SAVAITBIIS IAIKRAŠTIS •

LITHUANIAN WEEKLY •

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

EINA KETVIRTADIENIAIS
IŠ ChlCAGO, ILL.

[THE FRIEND]

Published Every Tliursdav, Chicago, III.

Kaina Metams:
Suvienytose Valstijose - - $2.00
Europoje ii kitose šalyse - $3.00

In United States - - - $2.00
Foreign Countries - - - $3.00

APSKELBIMŲ KAINOS ANT UŽKLAUSIMO

ADVERTISING RATES ON AFLICATIOIĮ

Su visokiais reikalais reikia
kreipties šiuo adresu:

Ali Communications and Money Orden mMt

DRAUGAS PUB. CO.

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th Street

SUBSCRIPTION KATES:

be addresaed to:

Chicago III.

1800

CHICAGO, ILL., KETVIRTADIENIS, 22 D. SAUSIO (J ANŲ AR Y) 1914 M.

Metai ) Vol.J VI.

ENTERED AS SECOND-QLASS MATTER JULY 8th, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UN';ER THE ACT OF MAJRCH 3rd, 1897.

Šalin bereikalingos
Kliūtis!

griauti, kad tuos šaldančius ledus
turime sutirpdinti. Lai sutirpdina juos kad ir štai kokia tiesa:
didelė
dauguma mūsų kunigų yra
Jei turėsime drąsos pažvelgti į
ištikimi
Kristaus ir Jojo Bažny
akis teisybei, tai pripažinsime,
kad dabartinis lietuvių katalikų čios tarnai ir geri tėvynės Lietu
visuomenės padėjimas Amerikoje vos sūnus. Iš antros gi pusės,
nėra labai linksmas. Kraštuti nors priešai ir skaldė mūsų paniai gaivalai, pasinaudodami sto- j.Ū‘£as> nors klaidino daugelį inūka kataliku vienybės ir susipra- įs’1 1->roliu, tečiau šiandieną, ačiū
limo, kartais gi ir mūsų apsnūdi- jDievui, dar didelė dauguma niu
rnu, įstengė suklaidinti daugelį ,sl1 broliu tebėra gerais katalikais,
mūsų jaunuomenės ir inešti mūsų j mylinčiais sa\o Bažnyčią ir sa\o
pačių tarpan dezorganizaciją. Be- įtikėjimą. Kas išdrįs tos tiesos
veik visa mūsų spauda rankose i ^pripažinti, prieš ją protestuoaiškių, ar neaiškių Bažnyčios ti? O ar gi ant to pamato nega
priešų; jų organizacijos daug yra lėtų ir neturėtų išaugti mūsų ka
gyvesnės ir geriau susitvarkiu talikiškoje visuomenėje savytarsios, negu mūsų; mūsų parapijo pis pasitikėjimas ir pagerbimas?
se, kurios turėtų būti katalikybės Argi dvasiškija su svietiškiais ne
stipriausios tvirtovės.
matome galėtų susirišti stipran ryšiu ben
nuolatinius nesusipratimus tarp dram darbui — kelti augšt.vn
kunigų ir parapijom) ir deja! Bažnyčią ir Tėvynę. Mums rei
net bylinėjimosi po teismus. Al li kalinga pirinių-pirmiausiai suorsu silpnumas ir dezorganizacija, i ^au*zu°D
išplatinti rinitą kataaiškus dalykas, turi skaudžiai at- įliRiškn spaudą. Ar gi čia nereiSiliepti ir į mūsų tautos stiprybę [kia bendro darbo? Argi nereikia
ir kultūrą. Atgijančios Lietuvos tuo tikslu sujungti į krūvą dva
kilimas aiškų aiškiausiai parodė, siškių ir svietiškių dorines, inte
kad vienatiniai tvirtas pamatas lektualines ir finansines pajėgas?
m<sii savitos kultūros augimo yra 1 Mums reikia sutvarkyti, sutvir
tik krikščionybė ir vienybė su tinti ir praplatinti Rymo-KataliBažnyčia, kad visa kas nuo krik I kų susivienijimą, reikia pastūmė
ščionybės mus traukia, , tuo pat ti į produktyvą darbą R.-K. Fede-Į
silpnina mūsų kultūros pamatus. raciją, reikia vienyti katalikų pa
Dėlto ir tie mūsų tautininkai, laipinės draugijas, reikia blai

kurią.. tų^ųųunatų
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\Vilsonas, kuris dar prezidentu savo vadus ir perbėgo į Jungtiuebūdamas svetimtaučiams išrodė ni>I Valstijų pusę, nors prieš kenelabai prielankiu — didelis klau-Jias dienas jie taip narsiai su prie
šinas.
!šu grūmėsi. Pranešimas, jog jie
pasidavę vien tik dėlto, kad pri
trukę amunicijos pasirodė esąs neJAPONIJA.

teisingas. Apie tris šimtus iš jų
Daug mes girdžiame įvairių ne- Vilią paėmė į nelaisvę ir didesnė
laimingų atsitikimų, nelaimių, bet jų dalis turėjo iš jo rankos mirti,
paėmus viską atydon ir apgalvo- Vilią ypatingai ieškojo federalistų.
jus niekas nėra taip baisu, kaip generolų—Orozeo, Salagar ir Ronetikėti vulkanų
išsiveržimai, jas. Visiems trims iš jų buvo
Žmonijos istorija žino daug tokių skirta mirtis, bet šie gudrus ir nei
atsitikimų, kad vieno vulkano iš- , vienas nusurastas. Amerikos pusiverSimu sunaikinta desėtkai kai- ’sėj randasi 43(0 federalistų kareiinų ir miestų. Šimtai tokių atsiti- vių ir kitų pabėgėlių. Juos sergsti
kimų įrašyta žmonijos istorijos 5000 amerikonų raitelių. Kai-kulapuose ir keletas iš jų net žino- rie iš jų bėgo prie artimiausios
nėms juos pragyvenusiems tebė- geležinkelio stoties — Marfa.
ra atmenami, nors daug iš jų ir Į Iluerta giriasi turįs užtektinai
užmiršta. Negreit vienok žmoni- pinigų ir galįs surinkti 175 milija užmirš dabartinį išsiveržimą jonus dolerių reikalaudamas nuo
vulkano Sakurajima, Japonijoj, kiekvieno iš 70 tūkstančių hiaJis siaučia jau antra savaitė. Jo eiendų po pustrečio tūkstančio,
pelenuose ir karštoje lavoje žuvo Jis pradėjo po prievarta reikalaudaugybės žmonių, namų ir viso- ti paskolos nuo kiekvieno miesteių žmogaus išdirbinių. Jis naiki- lio, kuris tik randasi netoli nuo
na kaip žmogaus taip ir gamtos sostapilės. Visi popieriniai pinigai,
darbą.
kokius tik jis išleido, jo įsakymu.
Išsiveržimas šio vulkano yra vie- platinasi po visą šalį.
nas iš didžiųjų, kuriuos žmonija i Paskutiniais laikais pasirodė^
:ino. Sala ta, ant kurios ugnia-(kad Lionei Carden, Britanijos mi
ltinis atsivėrė, atsidūrė didžiame nisteris, kurio kai-kuirie pranešimirties pavojuje. Pavojus gresia mai parodė jo neprielankumu

įr kitoms aplinkinėms saloms. Jungtinėms Valstijoms, esąs pa»Tūkstančiams žmonių gresia mir-įkirtas " Braziliją. Jis buvo arti-

nepripažįsta, vinti mūsų brolius, reikia steigti!

Pačiame savi^fflSrkumfS’ vulka

jl?Tvfrrr dėlto ir "keliamas kito*
jum stengs atremti to pavojaus,
nas išrodė lyg baisus ugninis kal republikon. Tas lyg rodytų jog
Lietuvos
fondas),
reikia
kurti
ko-j
Kurs graso mūsų išeivijai ir visai
nas. Iš visų jo pusių plūdo ug-į Anglija ir Jungtinės Valstijos tai
legiją.... daug ko reikia. Ir tol
tautai iš pusės platintojų bedie
nįs ir lava. Oras tūkstančius my-jdvi sesuti, kurios nenori viena ki
viso nepadarys vieni kunigai be
viškojo soeijalizmo ir laisvamasvietiškių, nei gi vieni svietiskiaiĮ
lių aplink pripildytas pelenais irjtai Meksikos klausime pakenktu
nybės. Tą pavojų atremti galė
be kunigų.
I
dūmais.
Dėlto gal ir AVilsono politika dar
tų tik stiprus, gerai susiorganiza
Bet imkime mūsų parapiją, tą
Vulkanui
pradėjus
siausti,
vieilgai nesimainys.
_
...........................
__
........
............
..
jO
vę katalikai tautininkai.
mūsų tikybinio, tautinio ir kultūtiniai gyventojai, lyg nieko blogo' Laikraščiai praneša, kad šiauri,
Gražus buvo laikai pernai met,
..
.
... rinio gyvenimo ir veikimo pranematydami nei nebandė bėgti ša- nėję Meksikos dalyje ištikrųjų rcnil y/HAT HAPPtNEDZlN JAPAN IN PAST ERUPTION
2 VOLCANO IN ACT1ON__
kuomet įsnauio organizavosi Lie-!,.. .
,
T .
..
idzią ir pamatą. Jeigu tarp paralin nuo salos. Tik vėliau pamatę įgiasi dar viena revoliucijonierių
tuvių R.-K. Federacija. Kiek gra
Kagošimo miestas turintis 64,000 gyventojų sunaikintas ugnies tvano -kuris patvino iš išsiveržu- kad jau jiems nevieta gyventi ant Išaika. Jos tikslas eiti prieš Hu
pijonų ir klebono yra vienybė iri
žių sumanymų iškelta, kiek nau
Įsavytarpis pasitikėjimas, ten kle šio Sakurajima vulkano. Viršutinis paveikslas parodo, kaip išrodo šalis vulkano sunaikinta. 2 pav. saro salos pradėjo būriais bėgti ertą ir Carranza. Revoliuicijontedingo darbo pradėta dirbti! Bet
isti dora, tikėjimas, auga apšvieti- rodo veikiantį vulkaną ir mapa rodo salą Sakurą ir Sakuršimo kalną.
marių link. Bet manoma, jog dalis rių vadu būsiąs Diazas, buvusiojo
ir čia nelaimė! Viso to katalikų
iš jų žuvo iki dasiekė pamarį, [prezidento brolis. Tokiomis ap~
jmas ir kultūra. Įnešk tik vaidus,
sukrutimo inkvėpėjas ir tvarky
j atšaldyk santykius tarp ganyto
Tūkstančiai vejami ugnines lavos, jlinkybėins esant, ar neateis tik lai-t
tojas, a. a. kun. A. Kaupas paliko jo ir parapijom) — ir viskas su-,8’ draugijos
sonas, kuris atidarydamas šių me Toki tai maž daug pasiūlijiinai 'beriami iš viršaus pelenais bėgo1 kas, kada visa šalis privis tiek atmus. Del jo ypač ligos ir mir
teikiami. Jį pamarį ir ten bandė ženklais ' skini revoliucijonierių burių, kiek
i irs, apmirs. Kunigų ir parapijo-j Tik tai vienybei esant galima tų kongresą savo pranešime pa kongresui, prezidento
ties dauguma sumanymų dar ir nu dvasinės pajėgos bus vartoja- [apsaugoti jaunąją kartą nuo be brėžė, jog visos šalies pramoniBe abejo jie visi ir pereis. Į tų prišaukti laivus ir žuvininkų lai-[tik randasi žinomesnių, Meksikoj
ligšiol, rodos, nepradėta vykinti.
luos bereikalingai kovai. Tuo tar- dievybės ir sugedimo ir nustatyti jai esas iabai 8Varbus dalykas įstatymų veikimą ateityje žiūri-Į vėlius savo pagelbon. Pagelba bu-Išmonių. Prie ko visa tai ved*
Teciau tikėkime, kad katalikų są jpu geras santykių nustatymas nė- Jai Hkrns takus. Pagalinus tik tai panaikinti tamsiąsias įstatymo da
ma iš visų pusių ir įvairių poli vo sunku duoti, nes vienkart su visiems aiškiai matoma, aiškinimu
monei pakilus, ta graži pradžia ira juk taip jau labai sunkus da- j 'įgnybei esant galima sulaikyti ijS) fajp ka<j pramonė galėtų plėtikierių visaip manoma. Bet dau vulkano išsiveržimu prasidėjo že- i nereikia.
katalikų visuomenės darbo bus jlykas. Klebonas, pasiremdamas [antplūdį visų blėdingų mūsų tau-jtotįeS) nesibijodama monopolizagumo iš jų sakoma, jog tas bi-imės drebėjimas. Laivams buvo
pasekmingai ir toliau varyta.
Įgerųjų kataliku dauguma, juos bū
iznių ir bedievybės. Tad cjjos jr savo pranešime, kuris liūs busiąs labai pramonijai sVar-1 nepatogu plaukti arti prie salos, i
MONGOLIJA.
Kad geriant sektųsi mūsų dar"įkeldamas, visuomeniškai auklėda-8a^’u bereikalingos kliūtis, truk- įnduotas kongresui šią savaitę, bus. Jis priduosiąs daugiau drą-■ Vienok neveizint į visus negeru-1
bas, mes turime būtinai pašalinti imas, jų inieijatyvą ir savaranku- jdančios mums prie tos vienybės AVilsonas duoda šitokius patari
Ligšiolai Kynai manė, jog Monsos pavieniams žmonėms ir kor-'mus daug gyventojų išvežiota ant
vieną svarbią klintį. Ta klintis I mą žadindamas, galėtų apsaugo- 'P'deiri, šalin nepasitikėjimo dva-įmug
•golijos
dalykai bus sutaikinti suporacijoms eiti į konkurenciją!aplinkinių salų. Bet ir čia nelaitai stoka vienybės ir vienu kitais ti parapijos gyvenimą nuo netikė-isia! Nu0 in”8U 8'‘ros va,ios ir Pa'I p pats Sumano įstatymas ne
vienai su kita ir tuo turėsią galą mingieji negali ramiai gyventi, Isirinkus trijų šalių atstovams —•
pasitikėjimo tarp mūsų dvasiški- lik. ir blogos valios žmonių. Iš[siryžinto priguli tomis klintimis^. ,)Qti keižiama8) tik jis gali
gauti visokie kriziai ir kitokie štai sausio 1!) d. iš Kagošima Rusijos, Kynų ir Mongolijos, bet
jos ir svietiškųjų katalikų, tarp antros pusės parapijonįs, pasitikę- nusikratyti.
,būti dapildomas įvairiais paaiš- nesmagumai, taip dažnai atsitiu- pranešama, kad trįs šimtai pabė-J k‘^'n^ Mongolija, atsisakė eiti į
gerbiamųjų kun. klebonu ir jų pa- L .
■■
,
,,,
[g,.Jin, kurie slėpėsi netolimoj kai-|kokias norint su tom dviem
‘
darni parapijos vadu — klebonu
Ikinimais, kurie apšviestų neaiš- kantįs šioje šalyji
inoj buvo užslėgti virstančios uo- stijoms tarybas ir, vadovaujant
laikydamies su juo ir savo tarpe
ikias arba dvejopai suprantamas
lyg kokia augšta vienus
... galėtu
,,•
-. •
los,' kuri, žemės drebėjimo išju- ; Jungai, surengtas sukilimu*
,augo
.
, nuo.ivienybes,
naudingai• pntaiĮ vietas. Ypatingai išaiškinti vie
kitų skirianti siena, lvg koksai1,. ..
...
„
’ • "
dantį savo gerus norus ir pajėgas
JUNGTINĖS VALSTIJOS
Laikraščiai praneša, jog atsto-Minta, neišlaikė lygsvaros ir tuo Savo susirėmimuose su šiaurės ka
tas, kurios praktikoje atnešė nesaitas ledo kalnas, kurs šaldo.sau.
, ,. XT
,•
vas Burnett mano, kad bilius bū-Iprisidėjo prie žūdimo ir taip ne- , c*v’a'8 P° l’ankiangu jis pasiro'geriems tikslams siekti.
Aiegalee
AVilsono valdymo laiku, į Jung- geistinas pasekmes,
tykius tarp ganytojų ir ganomų
gabiu vadu ir pergalėjo
ittunc pasmerkti parapijom) už tai, tinių Valstijų įstatymų leidimo' 2. Užginti skirimą vieno ir to jsiąs svarstomas šios savaitės ga- llaimingų žmonių.
jų, tarp vadų ir pasekėjų. Tą
Pagal
to
biliaus
kiekvienas!
Kaip
paskutinios
žinios
praneša,
P
r
*
ua
Qra sakoma, jog Rusijai
į kad jie nori turėti balsą para- namus ineina trečias visai šaliai paties direktoriaus keliose kompa-: b
sieną gudriai įsprair j* mūsų tar
Ipijos ūkio reikalais, kad jie nori svarbus klausimas: pirmas buvo nijose, kurios užsiima tąją pačia [ateivis, turintis keturiolika metų, ngniakalnis pradeda eiti kasdiena n,,siseks valdyti šalis ir sukite*
pan Bažnyčios priešininkai. LĮz-;
būti klebono patarėjais ir padėję- muito (tarifo) klausimas, antras pramone.
turės mokėti skaityti ir rašyti ko- įsilpnyn. Vienok vargas jaučiamas | liai Mongoliją paimsią į savo randarni gyveiiiinan Bažnyčios, ku- j
jais (per savo parinktuosius — nesenai sutvarkytas piniginis, 3. Sutverti tnrpvalstijinę pra-lkioje nors aainojt
alboje. Ateiviai gali visoj tos šalies dalyj, nes pabė-|kas>
rios jie nekentė, kišdamies į tvar
žmones) parapijos piniginiuose klausimas ir dabar trustų stival- monės komisiją, kuri praneštų atsivesti nemokančius rašyti se-' geliai užplūdę apielinkę be prie-į
Dabar Malunga randas apie 10O
prieką parapijų, kurias malonėtų su
reikaluose, kad nori žinoti kam
svietui apie pramonijos veikimą ir nelius, bet ne tėvus, kurie turės glaudos, alkani kenčia baisų var- *mylių nuo Kalgano ir baugiu*
ardyti, jie naudodavosi parapijo- ir kur parapijos pinigai yra iš dynias.
Trustų klausimas amerikos vi-[tuo pačiu laiku padėtų kompani- mokėti rašyti. Atstovas Sabatli ga. Svetinių viešpatijų atkreipta L'ti apsigyvenusiuos kynus.
lių susirinkimais savo negeriems I
leidžiami, tuose reikaluose jų su- suomenei ne naujiena. Tas klau-'joms pildyti šalies įstatymus.
iŠ Chieagos yra vadovu priešin- j (aį at.vda ir kai-kurios iš jų pa**r’e P''*?') Mongolijos sukilėlių,
tikslams. Ištikimieji gi katalikai I
gajai
to
biliaus
pusėj.
Įšildė
savo
pagelbą,
bet
ligšiol
apie
j*ada
prisidėti ir rytinė dais. Kaip
|inaningumas, rūpesnis esti para simas atvejų atvejais rišamas jau
4. Užginti korporacijoms arba
nepažino vilko avies kailyje, da-1
pijai labai naudingas — tečiau senai. Trustus varžantis įstaty pavienėms ypatoms prigulėti prie
Iš visų pusių plusta reikaTavi- [davimą dar nieko negirdėtis. Pre- P* visako matyties, rengiamos ne
vėsi išnaudoti ir vietomis priėjo |
negalėtume jokiuo būdu patei- mas, Hermano įstatymas, veikia kitų įstaigų, kurių tikslas varyti mai tą bilių atmesti. Iš lietuvių zjdcntas \Vilsonas pasiuntė tele- ar*t juoko. Ir ištikro reikia p*«
liet, prie tokių baisenybių, kaip Į
'sinti kišimosi parapijom) į dva jau dvidešimts trįs metai. Įstaty tą patį pramonijos darbą.
mums žinoma du reikalavimu iš -gramą pasiūlydamas savo pagel- Isaliyti jog tai varginga šalis
bylinėjimasis bažnyčių reikalais sišką ir dorišką parapijos valmo tikslu buvo užginti kontrak 5. Prižiūrėti geležinkelius, kiek įsiustu vienas “Draugo” redakei- |ba> Taip, pagelba gyviemsiems tie kynai (Mongolija tai kynų de
su vyskupais.
dyma, į klebono asmeniškus rei- tus, sąjungas, sutartis-turinčius jų išleidžiama bonsų ir kur pini- jos, o kitas Chieagos Liet. Dr. Są- gai jr bus kokia, bet tik ateityje. į P®)• 1’,>r ninžius ramiai gludėjulš tų visų bylų, dėl kurių mes kfllug> negal(.t,I1Iu. patei(iinti noro
tikslą suvaržyti pramonę ir bau gai padedami. Tas darbas pa jungos. Apie juos rašėme pra- ||<Į} jje kenčia dabar, tai jie vieniai, pradėjus keisti savo stovį, jo-,
vis. turėtume rausti iš gėdos, w[n„gtumti kleb. nno vietos parapi.
jkiuo būdu negali prie naujų a|>vesti tarpvalstijinėms komisijoms. eitame numeryje. Iš atstovų [bpžino.
tų nesutikimų parapijom) su kle-,.^ vfldo -r gab,oR Tas.krypsnvfi džiamas kiekvienas pasikėsinimas
Uinkybių prisitaikinti. Nors nieįvesti monopolių kokioje nors 6. Panaikinti kai-kuriuos su gauti atsakymai mums lyg rody
bonais, aiškus, dalykas, tik Bnz-' r|. (,nžniausiai pripnčian,as parn.
* ko stebėtino čia negali ir būti, nea
pramonės šakoje. Vienok kaip varžymus, kuriais nuskriaustasis tų, kad priešingoji biliui pusė gaMEKSIKA.
nyčios priešininkai galėjo P««>- pijonims ift pugės Bažnyčios prieši[permainymas ir prisisa vinims*
kiekvienas įstatymas, taip ir tas galėtų šaukties valdžios pagel-i na tvirta, bet iš kitų šaltinių gau
džiaugti. Drumstame vandenyje |ninkų Tečiau šiaip ar taip. gebus. Prie dabartinių įstatymų įname patirti, kad ir jo užtarėjų
Kaip praėjusiame “Draugo” 'svetimos civilizacijos, tai ne de
jiems lengva buvo savo partijai Iriems norams ir savytarpiam pasi turi daug ne aiškių vietų, o antra
numeryje minėta miestas Ojinaga šimties metų darbas. Jis ėmė šimt
— šalies reikalavimai per tą lai asmuo arba korporacija, trustolesama geras skaičius.
meškerioti. Mūsų gi katalikybė tikėjimui esant, galima, be abejo,
•
I
nuskriausta, turėdavo darodyti Tokioms aplinkybėms esant, i paimtas sukilėliu vado Vilią, ku mečius Europoj, kodėl jis netu
jr tautybė iš tos priežasties susi 'ramioj santarvėj’ nustatyti vie- ką daug kame persimainė ir tas
įstatymas nevisur galimas pritai trusto nelegališk^mą. Ne visada veikiausia bilius pereis per ahu.rio spėkos esančios daug tvirte- rėtų tensties tiek ar kiek ir trum
laukė dideliausių nuostolių. Aiš- Įni kitiems veikimo ribas ir išveng
kinti, kad išgauti geriausias pa tai buvo galima. Prezidento nuo butu, kaip kad perėjo ir praėjusį snės negu kitų sukilėlių vadų — piau, Azijoj. Žmonijai svarbios re
pu, kad taip toliau būti negali, ti nesusipratimų. Tik vienybėje
sekmes. T<i gerai matė buvusieji monė, tai turį būti panaikinta. metą. Tada tik buvusia prez. Igen. Carranza ir Zapatas. Beveik formos meste neužmetamos, bet
cad tą nepasitikėjimo sieną tu- besidarbuojant, gali plėtoties ir
prezidentai — Rooseveltas ir Taf 7. Atrasti būdus, kaip nubau Taftas numėtė jį šalin uždedamas [visi federalistų kareiviai arba iš- jvikinamos išlengva evoliucijos kebendromis pajėgomis su- stiprėti mūsų parapijos, mokyktas, tą mato ir šiandieninis, Wil- sti kaltus tame dalyke asmenis. savo “veto”, ar tai darys prez. .bėgiojo į visas puses, arba ;
tautos

fondas

(Krikščioniškos,
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Mat, < vo
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Daug gero Lietuvai pasitikima
steigiamo* Juo*o Naujalio
reinsgesetz), kaip žinome, visur, vargonininkų mokyklos Kaune.

22,
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SMULKIOS ŽINUTES.
draugijų prie to darbo rūpinsis
Per Škotija žadama išvesti ka kiekvienas delegatas.
nalas laivams plaukti.
4. Suieškojimas darbo, — klau
kur ne vokiečių yra tik 60 nuo Kursas 4 metų' Vargonininkas Naujaa laikrašti*. Škotijoje pra
simas
mažai buvo diskutuojamas,
AMERIKOJE
šimtis ar mažiau, leidžia vartoti gerai prasilavinęs ^muzikoje ir dėjo eiti naujas laikraštis “Išei Berlyne yra tiesos reguliuojan pavesta jį prikergti prie imigra
viešuose susirinkimuose tik vo be to tikras inteligentas nepaly vių Draugas”, skiriamas Didžio čios pianų skambinimų.
cijos skyriaus.
ĮVAIRIOS žinios.
kiečių kalbų, tečiau ligšiol to ginamai daugiau galės nusverti sios Britanijos lietuviams katali
5. Rinkti savo redaktorių, kuHudson, N. Y.
įstatymo (labiausiai nukreipto mūsų kultūros kelime, negu tai kams. Ligšiol tik Škotijos soci- Giliausis marių gilumas atra-'ris praneštų apie visus sųjungos
Sausio 4-tų dienų buvo draugi
jalistai turėjo savo laikraštį
prieš lenkus) prie lietuvių netai- buvo ligšiol.
darbus lietuvių laikraščiams. Da
jos Šv. Antauo iš Padvos susiriu“Rankpelnį”, kurs buvo vedamas stas 32.098 pėdų.
lykų apsvarsčius nutarta, jog ne
TRECIOJI NEDELIA PO TBI- mas, per kurį be ko kito nutarta
nerimtai ir nekultūringai, nes sau
JU KARALIŲ.
parengti balių 31 sausio be svaigiVeviržėniškiai pastatė a. a. vys jelė Škotijos socijalistų nepasiga Pamerančių medis duoda vai turint svo organo, nereikia nei
redaktoriaus. Kiekviena komisija
Anuomet, kad Jėzus nužengė namųjų gėrimų, nors alkolio my- Naujas laikraštis. Nuo Naujų kupui G. Cirtauitui, kilusiam iš lėjo išlaikyti inteligento redakto sius iki 150 m. senumo.
Metų
prie
“
Draugijos
”
pradės
praneš apie savo darbus atskinuo kalno, sekė paskui jo didė lėtojai ir rėkė visa gerklė, kad
jų parapijos gražų paminklų — riaus. Truko ir skaitytojų. Ka
, ,
.
eiti mokytojams skiriamas mėbe ataus bus nuostoliai ir kaikune
. . ,
v
, ,,,, ,
blaivybės arbatinę. Tam tikslui talikai senai laukė savo laikraščio Jungtinėse Valstijose yra laiko rium.
. . atsisakė
.....ir į. ,balių eiti,
....bet.mėsinis laikraštis vardu MokyIr šit atėjęs raupuotas, pasiklo- visai
velionis buvo paaukavęs 300 rub ir kun. J. Norbutas, ėmęs leisti ma 53,000,000 avių apie 235,000,- Prieš rinkimus naujos valdy
tojas”; bus tai nemokamas
miojo jam, tardamas: Viešpatie, mūsų garesnieji veikėjai nebojo jų!i(
bos buvusis pirmininkas J. Elias
Draugijos” priedas. Mokyto- lių. Arbatinė su keptuve jau (kol kas tik mėnesinį) “Išeivių 000 dolerių vertes.
jei nori, gali apčystyti mane.
protestų ir pasiaiškino, kad balių
ir keletas kitų apleido susirinki
esanti pašvęsta ir atidaryta.
Draugų” užkišo tų spragų. Laik
Ir ištiesęs Jėzus rankų, dagily-' rengia ne pilvo pagarbinimui, betpa*’ nor*n^eP savo organų turėti,
raštis daro malonų įspūdį. Redak Jungtinėse Valstijose tik vienas mų.
tėjo jo, tardamas: Noriu, būk ap- šviesos ir susipratimo pakėlimui, igaUna .
U«U4 uz pusę ai
cijos
žodis parašytas gyva, gražia ūkininkas iš dešimties laiko avis. Naujou centro valdybon slaptu
mos, tai yra už 3 r. Raštai “Mo- Malonų pažymėti, kad mūsų vi
eystytas. Ir buvo apčystyti rau- kad parodžius, jog draugija šven
balsavimu išrinkti: K. Gugis,
kytojui” siunčiami “ Draugijos” suomenė vis labyn savo jauni kalba. Indomu tai, kad redak
pai jo.
į to Antano is
iš Padvos yra
cija
neima
metinių
prenumerato

Vidutinis amžiaus ilgumas Šve- jprezidentuį jo pagelbininku Z.
mo reikalais rūpinasi ir kad pats
Ir tarė jam Jėzus: dabok, kad blaiva ir prakilni ir kad atitrau- redakcijom
rių,
priimsianti
tik
aukas
laikraš

dijoj
yra truputi viršum 50 m. Mickevičius, Pr. Kibartas raštijaunimas
rodo
daug
gyvumo.
‘Viltis’
niekam nepasakytumei: bet eik, kus jaunuomenę nuo saliūnų, kučiui
palaikyti.
Adresas:
Rev.
______
ninku, A. J. Beržinskis iždininku,
Paties jaunimo leidžiamas Kau
pasirodyk kunigui, ir aukauk do- rių llutdsone netrūksta.
Jos.
Norbut,
Mossemd,
LanarkshiJaponija taip kalnuota šalis,
Jurgelionienė finansų raštininne “Pavasaris” iš mėnesinio vir
▼anų, kurių paliepė Maižis ant
Šį kartų turiu pasigirti, kad pas Kauno gub. keliams paskirta to dvisavaitniu (Sosseinaja 24. re> Scotlan<L Linkiame naujam
kė.
Kiekvienam iš jų išrinkti pai kad tik viena šešta dalis tėra dir
liudijimo jiems.
ludsono lietuvius pradeda kilti po 1914 metais išviso 606.000 rub.
laikraščiui
kuogeriausio
pasiseki

gelbiuinkai
ir 9 direktoriai.
Š.
Didžiausios išlaidos šios: 1) iš-j Metams 1 r. 75 k., pusmečiui 1
bama.
O kad įėjo Kafarnauman, pri truputį apšvietimas. Jau pas dau
mo.
- vesti piltam keliui nuo Gastilėnų rub.) “Šaltinio” gi priedas “VaiAnglijoj yra mažiausia tris
ėjo prie jo šimtininkas, prašyda gelį lietuvių rasi tai knygas, tai
nikelis”’ ėjęs ligšiol pačiame
ligi
Rumšiškių
—
36,525
rub.
;
ūkiai;
kuriuose auginamos plešte- Jaunuomenei pasilinksminti yra
uas jo, ir sakydamas: Viešpatie, laikraščius; žinoma tokiu yra daukeletas kelių. Vieni iš tų kelių
laikraštyje, virto atskiru “Šalti
kės ir peteliškės.
tamas mano guli namie vėjo už- giau kurie nieko daugiau negar- 2) keliui nuo karo plento per
yra netik kų negeistini, bet ir
nio” priedu, leidžiamu pavydale
pūstas ir sunkiai kenčia.
ibina, kaip tik saliūnup, bet laikui geležinkelį ant Rumšiškių —66,
.
...
,
'bledingi
kaip jauniemsėms taip
nedidelės brošiūrėlės, pavadintas Charakteringas
socijaldemo Kiekvienas Anglijos kalėjimas.
....
...
,
Ir tarė jam Jėzus: Aš nueisiu, bėgant gal ir tie susipras. Lai 930 rub.; 3) piltam keliui nuo “Vainiku”.*
ir
pačiai
visuomenei.
Čia priklaukratų ir respublikonų pasielgi turi jau knygyną.
Krakių
meistelio
ligi
Dotnavos
ir išgydysiu jį.
gyvuoja Hudsono lietuviai!
so saliūuai ir kitos panašios pa
mas Italijoje. Galantinos mies
stočiai — 39,124 rub.; 4) plentui
Ir atsakydamas šimtininkas ta
T. N—tas.
silinksminimo vietos. Kiti gi ke
nuo Telšių į Mažeikius —133,172 Del moksleivių šelpimo. Lietu te 26 gruodžio vyskupas aplanrė; Viešpatie, neesmu vertas,
liai
yra netik girtini, bet turėtų
Socij aldemokrat ai
rub.; 5) medžio tiltui per Duby voje dvi draugiji šelpia mokslei-ik® bažnyčių
idant įeitumei po stogo mano: bet
DUCKT0WN, TENN.
būti daugiau jaunuomenes lanko
ir respublikonai įpuolę bažnyčion
lik tark žodį, ir bus išgydytas i Čia lietuvių yra dvi šeimyni sos upę kelyje nuo Raseinių ant vius: “Žiburėlis” ir “Motynėlė”.
mi ir raginami. Prie tos rųšies
su lazdomis šoko ant vyskupo,
Baisogalos — 79,233 rub. ir 6)
tarnas mano.
ir 4 pavieniai. Visi dirba vario plentui nuo Jurbarko ant Pa Apie pirmųjų draugijų susitelkę kuris drauge su savo sekretoriu Kada viena draugija susirenka, kelių priguli įvairus jaunuomepirmeiviai, prie antrosios gi —
Nes ir aš esu žmogus pastaty- į kasyklose. Uždirba apie du do
susirinkimas turi šiokių tokią nes rengiami vakarėliai, lavinimos
švenčių
—
67,640
rub.
krikščioniškoji visuomenė. “Mo mi turėjo pasislėpti zakristijoje,
žas su valdžia, turįs po savęs ka- Jeriu. Lietuviams darbas ne“Viltis”. tynėlė” lig paskutiniųjų laikų kol sargybiniai neišskirstė tos už svarbą, bet kada susirenka rin- dailėje moksle ir 1.1. Tokios ir
reivius: ir sakau šitam: Eik, ir!sunku gauti, mat jie geresni
kiniai draugijų atstovai, kaip ii tam panašios mintįs kįla prisimenedaug tesigarsino. Gyviau pra puolikų gaujos. Tasai vyskupas
eina, o anam: Eikš, ir ateina, o darbininkai, neg vietiniai. Tik
Šiaulių miesto dūmą lapkričio dėjo rūpinties jos reikalais patįs per"n"nk”mu7"'leidę7"katairk7mšS18 sausio 1914 m’ Chic> draug inant Paėjusių nedėlių buvusi
tarnui mano: Daryk šitą, ir daro. darbas labai sunkus
balsuoti už liberalų kandidatą, ^jungos II seime, jis tun p!atesni Liet. Jaunimo ratelio vakarėli.
užginta 28
nu^ar® pasirūpinti nušviesti moksleiviai — “ateitininkai”.
O išgirdęs, stebėjos, ir tarė I Tennesee valstijoje
tikslą ir turi visuomenei susirinki- • Vaidinta keturių veiksmų drajiems, kurie ėjo paskui jo: Ištikro pardavinėti degtinė ir alus, lietu- miestų elektros šviesa. Tuo tik “Viltyje” dabar svarstomas klau kadangi socijaldemokratų ir res mo darbas rūpėti. Šiam susirinki-Ima “Kas tam kaltas”. Parasakau jums, neradau taip didelio v iai geria obolinę “saidę” ir slu daromi planai ir apyskaita., simas apie Motynėlės veikimo publikonų . kandidatas buvo ar me dalyvavo apie 40 atstovų nuo syta J. J. Zolpo, veikliausiojo rakiek reikėsią tam tikslui pinigų praplatinamą. Mat ligšiol “Mo šus Bažnyčios priešas.
tikėjimo Izraeliuje.
!išleidžia daug pinigų.
“Viltis”. įvairių Chicagos draugijų. Prie telio nario ir gana vikraus vaitynėlė” tešelpė augštesniuosius
Ir sakau jums: Jog daug jų
Žiemos čia nėra, oras visada pasiskolinti.
sąjungos priguli į 20 draugijų, dintojo. Veikalas, išėmus kelias
“Viltis”. mokslų einančių jaunuomenę. No
ateis nuo saulėtekio ir nuo vaka- sšiltas, gyvuliai visų metų ganosi
bet įvairių priežasčių delei kelios silpnesnes vietas, atvaidintas puirima pradėti šelpti ir einančius Rygos gyventojų surašymas
rtį, ir sėsis su Abraomu, ir Izaoku, anį laukų. Laukai kalnuoti, kai
jau galutinai pabaigtus. Iš 150 įiš
savo atstov^ “eatsiunte. . ,1™- Be paties autoriaus gražiai
ir Jokubu dangaus karalystėje: , kur akmenįs kiša, ir nuo dau- Ežerėnai. Kauno gub. Ežerė- vidurinius mokslus.
Pirm
neg pradėsiant susirinki-įveikė Z. Laurinavičiutė (Izabelė),
rajonų jau suskaityti 96 rajonų
nų lenkai vis dar nenurimo. Kiek
O sūnus karalystės bus isme- gybės gazo žolė neauga. •
(patsai miestas) gyventojai pasi .mą prez. J. Elias patarė išsirinkti neblogai ir F. K. Strzyneckis
sti tamsybėsna pavįyšutinėsna:
vieną kartų, kaip tik kunigas
F. Pavilionis.
“ Vilties” dienraštis, einantis rodė jų 514,000 žm. O kur dar susirinkimams vesti pirmsėdj ir (Liudvikas). Kiti veike vidutitenai bus verksmas ir dantų grie
pradeda lietuvių pamokslą, jie kasdien
Vilniau9 (Bogadielnij
raštininkų. Išrinkti Dr. A. Zi-niai, išskirus, gal tik, .Taurių^8.
žimas.
ima
kelti
trukšmą
ir
šaukti
vi4
_
2)
žadft
duofi savo ėmėjams priemiesčiai! Pasirodo, kad Ry montas pinus, ir J. Klimas rast., R.), kuris buvo labai silpnas. Jo
WATERBURY, CONN.
goje daug daugiau, gyventojų, ne
Sausio 6 d. netikėtai mirė Pr. šokiais balsais. Del to Ežerėnų kag mėūu0 nemokamąjį Mokslo ir
kurie pasiliks visiems metams.
-vietoj geras veikėjas būtų daug
gu buvo manoma.
Matusevičius. Jis dirbo prie na bažnyčioje nebesakoma nei lietu Literatūros priedų 16—32 pusla
“Viltis”. Iš praėjusių metų raportų, fcu-įkų galėjęs paroditi. Bet tai tie
mų statymo ir dengiant stogų viškų, nei lenkiškų pamokslų.
pių knygos fbnhato. Be to išsira
riuos išdavė prezidentas ir rasti- .vis pataisytini dalykai ir prisė“VUtis”. šautieji visierdi 1914 metams dienkasžin
kaip
nukr
ito
ant
sušalu

ninko pagalbininkas, pasirodė, jog jus antra kart tų patį veikalų vaigaunaji&ujų vyskupų.
sio* žemės, JBfcUma* persikė
k
£įyga
Hįoko Bium< uųji\nga labai maža tenuveikė; ^dinti’,'kaip tų taip--jt;silpųų-kaiTi*. Saasūr*l-i*^r.
1915-tiems
lė pakaušį ir sulaužė šonkaulius. Politikos byla. Gruodžio 9 d. lendorių-almanachų
Neveiklumas toks didis, kad net kurių aktorių lietuvių kalbos md-.
Įšventintas antras lenkų vysku
Buvo nuvežtas į ligonbutį, bet Vilniaus teismo rūmų išvažiuoja metams. Kaina metams 6 r., pus ehen’o, į kurių atkreipia domų neįstengta suieškoti pirmojo sei-įkėjimų, galima lengvai pataisytij
pas Ed. Kozlowski. Jis pakol
jau buvo per vėlu, nes nesulaukęs moji sesija svarstė Kaune Ry mečiui 3 r. (užsieniuose 11 r. ir savaitraštis “La Semaine Reli- mo protokolų knygos. Protoko- jViskų paėmus atydon reikia pa
kas bus sufraganu prie Milwaugieuse- de Cambrai” ir paduo
gos politechnikos studento B. 6 r.).
vakaro mirė.
las, žinoma, neskaitytas. Taip ir įlinkėti geros kloties jaunimo rakee decezijos. Amerikos lenkai
da tokių citatų:
Velionis buvo doras žmogus, Sližio bylų. B. Sližys kaltina
neteko dažinoti, kas pirmame sei- iteliui ir toliau darbuotis, o kitai
turės du vyskupu, savo tautiečiu
“Prancija tai geografijos ter
prigulėjo prie parapijos ir prie mas buvo, kad rugpiučio 4 (17)
me nutarta veikti. Neveiklumo .mūsų jaunuomenei sekti jų pa— Rhode, Chicagoje ir Kozlow4 draugijų. Palaidotas su katali d. Liepojos traukinio vagone Prūsų lietuviai sumanė staty minas. Praneija vadinasi teri priežastimi, pagal abu raportu bū- vizdį.
Milwaukee.
ėmęs kurstyti drauge važiavusį ti vienam iš didžiųjų lietuvių po torija tarp La Maneli’o ir Voge- ta: 1. Išvažiavimas raštininko į Beje, kaip iš programų mačiau,
kiškomis apeigomis.
{šventinimas buvo labai iškil
A. a. Matusevičius buvo ve kareivį Zacharovų, kad jisai nė- etų Kristijonui Duonelaičiui pa zų ir tarp Gaskonų įtakos ir Al Lietuva. 2. Sąjunga dar naujie jog ratelis apsiima vaidinti ir ki
mingas. Dalyvavo 9 vyskupai ir
dęs ir paliko jaunų našlę, brolį ir kuomet, kad ir vyresnybės įsaky minklų ant Rambyno kalno. Iš- pų. Gyvenantieji šioje šalyje ną lietuvių tarpe. 3. Neužsitikė- ‘toms draugijoms. Kodėl gi nepaapie 400 kunigų, jų tarpe buvę
kitus gimines didžiame nubudi tas, nebešaudytų į žmones ir tt. rinktas tuo tikslu komitetas pa- -žmonės vadinasi prancūzai. Bet jimas konstitucija, kuri esanti Įsinaudoti proga ypatingai draukali ir lietuviai.
Zacharovas pranešęs apie tai leido atsišaukimų į visuomenę, ra nūnai tai mes, žydai, viešpatauja perplati. 4. Nesusipratimai valdy- įf?ijoma, kurios nori rengti dorus
me.
Aš, ten buvęs.
Kuršėnų stoties žandarui ir tas gindamas mesti tam tikslui aukas. me Prancijoje ir valdome jų, jos
Sigma.
bos tarpe. 5. Daugybė įvairių ko pasilinksmiuimus.
Žemaičių vyskupu, kaip prane
gi
žmonės
mūsų
klauso,
mums
surašęs
protokolų.
MINERSVILLE, PA.
mitetų pririnkti, kurie nieko ne
ša iš Peterburgo “Ryg. Garsui”,
Teismo rūmai pripažino Sližį
tarnauja, mus turtina. Vadina
Lenkų bankininkas, gyvenantis
veikė.
būsiąs iš tiesų paskirtas kun. ka Nematydamas “Drauge” iš čia kaltu ir nuteisė jį 5 mėnesiams
si, prancūzai tai mes”. Kaip tai
ant
Town of Lake, B. Zaleski ga
Papilio
(Ežerėnų
apskr.)
jau

Tokiais ir tam panašiais daly
nauninkas Karevičius, Peterbur jokių žinių, pasiryžau porų žo ir 10-čiai dienų tvirtumos ir dar
suprantami
ir
kaip
teisingai
pa

ro net du laišku, bauginančiu
nimas, savo klebono paragintas
džių parašyti. Darbai pakol kas,
praėjo pirmas posėdis.
go dvas. seminarijos prof. ir ka
atėmė kai-kurias piliečio teises. surinko “Motynėlės” reikalams sakyta — pastebi “Semaine reli- kais
Per
'"aitrĮ"
posėdį,
’
prasidėjo
nepadėtų paskirtoje
tedros klebonas. Kun. Karevi- eina gerai, bet kaip ilgai — ne-_|
gieuse”.
Blumchen’as galėjęs; svarstymas busimojo draugijos |vietoje pirma karta $4,000, antra
“Viltis” • 17 rublių.
žios gimęs Mosėdžio parapijoj, žinoma. Žiema lengva. Sniego
paslėpt savo vardų, kaip tai
veikimo. Pirmame dar posėdyje, i6000- Bur^s detektyvų sergėjo
maža. Kalėdos, rodos, linksmai
Kauno gub.
jam
buvo patarus “Visuotinoji
Mažeikiai.
Visoj
.
Žemaitijoj
praėjo, bet ne visiems. Kai viekai-kurių buvo paduota, jog rei bankininkų visų paskirtų laikų,
taip smarkus pustymai, kad ir Gudai (baltgudžiai) šių metų izraelitų sąjunga” (Alliance IsKun. A. Černiauskis jau esąs ni bažnyčioje meldės, kiti namie,’
kalinga išrinkti komisijos kiekvie bet nieko ligšiol nesugavo. Gal
sakosi, neatmenų. Snie- kalendoriuje išspauzdino keliolikų raelite universalle).
nam užsilikusiam nuo pernai klau- tik bus paprastas bauginimas.
paskirtas Gardinan Faros bažny- girtuokliavo. Neapsieita ir be ne-i
’
jfe. klebonu ir G.rdino dek.nu 'Utai-O •««*»»"Slkt bažnytinių giesmių, verstų iš ki “Bet aš su pasipiktinimu at imų apdirbimui. Bet tas pasiūlijiEllerto.l™. Orio ir Kazlauską, beeinan. “"‘b
uof. Mokyklų. tų kalbų, pritaikintų giedojimui sisakiau tai padaryti — praneša nas atmesta. Taigi pradėjus svar . .J. Chapman, darbininkas prie
▼ieton kan.
kanann.
Ytin mies- bažnyčiose. Gudų kalba ligšiol J“I”nkiai žinau> k* mes’ styti, kiekvienas dalykas atvirai Wells Fargo Eipress Co. vežė
Kun. Ellertas gi paskirtas Vil-|«us užpuolė traukinys ir abudu uzdar0s> Jurgai tusti.
žydai,
kainuojame
dabartyje.
Nei
valgy

telių
vargšams
bėda.
nebuvo leista vartoti bažnyčių
nitui Sv. Jono bažnyčios klebo- Į suvažinėjo. Grigas paliko pačių
viso
susirinkimo
svarstomas. siuntinį į Chicagos sveikatos deti nusipirkti, nei šiupulio malkų pamaldose. (Gudų katalikų yra Būtų pažeminimas leisti prancū
partinentų. Bevežant siuntinys
n; Vilniaus dekanu paskirtas ir šešiuB vaikučius. — O kiek čia
Svarstyta šie dalykai
zams manyti, kad mes esame jų 1? Pilietybė* klausimas. Čia iš- 8uivro ir Pasirodęs kraujas aptaškė
gauti,
o
čia
šaltis
į
12
laipsnių.
Aušros Vartų klebonas kuo. Vo-jtei8ra,l randasi, tai tik Shenanapie l1/^ milijono). Ketinama iš
tautos, tautos pavergtos, kadan
Patįs traukiniai nogniai vėluoja
doah
perviršyja.
Tiesa
yra
čia
leisti su laiku visa kantička baž
siaiškino, jog lietuviams, manan vešėjo rankas, kurios buvo sužei
lodzko.
si.
Užtat
prie
gelžkelio
linijų
gi
mes
pirmininkaujanti
tauta
”
.
apsigyventi Jungtinėse stos. Vėliau atrasta jog tame
‘Viltis”. ir gerų žmonių. Yra blaivinin- uždarbis. Su arkliu, sniegų ka nytinių giesmių ir jeigu pasisek Šitoji Blumcheno knyga išaiš tiems
_
jkų draugija, kuri skaito apie 60
tų išgauti aprobatų Vilniaus dva
Valstijose būtinai reikalinga tap siuntinyje būta karbunkulo bak
sant, į dienų uždirbama į 2%
kina Prancijos stovį geriau, už
terijų, apie kurias nieko ant siun
siškosios vyresnybės, tai gudai im
Rusai katalikai ketina statyti nanUrublio, o be — po rublį gauna.
šimtus tomų. Tas pats Blum- ti šalies piliečiais. Kad tų įvyk- tinio nebuvo minėta. Vežėjas už
Peterburge sau naujų kop-1 I lietuvių bažnyčių pargaben- Už pusantro rublio parsisamdo tų jas giedoti savo bažnyčiose. chenas taip kalba apie spaudų dinti patarta rengti tam tinkamas
lyiių,
pagal
visų
tcchni- ta daug gražių stovylų
pamokas, bet vėliau pasirodė, kad sikrėtė ir vargiai išgysiąs.
kasti visų naktį. Mat, nėra blo Be abejo, su laiku pasiseks jiems Prancijoje:
Kitų
kartų
parašyčiu
daugiau.
patįs amerikonai rūpinasi tuo pa
koa-statymo reikalavimų, kadan
ir pamokslai įvesti savo kalba,
ga be gera.
“Tikri Prancijos likimo ir res čiu dalyku, turėdami panašias mo
Mažiukas.
gi
senosios
koplyčios užda
“Viltis”. ne tik giedojimai. Prie to siekia publikos viešpačiai tai svetimtau
kyklas kiekvienoje svetimtaučiais
rymas oficijaliai buvo paaiškin
jaunų kunigų gudų jau gerokas
čiai. Prancūzai žino tiktai, kų apgyventoje vietoje. Sųjungos
tu* tuo, jog koplyčia esanti pa
būrelis, leidžiantis Vilniūje gudų
LIETUVOJE
Atrasta lenkų karūna.
‘ ‘ Saulė* ’ ’ mokyklom* graiųa calba laikraštį “Betarus K&tolik”. mes, žydai, randame reikalin priedermė bus susižinoti su tų
vojinga gaisro atžvilgiu. Tokiuo
ga
leisti
jiems
žinoti
ir
tik
tokio

pavoju*, nebetekti mokytojų, nes Tai įvykdinuB lenkystė mūsų kraš
būdu rasai katalikai nori gauti iš
mokyklų vedėjais, stengties išrei Vienna. Didelės Galicijoj aud
je formoje, kokių mes randame
vyriausybė
duodanti
jiems
be
jo

arijos ofieijalį atsakymų,
kalauti lietuvius mokytojus ir vie ros, netoli nno Krokuvos, seno
te nebetektų savo stipriausios at
DRAUGIJOS.
tinkamų.
Prancūzų spauda mums
kių
kliūčių
vietas
savo
mokyk

galima Rusijoje laikyti pa
tiniams lietuviams plačiai apie tai vės lenkų sostapilės, išvertė la
ramos, kuri buvo gudų katalikų
priklauso. Mūsų rankose ir milijo pranešti.
Iv. Kazimiero Draugija atidaro lose. Pradėjus vykinti visuotino bažnyčiose.
ktai sulig rytų bažnyčios apei
bai senų medį, po kuriuomi at
niniai ir skatikiniai laikraščiai. 2. įmini gracijos klausimas svar rasta senovės lenkų karalių ka
ar ne. Jeigu ministerija ne- aavo knygynų. Knygų pardavi- jo mokymo pienų, prireikė vy
Kuomet prancūzų laikraštininkas
ianti, rasai katalikai ketina nėjimas bus varoma* labai pla- riausybei daugybės mokytojų.
stytas gan ilgai. Nutarta prisidė rūna. Ji paeinanti iš keturio
tampa pavojingas, mes jf paperka ti prie Imm. Protective League, likto amžinus, ir pražuvusi apie
kreipties Dūmon ar prasyti Vati čiai. Per knygynų galima bus Tuo tikslu šen ir ten (Veiveriuo Dvarininkų žemė Rusijoj tirp
išrašinėti ir nelietuviikų knygų. se, Suvalkuose, Kaune ir kitur) stanti, kaip pavasario sniegas. me, jei jis neparsiduoda, mes jį Chicagoj ir kiek galint remti vidurį aštuoniolikto amžiam.
kano užtarimo.
“Vįitįs”. Į Atsakomu knygyno užveizėtoju steigiami priruošiamieji mokyto Taip antai 1862 metais dvarinin sunaikiname”.
New Yorko, Philadelphijos ir Bal- Kaikurie brangus akmenįs nu
_______
.yra Juozapas Šimėnas, Draugijos jų kursai. “Saulės” baigusiems kai turėję 87 milijonus 171 tūk Taip Blumchen’as. Prie šių jo timorės immigrantų draugijas. kritę, bet nei vienas iš jų ne
knyga api« kun. Pranaitį ir jo įbugalteris. Vyriausybės leidimas duodamos vietos, o kadangi vy
stantį dešimtinių. Gi 1907 me žodžių joki paaiškinimai nerei Tuo tikslu įrengti imigracijos fon pražuvęs.
riausybė geriau- aprūpina savo tais tik 47 milijonai 925 tūkstan kalingi.
Žinomas lenkų rašy- JRn gautas,
dų, kuri* bus pildomas tūlu nuo
“ Viltis”. mokytojus (ateityje, pensijos), čiai. Taigi pusė beliko ir ta pusė
tojaa ir tai žinomas visai ne kaip
šimčiu iš sųjungos iždo ir paša
Nuskendo 7 žmonės.
Kohie
(Vokietijoje)
užsibaigė
tad ir bėga
daugelis
iš
“
Šaulės
”
koka “klerikalas”, Andrius Niebaisiai
praskolinta,
nes
net
ant
linėmis aukomis.
K
mokyklų į liaudies mokyklas. 884 milijonų rublių. (1 sausio 1918 garsus procesas krikščioniškųjų 3. Svetainės įrengimas turi eiti Plymouth, Anglijoj. Pamari
■Mjevskis — išleidęs, kaip praneĮVAIRIOS ŽINIOS.
darbininkų draugijų reikaluose. kiek galint pirmyn. Rediskutuo- nis Įsivelia A 7 laike manevrų,
“
ia “G. C.”, knygelę vardu: “Ku- Prūsų vyriausybė . ketinanti, Saulė” gi kol kas nepaaigali metų).
Už viešų tų draugijų užgavimų jant išsiaiškino, jog norima ingyti nusileido ant marių dngno ir
ngas Pranaitis ir jo priešinin- kRip Klaipėdoje kalbama, ož tinkamai aprūpinti savų moky
kai”, kurioje pasmerkiąs žiaurų Idrausti lietuviams vartoti savo tojų. Vienatinė išeitis “Saulei” — O kaip man patinka kovia- (aiškiau — už apšmeižimų) de namai, kuriuose būtų prieglauda nežinomos priežasties delei, neiš
šimt* aocijaldemokratiškųjų laik ir svetainė. Nutarta steagtie* su kilo ant viršau*. Jame buvo 13
|ydų užpuolimų ant tokio rinito
viešuose
susi rinkimuose, — praturtėti ir geriau aprūpin ra*.
ti
aavo
mokytojus.
Bet
iš
kur
mokslininko, kokiuo yra kun.
nutemti užmokėti pabaudos traukti daqgiau«iai draugijų tiems žmonių, prigulinčių prie karėj
—
Kor
aetik*,
toks
puik**
giejeigu jie ir toliau norėsiu bendpastatyti.
Patrankama taivų žinybos.
mm
60
bgi 500 markių.
tuo*
turto*
mgyflT
Pranaiti*, žydų Talmudo žinovą®.
*a Didlimše* Lietavm bei
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©RAUGAS

ką. Ir netik pati puikiai vaidi-t
tai: fabrike užmuštas, gelžkelis šis klausimas: kas tad čia kaltas? uoliai ir nenuilstančiai dirba,
suvažinėjo, gatvekaras sumalė ir,— Beabejonės ekonominis tavo Į Beje, prie progos noriu primin no, bet yerte ir kitus, dar neiutu, o 65 iš 100 mirė ąien dėlto, kad padėjimas, blogas draugijos surė- ti, kad pasiskirtasis "Draugas” už gudusiuos teatro dalykuose, viknepažinojo sveikatos dėsnių t. y. dymas, bet kalčiausia tu pats — organą Piln. Blaiv. tarnauja tik'riau sukties ant scenos. Tik tie
Dr. A. L. Graičunas.
Pareikalavo mažinti sau algą.
mirė nuo išvengiamų ligų, nuo tavo nerangumas, apsileidimas, ne už vieną dolerį visiems metams, (kiti bartini truputį už rolių snpEast St. Louis, 1111. Čia atsira
'ną mokėjimą. Geras buvo ManiBrangink savo sveikatų, intere- Dabar pats laikas užsisakyti.
Dr. A. L. Graičunas miela noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse kuriu jis neprivalėjo netik mirdo valdininkas, kuris tikrai nori
hygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo ljgų. Jei Įti, bet ir jomis sirgti.
Atskaitą centro stovio pagarsį- girdas. Jaunikaitis, jo rolę vaidinesumanus taupumas ir tt.
taupyti miesto turtą, tai tūlas
gu butų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per
siu
pabaigoje vasario ar pradžių- nęs galėtų būti geras artistas.
laikraštį, tai buB atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
1913 metais tas atsitiko tik vie suokis Jaja, — pažink nors pa
Godfrey, gatvių koraisorius. Jis
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozio ir nerašys
Bene indomėsnis buvo antras va
je
kovo
mėnesio.
noje lietuvių kolonijoje tai yra matines sveikatos tiesas — o ne
pareikalavo nuo miesto valdžios
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavimus
Nuoširdžiai linkiu visoms kuo-^ karas 18 sausio. Vaidinta “Nene bus atsakoma.
numušti jam 200 dolerių algos už
iš 100 mirusių — 85-kios mirtįs jučiomis be vargo pakilsi augštyn
ir sulauksi žilos gražios senatvės, poms, ir visiems blaivininkams ge-1pasisekė Marytei” ir dainuotos
jo tarnystę, nes miestas ir taip NAMAI IR KAIP JUOSE GYišvengtinos buvo! tai gali atsitik
jiems kaime augant to ir nerei ti rytoj su tavimi — paliksi be Tad aiškiai matai, kad yra la- /iausios kloties, o ypatingai Pil dainos. Indomu čia buvo tai, kad
turįs daug skolos.
VENTI, SVEIKATAI NE
vaidino komediją vaikai, dar te-,
kėjo: žinių trukumą pati gamta
Kasžin ar daug valdininkų seks
rytojaus be ateities savo neužau imi pagirtinas ir gražus daiktas’008*08 Balivybės dirvoje.
belankantieji,
arba tik ką baigusiejiems
užstodavo.
Tyro
oro
pilnai
bet
daug'
B.
R.-K.
Piln.
Blaiv.
A.
S-ino
KENKIANT.
jo pėdomis.
gintus vaikus, našlę moterį — se ingyti savo namus,
centro
raštininkas
J.
V.
Kovas.
įi
parapijinę
mokyklą,
kur, kaip ži
motįna jr tt, nelaimiu galo gražiau ir laimingiau gyvęsi juoNamai yra tai vienas daiktas; turėjo, šviežio, sveiko ir rnaiti- n
noma, mokytojauja beserįs Kazikiek norėjo, galėjo
,................,. x
.1
, ,
...
Per jauną vedė—turi eiti į kalinį. gyventi namuose yra tai suvis ki nancio maisto
. .
... nematai iš priežasties tavo mir- se, kada mokėsi pasitalpinti, sveiPRImierietės. Buvo tai lyg egzamisau
pasigaminti,
tik
trumpą
laiką,
I
KARDINOLAS FERRARI
Laporte, Ind. Turtingo bankie- tas daiktas. Namai gali būti geri
aike miego ir tai žiemos laiku savo,ties “ tav0 oraen-v->e turi kiltiikatai nekenkdamas,
riaus sūnus nuteistas dviem me ir sveikai pastatyti, bet nesuinaIMA KATALIKŲ ATSTOVUS nas sese,’’I vedamai mokyklai.
Egzaminas išlaikytas gerai. Vai
troškioje
bakūžėlėje
užsidarį
pra

tam kalėjimo už apsivedimo sujnus, blogas juose pasitalpinimas
SUSIRINKUSIUOS PEREITĄ
kučiai parodė daug inteligencijos,
migdavo
ir
užtad
tankiai
juos
perjauna mergina. Jis privertė daugiaus sveria sveikatos žvilgiu,
RUDENĮ MILANE.
(apsuikrumo, mokėjimo laikyties
jos tetą neteisingai prisiekti jiemjTad mokėjimas pasitalpinti na- gamta žiauriai nubausdavo, atsių
Per tarptautini priešalkoliuį j ant scenos ir, kas svarbiausia, geimant vedimo “laisnį”. Jis tu- muose yra daug svarbesnis daik- sdama giltinę į nešvarią stubelę.
1 kongresą pereitą rugsėjo mėnesį (,-ą lietuvišką akcentą, kas taip
Sveikatos
Užveizda
ir
čion
painaž
x
, ri 19 metų, bebūdamas kalėjime (tas, neg namai patįs per savę.
kardinolas Ferrari laikė mišias reta matyti pas čiagimę junąją
gal suaugs į vyrą.
Tečiau nesakau, kad ir namai ne- atkreipė atydą ir prašalino marą
šingi ir į akis, ar už akių blai- ant karsto (Srabo\ švento Ka' lietuvių kartą. Na, čia nemažas
KAS BLAIVININKAMS
______
būtų sveikatos žvilgsnių svarbus ir epidemiją, bet toli gražu dar
pilnai neužganėdino kaimiečio
vvbės skelbėjus pajuokia. Je- r°Haus Boromejo, minėtojo kong- nuopelnas ir Visų šventų klebo
ŽINOTINA?
Cape Town, Afrika. Didelis Namų pataisymas gali pablogin
sveikatos žvilgsniu.
zauaf meilė nepavelyja mums jų reso’ Katalikų atstovams, išdavė no, kun. Serafino kurs gabiai regeležinkelio darbininkų streikas, ti pasitalpinimą juose. Ištikrųjų
1. Kad jau Nauji Metai pra
kaip laikraščiai praneša, jau bai taip neretai ir atsitinka, ypatin Inaugęs, inpratęs prie savotiš sidėjo ir kas ligšiol neužsimokėjo nekęsti. Nešaukim juos į atvirą Komuniją, ir pavaišino juos pojžisavo komedijelę ir mokė sakyti
giasi.
Daugumas darbininkų gai miestuose. Delko? — Dėlto ko būdo gyventi ir surambėjęs už organą “Draugą” tai kad pa-Į kovą. Pajuokikams argumentų fiet savo rūmuose- Bevaišindamas |eilių, kurių sakymu jaunieji liegrįžta prie darbo. Taip tik sa- kad mes daugiau atsižiūrime į jo kaimietis dar negreit išsijudins, darytų .tai tuojaus. Kur yra blai-' nereikia. Barniai naudos nene- štai ka jie,ns Pasakė: “Man yra (tuviai taip-pat pasižymėjo.
koma, bet kaip tikrai dalykai pigumą, neg į padarimą sau pato- — o paviliotos didesniu ir pelnin vininkų kuopa, tai reikia; kad per, sa. Dirbkim kultūrišką pakeli- malonu’ kad Milano ,,uestas su' Visų Šventų choras — tai be
mo žmonijos darbą, nepaisyda- 8llaukė tos «arbės P™*alkolhno abejo vienas iš pirmųjų tarpe
gesnių uždarbiu atvyksta Ameri
gios vietos apsigyvenimui
stovi, sunku žinoti.
susirinkimą sekretorius paimtų mi priešų. Pagaliaus, tas juokias kon^reso 8esiiV™nas vysku Amerikos lietuviškųjų chorų.
Jeigu šeimynos galva gerai pa kon ir apsigyvena miestuose, kur visų aiškius adresus ir prenume
pas
nepildo
savo
priedermių,
kiu Garbė vedėjui, p. Pociui, uoliai
žinotų pamatinius sveikatos dė lengviaus yra darbas gauti ir ar ratą ir atsiųstų tiesiai “Drau i gerai, kas juokias paskutinis.
15,000 dolerių už bulių.
ris
nekovojo
su
alkolizmu
visa
dirbančiam ir garbiai, estetiškai
čiaus prie savųjų būti.
Kun. J. J. Jakaitis.
gui”. Blaivininkams “Draugas”
Utica, N. Y. Tūlas F. M. Jonės snius, tai jis neatbūtinai ketvirtą
energija. Darydamas vizitas nie diriguojančiam ir garbė mūsų jau
npirko nuo karvių augintojo tyro [dalį savo uždarbio apverstų savo
atsieina tik vienas doleris visiems
kuomet nepraleidžiu neatsišaukęs nimui, pasišventusiam džiuginti
L. R.-K. P. BLAIVININKŲ
kraujo Frizijos bulių už penkio-.ibutui, ar tai jis būtų savininkas,
metams. Aišku kad “Draugui”
*Klaidingai
V1U1V4111 UI Olipi
(lūltlij taupumas
Kl l ip U 1 llUij
—
V ■ Jįf ll AV
aKVAšlAA***
suprastas
SUSIVIENIJIMO
REIKALAIS. į klebonus, kad pasistengtų ko- Upubliką, lavinti jos dailės skonį
likų tūkstančių dolerių. Koks ar nuomininkas stubų. Šiandien kaip
šeimyninko, taip ir burdinas ru *» a e O0^as Prlsl j pagai seimų nutarimo, kiekvie-j v0^k Abstinentai yra tos šven- ir žadinti tėvynės meilę.
didelis skirtumas tarp kainos lie- miestuose kitaip yra, nors toli dar
dėti prie žmonijos tobulinimo.
gieriaus
nueina
vėjais
;
dažnai
pri

nas narys ar narė, prigulintis prie tos kovos afieierais. -Jeigu galė Beje! Per abu vakaru kalbėjo
tuviško žaliaus ir Frizijos juod- gražu nepatenkinamai, bet jau pa
2. Dabar yra patogus laikas j
gydytojui atsilankyti jo
L. R.-K. Piln. Blaiv. A. S-mo, mo jų kalbėti iš savo karsto šian- kun. F. K. 11 sausio apie “Lietu
kenčiamai: “Sveikatos Užveizda” sieina
margio.
t
-X- •
... TI- platinti blaivybę per viesas pra- ka metinės duoklės į centro iždą į dien Šventas Korolius Boromo>> vių unijas senovėje ir dabar”, gi
Uz * „
_
'
« ridaboja ir priverčia savininkus stubon ir gelbėti. jo. negalėj,.
, ...
kalbas. Per pastarąjį seimą yra 10c. ir kas, jei gali aukoja kelis kuris Parodė tok’ P^entimą 18 sausio apie “Jaunimo rolę tau
jo
patarnavimą
turi
apmokėti
sur
.
... uždirbtai
v-.. , x 'išrinkti tam tikri blaivybes agi- centus Piln. Blaiv. reikalams, | gebėjime nelaimingųjų hgonių tiniame lietuvių atgijime Lietuvo
Ui 1000 dolerių 1 dol. radybų. namų pataisyti tinkamai butus, taupytą savo sunkiai
. .
T
.
,. . .
v. „
,» ..
. itatonai. Juos tai ar šiaip jau
Cleveland, O. C. T. Gibson, ve o būdavojant Laujus daboja iš grasi.
Tos
negales
jis
butų
nein,,
,
....
,V
Jei rastųsi kuopose tokių narių, sergančių limpamąja liga, jis mal- je ir Amerikoje”.
....
v.
centro valdybos narį ir kvieskite kurie negalėtu, ar neturėtų iš ko!daut*> kiok™“0 iš mūslb kad Pa’ Mūsų jaunas mergytes ypač nu
žėjas, pavežęs tris moteris ir par visų atžvilgių, kad būtų sveiki gijęs, jei
jis nors pačius svar-i
, „
.
' . .
. ,. ,
. 'sui prakalbomis. Štai ir agita- užsimokėti metinės duoklės iOc. Isistengtume vis0,ui3 8Pokoul“ ir džiugino faktas, kad gryno pelno
važiavęs namo vežime atrado žie ir sanitariški kambariai; to pasek - ...
pagrindinius sveikatos
.
, . T ,, ,
t>.xdą ir kitus brangius daiktus vi- mė 5™ ^tesnė nuomos kaina biausius
,. .
...
tonų vardai: J. x\leksa, Balti- kuopa nepašalina draugu iš kuo- kiMume vĮsomis *ir<hmis ’ s,unai-| iš vakaro liko suviršum 100 dokambarius. Šeimyna, reikalau- desnius butų žinojęs.
Md , p Lapelig> Orchard
so vertės tūkstančio dolerių. Jis uz
. .
pos dėl mokesnies; kuopa už jį;kinim3 musų gadynes alkolizmo leriųA Svajoja apie savo knygyStubos
nešvarumas,
stoka
tyLake>
MichT
, Kizevičius, j. Mi.
pranešė pametusioms moterims, j'.7samdo kuopigmu
užmoka iš kuopos iždo, arba tup- Pe8tllencij°s (limpamosios ligos). neų Bet netik pač.iog pasįpelnė.
kurios greit atbėgusios atsiėmė sias ir biauriausius sveikatai ken- ro oro kambariuose, nemokėjimas kutavičius ir K. Madziarskis. met jis užsimokės, Vo/ia
kada onotmrė,,
sustiprės Kardinolas Mercier’is taip-pat arto-1|)eį. dar jr apšvietimo draugijoms
kenčius kambarius. Neradus pi- pagaminti valgių tinkamai, žluk- :Minersville, Pa., kun* A. Briška,
vi priešakyje kovos prieš alkoliz- j“saulei”, “žiburini” ir “Rytui”
radinį ir davė vieną dolerį rafinansiškai.
gių
stubų
jį
priversta
būna
sam
tas,
baldai
ir
virtuvės
indai
apkull
p.
B
Sera
finas
ir
A.
Podybų.
m{l! (Kairiūkščio sumanymu) sulesinėdyti ir brangesnias ir sveikatos leisti taip baisiai, kad gydytojas cius> Chicag0> I1L> j. Lišauckas> Kuopų raštininkai malonės at
Ir dabar Tėvas Zurcher savo jo iš publikos apie 44 dolerius.
geštokas> A> Kazlauskas siųsti ir tokių narių vardus į centžvilgsniu geresnes, bet čionai vie nors ir šuns uoslės neturi, vie- kuQ
laikraštėlyje,
užvardintame Catho- Stingančių 8 dolerius iš vakaro
Kynai siunčia Amerikai kiautoje pasinaudoti, jį grūste prigrū- nok Seimyninkę susitikęs ant gat- :Domioelė Naim’ont,' p. pe,„„8. j™ knyga, dėl tvarkos s,skaitos
lics and Prohibition, mums prane- pelno prideda. Mat nenorėjo ap
*
šinius.
H
, .. ..
- .- A„oSxa
da “burdingierių” po du, po trįs, vės gali lengvai atspėti, ką jį va- L. . Q GerminaitA New York !nanų stovi°- • - • ----- - >------ X------- kiene> u- Arminaite, i^ew iorK,, Labaį b_Uj pageidaujama> kad sa, kad Airijos Blaivybes Apasta- sileisti didžiaisiais. Sako, kad jie
San Francisco, Cal. šeši šim o neretai ir po keturius į kamba «karienei
turėjo: ar kopūstus ar A. Gudaitis, Silver Creek, Pa., Jo
tai dėžių sui kiaušiniais čia at rį, patis-gi šeimininkai su ketver bulbienius blynus,
visos gerb. kuopos atsiųstų meti lui Tėvui Matui besidarbuojant gali, delko gi mes to pat negali
nas
Šiaučiūnas,
Bridgeport,
Conn.
vežta iš Šangai. Jie įvežti į Ame tu ar penketų vaikučių pasitalpines duokles, bent.iki pabaigai va praplatinimu Pilnosios Blaivybės, me? Jaunutėms Lietuvos atžaloms
Koks tad gali būti švarumas.kun Saurusaitįą, S. Kulikauskas,
rika be jokio mušto, nes pagal nau na virtuvėj, — bile tik tuo išsi- virtuvės jei persisunkęs kvapM j_
sario mėnesio. Labai keblu vesti kaikurie žmonės norėjo jam prieš visi prijaučia. t*. Strumila dykai
J Knvy,
jojo įstatymo už' įvežamus kiau liuosuoti nuo brangesnio mokėji jos drabužiuose, kaip ant veidro- !terbUry, Conn., J. Lipka, Grand1 elftro ir kasininko knygas, kad tarauti, bet Šventas Tėvas Po- [davė sav*
šinius muito neims. Praėjusį me- mo už butą. Iš priežastės tokio džio atmuša šeimyninkės'sumanu- Rapids> Mich.,
kuopos nevienu laiku moka savo piežius, tuomet Grigalius XVI jį kantai (anglai) dykai pagrojo.
v
Maciuiaitis,
,
k ce
iž(Jan
gerb. apgynė ir patsai padarė prižadus
Tiek tematęs.
tą, kada dar buvo muitas ant susigrūdimo pastebėtinos yra dvi
mą apie Sveikatos dėsnius . —,Scranton,
Sabaliauskas, kuopųv* virSaigiai jnaionės susikvieJpiinosios abstinencijos
ir dėvėjo
_______ , Pa., J. Sabaliauskas,'
.............................
jų, įvežta 4000 dėžių per visą me-^ 8varbios ir pragaištingos pa Negana to, dažnai atspėja, kokia Youngstovvn, Ohio, M.Juškevi........... sti susirinkimus ir paskubėti.
Kun. P. S.
Tėvo Mato medalį.
tą, o šimet spėjama, jog įvešią sekmės _ kaip atžvilgiu i). Do. liga susirgo pagal to, kas ateina gius pOquinock, Conn., kun.
Baltimore, Md.
J., T, , TTT .
apie 30,000 dėžių.
rog taip ir 2) Svįikatos.
Teatro Mylėtojų Draugija,
gydytojo šaukti ir ar yra galima j jakaitis, Worcester, Mass. Al. I Pag®1 1 'J° .seinao nntanm9,
Tik ar nebereikalo amerikonai T _
v ..
.
...
,. , . . ............... .. .
I. Doros žvilgsniu prisieina te tam ligoniui be ligonbučio išgyti; ;Ragkus> M’ontreal> Canada> kun. !ap\ J"eDeS sk™ jvyko ADRESAI P. BLAIVININKŲ Gruodžio 30 dieną 1913 m., statė
verkia, kad taip kiaušiniai bring..
i
, . .
ant scenos 3 komedijas: “AmeSUSIVIENYJIMO.
myti ne gydytojui vienam, bet ir labai retuose atsitikimuose nuėjęs E GrikįS) New Haveū, Conn. Na I*™' ?. Slt°!“a: Jaunuomene abl«;|
sta. Pradėjus iš kitur vežti jie tu
irikoniškos vestuvės”, “Tėtė pagerb. kunigams. Lietuvis atvykęs pas ligonį kitaip surandi, neg bu- ir gerbiamieji blaivybės išrinktiejiyC1U U Ul DU° 6 metU 1 1 | Pirmininkas:
rės atpigti.
e
T*.
.
ri8
_
a
’
|kliuvo
” ir “Tik niekam nesa
Amerikon su, tikslu palengvinti vai spėjęs pirm jo pamatymo, jį skelbėjai sukruskim išpildyti 21 ,m?ke?1 centr° ka8On P° 5c-» 0 4557 So. Wood st., Chicago, III.
kyk
”
.
Geriausiai nusisekė, “Tė
unszi nustebini
„L.-.
x:u„: ..... \ JPaskui pilną mokesni po 10c„ bet
sau gyvenimo naštą — mato tik Kaipgi
nustebini motina,
motiną, kuri
kuri .....................
pri savo užduotį
I Vice pirmin.: — J. Aleksa, tė pakliuvo”. Juokų buvo į va
tikrai vyriškai. Ar auko8 p.jn Blaivybei bus priima.
Dailei tenka daug pinigų.
vien doleryje galybę — tas iš da sišaukus pilną stubą kūmučių daug jau į blaivybę prikalbinom?
658 W. Saratoga st., Baltimore, lės, o juokus matomai publika
Copenhagen. Dr. Carl Jacob- lies ir tiesa, bet nemokėjimas to mėgina kūdikį sustabdyti nuo rau- !pasį8kubinkinie.' Seimas neperto- į™™ ’f. nU° .JU',
Md.
son, praėjusią savaitę miręs, savo dokrio gumaniai suvartoti gerojon dojimo, o kai talkon pakviestos n
Gerbiamosios kuopos pinigus ar II Vice pirmin: — Miss A. Rum- myli. Kitos dvi išėjo pusėtinai.
testamente paliko dailės reika- lpu8ėD) atgimuga ant jo patieg ir kūmutės sustabdyti verksmo kudi ( ’3 Daugiau veiklumo. Rengki-ĮC^k’US s,Ųsklt^ C^tr° kaaininko1 šaite, 4608 So. Wood st., Chicago, Tarpais aktoriai savo rolių tinka
mai nemokėjo, o kaikurios visai
lams 40 milijonų dolerių. Tai jo .Q §eiraynog prakeikirau.
kio nepajėgia, tuomet jau šaukia me praktdbag) paskaitas. Taisy-!g
,
J-.’
IH.
Congress avė., Waterbury, Conn., Dvasiš. vadovas. Rev. P. Sauru- netiko toms rolėms. Kaip tai ve
paties paskirta su žinia jo vaikų,
ir jam atsilankius, kįme knyginus ir skaityklas. PlaPrietikiai šeimynos su burdin- gydytoją
(o narių vardus centro raštinin- saitis, 46 Congress avė., AVater- stuvėse, Tamsutis. Jo kalbos vi
kuriems paskirti mažesnė dalis
kūdikį
iš
rankų
kurnutjnkįme
gieriais visiems yra gerai žino pajėmus
sai nebuvo galima suprasti ir ju
.. .
,
.
TvnUnn i
raštiją apie blaivybę, kui, J. V. Kovui, 21 Congress avė.,
Jacobsenas buvo bravarninkas,
bury, Conn.
paliuo- q Perskaitykime patįs nors vieną ' w * v.
r<
i * • •
i
mi; blogi pavyzdžiai ir pasielgi tęs ir paguldžius lovoje
dėjimo jokio nesimatė, kas turėtų
bet labai mylėjo dailę.
| Sekretorius: - J. V Kovas, 21 pas aktorius daugiausia apsireikš
mai kaip iš pusės burdingierių savus nuo storų sustyrusių vystik- rimtą knygą apie blaivybę. Nu- keblu J? b kft’tram Jy *
8
7
* P |Congress avė., Waterbiiry Conn. ti. Po vaidinimui T. M. Dr. cho
taip iš pusės šeimyninkų — jau lų, — kūdikis netik apsimalšina gipirkie sau J. Gvildžio “BlaivyJaunas policmonas.
I Kasierius: — Rev. V. P. Kar- ras sudainavo keletą gražių dai
tik aklas negali tėmyti — atsimu beraudojęs, bet rodosi, kad jis bg” i---kurią išleido kasdieninis __ '
v
.
.
•
-ixkavomis
žėrėiančiomis
akvtėmis
•
•
•
xi
-i
'
Kviečiame
visų
kuopų
viršaičių
46 Congress avė., AVater- nelių, kurios išėjo gana puikiai.
So. Chicago, III. Penkių metų sa ant vaikų, tai yra: papiktina 'Savomis zerejanuomis aKytemis Vilniuje einantis laikraštis “Ail- nas;st(,n„ti dar dįdesne aeitaciia kauskas,
k
rvaikui nupirkta policmono apda vaikus — tąją Lietuvos druską — dekuoja nz pahuosavimą. Ir moti- tjg>»_ Perskaityk tą knygutę ir -iais raetais pavaryti kad kiek- UTy’ °nD
Prie programo pabaigos K. J. Ge-'
“Blaivyb. Dirvos” redaktorius, ležėlė, padeklemavo keletą eilių.
rai, kurie jam taip patiko, jog jis nuo kurios tiek daug yra pasi- oa « džiaugsmo, kad kūdikis su- tai ne viena karta
kuoįoje
norg dyi
pradėjo eiti kasdiena j vietinę po tikima. Tam piktui už akių už stojo raudojęs, pati paleidžia savo Į 5 Jei turi dovaną rašymo tai įgubai narilJ skaigiuS) kad ateinan- Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence* Publikos susirinko veik du šimtu.
licijos nuovadą ir didžiųjų nusi bėgti yra jau padaryti pirmi žing- birbraę. Žinoma gydytojas, pasi- ragyk į “Biaįvybės Dirvą”. Para- |tį spiiną gaiėtUme turėti dar iškil- st., AVorcester, Mass.
Dauginus tokiu blaivu vakarėlių!
stebėjimui, atlikinėti policisto sniai. Liet. R.-Katalikų Federa-įemę8 savo mokesnį, išeina, o gyk: ką jūs darote blaivybės pra- tingesnį
J. G. Vijurkas.
priedermes. Jis gaunąs ir algą, cijos Seimas, atsibuvęs Pittsburge klaidingai suprastas taupumas ne- i patinimui? kaip tai jums se-j Kviečiam gerb,. kuiopų viršaičių
kaip senas policistas* tik jo alga išrinko komisiją kurios prieder atnešė vaisių. Sutaupė ant stubos kasi? Qai sugebėsi rimtų straip-(gurillkti gavo mieste ir apįelin.
WATERBURY, CONN.
skaitoma dolerių vietoj centais. mė yra ištirti plačiaus prietikius m valgio, tai tą sutaupytą grasi gni|) iS blaįvybės grįties sumeg- kėje žjni,j apie Piln Blaįvybės Chicagos ATisų Šventų parapijoj
Sausio 7 d. čia buvo vakaras,
šeimyninkų su burdingieriais ir .užmokėjo gydytojui ir uz vaistus, sti? paniokinančios apysakntės, ;judėjim*j: kaip ir kada prasidė- paskutiniuoju laiku įvyku dui lie^ parengtas keturių S. L. R. K. A.
Pavogta viršum 10.000 dolerių. surasti geriausius ir pasekmin--° neretai ir graboriui.
kame yra išvedama blaivybė la- jo pjin Biaįv. kuopa? Kada su tuvių vakaru: 11 sausio Šv. My- kuopų — 11, 71, 91, 107. Buvo
Pittsburgh, Pa. Čia praneša. giausius būdus kariauti ir praša-;
# _
bai pageidaujamos.
Įsitvėrė? Kas suorganizavo? Kas kolo pašalpinės draugijos ir 18 tai balius su dainomis ir dekla
kad mieste Connellsville, Pa., i» ]įnti tą piktą.
I 6. Bukime draugiškais. Ne- 'uoliau dirbo tada ir dabar Blaivy- sausio nesenai dar susitvėrusios macijomis. Mažos mergaitės vie
United States Express Co. pavog-, 2 Sveikatog žviiggniu> visuomeNueikim dabartės i didesnę lie- žįurgkį,ne į kjtus ig augšto^ nes bgg iabuj? Kas didžiausias priešas jaunų lietuvaičių draugijos — Ne- tinio vargonininko išmokintos*
tas rišelis, kuriame buvę nuo 10,-1 nė pra(]eda igpalengv0 guprasti tuvių koloniją, kur jau jie tarp sa- tuomi blaįvybpį naudos neatne- buvo Piln. Blaiv. tada ir dabar? kalto Prasidėjimo Pan. Šv. Van- dainavo daug dainų. Dainos
000 iki 11,000 dolerių. Vagįs ne- gvarbnmą gtatymo sveikų namų į vęs yra susitvarkę ir turi savo pa- gime Labai tai peiktinas apsi- Kaip visuomenė lietuvių tarpe at- du. 11 sausio vaidinta Liudo Gi- žmonėms labai patiko, ką liudijo
susekti.
.
jr jau neraajme miestų, miestelių, rapiją ir kapines atskiras nuo sve- reigk;maS) kad kai kurie blaivy- jaučja pjin. Blaivybę? Kaip kuopa ros “Kerštas”, dainuotos dainos Į gausus delnų plojimas. Pelnas
.......................
bgg piatjntojai su neblaivininku užsiima platinimu Piln. Blaivy- yisų Šventų bažnyčios choro ir buvo paskirtas 29tojo S.L.R.K.A,
kur, Sveikatos Užveizda neturė- timtaučių.
Tokio, Japonijoj. Mirė grafas
šiokio tokio ingaliojimo, nors Paprašyk kapinių užveizėtojaus, nej pasisveikinti, nei susieiti ne- bės Gal rengia pasilinksminimo solo panelės Klimavičiūtės, gražiai seimo kaštams padengti.
Jako Ito, garsus kareivių vadas. patarimo žodį duoti statyme na- kad, jis parodytų knygą, kur rih- nori. Nesekime socijalistų pa vakarus: teatrus, dainas, deklema- kaip visada padainavusios keletą Nors darbai ir silpnai eina, bet
Jis dalyvavo Rusų-Japonų karė- mų, kurie būtų tinkami žmonėms rašyti asmenis praradę gyvastį ir vyzdžio, kurie mano, kad tik jie eija, prakalbas? Ar tankiai suren lietuviškų ir vieną anglišką daly lietuviai nenusigąsta: nėra tos
je, vadovaudamas japonais po gyventi. Nors ir čia, tas teises ir šaltosios žemelės priglausti.
vieni geri žmonės, gi kiti tai tik gia tokius pasilinksminimus? Teik kėlį. Vaidinime pasižymėjo p. savaitės, kad nebūtų pokilio, te
K«
matau?
—
Puslapis
vienas,
Jalu. Po karės buvo pakeltas į padavadijimus, galima apeiti viatžagareiviai, dėles ir tt. Nebū- sis gerbiamieji viršaičiai tą viską Dundulienė Lėlos rolėje. Iškarto atro, arba prakalbų.
augšteanius valdininkus laivų ži- sokeriopais būdais, ar tai per pa- du, trįs ir t.t. prirašytu vardų ir ti blaivininku dar nėra krimina- aprašę atsiųsti centro raštininkui matai specijalistę, mokyklos inta
Aš, ten buvęs.
nyboje. Turėjo 71 m. ir buvo ger žintis, ar politikos žvilgsniu, bet vis tai tik 1913 metais.
į liukas prasikaltimas: jei žmogus J. V. Kovui. Rašydami, rašykite
biamas visų viengenčių .
Kokis amžiaus? — Nuo pirmo! retkarčiais vartotų mažame saike teisybę.
vis dėlto dar pakenčiamai dabar
tiniame laike yra statomi namai, dienos gimimo iki 45 metų tik ke- svaiginančių gėrimų, nors jis ne Kaž kodėl taip žiauriai dar kai
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONE ĮSTAIGA.
žinoma toli gražu prie tobulumo lintas yra gana senų, tarp 65 ir būtų pilnas blaivininkas, bet ne kurie mūsų broliai žiūri į Piln.
Sustabdė šermenis.
bus dar nei kriminalistas. Gi al- Blaivybę. Broliai, laikas susipra
Gary, Ind. Nelaimingas gyveni — dar vis miestų namai išrodo lyg 75 metų .
Iš
kokios
priežasties
yra
mirę?
kogolikus keikiant mes pasidaro- sti!
mas A. Dembauskienės, kuris ją kapinių paminklai.
— Susirašęs šimtą pravardžių nu- me kriminalistais. Dar kartą, Dar kartą meldžiu gerb. kuopų
vargino per kelius metus, nesi
Turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir sandėlius,
ėjau “Sveikatos Užveizdos” re- nedarykime taip didelio slenksčio viršaičių, kad pasistengtų šį pra
liovė jos persekioti ir jai mirus.
apilovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro
Pevežant jos kūną į kapus, gy- Ineikim stubon lietuvio ar kitos kordų knygą atvėriau ir skaitau, tarp blaivininki) ir neblaivinin- šymą paskubėti sutvarkyti.
vulių draugijos viršininkas su kokios tautos žmogaus, nesenai at- — skirstau; ir čion meldžiu gerb. kų. Būkime draugiškais. Visi Iki šiolaik greičiausiai pasisku
medaliais, norėdama
padidinti fabrikaciją,kviečia
7
1
• •
• • bino atsiųsti metinę duoklę (nors
■tabdė vežėja, kam jis važiuojąs vykusio Amerikon ir apsigyvenu- skaitytojams patėmyti ir pamą- žmonės yra mums artimi, tiek
Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).
blaivininkai, tiek neblaivininkai. dar ne visų narių), 15 kuopa,
sn raišu arkliu. Vtsas pagrabas s>o mieste. Tie ateiviai daugiau- styti;
Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55,
tnrėjo stovėti iki nesurasta svei- 8>» yra iš kaimų — prie miesto iš15 iš 100 mirė nno neišvengia
Nepsdsykim priešų. Ak yra Minerville, Pa. Ji atsiuntė iš
viso už 1914 m. $4.00, labai puiku
“VILUOS” Bendrovei.
kaa ir nepermainytas raišusis ark- b’gU nepratę ir supratimo neturin- mų mirtinų ligų. 20 iš 100 mirė žmonių^ kurie
Yra knrie blaivybei prie- ir miela, kad kuopų viršaičiai
lyg,
(tieji apie sveikatos dėsnius, nes nuo nelaimingų atsitikimų^ kaip <da

Tai jau trečias panašus atsiti
kimas Anglijoj.

Sveikatos Skyrius.

i

Blaivybės Dirva.

TEATRAS.

“VILIJOS” Bendrove

4

DKAU-GAS

Sausio

(Jan.)

22,

1914 m.

(neb*M ir tas kraštas jau galuti- «odžius nuolat slankioja endekų tete, skiriamame vyskupo (kad platinimui bedievybės ir ištvirki-1 gali būti gyvi ir veiklus, tai ne- prošali bus priminti vieną pa
papvrhigmf Viun
mnvv nai esąs lenkų kultūrai pavergtas, agitutoriai, leisdami nebūtas pa- ir padedant patiems parapijonims, mo. Iš to paties jaunimo turi ra 1 matome priežasties, delko ir ame- kaitę apie vieną avanturistą. i’aPAGERBKIME SAVO DIDVY- j visus sugudėjusius Lietuvos plo- skalas, rinkdami lietuvių parašus kurie iš savo tarpo gali nuskirti sties apaštalai — platintojai geros rikiečiai lietuviai katalikai negalė- starasis, kaipo visi tikri avantuRIUS
VEIKĖJUS.
tus
žiūri, kaipo j savo tautos“atsirašymus nuo Lietuvos”, vi- kandidatus) dalyvauja ir klebo- šviesos ir krikščioniškos doros. Ki- tų labiau pradėti rupinties savo ristai, mėgo turėti kelias pavarNebūtų verta pagarbos ta tau- d«lj, gudų tautos anaiptol nepri- sa ,;u ncva dėl šventos ramybės'nas ir parapijų atstovai. Reikalui- taip - nėra vilties laimėti kų nors reikalais. Taip-pat ir mūsų susivie- dės, trumpumo delei pasakysime
ta, kuri savo didžiųjų darbininkų paj,jujamį jr lūanvdanii ateityje
dėl katalikų tikėj'.mo (poLkis gas komitete klebonas, ues jo bal- gera.
uijimas. Jeigu ligšiol jisai stigo X ir Y. Krėtė visokius šposus ilgą
nemokėtų pagerbti. Tokių dar- įngįję politikos laisvę, sulenkiu- tiaros)
išlaikymo. *• Prasideda sus pageidaujamas parapijos rei
--------!tvarkos ir gyvybės, tai iš to dar laiką, kol galutinai su savo ypat*
bininkų, kurie savo pajiegas ir tį juog Taigi įr ta Koduuio8 gaudymas ir baidymas s«sipratu kaluose, kurie, kad ir ūkiškieji,
“TĖVYNĖ” NERAMI.
neaišku, kad ir visuomet taip tu- ir visokios rųšies avanturomis
gyvybę dėjo ant Tėvynės Auk«-'gtatistika buvo jiems tarsi dru- sio lietuvių jaunimo. Klebonas dažniausia rišasi su tikybine ir
Nesenai Draugas” indėjo p retų būti. Tikėkimės, kad gyve pateko j teismo salę. Pradėjo perro, Lietuva, ačiū Dievui, turėjo gka akyje įr Lietuvog eudekų ofi. saukia juos j K!- '.onijų, baido dorine puse, ypač kai svarstoma
F-as’o straipsnelį “Keletas min nirao faktai skaudžiai pasityčios kratinėti visokius tojo asmens
nemaža. Ir vieną iš pirmųjų vie- cijalia organas “Kurjer liteuski” juos bažnyčioje, siundo aut jų su parapijinių mokyklų klausimas; čių apie mūsų susivienijimus”.į“ raūsų P^meivių optimizmo, darbus ir darbelius. Pasakys teitų tų didžiųjų Tėvynės sūnų tar- gria,ldingai &aukė 8avo bendra- kvailintus parapijoms, pagaliaus reikaliugi yra ir parapijonų at- Lygindamas abiejų susivienijimu Juk jaU ir dabar> tik ?’ten’ ga>- sėjas: - Tamista, ponas X, pad*pe priguli, be abejo, a. a. kun. nianius prirodyti tos statistikos priverčia jų tamsi is nesusipepu- stovai, nes jų balsas dažniausiai idėjinius pamatus dabartinį sto-lv’nant* balsi* ® katalikų pusės rėte tą ir tą. — Pašoks kaltinaA. Kaupui. Tiesa, jam teko dirb- . neteisingumą.
veltui,
ir
p išgirdus “Tėvynė
” ėmė skųsties masis: — Pons teisėjau, tai aiški
• •
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j — - — ------- ę-, —f —Tečiau
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— - sius tėvus persekioti savo vaikis, esti labai naudingas,
— 7 —remiamas
—
— — — tik— v
’ į tvarką
■ į*
ir visą
i ioca vveikimą
vi im
**
tr ir pagarsėti ne tevyneje, sve- .skaitlinių! niekas nesugriovė ir Kiek-tas jaunimas yra vargo i< rais gyvenimo reikalais. Be to tie y’ Driėio Drie išvados kad ka- kad mes “nepripažįstą teis
teisės gy- melagystė. Aš to visai nedariau.
tur; tečiau jeigu šiandieną ta di- mūgll
en
dekams
prireikė
griebties
'tyręs
jau
ir
seniau.
“
Viltis
”
jau
parapijos
rinktiniai
—
tai
tarpi-L
snsivieniiimo
idėiiniai
nnvent
*
kitiems.
”
Į
p.
F-as
’o pasa- Tą padarė tūlas p. Y. Pradės tei____________ prireikė griebties
tarpi- taliku susivienijimo idėjiniai padžioji Lietuvos kolonija yra jau biaurh, uegVarių įrankių, kad sa- užpernai buvo | rb kaičiusi pe” ninkai tarp klebono ir parapijonų. mataį yra tvirtesni,, kad ir pa- kym4: “ateitį mes turime paimti sėjas: — Ponas Y, jus prasikaltoiymiai Pakilusi dvasiniu ir mate-L,o tiks,ą pagiekug Rodunioje ne- kius atsitikimus, Tuomet Rudu- suartintojai abiejų pusių, nešan-|jiegų jame yra daugiau, tik ne ^aikovoti”, “Tėvynė” šitaip at- te tuo ir tuo. Atsakys kaltinam*r,jahniU žvd8smu, jeigu ji yra turi būti lietuvių, ten turi būti nios parapijos lietin iai buvo muš- tieji žinias parapijonims apie pa- vigur ligšiol veikę> kad
sis. — Ponas teisėjau, tuo ne aš,
tau- sako:
užmezgusi stiprus ryšius sų tė gryna Ęenkija —ir prasideda bai- ti už lietuviškas muldaknyges, už rapijos stovų.
Taip, linkime pasisekimo, bet bet ponas X prasikalto. Ir taip iki
vynė, tai tame, be abejo, žymiau sus sistemątinis lietuvių vargini- savo kalbos meilę. Dabar sun- Jiems tarpininkaujant užsimez- tiškasai susivienijimas viršijąs
perspėjame, kad neužkovos atei- galuį. Ką gi manote teisėjas pa
visu trečdaliu savo turto, rodąs
ties tie, kas mvli save, o neapken-I ,
. „ TT .
.
.
.
.__
sioji nuopelno dalis pridera
a.
a.
,
mas ir persekiojimas. Kovos įran- klausias smūgis ištiko susipratu- _ga artimesnis ryšys
...
i..u ..
»a»
.. ..’ , •
.
x f - - darė? Ugi sukrovė ant to žmo
tarp klebono uauK.au
daugiau KYVU
gyvumo
ir Ker.au
geriau cesąs
na kitą, kas nepripažįsta teises
kun. Kaupui. Dalyvaudamas per kįp endekam6 nestinga. Dvari- «į Rodūnios jaunimą, kuomet kun. įr parapijonų. Tas ryšys yra neitvarkes Nežiūrint tu silngyventi kitiems, kas nori valdyti gelio prasikaltimus abiejų ponų X
ilgus metus Amerikos lietuvių lQinkai llojczvzno8„ „.įkalamas Kochanskis jų tėvus sukiršino atbūtinai reikalingas. Jis užtikir Y, t. y. uždėjo dvigubą ba>kitą žmonią sąžinę."
nųmų
p.
F-as
vis
dėlto
lemia
gespaudoje ir net vadovaudamas moRa
j_
inei. prieš vaikus. Viena mergaitė pa- rįna parapijoms ir Bažnyčiai tikVot, kaip griaudingai! Tik be- smę.
viešojoje opinijoje, jis daugiau-'^ pri<? to gį jvgipng pySįai gu trijotė išgirdo nesenai štai kokį rą pažangą tikėjimo ir doros da- resnę ateitį R. K. Susivienijimui,
nes aišku, kad gyvi ir geros va-j reikalingai “Tėvynė” prikiša čiai Ar yra ir dabar kas norėtų būti
siai padarė intekmės į mūsų gy- sferomig> įtekmingas balsas vy- reikalavimą iš savo tėvo, kurį lykuose, nes iš vienos pusės di- jį08 ž,nonė8> silpnumus savo pa- neapykantą.
Tame
pačiame dvigubai nubaustu? Matomai yra.
venimo išsivystymą ir išsišakoji- igkup
.jog vgHyme
ndekijos
__ ________
. — (tarp
x— . e_____
. klebonas buvo pasišaukęs pasi- dina klebono intekmę, iš antros žinę, gali jais nusikratyti, taigi straipsnyje ji giriasi, kad pirmeiPurenąs.
mą. Be to, velionis, kaipo rim- Ya(jp esama ir augštų dvasi- kalbėti: arba išsižadėk savo Lie- gį pusės sustiprina parapijonų įr r ję. susivienijimas gali ge viai nelendą su: purvinais batais
tas visuomenes klausimų tyrinę_ vįga t#. suteįkė jiems tuvos, arba tu man daugiau nebe'pasitikėjimą savo klebonu,
riau susitvarkyti ir geriau veikti. į svetimą dūšią, bet čia pati ne
SĄŽINE.
tojas ir žinovas, kaipo gabus pub- galybę skriausti ir išnaudoti lie- duktė. Sunkus klausimas, baisi ( Griežtai atskirti reikalus para- Čia visa pridera visų pirma nuo pamatė, kaip ėmė ir įlindo. Ar
licistus, darė intekmę ne tik ko- |uvjus yisa kova vedamą iš Vii- dvasios ir širdies karionė ir.... pįjonų nuo klebono, kad ir para- pamatų stiprumo ir sveikumo, tai dora yra primetinėti kitiems Sąžinė tai yra žadinantis skamlonijoje, bet ir tėvynėje, kuiios njaus Endėkų stabas duoda ženk- prasta bemokslė sodžiaus mergai- pijų ūkio reikaluose negalima ir Tas straipsnelis išvedė iš kantry- ibiaurius neapykantos jausmus, būtis. Visi žinote laikrodį su
rimtesniuose laikraščiuose sanb. pa8kjr(Oje vietoje praside- tė pasirodo dvasios milžinu. Apsi- .neverta: parapijos reikalais visų bės “Tėvynę”. Ji prikiša p. įnetunnt tam pamato?
žadinančiu skambučiu. Jisai yra
darbimnkaudavo (“Draugijoje”, da bažnyčioje skandalai. Susitel- renka sunkų ir vargingą kelią tar- 'vienas turi būti tikslas: žmonių F-as’ui visišką santykių ir susi Augkite, broleliai ir dauginki tam, kad reikalingame laike pa“Viltyje”). Jo indelį tautos kul- kia kuopa žulikll( girtuoklių, ve- »auti tėvynei ir išeina iš savo na- tikėjimas ir dora, ir parapijos vienijimų nežinojimą ir išrodinė- tės! Tik nepykite ant mūsų, kai žadintą miegantį.
Daleiskiine,
tūros rūman pilnai apvertinti ga- dama gudraus, pasislėpusio vado, mų. Kurgi išeitis iš to liūdno pa-,gerovė. Ir tik iš vien dirbant ja tai, ką pripažino ir p. F-as, ir mes stengiamės praskinti sau turėdami žadintoją laikrodį, nulės tiktai ateitis. Šiandieną gi
pa8kirto įg Vilniaus, ir kaip tik dėjimo? Rytiečius turi gelbėti vi- gaiįma tą tikslą, pasiekti. Jeigu 'jog tautiškas susivienijimas esąs takus į geresnę lietuvią ateitį. Gi rite paskirtame laike atsikelti:
mūsų visuomenė atlieka P*rmuti- kunjgag įina skaityt lietuvišką sa Lietuva. Atsiminkime labai in-1 jį sįeks kiekviena pusė skyrium geriau susitvarkęs, negu R. Ka- už paraginimą mūsų prie darbo, tai imate, užvedate rodyklėlę
nę pareigą, kurią uždeda mums evangeliją, tuoj prasideda kačių domų faktą, kad kuomet užper- įr savotiškai, visuomet galės kilti taliku susivienijimas. Delko “Tė- rodant mūsų silpnumus, mes vi- ant tos valandos, kurioje manote
mūsų širdis ir sąžinė. Pagerbki- koneerta8; gaukįa> rėkia, trypia, nai 70 lietuvių kunigų Vilniaus nesusipratimai.Ivynei” užėjo noras paplakti orą,
suomet būsime jums dėkingi.
atsikelti, ir ramiai sau gulatės.
me a. a. kun. Antaną taip, kaip gįeda kartais „et kumštimis'vyskupijos inteikė šventajam Tė- j Nesutikimai dažniausia ir kįla tai jau jO8 dalykas. Mes sunauAtėjus valandai, ant kurios nu
įstengiame,jkaip kad ir kitos tau- grajv0 j sakyklą, kol nepriverčia vui skundą — memorijalą apie ypač dėlto, kad užmirštama tas dnkimp tai, ką ji yra pasakiusi
IŠ TRIPTIKO “PASAKA”. statyta žadintojo rodyklėlė, pra
tos savo didvyrius gerbia.
kunigo nustoti sakyti. Tokie skan- liūdną lietuvių padėjimą Vilniaus bendrasai tikslasir bendro darbo; (kad ir supykusi) savo rašinyje
deda skambutis skambėti. Jus tuo
Feljetonas.
Pirmiausia aut jo kapo ture- dalaį buvQ nesykį Rodunioje, No- vyskupijoj, kuomet šitas skundas reikalas. Artimesniam ryšiui tarp teismga.
jau šokate iš lovos. Tokiuo būdu
tume bent iki metinių jo mirties čioje (ten iš eilios net kelioliką pasidarė garsus visoj Europoj, klebono ir parapijonų įvykus be
“...Didelė dalis 8. L. A. narių
Kas betiki į pasakas? O betgi žadintojas daug jums naudos pasukaktuvių pastatyti dailų, jo at sykių), Giedraičiuose, Joniškyje lenkų tarpe nepasigirdo balsų, abejo sumažėtų ir netikėlių skai
moka mokestis pagal tam tikrą ap- šiose dienose rasime apsireiškimų,' dar0 o jeigu jus vietoj keltis,
minties vertą paminklą.
d raudos išdirbtą mokesčių lente- ;kurie labai panašus į pasakiškus gpsiverstumėt ant kito šono ir
'ir pačiam Vilniuje. Lenkų laik-'užtariančių teisybę. Priešingai čius.
—
le, kurios išrokavimui paremti yra
Toliau turėtume pasirūpinti i raščiai apie tai tyli. Kai lietuviai lenkų spaudoj girdėjosi tik viežmonių mirtinnmu; S. L. R.-K. A. įP
“ Tukrt“tw ir Vlena vėl užmigtumėt? Ir tai dar pa
įsteigti jo vardu stipendiją šelpti igkeUa tuog faktugj tuomet pa. na nuomonė: lenkų kalba ir to- LAIKRAŠČIŲ PLATINIMAS.
narini moka taip,
tos orga- nak^ • "ose pasakose rasime kartotumėt net kelis sykius, —
gabiems moksleiviams, kurių jei- tefeina trukšmadarius: gird, buvę liau turinti viešpatauti Lietuvos Esama tokių dalykų, kurių mes
nizacijos, narių akysna krizis gali jBagdado valdonus turinčius jėgą jokįos įtekmės. Jeigu jus kad*
pažiūrėti bile dieną.”
kalais velionis dar gyvas būda- išve8ti
kailtrybes, kariaują už bažnyčiose. Lenkai neprivalą iš- galėtume pasimokyti ir iš mūsų
'persimainyti į kitą ypatą. Pano- priprastumėt prie žadintojo skam
mas visa širdimi sielojosi ir mir- §ventą tikybą ir t.t. Net lenkų sižadėti savo “placovvkų”. Taigisocijalistų.
________ Štai, sakysime, kad ir Tame pasakyme yra daug tei rėš toks valdonas persikeisti — binimo ir jisai į jumis nedarytų
dainas užraše 1000 dolerių “M°- kataiįkų laikraščiai, vedami kuni- mes turime reikalą ne su sauja laikraščių platinimas. Laikraščio sybės. Jau ir 2, 3, 4 skyriaus ap- žiūrėk rankos mostelėjimu pavirs jokios įtekmės. Jeigu jės kad*
tynelės fondui. Šiuodu suma- gp prižiūrimi ir šelpiami vysku- Įendekelių, bet su užgrobiamais “Pirmyn” korespondentai, ku- draudos tautiškojo susivienijimo į elgetą ar ką kitą. Ir vienu at ir labai norėtumėt laiku pabusti,
nymu iškelia gerbiamieji kun. pjjO8 vyresnybės, nėra nei sykio apetitais lenkų visuomenės, vis riems netikėti, rodos, nėra prie- nariai moka didesnius mokesnius, veju veiks, kaipo visagalis mirti ir žadintojas kažinkaip skambin
Kaulakis ir Serafinas, kurie
|pagnierkę tokių bažnyčių išniė- dar tebežiūrinčios į Lietuvą, kaip žasties, štai ką 2-me “Pirmyn” negu mūsų susivienijimo, bet nųjų valdonas, kitu — kaipo skur- tu, bet jus kaip miegoję miego
ir atsiuntė į Draugo redakciją kinimų. Iš Vilniaus leidžiama pa- į dalį savo busimosios valstijos, numeryje rašo: L. S. L. Platinto- ypač tas skirtumas žymu mokės-džius elgeta,
site ir gana.
tiem tikslams pykinti pradžiai 8ka|O8 jr laikraščiuose, ir per lū- kurią reikią ąsimiliuoti. Mūsų jas giriasi, kad jis trumpu laiku niuose pirmo skyriaus kur ap- Šiandien sunku betikėti, kad
pat ir su sąžinės baisu
pinigų: pirmas 25 dolerius, antras pas^ kad jeigu lietuviai spirsis ir didžiausias ginklas, tai švioaa, tau- užrašęs tik vi erkine De Kalb’e sidraudžiama ant 150 dol. (Pla-!rMtlJsi ypatog 8U tokiaig viršgam- g Taip
įnės ‘skambutis ‘yra duot*.
kfl£bjįilb
-ar-ar norės pasilikti prie savo kalbos, tinis susipratimas. Šviesą ir
fa«ek šiame N. įgk^ .gabamaia> bet..,, (visa- Augš5iausiojo/kaipo kokfi
Lirli leikrnS&ę -. -“Kovos” 1,
Mūsų susmenųnno reika-|dos ta8 "bet”!) tokios ypatos tojag) kad jis mumis visados žaEun. Antanas visiems lietuviamsftr anksčiau, ar vėliau jie virs pratimą neša į sunikusias (mio “Keleivio” 9, “Laisvės” 8, “Pir- str
dirbo ir, visų
gerbia- ___
Btačiatikiais,, kad tik vienybėje
lenkų.. kultūros). sodiečių 'myn
. . bnvo . lygiai
.
. . su augštos
„
- ” 16, “Šakės” 22 ir “Dil ,lais\..Apie
abiejų ®^®i-.randamos ir, kokia hetuviams gar- dįntų trauktu nuo pikto. Bet
mas, tad ir jo atminties Page^n* iPnkybe jie išlaikysią savo katali- trobas
laikraščiai
(“Viltis”, gelių” 2; išviso — 58. Kitas, p. j vienijimų padėjimus Tėvynė |bįi jog gyvena jų tarpe ir dagi kad mes vieną sykį kitą jos
mu turėtų pasirūpinti visa plačio- kkybę
“Aušra”) paskutiniaisiais gi lai-jDėdynas iš AVorcester, Mass. per rašo
pripažįsta save lietuviais esant, nepaklausome — priprantame prie
Ta visuomeLaisvės” 52
S. L. R. K. A. yra nelegalizuota Netikete? gtai jums pavyzdys.
[4Q8 skambinimo tuomet nors ir
draugija, neturinti tiesos gyvuoti
(
... f
J0S SKanwimmo tuomet nois ir
28,
Suvienytose Valstijose, nes jos rei-1 L. M. A. S. buvusis pirmininkas norėtume kame nors pabusti, bet
12,
italai vedama ne pagal valdžios rei- A. Petraitis pasirašo po sociali- jau nebegalime, kadangi sąžinės
zuoti komitetą pažymėtiems su
“
L.
Žurnalo
”
12,
“
Rankpelnio
”
9.
kalavimus, jos išduodamieji na- 8tų” (girdėjau juos vadinant “ei- balsas nebedaro į mumis įtekmės,
tus sėdėjo gudrus agitatorius ir'“Rytui” knygos, kurių Lietuvos
manymams įvykinti. Bene ge
riams paliudijimai (policies) neuž- cililcais”; lietuvių kalbon išvertus
■eiidekų vadas dekanas kun. Ni- leidėjai ir autoriai nemaža yra “L. Ūkininko” 5, “D. Vilties” 1,'
‘Pavasaris”
riausiai tad bus galutiną to da
tikrina nariams apsaugos (čia jau '
“
L.
Minties
”
1.
Išviso
—
189.
bene
bus
tik
ieliai)
kokio
ten
ra

kazas Gintautas. Jis savo para-'pridovanoję; gal prisidėtų ir
bene perdaug “Tėvynė” karš
lyko sutvarkymą atidėti iki šių,
» t»
j
-tr-i •
Na, nebent p. šlikas iš “Kata
mečio R.-Katalik, Federacijos
s,rasu, Amenkmcm,. (Adresas: Vlnnm.
ėinojasi ? Kiek žinome, apsaugos jono rezoliucija, kurioj L. M. ir D.
,____
rp
««r. 1 rasti vietoj 2000 tik 79 lietuvius, Dominikonų gatve ir bažnyčia. liko” galėtų viršyti savo apsukru*pinigai visuomet ligšiol buvo išmo- Draugijų pasiuntiniams, Dr. J. Ba
MŪSŲ SUSIVIENIJIMO REI
^reaoK1 rP
_ /Uį visą laiką budria akimi viso-,Kun. Jonui Steponavičiui). Bet mu minėtuosius agentus. As makami. “Dr.” Red.), jos dalyką ganavičiui ir M. Yčui, suteiktas
KALAIS.
minėtų kirnSįu p^a pradZ
-' <> apylinkėje sergėjo endekų'už vis labiau “Rytui” reikalingi :»au, kad nevien dolerm troškimsis
nekontroliuoja ir jos narių intere- labaį malonug epitetas “ŽVČrįs .
są nepridaboja valstiją Insurance
vDatas ižeidė Pri-' Pažvelgę į R.-K. susivienijime
•reikalus ir vadovavo lietuvybės yra pinigai, už kuriuos galėtų skatina socijalistų agentus PlatinDepartmentai, apsaugos dalykų žit
t
,
.
,
atidaro fondą a. a. kun. Antano ’slopinimui. Siuutinėdamas į vi-Įsteigti mokytojų seminariją, ama . [ti savo raštus, bet taip-pat ir gi
novai. S. L. R.-K. A. dabar yra met® A- Petraičiui, kad, girdi, tu tikslą ir veikimo pamatus, rodos
Kaupo atminčiai pagerbti, visųtokiame padėjime, kokiame buvo nors ir vadiniesi moksleiviu, dagi galėtume spėti, kad tas susit ienisas puses agitatorius, jis mokėjo tų mokyklas, įvairius kursus ir lus įsitikinimas, kad jie dirba naupirma
pastatant
ant
jo
kapo
pa.
......
’ (pasislėpti pavojingoj valandoj,'t. t. Taigi neatbūtinai remtinas
žmonijai darbą: platina
S. L. A. keturi metai tam atgal, jiems pirmininkauji, bet zoologi- jimas turėjo išaugti į didžiausią
1$, P s ui paga įsgn ts ir {1' mokėjo nematytį skandalų ir net yra Kairiūkščio sumanymas, apie “*tlkr«?J9 šviesą, darbininkų su
S. L. A. yra legalizuota draugija,' jog vjgai nepažįsti. Girdi, sumai- Amerikos lietuvių organizaciją.
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Tiesa, narių skaičiumi Jis siaustipendija jo vardu steigiant, jo
r
<(r.
,,
kie nepasisekimai, priešingai, pri
užtikrinti, kad ją reikalus (po- atstovu su žvėrimis, tai tiesioginis diena viršija kitas organizacijas,
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. . . . t,
- davo. I io veikimą pagaliaus net me “Draugo” numeryje
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duoda jiems dar daugiau energi
liecies) daboja valdžia; jie žino, profaniškumas ir kaipo moksleivių tečiau daugeliu kitų žvilgsnin
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r atyv
jos. Štai kaip nupiešta tas pats
kad mokėdami organizacijon pa- pirmininkui tiesiog nedaleistinas. yra toli pasilikęs nuo kitų. Tuatsilieps ir parems šį svarbų rei- dą. ir liepė jį iškraustyti iš Eišiš- PARAPIJŲ TVARKIMO REI minėtasai De-kalbietis savo “dar
gal
moksliškai aprokuotą lentelę, Rods> ką būtų galima atsakyti į rėtime rimtai apsvarstyti visu*
Tečiau endekai pasirūpino
KALAIS.
kala. Visos atsiunčiamos fondui:
bo
” aplinkybes:
, ‘ bus garsinamos Draugo ,,ijo
kipitalą. šis dalykas ir yra viena iš tok,U8 ar^imentus
Kiekvienas musų susivienijimo trukumus uaukos
r vieton surasti tai apielinkei
.
jei nori užrašyti kam aoeialiatą
būtinųjų, be kurių nėra galimas pūsftkys, kad reikia tylėti, nors ir negaisuod&mi juos pataisyti. Vįtą veikėją. Rodunioje nesiliove 3-iame “Lietuvos” num. p. Palaikraštį, tai turi gerokai pakai- į
skiltyse.
draugijos platinimasis.
be kąsnio burnoje. Bet kur tau! sų-pirma mūsų susivienijimas neskandalai,' klebonui kun. Saba- ’rapijonaa straipsnyje “Prie mūbėti, išgirti. Tikintieji katalikai,
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daug
yra
teisybės.
Atsirado geresnių aiškintojų, stovi ant tvirtų teisiškų pamatų,
RYTIEČIŲ LIETUVIŲ VARGAI, liauskui (lietuviui) nepasisekė įve-[s^ Parapijų tvarkos” rimtai svar
paėmę pirmą sykį tokį laikraštį į
rankas, purtosi ir keikia. Bet pa 'Prie tų visų pasigyrimų “Tėvy- Girdi, jis rašydaraasis po taja re Net kiti susivienijimo šulai nePaskutiniuose “Vilties” dien- sti iš naujo lietuvių kalba pamal- sto priežastis taip dažnai atsitinskui apsimalšina, užsiinteresuoja nė’ būtų galėjusi pridėti dar vie-'zoliucija jautėsi ne moksleiviu žino, koks yra susivienijimo teiraščio numeriuose p. F. Kir. nu- dos (seniau per 20 metų būda- kanč’U parapijose riaušių ir mėgiir ima skaityti is persitikrinimo.
jp taį visiškai teisingą. Pa- esant, bet “socialistu”. O kaipo siškas padėjimas. O kai per perpiešė liūdną vaizdelį, parodantį vo). Skandalai buvo priėję net na rasti bOd»
ria* Pašali'
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Drauvaduosime
jį. Tautiškasai susi- tokiam, juk žinote, visados “re- nykštį seimą kaž kas pakėlė kl&a
Rodunios lietuvių vargus. Rodu- iki kruvinų muštynių bažnyčioje. nimui- Anot 3° nesutikimai kigą” pasiunčia peklon.
vienijimas buvo daug gyvesnis ir voliucija” makaulėje. Tad nešte- girną apie susivienijimo įregistnia, (Lydos apsk.) tai lyg kok- Pernai metais per škaplernos atne tiek dėl kai-kurių kunigų
ma
sai pusiasalis etnografinės Lietu- laidus 16 liepos pradėjus kun. Ju- piktinančio pasielgimo, ne tiek dėl Mes savo tarpe tokių uolių apaš- veiklesnis, negu mūsiškis (mene- bėtina, kad pamiršo visus zoologi- vimą pagal išgales visose valstijssusirinkimai, knygynėliai,'jos dėsnius. Ir liko tas A. Pet- se, delegatai nepanorėjo ir svarvos, įsikišęs į Gudų (tikriau sa- zefavičlui sakyti lietuvišką pa- !iva,riV kurstytojų veikimo, tarpe talų dar neturime. O turėti, rokant sugudėjusių lietuvių) jurą.'mokslą prasidėjo riksmas ir lie-Įkuri’l es^ ir tikrų Bedievių ir dos, galėtume ir turėtume. Gale-'paskatos, teatrai), jis gyvu svar- raitis nekaltas ir baltas, kaip pa- statyti plačiau šio klausimo ir nutarė “charterį* palikti po senovei
Pusė parapijos (arti 5000) dar te- tuvių pogromas. Buvo primušta isav0 b,zni Per riaušes varančių. tume, nes mūsų idėjos ir tikslai ty1™ savo reikalų (kiekvienam vasario sniegas
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organas),
anbekalba lietuviškai. Ji skiriasi
i nuo kitų kad ir netolimų lietu j Viena mergaitė ant šventoriaus (Neaišku esą, kur esančios klebo- jokio palyginimo augščiau stovi, j kietomis, referendumais geriau fttai ir antras, šiltai iškeptas. “Tė- nekliudo”. Tas nutarimas nedar*
jviškų parapijų tuo, kad tenai ne-'pusę valandos it negyva gulė- no ,r parapijonų veikimo ribos? nekaip visų žmonių išgalvotieji lavino savo narius visuomenišku vynės” redaktorius, p. Račkau-'garbės delegatams jį priėmusiem*.
žvilgsniu, negu mūsiškis. Jis dir- skas, dalyvauja a. a. p. Dembskio Nejaugi čia norima veikti aki*
maža yra susipratusio lietuvių jo. Skandalistai nežadėjo liautiesJKlcbonui Prigulįs tikėjimo reika- — izmai.
jaunimo, kuris, užgrūdytas par- no Viję lietuvius, nes iš Vilniaus Uis. rupesnis. Bet kas tarivesti Antra vertus idėjinį apaštalavi- bo ^aug idėjinio darbo ir tai, laidotuvėse, ineina į komisija, p. užrišus, statyti namus ant smik
į. ūkiškąją parapijos dalį? Klebo- mą nesunku būtų surišti ir su do žinoma, aavo krypsniu (su domi- ĮDembskio biografijai “išpališuo- jčiųf Ar gi tokiuo būdu tiesiami
.sekiojimais, taip myli savo kalbą buvo paleistas įsakymas nenusi____
_______
_
leisti,
kol
nebusiąs
iškeltas
kun.
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na8
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ar
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su kunigu
mojančia pirmeiviška dvasia, anot j R”, rašo nekrologus. Kada jam tvirti teisiški pamatai organizaeileriniu pelnui.
ir tėvynę, kad galėtų būti net pavyzdžiu kitų kraštų mūsų jauni- Sabaliauskas ir jo vieton nebū- d™ug®» ar pagaliau* vieni para- Apaštalai tokie gyvai mums rei tO8 pačios “Tėv.”). Visa tai yra tas primenama, kad, matote, “Tė- jai, kuri turėtų būt ateityje dimui. 1911 metų pradžioje “Vilty- sias paskirtas lenkas. Ir pasise- Tijonfli ? P- Parapijonas šio klau- kalingi, nes jeigu jų neturėsime, teisybė. Tik galėtume pasigerėti|vynės” redaktorius tą viską daro, [džiausią ir stipriausia lietuvių orhuvo išspauzdinta Rodūnios kė. Prieš porą metų gretimoje ",tno neišriša, tik pataria apsi- mes visada liksime kitų užpaka Tėvynės” optimizmu, kad vian tai “Tėvynės” redaktorius ir gal- ganizacija Amerikoje? Taigi per
parapijos tautybės smulki statistė [Asavoje (grynai lietuviškoje para- mant klebonui parapiją daryti su lyje. Nebe ta šiandien* gadynė, tuo pasiremdama ji “pasivelija vą ir rankas ko tik nenukrato. ateinantį seimą būtinai reikėtų
Girdi, tai baisi melagystė. Jokio pavesti šitą dalyką aprūpinti teika, surinkta 1906 m. kun. .T, Gu- pijoje) buvo pasižymėjęs gudriu pnrapijonais sutartis, kurios pa- kad kataliko priedermės baigėsi pasakyti
“jog
L. A. turi kur kas dau “Tėvynės” redaktoriaus p. Demb- šių žinovams ir paskirti laiką, iki
lonio, buvusio tuo laiku Rodu- lenkybės apaštalavimu lietuvių iš- skni abl Puses turėtų laikyties. savo namuose ir Bažnyčioje. Šian
giau šarmą užkovoti aau augšskio laidotuvėse nebuvo. Koks kuriam turėtų būti padaryta tu*
iios vikaru. Pagal tų žinių Ko- virtelis kun. Koebanskas. Tam- Nebūtų tvarkos parapijų gyve- diena katalikai būtinai turi daly
čiaunią poziciją Amerikon lietuvią,
ten p. Račkauskas ėmė daly rūmą, žvilgsniu visa, kas galima ir ka*
lunios parapijonų pusė kalbėjo sius Asavięčius jis buvo privedęs nime, jeigu nebūtų išanksto nu- vauti visur visuomenės gyvenime.
tarpe, negu 8. L. R. K. A.”
Matote,
kadangi
katalikai
ligbet tas visai kas kita. Ir surask reikalinga.
letuviškai, kita (mažesnė) gūdis- prie to, kad šie valsčiuje net nu-[statytos taisyklės apie tos ūkiško Spauda šiandien tai didžiausia pa
Kiti mūaų guaivienijimo trūki*.
ji ir tik maža saujelė kalbėjo tarimą padarė, jogei jų bažnyčio-'sios parapijų pusės sutvarkymą, šaulio galybė. To ginklo išaižadė- šiol, palyginamai, lėčiau ir ma- tu, žmogau, kas ir kaip ten daly
Rodunia
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pamaldos
turėsią
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visuo-|nes
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nebegalima
turėti
laimėjimo
žiau
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tai
mūsų
pirmeiviai
vavo
ir
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dabar
melagium
paJ
mai
paiįe^įa j0 konstituciją, tvarlenkiškai. Bu Lenkija
Snesusisiekia, taigi ir lenku daug niet lenkų kailio. Tr štai kun 'toras sutartims daryti. Tokias vilties. Ir štai kame puikiausia ir susidarė sau keistą teoriją, kad vadinti!
ką ir patį veikimą. Neatbūtinai
ten būti negalėjo. Lietuvos len Koebanskį paskiria 1912 metais į tiesas čia Amerikoje nustatė Bai- dirva pasidarbuoti mūsų jaunimui katalikai visuomet turi snausti ir Paieškojus ir daugiau tokių
reikalingas yra pašalpų skyrius
‘iai, susitelkę j slaptą organiza- Rodunią. Ir pr rdeda sistema- timorės sinodas, sulig kurio pri dar su didesniu pasišventimu, ne- būti nerangus. Mums vienok aiš- “stebuklų” mūsų gyvenimo ap
ligoje. Indomu, kad į pernykštį
ią Narodovvos Demokratijos, t. tiška* Rodūnios lietuvių ujimas, pažintas yra bendra* sandari>i>Jn gn
_ tąi matome pas socijalistų laik- kus yra to* teorijos silpnumas. sireiškimuose surastum, bet iliu
tndekų jau senai buvo paskel- kvailinimas per pamokslus, išpa- kavimas klebono ir parapijonų raščių agentus. Daugelia sūkiai- Jeigu katalikai kituose kraštuo- stracijai, manau, pakak* ir tų. seimą net 13 kuopų atsiuntė jneidfiurankioįimo, ne iiro^M^^^d^riaui^sikali^
mft*ų jai
Lydo* apskrityje lietuvių žirnis, važinėjant po sodšiun. Po per jų atstovus. Parapijų*
P ACT A BOS

I, .

w.

.w

DBAUOAS

Sausio (Jau.) 22, 1914 m.

guniį. Siame numeryje dedame ko priedermės yra sujungtos vie plačiau organizuoti katalikišką žasčių susivienijimui, be abejo,
nutarimu 85 kuopos apie tą patį name asmenyje, kas be abejo žy spauda, -pritraukti prie to reika- geriausia būtų leisti savo laikrasreikalą. Tos kuopos nariai gra miai palengvįs reikalų vedimą); lo platesnę visuomenę, be abejo t; išvien su “Draugu”,
žiai ir tiksliai apskaitė ir sura ten pat ant vietos visos susivie sutrauks į tą darbą ir daugiau Į Žinoma, tas klausimas galutinai
šė, delko jiems pašalpos skyrius nijimo knygos ir dokumentai ištinkamų darbininkų, rašytojų, galės būti nutartas tik per ssiyra reikalingas. Pereitų metų sei visos reikalingos žinios. Kiekvie “Draugas” kaip ligšiol buvo, mą. Tečiau iškeliame jį, kad būmas nutarė prašyti kuopų at na kuopa ir kiekvenas narys by taip ir ateityje, beabejo pasiliks tų laiko gerai jį apsvarstyti.
F—ai.
siųsti 3 mėnesių laikui centro raš kokiu reikalui žino kur kreipties. Amerikos lietuvių katalikų gyve
(Bus daugiau).
tininkui savo kuopų nuomones Pas mus gi kitaip. Pavyzdžiui ne nimo vadu. Tad dėl visų tų prietame dalyke. Raštininkas turėjęs senai redakcija gauna laišką, pra
tai pristatyti tam tyčia išrinktai- šantį agitatoriaus. Norį steigti
jai komisijai. Ir jeigu per 5 mė kuopą, bet nežiną, kurio susivie
4-tą bertai n Į 1914 metų
nesius (kaip skundėsi “Drauge” nijimo. Redakcija tegalėjo šitą
aaštininkas) teatsiliepė tik 4 kuo laišką nusiųsti centro raštinin &
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garini pildyti priedermes kas lig ir dabar yra organu ne tik susi 59
6
1
1
—
—
58 11
susivienijimo. Juk organas ne tik vienijimo, bet ir Federacijos, ir
64
60
*2
3
—
15
60
tarpininkauti turi, bet iš dalies ir j Pilnųjų blaivininkų, ir vargonin- 61 177
38
1
—
—
61
31
vadovauti. Čia visųpirma turi iš kų, ir katalikiškojo jaunimo. Jau 62 21
42
1
—
—
5
64
27
1
—
63
46
5
1
—
kilti visi svarbieji sumanymai, ir dabar 8 puslapių nebepakanka
5
68
64
7
-H
48
2
—
70
1
čia jie turi būti gvildenami ir pa Ateityje bus dar ankščiau. Tuo8
1
65
50
4
1
—
5
73
1
remiami žiniomis, kurios čia pat tarpu toks specijališkai susivie 66' 36 —
75
3
—
—
75
18
3
turėtų suplaukti. Imkime, pavyz nijimo organas (kad ir “Tėvy 67 20 —
1
81
—
—
59
77
džiui, kad ir paskutinį nutarimą nės” didumo) galėtų daug pa- 68 20
94
1
—
—
80
1
24
69
1
1
103
—
eentro valdybos apie įvedimą 1000 sekmingiau varyti pirmyn susi 70 37
86
3
123 » 1
—
—
90
5
2
—
dolerių pomirtinės. Nutarimas ge vienijimo reikalus ir neduoti nuo 71 99 15
1.16
16
—
—
93
1
3
ras, be abejonės. Tečiau jis bū stolio jo leidėjams. Tokio laik 72
138
2
—
—
96
2
16
73
tų daug naudingesnis gyvenime, raštėlio redakcija galėtų organi
139
1
—
—
103
a
39
74
jeigu pirmiausiai būtų išgvilden zuoti susivienijimą, arba skyrium,
140
5
1
—
106
i
1 —
82
75
2
2
144
1
tas laikraštyje, apsvarstytas ir arba dar geriaus, prie “Draugo”.
—
—
25
107
76
13
1
—
108
4
—
—
perbalsuotas kuopų ir 1.1. Bet Prie “Draugo” būtų gal geriau,
3-čio Skyriaus
59
4
20
77
109
—
1 —
kad taip padarius panašiuose at nes tie patįs žmonės galėtų vesti,
13
110
2
—
—
1
3
sitikimuose, reikia, kad prie or rašyti, tomis pačiomis mašinomis 78
o
79
114
22
—
—
2
2
gano būtų tikras centras susivie- spauzdinti. Taigi būtų pigiau.
2
80
21
4
m
1
7
adjimo, reikalų vedimo. Tautiš Be to, jeigu tas naujas laikraš 81
16
1 —
119
4
8
1
18
5
kojo susivienijimo padėjimas tuo tis būtų pavestas vesti “Drau 82
120
9
11
1
12
3
122
1
žvilgsniu yra daug patogesnis. go” bendrovei, tad norintiems iš 83 27
84
21
2
123
4
15
1
sirašyti
^
‘
Draugą
”
susivienijimo
Savuose namuose, flilakeijoje yra
1
85
73
17
1
125
4
jų susivienijimo vidurys. Centro nariams, kuriems permaža būtų
19
86
S
128
20
1
1
valdybos nariai drauge su redak savo laikraščio, bendrovė be abe 87 27
33
1
3
132
88
32
—
2
toriumi dažnai svarsto gyviausius jo sutiktų “Draugą” per metus
38
6
138
1
89
2
42
1
142
5
reikalus (dabar visuotinu kuopų paleisti už 1 dolerį. Be to “Drau
5
—
50
3
144
12
nubalsavimu raštininko ir kasinin- go” bendrovė, sumaniusi dabar 90 29
Išbrauk.

Suap.

■a

Pilni

t

K sop.
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Susivienijimo Liet. R.-K. Am. Nariai

PROTOKOLĄ*
Susiv. L. R.-K. A. Centro Valdy
bos susirinkimo, laikyto 14 d. sau
sio 1914 m., Edwardsville, Pa.

Susirinkus visiems Centro Val
dybos nariams paskirtą dieną pas
kasininka p. Prana Burbą, aut
10:30 vai. ryto pirmininkas V.
Lapinskas atidarė susirinkimą,
paaiškindamas jo tikslą ir paliep
damas pirmiausiai kasos globėjus
peržiūrėti knygas kasininko ir
raštininko, patikrinti bankines
knygeles ir sužinoti visa Susiv. iž
do stovį.
Globėjai peržiūrėję knygas,
pranešė kad skaitlinės sutinka
kaip kasininko, taip raštininko
knygose ir yra vedamos gera si
stemą ir geroj tvarkoj. Susivie
nijimo turtas atrastas sekančiam
padėjime: — inplaukė paskuti
niuoju pusmečiu, tai yra nuo pra
ėjusio seimo iki 1 d. sausio 1914
m. su pirmiau buvusiais pas ka
sininką ant rankų $12,622.54, iš
mokėta per tą laiką $7,748.83, lie
ka pas kasininką ant rankų iki
1 d. sausio 1914 m. $4,873.71.
Geležinis kapitalas surastas to
kiam padėjime:
Plymouth ’e bankoj ran
dasi ......................... $9,020.70
Mahanoy City bankoj
randasi .................... 15,497.02
Edwardsville,
bankoj
randasi ........... .... 8,168.17

“DRAUGO” KNYGYNAS

“DRAUGĄ”

atidarytas Sausio 11 -tą dieną

visuomenės, politikos ir H teraturos savaitinį lai kraštu

Galima pasirinkti įvairių maldaknygių, nuo
pigiausių iki brangiausių, taip-pat rožančių,
škaplierių, medalikėlių, paveikslėlių ir tt,

Knygynėlių steigėjams, išsirašantiems už di
desnius pinigus nuieidžiame didelius nuošim
čius. Katalogus siunčiame ant pareikalavimo
dykai

Adr. 1800 W. 46th Skėti

kurs yra

SZIFKORTES! SZ1FKORTES!

ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa. rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas daiis svieto.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!
Už sudėtus pinigus mokame 3 nuošimtį ant me
tų. Dek savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę
duodame dykai.

PEOPLES STOCK. YARDS
STATEI BANK
Ashland Avė.,

kerte 47-tos Gatves, Chicago, III.

Po valdžia Suvienytų Valstijų
Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka į
Vakarus nuo Stock Yards
Viri Penkių milionų turto

tu inklijuot į konstitucijų knyge centų su pavargėlių fondu 15«.,
les.
teipgi už organa 50c., viso į metus
Nutarta atspausdinti 29,000 to bus tik $5.65. Taigi jau žmoge
kių lapelių, kuriuos atspauzdins
lis ir gali sutaupyti $2.00 į metu©,
organo redakcija. Darbas sutai- o naudą sau gali turėti daug di
symo lapelių ir padavimas spau- desnę, nes susirgus, ar susižeidon
pavesta atlikti centro rasti- L
.
..
. *.
j dus ligoje
gali gauti oz tuos $3.00
,
„
. , ,
metinio mokesnio $6.00 savaitėje,
Kartu $32,685.90 _
Toliaus buvo kalbėta,’ kad duo- o uz. $2.00 } l-mąj| skyrių
,
num..
Viso su esančiais pas kasinin ti padaryti Susiv. vėliavą, bet dė
rus, pomirtinės turėi $150.00 taipką $37,550.61.
lei tūlų priežasčių, tas reikalas ati pat ir lupesnio turės mažiaus, ne?
Paskiau buvo svarstyta apie dėtas tolesniam laikui.
i dabar, prigulint prie susivienijiskyrių ant tūkstančio dolerių po Kasininkas pranešė, kad siun- jino, ir draugijos reik rupinties,
a|)t abjejy 8usirintimUi
mirtinės. Minėtą skyrių nutarta čiant ženkleliu, į kuopa, pražuvo
krasoje
keletas
auksinių
ženkle

įvesti į veikmę nuo 15 d. sausio
kad tuo tarpu prigulinti į ligos
1914 m. Įstojimo mokesnis palik lių. Centro valdyba, ištyrus tą da skyrių užteks tik nueiti į sava
tas tas pats, kaip kituose sky lyką surado, jog kasininkas ta kuopos susirinkimą ir nereiks
riuose. Tabele mėnesinio moke me dalyke nėra kaltas, todėl pa turėti tiek keblumų nei su lig©snio šio skyriaus priimta šioji: liepė išsiųsti tiems nariams kitus nimis, nei su raportais, taigi ir
ženklelius, su patėmijimu kasi nėra čia nieko nepaprasto, kad na
Metai senumo — mokesnis
ninkui, kad ant toliaus būtų sau riai vienu balsu šaukia turėti li
20
.99
giau siuntinėjami.
21
1.01
gos pašalpinį skyrių ir jeigu ne
Pabaigoje buvo kalbėta apie bu bus įvesta toks skyrius į susi
22
1.04
simąjį seimą, kurį nutarta laiky
1.07
23
vienijimą, tada 85-ta kuopa niĄti 9, 10 ir 11 dienose birželio. tarė įsteigti ligos pagelbos sky
24
1.11
1914 m.
25
1.15
rių bent nors į savo kuopą, daSusirinkime
dalyvavo
visi
Cent

1.19
26
bargi kol kas laukiame sekančio
ro Valdybos nariai būtent: pirmi seimo.
1.23
27
ninkas, vice-pirmininkas, kasinin
1.27
28
kas, raštininkas, iždo globėjai, Toliaus yra nutarta prieš nžga
29
1 32
venės, arba po Velykų- parengti
dvasiškas vadovas ir knygius.
1.37
30
teatrą su prakalbom, o gavėnioj
J. 8. Vasiliauskas.
31
1.42
Susiv. raštininkas. laiku parengti vien tik agitaciji
32
1.47
nes prakalbas. Viršininkas iš
1.52
33
rinktas tas pats J. J. Polekas, o
Chicago, III.
34
1.57
raštininkui
senajam atsisakius,
Nedėlioj 11 d. sausio 1914 metų,
35
1.62
,85-toji kuopa S. L. R.-K. A. turėjo buvo vienbalsiai išrinktas M. Šau36
1.67
savo metinį susirinkimą. Buvo įčiuvėnas, 85-ta kuopa narių turi,
1.74
37
galutinai nubalsuota prigulėti prie aP*e 80. Linkiame kuopai ir vi1.82
38
pašalpinio ligos skyriaus, nes to- sa,n susivienijimui kuogeriausios
1.90
39
kiuo būdu tikimasi pritraukti kloties, lai gyvuoja S. L. R.-K. A.
1.98
40
daugiau narių prie susivienijimo.
J- Polekas.
Pomirtine šio skyriaus mokesnis ir tas neabejotina, kad pagelbos
taip: po 30 dienų nuo dienos pri ligos skyrius atneš dvigubą naudą 25 sausio 1914 m. Sekmadie
sirašymo $50.00, po 6 mėnesių nariams, nes dabar jeigu narys nį 5 valandą vakare bažnytinėje
$500.00, po metų laiko nuo dienos priguli, tik prie pomirtinės $150. salėje New Yorke bus L. R.-K. A.
prisirašymo mokesnis pilna pomir 00, ir dar turi prigulėti, į kitą 106 kuopos susirinkimas.
Kl. J. Navickas.
tinė $1000.00.,
pagelbinę draugiją, tokiuo būdu
Perskelianti iš kitų skyrių į ši prisieina parbrangiai mokėti: į
62-ji kp. Sheboygan, Wis. lai
tą skyrių, o neišbuvns šiame sky susivienijimą už 1-mą skyrių kys metinį susirinkimą nedėlią
riuje 6 mėnesių, bus mokama po $2.15, o į antrą draugija po 25c.
sausio 25 dieną 1914 m. Bažnyti
mirtinė to skyriaus, iš kurio per mokant į mėnesį $3.00, tai jau
nėj salėj, tuoj po sumos.
sikėlė; po išbuvimui 6 mėnesių yra $5.15; pridėjus organą 50c.,
Rašt. G. Austravičįus.
bus išmokama $500.00, po išbu bus 5.65, o jeigu iš draugijos
vimui vienų metų bus išmokama numirs 2 nariai į metus, reiks pri S. L. R. K. A. 116 kp. New
pilna pomirtine $1000.00.
mokei dar $2.00, tai jau viso pa- Haven, Conn. 25 dieną sausio 1914
Persikeliant iš kitų skyrių į reis, $7,65, o naudos iš to tik bua j m. 4-tą valandą po pietų laikys
—------ azvn ---------------------šitą skyrių, visi narini bus priima Isusirgus
$5.00
savaitėje
ir mirus'savo metinį susirinkimą po bažny
mi be įstojimo mokesnio.
$200.00 kaipo pomirtinės; tuo tar tinėje svetainėje St. John Street.
Nutarta atspausdinti tam tikrus pu, prigulint prie susivienijimo Žada pribūti su prakalbom iš
lapelius, ant kurių tilptų lentelė pagelhinio skyriaus, ir mokant po Waterbury p. Mačinauskas. Visus
(tabelė) mokesnio visų skyrių; la $2.00 ant pomirtinės $150.00, o į kviečiama.
Kaz. A. Makarevičius.
peliai bus tokio didumo, kad tik- pašalpos skyrių $3.00 ir tautiškų

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

Galima gauti įvairių įvairiausių
knygų ir laikraščių lietuvių kalba
spaudintų Amerikoje ir Lietuvoje.

5

-W

«

Draugo”- —Spaustuve
—

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA ir GERIAUSIA
Greitai atlieka įvairių įvairiausius darbus

vienu iš didžiausių ir indomiausių

Amerikos lietuvių laikraščių.
“DRAUGAS” yra lietu vių-kat&likų darbininkų laikraštis.
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius lietuvių reikalus.
.“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos
“Lietuvių Rymo-KataUkų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am.
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” ir kitų kai-kurių lietuvių organizacijų.
“DRAUGAS” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vynu, literatus ir publi
cistus.
“DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių iš visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.
“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei
metų $1.50. Norintiems “Draugą” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.
“DRAUGO” adresas.

DRAUGAS PUBUSHING

C0., 1800 W. 46th St., CUcago, 01.

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevftlu užsisakyti velykines kviteles.

----------------- Spauzdinsme parapijų atskaitasKonstitucijas, plakatus, tikietus,

Spaudina

užkvietimus ir kitokius darbus

pigiai

Raides statomos didele — nnaujausiojo patento -mašina “Linotype
Sutrukimo darbuse nebus, nes spaustuve aprūpinta
pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

Adresuokite

“DRAUGAS”

1800 West 46th St.,

Chicago, III.

DRAUGAS

Sausio

(Jau.)’ 22,

1914

m. Ą

reikalingumą, 4. Tikybinių tiesų
pažinimo šaltiniai, 5. Tikėjimo prileidžiu prancūzų kalboj didelį valumai, 6. Naujų Metų dienai,
Vertė A. Matutis.
(apie 300 pusi.) historišką kun. 7. Trijų Karalių dienai. 8. Ąpie
blaivybes augštuiną.
Prapuolenio veikalą:
(Tuku)
— Iš kur gi tas noras? — že- ir lengvai galima ji buvo atideng “Les apotres Polonais en Li- Brevijoriaus reforma. K. J. N.—
(Lenku apaštalai Lie-1 Ar Katalikų bažnyčia užtenkaimus pilvotus asmuo užklausė.
ti, idant pažint veidų; Serooge thuanie
j mai dora, kad galėtų būti tikIš kur? Rodosi man. jog ašmorėjo tai padaryti, bet paskuti-1tuy°j)•.
Siame veikale išguldytos yra vi- r»ja Jėzaus Bažnyčia? J. Kubibuvau jam artimiausiu jo pažįs- niame momente pritruko jam drątanni. Kada susitikdavome ga- sos ir stovėjo nejudomas.
808 lenkų padarytos Lietuvai l*us *r kun. P. Būčys. — “Dievo

šios žemelės, taikindamos priega-ia8 aplankiau savo draugą Mr.
.joj. Nepamirškit ateiti ant šio
dynės ir žmonių supratimo? Ji negi
Stangel, ir jis man patarė pa- 'perstatymo, pažvelgti j savo gimgalėjo staiga žmonių permanyti, .mėginti Trinerio Amerikoniškąjį įjnj kraštą, kurį apleidot. NekarSielos knjltūra, būdo sušvelnėji- ,Elixirą iš Kartaus Vyno. Išgėrus
apgailaujain musų palikto*
mas neatsiranda staigiai, auga iš- kelias bonkas, man skaudėjimai [Tėvynės. Daugumas sako: “trokpalengva. Seniau žmogaus gyvybė sumažėjo, o greitu laiku visiškai šta mano širdis dar kartą Lietunebuvo taip branginama, kaip da- pasveikau. Aš visados laikysiu, tą vą pamatyt”....
bar. Tečiau, jeigu žiandiena visa-į vaistą savo namuose ir vartosiu Pamatę prieš savo akis vaizdą,
me pasaulyje paplito antimilitari- prie pirmo indispozicijos apsireiš-(perstatantį Lietuvoje gyvenančiu*
stiškas (prieš kares> judėjimas, kimo. F. J. Kuban, 2225 N. musų likusius brolius ir sesute*
senelius, pamiršim savo kar
tvėje, visados
pasidalindavome |
tųjį
kasdieninį gyvenimą ir nebent keletu žodžių. Ištikimai, apie šia
ienam užžibės ant veido džiaug
reikalus! Atsisveikinu su ponais, lite:
iamo spindulys.
kratos valalida, sudiev !
m
Paveikslus rodant aš pats apie
Būrys išsiskirstė. Serooge pa-1 kinu
atsieis gan brangiai tai L. 1. B. *eiin-VniĮ statistika, 3. Tikybinė besti po krikščionystės intekme, kūną ir sustiprina jį. Aptiekose. ;jl,os Publikai ir aiškysiu. Pažinojo visus. Pažvelgė į dvasią, it' Dvasia nuolat rodė
mašinos opeaVQ" priverstas yra šaukties prie tau srovė daili°j°j literatūroj. — Pir- patįs kartais gal to nežinodami. Jos. Triner, 1331—1339 So. Ash-iveikslus rodys gabus mašino.
mesdamas apie to pasikalbėjimo Į no galvą.
v
ti.eių pagelbos, mvlineiu savo ti- »^vių žiedai. Panenupis. - Kai-j Vienas prancūzų rašytojas (atei- land ave<>
Danie
\iu8’- kuris
.
avė., Chicago. Diegliai, išsi- ratorius
raiorius P- J
*»•"anielius
išaiškinimą.
j — Suprantu — tarė Serooge
Svinge —
- Jh
niekadog up. bos dalykai. Kun. J. L - Re- stas) sako, kad mes gyveną krikš- tęsiniai, reumatizmas, ir neuralgila,kiJ Prle to P^ktikavos..
Dvasia pasuko gatvėn ir paro-|bet ueturin speku
i ii
palikdavo savo tautos ir tikybos ^“Z1J08
M 1 °S\ . 1 /J°?ra’ eiomjos seselių. Kas, girdi, busią, jos skaudėjimai greičiausiai pra- Apart šių vaizdelių bus perstadė ranka dvi kalbančias ypataslj Dvasia tylėjimu žiūrėj
•' ? -V’ reikalų be aprūpinimo.
'
~
n"k,.Uf kai mŪ8Ų ainiai t0 seseh° nebe' eina nuo Trinerio Linimento.
tyta visoki vasaros laukų darbai
Serooge pradėjo vėl klausyti,! _ parodykle man kka____
„ k ukitą,
_
f
11
iš 18bb—1867 m.? — Nuo Redak!
T.iotirvnip
t- teksią.
teksią
Lietuvoje.
tikėdamasis, tuo sykiu išrišti mįs- j Ham to žmogaus mirtis rupi
j ^is veikalas turės labai didelę cjjos
Katalikai gali būti (ir tebūnie)
PAIEŠKOJMAI.
le.
-kalbėjo Serooge, — parodyk svarbą, nes išrodvs visam pašau-1 jj Draugija. T. XX. N. 83. karėms priešingi. Jų tikyboje nė- Paieškau savo brolio Pranciš Sekantįs mūsų vakarai su pa
veikslų rodymu bus:
liui lenku nedorybes ir veidma- Lapkričio 1913 m. Maironies nu- ra dogmato, kares ginančio
Jis juos gerai pažinojo: buvo1 man jį:
kaus Gencauskio. Paeina iš Kau- 1. Nedėlioj, sausio 25 d. 7 vaL
tai du turtuoliu, labai gerbiamu: Dvasia stojo priešais jo akis bingumą ir privers Rymą dau- merls
-------_
no gub., Raseinių pav., Laukuvos
pirkliu. Kadais tai stengėsi in-i įr akimirksnyje pamatė kitą kamatkreipti domos ant lietur
Turinys. I. Redakcija: Mairo- K. V. 1. St. James reiškia tą par gus jau apįe 23 1U kai gy vakare. Šv. Jurgio salėje, 180
New York avė., Newark, N. J.
gyti jų prilankumą — rei- barį: šviesų, saulės
apšviesta. vKl tikybinių reikalų.
nis 1888—1913. II. M. Gustaitis: patį ką ir Šv.Jokūbas
vena Amerikoj. Meldžiu atsišauk- 2. Ketvergė, sausio 29 d., 7 vai.
kabiose.
Kambaryje radosi kokia tai mote- Atminkime, jog viešoji Europos [š praeities ir nūdien. III. Sa2. Ignotas angliškai Ignatius. Lj šju0 adresu;
vak., “Ciurezak Hali”, 69 South
— Kaip ponui sekasi? — vie- ris ir keletas vaikučių. Nekant- °P>niJa tai didelė galybė.
mogita: In nostrum vatem. IV. M.
Iš daugyes atžvilgių netik ką
Antanas Gencauskis,
Park PI. kampas Front gatv., Elinas jų prakalbino.
riai kažko laukė, vaikštinėjo po Taigi tautiečiai prie darbo!Vei- i Vaitkus: Į dangų žengimas. (So- nepadoru, bet ir blėdinga mainyti 4342 So. Paulina st, Chicago III
zabethport,
N. J.
—- Neprašieausiai. ačiū; — o kambarį, žiūrinėjo per langą, į kalas jau spauzdinamas, už mene- netu eiklius), V. J. Gabrys: Mai- savo vardą ar pavardę, vienoj ________________ ’________ ’
3.
Pėtnyčioj,
sausio 30 d. 7 vaL
ponui?
laikrodį, norėjo siūti, bet rankos fcio bus gatavas, ir būtų labai ronis — musų tautiško atgimi- kalboj vadintis vienu -vardu, o
RAČIŪNO KELIONĖ PO
vak., Jono Maidašio salėje, 94 B.
— Labai gerai. Ką gi, senas jai dirk^niavo, ir vaikų linksniu- liūdna jeigu mes dėl kelių skati- 1110 dainius. VI? Stasys Saikaus- kitoj kitu. Kai-kada tai atneša|
LIETUVĄ
21
gatv., kampas F. avė., Bayonšykštuolis išdavė jau savo są-inias neramino ją.
kų negalėtume to veikalo paleisti kis: Bažnyčia bei kultūra. VII abaį nepageidaujamus vaisius. At- Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės
ne,
N. J.
skaitąs.
Pagalios pasigirdo kokie ten į platųjį pasaulį. Bet aš tvirtai Kazimieras Būga: Apie senovės sįtikus kokiam nors legaliua klau- Lietuvos? Lietuva judomuose pa—Gali bflti,—taip bent girdėjau, žingsniai. Pabėgo prie durų atida- tikiu, jog to neatsitiks.
Prūsų ir lietuvių tikrinius var- s;muį išeina labai daug keblumų veiksluose jau Amerikoje. Pir- Kinematografistas A. T. RačiuBrrrr! Nesmagus oras, — šalta. Irė: inėjo jos vyras, jaunas žmogus Neabejoju, jog šis veikalas su- dus. VIII Druskius: Futurizmas vįentįk dėlto, kad žmogus turi du mu kartu Lietuvos judėjimas gy- ,nas- I adainuos p-lė E. KancierittKaip paprastai apie tą laiką — veidą turėjo nuliūdusi, stebino kels didžiausią audrą enkų tar-Įbei chamizmas kitur ir pas mus-.,vardu ar dvį pavardi. Pav. jei vuose paveiksluose mūsų histori-De‘
—- Kalėdas! Verta būtų pasivaži jame susimaišymo reikšmės: nu- pe, mūsų tautos nevidonai nie- IX. Prof. K. Paltarokas: Soeialis numirtų Kazys Grikauskas, kuris 33
liūdimas, sunkus rūpestis, vie- ko taip nebijo, kaip jų biaurių klausimas. X. Kun. A. Dambrau- gave vadinosj Charles Grass,
nėti rogutėmis.
Laimingo gyvenimo visiems jaunikaičiams ir mergaitėms einantiems
į moterystes stoną ir užkviečiam visus į mūsų jubilierių (laikrodžių)
skas: A. a. kun. Antanas Kau- (mums yra žinomas toks atsitiki— Ištikrųjų, bet neturiu laiko. nu gi sykiu vilties spindulėlis, darbelių pasauliui apskelbimo.
krautuvę.
J. Gabrys.
!»«• XI. Kun. A. Dambrauskas:
jo
Lie,uvoj ne, ir
Sėdo užsimąstęs, galva atremta ;
Sudiev!
Pas mus galite gauti visokių auksinių daiktų, šliubinių žiedų, laik
rodėlių ir kitokių dalykų. O labiausiai pirkite šlubinius žiedus, nes
Liet. Iiiform. biuro vedėjas. Komiteto Jauniaus paminklui paAmerikoj gyvenantieji,
— Ir nei žodžio daugiaus. Tuo pradėjo valgyti, bet tuojaus neno
gausite už žemą kainą, dolerį dovanų ir nereiks rūgoti, kad barzdyla
statyti pranešimas. XII. Biblijo- ,
, . .
,.
, •
riai atidėjo į šalį.
mi kalba pasibaigė.
---------I
* . . , .i.1
n
1
be
abejones
vadinasi
Grikauskais.
apgavo. Taip pat turime avalines vyrams, moterims ir vaikams.
grafiia ir kritika. XIII. PaskutiJ
,
Iš pradžios Serooge stebėjosi — Kokia gi žinia? — užklausė
,.
r>
,
•
,
.
,,
1
Čia
įskila
klausimas,
kas
yra
jo
nieji musu Blaivybes draugi-j
‘
.
ir negalėjo suprasti, dėl ko dva jo pati tyliu ir bailiu balsu.
turto paveldėjas. Ne broliai, nes
įjos
leidiniai.
XIV.
Atsiųstos
re
sia liepė jam klausyties tokių tuš -lis nežinojo nei ką beatsakyti. Šiuomi primenu gerb. vargoni- dakeijon kningos. XV. Naujos kaip 3* giminystę darodisi? To4601 So. Paulina St.,
Chicago, 111.
Telefonas Drover 4497
čių kalbų, bet atėjo jam mintis, — Sakykie — bloga ar gera?
kių pavyzdžių gyvenime yra šim
ninkams, kurie priguli į Amer. knygos svetimose kalbose.
jog tame turėjo būti kokį la
V. S. Iškirpk šitą raštelį ir atsinešk ateidamas pirkti šliubinių
— Bloga.
tais.
Varg. Są-gą, kad jau: laikas užžiedų ar laikrodėlių, jis jums padengs vieną dolerį.
bai svarbi priežastis. Vėliai par — Taigi, viskas prapuolė?!
3. Rusijos tautiška vėliava turi
NAUJOS KNYGOS.
- Ne, Karose. Yra dar pasi- snnokėt metin? duokl? už PraėMl
bėgo mintim: — aiškiai rūpėjo
‘
Galvočius
mėnesinis
mokslištris
spalvas einančias horizontąsius metus ir kad duoklė turi būt
jam, jog kaž kas mirė. Juk gi ne tikėjimas — viltis.
mėlyni, bal-•
Jokūbas Marley, nes jis prigulėjo! — Tai»i davėsi sujudinti? Ak siunčiama kasininkui Są-gos A. kas žurnalas”. 1650 Fulton st.. liškai nuo viršaus
Prašome siųsti Prenumeratą
ta
ir
raudona.
Radzevičiui
vardu
centro
raštiniuChicago,
III
prie praeities, o dvasia, kuri da tai tikras stebuklas!
Mes, lietuviai, kai įsibėgame
bar vedė jį, užsiiminėjo ateitimi; — Jis? jau jo niekas nepaju ką A. J. Gudaičio, P. O. box 73
kurion
pusėn, tai ir bėgame neat
Silver
Creek,
Pa.
Pranešimai.
taigi lauže sau galva—į ką tas vis dins, — Nebegyvena.
sižiūrėdami.
Tas
ypatingai
mato

kas priguli. Persitikrinęs, jog dva- Ant tų žodžiu jo moteris — ma- Visais kitais reikalais, kaip anAUKOS PER “DRAUGO” RE
Nuo gruodšio 1 d. š. m. “Viltis” eina
sios tikslas yra jo gerovė — kaip loni ir matomai anioliško geru- tai: jioškant vietų vargoninin- ma su laikraščių leidimu. Vietoj
DAKCIJĄ.
Kas dieną,
kad Marley jam apreiškė, — sten 1110 moteris, su dėkingumo reikš- kams’ taip lygiai ir vargonininkų ką darbuoties rimtai prie kokio 100=100.000 fondui (Kairiūkš
išskyrus
pirmadienius
ir didžiąsias šventes
gėsi suprasti tuos nurodymus, ku me pakėlė dangun akis. Ir staiga 8eI>b.
klebonams,
malonėkite nors esančio laikraščio, naudoti čio sumanymas) “Saulei”, “Ži
/“VILTIES“ dienrašty kiek galima plačiau nušviečiamas
riuose slepiasi-gal svarbi dėl jo nžgėdinta tuo sauvalių linksmu-|kreiPties Prie S9 gos pirmininko savo, nors ir menkas spėkas vi- buriui” ir “Rytui’ aname numeLietuvo,s, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug greičiau pa
duodama visokių žinių taip iš mūsų, taip iš viso pasaulio gyvenimo.
jka, — bet jautėsi esąs tam mu, užslėpė veidą rankomis ir nu- 'Šiuo antrašu: Mr. A .Kretlcia, 213 Buomcnoo labui, flles dui^iudiuc ryje paminėta.
“VILTIES“ dienraštis rūpinasi atstoti lietuviams ligšiol jų
vieną naują laikraštį po kito, kaip N1> 2 ir 3 — Kun. Pranas Serą
dengė galvą, melsdama atleidi- įSo- 4th st., Brooklyn, N. Y.
sybių apsuptas.
skaitomus lenkų ir rusų dienraščius.
*
grybus po lietaus. Sergame, anot finas (pažadėjo iš viso 300 r.).
— Laukime — vėliai pagalvojo mo.—Taigi, kam esame kalti — į Su augšta pagarba
Viltininkų susirinkimo nutarimu “Vilties“ leidimo ir reda
gavimo teisės notarialinai jau perleistos l’r. Dovydaičiui, kurs nuo
V. Kudirkos, tikra laikraščių lei- N4. — p. Antanas Pocius (paža
— tai išsiaiškins lauku.
paklausė pagalios po valandėlei |
Gudaitis,
128 No. ir veda dienraštį.
----------,dimo manija. Tokios mintis už- dėjo šimtą r.).
Ir pradėjo dairvties. idant pa tylėjimo.
Visų, kurie nori turėti lietuvių dienraštį 1914 m., prašome
išanksto siųsti “Vilčiai“ prenumeratą; tuo palengvįsite
admini
—
Nežinau,
Karuse,
rods
jo
paANTRAŠAI
CENTRO
VALDYeina
perskaičius
naujai
pradėjusi
matyti SAVE, tą BUSIANTĮ SA
N5. — “Šv. Mykolo Arkaniostracijai ir ekspedicijai darbą ir padėsite pačiam dienraščio reikalui.
BOS AM. LIET. VARG.
eiti “mėnesinį mokslišką žuruaA lo Pašalpinė dr. (įmokėjo šimtą
VE; — vienok visur
kas kitas veldetojas.
‘VILTIES“ dienraščio kaina: Rusijoj metams 6 rb., pusmečiui 3 rb,
vienam mėnesiui 55 kap. Užsieniuose: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb.,
I
SĄJUNGOS.
lą” “Galvočius”. Negali žmogus rublių).
užiminėjo jo vietą, o kad laikro- — Kas gi, jis yra?
vienam mėnesiui 1 rub.
Pirinininkas: A. Kvedera, 21.3 suprasti; kam jis leidžiamas ir ko šiomis dienomis.
dis ir nurodė valandą, kurioje pa- į — Nežinau, — bet pirm negu
“VILTIES“ Adresas:
i jis nori. Mokytesniesiems jis ne- jq6. _ “Nekalto prasidėjimo
į>ratę buvo ateiti į geldos vietą, tas viskas susitvarkys, tikiuosi, So. 4th st., Brooklyn, N. Y.
Vilnius, Priglandos g-lė Bogodielnyj pereulok No. 4, b. ?.
Miernątė savęs. Buvo nustebęs, jog surasiu reikalingus pipigus,
Pagelb. Pirm.: J. Čižąuskas, tiks, o nemokinti nesupras. 0(Pan. Švien.” vardu draugija
bet tarė sau. Atsitiko kas to o kad ir neturėčiau visų, tai nega- 32—6th st., Mt. Carmel, Pa.
(kiek visokių nesąmonių pripasa- (įmokėjo šimtą rublių),
kio svarbaus, gal permaina gy limas daiktas, kad tas paveldėto- Kasiu.: A. Radzevičius, 104 kotą, — tik perskaičius ir verčia N7> 8 ir 9. — Kun. J. Kuras,
KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
yenimo budo. Pasinaudojau iš jas galėtų lygiai būti nepermal- Warwiek st., Neivark, N. J.
pasakyti eik šalin, mano gal- ((pažadėjo iš viso 300 rublių).
NANTIEMS 1914 M.
Knygius: J. Hodoll, 216 Whar-|vos
nekvaršinęs!
dvasių apsilankymo, tikrai gi esu dalijamas. Kamšė, nuo šios die•---------- - ” Tiesa
------ nėra ko i .-.įjį
Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį
kitokiu žmogum.”
ton st., Pbiladelphia, Pa.
nes galime būti rainus.
ir norėti nuo tokių jo vedėjų ku- A. A.’ Kun. A. Kaupo atminčiai
su paveikslais vardu
‘ Dvasia stovėjo prieš jį tylin- Rodos, nuo tų dviejų žmonių
Dirigentas: K. Strumskis, 190 rie “jei pats nepajiegs atsakyt, papagerbti.
ii, ranka ištiesta pirmyn. Kada širdies nupuolė didelė sunkenybė. Higli st., Brooklyn, N. Y
Įsiklaus pas profesorius mokykloj Kun. Kaulakis iš Philadelphijos
Fcrooge atbudo iš užsiinąstymo, Vaikų • veideliai apsišvietė gyves Raštininkas: A. J. Gudaitis, P. ir atsakys” lap. 3.
- 25 dol.
jam išrodė, jog dvasia akylai tė- niu linksmumu, kad ir negalėjo O. box 73 Silver Creek, Pa.
Tik aš norėčiau paklausti kodėl Kun. P. Serafinas iš Chicagos.
“šaltinis“ prytaikytas lietuvių katalikų šeimynų reikalams,
suprasti, kas darėsi. Nežinomo
inija jį ir sudrebėjo visas,
‘Galvočius” nepasiklausė “profe- - 50 dol.
“šaltinis“ plačiai išdėsto visa tai, kas tik gali lietuviui rūpėti, nes
į Apleido-geldos vietą, aplenkė mirtis grąžino ramumą tai šeimy- MAITIAC IčlŲVf’Oę
soriaus mokykloj’-’, rašydamas
jisai duoda kas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
PADĖKAVOJIMAS,
“šaltinis“ ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūki. Prie “ ŠALTI
miesto vidurį ir sugrįžo į nuoša nai: vienatinė jos pasekmė buvo IlAUJUd Kil I llVO.
kad ir “ Kiauliena”, kurį perskai-!
NIO“-leidžiamas tam tikras priedas “Artojas“ į kurį rašo daug
les gatveles, — vingiuotas, sinu- palengvinimas ir lingsmumo jaus- Šv. Kazimiero Draugijos leidi- gįug bijaisi kiaulieną ir į rankas Mes, žemiaus pasirašiusieji, varišėjusių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.
't*
,
.
“šaltinis“ suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus į kiau
lęas. Staiga atsirado
tamsiame mas.
.niai:
|paimti, kad neprikibtų kirmėlė'dan “Lietuvių Viltis” literatinės
tinius ūkio ir teisių (provų) rekaluose visai dovanai.
kambaryje, prie lovos, kurioje ilkurių dr-jos po globa Šv. Kazimiero.
Taigi, nelaimingas nepaliko L Arbatano dovanos. Iš anglų su tam tikrais kabiais
“šaltinis“ labai tinka ir jaunimui, nes visuomet yra skyrius “Vai
•ėjose lavonas, apdengtas juodu, |niekam
gailėti?
Sušnabždėjo kalbos vertė A. Busilas. 1913
pganti p,Įna lietuvių taip mylima šiuomi išreiškiame viešai nuoširnikėlis“, kuriame kiekvienas jaunikaitis randa gražių elių, dainų,
pamokymų, pasiskaitymų, mįslių, galvosūkių, priežodžių ir patarlių.
yiibu, nusileidžiančiu iki žemei, 'prislėgtas Serooge.—Ak, dvasia Kaina 5 kap.
*
'mėselė.
jdų ačiū T. M. Dr. už paaukavimą
“šaltinis“ leidžia kas savaitė labai gražų vaikams laikraštėlį vardų
Kambarys buvo visai tamsusmeldžiu, užtrinki tą įspūdį. No-! 2. Arkliai. Parašė agronomas, Nepįrsčiau jo “Draugo” skaity-lvisV sav0 išleist1 rašt’b
“šaltinėlis“
“šaltinis“ suteikia kas savaitė daug žinių iš Lietuvos ir iš viso
"pilka šviesa,
įsispaudžianli rių užmiršti tą baisų kambarį V. 1914 m. Kaina 8 kap.
Su
tikra
pagarba
“
Lietuvių
M—a.
tojams.
pasaulio.
per langą, neaiškiai apšvietė už ir tą lavoną
po uždanga. — 1 3. švento Kazimiero Seserįs ChiVilties”
“šaltinis“ visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais.
Sulig sa
dengtus palaikus, prie kurių nie Norėčiau persitikrinti, jog mirtis cagoje. Parašė kun. A. Kaupas,
vo didumo ir gražumo “ŠALTINIS“ yra labai pigus laikraštis,
Pirmininkas J. S. Martišiūnas.
Klausimai ir Atsakymai
nes atsieina tiktai trįs rubliai metams.
kas neveikė, niekas nebūdėjo.
būna kitokia ir kitokius palieka' 1912. Kaina nepažymėta
Sekretorius P. čėsna.
“šaltinis“ yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylimas
; Serooge pažvelgė į dvasią, ku jausmus, — parodykie
man to-1 4. Gendrutis. Apysakėlė. Pa-1 įq Prieš revoliuciją katalikų '--------- —
laikraštis, nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas sa
*
—
vaitinis laikraštis.
ir
gaili, rašė kun. Kazimieras Hmidfas .j vadovai pakeiia balsą.... Bet i D j , ..
rios ranka rodė jam lavono galvą. kilis, kūrins
a.
s
verkia
Kas nori tikrai gerą ir naudinga laikraštį turėti, būtinai turi užsisa
(Bus daugiau)
Calunas lengvai buvo užmestas
ĮVertė Raugutis. 1913. Kaina 15 3ejko katalikų vadovų nekeliaAtsakymai.
kyti “šaltinį“.
Ikap■ .
„ .
v
įm‘3 Balsą prieš kares.” “Tėvy- Aš, ten buvusiam. Žinute deda
Lietuvoje ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačte, per
V111| 1
knygynus Ir šiaip per ingaliotus prenumeratos rinkikus
0. A. a. vyskupas Kasparas nės,, N j _Veiz “£>r.” n0, 3.
KAI Ii Al 3 rb> 13 kap- Užsieniuose 4 rub.
me, bet turėjome gerokai trumpin
Cirtautas. Parašė kun. A. Dainb- Ats. (Tąsa).
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:
ti. Rašykite dažniau.
rauskas. 1913. Kaina 10 kap.
Krikščionybė nemėgsta ir karų. F. Povilioniui. Spauzdiname
“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.
6. Kauno Kalendorius 1914 m.
tomis pačiomis sąlygomis
Bet
su
karėmis
yra jau daug sun- 'sutrumpinę. Rašykite mums.
| Kaina 25 kap.
kesnis dalykas. Visi teologai, sa- įj j. Katiliui. Tamstos straip
EIS SEKANČIAIS 1914 METAIS
7. Mirties Akyvaizdoje. Vertė
kyšime,
pripažįsta apsigynimo ka- snio flunaudoti dabar negalime
j iš Prancūzų kalbos kun. J. Ge44
3^ Su dideliu priedu 83®
res. Jeigu kiekvienas žmogus gali jųuing reįkalingos žinutės iš lietu
(rutis. 1913. Kaina 60 kap.
ginties, kai jį užpuls neprietelis,
Visos viršui minėtos knygos taip-pat gali ginties valstija, kai vių gyvenimo. Ilgiems ir silpnai
Skaitytojų gaus dovanų
DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ
spaudintos Kaune Saliamono Ba kita valstija panorės ar pavergti parašytiems straipsniams maža
Dovanos nuaidės iš įvairaus turinio knygų, knygelių, laikraščių
LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.
vietos teturime.
naičio spaustuvėje.
kompletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir gryno
ją ar dalį jos žemių ar turto pasi
žmonės
jau
seniai laukė dvasiško laikraščio, kur galima būtų rasti
_______
AUKSO ŽIEDO.
8. Lietuvos ūkininko Vilniau* savinti ir tuo tikslu užimti ją.
žinių ir pamokinimų apie mūsų brangų ir šventą tikėjimą.
Klaidų
atitaisimas.
Praėjusia

DIETUVAITfc suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurion uZnirašyn met.
Kalendoriui*. Devinti 1914 m. Tiesa, istorijoje nemaža priskai“Spindulys“ aiškina plačiai šventų Katalikų tikėjimą, mokina dorai
LIETUVAITĖ rašys apie dorą, visuomenę, tikylią, apsišvietimą, ama
me numeryje ant 4 pusi. 3 sk. 24
gyventi, parodo, ką reiškia visų metų šventės ir Bažnyčios
Kaina 25 kap.
tus ir t. t.
tysime atsitikimų, kuomet popie eil. nuo apačios žodis “septinius”
ceremonijos.
§ LIETUVAITĖ paduos įvairius strnipnniun iš moterų klausimo,—rašys
9. Polakie Apostolswo w Litwie. žiai netik neprieštaraudavo ka
“
Spindulys
“ aprašo šventųjų gyvenimus.
apie moterų teises, vargus, nuoskaudas, pareigas ir tt.
“Spindulyje“ ras skaitytojai ir žinių, kas dedasi pas mus ir visame
(Szkie bistoryezny 1387—1912), rėms, bet net ir laimindavo jas turi būti “šelptinus”.
<* LIETUVAITĖ ves literatūros skyrių, talpins puikins apysakas, eiles irtt.
pasaulyje, o ypatingai daug papasakojama, kas girdėti Kata
LIETUVAITĖ talpins mokslo dalykus, apie sveikatą, draugijas, aukKs. Kazimierz Propolais, kand., (pav. Šventosios Žemės paliuosalikų
Bažnyčioje, Ryme ir kitur.
S
-Įėjima ir t. t.
sw. Teologii. Wilno Druk Marei- vimui); tečiau be abejo daug dau
“Spindulys“ mokina, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva,
® LIETUVAITĖ mokins, kaip reikia vesti moterų ūkė.
lietuvių nuims Dievo duota kalba.
įį LIETUVAITĖ paduos žinias iš Lietuvos, iš Rusijos ir iš Užsienio.
na Kuehty, 1913. Kaina nepažy giau rasime atsitikimų, kuomet
DIDELIS SKAUDĖJIMAS.
“
Spindulys
“ duoda daug kitokių gražių dievobaimingų pasiskaitymų.
<* LIETUVAITĖ rašys apie Lietuvos Moterų Dr-jos veikimą, reikalus ir tt.
mėta.
Lletuvis-katallkas, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus nietns
|| LIETUVAITĖ priimdinės apgarsinimus, užklausimus, duos atsakymus.
popiežiai savo intekme ir tarpi Mr. F. J. Kuban, iš Fort Worth,
laikraštį, kur ras daug aavo dūšiai maisto.
10. Vadovas. Mėnesinis laikraš ninkavimu taikindavo susivaidi- Texas, dideliai buvo kankinama
LIETUVAITĖ reikalingiausia ir naudingiausia moterų laikraštis.
“
Spindulys
“ užsisakant pačte atsieina 1 rb. 60 k., pusei metų — 80 kap.
LIETUVAITĖ prtvalo būti kiekvienos lietuvaitės ir lietuvės rankose.
tis. Tomas XVII. 1 sausio 1914. jusius valdonus ir tuo būdu ne- sulig jo gromatų. Jis sako: “Aš
Pasižiūrėti siunčiama “Spindulys“ dovanai.
LIETUVAITĖ kainuoja: Lietuvoje ir Rusijoje metams 2 r., pusmečiui
Broli-katallke, pabandyk metams užsisakyti “SPINDULĮ“,
Turinys. Pamokslai: 1. Apie žmo prileizdavo šalių prie karių. Čia:kentėjau nuo pilvo skaudėjimo,
1 r. Užsienyje (užrubežyje) 3 r. metams, 1 r. 50 k. pusm.
tikrai nesigailėsi.
LIETUVAITĘ leis nno Naujųjų Metų tam tikras komitetas Kaune.
gaus tikslą. 2. Tikyba ir jos ver neprivalome užmiršti dar ir to, sujungto su neišpasakytu galvos
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:
LIETUVAITĖS ADRESAS: Viešasis piečius, Maculevičiaus namai, prie
tė žmogaus .....
gyvenime, 3. . Apie
Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.
, . su- kad Bažnyčia veikė visuomet ne skaudėjimu ir tas skaudėjimas
“SPINDULYS”, Seinai, Suvalkų gub., Ruasia.
>*WX«*<«>*>*«O**«*«O«t<**<**<**^W»O***«*<*«*^ | sipratimo tikybiniuose dalykuose kaž kur padangėse, bet tik tfflt kartafrbuvo napanešamaa. Sykį
LIETUVIŲ INFORMACIJOS
BIURAS.

ucia.

F. A. Bukauskis

“VILTIES” dienraščiui!

altinis"

“LIETUVAITE”
100

SPINDULYS”

100

Apgarsinimai.

Cauvb

(>".:=,)

Z2, 191 i t».

JUBILIEJAUS NUMERIS.
Laikraščiui
susilaukti
jubiliejaus
ir
išleisti
jubiliejaus
numerį
gaĮima tik vieuą sykį į 19, 25 ar 50
metų. Toks tai retas atsitikimas.

ĄUGA3

TEATRĄ RENGIATE?

Jeigu rengsite teatrv, reikes tam tikrų
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
draupanų. Drapanos
didžiausias lietuvių laikraštis “Ka
pirkti atsieina labai
talikas” susilaukė 15-os metų
ju
biliejaus ir išleido
gražų
jubilie
brangiai. Dėltogi no
jinį taimerį, pilną paveikslų ir inriu pranešti, kad aš esu atsto
domių raštų|
Amžinos svarbos šita
Costume
me numeryje yra aukieta į klausi vas: — Hooker-Howe
mą “Kas šiandien būtų svarbiau Co. Kurie rendavoja visokius tam
sia lietuvių kultūros pakėlimui Ame
tikusios drapanos ir kittokiue
rikoje?’ ’
gitą jubiliejinį
“Kataliko“
nu daiktus dėl teatru, balių, parodu,
merį kiekvienas privalo įsigyti at
minčiai. Už 10 centų bus pasiųstas šokiu t. t. Su visais tam pana
kiekvienam.
Reikalaukite
tuojaus, šiais reikalais
kreipkities prie
kol neišsibaigė.
savo
tautiečio,
kuris
geriau su
Rašydami adresuokite.
J. M. TANANEVIČIA,
pras ir išpildys tamistų norus.
3249 So. Morgan st.,
Chieago, IU. Kataliogų prisiųnčiame dykai.
JONAS J. RAMANAUSKAS,
Dailus Kambariai.
P. O. Box 58, Montello, Mass.
Ant randos Elijošiaus Bankos
name, kampas \Vood ir 46-tos
gatvių. Tinka daktarui, advo 25,000 Katalogų Dovanai
katui ar byle žmogui, kuris nori
Jeigu neturi mano katalogo, tai
švariiį ir gerai įrengtu kamba prisiųsk už 2 c. pažtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame
rių.
rasi 'visokių
geriausių
Armonikų,
Atsišaukite:
mužikališgų instrumentų.
Istoriškų,
J. J. Elias, 4600 So. Wood str. Maldų lt- kitokių knygų, kokios tik
randasi

lietuviškoj kalboj.

TANANEVICZ SAVINGS BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, SAVININKAS

Lietuviai šiandien neturi tvirtesnės ir sauges
nes bankos kaip Tananevicz Savings Bank.
Tananevicz Savings Bank gra išmintingai ir atsargiai
vedama banka. Per 15 metų šį banka augo, kol išaugo
į didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lie
tuviai tik Tananevicz Savings Bankoj laiko savo pinigus.
Chicagiečiai atneša, o iš kitų miestų atsiunčia mo
ney orderiais ir visi geriausia yra aptarnaujami, visi
gauna ant savo pinigų trečią procentą kasmet, ir visi
yra pilniausia užganėdinti.

Gražių

PIRKITE NAUJUS NAMUS NE popierų laiškams rašyti su puikiais
apsiskaitymais
ir dainomis, su druSENUS.
kuotais aplink kouvertais tužinas 25c.
Užmokėsite tik $1800.00 ir tu 5 tuzinai už $1.00. štoruinkanis. a-!
rėsite savo namus su keturiais di •entains parduodu visokius lavoms
deliais kambariais su augštu skie labai pigiai.
Adresuok it:
pu ir gonkomis. Namai randasi
geroj lietuvių apgyventoj vietoj.
W. S. W AI DELIS.
2500 — 2502 West 45th place.
112
GRAND ST.’ BRROOKLYN
Tarpe Western ave. ir Rockwell
N, Y.
gatv. Jau pabaigti statyti ir iš 10
namų tik dvieji tėra nepar
duoti. Nepraleiskite progos.
NEW CITY SAVINGS BANK
4601 S. Ashland av., Chieago, III.

-U

TANANEVICZ SA VINGS BANK NAMAI

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS
Visuomet Laikas Pradėti Pinigai Čedyti

3, 4, 5.

Kas norite turėti Dr. J. Ba
sanavičiaus ir Martyno Yčo pa
veikslus 6X9 colių didumo, ar
ki puikų sieti t< kalendorių su
abiejų minėtų vyrų paveikslais,
tas teatsišaukia pas mane. Kaš
Malonus Viengenčiai: Ar dar motnoja kiekvienas tik 25 centaai , kale randas kitiems? Jeigu taip, taij
ą'u prisiuntimu.
inrąšykite į šituųs kvadratus^ kad su
W. J. Stankūnas (fotografas) ma lygintus $15, arba lygiai- sumai Ja
šą raudos.
3452 So. Halsetd Str.,
Chieago, III. Atsiųskit teisingą išrišimą kuogreį-

Sustiprina skelpą, sujudina šak
nis, plaukus padaro švelniais, bliz
gančiais. Geriausis vaistas nuo
pleiskenų (dendruff). Vartojant
4it ar tris kartus savaitėj sustab
do plaukų slinkimų.
Trinkie gerai ant skelpo į šak
nis kas antra ar trečių diena.
Priekė 50c. ir $1.00.
F. A. POŠKA, Aptieka,
3121 So. Morgan st., Chieago, III.

Pitone Yards 695.

Kas atidėlioja,
niekad nepradeda, ir juodoj dienoj neturi
nieko. Kas pradeda nors iš mažo ir nepaliauja,
tas juodos dienos nesibijo.

čįausiui. tai gausite nuo mus pilonas
informacijas sulyg to, kaip likti sa
vininku 2 parcelių, netoli Nevv Yorko,
fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo:
uių į įvairius biznus, darbus ir pra
monę.
ę:

Vienatinė proga Jums palikti piiuti
savininku parcelių visiškai uždyką ir
tai tiktai par trumpą laiką. Piląą i
gva raitelių gauąiie nuoki 1 inam darbų,
Ir išstatysim Jums nuosavų namą nrit
jūsų loto ant mažų mėnesinių išiuo;
kesčių. Prisiųskit išrišimus, taį gnusįt
tolimesnes informacijas.
Adresas:

Sales Maneger Dept. P.
132 Nassau str.,
Roont 309
Nevv York, N. Y.

“Jaunoji Lietuva”
MĖNESINIS
MOKSLO IR
LITETUROS LAIKRAŠTS,
64 puslapių dydžio, pradės išeidinėti Chicagoje nuo vasa
rio mėnesio 1914 metų.

Gaivinti Jaunųjų
Lietuvos ių; Saugoti, kad ne
sentų ir nebūtų sendinama siaurose užsikirtimo ir
fanatizmo ribose lietuvių
mintis; Gaminti šviesų
laikotarpį mūsų gyvenime ir literatūroje. ----- .
Tai
yra
“Jaunosios
Lietuvos’’
uždavinys.

Visi jaunieji dvasioje Lietuvių rašytojai yra kviečiami
bendradarbiauti “Jaunojoj Lietuvoj” Redaguoti “Jaunąją
Lietuvų” pavesta Kl. Jurgelioniui.
J^J|
“ Jaunųjų Lietuvų’’ leidžia bendrovė, inkorporuota sulig
Illinois valstijos įstatymų. Bendrovės prezidentu yra Pr. Kibartas.
‘Jaunosios Lietuvos” prenumerata matams $3.00; pusei
metų $1.50; atskiras numeris — 25 c.
Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunųjų Lietuvų” nuo pir
mojo numerio. Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.
Adresuokite:
“Jaunoji Lietuvų” 4611 So. Paulina str. Chieago, II).

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

TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Veltu! 2 Lotu Veltu!

GERIAUSIA PLAUKU
GYDUOLĖ.

Lackawana Trust Campany

“Bankas, tnriame jnsu pinigai nezns’’
400 Lackawana Ave.,

Scranton, Pa.

Jei nori kad pinigai nežūtų tai kreipkis į mus.
Mūsų bankas yra legale vieta Pennsylvanijos valstijos,
Laeknuannos pavieto ir Scrantono miesto pinigui laikyti.
Visuotinis turtas mums įtikėtas išneša viršum 5,000,000,00
dolerių.

PINIGAI priimami tnupimni pradėjus nuo vieno dolerio ir
mokama 3% nuošimčių nuo padėjimo dienos.
PINIGAI siunčiami kasdiena į visas svieto dalis žemiau
siomis kainomis. Greitas nusiuntimas užtikrintas.
Mes perkame ir išmainome visokius svetimų šalių pinigus.
Mes suitaisome visokius legalius dokumentus ir užtvirti
name juos pas rusų konsulį.
Mes vedame taippat bilas Lietuvoje ir kitur.

Mes samdome lietuvius darbininkus, kurie šneka* lietu
viškai ir jus galėsite atlikti vians reikalus savo kalboje.
Atvira kasdiena iki 9 vai.

•1

Pradėk čėdyti uuo šiandien, ir pradėjęs rėdyti, nelaikyk pinigų kuperelyje, kur jie niekad neauga ir gali
prapulti. Dėk savo pinigus Tananevičio Bankon, kur tavo pinigai kasdien augs ir niekad neprapuls. Šiandienų
išsiųsk į Tananevičio Banką kiek turi: ar doleri, ar penkis, ar šimtą. Tuojaus gausi Bankos knygutę ir galėsi •
rokuoties išmintingu ir «tsargiu žmogum, kaip tikras Amerikonas. Neatidėlok ant rytojaus, nes tai neatsarg

)<l

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

Mikalauskas, P., 248 W. 4th st,
Galima nusipirkti “Draugas“
So. Boston, Mass.
“DRAUGO” AGENTAI: kas savaitė už 5c., pas sekančiu
Milewski,
J.,
166 Grand st,
Paduodame čionai surašą mū
žmones:

rų laikraščio agentų, pas ku Vaclovas Babavičius, 16 Myrriuos gerb. “Draugo” skaityto tle Str., Exeter, N. H.
jai bei prenumeratoriai gali už Balauskas, M.,
119 Grand st.,
sisakyti “Draugų” arba atnau
Brooklyn, N. Y.
jinti prenumeratų.
Peter Bartkevicz, 877 Cam
■ridge st., E. Cambridge, Mass.
CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st., Garse, Rev. Robert St. Patrick’s
St. Charles, III.,
M. Valaskas, 349 Kensington ave Church,
Jankauskas,
A.,
A. W. Radomski and Sons,
131 Marimmack st. LoweU, Mass
2257 W. 23 pi.
Juozapavičius,
B. 222 Berry st.,
R. Barsis,
1424 S. 491 h ava,
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st.
Montello, Brockton, Mass.
Paltanavičius, M., 15 Millbury st
Worcester. Mass.

Jonas Peza,
568 Pleasant st
Norvvood, Mass.
A. W. Radomski
and Sons,
2257 W. 23 pi.
Chieago, IH
A. Ramanauskas,101 Oak Str.,
Lawrence, Mass.
Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str.,

Bridgeport, Conn.
BALTIMORE, MD.
C. Kavolius, 47 Washington st.,
UZsimokėjuB čia nepagarsin
J. Pautienius,
Cambridge, Mass.
tiems agentams prenumeratų,
752 W. Lezington st.,
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah st. męs neatsakome.
Jonas E. Karosas,
S. S. Piitsburgh, Pa.
“Draugo” Administracija
Lithuanian Store
Athol, Mass.

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

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis,
CAMBRIDGE, MASS.
O. Kavolis. 75 tVashington st.,
NORWOOD, MAS8.

“Visada jums tarnauja”

CHICAGO, ILLINOIS.

3249-3253 SO. MORGAN ST.,

Jonas Peža, 568 Pleasant st.,
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,

WORCE8TER, MASS.
J Raudonaitis, 840 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.
A. Ramanauskas, 101 Oak st.,

Lavrrence, Mass.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 ■<
M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. Smkis, 2118 St. Clair aveM

CLEVELAND, OHIO.
V. Petinas, 416 N. Marshall it.,

PHILADELPHIA, PA.
P. Zaveckas,
425 Paevon st.,
PITTSBURGH, PA.

Liet. Knygynas, 72 N. Ifain st.,
PITTBT0N, PA

J. Stulgaitis, 122 S. Meade st,
WILKI8-BARRE, PA.
KELIAUJANTIEJI

Jonu Kulia,
M. K. Petrauskas,
fc ' Iz. Pnpariskis,

AGENTAI

“DRAUGIJA”
Mėnesinis LITERATŪROS MOKSLO IR DRAUGIJA POLI
TIKOS, su nemokamu priedu
“MOKYTOJAS”, laikraštis,
einąs jau aštunti metai dailais didokais (96 — 128 pusi. in. 8,
sųsiuviais.

DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių mūsų jaunos po
ezijos pavyzdžių. Tame tikrame poezijos skyriuje dalyvauja
geriausi mūsų dainiai, senesnieji ir jaunieji.
DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletistikai įvairiausio
je jos formoje: novelių apysakų, dramų ir t. t.
DRAUGIJOJ randas daug moksliškų straipsnių iš įvai
riausių mokslo šakų: apologetikos,
fosofijos, sociologijas,
biologijos ir k. Nei vienas tikras mokslas iš “Draugijos” nėra
prašalintas.
DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam
tikslui duoda plačių peržvalgų, lenkų ir rusų spaudos apie
Lietuvą judina mūsų rašybos ir kalbos dalykų klausimus.
.... DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, biblografi
jos 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 draugijom
DRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi mūsų mokslo vyrai, o
taipogi nemažas mokytojų buria 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”

Didžioji Vilniana gatvė, Nb. 34.

redakcija.

-

...

'

; y-

-;

{Meldžiam nesiveluoti užsisakyti 1914 metams
pirmutinį Rygos lietuvių laikraštį
tt

Rygos Garsą”

“Rygos Garsų” lietuvių laikraštį. ..
goję 2 kart į sąvaitę trečiadieniais ir šeštadieniais, todėl
! žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.
“Rygos Garsu”, įkurtas pačių Rygos lietuvių darbinin
kų ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus.
“Rygos Garsu”, trokšta, kad lietuviai būtų dori, švie
sus susipratę kuo esą, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
tų augštyn.
“Rygos Garsu”, 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 žinoas apie javų ir linų
kainas pagal Rygos biržos komiteto pranešimų ir todėl labai
J [ naudingas ir ūkininkams.
“Rygos Ganu”, 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 —
t 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” adresu: Ryga, Elizavetinskaja ui. 22.

“ATEITIS”
Naujas Sųvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams.
Kadangi visas
žmonijos geresnės ateities viltimi yra
jaunimas, todėl kiek
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITUS” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ja
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir fi
nelių iš Lietuvos jr ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų
kooperativiška
drvė “ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Mi
ehuaetts valstijos tiesų reikalavimą.
ATEITIS” bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $LSB
metams ir 85 c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrūbėžinėa
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kaa prisius ’avo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimui dykai)

DSAOftAS

LUCAS

T.

LIETUVIŠKA KRAUTUVE

Bell

R .H. Morgan

Regularidki Plaukimai, Bevielis, Povan
deniniai Bevieliai Garluiai, Pigios Gele
žinkelio kainus j Russilą.

New Yorfi
ChicA'o
Philadelphia

.

ineapoiis
Minnrapolia

.
i3Broadway
140 No. Dearborn St.
422 So. 5th Street
37z jo
So.. 3d Street
.
o

Žemiausios kainos iš Europos

Norintis patarnavimo turi dabar pasirašyti kon-

Pervirszis $250,000.00

First Nationa
BANK,
PLYMOUTH,

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

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

BANKING ASSOCIATION

M.

Rašyk adresu:

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

A. OLSZEWSK1,

DEPARTAMENTAS

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

Padėk savo pinigus j I
MARCHANTS BANKING S
TRUST CO. MAHANOY |

CITY, ir turėsi draugą, kuris bus su jumis reikale.
Ši banka dėkuos jums už
byte padėlį, kurį jus pado
sitė arba prikalbinsi savo
draugus padėti.

Lietuv£S_DaktanįS
9 iki 11 prieš pjet
2
4 po
,,
7 „ 8 vakare

!!!ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!!
Gramafonas ant išmo-S
kesžio 10c. kasdiena. :nJeigu apsiiniate mokėti po 10 c.

>•?

$
A
*

Z
$
*

Banką yra visados sau- £
giausia ir geriausia vietą
laikyti jūsų pinigus. Jūsų
pinigai bankoje uždirbs nuo
šimti ir darys draugą dėl
.

< jus.

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant w >
išmokesčio labai puikų Gramafoną $ *

(32 ka- $ A
su 16 rekordais
sykiu
valkais) visokių dainų, valcų. mar ĮE
šų ir 1.1, kuriuos patįs išsirinksite įį

Gerumas musų gramafonų gvaran K
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- fe

Chicago.

cija. Išsiųsime naujus spccijališ6as “rekordus Lietuviškus, Lenkiškus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami katnlogų ir paaiškinimų Įdėdami krasos ženklelį atsakymui:

§
į;:
X

Liberry Gommcrcial Co.

s

D. M. Grahaoi, Prez.
D. F. Gurnam, Ižd.

MERCIUNTS EANKIN6 TBUST CO.
Mahanoy City, Pa. |

Plymouth National

BANK.

=&
f.

Kapitolaa su perviršiu
$165.000.00.
233E. 14th ST., NEW YORK, N. Y.
Šitoji Banka prižiurome
------------------------------------ Suvienytųjų Valstijų va)
LIETUVIŠKA BANKA džios- Moka 3 nuožLmčiu'
TOWN of LAKE savings bank nuo 8U(lėtV Piui8VJoseph J. Elias, Savininkai
4600--4602 S Wood St. Chicago, III
Priimame pinliruą Į Banką uKSdyjimui nuo
vieno dolerio ir dauariaus ir ninkame trečiąproĮ centą įatomia ant metų. Siunčiame pir.ijfus j vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mi, žemių pinigus mainome, perkame ir parduo| danie. Parduodame žifkortes ant Visų linijų Į
krajųiriS krajaus, taipgi tikietus ant geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raitus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatii kai
ir per laiškus. Tik kreipkitės virš,ninėtu antrašu

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

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Kata-

liogo.
13 N; Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso tvleto, o
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; sietams
$3.oo; pusei metų $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 O ra n d Str.,
Brooklyn, N. Y.

«
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- %
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
Official 100

BRIDGEPORT’O

3315

Morgan IStr.at,

?!

Teleph. Ysrds

>

-

9

įį

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta 'arba expresu

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

lAAVJ* '

'HH’.tafilticg
<U
• 'HUUNCM
h; Pa

Chicago, Illino

y'

2

DR. M. STUPNICKIS
3i09 SO. MORGAN ST.,

*

NAUJIENA!

A

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

<
41

Telephonas YARDS 5032

CHICAGO,j ILLINOIS

Į

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

FRED F. KLEKER

I

FOTOGRAFISTAS

|

Didžiausia Fotografijų Galerija ar,t Town of Laks.

Oliveris Twistas

t ps^Vmot?grna“ 1645 W.47-th St., Chicago Drover
oTTelefonas:'
r; 285

lDR. S. BROWSTEINi

Angliškai Paraše

_ rjTARLES DICKENS

|

Lietuvių Kalbon Vertė

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

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.

|

JONAS KMITAS

Telefonas 116,

Westville, III.

|
*

——---------

Y ra tai labai graži ir interesinga V Du-kart Savaitinis Laikraštis
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
“SAULE”
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek Jau 25 metai, kaip išeina kas Uir Pčtnyčia. Prenumera
vienas, norintis smagiai ir naudin tarninkas
ta kasztuoja metams: Amerikoje
metams, pusei metų $1.25.
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny $2.50
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
pusei metų.
ga Yra +ai stora knyga, turinti 520 Rašykite$1.75
šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
puslapių, o kainuoja
resuojant
V. D. BOCZKOWSKI — CO.

TIKTAI $1.00

Mahanoy City, Pa.

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

tiikai.

M. A. Norkūnas
161 MELROSE, ST., MONTEUO, MAAS.

Jei Žinotum,
£ koks yra skirtumas tarp
tyrojo ir kitokio pieno,
visados imtum

Bordeno pieną

F. AD. RICHTER & CO.
74.80 VVASHINGTON ST.,
N&W VOMK, N. Y.

MILU
v.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
500,000.00
Už sudėtus pinigus m»k.' 3-lii
nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, Fresidfnt,
FRANCIS DOUGLAS, Coshier

d:

“Littvos” skaitytojų ir priselių šelpti ją prenumerata ir agi
tacija, platinant tarp pažįstamųjų.

Norintiems gerinus susipažinti su “Litvva”
siunčiame
veltui numarins. Nauji ėmėjai, kurie paskubės su "Litivos”
ųžsisakimu gaus paskutinius N. N. šių metų dikni:

I

■

PAIN-EXPELLER

atlieku artis-Q

Wilkes-Barre, Pa.

cija “Litwy” Bereg Antokolski, No. 8 Prašant Gerbiamiejų

Rašyk tuojaus.

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

PUBLIC SOUARE

Vienintelis lietuviškas laikraštis lenkų kalboj, eis ir to
linus 1914 m. kartą į dvi savaiti. Užsisakant, ‘‘Litwą” me
tams 4 rub.. o pušim čiui 2 rubliai Antrašas:? G. Vilno, Redak

DRAUGAS PUBLISHING C0.
Chicago, III,
1800 W. 46th Street,

Dr- RICHTERIO

First National Bank

“L ITWA”

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

Man pavestu* dar

BORDEN’S

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street

$

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: įokardu
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, ve
liavu irKarunu.
bus

ANT BRIDGEPORTO

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

Priėmimo valandos: nuo fijryto ligi 11 ryte

Chicago, III.

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

i

Viennolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty
riu pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Schoo 1.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išniklėjimui. Seminarijoje prie rcguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra inoKinarna: mazika, paišy
mas, siuvinėjimas ir tMip toliau.
GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
šiuo antrai*:

VIENYBE LIETUVNINKU

JUOZAS LESCINSKIS

M. A. Norkūnas,
/‘kAUOVSTt Į

I

Galinu

nusišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaitc,
iždininkas
Mandagus patarnavimu*

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija
ČHICAGOJK

Priešai Olševaklo Banką.

tokių tam pana

Tas atsargumas

Dr.' Bode & Co.

DARYK DRAUGUS |
SU SAVO PINIGAIS *s

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

3249 8. Morgan St.,

mohtreal.can.

KMsęceceMSMfceMMMeMs į

DR. IGNOTAS STANKUS

J. M. TANANEVICZ,

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

28 metų senas laikraštis

Reikalauk

4552 So. Ashland Avė.

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

Užsirašyt KataUkas” galima kiek
viename lai,
ftašykite tuojaus, o
gausite vienų
ataliko” numerį pa
matyti veltui.

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

dų, Šarpų ir ki

riaus išleidimo permainė savo adresus turi kuo-

3252 So Halsted SI., CHICAGO. ILL.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

“Katalikas” yra 12-koC '^sla
pių, didelio formato ir sui^ įia
svarbiausių žinių iš Ame-i ikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas tetarus $2, puseej metų SI.

,

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

Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
lui tik $2.00, pusei metų $1.00.

THE HiBERNIAN

KATALIKAS”

STJAMESCATHEDRAL

Panacea.

“LIETUVA”

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

Kukardų,

šių dalykų.

Gal nežinai kur įą gauti?

k*

purių,

Ke

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”

3E

Ofiso valandos

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

Vėliavų, Antspau

užtikrins teisingą just? vardų padavimo.

KAPITOLAS $100.000.00.
PERVIRŠIS
$300,000.00
Didžiausia ir saugiauab
Banka mieste.
! -Moka 3 nuošimčius sue
sudėtų joje pinigų.

pirmu morgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account”, kur sauga užtikrinta.
Augščiausio Laipsnio Ejondsu užtikrintu

SODALITY

CHICAGO, ILLINOIS

LieTUVIS DENTISTAS

Išdirbėjas

traktus ir tie, kurie rfiuo paskutinio direkto

greičiausiai mums pranešti.

PA.

UŽDĖTA 1864.

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

BONA MORS

Chicagos Telefono komponijos Nau
jas Direktorius eis į spaudą
1 d. Vasariaus.

URANIUM STEAM5HIP CO.LTD.
Kajuta $45.00.

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINOS JONDU

TAUPYMO

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

TIK $25.00 I EUROPA

LA SALLE & QU1NCY STREETS

ĮKURTA 1867

Dr. A. L. Graičunas

System

| 3310 SO. HALSTED ST.,

The La Šalie Street
T r ust and Savings Bank
Kapitalas $1,000,000.00

1914 m.

Tel. Yarde 3162

* čia gausi geriausius čevetykus ir visokius vyrų ir moterų ap- s
«» rfidalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. *
!!
WESTVILLE,
ILLINOIS.

3E

Sausio (Jan.) .
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Literatūros, dailės, mok- §p
72 sl°> visuomenės ir politi-1
kos laikkraštis, gražiai ii- į,
iustuotas, ant dailiaus po-&
pitrio, 30X22 santirn. pa $
vidalo, 24 pusi. leidžiamasi
inteligentų būrelio, pradės f
eiti Vilniuje nuo šių Nau-1
jųjų Metu po du kartu per
mėnesi. ..
VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz t

VAIRAS
J!
J!
o
i!

deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jan pasiža
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius,
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė f’indlionienė,
kun. Gustaitis, į,
M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun.^
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: daroševi-l
čius, Rimša, šlapelis, žmuidžinavičius.
£
VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metų 1 r. 50 <e
k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų, $
2 r, trims mėnesiams.
Vairo Redakcijos ir administr. ardesas šoik Vilnius, Makarjevskaja, 15. “Vairo” Leidėjas-Redaktorius A. Smetona.

f

