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Rytojun bežiūrint.
Skaičiau kur tai pasakaitę apie 

vieuą kirgizą. Toji pasakaitė 
skamba maždaug taip: Gyveuo 
vienas kirgizas, gyveno ir aut 
galo pamatė, kad jo stuboj ank
šta. Vietos maža, nei apsisukti 
nėra kur. Nuėjo tad kirgizas pas 
muilą (musulmonų dvasiškis) pa
siteirautų, kas čia padarius su tuo 
aukštumu. Muilą buvo išmintin
gas. Pamąstęs, jis davė sekanti 
patarimą: — Apgyvendink savo 
stuboj avį, o tada pamatysim, 
kas iš to bus. — Kirgizas pa
klausė. Susitiko jis po tūlam lai
kui muilą ir sako: — Įsileidžiau 
stubon avį, bet dalykai nei kiek 
nepagerėjo. — Atsakė jam mui
lą: — Įsivesk stubcųąr karvę; pa
žiūrėsim, bene bus geriau. — Pa
darė kirgizas ir tai. Bet dalykai 
krypo ne geron, bet blogon pu
sėn. Nuėjo tad vėl pas muilą. — 
Stuboj daros kas kart blogyn. 
Patark, kas daryti? — Paban
dyk dar įsileisti stuboft kupranu
garį. — atsakė jam muilą. Iš-

dymo ir griovimo darbas, tas 
pats su nieku nesitaikymas ir 
stengimasis viską pavergti. Ir 
į visus atgrįžtos kanuolės, iš ku
rių šaudoma daugiausiai purvais 
ir pliovonėmis. Nespėjo lietuvių 
visuomenė apsiprasti su jų teikia
mais purvais ir nusiskųsti ant jų 
nelabo veikimo, kaip toji visuo
menė tapo pavaišinta dar vienu 
apsireiškimu.

Jau nuo seniai buvo atjaučia
ma, ypač Amerikos lietuvių gy
venime, kaž kokia neatsižiūrėji- 
mo, nepaisymo dvasia, negerbimas 
kas yra gerbtina ir nesiskaitymas 
su nieku. Dauguma tai jairtt, 
piktinosi ir niekaip negalėjo su
rasti tam tikro vardo, kaip čia 
visa tai pavadinus. Ir tik ačiū p. 
Druskiui, sužinota to nepageidau
jamo apsireiškimo vardas. Tai 
chamizmas. Ir nenuostabu, kad tas 
chamizmas pražydo bedievybės 
platintojų abaze. Dergimas ir kvai
las pajuosimas visoko, kas žmoni
jai yra brangu, kas yra joje kil- 
taus, ideališko — yra užduotim 
chamizmo pasekėjų iš laisvama-

atmesti tai, bent ant poros me
tų atidėti. Tai mat duotų laiko 
Jungtiniems Valstijoms sustip
rinti sąrišius su kitomis valstijo
mis. Jis mano susitaikinsiąs ir su 
Kolumbija. Huertai perkant lais
vai ginklus nuo Japonų, prezi
dentas mano, jog jis turįs leisti 
ginklus perdavinėti sukilėliams. 
Visų posėdžiu laikė Bryanas visai 
nedalyvavo. Tai parodo, kad visa 
užrūbežio politika yra paties pre
zidento rankose.

Posėdžiams pasibaigus komite
tas paėmė į rankas taikinimos 
reikalus.. Manoma, kad pasisek
sią su visais geruoju susitaikinti. 
Ypatingai su Kolumbija, kuri rei-

kito kaip tik parodyti neapykan- delei ir lietuvių socijalistų lailč*
tą prieš Jungtines Valstijas.

Eina žinios kad susekus sankal- 
bį prieš Iluerta visa nuožiūra puo
lusi ant Felikso Diazo, dabar gi-

raščiai apie tą streiką ne gugu mn 
pasakė. Streikas prasidėjo Wel* 
lingtone. Iš čia pasklido visuose 
Naujosios Zelandijos miestuose.

venanėio Havanoje. Suimta daugįapsistojo. Greito! pri. 
Diazo draugų, jų tarpe ir JosJ»f«l;>;ojanc.ų burto prisidėjo k»- 
Reųuena, kuris nesenai buvo kan- lllrl° 1 a lva’n1 unijų. aie ap-
didatu ant šalies vice-prezidento. 
Du ar trįs net išvežti iš Havanos, 
Iluerta sako visai nenusigąstąs, 
kad svetimos valstijos neskolinu
sios jam pinigų. Jo valdžia galinti 
gyvuoti savo šalies turtais. Nuo 
■sosto nei nemanąs atsisakyti — 
girdi, jis ilgiau busiąs prezidentų 
neg prezidentas AVilsonas.

Kareiviai ir kiti piliečiai, kurie

pildė kirgizas, kaip jo dvasiškis, nių įr jiems panašių pulko. Jų 
buvo pataręs. Bet stuboj taipliteratūra” jau nuoseniai pilna 
ankšta ir tvanku pasidarė, kad'jlWfiojo purvo ir ištvirkimo. Ga 
kirgizas po kelių dienų bėgto nu
bėgo rodos klaustų.—Ką nori da
ryk, o taip toliaus nebegaliu gy-o taip toliam 

, — skundės

lūtinai susilaukėme iš laisvama
nių tarpo tokią laisvamaniškos 
“literatūros” žiedo, kaip “Šakė”,

esi jisai, — nei kurioj pornografija ir ištvirki 
mas pradėtą platinti viešai ir

venti
pačiam, nei šeimynai vietos ne-
beteko, visk# užėmė suleisti gy-4in?yti T^vienanTTiTtrptviui. Tr
vuoliai. — Tad įsakė jam muilą 

Išvesk iš stubos avį. — Išvedė,
visa tai veikiama ir daroma ne
va žmonių apšvietimui, išauklė-

kaip jam buvo įsakyta. Nors vie-ijįmuį jų sąmonės, pakėlimui lietu- 
tos pasidarė daugiau, bet dalykų j tuvių kultūros! 
stovis visvien buvo prastas. Nuėjo ( Mes jau apsidžiaugtume ir link- 
tad vėl patarimo klausties. — smi būtume, kad tas viskas su-
Išinesk dabar iš stubos karvę, — 
buvo patarimas. Karvei išsineš-

lauktų sau tinkamo galo. Lietu
vių gyvenimas prablaivėtų ir pa-

dinus, stuba paliko daug erd- sidarytų šviesesnis ir platesnis 
vesnė. Susitiko kirgizas po kai-!kajp anojo kirgizo stuba, jei be-, 
kuriam laikui su muilą. Paklausė'dievybė, atsiprašant, toks “so- 
mulla : — Kaip su stuba, ar erd- jcializmas”, “chamizmas” ir tam 
vesnė pasidarė? — Atsakė kirgi- Įpanašųs apsireiškimai būtų išrauti 
zas: Apsisukti galima, tik tas jr prašalinti nuo lietuvių viešojo
kupranugaris šiek tiek maišosi. Į gyvenimo arenos. Tečiau yra ma- 
— Tarė jam muilą: — Tad išvesk ž.as skirtumas tarp anojo kirgizo 
iš stubos ir kupranugarį. — Is- ir lietuvių noro ir galėjimo tai i 
danginus kupranugarį, paliko išpildyti. Kirgizas galėjo išva- 
stuba erdva ir šviesi. i ryti galviją be jokio vargo ir

Lietuvių viešas gyvenimas turi sunkumo, o čia ir varomas neina, 
panašius į šios pasakaitės kaiku-jBet vis dėlto, tegul visokie “iz-' 
riuos prajovus. |mai” ir jų pasekėjai turi ome-:

Visi sutinkame, kad lietuvių nyje, kad tikras šeimininkas lie- 
viešasis gyvenimas yra jaunas. į tuvių statomojo kultūros namo 
tebematuojamas mažu mastu. Lie- .Vra krikščioniška dvasia.
tuvių savita kultūra tebedaro 
vos pirmus žingsnius, tebėra už
simezgimo stovyje. Bet vos tik 
lietuviai prakrapštę savo mie
gūstas akis, vos tik pradėjo rei
kalauti sau apšvietos ir viešo bal
so. kaip iš pirmų dienų jiem bu- vės ir turėsime viltį išvaryti vi- 
vo patiektas visai nepageidau- sns į8 lietuvių gyvenimo nepra- 
jamas svetys — bedievybė. Ir juo šytuosiuos svečius 
tolyn, juo blogyn. Priviso viso- Purenąs,
kio plauko “pirmeivių”, visokios 
rųšies laisvamaniai kelia galvą, 
riečia nosį ir skverbias viešan gy
venimam Bedievybė savo dvoku 
gadina ir teršia ir be to ūkano
tą ir prietamsoką viešojo gyveni
mo atmosferą. Jėgos skaldomos, ir 
besiskirstant bedievybės pasekė
jams į jų partijėles ir sulyg 
“plauko” to jėgų skaldymo galo 
nepermatoma.

Bet to dar negana. Atpūstas 
iŠ kaž kur savo rųšies ir skonio 
socializmas su buriu, pasekėjų ir 
garbintojų įnešė ir tebeneša des
trukciją visoko, kas buvo ir yra 
statoma geresnės valios ir noro 
žmonių. Lietuviškojo “socializ
mo” pasekėjų abazas visomis 
pastangomis veržias viešojo vei
kimo sritin ir nori surasti vis 
stipresnį papėdę. Mūsų socialia-

Prancūzų rašytojas Alex. Du
rnas kažkur išsitarė, kad visas 
žmonių gyvenimo obalsis tilpsta 
tuose žodžiuose “Lauk ir turėk 
viltį”. Lauksime šviesenio ryto
jaus, kada mūsų padangė prablai-

A. Linkolnas.
A. Linkolnas buvo šešcsdešim- 

tas Jungtinių valstijų preziden 
tas. Gimė vas. 12 d. 1809 m. Jau
nystė kaip ir visą amžių praleido 
varge, skurde. Mokinties neturė
jo progos. Mokyklą telankė iš viso 
tik vieną metą. Bet skaitė daug. 
Po kelius kartus perskaitė visas 
kokias jis turėjo knygas. Gyveno 
taip vargingai, kad net vietinė 
valdžia buvo beparduodant už 
skolas jo namelius. Ir nepardavė 
tik draugui skolas atlyginus. 
Tarnavo kariumenėj. Buvo išrink
tų Illinois legislatūroje, kon- 
gresmanų, ir 1861 ir 1865 m. 
Jungtinių Valstijų prezidentu.
Antroji terminą vos tik užėmus 

tai — tai XX šimtmečio mongolai, prezidento vietą, nes Bal. 14, 1865
šių dienų socializmo pasekėjų vei
kimas — tai veikimas senovės 
mongolų laikė jų antplūdžio. 
Simptomai vienodi. Tas pats ar-

m. jis buvo teatre nušautas. Lyg 
paties likimo taip skirta, kad jis 
negalėjo atsiduoti gerovei lais
vosios šalies. Jam dar neesant

A. Linkolnas, 1809—1865.

prezidentu pradėjo kilti balsai 
už palimosavimą vergų. Linkolnui 
užėmus prezidento vietą, šalis bu
vo jau prisirengus į naminę karę. 
kuri tensesi per porą metų. Karė 
pasibaigė prieš pat jo mirtį. Jo 
visas gyvenimas buvo tai ko
va su vargu ir skurdu. Gražus pa
veikslas visiems, kurie neveizint 
ant turto stengiasi nuveikti ką 
nors geresnio sau ir tėvynei. 

—Tarpe daug branginamu daly
kų, kurie dar tebera gyvi ame
rikiečių . mintyse yra prakalba 
kurią jis pasakė šventinant Ge- 
ttysburg kapines, lapkričio 19, 
1863 m. paduodame ją sulietuvi
nę.

Toje prakalboje, nors ir labai 
trumpoje, Linkolnas išreiškė di
delį laisvės užjautimą.

LINKOLNO PRAKALBA 
GETTISBURG’E.

Prieš aštuoniasdješimts septy
nis metus mūsų tėvai pagimdė šio
je šalyje naują tautą, laisvėje 
pradėtą ir paaukautą supratime, 
kad visi žmonės yra lygiais su
tverti.

kalauja jai išmokėti už Panamos,^ Ojinagog dar tebera 
kanalą, beveik vin komiteto na-|Tek8UOse netolį QU0 E1 Paso Ke. 
riai sutinka išmokėti 15,000.000^ oficierių atsišaukė j Jung. 
dolerių kaipo atlyginimą. Be-,tinių Valstijų ryriausybę, kad 
to, kad geriau susitaikinus su juos paleistų> bet gitoji matyt nei 
kitomis valstijomis Jungtinių
Valstijų vyriausybė rengiasi 
sušaukti Haagos Taikos susivažia
vimą, kuris turėtų būti 1916 m.
Ten būsią visi dalykai apkalbę- i 
ti ir prideramai aprūpinti.

Taip mano prezidentas ir jo

manyte apie paleidimą nemano.

ANGLIJA.
Anglijoj šįmeta nelabai sma

gios naujienos. Kaip pačioje vieš- 
.patijoj, taip ir valdomosiose ša- 
ilyse girdžiami tik streikai ir įvai-

kričio mėnesio streikas taip buvot 
įsiguilėjęs, kad net viešbučių tar
nai ir tie atsisakė svečiams tam 
nauti. Vienok gruodžio mėnesia 
pradžioje streikas apsistojo. Bet 
paliko visam svietui pamokinimų, 
kad socijalismas nėra darbiniu* 
kams išganymu. Skurdui ir var-» 
gui užtektinai vietos visur.

Ir taip, Anglija šiemet prisė
ta streikais ir streikieriais, 
ant šalies vidujo gyvenimo tu
ri nepaprastą intekmę. Nes kur 
tik nebūtų streikas — ar vieno
je, ar kitoje šalyje, mes žinome, 
kad ten yra kas4 nors tokio, kuris 
tą streiką iššauktų. Yra kokia 
nors šalies liga, kurią privalo 
valdžia gydyti. Gerai, kad tą 
ligą galima išgydyti be operaci
jos, bet jei ne, tai skaudžiai at
siliepia ant viso valstijos kūnoępatarėjai, bet ar pasiseks jiems politi-kieji reikalavimai. Strei. 

viskas taip lengvai susitaikinti, tik vaį Airįjo^ Londone, Afrikoj, anti.vpatingai ant šalies industrijos, 
ateitis teparodys. ! galo ngt -r Australijoj neša ša-Į

dideliam darbui, kurs prieš mus 
stovi; kad nuo tų garbingų miru
siųjų mes perimtume didesnį pa
sišventimą reikalui, kuriam jie 
čia atidavė pastarąjį pilną pa
sišventimo saiką; kad mes čia 
tikrai nutartume, jog mirusieji 
neveltui čia mirė; kad tauta Die- 
vūje turėtų naują laisvės užgi
mimą ir kad žmonių, per žmones 
ir žmonėms valdžia nuo žemės 
nepražūtų.

POLITIKA.
JUNGTINAS VALSTIJOS.
Gale sausio mėnesio preziden

tas AVilsonas su užrubežiniu rei
kalų senato komisijos nariais tu
rėjo speciali susirinkimą, posė
džius, kuriuose buvo rišami klau
simai koks Jungtinių Valstijų są- 
rišis su kitomis didesniemis ir ru- 
bežiuojančiomis valstijomis. Mat 
Jungtines Valstijos, ypatin
gai laike šios Meksikos revoliuci
jos, pamatė, kad jų santykiai su 
didesnėmis valstijomis, ypatingai

liai nemalonų reiškimą. Airių ir 
Afrikos indiečių autonomijos rei-

Iš Meksikos nieko gero negir- j kalavimai užima anglų dipioma- 
w daug lai

rėti gero išgirsti šalyje kurioje 8»1 nėra taip baisu, 
viešpatauja neapykanta ir kers- 3°j įvairus nesusipratimai, kurie 
tas vieno brolio prieš kitą. Toji iššaukė visą eilę streikų, 
neapykanta gal ir neapsireikštų į Anglių vežėjai, sulaukę geros 
tiek paprastuose šalies piliečiuo- i progos, kada šaltis siekia 20 laip-

, . v. ... ... , isnių F„ sustreikavo, reikalauda-se, bet augstesnieji, maistų vado- " * •» »
. , v. . . . . Jmi algų pakėlimo. Kaikurie darb-vai tyčia juos kursto vienus prieš I ... ... . . .. ., .. ... . įdaviai sutiko ant jų reikalavimų,kitus. Žinoma jie tikisi iš to pasi- , A , , • • , ,v .. bet apie 12000 darbininkų, ku-naudoti, bet ką žmones, paprastie- . ... . .... v .. . . . .. 'ne priguli prie unijos, streikuoji žmones, iš to gaus, tai jiems . . . .. . ... .....šią tol, iki visi darbininkai nesu

tiks ant jų reikalavimų. Šis 
streikas padarė Londone nema

negalvoję. Karės padėjimas var
giai mainysis gerojon pusėn. Pir
miau dar vis stokodavo kariau- v _ , . „. ,,. i-ii- -i r !za vargų. Šaltis, o čia trobosjantiems sukilėliams reikalingų' . . ’ .. ,, , . , » - .....šaltos: nei troboje būti, nei lau-ginklų, kurie buvo užginti pirkti , .
nuo Jungtinių Valstijų, bet prezi
dentas AVilsonas, matydamas kad 
Japonija parduoda ginklus Huer
tai, užginimą nuėmė. Dabar revo- 
liucijonieriai galės liuosai gink
lus pirkti ir juos Meksikon ga
benti.

Ant Huertas galvos be revoliu- 
cijonierių atsirado dar vienas 
priešins. Tai didelis būrys poli- 
cistų ir šiaip jau žmonių išviso

ISPANIJA.
lapausi rengiasi duoti Katalo

gą. KatąĮt
ngdH ___

, bCt Tt49 m. susijungė su Anb 
gonija ir nuo to laiko trįs kartus 
buvo pakliuvus po prancūzų val
džia. Šalies gyventojai ir daba< 
labiau linkę prie Prancūzų, neg 
Ispanų. Abelnai imant, jį yra akai* 
tomą kaipo turtingiausia šalieg 
dalis. Šalies sostapilė, Barcelonaį 
yra centras Ispanų pramonės ic 
pirltlybos, Toji tai šalis reikalam*** 
ja sau autonomijos, taip kaip i< 
Airiai iš Anglijos. Pirmasis nao* 
josios Ispanų vyriausybės žing-* 
snis buvo praplatinti valdyirfds-
tiesas Katalonijos. Tai buvo dus* 

ke. Streikierių komitetas atsi- tuojaufi užžengug ant sosto
sakė pristatyti anglis net i ' raiįuį Alfonsui. Nuo to laiko Kata*- 
gonbučius, kurie būtų matę ne- lonija norg .p prig-uli l8panijai> befl 
maža vargo, jei ne medicinos^ pina yig tolyn prie savyvaldoaL 
studentai, kurie iš pasigailėjimo .ftakoTna jOg Madrido vyriausybė! 
apsiėmė pristatyti anglis ir ku- npjĮgaį Įaukus turės duoti šaliai 
rinti krosnis. pilną autonomiją. Kada mes gaut*

Kitas streikas, taip pat Lon- 8jme save autonomija su seimu; 
done, surengtas namų statytojų Vilniuje?
unijos. Jie atsisakė ant kont
raktų, kuriuose reikalaujama,

PRANCŪZIJA.
Huertą. Jų tikslas jau ne sostą |neuni->iatais- šitame streike da" Į Mes nu0,at sirdžiame moteris 
nuo Huertas atimti, bet nužudy- ,yvftUja apie 150’000 darbiniu-,reikalaujant savo teisių Anglijo,

apie 2500 susitarusių nužudyti Ikad . «ni^8tai ?irbtų išvien su

ti. Bet tas jiems nepasisekė. San- 
kalbininkai užtikti ir daugelis
iš jų žmonių aštriai nubausti J deda apsistoti. Daug darbinio- 

a.,^uerta su savo pavaldiniais, vie- Pr«dėjo grįžti į darbą, lei-
...... .-.o™.jpoi.uB... į • __:japA pu t;pk minkštos dus jų vadui J. Larkinui. Vie-Europos, beesą nepergeriausi, o noK> Pasiaare siea tiea minastes- ** . .

nis ir žmonių atstovus, kuriuos į n°k Jie> klausydami jo patari 
praeitą rudenį uždarė į kalė- |TnV- atsisako priimti jiems siūlo 

Dabar mes inpainioti į didėlę na Apskelbus Panamos Kanalo tak- j’ra4» pradėjo iš ten išleidinėti. |,nus nutarimus, šis streikas tuo 
minę karę, kuri ištirs ir parodys, i ga Anglija iš prietelkos persi-tarPe buv0 keletas Meksikos indomus, kad jame įvesta taip 
ar toji tauta, arba ir kita ko- (maįn£ į priešininkę. Panaikinus įtekmingų piliečių.
kia tauta, taip pradėta ir paau- | pįrkiy|,O8 sutartį ir neprisiėmus Gen. Vilią pranešė Jungtinių

kų.- lir Amerikoj, bet beveik nieko no-
Dublino streikas, Airijoj, pra- į girdėjome apie prancūzes. Pra

ėjusią savaitę pasirodė, kad ir ten 
moterįs norinčios gauti sau teisę 
balsuoti. Tai ypatingai pasirodė! 
registruojant balsuotojus Pary* 
žiaus mieste. Sulragistes buriai< 
grūdosi į registravimos vietas iw 
reikalavo sau lygaus su vyram 
balso. Pasirodydavo jos tose vio* 
tose ir kitais metais, bet tada! 
būdavo jų mažas skaičius, šįmetą| 
gi jų skaičius pastebėtinai užan* 
go. Prie to jas paakino artimi gn» 
neraliai rinkimai. Trijose rinkimu 
distriktuose jų vardai užregia* 
truoti, bet kitose vietose valdi* 
ninkHi mokėjo gražiais žodžiam 
jas iš ten išprašyti. Pasak lail 
čių pranešimo, moters nežada 
kų nuleisti, bet manančios kovot? 
iki ncišgausiančios sau lygių srt 
vyrais tiesų. Nors prancūzų obal* 
sis skelbia, kad duodama lygybė! 
visiems, bet kaip matosi moterįą 
tos lygybes visai neturėjo. Ar vei* 
kiai jos ją gaus, tai klausimas «•* 
lengvai išrišamas. Būtų gera jei j^ 
judėjimas apsietų ramiai, bet jeii 
jos, prisižiūrėjusios savo Angli* 
jos seserų judėjimui, panorėtu 
eiti tino pačiu keliu, žinoma, 
tada greit nenurimtų.

vadinamoji amerikoniška arba 
sindikalizmo sistema, priiftinga 

ir ramiai Britani-kauta, gali ilgai ištverti. Mes<naujo8 tftryboR santykiai 8U Ru Valstijų valdžiai kad jis bausiąs Įpenėjusiai 
esame susirinkę ant didelio tos gjja vj8aj 8Utrūko. žemės ir imi-,visus pasikėsinusius traukinių už- j°s nn’JV sistemai, 
karės mūšio lauko. Susirinko-|gracįjos reikalai su Japonija eina puolime. Jis jų ieškosiąs visur. Afrikos didelis geležinkelio dar- 
me pašvęsti to lauko dalį kaipo blogojon pusėn ir matyties aiški Mat prieš kelias dienas plėšikų bininkų streikas, kurs be industri-
paskutinę poilsio vietą tų, kurie lJaponų tendencija, reikalui esant būrys vedamas tūlo Castillo įgtu- jine® dar turėjo ir politišką prasmę,
padėjo savo gyvybes, kad toji'eitį Huertai talkon. Užsirūstinu-'mė į tunelių du priekiniu vago- vyriausybei pasisekė, uzgniauž-
tanta gyventų. Čia susirinkti 8į Kolumbija jau spėjo gerokai su- nu ant kurių iš kitos pusės paša- Į1- J1“8 užgniaužimas pasisekė tik

drumsti užsitikėjimą Amerikos žirinis traukinys savo lokomotivu isvezant streiko vadus į Angliją.
Tai pakelė dideų darbininkų ne
pasitenkinimą pačioje Anglijoje 
ir tik kareiviai tegalėjo nuramin
ti įniršusią minią.

Mums už visus indomiausis nau
josios Zelandijos, Australijoje 
streikas. Mat toji šalis (po Ang
lijos priežiūra) senai yra laiko
ma socijalistų valdymos pavyz
džiu. Bet ateina žinios, kad ir ten, 
neVeisint socijalistų gerosios tvar
kos, darbininkų padėjimas nege- 
resnūų neg kituose, “kapitalistų!’ 
šalyse. Bene tik tos priežasties

inums priderėjo ir reikėjo.
Bet ištikrųjų imant mes negalime 
aukauti, mes negalime pašvęsti, 
mes negalime šventinti tos vie
tos. Narsuoliai, gyvieji ir miru
sieji yra jau pašventę ir ne mū
sų pajėgoms ką nors atimti ar 
pridėti. Pasaulis maža tetėmys, 
ir neatmins ilgai ką mes čia sa
kome, bet niekados nebus užmir
šta, ką jie čia nuveikė. Užtat

valdžiai pietų Amerikoj. Žodžiu 'susidūręs padarė gaisrą ir pražudė 
.'daug žmonių. Jų tarpe keletą a- 

merikonų. Jie visi atrasti apdegę 
ir numirę. Amerikai užprotestavus

sakant, iš visų pusių tik juodi 
debesįs tematyties, — gresia au
dra iš visų pusių, o ypatingai ne
ramina "Meksika. Wilsonas komite
to nariams išaiškino, kad reikalas j»os suras. Abelnai Vilią ir kiti 
kaip nors su kaimynais taikinties, konstitucijonistai turi šiokią to-
k.d Amerika* lai- pilamo už*ioj»nt«. Huert. gi

... . ... daugiau užjaučiamas Europos
vų nuo mokėjimo už perejnnąt

Vilią nori pasirodyti geru, 
taigi ieškosiąs kaltininkų, Ar jis

gyvieji turėtų ' pasiaukauti, kad j’* *2”  j—— •*" i »—•» k_ t.: Anglijos ir Vokieti
paimik*.. t« <l«rba karį > „ar-Pa“am»< kanal» tata» 
bintai privedė lig toe vietas. Ufc miskriaudimu kitų šalių pirklių,

jos, n» jr tolimųjų rytų-Japoni- 
Jm. JamrprijartBa ir pietų Afneri- 

tat mes turime pooisukanti tam Adamoouo rezoliucija jei Mvįsai Am ropnblikos A tai tik nedėlko
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dinimo valandoje atstoja. O ku
rie puolė tarp erškėčių, tie yra, 
kurie klauso, bet rūpesniu ir tur
tų ir gyvenimo švelnumų yru UŽ-

^/Lekcija ir 
Evangelija

procesijos newjorkiečių lietuvių krežių o ji meta šalin, nenorin- 
vaikėliai sudėjo pilnosios blaivy- t?'rūdos šmoto bučiuot, arba kaip

DOBRISVIDLK, ILL.
čionykščiai lietuviai ke

lia trukšmiUgas vestuvės

sai niSslojo ukkėję savo mene
- U f '---------- s*n’ws TOokeanius. Kiti organi-

bės prižadus. Vietinis kl. ‘kun. katalikai merginą prie kryžiaus zuojasi ir grįšta prie Aip. Darb 
n.o prikala, kankina ir tt. 0 mūsų Federacijos. Kad užbėgus tam 

katalikai bėga tenai ir gėrėjasi už akių, šalininkai I. AV. W. par
Šeštokas pasakė jiems gražių pra-

kad religija — kunigai? 1 Bet ko
kie jūsų kunigai? — ana ve, — 
ką padarė kunigas Šmitas papio-

y troškinti ir neatneša vaisiaus. O. kalbą, kuri, manau, ir likusius 
kurie ant geros žemės — tie yra,1 pritrauks įsirašyti į blaivybę, 
kurie geroje ir geriausioje šir- i Puikiai atrodė prie žėrinčio nuo 
dyje, išgirdę žodį užlaiko ir neša žvakių altoriaus būrelis vaikučių
vaisių kantrybėje.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

bei baltai pasirengusių su vaini 
kėliais ant galvų mergaičių kaip 
angelėlių, kurie su gryna širdele 
ir tyra mintimi tarpe paskui Dievo 
tarną prižadų žodžius. Puikus pa
vyzdys ir labai sektinas. Dieve, 
padėk šiai prakilniai sėklai aug-

KAUNAS.
Kunigų permainos.

Kvėdarnos kam. kun. Putrius ti bujoti tfcrpe mūsų jaunosios

MEDALIA PRIEŠ UŽGAVĖNES.
“lekcija. — II Kor. XI, 19 -

XII, 9. — Broliai: Noriai nukon- 
eiate neišmintingus, patįs būdami 
išmintingais, nes nukenčiate, jei 
kas jus vergijon verčia, jei kas^
prarįja, jei kas ima, jei kas pa- perkeltas į Rietavą kam., Rie- kartos !.... 
aididžiuoja, jei kas jus veidan tavo kam. kun. Montvila į Kvė- 
muša. Kalbu pagal negarbės, dainą kam. Androniškio filialistas 
kaip kad męs butumime silpnais kun. Baltušis paliuosuotas, jam 
tame daikte: kokiame daikte kas pačiam prašanties, nuo filijalisto 
drųsus yra (ne išmintyje kalbu), ir priedermių. Panedėlio kam. kun. 
aš drąsus esu. Žydai yra, ir aš: Kviatkauskas į Andrioniškio fili- 
Izraelitai yra, ir aš: Abraomo ją. Kun. Puleikis iš Naumies-
sėkla yra, ir aš: Kristaus tarnai čio į Gaščiunų f iiiją. Gaščiunų
yra (kaipo mažiau išmanus sa- fil. kun. Gaudešis į Naumiestį gijas, bet yra daug tokių “inte 
kau), daugiau aš. Daugiuose dar-, (Pan. pav.). Jūžintų kamendorius ligentų”, kurie nenori priklau
buose, kaliniuose apsčiai, plaki- kun. Bialazaravičiu# į Jurbarką 8ytį nei prie vienos draugijos,
muose daugiau, nekaip reikia, kam. Seredžiaus kam. kun. Inču-iYra ir tokių ką daugiau nieko 
mirtyse tankiai. Nuo žydų ga- ra į Panedėlį kam. Kaltinėnų nežino, kaip tik kortoms lošti 
▼au penkis kartus po keturias kam. kun. Alekna į Seredžių kam.1 įr rUidj gertį.

Tris Viduklės kam. kun. Garbaliaus-

J. Širvintas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
PIEDMONT, W. VA.

Šioje apielinkėje gyvena lietu
vių 18 šeimynų ir apie tris kart 
tiek pavienių. Jie turi tris drau-

tokiomis kalbomis ir paveikslais.
Toliau kolegijos mokinis J. Bu 

cnis ragino lietuvius lankyti va-

sikvietė soeijalistą organizatorių 
Grikštą, kad pakėlus unijistų nu
puolusią dvasią. Tečiau pastara-

karinę miesto mokyklą; prieš sis vietoj pakelti, tai dar labiau 
naujus metus ateidavę iki 300 nupuldė: nes baisiai suerzino 
lietuvių, dabar gi skaičius suma- žmones.
žėjęs. Mokslainės užvaizdą pa- Pirmą vakarą, kad nenubaidy- 
velijęs daryti lietuviškas prakal-ti žmonių, kaip lapė, gudriai pri- 
bas sykį savaitėje, rodant iš Ge- pasakojo visokių juokingų pa- 
ografijos paveikslėlius ir tt. Pa-!sakelių, prašė publikos, kad ki-
baigęs paaiškino jaunimo kliubo 
tikslą. Vertėtų visiems priderė
ti i ji-

Toliau kalbėjo J. S. Vasiliau- ir dar už dyką

tą vakarą susirinktų daugiaus, 
nes parodysiąs su pagelba magiš
kos lempos stovinčius paveikslus;

skas, S.L.R.K.A. Centro raštinin
kas, nurodydamas tikslą Vanagai
čio atsilankymo į Ameriką; to
liau kalbėjo apie kenksmingumą

Agentai paleido melagingą pa-

vė moterę tai ne, kokie kimi- ir krikštynas, kurios tankiai liūd- 
gai — ir visa istorija pasakojo uai baigias ir visada žemina mus 
apie Šmitą. Baigia kalbą pa- svetimtaučių akyse. Vienos-iš to- 
brieždamas, kad socijalizmas tik kių nelaimingų vestuvių užsrbai- 
neša laimę, gerovę. Darbininkai gė. 26 d. sausio. Alaus supirkta
ir darbininkės telkities po rau
dona socijalistų vėluvą.

Į prakalbas buvo atėjęs ir vie

buvo 115 ar 98 keges, kas Sulig 
Dorrisvill’es gėrėjų — nedaug. 
Jaunikis, matyt, pradėjo vestu-

tinis klebonas P. Gudaitis, kuris vės ne iš to galo: tarėsi visa lai- 
gavęs balsą, nurodė kalbėtojo ką su uošviu, o su jaunaja netu- 
nenuoseklumą. Girdi, kaip tai rėjo, matyt, nei kalbos, ar ji tinka 
kalbėtojas apreiškęs, kad socija- ir nori už jo eiti.
lizinas nesikišąs į religijos daly
kus, o čia ima ir aiškina ir dar

Nedėlioj, kada viskas buvo sitr 
ruošta ir muzikantai graijo ir

taip piemeniškai; kun. Klebonas kūmutės inkaušę pradėjo jauni- 
paaiškino jam, kad religija, tai kį neužsileizdamos girti ir gerin- 
ne bažnyčia ir kunigai, bet ry- ties Pr*c 3° — jaunoji pabėgo su

skalą^po žmones, kad tai rodys šys tarp Dievo ir žmogaus. Del kitu t. y. su tuo, už kurio norėjo
paveikslėlius iš Lietuvos atvež
tus. Kai-kurie išgirdę tokią nau-

svaiginamųjų gėrimų ir smuklių jieną, nušlijo, kad p. Račiūnas 
mūsų tautai; nupiešė mūsų S. L. atvažiavo į Baltimorę, tad žrao- 
R. K. A. naudingumą, kaip šel-nių prisirinko daugybė: vyrų, 
pia kiek gali savo narius nelai- merginų ir moterų, su mažais vai- 
mei atsitikus, kiek ir gyviems iš- kais.

Šmito blogų darbų negalima esą e'ti. Kilo didžiausias trukšmas. 
visos kunigijos kaltinti. Kun. Pradžioje visa palikę bėgo kas 
klebonas paaiškino, kad, ar tai sa«. vėliau atsipeikėję grįžo atgal 
bus paprastas žmogelis, ar karu- Prie alaus baigti vestuvių. Kad 
liūs, ar kunigas, jei tik pagal sa- iv*s0 alaus neišgėrė, tai jaunikis 
vo pašaukimo nesielgia, pasiduo- pasiprašęs keletą prietelių pa
da kokiai piktybei, pats sau vir- nedėlį vežę likusį alų į kitą

moka pinigų ir taip toliaus, kaip 
šiais metais būsiąs įvestas skyrius

vę ant kaklo neria, — o dėl vie- .vieta. Antrą vežimą vežant, ve- 
vo gimtąją šalį, kad ir paveiksluo- no ar kito atsitikimo, tai biau-|žil<ui nusigėrus, paėmė vadelės 

Vladas Karauskas. Neinpratęs

Kam gi nemalonų pamatyti sa-

dešimtis mūšių be vieno, 
kartus buvau plaktas rykštėmis; kas į Vaiguvą kam.
▼ieną kartą buvau muštas akme-' 
nimis, tris kartus su manim lai
vas susiskaldę, dieną ir naktį bu- ' 
▼au marių gelmėse. Kelionėse ’ 
tankiai, pavojuose ant upių, pa
vojuose nuo savųjų, pavojuose 
nuo stabmeldžių, pavojuose mie- 
ete, pavojuose giriose, pavojuose 
ant marių pavojuose tarp netei
singųjų brolių. Darbe ir varge, 
tankiame nemiegojime, bade ir

Iš “Vienybės”

1$ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE

DRAUGIJOS.

Neseniai aplinkinių trijų mies
telių žmonės buvo labai nusimi
nę. Mat už kokių 50 mylių pra
siveržė iš tvenkinio vanduo. 
Žmonės manė, kad užlies visus 
tris miestelius, bet užplūdęs van
duo buvo tik šešios pėdos gilu
mo. Maža nuostolių tepadarė.

St. Liesis.

NEW YORK, N. Y.
Kad persergėjus savo vientau-

MONTREAL, CAN.
Sausio 25 dieną Šv. Onos Mo 

troškime, tankiuose pasninkuose, terų draugija rengė vakarą. Be- č*us paduodu- sekantį atsitikimą, 
šaltyje ir nuogume. Be tų daik- rengiant buvo manoma vaidin- Nedbalskis (lenkas) atvažia- 
tų, kurie iš viršaus yra ir spau- ti teatrą, bet vienas artistas, ku- v?s ant Euis Island, pasiuntė 
dzia mane kas dieną, rupesnis ris buvo pasisiūlijęs draugijoj broliui telegramą, kuriame uz- 
apie visas bažnyčias. Kas-gi veikti paskutinėse dienose atsi- miršta padėti laivo vardas, ir 
serga, o as nesergu? Kas pasi- sakė ir .dar kitos draugijos var- brolio ant ant Kilis Island neilei- 
piktina, o aš ar nedegu? Jei du surengė, tą patį vakarą balių. Bet ateiviui nebuvo jokių
reikia iš to, kas yra mano silp- Jiet nors įr po namus vaikščioda- kliūčių ir iš kastlegarnės išleido

pašalpos ligoje; aiškino visus sky se j Tečiaus pasirodė Ameriko-’rus daiktas visus kaltinti: juk.
rius, kaip jie naudingi mūsų vi-|nįįkaa) tikriau sakant niekšiškas j dėl Judošiaus blogo darbo nega- ; važinėt sukirto mulams botagu, 
suomenei, patarė pamest anglų humbukas. Rodė tokius daiktus, Į lime kitų apaštalų judošyste ap- tie šoko bėgt ir parvažiavus, per 

Life Insurance”, o čia visiems kurie nieko bendro neturi su uni- kaltinti. Galop kun. klebonas reles jį patį nukratė nuo vežimo 
jos reikalais. Pavyzdžiui: inkvi- pabrėžė, kad socijalizmas nors ir pervažėvo du ratu per vidurius, 
zieijos, Giordano Bruno sudegi-'savo programoj ir skelbia, kad Sulaužė keletą šonkaulių: pradžioj 
nimą, Baltramiejaus naktį, kuni- religijos nekliudo, bet kur tik ga- manyta kad mirs, bet dabar gija. 
gų karikatūros, ir tt. Matomai įli, kaip įmanydamas bažnyčią Kada Dorrisvillej nustos kėlę ne

žmoniškas vestuvės — nežinia.

rišties prie savo Susivienijimo
Mažiuke

COAL DALE, PA.
Mūsų miestelis prieš du metu Į Grikštas yra gerai pasidarbavęs,'juodina, ką aiškiai liudija socija 

koliai surinko viską nuo krik- listų laikraščiai ir pats kalbėtojas 
ščioniško dugno. O aiškinimas tų Perkūnas su savo kalba. P. Per- 
paveikslėlių, tai bjauriausi melą- kūnas dar norėjo kunigui atsakyti, 
gystė ir beprotiška pliovonė, ko- bet nebebuvo progos.

mažai kam iš lietuvių buvo žino
mas. Bet prieš kelerius pasku
tinius metus privažiavo gerokas 
skaiči ’S. Jau dabar skaitoma su- 
virš 140 šeimynų, neskaitant pa-

Dorrisvillietis.

Del kur
kiu nei blogiausioje smuklėje ne-'stančios p. Perkūno kalbos kilo 
galime girdėti: Kristus buvęs triukšmas — ir neilgai laukusvienių. Iš jų yra ir pramoninkų.

Dvi valgomų daiktų krautuvi ir unijistas, tik tas “frafesorius" publika išsiskirstė, 
trįs smuklės. Visi gerai verčiasi, nepasakė į kokią uniją prigulėjo, 
o ypatingai smuklininkai. Jiems Gaila. Kunigams, žinoma, kliuvo, 
tarp lietuvių visur dar sekasi, kaip paprastai. Žinoma, tokių 
Daugelis turi savo nuosavius na- kalbų klausyties — reikia gerų

Pabrieža.

BRIDGEPORT, CONN.

ROCKFORD, ILL.
Iki šiol mūsų vietiniai sociali

stai dar šiaip-taip laikėsi manda
gumo, bot pastaruoju laiku, jie 
perdaug jau indriso. Jie (socia
listai) džiaugiasi, kad jų narių
skaitlius esą “pasidauginęs’)

/Taip. Mes pažįstame tuos žmo
(

, , Tilpo paskutiniame “Draugo” nes, kurie skaičių narių pada u
mus. Uždarbiai nevienokt: kat- ausų. Kai-kurios moterįs išėjo, N_je “Komitetų” “su augšta pa- gino. Tokie “nariai” greičiau ir 
rie^ turi gerus^ darbus,^tie už- kitos patylomis verkti pradėjo, garba” pakvietimas atsilankyti patiems socialistams gali atnešu 

š. m. ant dvidešimtmetinių nuostolį, negu ką gera. Vietiniųnybė, girsiuosi. Dievas ir Tėvas mas prašinėjo, kad ant jų baliaus Beeidamas pametė adresą. Jam dirba nuo 50 dol. iki 70 dol. į pasipiktinusios. O ponas unijos L d

mūsų, kursai yra 
amžiais, žino, jog

karaliaus Arėto šalies maeijas ir kitokius dorus pasi- vesti pas jį. Už tai pareikalavo

eit?-1 siko’Mad žmoDiy iabai rr‘ k;,r brli paTnk/ ?™
" T“* M°ter|S teatr° l’?1' -• k r™ kaiP tik aigteMykiM. Juokėsi; o juk vadinasi kataliku Kareivio , karimų po No. 418 toki,,, kuriems vienatinė ir svar.

nemeluoju. dmti negalėjo, Bet turėjo dėklė- jog žiną jo brolį apsiėmė jį nu- čia seniau buvo susidarius so- ir prie šv. Jurgio draugijos pri- g0 jjain st. blausia “literatūra” gali bū1j
Damaske
valdytojas sergėjo Damasko mie- linksminimus. Visas vakaras išė- vieno dolerio. Bet ateivis turėjo 
«tą, idant mane sugautų. Ir pro j0 nors ir nepergeriausia, bet ir tik dvidešimtinę, už kurią yado- 
langą pintinėje buvau per mū- neblogas: į vas jam pasiūlijo šimtą dolerių.

cijalistų kuopa, bet daugumas na- guli.. Tečiaus nėra to blogo, kad 
rių matydami, kad iš jos nėra neišeitų geran. Socijalistai sako,' Kad tai būt buvęs pagarsini- (ir y™) — “Šakė”.... Jų dąj^ 

mas “Drauge” už kurį laikraštis guma Lietuvoje dar ne senai kia n-
nieko kito, kaip tik pliovonėa kad jie „egriann, bažnyėų, ne- . k j j , ,iek , fc, ganė. Čia gi atvažiavę taria

L'miiS d nnorlAflo oiti cjo. 4- 4- Tink,-.*. «••• aav c/ t ... . . _prieš tikėjimą, pradeda eiti ša
lin. -

kliudo tikėjimo ir 1.1. Dabar gi. . . bet kad toji žinutė tarp korės- ,si esą didvyriais, prisirašydami
Jeigu reikia ginies (ne- doleriu#, girtas parapijos rei-1 savo pinigus išmainė ant popier- Parapijajau nuo pond;^^. Ui čia ir keis- prie socialistų o tuotmpu berne

, , ’ L «; - ___ * _ Z - ,1 . . Jie n««r,auna “įprato dėl- ! tas dajykaa, ir paas^imo reika- ka dar padoriai pasielgti Z5ŪO1. U
Uijų metų. Vim jos reikalai ei- ko kunigas draudžia eiti į tas' '

rą nuleistas ir taip išėjau iš jo Pelnas, kurio buvo apie 28 Žmogeliui pasiulijimas patiko ir

pridera, tiesa, "Pisiu prie regėji- kalame.
mų ir Viešpaties apsireiškimų. Pa 
žįstu žmogų Kristuje pirm ke- tojams, 
turiolikos metų (ar kūne nežinau,
Dievas žino), jog toksai buvo pa
imtas iki trečiojo dangaus. O 
pažįstu tokį žmogų (ar kūne ar-

Sarmata gerų užmanymų ardy-
M. K.

HUDSON, N. Y.
Sausio 31 d. šv. Antano iš Pad-

galio su prilipintais ant galų nu 
meriais 100. Apgavikai dingo 
palikę jį vieną ant gatvės. Tik 
vėliau policmonas radęs jį be
klaidžiojant atvedė į Slavokų Im.

na gerai. Gale sausio mėnesio 'prakalbas katalikams. -Girdėjau1 
padarytas kantraktas statyti nau- nevįeną moteriškę rngojant ir 
ją medinę bažnyčią, kuri kaštuo- pasižadant daugiau nei kojos Dė
sianti keturiuolika tūkstančių. ,kelti į tokias prakaibas. Kai-ku-

namą. Čia jis pasigyrė su savo Bus užbaigta spalių 10 d. Nors'rie vyrai u£protestavo prieš tokį
balių be ^darbiu ir nusigando dažinojęs.vos draugija surengė 

sv
girdėjo paslėptus žodžius, kurie v&karą ir buvo smarkus lietus, te
žinomu nedera kalbėti Iš to- čiflu publikos susirinko pusėti-
kių daiktų girsiuosi,, o pats iš nas būrelis; nors dar Hudsonis------- ------------- -------s.— ,
navęs nieko nesigirsiu, tiktai iš kiai teįsteigia daug ko nuveikti, 
mano silpnybių. Nes jei ir nore- tai ^vaidinti teatrą, arba 
eiau girties, nebusiu paikas, nes kalbatoją parsikviesti bet laikui
tiesų sakysiu, bet susilaikau, bė&ant> &al ivyks ir tai- Buvt> 
idant kas nemanytų apie mane lakiojanti krasa, kuri mūsų jau- 
dangian, kaip tai' kad regi ma- romėnei labai patinka; daugiau- 
nyje arba ką girdi nuo manęs. siai atvirlaiškių gavo Agota Ku- 
O idant didumas apreiškimų neiš- nickiu*ė’ nes net 74 atvirlaiškius, 
angstintų manęs, duotas man

ba be kūno, nežinau, Dievas ži- ’ D7” ---- -- —t --(. . pjnjgaį neturį verčios. Ne-
«.), jog buvo paimtas į roj„, ir "<-*!" “i .laimingoji, pinigu visai neturintį

priėmė lenkų imigrantų namas ir 
Tuo

perspėju savo viengenčius, kad 
rašydami prieš atvažiuosiant sa
vo giminėms išaiškintų kaip turi 
elgties kelionėje ir kad nepra
žudytų adresų. Atvažiavus kad

ir nedidelis lietuvių būrelis, bet begėdį. už dyką rodė, o pirmą 
visa energija dirba bažnyčios vakar^ doriškieji bankrutai su- 
reikalais. Parapijonas, Įmetė aukjĮ $12 antra gi _ $18;

susirinkime.. 1
Žymesnieji laikatarpiai visuo-j Toliaus mūsų socialistai ta p 

met buvo paminėjami, apvaik- (niekuomet neina bažnyčion, ir 
ščiojami prideramu būdu. Drau- dar pliovoja ant religijos, bet kai 
gystės ilgesnis gyvenimas, būtent su savo popiergaliais (plakatais) 
20 metų laiko yra tai pažymėji-,— tilt štai ir prie bažnyčios durų, 
mo vertas dalykas, tiktai neauko- Todėl sykį kun. Taškūnas ir pa 
jant iš draugystės kasos 50 dole- sak®> ki*d be leidimo ne ateitų

ANSONIA. CONN.
Iš visų kampelių esti žinių 

rimtesniuose lietuvių laikraščiuo
se, tik apie ansoniečius labai ma
žai. Lyg čia visai lietuviai ne-

tai tau ir uždyką!
Nepatariu visuomenei lankyti

socijalistų prakalbų.
Antanas Ramoška.

rių gėrimams, kad draugu# pri
girdžius, nes “bus viskas už dy
ką” — taip pakvietimas šau
kia.

Tikimasi, jog tai bus tikrai pa-:

su popiergaliais prie bažnyčios. 
Bet, jie vis dar atlenda. Iš to 
jau gana aišku, kiek mūsų so
cialistai turi gėdos, ir žmogišlo 
mandagumo. Katalikai dar nė

su nepažįstamu nesusidėtų, bet,] Čia yra skaitlinga lietuvių ko- 
lonija, trįs susišelpimo draugijosnežinodamas ko, kreiptųsi prie! 

policisto, nes kiekvienas iš jų 
kitos aštuonios merginos gavo (New Yorke) žino, kur yra imi-

Red. prierašas. Katalikai eida
mi j socijalistų prakalbas, rodo___________________ ___ ___

gyventų. Bet visai kitaip^ yra. ^k nesusipratimą. Kiekvie- gio vadovystės 20 metų paminė- 
ną gerą dalyką taigi ir prakalbas jįmui kariaus su blaivybe, tam-

žymėjimo vertas atsitikimas, kaip s>'k! nenuėi° i W susirinkimą, ar- 
katalikai-kareiviai savo Šv. Jur- ba Prie svetainės durų plakatu

dalinti.
Socialistai “įsižeidę” .tup kun.

ir paveikslėlių rodymą — gali gins savo protą užsipilant svaiga- Taškūno pasakymu, išspauzdino

yra akstinas nuo kūno, šėtono 
aniolas, kursai mano veidą muš
tą. Todėl tris kartus meldžiau "5 ^anacas Bilotaa 
Viešpaties, idant nuo manęs at- siaekė . k«o«ražiausiai, visi žmo- 
stotų. Ir tarė man: gana tau nės dėkin&b kad surengė balių 
mano malonės. Nes galybė pasi- be svaiginamųjų gėrimų, kad ga- 
rodo didesnė silpnybėje. Su no- ^3° gražiai laiką praleisti

“ru tada giriuosu iš mano silpny
bių, idant manyje gyventų Kris-

daugiau per penkias dešimts at-' 8ranLj namai ir ten juos prista
virlaiškių. Iš vyrų išlaimėjo dova- 

Balius nu

ir blaivia galva namo pareiti.

taus galybė:
Ant rytojaus po baliaus buvo mi
nėtos draugijos susirinkimas, per

tys. Tokiuo būdu išvengsime 
daugel išnaudojimų ir vargų at
eiviams.

L. I. Š. Dr. atstovas ant Ellis 
Island I. Brazdžionis.

ir keletas kitokių. Apšvietimas pikti įmonės paversti įrankiu blo- lais ir galų gale atsidurs.... [plakatus, kuriuose pagarsino, kad
St°,ViK-la^al ,?inan ,Stik!eh° Ri®™” tikslams atsiekti. Priešais Džiaugsmas nors tiek, kad toji ant 1-mos d- vasario S- m‘ 3ie be
galybe didele. Gena jauni u- tuos darbus mes turime pasta- į§kįimė “pataisyta vien tik drau ,čia kun> Staškūną į debatus.
seni, kaip vyrai taip ir moterįs. ^ gav0; pasirūpinti dorŲ kal. vadinasi kurie neprigu- į (Matyt> nė P^ardės nežinojo,^Sota?r0JLgėv™° kėt°?.Ų d°rŲ’ 'sviečianči,J ir ke J nTu draugystė neplėš daly viu- ,norint kun- Taškūnas pas nws

ti tos karčemos salėje. Tai bent £y'e°a 3an; aytri metai). O ka-priežastis yra, kad neturim He- iianžių žmones parodymi, 
tuvių bažnyčios. Atėjus nedėl- 
dieniui, nėra kur laiko praleisti, 
kaip tik smuklininko kambaryj.
Gal kas pasakys, kad AnsonijosBALTIMORE, MD.

čia jau antra savaitė, kaip at- ^tuviai turi bažnyčią pasistatę 
važiavo koks tai Grikštas, kur- ™ t*8"’ mes tunme labai «ra’

COALDALE, PA. 
Socijalistų prakalbos.

21 sausio susirinko geras lie-

1 jubilėjus’ .Jurginis.

BENTLEYVILLE, PA.
Viena didžiausiųjų šio užkani- čia

tuvių būrys. Kalba p. Perkūnas, pio lietuvių silpnybė yra bea

dangi tarpe jų nesiranda tokio, 
kuris galėtų stoti į tokius deba
tus, tad parsikvietė koki tai. Ku-] 
činską (tą patį “studentą”, kuris) 

kalbėjo” 17 sausio žiūr.\ 
Draugo” No. 5). Kun. Taškū-

kurį be ko kito nutarta šelpti gaj j^dąs kokius tai paveikslėlius bažnyčią pasistatę, bet kas iš Kalbos turinys apie vargingą dar- bėjo labai didelis prisirišimus nas, žinoma, nėjo į socijalistų 
imigrantu# mokant kiekvienam parodą8 kunigus, bažnyčią ir cici- j°8’ kad uždaryta. Tik kitiems bininkų padėjimą, apie siurbėles prie svaiginamųjų gėrimų, kas šaukiamą susirinkimą. Taigi Ku-
nariui po 20 į metus ir susira- ĮjkuJg niekinį■ • ant paskutiniųjų I?ra^us pamokinimas, kad statant kapitalistus. Kalbėtojai skelbia, žinoma stumia juos vargan, daro činskas “veikė” vienas. Jis sten-

__  o ( _ Syti su New Yorko draugija in- labįausia užsipuoląs; net Grigai- bažnygi9 nereikia klausyti tikėji- kari nelemtai tvarkai prašalinti žiauresniais, o ne kūlturiškes- gėsi “sugriaudinti” publiką, kad
jį, "tarė priįginimąflšėjo"'kursai galioti Antanas BubHauskas pre- tįs tapo pašauktas į diskusiją ant'™° Prieš,3 ir nestatyti bažny stoja socijalizmas; kviečia visuZniais. Galima patėmyti didelis rašytųsi prie socijalistų, bet nie- 
sėja, sėti saVo sėklos. O kad zidentas» Jonas Savinčius rašti- 2g sausio vakaro, bet Grigaitis ž’°8 be vy8kuP° leidimo. darbininkus ir darbininkes stoti skirtumas tarp Fabriko darbinin- ko nepešė. Ir norint žmonių buvo
■ėjo viena puolė pas kėlią ir bu- ninka8 ir Antanas Simaitis ka- nestojo. Katalikai net iš kailio Pastaruoju laiku mūsų bedie- po raudona socijalistų vėliava, k ų anglekasių. Šie pirmieji yra prisirinkę nemažai, bet kalbėto- 

anmindžiota o dangau# paukš- Bininka8- Linkėtina geros klo- nerjMį ^ga žiūrėti tų paveiksle- viai flU*»rnzdo rengti prakalbas^Tada, sako, visi susiorganizavę; daug kūlturiškesui, moka geriau jui delnais plojo tik maža dalis

Evangelija. — Luk. VIII, 4— 
15. — Anuomet, kad didi minia 
susiėjo, ir iš miestų skubinosi pas

fiai sulesė ją. O kita puolė ant 
uolos, o išdygusi nudžiūvo, nes 
neturėjo drėgnumo. O kita puo
lė tarp erškėčių, o erškėčiai drau
ge išdygę, nusmelkė aną. O kita

ties naujai draugijai. lin. uhiaiuiiai moters ir meriri-l^ d®ja’ kad pietoj apšvietos megt soeijalistai, nuversime da- apsieiti, yra vienu žodžiu apsi- vien socialistai. Matomai Rock-
jie tamsina tik žmones. Kalbė- bartinę tvarką ir uždėsime so- trinę, pastarieji gi negali tv.o pu- fod’o žmonės moka atskirti pe- 
to3ai kalba netiek apie būvio pa- cijalistų valstiją. Toj valstijoj sigirti, šio krašto civilizacija no.lus nuo grudų — pažįsta, jau to- 

NEW YORK. gausio buvo atvažiavęs Va- kk?k prieš kunigiją ir būsime visi lygus, nebus niekas taip veikiai juos pasiekia, kaip kiuos “kalbėtojus”.
vasario dieną 1914 metų nagaitis ii Prūsų Tilžės, bet kad ,kė^9' ats,lank? V1®°- [skriaudžiamas, išnaudojamas, nes miesto, darbininkus. Kaip antai Kučinsko kalba”“^' kaip' ir "v"

T. N-tas.

puolė ant geros žemės, o išdygus Per metin» blaivininkų
šimteriopą vaisių. Tai «us»rinkimą 14 kuopos buvo 

■akydamas, šaukė: Kas turi ausis taa "umanymas įsteigti vaikučių 
klausyti, tegul klauso. Ir klau- blaivininkų skyrių. Klausimas ta
šė jo mokiniai, koks tai būtų P° vienbalsiai priimtas. Viešu bal- 
grilyginimas? Kiriems jis tarė: 8avimu taP° arinkti jaunuolių

yra

Iių; labiausiai moters ir mergi 
nos, tarytum musės ant medaus 
puodo.

14 sausio buvo atvažiavęs Va-

ininkų nįeka8 neparengė vakaro, tai iš-įkių Bostono kalbėtojų, ant galo bus panaikinta pelno sistema — 'mainieriai susirinki 
o įneš-j važi>vo į Philadelphią, Pa., fa-!net pat8 be<l>ev’V tėvas ŠI., kurs visi dirbsime dėl vieno, i vienas ringuose nenusiima

susirinkimuose bei mi sos mūsų socijalistų kalbos. Tai-
kepures, o ki- gi nėra ką čift apie ją ir rašyt,

dėdamas sugrįžt ant 29 sausio, tai bekalbėdama8’ iSbarė n.et "^’j^įdel visų; visi bus aprūpinti iš tas ir eigarėlį įsikandęs laiko. Tą R . ••„.-akalba”
klebonas užsakė, kad bus pra- ll8tu"’ neva Permazai 3>e abelno vsimmonės turto: iš jo im- žinoma daro ne su blogais ko- ? ‘ ’
i „ • « .... ... a. si tikėiimo naikinimu. Girdi Drieš u.k v.™ k.* ' a|R( P° ?> > Jkalbos bažnytinėj salėj 29 die- s* tikėjimo naikinimu. Girdi prieš 9įrae, kiek kam reikės dėl pragy- kiais norais, bet jog nežino, kaip 
ną, bet išryto gavo telegramą tikybą reikią kovoti kaip prieš veninio, apsirėdymo etc. Socija geriau. Bentleyvilles lietuviai

duota žinoti Dievo b^vininkų du globėju, būtent-1 nuo Vanagaičio, kad jis negalįs did*ian8’’ tant08 PrieS*- Dan« lizmas religijos nekliudąs, pa 
pribūti. Pasklidu, žiniai, kad v’8oki'3 nesąmonių pripasakojo. uek„ tai privalotiniu kiekvienostudentai Pr. Lišauskas bei J. Si-karalijos paslaptis, o kitiems per

prilyginimus, idant regėdami ne- Janavičius. Jiemdviem mitingas 
regėtų, o girdėdami neišmanytų, pripažinę
Tra tad tas prilyginimas.

teisę pilno vaikučių 
Šėk- glebojimo, apie kurį globėjai kas

yra Dievo žodis. O kurie paa turi duoti atskaitą. Stu-
kaUų, tie yra, kurie klauso, o po d«"tams pasidarbavus, Ūpo su 
«• ateina velnias ir išima žodį tvarkytas vaikučių skyrius ir da
li jų širdies, idant tikėdami nebū-,bar rengiamas jų pačių vaidini-
tų išganyti. O kurie ant uolos 
karie kad išgirsta, su džiaugsmu 
lpriima žodį, o tie šaknių neturi,

Tarnaitė pamokė.
Antrą vasario, dieną per Grab- 

uyėiaa. 8 valandą vakare po miš-

Vanagaičio nebūsią, daugelis nu
bėgo klausyt cicilikų. Vis dėlto 
susirinko nemaža žmonių ir į Baž
nytinę salę ne toli dviejų šimtų, 
nutarta nepaleis* namo; pirmiau
sia kalbėjo kun. J. Lietuvininkas, 
nurodydamas tų žmonių nesusi
pratimų, kurie bėgo žiūrėt paveik
slėlių ir klausyti prakalbų nieki-

Gėda anaoniečiams už tokias jų žmogaus dalyku, 
rengiamas prakalbas.

Darbai eina stipriai, bedarbių 
daug. Biiūnas.

BALTIMORE, MD.

Nepasisekus pereitą metą bal- 
timoriečiaans sn streikais I. *W.

Bet kalbėto- 
Įjaa, nesilaikydamas savo išsitari
mo, kad socijalizmas religijos ne
kliudo, ėmė aiškinti religijos 
klausimą. Nemislykite, sako jis, Kiais. 
kad religija tai statymas bažny- 
*9, — ne — tai ne religija. 
Kristaus įsakyta melsties tarp 
keturįų sienų, kad nieks nematy-

ric iki valandos tiki, o psgun- P*rų ir iškilmingos blaivininkų

W. (kur visi lietuviai priguli, 
tikėjimų, pav. kaip tai apie 1800 žmmių) unijistų upas tų, todėl bažnyčios nekrikščio- 

kunigas, duoda merginai bučiuot labai nupuob, ir dangnsaao vi-'niškas ičmislas. Gal jus manote,

yra žalia medžiaga. Mokant ir 
norint galima iš jos daug gero 
padaryti. Neseniai įsisteigė Sus.
L. R. K. 92 kuopa. Prisirašė 13 
narių. Pirmininku tapo išrinktas 
Jonas Ulickas, raštininku Juozas 

Abu gana prasilavinusiu 
vyru. Yra vilties, kad nauja mergaitę)
kuopa sparčiai augs, nes daug 
yra norinčių prisidėti, tik laukia 
darbų pradedant geriau eiti, e 
kai-kurie laukia įvedant pašaipi 
nio skyriaus. L. J.

pn.'j-
atydamaš 

nemažą būrį žmonių, paprašė 
mesti aukų po ...“25 centu#”. 
Užtai bravo kalbėtojas! Dau
guma publikos išgirdus tai pasi
kėlė ir ėmė eiti laukan, paskui 
visi išsiskirstė. Dagiliuks.

Gatvckario konduktorius i;
Kiek me* i

Tamsta turi?”
Mergaitė. — “Aš moku pilu*

mokesnį už važiavimą ir Tam
sta nereikalauji tokių kiaušy m > 
klausti.



Vasario (Feb.) 12, 1914 m. DŽIUGAS
LIETUVOJE CHICAGOJE. socijalistų laikraštį.

(VAIRIOS ŽINIOS.

..Teismo Rūmai svartė 12 Trakų

sako net dienraštį, tik, žinoma, 
tą padarys- ne su 15.000 dolerių 

Lietuvių dienos,džiovos parodoje, kapitalo.
Chicagos Tuberkulozio Institu 

to rengiamoje džiovos parodoje

Kai-kurie j toli gyvenantieji, žmonės ir grei- 
tąi puolė gelbėti, bet tarp ledų 
nieko negalėjo padaryti. Nerasta 
net nei jų lavonų.

akimis, ir norą būti iv visMOinet 
likti lietuviais. Ta draugijėlė, 
pasivadinusi “Lietuvos Ateitis’ 
turi savo įstatus, įsisteigė kny
gynėlį, steigia ir kitose vietose 
vaikų kuopas (Burnbanke, Crai-

apskričio valstiečių bylą už pasi- gueuke) — ir daug gero tie jau- 
priešinimą matįnįnkui ir žemės uiejį lietuviai galėtų nuveikti, tik 
tvarkomajai komisijai, kuri dau- trūkgta jieUis vieno dalyko, ku- 
guma kaimo balsų nutarus, nore-! rįo jįe prašyte prašo: duokite 
jo išdalinti kaimą viensėdžiais. Į lietuviško mokslo, steigkite lie 
Du kaltinamuoju išbėgo Ameri-1, tuvižką mokyklą.
kon, vienas išteisinta, o likusieji, KoĮ kas §kotijog lietuviams tai 
gavo kalėjimo - nuo 4 mėnesių 8unkiaį pagiekiama. 1Sgimėtę ne. 
iki 10 dienų. . didelėmis krūvomis po visą Ško-

tiją, jie dviejose.. tnjoss vietos* 
ir tai su didžiausiu vargu galė- 

Šakiai (Naumiesčio apskr.). 26 sudaryti savo lizdą, steigti 
d. sausio (n. k.) bus Švediškių parapiją> mokyklą. Tečiau... per- 
ūkio kuopelės susirinkimas pas maž& žmoniŲ> permaža jėgų> 0 ir 
P. Užupį. Programa: 1) naujos palankumo airių dvasiškosios vy-valdybos rinkimą,, 2) apie bendrą Um Tad skuf

Chicagos piliečiai rengiasi prie 
Davis Šquar7 salėse , (Marshfleidinauj° užmanymo - tai požemi-
ir 45 gatv.) lietuvių dienos bus 
vasario 19 ir 20, ketvergė ir pėt- 
nyčioj. Šiose dienose po piet nuo 
2 vai. bus lietuviškai aiškinama 
parodoj išstatyti dalykai, o nuo 
3:30 bus muzika, dainos, prelek- 
cija ir bus rodomi judamieji pa
veikslai ; vakarais nuo 6:30 bus

Nunuodino 1200 avių.
Tonopali. Nev. Dvylika šimtų

19 dieną, nes pagal kantraktus, 
turi būt duota žinią už dviejų sa
vaičių.

Neišrodo ant gero. Ramiojoje 
ir darbščiojoje Norvegijoje.

Genua, Italijoj. Amerikonų
nio geležinkelio įrengimo. -Už- 
manimas bus paduotas šį pavasa-
rl balsuoti. pab„ tik eina pati-' ££ ^^^aa'v iaTsTu'rZ Į vZnde'niūi kiat'i” ' rynia'. " įtaikai

deginti.

avių iš dviejų tūkstančių būrio firma, Philadelphijoj padarė 
į užgėrė su nuodais ramdenio ir'kantraktą su Italų valdžia dirbti

Nauja sala. f
Tokio. Nauja vulkano padary-,

ta sala Japonijoj turinti pen
kias mylias apsukui, ir 1000 pė
dų augštumo guli tris mylias į 
pietus nuo Ivvoiiuio salos. Ji 
priguli prie Bonin salų grupos.

cijos ir svarstymai, kaip ir ko- i 
kioje išvaizdoje jis turės pasiro
dyti prieš balsuotojus.

Vasario 8 d. Šv. Jurgio svetai-

pridirti 45.000 tonų rynų (tru- 
Prie progos reikia priminti, bų), 30.000.000 doleriu vertės, 

kad Nevados ir kitose vakarinė- Pirmas toks didelis darbas Ita- 
. se Jungtinių Valstijų valstijose lijoj, ką amerikonai dirbs. Tą

vėl išstatytųjų dalykų aiškinimai, į “ėję Nekalto Pras. Šv. Marijos kurje įmonės vien tik iš avių ir 
o nuo 8 vai. bus pildoma progra- I ,‘nos SWi!
ma truputį įvaireanė kaip po piet1 Vaidmo Trįs Myli-
ir vietoj vienos bus dvi prelek- ra°s • Vaidini,uas pu,km. nusi- 
ciji. Parodos aiškinimų vedėja sekė- Ypatinga, gera. veikė Ju-j 
maloniai apsiėmė būti p-lė Oraci. d-jona Raudoniute ir Monika Ou

avių laikoma tūkstančiais. Kai- darbą atlikti siūlinoo italijonai,

gyvena.

Užtroško 41 žmogus.
Moskva. Didelioje apsaugoji- (apskrityje, 

mo kancelerijoj sprogo didžioji

prancūzai, vokiečiai ir anglai, 
bet pigiausia apsiėmė ameriko
nai.

Rynos bus dedamos Apuliano

parsigabenimą silkių ir kitų daik
tų, 3 naujų bulvių ingijimas, 4) 
arkliadančio (sėklos) parsigabe- . 
nimas, 5) narių sumanymai.

“Šaltinis”.

sta dvasia Škotijos lietuvio. 
Tečiau ta dvasia jau atbunda

ir ji nenurims, kol nesuras išei
ties. Paskutiniuoju laiku atsi
rado sumanymas gabenti iš Lietu- 

Panevėžyje inkurta “Lietuvių’™8 kurs vakarais įvai-
Ūkio” draugija, kuri ketina ap
imti visą apskritį.

“Šaltinis”.

riuose vietose pamainomis steig 
tų vaikučiams vakariaes pamo
kas. Ypač tą sumanymą remia 
ir, tikėkimės, įvykįs dabartinis

Viešintai (Ukmergės apskr.). Škotijos lietuvių kunigas J. Nor-
Čia žydai pradėjo platinti “ Ry- ?"».■*. ”“"J0 kaIal,k,»

1 Išeivių Draugo redaktorius.gos Naujienas", visaip jas žmo
nėms girdami. — Vargoninkas 
Valaitis “Lietuvos Ūkininkė” ne
teisingai aprašė savo kleboną, kuo 
žmonės yra labai pasipiktinę.

“Šaltinis”.

B. Gr.

~ , . rinskaitė. Žmonių buvo neper-aaneeienjoj spiugu umzioji
«,*- Toleikiuite, o prelekcijas skai- ... , . . , gazo truba. Pilnas namas pri-tyti daktarai: S. Rutkauskintė,'daugiausiai mat saitas oras dau- ga J » 8‘  ... j,.,./.ja

A. Graičunas, A. Zimontas, ir K. . .. .
Drangelis. Pianu gros p-lės Jo- 8ie^1 Pa^en ln^x 
zefina Toleikiutė, O. Gaižaičiutė,
L. Gaižaičiutė ir Teofilė Mas- 
lauickiutė, taip-pat p. Daukšas, 
kurs ves ir chorą.

Vilnius. Paseckaitės Šlapelienės 
knygynas leidžia Kristijono Duo-'^V suviršum 
nelaičio raštus. Jau baigiama
spauzdinti.

“Šaltinis”.

LONDONAS.
“Birutės” bendrovei su duo

nos kepimu pradėjo jau; šiek tiek 
geriau sektis. Praėjusį metą “Bi
rutės” kason inplaukė 2200 sva- 

Sako, kad būta

Boston, Mass.
Čia labai šalta. Bet šaltis kai- 

kada naudingas. Jis padėjo iš
rinkti miesto majorą J. M. Cur-, 
ley. Jam bąlsavo visi ateiviai —« 
darbininkai, kurie uebijo nei šal
čio, nei karščio. Antras kandida
tas buvo Kenney. Jam balsavo se
ni amerikonai, arba geriau sakant 
būtų balsavę, bet šalčių delei 
prasėdėjo namie ir jų kandida
tas neperėjo.

P. V.Prieš galiūnus. 
Astuoni Ulinojaus 

iki gyvenusieji ten žmonės spėjo padarė prašymą, kad
gumą sulaikė namie. Atsilankiu- sipildė Pavojingomis dujomis ir

Eta. išbėgti; 41 iš jų užtroško. balsuojama uždaryti

miestai
būtų

saliū-
Benetto medikalės mokyklos 

valdyba atsidūrė nesmagiame pa 
dėjime. Susekta, jog jie priini-

nus. Balsavimai bus ateinantį 
Naujas ministeriu pirmininkas, pavasarį ir yra manoma, ypatin- 

St. Petersburgas. Buvęs minis- gai prisidėjus moterų balsams,
davę studentus mokinties medi- tveri’ Kokovciv siup- kad uždaryti pasiseks.

Geistina, kad lietuviai į šitą \V-....... , • ’ gjamag į Paryžių už ambasado-
parodą, kurion įžanga yra kiek- . . . , rių. j0 vietą užims Hantanov.
vienam liuosa, kuoskaitlingiausia i£^?“^°’mokėįa"ęy ^apsukti Finan81* ministeriu bus Bart> ku’
atsilankytų lietuvių dienomis ir . ; j . . $ 1 r ------- i—j-- j---------
gautų ten taip reikalingų aau ,alp’ kad v,sal »«"k««v« 8t®T

..ris visų laikomas kaipo draugas

Užmušė dėl meilės. 
Newark, N. J. Jauna moteris

ai nereikedavę stu- 1 . inejo i H. Manning kambarį irj . ,, -i-i i i k • amerikiečių ir gr. Vittes. Am- x v ,
nnmnVn anie ovmlratna dnlvVns dentams nei high schooles baig-1 j • • o i-* čia ją ant vietos nušovė. Šovikepamokų apie sveikatos dalykus. . basadonuni i Rymą paskirtas .. ., v.
Po piet parodon galėtų atšilau- Perlėkdavo kvotinius, isduo- gurėjo veidą valionui uždengta

Prancūzų diplomatas nušautas.
Marokko. Prancūzų diploma

tas, Paul De Valdrome sukvietė 
svečius ant pokilio, Svečiams su
sirinkus, virėjas atsisakė duoti 
pietus arba kitaip sakant sus
treikavo. De Valdrom norėjo jį 
už tai iš namų išvaryti. Ponui 
grįžtant prie svečių virėjas jį 
pasivijo ir šovė du kartu. De 
Valdrom krito aut vietos. Už-, 
mušėjas suimtas.

davo paliudijimus tik už kelius 
dolerius. Bet ar ilgai ąsuotis van
denį neša.

ir niekas jos nepažino. Tik an- 
, * trą dieną pasirodė, jog esant

Persergsti sergančius vėžiu. ijkugio našlio numylėtinė, kuri jį 
New York. Sveikatos depart- labfti- myl-jusi ir daug 8ykiu 

Amerikos merginų — nuotakų mentas įleido persergejimą, kad prašiugi> kad SUJ pirmąją persi- 
nuo senai žinoma garbes manija. ,perdaug radmm, ai- Bkirtų jr su ją apsįvesti?. Ji i§

m . ... .. - ... - -Ypatingai mėgsta jos girties ap- p0 vaistu nu0 yezi° h8°s- a* susirūpinimo inėjo į saldainių
Teatrą vaidinti ir vaidinimui . , . 6 . „ inoma kad radijus pagydąs tik . . »•’ sivedusios su (vairiais Europos a krautuvę, paprašė „vandens i,r

kyti motynos su vaikais, o va
karais visi, kurie dienos laiku yra 
užimti darbu. Dienos tvarka taip 
ir yra taikoma parodos rengėjų.

EI. Jurgelionis.

veikalus rašyti, tai du atskiru 
dalykų. Mūsų teatro mylėtojai,yu81g^'eau8’a18

grafais, baronaiskur nOTS aut viršaus ne vi-su juo h
. , . . . . . . ir k. kurie dažnai tik jas apgau- guriuose ir tai ne visai i gy ųs. miri paiįkus rašteli, kad jis

mėgsta dažnai pasirodyti, jog, ... Sveikatos skyrius pranesą tą /Mnnn^na'i nri/hn^tn Bvioin movinri-virs V,,;,:;.,!,,,,; na- Praėjusią savaite tūlas rusų, ~ .y. J J (Manning) pnziuretų dviejų me-
70 sv. uždarbio, kurio bus atmo
kamos skolos. ,

4 d. Sausio š. m. buvo šv. Ka
zimiero liet. parapijos beriami- v . . . . . CBi.a
nis susirinkimas. Susirinko daug Parašyto ir jau per kritiką Par®’ bus

Pasikėsinimas ant Vokietijos in- 
pėdinio.

Berlinas. Fridrichas, Vokietijos 
sosto inpėdinis vos tik nenužu
dytas. Jam belipant iš automo
bilio, prie savo rūmų, puolė prie 
jo užmušėjas, bet ir sargo ne 
žioplio būta, tas nutvėrė jam už 
pečių ir nedavė išpildyti pikto 
užmanymo. Užmušėjas pasirodė 
esąs tūlas siuvėjas ir silpno pro
to vyrukas.

to nežino. Vaidindami teatrus ....kuris'"'gyrės delto> kad daug žmonių apsigau-'tų kūdiki k prisipažindama kad
neima k, nore gereanio seniau na radiju besivydami eųgaiš- nu5ov *s /

. . . . ,. r.. ta, potani nei ispiovimas negelb-: - . . v.turtus ir t. t. apsivedė Olga 1 1 I Manning prisipažino, jog jo
esąs kūdikis ir kad jiedn įny-

Marijavitų puolimas. Valdžios — — --------------- —■ - - - — i ■ ■ -i i y. . i- □ , • nuo tuuuu *± t. v. apok.cuc
statistika sako, kad pastaraisiais parapijonų ir svečių. Kun. K, įusl vei<(al?’ bat bpdo “ ® V®*,* Bernstainiutę. Po apsivedimui stl
dvejais metais Lenkų Karalijoje, Matulaitis pranešė, kad surinkęs 
iš marijavitų atpuolė apie 18 po parapiją bevaikščiodamas 60 
tūkst. žmonių vadinasi daugiau svarų bažnyčios reikalams. Iš

kalelį “iš lietuvių gyvenimo’
kuris tiesiai pasakius nei varna . . , . , . ,
nei gegutė. O kaip klausytojusl)okl’ neI sarb,!8 bet dar

esąs ir vedęs, jo moteris su

’ išsiaiškino, kad jis ne tik neturi a • v Apversti sniegu I lejusis ir net kad buvęs su ja
išvažiavęs moterį palikęs. Tik

20 nuošimčių. Reikia tikėtis, kad išduotos atskaitos pasirodė kad vargina tokie vaidinimai. lik ir yaikučiais pasilikus Ru. Hawley su savo trimis draugais
tasai nuošimtis būsiąs kur-kas di- ineigų ir išeigų per visus metus \auk1’ kaip Jkokl° ,18. bedos . !b«vo apversti sniegu taip kad
. - •• . -....'t,-* -7f7A t> i davimo, kada vaidinimas pasidegins, nes marijavitų dvasiškiai butą 770 svarų. Parapija skolos u

Reno. Nev. Bankininkas R. D. kag u- dviejų moterų mirimą 
atsakys.

atpuolėlius iš savo aktų negreit turinti apie 2400 sv. Prie parapi- 
išbraukia. Prieš porą metų Var- jos priguli apie 300 mokančių
savoje išsižadėjo marijavitų dva
siškis Žebrauskas, o su juo ma
rijavitai neteko kelių tūkstančių 
žmonių, gi neseniai sugrįžus kata- 
likystėn kun. E. Marksui, kuris 
labai buvo uolus Lodžiaus mari
javitų dvasiškis, marijavitams ga
lina laukti dar didesnio smū
gio — jų skaičius dar labiau tu
rės sumažėti. Piniginis marijavitų 
padėjimas pasidarė baisus. Ką 
daug bekalbėti, — išteks pami
nėjus,
viena

mokesnius žmonių.
Kalnovertis.

IŠ VISUR.
Pagal Meksikos metų knygos, 

Meksikos kasyklose indėta 647, 
000,000 dolerių iš kurių 500,000 
000 priguli amerikonams.

baigs. Ir niekas čia nekaltas,! 
kaip tik nežinojimas viršui pa-. 
sakyto išsireiškimo, kad teatrą Į 
vaidinti ir vaidinimui veikalas 
rašyti, tai du atskiru dalyku.

Tokios mintįs užeina pagrįžus 
iš vakaro, kurį surengė Lietuvių 
Teatrališkas Klubas “Lietuva”,

ma.
Grafas” patupdytas į kalė ji- Per >§avaitę nematė saulės 

šviesos. Jie gyveno šėtroje, kuri 
________ pūgoms užėjus buvo apipustyta

NAUJIENOS.
Revoliūoij»
Lima. Iš čia ateina nemalonios

Didelė firma subankrutijo. 
Boston. Henry Siegel & Co

giliau kaip 12 pėdų. Pūgoms krautuvė, prigulinti prie Siegel
perėjus jie išsikasė sau taką ir 
laimingai iš posniego išėjo.

korporacijos, kuri prieš mėnesį 
apreiškė jog dalykai stovi ga
na blogai, šią savaitę pranešta,

Turkijos moters gauna liuosybę. Jo8 visai nusibankrutijo. 
Konstantinopolis. Turkijos vai- Į Po^ krautuvė, vienok, sako,

vas. 8, 1914 m. Vaidintojų būta žinios. Šalis apimta revoliucijos. džJa nųgprendė moteri8 : 'nieko bendro neturėjusi su Chi-
univąrsitetį. Ten jos bus moki- eo£°s tokiuo pat vardu bendroir neblogų, bet kas iš to, kad Piliečiai stoja prieš buvusi prezi- 

nebuvo kur jiems pasirodyti, dentą Billghurst. Kariumenės su 
Veikalai silpni, trumpi, be'turi- žmonėmis susirėmimai gana daž
nio užmuša kaip klausytoją nai atsitinka.

Iš Italijos pranešama, kad karė taip ir veikėją. Patarčiau kitų Prie progos reikia uaminėti,
Tad°HcH«dioj7pSarduot‘.-su Turki-’a del Tripoli.^ jai at- tart vaidinant pasirinkti geresni kad pietų Amerikoj retai kad.lesti

iena’ marijavitu knplyčia siėjo veikalėl,, knnu jau mes turime, ramu. Kad ne vieno, tai kito,,,,.^ At Ai.a ir ,urka
iena mar,ant, ply * ----------- „„rs ir neperd.ng, bet užtekjos repnbliko, nuolat eina revo-;^ yak „

namos igijenos ginekologijos, ve- 
namų ekonomijos, gamtos mok
slų, ir moterų tiesij. Tai didelis nai tai girdžiamos žinios 
žingsnis pirmyn musulmonų ša 

tiesos 
turkai

Amerikoj tai ne naujiena, daž-

nai. Ir saugotis kiek galint menk- liucijos. Nereikia manyti, kad ten .
ga'kaikada apie" 20000 vak.i,7bėt ”ieki«. k”ie kalp “ .dailės taip revoliucijos kįla už idėjas - ne ' 
limonai retai turi daugiau laip:ir » doro, pusės neneša ,r negali Jos keli.uim » asniemskum,,, I

naudos visuomenei atnešti ........ .

Ant pomerančių medžių užau-

Lietuviai Kitur.
GLASGOW’AS, ŠKOTIJOJ.
11 sausio buvo čia metinis vi-, Dirbamį pleua- antrQ geležįn_ 

suotinis Blaivybės draugijos «<- ke,jo ppr Siberiją. Geležinkelis!

2000. Sigma.

sirinkimas. Naujiems metams 
prisirašė 58 abstinentai. Valdybon 
išrinkti tie patįs: pirmininku!

eis į pietus nuo dabar esančio. !

Liudvikas Serafinas, ! kurios lapai taip platųs> kad _
St. Banys, raštininku Benediktas dengtŲ 2Q vyrų Pftti palmfl j

žuvėdai važiuoja prie pietinio po
liaus.

Iš Londono praneša, kad žuvė
dai rengiasi prisidėti prie istiri- 
mo pietinio polio (antarktiko) 
Jie organizuoja expedieiją, kuri 
iškeliausianti rudenį 1915 m. 
gyvensianti penkerius metus ant 
Grahamo žemės ir ten tirinė- 
siant, visą šalį. Toji expedicija 
atsieisent į 78,380

Častillo užmuštas.
EI Paso. Čia praneša, kad maiš

tininkas Castilla, kurs įvarė pre
kinius vagonus į tunelį ir sude
gino daug žmonių (veiz. Meksika) 
esąs jau nužudytas. Toji žinia 
ateina ne iš valdžios šaltinių, tai
gi gal būti kad ir neteisinga.

Tūkstantis angliakasių 
streikuoja.

Fort Smith, Ark. Darbininkų 
derybos su darbdaviais užsibaigė,

Bulgarijos karalius važiuos 
Amerikon.

Londonas. Iš čia ateina žinios,
.. streiku. Streikuoja viršum tūk-.kad Bulgarijos karalius Ferdi-

kerštų ir 1.1. Kerštai buvusio Prezidentas stos prieš Burnetto stangj0 darbininkų dirbančių Bo- [naudas žada atvažiuoti Amerikon 
nanza, Hnntington, ir Hartford [pasižiūrėti šalies valdymo ir pra- 

monijos bėgio.

J9-

bilių.prezidento pagimdę ir šita Perų
______ revoliuciją.

Tuščiagalviai. | ---------
Niekas taip neparodo žmogaus

tuštumo, kaip bereikalingas ki- . - .
to asmens šmeižimas. Šmeižimas Prie gaudo j e tymais sergantiems mesta r«ka lavinas nuo at»»vių

Washington, D. C. Prezidentas kasyklose. 
AVilsonas pranešė senatui, kad 
jis nesutiksiąs pasirašyti po Bur-Daktarės klaida.

Utica, N. Y. Vietinėj našlaičių ne^° bilium, iki nebus iš jo iš-

Ant salos Ceilono auga paima, žod-iaJg norg Jr niekina §meižė. vaikams daktarė prižiūrėtoja ap- mokėti rašyti. Panašus biliai bu
uz- ją, bet žodžiams pragaišus viskas sirikus vietoj vaistų įdavė nuodų. )’° !n^stl ir seniau < leveland 

nueina vėjais. Kitas dalykas Du vaiku tuojau mirė. Kiti ketu- ir Iafto laik"°se, bet anų kartu 
šmeižiant raštu. Tas vėjais ne- « — blogame padėjime. Betirinė- Prezidentai atmetė. Atmesiąs j( 

1 nueina, bet pasilieka ant visa- jant išsiaiškino, kad vaistai jr ir įlsonas neveizint, kad uz 
Jungtinių Valstijų miestuose dog jjg uggauna |ą asmenj, ku- nuodai buvę sustatyti greta iri.11! stovi daug amerikonų orga-

Grakauskas. Be to į valdybą iš
rinktos dar Stefanija Serafinai- i 
tė ir Bronislava Rupeikaitė. Re- i
vizoriais išrinkti Pranciškus Va- ; .... . . , . ,---- — —---- -------------
laitis ir Salemonas Baltrušaitis. Pra^lusiais ™5tai\ )UV0 Jiena ris šmeižiamas, bet parodo koks daktarė vietoj vaistų paėmė nuo- n

užauga 100 pėdų augščio.

Draugijos stovis geras. Koon banka ant žmonių, Kana- tu§tumas galvos, to kuris tą dar- dus.
bą atliko. Šią savaitę daugu
mas intekmingesnių Chicagos as
menų gavo anonimiškus laiške-

iena banka 3407 žmonių.

dos miestuose — viena ant 3100 
ne tuščia, savas pijano vertės 32 žmonių v5go Jungtinėge Val- 
svarų, bet kas svarbiausia, kad gtijoge yrfl 27000 bankų> arba
narių ūpas geras ir veiklumo drau- y 
gija daug rodo. Prie draugijos 
yra susiorganizavęs artistų mė- į Ineiga iš smulkiųjų siuntinių 
gėjų ir daininkų būrelis, kurie tu- krasa siunčiamų per 1913 metus 
rėdaini daug energijos ir galiu siekė apie 80,000,000 dolerių.
mo mažne kas mėnuo paruošia -------------
publikai gražią pramogėlę: tai West Virginijoj 70321 žmo- 
koncertą, tai vaidinimą (Šokiai dirba kasyklose. Iš to skai- 
kas subatos vakarėlis). Choras gįaua 32612 amerikonai, 1400
tari daug ir labai gražių balsų, 
kariuos negėda būtų ir ant ge
ros scenos pastatyti ir savo dai
nelėmis nesykį jau žavėjo Ško
tijos lietuvių suvargintą sielą. 
Per šiuos Naujus metus sureng-

juodųjų (negrų) ir 23709 atei
viai, daugiausiai italų.

nizaeijų ir net kelios pavienių 
valstijų legisletiiįras.

Pabėgo ‘ ‘ j aunavedžiai ’ ’.
New York. Praėjusią savai-

Sudegė svirnas.
Goose Island. Didelis Armouro

liūs šmeižiančius du gerai žinomu JavU kompanijos svirnas, kuriame tę čia apsivedė W. H. Nettleton, 
a-smenu — dailės mylėtoju. Iš būta 1,500,000 bušelių javų su- 88 metų jaunikis, su M. K. Bal- 
viso matytis, kad tai darbas ko- dėSė nedėlios naktį. Svirnui užsi-,dwin, 68 metų jaunaja, jo bu-: 
kio tuščiagalvio, kurs negalėda dėgus, gesintojai puolė prie vir- vnsią raėtininkė. Svarbiausia 
mas asmeniškai iškolioti panaudo- §ui svirno esančio vandens kubilo,- tai, kad jie slapta išbėgo iš 
jo krasą ir popierą. Gaila nu- bet vanduo ar buvo užšalęs, ar vi- Bristol. Conn. tyčia, kad apsi- 
skriauktųjų asmenų ir kiekvie sai nebuvo — nebėgo. Tik ve- vesti. Mat jaunosios teta nenore Į 
nas sveiko proto žmogus išreikš liau atvažiavę gesintojai su sa- jo jos už Nettletono leisti. Jis 
jiems savo užuojautą. Bet ko vo įrankiais pradėjo darbą, bet gi jaunąją pažinęs nuo jaunų 
kią naudą iš to turės slaptasis Per s™0 augštumą maža ką ga- dienų ir dažnai piršdavesis, bet 
šmeižėjas, jei tik ne tą kad jis veikti- Nuostolių padaryta ji vis atsisakydavusi. Dabar su-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONĖ ĮSTAIGA.

“VILIJOS” Bendrove
Turi Vilniuje ūkio masini; fabriką ir sandėlius, 

apdovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro 
modaliais, norėdama padidinti fabrikaciją,kviečia ĮJ 
Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).
Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55,

“VILIJOS” Bendrovei.

padarė sarmatą Chicagos lietu
viams, kurių tarpe jis gyvena. 

Tikimės, kad tas jaunų nesenai

apie 1.000.000 dolerių.
Kubos gyventojai dauginas.
Ant Kubos salos, kuri dabar 

yra po Jungtinių Valstijų vai- pradėjusių dailės dirvoj dirbti
Brangus paveikslas.

New York, A. B. Widener nupir-J
tas koncertas davė ne tik daug džiog, gyventojų skaičius nup darbininku tas nuo darbo neat- ko Raphaelio, garsaus italų pie____ - t— . ____

kus, bet teta neleidus, tai gi jie 
ėmę ir pabėgę.

džiaugsmo publikai, bet ir drau 
gijai gražaus pelūo, kurio gryno 
liko net 10 svarų ir 9 šilingai. 
Prie suaugusiųjų blaivininkų su
sitvėrė kuopa jaunųjų blaivinin
ką, prie kurios priguli beveik 20 
vaikų abiejos lyties. Ir jie vei
kia: renkasi kas panedėlis, skai
to, tariasi, suneša savo penus ir 
net... steigia savo vakarėlius, ku
rie publikai ypač patinka, nes 
tai jaunosios mūsų atžalos rodo 
meilę tėvynės Lietuvos, kurios 
jų dauguma Bėra net matę savo

1897 metų pasidaugino 338000. 
arba apie 16.5% į septynerius 
metus. Sala dabar turi tiek gy
ventojų, kaip Norvegija, bet 
Norvegijos gyventojai savo bū
du ir išsilavinimu toly pralenkia 
kubiečius. Iš viso Kubos gy
ventojų skaitoma 2,387,000 žmo
nių.

grasys. Eta.

Varo ii darbo.
Christiania, Norvegija. Darb- 

šėjo, paveikslą — madonna, už dnviai pranešė savo darbinin-
kurį užmokėjo 700.000 doleriu. kams, kad atleisią daugiau neg 
Tai bus brangiausia paveikslas 40.000 darbininkų, dirbančių 
visoj Amerikoj Jį norėjo nu- pVie popieros, gumos, cemento,

Daily News pranešą, kad su
sidarė lietuvių laikraščių leidimo 
draugija. (Lithuanian News Pub- P'rkti Anglijos tautos muzejus, įr muilo darbų. Tuo pačių laiku
lisbing Company) Kapitalas bū
siąs $15.000 dolerių. Leisią lie
tuviškus laikraščius knygas ir k. 
Draugijoj priklauso A. Lalis, 
A. Petraitis, A. R. Herman (T), 
J. P. Maskun. M. Petrauskas. 
Kiek mes iš šalies girdėjome tai

bet neturėta tiek pinigų. generalis darbininkų ausivieniji- 
mas šaukia užuojautos streiką 
visų darbininkų, dirbančių prie 

ežere laikraščių, knygų, ant dokų,
Trįs nuskendo.

Anądien Michigan 
nuskendo trįs žmonės. Jie važia- jurininkų ir pečkurių ant laivų, 
vO mažame laivelije kuris su- plaukiojančių netoli nuo Norve- 
kluvęs leduose apsivertė. Jame gijos, visų didesnių miestų duon-

Mielaširdyatė yra augštesnė ir 
platesnė, negu aklas sentimenta
lizmas. Mielaširdyste myli visus draugija nupirkusi p. J. Ilgaudo buvusieji žmonės nuėjo ant eže- kėpius, pienininkus ir 1.1. Strei- 
žmones ir tąi myli juos del Dievo. Į spaustuvę, ir lęisią dar vieną ro dugno. Jų šaukimą išgirdo pe- kaa ir lokautas prasidės vasario

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti) Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Rusija-Liet u va

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras 
kvifas-vekselius su knygutėmis ir atsako 

už pinigus visu savo turtu.

Reikli gerai Įsitėmyli sis herbus dalykas, kad- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vžsi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t,

Be to bar Draugijos yra sudėta įimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigai 
niekad negali pražūti.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 4 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

Broli Lietuvi, atRimink kad dėdamo pinigua Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; 2), nebue baimė* kad pinigai 
gali prapulti, nes atsako »4 juos Draugija visu savo turtu ir perviriiji- 
mu; 3). prisidės) savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, sniekko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grjėti j Lietuvą ir pirkti 
sau vietą, tai hfttinai sueiiinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piecins, Lietuvą-Bnsija.
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PASTABOS.
DTJ DRAUGU.

Užėjo noras pakalbėti apie vie
nų senų lietuvių Amerikiečių vei
kėjų — Dr. Jonų, Šliupų. Prieš 
keletu mėnesių gavo progų su
sitikti du draugu-daktaru Basa
navičius ir Šliupas. Kalbos jiems 
beabejo nestigo. Juk abu sykiu 
pirmi lietuvių dvasių iš miego 
kėlė “Aušroje”. Paskui jų gy
venimas ir veikimas nuėjo savais 

- skirtingais keliais. Dirbo abudu 
Lietuvai su didžiausiu pasišventi
ntu, kol žilo plauko susilaukė. 
Ar tauta apvertino jų darbus?

ALKOLIO PRAMONINKAI 
NESNAUDŽIA.

riasi mažai ar jokio darbo netu
rį.... O algos jiems eina didelės.
Netik kun. Abromaitis paliko daug 
turto, bet ir pats kun. Kaupas 
uors Bcrautouan atėjo nuplyšęs,
po 10 metų klebonavimo, persike-. .... . ,
liant į Pittstonų, išsinešė apie alkolto kapitalas indetas i bra- 
100.000 dolerių. Darbo neturint, o varug įr girtybės įstaigas. Juo 
piningų daug, juk nė nesunku I . . ; . .
yra redagaoll lalkraėėiai, rakinėti daugiau žmones suvartoja svaigl- 
kningeles ir korespondencijas. Kaip namųjų gėrimų, juo didesnį pel- 
tai kitoks yra padėjimas šiaip *•* • *’ * . - ,
inteligento! — O vienok mes ne- nų neša kapitalas, indetas į al-
aiskundtiame...... Neretai ir be tolio pramonę. Organizavimųsis
duonos ir be pastogės - būdami, . Y:
dirbome ar dirbame, ne sau ant blaivininkų priverčia Organiza-
nnudos, bet kad visuomenes gero- zuoties ir smuklininkus. Dabar 
vė padidėtų. Jeigu laisvamaniai) . _T , ...
aigM — ir dar be darbo gautų visose Jungtinėse Valstijose ei-
nno savų žmonių, kas galėtų Ilama prie visiško uždraudimo 
apskaitlinoti jų atliktus raštiškus , . . ......
darbus?! išdirbti ir pardavinėti svaigina

muosius gėrimus. Kai-kurios val
stijos yra jau prie to priėjusios.

■Z'l

Blaivybės platinimui visur ir gų- 
visados didžiausias kliūtis daro

vių tautinės srovės subėgančios į 
vienų bendrų tautos kultūros va

jų, k. a. parapijos pašalpmę drau 
jų, chorų ir knygynų; 5) kun Mi
lukas atskyręs nuo Bažnyčios šv.

“VEIDRODIS”

Tai mėnesinis iliustruotas žur-
DEL LAIKRAŪCIŲ PLATINIMO.

Teisybė, geros pakraipos laik
raščių platinime, mes toli esam* 
pasilikę, nes kiti mus aplenkė sa

irl)iunyŽĮ7Dd"tųrvirų prižaačių bendpovė- Redaguoja Br. Varg- savo nešvaria spauda. Ar ue ga- 
i. ------• >— ----- : lėtume kiekvienas iš mūsų paai-

Jurgio draugijų; 6) kun Milukas na,a“ Pastas teatro ir scenos 
visai apleidęs parapijinę mokyklų reikalaras- Leidžia “Veidrodžio”štai ta vaga, kuria ir eis mū

sų Vairas, neliesdamas dienos maž
možių bei aeeusipražimų, kįlaniių
T^elVvltriS; btoS5“der!r^;!jie nutarę kun. Milukų'iš pampi’ Paėm^8 » rankas nudžiungi:
kurie, supratu dabartines lietuvių jog pabalinti įr tuo reikalu kreine- k^tai susilaukėme net specijalio girti gale metų, kiek išplatini

L Ii III & ir.. ■ . !sr   i_ __ *____ ____________ __ *i cfPPll 1b i k miniu Au Ha* inlri/tatgimimo a^lygfls, randa galimaBllti “ reika- 8erV laikraščių. Aš be jokio at-reikalinga Žymėti ypač tai, kas sis į antvyskupį; bet kai tai žurnalo, pašvęsto teatro 
vienija mūaų inteligentus krūvon, jįun8 nepasisekę, jie apskelbė vi- lams. Žurnalo daili išvaizda. Vii- lyginimo, dar savo kelis centus 
“ .e ..Teatra8-.; tik prakišau, per 1913 metus.

Čia

štai tau ir meilė, ir doros mok 
Taip, apvertino, tik kaip ne vie-į0 principai. Kada ir kur kun-Kitos įftr tebeveda atkaklių ko- 
nodai! Užpernai Vilniuje tauta 1^-a“pas įčtare ar paraše, k&d Vų dėl taip vadinamos prihibici-

o ne kas skiri* juos nuo kits- " . ’ ’ 7 1 " !
kito. Mūsų literatūra ir dailė dar suotmų parapijos streikų,, būtent muJe
tebėr jaunutė, mūsų mokslas dar nemokėti parapijos mokesniu ir dramos vaikalus spaudina.
persilpnas, inteligentijos permaža. ... . ... t. . ,7 . ___ ...

-Tad ar neaišku, jog skintymoai neiti visai bažnyčion ir streikuo- gi turėsime ir kritikos ir rimtų
metas dar neatėjo, jog tik drau-gį* koj pilnai nelaimėsiu. straipsnių ir žinelių. Tečiau pa-
geje tegalime ką-ne-ką padaryti ” 1 x . , . „ ,
savo kultūros ūgiui. I Taigi dar kartų išėjo ankštim vartęs tuojau nusimeni. Perank-

8t?v“
Vairą susispietę žmonės tai na rapijonų su klebonais. Sužeistas ^ai tikras veidrodis mūsų teatra-

id”S;“ Pri’K> «»- »’ ™!d’' bMo-

be savo ypatingų siekimų, — na, ties į gydytojų ir nėra jam reika- Varžo® zymontas su Dunduliene,
m,u*, Tį8.8 jnnIPB. bendras tauti- į šaukti visam pasauliui: žiū- Dramatiškas ratelis su Scenos 
nės kultūros pagrindas, ant kurio . “ . . 1 . .

stovime ir ant kurio norėtu- rėkite, štai aš sergu taip ir taip.

i “Šaltinio” užrašiau, 678 egz.
“Spindulio” užrašiau, 384 egz. 

“Šaltinio” išpardaviau, 260 mua. 
“Draugo” užrašiau, 77 egz. 
“Žiburio” kalendoriaus, 13 egz.

Viso labo 1410 egz. 
Kas daugiau išplatino geree 

spaudos laikraščių? Daugelis mū 
Mylėtojų Rateliu ir štai mes turi- Sl* merginų yra dievobaimingų; 

“elos^kultaS7 VkUj^k štai mano T«p-p»t ir Phi- me tų varžytinių veidrodį: Zy- taip-pat nemažai ir gerų vyrų ran-
čionybės principais. ladelphijos katalikų paikpija montas išgarbinamas, dedama jo da®i- Rftd vi®i kibtume į platiū-

- - - ... ..... . .... ----------- ------------------------- «----------t- — | ...T . .,, v - . . ,. daug geriau būtų padariusi, jeigu fotografija, Dundulienė gi išjuo- mų gerų laikraščių, kiek naudo*
zaeijos, jaunuomenė, darbininkai, ™as &ale.’° pahku -lau milijonus. g. alkolinis kapįtaias pavojuje/ . Vairu.1 ypac ,rŪpe8?* Vlenytl nebūtų skelbusi Bavo nesutikimų kiaina ir dedama jos karikatūra, padarytume. Jeigu katras iš mū- 
daktaro draugai, prieteliai, kuni- 11,0 tarpu K1 visas J° paliktas T>< „iv„_ lietuvių inteligentijų, išsklaistytų

sveutė Basanavičiaus 60 metų su- prasčiokui nė feningos, nė mok-
kaktuvių jubiliejų. Buvo tai tik- sl° nereikia”? Kokiuos d-ras turi tikima laimėti ir niinojaus vai
rą tautos šventė. Į tų šventę pa. išrodymus apie anuos 100.000 do- gtijojkur moterjg gftyo balsaig 
skubėjo visi kas gyvas: visos mū- lenų? Jeigu is Scrantono įsvažiuo- galėg persvertį geidžiamojon pu
šų redakcijos, didžiosios organi- damas turėjo 100,000, tai mirda- gėn ^draudimo įstatymų. Tai-1

’ jos (uždraudimo). Ta kova pasi-
mes

jo paliktas Įr kad geĮbėti savo smukie8 alko. (lietuvių inteligentijų, išsklaistytų yigam pag^jį^ į. būtų pasistei- Jeigu “Veidrodis” turėjo preten- sų pastatytų gražių Bažnyčių
gai ir pasauliniai. Nei vienam iš turtas tai 4000 dol. vertes na- j.q praraonįnįnkaį griebiasi įvai- po V18ą pasauli
dvasiškių beabejo neužėjo noras mėliai, ue kūrinos tik 17 šimtų . priemonių, tarp kurių bene 
virinėti, ar tvirtas yra katali- tebuio išmokėta ir 14.000 gyvy- bug pavojįngiausia štai kokia: 
kas Lietuvių Moizes, nei vienas bės apdraudos mnigų, kurių tik bevpik vigQg laikra^ių redakci

gusi šaukties specijalistų ir gydy- cijų būti rimtu žurnalu tai ta $50,000, didelė malonė butų
žinoma, Vairas nestengs jiems vi- ti ligų namie. Dabar jnos teis mi- viena karikatūra atėmė jam vi- sų širdžiai. Bet jeigu mums pa
so duoti, bet vis dėlto paakįs jų 
mintį į tuos dvasios reikalus, kurie nia, gydys šarlattfnai, cicilikai sų rimtumų.

pasaulinis nepyko už tai, kad per apie pusę velionis įmokėjo kom- 
pokilį, per kurį susėdo už stalo pamjai. 
apie 200 lietuvių inteligentų Tame d-ro Šliupo rašinyje mes Jing’o, nukreiptus prieš prohibi-
po dešinei
nigas.

jos gauna straipsnius redaguo
tus kai-kokio Louis N. Hammer-

yra pati mūsų gyvenimo svarbume, valkios jų vardų ir iš visų tų Du gtraipgnįu: “Lenktynės”
Ko mūsų inteligentams labai stigo, tagVniu 
tai tvirto būdo, stangaus charak- * nebus džiaugsmo nei jr “Veikmė ir režisierius

sisektų gauti 1,000 skaitytoju, tai 
nemažesnė būtų vertė negu tna

turi Bažnyčios pastatymas. J. K.

daktaro sėdėjo ku- matome netik didžiausį nenuo- ciją straipsniai išvardyti “Ypa- 
sekluinų, bet vienkart ir blogą |08 iaį8vė”. Tųjų ypatos laisvė

Lietuva pažadinta iš miego. Ba- valių ir veidmainiavimų. Juk vi- prįsidengus protestuojama prieš 
sanavičiaus vardas lygiai bran- si geri žino, kad d-ras Šliupas ir blaivininkų pastangas įvesti uč- 
gus visiems, nes Basanavičius, kiti daktarai, inteligentai be draudimų, nurodomų, kaip tai 
dirbdamas tautai, mokėjo visuo- duonos ir be pastogės neesti ,iigšiol buvę linksma ir laisva čia- 
met pagerbti, kas jo tautiečiams kad. besirūpindami^ visuomenės gyventi kaįp baisiai busianti 
yra šventa ir brangu. gerovė ir savo reikalų neužmirš- suvaržy’ta ypatos laisvė> kai nebe.

D-ras Šliupas apsinuko sau ki- ta, kame juk, pagaliaus, nieko gah,sią gauti išsigėrti. nuroda. 
tų kelių. Nuo pat pradžių jis įsi- nėra peiktina. Tad čia kaž-kokio ma> kfld ^draudimų norį įves- 
kibo į didžiausią lietuvių šven- kankinio ir pavargėlio rolė - vi- u fik anglfti protestonai> kurie, 
tenybę, į tikėjimų, į Bažnyčių, sai ne vietoje Jeigu nematyti jdgu tįk pasi8eksią gia suvar2yti 
kurių bejėgiame įnirtime ir po elementarines doros pas vadų, tai ypfttog laigyę> tftį imgią yaržyti 
šiai dienai spiaudo ir šmeižia, ko belaukti is jo pasekėjų? Dak- afeiyių tikėjimą ir tautybę, kad
Kokios gi pasekmės? Bažnyčia taras Šliupas skelbia “idėjų atsa- tfl. Įik pradžia egant> taigi visi
nepranyko, daugelis lietuvių ti- komybės kiekvieno draugijos są- k&m braQgi egaQti la- prQ
kėjim^dar labiau ėmė branginti, nario uz negerovę ar suirutę testuoją prie§ uždraudimo ivedi.
o dr. Šliupo darbų vaisiai — sta- draugijoje . Indouiu, ar pats d-ras 111«l.

terio. Visa publicistų domė, šio- jiems, nei musų visuomenei, nei
kio ar tokio krypsnio, buvo krei- -U() iabiau katalikų Bažnyčiai. Ir
piama | kitų. taisymą, j kitų don- . . . . . .7.. .
nimą, ir buvo visai užmirštas vi- jeigu abiem įsivaidijusiom pusėm
dūrinis inteligento asmuo. Per- brangus yra tikėjimas ir Bažny- 
daug buvo dairomasi aplinkui irv. . /. .. •» j
žiūrima iš kitų, permaža gilina- čia, tai turėtų negaisuodamos pa
mesi savin ir nieko nereikalauja- ieškoti vaistų namie — kreipties 
ma iš savęs, dėlto ir asmens sie-

daug gražių ir teisingų minčių, 
bet parašyti labai sunkia ir ne- Atsisveikinimas žodis Amerikia- 
aiškia kalba, taip-pat nėra bai
mės, kad net ir tikri inteligentai
suprastų, kas ten vietomis norėta grįstų atgal į tėvynę, kuria ti 
pasakyti. Monologas “Padangė- puikiai apdainavo vienas m(

čiams.
Pabaigiau savo kelionę ir

auo zo Uvlvv si oou&vzsd oiv e *yi • * I *
los kultūra apleista. Perdaug bu- l dvasiškųjų vyresnybę sui prasy- ,ge„ tinka pasiskaitymui, bet ne prakilniausių poetu (Maironis)
vo pasitikima iškitur
skambiais obalsiais: jų .... . , .
šiandien pr.valo patikrinimo. Tie vietinių santykių žinovų ir pas- 
klausimai ypai rūpės Vairui. kuj pasiduodant vyresnybės nu- 

Nuo mūsų inteligentų sielos bei
dvasios atgimimo pareina visos tarimui.
tautos atgimimas Inteligentija Į tai kaltag _ parodys at-
tai mimų druska. Daugiau idealiz- . .
mo, kįlančio iš apačios į viršų! Bet eitis. Greičiausiai bus kiek su-1 
tai ne lengviai pasiekiama, ne k}ydusios abi pasės, ne® tik vie-j’
Norėdami6 kitus ^reformuoti, pri- nas Dievas neklysta ir dar iš ka\p turėtų būti, bet ir tar- tlJ baisiausiai, betgi žinau,__
valome visų_pirma patys save auk- £>jevo malonės Šventasai tėvas nauti ištikimai scenos dailei, kelti su kįekviena dienų artinuos tai
išpildęs inteligentų pareigą. *** tikybos ir doros klausimuose, kuo- 308 reikalus,^ užmirštant kartais brangiai šaliai, kurios reikalai

. met prabįla, kaipo visų katalikų savo asmeniškus reikalus ir at- mane Spyrė antru kartu važiuoti

vertenj^ė mu;._kad Pakirtų komisijų iš sakymui.

Toksai tai mūsų scenos “veid-

tardamas: “Kur bėga Šešupė
Nemunas teka, čia mūsų tėvyne

... ,, „ , . v. , graži Lietuva”. Keturi mėn. lai-rodis . Kokia scena, žinoma, tok- , . , . , ~ . ._. . .... _ v. ..ko mane atskyrė nuo jos, o dabarsai ir veidrodis. Tečiau tokio .. ..... . ....v , ... .. pilnas įssilgimo ir vilties roa-zurnalo priederme būtų ne tik at-: . . , . , . . _v . . . , . giuos i kelionę per jurų platybę.„ mušti tai kas yra, bet ir nuiro- T. , . - . • .e- i J ’ Ji man nebaisi, nors audros siaodb-

čiai apverktini. Ar pagerbė žilų Šliupas jaučia tą atsakomybę. O 
veikėjo plauką bent jo organizuo- atsakomybė ta, rodos, bus neleng
vos Ferrero kuopos, ar pripažino va. Lai manę šiuo žygiu pava-nebūgią galimft pardavinėti alaus 
jam didesnius nuopelnus bent jo duoja artimesnieji daktaro kai- ip yynQ tft. tQkstangiai draugi.

Baidomą dar ir tuo, kad jeigu 
per viešuosius pasilinksminimus

pasekėjai, ar sudarė per tų ilgų mynai, kurie seniau, negu aš, dak- 
laikų d-ras Šliupas bent stiprių taro darbų pasekmes tėmija.
musų gyvenime srovę ir organi- “Vien. Liet.” N2-ame p. S. štai
zuotų partiją? Ne, ne ir ne! Del- rašė: 
ko? Nes buvo tai kova nykštukų 
prieš didžiausių žmonijos tvirto- 

.daktaras J. šliupas....
__________

Apie saviškius D-rns Šliupas 
taip rašo N45-ame savo “Laisvo
sios minties”:

jų turėsią griūti.
Taigi būkime atsargus. Alko-

lio kapitalas, pajutęs pavojų, tie
sia godžiai savo nagus ir tyko dar

D-ro šliupo kova atnešė tokius bininkų pinigų. P. Hammerling’as 
vaisius, kad jo pirmesni pasekė- jr įįe kurįe jį nusamdė, Žino, bė
jai perviršijo j; patj; jie pasiliko . . 1 .
daug didesniais bedieviais, negu abejo, gerai ko verta yra ta gir- 
putsai „nms^Jaisvaman.vbės mku- “laisy.” ir - k»ip VrongUi
rėjas, — jei taip pasakyt! Dabar
jie šaukia, kad Dr. Šliupas esąs UZ tų uėva laisvę užmoka jų gir-
“parsidavęs klerikalams“ — ne- domieji žmonies; už ta garbina- 
senai skaitom net vieną juokingą .. ' ,, . , ...
ir pusėtinai bjaurią insinuaciją, niųjį linksmumą juk reikia

Kiti pirmojo .numerio raštai štai 
kokie:

žvilgius. Deja, šiame veidrodyje pagelbos ieškotų.

“Laisvoji Mintis“ įstojo į 
penktus metus savo gyvenimo. 
Sunku pasakyti, kiek tuo laiku 
vargo turėjome. Trūksta darbi
ninkų! Pasiklausite: kodėl? Todėl 
Jtad nėra piningų juos apmokėti.
O kodėl piningų nėra? Todėl kad 
daugelis skaitytojų yra neteisus į 
žmonės: vieni neužmokn laikui 
atėjus, kiti žada, bet užsimiršta 
atsilyginti, o treti džiaugiasi už 
dyką svetimu trinsu naudodamie
si. Prisidėjo dar tūlų agentu ne
sąžiningumas, ir apvogė išleistu- 
vę. Todėl agentų “L. Mintis“ nė 
nebturiM

Paties D-ro Šliupo dabartinį 
dvasios stovį geriausiai parodys 
ištraukos iš to paties “Laisvo-i 
sios Minties” numerio. Mūsų so-j 
cijalistams, kuriems daktaras 
prie kiekvienos progos kailį pe-! 
ria. šį karfų jis štai kokį duodą 
patnokymą:

Keikia doros mokslo principus 
sodinti žmonių širdysna. Tik dori 
žmonės tegalės reformų svarbumą 
suprasti, ir supratę stengsis jas 
įvykinti.

Tad ir aišku bent mums yra, 
kaip klaidinga esti taktika tų, kn- » 
rie skelbia kliasių kovą, o ne idė-! 
ją socialės sąmonės, idėją atsako-! 
mybės kiekvieno draugijos sąnario 
už negerovę ar suirutę draugijoje. 
Ne revoliucijos Salyje mums rei
kia, bet revoliucijos išmanyme ir ( 
pasielgime. Ne plėtoti reikia pa-1 
giežos jausmai, bet jausmai apy-1 
kantos ir meilės. Tad ir įvyktų 
tas, ko šiądien atsiekti neįstengia-1 
me, beje pageidaujamoji vienybė.' 
8u vienybe, kurios neįgysime be 
išmanymo reikalų, galima juk be { 
kraujo praliejimo pagerinti įstaty
mus, o per tai ir gerovę ir būvį

1 visų tų, kurie šiądien yra skaudi
nami ir alinami ir trempiami ir per
sekiojami. Kas iš to, kad nekęsi- 
me vieno ar kito kapitalisto? 
Juk ne prieš ypataa reikia kovo
ti, bet prieš systėmąl Jeigu tas 
teisybė yra, tai kllasinei kovai 

l vietos nėra, ir kas ją skelbia ar
I kursto, tam vieta tegali buti vien 

-* beprotnamyje.'

Po šiais žodžiais (išėmus tik 
pačių užbaigų) pasirašytų kiek
vienas uoliausias krikščionis: 
Tečiau nesidžiaugkime pergreitai. 
nes pažvelgę j kitų to paties ra
šinio (“šis bei tas iš kronikos”) 
vietų, mes patirsime, kad “doros 
mokslo principai” iš paties dak
taro širdies yra visai išgaravę 
Atsiminęs a. a. kun. Kaupų, jis 
štai kų sako:

buk Dr. šliupas ir tada ir dabar paaukoti šeimynų laimę, darbi- 
dirbęs.... dėl dolario. Va kame . . " .. T« i •
buvo Dr. šliupo klaida: jisai iš- ninku gerovę ir sveikatą. Jie, kai-;
griovė vieną namą, o nepastatė po 2monėg inteligentiški, turi nu- ' 
kito. Atėmus iš žmonių religiją,

tėvas ir mokytojas. f
Bet jeigu pas kun. Milukų ir 

Kaštų turinys: 2. Čiurlionis ir tikrąjį parapijos komitetų gale-
mai. Kun. Dr. J. Steponavičius, tume atspėti kai-kunas t&ktO klai- 
3. Maironies kanklių stygos. So- dag, užtat antroji pusė, kun. Mi- 

opozieij. ink rito į didele.
£ e"“eipo ““t“; T? ««k»ki “p-feftos^

p... K. J. T. 7. Labai man. įei- elementares doro. įsakymus. Pa- 
kalinga vpatybė. Vydūnas. 8. žindami kun. A. Milukų galime 
r?Sf SS tvirtinti, jog tai ,r. dorn. ir tei-
Aišbė. 10. Mūsų raštai. II. Trum- aingas kunigas. Tuotarpu 40 jo
1apavcikslų turinys: l^Regėjimas. parapijonų paskelbė viešai, kad 
A. žmuidzingyiėiua. 2. M. K. Ciur- jis yra vagis. Neabejojame, jog 
tazija, - MeX,K4, Ciun knn. Milukas lengvai išrodys savo
lionies paveikslai. 6. Maironies teisingumų. Ir jeigu jis po to do-
fotografija. 7. Lietuvos rytų kie- _„yft 5invAq nlėšikams naši.
mas (fotografija). 8. Amerikos vanos sav0 Šlovės plėšikams, pasi- 
Lietuvių Laikraštininkų Seimas, tenkindamas vien jų viešų atšau- 

T4X‘,iia' “• ir stsiprašymu (k.ip buvo
viešas apšmeižimas), tai parodys

nematyti dar tos augštesnės, pra-1 
kilnesnės stygos.

. “Vairo ’ kaina Rusijoje 6 rub. savo nepaprastų geraširdystę. Te-
jisai pasitikėjo, kad lietuvis žmo- manyti, kad ne tas laisvas, kurs metams, 3 r. pusei metų, 1 r. 50 k., gjau jeįgU jį8 panorėtų persekioti 
žnioniškumo' etSmokės uJ? pataikan3a sav0 . geiduliams ir trims mėnesiams; užsieniuose: 8 r. juos teismU) šmeižikus beabėjo 
žmonių gyvent, kaipo prakilnus silpnumams, bet tik tas kurs nuo metams, 4 r. pusei metų ir 2 r. lauktu didelės bausmės pagal įsta- 

\ airas eina tymus.
Antra principo kaida — tai or-

pilietis, štai tau ir prakilnus pi- pįkto įstengia pasiliuosuoti. Te- trims mėnesiams, 
lietis — jis mėto purvais į patį

O tos geidžiamosios pagelbos ar 
tėvynę susilaukė? Atsakysiu ke
liais žodžiais: susilaukė kur kas 
gausiau, negu tikėjaus. Todelei

. vi >> t i Pasiryžau šitoje vietoje išreik-“Katabkas skdbunų skyriuje gtį yiegaį gayo nuoširdži;} padėk*
Pirmiausiai teisybės vardu turiu 

Mes Dr-stė Švento Petro Apaš- išreikšti savo padėkų visiem 
SgoNSL; a^kTSa°iLStuvii- gerb- kunigams, nėsų ir mano « 
ko Rymo-Kataiikų kunigo. Nes tu- sijoje jie vėl darbais parodė, kad
rim gražiai ištaisita Lietuvišką remėjai tautiškumo, mokslo
bažnytėlė ir gražia klebonija, vien J * uiljoi . n. ,
tik trūksta mums gerbiamojo dva- ir apšvietos.
Siško vadovo. Kuris užimtų vietą Tapdami “Birutės” labdariais $ 
ir aprūpintų mus dvasiškais rei- 4 F
kalais. Jeigu kuris iš gerbiamųjų ir tam tikslui aukuodami po 
kunigų malonėtų pas mus pribu- $1Q 00 kaJ Rurie net $50 ^ . 
ti, teiksitės laiškelį parašyti, o mes + . . K
širdingai lauksime, čia pasakom, parėmė Maž. Lietuvos tautinį at- 
vien tik tokis kunigas teatsišau- gijimo darba. Taip pat tariu ač« 

tr tiems gerb. tautiečiams, kurie 
tokiu pat būdu prisidėjo prie 
“Birutės”, ingydami labdaritt.) 
vardų. Toliaus, tariu ačiū ir v»-fN

NEKLAIDINKITE ŽMONIŲ.

kia, kuris yra tikrai Rymo katali
kų kunigas, kaip ir visi katali
kiški kunigai. Nes mūsų Bažnytė
lė yra grinai Rymo-Katalikų. 
Lauksime su tikra vilėia, jogei 
mus išklausisit teiksitės pranešti
po šiuom antrašu: Anton Blins- . , ...
trupis ir 1.1. Parapijos komitetai siems tiems gerb. viengenciajzsį, 
£et!r, ®arš^s,_.-^nton BlinstruPis> kurie išsirašė “Birutę” ir “Sū

kurį”. Jie tai yra taip pat rė
mėjais ir prilaikytojais mūsų

Franciškus Banis.

nandien troškimas; taigi jiems nesunku “Vairo” Redakcijos ir Admini- hnžnvčioie Nelaimin- Chicagos R.-Katalikiškųjų lie- mėjais ir prilaikytojais mi
sn jnir- prisidengti gražiausiais obalsiais stracijos adresas: Vilnius, Makar- nnrndė vipn savo parapijų skaičiuje, nėra tautinio darbo Maž. Lietuvoje,
įo: “tu jr užvesti raudą lakštingalos bai- jevskaįa N15. ■. S-i -. , tt šv. Petro parapijos. Yra tik šv. Pagalinus ačiū ir visiems tiei

14V.11O t?*° *»»VW V UlKJ Į 1 1*1 •
Dr. šliupą! žmogelis vos litarą su eiau jų sąžinę atbukino pelno dukart per mėnesį

Vairo” Redakcijos ir Admini-litara moka sudėt, ir jis šiandien troškimas; taigi jiems nesunku 
pasidarė toks karštas “kosmopoli
tas“ ir “bedievis“, kad sn 
timu šaukia ant D-ro šliupo
esi patriotas! tu parsidavei kleri- . tt- i ± 1 •
kalama!“ — šaukia ant to žmo- sais. \ is gal atsiras lengvatikių, 
gaus, kuris savo gyvenimą lietu- kurie ims ir patikės.
vių darbininkų labui padėjo.... . . , , . “ -.......................... uaziiyeioje. ousueimivęs inunne, TT.k/vT,,,; noUinvno ' ,

Tas pats atsitinka ir atsitiks jau sveikoji visuomene beabejo su- Diaig kas non pasiskaityti nm- nndn_V(,; n«nstnlin fabrikantui n°’ Urbonui {kalėjimą pakliuvus, knygelę, spilgutę arba atvirutę;
su musų naujųjų “kosmonolitu“ otv,-^+™ U, tt^_ L_ ___________x„x..___ 1-..-:- Padarysl nuostolio tabrikantUl — mflsn “npzfllfiznikaį“ buvo misi- ____ ________
kova su religija ir 
tas
ligijos
pasekminga kova, beveik pasek- 
mingesnė, negu D-ro šliupo. Vie-

kokie, mūsų ašaros ir skurdas.

jevskaj
mimų, | Kas nori padžiuginti savo sielą - „aiįtp otrpįk,ioti visur tik ne " ““w ’ 7*r kurie aave nors tai ir mažiausi*

“''"''i’.S***,*"*- Sustreikavęs iabrike, "“*!?? Za^ki^vns'

dvasišką susibankrutijimą. Vyru- piatr() katedra“ taip juokingaj kuriJ dayė nQrg tfti mažia,™£

- - ------- - . ... . ... ., ’ ‘ . paaarysi nuosiono iaoriaaniui —
kunigija. Fak- ^/traip8ni9’ para,Šyt;L .Berir.81.a žia gi streikas atneš nuostolį tik

ų kali)
‘Vairą

t

ir jie rėmė sa^o tais centais pi 
minėtą darbą.

L Kys valrą . dl8 „„ UCL1K nepatinka> kol jig nėra vysfcupo ~ | NllOŠirdŽia ««iŪ ’r visiem« laifc-
; jūsų pelnas — pa8įskaįtymui, bet nepasigailės gU8penduota8 jįg nė§a Tau tas ka g\ '^el"°Jai vadindami^ sai o raštinmkams, kurie prielankiai 

mūsų inteligentas padėjęs jį sa-

bai., j, p...ky. ;Ue.u,i» t„ ^j. už8i».. tž,eli-
ligijos ir kunigų yra net ir gana dvejodama: šalin apgavikai jūsų kys “Vaira”. Jis tiks netik___ Nepatiko. ieško saviškio.dvejodama 

rankos kruvinos
Tik

nok rezultatai yra štai 
Žmonės išmoksta riebių žodžių, 
stiprių pasakymų, šlykščių anek
dotų apie Kunigus ir jų gaspadi- jaįkraščiai 
nes. Tai ir viskas. Toliaus eiti , . . .
nebežino kur. Rods jie tikisi, kad Hammerling o straipsnius (išvers 
atėjus socializmui prisieis užmerk- tus gatavai ir taisyklingai į įvai
ri akis ant visko kas buvo: bus . , ±
pilna visur laimės; pienas su mi- rias kalbas; dailiai atmuštus ant
dum upeliais plauks; žiemą visi mašinos esame gavę juos ir mes), 
vaikščios šu sabalų kailiukais iš- ,.m. ... ,,
muštomis šiubomis, o vasarą su spauzdina Tėvynė , Ateitis ,
šilko sietkutės marškinėliais už- i“Katalikas” ir “Saulė”. SpaUiZ- 
simetę gulės banano pavėsyje ir .
ten vaisiai kris, tik netingėk pa- dina be jokių savo pa
sikelt, pasiimt ir nusilupęs suyal- 8Rrgl)l ar prierašų, žy-
jos nebereikės, nes jiems “Kelei- mioje vietoje, taigi leidžiama j 
v!s“ ir kiti “kosmopolitai“ sake, ;,monė8 kaipo gerą prekę. Nerei- 
kad Dievo nesą, o dūšia esanti ’ , .,.
tik tuščias kvapas, žmogus su žmo- du yra klaidinami laikraščių
gum gyvęs, kaip brolis su broliu, kja įr ai§kįnti kaip tokiuo bįj- 
nors juos gimdo ir gimdys vis . . *
taip-pat skirtingos motinos. Vie- skaitytojai, 
nok to broliškumo nemoka ir ne
žino kaip įvykinti. Ir dabar, ka
da “kosmopolitas“ vaikinas susi
varžo su kitu už merginą, tai jie 
pasilieka didžiausiais priešais.
Vienas “kosmopolitų“ laikraštis

bažnytėlę “grynai Rymo-Katali- Sutjko mane ir savo skaitytoja' noč'oo Diovn malonės irnin ir -------  — ----- — buuku mttiic n savu ru
Liūdna, kad ir mūsų kai-kurie iįOne ant savo stalo, kur jis pri- kįekvįenaa kįtag Tavo mylimiau- l _Nejaugl man0> kad tokiuo skatmo prisidėti kokiuo
. 1 u X A « A • Z-J ZT TT Z,/.. Z,», T» Z\/I 'f , T , . •! _ VV ** J *davėsi suvedžioti, tiks albumo vietoje.

IR GI “STREIKAS”.

nors
apgaulingu būdu pasiseks gauti du prie to reikalo. Visiems, vi- 
doras kunigas? Ir vėlgi ar doras siems tariu išvažiuojant ačiū už j*

KunigM pasakę."pamoM^SiM laikyti, turėt, panašiu. dtelM- gert, širdį ir aukuotoį.m. » 
mus dėti? Juk čia didesnis žmonių taip gausių pagelba. 
klaidinimas, negu su šundaktarių

sias kunigas, jis skelbia bažny 
čioje tų patį dieviškąjį mokslų

Philadelphijoj Šv. Jurgio para- atlaikęs kad ir dviem trim žmo- 
pijoj neramus žmonės privirė ko- nėms — jau išpildė savo prieder-
šės ir matydami, kad patįs jos ne- mę. Tu gi Bažnyčion nenuėjęs, 
beišvalgys, šaukiasi visuomenės tik savo sielų nuskriaudei, ne 
pagalbos. “Vien. Liet.” 5-me nu- leizdamas jai naudoties Dievo

Sugrįžus į tėvynę stengsiuos 
skelbimais. Jeigu anie šluojami (stengsimės) kuosparčiaus dur
is laikraščių, tai juo labiau ne buoties, ydant ta paramų atnešt* 
vieta šitokiems. Ir juo labiau tūkstanteriopų vaisių mūsų

meryje skaitome net dviejų para- malonėmis. Pagaliaus taip elg- >ista’ lad J°uki pa^j° kriauatai. tautai- Tokie tai
pijos komitetų atsišaukimus: vie- damos parodai tik, kaip menkai1 y*®0" a^a 1 4 > r a- tr imai.
nų, perspausdintų iš “Žvaigždės”, supranti savo tikėjimo reikalus 
tikrojo parapijos komiteto atsi- įp kaip menkai juos tebrangini, 
šaukimų, garbinantį parapijos Tuo pasidžiaugs tiktai tikėjimo 
klebonų kun. Milukų ir ginantį priešai, bet ne Tavo siela. Paga- 
jį nuo įvairių šmeižtų leidžiamų iįaus Klysti manydamas, kad strei- 

,<yaj Per laikraščius ir kitokiais bū- ku priversiųs iškraustyti kunigų
ro” Linksma1 " malonu Tokio d&“ “ antrą & kit° komiteto’ « parapijos. Kunigas, kol pildo 

pasivadinusio “ centrališkuojų ko* gavo priedermes, badu niekuomet 
mite tu” ir išrinkto, žinoma, be
žinios klebono ir nepatvirtinto 
dvasiškos vyresnybės. Šiame ant
rajame atsišaukime protestuoja-

“VAIRAS”.
Pagaliaus susilaukėmė

.ienas "kosmopolitų“ ______ .... . ,
skubinai bėga į kitą miestą, kada žurnalo mums senai reikėjo. Bet 

“bro11?,” P8?.01?*-’-0 -^8in lJa,ro kad galėjome susilaukti tokio, ko- 
džiais išslkolioja gražiausios idėjos kio susilaukėme, tai čia jau mūsų

k*<l8 py. i“.0." lyg brandos paliudijimas ir užtatsutikimai už auskriaudimą kišenės, j .
O juk rodos Dr. Šliupas ir aoci- nudžiugs kiekvienas tėvynainis

nenumirs, nes visuomet atsiras

talikas’

KUN. PROF. K. JAUNIAUS 
- VARDU STIPENDIJA.

Jonas Vanagaitė.
Būtų labai pageidaujama, kad 

gerb. J. Vanagaitis netrukus pa
skelbtų kur ir kiek yra surink**

Geras mokytojas visur yra pa- jP*n*ŠW ir taip-pat, ilgainiui, pm- 
geidaujamas. Koksai mokytojas neito» Amerikos lietuvių visuos 
tokia mokykla. Pagaminti gerus koki"° bQdu. bus
mokytojus Lietuvai, tai pareiga 
visų, kam brangi tėvynė ir jos

u juk roaos Lir. auupas ir soči- hichiiciim ic.juouhb _• »
j.list.i jau net ir dabar turėtų Daėmeg oirma “Vairo” numeri & P"<* tikP°J° komitet<> aUl" v.a  ___’ paėmęs pirmų vairo numeri. . .. sit.v
ars "jssr&jst s.!;
kad. ..Ilglj. j.u.rn.1 p., ta- „vo prakilni,siM minti», ii. ,r P*"'ik«d k»" MOuk.s .l.kyrę.
gumą žmonių tampa sumažinti eiv^T-elgimu’ “ ten’Pat pralyta visa nuo Bažnyčios šv. Jurgio draugi-Sui'fc. P**“ eilė svarbi, spk.ltin.m, kun. A. j.
r. 1Tzwl.ll TUltn Ir .a via. gyvenimo vaizdelius, čia dailinto-i-,.,. n eintzie'i '

žmonių, giliau suprantančių, m- ateitig. Ačiū gerb. Valstybė* Du- 
vo tikėjimo reikalus, kurie jį' atstovo p M Y2o inieijati.
įšlaikyg. j Ganyta įtaisyti kun. K.

Yra atsišaukime klaidų ir ki- JaWjiftU> vardo 8tipendija( kuriog

ra... Kodėl? Dėlto, kad jie vie , . .... •
tiek aplinkui save mato žmones kai pasirūpino papuošti žurnalų 
nepakaklntui, via ko naujo jleš- sav0 paveikslais, vinjėtėmis; re-

Miluko: 1) kun. Mitokas, rinkda
mas nuolat aukas nėra Bažnyčios

Abelnai viena aiškn, kad paai- 
ryžusieji viešai šmeižti kun. Mi-

kančias, ir vistiek tamsybę ir r ’A uuut; reikalams, pripildęs tais pinigais iukų yra vedami kaž kokios pas-
b« kenčiančius. • idakeija paairūpino išleisti žurnalų tife __ v;s_A„ . r__ _ _ _ _tik tamsybę

Prie to kų čia bepridėsi Ne- kiiodailiausiai ir kuorūpemtn- , &g užginę<J 5^’^^ kuriuos 
bent tai, kad gaila žuvusios tau- (^a«siai. Ilinstracijog žavėto žavi, fiy Ju(rgio dr<ngija buvugi pM. 
tai pajėgos, gaila nepaprasto dar- popiera» kokios dar neturėjo ne- kolinusi pg^p^į

savo kišenės; 2) kun Milu- lėptos ir inteligentiškos rankos, 
kuri veda tų nelemtų kovų tik
sliai ir sąmoningai. Tai tikras vil-

- - - * - - - |... į.JVrožJUoi .1. inTT.l.i I----- — i ir d«lto draugi- kaa avies kailyje. Tokie pridaro
Minių jie nekentė, ir nesykį i«- bininko ir didelio idealisto ir gai- latKrasūiai, ar žurnalai, . egftnt riyepgU t ^ni aUlikwng dawybės nuostolių.

-......... .. “ •* " P-MPU'*“ « »•*■«•«*. k“- b”U 4 *“• Milnk“ P»- ta*
. mJ. Sodno. Wio. IMU. y’0 P"**W« •* taittip l.ngv.i d«dMi jį.m. mU>i.

tarė, kad praščiokui nė kningoe nė į 
mokslo nereikia. Praščiokai te
gul tik savo vilnas atiduoda dvae jo b u vu suklaidinti ir toliau te-
sukam kirpikul! beklaidinami.

Bepig kuningamsj Jie patys gi-1
a T P

lėtų naudingų įstaigų ir draugi- dinti įr išnaudoti.

nuošimčiais galima būtų išsiųsti 
užsienin vienų ar daugiaus moky
tojų, išėjusių “Saulės” dr-jos 
kursus, kad plačiaus apsišviestų 
ir pažintų įvairius mokymo bū
dus užsienyje. Tam tikslui gerb. 
atstovas p. M. Yčas paaukojo 5 r. 
Kun. J. Laukaitis — atstovas nuo 
Suvalkų gub. 5 rub. Kun. P. Ja 
nuševičius 5 rub. Viso labo 15 r

Tam pačiam tikslui g. atst. p. 
M. Y. žadėjo pavesti visų pelnų iš 
paskaitų, kurias pasižadėjo įreng
ti Kaune sausio mėnesyje.

surinktieji pinigai.
“Draugo” Redakcija.

Katalikas, kuris jums sako — 
Aš neskaitau katalikiško 

raščio” yra tai žmogus, 
sūnus sakys “Aš neinu į bi 
čių”.

— Ar anas vyras visada tio- 
sų kalba.

— Taip, bet tik tada kada šne
ka apie kitus.

Jungtuvių kelionėje.
Jiji: Balandėli, kuomet mee 

sugrįšime, aš turėsiu dvi tarnai
tes?

Jisai: O, taip! Tu turėsi, mano 
mylimiausia, ju net dvidešimts ir 
daugiau — tiktai ne visas vienu 
kartu.
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 n u a DFIV1I Al pr Pr*aina net iki 40 centų per 
• La Iii Ai Ai HLiKALAI. mėnesį. Pas mus gi ir 12 metų

DEL PAŠALPINIO SKYRIAUS vaik“» ir 49 ’!™ >W» “ok* 
nj moka. (2 doleriu metams)

Pašalpinio skyriaus reikalin
gumas buvo iškeltas jau 28 tame 
seime ir, išrinkta tam tyčia 
komisija, kuri skyriaus įstatus 
galutinai sutvarkytų iki ateinan
čiam 29-tam seimui. Bet pas 
mus kaip daugelis geriausių su
manymų tik sumanymais ir lieka, 
taip-pat ir šis: nors ir taip gy
vas mūsų susivienijimo klausi
mas, tečiau gal liks nepajudintas 
iki ateinančiam 29-tam seimui.

Aš čia visai nenoriu kaltinti 
komisijos išrinktos sutvarkyti 
skyriaus istatfum). Čia visudi- 
džiausia kaltė yra tai pačių narių 
apsileidimas. Prigulėdami prie su
sivienijimo, jie visai nesirūpina

Atsiliepimai į sąžinę ne ką čia 
padės. Kiekvienas žiūri, kaip jam 
geriaus. ,

Susiv. L. R. K. A. Centro 
Valdybos antrašai:

Prezid. — Viktoras Lapinskas, 
601 W. Mahanoy ave., Mahanoy, 
City, Pa.

Vice-prez. C. J. Krušinskas, 59 
Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

Sekr. — J. S. Vasiliauskas, 112 
N. Greene st., Baltimore, Md.

Kasinin. —Pranas Burba, 456 
—458 Main si, Edvvardsville, 
Wilkes-Barre, Pa.

Kasos Globėjai: Martynas Ka
jo gerove. Apie dabartinį bėgį dzewskis, 2118 W. 20th st., Chi- 
nieko nežino. Taigi tuo visai nė-'cago, m., M. Milukas, 3666 Rich- 
ra ko stebėtis, kad gal pusė na- mond st., Philadelphia, Pa.
rių, visai nei žinote nežino apie 
dabar vykinamąjį pašalpinį sky 
rių. Kaip-gi tokie nariai gali žino 
ti, ar suprasti apie susivien. stovį, čius, P. 0. Minersville, Pa. 
kurie per metus nei vieno sykio 
neatsilanko į kuopų susirinkimus, 
neskaito organo, konstituciją 
paėmę gal tik pažiūri į raštinin
ko užrašą, kiek užrašė jų mokes
nio, o apie kitokius dalykus jam 
visai ne galvoj. Skaitytojas gal 
manys kad gal aš perdėjaui, pa
sakydamas.

Pusė narių visai nežino apie 
vykinamąjį pašalpos skyrių. Pa
vyzdžiui paduosiu čia žinias apie 
vieną kp., turinčią apie 150 narių 
sausio ber. 1913 atsilankė į susi
rinkimą 50, Balandžio kiek ma
žiau, Liepos 15, Spalio 24, sau
sio 1914 m. 30. Organą iš jų skai
tė 58. Dar turiu pažymėti, kad 
čia skaitlinės padaviau tų, kurie 
užsimokėjo ber. susirinkime. Su
sirinkimuose, svarstyme, išski
riant sausį ir balandį dalyvavo 
tik kokie 7 ar 8

Daugumo įsirašymo laiką die
ną po dienos atidėlioja vis toliaus. 
nesigėdindami likti vis dides
niais savo brolių skraudėjais, iš
naudotojais, ne norinčiais patįs 
savimi rupinties, jie laukia, kolaik 
pasenės, savo pinigus praleidžia 
patįs saviems reikalams, o po
mirtinę nori, kad jiems uždirbtų 
kiti, tokie pat darbininkai, kaip 
ir jie. Nes kad kiekvienas turėtų 
aiškų supratimą, kad ne valiai 
skriausti kitų, bet kad reikia rū-

Knygius— Kun. S. J. Struekus, 
P. O. Wanamie, Pa.

Dvas. Vadovas — Kun. J. Dum-

LIETUVIŲ IMIGRANTŲ ŠELPI
MO DRAUGIJOS, NEW YORK, 

NEW YORK.
METINIS RAPORTAS UŽ 1913M.

Žemiau paduoti vardai kuriems 
žmonėms L. I. Š. D. atstovas pri- 
gelbe įvairiais budais-

Per Sausį mėnesį važiavo.
1. Kislis, Vincas, pas A. Mo- 

cevičių, New York.
2. Valkaičia Katarina, pas K. 

Vilką, Kewanee, III.
3. Šumskas Mart., pas dėdę St. 

Clair, Pa.
4. Matusevičius Jonas, pas dė

dę, Keyport, N. J.
5. Breneius, pas švogerį, India

na Harbor, Ind.
G Arnauekiutė Katr., pas V. 

Genį, Forest City, Pa.
7. Menčiūnas Zigmas, pas bro- 

'4, Providence, R. I.
8. Branda, Andrius, pas A. Vo

verį, New York.
9. Burbalis, Juozas, pas brolį 

So. Boston, Mass.
10. Arcikauskas Jonas, pas bro

lį, Girardville, Pa.
11. Pocius Kaz., pas dėdę, 

Brighton, Mass.
12. Šilingauskou, J., pas 

AVaterbury, Conn.
... ,. -ii- 13. Milarukas Ad., pas broli,pinties patiems savo reikalais* ( > t- -.

tai nei vienas neatidėliotų, bet kuo- * I a-
greičiausia ant pirmutinio kuopos! 14‘ B^iukė Pranė, pas broli,
susirinkimo ateitų ir prisirašytų ^enosba, is.
prie susiv. L. R. K. A. Kad pa-' 15- Dar&is Mot> Pas žmon^
šalpinis skyrius yra naudingas Brooklyn, N. Y.
ir kad jis būtinai reikalingas Zujukė Dom., pas J. Gelčių.
įvykinti patarčiau komisijai im- Harrison, N. J.
ties kuogre ičiausiai darbo nešiu-! Valinskis Al., pas brolį.
Tint to kiek atsiųs tame dalyke sa- Spring \ alley, III.
vo nuomones. Komisija galėtų IS- Shurka Mik., pas brolį, Le-
kuogreičiaupiai iš dirbti tinkamus echburg, I’a.
įstatus ir patalpinti juos organe,j 13- Žilinskas Jonas, pas dėdę. 
o pataisyti ar papildyti kuopoms So. Boston, Mass. 
būtų daug lengvinus. Tokiuo bū- 20. A iliunas, pas J. Skrupšį. 
du iki ateinančiam seimui kuopos Silver Creek, Pa. 
galėtų jį galutinai apsvarstyti) 21. Kumparis Juozas, pas A. 
ir nuo 29-to seimo tas skyrius Iloškų, Scranton, Pa
galėtų ineiti į galę. Narys.

Red. prierašas. Įsirašymą į su
sivienijimą žmonės atidėlios pa- 
tol, įiakol bus imama lygiai nuo 
visų po 2 doleriu mokesnio, ap
sidraudžiant ant 150 (dolerių). 
Reikia įvesti ir to skyriaus mokes
nių paskirstymą pagal įstojančio- 
jo amžiaus: Kuo jaunesnis įstoja, 
tuo mažesnius mokesnius temo
ka. Tautiškame susivienijime tie-

22. Venslovas Mat., pas dėdę. 
Coaldale, Pa.

23. Patulevičius Jonas, pas dė
dę, Coaldale, Pa.

24. Krepaičiutė Ona, pas A. 
Plungę, laivas Main.

25. Turauskienė Mar., pas vyrą, 
E. Granby, Conn.

26. Drungelis Konst., pas dė
dę, Easton, Pa.

27. Milašauskienė Ona, pas C.
mokesniai prasideda nuo 13 centų i^erciką., New York.

28. Kazakevičius Mar., pas J- 
Prakapą, Newark, N. Y.

29. Patejuuas Sil., pas K. Ta
raują, Chicago, III.

30. Petrukaitė Mag., pas J. 
Jankauską, Indiana Harbor, Ind.

31. Jankauskas Pov., pas A. 
Stankų, Indiana Harbor, Ind.

32. Judis Petro, pas Fr. Ušą, 
Morgan Park, III.

33. Mockus Kaz., paa švogerį, 
Detroit, Mieh.

34. Mockevičienė Ona, pas švo
gerį, Detroit, Mieh.

35. Miškinaitė Liud., pas M. 
Sližį, Long Island, N. Y.

36. Janavičius Pet., pas dėdę, 
Wilkes-Barre, Pa.

37. Alosevičienė aKt., pas vy
rą, Boston, Mass.

38. Dzeinidas Juozas, pas F. 
Laukonį, Shbnandoah, Pa.
rį, Scranton, Pa.

40. Rudokienė Al., pas vyrą, 
Brooklyn, N. Y.

41. Stepanavičius Pov., pas tė
vą, Detroit, Mieh.

42. Kunčys Jonas, pas brolį, 
W. Lynn, Mass.

43. Menukis Jonas, pas P. Ba- 
ronj, Fitchburg, Mass.

44. Poderis Fran., pas švogerį, 
AVaterbury, Conn.

45. Žukauskas Jonas, pas brolį, 
Brooklyn, N. Y.

46. Žukauskas Juozas, pas brolį, 
Brooklyn, N. Y.

47. Bagočius Liud., pas dėdę. 
Millington, N. J.

48. Runkevičienė Katrė, pas S. 
A^iškelį, Wallington, Coną.

49. Šilickas And., pas B. Matu- 
kaitienė, Bristol, N. Y.

50. Šilickas Juozas, pas B. Ma- 
tukaitienė, Bristol, N. Y.

51. Brajauskas Ant., pas dėdę, 
Midland, Pa.

52. Jenilevičius Juozas, pas dė
dę, Clifford, III.

53. Džerovas Ad., pas B. Dže- 
rovą, Scranton, N. Y.

Per Vasarį mėn.
1. Mikoliutė Marija, pas brolį, 

Newark, N. J.
2. Mašviliutė Anastazija, pas 

seserį, Brooklyn, N. Y.
3. Bilaučiutė Teklė, pas P. Ja- 

kevičių, Brooklyn, N. Y.
4. Čižeika Jonas, pas B. Ka- 

mečiutę, Brooklyn, N. Y.
5. Buikas Julijonai, pus dėdę, 

Scranton, Pa.
6. Mačikas Ant., pas N. Mastei- 

kienę, Boston, Mass.
7. Kaveckaitė, Pet., pas T. Da

nielienę, Brooklyn, N. Y.
8. Kiškiutė Uršulė, pas P. Kiš

kį, Pittsburg, Pa.
9. Juškaitė Julia, pas P. Kiš- 

ikį, Pittsburg, Pa.
10. Brazauskiutė Mar., pas dė

dę, Chicago, III.
11. Miliutė Marė, pas dėdę, 

Gilberton, Pa.
12. Bostis Bronis, pas brolį, 

Brooklyn, N. Y.
13. Kazlauskiutė Mar., pas dė

dę, Edwardsville, Pa.
14. Mačiulaitis Mare., pas se

serį, Benld, III.
15. Žigiutė Marcelė, pas dėdę. 

New York.
16. Domaitis Ant., pas seserį, 

Elizabethport, N. J.
17. Norvaišienė Roz., pas vyrą. 

Chicago, III.
18. Araiciekauskas St., pas J. 

Budrį, Brooklyn, N. Y.
19. Laučiutė Joanna, pas A. 

Strėkį, Philadelphia, Pa.
20. Tamuliunas Jonas, pas V. 

Kavaliauską, Terryville, Conn.

21. Čaplikas Juozas, pas dėdę, 
Brooklyn, N. Y. •

22. Širvidas Jurgis, pas V. Ma
siulį, Chicago, 111.

23. Baubliutė Kris., pas tėvą, 
Paliner, Mass.

24. Adomavičius Ant., pas M. 
Dumšicnę, Benton, 111.

25. Kairavičius St., pas brolį, 
AVaterbury, Conn.

26. Svikaitė Moniką, pas tėvą, 
Brooklyn, N. Y.

27. Radziutis Ad., pas brolį, 
Philadelphia, Pa.

28. Garniutė Ona, pas P. Na
zarą, Newark, N. J.

29. Kristulavičiutė Ant., pas 
dėdę, Maspeth, L. I. N. Y.

30. Valiusis Justinas, pas bro
lį, Aurora, III.

31. Zinrauskiutė Marė, pas G. 
Bičinską, Gilbertville, Mass.

32. Vaikevičius Ant., pas M. 
Livašauską, Coal Ridge, Pa.

33. Maciejauskas Ant., pas 
žmoną, Port AVashington, AVis.

34. Maciejauskas Petras, pas 
žmoną, Port AVashington, AVis.

35. Levanavičius Fr., pas brolį, 
Scranton, Pa.

36. Jucius St., pas A. Bulakį, 
Chicago, III.

37. Pilišauskis Julius, pas A. 
Valanavičių, Scranton, Pa.

Per Kovo mėn.

1. Poška Jonas, pas D. Gotau- 
tą, Athol, Mass.

2. Vetiničiųtė Ant., pas J. Nar
butą, Rochester, N. Y.

3. Jarmakauskas Fr., pas AV. 
Pritchnat, New York.

4. Žilinskienė Ona, pas vyrą 
Ervin, Mass.

5. Žilinskas Pranciškus, pas 
vyrą, Ervin, Mass.

6. Žilinskas Juozas, pas vyrą, 
Ervin, Mass.

7. Tamulionienė Marė, pas se
serį, Boston, Mass.

8. Tamulięnienė Emilija, pas se
serį, Boston, Mass.

9. Leskevičius Jonas, pas bro
lį, Springfield, III.

10. Batarla Mot., pas K. Pušą, 
New York.

11. Martinkus, Ant., pas D. Go- 
tautą, Athol, Mass.

12. Augustinavičius A., pas i ~~ 
švogerį, Pittston, Pa.

13 V’-oic

29. Samulevičienė Marė, pas vy
rą, AVindsor Hill, Conn.

30. Samulevičius, Vaclavas, 
pas vyrą, AVindsor Hill, Conn.

31. Samulevičius, Leonas, pas 
vyrą, AVindsor llill, Conn.

32. Savickienė Elena, pas P. 
Brunčį, Binghamton, N. Y.

33. Straigiutė Elzbieta, pas 
brolį, Scranton, Pa.

34. Baigiutė Anelė, pas Fr. La- 
lužą, Scranton, Pa.

35. Kupčiūnas Juozas, pas švo
gerį, Gaunfmert, Pa.

36 Butkus Juozas, pas brolį, 
Philadelphia, Pa.

37. Klimienė Ona, pas I. Vit
kų, AVaterbury, Conn.

38. Juškelevičius Zig., pas dė
dę, So. Boston, Mass.

39. Galbogis Antanina, pas J. 
Kazakauską, AVaterbury, Conn.

40. Davidonis St., pas tėvus, 
Rochester, N. Y.

41. Davidonis Julius, pas tė
vus, Rochester, N. Y.

42. Pavalkis Juozas, pas Man- 
kevičių, Oxford Furnace, N. J.

43. Šimkaitė Ona, pas K. Kum
žą, Pittsburg, Pa.

44. Lufreniutė Juzė, pas J. Me- 
čionį, Kearney, N. J.

45. Kielaičukė Ona., pas J. Ju
zėną, Chicago, III.

46. Svirplio Ant., pas brolį, 
Springfield, III.

47. Dikšaitis Jonas, pas švo
gerį, Collinsville, III..

48. Grigiutė Liud., pas brolį, 
AVorcester, Mass.

49. Laurinaitienė Ona, pas vy
rą, Du Bois, Pa.

50. Rupšis Ant., pas J. Atitar
tą, Duąuesne, Pa.

51. Rupšis Grasilda, pas J. Ati
tartą, Duąuesne, Pa.

52. Rupšis Juozas, pas J. Vi- 
tartą, Duąuesne, Pa.

Daugiau bus.

Pranešimai.
Kabeliuose Trakų pav.manoma 

įsteigti vartotojų draugija ir Vil
niaus “Ryto” skyrių. To darbo 
užmanytojas vietinis klebonas 
kun. J. Zimkus. Jis savo laiške į 
tos apielinkės amerikiečius rašo:

Čia reikia greičiausiai įsteigti
, Titulą rqs Sun»L.iyartoto^ draugijų, kad turėti 

‘'[savo krautuvę ir reikia įsteigtiLawrence, Mass. . . . ,, „ . ., ... rT - i- t- skyrių Vilniaus Ryto , svieti-14. M įleskaite Uršule, pas Fr. _ __ .. , , j
Valeišį, AVestville, III. mo draugijos, kad turėti savo le 

galę mokyklą... Paskiau seka kiti 
visuomenės darbai. Gal kas iš ka- 
beliečių Amerikoj gyvenančių at- 
įsirastų su geru noru remti tuos 
1 gerus tėvynėj užmanymus. Mes 

,_17- -PaS,būdami iš tos apielinkės šaukia
mės į kitus savo kaimynus tą dar
bą remti kiek galint.

15. Zakarevičienė Ona, pas vy
rą, Easton, Pa.

16. Batošis Jonas, pas A. Sipa
vičių, Union City, Conn.

švogerį, Elizabethport, N. Y.
18. Žukienė Anelė, pas vyrą, 

Minersville, Pa.
19. Matusevičiūtė Marė, pas 

seserį, AVorcester, Mass.
20. Raškis Povilas, pas M. 

Vainorą, Brooklyn, N. Y.
21. Velikis Jonas, pas tėvą, 

Jamesport, N. Y.

Su pagarba.
A. Trainavičius ir J. Jaskelevi- 
čius.

Aukas siųsti 
mininkui.

‘Ryto” pir-

SZIrKORTES! SZIFKORTES!

ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivą už kom
panijos, prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas daiis svieto.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų 
kitų viešpatysčių, pagal banka vus kursus!

Už sudėtus pinigus mokame 3 nuošimtį ant me
tų. Dek savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę

j duodame dykai.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE; BANK

Ashland Ave.. kerte 4Mos Gatves, Chicago, HI. 
Po valdžia Suvienytų Valstijų

Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka 
Vakarus nuo Stock Yard s 

Viri Penkių milionų turto

ti skaičius narių draugijos ku
riuos atstovauja; taip-pat draugi
jos, kurios neužsimokėjo, gali duo
ti delegatams atvežti mokesnį. 
Bus priimta per seimą.

įnešimai delei konstitucijos tu
ri būti paduoti ant rašto.

L. I. S. Draug., Pirm.
S. Jankus,

350 Newark st., Hoboken, N. J.

TEATRAS.
NE W ARK, N. J.

Pastaruojo laiku, vietos Sce
nos Mylėtojų Dr-ja, pradėjo 
smarkiai darbuoties, sausio 10 d. 
š. m. statė scenoje “Genovaitė” 
Publikos buvo pilna svetainė, 
kiek tik tilpo. Paskui tuojau pra
dėjo mokinties ‘ ‘ Ekspropri jato- 
rius” ir “Abejotina Ypata” Sta
tyt nutarta nedėlios vak., vasario 
15 d. š. m. svetainė paimta, ap
garsinimai išspauzdinti ir, pla
čiai išdalyti. Bet išėjus nuo val
džios naujam įstatimui, kad ne
dėlioj jokio teatro statyti nebega
lima, scenos Mylėtojų Dr-ja mine- 
t^TvelRaių nebestatys vasario 15 
d., bet atideda juos iki Balandžio 
13 d. š. ra. Be to S. M. D. dar 
greitu laiku statys “Katriutės 
GintoĄai” ir Pijaus Mičiulio 
veikalą “Erškėčių Taku”.

Scenos Mylėtojas.

nukels ant vas. 22 d., nes vienas 
veikėjas, Vąbaliekas apsirgo. Jį 
pakeis “Dramos draugijos” vei
kėjas B. Vaitiekūnas, kurs ir mo- 
nplogą “Simas Aratorius” pasa
kys. «

Vasario 7 d. “Birutės” Dr-ja 
vaidino pirmuosius žingsnius, o 
vas. 1 d. tą pati draugija buvo 
nusibasčiusi net į Racine, Wis. 
vaidinti “Audra Giedroje”.

Žemaitis.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
Lietuvių Katalikų Federacijos 

Centro Valdybos antrašai:
Prez. Rev. J. Misius, Box 253, 

Elsvvorth, Pa.
Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, 

10806 AVabash ave., Chicago, UI.
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. 0. 

Box 105, Export, Pa.
Kas. B. AV. Washner, 1514 

Corson st., S. S. Pittsburg, Pa,
Kasos glob. Rev. S. J. Čepana- 

nis, 318 Fourth ave., Home- 
sted, Pa.

Į Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22 
! and Corson st., S. S. Pittsburg, 
I Pa.

“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, medalikčlių, paveikslėlių Ir tt,

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

Adr. 1800 W. 46th Street, “Draugo” Knygynas

Kun. J. Steponavičiui.
, . (Del Kabeliu skyriaus).

22. Bakuos Mart., pas švogerį, Rlagovieščangkaja, Po Domini.
Chicago, III.

23. Mockus Vin., pas švoge' 
rį, Chicago, III.

24. Valiavičius Ber., pas bro
lį, Pittsburg, Pa.

25. Pranaitis Iz., pas brolį, New 
Haven, Conn.

26. Liagis Greg., pas J. Budrį, 
Brooklyn, N. Y.

27. Grigaliūnas Ant., pas švo-

. kanskij košt. Vilno. Russia.

Gerbiamosios Draugijos! Dar 
kartą noriu priminti, jog Lietuvių 
Imigrantų Šelpimo Draugijos sei
mas atsibus 14 ir 15 d., vasario 
1914. Po Nr. 187 Brunsvvich st., 
Jersey City, N. J.

Seimas atsidarys 12 vai. dieną

WAUKEGAN, ILL.
Vasario 8 Liet. Teatr. Dain. 

Dr-ja vaidino dvi komediji: 
“Kurčiaus Žentas” ir “Žydas 
Statynėje” Vaidino puikiai. Tik 
gaila, kad šaltas oras sulaikė na
mie daug žmonių. Veikime atsi
žymėjo p-lė L. Znpkaitė, kaipo 
Kurčiaus duktė ir p. M. Ambro- 
ziunas, kaipo Kurčius. Abelnai 
visi veikėjai atliko ne blogai. 
Geistina kad AVaukeganiečiai ir 
dažniau tokių pramogėlių pareng
tų. Matęs.

Antrašai Administracijos Draugy
stės, Šv. Kazimiero Kar. (ant

Town of Lake).
Pirmsėdis — V. Paukšta, 4458 

So. Hermitage ave.
Vice-pirm. — A. Mikalauskis, 

1660 W. 47tli st.
Rašt. — L. Abaravičius, 4338 

So, Hermitage ave.
Knygvedis — Jonas Černiaus

kas, 4459 So. AVood st.,
Iždininkas — Kazimieras Vana

gas, 4351 So. AVood st.
Organo Užveizdėtojas — J. J. 

Palekas, 1802 AV. 46th st.,

28. Petkevičius, Alek. pas tė- 14 vasario, 15 d. Seimas atsidarys 
vus, Detroit, Mieh. i 8 vai. ryto. Delegatai turi būti su
gėrį, Torrington, Conn. 'mandatais ir ant mandatų turi bū-

KENOSHA, MIS.
i Vasario 15 d. Šv. Petro para
pijos svetainėje, mergaičių dr-ja 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos 
Panos iš Chicago, III. vaidins tri
jų veiksmų komediją “Trįs My
limos”, o vietinios parapijos gies
mininkai savajį “Kurčią Žentą”

Liet. Im. Dr-jos Cent. Valdybos 
Antrašai:

Prez. St. Jankus, 350 Newark 
st., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 
184 New York ave., Newark, 
N. J.

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Far
ley ave., Newark, N. J.

Rašt., A. M. Slanelis 49 AVar- 
wick st., Newark, N. J. 
Visuokiuose susinešimuose kreip
kitės prie raštininko.

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

“DRAUGĄ”
visuomenės, politikos ir literatūros savaitinį laikraštį, 

kurs yra vienas iš didžiausių ir indomiausių 
Amerikos lietuvių laikraščių.

“DRAUOAB” yra lietuvių-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 organu “Am. 
Lietuvių R.-K Pilnųjų Blaivininkų” ir kitų kai-kurių lietuvių organizacijų.

“DRAUGAS” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų 
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatus ir publi
cistus.

“DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių iš visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.

“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei 
metų $1.50. Norintiems “Draugų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.

“DRAUGO” adresas. ,

DRAUGAS PUBL1SH1NG C0., 1800 W. 46th St, Chicago, UI.

alSIEli------- ia tl

tt Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA ir GERIAUSIA 
Greitai atlieka įvairių įvairiausius darbus

Konstitucijas, plakatus, tikietus, 

užkvietimus ir kitokius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles. 

---------------- Spauzdiname parapijų atskaitas—

Spaudina
pigiai

Raides statomos didele — nnauįausiojo patento — 
mašina "Linotype”.

Sutrukimo darbuke nebus, nes spaustuvė aprūpinta 
pakankamu skaičių prityrusių darbininką.

Adresuokite “DRAUGAS”
1800 Weat4Oth St, Chicago, III.



e DBAUOAS Vasario (Feb.) 12, 1914 • t

žmogaus sveikatą ir visas P»-j bet dabar truputį susilpnėjo. Ne- 
jėgas. Kuris pradeda nuo jau- .žinia ką ten nukaitinti, ale gal 
nystės dažnai ragauti degtinę, l8U8i8tiprės. (Ar ne deito tįk kad 
tas greičiau gali likti girtuokliu įionai katalikai apsileidę! Red.), 
ir štai dėl ko: kaip jau dakta- į Chicago, III. Šv. Kryžiaus pa-

ADRESAI P. BLAIVININKŲ 
SUSIVIENYJIMO.

Pirmininkas:— Rev. A. Briška,

RAGIUKO KELIONE PO 
LIETUVĄ.

Kamgi liūdi ilgėdamąs Tėvynės

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigu rengsite teat- 

rv, reikes tam tikną 
draupąnų. Drapanoe 
pirkti atsieina labai 

r brangiai. Dėltogi no-
TI A „ ,vuose paveiksluose mūsų histori- riu pranešti kad ag e8U atsto-
II Vice-pirm.: — Miss A. Rum- joj. Nepamirškit ateiti ant šio vas; _ Hooker.Howe Costume 

perstatymo, pažvelgti į savo gini- Co Kurie rendavoja vi8okius tam 
tinį kraštą, kurį apleidot. Nekar-, tikusio8 drapan08 ir kįttokiue 

, ,, „ h apgailaujam 'mūsų paliktos daiktus dėl teatru> baliu> parodUj
puikiai ’ p6 Congress ave-’ Water‘ Tėvynės. Daugumas sako: “trok- gokiu t t gu visais tam panj|r 

"rV nn" šta mano širdis dar kart* Lietu>! šiais reikalais kreipkities prie
savo tautiečio, kuris geriau su-

Pamatę prieš savo akis vaizdą, 
perstatantį Lietuvoje gyvenan
čius mūsų likusius brolius ir sesu
tes bei senelius, pamiršim savo

4557 So. Wood st., Chicago, III. Lietuvos! Lietuva judomuose pa
kui iutvrė kari tnkin inunn ffir 1 _ m • , • j • I Vice-pirm.: J. Aleksa, veksluose jau Amerikoje. Pir-1Vyčių’ ir gv.lrai ištyrė kad tokio jauno gir- rupijoje. Tai kuopai vadovauja 65g w Sarato st Baltimore,'mu kartu Lietuvos judėjimas gv- 
tuoklio labai silpnai auga kaulai, Centro pirmininkas kun. Briška. Md ’ ’ mu Kartu 8 J«aeJimas 87
lrAcina ciiliAoin «m ul/linzl'f i u i oiir»n ' «• i __ e? JI?

Musų Jaunuomenė. vos po vėliava
Pagarbos žodis išsiveržia iš Kazimiero globa. . , ... . ,

krūtinės tiem, tėvynainiams, ku-! M A. Norkūnu. *“““ *r ’^rdzm. >»«>.,& pati kuopa nors ne pati ____ _________ „„„„
rie atjautė darbus savo tėvų ir bo- P. S. Trumpu laiku pasitikime keprnos ap ina a ir an Wl • au-daiaiuua, bet, dirbt, ant blaivybės žaitė 46og g, Wood st., Chicago, 
ėių, kurie mylėdami savo tau.,'turėti ir “Vyėių” konstitucija *• Tok'e v“'k"' " J«u“lka,S“‘ dirvos, bu, visų smarkiausia, ir
paliko jai ištikimais netik savo ir norintiems maloniai pasiųsime. , l1I'^aunumn,c Jal1 -la daug k, gero nuveikusi-^ Dvasiš. vadovas. Rev. P. Saurue
tėvynėje, bet ir apleidę pastaro
sios ribas. Beto jie pasirūpino ir , —

di-

savo vaikus išauklėti žmoniškai 
— iukvėpdaini jiems savosios tau
tos meilę ir pastatę ant tvirto 
doros pamato. —

Tokie tėvai liko tinkamai pa
gerbti savo kūdikiu ir jiems ra
mu buvo artiiities prie grabo len
ta*.

Kad palikti lygios vertės žmo
nėmis, kaip anie viršminėtieji žmo
nės, mūsų susipratusios jaunuo
menės priedermė, rūpiu ties netik 
savimi bet ir tą jaunuomenė, ku
ri, atvykus šion šalin, lieka be 
globos dorų žmonių ir lengvai 
pasvįra blogou pusėn. Palikę po

M. A N hgą. Toksai jaunikaitis 8j
išaugęs liekasi silpnu žmogumi Kenosha, Wis. Čia ir pumiai b Conn
ir ne.ums.sbu, kad jis greičiau „r|,s„ pilnoji blaivybė. Ci. su. Seįre,„ri„s; _ J. V. Kovas, 21 vs „.matyt” 

Kurie nuo jaunystes tvėrė Vn-i-i r.ri»nii.at; _ __ . _ pmumyi ...Lietuvos Vyčiai Ohtoagoje. nU8igeria Kurie nuo jaunystės tvėrė kuopa, kuriai prigelbsti, Congress avė WaterburyConn 
Gal ue vienas tai gerai supran- ir negėrė degtinės, bet jautėsi vi- dabartinis Centro pirmininkas. Kasierius- — Rev V P Kar 

ta, kad ateitis mūsų tautos dau- dūriuose nesveiki, ir pradėję po Silver Creek, Pa. Čia nors jau-kauakaa ąe'conirress avė Water 
ginusia priguli nuo mūsų jauni- truput} gerti taip-pat gali likti nutė kuopa Piln. Blaivininkų, bet b c’onn g
mo. Kaip geram namui reikalin- girtuokliais. Tų vidurinių žmo- pujkįai ir sparčiai tarpsta. 1
gas tvirtas pamatas, taip ir tau- gaus nesveikumų ne kiekvienas Athol, Mass. Čia nors nedaug Rpv T T ' 41 Prnv;d»nJ
tai, ydant gyventų ir sparčiai plė- gali patėmyti, nes iš pažiūros }įetuvių, bet yra būrelis ir Pilu. gt ’Worėester Mass 
totus, reikalingas doras, krikščio- matosi sveikiausiu žmogumi, dėl to Blaivininkų m ! ----  -i—’’ ’Turi savo skaityk
niškas jaunimas. Iš suaugusiųjų tai ir negalima pažinti ar jis ja įr knygyną, 
inažai tegalima tikėties, bet jau- sveikas, ar sergąs. O negalėda- Wilkes-Barre, Pa. Čia jau ku,o- 
uoji karta, jeigu tik bus vedama darni jį pažinti neprivalome vai- pa užsimezgus, ir yra viltis, kad

Blaivyb. Dirvos” redaktorius, i i j- • •
t t T.i --x-_ 4, i, •kartųjį kasdienini gyvenimą ir 

nevienam užžibės ant veido 
džiaugsmo spindulys.

Paveikslus rodant aš pats apie 
juos publikai ir aiškysiu. Pa
veikslus rodys gabus mašinos ope-

pras ir išpildys tamistų norus. 
Kataliogą prisiųnčiame dykai.
JONAS J. RAMANAUSKAS, 

P. O. Box 58, Montello, Mas*.

TRUMPOS ŽINUTES.
Laikraštis vadinamas “Con-

doru ant krikščioniškų pamatų sinti degtine, nes nežinome, ku- greįtu laiku prisirašys prie cent- necticut Citizen paduoda štai ko- ratorius p. J. M. Danielius, kuris

Telefonas Veide 720

T. S1MEN1ENE.
Lietuviška Akušerka

Baigusi mokslą pagal Illinojaus valstijos teii 
Reikale patarnaus dieną ir naktj.

keliu, daug gero galės ateityje rį pavaišinsime. Girtuokliais tam- ro kias žinias: Kūdikių Smukle- ilgą laiką prie to praktikavosi. į4534 s. Wood St. Chicago, III.
nuveikti. pa nuo degtinės dėlto, kad degti-1 Worcester, Mass. Čia smagu Galvažudė. Kaip Anglijos vai-' Apart šių vaizdelių bus persta’-

Pernai metais Pittsburge per Fe- njėje randasi ypatingi nuodai, žiūrėti, kaip blaivybė plėtojasi, džia, leisdama pardavinėti svai- tyįa vįsokį vasaros laukų darbai 
globa nedorų žmonių jie ilgainui derac’j°s kongresą buvo paduotas kurie vadinasi “alkolis arba pagįdėkuojant gerb. kun. Jakai- galns, daro blėdį kūdikių gyvy- Lietuvoje.
lieka nenaudingais tautai Mums snman.vmas steigti didelę jauni- “spiritas”. Tai baisiausieji nuo- gįuįf gįa blaivybė labai puikiai bei. j Sekantis mūsų vakarai su pa
turi rūpėti kad toji visuomenės 1110 or8auizacij$ vardu, “Lietu- dai, nuo kurių milijonai žmonių tarpsta. Čia turėsime ateinantį veikslų rodymu bus:
dalis kuria remiasi tautos viltis f vos Vyčiai” po globa Šv. Kazimie- panašiai tam aptiekininkui žū- Pdn Blaivininkų seimą. | Kūdikių Gyvybė. Vasario 13—14 dieną F. Z.
būtų’tiukamai išauklėta kad ne- 10 ir net istatai “Drauge” buvo na. Ypatingai tų nuodų randasi Homstead, Pa. Čia kuopa jau Manchesteris, Anglija, Liepos Donn Hali, Plymouth, Pa. nuo 7 
užmirštų ant keno krūtinės suši- Pagarsinti, bet tas sumanymas ir daugel degtinėje dirbtoje iš ru- seniai gyvuoja, ir blaivybė auga, 26. — Metinis reportas Anglijos vai.

25,000 Katalogų Dovanai

u v ntuu m iivauvo oiikja . * • **•* ** VI* v • • • 1 • ' *i
lo ir neliktų parazitais savo tau-dlko ^k sumanymu. Tik kai-ku- gnj ir bulvių, mažai yra vyne, o bet jkj §ioiaį dar į centrą nepri- tautiškosios Draugijos, kurios tik- Nedėlios ir panedėlio vakarais 
tos. Jau faktas kad tokiu para- riose v*etose pastaruoju laiku dar mažiau aluje. Bet ir aluje gulėjo, šiemet žadama jau prigu- slas yra stapdyti kūdikių mirtin- vasario 15—16 dieną Bažnytinėje
zitų Lietuva sulaukė- jie aiškiai pradėta stei8ti “Vyčių” kuopos, užtektinai alkolio, nuo kurio len- gumą, nesenai išleido skaitlines, salėje AVilkes Barre, Pa. nuo 7
pasirodė subruzdus Amerikos vi. reikalu 8 d. vasario Vis, gvai nusigeria. Daugiausiai al.j Htt,burgh, Pa. .Čia yra blai- kurie baigėsi Kovo 31, 1913, ne vai. vak.
suomenei rinkti auku tūliems ®ventlJ ParaPij°je, Chicagoje, III. kolio randasi spirite, o grynas vinįnkvj daug, ir jie jau nuta- mažių negu 38,798 vyrai ir 33,880 Seredos ir ketvergo vakarais,
svarbiausiems tautos reikalams Kun‘ klebonas F. B. Serafinas ir spiritas ir yra tai pats alkolis. rė> prigulėti prie L. R. K. Piln. moteris buvo atrasti kaltais žiau- 'vasario 18 —19 dieną “Town
Jie iškėlė obalsį, kad reikia rū- 
pinties visos žmonijos gerove,

- sušaukė susirinkimą. Į susirinki- Jeigu spiritas turi 90%, tai reiš- Blaiv. A. S-mo. rūmo (c rudeli tas) arba aplei- Hali” (miesto salėje), Forest
0 mą atėjo skaitlingas būrys jau- kia ant 100 stiklinių tiktai 10 Philadelphia, Pa. Čia kiek gir- dimo 159,409 vaikų, kurių tapo City, Pa.

x ne atskiros kokios tautos matyt, '1““10’ kaip vaikinV- taiP ir mer- stlk< vandens’ ° 90 stlk- n«odl3 dėt, yra abejose parapijose lie-'79,366 vaikų, 80,041 mergaičių, 
kad jie pasišovę skubėti paskui gaičll?- Posed! atidarė kun. F. Ke- arba alkolio. Jeigu degtinė turi tuvilJ tarpe blaivininkų. Prane- ir jų tarpe 23,175 buvo kūdikiai!"L V r I ,v. • . 1 ii . • -t v* • .IrtC/. VAiolrin Ir O zl nn4- 1 AA _ _ aa. - . t .    a   *?__

PAIEŠKOJIMAI.

tas tautas, kurios toli išėjo prie
kiu, kad, apsikaišius jųjų surink
tomis plunksnomis intupti į sve
timą lizdą. Nenuostabu, kad šian
dien mūsų tarpe daug kosmopoli
tų, bet stebėtina, kad tie žmonės 
veidmainiauja, skelbdamiesi, kai
po kovotojai už ateitį, vadinasi, 
tūli “kovotojai” už gerovę jau 
išsinėrė iš savo prigimto kailio ir 
tempia tautą prie kapo.

Laikas būtų šiai ligai užbėgti 
už akių. Laikas organizuoti pa
krikusį jaunimą, kad apsaugoti 
jojo gyvenimą ant vėlesnių gy
venimo dienų; mūsų jaunuomenė 
nėra dar ant tiek morališkai nu
puolus, kad būtų sunku ją pa
taisyti, reikia tik atpūsti pradė
jusias gesti tikėjimo kibirkštis, 
o tą mes atliksime tada, kada 
suvienytomis jėgomis pradėsime 
darbuoties; svarbiausias darbas, 
jokios mūsų laukia, tai sutraukti 
mūsų jaunimą į vieną milžiniš
ką organizaciją. 0 tokia organi
zacija jau gyvuoja. Tai “Vyčių” 
Federacija, apie kurią ir reikia 
ąpiesties o sui tuo ir atliksime sa
ito svarbiausią užduotį, pastaty- 
dątni mūsų jaunimą ant gerai iš
dirbtos tikėjimo, ir tautybės dir-

mėšis ir savo kalboje plačiai iš- tai reiškia, kad ant 100 §ama> kad čionai tveriasi kuopa neturintieji dviejų metų amžiaus. Ieškau savo pusbrolių Motiejaus
dėstė reikalingumą ir naudingu- stik:. — 60 stik. vandens, o 40 pį}n Blaivininkų. Tų kūdikėlių yra numirusių ir Simono Galgauskų, paeina iš

1.143, iš priežasties apleidimo Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
tų, kurių yra priedermė juos au- Ūdrijos par., Žagariu k. Turiu

Jeigu neturi mano katalogo, tai 
prisiųsk už 2 c. pačtinę markę, o apta- 
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriama 
rasi visokių geriausių Armonik*. 
mužikališgų instrumentų. Istoriikų, 
Maldų ir kitokių knygų, kokios tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Gražių 
popierų laiškams rašyti su puikiais 
apsiskaitymais ir dainomis, su dra- 
kuotais aplink konvertais tužinas 25e- 
5 tuzinai už $100. štorninkams, a- 
vsntams parduodu visokius tavoms 
labai pigiai.

Adresuokit:

W. S. W AI DELIS.
112 ORAND ST.’ BRROOKLYN

N. Y.

ma Lietuvos Vyčių” organizaei- snK- aiKono. juo stipresne aeg- Boston, Mass. Kaip žinoma, se 
jos, ir paprašė p. St. Krušą par- tinė, juo ji^ daugiaus turi nuodu. niau, gia buv0 }įetuvįų tarpe dį 
skaityti “Drauge” tilpusiuos įsta- Dauguma žmonių to nesupranta doka kuopa blaivininkų, bet ža- kieti.
tus. Susirinkusieji supratę apie ’r mano, kad juo degtinė stiprės- dama dabar sutverti kuopą Piln. j Minėtoji Draugija betirinėda- tas praneškite ant šio antrašo:
tokią plačią ir naudingą Lietuvos n^, Gio ji sveikesnė, be to ir ma- Blaivininkų. Ačiū už pranešimą, ma suranda, kad 90 nuošimčių Marijona Peckutė (Jakinevičienė)
Vyčių veikimo programą, kar- žiau pioigOl išleisi apsisvaigini- Į Brooklyn, N. Y/ Čia yra daug mirties atsitikimų buvo dėl to,! Troop, Pa
štai tam sumanymui pritarė. Ir mul

pinigų išleisi apsisvaigini- Brooklyn, N. Y/ Čia yra daug mirties atsitikimų buvo dėl to, 
Pavyzdin Prancūzijoje, kur blaivininkų. Kiti priguli prie kad gimdytojai vartojo svaigina-

tuoj tapo įsteigta kuopa, į kurią žmonės jau spėjo daugiaus apsi- kuopų pį}n> Blaivininkų, bet da- 
prisirašė 35 žmonės. sviesti, suprato, kad stipresnėj bar žadama ir čia sutverti kuopą

Į valdybą išrinkti sekantieji degtinėje randasi daugiau nuodų pyn Blaivininkų. Ačiū broliai
žmonės: ir delto tenai- gerdami degtinę už pasįdarbavimą.

Pirmininkas — A. Pocius. Pirm. ™aia0 su~vandeniu, kad ^tik ma- Elizabeth, N. J. Čia taip-pat
pageli*

svarbų reikalą. Jie patįs ar kas ki-
Veltu! 2 Lotu Veltu!

Ieškau savo brolio Mikolo Būg
nelio, 4 m. Amerikoj. Jei kas apie 
jį žinote ar jis pats teiksities duo- 

Laikraštyje Catholic Abstainer u man žinią antrašu:
Jan. 1914 štai kas randama: Ku-į Felix Būgnelis,
nigas persergsti žmonės, kad ne- 424 Main St., Edwarsville, Pa. 
pasirašytų ant peticijų smukli- (
ninku, norinčių gar 
leidimą pardavinėti

muosius, gėrimus.
*

*
X

r._o__ Stanislova Kačinskaitė. ziau pnėmus i save “uodų. Pas senįaį fadama sutverti kuopą norim™ onnirn ___________________________________
Minink, - StoniBlovM KruSac, «! *>“"> Juokinga ap.c lai ir PUn. „laivininky ir kiek žinoma noriX gaut' vSos' Mkau brolio Konstantino I
Raštininkė - Ona Klim.vičaitė, kalbėt, nes vrn. pMakm "ko-Mvfai mažti yra Taigi, svatgaZ Taičio. Paeina ii Kauno gnb. ši.„
Kasos globėjai — Jokimas Piva- kla te“ ®etme: °^AlŽyta į broliai, paalsKublnMTC.- AnWHhau'G McMillan Užgimimo Hų P“*- Turiu avarbų reikalą. Jis

PomtinlnVoito vandeniu ”. Nors alkolis ir labai. e„ * . . ™CMUian’ užgimimo vih g.

Pet-
Šiau-

riūnas ir Makdalena Pestininkaitė. . ~ geriau. „ „ . .. 'bažnyčioje, East Cornwall, On- 'pate ar kitas teiksities duoti ži
Nutarta visuotinus susirinki- , , - ’ .. Mespeth, N. Y. Tikrai zinome,l . »akydamas pamokslą Mišių nią šiuo antrašu:. yra kenksmingas ir pavojingas. k d piln Blaivininku tik ’ 8aKyQamdS PainoKS14 mišių, *mus laikyti menesyje kartą, o pa- , Kaa yra r1111, Dianiuiuku, uk ia:kA

Aluje ant 100 st. randasi tik 4 kažkodel jie neturi drąsos sutver-

Malonus Viengenčiai: Ar dar mo
kate randas kitiems? Jeigu taip, tat 
inrašykite į šituos kvadratus, kad so
ma lygintus $15, arba lygiai sumai Jo
bu randos.

Atsiųskit teisingą išrišimą kaogrsf*
’ čĮausial, tai gausite nuo mus pllnna* 
informacijas sulyg to, kaip likti ao- 
vininku 2 parcelių, netolį New Yorkou 
fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo
nių j įvairius biznus, darbus ir pra
monę.

Vienatinė proga Jums palikti pilnu 
savininku parcelių visiškai nždyką Ir 
tai tiktai par trumpą laiką. Pilnų 
gvaranciją gausite nuolatinain darbui 

i ir išstatysim Jums nuosavų namą ant 
, jūsų loto aut mažų mėnesinių išmo- 
! kesčių. Prisiųskit išrišimus* ta} gausįt

Rozalia Parednienė.
Route 1 Box 22 C., Herrin, III.

neseniai skaitė nusprendi
mus, Kanados Bažnyčios santa.-

smingas o kenksmingas Štai del- New‘Haven, Conn. čia pasidar- kuri 11080 v/ra kasytos
jeigu gerti nors po truputį, bavug kun. Grikui vietiniui kle Krikscionies Pd»ecio tos viespa-

prastus susirinkimus - kas g gt alkolio> bgt ir tag yr& kenk , 
utannnko vakarą. Per paprastus „ - Sao- I11 _aUOP^

valdyba
ivairiai paskaitas, diskusijas, bus įjet 'aįCn,,‘ kaip’to!
tautiški žaislai su dainomis ir t.t.

susirinkimus parengs Ro

bonui, pereitais metais sutverta itijos priedermės, ypač kaslink

(Užbaigus tos dienos darbą, susi- gį ir po va}gį0( _ su iaįku pas 
rinkusieji Vyčiai atgiedojo tokius žmones dingsta noras val- 
“Lietuva Tėvynė mūsų” ir susu- gyti> viduriai pradeda prastai 
kę V alio, V alio Lietuvos \ yčiai virškinti ir troškina. Žmogus iš- 
linksmai visi išsiskirstė. palengva silpsta dėl menkumo

P-s.

gumas geria prieš kiekvieną vai- plln'Blaivinillkų kuOpa> ir pui. ne Pas^asymo ant peticijų (pra-

valgio, turi maža kraujo, suting- pirmįnįnkas▼ r • i i i v. !_• • J  *

kiai gyvuoja.
Lawrence, Mass. Čia beabejo- 

nės turėtų būti didi kuopa blai
vininkų, nes šitame mieste gy
vena Blaivininkų Sąjungos ex-

šymų) dėl leidimo pardavinėti 
svaigalus. Mokino žmonės gerai 
pagalvoti apie šį dalyką, kokios 
yra jų priedermės, kuomet jų 
smuklininkai maldauja, kad pa-

Ieškau savo brolių Juozapo ir 
Mikolo Krikščionaičių. Paeina iš 
Dimelįškių kaimo, Šimkaičių vai. 
Raseinių pav. Kauno gub. Mano 
antrašas:

John Krikščionaitis.
11 Summer St., Bridgeport, Conn.! kimesnes informacijas. 

______ ____________________ Adresas:
Ieškau vargoninko vietos. Galiu ve-

- v . , , , . » . sti chorą ir orchestrą. Mokinaus ir pa- i „„atrašytų, arba balsuotų uz juos, baigiau specijalį kursą pas Naujalį. Tik J'assau str,
Sales Maneger Dept. D.

Room 300
«tn Veidas ishlvkšta akis idum- " tt ’ n i_i • • nes taiP pasielgdami jie tampa dabar atvažiavau iš Lietuvos,sta. Reidas tsblyksta, ak, įdum , y Pa. Yra čta blatyt-ant atsakomus pagijimus Turiu New York, N. Y.

Blaivybes Dirva.
,)a» kaI,,a neaiški, rankos ir lto- njnkų( kaikurie buvo 'atsišaukę 

j,jos dreba. ” , •Pas kaikuriuos žmo- pgr seimą 
nes randasi net išbėrimai ant kū- nežinia ar

\ KAIP ŽM0NĖ3 TAMPA 
GIRTUOKLIAIS*)

Neilgai tegyveno, pasimirė nuč 
baltosios karštligės, kuri tiktai pas 
girtuoklius atsiranda. Tai, kaip! 
$mogų pavaišino! Kam jiems 
reikėjo taip jį vaišinti! Kam? 
Jokio pasismaginimo išpradžių

timelio, kuriame slepiasi 
daug nelaimių ir mirtis, 
jau nevieno laukia toks pat li
kimas kaip to nelaimingo aptie- 
kininko. Šalin tas nelemtas pa- 
protis — prašymas. Šalin svai
ginamieji gėrimai, kurie žmonėms 
atndša neatitaisomas skriaudas 
ir nelaimes. Aš tiktai papasa

J. Jasiukevičius,
pa- 647 Henderson str., Jersey City, N. J. 

sėkmių plūstančių iš svaigalų... ____________________________
savęs atsakomybę dėl visų 

plūstančių iš
Ir prižadėjo priešinties pasidau

bet dabar dar tikrai 
sutverta tapo kuopa

j no. Jus matėte žmones nuo ae-]Pj|n- Blaivininkų, ar dar tik tve- 
įjniai geriančius, pas kuriuos ran- Įrjama 

tiek k°s *r koj°s dre^a> jie jaučia Montello, Mass. čia jau yra už- 
Gal sdpniima ir negalj pradėti ma- many|a sutverti kuopą Piln. BĮ. 

žiausio darbo, neišgėrę vieno-ki- |Yyručiai, tik negaišykit laiko, 
to stikliuko degtinės. Štai tas ir suskubėkit. 
jujns geriausias pavyzdis. Nors New Britein( Conn
toksai žmogus ir nebuvo tikras keljg kartus buv0 tveriama kuopa stJulp-‘ 59 eiluteje nuo 
girtuoklis, bet nuolatos nuodijo piln. BlaivininklJ> bet dar nei sy- iSapaU8dinta “žmonijos 
save alkoliu, kuris islengva suar- kį nepavyko> I1
dė jam sveikatą, atėmė rankų ir. Cicero, III. Čia taip-pat žada-

Ieškau vargonininko vietos. Nesenai
ginimui smuklių toje miesto da- iŠ -Lietuvos- sa-’
lyje visomis pajėgomis.

Klaidų atitaisymas. .
Praėjusiame “Draugo” numa- 

čia jau rjje į8įspraude klaida 3 pusi. 3 
apačios

vo amatą, turiu kunigo paliudijimą, 19 
I metų amžiaus, nevedęs. Jei kuris iš i 
gerbiamųjų klebonų norėtų atsišaukti i 
meldžiu kreipties šiuo adresu:

J. A. Blažys,
556 Broad st., Bridgeį>ort, Conn.
7, 8.

ANT PARDAVIMO.

gėrimas jam nedavė, bet priešių- maQ žįnomą atsiti. k°jU stiprumą. Dabar jis jau genifti 8utverfi piln. Bkivi.
gai: purtėsi ir biaurejosi po kiek- y tQkstan.' nieko negali pradėti dirbti neis- ninkų kuopa

«---- j—” gėręs poros stikliukų degtines,1 —

’! “Ekeniminis. 
“Žmonijas progresas”, 

inominis...”

KIEKVIENAS KATALIKAS
privalo turėti tų 
naują dėžutę, kw 
rioje yra paaukuo
tas škaplerių medo- 
likėlis. Tas škaple
rių medelikelis yra 

‘ Bažnyčios leistu 
vartoti, vietoj viV 
nonio skaplieriauB, 
vyrams, moterim*

Pardavimui barzdaskutykla ir vaikams. Lėšuoja tik vienas doie- 
pngre- (barbcr 8hop). Tik viena lietuvis- ris su prisiuntimu į visas vietas Jung- 

turėjo bū- ka vįsame mieste. Vieta per 3 m, tinių Valstijų ir Kanados.
®ko‘, išdirbta. OEUEN SALES CO.

Vieno išgertos stikliuko degtinės 
Taigi, vaišino jį ne dėl pasisma
ginimo, bet taip sau, nežinoda
mi ir patįs dėl ko! Toks pas 
mus jau paprotys, vaišinti svai
ginamais gėrimais, bet ar geras 
tai paprotys? pamąstykite pa
tįs dabar gerai! Juk tas papro
tys — pikčiaus žmogžudystės; 
kiek jisai prapuldė žmonių! Žmo

Hammond, Ind. Ir čia turime 
gerą veįkėją Pilnosios Blaivybės, 
p. Juškevičių, kuris dar nese
nai ten pribuvo, žada sutverti Į 
kuopą Piln. Blaivininkų. Dieve 
Jam padėk.

ir prikalbinėjo draugai; kas dėl e ir tapkite blaivais ir svei- L,**°.ntreBl’ Ca“ada> C,a klln 
. • - ! ę. tapenę pianais ir svei Vyšniauskas žadąs tverti Piln.

čiais tokių atsitikimų. Visi gir
tuokliai, kokie tik randasi pasau- kad užnuodijus nemalonius jaus

mus ir drebėjimą. Kadaise tas
lyje, pradėjo girtuokliauti nuo gmOgUS buvo 8Veikas, tvirtas, bet 
vieno stikliuko. Jie negere dėl- alkoHo nuQe§. jo vijją svei
to, kad jautė skanumą, bet dėl- katą jr turtą, o padarė gyvu ve
to, kaA juos vaišino, arba prašė }įonįu Taigi meskite girtuoklia-

Apgarsinimai*
PALINKIMAS PRIE LIGOS.
Tai yra visiems žinoma tiesa, 

kad daug žmonių turi kaipo pa
linkimą sirgti.

draugystės, kas iš priežasties kaį8 žmonėmis, 
svečių ir tt. Nors po truputį Vertė iš rusiško Stasys.

gus mirė, šeimyna tapo suardyta, Jgerdam* priėjo prie galutino gir-1 ------------
pati nustojo proto. O kas tam tuokHavimo, kas begailestingai ŽVILGSNIS I BLAIVYBĘ TARP 
kaltas? Gi-tie, kurie jįjį vaišino. žll^davo j«os pačius, Jmonas ir, AMERIKOS LIETUVIŲ.
Jei būtų nevaisinę, nieko pana
šaus nebūtų atsitikę. Juk gal 
prirodinėsite, kad nesuvisais tai 
gali atsitikti. Aptiekininkas ga
lėjo būti nesveikas žmogus. Ge
rai, sakysime, galėjo būti, jis ne
sveikas; bet ant kaktos tų žmo
nių, kuriems vaišinate degtine, 
nėra parašyta, ar jie sveiki ar 
ligoti. Jus gi vaišinate iŠ eilės 
■prašote “išgerkite, na tik išger
kite”, lyg rodos, kad jus žmo
gų apdovanojate didžiausiais tur
tais, prašydami išgerti to skis-

nekaltus vaikučius. Delko vie
ni taip greitai pasigeria, o kiti j Girbetville, Mau. Čia mažai 
dar laikosi? Žmonės mano, kad įįetuvių, bet kuopa gražiai gy-

(Tąsa).

•) Žiūrėk pradžią No. 6-me.

vienas yra labiau pripratęs prie 
degtinės, o kitas mažiau, ir del
to tas greičiau pasigeria. Del tos 
tai priežasties, net ir mažus vai
kus neišmintingi tėvai pratina 
prie degtinės, kad užaugę būtų 
tvirtesni ir daugiau pakeltų. Bet 
tai yra netiesa. Prie degtinės 
negali žmogų ant tiek pripratin- 
tj, kad geriant neatneštų jam 
blėdies, delto kad žmogaus kūnas 
yra taip sutaisytas, kad jis ne
reikalauja jokio alkolio. Prie
šingai, jo vartojimas naikina

Blaivininkų kuopą savo parapi
joje. Ten-pat, turime kitą darb
štų veikėją p. Al. Račkų Šv. Lau- 
rino Kolegijos studentą. Jis pra
neša, kad jam pasiseksią tšrpe 
lietuvių studentų sutverti Piln. 
Blaivininkų kuopą. Labai smagu 
girdėti, kad mūsų jaunuomenė, 
ypatingai moksleiviai tą klausi-vuoja; blaivininkai buvo lyg nu

sigandę, bet parvažiavus Ponui mą gvildena ir Piln. Blaivybę pla-
A. Račkui, ir vėl blaivybė nušvi
to.

Bridgeport, Conn. Čia smagu
žiūrėt į gražų barelį Piln. Blai
vininkų, kaip jie auga, ir kuo
pelė bujoja. Ačiū vadų darb
štumui.

Rainbow, Conn. čai labai ma
žai lietuvių yra, ne be to, yra ke
letas Piln. Blaivininkų.

Gardner, Mass. Pirmiau, čia 
gyvavo labiau Pilnoji Blaivybė,

- •’fif-sir'

tina. Visų tautų jaunuomenė 
eina prieš alkolį, tik vargas su 
mūsų senukais, kad juos sunku 
pertikrinti.

Tiek šiuomi laiku galėjan pra
nešti apie Piln. Blaivybę. Sugau- 
dęs daugiau žinių, kaip gerbia
mieji kuopų viršaičiai pranešiu 
plačiau apie jų apielinkės, tada 
parašysiu plačiau. Jums tarnau
jantis. L. R. K. J?iln. Blaiv A. 
S-mo Centro Sdcret. J. V. Kovei. 
■R ■..«*»

______  Savininkas važiuoja į,
lietuivą nepraleiskite progos. Ra- 7 8 g Dept. m
šyk arba atvažiuok pas Fr. Kuš-
leika,' 154 Manchester st., Man- --------------------------------------------
ch«ur, n. h. iEjtrj J25.00 laikrodis $5.75

Ant pardavimo lietuviška bučernė.
, . . Geroj lietuvių apgyventoje vietoje. Vis-

Kai-kurie lengvai kftg geraį pagal naujausios mados įtai- 
gauna slogas, prietvarą,^ kiti reu- syta. Savininkas išvažiuoja į Lietuvą, 
matizmą. Tokie žmones turi ži- Norintis pirktis atsišaukite į "Dran- 
noti ir turėti visada po ranka g°” administraciją (1800 W. 46th 
vaistus kurie greitai ligą sustab- !Btreet)« 6, 7, 8, 9.
dytų. Mes patartume Trinerio
Amerikoniškojo karčiojo vyno 
eliksyrą ypatingai prietvaro ir 
kituose nuo jo paeinančiuose at
sitikimuose. Jis išpalengva su
mažina palinkimą prie tos ligos 
ir viduriams duoda užtektinai stip
rybės atlikti savo darbą regule- 
riškai. Skilvio, jaknų, ir vidurių 
ligose jis visada parodo geras 
pasekmes ir suteikia palengvini
mą. Jis išvalo kūną ir užlaiko jį 
švariu. Aptiekose. Jos. Triner,
Manufacturing Chemist, 1333 —
1339 S. Ashland ave., Chicago, III.
Kiekviename skausme gali užsiti- 
kėti ant Trinerio Linimento.
Trynkie juo į odą ir skausmas 
pražus.

PLATINKIT
“DRAUGI M

Nepapraūtaa atūti- 
kimas gyvenimą.

Gantl puikų grlrim
kelio vyrų ar moteng 
lalkrod|. Mes duodeme 

i Uita (tralų auksuota.k*- 
įbultavaia tvirtais 1uW-
Įtala laikrodi oi 

įPulkus ant akmenų ajt- 
* mas. Garantotat ant M
metą.

Svarbu mes pasiųsim
ta laikrodi au C. O. D. IR.78 expre«o ICIotnakaa 
tik pareikalaut. Duodame tieaa prie* prii mtam 
poriiurCti. DYKAI AUKSUOTAS I.ENCIUOBU* 

| Ir PAPUOŠALAI.

EXELSIOR wATCH CO.
908 Athenaeum Bldg., Chicngo, DL

Laimingo gyvenimo visiems jaunikaičiams ir mergaitėms einantiems 
j moterystes stoną ir užkviečiam visus į mūsą jubilierią (laikrodžių) 
krautuvę.

Pas mus galite gauti visokią auksinių daiktą, šliubinią žiedą, laik
rodėlių ir kitokią dalyką. O labiausiai pirkite šlubinius žiedus, nee 
gausite už žemą kainą, dolerį dovaną ir nereiks rūgoti, kad barzdyla 
apgavo. Taip pat turime avalines vyrams, moterims ir vaikams.

F. A. Bukauskis
4601 So. Paulina St., - - Chicago, 111.

Telefonae Drover 4497

P. S. Iškirpk šitą raštelį ir atsinešk ateidamas pirkti šliubinią 
žiedų ar laikrodėlių, jis jums padengs vieną dolerį.
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I “SPINDULYS11

DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.

Žmonės jau seniai laukė dvasiško laikraščio, kur galima būtų rasti 
žinių ir pamokinimų apie mūsų brangų ir šventų tikėjimą. 

“Spindulys" aiškina plačiai šventą Katalikų tikėjimą, mokina dorai
gyventi, parodo, ką reiškia visų metų šventės ir Bažnyčios 
ceremonijos.

“Spindulys" aprašo šventųjų gyvenimus.
“Spindulyje” ras skaitytojai ir žinių, kas dedasi pas mus ir visame 

pasaulyje, o ypatingai daug papasakojama, kas girdėti Kata
likų Bažnyčioje, Ryme ir kitur.

“Spindulys" mokina, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva, 
lietuvių mums Dievo duota kalba.

“Spindulys" duoda daug kitokių gražių dievobaimingų pasiskaitymų. 
Lietuvis-katalikas, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus metus

laikraštį, kur ras daug savo dūšiai maisto.
“Spindulys" užsisakant pačte atsieina 1 rb. 60 k., pusei metų —80 kap. 
Pąsižiūrėti siunčiama “Spindulys" dovanai.

Broli katalike, pabandyk metams užsisakyti “SPINDULĮ", 
tikrai nesigailėsi.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“SPINDULYS”, Seinai, Suvalkų gub., Russia.

«ĮIHH ||IIIIIHllilliiliH ||llliillillliillliillll!lillllllllllHllllllllllĮIIIIĮĮĮĮĮj

I, . fl(T<
Illlllllllllllll

erini- •.(!: .1* ygk-'ti;.’.-
iiii»ii,.iiiiiiiiiiilii;,iil|:iiniiiiiHhiniijiFP i’Wt *•
OKI

TANANEVICZ SAVINGS BANK
JONAS N. TANANEVIČIA, SAVININKAS

3249-3253 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

VI

I “LIETUVAITE”
♦

tomis pačiomis sąlygomis
EIS SEKANČIAIS 1914 METAIS

100
Su dideliu priedu
Skaitytojų gaus dovanų 100

Dovanos susidės iš įvairaus turinio knygų, knygelių, laikraščių 
kompletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir gryno

AUKSO ŽIEDO.
LIETUVAITĖ suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurios užsirašys inet. 
LIETUVAITĖ rašys apie dorą, visuomenę, tikybą, apsišvietimą, ama

tus ir t. t.
LIETUVAITĖ paduos įvairius straipsnius iš moterų klausimo,—rašys 

apie moterų teises, vargus, nuoskaudas, pareigas ir tt.
LIETUVAITĖ ves literatūros skyrių, talpins puikias apysakas, eiles ir tt. 
LIETUVAITĖ talpins mokslo dalykus, apie sveikatą, draugijas, auk

lėjimą ir t. t.
LIETUVAITĖ mokins, kaip reikia vesti moterų ūkė.
LIETUVAITĖ paduos žinias iš Lietuvos, iš Busijos ir iš Užsienio. 
LIETUVAITĖ rašys apie Lietuvos Moterų Dr-jos veikimą, reikalus ir tt. 
LIETUVAITĖ priimdinės apgarsinimus, užklausimus, duos atsakymus. 
LIETUVAITĖ reikalingiausis ir naudingiausis moterų laikraštis. 
LIETUVAITĖ privalo būti kiekvienos lietuvaitės ir lietuvės rankose. 
LIETUVAITĖ kainuoja: Lietuvoje ir Rusijoje metams 2 r., pusmečiui

1 r. Užsienyje (užrubežyje) 3 r. metams, 1 r. 50 k. pusnį 
LIETUVAITĘ leis nuo Naujųjų Metų tam tikras komitetas Kaune. 
LIETUVAITĖS ADRESAS: Viešasis piečius, Maculevičiaus namai, prie

Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.

TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

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 
į didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lie
tuviai tik Tananevicz Savings Bankoj laiko savo pinigus.

Chicagiečiai atneša, o iš kitų miestų atsiunčia mo
ney orderiais ir visi geriausia yra aptarnaujami, visi 
gauna ant savo pinigų trečią procentą kasmet, ir visi 
yra pilniausia užganėdinti:

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

TANANEVICZ SA VINGS BANK.

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
NANTIEMS 1914 M.

Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį 
su paveikslais vardu

“Šaltinis”
‘šaltinis" prytaikytas lietuvių katalikų šeimynų reikalams, 
‘šaltinis" plačiai išdėsto visa tai, kas tik gali lietuviui rūpėti, nes

jisai duoda kas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
‘šaltinis’’ ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie “ŠALTI

NIO" leidžiamas tam tikras priedas “Artojas" į kurį rašo daug
: išėjusių taių tikru,s ūkjo mokslus žmonių.

“ša.tihis" suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus j klau
simus ūkio ir teisių (provų) rekaluose visai dovanai.

“šaltinis" labai tinka ir jaunimui, nes visuomet yra skyrius “Vai
nikėlis", kuriame kiekvienas'jaunikaitis randa gražių elių, dainų, 
pamokymų, pasiskaitymų, mįslių, galvosūkių, priežodžių ir patarlių.

“šaltinis” leidžia kas savaitė labai gražų vaikams laikraštėli vardų 
“šaltinėlis”

“šaltinis" suteikia kas savaitė daug žinių iš Lietuvos ir iš Viso 
pasaulio.

“šaltinis" visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais. Sulig sa
vo didumo ir gražumo “ŠALTINIS" yra labai pigus laikraštis, 
nes atsieina tiktai trįs rubliai metams.

“šaltinis" yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylimas 
laikraštis, nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas sa
vaitinis laikraštis.

Kas nori tikrai gerą ir naudinga laikraštį turėti, būtinai turi užsisa
kyti “šaltinį”.

Lietuvoje ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačte, per
V A Iki A knygynus ir šiaip per ingaliotus prenumeratos rinkikus KAI N Al 3 rb- 15 kap. Užsieniuose 4 rub.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiito adresu:

“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.

Visuomet Laikas Pradėti Pinigai Čėdyti
Kas atidėlioja, tas niekad nepradeda, ir juodoj dienoj neturi 

nieko. Kas pradeda nors iš mažo ir nepaliauja, '
z

tas juodos dienos nesibijo.
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. Šiandieną 
išsiųsk Į Tananevičio Banką kiek turi: ar dolerį, ar penkis, ar šimtą. Tuojaus gausi Bankos knygutę ir galėsi 
rokuoties išmintingu ir atsargiu žmogum, kaip tikras Amerikonas. Neatidėlok ant rytojaus, nes tai neatsarg .
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“Jaunoji Lietuva“
MĖNESINIS MOKSLO IR LITETUROS LAIKRAŠTS,

64 puslapių dydžio, pradės išeidinėti Chicagoje nuo vasa
rio mėnesio 1914 metą.

Gaivinti Jaunąją Lietuvos dvasią; Saugoti, kad ne
sentu ir nebūtą sendinama siaurose užsikirtimo ir 
fanatizmo ribose lietuvių mintis; Gaminti šviesą
laikotarpį mūsą gyvenime ir literatūroje. ----- .
Tai yra “Jaunosios Lietuvos’’ uždavinys.

Visi jaunieji dvasioje Lietuvių rašytojai yra kviečiami 
bendradarbiauti “Jaunojoj Lietuvoj“ Redaguoti “Jaunąją 
Lietuvą“ pavesta Kl. Jurgelioniui, ,4

“ Jaunąją Lietuvą” leidžia bendrovė, inkorporuota sulig 
Illinois valstijos įstatymą. Bendrovės prezidentu yra Pr. Ki
bą rtas. *.

‘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 Lietuvą” 4611 So. Paulina str. Chicago, III.

“DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mū

rą laikraščio agentą, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto 
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

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

BALTIMORĘ, MD.
J. Pautienius,

752 W Lesington st.,

“Visada Jums tarnauia”
Lackavvanna Trust Company

“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus”

400 Lackavvanna Avenuc, Scranton, Pa.
Bankos tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bot taip- 

pat ir nuo žmonių kurie banką vftldo. Mūsų bankos viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansistai ir bankininkai, knrie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lackawannos pavietė.

Mes priimame padėlius pradedant nuo vieno dolerio ir mokama 
3 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienon.

Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname 
greitą nusiuntimą. Mes perkame, parduodame ir mainome visokius 
svetimų šalių pinigus.

Mes parduodame laivakortes j visas ir iš visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.

Mes prirengiame visus legalius dokumeatus ir nž.tvirtiname pas 
konsulius. Legniis patarimas dykai.

Mes samdome tnrnns kurie šneka lietuviškai Ir visus reikalus 
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.

Atvira kasdiena nuo 0 vai. vak. .. .

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store

Athol, Mass.

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

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis,

CAMBRIDGE, MASS.
O. Kavolis. 75 Washington gt.,

N0RW00D, MASS.
Jonas Peža, 568 Pleasant st., 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,

WOROESTER, MALS.
J Raudonaitis, 840 Grand st.. 

Brooklyn, N. Y.
A. Ramanauskas, 101 Oak st.,

Lawrence, Mass.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 si 

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. 3zukis, 2118 St. Clair avė.,

OLEVELAND, OHIO.

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

P. Zaveckas. 425 Pacuon et.,
PITTSBURGH, PA.

Liet. Knygynas, 72 N. Main st., 
PITTBTON, PA.

J. Stulgaitis, 122 S. Ne adė st,
WILKES BARRE, PA.

Galima nusipirkti “Draugu” 
ku savaitė už 5c. pu sekančius 

žmones:
Vaclovas Bahavičius, 16 Myr- 

tle Str., Exeter, N. H.
Balauskas, M., 119 Orand st.,

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkeviez, 877 Cam-

aridge st., E. Cambridge, Mass. 
Carse, Rev. Robert St. Patriek’s 
Church, St. Charles, III.,
Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Lotvell, Masa 
Juozapavičius, B. 222 Berry gt.. 

Brooklyn, N. Y.
C. Kavolius, 47 Wasbington st..

Cambridge, Mass. 
Mickewicz, J. B. 2135 Sarah st., 

S. S. Piitsburgh, Pa.

Mikalauskas, P., 248 W. 4th st., 
So. Boston, Mass. 

Milewski, J., 166 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.

Miškinis, B. P., 35 Arthur st.
Montello, Brockton, Mass. 

Paltanavičius, M., 15 Millbury st 
Woreester. Mass.

Jonas Peza, 568 Pleasant st. 
Norwood, Mass.

A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi. Chicago, IR

A. Ramanauskas,101 Oak Str., 
Lawrence, Mus.

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

Užsimokėjus čia nepagarsin 
tiems agentams prenumeratą, 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija.

$ Meldžiam nesivėluoti užsisakyti 1914 metams 
pirmutinį Rygos lietuvių laikraštį

(tRygos Garsą’'

KELIAUJANTIEJI
Jonu Knlis,

M. K. PetranvMs, 
Iz. Pupauskis,

AGENTAI

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

DRAUGIJA duoda daugybę dailiausią mūsų jaunos po
ezijos pavyzdžių. Tame tikrame poezijos skyriuje dalyvauja 
geriausi mūsų dainiai, senesnieji ir jaunieji.

DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletistikai įvairiausio
je jos formoje: novelių apysakų, dramų ir t. t.

DRAUGIJOJ randas daug moksliškų straipsnių iš įvai
riausių mokslo šakų: apologetikos, fosofijos, sociologijas, 
biologijos ir k. Nei vienas tikras mokslas iš “Draugijos” nėra 
prašalintas.

DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam 
tikslui duoda plačią peržvalgą, lenkų ir rusų spaudos apie 
Lietuvą judina mūsų rašybos ir kalbos dalykų klausimus.
___DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, biblografi
jos skyrius, kur paduodama recenzijos naujų knygų lietuviškų 
laikraščių turinys, svetimtautinės spaudos peržvalga ir t. t.

DRAUGIJOS tikslas — krikščioniškos kultūros darbas, 
sujungtas su karštu noru — tautiškai susipratusią, doriškai 
ir ekonotąiškai pakilusią lietuvių tautą įvesti kultūringų tau
tų draugijon.

DRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi mūsą mokslo vyrai, o 
taipogi nemažas mokytojų buris ir talentuota mokslu einan
čioji jaunuomenė.

DRAUGIJOS kaina metams 6 rub., pusmečiui 3 rub. 
Mokytojams leidžiame už pusę kainos. Užrubežyje metams 
7 rub., pusmečiui 3 rub. 50 kap. Amerikoje 8 rub. metams,
4 Pusm ‘ jiir'fa’ita ..oLiiūivrsff!

DRAUGIJOS adresas: Kaunas “Draugijos” redakcija.
Didžioji Vilniaus gatvė, No. 84,;fl įį, ,il«<tI a ••.<* 5 W «. s* * « nr « i - » • • t c"A . « , > U O ’■»
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“Rygos Garsą” lietuvių laikraštį. .. 
goję 2 kart į sąvaitę trečiadieniais ir šeštadieniais, todėl 
žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.

“Rygos Garsas”, įkurtas pačią Rygos lietuvių darbinin
ką ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus.

“Rygos Garsas”, trokšta, kad lietuviai būtą dori, švie
sus susipratę kuo esą, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
tą augštyn.

“Rygos Garsas”, rašo daugiausiai apie lietuvių darbo 
žmonią reikalus, todėl tinka pasiskaityt uždarbiaujantiems 
didesniuose miestuose, bet taipogi neužmiršta reikalų ir kito
kio užsiėmimo savo tautiečų.

“Rygos Garsas”, paduoda daug žinią iž Latvių gyveni
mo, todėl įdomus yra Pakuršio gyventojams.

“Rygos Garsas”, paduoda tikras žinoas apie javų ir liną 
kainas pagal Rygos biržos komiteto pranešimų ir todėl labai 
naudingas ir ūkininkams.

“Rygos Garsas”, paduoda daugybę įdomių žinią iš viso 
pasaulio. Talpina įdomias apysakas ir pamokinančius straip
snius.

“Rygos Garsas”, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitą 
vietų, kur lietuviai gyvena ir padeda išeiviams savo tarpe 
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.

“Rygos Garso”, kaina: su prisiuntimu visoje Rusijoj — 
3 r. 50 k., pusmečiui 1 r. 80 kp., 3 mėn. 90 kp., mėnesiui 30 
k. Užsienin metams 4 r. ir 6 mėn. 2 rnb.

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

“ATEITIS”
a £

“itres

Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi 

žmonijos geresnės ateitres viltimi yra jaunimas, todėl 
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir beparfjr- 
viškai tarnaus kulturiškie ms jaunimo reikalams. 
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. ,(| 
“ATEITUS” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo jai 
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir fir 
nėlių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ’’ išleidinės nuo Naujų Metų kooperativiška bea- 
drvė “ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Maasa- 
chusetts valstijos tiesų reikalavimą.
ATEITIS” bns 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $L5O 
metams ir 85 c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbė&sfa 
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: 

“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai)

kiek-
i .i
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T. LUCAS
LIETUVIŽKA) KRAUTUVE

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
jgdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE, ILLINOIS.

SE 3E

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank

LA SALLE & QUINCY STREETS
Kapitalas $l,t)(K!,WIO.(IO Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTI) VALSTIJl) PADETUVE 

DEL POSTAL SAVINGS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi- 
čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki 
6 nuošimčių.

Taupinimui $1 00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai. •

Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigus ant “che- 
king account”, kur sauga užtikrinta.

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

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

I NAUJAS LAIVAS ' PRINCIPALLO ’

TIK $2(1.00 l EUROPĄ
Regulariški plaukimai. Bevielis, Po
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos Į Busi j Jį.

KAJUTA $46 00
UBANIUM STEAMSHIP CO. LTD.

' New York ..................... 1? Broadvray
Ghicago .............. 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. 5th Stteec 
Minneapolis ........... 37 So. 3rd Street
ŽEMAUSIOS KAINOS Ik EUROPOS

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiausb 
Banka miesto.

Moka 3 nuošimčiui bhs 
sudėtų joje pinigų.

3E

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir daa- 

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

• REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius: 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (prop,erčių).

Daktaro Stankaus Sauatorium
Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus parašė daktarišką knygą apie Džiovą, o ne

užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje tilps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant 
Svieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra iabai naudinga dėl sergančių kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina tos knygos 25 centai. Pinigus galima siųsti stampomis arba Money order. 
Visuomet reik kreiptis ant tikro adreso į daktaro Stankaus ligonbutį taip:

JBR. IGNATIUS STANKUS 
1210 S. Broad st., - Philadelphia, Pa.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ' LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metų $1.OO.

Rašyk adresu:

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

Įdaryk draugus!
H SU SAVO PINIGAIS |

Padėk savo pinigus į 
MARCHANTS BANKING 
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi draugą, ku
ris bus su jumis reikale.

Ši banka dėkuos jums už 
bylo padėlį,

sitė arba prikalbinsi 
draugus padėti.

Banką yra visados 
giausia ir geriausia 
laikyti jūsų pinigus,
pinigai bankoje uždirbs nuo
šimti ir darys draugą dėl

savo

sau-
vietą
Jūsų

ir kiekvienam 
užsisakyti

reikalinga

KATALIKAS”

išmo- J 
kasdiena.

’l’SALIN SU NUSIMINIMU!’!

Gramafonas ant
kesžio 10c.

Jeigu apsiimate mokėti po 10 
kasdien, tai išsiąnsime Jums 
išniokesčio labai puikų Oramafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 
Sų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas musų gramafonų gvaran 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- 
cija. Išsiųsime naujus specijališ- K 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš- * 
kus Rusiškus ir Mažei-Busiškus. S 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- 
ta lopų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui:

Liberty Gommercial Co. I
233E. 14th ST., HEW YORK, N. Y. a

“Katalikas” yra 12-koc -^sla
pių, didelio formato ir suu jia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas ielam* $2, puseej mėty $1.
Užsirašyt 'katalikas' galima kiek 

viename lai. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieni* Mai i ko" numerį pa 
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan 84., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA 

i’OWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joaeph J. Elias, Savininkas.
1600 -4602 S, Wood St. Chicago, III.
‘'riimnme pinigus j Ranką ulėėdyjlmul nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia 
procentą ra tomis ant metą. Šiltučiame pintinis 
1 visas dalia svieto pildai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemi t) pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Pardundame šifkortea ant visų 
linijų I krajų ir iš krsjaus, taippri tikietusant 
areležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

. k. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

Lietuviškųjų Švento Kazimiero ‘
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitnonių aly- 

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers pnima'pas save mergaites moki

nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriu™, yra mokinama: mazika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antras*

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

DRAUGAS

Bell 1 System

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
1 CVDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

| 33I0SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

prikalbėjimas gauna pasekmes, kokias 

kitais budais negalima ingyti.

Pasakytas žodis turi daugiau svarbos negu ra

šytas. Kiekvienu žvilgsniu jis yra galingesnis, 

Kada tolis neleidžia pasikalbėti veidas į 

veidą, tai sekantis geriausias dalykas yra 

Tolimos Distancijos Telefonas.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

MOKSLO NORINTIEMS SVARBU!

JUS.

D. M. Graliam, Prez.
D. F. Guinan, Ižd.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahanoy City, Pa.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiuremt- 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigŲ. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaito, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimu*

"Zmohiu knygynas" 8 knygos tik už 1 rublį
Priežodis sako: miršti—ir mokais. Taip jau yra, kad mokslui nėra 

galo. Netj ir augščiausias mokyklas baigusieji nepaliauja patįs per sa
ve mokytis. O toksai mokslas yra tai tinkamų laikraščių ir knygų 
skaitymas, kuris su nauju gyvenimu atneša naujų žinių apie visokius 
dalykus, žmogui reikalingus, šiais ypač laikais be mokslo nebegalima 
apsieiti, ^čet ir Lietuvoje, apšvietimui platinantis, imama nekaip į tą 
žiūrėti, kuris tamsoje skendi. Kiekvienam, net ir prasčiausiam žmo
gui yra reikalingas apšvietimas, mokslas. Kaimiečiams yra nelengva su 
pinigais. Todėl, kad jiems padėjus šviestis ir palengvinus tą darbą 
“šaltinio” knygynas sumanė ir jau ketvirti metai leidžia žmonėms 
tinkamas iš įvairių mokslų knygas “ŽMONIŲ KNYGYNU” vadinamas. 
Tų knygų, lengva ir suprantamiausia kalba parašytų, per metus išeina 
aštuonetas, kurios, iškalno užsisakant, atsieina tik 1 rb. (atskirai—po 
25 k.). Už tuos menkus pinigus—tik 1 rub.—kuris nesunkiai sugraibo
mas, galima turėti puikaus dvasiai maisto; o per keletą metų, už mažus 
pinigus, galima susidaryti puikus “Žmonių Knygynas”, galintis patverti 
vaikų vaikam ir dar bet-kam.

1911 metais išėjo: 1. Pasaulio pradžia, 2, Apie orą, 3. Žmogus ir
žmonių giminės, 4. Senovės istorija, 5. Lietuvos atgijimas, 6. Jėzus 
Kristus, 7. Apie dūšią ir 8. Vyskupas A. Baranauskas. 1 ! $

1912 metais išėjo: 1. Vanduo, 2. Viešosios kataliko priedermės, 
3—4. Vysk. A. Baranausko raštai, 5—6. Tikėjimo apgynimas (2 dal.), 
7—8. Vidurinių amžių istorija (2 dal.).

1913 metais išėjo: 1. Dangaus augštybės, 2. Jūrose, 3—4. Bažnyčia 
ir kultūra, 5—6. Vidurinių amžių istorija (2 dal.), 7. Ūkio politika ir 
8. “Pirmeiviai”.

čia tik paduoti knygų vardai, kurie maža ką pasako, taip lygiai, 
kaip kad iš viršaus namų menkai numanome, kas viduryje yra: kaip 
inteisime — tai rasime daug brangių ir naudingų daiktų. Taip ir čia: 
ėmę skaityti, tik pamatysime tas brangybes, apie kurias rašoma.

Todėl viaaširdžia patariam nusipirkti visas šias knygutes, o nesi- 
-gai.ea n trtfT pabenus šiam iailfi*ąsbiui'-Tn,7‘o prl« tttip naudingu daiktu 
paragino. Pinigai nekokie: visos 24 knygos atsieina tik 3 rub. 50 kap. 
su nusiuntimu, o su 1914 m. išeisiančiomis—tik 4 rb. 50 kap., o knygų 
bus apie 32. ,

1914 metais taipgi išeis 8 įvairios ir indomios knygutės tik už 
vieną rublį.

Tautiečiai! naudokitės geru “šaltinio” knygyno sumanymu. Kitaip 
perkant už tas knygas reiktų užmokėti 8 suviršum rubliai, o dabar gau
nama tik už 4 rub. 50 kap. Oeriau nebereikia!

Siunčiant pinigus reikia aiškiai parašyti, kokių (ar 1911, ar 1912, 
ar 1913, ar 1914) metų norima “žmonių Knygyno”. Vienų kokių nors 
metų knygos atsieina su nusiuntimu į namus 1 rub. 25 kap., o visų 
ketverių metų drauge — tik 4 rub. 50 kap.

Kurie užsisakys 1914 metais, tai knygas (nž 1 rub.) išsiųsim ne gale
metų, bet per metus kas antras mėnuo. Girti knygučių negirsim __
laikraščiai ir kas skaitė — išgyrė ir dėkojo mums už gerą sumanymą.

Nepasigailėk ir tu, Mielas Skaitytojau, vieno rublio toms naudin
goms knygoms užsisakyti 1914 metais, kaip nepasigailėjai šio 
laikraščio užsirašimui. Už mažus pinigus turėsi naudingo pa
siskaitymo ir pailgiais pasidarysi puikų namų knygynėlį, kuriuo 
naudosies ir gėrėsies netik pats, bet vaikai, vaikų vaikai. Pabandyk
nors kartą, o nesigailėsi!

Užsakymus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:-

“Šaltinio” knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.

JUOZAS LESCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- £ 
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainentis ant

■RIDCEPORT’O įį
3315 Morgan [Street, - - Teleph. Yarda 9 #

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačia arba expresu

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8*ryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare

3509 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 

CHICAGO,įl ILLINOIS

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
giizikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar. 
bu a atlieku artie-| 
tiikai.

koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN’S MILK

į iFtKSUG

SvfRTOjfl VtftOO 1
ASM fl/NVMę 

SdMJl tl laPiaco»»C3. at . ,

M. A. Nortonas
IH MELROSE, ST., MONTELLO, MAAS.

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmų Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prafalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbs\ antis dėl Niksterėjimų, 
Raiiutk./ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojus šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimų ir plau
čių uždegimų.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudį ir Dantų gėlimų..

4—5 lašai į stiklų vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus į stiklų 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo- 
kisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonkų aptiekose Į
F. AD. RICHTER&CO.J

74-80 VVASHINGTON ST.| 
NEW YORK, N. Y.

Vasario (Feb.) 12, 1914 m.

BONA MORS 
SODALITY

STJAMtSCATHEDRAL

MONTREAL, CAN.

R. H. Morgan

Išdirbėjas Ke
purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk Kata- 
liogo.

3 N. Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Priešai Olševakto Banką.

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos ir viso Mieto, o 
prenumerata kaštuota metams UK $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.5('.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Oidtisusia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

p«:;;7otKų.ir1645 w. 47th st., chicago sri:’o°rn28š

Prašome siųsti Prenumeratą

“VILTIES” dienraščiui!
Nuo gruodžio 1 d. š. m. “Viltis” eina 

Kas dieną,
Išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes

“VILTIES” dienrašty kiek galima plačiau nušviečiamas 
Lietuvos, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug greičiau pa
duodama visokių žinių taip iš mūsų, taip iš viso pasaulio gyveninio.

“VILTIES” dienraštis rūpinasi atstoti lietuviams ligšiol jų 
skaitomus lenkų ir rusų dienraščius.

Viltininkų susirinkimo nutarimu “Vilties” leidimo ir reda
gavimo teisės notarialinai jau perleistos Pr. Dovydaičiui, kurs nuo 
128 No. ir veda dienraštį.

Visų, kurie nori turėti lietuvių dienraštį 1914 m., prašome 
išanksto siųsti “Vilčiai” prenumeratą; tuo palengvįsite admini
stracijai ir ekspedicijai darbą ir padėsite pačiam dienraščio reikalui. 
•VILTIES” dienraščio kaina: Rusijoj metams 6 rb., pusmečiui 3 rb, 

vienam mėnesiui 55 kap. Užsieniuose: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb., 
vienam mėnesiui 1 rub.

“VILTIES” Adresas:

Vilnius, Priglandos g-le Bogodielnyj pereulok No. 4. b. 2.

GERIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.
stiprina skelpą. sujudina iaknis, plauku* padaro švelnius, blizgančius. Yra geriausias 
vaistas nuo pleiskanų Idenndruff. Vartojant du as tris kartus sąvaltf-j sustabdo slinkimą 
Plankų Trinkio eerai ant sKelpu 1 iaknis kar antrą ai trečią dienų. BS

Preke 50 centu ir $1.00 
F. A. POSZKOS Aptieka

3121 So. Morgan St., Tel. Yards 669 Chicago, III.

First National BankDu-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztnoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų, $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 melams, 

$1.75 pusei mettĮ. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant
W. D. BOCZKOWSKI _ CO.

Mahanoy City, Pa.

PUBLIC SOUARE
Wilkes-Barre, Pa?

UNITED STATES DEPOSIT ART _

KAPITOLAS $379,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 500,000.00

UŽ sudėtus pinigu mok’. 3-fią
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. Pr.sident. 
FRANCIS DOUGLAS. Cashier

U L IT W A”
Vienintelis lietuviškas laikraštis lenkų kalboj, eis ir to

liaus 1914 m. kartų 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 gerinus susipažinti su “Litwa” siunčiame
veltui numanus. Nauji ėmėjai, kurie paskubės su “Litwos”
uižsisakimu gaus paskutinius N. N. šių metų dikai: t •

VAIRAS

Literatūros, dailės, mok
slo, visuomenės ir politi
kos laikkraštis, gražiai il- 
iustuotas, ant dailiaus po- 
pitrio, 30X22 santim. pa 
vidalo, 24 pusi. leidžiamas 
inteligentų būrelio. pradės 
eiti Vilniuje nuo šių Nau
jųjų Metų po du kartu per 
mėnesį. ..

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz
deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jau pasiža
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius, 
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė Čiudlionienė, kun. Gustaitis, 

J M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun. 
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: Jaroševi
čius, Rimša, Šlapelis, Žmuidzinavičius.
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.
< I
o Vairo Redakcijos ir Mministr. ardesas šoik: Vilnius, Makar 
L jevskaja, 1B. "Vairo” Leidėjas-Redaktorius A. Smetona.
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