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mas ir čia be vargo ir be pasiže f
užvydėjimai nepasisekusiųjų kan- kartinis karalius priguli ir ktominimo susišelpia tie, kurie tik
didatų, kurie bus norėję užimti; ri tensiasi per ilgus metus, prarai yra pašalpos reikalingi. Bašalies valdymą ip žinoma, jie ilgai; deda žmoninis nusibosti. Kelegaliaus, jeigu teisingas yra rei
nelauks nėję ant kalno ir nešau-Įtą kartų praėjusiame
šimtmeVienas iš užmirštųjų mūsą
A -* * .
kalavimas, kad Amerikos miestai
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nuaireikalų — tai labdarybės su
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ir jų visuomenės įstaigos (pav.
Meksikai reikia ne naujo dik kratyti nuo nekenčiamos jiems
tvarkymas. Sveikieji kūnu ir
L
“United Charities”) šelptų į var
tatoriaus, sako i ienas iš' intek- Bernadottų šeimynos* Nėra dar
dvasia, pasiturintieji
žmonės
gą inkritusiuos ateiviusf nes juk
mingų amerikonų laikraščių, bet nei dešimt metų nuo išblaškymo
šiaip taip apsirūpindavo: rasytie ateiviai milijonus krauna
inkvėpimo šaliai, susipratimo, didikų suokalbio numesti kara
davosi į susivienijimus, j palai
amerikiečiams), tai ir tą ameri
parodančio jog jie lieja savo lių Oskarą nuo sosto ir užsodin
pinės draugijas. Kitas, prigu
kiečių pašalpą lengviau bus iš
tautiečių kraują bereikala, tą ti ant jo vietos garsingą ir tur
lėdamas net prie kelių panašią
gauti mūsų labdaringoms draugiviską jie galės pamatyti, tik ta tingą baroną Bonde.
draugijų, visiškai pakankamai
,
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v . joms, negu tai pasisekdavo ligda, kada gyvenimas ineis į tik Paskutiniais laikais tarpe kara
apdrausdavo savę ir savo seimy-l". ,
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.... šiol atskiriems žmonėms,
rą savo vagą. Tai Meksika ga liaus ir ministerių pirmininko iš
na. kad ištikus ligai ar mirčiai,
Taigi
tvarkykime
labdarybę
li atsiekti tik eidama vienu iš kilo kokie tai
nesusipratimai.
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.. Visiems žinomos yra jų labdasiems, kaip sukilėliams taip ir didesne dalis piliečių ir didele darie niekur prie jokių draugiją
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. nngosios draugijos Sv. v mcenšalies
gyventojams ant vieno ko lis parlemento, ypatingai liberir
nepnguli, nes arba dėl ncsvei-| *
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:to Pauliecio ir kitais vardais,
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vado.
kuris būtų kitų vieš iai ir kiti kairieji, kurių žema
katos ar seniūno nebuvo priimti,
patijų tokiuo pripažintas, arba jame rūme yra diduma ir kuriu
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Sakytume, kad pats gyveni
arba dėl savo nesusipratimo ne
kitoms viešpatijoms tiesiai įsi- lygiai su lionservatyvais augštamas
ir
mūsų
pačių
reikalai
veda
pasirūpino prisidėti prie draugi
į maišant į Meksikos reikalus.! jame rūme. Bet konservatyvai pajų- Yra tokių kurie per savoįmus Prie labdarybės sutvarkymo.
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kelenėsiisivaldvma visa savo liekamą
(Meksikoj tvarką įvesti, tai Jung t i jos ir reikale eina iš vien su liuždarbį j saliūnus nuneša ir pra-das lietuvių biznierių gyvenančių
tinių Valstijų dalykas, bet Ame l eralais.
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šmotelio nusipirkti. Pasitaiko ir
1
.
”
riau .jau nekreipti atvdos į
. . . sugyvulejusių
... . vyrų, ,kurie• -Tie tariasi mokėti i1 draugijos
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po
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ir
tais
parode šaliai, kad ir kareivijau
palieka savo žmonas Sll
tos valstijos, kurios tik turi są
ipinigais
šelpti
tikrus
savo
apieesanti blogame padėjime ir rei
vaikučių ir išeina po svietą
ryšius su Meksika turi užsiimti
,į.u-.
u’F- ;.x - ■
kią ją daug kame taisyti. Gusta
“ vandravoti”, ir netik nesiunčia linkės varguolius. Biznieriai ėmė
jos tvarkymu, kaip anais metais,
tarties
apie
šitą
draugiją
ne
tik
vas
ži’io;:ant to greitai sutiko
šeimynai pinigų duonai nusipirk
jkad tvarkė Kynų sukilimą.
krikščioniškos
meilės
vedami
(ir
ir užmanė uždėti savo piliečiams
ti, bet nei laiškelio neparašo, ir
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Beveik visi amerikonai, poli mokėti dores kareivi j ii page
vėl kiek esti nelaimingų atsitikimą pirmiau jie varguolius šelpdavo),
*
-AUDRA EiTINfcJ
bet taip-pat ir iš gerai suprasto
tiškos lašėjai, kaltina dabartinę rinti. Bet čia susitinką su priefabrikuose, kasyklose!
Sužei
Apie keturiasdešimt paliktų laiveln^»l»uki«pa
-pakran2i»i« tarps-Norfolkn ir
savo intereso. Nevienas iš jų juk
laukimo politika, nes
nųomųggmĖ*
džia, užmuša, lieka našlės su naštol daugiau išmokėdavo tų pašal Tikras su jais vargas kitiems plaukiantmBfiTTtnvefianis. -Jie pal kti iš po didžiosios audros, kuri anot jų jAiTT ueTsnulŠflt saus nai-.p. nnnistenų pirmininKo.
Įaųtais tiesiog padėjime be vil- pų negu 50 centų, ir išmokėda nesenai siautė visu tuo Atlantiko pakrančių. Nuo trisdešimties metų žmonės nebuvo matę tiek kinama, geležinkeliai ardomi, ja- T;tK viskas kara’iui nerodo ant
It ies. Užvesk bylą su kompanija.
daug laivelių vienu laiku paliktų. Žmonės, kitHe ant tų laivelių buvo daugiausiai sušalo arba su vai deginami, nekalti žmonės gero ir gal būti, kad trumpame
vo dažnai pašalpos nevertiems.
Bet kol saulė patekės, rasa akis
dideliu vargu dasigavo iki kitų laivų, arba ant kranto ir tik taip išliko gyvais. Spėjama, jog apie žudomi tuo laiku, kada įvairus laikė išgirsime daugiau naujie
įsės. o čia valgyti reikia, ir už Tečiau sakytume, kad persiau- 20,000 tonų anglių pražuvo sykiu su laiveliais laike tos audros. Muitų laiveliai, kurie tvirtesni ir generolai stato savo kareivius Lu ji* tolimos >.'ii"iu šaleles.
butą užmokėti reikia. Bylą ne;,o« bf,tV labdarybei ribos, jeigu
geriau aprūpinti, neg paliktieji, negali paspėti atlikti savo darbo ir gelbėti žūnančius laivelius. prieš federalistus. Jie norėtų,
t
visada laimėsi. Dažnai, kad ir‘ik vieni musų biznieriai imtų
kad jis eitų į tarybas su Euro- j
Vienas
tik
muitų
laivas
Acuslin-t,
matęs
18
laivelių
apšalusių
Edais
ir
su
pagelbos
prašančiais
ALBANIJA.
laimėsi, tai pačius niekus ir eik!tuo veikalu rūpinties. Ne, čia
pos Valstijoms i» kviestų jas;
signalais,
plaukiančiais
Massachusetts
pakrantėmis.
Jam
pasisekė
išgelbėti
tris
iš
jų
ir
pastatyti
paskui atkišęs ranką, maldauda- 'reikalingas yra suvienytas dar į saugią vietą. Anglų garlaivis Marina išgelbėjo žmones nuo Fuller Palmer, bet pats laivelis te talkon, nes visų yra žinoma, kad Į Prisimena man garsus rusų
has visų, kurie tą reikalą supran
nias pagelbos.
Jungtinėms Valstijoms vienoms. piešėjo Vereščagino. paveikslas
ta ir atjaučia; čia reikia ir biz bestovi ledais apšalęs. Sunkus gyvenimas žmonių, kuriems nuolat prisieina grumties su gamtoą kad įr su geriausiais norais, ge (piešiantis pergalę. Kad atvaizdiIr štai visi tie nelaimingieji, nierių, ir kunigų, ir darbininkų, galybėmis.
ruoju šalies nuraminti nepasiseks, j nūs pergalę piešėjas
nupiešė
vargo prispaustieji — gula ant! ir liuosųju profesijų žmonių.
pasisektų perkalbė- į kankuolių piramydą, ant viršaus
musų, kaip sąžines balsas, kaip jYpag bažnyčios daug šiam reika- 'ni savo pajėgomis negali šio už- lauja, kad kareivija ir jurininkai, valstijoj. Tas visas lyg nurody Joms gal
sirdies įsakymas, kurį reikia is-l|ui ga]ėtll patarnauti. Kunigai manymo įvykinti.
'
jiems prasikaltus būtų teisiami tų kad artinasi galas šalies skriau ti vieną kitą Meksikos vadą, bet kurios sėdi barkšančiais kaulais
ingyti žmonių pergalėtojas,
....
.-r.
klausyti. Nereikėtų ir aiškinti kartkartėmis iš sakyklos ragin- i Turime mes taip-pat pačios Ap- civiliškojo teismo. Tas reikala dėjams ir neužilgo meksikonains vargiai pasiseks
1
o įsvisų pusių tik
katalikams, kad jie turi pildyti tų prie duosnumo, net ir aukų veizdos mums duodamas, tinka- vimas taip-pat pavesta komisijai. užtekės liuosybės saulė. Bet, užritikėjim,, nes meksikonlj t»r- skr .ja v>rn0!) ,faisns pateifc
k
teisingas, kaif
Kristaus įsakymą apie meilę ar- kartais parinktų; visose mūsų mas našlaičių prieglaudų ir li Ministerių pirmininkas ir kai- deja, tik taip rodos, ištikrųjų vi pe dar tebėra gyt i neapykan- s]as_
tos
jausmai
nuo
užėmimo
Teksas
tinio. Kiekvienas tai žino ir |bažnyčiose galėtų būti iškabintos gonbučių vedėjas. Tai švento kurie ministeriai, matydami, jog sai kitaip dalykai stovi. Patįs
puikiai tas patvirtinama gyvesupranta, l iesą pasakius, dange- i|.Iin tikros dėžutės dėl aukų lab-J Kazimiero seserįs. Be abejo niekas jie ginčuose nedaug ką galės karės tikslai, taip supainioti ir ir kitų žemės plotų. Į ameriko nimo atsitikimais.
lis.mūsų kaip galėdami ir piHoįdarybės reikalams. Pagalios ir čia neįstengs pigiau ir tvarkiau veikti, apleido posėdžius. Atsto neaiškus, kad Iluerta, kaipo ša nus meksikonai žiuri kaipo Į jų Nereikia tokių atsitikimų ieš
tą įsakymą. Kada ateidavo kas vjsa visuomenė galėtų sukrusti, tokių įstaigų išlaikyti, niekas ne vai, kad atmonyti ministerianis, lies diktatorius visai maža ką te šalies skriaudėjus. Kas kita bū koti gilioj senovėj, pažvelgkime
tų jei tvarkymu reikalų užimtų
galįs dar užsidirbti, prisirinkdavo Įar taį įsirašant nariais ir mokant indės į tą darbą tiek pasišventi- pradėjus svarstyti valstijos pini reiškia.
kitos viešpatijos. Ar jos norės tik į šios dienos atsitikimus. Štai
pagelbos, mes neatsisakydavome
mokesnius (nariai, sa- mo, kaip jos.
ginius reikalus, nutarė pertrauk
pavizdin, guli prieš mane laik
Senai jau girdžiamas iš paša- tai daryti, laikas parodys.
sušelpti. Bet ar gera buvo tai kysinie, galėtų būti trejopos rų-' Labdarybės tvarkymu turėtų ti posėdžius iki 28 d. sausio.
raštyje žinia iš Albanijos. Šalia
_________
kad mes visus tuos likimo nu Sies: tikrieji nariai, mokantieji užsiimti visų pirma mūsų gerbia- Visas tai turi svarbą, kad tai linių šaltinių gandas, kad jei at-)
per tūlą laiką buvusi po sveti
. ... ,r , . ... Isirastų vienas galingas sukilėliui
skriaustus pavergdavome elgeto po 25 centus kas mėnuo, labda moji dvasiškija ir tos mūsų bus ,bene pirmieji
\
okietijos
,
,
...
..
ZUVZ1MJA.
mu jungu, bet ištikus praėjur
1
J arba konstitueijonalistu vadas,
mis? Ar dora yra versti žmo riai mokantieji po 50 e. ir gar draugijos, kurioms tas reikalas žingsniai, kuriais
manoma šiekikurig pasirodyty toks ga,)US į,, j Žuvėdai arba švedai lietuvių sįų metų Balkanų karei, jie gaugų žeminties prieš mus? Ligšiol bės nariai, inešantieji iškarto di mažiau ar daugiau rūpi. Imki tiek suvaržyti įsivyravusią katvirtas, kad nuverstų ITuertą nuo'llrotėv,a"ls buvo geral. zino,ai no liuosybę. Bet deja, ta liuosyb*
gi, deja! taip būdavo. Ir bū desnę pinigų sumą), steigiant me, kad ir katalikų pašalpines reiviją.
! Sosto ir gautų šalies pripažinimą, idaugybės karių, kurias pnsi- kuriij jį turi ne kas kitas, kaip
davo taip, kad dažnai žmogus, labdarybės naudai vakarėlius, (draugijas. Joms labdarybės su
kaipo valdytojas, šalis nurimtų, jeidav0 su Jais kariauti. Žuvėdai tik auganti kaukolių piramyda.
ne labai reikalingas pašalpos, taisant loterijas, ferus, piknikus tvarkymas tai vienas iš gyviauMEKSIKA.
■Intekmingas anglų laikrašti./Eiguli prie teutonų šeimynos ir Nes ką pradėjo karė, tai baigia d*.
galįs dar uždirbti, prisirinkdavo ir t. t.
šiųjų klausimų. Ar negalėtų kiek Vilios paėmimas Ojinagos >r “Culumbus
Dispatch” ant to at-|V*81^ kaitomi kaipo darbštus ap- bar šaltis ir badas, kurie desetkaia
_______ ___
tos pašalpos net per daug, dėlto
vienos
parapijos,
arba
dar
geriau
!
ėjimas
sostapilės
link
reiškia,
sako
šitaip
:
Jei jiems pasisek-(siSvietę *r karingi žmonės. Jų žmonių guldo į grabą. Šalies iiIr sakytume, kad kiekvienoje
kad turėjo daug drąsos, o maža
visos apielinkės pašalpinių drau-(kad šiaurinė Meksika, o gal ir vi- tų prašalinti visus Meksikos
prisirišimas prie karės seniau bu- vaizda taip nemaloni, kad jei
sarygarbos ir mokėjo gražiai lie mūsų parapijoje turėtų su laiku gijų atstovai susirinkti ir pasi-S8a Šalis, Huertai sprūsta iš ran- nerolus, tada kareiviai gal ir nu-Y'0 gcrinu žinomas, neg dabar— niekas neeitų jai pagelbon, tsisdeatsirasti
panaši
draugija,
nes
žuvėlį paploti; tikras gi varguo
kiekviena parapija turi savo var tarti, kaip geriau sutvarkius lab- kų< Jš visų pusių eina žinios, tiltų. Nors šis išsireiškimas gal ,nat eivilizacijai šalyje pakilus šimtis tūkstančių albanų yt mulis dažnai kentė šaltį ir badą
Ypač lengva j jos Huerta pats nemanąs ilgiau įr perdrąsus, bet iš knos pusės ’vairi-,s Primai, kurie senųjų SPS pprauiks. Čia klausimas kas
guolius. Tokios draugijos, il darybėsreikalus.
vien dėlto kad negalėjo persiimu.gainiui
sutvirtėjusios
galėtų būtų prie ko nors prieiti Chica- užsilikti šalies valdytoju. Basku- imant, jame daug tiesos pasaky-Yuv.ėd.ų ,nn 0 taip m^iami» Jnrėj° šalį f sunaikino. Vienas tik ntsakiti savęs ir eiti elgetauti.
Tioji karė po Cliįhiiahua, netik ta. Jei Huerta rytoj pat atsisa- /uti ’r
dabar skaitomi kai- mas—tai kare, kuriėjo tarpe įvaisteigti našlaičių prieglaudas, li- gos draugijoms, nes šios apielin tinioji
ramiųjų tautų.
rjų Balkanųtautelių
irkurios,
Pagaliaus nuolatinis landžioji- gonbučius ir t. p. Ypač lengva kės labdarybės reikalams yra patrodė Iluertos silpnumą, bet ir kytų nuo sosto, jei jo vietą užim- P0 v’<>na
pradžiai
jau
surinkta
apie
1500
prablaivė
kelią
įvairiems
spėjitų
ko
ks
kitas
generolas
ar
tai
į
Neveizint
to,
paskutiniais
laisvarbiausios
stovyklos
buvo
mas ir prašinėjimas atsibodo ir (liūtų tai padaryti toms mūsų kodol.
(pas
kun.
Staniukyuą).
kailis, kas užims Meksikoj jo konstitucijonistų, kaip Vilią
ar ,---kais pasklido
gandas,
kad o-galiį banijoj, kuri kiekvienai
v iiin. oi
..... ....-------—---..... iš ——
patiems aukotojams. Ir sugaišta jionijoms, kuriose yra ne viena
žmogus, ir susierzina, o bijoda parapija, bet daugiau, pav. Chi
vietą. Gen. Carranza, laikomas Carranza, aiba sukilėlių, kaipib°ti jog Žuvėdija iš patvaldinės riaujančių šalių buvo svetima. O
konstitucijonistų
ititucijonistų galva, diena iš Zapata, dar nebūtų jokio pama- j viešpatijos virsianti respublika ir kas svetinio turto pasigailės. Demas duoti pašalpos nereikalin- eago, Bittsburgas, Ne\v Vorkas ir
POLITIKA.
dienos užleidžia savo vietą gen. to mąstyti, kad visuotinas šalies,tai tik dėlto, kad žuvėdai neap- gino namus, naikino-turtą taip
gam, dažnai atsakydavo ir laimi k. Ten visos labdarybės drauViliai. Cnrranzos šaukimas ša padėjimas ant tiek persimainytų, j kenčia savo karaliaus Gustavo V. juodkalniečiai, taip serbai taip
jos reikalingam. Galą gale vis dėl gijos greta šelpimo savo parnpiVOKIETIJA.
to kiekvienas neužsimerkęs žino- jos varguolių galėtų skirti dalį
Vokietijos parlementas, kad pa lin Huerta, mažą padarė intekmę kad užsilaikyti ramybėje. Toks1 Kai praneša kai-kurie laikraš ir kitį šalių kareiviai,. Kaip viagus nemaža tų pašalpų išmokėda- savo ineigų visos apielinkės rei- rodyti savo neprielankumą įvai ant Meksikos miesto diktato naujas diktatorius atsirastų to čiai, jog nieko nebus nuostabaus, nų, taip ir kitų kareiviai praeidavo. Jeigu tas visas ligšiol duoda-Įkalama, pavyzdžiui — intaisyti riems nesusipratimams, kuriuos riaus. Bet kada Pančo Vilią už kiame pat padėjime kaip ir riu- jei tik vieną gražų rytą išgirsi- ini viską naikino, tik palikdažinią, jog karalius Gustavas mi krūvas akmenų gyvenamų namas pinigais ir įvairiais daktilisįnašlničių prieglaudai, arba ligon- pakėlė Zaberno kareiviai, balsu ėmė Ciudadą, Juarezą, Chihua- erta. Jį sutiktų tie patįs vidujai
hua
ir
išvijo
Iluertos
paskutines
ir
viršujai
reikalai,
kokie
sutinka
(V.
jau
ne karalium, bet papras mų vietoj. 125,000 žmonių lieka
pasalpas mes būtume' rinkę į krfl-jbučiui. Imkime knd ir ligonbu- diduma nutarė reikalauti nuo vy
tu
piliečiu
ir arba paimtas ne- be pastogęs, be duonos kąsnio,
spėkas
į
antrą
pusę
tyrų,
į
Ojiir dabartinį diktatorių. Salyje
vą ir paskui šelpę jais tikrus čius. Kiek prisikenčia mūsų li- riausybės, kad ji užgintų vartoti
varguolius, be abejonės dnug gnnįs, patekę į kitataučių ligon- ginklus prieš šalies gyventojus. nagą, Iluertos pienai pradėjo atsiras vėl nauji konstitueijona- laisvėn arba išvytas iš tėvynės. Bo to viso sunaikinimo, po viaij
daugiau vargo iš mūsų tarpo bfl-ibučiiis, kur jie net savo ligos ne- Jie turi juos vartoti tik tada, netekti savo verčias. Visa jo listai, kuriems naujojo diktato- įNors karalius Gustavas V. ir yra vargų, ant galo gauna savyvaltų buvę prašalinta, negu dalmr. į moka dorai paaiškinti? Argi kada to reikalaus civiliškoji val viltis užsilikti ilgiau savo vietoje riaus valdymas nepatiks. Stos Į puikus ir sumanus valdininkas (dą ant griuvėsiu. Savyvaldą, kuKad sunaudojus tinkamiau ir'mes negalėtume sukrutę įsitaisyti džia. Tuo tikslu ir investas į žuvo, dažinojus apie nelaimingą prieš jį ir įvairus plėšikai, kurie !b»d neturi gero vardo savo pi- rios nei vienas nenori būti vadotiksliau žmonių duosnumą, kad savų ligonbučių? Chicagos lietu parlementą svarstyti reikalavi likimą jam ištikimų kareivių Oji jau papratę gyventi kaip dan liečiu tarpe. Jo intekmė ypatin-1 vų, ką parodo atsisakynėjimai
Su puolimu to gaus paukščiai, nei sėdami nei gai puolė žemyn po atsidalini- nuo pakvietimo jos sostui Austri
ti duosnumą dar padidinus — viai gydytojai ir stato visuomenei mas, kuris pavestas speeialiai ko nagos mieste.
miesto,
puolė
karąivijos spė plaudami, ir šalyje tvarkai įvy mui Norvegijos
nuo Žuvėdįjos. jos ciesoriaus sūnaus. Tikras gy«
tuo tikslu ir patarnauja labdarin prieš akis šitą klausimą. Jie ma misijai. Tuo pačiu laiku įneštas
ka
šiaurėje,
o
su
ja
ir
fea»Brie
to
prisidedą
dar
ir tas, kad veninio pasijuokimas iš nekaltig
kus bus priversti eiti į darbą ir
gosios draugijos. Čia nukreipia- lonėtų patarnauti savo mokslu ir ir antras reikalavimas; jį įnešė
ma visuomenės aukos ir duosim pasišventimn visuomenei, bet vie- soeijnlistų atstovai, kurie reika- ralistų vardas visoj (Chihuahuos užsidirbti sau duoną. Atsiras visa tti dinastija, prie kurios da- gyventojų.

Sutvarkykime
Labdarybę.
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Sausio

(Jūto.)

yti žuveles, tino, kad bažnyčios raktai turi tynėmis. Yra įvairių vakarinių kirno. Pačiuose vakaruose žymus
ua 26 metų uuo 10 mėnesių gulė
yra pažangumas. Taip artyjtai
jo ant lovos. Su trukšmingu aumuro, kurio prisilaikoma Lietu bet jiems smarkiai nepasisekė. būti pavesti kun. Jonui Kurui.
kursų, bet jie ten nesilanko.
voje,
vargšai
labai
atjautė,
o
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Pasikvietę
iš
toliaus
kaž
koki
-mėgėjai, taip choras kas kart to
džiaugsmu pakilo iš lovos, kad
Eta.
Putinėlis.
laisvamanį, turėjo jie prakalbas,
bulinasi jr vis labyn artinasi prie
prisiartino procesija ir norėjo net ir mirė.
West Lynn, Mass.
bėgti paskui švenč. Sakramento, Žmonelės pas mus bruzda, šo ant kurių atėjo per apsirikimą,
Čia per keturis mėnesius dar idealų. Štai kad ir paskutinis vaRockford, III.
bet minia pagavo ją, kad nunešti ka ir linksminasi. Kas subatą tu kelios moterėlės ir tie penki—še Nors šin miestelin dar ne se bai ėjo gerai, bet nuo Kalėdų ap- karas, suruoštas naudai vietinių
i gydytojų komisiją, kur jie ap rime net po kelis balius, Nedėldie ši “pirmeiviai” ir sumesta tam nai pradėjo važiuoti apsigyventi sistojo. Susilpnėjo darbai visose ugnegesių draugijėlės buvo gan*
veizėdavo ligonis, stebuklingai iš niais po kelias vestuvės, o 17 d. geradariui net 75c. I už jo vargą lietuvių, (tik dviejų pastarųjų diriituvėse. Pranešu visiems lie- turtingas grože. Tikimės su laiku
gijusius. Trečias stebuklas, tai šio mėnesio turėjome Teatrą ir ir prakaitavimą. Žmoneliai čia bu metų bėgyje), tečiaus, ši jaunu tuviams, kad nevažiuotu į šitą turėti ir daugiau artistų, ištobulinbuvo išgijimas 34 metų moteriš- Balių. “Vyturėlio” Draugija ro- vo nusiminę: prieš šv. Kalėdas but- tė lietuvių kolonija šiandien ro- miestą, nes šimtai žmonių vaik- tų, išlavintų, mokytų. Ką jau paKETVIRTOJI NEDALIA PO
kės 13 vaikų motynos. Pagimdžiu- dė Operą “Šventoji Naktis”. vo sustoję darbai, bet dabar ir dosi gana gyvai juda. Bet, ar-^čioja be darbo.
įrodo nors vienas tas faktas, kad
TRIJŲ KARALIŲ.
si paskutinįjį, pasidavė didelei Nauja tai da Opera, p. Miko Pet vėl linksmesni, nes darbai pra čiaus prisižiūrėję patėmijame, Į Beje, reikia
primintie, kad 1 Pri‘-S Kalėdas į Marijampolę ir
Anuomet Jėzui žengiant laivėn, operacijai, po kurios pusę kūno rausko kompozicijos, pirmą sykį dėjo eiti pusėtinai.
kad tame judėjime nelabai yra miestas pradėjo vėl pardavinėti “l’b'linkę vienu sykiu parvažiavo
aekė Jį mokintiniai Jo.
ne valdė. Staiga atsikėlė, kad pro-,išstatyta ant scenos. Nusisekė Kevonijos klebonas
tvirtos pajėgos. Ir štai kame svaiginamus gėrimus, kas per 8 iš konservatorijų Varšuvos ir-Pe
Ir šit pasikėlė didis sujudimas cesijoje dalyvauti. Ant galo išgiji- .vidutiniai, bet publikos buvo ma
Kun. Petras Vanagas. priežastis:
metus buvo užginta. Na, tai lie terburgo mokinių apie penkiolika.
ant jūros taip, jog vilnįs dengė, Las Kliaros perpignar; merginOs žai ir toji užsilaikė labai keistai.
Vienas iš jų atsižymi stipriu basią
Kaip visur, taip ir čia, randa tuviai ir naudojasi taja proga —
li Jis miegojo.
Allegany, N. Y.
ifccrganeios džiova paskutinėj sta Norint juokų tenai niekur ne
tai Antanas
si žmonių įvairių skirtingų nuo gena visa burna. Sarmata už tai, kas ^ra retenybė.
Ir priėjo prie Jo mokintiniai dijoj.
buvo, publika visą laiką kvato- Gal nevienas “Draugo” skai- monių, ir kiekvienos nuomonės bet ką padarysi, jie mano kad Vaičiūnas, kurį Varšavos konserJo, ir pažadino Jį,
kalbėdami: Įspūdis ir dvasios pakėlimas mi- j°- Negalima, žinomą, sakyti kad tojas patėmijo kartkartėmis šio
žmonės tveria sau atskirą drau lyg saulė jiems užtekėjusi su, sa-; vat°rijoje vadina Šalia},inu. MoViešpatie gelbėk mumis, žuname. rios buvo neapsakomas.
tai visi taip būtų elgęsis, bet kią ar tokią žinutę iš virš mi giją, ir .tokiuo būdu, skirsto^ liūnių atidarymu.
kosi j“ solisto bals0‘
Ir tarė jiems Jėzus: “Kodėl esavis
dėlto
tokių
nesusipratėlių
bunėto kampelio. Čion atakiai nuo savo pajėgas į dalis. Ir tokios
G. Kadurka.
Atminiau čion apie paskutinį
. _
v
. .... ™
Negalima užmiršti vieno vakaro,
.
te badus, mažatikiai?
Tuomet kftda 30000 keleivių prie žvakių vo gana daug. Pati Opera yra miestelio yra Šv. Bonaventūro
______
teatrališką
vakarėlį naudai ugnedraugijos vos teturi po dešimtį,
ataskėtęs paliepė vėjams ir ju- gvies08 užgiedojo Credo (tikiu) graži, reikia tiktai prie jos pri- mokslainė, tėvų Pranciškonų už arba kiek daugiau narių, kurių
Montreal Oanąd*,
gesių draugijėlės. Pagyvenusiems
rai, ir pasidarė tyla didele.
iprieš
vietą> kur gveng pana taikinti tinkamą
sceneriją, ko laikoma, kurioje yra ir keletas
tarpe dažniausiai net nėra tinka Šiandiena Montrealo lietuviais Amerikoje keistai išrodo, kad
© žmonės stebėjos, sakydami: jjarįja apgįreįškė.
;čionai matėsi stoka. Bet šiaip ar lietuvių. Kaip seniai čionai lie mesnių žmonių, kurie galėtų vesti, net galima pasidžiaugti; ispa- privatinės draugijos ar žmonės
Keksai yra Tas, jog yra Jam pa- Tegul garbė ir meilė prie švenč. taip tai vis dėlto “Vyturėlio” tuviai pradėjo atvykti ir kas iš t(>g <jraugijos reikalus,
lengva auga jų tarpe kultūra ir turi rupinties apie ugnegesių
klusnųs ir vėjai ir jūra?
Panos Marijos platinas ne tiktai Draugiją reikia pagirt} nes ji, jų buvo pirmas sunku pasakyti; Paprastai lietujviai dažniausiai apšvieta, platinas geri laikraš- įstaigą. Keistai ir mums tai išpo visą Prancūziją, bet ir po visą da jauna būdama, suteikia mums bet metams bėgant jų skaičius di yra šiaip pasidalinę: tautiečiai- čiai, geros knygos, vaidinami te- rodo, ir liudėsis ima, kada matopasaulį. (Paimta iš lenk. mėn. daug gražių
pasilinksminimų, dinosi. Šį metą lietuvių iš viso -katalikai, tautiečiai-laisvamaniai atrai, prakalbos, tautiškos dai- me, jog dėl tokios tvarkos tai#
knygutės “Skarb. Wierzących”. Ačiū jai už tai. Lai ji gyvuoja čionai yra devyni: penki iš jų (atsimetę nuo katalikų), ir soci nos įr vaikų tautiniai žaidimai, dažnai ir taip daug eibių žmoir bujoja.
yra Seminarijoj, o keturi — ko jalistai. (Šie pastarieji atsimetę Jeigu rengia liet. vakarą, tai nės pritiria. Mūsų nelaimingoje
SUOLE MALDINGA KELIO Krakow, Styczen. 1914M.r.).
XXX.
M. T.
legijoj.
nuo pirmųjų ir antrųjų). Pas žmonės eina su norui, nes žino, šalyje ne retenybė, kad čieli mieSE Į LIURDĄ 1913 METAIS.
Lik šio laiko lietuviai čionai inus-gi randasi dar vieni, apie ku- kad turės malonų pasilinksmini- štai ugnies sunaikinami ir,į pele
PROCESIJA IR STEBUKLAI.
neturėjo savo kalbos pamokos, bet rinos sunku yra pasakyti, kas per mą. Keletas metų atgal, beveik nūs paverčiami, nes atsitikus ne
Bentleyville, Pa.
„ .
t,
_
Brighton, Mass. Sausio 10 d,
Seniaus Prancūzija skaitoma
°
šiemet, pagrįžus visiems po Ka vieni: tikrai pasakius — žmonės visai nebuvo žinoma, kad Mon- laimei nebėra kas nelaimę prabuvo pirmąją ir ištikimiausiaja &v- J°no seminarijoj buvo spe- Kitokiu darbų šioj apielinkėje
lėdų švenčių — nutarė eiti pas svyruojantieji į visas puses; už- treale buvo apsigyvenusių didelis šalintų, ar nors sumažintų. MūBažnyčios duktė; bet nuo revo'iu- cialiai klierikų iššventimai. šeši nėra, kaip tik anglių kasyklos.
Cijos metų atsižymėjo didžiausia šventinti į kunigus, dn į subdi- Darbai tuom tarpu silpnai eina. mokyklos viršininką, tėvą Fidelį, klausus jų, patįs nebėžinotų, kaip'skaičius lietuvių, o dabar ne tik sų ugnegesių draugijėlės taip
ir prašyti jo, kad jis leistų laiky atsakyti kuomi beesą. Kartais jie Kanadoje yra žinoma, kad Mon- (menkos, J&ip nerūpesningos, kad
bedievyste ir ištvirkimu. Dabar J^nus.
j Alučio ir degtinės mėgėjams užreatyties jau apkyrėjo tas ištvir-i
Šventimus
suteikė O’Cone- stojo tikrai blogi laikai, tečiaus jie ti lietuviškas pamokas. Ką pa rodo save tikinčiais katalikais, trealio lietuviai dideliais žįng- rimtai apie jas ir kalbėti neatsikimas kad Dievo malonė naiudin- llis’ Bostono,
antvyskupis. Šie (alučio mėgėjai) nenusimena, sake tai ^padare. Tam daly tai vėl kartais patįs prisideda prie sniais žengia pirmyn, bet Ameri-!eina. Yra tai ugnegesių karikata, grįžta prie Dievo, kurs jos ,8Ventinimai buv0 delto, kad vys- lieka be duonos kąsnio, bet be kui buvo
išjuokimo tikėjimo, arba nuėję į koj ir Lietuvoj. Čia yra keletas turos. Priežiūrą jų pas mumis
i alaus ir degtinės vis tiek neapsi- kurie nuėję perstatė vlškąjrirši- prakalbas, kur kalbėtojas išnie lietuviškų krautuvių, jiems seka turi magistratas, kaipo miesto
dar neapleido. To grįžimo išrody- Rupijoj trūksta kunigų.
V. eina. Tautų tikrų-tikriausias mi- uinkuk Viršininkas tam visai ne kina ir išjuokia tikėjimą — ten si ne blogiausiai, nes vietiniai valdžia. Bet šitai valdžiai kiti
mui liudija tos iškilmingos kelio
dalykai (dalykai savo kišenės)
iginys. Visų tautų katalikai kol sipriešino ir pavelijo lajkyti lie- ploja delnais.
lietuviai palaiko savuosius.
nės, kas metai atliekamos į LiurBoston, Mass. Bostono dvasiš-'kas priklauso prie šv. Luko pa-.tuvbJ pamoką sykį per savaitę, Draugijos pas mus yra šios: Parapijos reikalai stovi g,erai labiau rūpi, nei prašalinimas ne
dą, kur švenč. Pana Marija ap- .
bet viltis yra, kad ateityj galė- Šv. Mykolo, pašalp., Liet. Pilie- į ačiū darbštumui klebono ir para laimių nuo miesto gyventojų. Pas
nreiškė merg. Bernadetai.
,k°j katalik* ^minarijoj yra 130 rapijos, nors ir neapsieina be kiKliubas, pašalp., Sim. Dau-! pijonų. Čia gyvuoja Dr-ja Šv. mus Marijampolėje vis dar urė
„
. . . auklėtinių: 12 prancūzų, 3 lenkai, virčių. Mat šioj nacijonalizmo ga sime išgauti taukiaus pamokas.
gražus aprašymas o’ios jįeęuvįu jr j vokietys. Kiti vi- dynėje kiekviena tauta geidžia Sausio 17 dieną buvo susirinki- kanto, pašalp., T. M. D. kuopa, Kazimiero, nariu dr-joj yra dido- dai magistrato visi lig vienam
keliones, atliktos praėjusią vasa-1 . ...
turėti savo tautos kunigą. Klebo mas visų lietuvių seminaristų ir S. L. R. K. A. kuopa, SLA. Įkas skaičius ir jai sekasi neblo lenkų rankose, o jau žinoma kaip
si airiai.
rą 1913 metais.
Tautiška mal
seminari- kuopa, ‘Kanklės” — dramat. giausiai.
šitiem ponam rūpi gyventbjų lai
nauja tuom tarpu kunigas lietu- kolegistų,
vienamP. V.
dinga Prancūzų kelionė atlikta
Pirmiaū- giedoriška dr-ja, tarptautiškų šo Taip-pat gyvuoja moterų drau mė Lietuvoje.
vys, nors lietuviu tėra čia vos J08
kles-kambaryj.
praėjusiais metais pragarsėjo ir
buvo išrinktas mokytojas,
Lijaligtų “breneius”, L. S. S. kuo- gija vardu Šv. Onos, kurioje Vėjas dūzgia ūžia, langines
100 šeimynų ir tųjų pačių tarpe riai
k 11 — — — — ■ — — —
z. L. . 1 1-1,
penugštino visas kitas dalyvavu
p. Kudrevienė. daužo, — lietus, pusnys, šalčiai —•
nėra vienybės, kuo gali pasigirti Paškauskas, kuris prabilo keletą pa, ir socijalistų Dramat. Rate- pirmininkauja
siųjų joje asmenų skaičiumi, uolu
kitos tautos. Ta taip reikalinga aodžjy į susirinkusiuos prižade-;^
pasįrašo šitokiais inici- Nors tos draugijėlės nedidelis tai oras Lietuvoje nuo pat Kalė
mą ir iškilme. Tuometinės kelio
lietuviams vienybę ardo daugiau damas pildyti savo priderystę jalais: S. P. L. S. J. D. R. Buvo skaičius narių, bet gali pasigirti dų. Keičiasi dažnai kaip kai-kurionės užbaigimui buvo padaryta
siai “Keleivio”, “Laisvės” išauk tiek gerai — kiek galėsiąs
j susitveręs dar vienas “dramatiš- gera tvarka. Ta draugija dažnai se vietose Amerikoje, pavyzdžiui
procesija, susidedanti iš 50,000 ke
AMERIKOJE
Paskui
buvo
rinkimai
lėti vaikai. Apšvietimas stovi la
nauJŪ kas ratelis”, kuriam niekaip var rengia balius, teatrus ir visada New England’e. Pastaromis die^
leivių, o keturi dideli stebuklai
bai ant žemo laipsnio, išėmus ke viršininkų * ‘ Literetinės Mairo- do negalėjo pritaikinti.... Ne jai gerai nusiseka.
nomis tiek sniego prisnigo, kad
apvainikavo tą atmintiną dieną.
nies Draugijėlės”: .pirmininku žinoma ar jis dar gyvuoja, ar jau
letą
vyrų,
kurie
interesuojasi
Parapijos Duktė.
ir išbristi nebegalima. Bet vis
DRAUGIJOS.
Bet tų dvasiškų ir žemiškų mato
tautiškai* reikalais, dauguma tik buvo išrinktas A. Tamuliunas, miręs. Beje,-dar yra ir'lietuviš
.
ūeRo Lietuvė nepatyrė tų. baise----- -----kuris buvo' jos ūžmanytojas ir
Cleveland, O.
nybių, kuriomis šiaurė apdovano-1
ne turi mus nustebinti, jei mes Pareita vakarą vietinis klebo. kegutę temėgsta ir jai pašvenčia pirmininkas iki šiai dienai, pir kas benas.
visą
atliekamą
nuo
darbo
laiką.
Sausio
11
d.,
Lietuvių
taųlišjo giliąją Rusiją ir beveik perdėbaĮ
Neatsižvelgiant į tokį jau skait
atkreipsime atydą į karštą be nas kun. Vyšniauskas įsteigė blaimininko
pagelbinfaku
J.
MilitfUspsntojo tveriančią tų minių mal- vybės draugiją, kuri dabar išpa- Yra čia ir keletas “cicilikizmo” kas, raštininku J. Svirskas, iždi lių draugijų, kokį turime, dabar kas benas surengė koncertą, ku- visą taip-pat vakarinę Europą
dą. Reikia tą matyti savo akimis, lengva didinasi. Dabar net žmo- platintojų, paprastai pas mus rau ninku J. Tiškevičius, knygium J. nepersenai čia vėl susidarė nau ris gerai pasisekė. Programas su- Petrapilės Mikalojaus gamtiška7
ja vardu: Liet. Sūnų ir Dukt sidėjo iš 10 šmotelių, ir visi iš jų observatorija susekė, kad priežaskad gerai suprasti. Matytis buvo. nės patįs džiaugiasi
ir dėkoja donkakliais vadinamų, pripum Klorius.
puotų
“Keleivio” ir “Laisvės”
gerai atlikti. Šis benas susideda tis pastarųjų snieguotų audrų, baidr-stė; būsianti pašalpinė.
kaip žmonių minios, po keletą ■ klebonui už gerą
užmanymą,
Minėta
draugijėlė
1
turi
savo
plepalais.
Su
tais
vaikezais
jeNaujoji
draugija
17
sausio
š.
iš darbščių
vyrų, kurie daug sįą vėjų ir šalčių, tai buvo du milvalandų klūpančių su pakeltomis ’ Kun. Vyšniaukas
pats karštas
kiuo būdu negalima susikalbėti, knyginei}, bet visai mažą; nes iš m. buvo parengusi balių su “pra spėkų ir vargo padėjo muzikoj kinišku ciklonu, kurie pakilo žiaulankomis be parstojo maldavo bai- blaivininkas blaiv. draugiją jam
jie spiaudo ant visko, kas dora pašaljes knygučių negaunam, tai kalbomis”. Ant plakatų buvo pa- besilavindami. Jie surengė jaunėje ir perbėgo per centralę Ru«šiai Dievo mielaširdystės tiems' atkari
prakilnio, ką gerbė ir tebegerbia tik tas teturime, kurias yra P«- garsinta, kad kalbės vienas Val- trečią koncertą, ir, kaip matytis, į ją pasukdami, vienas t Siberiją,
ligoninis ir vargšams. Kad pa
Parapijos Duktė.
žmonių milijonai. Savo nekultū- tįs drąugai suaukoję. Iš viso paraiso universiteto
studentų. kaskartą vis geryn eina. Būtų kitas kur per Kaspiją Turkestano
vargę sustodavo melsties, tai ku
knygučių tėra į keturias dešimtis. Na ir atvažiavęs “studentas”, geistina, kad benas tankiau tokių linkon. Jie sujudino orą visos Ru
risku,
storžievišku
pasielgimu
tie
nigai iš sakyklos prie uolų pri
Poųuanock, Cpnn.
Labai būtume dėkingi' toms ypa kad rėžė, tai rėžė “prakalbą“ : koncertų parengtų
sijos ir atnešė pašėlusias audras,
kaltos, ragino juos toliaus karštai Čia gyvena apie 250 lietuvių. vyručiai gėdą daro Bentleyvillės
toms
ir spaustuvėms, kurios pa išniekino tikėjimą, iškeikė kuni
lietuviams.
Ištikro,
taip
doriškai
Si-nis.
bet, matyti buvo dar ir trečias
Visą parleidę ant mal- Randasi S. L. R. K. A. 45 kuopa
nupuldyti žmogų, sukvailinti, pa aukuotų keletą knygučių į mū gus, štai tau ir prakalbos! Kaip
ciklonas, kurs iš Norvegijos turė
das, dar ir naktimis melsdavos ir šv. Kazimiero draugija. Randaryti jį kenksmingu visuomenei sų knygynėlį. Knygynėlis ant manoma, tai tas “ prakalbininjo nukeliauti kur į Alpus. Jis tai
Rožancavos bažnyčioje prieš įsta- dasi keletas
“pirmeivių” bet
LIETUVOJE
gali tik žemiausios rųšies raštpa- niekų nenueis, nes jeigu kada kas” ar tik nebus vienas iš “ša
tiek eibių pridarė vakariniai Eu
tytą švenč. Sakramentą. Kiek tai jiems čia nesiseka. Pradžioje šių
laikiai.... Gaila tų nelaimingų lietuvių čionai mažai paliktų, tai kės” kompanijos; nes kitaip do
ropai. Lietuvą, mažai užkliudė
keleivių per dienas nešiodavo Ii- metų pradėjo čia organizuoties
sutvėrimų, tai kandidatai į pa jisai (knygynėlis) bus atiduotas ras žmogus gėtdytųsi panašiai
ciklonai. Nes tik pati Lietuvos
ĮVAIRIOS
ŽINIOS.
goniB iš traukinių prie švenč. Ma- lietuviška korporacija: Turėjo ji
mišėlių namus, arba į kalėjimą. ten, kur rastųsi didesnis būrelis pliaukšti.
Marijampolė d. 5 sausio 1914 šiaurė kiek n«^tėjo, kaip Lierijos Apsireiškimo vietos, o nak- gavo susirinkimą (Sausio 18 d.)
Jog tiesa kalbu, yra gana daro- lietuvių moksleivių.
Ant
galo
tiek
reikia
pastebėti,
m.
(Nuo mūsų koiespendento). ^"8 ir kt Kitur kad ir pasnitisus garbino V. Jėzų švenč. Sak- kame prisirašė 54 nariai. Nutardymų.
Taip
antai
vienas
“
moky

Tuo
pačiu
laiku
buvo
užmegsta
kad
viršminėtą
naujai
gimusi
Neeenai Marijampolėje atsibuvo!?0.’ Vėja8 pabauJ)ė’ bet efb,ų maremente; kad
pavargdavo nuo ta padaryti dešimt dolerinius šetas” norėjo velnią pagauti kūčių 7-toji kuopa L. R. K. Sus-mo. draugija, kviesdama tokiuos “stu laidotuvės a. a. Petro Draugelio,
pridarė.
darbo ir nemiegojimo, tai maty-.rius (pajus) ir visiems pardavinaktį, o kitas dar “mokytesnis” Pirmininku buvo išrinktas J. Tiš dentus”, niekuomet negali tikė
ties buvo, kaip atremdami galvas nėti.
tėvo kun. Vladislovo Draugelio. Po Beilio bylos šities ciklonai
norėjo nušauti savo pačią, pagrį kevičius; pirinin. pagelb. J. Taš- ties sulaukti didesnio skaičiaus
į notos, ar į bažnyčios sienas, nors
Laimingo naujiems biznieriams
Sūnus — kunigas savo a. a. tė išrodo kaip ir naturališkas apsi
žęs iš garsaus lietuviško kliubo... kanskas, raštininku A. Tamuliu- narių.
Dagiliukas.
mažą Laiką ilsėdavos. Kapitonas pasisekimo!
veliui surengė kuoiškilmingiausias reiškimas. Beilio byla buvo neL. Jonas. nss, iždininku J. Klorius, kny
Molherbes, lakiotoj ų oficerius, at..
M. Girinis,
laidotuvės. Mylinti širdis sūnaus menkesnis ciklonas. Jis taip-pat
gium. J. Svirskas.
So. Boston, Mass.
lėkė ant savo lakstytuvo, kad pa
nieko neapleido, kas galima buvo daug visokių pasekmių paliko.
Kewanee, UI.
Čionai
seminaristams
ir
kolegarbinti Šv. Paną Mariją ir užKas sako, kad So. Bostono ka padaryti šiame liūdname jam atsi Laikraščiuose taip ir mirga jos.
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
Cįa yra ne mažas lietuvių skai- gistams yra užginta susieiti, tai
rinšė į ligonių nešiotojų skait
talikiška jaunuomenė nedirba? tikime. Bažnyčia išpuošta, koto- Užtenka paimti į ranką bet kokį
Freeland, Pa. Čionykštė Šv. gins. Gruodžio mėn. 1913 m., ap- seniaus ir lietuviams nelabai pa
lių. Tame laike, kada jau ligonįs
Štai sausio 4 dieną nedėlios va falis gausiai apstatytas žvakėmis, pirmeivišką laikraštį, ypatingai
Kazimiero parapija,
28
metus jankant visą parapiją suradau 160 togu buvo susieiti. Bet dabar
buvo patalpinti aut vietos, drąsus
kare atsibuvo teatras, dainoj, dek žirandolis, lempos, puikų-gėdnlin- galingesniuo8ius rusiškus (žydų
skaitanti nuo savo atsiradimo, famfljjų, 0 8U pavieniais apie 800 gavus pamokas galės susieiti kas
lakiotejas skraidė ant jųjų, kai
lamacijos ir monologai. Padek gą perstatė reginį. Minios žmo pinigais užlaikomus), tuoj pama
rainei,,- Urenk tėmi’
pirmiaU8ia Amerik°je k™9 dūšių. Ne pro šalį priminti ke- savaitę ir beabejonėa, kad ši proga
lamavo O. Višniauskiuitė, Brone nių, o ypatingai mergaičių nešan tai, kad lig šiol neįstengia nusi
bedamas razancių; ligoms temi- igteigė Ketuviai Tegiau josiog H.
jo j«jo skraidymą ir kai jis at- kimag iietuviams buvo nelem- liūs žodžius apie Kevanijos lie atneš jiems nemažą naudą. Dėl Valentnkė, Jonas Vesvečka, ir čių supintą iš eglių šakelių ilgą kratyti intekmės pasilikusios nao
to,, kad nevien tik galės pasila- Vincas Jankauskas. Ant smuikų juostą-vainiką, gražiai prisidėjo Beilio bylos. Kai-kurie priėjo
tokdavo į paženklintą vietą, tai tas; įgalėjus lenkiškam gaiva- tuvius.
1906
m.
29
spalio
nemažas
buvinti
ir pasimokinti savo kal gražiai pagriežė Jonas Meslis ir prie iškilmingo laidojimo. Gedu prie to, kad dabar didesnę dalį
fcngdavo ražančiaus paslaptį ant lui 0 iįetnviams palikus mažu-.................
j« intencijos.
Įmoj> parapija tvanui tapo len- relw .hetu™» nutare c,a tvertl boj, bet galės pasidalinti ir min Petras Mikalauskas, vaidinimas, lingos pamaldos laikė pats sūnus- laikraščio užpildo vien tik bylo
“Nno ausies, lig ausies“; nusise kunigas, du pamokslu parinktų mis apie užmušimus. Taip “BirProcesija buvo labai iškilmin Ikiška; lietuviams dabar regis be parap,ją‘ Per Vlenus metus 8U' timis apie tautos reikalus.
ga. Noelistai 4,000 skaičiuje tu-Į paBakoraa pamokslas kas tregįft8 rinko 15
dolerių ir nupirko Oras nelabai saitas, sniego — kė gerai. Žmonių prisirinko pusė kalbėtojų iškėlė aikštėn nuopelnus žovka” ir kiti.... Net keista ir
J. Svirskas.
tinai ir visi buvo! programų paten velionio. VėlioniB Petras Drauge nemalonu imti juos į rankas. Pa
rijo garbę nešti savo 30 vėliavų; nodėldienis ir metinėse šventė-,lotus Bažnyčiai. Užėjus bloge- pusėtinai.
birro tai leista jiems delei jųjų
Ddmrtinis klebonas yra kun. sn‘ems metams tik po penkerių
kinti. Labai malonu, kad tokie lis buvo gražiai sau užsipelnęs gar lietė jie ir mūsų Lietuvą asm*
pasišventimo ir gailiaširdystės jt Inčiūra, kuris į metus laiko raetŲ nutarta statyti Bažnyčią,
Scranton, Pa.
jauni darbuojasi; per visą kalė bę gero liaudies mokytojo, ir do ūyje gerb. kun. Pranaičio. Žykad daugiaus, kaip 200 sergančių 1 žyruiai papuošė bažnyčiutę ii.Tuojau išrinktas iš penkių žmo- Anglų laikraštis “The Scran dinę vakaciją mokinosi, idant pa ro žmogaus. Į laidotuves susirin duojanti spauda išniekino jį praneturtingų keleivių užlaikė savo virtoms ir vidaus ir
intaise n‘V komitetas vesti tą darbą po ton Daily Nevvs” gruodžio 23, rodyt suaugusiems, ką jie gali nu ko visa artimesne giminė Drau ščiansiais žodžiais ir dar nebegali
1 sau- 'priežiūra kunigo Deksnio iš 1913 m. praneša, kad teisėjas E. veikti. Visas pelnas buvo ski gelių, ne išskiriant sūnų, kurte at užmiršti jo patarnavimo teisybei
Išiomis. Paskui jų ėjo kunigai. L$2,000.00 vertės
vienuoliai ir pasauliniai, gydytojų šio šių metų buvo tų vargonų Spring Vaiiley. Per vienus metus C. Nevvcomb atmetė A. Kriaučiū riamas So. Bostono lietuvių St. vyko iš tolimos Maskvos, iš aukš ir mokslui. Priėjo prie to, ka©
skyrius, ligonių nešiotojai iš visų iškilmingas pašventinimas; daly- pastatyta buvo Bažnyčia ir įsteig no jam inteiktą bylą. Toje by Petro Bažnyčios varpui.
tesnių mokyklų. Keli vainikai toks žinomas priešas katalikų baž
Sausio 3 dieną, subatos vakare puošė grabą velionies. Apie de nyčios kaip Nemojevskis stvėrėsi
luomų; ant galo vyskupas iš Mana vavo iškilmėj 5 kunigai ir dį- ti reikalingi daiktai į Dievo na loje, keletas lietuvių Šv. Juozapo
mus. Viskas tas atsiėjo apie 17 parapijonų, reikalavo, kad baž buvo suareštuoti dvidešimt du lie šimts kunigų dalyvavo laidotu plunksnos, idant apgintų kum
■ešė švenč. Sakramentą, apaiau- džia minia žmonių..
tūkstančių dolerių.
stos 12 vyskupų. Pirmu stebuklu
Pranaitį ir isrodžius jį esant Tun
nyčia būtų atimta nuo katalikų tuviu pulruime, nž grojimą iš vėse.
Jau šiandieną lietuviai kevo- ir pavesta kun. St. Mickevičiui, pinigų. Užsimokėjo po dvidešimt Marijampolėje, kaip ir kituose tu mokslininku h* žinovu senes
buvo tai išgijimas dviejų metų
nečiai išmokėjo apie pusę sko prigulinčiam prie lenkų neprigul- penkis doleris, tie gi, kurie tik Lietuvos miestuose, užėjo dabar Žydiškos kalbos, ir talmndo......
mergelė*, Liudvikos Barbot, ak
Brooldya, M. Y.
los. Lietuviai čia yra karšti ka mingo vyskupo Hodnro. Teisėjas žiūrėjo, užsimokėjo po dešimt do sezonas teatrališką vakarėlių. Taigi po Balkanų, po Beilio by
las nuo užgimimo, tuo laiku, kada
Po šilto
Nenaostabn. Monotoniškame lie los, dabartinės audros — nuosek
vyskupas ii Mans pakėlė ant jos kernos, bet ji užklupo mus kaip talikai, ludįja tam kas nedėldie- bylą atmetė, patvirtindamas kas lerių.
nis
skaitlingas
susirinkimas
į
Šitas
atsitikimas
ir
suareštatuvių gyvenime tokie vakarai la lus epilogas.
Kunvidas.
pirma buvo teismo nuspręsta, t.
monstranciją, mergelė pravėrė | vanagas vištą —- labai urnai,
akis, pagrobė aavo motynos rožanburnos pripratę, Bažnyčią; net paprastomis dieno y. kad bažnyčia turi prigulėta tik vimae pamokys daugelį cicilike- bai svarbią atiteka rolę. Čion ypač
žiu, o kryželį prie lupų prispaudė. vim'škai nesirūpino prisirengimu mis esti po keliolika ypatų ant tom, kam ji bovo skirta ją sta lių; niekur kitur jų nematyti, jaunimas turi smagų.ir dorą pasi- žmogus, kuris visados giriasi iš
Tarp ligonių, laukiančių procesi prie šalčių, todėl, kada 13, o ypač mišių šv. Tiesa, yra čia ir nebe tant t. y. garbinimui Dievo pags* kaip tik pui ruimuose, arba ga linksminimą. Šiais vakaram Ga- save gudrumu, niekados nepaini
jos, tuojaus atsitiko antras ste- naktį iš 18 dienoo 14 šaltis ste katalikų apie 5 arba 6 ypntas, Rymo katalikų bažnyčios reika liūnuose. Ten jie praleidžia va- biją, Žiburys ir kitos draugijos
j°K
maža kam tėra žmo
kurie
labai
norėjo
sudrumsti
vsakarus
su
keiksmais
ir
net
muš
i
zn
,
ia
i
sulaiko
jaunimą
nwe
ištvir
lavimą.
TeilįiėjM
teip-pat
patvirbuklas: mergele J. Gauthey, jaunwt g uipanų
mas.
D. H.
kas
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Diivaia

Sausio (Jan.) 29, 1914 m.

CHICAGOJE.

augėto civilizacijos laipsnio. Taip šviesą saulutę, patekėjusią ant
pat prašau visų, kurie suprantate mūsų tėvynės dangaus.
tos draugijos vertę, kad maloniai
S. BugnaviČius,
teiktumėtės išreikšti savo nuo
“Lietuvos Vyčių” centro rašt.
mones per laikraščius.
Mano nuomone “Lietuvos Vy Draugijos reikalais, turinčiais
čiai” labai brangus yra Lietui- sąrišį su centro raštine prašau
vos ateičiai visų pirma štai del- kreiptis šiuo adresu:
S. BugnaviČius,
ko: visi gerai žino, jog kiek
Bos 251,
Lewiston, Me,
vienas žmogus, kufis turi daug
Haiti salos sukilėliai išrenka pinigų, ar šiaip kokių kitų branDIDYSIS ĄŽUOLAS.
gumynų, visados turi būti at Ant kalnelio, prie giružės
prezidentą.
sargus, kad kokis nedoras žmo
Port au Prince, Haiti. Pasekė gus ,arba plėšikas neapkrausty- Stovi ąžuol’s djdis!
jai Gen. Paul, sukilėlio vado, tų jo kišenių. Jis gerai žino, Trejus amžius yr’ praūžęs
aprinko jį salos Haiti prezidentui. kad kiekvienas brangumynas tu Daug vargo išvydęs.
!
Jis jau turįs gerai surengtus su ri nemaža priešų, kurie prie kiek
J915 met, įmokėti fondan, jeigu
w..hingtono
valdžiai 11. Būrin, ......................... 39.405
Tokie komitetai
kaikuriuose
Liūdnai
verkia
jisai
vienas
kilėlių būrius, kurių tikslas su
BUBinnka paaižadėjim, ant 100..Įpriež
darbdaviy Bauvalę. ]2. Vengt, ..................... 33,561
Amerikos miestuose senai ran- imti legalį prezidentą Jentą Ores- vienos progos stengiasi jį pagau Brolių milžinų
000 — šie kunigai:
...
Antras kalbėtojas N. N. studen- 13. Skotų ....................
32,434 I darni,. Austrijoj
ti. Taip-pat kiekvienas žmogus, Ilgu būti čia per dienas
bene bus tik
te.
į
Kun. Al. Skrypka 300 r.
tas, kalbėjo apie išsivystymą pre- 14. Slavokų .................. 29,094 pirmas.
rengdamas tolimesnėn kelionėn Atskirtam nuo jų!
Kun. K. Skrypka 300 r.
kybos bei prainonijos. Ant galo 15. Prancūzų ............... 26,-509
jeigu jis turi su savim brangių
I
Kun. A. Ežerskis 300 r.
trumpai paaiškino apie socializ- 16. Lietuvių ............
25,529 Taunton, Mass. Nuskendo vai Per klaidą vos nenumarino savo daiktų, kaip jis rūpestingai pri Nuo audrų vėjų baisiųjų
Kun. M. Krušas 300 r.
vyrą.
18,746 kas. Gruodžio 28 d. buvo nemą. Nusiskundė, kad socializmui 17. Holandų ir FleThų
sirengia, apsiginkluoja lazda ar- Seniai jau išgriuvo,
Kun. Zaikauskas 100 r.
nekaltai yra užmetinėjama be 18. Meksikonų ............... 15,495 laiminga diena lenkų šeimynai, Passaic, N. J. S. Ferra bėgo ba šaudykle, kad ištikus kokiam Nuo kirvių žmonių piktųjų
Kiti kunigai jau ankščiau yra 'dievygtė ir doros naikinimas. Tai 19. Ispanų ...................
15,017 Karolevski. Jų sūnus Stanislo 4 mylias iš Lodi į Dundee Lake, Pavojui galėtų atsiginti. Bet jei
Daugelis pražuvo.
pasižadėjimus padarę.
20.
Finų
......................
14,920
vis esą kapitalistų šmeižimai.
vas 13 metų, iš šešių vyriausia, kad išgelbėti nuo mirties dirban gu kam prireikia eiti tokiuo ke
I
Nes socialistu galįs būti kiekvie 21. Rumunų ......... ,........ 14,780 bečiaužydamas prigėrė. Jis išbė- tį dirbtuvėje darbininką. Jam liu, kuris veda per girią ir jeigu Šlama Didis Ąžuols gailiai
Abrakam Lincoln Centre sve nas nepaisant kokio jis yra tikė- 22. Portugalų ............... 14,631 go ant ledo pasičiužinėti, bet tentai ir pasisekė. Štai kaip buvo. žino, (kad toje girioje slepias Žvelgdama ant laukų,
11,852 nelaimė jo laukė. Lede bu,vo Darbininko F. Godolen žmona nedorėlių būrys, kurio nevienas Kur svyruoja rugiai dailiai
tainėje kas panedėlis tyrinėjama jimo. (Tik kažin kodėl socijalistai 23. Čekų, ir Moravų
Chicagos ateiviai. Viena vakarą taip uoliai ir veikiai bedievina 24. Japonų .................. 11,672 žuvininkų iškapotos ekėtįs; į vie-į dėdama vyrui pietus per apsi- Jau buvo užpultas ir apiplėštas, Ant brolių kapu!
tyrinėja vieną kokią tik tautą, savo pasekėjus? Red.). Dėlto kad 25. Bulgarų, Serbų ir Juodną iš jų čiužinėtojasinkrito. Iki!rįkimą supylė kavą į bonką, ku- tai ar beatsirastų tada nors vie
Sausio 26 d. buvo lietuvių va- į socijalistų programas pripažįst a kalniečių .................... 10,083 jį išgriebė išėjo koks pusvalan rioje buvo nuodai. Ji tą patė- nas tokis drąsuolis, kuris vienas Spaudžia, slegia — medžio širdį
karas. Kiekvienos tautos vakare pilnai sąžinės liuosybę. (Tik be- 26 'Sirijonų ........,.......... 10,019 dis. Ištraukė negyvą.
mijo, kai jau vyras buvo išėjęs, drįstų eiti tuomi taip pavojingu Praeitis sunki,
dieviams,
betone
krikščionims.)
27.
Afrikonų
(juodųjų)
9,734
svarbiausią vietą užima tos tau
Pamokinimas tėvams, kad ne- bėgo greitai pas kaimyną, Ferrą, keliu, be baimės, jog neliks už Audra baisią; — greSint girdi,
9,554 reikia leisti vaikų, kur tik jie už- kuris nieko nelaukdamas bėgo ir pultas ir nuskriaustas?
tos kalbėtojas. Lietuvių vakare Trečias kalbėtojas kalbėjo, 'apie 28. Armėnų ...................
Ir mirtis arti!
/
6,121 simano. Nelaimė visur gali at-Įapie ta pranešė nieko nežinan Be abejonės kad ne, bet kiek .
kalbėjo Dr. A. Graičunas. Jis sa darbininko gyvenimą. Priminė 29. Kubiečių ..........
Girios Duktė.
vo kalboje piešė lietuvių kilmę, Rusijos revoliuciją, Rusijos durną, 30. Dalmatų, bosnij iečių,
sitikti.
P. V.
čiam apie tai darbininkui. Ži vienas ieškotų sau kelionės drau
hercegoviečių .......... 4,775
gyvenimą kaip čia Amerikoj taip ragino šelpti aukomis politiškus
noma, jis tos kavos negėrė. Jo- gų, kurie sykiu su juora keliautų
ir tėvynėj. Po kalbai buvo klaui- .kįalinius, pašiepė išpažintį, dūšios 31. Velšų .................. .
3,922
je būta tiek daug nuodų, kad ir su didžiu noru prisidėtų prie
Bomba konservatorijoj.
simai. Senai mums reikalinga tei- išganymą ir peklą, (vis tai iš di- 32. Kynų ...................... • 3,487
Glasgow. Škotijoj. Didelė kon-į būt užtekę nužudyti dešimti žmo- geros draugijos keliaujančių, nes
Brockton, Masz.
3,409 servatorija, kuri stovėjo botani-jnių.
singai supažindinti lietuvius su delio gerbimo laisvės sąžinės). 33. Ispanų (amerikonų)
būryje drąsiau keliauti, užpuo Vakaras. Gruodžio 30 d. atsibtf*
2,302 kos darže ir žinoma kaipo Kibble J Atsargumas visur reikalingas. lus nedorėliams būtų galima gin
Katalikų gi kunigus išvadino ca- 34. Vakarų indiečių ....
kitoms tautoms.
vęsvęs, jaunimo vakaras buvo la
Taip-pat
teko
pipirų
35.
Turkų
.................
?.
2,132
ro šnipais,
ties, o ir užpuolikai būrio nedrįs bai įspūdingas iš dviejų atžvilgių.
tų užkabinti.
Nedėlioję sausio 25, šv. Jurgio ir mūsų. Chicagos laikraščiams, 36. Iš Rytinės Indijos
Viena, kad tai buvo pirmas jau
37.
Koriejiečių
...............
.
74
dėlto
kad
jie
visi
į
vieną
dūdą
svetainėje buvo parengtas gra
Taigi broliai ir sesers mato nimo vakaras Brocktone, o po
žus vakaras. Jį rengė šv. Pet pučią ir esą didžiausi darbinin 38. Nuo salų Ramiojo Van
te, kaip žmonės turiedami tur “Vyčių” skyriaus vardu ir vi
27
ronėlės dr-ja. Vaidinta “Gudri kų priešai. Ir visa burna šaukė denyno ........................
tus juos saugoja. Tiesa, mes pi soj Amerikoj. Antra, jo progra
našlė”. Vaidinimas kaipo ne prisidėti prie įsteigimo socijali- 39. Kitų visokių ............. 3,522
niginių turtų neturime, bet mes ma buvo labai indomi ir naudinspeeijalistams, galima sakyti, nu stiško laikraščio Chicagoje, nes
turime turtą, kuris brangesnis ga> Programos turinys buvo įvaiviso
1,427,227
sisekė puikiai. Patėmytinas vei jie negalį pavartoti sakyklos agi
yra už auksą ir visokius kitus, rus ir puikus, o veikėjai dar įvai
nieji mano draugai! Štai jau ir
AMERIKOS LIETUVIŲ
kėjų geras rolių mokėjimas, kas tacijai, kaip tai darą kunigai.
mes jaunuomenė susilaukėme sau kokie- tik galėtų būti, o tas bran resni. Daugiausia veikė jaunimas.
JAUNIMAS.
Antįs grįžta į šiaurę.
ne visada pas lietuvius atsitin Ir be svo laikraščio negalį apsi
gumynas yra Dora, be kurios I Pirmsėdis Brocktono “Vyčių”
Lietuvos Vyčių” draugijos, ko-|
Europoje siaučia baisus šal Dar aš jaunas esu, jaučiuosi “
ka. Režisavo J. Zolpas. Žmonių ginti nuo jų.
kios mes lietuviai dar ligšiolai mes sav° kultūros />okiu<) bQd« skyriaus, J. Ramanauskis, atidaprisirinko daug. Po teatro šo Per visą tą laiką “Šakė”, “Lie čiai, o Amerikoj išrodo ant pava- esąs lietuvis. Bet kai pažvelgiu neturėjome; apie kurią jau pla-PakĮhl- Todėl do- rė vakarą, prakalbėdama į skaitkiai.
tuvių Žurnalas” ir kiti raštpalai- sario. Būriai ančių buvo ma- į save, apsidairau aplinkui, ne čiai buvo rašyta “Drauge” iri” kultIr08 darbe yra daag lingą minią pasveikinimo ir jos
kiai buvo brukte brukami publi- tomi praėjusią sąvaitę beskrajo- matau Lietuvos jaunimo; nebe kituose laikraščiuose, todOri
,lr “
be,ku; skaitlingu atsilankymu gerėjimos
savos kalbos, nenorime
Aušros” mokyklfi ir knygynas kai pirkti. Ant galo studentas Jant ant ežero Michigan. Pauk- mylime
žodžiais. Savo kalbą užbaigdažinoti, kas tai “Lietuva”.
Su itikiuos , jog ji neliko jaunuome- i"08' “ P“lgal “f“ a 1 1
ščių žinovai sako, kad jos skren
N. N. skaitė apie Materiją.
pereina į privatines rankas.
tėveliais nenoromis dar pašne- uės nepastebėta. Bet nevienas :a"«atyn- P^B^nu Salime pa. mas perstatė vakaro vedėja P,
dančios į šiaurę iš pietų. Gal
įimti senovės Rymionis, kurie ga- A. Virmauskį. 2. F. A. VirmansPraėjusios petnyčios vakarą at Ar bereikia aiškesnės veidmai- tai bus pavasaris.
kam lietuviškai, atsakom “taip, gal dar abejoja, ar tikrai jau
kis, pusvalandį pakalbėjęs apie
sibuvusiam susirinkime išsiaiški-^ybės? Neprisipažįsta esą bediearba ne” ir tisą beveik mūsų toji draugija gyvuoja! Nevienas aa bnv0,
1 — ._•--■. »'-■
no, jog Aušros knygynas ir mo-via’s> ° tuo tarpu per tą patį vašneka. Mokykla, kurią lankau, gal taip-pat klausia savęs: ko- vergų, bet kad nupuolė doriškai, stiprumą’ gabumą, ir reikalą viePriviso vilkų.
kykla (3149 S. Halsted Str.) ne- karą prakalbomis ir raštais betai lietuvių parapijos įsteigta; kia-gi bus nauda iš prigulėjimo tai turtai netik nepadėjo jiems nyties ir lavinties.
3. Vietinis
Paryžius.
Ilga
šalta
žiema,
gali apmokėti savo skolų. Nutar- dievybę išsijuosę platina. Ar nečia mums apie Lietuvą tėvynę į tąją draugiją?
kelti
aukštyn,
bet
įstūmė
juos
choras,
p.
V.
Juškai
vadovau
tą viskas likviduoti. Mokyklą ir atsibos jie nors sykį lietuviams, ypatingai vidurinėj Prancūzijoj aiškina, liepia mylėti savo prabo Nauda iš “Lietuvos Vyčių’* į pragaištį ir iš galingos Rymiojant, linksmai ir puikiai padai
vilkus taip išalkino, kad jie bū
knygyną paima į savo rankas p.
P• Cibulskis.
čių kalbą, bet mes neklausom to, draugijos pasirodys tik ateityjee nų tautos liko tik vienas atmini- navo. 4. Jauna mergaitė, vieti
riais pradėjo eiti iš girių. Vie
V. Mišeika, dabar esantis knygy
ir savytarpėj tik angliškai ževe-1 Šiandieną mes ją tik numanyti mas.
nio “Vyčių” skyriaus narė deknas jų būrys apniko mažą merno ir ...
mokyklos . vedėjas. .Viskas , M*1*® čia iš Paryžiaus atvažiaeinančią į mokyklą ir su- ruojam, ir juokus tik darom iš ir nujausti galime. Kaip sėjėjas, Dora, būdama didžiausiu už bernavo, “Negerki Jaunime.” 5.
bus veikiama 30 paties bet ne
daUėg dalykų rinkėjas ir ga- draskė taip> kad rasta tik keletas Lietuvos. Bet kur nėra mokyk kuris išskinęs kelmus ir padaręs viską brangumynu toepalygina- i p. J. Juškaitis jausmingai pakal
usros var u.
bus vaizdų piešėjas Petras A. kaujų Medžiotojų būriais ren- los su lietuviška kalba, tai daros kiek purios žemės, meta į ją niai daugiau turi ir priešų. Be !bėjo apie Lietuvos praeitį, priroTo viso priežasčia yra visuo- [Grosą. Jis buvo atvažiavęs išsta- kasi ten ir §en> kad tik apgisau. 'dar blogiau! ten jau jaunimas grūdus, paklaustas gi kiek daug maž ant kiekvieno žingsnio gali- Idinėdamas, jog lietuvių Jaunuo
visai nebežino, kas tai prabočių tikisi turėti naudos iš to pasėlio me sutikti doros priešą, kuris j menė neturi sarmatyties iš samenės šaltas atsinešimas į tąją tyti savo rinkinius parodon prie goti QU0 hegeįstįnų svečių,
žemelė , brangi Lietuva. Mus — beabejonės pasakytų, - kad jprigidengęg apg^iį^i net ap- ivo probočių. 6. J. Piščikas, vieįstaigą, nes jį nors iš dalies ir Marshall Field & Co. krautuvės
dar dažnai skandina patįs mū nežinąs, nes tai yra Dievo valio švietos skraiste, kalba mums ir tinio “V.” skyriaus narys pa
buivo visuomenei naudinga, bet
Raupai bus išgydomi.
kaipo vienpusiška ir nepilnai
Vaikas užmušė savo brolį.
Berlynas. Raupai viena iš ne- sų brangieji tėveliai, jei su mu je.
bruka vardan broliškos meilės deklamavo “Girtuoklis ir Degti
pakakinanti lietuvių reikalus, ne šešiolika metų S. Beville, giv. daugelį0 ligų, kurios ligšiol buvo mis šneka visad angliškai; ten Vis dėlto tas sėjėjas sėdamas savotišką kultūrą, o spiaudo ant ti nė”. 7. Choras dar surėžė dainų.
galėjo ingyti sau prijautimo.
1509 E. 75 gat. pasisakęs, kad laikomos neišgydomomis, sako jaui visai žųsta lietuvių jaunimas nenustoja vilties sulaukti iš sa kėjimo, kuris jog tik" ir yra do 8. Kun. Grasnickas kalbėjo ant
Ausros 1 kuopa, kuriai tas e8ąS jg m išsiėmė leidimą laiky- būsią išgydomi. Klaipėdos rau- anglikų banguose. Paklauskim vo darbo naudingo vaisiaus. ros pamatas.
temos “Jaunimas —ažuolas-vieviskas prigulėjo dar gyvuosiant, įį muškietą medžioklei. Aną puotojų ligonbutis išleido dvi li- dar savęs, ar daug mūsų bro Taip-pat ir mes turėkime viltį, Ir kadangi mes broliai ir se- nas iš stipriausių medžių mūsų
man0 draugai eSa- liet. gojaus.” 9. Kita “V.” sky
----------dieną, jis, beeidamas su muškie-! gOnj kaipo išgijusias. Tas būtų lių ir seserėlių lietuvišką skaito kad iš “Lieuvos Vyčių” bus
laikraštį.
Juk
tai
tiesa,
kad
mes
Lietuvai kuodidžiausia nauda. Ji mg kaip tfe keleiviai> kurie ke. riaus narė, Ramanauskutė, pa
Į Chicagą parvežtas B. Tara- tu, pasitiko du jaunu savo drau- didelis žingsnis pirmyn medicilietuvišką
raštą
paliekame
mū

priderės ypač nuo dviejų dalykų: liflujame per gyVenimą lyg per sakė eilės, “Gražybė Lietuvos”.
pauskas, kuris prieš keletą sa- gu Vincą ir Joną Berg, vienas n08 moksle.
Gydimo būdas tesų
tėveliams,
o
patįs
griebiamės
nuo
pačios jaunuomenės darb- tą
kurioje 8,epiasi daugy. 10. O. Kašėtaitė, šito susirin
vaičių užmušė Juozą Noreiką ir 12 kitas 10 metų. Su jais be- bėra dar laikomas slaptoje. *
už
angliškų
laikraščių.
Išmirs
štumo ir savo draugijos pamylėmūsų jaunystės turto — “do- kusio jaunimo raštininkė kalbėjo:
išbėgo net į Bayonne, N. J., ka- šnekėdamas pasistatė prie medžio
mūsų
tėveliai,
aiškus
dalykas,
jimo, o taip-pat nuo Dievo Pft-'r08” priešų, taigi norėdami ją “Kuo amerikonų jaunimas ge
me. ir suimtas. Apie jo suėmimą muškietą, kurį vyresnis brolis
Nelaimė ant geležinkelio.
mūsų korespondentas P. Š. iš paėmęs, netikėtai iššovė tiesiai Jackson, Mich. Susitikus pa- bankrūtysis ir lietuviški laikraš dėjimo.
apsaugoti įr turimę rišties į doras resnis už mus”. 11. Kl. Vaičiūnas
Bayonne, N. J. taip rašo: Ben jaunajam broliui į galvą. Nuo to sažiriniui su prekiniu trauki čiai, mes tik lietuviais beliksime Mes dar turėsime laužti kel- organizacijas, o tokia tai ir yra Įkalbėjo temoje — “Vienykimes
Tarapauskas atėjo I J. Cipinskio'jis tuojau įr mirė. Šovusia bro- niams, susidaužė keletas vagonų. iš vardo. Skaudus tai likimas.
mus, rauti usnis ir visokias pikt- ‘‘Lietuvos Vyčių” draugija”, Į ir laikykimės susivieniję”. 12.saliūną ir sužinojęs kur gyvena lis persigandime metė šalin muš- Užmušti penki žmonės ir sužeista Ei, broliai, seserytės, sukruski- žoles, kuriomis mūsų tautos dirva kmrios užduotis yra saugoti jau Duetas — p. V. Poška su M. Raime bent kartą, padarykim savo taip apsčiai yra užžėlus. Mes nimo dorą, platinti apšvietimą ir paitė. B. M. A. Norkūnas “V.”
p. Bauba, nuėjęs jį atsivedė atgal ketą įr lyg apmiręs stovėjo ant dvidešimtis.
'galybę,
— iš širdies pamylėki aiškiai matome, jog dalis mūsų prirengti mūsų tautai gerus dar- pirais, kalba. Jaunime, Lietuvos
ir pradėjo “boles” lošti Saliu- 'vietos iki pro šalį einantieji jo
me
Lietuvą
stengkimės gražiai jaunuomenės, netik ką nieko ne- bininkus. Būdami tos draugijos gėlė, žydėkie”. 14. O. Kašėtaitė
nininkas nugirdęs vardą “Benį”, nepamatė ir nepašaukė policiją,
Gyvas siuntinys.
skaitykime veikia, kas pakeltų mūsų kultu- nariais, mes jausimės drąsesni,;dar padeklamavo
apie kurį buvo skaitęs tūlame lie- Tėvai turi geriau prižiūrėti sa- Hoųuiam, Wash. čia krasinin- lietuviškai šnekėti,
“Dirbkime”,
lietuviškus
raštus,
štai
“Drau- rą, bet dar atkakliai kovoja ir nes toji draugija bus mums kaipo 15. Kun. K. Urbonavičius džiaug
tuvių laikraštyje, pradėjo klau- vo vaikus.
kas atvežė siuntinyje linksmai gas” atveria skyrių “Mūsų Jau
sinėti, iš kur jis atkeliavęs ir
besispardantį kūdikį. “Siunti nimas”. Atydžiai sekime jį, ra stengiasi pakenkti mūsų kultu- ramstis kelionėje, kuris neduos damos iš įspūdingo vakaro ir ste
pradėjus kalbėti apie užmušimą,
nys”, kuris svėrė 20 svarų, bui šykime į'jį apie savo reikalus, ros kilimo apsireiškimams, šmeiž- mumg paslysti, suteiks mums drą- bėdamos iš mūsų jaunimo talen
jis pradėjo maišyties. J. Cipinvo išsiųstas susirgusios motinos tarkimės savytarpėj lietuviškai dami tikrus mūsų kultūros dar- 808 atsispirti prieš visokius už- tų, savo kalbą užbaigė minėtiną
“Vyčių” vakarą.
skas davė žinią vietiniai polici
tūlam giminaičiui. Tolumas nuo šnekėti, nuoširdžiai pamylėti Lie bininkus, o kovodami iš visų puolikus.
Dailiai Pasidžiaugęs.
jai kuri suėmus ir atgabeno į
Stoja prieš ateivių įleidimą.
jiegu
už
kokias
ten
žydelių
pra-Į
T
a
jgi
į
vienybę
visi!
Telkimes
vietos siuntimo iki Hoųuiam yra tuvą, brangią mūsų prabočių ša
manytas idėjas.
Chicagą.
Indianapolis, Ind. United Mine apie 60 mylių. Ko dar neišsi
prie “Lietuvos Vyčių”, ir apsi- z
Laimingas.
lelę: nežūsime tada anglikų ban
Workers of America priėmė ęe- manys amerikonai.
Žinoma, nestoka mums ir gerų ginklavę stiprybe, dorybe ištver- — Kaip sekėsi tamstos vyrui
gose, bet būsime ir būsime vi
Nudegino merginą.
.zoliuciją, kad būtų užginta ateinorų jaunimo, kuriam rūpi tik- me ir šviesa žengkime tikru ir tie- medžioti:
sada lietuviais.
Pu A. čiapo, 4501 So. Wood via™ *”«« Į Am"ik’ iki ™*
ras mūsų tautos pakėlimas, jos gju krikščioniškos kultūros keliu, — Puikiai! Ar dar tamsta neGraikijoj žemė dreba.
Pumpurėlis.
gatv. nuo senai gyveno Leonora darbln“ka'’ kur,a dabar ’a,M- Lepante, Graikijoj.. Sausio 23
kultūra, gerovė ir dėlto tikima- neklaidžiodami kokiais šuntakiais, girdėjei ?
čioja
be
darbo,
negaus
užsiėmisi, jog tie visi noriai prisidės prie Netolimoj ateityj, gal prasidžiugs
— Ne, kaip ten atsitiko?
Vensloviukė, 20 metų amžiaus ir
" d. čia jaučiamas buvo žemės dreŽODIS
JAUNIMUI.
“Lietuvos Vyčių” draugijos ir magų „eios, kada pamatysime — Sugrįžo gyvas .
prieš keli,s savaites tuose pst ”10- Toji resoliucija. yr. svsrbi
nuo kurio daug namų
namuose apsigyveno vyrukas Al.
,a
vienos
*'sugriuvo. Lepante yra tai mies Atsiradus “Drauge” Jaunimo nesigailės jos išplatinimui, dar-'
Priianskis. Jis pradėjo minėtai džiau8i’ A'”«ik«» org.uiz.cijj
telis netoli nuo Corintha, turin skyriui, iš kurio smagiai skaito bo ir jėgų.
merginsi pirities, jinai gi kokio, kur“>Ja priguii tokatanė,., darb.tis apie 3000 gyventojų.
, me straipsnelius apie mūsų jau Todėl kviečiu visus gerbia DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONE ĮSTAIGA.
ninku. Tik kasžin ar kas jų re
nuomenę, gyvai kalbančius ir ra muosius lietuvius inteligentus,
tai priežasties dėl ei nuo to atsi
zoliucijos klausys.
ginančius, mŪRų jaunuomenę prie kuriems rūpi mūsų tautos švie
sakinėjo. Už tai jis nusprendė
PavelkslingM kalinys.
darbo, o ypatingai organizuo- sesnė ateitis prisidėti kiek galint
atkeršyti. Palaukęs prieangyje
Summit, N. J. Čia buvo atsi
ties
į kuopeles ir rišties visiems prie šios draugijos išplatinimo,
Bevaikiams
nėra
balso.
jos pareinant iš darbo, užgesi
tikimas, kuris parodo, kad ir praTuri Vilniuje ūkio mašinų fabrikų ir sandėlius,
no žvakę 7r praeinant pro šalį Otawa, Ont. Konservatyvas at sikaltielių galima pasitikėti. Po- į vieną jau gyvuojančią jaunuo nes kiekvienam gali būti aišku
apdovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro
pylė jai ant veido sieros rūgštį stovas Kanados parlemente, E. licmonas pasodino kalinį į tram menės draugiją “Lietuvos Vy kad tiktai jaunuomenė gali bū
medaliais, norėdama padidinti fabrikacijų,kviečia
(vitrijolių) kurios jis turėjo pil T. Lewis, įneša į šalies kongresą vajų, įdavė jam reikalingą mo čių”, tuo padrąsintas pasiryžau ti mūsų ateities viltis. Apie tai
pratarti
kelis
žodžius
į
gerbia

aiškiai liudija, kitų kultūringų
ną nuo pieno bonką prisipylęs. bilių, kad turi būti duotos tiesos kesnį ir prisakė važiuoti ElizaAmerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).
Nuplikino veidą, rankas, teko ir moterims balsuoti, bet tik tos te- bethan į pavieto kalėjimą. Jis mąją Lietuvos jannuomenę ir tautų istorija, kaip tai vokiečių
Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 56,
akims, daktarai sako kad vargiai1^ balsuoti, kurios turės vai- liepė kalėjimo užvaizdai pasisa pasidalyti savo mintimis, kurios ir kitų, kurie šiandien turi gana
man
iš
krutinės
veržiasi.
“VILUOS” Bendrevei.
skaitlingas jaunimo organizacijas
iiliksianti ne apakus. Piktada- jkus. Anot jo “Neturi vaikų — kyti, jog jam reikią išbūti ja
Brangus
broliai
ir
sesutės,
j
su

ir
ačiū
joms
šiandien
stovi
ant
rie suimtas.
neturį balso”.
me 20 dienų.

11 sausio buvo socijalistų va Atkeliavo pusantro miliono atei M. Ilanlon, kalinys, padarė
karas ant West Sides p. Gavrilavių, per vienus tik metus.
taip, kaip jam buvo įsakyta, nu
vičiaus svetainėje parengtas L. Washingtono valdžia praneša, važiavo paskirtu laiku ir ant
Lietuvių švietimo fondo rėmimas. S. S. atminimui kruvino nedėlkad laike vienų metų iki 30 d. paskirto laiko užsidarė į kalėji
Sausio 21 dieną pas kun. Al. dienio. Žmonių buvo pilna sve birželio 1913 m. į Jungtines Val
mą.
Skrypką l uvo Chicagos provin tainė, mat inėjimas buvo dykai stijas atkeliavb štai kiek ateivių.
cijos lietuvių kunigų susirinki Kalbėjo net trįs kalbėtojai^ 1. Italijonų ................. 305,281
mas. įslinkta nauja valdyba Protarpiais buvo deklamacija ir 2. Lenkų .................... 185,207 lieškos sava mokiniams tinkamo
darbo.
šiems 1914 metams, tartąsi apie dainavimas.
3. Žydų ....... .......... .
105,826 Vienna. Austrija. Valdžios pa
“Draugo” reikalus ir prie progos Vienas iš kalbėtojų trumpai, bet 4. Vokiečių ................. 101,764
augusiems mokyklos tveria speci
iškeltas . klausimas
. *apie
. .. prisidė.
gana aiškiai atpasakojo žudynes 5. Anglų .................... 100,000 ali komitetą, kuris rūpinsis pa
jimą pne Lietuvių Švietimo fon. Q
innAnn /rr • • , y».
žmonių 9 sausio 1eterburge re 6. Rusų ...................... 58,380
do 100—100.000 (Kairiūkščio su voliucijos metais. Toliaus kal 7. Skandinavų ............. 51,650 ieškoti baigusiems mokyklą mo
kiniams darbą. Tas komitetas
manymas). Nutarta remti fondą bėjo apie baisų Cąlumet, Mich. 8. Airių
48,826 stengsis ištirti įvairias darbo rei
ir kau nutarimas neliktų tik žo- varį0 kagykių streikierių p adėj i- į 9. Kroatų ir Slavų
44,754
dz'a“ - pažadėjo iki 1 sauuo
k nurodį reiktlą
!,„ Gr>ikl| ..................... 40933 kalavimo sąlygas ir kiek galint
patarti jauniems darbininkams.

Crystal rūmai sudaužyta į tūk
stančius šmotų. Ją sudaužė
sprogstanti bomba, kuri, mano
ma, buvo padėta kokios nors sufragistės. Konservatorijos sar
gas prieš pat sprogimą nukirpo
knatą kuris buvo pritaisytas prie
kitos ten pat padėtos bombos.
Vos jis pats ištrūko nuo mirties.
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dančių kiekvienų prakilnesnį dar “Kas link So. Bostono, tai čia
Turime jau net tris, rodos, or- bų, užmanymų, ir šmeižiančius katimi
pralobti.
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riškai ir jie, kaipo iširusios kul- nesutikimų tarp lietuvių katalikų.
socijalistų spėkos kas dienų vis žodžio prasmėje chamizmas.
(anuacijas, įsteigtas su. tikslu,taiįkus veikėjus, pirmoj vietoj, auga”. Kaipo prirodymų tų so-j Kad jo nemaž yra rusų visuo- nU8 raatb o ne vargus. Todėl at- tūros žmonės vis nyksta ir tirpsta L. R, Katalikų Federacija tevieelpti imigrantus.
ei liausi e žinoma, v,Priešais
tuos1 cijalistų “spėkų augimo” že- menėje, išparodė tai Merežkovs-valiavę dažnai sėdi ir laukia ge- svetimtaučių
bangose.
Keikia jnija visas gėrusias mūsų pastankunigus.
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.
,
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Dr jos pirmininkas p.^Jankus ta Ieškoti kitų tinkamesnių vardų, socijalistai vaidino “Marijų Mag- no. Lietuvoje apie
chamizmu, s*° darbo. Sykį teko girdėti ūki- kolionijų vos pusktAvirtos mokyk- eijas. “Draugas” gi kaipo Fededraugij* turinti jau o800 narių, kaįpo. pažanga, pažangiu is, pa- dalietę”, tai tiek svieto privažia- kiek žinau, nieks da nėra kalbė- niu^ų kalbinant vienų dar ncse- los tėra su lietuviška kalba, racijos organas tebūnie visuomet
mokančių po 0 centų. Draugi- įaugįnjuka8 arba progresas, prog- vo, kad prie teatro užsikimšo gat- jęs, o tuo tarpu to chamizmo pas na* atvykusį iš Lietuvos vaikinų (Philadelphia, Pittsburg, Mount
pastangų ir siekinių išreiškėja vedamav*8®1
bepartyv’ kai, resj8(as Amerikos laisvamaniški vė, sustojo
gatvekariai. Apie mus ar nebus tik daugiau, negu ®*ti į ūkį. Vaikinas pareikalavo Carmel). Kas gi tup tarpu lietu- jas,
kas matyt, ^pirmininko prane tautinįukai iš “Tėvynės” taip-pat 400 žmonių turėjo grįžti namo, pas rusus. Ypač puikiai pražydo®^08 30 dolerių j mėnesį! Ūki- vių veikiama! Ogi paprastai vaiAr nepersunku būtų mūsų suSimo.
at,
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p. didžiuojasi pirmeivių vardu. Ne- negavę sėdynių”. Tolygių ar- jis tarp lietuvių Amerikoje, štai fldtas paaiškino, kad tik vyras ga- dai tarp parapijonų ir klebono, sivienijimo nariams, jeigu 1būtų
Ilermanavičius buvo padavęs
«\p« su
on. paVy.jįme žinome jo reikšmę.
gumentų socijalistų “spėkų augi- keletas pavyzdžių tam patvirtin-kn^8 išmilšti 10 karvių į va- tųsytinės po teismus, kur advoka- nutarta imti visiems nariams save
manymų, kad L. S. A. prigimtų “ Ateitis” ne pirmeiviška, tik mo” galėjo “Keleivis” rasti ir ti. Garbus Lietuvos gaivintojas ^aQdų ir mokantis su amerikoniš- tams rieškutėmis pinigai pilami: organas, už kurį reikėtų užsimo
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sau globojimų imigrantų. Tuo progrcsyviška.
daugiau. Gaila, kad jų neišnau-'vysk. Valančius tapo Amerikoj ?ca*8 arkliais ir vežimais dirbti, ir nėra kas rūpintųsi lietuvių dva- kėti pusę dolerio kas metai? Tu
tikslu kiekvienas susivienijimo
Tečiau ir “Ateities” progresas dojo. Taigi aš noriu prigelbėti. apskelbtas “viliūgių lietuvys- t®ip-P®t *r kitus ūkio darbus gali šių sustiprinti, priaugančiai kartai rėtume paklausti tų 4000 suvir
narys turėtų mokėti po 12 cen dar nežinia kuo apsireikš. Pagal “Keleivio” redaktoriai, kaip ži-j ės”, kun. Olšauskas, “Saulės” or 8®®^ nuo ^0 iki 35 dolerių į mė- įsteigti lietuviškų mokyklų, jai tė šum susivienijimo narių, kurie
tų kas met. Susivienijimui, sa “Ateities” nuomonės tur būt ne- noma, pardavinėja maldaknyges, ganizatorius, — rusų šnipu, d-ras ne8*ta’ ne rudens laiku, kada vynės meilę interpti širdin. “Draugų” už pusę dolerio niekie
ko, busianti ta didžiausi nauda,
visai
mažai
darbo tėra.
Tie pragaištingi lietuviams vai- no neverčiami ėmė. Ar jiems bubus progresistas tas žmogus, kurs, škaplierius ir rąžančius su at- Basanavičius su Yču — žmonių
kad jo agentas, sutikdamas atei sakysime, tiki į stebuklus. Prog- laidais, kuriuos pats “Romos po- priešais, valdžios bernais (dar- ~ Tai ®šv®ly dar penkias sa- dai kįla tankiausiai dėlto, kad į vo įaį per 8imku ? Paklauskime
vius prieplaukoje, trauktų
visus iresyvus
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ies tai pro- i pagįdįdžiuodamas pasisakė, kad žmonių, eidami į bažnyčių, arba nauju yhngn;” knn Pranaitia — Pra®J^» kaip buvo atvykęs iš Lie- gai pirmeiviškos rųšies žmonės, per
jiems yra be įvairių
testuoja p. ankus, nuro y aj stebuklus netiki. Kalbėdamas grįždami iš jos, užeina į “Kelei-!“žinomu judofobu (“Tėvyne”), ;tavO8)» ^ol dirbtuvėj gausiu, negu kuriems kaipo laisvamaniams ne apdraudimo mokesnių, mokėti dar
mas, ka sąjungoje esą ®ug Jr apie kįĮusj Vokietijoje klausimų vio” redakcijų rąžančių (su at-1nemokančiu net žydiškai skaity-eiti * ūk*!
Atrėžė vaikinas, bažnyčios, gerovė rūpi, bet josios 8U8įvįenijim© reikalams po 15
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apie Linrdo stebuklus, J. Baniulis laidais) nusipirkti. Pouai Gegu- tį ” (“Kova”) ir 1.1. Kas gi sitotalikiškų organizacijų, kurios ne rašo:
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kuriuog užlaiko.
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kun. klebonai, sumarginti ir in- ma susivienijimo valdyba ir apRods šiandien jau gerai žinoma, ra įr visa armija “Keleivio” dar- šius šmeižimus skleidžia? Gi vi
kam susivienijimui. Vis dėlto p.'
pabuvusių Amerikoj netekę darbo erzinti Bažnyčios priešų agitacija, rūpįuamį kRj susivienijimo reikad tokių ligų, kurių mokslas ne- bininkų VQg spėja žmouįŲ reikasokie Dembskiai,’ Kutros, Bagogali išgydyti, kurių neišgydo ii- .
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Bastenis pliauškia, kad So. Bos- amerikietiško chamizmo atstobūklai anaiptol neišgydys.
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įvairių
nesusipratimų,
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savo kuopų
Vis dėlto patartume p. Baniu-‘tono socijalistams jau vietos nė-Įvai iS “Laisvės”, “Kovos” ir kisusivienijimo.
, ,, _ T
liui perskaityti kun. Bučio veika- ra- Šieji argumentai yra lygios
panašių laisvo chamizmo orga- yet Jeresai- ^®r tų bedarbės lai Tos kovos baisios pasekmės: ačiū kagon Kuopos, turėdamos savo
Mes manome, kad p. Jankus
.plakimai vertės. Jie tinka i hnmoristikos
agitatorių veikimui ir nuolatiniam rejkaia,n8 pinigų, gali geriau ir
gi nėra.
neatmsakyJlĮ ty adresy dnoti ir Ltard(j„ jr uip.p>t sužinoti pasek. skyrių. Juk rąžančiai, kaipo reliant kunigų ujimui dėl jų taria- veikfj} rengti prakalbas, teatrus,
Minimas augščiau atsitikimas Ar negeriau bfit> jei atvažiavęs mojo sauvališkumo ir žmonių nie- taigyti knygynėiiU8. Matyt, kad
mnsų susivienijimo valdybai.
mes vokiečių daktarų tirinėjimo, Sij°8 dalykai nieko bendro ne- su Balmontu buvo toks. Rusų ra Į
Kad jau bepartyviskai, tai bepariš Lietuvos eitų pas anglikus į tinimo'puola kunigijos autontė- vigį tie mokegniai yra jiems pa^
jeigu jie tų tirinėjimų, kaip pasi- turi su socijalizmo augimu, o šytojai Peterburge norėjo P®- ak|
į) kur geriau pramoks anglis tas; — aiškus dalykas, sykių vi- keliami) kad 8UBįvienijinias be
tyviškai.
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• kai per metus negu mieste per suomenė silpsta tikėjime, puola kliužių puikiai plėtojagi
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N. -3 “Vien Lietum.” įžengia
jėgos įsikišimų.
majame straipsnyje: “Reiktų ka
Iišgirgti rugojimi|i kad tie moke.
?• Eičiau į ūkį ale ne mina bažnyčiai nuostolius.
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socijalizmo
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darbininkams nuo vargo bedarbių
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1€D ’ i “Ateitis”, matyt, dar vienas “socijalistų spėkos čia kas uieuų Drugkiug išvardijo Kutrų, Bagoamato ir antiškos kalbos. Tada Įmenė išėjusi mokslų anglų mokyk- gvarbumo ir tikglų> kurie dar ne_
Kasa suaugtų į milžiniškų suma. daigas i8Wėjusių Amerikoj su- auga”, tai kodėl, vietoje krau-j^ Snlel8torių! bet ^paminėjo
pasitaikius progai, gali drųsiai Jose, po intekme augštos jų kul-, įstengia
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Ir labai lengva būtų bedarbės lai- jlaisvamanėjusių tautininkų. Kaip styti “Laisvę” kitur, ne inkūrus;Pniseikog) tokiu būdu jį gkau.
mesti nepatinkamų darbų - nes tūros, su pajuoka žinn ! hetu- gum0> kurie bijo . rankkg paimti
ku žmogų darbininkų medžiagiškai matyties iš pirmųjų numerių, gar So. Bostone dar vienas socijalisuiiskrjau8danias. Kaipgi gavių* nevų
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yra tos nykštuku menkas mokesnis, imkimės prieti jūsų prigesusioj “Žvaigždėj ,
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geras nėra lengvas. Ar reformos,, organizacijoms, tik užtyli apie lie- Chicagoje, Brooklyne!
Nejaugi prieš
.. tokį
. ... Prnspika
Juk
ut-' mokslo.
, i„ Aimanavimas ^i™
Pruseiką._
Juk K
Kutnieko gero arba u*
kas J™
gero jūsų “
“SenUi
Saulėj””, ku kol jo nariai nepakils žymiai apar socijalizmas greit įvyks, ar ne tuvių katalikų veikimą,
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Tą susipratimą ir galėtų pakelDAR APIE LAIKRAŠČIŲ
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—
. .j Laisvoj,
.
......
agitatorių darbo žmonėms susijung
(tarp
kitų)
įsikūrė
laikraščių
1<KeIeivio
„
redflktoriai?
Reik
Tavo
smeiždamas
Tumą
«
Ol-|
Sunku
nustatyti
tikras
šios
vals
b
taipgi
nepaims
su
vėjam
svii^.^^
ti į unijas. Nes, kas gi nusidėtų
Agentą,, p»a.rf, m-|
k"
ia L k šauskų, jis pradėjo šmeižimus gtijos lietuviškų naujokinių skait- Pauti Amerikoj laiko nėra.
- Ret
tikglu reikėtų neatbū.
k’ ”“d”
l“*J 8,1
■TT^.Ita. žygiu, iš ju, skaudžiai pa- prieš Basanavičių ir Yčų. Tik vė- iįlw. Kur jų nerasi? Didesnių gi j Kas gi seka? Ogi, — jei vaidai tinai mūgy^ 8ugivienijimuį be ap.
Reikalas didelis ir aiškus. Bet gabius vaikus, kūne prie bazliau kibo į tuodu veikėju Smelsto- kolonijų priskaitoma į 30. Dau- mus tarpe nenurims, mes lietuviai drapdjmo mokesnių įvesti dar vi
sityciojo.
Bastenis.
kaips tos bedarbių kasos galima nyčios po pamaldų ir eidami per
______
riai, Vidikai ir kiti cliamistai. ginusiai lietuvių apsigyventa Phi- ateiviai dar valandėlę, kol akių giemg nariamg mėnesinius mokebūtų įvykinti, ir tai dar netru- stubas pardavinėja “Draugų”!
P. Pruseika dirba žinomoje ladephijoj, Pittsbuirge, Shenando- neužmerksime, su savo nedakep- gujug, kurje ejtų į 8U8ivieiiijimo
kus, kaip sako “Vien Liet.” Ar!“Ktaliką” ir “Lietuvą”. Re- Futurizmas bei chamizmas Ame- "Laisvėje” kurios obalsiu yra: ah, Mahanoy City, Scranton, kur tais raštais pasidžiaugsime, pako- centro kaga jr uį kurjuos kjek.
rikoje.
tam tiktų jau esančios organi- zultatas tų agentų dviejų dienų
keikk, šraeižk, plusk,
drapstyk tik didesnis lietuvių būrys susi- vosime, o jaunoji karta mūsų ap- vjenag gautų savo susivieuijimo
žarijos, ar reikėtų naujas tam'darbas štai koks: Parduota 150 “Draugo” bendradarbis
p. purvais ant visų gerbiamiausių telkdavo, tuoj imtasi organizuoti leista paskęs anglų bangose ir iaįkragtį. Kadangi mūsų susiyietikslui steigti. Ar tos unijos tu- dorų laikraščių, agentas uždirbo Bastenis suklydo. Neseniai jis, visuomenes atstovų, o savo ir sau parapijų ir statyti bažnyčių, o po- minės mus kaipo karingus, pil- njjį,nag yra žymiai didesnis narių
retų būti vietinės, ar galima bū- be jokio vargo pusantro dolerio, rašydamas apie tūlų krypsnį mū- lygius niekšus kelk į padanges, o draug tverti pasalpines draugijas, nūs karčios tulžies Donkišotus. gkaįėiumi, negu tautiškasai, tai ir
tų inkurti viena kasa visiems lie-i vaikai gi už savo bėgiojimų gavo sū laikraštijos pavadino jį, “plun- garbintojų ne pritruksi. Reikia Tarp Pensilvanijos lietuvių pir- Tai tokios tokelės iš Pensilva- mokegnįaį įje galėtų būti matuviams darbininkams Ameriko- kiekvienas arti dolerio. O kiek iš ksnos banditizmu”, o “Laisvės”“dar pridurti, jog žmogus pasiva- mįaU8iai kilo ir tautiškas jų su- nijos padangės.
K. Lazdaila.
žesni, sakysime 10 centų kas mė
je, kokie santykiai galėtų būti tų vaikų išaugs gerų agentų, laik redaktorius
“plunksnos bandi- dinęs save Pruseika, vos pora me- sipratimas. Kam nežinoma arši
nuo. Naujas savas organas, kuo
au kitataučių unijoms? ir tt. vi- raščių platintoji kokių šiandien tais”. Nors žmonių šlovės pleši- tų kaip pradėjo darbuoties, kai- kova su lenkais dėl lietuviškų pa MŪSŲ SUSIVIENIJIMO REI
pų gyvas veikimas, mėnesiniai su
sa eilė klausimų, kurie lengviau Įtik mūsų socijalistai turi'
kams banditų vardas gana tinka po chamistas, o tiek yra nuvei- rapijų tvėrimo, kaip va: PlyKALAIS.
sirinkimai, gerai sutvarkyta agimas, bet visur reikia prisilaiky kęs. Aš jam žadu didelę ateitį, mouth, Shenandoah etc. Atkra- Šį kartą pradėsim nuo atitaisy- tacija, prakalbos — visa tai ilgaiiškelti, negu išrišti. Šiaip ar taip
ti tam tikros nomenkleturos. Mat Nežinau ar męs greit
— reikalas svarbus ir reikėtų
IR GI 6VIESA.
v sulauksi- , tant lietuvius nuo lenkų mes ma mo klaidos, kuri bespaudinant niui žymiai pakeltų mūsų susivielaikui
bėgant
mainosi
krypsniai,
svarstyti ji atsidėjus.
me tokių milžinų rašytojų kaip tom kunigus veikiant sykiu su pa- įj8ibr0vė pereitame “Draugo” nijimo dvasią ir susipratimą,
Ana diena suėjo 141 metu nuo (
sudraskimo Lenkijos irLietuvos per,® tankiai tieji pat dalykai nau- lenkų
ic et ičius. rusų us i sauline inteligentija: Dr. Šliupas, numeryje. Mano buvo parašyta, Bet reikėtų pagalvoti gerai ir
tris piktadarius. Jus dydeli patri- jus ingija vardus. Ką seniau žmo- nas, vokiečių Goctlie, bet stačiai Stagaras ir kiti, bet, kai-kurioms kad R> K 8USivienijimas galėtų apie apdraudimo mokesnius. Ma,
NAUJAS BOSTONO
jotai ir dydeli rėksniai, apsvar- nė8 vadindavo prastai “vagystė”, tvirtinu kad chamizme męs viparapijoms jan šiek-tiek sutvir- organizuoti Savo hiilcraščio redak- tome nemažą skirtumą tarp tabe
LAIKRAŠTIS.
alinkite gerai kas prie sudraskimo taį dabftr vadinama
moksliškai sas tautas pralenksime. Pirmoji tėjus, skįla vienybė. Dr. Šliupas
Gavome jau 2 numeriu “Atei
cijų prie “Draugo”, išspauzdin- lįų tautiškojo Tr mūsų susivienijitaj„ tevyoii, prisidėjo, o P-r-Įtik.. ..^„^.ff. K>s Mnjau bu.
vietų taip lietuvių — chamistų su savo pasekėjais ima veikti į ta gi, kad laikraščio redakcija mo. Tautiškojo susivienijimo moties”. (vairus, turiningi. Re
nusyte, jog tas ka mus sunaikino
J
141 metu adgalios, kerszina kaip v® paprastas
plėšimas , da-i priderės p. L. l’ruseikai “Lai lietuvius laisvamaniškoj pakrai galėtų organizuoti susivienijimų kesniai yra didesni, negu musišdaktorius drauge ir poetas; tai
pavietre ir.... szendien
bar “eiproprijacija.” Taigi ir svės” redaktoriui.
poj, kuriai žmonių duotas vardas prie “Draugo”. Klaida labai ne- kio. Jau yra skirtumas ir įstojimo
parodo ne tik jo eilės ten pa
.........................................
senoviškas
“
plunksnos
banditizKalbant
apie naujus kryp šliuptarnysfcė, o pasekėjams šliup- maloni, nes išeina, kad anot p. mokesniuose.
dėtos, bet ir daugelis straip
Mūsiškiai mok*
Mes kalbėjome ir kalbėsime, jog mag” dabar yra vadinamas ‘.‘fu
snius, sale socijalistų, futuristų, tamiai. Prasideda kova dėl be- p—ag’o nuomonės ne “Draugas” įstojimo mokesnį pagal amžiau*
snių, kurie kiek apvilkti lyrizmu,
Amerikaa yra mumi tevvne, ba •
turizmu” arba “chamizmu”. Iš chamistų, negalima
nepaminėti dieviškos ir krikščioniškos pašau- dei 8U8ivienijimo, bet susivieniji- nuo 50 centų iki 3 dolerių. Tauypač skiriamieji jaunimui. Žada
mus svetingai priėmė ir turime;
kur
tas
naujas
užvadinimas.
P.
būti “tautiškai progresiviskas
daug lengvesni ir geresni gyveni
naujausios rūšies istų, būtent bei- ležvalgos, jos aidas atsiliepia po- mag del “Draugo” bendrovės, tiškame susivienijime imama pa“Draugijos” listų t. y. žydo Bcilio garbintojų, draug ir po viaų Ameriką, kur Taip anaiptol nėra buvę ir nie- gal skyriaus, į kurį įstojama nuo
mą negu szlovingoje “tevyneje“. Druskius No. 83
laikraštis”. Redaktorius J. Ba
Argi czion negeresne gralis negu štai kų rašo: “Garsus rusų rašy Neseniai “Laisvė” pranešė savo tiktai pateko naujos srovės kurniulis sako: “eisiu plačiausiuokuomet negalės būti. Susivieni- 2 iki 5 dolerių. Taigi susivieLietuva:.
tojas D. Merežkovskis, tyrinę- skaitytojams, kad tapo išleisti stančio turinio raštai. Toks daly jimas visuomet buvo ir turės būti nijimas jau ir čia laimėja. Diju keliu ir eisiu stačias (kaip čia
„
,
,, ,
damas pirm kelerių
metų rusų tam tikri žetonai prie laikrodėlių kų stovis sutrukdė ir po šiai die- savarankė organizacija, turinti dėsni ir kiti mokesniai. Apsidrau
galima būtų eiti gulšeiam, arba
O, tasai gerkievimas: “vyrai ,
.....
kelkime
Lietuva!
“
tai
tik
muilivisuomenes
psichologijų
ir maty nešioti. Žetonai medalio pavida nai tebetrukdo lietuvių kultūriš savo tikslus ir pragumus tiems
sėdomis? “Dr.” red.) į giedrią
džiant ant 150 dolerių pas mus iš
damas aplink save vis kart didyn le, padaryti iš žibančio metalo. ką kilimų kur nėra vienybės tarp
nimas akiu, daugiaus nieko.
mūsų tautos ateitį”.
tikslams siekti. Ne susivieniji- visų lygiai imama 2 dolerių ksseinantį į nieko neatsižiūrėjimų ir Vienoj pusėje esąs. Mendelio Bei- tautos vadovų ir kovojama del pa
Indomu, kad redaktorius ne
mas “Draugui”, bet “Draugas” met. Tautiškame susivienijime
,lago mergyna “ paslysta “ ir j nieko be savęs
negerbimų, kį- lio paveikslas su žydišku parašu. saulėžvalgos, aiškus dalykas, tai
vartoja žodžių: pirmeivis, pirmei
susivienijimui visuomet tamau- moka pagal amžiaus, kuriame
“ parpuola “, tai vis kas .orint ,ftntį Jg privergto prie ab8wdO ly
viškai, pirmeivybė. Tuo vardu va
Antroj pusėj rusų kalba para-tautai sunkiau kultūriškai kilti. dav0> paeidamas net didelius įstoja, pradedant nuo 1.3 centų
iszpuola.
gybės bei demokratizmo princi šas: Mendel Beilis. 1913. ir vėl Pas lenkus, slavokns ir kitas nuostolius iš tos priežasties kas mėnuo ir net iki 40 centų,
dinasi Lietuvoje demokratų parti
jos žmonės, iki 1900 m. veikusieji, Paimta žodis į žodį iš knygos po, nerado tam apsireiškimui ki kai kas žydiškas parašyta (skai- tautas pasisukęs, patėmysi nepa- “Draugas” tarnaus susivieniji- Mūsiškiams išeina kas mėnuo arti
kaipo “Lietuvių demokratų par išminties ir teisybės, užvardytos to tinkamesnio vardo,' kaip cha tyk Laisvė No. 2). Nereikia abe- prastą jų triūsų del išlaikymo sa- muį jr t0RaU) įr ne tik susi vie- 17 centų, tenai gi, vidntiniškaa
mizmas.
joti, kad Beilis atsiųs po tokį me- vo tautiškumo: tam tikslui pa- nijimui, bet ir visam lietuvių ka- imant išeina 26 centai kasmėnuo.
tija”, tais gi metais persikrikšti “Saulė”.
— Cham idiet!
dalj. p. Pruseikai ir kitiems cicili- siekti beveik nerasi pas tų tautų talikų darbui čia Amerikoje. Jis Pažiūrėkime į kitus skyrius. Imu,
jusi į “Lietuvos demokratus”
Uždavinya.
Mūsų
išmanymn-pavadinimas kams—beilistams už jų nuopelnus, nei vienos parapijos, prie kurios visuomet bus išreiškėjų lietuvių pavyzdžiui, savę. Man baigiasi
Nuo tautinio pamato nuslydę, in
ėmę į save daug lenkiško gaivalo,' Duktė klausia savo tėvo Tė- labai nusisekęs. Nes kaip Chamas padėtus apgynime žydijos, o grio- nebūtų mokyklos; del jos išlai- kataijkp nuomonių ir atspindžiu 34 metai. Noriu apsidrausti
Lietuvos pirmeiviai visą savo veli kame tamsta gimei?
tuo pragarsėjo, kad jis gerbtinų vime Krikščionystės. Tasai “gar-kymo viaų spėkos intemptos: pra-troškimų ir veikimo. Kad su- K. susivienijime ant 5(X) dolerių
asmenį vie5«i
viešai iSniolri.
išnieki bės
«savo
nvn tėvo ..meni
KAo“’ pažymėjimas jiems priguli kalbos, paskaitos, teatrai — ir vi- givieBijimui> turinčiam savo or- pomirtinės. Turiu mokėti 63 cenenergiją sunaudoja kovai su — Bostone, mano brangioji.
sa tai tarytum orą* gražioj su ganą (priverstinų visiems na- tus mėnesinio mokesnio. Tantišno,
taip
lygiai
chamais
tik
ir
te

pilnai.
—
Kur
motute
gimė?
krikščioniškąja visuomene, kuri
galima pavadinti tie visi, kurie
Lietuvoje po spaudos atgavimo — San Francisco, mieloji.
Omega. lartinėj juos neša prie apšvietos,
geriausia būtų leistį jį kame susivienijime, apsidrausdanieko už save angšteąnio, nieko ---------------------------- ——— tautiško subrendimo,
labai intensyvai kelia Lietuvių — Ir- kur aš gimiau
vadinas, prįe “Draugo” — aišku bus mas ant 600, turėčiau mokėti kaagerbtino, nieko švento gyvenime £>augelįdalykųvadiname blovis lipa augStyn. Kas gi nelipa ir a t0( kad visam katalikų mėnuo po 85 centus; už 500 gi
kultūrą. Pirmeivių rolė Lietuvoje — Philadelphijoj, brangioji.
parodyta aukštyn, savanai turi slinkti ie- darbui ir visnomenės dirvoje ir dolerių, proporeijonaliai imant
ligšiol veik išimtinai griaunamoji. — Vai, kaip čia dabar, kaip nepripažįsta. Nieko negerbti, vi gals todėl, kadjuose
Pirmeivio vardas (NB! nukaltas mes visi trįs susiėjome į krūvą? sa, kas dora, gražu, augšta, nie- musų blogumai.
myn. Taigi, dėja, tasai ali n kims* spaudoje daug geriau sektis, jei-; turėčiau mokėti kas mėnuo TI
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centą. Taigi 8 centai skirtumo SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ
kas mėnuo, per metus gi skirtu RYMO KATALIKU AMEBIKOmas išneš jau 96 centus.
JE IŽDO STOVIS
Neesu tų dalykų žinovas, tad ir
negaliu spręsti, kurio susivieni Už 4-tą bertainį 1913 metų.
jimo apskaitymai yra mokslingeINEIGOS
ani, artimesni praktikai kitų tau
tų panašių draugijų. Tik apie pir
Spalių mėn.
mąjį apdraudos skyrių — ant 150 8d.
Ellsworth, Pa. .. $1.00
dolerių — galėtume nedvejodami 16
33 Kensington, III. ... 2.60
pasakyti, kad to skyriaus mo- „
83 Scranton, Pa..... 14.60
kesuiai pas mus visai nesutvarky
„
23 Hastings, Pa...... 17.00
ti ir kad čia visų-pirma yra vė
27 60 Bayonne, N. J.
50.32
žio liga, kuri ilgainiui gali pa„ 110 Athol, Mass. .... 36.00
krimsti susivienijimo gyvybę. Ims
„ 47 Mt. Carmel, Pa. ... 82.50
mūsų nariai senti ir mirti, naujų
„ 118 Girardville, Pa. .... 6.50
daug sunku bus sulaukti ir mūsų
„ 53 Shamokin, Pa..........10.00
susivienijimas galės pasijustį tik
„ 62 Sheboygan, Wis. .. 16.02
rame pavojuje. Pagaliaus neabe
„
9 Bridgeport, Conn. . 29.50
jotina yra ir tai, kad augštesni
„
4 Shenandoah, Pa.*.. 31.50
mokesniai labiausia ir gali sutvir
„ 65 Paterson, N. J. >.. 5.00
tinti kiekvienų susivienijimų. Su
„
8 Cleveland, Ohio. .. 94.50
prantama yra, kaip išganingai at
„ 115 Brooklyn, N. Y. .. .60
siliepė į tautiškojo susivienijimo
„ 132 Philadelphia, Pa.. 10.50
narių ūpų ir susipratimų tas fak
„ 21 So. Boston, Mass. . 84.50
tas, kad pernai metais turtas pa
„ 141 Brockton, Mass. ... 13.00
augėjo 10.000 dolerių. Čia šaltinis
„ 10 Philadelphia, Pa. . 16.30
galybės ir pasitikėjimo susivieni
„ 139 Portland, Ore. ... 7.63
jimu.
„ 22 AVest Lynn, Mass. . 8.80
Taigi ir mums, kad ir skaudi
„ 54 Gr. Rapids, Mich. 20.00
būtų atmaina, kad ir nelengva
„ 128 So. Omaha, Nebr, . 34.50
būtų naujai mokesnius sutvarkyti,
„ 116 New Haven, Conn. 25.50
bet pripažinkime, kad ta reforma
„ 74 Shaft, Pa............. 22.00
yra neatbūtinai reikalinga ir jei
gu mums brangus susivienijimas, „ 58 Curtis Bay, Md. .. 26.50
„ 93 Easton, Pa............. 6.00
tai tų reformų mes turėsime įvyk
„
36 Newark, N. J. .. 57.50
dyti. Ir kuogreičiau mes tų re
formų įvykdysime, tuo sveikiau „ 108 Maspeth, N. Y. ... 12.65
„ 82 St. Louis, Mo. .... 2.50
bus susivienijimui. Prisieis mai
„ 75 Wanamie, Pa. .
74.58
nyti susivienijimo konstitucijų.
„ 80 Eynon, Pa............. 14.82
Jų mainyti gali tik seimas. Bet
„ — Cambridge, Mass. .. 1.00
iki seimui galėtume tas reformas
„ 119 Manchester, N. H. 25.80
apkalbėti plačiai “Drauge”, pa
galiaus, jeigu susivienijimo na „ 32 Ansonia, Conn. ___ 2.00
riai pritartų, Valdyba, įsiklausiusi „ 140 Carbondale, Pa. — 26.40
visuomenės nuomonės, galėtų pri „ 49 Reading, Pa............... 11.00
ruošti naujos pataisytos konstitu „ 131 Westernport, Md. . 3.50
cijos projektų ir išsiuntinėti jį iš- „ 43 Portchester, N. Y. . 30.00
anksto kuopoms, kad peržiūrėtų, „ 115 Brooklyn, N. Y. ... 8.50
įneštų savo pataisymus ir in ga „ 136 Watervliet, N. Y.__ 7.22
„ 45 Poąuonock, Conn. ..13.15
liotų savo delegatus, kad per šios
vasaros seimų priimtų galutinai „ 30 Scranton, Pa.......... 76.00
naujus įstatus, kurie nuo 1915 „ 84 Meriden, Conn. .... 12.00
metų pradžios galima būtų jau „ 34 Cincinati, Ohio. ... 3.50
pradėti taikinti į gyvenimų. To „ 125 Export, Pa............. 11.50
„ 97 Lavvrence, Mass. .. 32.50
kia procedūra būtų sutinkanti su
dabartine konstitucija. Jeigu te „ 88 Donorą, Pa............ 15.50
„ 14 Pitsburgh, Pa. .. 1.50
čiau šiemet ir nesuspėtume susi
„ 87 Allegheny, Pa......... 15.50
tvarkyti, tai atidėtume iki kitų
metų, nors tai iš daugelio prie „ 37 Oregon City, Ore. . 4.50
žasčių nebūtų pageidaujama, „ 64 So. Bethlehem, Pa. 6.00
baaip ar taip, viena aišku: imki „ 56 Brooklyn, N. Y. .. 37.50
me svarstyti rimtai ir gyvai su „ 112 Morgan, Pa..............
(Cuddy) ....................... 5.50
sivienijimo reikalus savo organe.
„
104
No. Adams Mass. .. 8.09
*'Draugo” skiltįs visuomet atvi
„ 121 Lowell, Mass. .... 6.10
ros draugų nuomonėms.
31
73 Hudson, Pa............ 13.50
F—as.
„ 38 Homestead, Pa. ... 11.50
„ 61 Duryea, Pa............... 112.36

S.L. R. K. A. REIKALAI.

„

ATSILIEPIMAS Į SUSIV.

„
„
„
„
„
,w
„
„
„

L. R.-K. A.

Vieno iš suspenduotų narių 91
kuopos AVaterbury, Conn. Gerhiameji Susiv. L. R.-K. A. viršininkai! Nusistebėjau pamatęs sa
vo vardų patalpintų organe, jogei
tapau suspenduotųjų eilėje pa
skaitytas. Nežinau kieno klaida
padaryta ar kuopos raštininko, ar
■centro, nes mano pakvitavimo
knygelė parodo pilnų mokesnį
kaip į Susiv. teip ir už organų.
Taigi meldžiu sekretorių klaidų
pataisyti, nės niekuomet negalė
jau būti suspenduotas Susiv. L.
IL K. A.. Simonas Bandzevičius.

Paąuanock, Conn. 45 kuopa
S. L. R. K. A. 1 d. vasariaus tu
lži prakalbas. Kalbės K. Macinauakas ir J. Kovas. Visus kvie
čia Rašt.
M. K. Viiurnaitis.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

72 Newton Upper Falls,

M.................................. 1.50
10 Philadelphia, Pa. .. 2.00
130 St. Clair, Pa................ 5.50
39 Mahanoy Plane, Pa. 4.50
36 Newark, N. J............... 1.00
114 Rhone, Pa................... 31.50
86 Portage, Pa................ 19.95
28 Luzerne, Pa............... 125.00
38 Homestead, Pa. . .. 59.70
51 New Philedalphia,
Pa......................... 57.87
13 Baltimore, Md......... 21.00
Cumbola, Pa............... 16.00
138 Pittsburgh, Pa......... 20.50
107 Waterbnry, Conn. 59.50
11 AVaterbury, Conn. ... 70.81
71 AVaterbury, Conn. . 43.50
124 AVilmerding, Pa. . 19.21
105 Braddock, Pa...............7.50
41 AVorcester, Mass. . 23.50
142 Cleveland, Ohio. ... 26.50
8 Cleveland, Ohio .. " .50
24 Minersville, Pa. .. 100.00
27 Minersville, Pa. ,.. 24.00

SZIFKORTES!
SZIFKORTES!
117 Middleport, Pa....... 13.52 „ 85 Chicago, III............ 1.50 No. 403 “Draugo” spaus99 Chieago, III.......... 10.45 „ 70 Old Forge, Pa. ... 2.73 vei už spausdininius dėl Su
45 Iš Hammond, III.
1.00 „ — Federal, Pa............ 1.00 siv. kasieriaus ................. 8.75
38 Homestead, Pa......... 1.00
No. 404 J. Matusevičiui už
81 Norwood, Mass. ... 7.00
$41.82 a. a. Juozą jo sūnų 24kp. 100.00
111 Rumford, Me........... 3.50
No. 405 M. Tolubai už su
Gruodžio mėn.
78 Du Bbis, Pa............. 6.00
gaišta laikų Suaiv. Centro
87 Allegheny, Pa.......... 1.00 12 46 Sugar Notch, Pa. .. 2.00 vai. susirinkime 27 d. bir
96 Gilberton, Pa...........14.63 „ 94 AVestville, III............. 1.58 želio 1913 m........................ 3.00
109 New Britaiu, Conn. 13,00 „ 126 Coal Dale, Pa. ... 11.07 No.406 P.
Šedvydžiui už
6 Plymouth, Pa......... 31.00 „ 56 Brooklyn, N. Y. .... 1.50 prirašyma 5 narių 4-13 pri
17 Wilkes Barre, Pa. 98.50 20 57 Ezeter Borough, Pa. 9.49 60 kp. ......................................... 1.25
1 Edwardsville, Pa. 170.28 „ 146 Manessen, Pa......... 10.00 No. 407 P. Mikalauskui už
7. Pittston, Pa. ... 152.75 31 136 AVatervliet, N. Y. .. 5.20 prirašymų 8 narių 4-13 prie
ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
— Springfield, III............. 50 „ 123 Dorrisville, III......... 2.30 21 kp................. . ................ 2.00
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
113 AVilburton, Okla. ... 9.00 „ 106 New York, N. Y. .. 1.00 No. 408 J. S. Vasiliauskui
rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių.
16 Chieago, III.............. 4.00
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
alga už spalio mėn........... 60.00
sas daiis svieto.
100 Chicago, III.............. 5.50
$ 44.14
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų
23 Hastings, Pa................4.00
$1,465.77
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!
31 Mahanoy City, Pa. 93.00
IŠLAIDOS.
Už sudėtus pinigus mokame 3 nuošimtį ant me
18 Tamaųua, Pa..........13.55
tų. Dek savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę
Bilą
spalio
mėnesio.
Lapkričio
mėn.
85 Chicago, III............. 14.00
duodame dykai.
No. 409 Vincui Dundzilai
98 AVorcester, Mass. .. 23.00 No. 388 Mikasei Ramanaus
PEOPLES STOCK YARDS
už a. a. Juozų Lauraitį 40
103 Rochester, N. Y. . 32.21 kienei, už a. a. Juozų jos vy
STATEI BANK
................. 150.00
50 Cleveland, Ohio. .. 50.75 ra iš Royalton, III.......... $150.00 kuopos.
No.
391
Matui
Milukui
už
No. 410 Marei Blazaitei už
12 Shamokin, Pa......... 29.75
Ashland Ave„ kerte 47-tos Gatves, Chicago, 111.
a. a. Marę jos dukterį 36kp, 75.00
19 Northampton, Mass. 12.50 peržiūrėjimų susiv. knygų
Po valdžia Suvienytų Valstijų
laike
seimo
Brooklyne
...
5.00
No.411
Onai
Juozupaitienei
3 Elizabeth, N. J. ... 27.00
Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka |
Vakarus nuo Stock Yards
už a. a. Stasį jos vyrų 21
123 Dorrisville, III. ... 24.95 No. 392 Adomui Majaus
sg
Viri Penkių milionų turto
kuopos ........................... 150.00
70 Old Forge, Pa......... 28.18 kui, už a. a. Adonių jo sū
90 AVest Ilazleton, Pa. 40.95 nų, 11 kp................ ......... 75.00 No. 412 Onai Gudaitienei už
a. a. Pranų jos vyrų 7kp. 150.00
123 Dorrisville, III......... 1.00 No. 393 Kun. J. Dumčiui.
Susiv. L. R. K. A. Centro Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley
Simanavi66 Elizabeth, N. J. ... 9.50 Už a. a. M. Deltuva 24kp. 150.00 No. 413 Alenai
No.
394
J.
S.
Vasiliauskui
avė., Newark, N. J.
čienei už a. a. Augustų jos
Valdybos antrašai.
25 Minės Mills, Pa. ... 22.50
už
500
susiv.
auksinių
ženk

vyrų 7 kp........................ 150.00
110 Athol, Mass............. 4.68
Prez. — Viktoras Lapin Rašt., A. M. Stanelis, 49 Warwiuk
lelių
$250.00,
apdrausta
nuo
st., N e iv a rk, N. J. '
No.
414
Pranui
Versiackui
55 Bernice, Pa............ 4.00
skas, 601 W. Mahanoy avė., Visuokiuose
ugnies
Centro
Raštine
ant
susinešimuose kreip
už prirašyma 5 narių 4-13
5 Forest City, Pa. ... 17.55
Mahanoy City, Pa.
kitės prie raštininko.
2 Forest City, Pa. ... 93.54 $500. ant 3-jų metų $6.00,
prie 128 kp..........t.............. 1.25
Vice-prez.
C. J. Kru
48 Cicero, III................ 7.60 dėl siuntinėjimo paliudiji
No. 415 S. Petruškevičiui už
mų
300
dūdelių
$4.50,
auk

šinskas,
59
Ten
Eyck Str.,
44 Haverhill, Mass. .. 10.00
prikalbinimų 22 narių prie
Pranešimai.
68 Union City, Conn. . 9.50 sinių anspaudų dėl paliudi
47 kp 4-13 m..................... 5.50 Brooklyn* N. Y.
Dubois, Pa. 18 sausio čia pasi
38 Homestead, Pa. __ 1.00 jimų 1000 $2.50, ekspresas
No. 416 Juozui Stulgaičiui
Sekr. — J. S. Vasiliau mirė Petras Steponauskas, vie
46 Sugar Notch, Pa. . 21.13 į65c. išsiuntimas paliud. apuž prirašymų 8 narių prie
skas, 112 N. Greene st., Bal tinės (78) kuopos S.L.R.-K.A. raš
(stam102 Duąuesne, Pa......... 13.29 jlik.ir dekleracijų
17 kp. 4-13 .................... 2.00
timore, Md.
tininkas.
Mirė nuo uždegimo
57 Eieter Borough, Pa. 37.88 pos) $5.15, pranešimai dėl
No. 417 Juozui Hodeliui už
Kasinin. — Pranas Bur plaučių vos sulaukęs 36 metų am
20 Philadelphia, Pa. . 21.50 kuopų narių stovio ir šiaip
prirašymų 26 narių laike
ba,, 456—458 Main st., Ed- žiaus. Amžinų atilsį duok jam
94 AVestville, III.......... 48.09 laiškai $3.47, 6 tuzinai dide
praėjusių 1913 metų prie 10
Viešpatie.
137 Rockford, III.......... 16.50 lių konvertų 25 e. alga už
kuopos. ...-...................... 6.25 wardsville, Wilkes - Barre,
mėn. $60.00. Vi
106 New York, N. Y. .. 8.50 rugsėjo
Kasos Globėjai: Marty
KOLEGIJOS FONDAS.
so
...........
.
..............
$332.52
122 Laupurex, Pa.......... 1.50
$690.00 nas Kadzew8kis, 2118 W.
Šv. Kazimiero blaivininkų drau
77 Svvoyers, Pa.......... 64.00 No. 396 Kazimierui Kalėgija
Pittsburghe paaukojo kole
20th st., Chicago, UI.; M.
40 Shenandoah, Pa.
68.00 gai New York’e išmokėta
Gruodžio mėn.
gijos
fondan $5.00. Labai ačiū.
Milukas, 2758 E. Pacific st.,
26 Lewiston, Me..........26.50 kųs buvo pripažinta 27 Sei
Kas daugiau? Taip svarbaus
No. 418 Marei Stankevičie
Philadelphia, Pa.
120 Jersey City, N. J. . 14.50 mo Bostone, o patvirtinta 28
mums išeiviams reikalo lietuviš
15 Chicago, III............ 8.50 Seimo ............................. 100.00 nei už a. a. Simona jos vy
Knygius — Kun. S. J ka Amerikos visuomenė neturėtų
47 Mt. Carmel, Pa......... 1.00 No. 396 Kazimierai Kalė
rų 78 kp.......................... 150.00 Struckus, P. O. Wanamie, pamiršti ir šaltai į jį žiūrėty-^H
63 Youngstown, Ohio. 13.50 dai, už a. a. Marijonų jo
No. 419 Petrui Navickui už
Pa.
rūpi lietuvių likimas Amerikoje.
90 AVest Hazleton, Pa. 3.01 dukterį 114 kp. .‘........... 25.00 a. a. Paulinų jo moterį 17
Dvas. Vadovas — Kun J Lai neatsisako mesti nors skatiko
35 McKees Rocks, Pa. 6.00 į No. 397 Moksleivių L. R.
kuopos
.............................
150.00
Dumčius, P. O. MineruviVe savos gimnazijos fondan.
76 Connerton, Pa......... 8.50 K. A. Susivienijimui išmo
Kad. J. Misius.
No 420 Agotai Oškinienei
Pa.,
69 Ashiey, Pa............. 22,71 kėta paaukoti 28 Seimo
---- V*
6 Plymouth, Pa.......... 1.00 Brooklyne. 77T77.V......... 100.00 už a. a. Motiejų jos vyrų
••Motynelės” valdybos
OfeiMgos Lietuvių Draugijų Są
• 17 kp................................ 150.00 Pirmininkas — Kun. V. Vi
4 Shenandoah, Pa. ... 1.50 No.398 Klementui Monstajungos Valdybos narius.
13 Baltimore, Md. .. 2.00 vičiui už priraš. 8 nariu
1 No. 421 Paulinai Karbausgiris
Pirmas susirinkimas naujai iš
139 Portland, Ore.......... 1.00 3-13 prie 114 kuopos......... 2.00 kienei už a. a. Igną jos vy
231 S. 4th str., Brklyn NY rinktas valdybos ir direktorių
— Nuo V. Kareivos. .. .50 No. 399 Jonui Šaučiūnui už
Raštininkas
— Kun. M. A. Pau- Chicagos Lietuvių Draugijų Są
rą 17 kp............... i........ 150.00
11 AVaterbury, Conn. .. 1.50 jprirašyma 5 narių ' 3-13
kauskas,
jungos įvyks pėtnyčioje Sausio
71 AVaterbury, Conn... 7.50 (prie 9 kp........................... 1.25 No. 22 Onai Žmuidinienei
443 Pak avė, Bridgeport Conn. 30 d. 8 valandų. vakare “Auš
Kriščiūnui
už a. a. Augustų jos vyrų
144 Freeland, Pa.......... 44.40 j No. 400 Pijui
Kasininkas
— Kun. A. Kodis. ros” svetainėje 3149 So. Halsted
91 AVaterbury, Conn. 84.75 už a. a. Kazimierų jo sūnų
225 High st., Brooklyn, N. Y. st., į kuri susirinkimų yra kvie
7 kp.................................. 150.00
42 Brooklyn, N. Y. ... 31.39 54 kp.................... .......... 100.00 No. 423 The Falconer Co.
Lietuvių Katalikų Federacijos čiami kaip naujai išinkti taip ir
135 Brooklyn, N. Y. .. 2.50 No. 401 Kun. J. Kurui už
Centro Valdybos antrašai:
buvusieji Valdybos nariai.
už knygų susiv. narių did.
79 Sag Harbor, N. Y. 1.00 a. a. Antaną Paukštį, 30kp. 150.00
Prez. Rev. J. Misius, Box 253,
Su augšta pagarba,
skyriaus ....................,.... 32.00
127 Cambridge, Mass. . 23.65 iNo. 402 Juozui Gabriui už
Elsworth, Pa.
Pranas Kibarta^,
No. 424 J. S. Vasiliauskiui
— AVestmorland, Pa.
.50 parašymų veikalo “ Lietui Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas,
Cliic. L. Dr. Sųj. Gen. Sekr.
algų už lapkričio mėn. ... 60.00 10806 AVabash avė., Chicago, III.
129 Tolleston, Ind. .... 4.50 ivių ir Lenkų Unija” S.
L. R. K. A. išleidimui pagal
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O. Aukos per “Draugo” Redakciją
134 AVaukegan, III. . .. 1.89.
$742.00 Box 105, Export, Pa.
28 seimo nutarimų ......... 100.00
Lietuvių švietimo fondui
Kasinin. B. W. AVoshner, 1514
100 r.
100.000 r.
$3,809.11
Corson st., S. S. Pittsburg, Pa. N10, 11, 12 — Kun. Al. SkrypViso trijų mėnesių Įeiga, išeiga ir balansas
Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- ka Chicagoje — 300 r.
Bertai n. Bertai n Bertaln Vaikų Tautišk Na* lai c. L05ų
Viso
nis, 318 Fourth avė., Home- N13, 14, 15 — Kun. Kaz. Skryp1-mo sk. 2-ro ak. 3-čio ak. Skyrius Centai Fondas Fondas
Lapkričio mėn. 1
1
sted, Pa.
ko WestvilĮėj, 111. — 300 r.
4.01
281.00 3809.11
3.20
2904.68
mėn. ribuvo
i
46.27 132 95 337.00
20 1 Edwardsville, Pa. .. 2.38 Spalių
.05
41.82
17.00
.10
Kas.
glob. P. V. Obiecunas, 22nd N16, 17, 18 — Kun. A. Ežer
.50
Lapkričio
14 50
6.46
3.21'.
16.00
44.14
.50
12.00
• 6.02
10.62
94 AVestville,. III.......... 1.00 Gruodžio
and .Corson st., S. S. Pitts skis, Cicero, III. — 300 r.
314.00 :i89S.O7
4.06
Viso
338.00
3.30 I
2931.18
57.75 246.78
338.68 3876.41
222.96
s k asi erių
burg, Pa.
438.40 4M.74 1797.25 358.36 306.96
115 Brooklyn, N. Y......... 1.50
N19, 20, 21 — Kun. M. Krušas,
662.63 7771.48
696.35 309.25 1 227.02
Kartu
3369.66 472.49 2044.03
Cent. Valdybi Chicagoje — 300 r.
622.77 2897.77_ Liet.. Im. Dr-jos
875.00 200.00 1
išmokėta
1700.00
123 Dorrisville, III. ... 5.95
29.91 4878.71
227.02
Sausio 1,1914 liek. pas kasininką 1069.66 472.49 2041.03 321.35 109.25
N22, — Kun. Zaikauskas, Wau132.685.90
24 Minersville, Pa. ... 2.00
Geležiniam kapitale iki 1 d. Sausio 1914 m. randasi
$37,569.61
Visas piniginis Susivien. tartas 1 d. Sausio 1914 m. iSneža
kegan, III. — 100 r.
Antrašai:
136 AVatervliet, N. Y. .. 4.76
99
1,750.00
Judomasai turtas kaipo: spintos, knygos, ženk K itai ete.
Visi jie pažadėjo įmokėti tuos
$39,309.61 Prez., St. Jankus, 350 Newark
29 13 Baltimore, Md........... 1.00
Aplamas Susivienijimo turtas
pinigus iki 1 sausio 1915 metų,
st., Hoboken, N. J.
41 Brockton, Aras. .. 16.50
Pranas Burba.
J. S. Vasiliauskas.
jeigu
tokių pasižadėjimų bus ne
Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184
Susiv. L. R. K. A. Kasininkas Susiv. L. R. K. A. Raštininkas
24 Minersville, Pa......... 1.50
mažiau,
kaip ant 100.000 r.
New York avė., Newark, N. J.

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

“DRAUGO” KNYGYNAS
atidarytas Sausio 11 -tą dieną
Galima gauti įvairių įvairiausių
knygų ir laikraščių lietuvių kalba
spaudintų Amerikoje ir Lietuvoje.
Galima pasirinkti Įvairių maldaknygių, nuo

pigiausių iki brangiausių, taip-pat rožančių,
škaplierių, medalikėlių. paveikslėlių Ir tt,

knygyrtėlių steigėjams, išsirašantiems ui di
desnius pinigus nuleidžiame didelius nuošim

Katalogus siunčiame ant pareikalavimo

čius.
dykai

Mr.

1800 W. 46th Street,

"Brango” Knygynas

“DRAUGĄ"

-W

visuomenės, politikos ir literatūros^avaitinj laikrašty
kurs yra vienas iš didžiausių Ir indomiausių
Amerikos 1 ietuvių laikraščių.
‘DRAUGAS” yra lietu vių-katalikų darbininkų laikraštis.
‘DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius lietuvių reikalus.
‘DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos
“Lietuvių Rymo-Katalikų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organn “Am.
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” ir kitų kai-lrarių lietuvių organizacijų.

‘DRAUGAS” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų
skaičiuje turi žymiausias Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatus ir publi
cistus.
‘DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių ii visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.
‘DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pnsei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pnsei
metų $1.60. Norintiems “Draugą” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.
‘DRAUGO” adresas.
,

DRAUGAS PUBLISHING

C0., 1800 W. 46th St., Chicago, III.

it Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA Ir GERIAUSIA
Greitai atlieka Įvairių Įvairiausius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėhi užsisakyti velykines kvite les.

------ ----------- Spauzdiaame parapijų atskaitas-—
Konstitucijas, plakatus, tikietus,

užkvietimus ir kitokius darbus

Spaudini *

pigiai

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

Adresuokite

“DRAUGAS”

1800 Wert46thSt,

Chicago, III.

*
DRAUGAS

Sausio

(Jan.)

29,

1914

m.

— Žinai, seselė, — kalbėjo ji Phelpsienei?—-iškrau Redakcijos Atsakymai.
Telefonu Yarde 710
sčiau visą nigerio bustą ir ištyriau, kad jisai buvo be Chicagos L. Dr. Sųj. presos ko
T. SIMEN1ENG.
protis. Taip ir pasakiau į sesę Damrelienę, kad jisai mitetui. Tamstų atsiųsto aprašy
pusgalvis. Ir kas tai matė atnešt į lovą girnas? Ir ko mo Sąjungos susirinkimo nedėsi Baigusi moksle pagal lllinojaua valetljoe teises
Reikale patarnaus diena Ir naktį.
ten neprirašyta! Kažkeno širdis sprogo, koks tai Liud me, nes indėjome pereitam nu- 4534 S. Wood St. Chicago, III.
Vertė JONAS KMITAS.
vikas pasimirė ir šiaip visokį; nesąmonių. Ne, tariau sau, merin mūsų korespondento prane
(Tąsa)
šimą, kuriame paminėta visi
tas nigeris beprotis.
Tomukas norėjo pats apraišioti savo žaizdą.
— Ir apie tos skudurų kopėčias, — pradėjo Dam- Tamstų aprašytieji faktai.
— Duokit nilan skarulį, pats viską padarysiu, kai
Laimingo gyvenimo visieniH jaunikaičiams ir mergaitėms einantiems
Parapijos Dukteriai. Klaidos
zelienė.
į moterystes stoną ir užkviečiam visus į mūsų jubilierių (laikrodžių)
bėjo Tanias. — puikiai nuveikta, vyrai, puikiai. Kad man
— Taigi, taigi, — pagriebė Hotehkissienė, — ir aš kurias autorius No. 3 “Dr.” pa krautuvę.
Pas mus galite gauti visokių auksinių daiktų, šliubinių žiedų, laik
butą pavesta išgelbėti Liudviką XVII, tai jo istorijoj ne
rodėlių ir kitokių dalykų. O labiausiai pirkite šlubinius žiedus, nes
tik ką sakiau sesei Utterbaekienei, kam jam tas rei darė, manau buvo be pikto noro
būt;; žodžiu “Stentojo Liudviko sunau, eik į dangui”. kalinga.
gausite už žemą kainą, dolerį dovanų ir nereiks rūgoti, kad barzdyla
Tamsta pasakai beveįk tą patį.
apgavo. Taip pat turime avalines vyrams, moterims ir vaikams.
Netalpinsime. Kitas žinutes tal
Mes būtume ant ranku pernešę jį per rubežių!
— Bet kaip jis galėjo atsinešt tas girnas? Kas iš piname. Ačiū. Rašykite daž
Bet mudu su Džinui tylomis šnekučiavomės ir svars kasė skylę?
niau.
4601 So. Paulina St.,
Chicago, III.
tėme. Džimas patarė, kad būtinai reikia pašaukt gydy?
— Ir aš taip sakau, broli Penrode, — nesiliovė
Telefonas Drover 4497
toją. Tomukas nenorėjo nei klausyt, bet mudu neapsilei- Hotehkissienė, — kaip jis tą atrito be pagelbos? Bet
P. S. Iškirpk šitą raštelį ir atsinešk ateidamas pirkti šliubinių
žiedų ar laikrodėlių, jis jums padengs vieną dolerį.
dova. Tapo nutarta, kad aš turiu eit parsivest gydytoją ir kur be pagelbos? Gal dvylika nigerių jam padėjo. Kad ApgarSinilTiaL
kada jį parsigabęsiu tai Džimas tuo laiku pasislėps krū taip bučiau jų savininkė, tai visiems odą nulupčiau.
GERAS patarimas
muose. Matydamas, kad mudviejų neperšnekės, Tomu
Kur tau dvylika! Kokia keturiasdesimts turėjo Be abėjo tamsta gal duoti ge
kas galutinai sutiko, bet davė man tokį patarimą.
tru darbo. Žiūrėk lovos koja kaip perpjauta — šešiems ą patarimų žmogui, kurs nupuolęs
— Na, jeigu būtinai turi parsikviest gydytoją, tai vyrams darbo per visą sąvaitę, žiūrėk į ta šiaudinę nu0 sveikatos, kurs neeuri apetito,
kllris negali gerai miegoti ir kutaip padaryk. Užrišk jam akis ir prisaikyk,kad tylėtu, baidyklę, žiūrėk.
tomis pačiomis sąlygomis
— Tame ii- dalykas, kad aš taip sakiau broliui,''“8 ry,a keliasi pavargęs'T“."’ata,
kaip karštas. Duok jam aukso maišą ir važiuok užuoEIS
SEKANČIAIS
1914 METAIS
k’,JIS ,un. dlankemis, kad kuolabiausia supainioti kelią. Atimk nuo Phelpsui, ar ne? Lovos koja nupjauta. _ gerai. Ji pati""“ įa“
jo kreidą, kad neturėti; kuom užsiženklinti vietų per ku nenusipiove, taigi, mano nuomone, turėjo kas j« uu-igoti. Tik klausimas ar tamsta gali
Su dideliu priedu
Plaut. Taigi ir sakau sesei Duillapienei.
patarti sau pačiam ir gyventi parias važiuosi. Mat, visų taip daroma.
100 Skaitytojų gaus dovanų 100
I
— Ugi čia turėjo dirbti keliolika nigerių per ke- gal savo nusprendimo. Mes abeDovanos susidės iš įvairaus turinio knygų, knygelių, laikraščių
XLI.
turias savaites, kad nuveikti tiek darbo! Žiūrėkit, kaip jojame. Kad tamstai pagelbėti
kompletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir gryno
rodijarae Trinerio Ameriko
____
AUKSO ŽIEDO.
Gydytojas. — Dėdė Šilas. —Sesuo Hotehkissienė. — Te tie marškiniai krauju subraižyti. Tai afrikiečių raš- mes
LIETUVAITĖ suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurios užsirašys met.
niškaji karšiojo vyno elixirų, ku
tas! Duočiau du doleriu, kad kas man jį perskaitytų. ris tokiuose atsitikimuose visados
LIETUVAITĖ rašys apie dorą, visuomenę, tikybą, apsišvietimą, ama
tos Salimės rūpesniai. —
tus ir t. t.
O jeigu buvo tokiu, kurie jam pagelbėjo, tai plakčiau turi geidžiamas pasekmes. Jis iš
LIETUVAITĖ
paduos įvairius straipsnius iš moterų klausimo,—rašys
Gydytojas buvo labai geras, prielankus senelis. Pa juos, kol—
apie moterų teises, vargus, nuoskaudas, pareigas ir tt.
vidurių išvaro visas maisto at
LIETUVAITĖ ves literatūros skyrių, talpins puikias apysakas, eiles ir tt.
pasakojau jam, kad mudu su broliu medžiojova ant
— Ar buvo tokią, kurie jam pagelbėjo? — atsiliepė matas, ten rūgstančias ir esan LIETUVAITĖ talpins mokslo dalykus, apie sveikatą, draugijas, auk
šalos, ir vakar naktį, bemiegant mudviem lauke, broliu teta Salome. — Tikrai sakytum, kad buvo, jeigu porą čias šltiniu baisaus geltonumo,
lėjimą ir t. t.
LIETUVAITĖ mokins, kaip reikia vesti moterų ūkė.
kas sapne paspyrė šautuvą. Muškietas iššovė ir sužeidė dienų čia pagyventum. Ugi jie vogė viską iš po akių. pertraukiančio miegų ir atimančio
LIETUVAITĖ paduos žinias iš Lietuvos, iš Rusijos ir iš Užsienio.
rašys apie Lietuvos Moterų Dr-jos veikimą, reikalus ir tt.
mano brolį į koją. Ar negalima būti; jį išgydyti kuogrei- Marškinius ir staltiesę stačiai nukabino nuo virvės. mūsų apetitą. Ligose skilvio, jak LIETUVAITĖ
LIETUVAITĖ priimdinės apgarsinimus, užklausimus, duos atsakymus.
čiausia, nes mudu noriva sugrįžti namo sveiki, kad gen- Pavogė miltų, žvakių, žvdgkočių, šaukštų, torielkų, net j nų, ir vidurių jis yra tikras vai LIETUVAITĖ reikalingiausia ir naudingiausis moterų laikraštis.
LIETUVAITĖ privalo būti kiekvienos lietuvaitės ir lietuvės rankose.
stas. Aptiekose. Jos Triner, Mantįs nieko nesužinotų.
LIETUVAITĖ kainuoja: Lietuvoje ir Rusijoje metams 2 r., pusmečiui
mano naktinę skraistę. Visko nebesuskaitysi. Rodos ufecturer, 1333-1339 S. Ashland
1 r. Užsienyje (užrubežyje) 3 r. metams, I r. 50 k. pusnį.
— Kokie jūsų gentys? — paklausė gydytojas.
visi dabojom dieną ir naktį, aš, ir Šilas, ir Tarnas ir avė., Chicago, III. Reumatizmo ir
LIETUVAITĘ leis nuo Naujųjų Metų tam tikras komitetas Kaune.
LIETUVAITĖS ADRESAS: Viešasis piečius, Maculevičiaus namai, prie
— Ugi Plielpsai, čia netoli gyvena.
Sidas, bet nieko negelbėjo. Šešiolika vyrų ir dvidešimts dirgsnių skaudėjimai dažnai suViešojo L. K. Knygyno. Kaune.
:
— Šitaip 1
du Šuniu juos vijosi ir nesugavo. Rodos žmonės to nega- mažėja nuo Trinerio Linemento.
Paskui vėl paklausė.
lėtų padaryti. Man vis rodosi, kad namuos kas vaidinasi
RAČIŪNO KELIONE PO
— Kaip, sakai, jįsai susižeidė?
ir kad čia dvasių būta.
•
LIETUVĄ
— Sapne. Jam kažinkas prisisapnavo, paspyrė
— Žinoma, žinoma, — patvirtino keletas balsų.
Prašome siųsti Prenumeratą
Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės
muškietą ir tasai iššovė.
— Nieko panašaus neesu matęs.
Lietuvos? Lietuva judomuose pa
Pasiėmė liktarną, krepšiuką ir ėjova. Bet pažymėjęs
veiksluose jau Amerikoje. Pir
— Tikri stebuklai.
į mano valtį, pakreipė galvą. Užeinam, girdi, užtenka, bet
mu kartu Lietuvos judėjimas gy
— Naminiai vagįs.
Nuo gruodšio 1 d. š. m. “Viltis” eina
vuose paveiksluose mūsų historidviem kelties — nesaugu.
— Aš bijočiau gyvent tokiuos namuos.
joj.
Nepamirškit
ateiti
ant
šio
Kas dieną,
atsiliepiau:
perstatymo,
pažvelgti
į
savo
gim

— Bijotum gyent! — pagriebė teta Salome, —
Išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes
— Tąmdsta gali nebijot, mes trįse joje kėlėmės per
tinį kraštų, kurį apleidot. Nekar
ugi
aš
ir
dabar
dar
drebu.
Dabar
diena,
ir
aš
vos
atsi

"VILTIES" dienrašty kiek galima plačiau nušviečiamas
Upę.
'
Lietuvos, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug greičiau pa
peikėjau, bet naktį! Stačiai bijojau, kad nepavogtų ką tų apgailaujam musų paliktos
duodama visokių žinių taip iš mūsų, taip iš viso pasaulio gyvenimo.
— Kas trįse?
Tėvynės.
Daugumas
sako:
“
trok

“VILTIES" dienraštis rūpinasi atstoti lietuviams ligšiol jų
nors iš šeimynos; Sidas su Tomuku ten miega neužra
šta mano širdis dar kartą Lietu
skaitomus lenkų ir rusų dienraščius.
- Ugi a Sidas ir — ir — šaudyklės.
kinti, gali kas ateit ir pavogt man vaikus. -Taigi vakar vą pamatyt”....
Viltininkų susirinkimo nntarinru "Vilties" leidimo Ir reda
gavimo teisės notarialinai jau perleistos Pr. Dovydaičiui, kurs nuo
vakare nuėjau ir užrakinau jiį duris. Žinoma, kaip žmo Pamatę prieš savo akis vaizdą,
128 No. ir veda dienraštį.
Bet inkėlęs kojas valtin, pasiūbavo ir apsidarė, di gus turi visokių rūpesnių, tai kartais nė nepasijunti perstatantį Lietuvoje gyvenančius
Visų, kurie nori turėti lietuvių dienraštį 1914 m., prašome
išanksto siųsti "Vilčiai" prenumeratą; tuo palengvįsite
admini
desnės jieškodamas. Tečiau visos buvo prirakintos. Ką ką keisto padaręs.
musų likusius -brolius ir sesutes
stracijai ir ekspedicijai darbą ir padėsite pačiam dienraščio reikalui.
bedarysi, gydytojas sėdosi į maniškę ir rengėsi važiuot
bei senelius, pamiršim savo kar
‘VILTIES" dienraščio kaina: Rusijoj metams 0 rb., pusmečiui 3 rb,
—
Čia
teta
apsidairė
ir
jos
akįs
puolė
ant
manęs.
vienam mėnesiui 55 kap. Užsieniuose: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb.,
tųjį
kasdieninį
gyvenimą
ir
ne

vienas. Man liepė palaukt ant kranto, kol nesugrįš. Novienam mėnesiui 1 rub.
"VILTIES" Adresas:
romfl nenoroms turėjau su tuo sutikt. Išpasakojau jam Aš ėmiau ir išėjau lauk. Juk man reikėjo išaiškinti, vienam užžibės ant veido džiaug
kokiu būdu mudu su Sidu išėjova per užrakintas du smo spindulys.
Vilnius, Priglandos g-le Bogodielnyj pereulok No. 4, b. 2.
kaip surasti trioptą, ir jisai nuplaukė.
ris, ir mailiau, kad ilgiau pamąstęs geriau tą galėsiu pa Paveikslus rodant aš pats apie
Likęs vienas, pradėjo svarstyti kaip čia padarius
daryti. Viską gerai sugalvojęs nuėjau pas tetą ir paaiš juos publikai ir aiškysiu. Pa
Jeigu gydytojas atliks viską greit, tai gerai, bet jeigu už
veikslus rodys gabus mašinos ope
kinau, kad mudu, išgirdę šauksmūs, šaudymūs ir šunų ratorius p. J. M. Danielius, kuris
truks ten dieną kitą, ką gi tada bedaryti? PasiriKVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
lojimą, negalėjova iškęsti ir radę duris uždarytas išlin- ilgą laiką prie to praktikavosi.
zau palaukt, kol jis sugrįš, ir jeigu pasakys, kad dar sy
NANTIEMS 1914 M.
dova pro langą. Dėdė Šilas tik suniurnėjo, kad vaikai Apart šių vaizdelių bus persta
k į turi grįžti pas ligonį tai ir aš būtinai turiu ten nu
Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį
visados bus vaikais, o ir teta nieko už tai nesakė, tik tyta visoki vasaros laukų darbai
su paveikslais vardu
mykti, kad ir plaukte plaukt atsieitų. Daktarą būtinai
paglostė manę ir išbučiavot kad likau gyvas. Bet čia Lietuvoje.
reik užlaikyti, kad ir atsieitų jį surišti. Kada jau visiškai
Sekantįs mūsų vakarai su pa
teta staiga atsiminė, kad nėra Tomuko.
veikslų rodymu bus:
Išgydys Tomuką, tada jį vėl namon palydėsiu.
— Ugi Sidas dar neparėjo! Kas pasidarė tam 1. Nedėlioj, sausio 25 d. 7 vai.
Padaręs tokį pieną įlindau į malkų krūvą ir už"šaltinis" prytaikytas lietuvių katalikų šeimynų reikalams,
vakare. Šv. Jurgio salėje, 180
migau. Kada pabudau, saulė man kaitino į galvą; pašo- vaikui ?
"šaltinis" plačiai išdėsto visa tai, kas tik gali lietuviui rūpėti, nes
New York avė., Newark, N. J.
jisai duoda kas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
kęs kuogreičiausia bėgau į daktaro namus, bet man paša v Matydamas progą ištrukti, aš pasisiūliau jo paieš 2. Ketvergė, sausio 29 d., 7 vai.
"šaltinis’’ ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie "ŠALTI
NIO" leidžiamas tam tikras priedas "Artojas" į kurį rašo daug
kė, kad jis dar negrįžo nuo ligonio. Turbūt blogai su Ta- koti, bet teta su tuom nesutiko.
vak., “Ciurczak Hali”, 69 South
išėjusių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.
—
Ne,
tu
niekur
neisi.
Užtenka
jį
vieną
prarasti.
įnu, pamąščiau sau ir vėl skubinausi į paupį, kad nu
Park PI. kampas Front gatv., Eli"šaltinis" suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus į klau
simus ūkio ir teisių (provų) rekaluose visai dovanai.
Jeigu
nesugrįš
iki
vakarienei,
tai
dėdė
eis
eiskot.
zabethport, N. J.
plaukti ant salos. Bet vos užėjau už namų kerčios, kaip
"šaltinis’’ labai tinka ir jaunimui, nes visuomet yra skyrius "Vai
Tomukas negrįžo vakarieniautų, ir dėdė Šilas iš 3. Pėtnyčioj, sausio 30 d. 7 vai.
nikėlis", kuriame kiekvienas jaunikaitis randa gražių elių, dainų,
štai susidūriau su dėde SilasuI
pamokymų, pasiskaitymų, mįslių, galvosūkių, priežodžių ir patarlių.
vak.,
Jono
Maidašio
salėje,
94
E.
•— Ugi, Taniai! — sušuko jis, — kur tu ligšiol buvai, sirengė jo ieškoti. Tečiau sugrįžo nieko neradęs. Buvo
"šaltinis" leidžia kas savaitė labai gražų vaikams laikraštėlį vardų
"šaltinėlis”
gerokai'susirūpinęs, bet vis tetą ramino, kad, girdimi gatv., kampas F. avė., Bayon(tu išdykėli?
"šaltinis" suteikia kas savaitė daug žinių iš Lietuvos ir iš viso
ne, N. J.
pasaulio.
— Aš niekur nebuvau, tik mudu su Sidu gaudėva tą vaikai vis bus vaikas, ir Sidas, rytoj sugrįš sveikas ir Kinematografistas A. T. Račiū
"šaltinis" visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais.
Sulig sa
drūtas.
Bet
teta
nenurimo
ir
ilgai
nėjo
gultų,
tikėda

vo didumo ir gražumo "ŠALTINIS" yra labai pigus laikraštis,
nas.
Padainuos
p-lė
E.
Kancieriupabėgėlį nigerį.
nes atsieina tiktai trįs rubliai metams.
tė.
masi, kad Tomas sugrįš.
"šaltinis" yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylimas
— Bet kur valkiojotės taip ilgai? Teta labai nusi
laikraštis, nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas sa
Nuvedus manę lovon, teta atsinešė žvakę ir ilgai
VAKARAS!
vaitinis laikraštis.
gandus.
Kas nori tikrai gerą ir naudingą laikraštį turėti, būtinai turi užsisa
su manim kalbėjo. Taip jinai gražiai ir motiniškai ap Nedėlioj 1 vasario (Feb.), 1914,
kyti "šaltinį".
— Bereikalingai, — atsakiau. — Viskas yra gerai.
C. S. P. 8. svet., 1120 W. 18th st.,
siėjo, kad man buvo koktu ir gėda už mano išdykavimus. arti Raeine (Centre) avė., Chicago.
ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačte, per
Mudu bėgova paskui žmones ir šunis, bet atsilikova.
U 1 | ŠI A Lietuvoje
knygynus ir šiaip per ingaliotus prenumeratos rinkikas
Ji dažnai minėjo Sidą, ir gyrė jį visaip, ir rūpinosi, kur Scenoje statoma L. TOLSTOJAUS 5
KAI II Al 3Laiškus
rba 16 irkappinigus
' Užsieniuose
4 rub.
.Paskui lyg išgirdova, kad- nigeris plaukia upe, sėdova
reikia siųsti šiuo adresu:
jis dabar būtų. Gal nabagas kur kenčia, o jinai nieko veiksm. drama "Patamsio Galybė’’.
valtin, bet nieko nematė va.
Pusėtinai pailsę grįSvetainė atsidarys 4 vai. po piet. Už
“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.
negali jam, pagelbėti. Ašaros pradėjo riedėti jai per danga pasikels lygiai 5 vai. po piet.
žova atgal ir taip mudviem besibastant prašvito. Da
veidą. Aš raminau, kiek galėdamas, kad Sidui nieko Tikietai 75e, 50c, 35 ir ant balkono 25c.
bar Sidas nuėjo pačton, ar neras kokio laiško, o aš
Levo Tolstojaus veikale "Patamsio
neatsitiko, kad ryt sugrįš sveikas. Jinai klausėsi lyg Galybė"
yra genijališka ranka nupieščia dariausi, ar nesurasiu ko valgyt. Paskui eisiva natai
būtų
tikra
teisybė,
paskui
glostė
rrianę
ir
glamo

ta
gyvoji
kopija tamsiųjų vėlės už
ėė
V
( moli.
•••
į.
kampių,
milžiniškos,
juodos gyvybės,
nėjo už gerą žodį. Išeidama, maloniai į manę pažiurė
po kurios galingu sparnu, tamsioje
Dėdė Šilas intikėjo mano pasakai ir mudu nuėjova
jo ir tarė:
.......... nežinioje, žmonija daro savo tiesas,
DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ
pačton Sido ieškotų. Bet Sido,
žinoma, ten nebuvo.
— Štai durįs atrakintos ir langas atidarytas, bet kerta savo kelią savotižkaja filozofija
LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.
Dėdė rado pačte laišką ir liepė man drauge eiti namon. tu būsi geras ir niekur neisi, ar ne, Tamuk?
prie savotiškojo gyvenimo.
žmonės jau seniai lankė dvasiško laikraščio, kur galima būtų rasti
Filosofo
Tolstojaus
veikalas
nereika

Girdi, tegu Sidas patsai pareina, ar parplaukia, ar par- . Aš labai norėjau ir tikrai buvau pasirengęs eit lauja rekliamoa, lieka tik mums atvaiz
žinių ir pamokinimų apie mūsų brangų ir šventą tikėjimą.
"Spindulys"
aiškina plačiai šventą Katalikų tikėjimą, mokina dorai
yažiuoja.
..
ji gerai, o Visuomenei suprasti.
gyventi, parodo, ką reiškia visų metų šventės ir Bažnyčios
pas Tomą, nes man labai rūpėjo, kaip jam einasi, bet dinti
Po perstatymui puikus balius.
ceremonijos.
Mudu būtinai turiva grįžti, nes teta labai susirū tetai taip paprašius nieko gyvu negalėjau išeit.
"Spindulys" aprašo šventųjų gyvenimus.
Kviečia
Dram. Batelis.
"Spindulyje’’ ras skaitytojai ir žinių, kas dedasi paa mus ir visame
pinus.
i; - ; į g i Į,
Miegojau labai neramiai. Porą kartų jau buvau
pasaulyje, o ypatingai daug papasakojama, kaa girdėti KataTeta ištiesi; buvo susirūpinus, bet kada manę pa- išlindęs per langą, bet kada pamačiau, kad teta vis dar "^^Tir niekados negraudiniea
x likų Bažnyčioje, Ryme ir kitur.
"Spindulys" mokina, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva,
jnatė sveiką ir gyvą, tai juokėsi, ir verkė, ir išbučiavo. nemiega ir laukia Tomo, jokiu būdu negalėjau užmiršt perskaitęs gavo apysakos?
lietuvių mums Dievo duota 'kalba.
"Spindulys" duoda daug kitokių gražių dievobaimingų pasiskaitymų.
Truputi, tiesa, apmušė sakydama, kad ir Sidas gaus, jos prašymo. Išlipęs trečią kartą per langą, pamačiau, — Taip, kada leidėjai augrą,
Lleturis-katallkas, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus metus
žiną atgal.
‘‘kada sugrįš.
laikraštį, kur ras daug savo dūšiai maisto.
kad žvakė baigia žybėt, ir teta Salomė, nulenkus žilą
"Spindulys" užsisakant pačte atsieina 1 rb. 60 k., pusei metų — 80 kaa.
Diditaui* baimė:
Namuose pilna buvo svečių, apielinkes ūkininkų su galvą miega pyie stalo.
Pasižiūrėti siunčiama "Spindulys" dovanai.
Broll-katallke, pabandyk metams užsisakyti "SPINDULI",
Lakūnai (puldamas iš orlaivio
pačiomis. Moters visu laiku garsiai šnekučiavosi. Ar
tikrai nesigailėsi.
Man pasidarė graudu ir trečiu kart grįžau į savo žemyn): “Tiktai neduok, Dieve,
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:
čiausia buvo Hotehkissienė. Jos liežuvis klibėjo be stubelę.
kad aš prieš savo siuvėjo duris
•VOS.
.
“SPINDULYS”, Seinai, Suvaiką gub., Ruasia.
, f.
„
Bus toliau.
nupaišiau T ’
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HUCKLEBERRY
Apysaka.

FINNAS

PLATINKIT
“DRAUGĄ”

F. A. Bukauskis

“LIETUVAITE”

“VILTIES” dienraščiui!

“Šaltinis”

SPINDULYS

PAIEŠKOJIMAI
Aš Ona Slesaraite,
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TEATRĄ RENGIATE?
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Jeigu rengsite teat

Abromavičienė, ieškau savo sesers
rą, rsikes tam tikrų
Agotos Žilinskienės ir brolio An
draupanų. Drapanos
driaus Sliesoraičio. Paeina iš Su
pirkti atsieina labai
salk y gub., Veiverių gmino, Girbrangiai. Dėltogi no
ninku kaimo. Du metų kai nesuriu pranešti, kad aš esu atsto
girašome. Gyveno pirma Anglijoj, vas: — Hooker-Howe Costume
e dabar nežinau kur yra. At Co. Kurie rendavoja visokius tam
sišaukite šiuo adresu s
įtikusios drapanos ir kittokius

TANANEVICZ SAVINGS BANK
JONAS M. TANANEV1Č1A, SAVININKAS

3249-3253 SO. MORGAN ST.,

Mrs Ona Abromavičienė,

daiktus dėl teatru, balių, parodu,
Box 522
Westviile, III. išokiu t. t. Su visais tam pana
Paieškau savo brolio, Jono Ar- šiais reikalais kreipkities prie
minaičio. Girdėjau pirmiau bu savo tautiečio, kuris geriau suvo Vokietijoj, paskui atkeliavo | pras ir išpildys tamistų norus,
į Ameriką, dabar nežinau, kur i Kataliogų prisiųnčiame dykai.
jis randasi. Jis pats ar kas kitas JONAS J. RAMANAUSKAS,
praneškite, už ką būsiu labai dė P. O. Box 58, Montello, Mass.

Lietuviai šiandien neturi tvirtesnės ir sauges
nės bankos kaip Tananevicz Savings Bank.
Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai
vedama banka. Per 15 metų ši banka augo, kol išaugo
i didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lie
tuviai tik Tananevicz Savings Bankoj laiko savo pinigus.
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.

kingas.

Juozas Arminaitis.
25,000 Katalogų Dovanai
1560 Baymiler St. Cincinnati, O. Jeigu neturi mano katalogo, tai į
Ješkau vargoninko vietos. Galiu ve
lti chorą ir orchestrą. Mokinaus ir pa
baigiau specijalį kursą pas Naujai). Tik
dabar atvažiavau iš Lietuvos. Turiu
atsakomus paliudijimus.
J. Jasiukevičius,
547 Hendersou str., Jersey City, N. J.
6, 6, 7.

prisiąsk už 2 c. pačtinę markę, o aptu-'
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame
rasi visokią
geriausią
Armoniką,
mužikališgą instrumentą.
Istorišką,
Maldų ir kitokią knygų, kokios tikį

randasi
lietuviškoj kaitoj.
Gražių j
popierų laiškams
rašyti su puikiais 1
apsiskaitymais
ir dainomis, su dru
kuotais aplink konvertąis tūžmas 25c.
5 tuzinai už $1.00.
štorniuknms, aTentnins parduodu visokius tavoms
labai pigiai.
Adresuoklt:
__

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

Tuojau reikalingas vargoninin
kas. Jaunas, mokantįs gerai ves
ti lietuvių kalba chorą. Turi būti
doras ir blaivas. Reikalaujama
W. S. WAI DELIS.
klebono paliudijimo.
112 GRAND ST.’ BRROOKLYN
Rev. Fr. Augustaitis.
N. Y.
P. O. Box
Girardville, Pa.
KIEKVIENAS KATALIKAS

Veltu! 2 Lotu Veltu!

privalo turėti tą
naują dėžutę, ku
rioje yra paauksuo
tas škaplerią inedelikėlis. Tas škaplei rią medelikelis yra
' Bažnyčios
leistas
vartoti, vietoj vil
nonio škaplierians,
vyrams,
moterims
ir vaikams. Lėšuoja tik vienas dole
Malonus Viengenčiai: Ar dar mo
ris su prisiuntimu į visas vietas Jungkate randas kitiems? Jeigu taip, tai
tiufą Valstiją’' ir Kanados.
inrašykite į šituos kvadratus, kad su
116 West 2nd St. New York City, N. Y. ma lygintus $15,- arba' lygiui sumai Ju
są randos.
S, 6, 7.
Dept. p.
Atsiųskit teisingą Išrišimą kuogreįejausiai, tai gausite nuo mųs‘ pilnnns
PIRKITE NAUJUS NAMUS NE informacijas sulyg to, kaip likti sa
SENUS.
vininku 2 parceljų, netolj New Yorko,
Užmokėsite tik $1800.00 ir tu fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo
nių J įvairius biznus, darbus ir pra
rėsite savo namus su keturiais di monę.
'

GKUEN SALES CO.

deliais kambariais su augštu skie
pu ir gonkomis. Namai randasi
geroj lietuvių apgyventoj vietoj.
2502 West 45th place.
Western avė. ir Rockwell
gatv. Jau pabaigti statyti ir iš 10
namų tik dvieji tėra nepar
duoti. Nepraleiskite progos.
NEW CITY SAVINGS BANK
4601 S. Ashland av., Chicago, III.
3, 4, 5.

Room 309

TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

1

TAUPYK - ČEDYK - PINIGUS

Visuomet Laikas Pradėti Pinigai Čėdyti
Kas atidėlioja, tas niekad nepradeda, ir juodoj dienoj neturi
nieko. Kas pradeda nors iš mažo ir nepaliauja,
tas juodos dienos nesibijo.
w

MĖNESINIS
MOKSLO IR
LITETUROS LAIKRASTS,
64 puslapių dydžio, pradės išeidinėti Chieagoje nuo vasa
rio mėnesio 1914 metų.

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

Visi jaunieji dvasioje Lietuvių rašytojai yra kviečiami
bendradarbiauti “Jaunojoj Lietuvoj“ Redaguoti “Jaunąją
Lietuvą“ pavesta Kl. Jurgelioniui.
“ 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 “Jaunąją Lietuvą“ nuo pir
mojo numerio. Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.
Adresuokite:
“Jaunoji Lietuvų“ 4611 So. Paulina str. Chicago, III.

“Visada jums tarnauja”
Lackawana Trust Campany
“Bankas, tiriame jnsa pinigai iezns"

Scranton,

Pradėk čėdyti nuo šiandien, ir pradėjęs čėdyti, 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 Bankų kiek turi: ar dolerį, ar penkis, ar šimtų. Tuojaus gausi Bankos knygutę ir galėsi
rokuoties išmintingu ir-atsargiu žmogum, kaip tikras Amerikonas. Neatidėlok ant rytojaus, nes tai neatsargi

“DRAUGO”

AGENTAI:

Paduodame čionai surašą mū
rų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo"’ skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugų“ arba atnau
jinti prenumeratų.

New York, N. Y.

“Jaunoji Lietuva”

400 Lackawana Avė.,

TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Vienatinė proga Jums palikti pilnų
savininku parcelių visiškai uždyką fr
tai tiktai par trumpą laiką.
Pilnį
gvarancUą gausite j) uola tina ui darbui
ir išstntysim Jums nuosavų namą ant
jūsų loto ant mažų mėnesinių išmokesčių. Prlslųskit išrišimus, taj gausį!
toljmesnes Informacijas.
Adresas: Sales Maueger Dept. D.
132 Nassau str.,

Pa.

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

PTNIGAI priimami tanpimni pradėjus nuo vieno dolerio ir
mokama 3% nuošimčių nno padėjimo dienos.
PINIGAI siunčiami kasdiena j visas svieto dalis žemiau
siomis kainomis. Greitas nusiuntimas užtikrintas.
Mes perkame ir išmainome visokius svetimų šalių pinigus.
Ries sutaisome visokius legalius dokumeutus ir užtvirti
name juos pas rusų konsnlį.
Mes vedame taippat bitas Lietuvoje ir kitur.
Mes samdome lietuvius darbininkus, kurie šneka lietu
viškai ir jua galėsite atlikti visus reik at ui savo kalboje.
Atvira kasdiena iid 9 vai

CHICAGO, ILLINOIS.

CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington are
A. W. Radomski and Sons,
2257 W. 23 pi.
R. Barsis,
1424 S. 49th aven

BALTIMORE, MD.
J. PautieniuB,
752 W, Lesington st,

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store'
Athol, Mass.
INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasnlis, 3604 Deodar st,
CICERO, ILL.

Kun. A. Ežerskis,

CAMBRIDGE, MASS.
O. Kavolis. 75 "VVashington st.,
NORWOOD, MASS.
Jonas Peža,
568 Pleasant st.,
M. Paltanavičia, 15 Millbury at.,
WORCESTER, MAUS.
J Raudonaitis, 840 Grand st,

Brooklyn, N. Y.
A. Ramanauskas, 101 Oak st.,
Lawrence, Mass.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 st
M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. 3»,kis. 2118 St Clair ave„
CLEVELAND, OHIO.

V. Petinas, 416 N. Marshall stn
PHILADELPHIA, PA.

P. Zaveebaa,
425 Parson st,
PITTSBURGH, PA.

PITTBTON, PA

Liet. Knygynas, 72 N. Main st,
J. Stulgaitia, 122 S. Meade st,
WILKES BARBE, PA

KELIAUJANTIEJI AGENTAI
Jonas Kulis,
M. K. Petrauskas,
Is. Pnpauskia,

<*»
SįJ
®

Mikalauskas, P., 248 W. 4th st,
f Meldžiam nesiveluoti užsisakyti 1914 metams
So. Boston, Mass.
|
pirmutinj Rygos lietuvių laikraštį
Milewski, J.,
166 Grand st,
Brooklyn, N. Y.
44
Miškinis, B. P.,
35 Arthur st.
Montello, Broekton, Mass.
“Rygos Garsą“ lietuvių laikraštį. ..
Paltanavičius, M., 15 Millbury st
goję 2 kart į sąvaitę
trečiadieniais ir
šeštadieniais, todėl
Worcester. Mass.
žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.
Jonas Peea,
568 Pleasant at
“Rygos Garsas“, įkurtas pačių Rygos lietuvių darbinin
Norwood, Mass.
kų ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus.
“Rygos Garsas“, trokšta, kad lietuviai būtų dori, švie
A. W. Radomski
and Sons,
sus susipratę kuo esu, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
2257 W. 23 pi.
Chicago, IH
tų augštyn.
A. Ramanauskas,101 Oak Str.,
Lawrence, Misa
“Rygos Garsas“, rašo daugiausiai apie lietuvių darbo
Jonas Šančiunas, 41 Johnson str.,
žmonių reikalus, todėl tinka pasiskaityt uždarbiaujantiems
Bridgeport, Conn.
didesniuose miestuose, bet taipogi neužmiršta reikalų ir kito
Užsimokėjus čia nepagarsin
kio užsiėmimo savo tautiečų.
tiems agentams prenumeratų,
“Rygos Garsas“, paduoda daug žinių iš Latvių gyvenimęs neatsakome.
mo, todėl įdomus yra Pakuršio gyventojams.
“Draugo“ Administracija.
“Rygos Garsas“, paduoda tikras žinoas apie javų ir linų
kainas pagal Rygos biržos komiteto pranešimų ir todėl labai
naudingas ir ūkininkams.
“Rygos Garsas“, paduoda daugybę įdomių žinių iš viso
pasaulio. Talpina įdomias apysakas ir pamokinančius straip
snius.
“Rygos Garsas“, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitų
Mėnesinis LITERATŪROS MOKSLO IR DRAUGIJA POLI
vietų,
kur lietuviai gyvena ir padeda
išeiviams savo tarpe
TIKOS, su nemokamu priedu
“MOKYTOJAS“, laikraštis,
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.
einąs jau aštunti metai dailais didokais (96 — 128 pusi. in. 8,
“Rygos Garso“, kaina: su prisiuntimu visoje Rusijoj —
sąsiuviais.
8 r. 50 k., pusmečiui 1 r. 80 kp., 8 mėn. 90 kp., mėnesiui 80
DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių mūsų jaunos po
k. Užsienin metams 4 r. ir 6 mėn. 2 rub.
“Rygos Garso“ adresas: Ryga, Eliz*vetinskaja ui. 22.
ezijos pavyzdžių. Tame tikrame poezijos skyriuje dalyvauja
geriausi mūsų dainiai, senesnieji ir jaunieji.
DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletistikai įvairiausio
je joR formoje: novelių apysakų, dramų ir t. t.
DRAUGIJOJ randas daug moksliškų
straipsnių iš įvai- riaušių mokslo šakų: apologetikos,
fosofijos, sociologijos,
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
biologijos ir k. Nei vienas tikras mokslas iš “Draugijos“ nėra
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams.
Kadangi visos
prašalintas.
žmonijos
geresnės
ateities
viltimi
yra
jaunimas,
todėl kiek
DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam
vienas
privalo
rūpintis
jaunimo
apšvietimų.
tikslui duoda plačių peržvalgą, lenkų
ir rusų spaudos apie
“ATEITIS“ bus bepartyviškas jaunimo laikraštia ir bepariyLietuvą judina mūsų rašybos ir kalbos dalykų klausimus.
viškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
....DRAUGIJOJ labai plačiai vedųmas kritikos, biblografi
“ATEITIS“ gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
jos skyrius, kur paduodama recenzijos naujų knygų lietuviškų
“ATEITUS“ tilps kodaugiansiai žinių apie mūsų jaunimo ja
laikraščių turinys, svetimtautinės spaudo* peržvalga ir t. t.
DRAUGUOS tikslas — krikščioniškos kultūros darbas,
dėjimų ir veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir Msujungtas su karštu noru — tautiškai susipratusią, doriškai
nėlių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
ir ekonomiškai pakilusią lietuvių tautų įvesti kultūringų tau
*‘AwnTT’ išleidinės nuo Naujų Metų
kooperativiška beatų draugijom
drvė “ATEITIS’* inkorporuota ant $25,000.00
pagal MamaDRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi mūsų mokslo vyrai, o
chusetts valstijos tiesų reikalavimą.
.
taipogi nemažas mokytojų buris ir talentuota mokslu einan
ATEITIS“ bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $UM
čioji jaunuomenė.
metams ir 85 c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės
DRAUGUOS kaina metams 6 rub.,
pusmečiui 3 rub.
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
Mokytojams leidžiame nž pusę kainos. Užrubežyje metams
“ATEITIS“ galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:
7 rub., pusmečiui 3 rub. 50 kap. Amerikoje 8 rub. metams,
“ATEITIS“
4 pusnį.
366 W. Broadvray, So. Boston, Mass.
DRAUGUOS adresas: Kaunas “Draugijos“
redakcija.

Galima nusipirkti “Draugas“
kas savaitė už 5c. pas sekančius
žmones:
Vaclovas Babavičius, 16 Myrtle Str., Ezeter, N. H.
Balauskas, M.,
119 Grand st,
Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 Camiridge st., E. Cambridge, Mass
Carse, Rev. Robert St. Patriek’s
Church,
St. Charles, HL,
-Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Lowell, Mas*
•Juozapavičius, B. 222 Berry st.,
Brooklyn, N. Y.
C. Kavolius, 47 Washington st„
Cambridge, Maga.
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah st.
S. S. Pittsburgh, Pa.
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“ATEITIS”
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(kas prisius savo adresų gaus vieną numerį pažiūrėjimui rijhal)
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DRAU

T.

LUCAS

GYDO (VAIRIAUSIA* LIGAS

Bell

System

R. H. Morgan

TIK $25.00 I EUROPA

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

RegularUki Plaukimai. Bevielis, Povan
deniniai Bevieliai Oarlaiai, Pigios Gele
žinkeliu kainos J Russtlą.
URANIUM STEAMSHIP COXTD.
Kajuta $45.00.
New York
Chicago
Philadelphia
Minncspolis

LA SALLE & QUINCY STREETS

.

.

.
.

BONA MORS
SODALITY

.

.
13 Biruidway
140 No. Dearborn St.
.
422 So. Sth Street
.
37 So. 3d Street

nematomas ir ausįs turi paimti ant savęs visą

Vėliavų, Antspau

PERVIRŠIS
ir

Duttiaufiia

nuočim&iu

mu>

Bell Telephone Building

Panacea.

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

Rašyk adresu:

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

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

TAUPYMO 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-toc vai. vakaro.

DARYK DRAUGUS|

savo

TRUST

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

BANKING

CO.

„

8 rakare

Gramafonas ant išmokesžio 10c. kasdiena.
Jeigu apsiimate mokėti po 10 c.

CHARLES

'

D. P. Guinan, Ižd.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

Plymouth National
BANK.
Kapitolas su perviršiu

Liberty Commercial Co.
T. “

Valstijų

vai

Moka 3 nuošimčiui
LIETUVIŠKA BANKA džios.
nuo
sudėtų
pinigų. Galinu
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas.
susišnekėti lietuviškai.
“Katalikas” yra 12-kor onslapių, didelio formato ir suu_ Via J 4600-4602 S Wood St. Chicago, II!
G. N. Po8tlethwaite,
Priimame pinigus Į Banką užčėdyjimui nuo
svarbiausių žinių iš Amerikos,
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia proiždininkai.
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
| centą ratomis ant meti]. Siuučiame pinigus { vl“Katalikas ietims $2, puseaj metų SI. { sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti •
Mandagus patarnavimais
j mt) žemių pinigus mainome, perkame ir parduo! dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų Į
I krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai
1 ir per laiškus. Tik kreipkitės viršmlnetu antrašu

. A. Norkunas,
Vienatinis Lietavis Išdirbėjas
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: iįokardu
guzikučfu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, ve
liavu ir Karunu.

Lietuviškųjų Šventa Kazimiero

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių sty
riu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GER08 MOKINTOJOS.

i

Man pavestus dar

bu.

Mother Superior,
St Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
JSSaaSSMaMMaaeMSMMMaSMSaSSSSMSeSSSSaM

H

atlieku arti.-

tiikai.

N. A. Norkūnas
lt*

MELROSE, ST., MONTELLO, MAAS.

Žinotum,

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiuo antrai*:

GYDUOLĖ.

Sustiprina skelpą, sujudina šak
nis, plaukus padaro švelniais, bliz
gančiais. Geriausis vaistas nuo
pleiskenų (dendruff). Vartojant
du ar' tris kartus savaitėj sustab
do plaukų slinkimą.
Trinkie gerai ant skelpo į šak
nis kas antrą ar trečią dieną.
Priekė 50c. ir $1.00.
F. A. POŠKA, Aptieka,
3121 So. Morgan st., Chicago, III.
Phone Yards 6(15.

Yra tai labai graži ir interesinga
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
yra atsitraukti nuo knygos^ Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja
TIKTAI $1.00

koks yra skirtumas tarp

tyrojo ir kitokio pieno,
visados imtum
Bordeno

pieną

BORDEN’S MILK

-

nuo 5 vakare ligi 8 vakare

Telephonas YARDS 5032

g

|

Du-kart

Savaitinis

Laikraštis

“SAULE”

JUBILIEJAUS NUMERIS.
Laikraščiui
susilaukti
jubiliejaus
ir išleisti jubiliejaus numerį ga
lima tik vieną sykį į 15, 23 ar 50
metų. Toks tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis “Ka
talikas” susilaukė 15-os metų ju
biliejaus ir išleido
gražų jubilie
jinį numerį, pilną paveikslų ir indomių raštų; Amžinos svarbos šita
me numeryje yra ankieta į klausi
mą “Kas šiandien būtų svarbiau
sia lietuvių kultūros pakėlimui Ame
rikoje?”
šitą jubiliejinį “Kataliko” nu
merį kiekvienas privalo įsigyti at
minčiai. Už 10 centų bus pasiųstas
kiekvienam.
Reikalaukite
tuojaus,
kol neišsibaigė.
'
Rašydami adresuokite.
J. M. TANANEVIČIA,
3249 So. Morgan st.,
Chicago, I1L

FirsZ National Bank
PUBLIC SOUARE

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

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
500,000.00

W. D. BOCZKOWSKI — CO.

Už sudėtas pinigas mok1 3-i»»

Mahanoy City, Pa.

Tokios geros, naudingos ir drauge

Wilkea-Barre,

Pa.’

UNITED STATES PEPOSITARY

1-

w

-

nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, Preeident,
FRANCIS DOUGLAS. Cashitr

taip pigios knygos dar nebuvo

pardavime!

Banka prižiurome

Suvienytųjų

Chicago, Iliino

CHICAGO,į ILLINOIS

$165.000.00.

Šitoji

Seserų Seminarija

Lietuvių Kalbon Vertė
------------------------- —

D. M. Grabam, Prez.

Gerumas musų gramafonų gvaran
tuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus specijališEus "rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami krasns ženklelį atsakymui:

DICKENS

JONAS KMITAS

jus.

kasdien, tai išsiynsime Jums ant
išmokesčio labai puikų Gramafoną
sykiu
su 16 rekordais
(32 kavalkais) visokių dainų, valcų. mar
5ų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite

Chicago.

SriOS SO. MORGAN ST.,

GERIAUSIA PLAUKU

Angliškai Paraše

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

!!!SALIN SU NUSIMINIMU!!!

249 8. Morgan St.,

Priėmimo valandos: nuo 8*ryto ligi 11 ryte

&

Chicago, III.

Oliveris Twistas

MAHANOY

-

-

DR. M. STUFHICKIS

& Co.

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

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

Lietuvys Daktaras

J. M. TANANEVICZ,

Bode

3121 So. Morgan Street

f

pinigus į

MARCHANTS

DR. IGNOTAS STANKUS

Užsirašyt Katalikas” galima kiek
viename lab
Pašykite tuojaus, o
gausite vienį
Kaliko” numerį pa
matyti veltui.

ANT BRIDGEPORTO

NAUJIENA!

SU SAVO PINIGAIS
Padėk

‘KATALIKAS’’

g
:

9

Teleph. Yards

-

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant seks.ičio antrašo:
F. A. POSZKA
|

|

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

Dr.

4S52 So. Ashland Ave.

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

M.

-

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

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: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėjimą 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 jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaituoĮa me
tui tik >2.00, pusei metų >1.00.

THE HIBERNIAN

233E. 14fh ST., NEW YORK,

Morgan [Street,

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta 'arba expresu

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

po

BHIDC EPORT’O

3315

“LIETUVA”

4

f

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA*
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežinlu vaistu. Recep- į
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant
X-

Official 100

3E

2 „

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

JUOZAS LESCINSKIS

Chicago Telephone'Company

kr Skaitei Kada Laikraitį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

-

ir

saugimnb

sudėtų joje pinigu.

PADETUVE

Ofiso valandos Z

PENN’A

SHENANDOAH,

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
Ir paduoda daugiausiai gerų ir svarbių ži nių Iš Amerikos, Europos
viso uvieto, o
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo;
pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5(‘.
RAŠYIĮ ADRESU:

13 N; Main St,

Banka miestą.
Meka 8

Kata-

liogo.

judėjimą, kuris užgauna ausis.

Priešai Olševskio Banką.

VIENYBE LIETUVNINKU

kuriam kalbi, jučiomis ar nejučiomis supranta

$300,000.00

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

tokių tam pana
šių dalykų.

dalį, kalbos iš lupų judėjimo, kaip kad ir balso

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vak.ro

28 metų senas laikraštis

Reikalauk

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

oTti Tl priei piet

MOMTREAL.CAM.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

dų, Šarpų ir ki

reto. Su žmogum asmeniškai kalbant, asmuo

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 18M.
KAPITOLAS $100.000.00.

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

J

STJAMESCATHEDRAL

«

First Nationa
BANK,

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Kokardų,

purių,

bantis asmuo šneka tiesiai į ragutį, aiškiai ir iš

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIS DENTISTAS

Ke

Išdirbėjas

Prie telefono kalbant lupų judėjimas yra visai
atsakomybę, kuri yra palengvinta, jeigu kai-

Žemiausios kainos iš Europos

Pervirszis $250,000.00

3E

$ 3310 SO. HALSTED ST.,

/$/
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3E

1914 m.

Dr. A. L. Graičunas

LIETUVIUKAS KRAUTUVE

CHICAGOS MIESTO

29,

Tel. Yards 3162

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

Kapitalas $1,000,000.00

(Jau.)

Sausio

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos' OLIVERIS
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu;

A

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street,

-

Chicago, 111.

Rašyk tuojaus.

Dr- RICHTERIO

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

25 ir 50 centų už bonką aptiekose
F. AD. RICHTER & C0.
74.80 VVASHINGTON ST.,
NEVY YORK, N. Y.

“LITWA”

I
■
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VAIRAS

Literatūros, dailės, mok- į
slo, visuomenės ir politi-g
kos laikkraštis, gražiai ii-g
iustuotas, ant dailiaus po-1
pitrio, 30X22 santim. pa-i
vidalo, 24 pusi. leidžiamas^
inteligentu būrelio, pradės $
eiti Vilniuje nuo šių Nau-j
jųjų Metų po du kartu per |
mėnesį.

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz t
deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jau pasiža-t
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius,?
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė Čiudlionienė,
kun. Gustaitis, f
M. Pečkauakaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun. 5
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: Jaroševi-2
] Į čius, Rimša, Šlapelis, Žmuidzinavičius.
\
z
VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metų 1 r. 50$
] [ k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų, $
2 r. trims mėnesiams.
3
o Vairo Redakcijos ir administr. ardesas šoik: Vilnius, Makar u

J

J; jevakaja, 15. “Vairo” Leidėjas-Redaktorlus A. Smetona.

|

