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bet turi jų bijoti. Tas mano j
draugas kartojo aklai tai, kų
atsivežė iš rusų mokyklos ir kų
pasėmė iš jų raštijos. Kad jis
būtų patyrinėjęs seserų vedamas
mokyklas, būtų gal labai nuste
bęs, pamatęs net per didelį vaikų
linksmumų, gyvumų ir jų nepa
prastai didelį prie Seserų prisiri- ’

būt dėlto, kad visų rengiamos
Į prie vieno, ir didelio prie — Toreon miesto mūšio.
Prie amerikonų laivyno, kuris
plaukioja ties Vera Cruz atplau
kė dar trįs laivai: Utah, Dela-.
įvare ir Florida. Iš viso bus da
bar jau dešimtis amerikonų laivų
ties tuo miestu.

nuo tos grupos. Bet tas atoki»mas tik geografijoj, nes jos jau
smai eina su grupa. Ir kaip mea
nežiūrėsime, Balkanuose dar da
lykai tebėra nesusitupėję. Nesu
tikimai iš vardo ten nors ir mirę,
bet praktikoje dar tebegyvuoja.

Jeigu kas paklaustų, kur šian
dien Amerikos lietuvių didžiau
sia lietuvystės tvirtovė — beabejonės turėsime atsakyti, jog tai
HAITI.
Chicagos Šv. Kazimiero Seserų
Haiti revoliucija dar nesiliauja.
vienuolija. Ji ruošia mokytojas jsin1^Senąjį
prezidentą išvijus Jungti
ALBANIJA.
mokykloms.
Lenkų,
lietuvių---„—
----- -- Če- i
.
tt • •
nių
Valstijų
valdžia pripažino
Albanija — tai Balkanų šalis.
kų, Slavokų ir kitų ateivių tau- sJ'arbu>. ar Sv- Kazimiero seseris
Ji guli tarpe Adriatiko marių ir]zmonlU išrinktąjį Zamore, kaipo
tybę palaiko labiausiai jų mo- i ištikrųjų įstengs pakankamai ge- Į
Graikijos, Serbijos ir Juodkalni naują prezidentą. Vienok atsira
kyklos. Be lietuviškųjų mokyk- i rai vesti parapijines mokyklas?
jos. Praėjusių metų karės lai do, kurie nepatenkinti jo val
lų mumis nebūtų stačiai vilties Į Pamatęs vieną-kitą jų vedamą
ke visos tos kaiminės valstijos džia, ir kad ne vienur tai kitur,
išlaikyti čia savo tautybę. Mė-1Į mokyklą, galiu sąžiningai atsa- j
manė, kad joms teks mažos Al-p^G1'1 sumišimas. Prezidento ka
ginta steigti subatvakarių pamo kyti: taip. Visose mokyklose už- 1
banijos
dalis. Bet apsiriko. Įsi-1 numcnei vadovauja jo brolis Car
kos, bet jos tik mažą palygina- I' vesti 8 skyriai, kuriuos pabaigę
maišiusios į Balkanų reikalus di uos. Jam sekasi šalį raminti. Yra
mai naudą tesuteikdavo ir anaip- |j vaikai eina be kliūčių į augštedžiosios Europos valstijos nu-!v*^’s> kad neužilgo vėl bus vistol neįsteigdavo apsaugoti jau išneš mokyklas (Higli Scliool).i
sprendė
duoti Albanijai savyvaldą j kas ten ramu
nų sielų nuo ištautėjimo. Steigi Anglų kalbos ir kitų valstijos įsa- Į
Senasis prezidentas Michael
ir jos sostan pasodinti kunigaikš
mas parapijinių mokyklų su sve komų dalykų vaikai pereina tiek
AViedas
Dreste
pabėgo ant salos Jamaitį Wieda. Kunigaikštis
timtaučiais mokytojais, pasilo- pat, kiek ir viešose mokyklose
esąs dar jaunas žmogus, supran ca. Čia rengiasi perleisti žiemą,
piant vien vargonininkais dėl į (tik kai-ką trumpiau). Bet svar
tąs karės dalykus, narsus ir mei o ant pavasario važiuoti į Pa
lietuviškojo mokslo — taip-pat j bu tai, kad jie pramoksta lietu
lius. Priguli prie senos didžiūnų ryžių.
vaisių didesnių neatnešė. Mat i viškai gerai skaityti, rašyti, pa
! giminės, kurių turtai guli Rhino
vargonininkai, ar kunigai turi žįsta savo tikėjimą, mokinasi
PERU.
upės lygumose. AViedas, nors iš
begalės kitokių užsiėmimų ir ne i Lietuvos istorijos, dasižino ne-'
Peru
revoliucija
gyventojams
pradžios ir nenorėjo apsiimti, bet
gali mokiniman indėti visos sa 'maža apie Lietuvą ir jos reika
: vėliau sutiko būti valdovu alba-' pasisekė. Šio mėnesio pradžioje
vo sielos ir laiko. Bet štai turi- lus. Darbo, žinoma, turi vaiku-]
niečių. Albaniečiai gi — žmonės Į prezidentas Billinghurst turėjo
me jau keletą mokyklų, veda- i čiai daugiau, negu viešose mo- i
neapsileidžią bile kuo _ (jj-a. Į apleisti savo vietą. Revoliucijomu Šv. Kazimiero Seserų: Mount kyklose bet už tat naudos ne-;
šiauši ir tvirčiausi Europos gy nierių vadas Bernavides jį suėmė
ir
palyginamai
daugiau,
ir
vis
dėlto
Carinei’yje (mokina 4 seserįs
Iventojai ir prie to neramus — ir pasodino kalėjimam Jį žado
jų per- 1
e
I kandidatė), Pbiladelphijoj Lz t)c I tas darbas neįvargina
■ kiekvienas iš jų vaikščioja visada i ilginti už Perų ribos. Galva viso
seseris), Chicagos Visų Šventų daug, yra nuveikiamas, nes tą
apsiginklavęs. Kaip laikraščiai; šito judėjimo buvo Dr. A. Duc
parapijoj (4 seserįs . ir 2 kandi- : Vetimskąjį brangų priedą
praneša jie nelabai patenkinti’ randas, kuris vadovavo revoliuci
dati), Chicagos Aušros Vartų pa serįs moka taip vaikams paduoti,
kad joje prieš prezidentus Pardo ar
, naujuoju valdovu ir
Leguia. Apgulus valdžios rūūRI
'jvpijoj (5 seserįs) ir AVauke- kad jie mėgia jį, gyvai juo inte
Turkų
valdžia
būtų
praplatinta
gan’e (5 seserįs). Šiais metais resuojasi. Seserįs visos — kar
ant visų Balkanų. Tai jiems siū- užmuštas ministerių pirmininką®
štos
patrijotės.
Savo
darbą
at

šv Kazimiero Seserįs žada apim
lo Turkijai atsidavęs Essad Pa-' ir karės ministeris A’arela. Jis bo
ti Chieagos Dievo Apveizdos, pa lieka su dideliu atsidavimu, pašą, kuris nuo senai albaniečiams Įv0 užmuštas jo paties kareiviu,
Mokinimui pašven,
įsišventimu,
i .
rapiją (ten Nazaretietės atsikažinomas ir dalyvavęs karėje prie (dėlto, kad jis nušovė jo nepaklaoiko .r
i i i \ ir
• m
• čia visas savo pajėgas ir visą
Skutari. Karėje, žinoma, jis ir' siusį kareivį. Ant rytojaus po to
toliau vesti mokyklą)
t lnlaiką
(na,
žinoma,
išskyrus
malcagos Šv. Mykolo parapiją. Pa
kariavo tuo tikslu, kad būti ša- i atsitikimo kongresas paskyrė pilčioj vienuolijoj yra dabar 4 se J das, valgį ir miegą). Už darbą
lies valdovu. Jis turi vietinių ' domajį komitetą kuris vestų visos
niekas su jomis
serįs, 23 naujukės (turi išbūti 2 ima tiek. ..kad ......
gyventoju didesnę užjautą ir nei karės reikalus. Komiteto galva
metu novieijate) ir 15 kandiila. įkonku™"į,Jos
nemano is Albanijos išeiti. Čia Paskirtas Bernavides. fcaip jos
čių (turi išbūti l/. metų, kol pa.!nes ,lk 25 <1°1į ir kįla klausimas, ar tik neprisėis, rkl taip ir žemės kareiviai t®
. , .
.....
T, .
, toia . kasmėnuo. Ir .vis .dėlto,
\ įrsutims paveikslas rodo lluert >s kareivius, kurie saugoja jo ramus Meksikos mieste. Apatinis i kunigaikščiui AA’ied su Paša Su-Į valdžią priėmė. Ačiū tai valdžia*
teks j novicijatą). Be to dar
,
.
•
.
.
...
,
.
..
-tauRjau
gyvendamos,
įsteigia
dar
rodo būrelį Vilios aficieriu.
.
ateina į vienuoliją mokinties 15 _
“ ,
... ’ 1
6
Įsiremti. AVied vienok mano, kad'revoliucijoj žuvo nedaugiau ka$
......
.v .
iis
tu
2;>
doleriu
si ta sutaupyti ir
auklėtinių iš kitur.
j ., . .
.
galėsiąs šalį laimingai valdyti ir penkiosdešimt žmonių, tris laifc*
atiduoti vienuolijai. Apskaityta gesinu žmonių musų visuomenė nių, parodančių dabartinį mate- stų savo kaimynams. Jis netik
rengiasi užimti jam paskirtąjį raščiai, kurie rėmė Billinghurst®
Taigi, kaip matome Šv. Kaži- esa) bad baį seserjs turėsiančios
je, kaip jos. Tykus jų darbas, rijalinį vienuolijos stovį. Tas ži stengiasi užlaikyti geresnę tvar-]sosta. Jo draugai pačioje Albani- i užmanimus, sustabdyti ir greit
miero Seserįs, kad ir išpalengva, bent 20 mokyklų, tuomet jau pa
netriukšmingas, bet kokia neap nutes maloniai mums suteikė ku ką šiaurinėje Meksikos dalyje, joj taip-pat nesnaudžia — viską T”’s paskirti generaliai rinkimai,
ločiau platina savo veikimą. gįos įstengsiančios išlaikyti viesakoma, milžiniška nauda iš jo nigas A. Staniukynas; netrukus bet ir prisižadėjo neskriausti pa- rengia jo priėmimui, dalija pa
Klausimas dabar ar jos įstengs „uoliją ir nereikalausią visuoI visuomenei, tautai, Bažnyčiai? žada jisai paskelbti “Drauge” imtų nelaisvėn svetimtaučių.
ŽUVĖDIJA.
veikslus ir 1.1. Tuo manoma pa
tinkamai išpildyti ant jų užde- 'menės jų šelpti.
Vėlgi jeigu žmogus “truputį” pilnesnę apyskaitą vienuolijos pa Karės stovis tebėra labai neaiš daryti jam žmonių užuojautą. Jei
Žuvėdija sujudo ginkluotiea.
damą priedermę
išauklėti Taigi mūsų mokyklų klausi- (
daugiau, negu beždžionės ainis, jamų ir išlaidų.
Neveizint į kaikurių prieštaravi
kus.
Anądien
sukilėliai
sustabdė
pa
siseks
ją
įgyti,
tai
gal
pasiseks
^nutils jaunąją kartą taip, kaip to iną galime skaityti jau išrištu ir j
ai mes nerasime kito pašaukimo,
Nusilenkime ir pagerbkime kumunikaciją Tampico miesto su išvengti naminės karės, kuri gre- mą, beveik visa šalis pritaria sa
musų visuomenė trokštų? Ko- tnį netiktai principe, teorijoje,
kur
žmogus
tiek galėtų prirink- tuos dvasios galiūnus, tas nau kitais šalies miestais. Netoli nuo šia tai nuvargintai šaliai.
vo karaliui, kad sustiprinti šaly
kia rolė joms pripuola lietuvių bet ir jau ir protiškame gyve-Įti
ne
tik
kitiems
amziLas
Canoas,
expliodavo
dinamito
je
militares spėkas. Mat paėjo
jos
gadynės
vaidely
tęs
ir
palin

kultūros tvėrime
Kad paleng- njme (nors čia dar tik pradžia H1Į
turtų,
bet
ir
sau
prisigandas,
kad šaliai esąs pavojus
minos
po
pat
pasažiriniu
trauki

kėkime
joms
nuoširdžiai
—
pa

BALKANAI.
vilius atsakymą į šiuos klausi-Į darbo tėra padaryta).
doiks
Beliks ^j ir flmžiną tiRslą pasiektL siekti jų visus užmanymus.
iš
Rusijos
pusės. Pasak pači®
niu
einančių
į
Tampico
miestą.
mus, pripažinkime Aleną taktą: tiktai stiprinti pačios vienuolijos j>ad negaila
Artimi Turkijos su Bulgarija
jaunystės gražios,
Traukinį lidėjo apie penkiosde- 'santikiai labiau ir labiau pradeda žuvėdų nuomonės, Rusija senai
Lietuviai nenori bctikybinių m o-{mokytojų pajėgas ir gerinti jau !nPgajia talentų, turtų. Čia visa
šimt federalistų, kuriuos visus su Europai rūpėti. Niekas nei ne dantį galandanti, kad užvaldyti
POLITIKA.
lcyklų, Lietuvių mokyklose ir įsteigtos parapijinės mokyklos, ]|aį skiriama Tam, Kurs to vi
kilėliai išžudė. Keleiviai, kurie manė, kad tiedvi viena kitai prie šalį ir dasigauti iki vakarini®
Lietuvoje ir čia Amerikoje tu. i kur, žinoma, yra dar ne-1
MEKSIKA.
važiavo tame traukinyje, buvo šingi valstiji taip ankštai susi-1 vandenynu, tai pagerintų Rusi
rėš būti išguldinėjama tikyba. maža trukumų. Lietuvystės ap so yra Davėjas ir Kurs geriau,
Meksikoje Iluertai valdant at
negu
žmonės apvertįs vargą ir
paskutiniuose vagonuose. Minos susinėsimą su kitomis šalimis.
Tai pripažino visos mūsų sro saugojimui čia Amerikoje mums
i
.... draugautų. Iš visur kįla
. _gandas,jos
sibuvo antrieji rinkimai. Rinki
pasišventimą.
Pagaliaus
ieškan
I
Traukiniui
.
sprogimas
jų
nelietė
Tą
jų nuomonę patvirtina dar
vės Lietuvoje, išskiriant kraštu beliks tiktai įvykinti lietuvių ko
.............. ...........................
kad Turkija vra pasirengusi uzmai buvo tik dviejose valstijose.
čios
augštesnio mokslo, čia jį
sustojus
jie išbėgiojo i artimiau- ., ..
...
,
,.
..
tinius taip vadinamus “pirmei legijos sumanymą, ir nutraukti
,
,
(valdyti netik salas gulinčias gre-1 bai keletos Rusijos šnipu, kurie
Rinkimai šalies valdininkų paro
lengvai
atras, nes vienuolija pa- I
šia
geležinkelio
stoti,
kame
gavo
. su Dardanelliais,
,, ,
.... ,bet. ir
. salas
,
įvairiais būdais jau nuo senai tivius”, kurie, tiesą pasakius, lig |kaukę nuo mūsų kosmopolitų, siryžusi yra
’
ta
do, kad šalis turi konstituciją, bet s °
progos
nuo
sukilėlių išsislapstyti Cbios ir Mitylene, kurias Turki- rinėjo šalies padėjimą. Net žy
siųsti
gabesniąsias
šiol tik rėkė prieš tikybines mo (parodant juos lietuviams tikroje kandidates ‘
Meksikoj tai darosi tik svieto akių
Sukilėliai vagonus sudegino ir
į Vašingtono Katali
ijai labai paranku būtų valdyti, mesnieji rusų pasiuntiniai ŽuvAt
kyklas, patįs gi nei vienos beti- jų šviesoje, kaipo tėvynės prie-'
delei. Gubernatoriais vienbalsiai
beveik visą mylią geležinkelio iš nes jos guli labai arti nuo Azi dijoj laikomi neištikimais žmo*
kišką Universitatę..
kybinės neturi įsteigę; turėjo §us
išrinkti tie asmens, kurie buvo
jinės Turkijos. Visi karės prisi- nėmis, ypatingai nužiūrimas M*
vienatinę, rodos, Liepojoje, bet Prie vienuolijos grįžtant — di Negalima, žinoma, nieko versti! pirmiau Iluertos nurodyti — abu ardė.
neilgai: tėvai pareikalavo tiky džiausias jos dabar rūpesnis — stoti j vienuoliją, bet jeigu raū-Į buvusieji generolai. Tiesa, kaip Svetimų šalių gyventojai, •vl’n'Įrengimai tą Turkijos užmanymą Savinsky, buvęs Rusijos pasius*
¥. sų visuomenės auklėtojai, dva-! amerikonų laikraščiai praneša, tingai anglai, pradėjo ginki nuties, patvirtina>
Bulgarija žadanti tinys Stoekholme. Jis abelnal
bos išguldinėjimo. Čia Ameri tai padaugėjimas ,kandidačių
i ....... ...
neturi žuvėdų užuojautos nu®
i
__
.siskiai,
tėveliai,
mokytojai,
jeigu
koj pats gyvenimas išrišo tą skaičiaus. Juo daugiau bus kan-j”
jie esą labai gabus vyrai ir tą kad reikale esant galėtų apsigin- ĮRb,R galėdama' Turkiją remti,
pernykščių metų, kada persisky-*
klausimą: Katalikai steigia para-jdidačių, juo daugiau vienuolija jie skiepys į jaunas sielas — jų gabumą remia tuo, kad jie esą ti. Ginklai gabenami į anglų j |>rį,.;astįs visiems žinoma, mat ji
pa pasibaigus Balkanų karei negavo rė kunigaikštis AVilhelmas stf
pijines mokyklas, didelis gi pa-|jsauklės mokytojų; juo greičiau prakilnius sumanymus ir troški prielankus amerikonams. Žino-.a',^'vcntas v,eta” ir beto ?,e
prašė
savo
vyriausybės,
kad
ji viso to ko norėjo. Taigi Vėl na savo motere, Rusijos kunigai*
nius
—
pašvęsti
savo
gyvybę
ir
trijotas dr. Šliupas varo mūsų bus aprūpintos mūsų kolonijos
ma juk, kad žiedno pirštai ant
pakaktiną skaičių juri bagė glaudžias prie Turkijos. Tas kščiu,te. Bet svarbiausioji Ru*
vaikus į viešąsias mokyklas, kur,Į lietuviškomis mokyklomis. Tr len pajėgas brolių vientaučių labui savęs linkę, Kad gubernatoriais
stovykla, tai Kopė®,
kaip visi žino, vaikai tvirkstn ir gva suprasti, kad čia reikalas ne 1— jie atliks neapsakomai svarbų būtų buvę išrinkti amerikonams ninkų nuo Essexo laivo, kad rei- jos rišimasis su Turkija nepatin- sij°s
kale
esant
galėtų
juos
apginti.
ir
naudingą
darbą.
ka Rusijai. Reikia žinoti, kad »W<*nas, Danijoj. Daugelis d»
neprielankus,' tai tie patįs laik
nutausta. Mūsų tautininkai — tiek pačios vienuolijos, kiek visos
Anglija,
vienok,
pirm
neg
siųsti
Rusijai padedant, prieš trisdešimt
moka 8erai žuvėdl* kalb»
Galop, žinoma vienuolijos pa raščiai būtų kitokią nuomonę iš
tyli, žiūri, laukia. Taigi ir Ame mūsų krikščioniškos viešuomenės.
reikalaujamus
kareivius
savo
pametų
Bulgarija
buvo
gavusi
nuo
tie
eina’ nei klen0
rikos lietuviai, matyt, auklės savo Tą reikalą mes galėtume pastaty- jsisekimas, priderės ir nuo pini- reiškę. Santikiai tarp Iluertos ir
donuosius
apginti
pasiuntė
npie
Turkijos šiokią tokią savyvaldą. ir tirinėJa *al‘- Tfl,gl žrnom*
jaunąją kartą tikybinėse mokyk ti net pirmon vieton tarpe svar ginės paramos, kokią jai teiks vi- AArilsono pradeda bene eiti geryn.
tai
klausimą
j
AVnsliingtoną.
Tai
Dabar jau apie tai ji nei many nuomone, šalis esanti pavojuje.
lose. Dauguma mūsų inteligen biųjų mūsų visuomenės reikalų Isuomenė. Reikėtų ne tik padeng Iluerta pradeda šiek-tiek švelnėparodo kad Anglija Jungtinėms te nemano. Tai patvirtina vi Jie nenori pertraukti su Rusij®
tijos, maitinta slaviškų tautų su Ar atsiras pakankamai kandi ti nuostolius, mažinti Rkolas, bet ti. Ir kada praėjusią savaitę
ATalstijoms Meksikos reikaluose siems žinoma tiesą, kad draugas s»s,nesnnų, anaiptol, be Rusijos
trūnėjusios dvasios produktais, Į dačių? Visa priderės nuo to. neatbūtinas taip-pat reikalas yra meksikonų būrys išreikšdamas sa
pirklybos jiems būtų sunkų gyduoda
pirmybę. Angląi siusią j tik reikale tėra reikalingas.
ingijusi rusų mokyklose priešti- kokios pažiūros viešpataus mū 'statyti prie vienuolijos koplyčią, vo neprielankumą Jungtinėms AralMeksikos miestą tiek kareivių, Rusija užmanė nauja Balkanų vonti’ bct 3ie man0
kybines pažiūras — nemėgia sų visuomenėje į žmogaus gyve kuri, pagal apskaitymo arkitek- stijoms norėjo surengti Meksikos
kad nebūtų jokio pavojaus ten sugrupavimą vieną grupa turėtų "P?kas taif’ kfl(1 ^reiktų jiems
vienuolių luomo. Nesenai išsi nimo tikslą, į lietuvių kultūros tų kaštuotų 16 —18 tūkstančių mieste parodą, tai Huerta tą
susidėti iš Turkijos ir Bulgarijos, bijoties užpuolimo svetimų šadolerių.
Dabartinėje mažutėje griežtai užgynė. Nevalia, girdi, gyvenantiems anglams.
kalbėjau su vienu savo mokyk pamatus ir tt.
^- Ind0111'1 dar ir tfts, kad ta*
los draugu, karatu tautininku; jis Jeigu aš turėčiau jauną, svei koplytėlėje, esančioje vienuolijo nei jokios tautos jausmų užgau Kas dedasi Toreone niekas iš o kita iš Graikijos, Serbijos, Ru-|b
pašalinių nežino. Viskas laiko munijos ir Juodkalnijos. Ru me klausime beveik sutinka vi
prieš seserų vedamas mokyklas ką, gabią mylimą seserį, aš ne je taip maža vietos, kad ir sese lioti.
sos partijos — konservatyvai, H*
štai kokį argumentą privedė: galėčiau jai duoti geresnio pata rįs nebetilpsta. O juk vienuo Nuėmus uždraudimą meksiko- ma slaptoje. Tik žinoma, kad munai kratosi nuo rusų tarpiniu
ir socijalistai. Mat pa**
girdi, sesers savo juodais drabu rimo, kaip stoti į Chicagos Šv. lijos gyventojų skaičius nuolat nams gabenti ginklus iš Jungti abi pusi rengiasi pasitikti. Sako kavimo, bet ištiesų, jie praktikoje
toje
grupoje
priguli.
:
^'
k
reikalingos, kaifį
žiais baido vaikus, slegia jų dva Kazimiero vienuoliją. Dėlko! auga. Šiame numeryje, pastabų nių Valstijų snšvet no gen. Vil- busianti baisi kova. Mažų susi jau senai
sią; vaikai negali seserų mylėti, Dėlto, kad šiandien nėra naųdin- skyriuje dedame keletą skaitlį- lą. Jis išrodo lys visai prijau- rėmimų skaičius sumažėjo, tur- Graikija stovi iiek-tiek atokiau 8a^8 randasi ramiame padėji

Vasario (Eeb.) 19, 1914 m.
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nų įspūdį. Lieka ištarti širdin- tais įsirašė 18. Užsimokėjusių mė
MONTELLO, MASS.
Imag. kun. Antanas Pavilonis pas gerai, bet paskutinę savaitę pra 1893 metais. Išpradžių pamaldos
dėjo
griūti
viena
anglių
kasykla.
laikyta viešoje (Public) mokyk Korespondencijoje iš Montello gę ačiū kalbėtojams ir prakal nesinį mokestį narių 172, neužmo
kirtas Joniškio
klebonui; buv.
kėjusių 129, išviso 301.
R. K.
Laukuvos kleb. kun. Bučnis pas- Nežinia kaip greit pradės dirbti. loje. Daug privargta, kol 1894 m. 8 numeryje “Laisvės”, p. Ak bų rengėjams.
Paskui ėjo naujos valdybos rin
pastatyta
maža
medinė
bažnytė

kirtas Tenenių klebonu; kun. Pu- Kai kurie išvažinėjo.
meniškis norėjo parašyt, kad T.
kimai.
Išrinkta: pirmininku — J.
Ten
buvęs.
lė.
Ramintasi, kad neužilgo K. buvo socijalistas, bet iš bai
kelis, Tenenių kleb., paskirtas Ši
WAUKEGAN, ILL.
Totoraitis,
sekretorium — J. Ūsas,
įstengs pasistatyti gražesnę. Vie- mės parašė, uolus laisvamanis.
luvos altaristų;
Tryškių kam.
Čia
yra
laisvamanių
draugija,
kasicrium
—
J. Kaminskas, reviWORCESTER, MASS.
kun. Kisielius ir Raguvos kam.
nok ligi šiol stugso toji pati baz- .Tai tiesa, buvau per 8 metus sokun. Adomavičius pamainyti vie Vieni metai daug kų reiškia. nytėlė ir svetimtaučiai nei nežino eijalistas, bet ir katalikas bu- prie kurios priguli septyniolika as- zoriiųu — Petras Tautkevičius.
menų. Nuostabu, kad laisvama- į
“Viltis’
tomis; kun. Sotmanas, pargrįžu- Prieš metus mūsų padangė buvo kur toji lietuvių bažnyčia.
vau ir esu; aš maniau sau, kad niai karščio labiau bijo neg Sal.
sis iš Tiraspolės vyskupijos, pas- apsiniaukus ir
ir išrodė
išrodė ant
ant audros.
audros. 1Parapijonų
skaičius būtų
dabar tikėjimas, nieko neturi su soči-l»arapijonų skaičius
butų dabar
„oon_o
buvo tiktai
„ - .
UŽGAVĖNIŲ NEDĖLIA.
kirtus Plungės
kamendorium; Bet mūsų gerbiamam klebonui dvigubai ir trigubai didesnis irljalizmu, o socijalizmas su tikėji- ltr-a'dabar naaidanffino net iki i . Pa8Vd^lds> Kauno gub. Nedėlnet iki d
jeny
Lekcija. — I Kor. XIII, 1—13. kun. Strikas iš Tiraspolės vysku- kun. J. Jakaičiui atvykus Wor- stovėtų graži bažnyčia, jei lietu-|raUj bet apsirikau; cicilikai va-'trįs,
! in’ dabar
■ ... pasidaugino
P
‘Ie
?y 5 sausio buvo blaivininkų
— Broliai: nors kalbėčiau žmo- PU08 — Žemaičių
Kalvarijos cesterin, atsimainė kuone viskas, viai nevirstų lenkais. Lietuvis ar dinasi darbininkų užtarėjais, kad.®?7
„
‘sa- pr;P ausirmk‘ina^
Žmonių atsilankė
■ių ir Aniolų liežuviais, o mei- kam.; kun. Arbikevičius, Kalvari- Visi
sujudo, sukruto darbuoties, lietuvaitė, apsivedęs su lenkė, ar galėtų pritraukt žmonės prie sa-į - „ • ..
daug.Išrinkta
valdyba, revizijos
lis neturėčiau, tapau kaipo va- jos kam.; perkeltas Viduklėn; kaip ant dvasiškos, taip ir ant lenku paprastai išauklena vai-|ves jr išnaudot juos, o jų už-1?® _UVU,
koiui81ja 81e,us metams. Svarstyčios komiteto narys, kaip jis į fa išlaidų sąmata, bet neužbaigta
vys žvangąs arba cimbolai skam- naujai įšvęstas kun. Povilonis pa- tautiškos dirvos. Pradėjo rasties kus lenkais. Yra daug tokių duotis nepadaryt ką gera žmotą komitetą buvo pakliuvęs, tai ir palikta valdybos nuožiūrai,
bantįs. Ir nors turėčiau pranašys- skirtas Šilavos kamendorium; Ši- susipratimas ir vienybė. Pažiūrų kvailų grynai lietuviškų šeimy- nijai, ale išė jos atimt tikėjimą
ne man žinoti. Tur būt žino pa- Tik išrašymui knygų bibliotekos
tę, ir žinočiau visas paslaptis, ir lavos altaristas kun. Kaz. Chro- įvairumas sumažėjo. Vietoje kele-'nų, kurios vaikus siunčia į airių, įr padaryt juos laukiniais žmorapijonis kurie jį buvo rinkę.
padidinimui nutarta išleisti ne
visą rankai ą ir nors turėčiau; vi- povskis paleistas 15 kai metų Ma- rių — liko, galima sakyti, tik vie- ar lenkų mokyklas ir tie is šimto uėmis, kaip ir iš jų pačių ciciB-tis. mažiau 100 rub.
na su keliais asmenimis sau prie-'vos keli pasilieka prie lietuvių Įįkų daugelis, kad yra išvirtę,
tikėjimą, taip, jog kalnus per- gdevo vyskupijon.
“
Viltis
”
šingais. žodžiu sakant, Worces- parapijos. Žmonelės čia gana ge- kad ne valdžia, jie tuoj pradėtų
kelčiau, o meilės neturėčiau, nie
Vilkaviškis (Suv. gub.). 21 d.
terio lietuvių gyvenimas pradėjo ri, bet tamsus, taigi prasigėrę ir savo “darbus”. Dabar ką tik
ku esu. Ir nors išduočiau pavar
gruodžio
1913 m. parapijos sažengti pirmyn. Susitvėrė keletas neturtingi. Atkeliavę daugiau- blogo katras padarįs, tuoj ir ragėlių penėjimui visus mano tur
draugijų, tarp kurių pirmą vietą šia iš Suvalkų: Liubavo, Višty- šo į “Keleivį” ar “Laisvę”, kad
WORCESTER, MASS.
.Įėję bu>vo “Žiburio” susirinkitas, ir nors paduočiau mano kū
užima
Blaivininkų
draugija.
At-.čio,
Punsko
ir
kitų
maišytų
paraKaziukai
taip
pasielgė;
mat
pas
nų taip, kad degčiau, o meilės
“Birutės” Dramatiška Draugi-lBtta8'
sirado
visokie
teatrai
ir
teatrepijų.
Liūdna
žiūrėti,
kaip
kelio-'
raua
yra
§
v
.
Kazimiero
draugija,
neturėčiau, nieko man nepadės.
.
ja vasario 5 dieną jau antru kart' v Dauguma pritardama Tarybai,
AMERIKOJE
liai; klaivųspasilinksminimai;
lika geresnių parapijonų rūpi- taį jje vi8Us blogus darbus lipi- j vaidino veikalą “Ponas ir Muži- i5reišk® nors}’ kad
prasišaluiMeilė yra kantri, yra malonin
prakalbos, prakalbėlės ir paskai- naši, vargsta, kad užlaikyti lie- naprie tų draugų, o katalikai kai”. praeitą pavasarį 1913 m. tl* ? susirinkimo p. Mičiuliukas.
ga. Meilė nepavydi, nedaro pik
DRAUGIJOS.
tos ir t.t. ir
t.t. Iš paskutinių.tuvių parapiją, o kiti atsispyrėliai nenori su jais užsiimti ir vietą vaidino parapijos naudai, o da- ToliauPriimta metinė apyskaito, nepasipučia; nėra išsikelianti,
IVnpnaotnrin žinių
rfiniii voria
navimpti tempia
trininia įi *“
* nnnialmar)
—
.
,
••
__
. i .
• .
ta.* Nutarta
‘‘Vilt.l”.
Worcesterio
verta pažimėti
poniškesnes ’ ’ nnrflmiflfl
parapijas, užimt
laikraščiuose, taigi ir lin
lie bar
atnaujino
savo.
Aktoriai
sa- ta
Nutarta israsvtl
įrašyti::
“Viltį’
ATHOL,
MASS.
ieško kas savo yra, negalvoja
Šv.
Onos
”
moterų
draugija
prakalbas,
kurias
gerb.
kun.
J.
Jei
ne
patįs
patampa
išgamomis,
vo
roles
išpildė
gana
pasekmių-i
‘‘
Lwtuvait
«
”
’
“
Pavasarį
” ir
ka
kalti.
Cicilikai
sako
:
nėra
pikto; nesidžiaugia iš neteisyAteitį
.
bės, bet džiaugiasi iš tiesos: vis- daugiausia parodo veiklumo vie- Jakaitis parengė 3 vasario, para- tai bent savo vaikus išmokina sve- Dievo ir jokių Dvasių, nereikia gai iš ko publika buvo patenkin.....
ižtnri viskam tiki, visko viliai, tinių lietuvių tarpe negu visos,pijinėj svetainėje kalbėtojai bu- timų poterių, inpratina prie švemelsties, nereikia bažnyčios, bet, ta ką parodė gausus delnu ploji-' Po t® ^.ozas Merksaitis perskaitė is
iš “Šaltinio
Šaltinio” —
— “
“D
Dvejos
skaitė
vawm
dišką iškenčia.
Meilė niekados kitos. Ypač šiuo metu', padidė- vo šie: A. Ruseckas, kun. J. Ja- i timų bažnyčių. Turiu dar pri- bažnyčią vis delto jie nori vai-1 rnas.
sukaktuvės
”
.
Maironiui
atsisto

eprapuola, nors pranašystės iš- jus narių skaičiumi įstengė šitą kaitis ir moksleivis Aug. Petraitis, durti, kad Shamokine nėra jokių dyt, ir ant tiek privarė, kad ka Pertraukose griežė lietuviška
_.
_.
1
- • _ _ ll *1 A • 1
- •_ V •
A T? n nnnlrnn lrn I nA-iA o
ėi
-»-» A rt
jimu
išreikšta
pagarba.
Kelios
iiyks, nors liežuviai liausis, nors svarbesnio atlikti. 12 vasario šių
A. Ruseckas kalbėjo apie tai, lietuvių biznierių, nė amatninkų, talikai nenorėdami praliet krau- uiJkCOlJa
_lc A. Skiraičiutė
oauniuu deorkestrą. AP-lė
mergaitės ir vaikinai pasakė at
mokslas nieku bus paverstas. Nes “etų rengėsi pastatyti ant sce- kaip galima blaivininkams pasi- išskiriant kelis šaliūnus, vieną j0, turėjo apleist bažnyčią ir 'sau kl"iaa“"‘ eįįegC
tėvynę”
Va-! mintinai Maironio eilučių. Paga
per dalį pažįstame ir per dalį uos 2 aktų komedijelė “Nepasisegaminti gėrimus be alkoliaus. siuvėją, ir dvi maži krautuvėli. kitą statyties, kuriai žemės dik- karag atgibuvo bažnytinėj sve
lios Juozas Merkšaitis, perskaiKun. .T.
J. Jakaitis
Jakaitis kalhėio
kalbėjo anie
apie
pranašaujame. Bet kad ateis, kas kė Marytei”. Linkime, kad šios Knn.
K. J. V.
t.
tą «int<.
plotą jau
i«n n,mirko
nupirko. Pasida.
Pasida I
..........................
....
tainėj.
Žmonių prisirinko
apie tęs iš “Pavasario”
straipsnį
rius dangiau parapijos reikalų, ląo^ ''<‘Bįnitės
tobula yra, išnyks kas per dalį draugijos moterįs savu darbštumu “ susipratimo reikalingumą ir pras
Ūbauju™,
.
ka
talikiška
ir
a
j!u
a
prade
a
l
“
Užburtas
turtas
”
’
karšta
Pra"
BENTON,
ILL.
jie
pamatė,
kad
aš
darbuojuosi
yra. Kada buvau mažutėlis, kai- paskatintų ir kitų miestų moteris kalbų su paskaitomis naudingu
dųot
skundus
^
y
,
...
.į,
P
.
kalba
paragino
jaunimą
laikymą
Marytė.
Girtuoklybės dievaitis negali , dėl bažnyčios, , ėmė
bėjau, kaip mažutėlis, išmaniau, prie darbo,
. da atsižymėti savo veiklumu* tik
<<»•. - •
, .,
,
Moksleivis
Aug.
Petraitis
kaigyvuoti
be aukų; jam, kaipo au-'ant manės į draugijas, žinoma j kaikurie jai pavydi.
>ties
Zlburi° ir skaityti bent
kaip mažutėlis, galvojau kaip ma
!laikraštį “Pavasarį” ir jį prebėjo apie žmogaus užduotį. Pa- kos, kliūva ir mūsų broliai. Štai nekatalikiškas ir į kuopą cicili
žutėlis. Kada-gi tapau vyru, iš
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
Prieš
užgavėnes
‘
Birutės
’
draunumeruoti.
baigus jam kalbėti vienas, vadina- 29 sausio, Benton, III., jaunas lie-Jkų; ten ėmė šaukt ant manęs
naikinau kas buvo mažutėlio. Da
gija, girdėjau, rengia balių be Šį kartą susirinkime daugiau
mas, socijalistas davė du kiaušy- tuvis Kazys Tankelevičius, kurs ir reikalaut išsiteisinimo. Atsa- svaiginami) gėriui,). Laimingos
GIRARDVILLE, PA.
bar regime per veidrodį prilygi
nese
nime, bet tada veidu į veidą. Da
Su džiaugsmu ir viltim ir mes mu, kurie kaip ir neturėjo rišio mėgo lankyti smuklės ir kitas ne- kiau nieko blogo nepadariau kuo- kloties.
Artystas
niai parėjęs iš kariuomenės. 'Jam
bar, pažįstu per dalį, bet tada galime
dirstelti drąsiai į mūsų Pr“ kalbos: ką darbininkas pri- padorias vietas, atrastas nušautu pai 0 kas link tikėjimo — tai
susirinkimas karštu delnų ploji
ant
kelio.
Kaltininkas
dar
nemano
dalykas;
vis
tiek,
atidėjo
pažįsiu, kaip ir pažintas esu. O nuvarginto kampelio geresnę atei- įvado daryti ydant išvengus beCICERO,
ILL.
mu po kelis- kartus išreiškė pa
dabar pasilieka: tikėjimas, viltis, tį. Išblaškyti, nusiminę ištrem-jdarbeje blogų dienų ir antras, susektas; vargu ir suras. Ma-.ant trečiųjų teismo. Tai maty. M■ . •
w
.
_
1kad
_ -J socijalizmas
a — -a 1 a —a — — a—nėra
A M M t.bedieviš-(noma,
- J■ X
1kad3 tai
i * darbas
1 *1
1
^1
A
A
A
W
1
»
1-^
A
A
4
-.
’
į
anglų, ku-.damas palikau cicilikus ant vi- Vasario 1 d. mūsų ukėsų klubas dėką.
meilė, šios trįs, o iš šių didesnė tieji. Lietuvos sūnus žuvo kas
“Šaltinis”
yra meilė.
'dien, gali sakyti, gyvenimo su- kas, nes sako Marxas ir kiti va-'rie nekenčia girtuoklių, o lietu- sados, ir pradėjau tirinėt jų sie- parengė puotą. Nors panašus
dai
neatmeta
kaip
pirmą
kius
giliau.
Patyriau,
kad
nei*
smagumas
būrelyje
savųjų
jau
taip viai, kaip tik ir atkreipia į save
______
! kury j neturėdami jėgų atsispirantrą
klausymą
atsakė
A.
Petakį, mat išsigėrę myli pasidaužy vienas geras ir doras žmogus ne- nenaujiena, ir abelnas vakaro Tauragnai. Keleri metai jau čia
Evangelija. — Luk. XVIII, ti visiems kas mus naikino. Sunraitis gerai.
!ti, tankiai ir šeimininkėms neduo- gali prie jų prigulėt, kad Rymo- smagumas, bet nusisekimas nei gyvuoja Vartotojų
Draugijos
31 — 43. — Anuomet paėmė Jė- kiose valandose ieškojom susirakatalikas
negali
būt
kartų
cicikuo
nesiskyrė
nuo
daugybės
kisankrova,
o
pernai
metais
atidaPo vadinamų užmetimų kun. K ramybės, netik dienomis, bet
aus dvyliką ir tarė jiems: Štai minimo degtinėje, o ji dar mus
Rūtų
šakelė.
likas
ir
katalikas.
Cieilikai
matų
jau
praėjusių,
vienok
pravarryta
dar
dv
i
krikščionių
sankrocinam į Jeruzalem, .ir išsipildys labiau žudė, gramzdino gilyn į J. Jakaitis dar ilgą laiką kalbėjo ir naktimis,
vi. Yra “Blaivybės”
skyrius,
nė, kad mane išvers į laisvama- tu daugiau ką papas&koti.
vis, kas yra pranašų parašyta vargą. Savo Bažnytėlę vėliai bu į pirm minėtoje temoje. Žmonės į
nius, kad negalėjo tai padaryt, Jaunuomenė seniai mėgino su- kumiam labai patogu būtų įsi-.
WEST LYNN, MASS.
apie žmogaus sūnų. Nes bus iš- vom apleidę Dievo apveizdai — prisijuokė ir duosniai paaukavę
duotas stabmeldžiams, ir bus ap- tvirtesni laikėmės, bet maža sau- Moksleivio fondui . Linksmi išsi Vietos lietuviški biznieriai kuo tai vadina mane persivertėliu; daryti dainininkų būrelį, bet kiek- taisyti nuosavi namai,
■
“Šaltinis”
juoktas ir nuplaktas ir simpiau- jelė^jiejižlaikysi visko, kaip rei- skirstė. Su prenumerata sumetė ne visi atšalęjfuo savo tautos, jie bet man daug lengviau dabar,vieną gražią vil|| uždengdavo
darbuoties
dėl
gero
visuomenės
skraistė
liūdnumo.
“
Gerų
troš---------susispietę lenkų organizacijosna
’^Ttaa; o’ nuplakę užmuš Jį, o kia, ir tai galutinai išsisėmė jė- apie 30 dol. 60 centų.
ir
darbuosiuos
kiek
tik
galėsiu
kimų
”
jaunuomenė
gal
jau
susiĮVAIRIOS
ŽINIOS ! ”
Worcesterio vargšas.
ir jų reikalus remia maloniau,
trečioje 'dienoje' "kelsis iš numi- gos, ir noras. Tokiame tai padėkaip savuosius. Visus apgarsini- mažiausiai nors per 8 metus, jei-j taikė širdyje su vietiniais cici- Dailiųję amatŲ mokykl^dirbtuvė.
vnsiųjų. O anie iš tų daiktų nie- jime ne sunku buvo pragaro ga. Drpkvbos
MILWAUKEE, WIS.
j mus savo biznio deda lenkų laik- gu Dievas gyvą užlaikys; todėl likais, kure pasirūpino su prisi-,
ko nesuprato ir buvo tas žodis lybei suklaidinti mūsų brolius,
kiek cieilikandamas
padariau dėjimą vien.ik užkenkti.
ir pjX
S
pridengtas nuo jų, ir neišmanė taip kad daug iš jaunuomenės Skaitydamas laikraščius, pate- raščiuosna, nors lietuviškų laikapie ką kalbėjo. Ir stojosi, kad yPaS, ištroškusios visados naujie mijau, kad iš visur, kur tik lie-į raščių agentai, karstai ragina, nuostolio, dabar stengsiuos ati- graži daina neliauja viliojus sir- Sev,a8 patvirtino Dailil?j,
prisiartino prie Jeriko, tūlas ak- n,L nors jos būtų kuokvailiau- tuviai gyvena, šis tas apie jų gy-'šelpti savuosius, apsiskelbiant iv P as Akmeniškis sako, dį, ir šiuo kartu jaunieji surado! mokyklo8.dirbtuvėg įgutus. Mosėdėjo pagal kelią elgėtauda- sios, šiandien tarnauja savo že venimą rašoma laikraščiuose. Apie juose. Stebėtina, kodėl mūsų biz- ikad a^,^kvv*en^ centą davęs saugesnj takelj - net prie baz- kykla bu8 Kaune. Jos tikslas —
.......................
________ _ ___
_ ___
nyčios
susispėti; o juk mediku- įguteikti mokiniam8
daaėa
tnokO, kad išgirdo minią pra- miems palinkimams, girdėdami iš Milwaukee’s lietuvius labai retai Jūriai taip elgiasi, palikdamibaznyeia1; as esu viską issimonors
ir
čionai
ganėtinas
skaičius
kurčiais
savo
broliams,
nors
jų
ke
J*
s
>
ir
šiandien
galiu
parodyt
čiai
jos
bijo
ištolo.
Dabar
daijr
tecbnikos
j
s
hn
an
kštiniinaB
šalies
dar
ir
pritarimų,
mat
to
-niant, klausė, kas tai būtų? Ir
.........................................
kD"ut« 80 kolekto™y pakvitavi- nos mylėtojai niekeno nekliudo- kiramikog dailidystės ir sliesoryesti palaikomi.
jasakė jam, jog Jėzus Nazarė- reikalauja buk naujas mokslas jų randasi. Turi lietuviai ir savo, daugiausia
imi varo pagirtiną darbą, darbą stės srityje. Mokykloje gali būti
Mylintis Lietuvą. mais.
adetis praeina. Ir sušuko tarda pagal kai-kurių jųjų vadovų su bažnyčią dėl aprūpinimo dvasiš
mylimą savųjų.
atidaryti ir kitų amatų skyriai.
vai: Jėzau Dovydo sūnau, su- pratimą. Tautiškas susipratimas kų reikalų. Viena reikia paste
Taigi pereitos savaitės vaka.' j Mokykla-dirbtuvė yra prekybos
PITTSTON, PA.
FITCHBURG, MASS.
rfmflk ant manęs! O, kurie pir labai žemai stovi — tėvai leidžia bėti, kad dauguma tautiškai silp.
,ras buvo pamargintas dainomis • pramonjjOB ministerijos žinylaikraščiuose
są* ėjo, barė jį, ydant tylėtų. ir didžiuojasi iš to, kad vaikai iš-;nai susipratę, kadangi nedrįsta Mažai rašoma
Draugija
šv.
Kazimiero
karsvietinės Šv. Antano parapijinės..;
,Q skyriuie MokyklųVienok jis tuo labiau šaukė: Do moko maldų anglų kalboj ir pas viešai savaip kalbėti. Tikimasi, kad apie Pittston’o lietuvius; o juk laičio parengė prakalbas 8 va- į mokyklo8
mažų mergelių. Taip- b0JC’ m°kSl°
Mokykl°je bus mokinama: braižiojimas,
vydo sūnau, susimilk ant manęs! airius priėmė pirmą šv. Komir- su* laiku susipras, jog savaip kai- tai viena iš skaitlingiau lietuPrakalbose
da- pa| jr suaugusių choras padaina- piešimas sulig amatų; bus suteikbėti nedaro gėdos prieš svetim- vių apgyventų vietų. Tiesa, du.sario šiųt metų.
tt- ...
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O Jėzus apsistojęs liepė atvesti niją.
LL.
LL„1
’
I
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JVieraitis
is
Worcester,
įmetu atgal Pittstoniečiai savo'L ” ” ’ 'Yį vo apie 10 gražių dainelių. At- ,ta žinios apie tam tikrus įrankius
jį pas save. O, kada prisiartino,
Tokiame padėjime atrado mū- taučius.
pasigarsino gana\.a8f’- lr .-Lf38. ,,a ®ojas
- minus vargus, pirmiaus jau mėmedžiagą, vartojamąją ami
Uansė jo tardamas:
Ko nori, sų parapiją atvažiavęs čion nau- Laikraščiai skelbia, jog tai vie- nesutikimais
nui-,
tai
kitur,
žmonės
likę
be
plačiai,
bet
visa
tai
nugarmėjo
į
°
r
y
11
^
8
?
8
®
°
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.
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aSS
‘
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K>nusių
daininkų
ir
klausantis
t
uo8e
Mokyklon gali būti priimti
ydant tau padaryčiau? O jisai at- jas klebonas kun. daktaras Pr.
darbo,
mūsų
gi
mieste
darbų
užužmirštim
Kaip
po
tų
nelemtų
??°i.
apiC
rau
^^
P
n
^mielai
siubojaneios
dainos
aido
ab
j
e
jų
lygių, vaikai, turintieji nd®
■aks: Viešpatie, ydant regėčiau! Augustaitis. Pirmutinėj kalboj
minė
socijalistams
keptus
karvedabar>
tie8
iog
džiaugsmo
ašaros
mažiau
12 metų klirsa8 3 metų.
O Jėzus jam tarė: Regėk, tavo užbrėžė savo darbavimosi pieną: tenka, kadangi ir dirbtuvių galy- nesutikimų sugrįžo viskas į raliu.
Antrasis
kalbėjo
vien
tik
^
ilg0
blakstėn.,,
kad
darba,
j.n^
B>i
ieji
mok k|
M. Kasparaitis.
tikėjimas tave sveiku padarė. Ir sustiprinti žmones tikyboj ir pa- bė.
mybės vėžes. Šiandien tikėjimo
M„kyki,.dirbtuvę valdo
tnojau paregėjo ir ėjo paskui Jį, kelti doroj, nes be to joks dardvasia žymiai apsireiškia, ypač apie secijalieti) darbeliu išrody- ikOnytM. Už tat vertu pakardamas
jų
nenuoseklumą;
tūli
iš
bo8
g
VAntano
parapijos
vargo-'
ir
atsakc
garbindamas Dievą. O visi žmo-1 bas tiesiog nepasekmingas, suWATERBURY, CONN.
jaunimo tarpe. Vietinis klebonas,
socijalistų išgirdę teisybę prade-kinkas; ačiū jo trūsni šiądien!žemaiči„ 8eminarijo8 profesorhar,I
prazdinti
taipos-gi
tautiškai
ir
regėdami, davė garbę Die
Čion darbai vis silpnai eina; dau8 rūpinasi, jaunfljų reikalais;
ti paap o turime šį chorą. Musų miestas prokuratoriug. Reikalingas yra!
galutinai pakelti medžiagiškai. 'patariama tiems lietuviams, kurie 3° rūpesniu įsteigta snaitlinga jo nerymastauįi,
vai.
laukan.
Pabaigus
kalbėtojui,
jie 8kaitijnga8 jaunuomene.
Būtų minėtai mokyklai- dirbtuvei už-’
Pasitikime, kad mūsų jaunam ir apleido gį mje8tą, užstojus be- bernaičių, mergaičių ir merginų
apspito
jj bet nebuvo ką prade- 8Tnagu
kad
dauguma
pamėgtų
1 ^įzdėtojas, baigęs dailės mokslo'
energingam klebonui pasiseks jo darbiai) neskubėti grįžti.
— -
pilnųjų blaivininkų kuopa.
Nesė
a a 8 pavy °’
F® |lietuvišką dainą.
įstaigą, kurios kursas nežemesnis
visi gražus sumanymai įvykinti.
Draugijinis lietuvių gyvenimas
Įteigta jaunų vyrų, lietuvių
tų
prisirašė
3
nauji
nariai,
ir
Į
Eikite,
jaunieji,
dainokite
tas
daįiės pramonijos mokyklos arba
Matome jau ir pradžią. Nese- gana nusistovėjęs. Lietuvių dva- katalikų draugystė sparčiai autaip
mūsų
draugija
tarpsta:
trjs
gražias
da
į
na
g,
o
jų
atbalsis
lai'haigęs
dailės-pramonijos mokyfcžemaičių vyskupijos kunigų nai įvestos lietuvių kalba pamal- sia žymiai pakii0 pereitą vasarą, 8a, plėtojas. Jos tikslas šelpti li- menesiai kaip užsimezgė, o šią-^snžadina 5irdy8e brolių ir sesu-įų 8U pedagogijos kursais. Vieta
0 mi™« nariui, tėvai ar gi-permainos. J. M. Žemaičių vysku- dos; parapijos naudai surengtas atvykug įg Lietuvos svečiams,
dien jau turi 16 narių.
čių tolimos tėvynės meilę.
valdiška. Gali užsitarnauti pagar
balius,
kuris
davė
$121.00
gryno
r
j
nk
tį
ari
kų
Tautos
Namams.
minės
gauna pomirtinę; beto ši
.pijos administratoriaus kun. kun.
Vėjo Vaikas.
D-».
bos laipsnius ir emeritūrą. Algos
Borovakio įsakymu perkelti:
Peln0' Relkia
kad P"
Šiais metais Waterburyje žada draugija pasistačius priedermę
pagal sutartį su įrengėjui
Kamendoriai: kun. Jonas As- bali* degtinės nebuvo, nors buvo atsibūti seimai svarbiausių lietu- kovoti su visokiais tikėjimo prieMANCHESTER, N. H.
“Viltis”
vičius iš Švėkšnos į Rokiškį leistas alus’ bet ir Us berelka‘ viškų Amerikos organizacijų, tas, šais: draugija žada neužilgo
LIETUVOJE
lingai. Per balių apsieita gražiai.į žinoma, irgi paliks žymų pėdsaką įsteigti knygyną; tuo ištiesų atŠiame
miestelyje
skaitoma
į
tam. Šova iš Subačiaus į Švėkšną;
Skuodas, Tilšių apskr. Sodžių
Merimdaičių filijalistas kun. Stan- Parapija pasidarbavusiems labai čionykščių lietuvių tarpe, dar dau- liktų opų reikalą, mat dabar tū- 400 lietuvių. Nors skaičius ma
pukirtM Kretinftoe k.men.,«»!»«»•
”»• giau sustiprės tautiška sąmonė. Ji lankosi socijalistų knygynan, o žas vis delto sis tas veikiama; net
vienasėdžiais skirstymasis mūsų
DRAUGIJOS.
silpno būdo jaunuolis labai greit 3 draugijos gyvuoja, kaip tai:
apylinkėje milžinišku šuoliu ženAerinmi; jo vieton paskirtas Ši tai naudą ir žmonės imasi.
8. P.
apsinuodija.
Susivienijimas L. R. K. A. 119 Vilkaviškis, Suv. gub. sausio II gia pirmyn; pirmasis išsidalijo
luvos kam kun. Juozas Balčiūnas.
Pažymėti reikia ir apie nau- kp., “L D. K. Vytauto” draugi- dieną buvo čia savuose namuose Kulų sodžius 1912 m., žemės iš8HAM0KIN, PA.
Bev. Kretingos Bernardinų vieBENTON,
ILL.
Shamonikas, lietuvių paprastai ją neseniai gimusią “Lietuvių ja jr “Lietuvių Benas”. Šitos į metinis vusuotinis “Krikščionių'viso 481 dešimt., darbavosi tik
olis knn. Pranas Bučnis paskiršimukais
vadinamas, yra mie- Muzikalinę” draugiją. Čia susi- tai draugijos pasirūpino suruošti Darbininkų Draugijos” skyriaus vienas matininkas; 1913 metam
Vasario
8
d.
š.
m.
T.M.D.
sudviem mėnesiam pavaduoti
stelis
kokių
20 tūkst. gyventojų, spistęs jaunimas abiejų lyčių la- prakalbas ant 1 d. vasarių J9Į4 susirinkimas. Susirinko narių ir dirbo jau 11 matininkų, ir išmairguaį Tenenių kleboną kun. rengė prakalbas. Kalbėjo p. LazApie
kita
tiek
gyvena priemies- rinties muzikatjškoje i srįtyje. m. Kalbėtojus pakvietė iš Law- svečių.
'tavo Klaišių sodžių sn 350 deš.
Vaškuose kun. dauskaa “Mokslas — galybė”.
pakėlj, gyvenąs
Pažimeckis gavo leidimą Nusisekė prastai, nes nesilaikė čiuose. Ateivių čia daugiausia Trumpame laike suskubo tiek rence, Mass., p. A. Ramanauską Pirmiau skyriaus sekretorius žemės. Narvydžių — 1050 dešimt.,
lti Lygumų ai tarijon; Kre- temos. Protarpyje kvartetas pa- lenkų. Visi dirba mainose. Dar- prasilavinti, kad jau įstengė pa- ir p. G. Kerdiejų. Prakalbos bu- perskaitė pereitojo susirinkimo Skuodo miestelėnų apie 900 dek,
viennolyno
gvardijonas dainavo trejatą dainelių. Paskui bai šiuo tarpu nekokie. Fabrikų sirodyti viešoje scenoje su visiš- vo paįvairintos dainomis ir de-1 protokolą ir davė paskutinio mė- Kulalių 238 deš., Kubeliškių 166
kkmanijomis, kurios buvo at- nėšio ir visų pereitųjų 1913 metų'deš., Paluknės 105 deš., BūdvioAntanas Bizauskas paliuo- p. Simonavičiua paskaitė “Deg- nta, tik dri šilkų dirbtuvėlės. ,ku pasisekimu.
P-as Rama-' apyskaitą, iš kurios paaiškėjo Į ties 43 deš., išvsio — 2852 deLietuvių yra kokia 160 šeimy-Į
Linkiams, kad draugijos vėdė- liktos gana gerai.
nuo Kretingos parap. kle- tinė—nuodai”, ir paaiškino kaip
nanskaa
ragino
prie
apaišvieti- kad per pastarąjį mėnesį įplau- šimt. 1914 metams reikalauja ma
keno pareigi;; kretingos klebonu žmogui kenkia alkolis. Žmonių nų ir kita tiek pavienių. Lietu- j» P- Olga Paukščiutė su kitais
paskirtas to vienuolyno vienuo- prisirinko nemažas būrelis. Visi vių iv. Mykolo parapija yra vie- nariais, pasiaukotų ant šios dir-įmo; jis ragino šelpti svarbius kų buVę 33 rub. 53 kap., išlaidųįtininkų; Maž. Rusupiai—340 de
Ha knn. Živatkauskas; Mažeikių užsilaikė gana ramiai. Prieš dvi na iš seniausių Amerikoje. Lie- vos: ruošdami vakarus, įdėdami ^tautos reikalus. P. Kerdiejus — 33 rub. 95 k., o metinių įplau šimtinių žemės, Kaukolikai — 660
fiijalistas kun. Prasnas Turaus- į savaiti — nežinomas
žmogžudia tuvių Shamokine pradėjo atsi- į juos daug dvasiai pelno, mes papasakojo apie Lietuvos senovę, kų buvę — 409 rub. 69 k., išlai deš., Šarkė — 80 deš., Virbalai
Bas paskirtas Utenos
klebonu; dviem šūviais nušovė lietuvį. Gir rasti prieš kokia 30 metų. Jie su tikrai altliksme daug: pakelsi- kokiose sąlygose tada lietuviai gy- dų — 189 r. 4k. Taigi iš pastarų — 580 dei., Vaideliškė — 67 d.,
Mašeikiuosna paskirtas knn. K. tybė čia labai įaigivenusi. Rei slavokaia ir meineif padėjo pa- me tautiečių ūpą, sužadinsime veno, kaip buvo sunku be spau- jų metų atliko — 220 rb. 23 kap. Broliai — 48 deš., Didž. Paluknė
▼aaiHanakas; Laukesos kam knn. kia pastebėti kad ir našautasis atatyti lenkams bažnyčią ir mo- prakilnesnius jausmus, tada gal doa. Jis taip-pat ragino jauai- Nuo pirmiau buvo likę kasoje 571 — deš., Plaušiniai — 280 dei.,
Roaą^launkas paskirtas Lau- lietuvis rado sau mirtį netoli kyklą, bet po laikui susipratę, nevieną ir nuo smuklių prabreip- mą prie apšvietos; skaityti dorai 470 r. 43 k. Taigi dabar išviso Padusajis — 175 deš., Večiai —
265 deš., Kivyliai — 350 deš.,
kfįbnnu 5 buv. Kauno ka- nuo aaliftaų. Laikraščių mažai kun. M. Pėžos raginami, griebė- ““e. Tai tiek tuo tarpu iŠ Pilt- ^laikraščius, dėties prie draugijų kasoje 690 r. 66 I.
j
Fakalriria.
FFMkalboa
padarė
labai
Naujų
narių
pastaraisiais
mekaa
akaito.
Darbas
lig
iioliai
ėjo
Rūkai — 448 deš., išviso — 12
ai tverti aavo parapiją, Buvo tai stono.
tlebcMS,
fcr. teologijos
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menų, nusisekė neblogiausiai. Tik
Mažas uždarbis.
OAMBROL, ŠKOTIJOJ.
sodžių au 3854 dešimt, žemės. Tai
tie
šokiai,
kurie
juo
tolyn
tuo
Naujos Knygos.
Washington.
Frank Hodge,
Šiame
mieste
pilna
bedarbė.
vien tik Skuodo apylinkėje.
eina
baisyn,
išėjo
nepergeriau

turtingas
Kansas
gubernatoriaus
“Viltis” Nuo lapkričio 14 dienos fabrikos
1. John M. Work. Kas yra taip,
brolis, prieš du metu užmokėjo
ir dirbtuvės liovėse dirbti ir po siai. Teatraliai draugijai reikė
o
kas ne taip? Sulietuvino A. J,
jo kai kuriuos šokėjus verčiau
50 dolerių už leidimų medžioti
Panevėžys. P. Povilonis įsteigė šiai dienai tebestovi.
Karalius. Chieagoje, 1913. Kai
sustabdyti. Reikėtų pačiam jau
Alaskoje. Gavęs leidimų susirgo
čia darbininkams bei darbinin- Dauguma žmonių jau randasi nimui saugotis įvairių piktinan
na 50c.
ir, žinoma, važiuoti negalėjo.
kėms-tarnaitėms informacijų biu didžiausiame skurde.
2. Kl. Vaisgamtis. Piktažolės ir
čių
šokių
bei
apsiėjimų.
Dabar Kansas senatorius Thomp
rų, kame už nedidelį mokestį Nors didžiausia bedarbė, žmo
jų naikinimas. Kaunas. 1913,
son įnešė bilių išmokėti atgal Kaina 5 kap.
(“Darbo” dr-jai veltui) bus su neliai badauja, vienok girtuok
Sos
įmokėtus Hodges pinigus. Bi-1
teikiamos žinios ieškantiems dar liauti nesiliauja, “Blaivybės” 15 d. vasario, Blaivininkų 21
Katalikų “Blaivybės” Dr-joa
liaus perėjimas — popiera, spau-1 leidiniai:
bo ir darbininkų. Pirmiau tarpi draugija šiuo metu visai susilp kuopa laikė savo metinį susirinki
da ir 1.1., kaštuoja 200 dolerių, i 1. Gera gira, gerkite.'! par. J.
ninkavo tuomi žydelkos, vadina nėjo, sumažėdama narių skaitliu- mų. Susirinkimas buvo Šv. Kry
Taigi apie 150 dolerių mažiau neg Stau. Kaina 1 kap.
mi;
žmoneliai
laikosi
tos
nuomo

žiaus par. svetainėje. ^Susirinki
mos “paktorkomis”, kurios, daž
nori gauti nuo valdžios.
nai savo patarnavimu už pinigus, nės, kad vistiek negerus negali me kun. A. Briška parodė kele
2. Du Broliu. Par. Iks. Kai-t
ma
gyventi,
dargi
tie,
kurie
rūtu paveikslų. Jie buvo apie blaiapvildavo lengvatikes mergaitesna 1 kap.
Sustreikavo Majoras.
sodietes, ieškančias mieste tarnys pinasi, patįs užlaikyti blaivybę vybę ir kitus dalykus. Po to kun.
3. Girtuoklystė — Neturto mo
ir
kitus
patraukti,
yra
skaudžiai
jj
pranešė
kelius
atsitikimus
Mendota,
III. .Miesto valdžia tina. Par. Kun. K. Paltarokas.
tės. Dabar gi, be abejo, bus pato
sumažino savo majorui algų, vie Kaina 5 kap.
giau, kaip
darbininkams, taip pašiepiami. Neseniai čia buvo jg girtuoklių gyvenimo. Buvo
toj
82 centų mokės tik 16 cen 4. Alus, darbas ir gėryino kva
Į užmuštas vienas lietuvis, kuris, svarstyta apie vaidinimų teatro,
darbdaviams.
tų į dienų. Majoras tuo nepa pas. Kaina 1 kap.
“Viltis”. kaip žmonės kalba, turėjęs į Vaidins gegužio 10 d., 1914 m. Po
i smuklę pinigų mainyti. Tuomet cUSirjnk;,nU| <jaiinta pasiskaitimui
tenkintas — sustreikavo. Neina 5. 14-tas visų tautų priešalkoį miesto dūmų ir žada neiti iki olinis Kongresas. Par. A. Stepo
jį apspitę anglai ir užmušę. Bet knygos, nes vietinė Blaivybės
Garleva. 31 gruodžio praėjusių
nepadauginsią jam algos. Miestie navičius. Kaina 5 kap.
| vargu čia tiesa, greičiau bus gir-jkmopa turi nuosavį knygynėlį,
metų valsčiaus susirinkimas nu
čiai, kurių esama apie 5000 žada 6. Kokių įtekmę daro alkoolis
jtuoklybės auka.
'žmonių buvo pilna svetainė.
tarė įsteigti čia dviklesę mokyk
valdyties be majoro.
Būdami patįs blogame padėji-1
m. Šaučiuvėnas.
į augalus, ir gyvulius ir naikin
lų. Daugiausia
tam priešinosi me, perspėjame kitus, kad čia
kime talkas su gėrymais. Kaina
z
Jurginiškių Jurevičius su keliais, tuo tarpu nevažiuotų.
Sudegė Vaikai.
2 kap.
kurie gali rėkti. Pabaigus dvi
Nori užginti rūkyti. Prasidėjo
Pittsburgh, Pa. Užsidegus na 7. Tiesos žodžiai apie alkoolį ir
J. Dauksis.
klesę bus lengviau įsigauti ir
didele agitacija kad neleisti rū
mams, du Jaukinu vaiku1, vienas spiritinius gėralus. Vertė J. Klėtkur-nors augščiau, ypač į Vei
kyti tramvajuose. Iki šioliai bu
5 kitas 3 metų žuvo liepsnose. ka. Kaina 1 kap.
verių mokytojų seminarijų. V.
vo
leidžiama
rūkyti
priešakinėje
Motina ir vyresnioji sesuo iššo 8. Kooperacija ir blaivybė.
CHICAGOJE.
‘ ‘ Šaltinis ’ ’
tramvajaus dalyje, bet norima
ko pro langą nuo antrųjų lubų. Kaina 1 kap.
Vasario 8 d. Apveizdos Dievo *r
užginti. Kasžin kų mūsų
Nors labai susitrenkė, bet paliko
rūkymo
mylėtojai
pasakys.
gyvomis.
Skapiškis, Ežer. ap. Del dau 'bažnyčios salėje V. Kudirkos teMUNCIE NOMAL INSTITUTAS.
gybės sniego šių žiemų pas mus 'utrališkas kliubas atvaidino ke
turių
veiksmų
komedijų
“
Vagįs
”
.
Lietuvių
diena
džiovos
parodoj
Ši mokslainė gyvuoja jau apie
tikras vargas žmonėms gal teks ir
Caras pamatė Rusiją.
Kotredijos
turinys
neblogiausias,
Ligšioliai didžiausiu laivu buvo Imperator prigulintis Ilamengiamoj Tuberkųlozio Instituto,
be malkų palikti, nes niekas miš
Peterburgas.
Caras pergrįžo 15 metų; seniau čia visai silpnai
kan nei tuščiomis rogėmis negali- ■ bet buvo vaidinta nepagirtinai: Davis Sąuare salėse, 45-to ir So. burg American Linijai, bet toji pati kompanija dirbdina da iš kelionės po Rusiją. Jis sako buvo pastatytas mokslas, tik pa
pamatęs
visa
vargingą skutiniu metu ji susitvarkė ir žy
įvažiuoti. Šių nepaprastų žie viena, artistai rolių nemokėjo, Paulina gatv., Vasario 19 ir 20 d. bar naują laivą Vaterland, kuris bus didesnis ir už Impera mi
o
kita
kai-kurie,
ypatingai
mer’
)
0
pietų
ir
vakare.
torių. Jis bus 950 pėdų ilgio, 100 pėdų platumo ir galės paimti jį
savo
padouų
gyvenimą. miai pagarsėjo, gerai pastatytu
mų ilgai neužmirš ir alkolio mė
įgaitės visai blogai išsilavinusios Programa: Vasario 19, po pie- 58,000 tonų prekių. Dabar jis baigiamas jau dirbti. Šį pa Pagiria jų
darbštumą, bet mokslu.
gėjai, kurių gana netrūksta.
apgaielstauja
jų
vargingų Čia galima baigti šias mokslo
“Viltis” lietūviškoje kalboje, kas daugiau-'tų: 1. Nuo 2 iki 3:30 vai. Lietu vasarį išplauks pirmą kartą iš New Yorko.
sią joms trugdė tinkamai atlikti viškai paaiškinama parodoj išstagyvenimų ir tamsumą. Tas tik 'šakas: highschool, seientific, clasbujoja ačiū pačios vyriausybės sica, agricultura; mokina nami
Kauno gub. dvarininkai ligšiol 'savo priedermes; neprošalį bus tyti dalykai. 2. Nuo 3:20. Pianu
Berlinas. Prof. Sclnvalbe sako niarn dailės institutui. 1 mil. pa
pridurti
ir
tai,
kad
artistės,
kur'skambins
p-lė
J.
Toleikiutė.
3.
i
pardavinėjamai degtinei.
Ža nių amatų: siūti, valgį virti ir
pasisamdę iš Vilniaus gub. 200
šradęs būdą kaip padaryti la vargėlių namams Newtone, Pa.
joms
priderėjo
būti
rimtoms,
suJudamieji
paveikslai
—
“
Dantų
dąs įvesti kaikurias reformas, kitų. Patogiausia imti mokytodarbininkų. Ketinama parsiga
ir
daugiau
kai
500,000
bažny

bai
baltų
ir
gražų
popierų
iš
kurios pagerintų jo piliečių gy- ijaus skyrių, nes baigusiems tuoj
benti darbininkų taippat iš Len žadinti jausmus — jos juokėsi, skaudėjimas”. 4. Paskaita apie
čioms.
Likusį
turtų
paskyrė
įkur

bambuko
ir
ryžių
šiaudų.
Me

Pusėtinai atvaidino tiktai trįs džiovų — Dr. A. J. Graičūnas.
duoda vietų.
venimų.
kijos.—
džiaga nelabai brangi galima ti ir užlaikyti amatų mokyklų Tai nebe pirmas jo prižadėji Nors ligi šiolai tik aš vienas,
ypatos.
Kuntrimiškis
žydo
rolėje,
5.
Judamieji
juokų
paveikslai.
“Šaltinis”
Šidlauskas Karklėno, o N. N. — Vakare: 1. Nuo 6 iki 8 vai. Lie gauti Indijoj. Spėjama kad tai Minneapolio mieste.
mas, bet prižadėti lengviau, neg rašąs šių korespondencijų, esu
Jokūbo rolėje.
tuviškai paaiškinama parodoj iš- padarys pigesnę ir geresnę kny
lietuvis šioj mokslainėj, bet pa
prižadėjimą išpildyti.
Gaus medalį.
Laikas Kudirkos kliubui ge- statyti dalykai. 2. Nuo 8 vai. goms popierų neg dabartinė.
tariama ir kitiems, norintiems iš
-Lietuviai Kitur.
New York. Miesto civiliškoji
riaus ant scenos pasirodyti.
mokti kokių šaką, apie šių mokPianu skambins p-lė Teofilė MasOlandės nori balsuoti.
SHOTTS, ŠKOTIJOJ.
bendrovė apskelbė, kad nutarta
Pasirodė žiema.
Leonardas. lauskiutė. 3. Paskaita “Dantų Hi
Amsterdam. Olandijos sufra- slainę sužinoti. Aš maloniai su
Sausio 4 d. 1914 metais vieti
giena” — Dr. K. Drangelis. 4. Žiema šįmet kažkur suvėlavo, suteikti medalį garsiam Panamos gistės laiko visuomenius susirin teikčiau žinių.
nio “Blaivybės” skyriaus buvo Pereitų nedėldienį buvo susi- Judamieji paveikslai: '“Dantų bet Amerikos visai neužmiršo. kanalo darbų prižiūrėtojui G. W.
J. Jagminas,
metinis susirinkimas. Iš 40 na rinkimas Apveizdos Dievo para-į Skaudėjimas”. 5. Duetas. Dai- Ypatingai ji smarkauja rytinėje ĮGoetals. Medalį įduosių kovo 4 d. kimus, kuriuose renka parašus Muncie Normai Institute,
rių atvyko vos 16. Išdavus at pijos naujai išrinkto komiteto. Iš nuos pp. J. J. Zolp ir F. K. Strzy- dalyje Jungtinių Valstijų. Pri •Medalis bus duotas už atlikimą po prašymu į šalies parlamentą,
Muncie, Ind.
kad joms būtu leista balsuoti.
skaitų vienas iš draugų A. At- viso jų išrinkta dešimtis ypatų,' necki. 6. Paskaita apie džiovų — snigo daug sniego New Yorke ir gerai jam pavestojo darbo.
į Susirinkimuose
dalyvauja netik
kočaitis paskaitė iš “Spindulio” ;bet vienas iš jų tarpo liko iš-iDr. A. L. Graičunas. 7. Trio. Dai- aplinkiniuose miesteliuose. Uticoperetų metų labai naudingų (brauktas, vienbalsiai nutarus su-'nuos pp. J. J. Zolp, F. K. Strzy- je, netoli nuo New Yorko tiek žemės drebėjimas Kanadoje. moterįs, bet ir vyrai, kuįrie užjaučia moterų reikalavi Niekados neduok geriems už
(straipsnį apie girtuoklystę; to sirinkimui. Priežastis tame, kad necki ir J. Geštautas.
prisnigo, kad nei traukiniai nei Quebec. Čia buvo jaučiamas
manymams užmigti.
mams.
liau! tas pats draugas ragino šelp minėtas narys neprigulėjęs prie Vasario 20, po pietų: 1. Nuo 2 tramvajai negali vaikščioti. Kai- .žemės drebėjimas. Drebėjimas
Ministerių pirmininkas išsita
ti naujų laikraštį “Išeivių Dran parapijos, iš viso per du metu iki 3:20 vai. Lietuviškai paaiški- kur esama sniego viršum 20 co buvo ne visai silpnas, taip, kad
Teoretikas sako, kad galima
rė, kad iš jo pusės nebusią jų
gų”, kuris taip buvo pageidau įmokėjęs viena dolerį. Toliau bu- nimai parodoj išstatytų dalykų, lių.
iš miego išbudino šimtus žmo reikalavimui jokios kliūties. Gal 'pragyventi dienų už 12c, bet gai
jamas, ir dabar pradėjo gyvuoti. vo svarstoma apie statymų nau- 2. Pianu skambins p-lė Teofilė
nių, bet jokių nuostolių nepadarė. ir gaus olandės tiesų balsuoti.
la, kad jis nepasako kaip ilgai
Žmonės čia dar tamsus, sunku jos bažnyčios. Klebonas, kūpi-jMaslauskiutė. 3. Judamieji patokiuo būdu žmogus gyvens.
prikalbinti prie blaivybės; tūli gas Krušas patarė statyti baž- : veikslai: “Jono Bondo pražiūriNauji popieriniai pinigai
Baisi žudynė.
atsisako rašyties dėlto, kad, gir nyčia su rųsimis (požeminiu augs- mas”. 4. Paskaita apie džiovų — NAUJIENOS.
Washingtono piešėjai rengia
Nekaltas.
Londonas. Dut tėvui netikėtai
di, blaivybės įstatymai varžo, tu). Pirmiausiai pastatyti rųsis ir Dr. Susana Rutkus. 5. Judamieji
naujus paveikslus popieriniams
Gerins ūkininkų gyvenimą.
Negras
vežėjas
buvo suimtai
pablūdę nužudė devynius žmo
draudžia kazyruoti iš pinigų, o ten laikyti pamaldas iki tam lai- juokų paveikslai.
Albany. New Yorko guberna pinigams, kurie busią išleisti atei nes. Vienas, W. Johnson, virši už per liuosų leidimą į valės bo
šia liga užsikrėtę be mažka visi kui, kol nebus medegos visai baž Vakare: 1. Nuo 6 iki 8 vai. Lie torius Glynn patarė valstijos le- nantį 1915 metų. ninkas tramvajų kompanijos, tago.
čionykščiai lietuviai.
nyčiai baigti. Komitetas tam su- tuviškai paaiškinama parodoj iš- gislaturai įkurti ūkininkams ski
pablūdęs nužudė savo žmoną, tris “Tamsta esi kaltinamas už
Svieto parėjunas.
Nauji rinkimai.
manymui pritarė. Sako pradėsią statyti dalykai. 2. Nuo 8 vai. riamų banką. Banka skolins pi
kūdikius ir pats pasikorė. An žiaurų apsėjimų su gyvuliai^ ką,
ateinantį pavasarį tiestį pamatus Pianu skambins p-as V. Daukšas, nigus ūkininkams, kad jie galėtų Sofija, Bulgarija. Išvaikytojo
tras,
J. Standen, valdytojas di- Tamsta atsakysi?
seimo vietoj, karalius paskyrė
naujajai bažnyčiai. Duok Dieve 3. Paskaita apie dantis — Dr. A. pagerinti savo būvį.
STEVENSTON, ŠKOTIJOJ.
“Kaip tai, ponas teisėjau’ at
naujus rinkimus, kurie busiu ko delios skalbyklos, sušaudė lovoj
-Ligi pavasorio 1913 metų čio kun. klebonui ir parapijonims Zimontas. 4. Piano duetas. Skam
sakė
kaltininkas, “aš jokio žiau
begulinčius tris kūdikius ir pats
vo
8
d.
Tik
kasžin
naujai
išrinkįvykdyti
savo
užmanymus
kuobins
p-lės
Jozefina
Toleikiutė
ir
nykščių lietuvių tarpe nebuvo
rumo su gyvuliais neturėjau, aš
Serga raupais.
nusišovė.
Š—tis.
Ona Gaižaičiutė. 5. Judamieji pa Sacramento, Cal. Beveik pusė tieje ar ilgai galės užsilikti.
jokio susipratimo; gyveno be greičiausiai.
pliekiau tik mulus”.
veikslai: “Jono Bondo pražiūri- gyventojų Laytonville miestelio
draugijų. Beje, rodos 1905 me
Trūksta vandens.
tais čion buvo susitvėrus socija- J. M. Antvyskupio įsakyta pa- mas”. 6. Ilustruota paskaita apie serga raupais. Ypatingai daug St. Joseph, Mich. Ledai užkim Sąžinė be Dievo yra tribūna be
Tolimi.
listų kuopa, prie kurios tuo metu sitraukti iš Šv. Jurgio parapijos sveikatos dalykus — Dr. A. L serga indijonų. Vyriausybė už šo vandens ryną, kuriaja eidavo teisėjo.
— Tamsta giminė Ratilams 1
prigulėjo daug nesusipratusių kun. Steponavičiui (buvusiam Ap Graičunas. 7. Dainuos Šv. Ceci draudė vietiniams gyventojams vanduo iš Micbigano ežero į šį
— Taip, tolimas.
žmonelių. Kada pastariemsiems veizdos Dievo klebonui). Šv. Jur lijos choras, vadovaujant p-ui .V. turėti bent kokius susinešimus su miestą. Šulinių mieste nėra, tai- Didžiausios mielaširdystės pa- — Ar labai tolimas?
ingriso visoki socijalistų bruka gio parapijon skiriamas pagelbi Daukšai. 8. Judamieji juokų pa savo kaimynais. Bijosi, kad liga ji rynoms užsikimšus gyvento- vyzdis yra mielaširdingumas ne- — Hm, tiek kiek jie mane gal
mi šlamštai, jie nustojo šelpti jų ninku. kun. Čižas, buvusia Šv. My veikslai. 9. Užbaigos žodis.
toliau nesiplėstų.
mielaširdingiems.
nustumti.
ai pritrūko vandens.
Paveikslų ir išstatytųjų paroreikalus ir kuopa nustojo gyvuo kolo bažnyčios klebonas. Kun. Ja
nušas kuriam laikui apsigyvena doje dalykų aiškintojos: p-lė Grati.
Visi išžudyti.
Po keturių metų.
Iš vaikų burnos.
Perbrangu.
Š—tis. Icija Toleikiutė, p-lė Jozefina ToTik pavasarį 1913 metais atvy pas kun. Krušų.
Nairobi, Afrikoje. Boranų tau Batte, Mont. Tūlas O. Saari iš Mokytojas: — “Kada yra ge- Vištukas — Mama, ar aš tnrė----------leikiutė, p-lė O. Gaižaičiutė, p-lė
kus Škotijon kun. F. K., lietu
tiečiai susitarę išžudė visą kaimą, nešiojęs kešeniūje vedimo leidimų riausias laikas rinkti obuolius; siu dar vienų brolį?
vių tarpe įvyko permaina. Jisai Vas. 15, Sąjunga Liet. Namų L. Gaižaičiutė, p-nia M. Jurge- 200 žmonių, prigulinčių prie Ren- (lisence) žada jį sunaudoti. Nu Jonuk?”
Višta — Vaikeli, ar tu nežinai,
pradėjo raginti žmones prie blai savininkų turėjo balių su pra- lionienė.
dilų tautos, kurie gyvena pelkėse ėjęs pas teisėjų paklausė ar bus Jonukas. — “Kada ūkininko kad kiaušinių tuzinas kaštuoja 55
vybės. Blaivybės draugija liko kalbomis ir dainomis. Vakaras' Parodos lietuvių komiteto są- šiaurinėje Anglijos protekterija- leidimas geras po taip ilgo laiko. šuva pririštas.”
‘centai?
įsteigta ir Stevenstone to paties buvo šv. Jurgio svetainėje. Vai- nariai: Kl. Jurgelionis, pirm., Dr. to dalyje.
Teisėjas
atsakė,
kad
bus,
tik
ko
kun. F. K. Pradžioje buvo gana dinta “Dėdė atvažiavo”. Vaidi- A. Zimontas, Dr. K. Draugelis, Baranai yra ramus piemenįs. dėl tu taip ilgai jį laikei ir nesilpnutė kaip narių skaičiumi, nimas pasisekė gerai. Ypatingai Dr. A. L. Graičunas, p-lės J. To- Jie nuo kiek laiko visaip buvo sivedei. Jaunasis atsakė, kad jis
taip ir medžegiškai. Bet pradė atkreipe žmonių domų P. Mažei- leikiutė ir Oracija Toleikiutė.
erzinami Rendilų tautos žmonių. manęs vesti tuojau po išsiėmimui
tas prakilnus darbas nenugara ka savo kalboje apie namus'. Čia Įžanga dykai.
Taip jie piemenis inerzino, kad leidimo, bet su jaunąja susipy
vo: narių skaičius didėjo ir ne jis davė daug naudingų mūsų
tie užpuolę jų kaimų visus lig vie kęs ir ji atsisakius už jo eiti, bet
trukus draugija ant tiek sutvir žmonėms patarimų.
Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus
no ir išžudė.
dabar vėl sutinkanti.
IŠ VISUR.
tėjo, kad atrodė galimu ingyti Abelnai imant vakaras atsilan
gerai pasidėti, rašykite Ir siųskite pinigus šiuo adresu:
Pas amerikonus viskas greit.
salę susirinkimams ir pasilink- kiusiems padarė gražų įspūdį. į, Berlinas. Vienas vokiečių laik žuvėdijos nauja ministerija.
Greitai pykstasi greit ir atsi
minimams. Galų galę ir salę pa
raštis išleido savo skaitytojams Stockholm, Upsalos guberna leidžia.
Vas.
22
d.
Auditorium
teatre
užklausimų
kokie yra šios dienos torius H. L. Hammerskjoeld ap
sirūpinome surasti, pats dirbtu
Kaune, Rusija-Lietuva
vių savininkas paaukojo trobesį, bus didelis susirinkimas Lincą- septyni didžiausi išradimai. Iš siėmė sudaryti naujų Žuvėdijai
Du užmuštu.
Draugija priima pinigus, kaipo paskolų, išduoda tam tikras
kur greitu laiku buvo įrengta gos naujųjų Amerikos piliečių, atsakymų pasirodė kad 1. Bevė- ministeriją, tokių koki sutiktų Colliers, W. Va. Vienas streikvitas*vekselius su knygutėmis ir atsako
Susirinkimas rengiamas paminėti ]inį8 telegrafas, 2. Panamos ka- su karaliaus Gustavo norais. Ka kieris ir šerifas užmušti riaušiuosalė.
už pinigus visu savo turtu.
Dabar mes blaivininkai turi Washingtono gimimo dienų. Bū nalas, 3. Gerai valdomas orlai ralius nori, kad ministerija susi ’se streikierių su streiklaužiais.
Reikia gerai įsitėmyti sis Svarbas dalykas, kad- - - - - - me vietų kame galime dorai, link sią geriausi kalbėtojai. Įžanga vis, 4. Skraidomąjį mažina, 5. Ra- dėtų iš liberalų.
Čia streikuoja anglių kasėjai nuo
smai praleisti limosą laikų. La visiems dykai. Geistina būtų kad diumas, 6. Kinematografas, 7.
;pat rugsėjo mėnesio. Darbinin
bai malonų įspūdį padaro, atsi lietuviai, kuriems tas bus galima, Garlaivis “Imperator”.
Rengiasi perlėkti per Atlantiką. kai reikalauja sau geresnių darbo
suvirinkime
lankiusiam į blaivininkų paruoš kuoskaitlingiausiai
Liverpool. Išvažiavo iš čia Ang išlygų, o darbdaviai nenori jų
Susirinkimo rengi Visos žemės gyventojų esama
tus vakarus. Čion matai savo tau dalyvautų.
Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
lijos oru lakiotojas į Ameriką. jiems suteikti, atsitinka ir susi
tiečius su sveiku protu besilink me dalyvauja lietuviams gerai ži viršum 1,900,000,000. Per pasku Atvažiavęs ir atsakančiai prisi rėmimų.
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigai
niekad negali pražūti.
sminančius, ilgai po tam palieka nomas Dr. A. Graičūnas.
tinius keturius metus priaugo rengęs žada perlėkti orlaiviu per
MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
atmintyje. Tieji, kurie šalinasi
140,000,000. Pagal svieto dalis Atlantiką. Tai kelionei jam rei
Vienijas muzikalių reikalų
Vas. 15 d. Liet. Teatr. dr-stė žmonių esama: Azijoj — 933, kėsią tik 24 valandų laiko.
nuo blaivybės, po šiai dienai teKIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.
leidėjai.
belanko smukles, ten palieka už šv. Martino šventė savo 15 me 000,000; Europoj — 484,400,000;
Broli
Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
New York. Visos muzikalių vei
K. Draugijoje: 1), turėsi gerų procentą; 2), nebus baimės kad pinigai
dirbtus pinigus; jųjų padėjimas tų gyvavimo sukaktuves. Šven Afrikoj-— 188,000,000; Ameri
kalų spausdinimo bendrovės jun
Turtingas malūnininkas.
gali prapulti, nes atsako už jnos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
stačiai apgailėtinas: jie nuskurdę tei parengė vakarų Freihcit Tur koj — 187,000,000; ir Okeanijoj Minneapolis, Minn. Nesenai čia giasi į vieną didelę organizaciją,
mu; 3). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Drangija perka ir pardnoda dvarus, miestuose namus, gule&ko no
netik materiališkai, bet ir protiš ner svetainėje. Vakaro progra — 57,000,000.
miręs malūnininkas paliko apie organizacijos tikslas neduoti įvai
rintiems pirkti žemės; užtatai. Jeigu manai grįžti į Lietuvą ir pirkti
mas susidėjo iš prakalbų ir šo Taip-pat esama 55,802 mažesni 8,000,000 doleriy turto. Mirda rioms muzikalėms bendrovėms
kai.
tau vietą, tai būtinai susižinok gn Drangija Brolių Vailokaiėių ir Ko.
Kaunas
nas Viešasis Piečius, Lietuva-Rusija.
Dieve, padėk blaivybei plėto kiu. Prakalbos, kurias sakė ke laivai, 47714 garlaivių, ir 625,000 mas paskyrė 2 mil. moteriai ir ar- ■ veltui naudoties jų leidžiamais
letas chicagiečiams žinomų as- mylių geležinkelių.
tes 1
J. Savamokslis.
timiATna
1 mil viofi veikalais.

L

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

Visi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t. t.

DMAUOA8

Vasario (Feb.) 19, 1914

'bininką.
Tokiems
ir
tik- tinka nuomonėmis apie moterų niškė ‘Viltis“ kartkartėmis prie kliausime surandame anglų kata
'tų tokių mokyklų lankymas, teises ir priedermes šeimynoje ir progos užkliudydavo moterų klau likų laikraštyje
“The New
•v. Kazimiero seserų vienuolijos Reikia newžmirtti( kad mok„ia8 visuomenėje; čia turinti viešpa- simą,
pasisakydama pritarianti World” šių metų N24. Ten ranfinansinis stovis.
ir vį8okia medžiaga tokiose rao- tauti visiška IJO**
ir mo" moterų teisių lygybei, nurodyda- dame išspauzdintą teisėjo MorDalijamės su “Draugo” skai- kvklose labai maža ar visai nfe- terV- Šeimynoje, kad ir galva ma pavyzdžiais, kaip naudingai kaus Kavanagh’o prakalbą, paša
tytojais žiniomis apie dabartinį ko nekaštuoja. Tokių mokyklų namU esąs vyras, tečiau mote- moterįs darbuojasi, kaipo žmonių kytą susirinkime West End Kaav. Kazimiero seserų vienuolijos raudasi beveik kiekviename di- riškė, kaipo lygi pusė, esanti jam atstovės. Praėjo keletas metų ir talikių Moterų kliubo. Del tos
stovį.
dėsniam? mieste. Tik lietuviai ^9*' 0 reikalu vaikų auklėjimo, vis dėlto moterų katalikių mintis'prakalbos indomumo ir turninguSkolos iŠ viso dar yra $57.000. mažai ten telznkosi. O kaip nam¥ doros sergėjimo ir šilumos nenužengė toliau savo seserų mo paduodame ją ištisai:
Iš North V’estern Life Iusu- reikalinga.
Svetimtaučiai ypa- visur kvėpimo — moteriškei bejabelno švietimo ir reikalavimo
Praplatinimas rinkimo teisią ir
ranee Co. paimta $30,000 5 nuo-'tingai teutonai supranta jų nau-j°ki^ ^jojimų prigulinti net teisių šeimynoje ir visuomenėje,
ant moterą Čitoje valstijoje yra
Politikos vis dar tebesibijoma.
šimviu.
dingumą ir skaitlingai lankosi į viršenybė.
mano iimanyiuu, vienaa ii aiškią
Iš tos sumos: $5,000 reikia už- tokias mokyklas. “Taigi ar ne Taip-pat aišku esą, kad visuo Štai pereitų metų lapkričio, nu
u
<to.p
tomąą sočijalio brusdejimo ir nuomokėti 30 spalių 1914 m., $.>,000 galį mūsų jailnimaR tinkamai menės gyvenime darbo srityje, meryje “Lietuvaitėje” p. P. J.,
lat augančio neramumo.
Baisa
reikia užmokėti 30 spalių 1916 m., šią progą išnaudoti?“ sako p. draugijose, mokslo ir meno srity- kalbėdama (ar kalbėdamas — to
rimas aėra toi teito; yra tai pri$20,000 reikia užmokėti 30 spa- j. Pajauskas, Taip, gali. Tik je, kuosose profesijose — reika- nežinau) apie tai kaip išrišti mo
▼alumas ir priedermė.
Ji nielių 1919 m
nėra jiems kas parodytų. Jau lingos esančios tokios sąlygos, terų klausimą, nori matyti visą
kartos nebuvo
duodama, kaipo
Iš C'oųtinental and Commereial nuomenės vadovai užsikrėtę vi kad moterįs turėtų lygias teises svarbumą moterų klausimo tik
dovana atskiriems žmonėms, bet
šeimynoje ir visuomenėje, polivisuomet, kaipo įrankis, tarnauTrust and Saving Bank:
sokiomis teorijomis, kurias įvyk- su vyrais.
jautis valstijos naudai ir kiekvieTik
kai
užeina
klausimas
apie
tikos
gi
dirvą
norėtų
palikti
vie$7,000 5 nuošimčiu, reikia iš dinns būtų, pasak jų, rojus ant
nas pilietis ne kitu tikslu turi
mokėti 12 sausio 1915 m.; $6.500 žemės, o užmiršta " praktiškąją dalyvavimą politikoje, rinkimų niems vyrams, nes tarp kitų daja naudoties, kaip tiktai savo lakovoje, parlementuose — čia jau lykų štai ką sako
6 nuom., reikia išmokėti 23 lapkr. gyvenimo pusę.
lies labui.
Įstatymai niekuomet
1915 m.
*
j Minėtam autoriui pritardami, nuomonės skiriasi. Moterįs kata
neleidžia
naudoties
balsavimo
teisės ir pareigos, paeinančios li
likės, rodos,
teise kitoniškai, kaip tiktai vielė ^Įxbąz*man «ank, ant Aut- me8 r(,gįoame ,uos kurie turi ...
.... būtų
,*• .linkusios ir
politikos, teisią ligybės, rinkimais,

PASTABOS.
_ . .

vyakupio

notos $14,000 - 5>/E kokins

nu-a-au,
fialimn
išmokėti kada
vranma įsmoKen
Kaaa norint
norint.
Kapelianija. Merchants Loan

and Trust Co.
$5.000 51/2 nuom; reikia išmo
kėti gegužio 20, 1916.
Vienų nuošimčių kasmet reikia
išmokėti už vienuoliją — $3,010.00, už kapelianija — $275.00; iŠ^oon“už pask0”

ja„„uoraene

•»>’ •"*>« ‘""h

balsavimais ir tt. nevieną moterę atitrauktą nuo gero anos, tik
ką minėtos visusvarbiausios pa
reigos atlikimo ir tuo pačiu su
mažinti jąją įtekmę ir iš atžvil
gio į visuomenės gyvenimą.

tikins ragintl juos prie išuaudo. b.et“v0 n"'i °ed'!!to “' į“’
••
■ išreikšti,
pagaliaus,
Jimo
gltog progos; lankyti mie, , .
, , . .kaip
; .ligšiol

sto vakarines Įkokyklas, ypa kad buvo’ ne labai » turi sav0
tarpe tokių, kurios įstengtų rimtai
tingai tekniškuosius mokslus.
pamatuoti ir aiškiai išdėstyti sa!vo reikalavimus? Ligšiol visos Taigi ar reikėtų katalikams bi
mūsų gabiosios ir šviesiosios mo- joties moterų teisių lygybės ir poKitoje vietoje talpiname Lietu.
_
.
..
..
,
.*
,terįs
katalikės laukė ir žiūrėjo, litikoje? Visų pirma turime čia
y
19^
^m^^ieš^elius^metus
PaSakyS
katalikybės vadai, pažymėti, kad ir moterįs tų poliuž 1913
Prieš keliug metu8;
,f,rkyn- “

Pernai matais vienuolijos skola .’^rikMiį'nr^' Tib.SiOD^ k“Ka“S«iP^rvLdt.n,lik)"Jei'

Ve““° "h”’ -
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. .. , .
M gi 8»ke vadai?
mai, šeimyna, ir svarbiausioji jų
tu,
_aip
t
e
įau
pasiro
e,
ai
u
Mūsų
katalikų
vadai
ligšiol
mopriedermė, tai vaikų auklėjimas;
lerių.
ta mūsų rėksnių, kurie mėgsta terų kjaugįmu| maža įr tesirūpino tečiau, kol moterįs negali dalyd,aUig:„fekt n:.b!k
Kurie ir rGPinosi> nesuspėjo pa- vauti įstatymų leidime, tai ir šei•
•
v, . skubina. Biuras, gerų tėvynės žvelgti į jį giliau. Garsus pir-Jmynoje ir visuomenės gyvenime
Lenkų laikrašeiai pranešdami mvlėtoju Selpiamas pasekmingai
apie dabar svarstomąjį Burnet-'
gayo darbą pirmiau eūro. įnašai lietuvių moterų suvažiavi-1 jų padėjimas visuomet bus vyrų
mas Kaune, rodos 1907 metais — varžomas, ir bus kliudomas jų
to bilių paduoda mums lietu-' .
.
apie , Lietuvą
« •
v» •
r'ž
pivC lai
Sena<"7
”
*,
7'7
*.
,
Z
V
1
.?
J0
!K
an plačiai ir giliai pažvelgė į net ir tiesioginių priedermių pil
viams gana svarbią žinią.
te paduotas pageidaujamų ir nemoter^ kla™m»- teŽiau 0au
dymas.
Sakysime nevienodos
pageidaujamu Juugtiniems Vai‘ 17“™"* 7
P° įvažiavimo moteris persida- teisės turtų valdyme, nelygus
stijoms imigrantų paskirstymas.
netik Furona
‘
Katalikes ir Pir' darbo apmokėjimas, neprileidiPageidaujamais ateiviais skaito-PaS1^
Pirmos spiečiasi į Kauno ma8 moterų prie apšvietos prie
mi: 1. Kanados p—i 2.
“vo
U».
".“7
gavo
P™&
08
_
išginta,
i
užlaikančią
Kaune
mergaičių
ūkio
panašios
neteisybės
visuomet bloAnglai, 3. Airiai, 4. Zuvedai (sve- yokįe
pranesnnai, vienu ar ir namįnį8 mogog mokyklą ir lei- gaį atsilieps į moterų padėjimą
dai), 5. čekai ir 6. Vokiečiai. kRn keliu, supažindina
džianėia laikrašti "Lietuvaite” - •
...
..
m
laikraštį “Lietuvaitę
Lietuvaitę“,, seira
šeimynoje
ir visuomenėje.
visuomenėje, Tų
Nepageidaujamais ateiviais lai- timtaužilw 8U lietuviais ir sve
jų džiančią
“ ’ ^ikrašti
ynoje ir
........................
žinias
o v antros — pirmeives, spiečiasi ap- visų nelygybių prašalinti vyrai
romi: 1. Pietų ir
šiaurės italai, timtaucn* su ‘ir
„lima tikėtis
2. Lietuviai, 3. Žydai, 4. Rusinai, k d
. je
dal iau
*ink . Zlb_ut? /Ūkininko prie- vieni niekuomet nesusipranta.
5. Slavokai, 6. Vengrai, 7. Len-L
?_
!d^’ ir ruPinasi labiau moten* Čia reikalingas ir moterų dalyvanomi. Pavieniai lietuviai ir drau-' susipratimo> kartais ir nesveiko, vimas. Ir nereikėtų anaiptol bikai.
T., paskirstymas mum, unro-^ X'™ Xanm„ 8e " '
joties, kad moters isitr.uku.io. i
.....................
..
‘ do
sumažėjo
trimis tūkstančiais

do kokioje šviesoje lietuviai lai.
g
J
kimu praktiškoje d,rvoje Kata- p„li,ik,. aplei, namus, vaiku,.
likęs aaug nuveikė praktikos sn- Prie namų. židinio moteriškė vikomi amerikonų tarpe. Ir nie-'
tyje. Gražiai veda Kauno mo- suomet bus prisirišusi, o ir tuos
ko čia nėra stebėtino, nes jie,
MOTERŲ
TEISIŲ
LYGYBĖ.
k
yk^> steigia moterų darbų pa- pačius vaikus jį geriau išauklės,
mūsų arba visai nepažįsta arba
Jei’ir pažįsta, tai tik matydami Pernai met, panelė Sntkaičiutė ™da8’ ūkio kursu»’ . organizavo kuOmet jos pažiūros ir aspiracipačias blogąsias puses.
Jie ma- per Federacijos kongresą gyvai Kaune mote/^ vartotojų draugiją,jos bus platesnės: ji indiegs tuoto mus girtuokliaujant, teisumo- priminė susirinkusiems į kongresą svaĮ°ja ne ap.ie Sa™
an 9.' met vaikų širdysna daugiau idease, kalėjimuose ir tik labai retai vyrams, kad lietuviu visuomenei Laik™tw . Ll!tavaite , labai Hzmo. O kiek yra šviesių merdalvvaujant viešame kultūros laikas būtu rimtai pagalvoti apie
svariai buvo vedamas. ginų, nepanorėjusių ar nesuspė, ,
' , .
X
... ‘
v
X • •
Taigi moterų katalikių veikimas įusįu ištekėti kurios neturėdadarbe. Lenkai agituoja savo tau- sulyginimą moterų teisių su vyrų .
, , • .
• j
J
ų
»,
X- -■
• - X 1 •
• pažemį
- • m• teisėmis
.7 • ir
. apie
. .įsteigimą
X • •
A
buv0 . laoai
sunkutiečius prieš
tokį jų
Ame. _ simpatingas
.
. ir . daugT mos
mos svarbaus
S'R™US darbo,
m, tik
uk suuku
'
.
„ •
nusvėrė musu kultūros ugvie. Į mn psti ir sau ir kitiems- kiek
ma protestuoti. Ką gi mes lie- rikos Lietuviu Moterų Sąjungos. .
i x n•
-i •
U
!
. .
,
.
.
. ,
.
visą moterų katalikių veikimą moterų išauklėiusiu dorai vai
tu viai gal taip-pat protestuosi- Vvrai pritart pritarė, bet pinigų v
. , . . .
i x n • •
“
, .
v. .
v
yy
.
. organizuoti
... nedavė,
t
. gali žymią
vei-• kll
pastačiusiu,
me?„ .v.
Tas ,būtų
neprošal).
Betx sąjunga
,7. “ darė intekmę
•
xkatalikai
x
KUSs ir
ir Jiuos
uos ant
“m koiu
koju pasiaeiusių,
, , xtą darvsnne
a
•
xturime
•
• xteisingai
• •
• manydami,
j
• ikad
a jeigu
• •„ ke
vei- tUri dar daug dvasios jėgų
ir
pakol
pa- ir
. . Jai ~ vyrai; ypač moterų
j
J
X X- ir
• apie
-1-41
•
.
X •
1 • 4 • •
ra kinias Y™. suristas....
su vardu. zy- energ Jjos? Argi
mąstyti
kitą ka. m1 unnie
musu
moterims
lygiu teisių iši
įsko6 tas. visas, pajėgas
'
,
. ....
. maus lietuvių veikėjo, profeso- nebūtų naudinga intraukus netik
pataisvti savo gyvenimą, svies- vojimas bus gyvai reikalingas ir .
,
..
,
. .v.
*
.............................
T.
...
..
.
.
i
,
j
i
x
•
•
L ♦m
naus
kun
Pov<
Januseviciaus
visuomenės
darba,
bet ir . į polities, naikinti girtuoklystę, kuri įaueiainas. tai ios suras tam tik- ,, ,
A x
i ii
* • ••
.
, ’
•
.'
4 , • ,
- •
(dabar Amatų mokyklos steigėjo tikos gyvenimą, kurs yra juk arbene bus pas mus įskilus ant slui ir pinigu, juo labiau, kad
\ ,
. , _■
Tj
.
.
• laipsnio.
i •
■
mTurime
•
i i i v. , •
4 • i kasų
QC,„ iolabai
iTaj Kaune),
kurs
labai . daug
ir laiko
suristas su visuomenes reikaaugseiausio
da- rakčiukai nuo i-lietuvių
.p paj.gų
pašveut
moterų

lyvauti kelime šalies kultūros, dažnai randasi ne pas vyrus, bet
, .
»
. . .
v. ...
...
. •
c- •„ „„
bet ne žeminti ja savo nežinia, kaip tik pas moteris. Šiaip ar
T .
, _ .
, , . . .
. v .
.
, .
Jei mes busime kulturmgi nie- taip, saitas, matomai, vyrų atsi.
r
i I x•
$
,, T,Tr»TTT<, iv
kas musu neužgaulios nemalo- nešimas i moterų sumanymus ir
v.

4.

,

-

-
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, .
Iams. Jo dalyvumas ir intekme Bet svarbiausia moterįs reikas . . ,,T. „ -x-;„>>
z)mi ir Lietuvaiteje ir visa- hngos yra parlementuose dėlto,
.
». . .
nie motenl veikime. Katalikių ka(j be jų dalyvavimo stačiai ne
.„j •
v,,

,4 . i „ ,s moterų veikimas kad ir labai bu- ra

mais žodžiais, o parvažiavę te- reikalavimus visai atšaldė lyg iš

-

vilties

..

pagydvti

. . ,

, .

didžiausias

nėjimo ir atsitolinimo nuo Kris ridyti visai nemenkas. Apie
taus mokslo, ir kad pašaukimas gas gi nėr ką nei užsiminti.

moterų j visuomenės ir politikos
dirvą — bus naudinga ypač žmonjų tikėjimo ir doros žvilgsniu,
taigi ir pačiai katalikybei galutinai turės išeiti naurfon.

jė

Beje- “Tautininkams“ ten pat
patariama išsidirbti tam tikrą
aiškiai pabrėžtą programą. Tada Jau j*e žinos ką daro. Tik

vienas čion galimas nesmaguaaaa.
Mat, jei “tautininkai“ ką ir
padarydavo nenuoseklaus, tai
jiems greitai atleisdavo, nes “ne
žinodavo, ką daro“. Bet, jei iistFELJETONO VIETOJ,
Berods visiems žinoma rėkiaPr0<rwn4 h- jau iiuodami.

moa”'a);bė""T,7 rtkū’mos'gJy;^ dl!r0’11!“,ielg‘ k"r
•
. y’ .
°
dingai, kaip tada?
b? visokie pirkliai, pramonininPurenai.
kai ir neretai sukčiai vikriai ilnaudoja. Paimkime plačiai gar8įnamąji Trinerio
apgarsinimų visur

Elixirą. Jo
pilna.
Eik!

.
.
«?atvė *“ tvoros’ nam’? 8ienos

.

DSL MOTINOS MEILĖS.
Valotijos New Hampshire, tre»• •

,• „ _ __ •

W C,OJ° huosnonų regpmento kaito
ir mirguliuoja dailiai ir nedailiai tonas Henrikas H. Ayer, papasanupieštomis bonkomis. Įlipk gat- kojo štai kokį atsitikimą:
vekarin — pirmiausia ką pašte-! Buvome sargyboje ant salo*
bėg.
t
- apgarsinimą, iš- Morris; nepraeidavo laiko minto
. .
.
x• v
a~
«
M—
lajam labui. Vienkart šalies iš- «iriantl toJ° elixiro gerus priva- te be gyvasties pavojaus. Nuorinktieji turi atstovauti visą visuo- lumus. Paimsi į rankas laikraš- latinis šaudymas, drėgnos vietos,
menę, nes kitoniškai ją leidžia- tį — neatbūtinai susidursi
su nesveikumas galėjo, rodėsi, atmieji
įstatymai
neturės
užuo- taį8 pačiais Elixiro išgirimais. Ir grasinti net ir narsiausius karjautos iš pusės tos visuomenės da-. ka<ja Įas susidūrimas atsikartoja žygius.
Manieji-gi pasielgė, tieVisur pastebima, skirtumas tarp diena ia dienos, važiuojant ir ei- siog didvyriškai. Pavyzdžiui a*lyčią, ar tai anatomijos, ar psi- nant, per pusryčius, pietus, va- sakysiu čia apie vieną, devynito
chologijos, ar fizijologijos žvilg- karienę, namie ir svetur — žmo- likos metų jaunikaitį, kareivį,
sniu.
ivet jeigu vyras ir mo- gU8 nedalaiko: paima ir nusiper-'
Vieną pavakarį, po karštos sa
teris turi tas pačias mintis apie ka ĘĮjxįr0 bonką! Tai tokia rėk- priešais kovos, parnešė tą jaunivieną ir tą patį dalyką, ją minĮ^.
Kftd
tjs yra essencijaliai (pamažinai)
i
”...
......
skirtingos, taip lygiai kaip viena
Bet rėkiama panaudojama ne- vu naikus, turėjo, nelaimingasai,
ir ta pati meliodija iš to paties vien tam. Kartais jos pastango- pasiduoti pavojingai operacijai,
tono ir tuo pačiu taktu, bet ant mijg atsiekiama keisti ir neretai Gydytojas, matydamas jojo mlpdvieją skirtingą instrumentą, pa- juokjn~j rezultatai.
numą padavė jam taurę degtinės

Keli metai atgal niekas apie ,r hepė gerti. Jaunikaitis degtisyvumą). Milijonas vieną vyrą ne- taip vadinamus “tautiečius” ne$ertl atsisakė. Gydytojos
atstovaus žmonijos,taip kaip neat- žinojo, nei negalvojo, nes jų ir kreipėsi į manę, aiškindamas: jom
stovaus jos ir milijonas vieną mo- nebuv0.
Koks ten “socijalistiš- nutekėjo daug kraujo, jo širdio
terą. Bet viena moteriškė ir vie- kas„ lflikražtuka8 ar tai ju0. yra silpna. Jei jis neišgersi#.
pn8na7žmonijJUg Abid’vi lyti reika- ko delei, ar tai netyčiomis pami- degtinės, aš neatsakysiu už jojo
lauja viena kitos del socijalės nėjo svetimženkliuose žodį “tau- 87^'ast}.
Tariau jam: Pranuli,
pilnybės. Tiesa, kad papročiai ir tietis”. Kitas tos pačios rųšies
tu manę myli, išgerk tą degauklėjimas gali sumažinti
kai- laikraštėlis atkartojo apie “tau- Gnę.
kuriuos skirtumui tarp lyčią, bet tiežiug„e JuQ tol
ju0 labyn Jis atsakė: kapitone, del tawa
moteriškė’DnebelXei nors’” vienos pradėjo mirguliuoti tų laikraš- meilės beveik nieko neatsisakydalies savo moteriškumo, tuo pa- tukų skiltyse žodžiai “tautietis“, cian, vienok degtinės negersiu,
čiu nustoja netik pajėgos, bet ir “tautiečiai“.
Galutinai juos nu- Pranuli, tu visuomet klausei maintekmės, taip-pat kaip ir vyras 8tojo jėti į svetimženklius, o pra- n?8 ir dabar pasitikiu tavo paknustoja tvirtumo ir intekmės, kuo- dėjQ ragyti stačiaį. tautįetis- Ta. lusnumu.
Jeigu įsakau tau, to
X Moteriškė" paeiMvina^ tai, da kitos rųšies laikraščiai įvedė ^rk tą degtinę.
kas yra vyro privalumu yra pa- savo skiltyse “tautietis“, bet vis
Jis pazvelgte j mane; jojo mebsigailėjimo
vertas
sutvėrimas, dar su svetimženkliais. Galų ga- vos akį®, kitados žėrinčios meile
taip-pat kaip ir vyras, lendantis le įr tįe laikraščiai pasileido ra- ir gyvumui, dabar buvo iš sopuli*
į moterą pašaukimo sritį, daug §yti tautietig be jokių ženklelių, aptemusios, po valandėlės atsakė:
nU?eXuir aš^nerikin, ’kadBet niekas nežinojo apie ką ra- Kapitone, įsakyk man eiti į patnaudojimas rinkimą teise ypatin- šo — “tautiečių“ dar nebuvo, rankų ugnj, jei gyvas neatsisakygai (essencijaliai) priderėtą vyrą Buvo katalikai, laisvamaniai, sobet degtinės tai jau negersn.
pašau-kimui. Man išrodo, kad įsta- cijalistai, bet menamųjų nebuvo. I Toks j°j° pasielgimas mane 9^
tymuose turi atsispindėti visi šie- Mat, niekag nenor£jo prisiimti erzino, ėmiau karščiuoties,
kiai ir reikalavimai PI,nos V18u°’auja krikštą ir pagivadinti << tau. mylėjau tą vaikiną, kaip sava
menės, kuri tuos įstatymus turi
pildyti.
Vieni vyrai negali iš- tiečiu“.
Reklama gi ėjo savu tikrąjį brolį, ašaros-gi pasipylė
reikšti pilnai visą tą siekią, nei keliui ir atsiekė savo tikslą. Pra- man iš akių, surikau: kodėl te
gi vyrą nuomonė daugelyje klau- į^ta “tautiečių” ieškoti ne juo- užduodi man širdgėlą? Tu išsto
simą negali būti tokios vertės, kaip kaig
inkalbėjo sveikam liga!
tai savo gyvastį pavojui. Toks
X”iZZ4'
“Lietuvos” viename numery, pasielgimas yra negeras. Ge*
protnamią, našlaičią, senelių prie- editorialuose, padėtas karštas (?) tą degtinę del tavo motinos meiglaudą — kas yra tiek arrogantiš- “tautininkams” paraginimas ne lės.
kas (drąsus), kad galėtų panie- ^aį( kad organizuoties, bet išsiJi® sudrebėjo; ašaros, kurią
kinti nuomonę šviesios doros mo- dirbtį veikįrao programa. Anot to sopuliai išspausti nepajėgė, dabar
^X'\7».to,V)U’Xymi»tkZ Isikraičio, ••tautininkai” ant ga. pasipylė ant jojo skruostų ir Uįstatymus, paliečiančius namą ap- lo surasti ir stebėtina, jei patikę- kl»l, bet aiškiai atsake: kapitesaugojimą, vaiką globojimą, rū- ti jo tvirtinimui, nes “tautinin- ne» tai matai del motynos meilės
pesnį apie viešąją moralę (dorą), kaį gavo skaičium ir jėgomis yra ®š ir negeriu tos degtinės. Ma— kas gali pasekmingiau galv> gaiingiaU8iu gaįvalu mūsų visup- n° tėvelis mirė iš girtybės, manaLoŽ mTi^’i^seri?
menėje“. Tikri stebuklai. Ne- gi man sakė, kad gal ir aš
Aš pritariu nuomonei Di.L’ojo b«v6 apie “tautininkus” nei gir- prigimtas girtuoklis. As jai pnAustraliečio Kardinolo
Moran’o “dėti, neturėjo jokios organizaci- žadėjau, jog niekados neragaakada jisai sako: “Ką reiškia mo- jos įr dagi, anot to laikraščio: ®iu to nuodinančio raugo, kuri.
teriškei balsavimas? Kaipo mo- << apie kokią organizaciją jųjų padarė ir mano mamą ir mane
tinos jos turi ypatingai interesuoxxc.vxxx “, .xv
tarpe **^.»
nėra x»v
ko **v*
nei kalbėti
ne našlaičiais. Jei aš mirsiu čionai,
neV nn^topri^luTvaią^a’bas’ turėjo nei tam tikros ideologijos, pasakykite mamytei, kad aš daMoteriškė, kuri mano, jogei ji o čia ant syk jų dauguma ir di- la^’au pnsizadėjimo.
balsuodama nustojanti moterišku- džiausios jėgos!
' Tai jam pasakius jau abuda
mo
yra negudrus (silly — kvainusistebėti galima tik iš pra- ,verk®va‘‘T bl t”UtMrimie’ lfll2'>(LOnd0n džios- H tolesnio to laikraščio Ar mirė tasai jaunikaitis!! m
O* Anglijos7 Kardinolas Vau- paaiškinimo pamatai, kad išties paklausiau.........................
ghan’as pasakė: “Aš tikiu, kad jų
esama nemažo skaičiaus. Ne, kas čia tau; jis išgijo truiasutelkimas rinkimą teisės mote- Skaitydamas aną pastabą ingauni i Pame laike, atsakė
kapitonu*,
rims lygiai su vyrais — bus tei- įgitikrinimą, kad jei tieji mytiški Nu0 to laiko> toliaus traukė, ir
kttoSą “būdą ta

ėką

(intem į

...
._....
..
v.
i -i • —a4
,
vo svarbus ir•• naudingas
te- žmonijos žaizdas, kaip tai: provynen galėsime Imti jai naudin- netyčių pakilusį musų moterų ūpą s;
.. ..
... .
,,
tiau nebuvo jis pakankamai drą- gtituciją, militarizma, alkolizmą
gesniais, neg tūli dabar, kad ir per keletą mėnesių mūsų mo- sus, gilus, nesiekė pačių gelmių jr kįį Apie tas blėdis vyrai par
parvažiuoja. Mums reikalinga terų beveik nebegirdėti viešame moterų klausimo, kuris nebuvo lementuose ne sykį galvoja, tašviesties, būti dorais, pildyti t i- gyvenime. Tik paskutiniuoju lai- plačiau nei svarstomas, nei riša- rįasi, kartais net mėgina priešais
kėjimo tiesas, pažinti kas mes ku, kaip girdėt, Federacijos iš- mas. J09 neišdrįsta aiškiai pa- jag įstatymus leisti, o tos blėesame ir kur link žengiame. , Lakomisija
. rinktoji
,T.
.x . . Ppradėjo
77.J° rinkti sisakyti’ kad pak°l moteris J™ dįs . kaip tyčia netik nesimažiblausiai neeikvoti savo kaip medžiagą, iš kurios žada sudary- |>eteigė politikoj ir visuomenės n8) bet auga su, pasibaisėtinu greidvasios taip ir kūno spėkų ar- ti Moterų Sąjungos įstatų pro- gyvenime — patol nesiliaus jos tumuf Delko? Dėlto, kad norint
dant tą kas nuo seno buvo pri- jektą.
skriaudos ir namuose. Prieš ke- blogumą pašalinti neužtenka jį
imta ir visų pripažinta nž dorą Be abejo projekto rengėjai su- lėtą metų žymus Lietuvos publi- suprasti, bet reikia dar jį giliai
ir kultūringą. Visokie partyvis- sitiks pirmoje vietoje su visu cistas, tuomet “Vadovo“ redak- atjausti. Čia gi vyrai ir pasiro
‘'°S
“tautininkai” ką ir veikdavo, tai »5 pradėjau jau suvisu kitaip
..pu., lik.,.
|.t.tp«. L- tankiaueia. be aj.kioa progra. manyti apie degtinė. jėg».
kūnini — prigulėjimai prie viso- svarbiuoju ir plačiuoju moterų torj,18 kun. j, Staugaitis, “Va do dažnai bejėgiais. Prie anų
dimą.
irių “istų“ vien tik tamsina mū- klausimu: koks turi būti moteris-dove” keliuose numeriuose svar paminėtų blogybių pridėkime dar
Sulietuvino
Pranai
Kataliką Bažnyčia buvo pirmo- mos, be jokios idėos. Kitaip tasti vardą.
Deja, tas pas mus jau kės padėjimas namie, šeimynoje, 8tė moterų klausimą. Pripažinęs visus žmonijos vargus, paeinan
ji didžioji moterą prietelka br riant, nežinojo ką darė. Matogiliai šaknis įleido. Kai kurie visuomenėje ir pagaliaus politi-'moterų nuoskaudas ir lygių tei- čius iš bedarbių, socijalių nely
globėja. Iš pat pradžią Ji pašau- mai, anas laikraštis priskaitė į LIETUVIAI SVETIMTAUČIŲ
amerikonai pamatę iš Rusijos koje? Kad ir busimoji sąjunga J8iŲ reikalingumą jis betgi išreiš- ^bių /igiH?kitų nelaimių Kad
kė moteris savo tarnavimui Tarp «tautinink „
rtijog kandida.
SPAUDOJ.
Šventųjų, kūrinos Ji garbina bu
.
"
.
_
_
ateivį, tarp jų ir lietuvį, vien turės rimtai tirinėti moterų klau- kė nuomonę, kad moterims ne- su vis’a tuo pasekmingai kovojus
Neseniai iŠ spaudos išėjęs 7—1$
ypatinga meile - yra moterįs. tu« visus tuos, ką darė ar daro
tik ir temato, pasak “Vienybės simą ir ieškoti būdų jo išriši-Išpultų eiti į politikos kovą, verž- reikia netik galto 8upratimo ir
Senais laikais JI suteikdavo mo-,“nežinodami ką daro’’.
Tokiu NN. “Annales dės Nationalftei”,
Liet.” turintį pilnas kiš,-nes re- mo, tečiau tveriant konstituciją, ties į parlementus, kad tam prie- apmą8tymo, bet reikia sielos praterims net valdymo galybę, n* žvilgsniu į dalyką žiūrint, beabe- j redaguojamos mūsų tautiečio J.
voliucijoninių brošurėlių, o po jau reikia vis dėlto apsibrėžti vei- ginąsis “katalikiškasai jausmas“ kilnumo, pasišventimo gilaus atvienuoliją perdėtinės, netiktai pri- jonės, “tautininkų“ galėtum pri- Gabrio, — pavestas Čekų tautai.
akvernu bombą. Tą nuomonę rei- kimo ir net aspiracijų, siekių ri-'(8en8U catholicus), sulig kurio jautimo.’ Visas tas blogybes pa
skaitliuoti nemenką skaičių. Pa- Siame gan storam (apie 150 pp.)
kia mums naikinti,
lias. Reikia jau išanksto žinoti, moterų teisės ir priedermės visų šalį8 žmonija tik tuomet, kuomet
meg)
duodu čia sąrašą galimųjų kandi- sąaiuvinyj. randame įžengiamą^
kur bus einama ir kas bus šie- J pirma turinčios apsireikšti namuo- mobilizuos tam tikslui visas savo
Illinojaus moterį, turi dabar datų į busimąją
“tautininkų” straipsnį prof. Seignobos’o, gnr•
kiama. Bepigu rišti tokie klau-!se, šeimynoje, o ne politikos gy- gerąsias pajėgas, kurių moterįs
dldelę atsakomybę prieš įstaty- partiją.
saus prancūzų istoriko, “Apie
J. Pajauskas Lietuvos“ 6-me simai mūsų socijalistams. Jiems venime. Atsimenu, kad tą jo turi nemažiau negu vyrai Ligmus.
Geras pilietis, ar pilietė,
j. Socijalistai — (Mes pasaky- ateitį Čekų tautos“, prof. L. Lenum. ragina jaunuomenę naudo-'jokių ribų niekur nėra ir negali straipsnį skaitė su didele atyda 5joį vį8U tuo rūpinosi tik vieni vykuometjį arba ją lankia įstaty- tume “cįoįijgtai“, nes socijalistai ger’o, nario Prane, mokslo akto
ties progos: mokinties amatų va būti. Kas kita, sakysime, su ti- net apšviestesnės kaimo merginos, rai. Moterims buvo liepta sėdė"e“ bslsavima’s’dabar, tai7an ao- žin0> k« daro. “Draugo“ Red.), demijos, “Apie Prancūzų ir Cekarinėse mokyklose. Pavyzdžiui kinčia visuomene, kuri, jeigu ir.įr atsimenu taip-pat, gerai, kaditj nftmįe> jr blogybės nemažėjo,
be privalumas tiktai, bet jau pa- daro, bet nežino, ką daro.
kų san t ik ius; be šių pranc. mot
stato Chicagos vakarines nio- žengia pirmyn, jeigu ir lygina'jų jausmai, nors ir katalikiški, bet didinosi. Pakvieakime pagal
tapo priederme, kurioa nebegali
2. Laisvamaniai, — apie jųjų alininkų straipsnių randame tenai
kyklas, o ypatingai Lane Tech- nelygybės ir taiso spragas, trū- visa 8ieU protestavo prieš tą be- bon moteris, o pamatysime kokaplenkti, knrią aplenkusi įleisi žinojimą ką daro nėr ką nei kai- straipsnius žymiausių Čekų mok
pareigą, kurią uždėjo įstatymai t.*,
nical HiglH School, kame moki kūmus, tai visuomet daro tai at- reikalingą moterų siekių apriba- gaį bus skirtumas. Tas skirtuslininkų ir veikėjų-politikų, k. a.:
netiktai kaipo teisę, bot kuri ano
nama įvairiausių amatų. Žino
Buvo tuomet net ir ku- mas įr matosi jau tose šalyse, kur
sakia! pavirto morale priederme. ‘ 3- Ch’™K°s ir kitų miestų spor- Dr. Kramarz’o, parlemento atstoma tik reikia šiek tiek mokėti vus vieną neatsargų žingsnį pir-' nigų tarpe tokių nuomonių, kad parlemento durįs atsidarė prieš
tai — nieko nedaro, nes ir neži- vo prof. Niederle, Dr. Podlipny,
anglų kalbos, kad suprasti aiški- myn, nereikėtų paskui traukties, moterims reikalingos lygios tei- moteriškę. ’
Tautos tarybos pirmininko, prot
Taigi visiems katalikų telkė- no kas daryti,
namą jį amatą, čia gal kas už- 'kelių žingsnių atgnl. Tą patį at- sės ir politikoje. Tečiau kaž-ko-į Katalikams jokios baimės nėra jams reikėtų rimtai pagalvoti apie 4. Aferistai, — iš dalies žino H. Hantich’o, prof. Drtina, prof.
mes, jog mums tai neprieinama. Margumą matome pas katalikus del taip atsitiko, jog tuomet nie- pritarti nuoširdžiai moterų teisių tai, kad atstūmimas moterų nuo ką daro, bet nežino, kuo tas gali Telinek’o, Dr. Orak’o, Dr. NaBet tai netiesa. Be čia gimusios ’r berišant moterų klausimą, ir, kas iš katalikų veikėjų ir rašy- iygybėg reikalavimui ir politiko- viešojo darbo, nuo dalyvavimo pasibaigti,
vak’o, Srkal’o ir d. k. Išviso apie
jaunuomenės, mes turime nema- dėja, čia pastebimas, rodos, net tojų nepasistengė kun. Staugai-je. Mūsų tikėjimas tam anaiptol politikoje darė ligšiol tik dide- į 5. Saliūnų lankytojai — he 20 straipsnių, duodą aiškų supra
žą skaičių ateivių, kurie neblo per daug didelis atsargumas.
čio pakritikuoti ir pamatuoti ki- nesipriešina. Užjaučia tam ir lius nuostolius žmonijos gyveni- abejo nežino, ką daro. ir t.t. ir t.t. timą, kaip puikiai išsivystė Čekų
gai vartoja anglų kalbą ir Kiek žinome, visi katalikų ti. tonišką nuomonę. Nutylėjo ir pa- daugeij8 labai žymių Bažnyčios-mui, ir pačią tarpvalstybinę poli- Kaip matote, skaičiua tos ža- tautą bėgije paskutinių kelių deakursta
už
paprastą
dar- suomenės veikėjai ir rašytojai su- l«ioa moterįs katalikės. Vėliau tll- veikėjų.
SvarMų žinių šiame tiką privedė prie visiško supago- dančios išdygti partijos gali pasi- šimtų metų visose pakraipose;

Vasario (Feb.) 19, 1914 nu

DRAUGAS

5

SZkKORTES! SZIFKORTES!

Ypatingą mūsų donų atkreipia kymo patįs jį pildo, iš draugijų Šančius nuo 1 metų ir gyvenan temokėti po 50 centu už bertai-Irt laiką per Dievo Kūno aktovą.
čius iki 75 m.
■traipanis Dr. J. Horak’o, admini įstatų privarčiai jį prašaliną.
uį. Juos galėtume vien raginti Meldžiame eentro valdybos apstratoriaus Živnostauskos bankos Minėtoji draugija laikė susirin Vienok kol kas aš via dėlto dar persirašyti j augštesnįjį skyrių, svarstyti šį reikalą ir pranešti
-j-: -*
“Apie organizaciją Čeką kapita kimą 13 d. sausio, vienas narys nepatarčiau to sumanymo, dėl Taip elgėsi ir tautiskasai susi-> veikiančiai komisijai.
■'-i-/
lo”, iš jo patiriame, jog Čekai perstato naują narį, bet sako, ne padidinimo bertaininės — vy vienijimas. Mums rodos p. Tas
Pranas Šopis, komijos pirm.,
*» f* r_ S • • * .
tari 12 didžiulių banką su kapi žinau ar priimsit; nes jis ne lie kinti tuojaus.
Pats Narys be reikalo pataria ati- 63 N. Leonard St. Waterbury,
talų ({steigiamųjų) nuo 80 mi- tuvis, bet gerai lietuviškai moką: Nepatarčiau vien dėlto, jog esu dėti tą reformą. Kuo greičiaus Conn.
Ujonų kronų (Živnostauak. ban Tikėjimo tai tur būt jokio ne prityręs, kad daugelis mūsų na- į jį įvyks, tuo geriau. Tik reikėtų
rių šiandieną dar mažai supimu- naūjos konstitucijos
projektą
ka) iki 2 milijonų kronų (Mora turįs, esąs totorius.
Valdybos antrašai:
vijos ir Silezijos banka). Jų ak- Yes,yea; reik priimti, bile tik ta suaivien. naudingumą, neat- pakibti “Drauge” ir pervaryti
tiv’as perviršija miliardą. Taip sveikas, atsiliepė keletas prita skiria dar mūsų organizacijos p*,, kuopų balsavimą. Vasaros Prezid. — Viktoras Lapinskas,
nuo svetimtaučių apdraudimo MinwB galėtų galutinai priimti 601 W' Mahan°y ave » Mahanoy,
puikiai suorganizavę gavo kapita riančių balsų.
“Draugo” rodakoija. C*y’ Pa*
Vienas ii draugų pataria pri draugijų; nemato, kokių svarbų<projektą.
lų Čekai pasiliuosavo visiškai nuo
tuvi
suaivien.
ir
kokių
naudų
ne

Viee-prez. C. J. Krušinskas, 59
svetimos įtekmės ekonomijos sry- imti, kada-gi mūsų draugija kataŠ1FKORTES ant Expresiniq ir pačtavų laivų už kom
Ten lyck st., Brooklyn, N. Y.
Vj«, negana to jie užviešpatavo kų bažnyčios įsakymus atmetusi, ša mūsų lietuviškai visuomenei.
WATEBBURY, CONN
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
Sekr. — J. S. Vasiliauskas, 112
ekonomiškai kitas Austrijos ir bet esą reikia dar permainyti ir Jū akyse susivienijimas — tai ma Keturių kuopų S. L. B. K. A
rengiame pašportus liuoso parėjimo per rubežių.
Vengrijos šalis ir jau pradeda pa draugijos vardą, vietoje švento, žos vertės draugija, į kurių nėra g vagano susivažiavime buvo N* Greene st., Baltimore, Md.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas
daiis svieto.
imti j savo ekonomiškąją įtekmę ant kokio nors tautiško, ues kaip kreipiama atyda. Užmiršta, kad i svarstoma
Kasinin. —Pranas Burba, 456
busimojo
seimo
MAINOME
PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų
gi
išrodyai,
kad
draugija
nešio

susivienijimo
nevaldo
jokia
gareikalai
centrQ
valdyba
-458
Main
st).,
EdwardsviUe,
ir Balkanus. Kas nežino aksio
kitų
viešpatysčių,
pagal bankavus kursus!
mos : ekonomiškoji įtekmė yra janti kat. vardą pradės priiminė lingeanė ranka traukiant! visus pagkelbė kgd wimag bug 9 1Q b Wilkes-Barre, Pa.
Už
sudėtus
pinigus
mokame 3 nuošimtį ant me
turtus { savo gio ų.
esupran a, •
bįržeii0 1914 m. NežinomeI Kasos Globėjai: Martynas Kaprimtakunė politiškosios įtekmės. ti, žydelius.
tų.
Dek
savo
pinigus
į
didžiausią
Banką. Kningelę
Tai kokia galybę šiandien yra Nereikia vardo mainyti! šau kad tas susivien. norą kas kitas,! Jelk(> centro valdybg neailaikė ^„skis, 2118 W. 20th at., Chiduodame dykai.
apskelbimo, kaip buvo cago, UL, M. Milukas, 3666 Richatsiekę Sekai!
kia keletas “laisvės mylėtojų”, kaip tik jie patjs, kad gerove,
PEOPLES STOCK YARDS
Šisai Čekams pašvęstas “An- vardas nieko nekenkiąs, kas no ar pragaištis visai pri *us® “e gkeibįa organe dar gruodžio mė- mond st., Philadelphia, Pa.
STATE BANK
aahų” sąsiuvinys yra begalo pa ri tai gali prigulėti, ot, kodėl nuo ko kito, kaip tik nuo kiek-1 nesyje, kad seimas būtų 2„ 3, 4 j Knygius— Kun. S. J. Struckus, >r.
vieno
nario.
mokinantis tokioms atsilikusioms draugija N. N. smarkai auga,
birželio. Parankiausia būtų sei- i P. O. Wanamie, Pa.
* AsMaod Avė., kerte 47-tos Gatves, Chieago, W.
tautoms, kaip mūsiškė, iš jo ga užtai kad ten “jungo” nesą, ga Susiduriant su augščiaus pami mą laikyti kaip mūsų buvo skelb-1 Dvas. Vadovas — Kun. J. Dum
Po vaidila Suvienytų Valstijų
nėtomis kliūtimis manau, ar ne ta. Centro valdyba gi pasky- čius, P. O. Minersrville, Pa.
lima patirti, kokio laipsnio gali na mums baudžiavos!
Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka
atsiekti nuosekliu darbu nors ir Nemažai dar randasi ir tokių būtų per greitai gerinti 1-raą sky
Vakarus nuo Stock Yards
Viri Penkių milionų turto
suvaržyta pančiais, politiškai pri- lietuvių: priguli prie kat. draugi rių. Pakėlimas bertaininio mo
gnlminga tauta.
jų, pildo jos reikalavimus kas link kesnio mažiau suprantančius su
Nors didžiuma sąsiuvinio yra tikybos dalykų, (nes įstodamas) sivienijimo naudą narius labai
gi nusisamdę pas vokietį už ber I. Tiems, kurie galit grįžti Lie
pašvęsta Čekams, tačiaus ir kitos taip prisiekia, bet sykiu esti šmei- neužganėdintų.
nų ir dirbo! Šiandien gudrus vo tuvon — grįžkit, tik netuščiomis
Dr. A. L. Graičunas.
tantos yra neužmirštos — sky- žėju kat. tikybos, ir biauriu ko Kad visa tai atsiekus ir lengviu
būdu
įvykdinus,
pirmučiau

kietis tapo turtuolis, farmeris ir rankomis — privalot parsivežti į
rtoje euąuetė”
ir “echos”. votojų prieš Dievą, viešai net girsia
ir
neatidėliotinai
yra
reika

Dr. A. L. Graičunas miela noru duse atsakymus ‘ * Draugo ’ ’ skiltyse dainuoja “Wacbt am Rhein”, o save tėvynę sekančius daiktus:
Tnose skyriuose randame nemaža džiant tos pačios draugijos nabygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo ligų. Jei lenkas po 25 metų pradeda atfinių ir apie Lietuvą: kalbų kun. riams; ir vis pasirodo kad jie esą linga įvesti priverstinas kiekviesveikatą; tą pačią’
gu butą stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktą atsakyti per .
. .»
x:n kaltna I a)' Neprarastą
“
~
•jankaičio Valst. Dūmoje apie jau nebe tokie tamsūs, kaip tie, naiY or8a“° ėmimas, su paliuolaikrašti, tai bus atsakoma laiikais tik tuokart reikės prisiąsti ad1 stl 8
eg0 ‘
s Cla altas’ sveikatą parvežk Lietuvon,kokią
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Or. nestatys diagnoaio ir nerašys kas Čia skriaudikas,
kraugens Įatsįvežej kad nebūtumei sunkeifilraciją Lietuvos mokyk- kurie dar nuo kokio ten Dievo 8avimu vaikų ir narių į tų pačią
receptą pavieniems asmenims ją ligoje; todėl į tokius reikalavimus jr t į — Tūkstančiai prieš tavo
’
šeimyną
priklausančių.
Pav.
vy
nybe — invalidų tėvynė nereika
lų”, ‘Ginčą Lietuvių-Lenkų dęlei nori ką išmelsti.
ne bus atsakoma.
akis stovi garbingų pavyzdžių ir lauja. b Pramušk langelį švieŠėmaičių vyskupijos”, kur auto- Todėl meldžiu gerb. redakcijos ras su pačia galėtų imti orga
ną
tik vieną, o pavieniai nariai SVARBUS IR TIKSLINGAS (viskas švaru, gražu, tartum, kad ! būdų pagerinimo gyvenimo; iš- sos kaktoje — apsižvalgyk, kaip
rius stačiai klausia Vatikano: pridėti savo paaiškinimą, ar mes
1 turtuolis, o nepadienis darbiniu- sirink tinkamiausį ir pasek j° žia žm0nė8 gyvena, kaip jie ta»>
KLAUSIMAS.
“kaip ilgai (quo usąue tandem) suprantame tikėjimo dalykus taip be jokio skirtumo turėtų imti
Klausimas.
— *p. Kl. B. iš Phi- į kas,
Ipėdomis, o į keletu metų vargai,' savęs tvarkosi
_ kuQ
jutai klausys meilia ausimi Len- elgdamies, ar tai apšvietimo gįa kiekvienas. Organas koks jis ne
------ivaraosi — kuo užsiima
būtų
turėtų
suteikti
pakankamai
ladelphia,
Pa.
rašo:
“
Drauge
j
Tad
nelaukim,
kad
kas
ant
mūir
bėdos
is
tavo
stubos
pranyks.
I
gilink
pramonę;
farmerystę ir tt.
Plunkamus.
kų melų ir leisis savę klaidyti, vaisiai!
vietos
talpinti
susivien.
reikalams.'N4.
“
Sveikatos
skyriuje
”
nurosų
susimylėtų,
bet
pasistengkim
j kad galėtumei tėvynėn nuvežti
nesistengdamas pats visų dalykų
Įvedus
priverstinų
kiekvienam
dymai
puikus,
tik
mažai
gali
rapatįs
nuveikti
pripuolamas
ant
kų gera ir naudinga, kad netik
Redakcijos ~ prierašas. Katalistovį ištirti.”
organo ėmimų ir būnant jame už sties tokių, kurie galėtų išpildy- mūsų pareigas.
Koks gi tad yra išėjimas šei- tu vienas pasinaudotumei, bet,
Autorius baigdamas savo straip- kams — velykinė išpažintis ir ki
myninko, kuris šiandien uždirba kad ir tavo kaimynas pasinau
tektinai vietos, reikėtų pervesti ti. Nurodyta, kad biedni žmonės
«nį pastebi: “jog viešoji nuomo tų Bažnyčios įsakymų pildymas
tik $7.00 dolerius ir iš tų pinigų doti galėtų, c). Na ir šiekne Lietuvoj yra labai pasipikti nedaro sunkumo. Geram katali- Per « ir vi« svarbesnieji nutari- per nesupratimų ieško pigių stumai kaip va: įvedimas naujo sky- bų. Tame atsitikime, didelei kly- Lietuvoje buvom šiek-tiek pri- turi išmaitinti savę ir 7-tą. as-L^ pinig0 _ norg tuog pa~
nusi Lenkų elgimuosi, ir ypačiai kųi išpažintis — tai gyvas sielos
išgivėžd> a
riaus, įvykdinimas pagelbinio'statė. Biedni žmonės suprastų sitaikę prie ūkininkiško gyveni- menų? - Nežinant tikrai jo apy- ging kuriuos
grafo A. Tyškevičiaus žygiais reikalas, tai stipriausias įrankis
.
skyriaus, nominavimas ir rinki-•1tiek,
kiek ir turtingi, kada jie mo, kuris mums užtikrino sotų stovos negalima jam suteikti aiš- žiuodamas iž tėvynės ir už ų lgi.
priež Lietuvius Ryme, juk jisai išsilaikyti doroje ir Dievo malo mas centro viršininkų, rinkimas paliktų turtingais.
ir sveiką gyvenimų — metėm jį kaus patarimo. Bet aš žinau šei- ka sugaišintą esant svetur.
visuomet sakęsis Lietuvos piliečiu nėje. Užtat gero kataliko ir ne ar tarimas apie nuosavų organų Prašau atsakyti į mano klau- ir išdrįsom užrištomis akimis ke- mynų Chicagoje, kurioje seimy-'
esąs___ Lietuvių tauta negalinti varžys, neikiek draugijos įstatu
ir 1.1. Šie visi paminėti ir kiti simą: Žmogus dirba fabrike už liauti per jures-mares šalin, ku- ninkas sergąs yra pats 8-tas ir II. Tiems, kurie negali delei
suprasti, kaip Vatikanas gali vi paragrafas apie velykinės išpa klausimai turėtų būti pavesti vi- $8.00 ar $9.00 dolerius į savaitę; rios mes nepažinojom,, nei tos ša- šešetas nesuaugusių vaikų; žmo-{tūlų priežaščių grįžti savo tė
suomet paturėti Lenkus, kurie žinties atlikimą. Kam tai išro, „
, , i.
i- •
, • . , • , . sų nariu balsavimui, o ne seime abelnai apskaitant visus metus, bes papročių, nei būdo, gyvenimo na sveika; naktimis ji viešbučrno- vynėn privalot turėti omeny se
profamzuoja bažnyčią, naudoda- do sunkiu jungu, lai toks | kata.
..
nn 1
. . . .
.
-v
m- 1
suvažiavusių keletos desetkų at- pareina 1 savaitę tik $7.00 dole- ir 1.1, toji šalis yra šalis “In- se aslas plauna — vaikučiai atė- kančius daiktus:
miem jąja smarkiausiam Lietu- likiską draugiją nesiraso. Niekas ,
, J
. , .,
• o__
stovų, kurie nei laiko pakanka- riai, o šeimynoje randasi 8 asme- dustrijos ir pramonės!” ir čion ję iš mokyklos laikraščius parjain nekliudo ieškoti vienaminčių
vių lenkinimui.”
mai neturi tų klausimų nuodug- nįs, tad kokį gyvenimą gali tas atvykę iki šiol nesusigriebiam ir davinėja. Jo šeimynos gyvenime, a) Būk taupus, blaivas ir da
Toliau randame mes straipsnį *r 811
organizuoties kitokiais niau išgvildenti ir nežino, kaip di- žmogus turėti. Nusisamdo name- gužinėjam
tamsumoje
užtiš- nežiūrint, kad amžinas ligonis bok neprarasti sveikatos, nes čia
apie Lietuvių Kataliką kongresą pamatais. Doras žmogus nesi- džiuma narių į juos žiūrės. Per ]į kuopigiausį" be jokio patogu- tomis akimis ir
nenorim pa- stTiboj'e, yra ant sienos neniato- miestuose visai kitokia gyvenj
dengs veidmainiška kauke ir ne
Snv. Valstijose.
organą paduodant kokį naują mo. Stogas kiauras, sienos išpu matyti, kas dedasi aplink mus momis raidėmis parašyta “Lai- mas, negu kaime.
Piumliftiia skvrinie “eclios” ištars kreivai priesaikos žodžiy.
- • vanduo
, puse
’ . pėdos
.,
t agni mus ssyriuje
ecnus
.
.
klausima reikėtų pirma plačiai• vę, rūsyje
ir laiką tik gaišiname ant nepa- mė!” Vaikai gerai mokinasi ir
ta korespondencijų
koresnondenciiu ral 8ah
tlk niekšai. Jeigu ir. ___
'
tx_____ taip matuotų svajonių ir sapnų, o į sveiki, linksmai auga, prisipra- b) Išmok tos šalies kalbos —«
randame keletą
suprantamai
išaiškinti to su- Klausimas, ar tas žmogus
iš Lietuvos tarp kitko apie nelai- kas jau draugijoje būdamas, per- manimo naudingumą, o paskui jį mėgsta, ar jis priverstas taip gv- realinį gyvenimų nepasistengiam tina prie verteivystės ir už ke- nepaniekindanias savos.
mingo kauniškio Garnio” pa- mainė savo katalikiškas nuomo- paleisti balsavimui. Įvedus tokių venti? Kad biednas, tai ir dur- praregėti — neišmušam šviesos lėtos metų, užtikrinu, važinės au- e) Čia šalis pramonės, vert ei
baudų. Is visų šitų žinių auto- nes į aisvamarus as, a jeigu ^vark
paįjg narįaį dauginus nas; turtuoliai moka mums pa- langelio savo kaktose.
tomobiliais; tad ir jie gal bus vystės, tad griebkis amato, meno,
ssophile’ as daro tokių
gerbia dorų ir sąžinę, turi pa susipažintų
/
rius p. Russophile
su pačiu susivieni- mokyti, ale nemoka mums už darpaskaityti paskui skriaudikais, ar pramonės kaip greit gali.
išvadų: “Rusų valdžia toli gražu ti draugijos pamatų —° i.*!'„T?;*.'!
jimu,
išmoktu
daugiaus
svarstybų
tinkamos
algos
užmokėti,
išnaudotojais ir 1.1.
,.
v
......
konstitu- ^mU’
d) lapk sios sakes piliečiu tr
neieško Fpriemonių- 1^pririšti B
.,
. . . . . . , i*iy*vi
rūpinties jo reikalais, gero- Atsakymas p. Kl. B. iš PliilaTikras atsitikimas privalo tadalyvauk su gyvu atsidėjimu po
savęs Lietuvių tautą, visuomet cU°s- !egi, urie
a a*
0 Ve ir 1.1. Kada visi nariai gėrei delpliia, Pa. Kad ir ne mano sry- mistai suteikti progų pamatyti
ištikimą, atbulai, tarytum viską 'arf 0
1S?aZ1”. a. ie ,a’ supras susivien. naudų, tada ne- tyje šis “Soeialis klausimas”, bet “Kas kaltas?” Dvidešimt penki
Patartina įsigilinti į šį būdų litikoje, nes tavo balsas yra ga
daro įkvėpti jai neapykanta. Rei- P viau ata i y ę šmeižia ir me gunku btJg pagerįnti) pataisyti ar gerai pažinodamas sąlygas gyve- metai atgal Brazilijos vyriausy- išėjimo ir pagerinimo gyvenimo: lingesnis už aštrinusį kardų.
kia spėti, kad tai tik laikinės ina> tie vei ia aip m ai avies įvyk<jjnbį kokį klausima, lies ta- nimo Amerikos lietuvio, tuom tar- bė nutarė užkolonizupti vieną iš
________________ _______
klaidos dabartinio Kauno guber- ai ni pn-si
'į.
J18* 1°° du patįs nariai to reikalaus.
pu atsakau: — Neužsiganėdimas turtingiausių provincijų savo vieš- _
natoriaus, kuris paikai griauna Inaza e °» a Pas a a 1 118 ’K
vj8UOĮįnu balsavimu ren- savo padėjimu — yra tai pirmas patystes, tam tikslui pasiuntė į M
visas tas simpatijas prie Rusijos, 810 ga ?^rm,afa. . U'°j r®’f*iama kant centro valdybų pasidarytų žingsnis, vedantis prie gausesnio Europa pasiuntinius; jie turėjo ¥
kurias pagimdė tenai išmintingas f onios 1 a 81 * 5^ 7*
J. didesnė agitacija. Matome, kad ir tikslesnio gyvenimo. Reikia surasti šeimynas, kurios yra bie- į
jo pirmtakūno (Veriovkino) vai- 8?> nrl9 ure
1 P 8
centro viršininkų vietas užimti tk atsargiai, sumaniai permaty- duolių ir norėtų pagerinti savo į
visos kataliko mintįs, kalbos ir v.
. v.
dymas.
,darbai.
. . -rr
j
1
i
i-i
-1
,
v
šiandiena
norinčių
yra. Centro ti savo ateitį, ir užsiduoti sau gyvenimo būvį. Brazilijos vyriauVardo katalikiško nebeuz
centelių išmesti, kolaik save geŠis Annahų
sąsiųvinys yra
, .. , . viršininkai, norėdami užimti vie- klausima visada ir visur ant kiek- sybe žadėjo jas iš Hamburgo
KAS KALTAS KAD PINIGŲ ,<(nt(
dar
ir tuo žymus, jog apskelbia an•
1 ^as> kiekvienas pasistengtų ką pa- vieno žingsnio. Pavyzdžiui: Is- savu garlaiviui nusivežti veltųo
nziuzii
^roKai apsvaigina, o tada gi, kada
duokite
katalikiškų
gyvenimą,
elKiekvienas
žmogus
rūpinas
pa-ijau
atsisveikino su sveiku protekieta apie tautiniai-bažnytinius
.....
. rašyti į organų ir 1.1. Atminkime, troškęs nuo sunkaus darbo iš- Brazilijon ir kiekvienai šeimynai
■antikius ir nori išaiškinti, kokių
lai Pas araJal nuomonei
tokia tvarka galima bus ve- gersiu alaus stiklų, kitų, tretį ir duoti veltui 360 akrų žemės ir vi- Serinti savo būvį, rūpinas, ydant ,lin, tai jam doleris ne pinigas*
rolę tanių atgimime lošia Vatika- i81f?ak'.jus, mes įstengsime
įvedug piktai priverstinų or- taip pradėsiu daryti kas dienų, sus reikalingus žemdirbystei pa- 8*° Pasaūlio vargai ir rūpesniai {vienas paskui kito lekia iš kišenės
nas. Lietuviams ir gudams būti- me^ V1. ua pažinti ir įas irti. n ganQ
jęas jink organo — tad prie ko prieisiu? Nugi laikui dargus — be to žadėjo suteikti tfliP labai jo nekankintų. Vienu skambėdamas ant aukuro karalio
nai reikia pasinaudoti šia “Aunavel
ma81? iavpe ti pa o ,
klausimų apsvarstykime ge- bėgant inprasiu ir tapsiu girtuok- per čielūs metus ganėtinai maisto žodžiu sakant, žmogus ieško lai- alkolio “baro”. Koliak gi pa
lių” ankieta iškėlimui aikštėn vi- Pa 0
pasiten įname
raį jr kuopų susirinkimuose visi lis. Kuom gi troškulį užgesyti? prasimaitinimui ir sėklos, kol far- ,n^8 an^ aj° Pasaull°» nors žino-.skutulis doleriukas neišskambėjv
sų lenkų nedorybių daromų mū- orrna- J,na 1 aznycių, at įe .1 rejkaiailkime) kad nuo ateinan- Geriausiai tyru vandeniu. Tavo meris nesulauks užaugimo vaisių. me’
visuotinos arba visiškos dš kišenės, tolaik gerai jam, gerai
velykinę
—
na,
tai
ir
geras
kasų bažnyčiose
.
čio seimo priverstinas organas in- sąžinė tai sakys, tad ir daryk. Brazilijos vyriausybė kų prižade- lalm^8 mes čia nesurasime, nes.ir tiems, kurie randasi smuklėje,
Mes neabejojame, jog Tautų Sų- tallba8- C paskui tegul sau nors
. gaJę Nepamirškime, kad Blaivus žmogus daugiau darbo jo tai ir išpildė — paženklintoje vi8i8ka laimė — aname pasaulyje nes jis be abejonės dabar jaučiasi
jungos organo balsų išgirsti turės “Kelelvlua
8,1 Hakemis pla- reikalaudami •šio sumanymo įvyk- padaro, rečiau suserga, o dar re- dienoje 800 šeimynų atvyko Ham- —
—
1................................
.... ir perka
ran^ase.
Bet, vienok viltis tosjtvirtn
ir turtingu, tadgi
plačioji Europos nuomonė ir at. tina, arba streiką Bažnyčioj orga dinimo, mes nenuskriausime ne- čiau susižeidžia. Ir nematomai burgan visus čielybėj, ir laimiu- dalinės laimės ir savo būvio pa- .svaiginamus gėrimus visiems ir
kreips keno prider akis į mus. nizuoja. Taip buvo vietomis lig norinčių imti, bet teiksime jiems atneša didelę naudų netik sau, bet gai nusivežė ir apdalino žeme, šė- gerinimo tūkstančius lietuvių pa- ragina juos gerti; geria visi ir
1. i. b. šiol. Bet taip visuomet būti ne gerovę, nes kiekvienas žmogus, ir visuomenei, kiti darbininkai, tromis, sėklomis padargais jr viliojo į šią platų Amerikos pa dainuoja: “Sveikas — dėka
gali.
duok arielkos, uždėk sūrio ant
kuria rūpinas ateitimi, gerove — matydami tave blaivų daugiau pa- maistu. Tarp tųjų šeimynų dau- saulbJauni vaikinai, dailios
torielkos
”. Bet girtuoklių meivisokiems
ir
nereikalingiems
tikjėgiantį
nuveikti
pripuolamo
tau
giausiai
buvo
lenku
ir
vokiečių,
mergaitės,
o
taipgi
ir
čielos
šeiLAUKAS Į REDAKCIJĄ.
Be
kitko
kiekvienai
šeimynai
m
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n0H
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viską,
ką
tik
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nesitensia, ji yra nepaslams išleidžia dešimtis dolerių, darbo, pradės sekti tavo pėdomis.
Gerbiamoji Redakcija! Šiuomi
padnota po du maišu šebalbonų.
gyvulius, rakandus ant ga- Įstovi ir bežiūrint virsta į bar
tai kodelgi jis pats sau ir savo
kreipiuos į jus ydant teiktumėtės
• Vieną maišą jie turėjo sunaudoti 1° *r
brangią žemelę ir susi- nius, nesutikimus, o kartais tai
šeimynos gerovei per metus ne-'
paaiškint, ar męs lietuviai, ge DEL PIRMOJO SKYRIAUS gali paskirti 50 centui? Daugiaus Bntų labai pageidaujama, kad pasėjimui, o iš kito maišo vai- gyl®bę savo vaikučius, atsisvei- ir neapsieina be to, kad vienus
rai suprantame kat. tikėjimo da
APDRAUDOS.
apsišvietusių narių ir šiandien Tamista atsilankytumei tankiai gyti. Lenkas valgė ir dejavo, gai- kino su gentimis, pažįstamais ir antram pakanšio nepasmailmtų,
lykus, taip elgdamiesi?
No- 5-tame “Draugo p. I-as turbūt nerasime nei vieno, kuris stubon tokio biedulio ir suramin- lėdamas išsilgęs savo “Ojezyz- leidosi per platų vandenyną tos arba šnervių neatbukintų. Alko
Šiandien turime daug tokių tilpo straipsnis “Mūsų susivieni- neskaitytų organo. Taigi dau- tumei, nurodydamas išėjimo ta- nos”, o vokietis, išbadęs žemę laimės ieškotų. Įsėdo j garlaivį lio vergas negana to, ką jis ir jo
katalikiškų draugijų, kurios jau jimas”. P. F-as, kalbėdamas apie ginus susipratusieji nariai kuopų kelį iš to taip baisaus padėjimo, tuojaus pasodino šebelbonus. Lai- *r pla,,kė svajodami apie laimin- sėbrai prageria, bet taip pat ne
yra panaikinę, o kitos tik ruošiasi mus susivien. nurodo jame kai- susirinkimuose turėtų aiškinti ki- Darykite tankius visuomeniškus kui bėgant pas vokietį pradėjo R4 ateitį, bet nežinojo vargšai kas mažai centelių ir išblaško. 0 jei
panaikinti iš savo įstatą paragra- kurias silpnesnes dalis, kurios tiems skaitymo vertę ir ką žmo- susirinkimus ir užprašykit į tuo- dygti šebelbonai ir kada jis bai- J? lankia; nežinojo, jog vietoj gu dar kas užsiliko kišenruje, tai
fus, prisakančius savo nariams organizacijai neduoda tinkamos gus ingija, skaitydamas laikraš sius susirinkimus sumanius kalbė- gė valgyti paskirtą maišą, tai laimės atras nelaimę, vietoj tur- tais pasinaudoja gatvių valkatos,
atlikti išpažintį pagal Bažnyčios . naudos. Ragina
nebus sunku,.tojus, paduodant jiems tematąs pasėtieji šebelbonai jau brendo.
_
.jas _pataisyti,
... čius.
— Tai atsiekti
--------------------------datirs skurdą, vietoj sveika- kurie iškrauto jų kišenius be jo
yaakymą nors vieną sykį į .metus, patobulinti, pastatyti ant tvir- jei tik mes visi stengsimės tai1— kaip tai: “iš sveikatos srities, Lenkas, suvalgęs tą maišą ir dar tos iQgy8 lig$ ir an^ galo kara- kio pasipriešinimo. Baisu ir pabet vardą palieka katalikiiką. tesnio pamato. Pirmučiausiai p. vykdinti.
Taz pati narys.
iš pramonės, iš amatų — žodžiu'nei nemanydamas pradėti sodin- l™8 alkolis pasiuns juos po žiau- mislyti kiek tai sunkiai uždirbto
Pavyzdžiui draugija N. N. į- p.ftg suranda negerai sutvarkyjudinkit
dalgiu. Teisybė iš pinigo praleidžiama ant svaigina
jndinkit visus
visus gyvenimo
gyvenimo klausiklansi- ti šebelbonus, pradėjo valgyti ir
dalies
ir
tai,
kad atsiranda žmo- mų gėrimų, išmėtomą ant kara
steigta ant grynai katalikiškų pa- tug I-mojo skyriaus mokesnius Spauzdindami p. To Paties Na- mus, veskit rimtas diskusijas,
kitą maišą
Daugumas
matų, ir reikalaujanti neatbūti' esanti per maža metinė mokesnis rio atsiliepimą
_____ _____________
w______
r
Km atsitiko. Lenkas suvalgęs n*’l> kurie čia pagerin savo būvį, lio alkolio aukuro.
Susivienijimo
*rei- __
Aš_______
mačiau__________
stubą, kur ___
šeimynai išpildymo ketvirto Bažnyčios $2.00 ir už tokią mokesnį per di- krflais, prašomą, ir kitų išreikšti ninkas, būdamas pats ketvirtas ir antrą maišą pradėjo badėti ir het ta* yra t’e įmonės, kurie nesi nesusipratėlių išsikalbinėjo, kad
įsakymo; atsiradus apie keletą delė pomirtinė $150.00.
i nuomones, kaip geriau sutvar- (4-tas), uždirba po $25.00 dole- ejo pas kaimyną vokietį skolinti, ^no<^a "«ves pavergti po intekme jie nedaug prageną. Daleiskiaa
“laisvės mylėtojų” ėmė ir atKad p. F-as tame turi tikrą kius ir gyvesniu padarius mūsų rius į savaitę ir vienok jo stuba bet gudrus vokietis sako jam: svaiginamų gėrimų, kurie saugo- kad ir nedaug, bet vienok jeigu
metė pildymą minėtojo įsakymo tiesą, tai rodos niekas apie tai ir susivienijimą. Čia atkreipiame panAŠi į laužą — nešvari, ap nori valgyti — na gerai, broluži, jasi smuklių ir girtuoklių, kurie tankiai tai atsikartoja, tai botai esą jungas, baudžiava, kurią ginčyties nenorės. Mes žinome, tik narių domą, kad naujų mo- leista, nešluota, neplauta. Ir aš tau duosiu valgyti, bet užtat blaivai ir dorai gyvena — žmo abejonės iš to nedaug pasidaro
Beniaus mūsų tėvai Lietuvoje vil- kad I-mojo skyriaus nariai be^kesnių, pagal amžiaus, I-ojo sky- mačiau stabas, kur ieimyninkas j tu man turi padirbėti — Čia va, nės tvirto būdo. Alus, degtinė ir didelis pinigas. Jeigu gi žmogus
kę, o čia jau josios negali būti. veik nei vienas negali įmokėti riaus apdraudoje (150 dol.) ga- yra pats septintas ar aštuntas ir šį medį nukirsk, šį kelmą išrauk kiti svaiginantieji gėrimai gana išgers svaiginamų gėrimų kasdien
iBet kas svarbiausia, kad tie pa savo pomirtinės, kiek jam yra iš- įima būtų reikalauti tik iš nau- uždirba $10.00 dolerių j savaitę — j— o užtat aš tau duosiu saują brangiai atsieina, tadgi nemažai .tik už 15c. tai priskaitant 4 nuo
tįs priešininkai to Bažnyčiom įsa- mokama mirus išskiriant prisira- jai įstojančiųjų. Senieji galėtų ir užėjus jo afnbon nesinori išeiti; šebelbonų. Ką darė lenkas! Nu vargiui alkolio vergui prisieta gjintį per vienus metus pragers
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Sveikatos Skyrius.
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$54.75, o bėgije 25 metų pinigas
pasidaugįs iki $2053.12, tai tiek
pinigu alkolio vergas praleistų
gerdamas po truputi kasdien. Tai
štai ir nedaug! Bet argi tik 15c.
kasdien praleidžiama T Kasdieniuis patirimas rodo, jog svaigalų
mylėtojas prageria viską, ką tik
uždirba. Net yra ir tokių neinažai, kuriems neužtenka savo už-

Tame kongrese nebūta nė žodelio užgaunančio Katalikus. Tėvas Murphy iš Texas valstijos
sutramdė * Kataliku intariinus
taip lengvai, kaip karštis sutirpdo ledus. Savo viešoje kglboje jis
etai ką ištarė: “uestiprinklte kata
likų intarimo. Jus reikalaujate
mūsų; mes reikalaujame jūsų. Iš
tikimasis katalikas niekuomet

užlaikimą ir valgį užsimokėti. O
ateitis, senatvė ir blogi laikai, tai
tokiems ponams negalvoj. Daugelis yra tokių ir iš mūsiškių, kurie sunkius darbus atlieka ir už
tą gerą užmokėsiu gauna, o dar

talikų Bažnyčia, tiktai Amerikos
smuklė.
katalikai, kurie dalyvavo
tHllle kongrese buvo: Tėvas Juozapas McNamee, kuris nepriima
bažnyčiai aukų daromų smukli-

.Vasario (Feb'.) 19, 1914 m.

Apgarsinimai.

Taparauskas, Juozapas Sviatykas,
ganas išgirdo greičiau, negu Liet.
ANT PARDAVIMO.
L. I. B. ineigos
frank. Juozapas Masavičia, po $1.00.
atstovų skundus Petrapilės Dū 1913 m.
Pardavimui
barzdaskutykto
VISIEMS.
Gabrijelius
Gobia,
Aleksandra
moje. Keista,o vienok taip yra!
(barber
shop).
Tik
viena lietuviiSausis 6, 58-ta kp. S. L. R.
P.
John
S.
Holly
iš
McAdoo,
L. I. B. neįstengdamas atspauska visame mieste. Vieta per 3 nu
Amr. per Radauską 25.00
Kazimieras Pipiras, Dominikas Pa- teisingai nusprendė mūsų spe- išdirbta. Savininkas važiuoja A
dinti skyrium
visos
Lietuv.
i 18 Seiniškiai per
“Annlių” dalies, išleido skyrium
. P. Bielskį ............. 42.70 Daraška, Valerijonas Milaševi- Icinliskumą, kuris daug metų jau |lietu|Vą nepraleiskite progos. Ra
brošuroj tik Jakšto straipsnį
i 23 P. Leonas^......... 26.50, čius, Franciškus Savičius, Anta-j Kerai žinomas mūsų šeimynoms. -yk arba atvažiuok pas Fr. Kui
■j nas Labanauskas,/Kostantas Ber- Jį“ rašo: “Aš gavau tamstų pui- luika, 154 Manchester st., Man“Lituaniens et Polonaia”
i 17 Dr. “Vienybė”
Londone ................ 25.00 notas, Silvestras Petkevičius, Vin-j^ius kalendorius už kuriuos nuo- cjiCater( jį. H.
L. I. B. rūpesnių buvo pristai — P. Šcinskienė ... 5.00 cas Klimaitis, Petras Tvarijonas, širdžiai ačiū. Aš noriu pridėti, (7.3.9)
: 18 P. G. S................ 50.00 Kostancija Matuliukė Karolis kad Trinerio karčiojo vyno elik-į____________________ *
Ant pardavimo lietuviška bučernė.
i 23 Per “Viltį” .. 583.60 Romaškevičius, Apolionija Jeruš- syras yra labai geras visose Ii- Geroj
lietuvii) apgyventoje vietoje. Vis
kevičiutė,
Ona
Gailiunukė,
Vikir
suteikia
gerą
apetitą.
Tas
i 25 Bartošievičius iš
kas gerai pagal naujausios mados įtaikiekvienuose
Jie vei and .................. 15.00 toras Šernas, Juozapas Rastienis, vaistas turi_ rasties
• ,
...
syta. Savininkas išvažiuoja į Lietuva.
kongreso atskaitose (compte renJustinas Brazauskas, Kazįmieras namuose. Turi būti rodijamas ^orintįs pirktie atsišaukite
du No. 62, (žiūr “Viltį” 1913 m. Balandis 2 Šv. Jurgio ir Šv.
Žukauskas, Ona Sviatykienė, po kiekvienam sergančiam, nes jis vi g0” administraciją (įsoo W. 46tk
Kazimiero dr-jos per J. S
arba “Annales dės Nationalisiems
Jūsų
6. 7, 8, «.
Vasiliauską ................ 25.00 50 centų Povilas Bernotas 30e. rr
« »»naudingas.
m ■
. .. Jolm
• n S. streot).
tęs” No. 7 — 10).
Petras Viežievičius, Katre Vai- Holly . Tai nėra abejones, kad
Bene svarbiausiu IX I. B. dar- Balandis 5 L Montvila iš
nauskiutė, Vincas Kardelis, Onie- tas vaistas yra naudingas kiek- FARMOS!
FARMOS!
bu atliktu 1913 m. vra DeklaraciCleveland ................ 15.00

ir brangiau uz akerį. Turiu daugynatvė arba juoda diena neaplenks tvėrimo ir jiegos; J. F. Teisėjas, kėsinimą ant Lietuvos. Ši dėk- Balandis
kas 30 Kuu- Neveraus- 66 75 nas Rastis, Juozapas Laučkus, dr silpnumo dirgsnių vartok Tri- bę žemes dar neišdirbtos. Apielinkf
mūsų nei vieno, tadgi ar ne laikas kurįs pįriniau buvo išleidėjas Ka- laraeija apskelbta visuose EuroJustynas Gobis, po 25 centus, nerio Linimentą.
į lietuviais apgyventa, žeme lygi derbūtų pažvelgti į savo ateitį blai- talikų blaivybės laikraščio, užvar- pos laikraščiuose dar kartą paro- Ceguž. 10 Kun. Lietuvninkas,
Jonas Stasiunaitis 20c. Jurgis ___________________________ ‘bnga. Parduodu visokio didumo plovomis akimis ir apsvarstyti blai- dinto «The indeX” - rodyklė; dė pasauliui skirtumą tarp Lietu- „
"L............., K ’ ~ Zubri8 Antanas Kemežis Anta
| tais. Kaina nuo $9 iki $25 už akerį.
RAČIŪNO KELIONA PO
i Parduodu ant visokių išmokėjimo ižVU protu, k, gero suteikia uuun, j. p. c„„„eeu, kuris daro paakai.
i, Leukę, kurie nesidrovėjo
TruktaM, p0
LIETUVĄ.
lygų, kokių tik kas nori.
Kožna*
avatgalat - o perkratę savo pra-tas prieS „.„Miuinky Sgjttng,; Uė8yti8
mtt,„ tauto8 teiaiv.
“0'!1I0 °° 10 centų. Amilija Cerniauska,
.
c
Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės!«ali Pa8iimti *eros žemes koki 40 ak*
eiti pamatysime, jog nieko kito, Ponia Kątarina Gebhartd organi- Neprošalį bus pastebėjus, kad ši Ge8u'( 15 Per kun- KauPa
n- Jedviga Jakociute po 5 centus. T . .
„ T. .
. ,
rų, kad tik turintis nors $50 įmokaip tik ligas, paniekinimus, ne- zatorė Katalikių Moterų JMaivy- L. I. B. deklaracija drąsiai ap-’
(‘‘Draugo” red
' Mikolas Raškevičius 3 —
- Lietuvos?
Pa-;kėiimui
. 0 likusia
sumaišmokit!
cali išmok4tl
Centus.
----------- ---Lietuva
---- . Tjodomuose
r.~ ikėjimui,
o likusią
sumą gali
veksluose jau Amerikoje. Pir-, ka(j įr per g ar per
metų mažais
turtą, nesutikimus šelmiuose ir tt. ,,ės Unijos Ohio valstijoje; Tėvas skelbdama visam pasauliui, jog Ge*už 29 per “šaBinį” ••• 29-30
mu kartu Lietuvos judėjimas gy- mokesniais. Kas tuojau moka duodftr
vienu žodžiu sakant, girtybė yra Kubaeki, pirmininkas Lenkų Pil- LietUva, reikalauja Autonomijos, Biepos 2
Neverauskas 66 .25 Iš y*®° $117.03.
us įsiusRi
i„
niun ,vuose
VUQge paV
eiksluose mūsų
histori- me 5 nuošimtį pigiaus. Atvažiuok
sėkla viso blogo ant žemes. nosios Blaivybės Unijos Amęriko- bet pažymėdama, kad ji prie to Liepos 15 A- D- « K- F«- ‘ k. ,migai,q ne, iqu
paveiksluose
mū
ateiti
ant
šio tu°j Pavasariui atėJus » 8alėsi P“iT.dgi matydami kokia.
je, ir
laikraitelio “Ca- eisianti tetai,, o „c maišto kritu,
»•
eehaterėj dar norėt,; galėt, au>j'
' rinkti kuogeriausią farmą, pagal savo
padaro avatgalat pasauliui ir tau- tliolics and Prohibition” Tėvas žymiai pagerino
natrerino santikius Rusų
Rusu
4 ............................
2-,0 0° j koti ...„tai..___
perstatymo,
pažvelgti
1
savo &im-' norOi
paa mane atvažiavęs galio!
„
z
tautiškiems namams.
- . • tai, užkirskim kelią tai girtuoklia- Zurcher.
tinį
kraštą,
kurį
apleidot.
Nekar'
prabūti kelias dienas ant mano for
su TLietuviais.
, Liepos 19 Kun. “Draugiją
_
.
. .
. I
(Kun Dambr)............. 40.00 Mūsų adresas:
vinilo epidemijai. Kada tai išsi
tą apgailaujam mūsų paliktos mos ir išsirinkti gerą žemę. PribnRafolas Kandrotas,
- Politikos žinių nepakanka P«- L,
24 Kun Vyšniauskas 132.50
Tėyynės. Daugumas sako: “trok- v?s i Peacock, Mich. tuoj telefonook
pildė, be abejo pasijusime laimin
rodymu, taut.ni, teianj Lietuvai, Lapkritis M Km Propolopis
69 Manchester st., Manchester, šta mano širdis dar kartą LietUh 'man- kad P”buvai’ 0 aš “tvažiooota
gesniais. Kovai su girtuokliavi
Tautiškoji Kova.
kur. ik, šiol buvo visiškai uzrair-l
R p R
8U automobiliu jums paimsiu ir
N. H.
mu yra blaivininkų tvėremos kuovą pama y ^....
.
[važiosiu po visokias farmas ir girines
Svaigalų pardavėjai stengiasi šta, reikia prirodyti, kad mūsų T ,ut/J
f
, . ... tauta
’ turi. nemaža
1
....
SteponaviPamatę prieš savo akis vaizdą, įemeg kurias aš turiu savo globoje i»
pos, tadgi kiekvienas lietuvis yra atvį......
rk.£įaį par0(,jytį v.
Vokietijos
gėrybių meno, Lapkritis
.. T 16t Kun.
r i m* '
pageidaujamas ydant priSira»y,, ,m
r)a,„ai sako.
knriM
J
eina L,I. B. leidimus
9.00 Kairūkščio sumanymui pažadė- perstatantį Lietuvoje gyvenan- [jei tiks pirksi ir busime kaimynais,
, narius ir prikalbint, kilus prisi-1
VokWiai alaug gėrikai
bendra
yisM
Qs LaptaUs 29 J Varnas . 15 00 j° Paauk°ri No. 23, 24, 25 kujn. čius mūsų likusius brolius ir sesu-ĮRa®yk ant žemiau paduoto adreso gaarašyti, nes » to priairasuuo kiek- njekad nepa8igeriti ir toUiuo ba.
p L ,
jOruodm 3 per Vilt, . 64 65 U- Petkus, Maspeth, N. Y. “Sau- tes bei senelius, pamiršim savo si kny«ut*> kain* aP^^™4 »
.
,
....
.
. kohomios mapą dovanai. Adresuok:
* ’------- *“~
80 00 lei”, “Žiburiui” ir “Rytui” po ,kartųjį
vienas narys
nemažai ,nau- du
, ragina prie alaus gėrimo v;
• 1tap0 suruošta paskaita
, .x <<«
kasdieninį gyvenimą iri
; apturi
.....
ki- niu
Eco- Gruodis 26 per Viltį
____
100
r.,
jeigu
tas
sumanymas
įvyks.
ANTON KIEDIS,
dos. Beveik prie kiekvienos kuo-'..
, . *_ .
_. ,
nevienam
užžibės ant veido'
,
...... .. tus.
le dės Hautes Etudes Sociales
Viso 1913 m.
$1765.80 ’
pos vra knygynėlis, kunomi gali
. ,r , . ...
, , .
j.
z x ,
Peacock, Lake County, MicK
džiaugsmo spindulys.
j x- • •
• • x j • x i • O ištikrųju Vokietija yra labai apie lietuvių liaudies dailę (atsk.
naudotis visi nariai, tadgi tą lai-,
,.
• , •
x •
v
x
x
, ,,v
Klaidų atitaisymas.
Į Paveikslus rodant aš pats apie
-v , .
, • xv apsunkinta svaigalais; taip ap- bus atspausdinta,
Annalese )
L. I. B. išlaidos
ką, kuri praleistų smuklėje, gali r
°
xu-s x T T
xPraeitame (7) “Draugo” nu- juos publikai ir aiškysiu. Pa- ' TEATRĄ RENGIATE?
,.
. ...
v • t. sunkinta, kad net pati valdžia Maža to, L. I. B. gelbsti garsiam
meryje padarytos šios, būtinai veikslus rodys gabus mašinos ope-1
suvartoti savo ir kitu apšvieti...
*,
.
.’ . .
, . T
•
1913
Jeigu rengsite teat5 Aplinkr apt raS
mui . Iš anksto galiam, spėti jog P"4*?0 t.irini“ dalyk,} f*0’':. 0 kompozitoriui Sylyio Lazzari auatitaisytinos
klaidos:
ratorius
p.
J.
M.
Danielius,
kuris'
rv,
reikes tam tikrų
neseniai Imperijos arba Valdžios taisyti ir pastatyti Lietuv. operą
maš.............................. 12.50 1) Redakcijos pastaboje, pava- ilgą laiką prie to praktikavosi.'
palaiminti bus tie namai, kuriuo- . - .
rr
.• » <<
draupanų. Drapanos
. x • v x ,•
j
• i Sveikatos Prievaizda išleido se- (hbrette Kayzerlin o
Pav:asa- Sausis 1-31 Krasos ir rašt.
dintoje, “Irgi streikas” yra iš-Į Apart šių vaizdelių bus persta- Į
se vietoj butelių su degtine ir alų- ,
.
.. A
-x • x- x t
•
,
pirkti atsieina labai
. ..
,
-ii kantį mamfesta, užtvirtinta Im- no auka ) Paryžiaus operoj.
rni pasirodjs geros knygos ir laik.*
.
t_:__
:x
c
išlaidos
....................
14.75
spauzdintas
toksai
sakinys:
“
Anttyta
visoki
vasaros
laukų
darbai
brangiai. Dėltogi no
perijos Edukacijos (auklėjimo) Jeigu šiandien iš kafedrų Sorraščiai.
Kun. A. Briska.
Vasaris 28 Krasos ir rašt.
ra principo klaida — tai organi- Lietuvoje.
riu pranešti, kad aš esu atsto
Ministerio, kuiris įsakyta iška- bonnos, Ecoles dės Sciences pobinti viešose vietose,
ir
kuris
litiąues,
Ecole
Huates
Etudes
soJJ'
“
.
s™
“
“
”
^jo
gi
Sekantis
mūsų
vakarai
su
pavas:
— Hooker-Howe Costums
vi
štai
kaip
skamba:
ciales,
Paryžiuje
skamba
retkar-,
v
5
'
Q
™
pnneipo
“
*
.
i
ve
Į^
s
ro
y
“
u
buS:
.
Co. Kurie rendavoja visokius tam
SVARBUS ŽODŽIAI TENNES- §įaį kaįp
retkarSEE VALSTIJOS GUBERNA- j Neduokįte jūsų vaikams nei čia Lietuvos vardas, tai vis nebe „ S°m. “
’ 7’’ 75°'tai oreanizavnnas
Bažnyčioje; Nedėlios vakare vasario 22 d., tikusios drapanos ir kittokios,
streiko” (kalbama apie Philadel- Girardville Opera House, Girard- daiktus dėl teatru, balių, parodo, į
TORIAUS,
1010 novas
trasos ir rasi
mažiausio lašelio ____
vyno, nei 1la- x.-.itūlo TL. TI. T>
B. _____
nuopelno.
1913
išlaidos....... . . ............ 11.25 phijos šv. Jurgio parapijonų strei- ville, Pa. Įžanga 25c, 35c. vai šokiu t. t. Su visais tam. panagi
Kuris pats pripažįsta savo klai geiį0 alaus, nei lašelio spiritų, m. bėgije nemaža vietos savo kur- Baiandis 1-30* Krasos ir rašt
ką).
kams 10c. Duris atsidaris nuo 7 šiais reikalais kreipkities prie
dą kaslink svaigalų.
Kodel?
suose pašventė
Lietuvai prof
išlaidos
........
.
...............
8.00
2)
Pastaboje
apie
žurnalą
vai., prasidės 8:15 vai.
savo tautiečio, kuris geriau su
Ex-Qubernatorius Valstijos Ten- Nes alkolis kiekviename pa- Seignobos, Rene, Pinon, ir k.
.’Geguž. 27 Spec. num. “Anna“
Veidrodį
”
yra
sakinys:
“
...taip-j
Ketvergo
ir
Pėtnyčios
vak.,
vapras
ir išpildys tamistų norus.
nessee aiškindamas savo atvirti- vidale net ir po mažiausiai šutei- Tai tiek maždaug buvo pernai
I lių” (5—6) apie Liet. išpat nėra baimės, kad net ir tikri sario 26 ir 27 d., Bačkausko sa Kataliogą prisiųnčiame dykai.
mą iš smuklių advokato į smuk kįamas įžeidžia kūdikius. Kokiuo atlikta L. I. B. Lietuvos naudai!,
, .,
cnn nn • x ix •
x
i
*
• i... ,, ,
«-x t. tlili uždraudėją (pr.hibieij.nifr bl,dn, Pirma _ Stt,.iko jlf gam. K.s gi manom, veikti ateitiji L
-įjj
’
™‘l7
JONAS J.
RAMANAUSKAI
tomis norėta pasakyti”. Turėjo 25 ir 35c., vaik. 10c
tą), štai ką yra pasakęs:” Savo tįnį įr protinį išsivystymą. Ant- L. I. B., kurio nauda mūsų tė
P.
O.
Bos
58,
Montello, Mass.
gi būti: “....taip kad nėra bai Nedėlioję, kovo 1 d. du persta
gyvenime regėjau kaip alkoliz_ svaigalų vartojimai uztrau- vynei jau turėjo progos aPkai‘Birželis 15 Kongrese Gandemės. .... ”
tymu — pirmas nuo 1:15 vai. po
mas velka žemyn daugelį mano kja nuilsimą ir iššaukia silpnu- nuoti ir tie, ką buvo priešingi jo
Bruxellej dalyv išl 350 00
pietų, antras nuo 7 vai. vakare,
Telefonai Yardl HO
draugų. Regėjau, kaip jo sopu- mą; negabumą prie mokslo. Tre- įsteigimui, — nesiliaus pildęs sa- gįr«^Įja
Krasos ir rašt
Black
Diamond
Theatre,
kampas
Redakcijos
Atsakymai.
T. SIMENIENE.
lingą ir paslaptingą smūgį kryp- gįa alkolis daro vaikus nepa-vo pareigos, stovėdamas ant sarįg 5g
Oak st., Shenandoah, Pa. Įžan
Lietuviška Akuierka
stantį į mane patį su savo mir- klusniais tėvams. Ketvirta — ai- gybos jos garbės ir naudos, parog i/uf darbus* ant* ras
Ten buvusiam. Ačiū.- Pranešga 25 ir 35c.
Baigusi
moks'ą
pagal Illlnojaus valatijoa teiaaa
tinuojų ir apgaulinguoju šėlimu, koiįs atima miegą ir sužadina dydamas kitoms tautoms jos gar-,
mag
g
kitę dažniau apie vietinių lietuPanedėlio ir utarninko vak.,
Reikale patarnaua' dieną ir nakt{.
nors mano bičiuliai dažnai va- nerviškumą. Penkta — alkolis pa- bingą, praeitį ir vargingą dabar- £|jepog
Krasos ir rašt
įv^ gyvenimą,
Chicago, III.
kovo 2—3 d. Bažnytinėje salėje, 4534 S. Wood St.
dindavo mane tvirtu ir sage- daugina vaikų mirtinumą. šešta tį, išrodydamas kitų tautų pada-;
18 50 J°nui Jag. Tamstos žinute iš
MtCarmel, Pa. Įžanga 25—35c.,
bančiu imti arba neimti svaiga-J— alkolis nusilpnina kūną, arba rytas ir tebedaromas skriaudas, Bugpiutis 18 Dcklarac Sir
iMumeie, Ind. lietuviams neindovaik. 10c.
lų; mačiau užpuolant ant ma- atima jėgą pasipriešinimo ligai. — žodžiu stengsis sutverti VakaGrey’ui atsn
39 50
Parašykie ką nors apie lieSeredos ir ketvergo vak., ko 25,000 Katalogų Dovanai
nęs, nors aš pirmiaus inkalbi- Septinta — padidina ligą. Aš- rų Europoj prielankią Lietuviu
/ j
Krasog ra’gt
tuvius — talpinsime.
vo
4 ir 5 d., Rice salėje, Gilber- Jeigu neturi mano katalogo, ta!
nėjau žmonėms, kad palaikytų tuntą — sužadina nuolatinį troš-, visuomenės nuomonę.
i gp
. .
' _n
prisiųsk už 2 c. pačtinę markę, o aptaišl. (deki. išst..........
ton,
Pa. Įžanga 25 centai.
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriama
svaigalus.
Per mane svaigalai kį,nSj( įr tokiuo būdų padaro žmoviena svarbiausių ir artimiauRugpiutis 25 Bros. Jakšto
rasi visokių
geriausių
Armoniką.
suteikė mano šeimynai neapsa- nės inpratusiais girtuokliais.
siu L. I. B. užduočių yra kun
“Lituan. Polon.” atsp. 150.00
Ieškau savo brolio Vincento Bun- mužikališgų instrumentų.
Istoriškų,
komas kančias. Kuomet priėjau
k. Propolenio veikalo apie “Len- _.
- ,
. ,
‘Motynėlės’ valdybos nariai, dzos. Paeina iš Noliačių kaimos, Maldų ir kitokių knygų, kokios tik
liepto gal., kuomet netekau lo.
kų apaštalavimų Lietuvoj
is- j
„Ul & Pūl„ pa(Jar
p.mi„inlr..
Kun V Varna- Ariogalos par., Kauno gub. Girdė- randasi lietuviškoj kalboj. Gražių
broš.
gikos, o protas nedavė atsaky
leidimas, ydant parodžius pasau
jau gyveno Philadelphijoje, o dabar popierų laiškams
rašyti su puikiais
Lapkrit 1-30 Krasos ir rašt,
1 giris.
nežinau
kur
randasi.
Jis
pats
ar
kiapsiskaitymais
ir
dainomis, su drumo, mečiau į šalį visą nuomonių
liui,
kaip
Lenkai
platino
Lietu

Pranešimai.
išl............. ■.................. 12.50 231 S. 4th str., Brklyn, N. Y. tas duokite žinią šiuo adresu:
kuotais aplink konvertais tužinas 25e.
voj
savo
“
Austąją”
kultūrą.
pasiputimą, visas mintis, ką žmoRaštininkas — Kun. M. A. pan-1
Mrs Marijona Urbonienė,
> tuzinai už $1.00.
Storninkama, anės manytų ar sakytų apie ma- Lietuvių Informacijos Biuro Apy- Veikalas jau išverstas ir spau Gruodis 14 Nykstant, paveiks,
Athol,
Mass.
gentams
parduodu
visokius
ta vorus
626
Cottage
st.,
pask. apie
Liet. laud.
kauskas.
ne. Ėjau pas Visagalio Dievo sosskaita, 1913 m.
don paduotas. Jo išleidimas ir išlabai pigiai.
dailę “Ecole dės H. Ęt.
443 Park avė., Bridgeport Conn.
tą. Ten klūpodamas ant kelių Praėjusiais 1913 m. L. I. B. platinimas atsieis porą tūkstanAdresuokit:
Soc
..............................
145.00
Kasininkas — Kun. A. Kodis,
meldžiau šviesos ir jėgos. Nak- apreiškė nepaprastą
veiklumą, čių frankų. Mes nebūtume drįsę
Gruodis 30 Taut. Sąjung
225 High st., Brooklyn, N. Y.
W. S. WAIDELIS.
ties uždangalas prasišalino nuo Be straipsnių apie Lietuvą sve- užsidėti ant savęs
tap didelę
defic. padeng. paš. .. 300.00
112 ORAND ST.’ BRROOKLYN
mano akių, ir' atradau tiesų ke- timtaučių spaudoj L. I. B. rūpės- naštą, jeigu nebūtume buvę rik
Antrašai Administracijos Draugy
lią.
niu tapo išleista storas sąsiuvi- ri, jog Tautiečiai’ parems šį di- Gruodis 1-31 Krasos ir rašt
N. Y.
išl.
...........................
15.65
stės,
$v.
Kazimiero
Kar.
(ant
Baigdamas gubernatorius pa- nys “Annales dės Nationalites” delį, svarbų mūsų tėvynei darbą,
KIEKVIENAS KATALIKAS
Town of Lake).
sakė: Civilizacija neturi tiesos (No. 5—6) pašvęstas Lietuviams Ateinantiems 1915 m. L. I. B.
1,684.85 Pirmsėdis — V. Paukšta, 4458
viso
privalo turėti tų
padėti žmonėms pagundą svaigi- ir Latviams. Svetimtaučių spauda ruošia spaudai Informacijų mets
fl
naują dėžutę, k»t
nančių gėralų prieš akis.... Kalba pavedė nemaža vietos šiai studi- raštį — kalendorių, kur galima^- B- *^de ’’e^a ••••••ee 70.95 So. Hermitage avė.
4
rioje
yra paauksuo
Vice-pirm. — A Mikalauskis,
jie apie tvarkius ar nuosaikius jai; ypačiai lenkų ir vokiečių bus rasti visokias svarbias mūtas škaplerią medegėrimus; bet pilnoji abstinenci- spauda smarkiai barusios, kam sų tautai žinias, kur bus sutrauk- AUKOS SURINKTOS TAUTOS
W. 47th st
likėiis. Tas škaploRašt.
—
L.
Abaravičius,
4338
rią medelikelia yra
ja yra vienintelis tikras sutvar- “Annales” iškėlė aikštėn jų ne- ti krūvon adresai visų Lietuvių
NAMAMS VILNIUJE.
-J
f
So.
Hermitage
avė.
f
J
Bažnyčios
leistas
kymas, o prašalinimas svaigalų lemtą elgimosi su lietuviais ir draugijų ir pavienių žymesnių Aukautojų vardai ir pavardės:
■ I.
Knygvedis
—
Jonas
Černiaus

/ vartoti, vietoj vil
pirklybos yra vienintelė užtik- latviais; Rusų gi, Ukrainiečių, Ce- asmenų, išsklaidytų svetimose ša-į Dr-stė D. L. K. Vytauto $50.00,
nonio škaplieriaus*
rinta abstinencija. Todelgi, dar- kų, Katalanų ir k. spaudos buvo lyse. Ten galima bus rasti taip- Zygmas Kandrotas $10.50, Igno- kas, 4459 So. Wood st.,
vyrams,
moterim*
buosiuos dėl prohibicijos (visiško prielankios, pavyzdžiui: “Russk pat naudingų žinių ir patarimų tas oobi8 $5.00; Rafolas Kandro- Iždininkas — Kazimieras Vana
ir vaikams. Lėšuoja tik vienas dole
uždraudimo) dėl kiekvieno as- viedom” (265), pavesdamos in- mūsų pramonei ir prekybai. Me- tas, Vaclavas Zarumba, Jonas Di- gas, 4351 So. Wood st.
ris su prisiuntimu į visas vietas Jung
tinių Valstiją ir Kanados.
mens, dėl kiekvieno pavieto, dėl ženg. straipsnį spec. “Annalių” traštį L. I. B. nariai-remėjai (už- čius, po $2.00. Franciškus Ces- Organo Užveizdėtojas — J. J.
Šita mano moteris, Petronėlė arba
Palekas,
1802 W. 46th st.,
ORUEN SALES CO.
kiekvienos valstijos, dėl kiek vie-, studijai
apie Lietuvą-Latviją sim. 3 r.) gaus veltui. Apie tai naktis, Antanas Aleksandraitis,
Bessie Vabaliutė, po vyrui Mačienė, 116 W. 32nd St New York City, X. T
nos tautos, dėl viso pasaulio”.
|prasitaria: “....paskui Suomija, plačiau paduosime laikraščiuose Viktoras Simanavičius, Valierija
mane apleido liepos 26, 1913 m. Jos T, 8, 9
D«Jt IX
Šita prakalba buvo laikyta pe- Lenkija Vakaru Europos viešo- vėliau.
plaukai Šviesus, veidas baltas, 22 me
Viežievičienė, Ona Krivaitė, Juo
tą amžiaus. Jeigu kas sužinotą, kad
reitą rudenį mieste Columbną sios opinijos domą atkreipė į L. I. B., kaipo intregrališkoji zapas Vižinis, Zosė Savičiutė,
ji nori už ko tekėti, arba kas norėtą
Priešam ukl i n iam e Jungtinių Vai- save Lietuva-Latvija”... Jų pa- tautų sąjungos dalis, nenustos'petrag Krikščiūnas, Franciškus
jąją vesti, meldžiu tuojaus man duoti
dėjimą ėmė svarstyti tokie mok-jos rėmusi, lygiai kaip ir jos or- Žilėnas, Agota Jakaitienė, Vikstijų Kongrese.
žinią, kad perapėėiau, ydant kiti neJ'
Irimas gyvenime.
dės Nationali- torįja Tvarijonienė, Juozapas Ei
Devyni Katalikai, kurie buvo slininkai, kaip Seignobos, Mei- gano “Annales
TAUTOS NAMUS VILNIUJE apsigautą, kaip at apsigavau. Mano
Ginti pulkų f«MSm
tame kongrese laikė atskyrą Bet.... “nors pačioj Rusijoj reak- tės” kurios 1914 m. lygiai kaipjronįg) povilas Kutkus, Francišadresas:
kelio vyrq ar motery
susirinkimą. Jie padarė Katalikų cUa pakišusi po staltiese laiko ir pernai pasvęs Lietuvos reika-Įkug Valinskis, Kajatonas Bučius,
Petras Mačys,
laikrodi.
'I utį ome
Aukas
priima
musą
redak

Mta irsi,, >i|kauot«. b»1235
Philo
st.,
Scranton, Pa.
sutartį darbuoties be jokios ato- Išiundien kitataiičių klausimą, ar- lams specialį sąsiuvinį (No 2. Aleksandra Zubkus, Jonas Gobis,
bultevela tvirtais Ink*dairos kovojime prieš svaigalų
ne metas būtų visuomenės vei- Miela man yra tarti čion nuošir- Julijonas Masavičia, Kazimieras cija, arba galite siųsti tiesiog 8, 9.
tale laikrodi u<
į
Vilnių
šiuo
adresu:
Puikinant akm«nq oįSpirklybą. Jie sunaudos savo in- kėjams pradėti išanksto nagri- dų ačiū visiems, kurie rėmė L. Simuntis, Viktorija PranckuniuIeškau vargonininko vietos. Nesenai
maa. (larantotas ant M
atvažiavęs
it
Lietuvos.
Suprantu
aaLIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
taką asmeninę ir politikos, kad nėti tautų klausimo, nes jisai vė- I. B. ir neabejoju, jog ir ateityj tė, Adolfas Gudavičia’, Jonas Zumatą.
vo amatą, turiu kunigo paliudijimą, 19
Svarba mea paaiųataa
prašalinus aną didžią pagundą. ' bau ar anksčiau turės iškilti aik- nesiliaus rėmę šią taip naudin- baitis, Frtnciškus Andriejūnas, (Lltovako)e Naučnoje Običestvo), metą amžiaus, nevedęs. Jei kuris it
ta laikrodi aa C. O. D. SK.7S erproao lėloma kae
gerbiamąją
kleboną norėtų atsišaukti tik parollralaua. Duodame tiesa prieit pHeoktme
tJie pasiketino suorganizuoti drau- štėn”....
gą mūsų tėvynei ištaigą.
Lydos gatvelė, 7, Vilnius.
Franciškus Kušleika, Martinas
meldžiu kreipties
tino adresui
poHIuretl. DYKAI AUKSUOTAS LENCIUOei.l*
T
L.
I.
B.
vedėjas.
Tai
mat
“
Annalu
”
balsą
iš
Pa

Ir PAPUOŠALAI.
J. A. Blaiva,
Kušleika,
Jonas
Maciulevičius,
|giją po vardu Tėvo Mato SąjunRussia-LIth uanla.
566
Broad
at.,
Bridgeport,
Conn.
EXELSIOR WATCH CO.
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Gabrys.
ryžiaus
Maskvos
profesorių
or"ga.
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SPINDULYS

M

TANANEVICZ SAVINGS BANK

DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.
Žmonės jau seniai laukė dvasiško laikrafiėio, kur galima būtų rasti
žinių ir pamokinimų apie mūsų brangų ir šventų tikėjimų.
“Spindulys” aiškina plačiai šventu Katalikų tikėjimų, mokina dorai
gyventi, parodo, kų 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.
Pasižiūrėti siunčiama “Spindulys” dovanai.
Broli-katalike, pabandyk metams užsisakyti “SPINDULĮ”,
tikrai nesigailėsi.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

<( SPINDULYS”,

1

JONAS H. TANANEVIČIA, SAVININKAS

3249-3253 SO. MORGAN ST.,

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.

Seinai, Suvalkų gub., Russia.

“LIETUVAITE”
tomis pačiomis sąlygomis
EIS SEKANČIAIS 1914 METAIS

100

Su dideliu priedu

8^6

Skaitytojų gaus dovanų

100

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

Dovanos susidės iš įvairaus turinio knygų, knygelių, laikraščių
kompletų, brošiurų, paveikslų, paveikslėlių ir grvno
AUKSO ŽIEDO.
LIETUVAITI: suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurios užsirašys met.
LIETUVAITĖ rašys apie dorų, visuomenę, tikybų, apsišvietimų, 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 sveikatų, draugijas, auk___
Įėjimų ir t. t.
LIETUVAITĖ mokins, kaip reikia vesti moterų ūkė.
LIETUVAITĖ paduos žinias iš Lietuvos, iš Rusijos ir iš Užsienio.
LIETUVAITĖ rašys apie Lietuvos Moterų Dr-jos veikimų, reikalus ir tt.
LIETUVAITĖ priimdinės apgarsinimus, užklausimus, duos atsakymus.
LIETUVAITĖ reikalingiausis ir naudiugiausis 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. pusm
LIETUVAITĘ leis nuo Naujųjų Metų tam tikras komitetas Kaune.
LIETUVAITĖS ADRESAS: Viešasis piečius, Maculevičiaus namai, pri»
Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.

TANANEVICZ SAVINGS BANK.
TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS
Visuomet Laikas Pradėti Pinigai Čedyti
Kas atidėlioja, tas niekad nepradeda, ir juodoj dienoj neturi
nieko. Kas pradeda nors iš mažo ir nepaliauja,
tas juodos dienos nesibijo.

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
NANTIEMS 1914 M.
Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį
su paveikslais vardu

44 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” j kurį rašo daug
j.j<..išėįuaių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.
- —
“šaltinis” suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus į 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 gražu vaikams laikraštėlį 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” vra 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 i | ii A
knygynus ir šiaip per ingaliotus prenumeratas rinkikus
A Al N Al 3
15 kap. Užsieniuose 4 rub.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.

44

Jaunoji Lietuva

Pradėk čedyti nuo šiandien, ir pradėjęs čedyti, 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 neatsayg ,

“DRAUGO”

Gaivinti Jaunąją Lietuvos dvasią; Saugoti, kad ne
sentų ir nebūtų sendinama siaurose užsikirtimo ir
fanatizmo ribose lietuvių
mintis; Gaminti šviesų
laikotarpį mūsų gyvenime ir literatūroje. ------ .
Tai
yra
“Jaunosios
Lietuvos’’
uždavinys.
Visi jaunieji dvasioje Lietuvių rašytojai yra kviečiami
bendradarbiauti “Jaunojoj Lietuvoj’’ Redaguoti “Jaunąją
Lietuvą” pavesta Kl. Jurgelioniui,
“ Jaunąją Lietuvą” leidžia bendrovė, inkorporuota sulig
Illinois valstijos įstatymų. Bendrovės prezidentu yra Pr. Kibartas.
‘Jaunosios Lietuvos” prenumerata matams $3.00; pusei
metų $1.50; atskiras numeris — 25 c.
Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunąją Lietuvą” nuo pir
mojo numerio. Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.
Adresuokite:
“Jaunoji Lietuvą” 4611 So. Paulina str. Chieago, III.

AGENTAI:

Paduodame čionai surašą mutų laikraščio agentų, 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 ave
A. W. Radomski and Sona,
2257 W. 23 pi.
R. Barsis,
1424 S. 4yth ave.

lt

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

J.

BALTIMORE, MD.
Pautienius,
752 W. Lesington st.,

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store
Athol, Mass.

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar st,
OIOERO, ILL
Knn. A. Ežerskis,

CAMBRIDGE, MASS.
O. Kavolis. 75 Washington st.,
N0RW00D, MASS.
Jonas Peža,
568 Pleasant st.,
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,
WORCESTER, MACS.
J Raudonaitis, 840 Grand st.,

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

Lackawanna Trust Company

Lawrence, Mass.
Knn. J. Halaburda, 1389 E. 21 st
M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. Szukis, 2118 St. Clair ave.,
CLEVELAND, OHIO.

“Bankas, tariame jnsu pinigai nezns"

V. Petinas, 416 N. Marshall st.,

“Visada Jums tamauia”

400 Lackawanna Avenue,_____ Scranton, Pa.
Bankon tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taip
pat ir nuo žmonių kurie banką valdo. Mūsų bankon viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansiatai ir bankininkai, kurie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lackawannoa pavietė.
Mes priimame padėtiną pradedant nuo vieno dolerio ir mokama
3 nuošimti palūkanų nuo padėjimo dienon.
unčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname
Mes kasdiena siunčiame
greitą nusiuntimą. Mes perkame, parduodame ir mainome visokius
svetimų šalių pinigus.
Mes parduodame laivakortes į visas ir iš visų svieto dalių kom
panijų kautomis. Teisingumą užtikriname.
'Mes prirengiame viena legalius dokumentus ir nštvirtiaame paa

konsulius. Begalis patarimas dykai.
rcdome tarnus kurie šneka ttetuviškal
Mea
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.
Atvira kasdiena nno 9 vai. vak.

ir visus reikalus

CHICAGO, ILLINOIS.

PHILADELPHIA, PA.
P. Zaveckas.
425 Panon st-,
PITTSBURGH, PA.

Liet. Knygynas, 72 N. Main stn
. .. . PITTSTON, PA
J. Stulgaitis, 122 S. Meade et.,
WILKE8 BARRE, PA

KELIAUJANTIEJI
Jonas Kulis,
M. K. PetravUšM*
Iz. Pupauskis,

AGENTAI

. n -,

w

Mikalauskas, P., 248 W. 4th st.,
<'Meldžiam nesiveluoti užsisakyti 1914 metams
So. Boston, Mass.
pirmutinį Rygos lietuvių laikraštį
Milewski, J.,
166 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P.,
35 Arthur st.
Montello, Brockton, Mass.
“Rygos Ganą” lietuvių laikraštį. ..
Paltanavičius, M., 15 Millbury st
goję 2 kart į sąvaitę trečiadieniais ir šeštadieniais, todėl
Worcester. Mass.
žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.
“Rygos Garsas”, įkurtas pačių Rygos lietuvių darbinin
Jonas Peza,
568 Pleasant st
Norvvood, Mass.
kų ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus. .__
“Rygos Garsas”, trokšta, kad lietuviai būtų dori, švie
A. W. Radomski
and Sons,
sus susipratę kuo esą, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
2257 W. 23 pi.
Chieago, IR
tų augštyn.
A. Ramanauakaa,101 Oak Str.,
131 Marimmack st. Lowell,
Lawrence, Mass.
“Rygos Garsas”, rašo daugiausiai apie lietuvių darbo
•Juozapavičius, B. 222 Berry
Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str.,
žmonių reikalus, todėl tinka pasiskaityt uždarbiaujantiems
Brooklyn, N. Y.
Bridgeport, Conn.
didesniuose miestuose, bet taipogi neužmiršta reikalų ir kito
C. Kavolius, 47 Washington
Užsimokėjus čia nepagarsin
kio užsiėmimo savo tautiečų.
Cambridge, Mass.
tiems agentams prenumeratą,
“Rygos Ganas”, paduoda daug žinių iš Latvių gyveni
Mickewiez, J. B. 2135 Sarah
męs neatsakome.
mo, todėl įdomus yra Pakuršio gyventojams.
S. S. Piitsburgh, Pa.
“Draugo” Administracija
“Rygos Garsas”, paduoda tikras žinoas apie javų ir linų
kainas pagal Rygos biržos komiteto pranešimų ir todėl labai
naudingas ir ūkininkams.
“Rygos Garsas”, paduoda daugybę įdomių žinių iš viso
pasaulio. Talpina įdomias apysakas ir pamokinančius straip
snius.
“Rygos Garsas”, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitų
Mėnesinis LITERATŪROS MOKSLO IR DRAUGIJA POLI
vietų,
kur lietuviai gyvena ir padeda išeiviams savo tarpe
TIKOS, su nemokamu priedu
“MOKYTOJAS”, laikraštis,
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.
einąs jau aštunti metai dailais didokais (96 — 128 pusi. in. 8,
“Rygos Garso”, kaina: su prisiuntimu visoje Rusijoj —
sąsiuviais.
3 r. 50 k., pusmečiui 1 r. 80 kp., 3 mėn. 90 kp., mėnesiui 30
DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių mūsų jaunos po
k. Užsienin metams 4 r. ir 6 mėn. 2 rub.
ezijos pavyzdžių. Tame tikrame poezijos skyriuje dalyvauja
“Rygos Garso” adresas: Ryga, Elizavetinskaja ui. 22.
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,
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
biologijos ir k. Nei vienas tikras mokslas iš “Draugijos” nėra
Skiriamas
daugiausiai
jaunimo reikalams.
Kadangi viena
prašalintas.
žmonijos geresnės ateities viltimi yra
jaunimas, todėl kiek
DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam
vienas
privalo
rūpintis
jaunimo
apšvietimų.
«
tikslui duoda plačią peržvalgą, lenkų
ir rusų spaudos apie
“
ATEITIS
”
bus
bepartyviškas
jaunimo
laikraštis
ir
bepariyLietuvą judina mūsų rašybos ir kalbos dalykų klausimus.
viškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
....DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, biblografi
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
jos skyrius, kur paduodama recenzijos naujų knygų lietuviškų
“ATEITUE” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo j«
laikraščių turinys, svetimtautinės spaudos peržvalga ir t. t.
DRAUGUOS tikslas — krikščioniškos kultūros darbas,
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir fi
sujungtas su karštu noru — tautiškai susipratusią, doriškai
nelių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
ir ekonomiškai pakilusią lietuvių tautą įvesti kultūringų tau
“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų
kooperativiška be»tų draugijom
drvė “ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00
pagal MiaaaaDRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi mūsų mokslo vyrai, o
chusetts valstijos tiesų reikalavimą.
taipogi nemažas mokytojų buris ir talentuota mokslu einan
ATEITIS” bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $1JB
čioji jaunuomenė.
metams ir 85 c. pusei metų. Į Lietuvą
ir kitas užrūbėžinėa
DRAUGIJOS kaina metams 6 rub.,
pusmečiui 3 rub.
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
Mokytojams leidžiame nž pusę kainos. Užrubežyje metams
“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu:
7 rub., pusmečiui 3 rub. 50 kap. Amerikoje 8 nib. metams,
“ATEITIS”
4 pusm.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
DRAUGIJOS adresas: Kaunas “Draugijos” redakcija.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui
Didžioji Vinimis gatvė, No. 34.

Galima nusipirkti “Drangas'*
kas savaitė už 5c. pas sekančiu
žmones:
Vaclovas Babavičius, 16 Myrtle Str., Exeter, N. H.
Balauskas, M., 119 Grand st,
Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkevicz, 877 CanaMidge st., E. Cambridge, Mass.
Carse, Rev. Robert St. Patrick’s
Church,
St. Charles, DL,
Jankauskas, A.,

“Rygos Garsą”

“DRAUGIJA”

“ATEITIS”

UKAUGA8
................ ... Al ■«! I

****###########*####*####*

T.

JĮ

LUCAS

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas

lietuviškai krautuve

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

ILLINUI 8.

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank
LA SALLE & QU1NCY STREETS

Pervirszis $250,000.00

Kapitalas $1,000,1100.00

NAUJAS

LAIVAS

3310 SČ. HALSTED ST.,

13 EUROPOS

ŽEMAUSIOS KAINOS

BONA MORS
SODALITY

isuomet galite

pasikalbėti su žmonėmis

PLYMOUTH, PA.

tatus, vartodamas Tolimos Distancijos Linijas.

Priešai OlSevsklo Banką.

MONTREAL.CAM.

VIENYBE LIETUVNINKU

šių dalykų.

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Reikalauk

Kata-

liogo.

3 N. Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

$ioo.ooaso.
$300,000.00

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
Official 100

28 metų senas laikraštis

tokių tam pana

ėmimo. Užčėdyk laikų ir gauk greitus rezul

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

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHECA60

dų, šarpų ir ki
STJAMESCA1HEDRAI

Tolimos Distancijos šaukimas atitraukia ban

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų.

Ke

Vėliavų, Antspau

sunku ar negalima kitais būdais.

ko direktorių iš mitingo ir pirklį nuo jo užsi

UŽDĖTA 1864.

DR. K. DRANGELIS

Kukardų,

purių,

’ per Tolimos Distancijos Telefoną, jeigu yra

First National
BANK,
KAPITOLAS
PERVIRŠIS

Išdirbėjas

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Drover 5OS2

R. H. Morgan

‘ PRINCIP ALLO ’

Regulari&ki plaukimai. Bevielis, Po
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos ( Busi ją.
KAJUTA $45 00
URANIUM STEAMSHIP CO. LTD.
N«w York ..................... 18 Broadvvay
Chicago .............. 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. 5th Street
Minneapolis ............ 37 So. 3rd Street

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

užtikrintu pirmu morgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $1 00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account”, kur sauga užtikrinta.

System

TIK $2 .00 Į EUROPĄ

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINGS FONDU
Augščiausio Laipsnio Bondsu

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

Bell

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso Lvleto, o
prenumerata kaštuota metams tli $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metama
$3.oo; pusei metų SI.SU
RAŠYK ADRESU:

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

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

psJw?otMraf’jart 1645 W. 47th St., Chicago

Drover 285

CHICAGOS MIESTO PADETUVE
Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”

3E

MOKSLO NORINTIEMS SVARBU!

Gal nežinai kur ją gauti?

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

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

“žmonių khysyhas”

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

Priežodis sako: įniršti—ir mokais. Taip jau yra, kad mokslui nėra
galo. Netj ir augšėiausias 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. Net 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 gimibės, 4. Senovės istorija, 5. Lietuvos ntęrįjimas, 6. Jėzus
Kristus, 7. Apie dūšią ir 8. Vyskupas A. Baranauskas,
■) tą
1912 metais išėjo: 1. Vanduo, 2. Viešosios kataliko priedermės,
3—4. Vysk. A. Baranausko raštai, 5—6. Tikėjimo apgynimas (2 dai.),
7—8. Vidurinių amžių istorija (2 dai.).
1913 metais išėjo: L Dangaus augštybės, 2. Jūrose, 3—4. Bažnyčia
ir kultūra, 5—6. Vidurinių amžių istorija (2 dai.), 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 viduryją yra: kaip
dnteisime — tai rasime daug brangių ir naudingų daiktų. Taip ir čia:
ėmę skaitytį, tik pamatysime tas brangybes, apie kurias rašoma.
Todėl visa šitdžia patartam nusipirkti visas šias knygutes, o nesigailėg"ir*ST^padėEos "šiSm" lailtrašiiui kurs prie taip naudingo daikto
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. Geriau nebereikia!
Siunčiant pinigus reikia aiškiai parašyti, kokių (ar 1911, ar 1912,
ar 1913, ar 1914) metų norima “Žmonių Knygyno“. Vienų kokių nors
mettj knygos atsieina su nusiuntimu į namus 1 rub. 25 kap., o visų
ketverių metų drauge — tik 4 rub. 50 kap.
Kurie užgisakys 1914 metais, tai knygas (už 1 rub.) išsiųsim ne gale
metų, bet per1 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 uzsirašimui. 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:

Rašyk adresu:

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

A. OLSZEWSKI,

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

Į 3252 5So Halsted St., GHiCA60, ILL.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

i DARYK DRAUGUS|
i SU SAVO PINIGAIS f
Padėk

Daktaro Stankaus Sanatorium

lllSALIN SU NUSIMINIMU!!!
Gramafonas ant išmokesžio 10c. kasdiena.
Jeigu apsiimate mokėti po 10 c.
kasdien, tai išsiųnsime Jums ant
išmokesčio labai puikų Gramafoną
sykiu
su 16 rekordais
(32 kavalkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite
Gerumas musų gramafonų gvaran jį
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- g?
cija. Išsiųsime naujus specijallš- S
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiškus Rusiškus ir Mažel-Ruslškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
tos ženklelį atsakymui:

Banką yra visados sau
giausia ir geriausia
vietą į j
laikyti jūsų pinigus. Jūsų o
u
<»
[ pinigai bankoje uždirbs nuo- į ’
$
šimti ir darys draugą dėl
»•*
įj jus.
$

“Kataliku įetams $2, puseeį metų $1.
Užsirašyt Katalikas" galima kiek
viename laii į Rašykite tnojans, o
gausite vienų
ėtaliko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
Chicago.

Kapitalas bu perviršiu

$165.000.00.

laaaMMMMii

GERIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.
stiprina skelpa, sujudina čaknis, plaukus padaro švelnius, blizgančius.^ Yra geriausias
vaistas nuo pleiskanų Idenndruff. Vartojant du ar tris kartus savaitėj sustabdo slinkimą
Plankų. Trintie gerai ant skelpa Į šaknis kas antrą ar trečią dieną.

Preke 50 centu ir $1.00
F. A. POSZKOS Aptieks
3121 So. Morgan St.,

Du-kart Savaitinis

Tel. Yards 659

Laikraštis

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

W. D. BOCZKOWSKI _ C«.

Mandagus

Taleph. Yarda

Msa pavestus dar.
bus atlieku artis-Įį
tiikaL

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

Jei Zinolum,
koks yra skirtumas tarp

ir kitokio pieno,

PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.
UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS

$375,000,00

Perviršis ir nepa
dalyta nauda
500,000.00

Už sudėtus pinigus moki
nuošimti.

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

Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte
3509 SO. MORGAN ST.,

•

nuo 5 vakare ligi 8 vakare j

Telephonas VAROS 5032

CHICAGO,ji ILLINOIS

iždininkas
patarnavimui-

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, sarpu, vė
liavų ir Karunu.

First National Bank

“LITW’A”

9

DR. M. STUPNICKIS

Galinu

Dr. RICHTERIO

PAIN-EXPELLER

Vienatinis Lieta vis Išdirbėjas

tyrojo

BRIDOEPORT'O.
.

vai

M. A. Norkūnas,
,

Chicago, 111.

SH99BH8BaW6inSBM^M9S$A

*

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta "arba expresu

G. N. Postlethvrait®

CHICAGOJE.

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

Valstijų

susišnekėti lietuviškai.

Joseph J. Elias, Savininkas.
1600 -4602 S. VVood St. Chicago, UI.

PIGUS UŽLAIKYMAS.

331S Morgan [Street,

prižiuronu

nuo sudėtų pinigų.

TOWN OF LAKE SAVINGS^ BANK

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
šiuo antrašn.-

Vilnius, Priglaudus g-lė Bcgodielnyj pereulok No. 4, b. 2.

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

Moka 3 nuošimčiu,

džios.

LIETUVIŠKA BANKA

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

GEROS MOKINTOJOS

“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 gyvenimo.
“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 palengvjsite
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:

WM. S. Mc LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS. Cashicr

JUOZAS LESCINSKIS

BANK.

Suvienytųjų

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aŠtsonių si yrių pradinė mokyklų ir angštoji mokykla (High Schoo k
Lietuviškosios Seserj priima paa save mergaites moki
nimui ir išanklėjimni. Seminarijoje prie regnleriikojo
mokėto, arba ir atskyriu™, yra mokinama: maaika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

išskyrus piraiadisciijs ir didžiąsias šunies

Plymouth National

NEW YORK, N. Y.

Priimame pinigus Į Banką užččdyjiroui nuo
vieno dolerio ir dauginus ir mokame trečią
procentą ra tom i» ąnt metų. Siuučiame pinigu,,
i visas dalis svieto pigiai. greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodnnte. Parduodame šifkortes ant visu
linijų Į krajų ir iš krajaus. taipgi tikietus ant
gcleiiiukelių 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
viršmlnCtu antrašu.

Nuo gruodžio 1 d. š. m. ‘ Viltis” eina
Kas dieną,

Mahanoy City, Pa.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

“Katalikas” yra 12-koc “uslapių, didelio formato ir suu 1?ia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

«.

“VILTIES” dienraščiui!

“Šaltinio” knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia,

Šitoji Sauka

‘KATALIKAS”

<»
<»
i>
S
«>

Mahanoy City, Pa. |

■' . ...... . . .

3249 8. Morgan St.,

D. M. Graham, Prez.
D. F. Guinan, Ižd.
MERCHAHTS BANKING TRUST CO,

Libsrty Commercial Go.
233E. 14th ST.,

į

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

DR. IGNATIUS STANKUS
12lW.Broad st.,
Philadelphia, Pa.

>4MJ=»:83Įo8=!jB|}=lHj=Bn!iaSJ=B=Į^

pinigus

savo

MARCHANTS BANKING
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi draugą, ku

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 labai naudinga dėl sergančių kaip tik
rą! ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nno tos pavojingos ligos apsisaugoti.
Kaina tos knygos 25 centai. Pinigus galima siųsti stampomis arba Money order.
Visuomet reik kreiptis ant tikro adreso j daktaro Stankaus ligocfcutį taip:

Prašome siųsti Prenumeratą

8 knygos tik už 1 rublį

“LIETUVA”

<§>
pmiTOELLEfiį|
Rsg uspatoft vs
E ’49%ALCOHOL
SįrMRICHTERiCoįbi
E4 !ft\ a.*™____
m Į

Išvaro skaiismą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
praralina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbs\ tnfis dėl Niksterėjimų,
Raišub./’ir Sutrenkimų. Greitas
gydytojus šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plaHčių uždegimą.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudį ir Dantų gėlimą..
4—5 lašai į stiklą vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklą
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tikrasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Saugo

o

Literatūros,
dailės, mok-1
slo, visuomenės ir politi- S
kos laikkraštis, gražiai il-|
iustuotas, ant dailiaus po-|

VAIRAS

pitrio, 30X22 santim. pa-g
vidalo, 24 pusi. leidžiamasi

inteligentų būrelio, pradės Y

________________

eiti Vilniuje nuo šių Nau-S

---------------------------- —

jųjų Metu po du kartu per |
mėnesį. ..

*
][
jj

kis! nevertų pamėgdžiojimų.

*

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz
deliais ir lietuvių d&ilininkų darbais. Ligšiol yra jau pasiža
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius,
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė Čiudlionienė, kun. Gustaitis, L
M. Pečkauskaitė tSatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun.”
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: Jaroševi-j Į
i >
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,; [

visados imtum

25 ir 50 centų už bonką aptiekose

J[

Bordeno pieną

F. AD. R1CHTER & C0.

2
2 r. trims mėnesiams.
*
o Vairo Redakeijos ir Mminiatr. ardesas šoik: Vilnius, M&k&r-1

74-80 VVASHINOTON ST.
NEW YORK., N. Y.

«, jevskaja, 16. “Vairo“ Leidėjas-Rsdaktorius A. Smetona.

BORDEN’S

MILK

3

