS KMITAS

Westville, III.

Telefonas 116,

Y ra tai labai graži ir interesinga T Du-kart Savaitinis Laikraštis D i First National Bank
««
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
PUBLIC SOUARE
SAULE
”
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek Jau 25 metai, kaip išeina kas UWilkes-Barre, Pa.1
ir Pėtnyčia. Prenumera
vienas, norintis smagiai ir naudin tarninkas
ta kasztuoja metams: Amerikoje
UNITED STATES DEPOSITARY
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
KAPITOLAS $375,000,00
pusei metty
ga Yr^ +ai stora knyga, turinti 520 j Rašykite$1.75
Perviršis ir nepa
šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
dalyta nauda
490,000 80
puslapių, o kainuoja
resuojant
TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

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

Už sudėtus pinigus mok/ 3-fių
nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, President,

FRANCIS DOUGLAS, Cashier

“LITW A”

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos' OLIVERIS
TAVISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

Vienintelis lietuviškas laikraštis lenkų kalboj, eis ir to
liaus 1914 m. kartą į dvi savaiti. Užsisakant, “Litwų’’ me
tams 4 rub., o pusmečiui 2 rubliai Antrašas:? G. Vilno, Redak
cija “Litwy” Bereg Antokolski No. 8 Prašam Gerbiamieji)
“Litwos” skaitytojų ir priselių šelpti ja prenumerata ir agi
tacija. platinant tarp pažįstamųjų.
Norintiems geriaus susipažinti su *'Litwa”
siunčiame
veltui numarins. Nauji ėmėjai, kurie paskubės su “Eitvos”
ųžsisakimu gaus paskutinius N. N. šių metų dikai:

DRAUGAS PUBLISHING C0.
1800 W. 46th Street,

-

Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Or- RICHTERIO

PAIN-EXPELLER
Išvaro skausmų Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
štyvumus sųnarių ir raumenų.
Gelbstantis dėl Niksterėjimų,
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimų ir plau
čių uždegimų.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudį ir Dantų gėlimų..
4—5 lašai į stiklų vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklų
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tikrasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Saugokisl nevertų pamėgdžiojimų.

visados imtum

25 ir 50 eentų už bonkų aptiekose

St. Casimir’s Seminary,

Bordeno pieną

F. AD. RICHTER &C0.

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

BORDEN’S MUK

74.80 VVASHINGTON ST.,

NEW YORK, N. Y.

@

ra

t

Literatūros,
dailės, mok- &
*
'A
slo, visuomenės ir politi-įg
kos laikkraštis, gražiai ii-J

-Tr
|

iustuotas, ant dailiaus po-8

VAIRAS

pitrio, 30X22 santim. pavidalo, 24 pusi. leidžiamas *

inteligentij būrelio, pradės^
eiti Vilniuje nuo šių Nau-3

_—--------- - -------------------š

jųjų Metų po du kartu per >
mėnesį. ..

*

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz- *

|
?
i?
|

5

[2
*

2
•

deliais ir lietuvių dailininku darbais. Ligšiol yra jau pasiža- *
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras
Basanavičius,^
Bytautas, Būga, B. Kymantaitė f’iudlionienė,
kun. Gustaitis,^
M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kon.'*
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: .Tarnševi *
čius, Rimša, Šlapelis, Žmuidžinavičius.
*
VAIRO kaina H usijoje: G r. metams, 3 r. pnsci metų 1 r. 50 *
k. trims mėnesiams, užsieniuose:
8 r. met., 4 r. pusei metų, $
n
. •
i
•
•
2 r. trims menesiams.

Į * Vairo Redakcijos ir administr. ardesas šoik: Vilnius, Makar *

jevskaja, 15. "Vairo” LeidėjM*Mbktortaa A. Smetona.

