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kaitis ar mergaitė atvažiavęs, pa
bre tunelį, kuriame žuvo penkio
JUNGTINUS VALSTIJOS.
puola tarp kitokių žmoniųK ki
lika amerikiečių ir apie du kart
Wasliiugtone visiems aiškiai tiek meksikonų. Amerikiečių tar
tokių aplinkybių ir palieka be
matoma,
kad Burnetto bilius, ko pe buvo mašinisto moteris su pen
tėvų globos. Silpno išauklėjimo,
'Jei mes pažvelgsime į Ameri su mažu žinojimo šaltiniu, jis ir
kiuo perėjo per kongreso rūmą, ketą vaikučių. Jungtinės Valsti
kos lietuvių, visuomenę, mes pa papuola j gyvenimo vilnis ir pa
nepatenkina prezidento Wilsono jos ragino Vilią plėšiką suimtu
matysime keletą dalykų, kurie lieka besvyruojąs yt lendrė. Jis
reikalavimų. Ypatingai jis sieja Jis prižadėjo tai padaryti ir jį
nors ir kasdien sutinkami, bet sunkiai padirbęs nori pasilink
prieš reikalavimą mokėti skaityti nubausti. Bet suimti vistiek jam
mūsų netėmijami. Daug dalykų sminti pasišnekėti, kur eis. Eina
ir rašyti. Yra manoma, kad tas nepasisekė. Jį suėmė JungtinnĮ
yra, kuriais mes turėtume pasi į smuklę. Čia jis ir susitinka ir
reikalavimas senate bus atmestas. Valstijų kareiviai. Žada siųsti
rūpinti, bet ar tai šiokios ar tai su girtuokliais, ir su socijalistais,
Bet Dillinhamas, narys ateivių Į viliai. Ar jis jį nubaus, tai dar
tokios priežasties delei, mes juos ir kitokiais žmonėmis, su kuriais
komiteto senate, išrado dar vieną klausimas. Buv0 paleistos kalboa.
paliekame kaip buvę, o iš to ki jis iki šio laiko nei manyti ne
| būdą ateiviams sulaikyti. Jis pa- kad neva Vilios kareiviai (’asti#*
ti, visai priešingi mūsų tautos manė sustikti. Pavaikščiojęs į
i taria, kad įleisti tik tiek ateivių, lą nušovę, bet amerikiečiams JĮ
pirmynžangai, naudojasi. Rodos taip kokius du tris mėnesius pakad būtų dešimtas nuošimtis tų, sugavus, visos kalbos išėjo į eikit
kad taip ir reikia būti, kad ki lydžia visą ką tik buvo atsive
i kurie jau čia gyvena nuo seniau. tį. Šnekama, kad Vilią ir jo pri*
taip ir būti negali. O vienok, žęs iš tėvynės ir niekuo neatsilieTas, pasak jo, sulaikytų didelį pažintasis vadas Carranza pradaug kas yra mūsų gyvenime tai- k& UUQ
draugų _ pameta
pludimą iš pietinės Europos. Rei-Idedą kaž ko neautiktL Mat Vflla
sytina. Šiuo kartu norėčiau uz- tikėji
dora> visus savo aug.
kia žinoti, kad jis nori tą.nuošim- nors ir ,aiko Carranzą savo val_
kliudyti mūsų jaunuomenės klau- -tegniug giekius įr klirasta . gy.
tį, skaityti ne, nuo visų čia esan-, dovu> vienok nenori pasižeminti
suną, o prie kitų is eilės prieisiu, venįmo purvyną.
čių svetimtaučių, bet nuo tų ku-' ir savęs, jis sakosi esąs didesniu
vėliau.
rie jau yra Jungtinių Valstijų pi ir galingesniu Huertos priešo,
Mūsų visų apšviestesniųjų lie
liečiais. O tokių skaičius nėra Dpg jo vadas. Ar nepradės tilš
Visiems juk gerai žinoma, kad tuvių čia ir yra laikas parodyti,
didelis. Toks varžimas praėju- i pešties?
jaunuomenė tai tautos viltis. kad mums rūpi mūsų ateitis, mū
siuose metuose būtų sulaikęs be-j
Jeigu jaunuomenė auklėja savyje sų kultūra, mūsų apšvieta ir tikė
veik pusę pietų Europos ateivių I Tampico dar tebera HuertoS
kultūros idėją, galima drąsiai jimas. Nauji atkeliavusį atei
rankose. Bet sukilėliai valda
(45%)
spėti, kad ir tauta bus kultūrin- vj lues turįine stengties pritraukKongrese perėjo bilius, kuria-!''!? •P“1“1?M**ga. Abelnai imant, jaunystė tu- ti prįe saves> 0 neleisti jo ten,
me patvirtinta išleisti 25 prilijo- Į"1“”?”;. k*,J J“™. ?“£*’ T*
ri tą ypatybę, kad ji pilna įvai kur doras žmogus nenorės nei
j,. • ,. Suki
nus dolerių
pataisyti
salies kelius. ,kiną salį,
, ardo
. ...geležinkelį.
.
.
rių norų, geidimų ir troškimų. kojos kelti. Reikia jį kviesti į
rp. . . ,bus padalinti
.
.. tarp
.
lę Pueblos
indijonai
Tie pinigai
, .
»
, ...taippat
L ati*
Tai laikas kada žmogūje atsiranda dorus susirinkimus, į bažnyčią,
j
traukia
nemažą
skaičių
Huertos
! valstijų, kuriose reikės kelius taitvėrimo ir ardimo dvasios spė-Į mokinti> kaip apseiti naujame
i
kareivių.
Sostapilėje
apsigyve

i syti. Mat Jungtinėse Valstijose,
ka. Taigi jei jaunimas palinksta ■ jam sviete ir jei galima patarti
nę
svetimtaučiai
pasitelkė
sargy*
nors ir daug geležinkelių ir tram
ardimo pusėn, tada nėra vietos mokintįes kokį nors amatą, lanvajų, bet paprasti keliai buvo to ba, kuri sergėtų juos nuo neti*tvėrimui ir atbulai. Ir taip, kaip ' kyti vakarinę mokyklą, taip kad
li pasilikę nuo Europos kelių. kėtų plėšikų užpuolimų. Angim*
nuo jaunimo priguli kiekvienos 1 jia tuos doros grūdus, kuriuos
Prie paskirtųjų pinigų kiekvie sergsti kareiviai net su dviem,
tautos ateitis — tai visos apšvie-; ig8įnegė iš namų, išauklėtų ir tu
na valstija turės pridėti kitą tiek, , kanuolėms.
sios tautos ir rūpinasi geru is-' retų sau geresnę ateitį ir neštų
Kaip-jš viso matosi, o ypatiu*
auklėjimu savo jaunosios kartos. į naudą žmonijai. Nereikia apv ,
iš a
paims
J - ■—a
—F77
Neužilgo
kon
Rūpinasi .išlavinti jį pradėdami'leistį nei tų, kurie čia gimę.
svarstyti bilių apie paskirimą pi-1 Į^us ramybės rilius A
dar nūo kūdikystės metų, kada'^ors tie augę ir vietinėse sannigų pagerinti upių kelius ir ir Jungtinių Valstijų sostap^
jų protas tebėra dar dirva, ku- lygose, bet jų tėvų dažnai neži
uostus. Čia sako, reikėsią paskir- lėse- mes
Pnpazmti kad
noję pasėtas kultūros grūdas už-'noma> kaip reikia Vaiką ant gy.
Vienai
šalies
padėjimas
labai blogai
ti apie 43,000,000 dolerių,
stojus jaunystei pradeda augti senimo kelio pastatyti, reikia ir
tik rytinei upei (East River) prie S^OV1iį medį ir nešti vaisius. Tie vai- jįemg> kiek galint patarti, kad
»
Neiv Yorko pataisyti, reiksią skir
j X H AR
AT KA2ATLAN •
MACPALEftA BAY"-Į
šiai yra tokie, kokie bus pašė- mokintų savo vaikus amatų, kad
ti apie 13 milijonų dolerių.
INDIJA.
ti grūdai. Taigi nieko stebėtino, įkvėptų prisirišimą prie savo
Du svarbiu Meksikos miestu. 1. Mazacijos uostas vakarinėj Meksikos dalyje, yra tai pirmas
Yra
spėjama,
kad
trumpu
laiku'
kad svetimtaučiai gali labiau kanJ0S; kad neniekintų ir negė- uostas, kurį užėmė Carranzos kareiviai. 2. Magdalenos inlanka ant vakarinio Californijos kranto.
Indija — viena iš didžiųjų Azt»
kongresui bus paduotas reikalą-1 jos šalių. Jos turtingumas
džiaugties savo jaunimu neg mes. dytus su tėvais lietuviškai kalbė- Japonai nori gauti šią inlanką savo laivams laikyti. Ir jei tik Huertos pinigynas visai ištuštės, tai
vimas užtvirtinti augštesnias ge senoji kultūra žinoma yisam p*%
Koks gi mūsų lietuvių Ameri- ties, kad vaikščiotų bažnyčion, visų manoma, kad ji japonams ir teks.
ležinkeliais važinėjimos , kainas. šauliui. Juk ir Kolumbas bevai*
koj jaunimas? Ačiū Dievui turi- Reikia ir juos kviesti į susirinI Kai kurie geležinkeliai, sako, pra- v. .
T ..._
* ,
v. ,.
j
ziuodamas Indijon, atvaziava
me juk ir mes savo gražaus jau- kimus, prašyti padėjimo ruošiant stovį. Taipo gi Cullagb’as pasi rie pasiliuosavo nuo “krikščionis-! geidulių” (impecuniousness and , ,
deda ne tik ką uždarbio neduonimo. Turime ir doro ir ap-! vakarus, blaivius pasilinksmini- rodo savo dalyko žinovu. Iš kųjų mytų”, kuriems “mytams sexual passion) sutraukusių ry- ti> bet dftr nešą dideliua deficitus. AnieriKon Ta nors ir turtingušviesto ir su idealais, bet, gėda mus, mokinties dainuoti, bet abiejų laikraštininkų aprašymų respublika paskelbė karą”. Trum šius su Rymu, kad palaikyt at- žinoma tas tik kompanijų nu- ir turėjusi augštą senovės kultu*
prisipažinti, turime ir tokių, ku-' anaiptol nešalinti jų nuo savęs, matyti, kad Portugalija teroro pai, Gibbs’o žodžiai betariant, siskyrusiųjų (schizmatinių) baž-i iskundimas Kongrese, be abe- rą šalis, vienok jau daug metfl
rių amžius lyg sakytų, kad jie nes tai mūsų žmonės ir, kviečiant viešpatija. Taip vadinamas “mo- “Portugalijos liaudį varo velniš nyčių panašybę; bet “niekam, jonėg paairodi8j daiykai kitokio- kaip neturi savyvaldos. Ją valdo
prisižiūrėjus
ne
tebesą jauni, bet ant veido, dar-j visada noriai prie mūsų prisi- narehistų sukilimas” spalio mė koji tironija (devilysh tyranny), nerūpi dievmaldystė, kurios esi- je §viegoje ir kainos gal paliks, Anglija. Gerai ......
o
buose, tai tikri seneliai, pasekė- dės.
, gali žmogus nusistebėti anglų g»+
nesyje 1913 m. pasirodo buvęs suardžiusi tikrąją sielą ir kūną mas abejotinas”. Portugalijos , • • .
Jai apgavingų politikierių, bei Kas gi tuo turėtų rupinties. “valdžios agentų suruoštas pur tautos, vaidinusios kilnią rolę is sostinę Lisaboną, del jos pašėlu- j JungtinįŲ Valstijų santikiai si |d™“ui; rV^n^ani? sTfi’oS’’
sveikatos, be idealų. Visas rū-j Ligšioliai mūsų jaunimu-darbi- vinas darbas”, kuriame šnipai torijoje. Anglija, kuri kadaise sios neapykantos to, kas krik- Mek n
j
w
Li -ioliai valdo sa,i turmeią ap e 31Wrpesnis vien patenkinimas žemųjų nįukais aprūpinimo darbą giriasi vaidino agentų provokatorių rolę. paliuosavo tą tautą nuo svetimo ščioniška, Cullagh’as pažymi,
žinoma laukįmo politika, 000 gyventojų. Anglijos visa sa.
kūno jausmų. A isas jų idealas atlieką socijalistai. Daugumas
Likimas uždarytųjų kalėjimuo- jungo, dabar pasiekia šauksmas kaipo “daugiausia antiknkščio- bet kflip girdėtig iš iaikraščių la su Škotija ir Airija teturi vos
tai sekti tuos, kurie prižada duo- žmonių tuo ir patenkinti. Bet sna pasibaisėtinas. “Šimtai žmo pagalbos ir užtarimo tų, kurie, nišką sostinę Europoje, neisimant prancšimŲ) kad toji poiitika tu. 45,000,000 gyventojų arba tik me
ti rojų ant žemės be darbo, be gja mea įr padarome didžiausią nių — profesorių, daktarų, laik neteisingai apskusti ir neteisin nei Stambulo” (Konstantinopolio r6g persikciati. Mat Meksikos vasePtinti* dali’ kiek tunJ08
vargo, be nieko. Beje, čia rei- klaidą.
Jaunimas reikalauja raštininkų, kunigų, valstiečių, gai įmesti kalėjimuosna, kanki dalis ant europinio pertakos kran- daį tižiomis ar netičiomis prade- domoJl šahs- Tokl valdz,a **
kia priminti, kad tik prižada, bet sveikų vadovų, o ne kokių doriš- kareivių, policistų ir net jaunu nami, kaipo šiojo teroro viešpa to). Toliaus Cullagh’as rašo: -0
užkabinėti ten esančius sve- tveria dėlto kad vietiniai gyvein
neduoda, nes ir negali duoti ir kai supuvusių, kurie negali va- čių moksleivių” —• uždaryti blo tijos aukos. Iš kalėjimų, kuriuo Portugalijos respublika gimė iš timtaužiug> Didžįauaia audra į§. tojai yra neprisirengę arba ne*
niekados negalės duoti. Toji da-^dovautį tik užkriečia puvimo li- guose kalėjimuose išmėginimui se girdėjau daug tragiškų pasa- melo ir paskutinius tris metus kUo gftlių 8Ostapilėse viliai nu- moka’ šalies valdytb 0 angll?
lis jaunuomenės yra tai pasigai-'ga. Tą darbą turi paimti kiek- savaitėmis ir mėnesiais, absolu- sakojimų, aš stengiausi tą šauksmą gyvavo melu ir sugedimu”. Vi-! ?udžiug Anglų pavaldinį Rentom I v-vriausyhė moka ^’'viai
lėjimo verta. Nes, pasak Bourne, vienas kunigas, inteligentas ir čiai paminant visas gvarancijas parnešti namon savo vientau- si tie “nepaprasti ir apsukusieji Užmu§tagig anglftg buyęg turtin. sumanumą išnaudoti. Bet kaip
niekas nėra tiek pasigailėjimo kiekvienas doras žmogus. Ypa- ir prižadus ir net paprasčiausią čiams. Ar del šio tragiško šau- galvas prižadai” pagerinimo, bu-tgag> didelii; žemesnio tų valdyto- nifltyties juo tolyn, juo Anglijo®
vert.as, kiek jaunikaitis, kurs nie-i tingai didelis darbas čia stovi teisę.
ksmo Anglija pasirodys kurčia? vę visiškai nenuoširdus ir rinki- jas’ jį užmušęs pats Vilią Nė- iatekmė Indijoj eina silpnyn. Yp*»
kams išaikvoja savo spėkas. Ka-'prjes akis “Lietuvos Vyčių”.
Gi Portugalijoje nėra ne teisės, naus narsumo (chivalrly) dvasios mai taip-pat patapo apgaulioji- rft dar tikros žiniog k{dp tėn da- tingai ji sumažėjo iškilus nema*
dA jam pasirodo idealia svietas. Reikia tik visuomenei juos už- ne laisvės. Kalėjimai tai “gyvų naus narsumo (cliivarly) dvasios mai ir skandalas.
* —
lykai stovi ir delko Vilią jį už- 'Ionieras
stiklams xtarp Angliju*
neturėdamas jau spėkų jis tegali jausti, jiems padėti, nes lenkų ir karstai” (living tombs) tvirkinti ir tosios teisybės meilės, pada- ,Į Iš 100 visų gyventojų, 75 be- mušė. Jis teisinasi, kad Benton ir indiežh» dubininkų pietinį*
sugriebti tik nudėvėtus idealus. čekų sakalai daug prisidėjo jau žmones. Ir šalę kalėjimų, Gibbs’o rinsios mus dėdeliais pasaulio , moksliai; kiek jų yra Portugali- • prigulėjęs prie slaptosios draugi- Afrik°ie- (Apie tai jau būva
Pasiekti patį idealą jis yra per- nuomenės Išauklėjime, taip ir žodžiais betariant, “Portugalija tautų tarpe”.
joje, visi neprileidžiaai rinki-| jog Ruri norJnti nužudyti gukile. “Drauge” rašyta). Visoje šaly
silpnas,neprisirengęs.
“Vyčiai” galės prisidėti prie pa maro užkrėsta (plegue-striken), Tia prašo Gibbs’as “Contemp- muosna užtatai, kad jie bemok- li(? generollb nebuvę nieko kit0 je laikomi dideli susirinkimaį
Kodėl mūsų jaunimas neprisi kėlimo žemyn puolančios mūsų ir jos gyvavimas nedoras ir eko orary Revieiv’e”. O dabar viena- aliai; o iš likusiųjų 25 iŠ 100 vi- kaip tJk apgiginti Bet pagal ki. kuriuose protestuojama prieš ang*
rengęs prie idealio svieto. Ko jaunuomenės. Tik pasišventimo nomijos puvėsų pagriautas”. Vi antra ištrauka iš Me-Cullagh’o sų gyventojų, 15 monarchistai, • tų pasakojima tfli tjk egJ}g paprft. lų valdžią. Daėjo jau lig to, kaff
dėl jis taip puola, kaip bitė ant ir darbo daugiam, tik jiems pa sur neturtas, stagnacija, nuakl straipsnio “Nineteenth Century’- taigi ir iŠ tų rinkimo teisė atim-!gtag ViHog kergtflg pripg gtambe_ anądien vietiniai gyventojai
medaus, prie socijalizmo, bedie dėjimo ir užuojautos reikia, o jie inąs, išeivybė; pragyvenimas dvi je”. Anot jo, Portugalijoj di ta, kaipo nemokančių rinkimo tei- gniuogiug žemėg valdytojus. Jung- mu5ė du an«^ Oderiu. Angii,
vystės ir ištvirkimo. Trumpai savo dalį mokės atlikti.
gubai pabrangęs, negu pirm de džiausiai apverktinas piktas, tai sėmis naudoties”. Tai vadinasi tiniy Valstijų sekretorius Brya- ’0s vietininkas, tai išgirdęs labai
atsakant tai dėlto, kad neturi
M-a.
šimties metų.
visiškai visuomenės dvasios sto iš 100 gyventojų, tik 10 turi nn-inag ?ada giųgti gppc}alę komigiją> nusiminė. Kas gali žinoti, ką gy
'doro gero išauklėjimo. Dides
Krikščionybę respublikos va ka, “apsileidimas (listlessness) ir kimo teisę! Tai vis ministerį- j tg vigą .g^. JJg gfll f() ir np ventojai mano ir apie jį patį. Jair
nė Amerikos išeivių dalis tai
dai vadina “krikščioniškais my- apatija” panaši tai, kuri apsi jos pirmininko Alfonso ( ostos dary(,b ket prie to jį spiria Ang- pernai vos tik pasisekė jam pa*
ateiviai, kita, mažesnioji dalis,
tais”; Kristus ir Dievas lig pa- reiškia stipraus išsinervėjimo parėdymai.
Kiekvienas
..
. _. spayz*, lijos valdžia. Ar tik nebus geras sprūsti nuo tūlo indiečio pasikS*
tai čiagimini, bet jų tėvai buvo
nuotikuose.
Visi
idealai
nuvyto,
skutinios
naikinami.
“
Mokytojas,
dintas žodis, isdr,sus,s s, pus-die,, paprastas bQdas prisikabinti prie ginusio ant jo galvos. Kad geriait
PORTUGALIJA.
ateiviais., vLietuvoj
gyvendami
k
Am(, apsisaugoti jis apstatė savo rff. ,
...
Du vadovaujančiu Anglijos ištaręs Dievo vardą mokykloje, visokia priedermės nuojauta din Vi kritikuoti tuojau. PM">.tlgi.- M(,kaiko9 ip
tevne... tnrijo labai pa- žurna,„ na9eniaI pa(]ėj<) f„ 9traip. tuojaus būna išvejamas, o mo go”. Del daromųjų šmeižtų, nuo mas. Cullagli as mano,
kad
ne-!..
......
.
•
.
t
. rikos politikieriai jau senai to mU8 tvirta «»rRyba, kuri esanti
prastas gyvenime sąlygas. Di-1 snį apie dabartinį Portugalijos kykla uždaroma”. Mokykloms skaudų ir žudymų nieks nieko poilgam Costą.nugalabysią pat,s ,aukia Vyriausybė taippat jau n« mažesnė už rusų sosto sergė
delio mokslo nei gudrybės jiems stovį įvairiais žvilgsniais. Pily skiriamuose rankvedžiuose pilna neprasitaria. Respublikos pini respublikonai ir kad “1914 me
rengėsi, tik reikia progos prisika tojus. Bijo be sargybos ir į gaft*
ūkininkaujant nereikėjo ir netu- pas Oibbs’as rašo apie tai “Con- Kristaus pajuokimų. Pusė visų gais atperkama “nelojalumo” ir tuose Portugaliją patiks didelis
binti. Čia ir pasitaikins proga. vę išeiti. Tik čia kįla klausima*
rėja. T.,,, a,aku, kad ,a ne- ,
RevieWe, Pranu Mc- Portugalijos mokyklų uždarytos. maišto bandymai; “suokalba, ekonominis krizis”. Toliaus Cul
ar ilgai galės toki valdžia lai
galėja ir „mm, „.teikti nei pia- CuW„.M .Ntoeteenth Centory’- Doriniai to viso vaisiai apsirei konspiracija patapo bizniu; nūnai lagh’as smulkiai nagrinėja gyven
kyties šalyje, kurj turi būti labai
MEKSIKA.
t«ne, kultūros irllp.ni,, „e. ap- ja„ oiw,a.>9 ja„ jr plnnian btt. škia antplūdyje nevalių (filthy) tai tik vienintelis biznis Portu tojų skaičiaus mažėjimą Portuga
sumaniai valdoma ir kurioje val
lijoje. Btt apie tai Čionai nemi Vilios ėjimas Torreono link tu džia, kad turėti pasisekimą, turi
?"
J'.'. I>fll,ą Ry.'-no vo išdėatęa Portugalijos respub- paveikslų ir skysčių (obsence) galijoje”.
dara,. turėjo me.l, artnna, g.1,
b,i9.nybc,
straipsni, raštų, viešai gražuojančiųsių
Niekšingos karbonarų slaptos nėsime, nes jau ir iš to, kas pa rėjo apsistoti. Keletas nepapra gauti visos šalies užuojautą? An*,kfj"n,, bot mrs ten gyvenam ,l]r.nraitj(. „DaUy Chroniete", krautuvių languose; bauginan sektos sprendžia, kas privalo būt duota, ganėtinai aišku, kokią dė- stų atsitikimų jo užmanimą au- lijog valdžia, tokiems san tikis aat
tik tiek, kad nespėjome viso to .
V
. . „ .
..
mę europinei civilizacijai daro laikė. Viena tai gaudimas pleši. . . i kuris ji buvo pasiuntęs Portugah- čiame (appaling) skaičiuje pik nugalabintas ir tas nugalabina
esant jau mato san nepaprastu
ko Castillos, kuris sudaužė paaaftiumti ir išvažiavome už jūrių1 .
/
j
x
«...
. :J°n savo speeijaliu koresponden- tųjų ligų; ir gyvuliškame ištvir mas. Valstija palaiko keletą ku dabartinė Portugalijos vyriausy
. .
žierinį traukinį ir sudegino Cum- pavoju“Viltis”.
n,art, la.ma, .eškot,. C., J.un,-,^ atirtiĮrpraneštį vial dalyk, kime (bestral depravity) tų, ku nigų, del “bepinigės ir lytinių bė.

Rūpinkimės Jau
nimu.

POLITIKA.

DBAU0A8

Vasario (Feb.) 26, 1914 m.

PITTSBUBGH, PA.
(Įžymiausios iš valgomų daiktų
■noji bažnyčia rudeny 1912 metų šios rųšies susidraugavimai, tutapo uždaryta. Mat, bažnyčios rėjo pairti dėl kilusių barnių ir Senai labai teko matyt “Drau- krantuvių yra tai pietinėj dalyje
globėjai, senovės komitetas, nie- neužganėdinimo kits kitu, ben-'ge” žinučių iŠ pietinės dalies P‘.K’ Vasiliausko ir Šiaurinėj daKazlauckoj 3 drabužių
ku gyvu nenori pripažinti Kar- drai bedirbant ir begyvenant. Pittsburgho, išrodytų, kad čion lyye p*
dinolo valdžios ir visokiais bū- Ant to p. Perkūnas pasakė ku- lietuvių ne esama ir nieko ne- krautuvės P; Ę* Vainoro ir Ladais nori patraukti visuomenę nigui, kad dar nežinia, kaip at-įveikiama. Priešingai. Čion ran- banausko pietinėj pusėj* ir MaI
šiaurinėj. 3 Karčemos, 1
‘Vienybė”. raas “agatais kalnais, tarpu ku- prie savęs. Priėjo net prie to, rodys visuomenės gyvenimas, įvy- dasi pusėtinas bfiris lietuvių,
rių tęsiasi jisai (miestelis) apie kad p. Vanagaitis, “Birutės” kus socijalizmui ir pridėjo, kad šeimynų tik vienų yra priskai- °P^n*8 skladas likierų (whole5 mylias ilgio. Vasaros metu ma- leidėjas tapo pakviestas Brock- jeigu kas dabar sakytų, kad taip tomą apie šeši šimtai, pavienių- 8ale)1 valstijinė banka (Politha.
Žemaičių vyskupijos kunigų lanus yra iame -gyvenimas, nes tonan klebonauti! P-ns Vana- ir taip bus socijalizmui įvykus, gi bus apie tris ar keturis syk n*a State Bank) kurioj visa vai
tai spiauk tiesiog tam į akis: tiek. Kad taip yra tai parodys dyba lietuviai, 1 Budavojirao ir
PIRMOJI GAVĖNIOS NEDALIA. permaiaos. Kvėdarnos kam. kpn. med^ai v5*ur ža^ojantįs, ir gaitis, gardžiai pajuokęs, pasiunesą nežinia, kokios permainos ir skaičius čia esančių lietuviškų Paskolos bendrovė, gyvuojanti
Putrius ir Rietavo kam. kun. grynas švarue oras padar0 » lyin*’ žinoma, atmetė.
Lekcija. — II. Kor. VI, 1 —10. Mantvila pamainyti vietomis; «veikatos vieta- Gyventojų turi Juokdariai tie mūsų žmonė- koki tvarka bus. Į tų paaiškini- draugysčių. Yra čia šv. Kažim*
tulku (Interpreters) s
•— Broliai: Raginame jus, idant Naumiesčio filijal. kan. Puleikis } 40>^°’ tarp kuri? ir mŪ8U
Grajauskas officialinis Al
liai. Bet vyručiai, juokais darbo mų kunigas atsako pažimėda- tniero parapija, turinti savo baž- d*
dovanai Dievo malonės neimtumė- ir Gaciūnų filijal. Gaudešis pav hetuvn> randa81 aPie 400. nenudirbsime. Ar ne geriau, akis mąs: “Tokiuo būtu socijalizmas nyčių ant 22-ros ir Sarah gatvių,1 leghony ° pavieto teismo, J.
te. Nes sako: patogiame laike
yra aklas vadovas, kurio reikia*teiposgi naujai pastatyta trijų Mickevičius privatinis; 1 spauIndrioniskio AP8Vietima8
> bei tautiškas . susi
vietomis; __________
.
.....
,  pratrynus ir atsikračius nuo ne
iiklausiau tavęs ir išganymo mainyti
filijal. kun. Baltušis, jo paties pratime naai silpna, atov,, ka- dorų patarėjų, rimtai pasidar saugoties, nes sena patarlė sako: lubų mokykla, kurioj randasi dvi “*1^®*
dienoje gelbėjau tave. Štai da prašyman, palinoauotas nuo viePastačius parapijinę mokyklų
^llos cia 8vle(:ia
08 ono buoti? Griauti ir ardyti pali jei aklas aklų veda, abu duobėn svetaini draugysčių susirinkibar patogus laikas, štai dabai*
su ruiminga svetaine, pasidėkošviesuoliai
savo
prakalbomis
ir
kime
juodašimčiams.
Valio,
prie
papuola
”
.
inams
ir
viena
didelė
svetainė
išganymo diena. Niekam neduo tos; Pandėlio kam. kun. Kvet- šlamštais. Ligi 1910 metų ten naujos bažnyčios!
Į Nuo savęs pridedu, kad socija- į baliams, vaidinimams ir mokyk- jant kun. J. J. Sutkaičio triu
dame jokio papiktinimo, ■ idant kauskas paskirtas Indrioniškin; jokios draugijos nebuvo. Tais
Meškutis.
lizmas ištikrųjų rengia visuome- la, kurių lanko apie trįs šimtai sui, tapo įvesta rodyt krutamienebūtų papeiktas mūsų tarnavi Jūžintų kam. kun. Bielazaravi- metais (1910) pradėjo gyvuoti
nę į kruvinų klesių kovų, vada | vaikų. Paminėta mokykla lėšuo- j’ paveikslai kiekvienų nedėldiečius — Jurbarkan; Seredžiaus v _ , .
__ ,
,
mas. Bet visuose daiktuose pa- ,
,
T x
d
4-v »v. Kazuniero Karalaičio draugi prie
baisaus kraujo pralėjimo. ja apie $30.000. Visas parapi- ni- Tas prigelbsti parapijai piYOUNGSTOWN, OHIO.
kun. Inčura — Pandelin;,. ,
, «
...
eirodykime patįs save, kaipo Die kam.
Kaltinėnų kam. kun. Alekna Per katalikų apsileidimą 25 sausio čia atsibuvo para Vadinas tie akli įsisapnavę so- jos turtas išneša apie $300,000. nigiškai iš vienos pusės iš kitos
vo tarnai, didžioje kantrybėje, Seredžiun ir Viduklės kam. kun.'''‘“y'’0“ pakl.1“v0
kune pijos susirinkimas. Turiu pami cijališkieji vadai nuves visuome- Jau iš viršpaminėto matysis, kadPU8ės sulaiko vietinius letuviuų
varguose, reikaluose, suspaudi- Garbliauaka, _ Vaiguvon.
PnMm8' J” Padavimu,, na ir pa- nėti, jog šio miestelio ir aplinki nę į tokias klampinęs, kur žus lietuviai šioj miesto dalyje yra nuo girtuokliavimo nedėlios vamuose; mušimuose, kalėjimuose,
krikdė visų draugijų. Paskui čia
“Viltis”.
nių miestelių lietuviai turi suda Įdaugel žmonių. Jei dabar sun-' veiklus, nes susnųdėliai nesubu-, karais.
maištuose, darbuose, budėjimuo
darbavosi socijalistų draugija,
Cornevello Kipšas.
rę parapijų nuo 26 Rugsėjo 1909 ku susikalbėti su socijalistų, jei davotų tokį milžiniškų turtų.
se, nekaltybėje, moksle, lengvabet turbūt, nekaip sekėsi, kad
dabar vienas socijalistas su kitu Tiesa, turima ir skolos kiek, bet
firdybėje, ramybėje, Dvasioje
sumanė pakeisti vardų pavadin- m., o 4 balandžio 1910 padarė nesutinka nuomonėse, tai kas ta-/tai mažmožis, gerai dalykus tvar
Šventoje, meilėje neapvylinčioje; . .Žemaičių vyskupijos kunigai. <jamį Jaunuomenės Draugija, ekstrų susiri(hkinjų, ant kurio* dą bus, kaip visų širdis neapi- kant gerb. klebonui kun. J. J.
LEDPOED, ILL.
prašyt
tiesos žodyje, Dievo galybėje, per “Bažn. Apžv.” 1 (13) No. pade- ka(j daugiau žuvų pagavus į nutarė
.
T.
. vyskupo lietuvio
Šių
metų
pradžioj čia gyveno
ginklus teisybės po dešinei ir po' jo sąrašų, kiek ir kurie Žemai- savo tinklą,
bet kaip naujų
lietuvių prašymas įssi kanta pripildys ir ims viens ki- Sutkaičiui ir pritariant parapitam keršto perkūnus per nuga- jiečiams skolos trumpam laike 72 lietuviškos šeimynos, jeigu prikairei; per garbę ir apleidimų, čių vyskupijos kunigai yra ap- rį 8Užvejoja, tai pagarsina sa- pilde' VyskuPas prisiuntė jaupranyks. Draugysčių čia randa- dėsime 6 maišytas, tai bus 78.
ras
piškinti
per negarbę ir gerų vardų; kaipo sigyvenę už vyskupijos ribų. Pa- vo laikraščiuose kaipo prisira- na kunlgą Vlnc^ Vllk«taitl 18
Iš
viso
kų
gerb.
Perkūnas
kai-1
si gan didelis būris, kaip bažny- Civilišku šliubu gyvena 3 šeimy
suvedžiotojai, Ovteisus; kaipo ku- sirodė, tokių kunigų esu išviso §iusi prie
socijalistų kuopos. Clevelando- .21 Rugpiučio 1910
rie nepažįstami, o pažįstami; kai- net 39. Iš jų 18 Amerikoje, l.Mat taip žmonės ir žvejojo.
įm'
ketuviai sušau ė susinn į- bėjo geriausiai publika suprato tinių taip ir ne bažnytinių. Prie nos. Vienas iš jų dažnai maino
po mirštantįs, b štai esame gy- Škotijoje, 8 kitose valstybės vy-j Turėdamas pitchburge gimi- mą kuriame buv0
virs minėtas tų kalbos dalį, kur kalbėtojas bažnyčios priderančių draugys- pačias, kitas Spnngfielde, III. pa▼i; kaipo pabausti, o nenumarin- skupijose, 1 Jeruzolimoje, 2 ligo- nių
nuvykau juos aplankyti, įrangas. Po kaikuno pasikalbė Iišpeikęs ir tulžę ant įvairių biz- «ų yra apie 10, būtent: 1 Sal- l*?8 moterį, su vaikučiais susinierių išliejęs neužmiršo ir savo džiausios širdies V. Jėzaus, 2. žiedavo courte su lenke našlė,
ti; kaipo nuliūdę, o visados link- ninėse, 7 užsienių universitetuo- Sužinojęs, kad čia nėra jokios pmv° .kuin- Vmc’ Vdkutaitis ap
gini; kaipo pavargėliai, o dau-; se eina mokslus, 2 paliuosoti už- pašaipįuės draugijos,
pradėjau re“k® lietuviams, jog jis tapo biznio:.... atvažiavimas kaštavo, Sv. Petro ir Povilo dr-stė, 3. Did. trecias su slavokė. Visos lietu'salė kaštuos - tad gerb darbi-L- Kunigaikščio Vytauto - ka- yiskos šeimynos turi apie 180 vaigelį turtingais darantįs; kaipo sienin gydyties.
“Viltis ”• , žmonės raginti atnaujinti kadais, pask^asv i Yougstownų at i nič
'niuksi ir darbininkės įkišket ss- rciTj’. kaiP man P’S.koja, Ui kų, is j, vos 8 virs 15 metų Nei
nieko neturintįs, o viską valdangyvavusių Šv. Kazimiero Kara-,
religiškus dalykus ir tyrti I
i
i
-r
S1 draugyste ne tarpsta
nariais,į vieno
kurs”. butų pabaigęs
‘ civilizaciia
„Publicnėra
School
laičio draugijų. Įvyko katalikų lietuvi* kataIik* seirayn* skaP vo rankas kn„g,hsns.a, ir įsmestįs.
Aisirinkimas tos draugijos daly-,gi\ar
galima įkorporuot pa- jkite sulyg n,s.tesc„nio. Kas duos
■
,ietnvi, kariškąjį bn-l Krikštų 1913 metais buvo 22,
Naujų vyskupų paskyrimas.
Varšavos laikraštis “Dzien” karas aPtarti ir Parinkta valdyba į™
““X kas kvoterį - ačiū; kas duos
P™ t0 'lade-"19 Maišymą »bubl| 2, mirimų 8 kūdikiai ,r nei
Evangelija. — Mat. IV, 1
praneša:
kad
Žemaičių
vyskupu
P
rikele
numarintų
Šv.
Kaamie-:
alr
^v
bia
llžlaikvti
klin
i
ffS
11.
Anuomet
buvo Jėzus—
nu
__
_
— — —
------------- -----------------------...
drmiiriia
Tnu nrianli 12 na !zas skaičius ir užlaikyti kunigų 5 dolerius - nebus daug - ačiū I k««™k? drabužių, kurie pusė- vieno suaugusio.
.
.
tinai kaštuoja, nesiranda daug Gyvanašlių vyrų cia kiek žinau
vestas dvasios girion, idant bū- busiąs paskirtas kanauninkas kun. ™ dra^ių. J au,p 111
aant • galo pasakė, jog ;
ojas pasiro- apjjkanį^^ norinčių j draugystėn esama 3. Neženotų arba Lietuvoj'
„ gundytas, velnio. O kad išpą-; K.reviėiną iš Peterbnrgo. žitomi- £
pasilik, Yongąto™, o prie vo- Į įuo ger . a
Jė
su
savo
silpnybe,
kad ir jis .gt(jti; 4 gy Juozapo draugystė, ženotų apie 75.
rasyKites prie sv. iva įer kieg. kaUl
Juozapo parap
fe_ < snikavo keturiasdešimta dienų ir į riaus vyskupu patiksiąs dabartįketuriasdešimts naktų, po to ai- nis Kielcų vyskupas Losinskis. drauguos, kurioje neisnau os,
darbuosis pnk auso pne somjalizmo pa užklausus, apie minėtų draugijų, Nedaug apsiriksiu parašęs laiknesužinota. Matyt, kad raščių prenumeratorių toblitėlę s
Mo. Ir priėjęs gundytojas tarė Kielcų vyskupu busiąs paskirtas b«J 8Uselps ir Paduos savo b«>-' lietuvhj dvasiSkuosb daiykuo | smerktų biznierių pasi^
ir
jis
soeijaliskų
biznieriškų
gp
tft
.
mažai kas <iSaulė„
“Keleivis” 8, “Liejam: jei Dievo sūnus esi, liepk, pavyskupis Ciepliak iš Peterbur
Nno to laiko . lietuviai
kas
Fitchburgo
miestelyje
daug
vi-]
8e
.
s e ę turi ir gerai supran a, a
įnteresuojasjj 5 Draugystė Šv. tava” 7, “Draugas” 4, “Kataliidant—
tie---------akmenįs
stotųsi
duona.D go. -----------------Žitomieriaus vyskupas
sufra ,
-------------T_.--------.
.------jmetas išrenka kasienų, kolektoįkuo
augiau
uz
ir
s
uo
us
^
ndr
jejaug> g Blaivininkų dr-stė, kas” 4, “Laisvė” 4, “Kova” 1,
Kursai atsakydamas tarė: Para- ganas Žarnovieckis bu Jus perkel- s°Knl airDlu .
n ,
,
' rius ir kasos globėjus, taip-pat
'geriau
(pen
mę
priminęs,
uo
g
y
Kazimiero
vardu. Šioj drau-■ “Vienybė Lietuvninkų” 1, “Tėgyta yra: Ne pačia duona gyvas tas į Peterburgu pavynkupiu prie ^ai1
raštininkų, kuris veda ne dvilinkas susilenke).
į
... ...
...
I
.,, - <(T,
..
,, ,,
gystej priklauso vyrai ir moters, vyne 1, Rygos Naujienos 1
yra žmogus, bet visokiu žodžiu, arcivyskupo Kliučinskio.
dol.’ ligi 2.10 dol. už 8 valandas Jeiga8 ir i^8, kų surenka ko
~ daug vargo bus kol gąiygų negalėjau sužinot, ar ly- ir “Šakė” 1.
kursai išeina iš Dievo burnos.
“Vienybė”.
lektoriai per mėnesį kasierius padarbo
ir
visuomet
darbas,
čia
soeijalistai
panaikįs pelno siste- gjom teisėm vyrai ir moterįs pri- Daugiausiai tad skaitoma tamTadų paėmė jį velnias į šventų
deda į bankų. Taigi ir ant šio
nežino
kas
yra
bedarbė.
daroma skirtumas,šioji “Saulė” ir dvokiantis “Kemiestų ir pastatė jį ant bažnyčios
susirinkimo le jokiu ginčų ir mų, jei Pati8 socijalizmo pranašai jmaTna, ar
ri
Jonelis.
Našlaujančios
vyskupijos.
Jei
skubėjai,
tik
didesnio
pelno
vieno,
man
papasakoto apsireiš- lei vis”. Šiuo laiku mainos dirb
viršaus, ir tarė jam: jei esi Diepriešingumu apsvarstyti parapi
žiūri
ir
tik
svajoja,
kad
kiaušyk
}
ra0)
minėtoj
draugijoj, gaila, po 4 ir 5 dienas į savaitę.
A.
įun,
nusileisk
“
V
dtyj
“
neseniai
padubtoji
žinia
-■
_
_____
jos reik&Ml. Kunigas pasakė,
iŠ/ y i u .
advo an.ioiM.ui5'
nistsfauyalniiūį metropoli-j
tojas
kuogiliau
savo
rankutę
kig
a
fl
a
t
as
'j
r
blaivininkams
ne
ant
jog iš lietuvių ne jokios algos ne
WEST LYNN, MASS.
įsakė apie tave, ir nešios tave tos Kliučinskio pasirodytų esanti
reikalauja vien tik turi užmokėt šeniun įkištų ir penkinę gerbia- nandos> tai kad minėtoji draugi Klaidos atitaisymas. “Draugo
amt rankų, idant kartais nepa- tikra,
tuomet
nūn
visoj
Rusijoj
(.teky™ Lenkija) būtu belike r T"?™,, T’ “V-™ P’S
P"*P«ai “ bažn’'{i’ niam kalbėtojui ant jo reikalų iš ja be mokėjimo mėnesinių duo- g nuffl k^^eijoj iš Ei
žeistu,m savo kojų ant akmens. (atsibus Lenkiją) butų belikę hetuvi u. buvo
Pabrieža.
kmkstynos. $10000 tajp> kaip ir pereitais mestų.
klių ir išmokėjimo pašalpos hgo-*rardviUej Pa. vietoj “Nesenai įveTarė jam Jėzus: Vėl parašyta tiktai viena Saratovo vyskupija, Ten dalyvavo dauguma bedievių jgjg metais
je, bei pomirtines, nieko nevei- gtog
k&Jba pamaldog„ tp(.
Potam liepė sekreyra: Ne gundysi tavo Viešpaties j teturinti savo vyskupų.
Visos ki- ir peštukų. Per visų dienų čiulpė tQriui K>Stupnikevičiui perskaikia. Blaivininkai ir blaivinm- .
,<XT
.
. ... .
.
,
ri būti Nes'enai. įvesta
lietuvių
Dievo. Vėl paėmė jj velnias ant tos (Magiliovo Vilniaus, Žemai- aių ir degtįnę; stiprino jėgas ir tyt įeigag jr išeigas; pQ pergkai. NEW PHILADELPHIA, PA. ,kės
sukruskit, kad kitkart aP‘ kalbog
labai augšto kalno ir parode vi- eių, Zitominaus) butų naslaujan- kraujų. Kada gerokai buvo su- t Q pagirodė kad pas kasįnin- Šis miestelis (kitaip jį vadina sflankius jūsų apielinkėj galesvieto karalijas ir jų garbę, čiomis.
stiprėję atsiminė išbandyti, kuris k& 1Q14 met’amg randagi vigQ Silver Creek) randas slėnyj, tarp čiau geriau kų papasakoti ‘Drauir sakė jam: Vis tai duosiu tau,
----------(visųstipresnis. Čion buvusis vie-. $į376.64> Nutarta įvesti Vely- kalnų įsprigęs, beveik lietuviais go’ skaitytojams. Septinta iš eiLIETUVOJE
jei puolęs pasikloniosi man. Ta
Vyriausybė leido pastatyti lai- nas lenkas,, pagriebė paties
kinei įšpažinčiai kviteles ir kurie apgyventas. Miesto valdžia lie- lės tai S. L. R. K. A. 138 kuopa,
dą tarė jam Jėzus: Eik šalin, šė kinų jų koplyčių vieton sudegu- ‘myuinink0 tėvų ir sviedė nuo lu- yra užgjmokėję po $6.00 už 1913 tuvių rankose. Čia jauties kaip 8. Švento Jono draugystė, nautone, nes parašyta yra: Viešpa sios balandžio 12 diena 1913 m. bV “ antro gyvenimų žemėn, m gaug kvįtelę
Taip-pat tie, sodžiui kokiam — ir gatvės dar jai sudaryta praeitais metais, delDRAUGIJOS.
čiui Dievui tavo kloniosies ir medžio bažnyčios Gardamoje, Rataip smarkiai krito, kad ne- kurje bgdnį arba nesenai atke- (neištaisytos, pimentai neištiesti. to apie jos veikimų mažai tesužijam vienam tetarnausi. Tadų ap sein. ap.
ilgai trukus mirė. Žmogžudį su- j.
gaug kvjtejeg nežiūrint į Cia rasi nemažai biznierių krau- nojau. 9. Tai naujai sutverta* KAUNAS. Vaikų vakaras. Snufleido jį velnias, o štai aniolai pri
“Viltis”.
Ši8 liūdnas atsitikimas pa- pereitų mety užmokegnį
-------..............“
.............
---- „aaL;
įtuvininkų, o saliūnų
priskaity-.
Lietuvos Vyčių” draugystė.
Į šio 12 d. Moterų Draugijos salėje
lijo ir tarnavo jam.
rodo, kaip žmonės nustoję Dievo, Komitetan išrinktos šios ypa- si į 28, juose nuolat mainieriai paminėtoji, kad ir jauna draugy- buvo surengtas lietuvių vaikų
pasisalinę iš bažnyčios žemai nuvakaras.
Ropridulkėjusias
mainose
jau savogimnastikos
veiklumu pasiPuo1?Lietuvą Mylintis, j prezijentas Kun Vinc Vilku- j plauna
savo gerkles.
Ypetingai
New stė,
rodė.bet Įnkūrė
mo- prieglaudos
doma buvo naudai
antru kart
“BetlieSavo atstovus prie popiežiaus
(VAIRIOS ŽINIOS.
dvaro laiko šios valstijos: Austri
HTOHBUBG, MASS.
ja, Bavarija, Ispanija, Belgija,
Fitchburgo miestelis, randasi
Brazilija, Argentina, Kolumbija,
Kosta Rika, Peru, San-Domingo, aP*e 30 mylių atstume nuo Worceterio. Iš abiejų pusių juosiaPrūsija, Rusija.
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pagelb. Mart. Keršulis, Pliilės —
- —
< .............................................
.......Jo-b
karčiamos
traška ir —
traškyklų, kurioje mokytojauja
' jaus
Stainelė”. Roles išpildė pa
is laikraščio
The Lynn Tele- ragt Raz Stupinkevičia iž Stru. ką šventadieniais prie uždarytų nas Patekiavičius, — buvęs jurei- tįs vaikai. Nevisai gerai pavykus
AMERIKOJE
gram” kuri patvirtina ši prane- therg) Q kagier Mat Baratinc. durų, kas labai piktina svetini- vių gimnastikos mokytojas ant pirmą kart, matomai dabar pasiKATALIKŲ BAŽNYČIA 1913 M.
Red.
Simų.
kas. Globėjais: Mart. Subonis ir taučius; miesto gi tvarkos prižiū- vieno iš Suvienytų Valstijų ka-įstengta geriau. Roles buvo išmoPer Naujus Metus popiežiui
DRAUGIJOS.
Jon Rudzinskas. Kolektor: Pr.. rėtojai to it aklai nemato ir it riškų laivų. 10. Lietuvių moterų k ę gerai, tik nekuriems trinko gyįteikta bažnytinis kalendorius.
U POTTVILĖS KALĖJIMO. Petkunas, Jon. Bukanas, Grikau- kurčiai negirdi, kaip New Phila, šv. P. Ražančiaus draugija. 11. vumo. Senis, piemenų prižiūrėB jo paduodame čionai kaikurias
■tarytum bičių avilys, nežmoniš- Pittsburgho Lietuvių Dramatiš-, tojas, nei kiek nenudavė senio kalŠitame kalėjime išsisaugojome ckas. Kolektoriai: iš Struthers,
žinias apie katalikų Bažnyčios sto
WATESBURY, CONN.
.
. trįs lietuviai nuo virvukės: Ka- G. Jonas Albrechtas, iš E. Yougs- kais balsais šventadieniais ūžia. ka draugija, , kurios tikslas sta- bos. Abelnai pasisekė vidutinisvį 1913 metais.
Pas mus vakarų ir vakarėlių tai zys
iš New PhiUdel. town, O. Jonas Bereiks.
Lietuvių čia turima bažnyčiutė, tyt ant scenos lietuviškus dra- kai. Po lošimui buvo visa eilė
Popiežius Pijus X yra 259 šv. netrūksta, mat ir draugijų jiems phijos, kuris peršovė Šimų Pui-1 Po išrinkimo naujo komiteto kurios beveik vienas bokštas tė- matiškus veikalus,
dekleinacijų ir dainų, kurios pub
Petro įpėdinis, gyvena 97 metus ruošti yra viso net trįs. Iš pa šį irlužudė Juozų Zeleniauską, vi« 8U užsiganėdinimu išsiskirstė. ra, — liemens kaip ir nesimato; Šalip paminėtų draugysčių yra likai geriau patiko. Pirmom ik
varo amžiaus. Kardinolų dabar skutinių vakarų čia turiu ome- _ ,
, ....
T
Senas Parapijonas.
vidus nors ir gražiai išpuoštas, dar daugelis kitų ir taip pietinėj eilėmis maža mergytė, kokių 5—6
ec n i-- • oa t.
... ^
7
.
...
«
•
uz kų gavo 22 metu kalėjimo; Joyra 55: Naujoje 30, Praneijoje 6, nyje du pažymėti. Sausio 25
* ». ....
,
mažai žmonių tetalpina. Dėlto pusėj Monongaliela upės yra metų pasveikino publikų, taipgi
. .. . - t
... . J.
.
. ....
• nas Suz.inskis, kuriam likos doAnstnjoje 5, Ispanijoje 4, Siau- d., vietiniai norų h tįstai krūvix
...
.
tai tik gal dešimtoji lietuvių da- Teodoro Narbuto kliubas, vadi- dėkuodama jai už atsilankymų,
TAMAŲUA, PA.
\
n • o ti •. •• • n
••
j-u• 7. .
....
vanota mirties bausme, gavo vi
rinėje Amerikoje 3, Britanijoje 2. nųj; nedeldienį Petrapileje pa- i
..
, ....
, ,
lis bažnyčion teateina, kiti gi namas knygynu, Lietuvių .Pilie- išrodė ko juos mokinama prieglau
Socijalistų prakalbos.
Vokietijoje, Olandijoje, Portuga- minėti, paruošė prakalbas. Kai*,az,aQ8
a
a ar
Pa
“Darb. Vii.” No. 5 VI. Seja- priversti yra karčiamose stiklus čių kliubas, vadinamas Lietuvių doj ir kokia jos svarba. Gryno
. „.t.
1.tt 1
sodintas } valstijos
didžiosios
iijoje, Pietmeje Amerikoje ir Bei- bėjo p. Perkūnas is New York.
,..
, ....
T
33 rub. 49
Jįy. ’
T,
04 TT
v.
v
Philadelphijos kalėjimų; ir Jo vičia rašo, kad p as Perkūnas tuštinti. Newphilės lietuviai tu- Piliečių draugija vakarinėj Pcnn- P1'!’10 *švakarogauta
nijoje po vienų. Ryme gyvena 24 Po prakalbos buvo silpnas prorėjo
jau
seniai
suprasti,
kad
sylvnnijoj.
Šiaurinėj
—
Lietuka
Bnas Simanavičius už nužudymą per savo prakalbas apie socijalizkardinolai.
gramelis.
Publikos buvo pilna salė, bot
pačims dabar patalpintas į be- mų 22 dienoj sausio vedė disku- jiems reikalinga nauja didesnė vių Mokslo klibas, Lietuvių
tiek
reikia pažymėti, kad daugiau
Visame pasaulyje katalikų Baž-' Antras vakaras buvo 27 sau- protnamį, vėliau bus teismas.
sijas su kun. Gudaičiu ir neva p. bažnyčia, o podraug turėtų įsi- Mokslo draugyste pavadintas,
moterįs.
Hyžia turi 14 patrijarkų valdomų 8>0- dį paruošė “Aušros” teatPerkūnas kunigui ant įvairių jo taisyti parapijinę mokyklų, kur Gaila, kad apie paminėtas drauJ. B. Balinis.
“Vienybė”.
vyskupijų, 208 arcivyskupijas, ra^® draugija. Vaidino veikalą
klausimų gerai atsakęs ir viską savo vaikučius lietuviškoj dva- gujas, vienodai PSttsbnrgbiečiai
B47
sostų, 12 apašta- “Amerika
Veikalas
.
.vyskupiškų
...........................
... pirtyje”.
BMOKTOH, MAB8.
^X.viči. Ui P«g«i,čįę. ko- šioj galėtų išauklėti. Sarmata, pasakoja, būtent, kad ten platididelė sarmata neturėti lietu- narna tik girtuoklystė ir korta
IHkų delegaturų, 164 apaštališkus buvo Spildytas pusėtinai; tūli
VILNIUS. Iš Lietuvių Dailės
'vikarijatus, 22 stačiai popiežiaus artistai pirmų kartų pasirodė Šv. Roko lietuvių parapijoje respondentas, kuris vis rašo ot viams savos mokyklos. Ana — vimas. Tiek to. šiaurinėj upės Draugijos. Šiųmetė, VIII iš eilės,
žinioje esančias vyskupijas. Esant scenoje, vienok davė save pažin- įvyko svarbi permaina, nes tapo |ajp
kad |jk paraayti ir nie- airių parapija, kur kas už lie- Monongahela pusėj randasi dar .lietuvių dailės jmroda bus ankpopiežiui Pijui X įsteigta naujų: 4i, matyti sulauksim iš kaip-ku- nupirkti penki lotai žemės nau- ma£ nežiūri, kad būtų teisybė pa- tuvius mažesnė, o ir mokyklų ir daugiau draugijų, kaip tai: sčiau už praėjusiųjų metų j.aro18 areivyskupijų, 53 vyskupijos,
R*bių artistų. Pertraukose jai bažnyčiai statyti. Minėtas gnkyta. Todėl pranešu skaitan- gražių pasistatė ir vaikus dailiai Didžiojo Lietuvos Kiųiigaiščio dą. Ji atsidarys apie kovo 1 (14)
4 stačiai popiežiaus žinioje esan- buvo sakomos deklemaeijos, jos žemės plotas randasi pačiam lie- gįaj visuomenei, kaip tada ištik išmokina. Lietuviai nors ir di- Gedimino, 136 kuopa S. L. A., 40 dieną Vilniuje. Dailės darbe
tos vyskupijos, 37 apaštališki vi- * PU°*ė vakaro programų; ant tuvių apsigyvenimo viduryj, tar- rŲjy bQta
džiaia nešasi, bet gi nejaučia kuopa S. L. A., 9 kuopa Tėvynės šion parodon Ims priimami lig 1
learijatai ir 34 apaštališkos pro*ana ^rai Išvyko dialo- pe trijų gatvių, puikioje vietoje. AŠ buvau ant tų prakalbų ir kaip giliai snaudžia ir nemato, Mylėtojų draugystės ir turbūt 6 (28) vasario. Kaip ir paprastai'
faktūros. Naujai įsikūrusioje Al- K*8 “Girtuoklio gyvenimas” su- Nauja nuosavybė yra užrašyta gerai pamenu, kad p. Perkūnas kaip^jų vaikučiai angliškais au- kuopa L. S. S. A., bet apie pa- šioje parodoje bus išatatyti neti
kanijos valstijoje yra metropoli- betuvintas iš anglų kalbos.
Lie- Bostono R. Katalikų Arcivysku- vigai neįSrodė ir neišdėjo, kaip ga, savo tarpe angliškai šne- atarusias išskyrus dr-stę Gede- profesionalinių dailininkų velka
ja Slcutaries mieste, 1 areivy-sku- ka
palinkėti Aušros drau- pui, aulig Bostono diecezijos įsta- bug sutvarkytas visuomenės gy- ka, nei skaityti, nei rašyti lietu-^mino pašalpinę, mažai tegirdžia- lai, taigi paveikslai, skaptoriškil
|rija ir 3 vyskupijos. Popiežius fnj**> kad panašins vakarus «ren- (tymų. Žemės yra apie 30,000 venimas, kaip soeijalistai panai- viikai nemoka. Nagi Newphilie- gi.
darbai ir kiti, bet lygiu būdu ir'
■avo pasiuntinius, vadinamus nur.- fda- Bet vienas dalykas daro ketvirtainių pėdų, kainuoja tik
pelno sistemą, kai vienas čiai, pasakykite, ar jus nelendaPolitikoj lietuviai šiam kampe- dailus mūsų sodiečių dirbiniai
etjsis arba internuncijais, įniko nesmagų įspūdį; kada pradėjo $22501)0. Pinigai užmokėti
įdirbs dėl vigų, o visi dėl vieno, te anglikams stačiai į maišą, kur Įyj labai įvairiai
pasididinę. kaip tai: audiniai, rankšluosčiai,*
yrie šių valstijų: Austrijoj, Bava- gyvuoti Ali draugija dauguma
Šv. Roko parapija Brocktone kai kiekvienas bua aprūpintas iš jurais stipriai ant amžių užriša, Daugelio užklausus apie politikos juostos, dailinti daiktai iš medžio,
įtaikąs todėl lietuviams pasiro- persitikrinimus, atsako: “Balsuo- geležiea, molio ar kitos medegos
•Ijoj. Belgijoj. Brazilijoj, Tspani- nanV r°dė didelį pasišventimą turi savo seną bažnytėlę, pasta- vismomenėe turto, kiek kuriam
joje, Portugalijoje (tuo tarpu at- dėl jos ir kitos prikalbinėdavo, tytą prieš kokią penkiolikę me- raikės pragyvenimui. Iš dange- dyti, kad ir jie nepastumdėliais
taip, Aaip Juozas arba Jonas ir apskritai viskas, kame yra pri
lonktns), Arg.mtinoj... rilėįp, Ko dabar gi matyt.es koke tai a.8, tų, bet toji taip maža, kad au- lio ant panašaus pamato su- yra, b,et vyrais suprantančiais «ftko”. Vertelgyčių čion yra lie- taikinta dailė.
tamhijoje, trijose vidurinės Ame- l>raaa nuo J°8 ir betikslis šalioi- talpina vos 300 žmonių. Be to, tvricytų draugysčių kurigas pri savo reikalus ir užlaikančiais sa tuvių rankose pusėtinas skaičius.
Norinčiųjų dailės darbus par^
dalei supainiotų užrašų ir vaidų vedė “Sfcnrijoe” locijai išką drau vo tautystę.
rfltos valstijėlėse, Peru, BoL/ijo
a narių eilės.
Yra 11 valgomų daiktų krautu duoti meldžiame pažymėti jų ka
kas dol bažnyčios valdymo, se- gystę, kuri, kaip ir kiti panaK. Snapukas. vių (tarpe tų dvi sulenkėjusių). nas.
je, Venecuėloje ir Olandijoje.
Kaimo Vaikas

'

i

DdAUGAS

Vasario (Feb.) 26, 1914 m.

tuvių vadovą. Gana puiki buvo mė kad nuvykau, mat tą vakju
Pavydui vyrai.
Čia keturi Philadelphia, Pa. C. Kinlock, Lėla. Ten, kur reikėjo parodyti rą Pittsburgbo Lietuvių Dramai
Vilios sesuo Amerikos mokykloj. žmnnea užmušti, penki mirtinai gg. automobilių pardavėjas, ėjo į vai- drąsą pasiryžimą ji visa parodė, tiška draugija vaidino “Dėitė
Lietuvių diena džiovos
Lebenon, Neb. Jauniausioji gen. žeisti ir dvidešimtpenki lengviau gyklą, kuri buvo prisikimšusi val- Jos juokas toks buvo natūra- atvažiavo” ir “Žydas statinėje”*
parodoj.
liškas, kad nenoroms turi pritarti Būdamas pertikrintu iš pirraesVasario 19 ir 20 d., Davis Vilios sesuo Uršulė, mokinasi vie sužeisti. Tai atsitiko susitrenkus gančių žmonių, ir priėjęs prie stajos
juokui. Gera Rusna ir Gai- nių “Drauge” pranešimų, kad
Sųuare salėse tuberkujozio insti tinėj viešoje mokykloje. Moki dviem tramvajam iš priežasties lo> Prie kurio patarnavo Orą Grifliūtė.
Rūtelė Mongirdo sužie- šios Pittsburgbo dalies lietuviai
tuto pastangomis, buvo parengtos nasi anglų kalbos. Ji sakosi, kad apšalusių rėlių. Vienas mažesnis fin, išsitraukė revolverį ir pradėpaskaitos apie džiovą. Progra-, namie bflti esą pavojinga, tai jos karas sustojo priešakyje didelio j° i J4 šaudyti. Mergaitė puolė dotinė, gal kiek per tyliai kalbė-'nerangus dailėj', tikėjausi pa-t
mas lietuvių kalba buvo įvairus, brolis išsiuntęs ją į Ameriką. Ji priekinio karo, kuris nenulaiko-į «nt žeraės negyva. Bešaudida- jo. Kūno buvo tikras. Jis smar- matysiu tik fiasko, apsirikau šį
ku«, nuožmus — jam tas tiko. Į kartą. Dramatistai vaidino labai
Dienos programas, kuris buvo jau vedusi. Jos vyras žuvo trau- mai trenkė į mažesnįjį sutrupin-, inas pavojingai sužeidė antrąją
taikomas vaikams, neteko aplan-į kinyje, kurį sudaužė plėšikas damas jį į šmotus. Išliko tik prie- tarnaitę ir pats save persišovė, Raila tik vietomis gerai. Bet jis1 gerai, teip, kad mano pirmesĮVAIRIOS žinios.
Jis nenorėjęs antrosios šauti, visur stengėsi gerai atlikti, tik ni persitikrinimai visai išgara-t
kyti, girdėjom — pavyko. Kai- Castillo. Turinti čia amerikonus šakyje buvusieji.
o
pirmąją
šovęs iš pavydo, nes jis kuomet reikėjo nuduoti susikrim- vo. Ir dabar galiu drąsiai “Draus
Linkuva, Kauno gub. šiemet bėsiu apie vakarų programo ver- gimines netoli to miestelio. Gsanją
matęs
ant
gatvės su kitu šne thną jis išrodė juokęsis; jam go” skaitytojams pranešt, kad
mūsų valsčiui reikia rinkti naują tę įr jų atlikimą,
Sudegė.
ti šneki, linksma ir laukianti, ka
grimas ar lupos kenkė. Geibu- ir šiam kampelyje yra gabių
viršaitį. Tuo tikslu sausio 11 j žmonių pirmą vakarą aplankė da jos brolis užbaigs karę, kad Fort William, Ont. Gaisras su-' kant.
ta juokdario rolėje, bet juokų žmonių, kaip, kad ir kitur. Da;
dieną buvo paskelbta valsčiaus skaitlingai. Antrą vakarą tiek galėtų namo važiuoti.
naikino daugiau, kaip tūkstantį
Anglijoj
platinasi
mormonai.
nedarė — atliko gerai. Visi ki- bar apie vaidinimą. Kaip šalę
rinktinių sueiga. Kadangi že-. ėjo klausyties, kad iš jų tik matonų minkštųjų anglių, kuriuos
LiverpooL
Anglija
pradėjo
biti nežymės roles turėjo, apie juos sėdintis mano draugas nupasako-,
Viršum 500 naujų narių.
miečių viršininkai reikalauja iš- žuma gal pakliuvo salėn. Kaip
prigulėjo Canadian Pacific gele- .
Chicago,
III.
Daugiau
kai
500
;
žinkeli
„
kompanijai.
Gaisras
tęsėsi
joti
™.
mormon
y
aektos
rengiasi
,
nėr k, .arti žodžiu, .vaidinimas jo, tai vaidino “Dėdė atvažio,
rinkinio mažiausia dviejų kandi-, vieno taip antro vakaro svarbiaudatų, kurių vieną, sau patinka- sįu programos dalyku bene — aiš- nauji) narių priimti vienu kartu „„r dvi savaiti Ugnies gesinto.1™'7" Jl,os • JuDgtmea Valstijas, pavyko. Laimi norėjosi Biru- vo“ sekaneios ypatos: Dėdės mą, paskui užtvirtina viršaičiu, kinimas apie džiovą. Aiškino p. į didelę katalikų Knights ot Co-' jaį bandė gesinti betpasirodė kad Kiek 1”°rmom' randasi Anglijoj lės” dainų, bet jų nebuvo dėl Vingiro rolę vaidino J. G. Mi,ikra\ž.inT’
Mi‘7
nh°r°vV‘ jo t. . iIia“8.kM' ..Vto«iro
«?*
e antrąjį atmeta, tai ir dabar, be Į)r. Graičūnas. Prasta, žmonėms luinbus organizacija. Nauji na- ne j, pajėgoj sulaikyti įsidegu..
p
.
kad
ne
mažai.
Jie
gana
turtingi,
Toliau
seke
šokiai.
Šoko
tauvaidino
Antanas
Marciukonis,
jau esančio kandidato ir pildan prieinama kalba, papasakojo kaip riai paeina iš 30 šiaurinių Illinosias angis, aunas prasi ėjo pa s nęg
sekta sujungta su pramo- tiškų, o daugiausiai amerikoniš- Vežėjo — VI. Petrauskas, Spurčio viršaičio pareigas pono Du džiova, tas pavojingiausias žino jaus pavietų ir esąs tai didžiau per save - d didel.o spaudtmo
Daugpatystė nepatemijama, kų valsų, žaislių nebuvo. O gio - J. Paškevičius, G.nniečių Dzerkelio, prisiėjo dar rinkti nįj08 priešas platinasi, kaip pa- sias naujų narių skaičius, kuris vienon krūvon suverstu anglių.
gal tik saugojas! kad valdžia ne- jų dauguma nori. Kodėl nežai- nės — p-lė A. M. SutkaičiutČ,
antrąjį kandidatą. Norinčių lik- čių žmonių palaikomas ir kaip su pristotų vienu, kartu.
susektų.
džiama sunku žinoti.
Tarnaitės — Jieva Marcinkonių-,
Organizacija išsidalinus į šešias
ti juo atsirado daugiau, negu rei- ju0 kovoti. Ypač tėvus ragino,
Nauja ministerija.
.
Dar
viena
kas
daro
nemalonų
tė,
visos rolės atliktos gana gerai
kia. Vienas iš tokių, siūlyda- jeigu jie myli savo kūdikius, rū- apielinkes kurios apima Jungti Stockholm. Dr. Hammarskjoeld,
Vaikai
puošia
miestą.
I
įspūdį,
tai
mūsų
šviesesnių,
dauuž
tat. garbė artistams mėgdnes Valstijas ir Kanada. Diena
mos į kandidatus, nesigėdijo tvir- pinties jfljų likimu.
liepiant žuvėdų karaliui Gustaan
ncisco,
•
o
y
ų
gj
au
prasilavinusiu
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ypač p-lėms Sutkaieiutei in
kinti valstiečių, girdydamas juos Nemažesnės vertės buvo pa- kurioje priimami nauji nariai yra vui, sudarė naują ministeriją. Jis vaikai pradėjo čia puošti miestą. dos netuviŲ vakaras, lai ir kai- Marciukoniufei. Komedija “Žytraktieriuje (kitą sykį paminė skaitos, taip-pat paveikslais vaiz- švenčiama kaip tautos šventė.
Kada lietuvių didžiosios orga pats bus ministerių pirmininkas ir Tuštieji lotai apsodinami nastur- ,)a 8kamba lietuviška, tas malo- das statinėje” išėjo kiek silp-,
siu; jo pavardę). Bet per rinki- dinamos apie “Dantų Higieną”.
karės ministeris. Karaliaus prie- tomis, Jeronimais ir kitokiomis ūegnį jgpudį ,padarytų; ar tū- niau, bet kaip nuo artistų mėgė,
mus nabagas nieko nepešė. Jo p £)r ję. Drangelis, vykusiai pa- nizacijos gaus vienu sykiu tiek šai sutinka, kad visi paskirtieji gėlėmis, kurios nereikalauja daug jį jos neraoka av perprasta? Šiaip į,; jr negalima geidaus reikalaaįgėrę talkininkai, nebežinodami pasakojo, kaip apsaugoti dantis narių.
ypa,08 vaidillusios «žydas
asmens esą gabus vyrai, bet ma pneziuros ir vandens. Kiekvieną vakaras pavyko. žmonill buvo d
kada balsuoti, rėkė už jį nuo- nu0 gedimo. Tik per tankus
ža ką galėsią veikti nes augšte- petnycią skiriama visa diena, vie- daug> bet tvarka pavyzdinga, statinėje” buvo sekančios: M<tr«
lat; prieštaraujant gi blaivie vartojimas žmonėms nesupranNumirė turėdama 106 metus.
sneme rūme jie mažaturėsią pa- toj mokinties, puošti miestą. matyt “Birutės” draugija pa- tynas — VI. Stacinskas, jo pa<
siems, kurių buvo du, kartu dau tamų žodžių, mažino paskaitos
Waukegan, IU. Čia mirė Ellena sekėjų. Taigimanoma,
kad mi- Gražus užmarimas, bet turbūt jie na§U8 vakarus rengdama įgijo gelbininkas V. Simonavičius>
giau; pasidarė toks rėksmas, kad vertę, tiek galima pastebėti kai- Jenkinson, seniausia moteris vinisterija trumpu laiku turėsinti ožkų nelaiko?
žmonių simpatiją.
Gylė. Martino pati — Jieva M irciukoir susikalbėti buvo negalima.
bėtojui. Apie dantis skaitė re šame paviete, turinti 106 m. Ji pasitraukti.
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Žemiečių viršininkas, negalėda feratą p. D. A. Zymontas. Bet mirdama paliko penkis vaikus,
“x»au*jv
Radijo bankos” įsteigtos ke-' Gavome pora kitų pranešimų, nn^e’ ?YJa« Šbomke
mas to klyksmo nutildyti,, užda antrą vakarą tiek daug žmonių 44 vaikų vaikus, 50 vaikų-vaikų
liuose Europos miestuose. Tos ban- kuriuose tvirtinama, kad ne visi “ulls’.
bavuknias.
kos turi kelius milligramus radi- kas buvę geriausiai ant scenos. Dau^.'au" toI?U Persta^’2- Vl>
rė sueigą ir rinkimus kandidatų prisirinko, kad sunku buvo iš vaikus ir 5 tų vaikų vaikus. Ji
Dideli nuostoliai.
atidėjo kitam sykiui.
Los Angeles, Cal. Keturiuose jo. Jie skolina tą radijų įvai- Matėsi tvarkos stoka ir netikėtai ho ^sburgho Dramatiską^rau^
girsti visą referatą ir juo pasi buvo gimusi Airijoje.
Cornevello Kipšas.
Kad per busiančią antrąją su- naudoti. . Paskaitos buvo paįKalifornijos pavietose siautusios riems medikaliems reikalams im.; ištikęs bengales ugnies sprogimas gljaaudros nužudė du žmogų ir pri darni po 200 dolerių už dieną. Ra- daug ką pagadinęs.
eigą to kandidato riksmai girtuo-' airuotos dainomis, skambini
Upė pradeda tvinti.
Red.
LEWIST0N, ME.
kliai neišrinktų, reikia pareika- majs pįanu ir pūdomaisiais paveik Evansville, Ind. Ohio upė pra dirbo apie 1,000,000 dolerių įvai dijo druskos gali būt vartojamos
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ianti, kad rinkimai būtų slapti su 8iaj8 Toks programos puošimas deda kilti. Kitos upės, kurios rių nuostolių. Labiausiai nuken nuolatos ir nenusidėvėti. Taigi NEW PHILADELPHIA, PA.
Vyčių” 2-ras skyrius, turėjo pakamuoliukų metimų, kaip tai esti jabaj pagirtinas. Paklausę žmo- įplaukia į Ohio pradeda taip-pat tėjo geležinkeliai ir pomerančių reiškia, kad gera pramonė. Tik
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Muzėjus išvogtas.
skambėjus, vėl atgaivina ūpą, nešiojo.
tos apyskaitos, atrasta, kad New jej krįtikuoti lošėjus, reikia pa- Meškaitis du sykiu pagriežė ant
Londonas. Išvogtas Britanijos
vėl įveda į tarpą minčių. PiaYorke esama 331,650 bedarbių.
kad jjems truko veikime smuiko solo. Nors jis dar ne
muzėjus. Pavogta daug brangių
Mokyklos susivienija.
Mažeikiai. Sausio 15 d. pas deg- nu mikliai paskambino p-lė T.
baugiausia iš jų tai paprasti dar- gyVUino> — matyt dar neįpratę seniai mokinasi muzikos bet ga
Benetto medikalė kolegija, kuri paveikslų. Spėjama, kad vagįs lininkai, kurių vienų esama 140,- _ kitu Sykju be abejo jie pasi- Įima tikėties, kad tolimesnėj
tukų dirbtuvę apsistojo keturi,; Maslauskiūtė, piano duetą gerai
per
keturius metus buvo sutar buvę iš terptautiškos dailės vagių
jau gerai degtinės prisitraukę vy-į suskambino p-lės J. Toleikiutė
Z™!*?8-8*** nam''1/xoat3wt,0' rodys sav0 rolh? išpildyme daug ateityje bus iš jo muzikantas,
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Neranda priežasties.
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Girard, Kas. Inžinieriai negali kįi0’>, “Siuntė manę motinėlė”
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“Viltis”.
stas turi du šuliniu po 1200 pėdų k^ y, Černius (regis pats auto- veikale vaidino rolę p-lė V. Vai*
niška. Užtenka aplankyti ke rius metus jėzuitai skirdavo ten Alexandria, La. Jauna graži gilumo. \ anduo juose pradėjo rju8) labai gražiai nudavė ir gar- čiulytė, Onytės rolėje, kuri pirlias lietuviškas šeimynas vietinėj profesorius, darydavo prospektus mergelė, A. Nugend, ir jos sesers šilti nuo 80 ir pasiekė net 120 djjaj publiką prijuokino.
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Chicagoj, kur rasi skurdo, ap- ir 1.1. Loyola universitetas yra vyras, H. Hector, įsimylėjo Į viens ąipsnių.^ Po kelių dienų vėl pra- s gjg daiius vakaras surengtas Magerskio meilei, paskui parie
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dikius, jų tur gaileties filantro- dėjome kaip Chieagos daktarai Pavojingas ant marių gyveni
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Wasbington, D. C. Senatorius kyti lietuviškoj sostainėj ir laibeapgaudinėjant žmonės, šią sa
kad ta net, užimtą lietuos a
iviMuoiiams ,„ri Mti SvOTta vaitę vyriausybė užtiko naują ap
Ransdell įnešė bilių, kad būtų
Policija neranda sufragistės.
kuogreičiausia. Prašymai re.kia iedermfc Lieka istarti adįk gavikų firmą žinomą kaipo “OkoLondonas. Policija pametė pė paskirta 500,000 dolerių apsaugoti
nasti , Varšuvos mokslo apygaridarbavusi
kurie Si,
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONE ĮSTAIGA.
lo akių gydimo įstaigą”. Roches- das Em. Panklnirst, sufragisčių šalį nuo karštinių ir drugio ligų.
dą
rodą rėpinosi, ir linkima pana ter, N. J. Jie plačiai garsinos, ne vadovės. Paskutinį sykį ją matė
‘Viltis’
šias parodas rengti kuotankiau- va pardavinėją vaistus, kurie be prieš dešimt dienų, kada ji sakė
Gylė.
šiai.
akinių pataiso silpnas, mažai re pro langą prakalbą. Nuo to lai
Alunta, Ukm. apskr. Aluntoje1
______
ginčias akis. Tuo išviliodavo nuo ko pražuvo, taip kad negali jos
Turi Vilniuje ūkio įnašimj fabriką ir sandėlius,
“Birutės” vakaras.
per 1913 m. degtinės išgerta už
Subatoj 21 d. vasario š. m. Liet. žmonių apie 100,000 dolerių į me rasti ir suareštuoti. Jos draugės
Vasario 21 d., Šv. Jurgio sve-i apdovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro
17 tūkstančių rub. su viršum; o Teatrali-kag Kliūbas Lietuva, pa- tus. Kai-kurie daktarai patėmijo,
sako, kad ji niekur iš Anglijos tainėje “Birutės” draugija vai
kur dar alus ir kiti svaigalai? niošė savo nariams šeimynišką va- kad jų vaistai netik negali nie neišvažiavus, bet kur yra tai nei
medaliais, norėdama
padidinti fabrikaciją,kviečia
dino L. Giros veikalą “Kerštas”,
Tikrai apskaityti sunku. Mat, kar£ij p- a. J. Beržinskio sve- ko gero akim suteikti, bet dar ge jos nežino.
Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).
— tragediją iš senovės laikų. Šis
žydai bugalterijos neveda. Bei- tainėj L. T K L nariai turėjo rokai kenkia. Apskundė krasos
veikalas
perstato
Lietuvos
kuni!
kia prileis, kad turgaus dienomis prOgO8 pasišokti visokių šokių ir valdybai, kuri ir sustabdė visą jų
Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55,
Išbėgo sukilėlių vadas.
gaikščių ir kryžuočių laikus.!
ir jie pelno ne mažiau, kaip mo- pažaj8fj visokių žaislų, po vaka- nelemtą pramonę. Sako esą ir
“VILIJOS” Bendrovei.
Oape Haitien, Haiti. Senatorius Čion pamatai Panemunio pilies j
n op o Ii.s. Tuomet reikėtų dar nž rienės kliflbo raštininkas J. J. Po- daugiau panašių įstaigų.
Devilmar Theodore, sukilėlių va valdovą, kunigaikštį Monigirdą,;
alų priskaityt į 10 tūkstančių. jeka8 trumpoj kalboj • paaiškino
das išbėgo iš miesto. Neužilgo lietuvius-kareivius ir kunigaik
Taigi girtuoklybė Aluntoj toliau apje kiiubo sutvėrimą, apie jo Atrasti labai seni inkų miestai.
miestas buvo užimtas federalistų ščio dvariškius. Čion matai kry
daugiau platinasi. 1911 m. gir- 8iekjU8 jr ką gero yra nuveikęs
■S\
New York. Čia atvažiavo kap. kareiviais. Sukilėlių kareiviai, jei žiuočių rieierių, pasikėsinusį dėl
tuoklybė čia buvo sumažėjusi, nu0 savo užgimimo, kliubas savo J. C. Besley, anglas tyrinėtojas.
nepasidavė, tai išbėgiojo iš mie meilės prie lietuvaičių mesti riciedėl to kad turėjome veiklų Blai- gyvavimo laike yra atlošęs apie 30 Jis sako atradęs pietų Amerikoj sto ir išsislapstė.
rio garbę ir palikti lietuviu. Jis
vybes pirmininką; dabar gi, teatnb penkiems savo nariams tris labai senus miestus. Miestai
gudrus kaip lapė. Pirmiausia
kaip nėra kas blaivybe rūpintųsi, vestuvių laike nupirko puikias tie labai seni ir nevisai maži, —
Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus
įgija meilę prie Mongirdo sužieMainieriai
nori
vienokių
algų.
tai girtuoklybė bujoja. Kada dovanas. Narių turi su viršum apie 50,000 gyventojų. Jų viduje
gerai pasidėti, rašykit* ir siųskite pinigus šiuo adresu:
mes, aluntiečiai, vėl sulauksime 80. Potam kalbėjo kliubo na rasta daug aukso ir sidabro iš Philadelphia, Pa. Čia susirinkę dotinės, toliau prie Lėlos, kuri
tokio uolaus darbininko, kaip rys, K. Z. Vežei, Dental College, dirbinių, žemdirbystės palaikų ir anglių kasėjų atstovai padavė stengėsi įgyti kunigaikščio mei- j
1911 m. čia veikęs gerb. kun. T. mokinys. Ant galo pirmsėdis St. daug kitų dalykų, kurie rodo, kad kompanijoms reikalavimą, kat lę, bet likus atstumta ji bando
Kaune, Rusija-Lietuva
Nainis, kurio darbus ir lig šiai Anučiauskis, padėkavojo nariams senovės inkai buvę gan augštai būtų sulygintos algos visuose ang savo meilę pavesti vienam iš dva- (
riškių,
kurs
dėl
tos
nelemtos
lių kasyklose, Pennsylvanijos,
Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras
dienai vis dar užmiršti negalime. už gražų užsilaikimą ir visi iš pakilę kultūroje.
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako
meilės
padaro
daug
pikto
dėl
Ohio,
Illinois
ir
Indianos
valsti
Pasirūpinkime patįs savęs pekė- siskirstė. Linkėtina, kad kliubas
už pinigus visu savo turtu.
viso
dvaro.
Ant
galo
Lėla
ker■
jose.
Kompanijos
nenori
su
tuo
limv, kad neatsitiktume nuo ki turėtų kuodaugiausiai narių ir
San Antonio, Teras. Jau kelinti sutikti. Jos sako, kad sulyginus stuodama Mongirdai apreiškia.
Reikia girai įsiišmyti sis Svarbas dalykas, kad- - - - - - - - - - - - - - - - - tų.
scenos mylėtojų. Nariai mėne metai žinoma, kad uodai tai vie
mokesnį, kai-kuriose vietose ang meilę Kunui, kryžiuočių ricieriui,
tų.
“Vilkįs”.
sines moka tik po 10c., o nauda nintelis kelias pernešti drugio ligą
išduodama jam raktus nuo pi
lių kasimas neišsimokėsiąs.
aiški. Linkiame kliubui geros nuo vieno žmogaus ant kito. Kad
lies. Nors Kunui ir Lėlai nepasi
Reikalas dar neužbaigtas.
J. J. Lietuvis.
ŠIAULIAI. Vienas ūkininkas iš kloties.
sumažinti jų įtekmę buvo rodijaseka, vienok jų žygis padaro di
gretimos parapijos išvažiavo į
Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
ma keletas kelių. Naujausias iš
džiausią suiriitę pilij, kas užduo
Nevaldomi vaikai.
Šiaulius su pirkiniais, Grįžtant Praeitame “Draugo” numery jų Dr. C. A. R. Cambell būdas. San Jom, Cal. Giesmininkams da Mongirdui didelį smūgį, ir jis
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigai
niekad negali pražūti.
namo užėjo pūga. Nors gerai ži je, Chieagos žiniose patalpinta Jis patėmijo, kad šikšnosparniai begiedant keletas vaikų susitaru sužinojęs visas savo dvariškių
MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
nojo kelią, bet paklydo. Ilgai be korespondencija, kurioje sakoma, labai mėgsta uodus. Pristatė fiet- sių padėjo keliose vietose sprog šunybes miršta niekingai — (kas
klaidžiodamas po laukus, pamatė kad Apveizdos Dievo parapijos relių visose vietose, kur tik ran stančią ugnį (fireerackers) ir karžygiui netinka) nusinuodija.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.
Broli Lietuvi, atnimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
dnnksnant savo miestelio medžius. išrinktų komitetų vienas buvęs dasi vandenų lūgai (mat nebė vienu sykiu visi susprogino. Gie Rimtas veikalas buvo gerai
K. Drangijoje: 1), turėsi gerą procentą; 2), nebus baimės kad pinigai
Pasuko miestan, norėdamas sura išbrauktas, nes per du metu įmo gančiame vandeny uodai visada smininkai, kurių buvo didelis bū vaidintas. Tūli artistai parodė
gali prapulti, nes atsako ni juos Draugija visu savo turtu ir pervirSljimu; 3). prisidės! savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
sti užvėją. Bet netikėtai užvažia kėjęs tiktai vieną dolerį- Tas pa veisiasi), tuose šetreliuose gyve rys, persigandę pradėjo į visas daug artizmo. Asmuo Mongir
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieSko no
vo ant užnešto sniegu šulinio, ro sirodė neteisinga. Minėtas ko na tūkstančiai šikšnosparnių. Tą puses bėgti. Septyni iš jų su do rolėje buvo tinkamas: jo fi
rintiems pirkti iemėn; užtatai, jeigu manai grįžti į Lietuvą ir pirkti
gės parvirto ir įkrito. Ryto metą miteto narys yra pilnai užsimo jis daro jau kelinti metai, San žeisti ir viena mergina apdeginta. gūra, judėjimai, balsas, plati krū
»au vietą, tai būtinai susižinok sn Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Ruaija.
rasta vargšas sušalęs.
kėjęs. Buvo tik neapsižiūrėji Antonio, Tez. ir sako kad uodai Vaikai išsftlapstė. Tai ką daro tinė dengiama senovės kunigaik
mą tai įdėta.
B-tia.
“Vienybė”.
ir drugio liga žymiai sumažėjo. vaikų nevaldymas.
ščių rūbais vaideno senovės lie-

Valdyba prašo su atsiuntimu
veikalų parodon nesivėlinti. Jie
turi būti Vilniūje ne vėliau 15 va*
aario šių metų.
Primename Lietuvių
Dailės
Draugijos antrašą, kuriuomi rei
kia siųsti daiktai ir laiškai: Vil
nius Zavalua 2—3.
“Vienybė”.

CHICAGOJE.

NAUJIENOS.

Nelaimėjl žuvo devyni.

Indianapolii, Ind.

TEATRAS.

“VILUOS”

Bendrove

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

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

*

Vasario (Feb.) 26, 1914 m.

DRAUGAS

PASTABOS.
“Vienybė Lietuvninkų” No. 7

negulėtą, kad jie duotų mums di
džiausios naudos, kokių tik galima
gauti.

ragina lietuvius paminėti dešimt
metų Lietuvoj spaudos atgavimo
sukaktuves. Svarbios mums tur
būti tos sukaktuvės, nes nors to
ji duotoji dar ir nėra visai lais, .
...
va spauda, bet mes ja turime ir

Sutaupytų pinigų sunaudoji
mui jis paduoda lietuviams kaipo
geriausią kelią tai pirkti žemę
ir statyti namus. Kurių statymui nereikia tiek daug pinigu,
. , _ _
. ,kaip
daugumas mano, nes tunnt
aiškiai matomos jos pasekmės, prndžiai, bankas pnskolina kokį
padarytos
dešimt metų. bėgyje..
,.Ar, arba 70%, t. y. apie
. au
a
*
•
• 1 <,0%
Tik reikia prisiminti, kiek laik- trečdaliu.
Nauda gi aiški. ParaAčių jau neša tenai kultūros ftak autoriaus apskaitinio tai įdėžodj, kiek naujų knygų ir tenai
apie pora trejata tūkstankas metas tampa liuosai spausdi- „.
namų ir iš kitur įvežamų. Jau e1’.* do,mi.1 galima pasistatyti
didelis skirtumas nuo tų taiką, geri namai už kuriuos gautume
kuriuose apnudintas žodis gabena- 16 ir
du tešdalin nuošimčių
mas baisiu kontrabandos keliu, n„U(Jos.
Tokiems, kurie tiek pi
kada kas metas kareivio durtu
nigų
pradžiai
neturėtų patariama
vas suvarstė nevienų lietuvį už
Įstatyti mažesnius arba susidėti
nešimų lietuviškos knygutės.

i keliems.

valdžia kaikur ir kliudo tą jų
darbą, bet kaip matyties iš Lie
tuvos laikraščių tai darbo nesu
stabdo. Štai No. 2 “Vairas” pra
neša, kad Suvalkų gub. susidarė
nauja pienininkavimo draugija
vardu “Nauda”. Draugija įstei
gta pačių valstiečių. Amerikoj
tokių draugijų sutiksi ant kiek
vieno žingsnio, nes čia ūkininkai
valdžios prigelbiami, visomis pa
jėgomis stengiasi organizuoties.
Lietuvoj tai dar vis naujiena, bet
yra vilties, kad ir kitų vietų ūki
ninkai
pamatę
ParšaMečius
(“Naudos” valdyba Paršeliuose)
ir jie seks jų pėdomis.

Taip-pat “Vairas” tame pačia
me nura. praneša, kad Kaune lie
tuviai
ketiną
steigti
dide
lę bendrovę, ,į kurią Jirisidėsią
ir Amerikos lobininkai. Draugija
versiantis miškais. Taigi ar pa
tektų ta taip puiki pramonės
šaka lietuviams į rankas? Tuo
dalyku užsiimdavo vien tik žy
dai. Linkiame pasisekimo savie
siems.

Neseni dar tie laikai, didelė
Keletas krūvon susidėjusių gali
dalis ir mūsų Amerikos lietuvių,!
pasistatyti namus ne tik už 8000
naudojosi užginta dvasios duona.*
dol. bet ir už 80,000 dol.
Nevienam dar prisimena koki
brangi buvo dovana iš Tilžės Visas patarimas praktikoje gaparnešta. O kiek linksmumo, «« gerai pritaikomas ir nors aukiek sielos pakilimo, kada išgir- torius gal kiek ir peraukštai ima,
dome, kad tas viskas jau dingo, ket reikalinga mums tą paimti
spauda leista. Su kokiuo ilgėji- omenen, kad tol kol tik negriebmos laukėme pirmųjų spaudos simės į nejudomąjį turtą, pra•
«
atbalsių, tik tie tegali pasakyti, inon? ,nes busime tik kitų »-!
kurie tą visą pergyveno. Taigi naudojami. Neužtenka pinigus Beje, ten pat “Vaire” rauda
teisingai “Vien. Liet.” ir pata- uždirbti sunkiai dirbtuvėj bedus1 me ir pranešimus, kad pasako
ri,, kad
bant, bet reikia juos mokėti ir jama, jog Kauno lietuviai taria
taupyti. Negana juos krauti si su Paryžiaus pirkliais dėl dar
.
....
.
bankon,
ar dar r
pavojingiau
lai žovių pirklybos. Endrijave lietu
mėtus pašvęsti musų pogrindis (t
t
’
**
..
Dr. Sėd.) peržvelginiui to anų kyti kur paslėptus, bet reikia viai Puleikis su Užgaliu pastatė
metų vargingo gyvenimo Lietu- leisti j apyvartą, reikia naudogaro malūną už 10 tūkstančių
voje ir palyginti dabartini jos gy- ties savo protu ir nelaukti kol
venimą po spaudos atgavimo.
Į kepti karveliai pradės patįs j rublių. Žarėnuose įtaisyta siūlų
verpiamoji fabriką. Valkininko
Puikus užmanymas ir nesunkus rankas skrįsti.
(Vilniaus gub., Trakų pav.) ūkės
įvykdinti. Tegu kiekvienas inte*
draugija rengiasi steigti savo
"Iigentas aprašo savo pergyventus
*
*
krautuvę.
laikus anoje tamsos gadynėje, o1 “Vilties” nnm. 16., p. Vytaukiek dalykų būtu apšviesta. tas ra^ina lietuvius nevien leidi- Vis tai geros naujienos, nes kįDaug prie to mums padėtų jau n,Ui dailiosios raštijos veikalus, laut šalies pramonei kįla ir kul
•mtspaudinti mūsų vargai anų iaį. Į l>et atkreipti domą ir į leidimą ki- tūra. Tos šalįs tik ir gali žiūrėti
kų spaudoje — ‘Tėvynės Sarge’, t°ki°s rųšies veikalų. P-ns. Vy- drąsiai į ateitį, kurių pramonė ir
pirklyba augščiau stovi. Tuo
“ Apžvalgoje” “Varpe” “Ūki-: taidas sako:
mes buvome gerokai nuo kitų pa
niūkė” ir k. tik reikia juos su
Ar tik netaikąs pamastyti ir silikę, taigi nėra ko stebėties,
rinkus, sistematiškai sugrūpaapie literatūra svarbesnę, palie
kad ir bėgiojame į visas šalis
čiančią tikybos, mokslo, filozofivus perspaudinti, o jie parodytų
Bet pradeda atsirasti
jos klausimus, aplamai, pasaulė svieto.
jaunajai kartai mūsų troškinius,
žvalgos klausimus? Juk bekelių žmonių, kurie sako ar Lietuvoj
idealus ir ką už tai reikėjo nu-Į
apologetikos turinio knygučių Bu Amerika arba jos nėra visai.
kentėti!
čio, Geručio) ir kelių menkų iš
«

*

*

verstų, be kelių gamtos mokslo
ir sociologijos (šerno, Garmaus,
kun. šauliu — nieko neturime. Į

KRATINIAI.

sutalpinti šimtynę mokinių klasė- gyvenantis Chicagoj lietuvys turi
se ir pusę jų pensijone. Reikia ti-1
reikalą paimti arti prie širkėties, kad mokinių skaičius ir' dies ir prisidėti kuo galėdamas •
toliaus kasmet didės, taigi būti- 'atnašomis, patarimais, sumanynai turime rupinties įgyti tinka- m»is ir taip toliaus.
C. L. D. S. Globos Komitetas:
mus tai įstaigai namus.
M. JurgeUonienė,
“Žiburys”, dėl neprigulinčių
K. Gugis,
nuo jo kliūčių, ligšiol negalėjo pa
J. Ilgaudas,
sinaudoti brolių Amerikiečių dos
numu, kaip kaikurios kitos drau
P. Mulevičius,
Paul P. Baltutis.
gijos, dėlto dabar ištiesiame jums,
Tautiečiai, ranką, prašydami pri
Omega.
sidėti prie minėtojo fondo. Štai
priemonė, kuria be didelių išlaidų
Naujos Knygos.
ir
aikvojimos galima tą patį tik
AR DAUG MŪSŲ LAIKRAŠČIŲ
Vadovas, Tomas XVII No. 66.
slą pasiekti.
PILDANČIŲ SAVO
Turinys. I. Pamokslai: 6) TikėBroliai Amerikiečiai! Jus, tiek
PRIEDERMES.
Visi mūsų laikraščiai šaukte kartų parodę užuojautą viešiems jimui pavojumai ir priemonės jų
Nelaiminga mūsų visuomenė! šaukia: ‘ ‘ Apšvieskim tamsius tautos reikalams, juk ir dabar ne- išvengti. 7) Kas yra Dievas. 8)
Kas jos tik nemokina ir ja ne žmonės, platinkime mokslą ir atstumsite ištiestos jums raukos 1. Apie Dievo prigimties privalu
sirūpina ! Neprigulintieji prie šviesybę žmonių tarpe!” Bet, ar ir neduosite žlugti tam taip gra- mus, 9) 2. Apie Dievo prigimtie#
parapijos ir neinantieji bažny daug mes randame straipsnių mū- žiam sumanymui, žinodami, kad privalumus, “Gramnyčių” švenčion daugiausia šneka apie pa sų laikraščiuose, kurie tikrai pla be jūsų vargu jisai begalėtų įvyk- tei, 90 metų senukę laidojant,
rapijų reikalus ir kalba apie jų tintų apšvietimą? Paimk šian ti. Ligšiol “Žiburiui” yra pasi-: II. Katalikystė ir inkvizicija. J.
sutvarkymą. Bedieviai, visokie
Kubilius ir kun. Būčys.
dien mūsų laikraščius į rankas, žadėjusių 80 žmonių.
laisvamaniai mokina ir aiškina
Kun.
d-ras
M.
Gustaitis,
pirm.'
ni- “Dievo Karalystė”, Jėzau#
ir pažiūrėk į jų antgalvius, ne
tikėjimą, dagi |iepašykštauja sinori nė skaityti, visos skiltįs
Kun. A. Uogintas, padėjėjas, pamokinimuose Kun. Kazimie
duoti lekcijų ir patarimų, kaip pilnos pripildytos vien skaildyras Rėklaitis.
S. Krasauskienė, kasininkas,
tikėjimas turi būti suprastas. mais žmonių į partijų partijas,
IV. Žydų galybės šaltiniai. Ato
Kun. V. Dragunevičius, sekr.,
Doriškai nusmukę ir ištvirkę vien šmeižimais viena kitos tų
mas.
V. Totoraitis, knygininkas.
‘“socijalistų” kalbėtojai skambi pačių partijų, ir šiaip jau laikV. Šv. Raštas ir kritika. J.
na apie dorą ir mokina pado.  rastis laikraščio! Ar šitokį paGlauber.
RŪPINKIMĖS SAVO ATEI
jyvennno. Na, ant galo ir Į . . .
.. .
...
v . ,.
raus gyv
VI. Liuosoji tribūna. 1. Daly
: .
.7
sielgima gali uzvardyti apsvietiVIAIS.
įvis
turi
pretenziją
pa,
..
.
„
v
.,
.
.
,
kas
kurį turėtų atsiminti mūsų
Kelenis
tini pretenziją Pa-|mo platinimu? Kitų tautų laikmokinti kitus Logikos.
1913-tais
metais
kas
penkios
veikėjai.
Kun. J. Kr. 2. Dar vie! raštininkai teip gi pasidalina į
šakas,'~bet nTprieš Vienas“ kitą valandos i Suvienytas Valstija, na pastaba. Kun. J. Kr. 3. Apie
kovoti, arba vienas kitą niekinti, atkeliavo 14 lietuvių, arba kas va- jaunavedžių egsammavimą. X.
Beje. Kalbant apie “Keleivio” šmeižti, bet vieno laikraščio tik- lands* 2'8- Dr^siai ^ahma 8a'i VIL K bažnyčios ir visuomeliogiką, galima jam ve kas pasa slas yra tūla mokslo šaką lavin- kyH’ kad is
l Chicagos mie- nės dirvos. 1. A. a. Kardinolas
kyti: skaitydamas “Keleivį” tu ti, o kitas kita. Nesakyk, nėra stą atkeliavo bent trečia dalis. Rampolla. Meškus. 2. Vargonininri pamąstyti apie liogiką — Ne polemikos ir ginčai arba dispu- Dauguma iš jų turėjo adresą bro- kų mokykla Kaune. K. J. N.
------ ’ drau
a--------------”VIII. Kalbos dalykai. Kun. J. L.
dėlto, kad jis apie ją rašo, bet tos išaiškina dalykus. Parodyk lio’ sesers
«° ar Pažįstamo,
IX. Recenzijos ir kritikos. La
dėlto, kad jos tenai nerandi.
man, kokius dalykus išaiškino ,bet ar Jie juos visus aPrūPino’ ar
mūsų laikraštija per tiek metų, supažindino su vietiniu gyvenimu, j tolerence, Meditations inedites de
Pužas.
nes nuo pat pradžioc, kaip tik ar bent ž“oj°’ kaiP juos atsiimti, Bassuet, Konferencje. Cwiczenia
laikraščiai i§ P™plaukų.
! duchtowne.
CICILIKAVIMAS PELNINGAS prasidėjo lietuviški
i gyvuoti, ūmai ir pradėjo su vieNe vienas ateivi^ sukluP° ke'! X Atsi^sti redakcijon nauji
BIZNIS.
<<T . .„
v nas kitu polemikuoti! Rimtai
Paklydo nežinės vedamas, oj laikraščiai.
J'Cl<±k* t. ?~Ve
disputuoti ir polemikuoti tikrai daugelis net ir įvažiuoti negalėjo XI. Biblijografija.
(ziur. N12), kad ji su savo nudarbflg
ng
_ ne dėlto, kad skaudamas akis i
sistovejusiu bizniu (taip ji pati
mokinių mokykloje turė->0’ ar stokavo jam parodo-i Vairas No. 2. Turinys. I. RašįloMei iį BrookKnnnlr.
~
v v __
_ 1.
Ji_ *• • _
1 If-_ 1__ •
•_
apie ooįrn
save uooa
rašo)) lrt»a
kraustosi
arba mokslo įrėdnėje. Ir tai po- mrjjrj pinigų, bet vien dėl nežinės tai. 1. Mūsų kraštas ir jo pažintis,
lyną. Tokiu būdu į Brooklyną
. .
.
,
v
. ,
lemikos tinka vien mokiniams
________ _ žmonių, pas kuriuos jie važiavo. V—
. is.
_ „2. . Žvejys. Eilės. (Iš ~ ruateina visas būrys žmonių, kurie .
, mokslo šakos Dabarci Pavyždžiui, suaugęs žmogus no- sų) J. Rainis. 3. Akmens. S. C-K.
save vadina veikėjais, o iš tiesy,
pakeli,
rėjo atsikviesti savo sen» tėv».‘4. Karalaitis m k.r.iaitė 8. C-K.
kaip pasirodo, yra vien labai gud- iemikos klausimus apie religiją, Nusiuntė jam kelionei pinigų. 5. Dabar ir seniau. (Iš “Augštairiais biznieriais,
lia"aĮS. Laisvinmkai sane žmonės, kurie visai
atvyko New Yorkan. Sū-.&ų vaizdelių”) Vaišgantas. C.6
vo
.. turtą
^^apkainoją į^tukstdol. simokinę tQfi mok8lo §akog? Kftip „us gavęs telegramą iš immigra- Elgeta. Pr. Penkaitis. 7. Viltis
Uz tiek bent jie norėjo parduoti
polemikuoti mėsininkas su cij«s komisijos (anglų kalba) S. C.-K. 8. Guliuno dukters S. Csavo būniį chicagieciams, kaip tai
u
gker. manė, kad pranešama apie tėvo K. 9. Foersteris. M. Pečkauskaitė.
(N7).
liudija Keleivis
(N7). Is ko
kiaulės? Kadangi audėjas atkeliavimą.' Laukia tėvo atvyk-: 10. Tėvynėn _grįžtant._ Pr. Penišvedimas yra toks, kad pelnin•
,. .
.
. x.
.
Praėjo dvi ir pusė savai- kaitis. 11. Mūsų kultūros gyve“Kova” minint Diovą rašo mažaja raide. Pastaruoju laiku sau
nepatinkamų ypatų vardus pra
dėjo rašyti taip-pat. Toje pačio
je “Kovoje” tankiai tenka pa
stebėti piešynėlius apie dviko
jį sutvėrimą su ragais ir uode
ga arba kitaip sakant velnią.
Kas stebėtina, kad ten pat ne
retai jis rašomas didžiąją raide.
Matomai “Kova” velniui atiduo
da didesnę pagarbą, negu žmo
gui ir net pačiam Dievui. Lai
nepyksta, jei , kas primeta jai
tarnavimą velniui.

.•

Štai ir toks didis socialistas Bo
belis, darbininkams bevadovaudamas, milijonierium mirė. Kodelgi
tokį Bebelį nepasekti Pruseikoms... .i
Todėl brooklyniečiai neapsirik
site. Oal jum kas pasakys, kad
pas jus ateina koki futuristai ar
ba clčamistai (sulig Druskio Chamidiet). Gali būt, bet žinokite,
visų pirmu, kad pas jus ateina
gudrus cicilikai — biznio daryti.

m?_______

_____ 1___ ______________

TT___ 1______

d—

z5-J-n

trnvaylnKit >

Ttln r.

Praėjusią savaitę, Davis Sąuare
salėse, kaip pirmesniuose “Drau
go” numeriuose jau buvo pra
nešta, atsibuvo džiovos paroda.
Jos paruošimu, rūpinosi Chicagos
tuberkulozitr frisfitutėi s7^ kiTriafilė
’
• T k—v i • • kad stengiasi sukelti polemikas
vėl gavo tGlegram^Su^nKiTAai. 'il^is4as. ii. Paveikdar
viena
tokia
,ima
ir
vertimais
pasitenkinti.
LietN^BHreša __
___ ___
priguli keletas ir lietuvių. Pa t
Su. šiai. 1. Panoaiški, sodžius svennelemtą žinią. Tai 8nbankrirti'. |
remiasi Rusijos apšviestūnais, rodoje be anglų kalbą kalban Toki dar nesena, vargsai-kelem-kuri(j u;ko sigriebė> kad g>1
diaži,„šioje neapyksnto- rado žmogų, kuris jau. paaiškino, tadieuyje. (Rudziškių apylinkė,
jimąs lietuviškos bankos Henry )e ^lltl
tiems dienų buvo kelios dienos nmka, umu laiku ta,p pralobo
kad .tiems pradėjo pavydėt, net
(y_ ko(J tį,ts gražinanlas atgal_ t0. Trakų apsto.). 2. Neris (Vilija)
Bisehoffs, New Yorke. Žingeigal galima būtų įtraukti į tą skiriamos ateiviams: lenkams, ru
pliki kaip fflrik.i itarTsa“.ik
P»«rind'!- '*» dėl> kad
dirMi eS,S pet ’e‘ )e™Tk.in0 n”°savyt,?>;.A'
darbą ir kitus tautiečius, gyve sinama, na ir lietuviams. Lietu
du būtų žinoti kame buvo jos
metu, IX
« '»» P-°» neapykan- n«s, o sr,n„s neatsiliepi,s. Už- dzmav.e.ns.
Ja— kapų
nančius svetimose šalyse ir mo viams teko dvi
dieni (Veiz. iš i « hX
lietuviškumas, kuriais ji taip girkančius svetimų kalbų (Prūsų Lie
Chicagos). Beveik visi Chicagos į darni darbininku reikalus tiek tos ^-vtos kitl* Prietarais, jie dusęs bėga t vietinę Imigrants k^»«- 4. Panosiskių sod ecian
davosi, ar tik ne skelbimuose? Į
tuvoj — vokiškai, Amerikoj >—■
lietuviai
daktarai pasirodė, kad prakaito kadl 5ms nebuvo sar stan*iasi k^daugiaus surasti ar- Protective League”, klausdamas (Vyras su žmona savo darželyje).
Toji banka buvusi Įsteigtu net
angliškai).
P
’
'
gnmentų priešingų religijai. Kai- patarimo, bet buvo pervėlu: tėvas 5- Panosisk'.ų kapai. 6. Akmenų
1848 m. ir lietuvių tarpe buvo,
jiems žmonių gerovė nesvetima, j mata
prašyti už savo biznį nuo
.
,
.. x
laukas (Rudziškių apylinkė, TraMūsų
nuomone,
netik
“
gal
”
,
Prie jų prisidėjo keli muzikos “draugų” chicagiečių net 20 kurie net drista 8irties kitiems> jau buv0 sugrąžintas.
laikoma už saugią pinigams vie
Jeigu žmogelis būtų pristatęs ky Rpskr.). 7. Vinietė P. R. 8. Vi
tą. Nes, pasak to paties laikraš- bet ir reikėtų, nes svetimose ša-; mylėtojai, kurių vardai buvo pra iivko a<”d,ieT±UiP“e“X XiakS
Md’n ’igy^’s nt ■‘affid.vitų-.'knrio reik.,avo pirOb & »• D-r»s Bassnavičio.
ilyse gyvenantieji galėtų gerai at ėjusiame “Dr.” numeryje. Pa
likti ta darbą mokėdami vietinės roda išėjo kuogeriausiai. Klausi mokėti tokių didelių pini- ” i<itikrinimų. Bet tas yra tik- moję telegramoje, tėvas būtų bu-,
/. D. „stoto M. Yeo toVien iš Central Brooklvno lietu- , ,,
,
tografija.
o
L • o- kolitas,
kitas. net. geriau neg lie- mas kokią tas visas pasišventi gų už “Laisvę”. Jie velijo įsteig- ras melas- Kad kas gyventl? tiek
i!eistas- v. . ,, .J
vių sudėtų pinigų minėtoje Bi,v
.
sehoff’o Banking House bankoje tn'iškai.
Tik čia \argas mums, mas galėjo atnešti naudą. Mums
Padarė
žir*
10
*
1
.
1
kiek
Matuzelis
gyveno,
ir
Tai
vis nežinios klaidos.
Galutinis kliasų kovos tikslai
buvo virš 50,000 dolerių. Sužino- ypatingai
amerikiečiams, kad rodos, kad iš tokių parodų nauda ti savo “Naujienas
tyrinėtų
per
visą
gyvenimą
tikAntras
pavyzdis.
Patėvis Pnoma
biznieriškai
ir
labai
išmin*•'
"
------7
*.
*
A Puiincknek Vprtė Alpnn Knr
jus kiek lietuvių iš kitų kraštų daugelis iš mūsų nepažįsta ge- žmonėms labai didelė.
iš moksliško S-tis, norėjo atsikviesti savo pa- •
« Sptuda ”KovOS” 1913
Žmonės tingai. Juk “Naujienų” biznis tai reli^os
buvo sudėję savo snspoletus pisavogįos kalbos ir beto
esa- patįs tą supranta, nes pirmąją gali taip-pat labai greitai nusi- atžvll^io> ir tai nepabaigtų. Tai cos vaikus. Gavo telegramą, bet,į
’ Sp /
nigus
minėtoje
krikščioniškoje! m(>
ToHau jįs ^į.
dieną,
kuri
jiems
buvo
dar
nau

stovėti ir už poros metų būti ver- kaiP »ali sakyti' abi Pusi skaity- Jos nes»Prato- Prat?sė laikjb * , P ’
U’
bankoje, pasirodys šauni suma. Si-!
.
.
toje bankoje apie 1000 žmonių'na. koklos knygos neturėtų bū- jiena, susirinko vidutiniai, bet gi tas bent 20 tūkst dol Gi “Lai- damas įsitikrinsiąs?
Mfisų pole- vaikai buvo* sugrąžinti atgal į Iž gyvenimo bemokslio. M. Ne:
buvo sudėję savo snspolėtus pi- ti lietuvinaiiios. Anot jo
antrąją dieną, tai jau tiek, kad svė” tegu pati rūpinasi savo biz- mikai PaP^ai dėl vieno parti- Lietuvą.
sleravičienė. Vertė K. Baronas,
moję 371,716 dolerių, už kuriuos
..
.
. ..
1
1 ereiamos knygos neturėtų bu- į salę sutilpti negalėjo ir rengėjai niu. Ir štai ji keliasi į Brook- j°s narl° PaPiktinimo, visą parPakaks gal parodžius tuodu pa
American Security Company yra
vyzdžiu. ~ O yra jų daugybė! Jei- ir
K. Baronas. (VieO gaila, lyną. Kodėl? Juk Bostone “soči- tij<5 niekina ir šmeižia,
ti: 1) labai speeijp.lios, 2) dide turėjo atgal grąžinti.
davusi 100,000 dolerių kaucijos.
lės, 3) brangios.
g,,
užbėgu,
„ž
akiu
visoms
panan
»J
e
Spauda M. O.
jiems taip-pat buvo reikalinga iš jalistų spėkos kas dieną anga”!
Bernas.
Bankas skolos išneša apie 503,744
■•r
’
’
Chicago,
III. 22 pusL
Valasko.
dolerių.
šioms kliūtims, tokių negeistinų
Čia garbus rašėjas bene apsi- girsti pamokinimų apie tą baisią Kam keltis iš to cicilikų Eldora
Krina nepažymėta.
Prie to viso kas mums belie- rinka, mums rodos, kad mes bro-1 džiovos ligą. Lietuvių dienos do? Paklausykime ką sako pati ATSMADKIMA8 Į BROLIUS atsitikimų nebūtų.
AMERIKIEMUS.
Mūsų hnmigracija yra jau seka sakyti. Tik jei ne tą, kad; Snrėlių jau turime pakaktinai, parodė kad tokias parodas ren “Laisvė” apie priežastį savo per
giant
būtinai
turi
būti
paskaitos
mes turime būti atsargus su sa- Rimtesnių dalykų juk pigia knysikėlimo. Nugi. girdi, Bostone Pernai “Viltis” No. 48 ir “Sai- na Mes turime čia Chicagoj ga “Aušra”, vilniečių kunigų lei
vo pinigais. Nedėti jų į per- gelia neišaiškinsi. Pats gyveni- lietuviais apgyventose vietose lie pasirodė perdidelis intelektualių tinis” No. 21 paskelbė nepapra- na daug žmonių, kurie yra ir džiama rytiečiams šviesti, pradėjo
daug skelbiamas vietas,’ bet tik ,nRS Jau reikalauja, kad mes pra- tuviškai. Tik deja, ne visur ga spėkų snsispietimas” (žiūr. “Lai- stą ir tikrai kultūringą snmany- mokslo pasiekę, ir gerą vardą in- eiti nuo naujų metų kas savaitė.
lima gauti daktarų lietuviškai svė” N12). Tai žinoma daugiau mą, kaip iš 100 rublių padaryti ffiję- Turime ne vieną, bet šim- Prie laikraščio pradėjo eiti du
į gerai žinomą banką arba dar ge- dėtume išeiti iš “ditkinės literiau sutaupius kiek leisti juos į ratūros”. Ir tą mes turėsime vė- mokančių, ir ne kiekvienas nori nieko tik skįstimavimas. Tikroji 100.000 rub. lietuvių švietimo rei- Uis draugijų su gerais norais. Tu- begalo reikalingi ir naudingi
Sumanytojai •— Kai- rime dorų vyrų ir moterų, kur su priedai: “Mūsų ūkis” apie ūkio
apyvartą. Pirkti namus, ūkę, ar bau ar ankščiau atlikti jei norė- gaišinti laiko, kurio iš tikro jie priežastis guli kitur. “Draugo” kalama.
juk
maža
turi.
skaitytojams aš pasakysiu į au riflkščių šeimyna. Dalykas tame, pasišventinai pagelbėtų naujai at- reikalus ir “Gydytojas”” — pa
užsiimti prekyba. Tada turėsi sime, kaipo tauta gyvuoti. P-no
me didesni užtikrintą nuošimtį, Vytauto sumanymas geras. Bū Sako panaši paroda, su lietu sį “Laisvės” persikėlimo prieža kad Mg 1 d. sausio 1915 m. 1000 vykusioms savo broliams ir sese- vestas sveikatos reikalams.
“Viltis”.
žinosime, kad patįs esame sau tų gerai kad lietuviai apie tai vių daktarų pamokomis, busian stį. Mat Bostone cicilikai paliovė žmoįrių pasižadėtų įmokėti “San- rims.
ti
ir
kitoje
miesto
dalyje,
RoseLaikas mums lietuviams turėti
gerą biznį darę, nes jį pagadino lės”, “Žiburio” ir “Ryto” drau“bosais” ir nereikės bijoties įlan pagalvotų. Ypatingai tie, kurie
gali tai atlikti. Verstinių dailio lande. Būtų labai gerai. Kaip ateitininkai (kad jie prasmegtų!). gijoms po 100 rifbHų. Tą šimtinę čia Chicagoj kokia nors savo įstaikos subankrutijimo.
sios literatūros mes jau šiek tiek mums reikalingos paskaitos iš igi- Dargi, čia ir žmonės pamatė ci gali sudėti Ir keli žmonės. Jei gėlę, kur kiekvienas žmogus, rei-’ Naujas giesmynu. A. Žalvarnis
turime, nors ir jų reikia, ypa jienos ir sveikatos srities!
cilikų darbelius. Brooklyne, yta Kg paskirto !aiko neatsiras 1000 kalni atėjus, ar tai atsikviesti bro- praneša “Bažn. Apžv.” 1 (13)
Augščiau minėtą nuomonę ran tingai geresnių veikalų, bert rei Parodos popiečiai buvo skiria vilties, biznis -eis geriau. Bosto tokių aukotojų, tai pasižadėjimas lį, seserį, vaiką, tėvą, ar kurian No. tikrai jušąs naują giesmyną
.teisman nueiti, ar kur apsivesti, ir jau atlikęs pusę darbo. Jis
dame ir “Ateityje” No. 6. Čia kia ir rimtų, įvairias mokslo sa mi vaikams. Pirmąją dieną Chi ne visos draugijos pritarė pro nėra pildytinas.
P-ns cagos Daktarų draugija užkvietė testui priešai nežmonišką cicilikų Kadangi tą sumanymą mūsų ar kitokiuose atsitikimuose ga- parašęs jau 126 giesmes, tai bū
p. A. Dembinskas nors gal per- kas gvildenančių veikalą.
vaikus parašyti ką nors apie džio paselgrmą su. Mokslo dr. dele visuomenė priėmė stt didele už- lėtų užeiti pasiteirautų ir gauti tų senosios (kautičkos formato
drąsiai, gana aiškiai išdėsto nau Vytautas pataria štai ką :
vą ir antroje dienoje atnešti raš gatais, Brooklyne gi atsirado ne uojauta ir jau vykdo, tai tautos tikrai gerą patarimą, kur jisai ne 427 pusi. Giesmes rašąs jis iš
dą iš namų statymo. Jo nuomo
Neprošalį būtų išvertus Cathtelius į salę. 50 vaikučių parašė maža it tokių ką pritarė cicilikų garbė ir priedermė reikalauja būtų išnaudojamas or euklaidin- eilės, kaip senose kajitičkose, pa
ne,
rein’o “ Socialisraus ”, kai ką U
skui galėsianti būti nustatyta ir
drvesti jį iki galui. Toks-tai su- tos.
‘ ‘ Biblische Zeitfragen ’
lengves lietuvių kalboje, o du anglų. Už šmeižimams.
mes lietuviai mokame taupyti pi
nes Wasmann’o knygas, Keplerio parašymą jie gavo dovanas nuo
Laikas visas tas prakilnias kita tvarka. A. Žalvarnis tikisi
Tad džiaugkitės brooklyniečiai. manymas anuomet buvę paskelbnigus ir šiek tiek susitaupome,
“Mehr Freudelkaikuriuos Mer- tuberkulozio instituto ir nuo dak Reikia jnms žinoti, sako laisvio- tas vdkiečių Austrijoje, ir per po- draugijas ir ypotas sutraukti kru- pabaigsiąs savo darbą jau ligi
npie tai nėra reikalo plačiau kal
cierio veikalus etc....
neminint tarų draugijos. Geras būdas vai
čiai, kad mes nebėgame iš kovo# rą mėnesių surinkta mokyklų fon- von prie vieno darbo. Laikas vi šio pavasario. Šv. Kazimiero Drbėti. Bet to nepakanka. Susi
grynojo
mokslo
veikalų.
taupius keletą šimtų dolerių, lai
kus pratinti mąstyti apie džio lauko, bet einame ten, kur laukia dui milijonai Nejaugi mes per siems, be skirtumo pažvalgų, jos pirmininkas žadėjęs išspaukant juos pas save arba pade
vą. Gal ne vieną tas apsaugos didesnis pelnas. Raudonoji Evan dvejne metus nesudėsime tos tūk- jungties prie “Chicagos Lietuvių dinti tą giesmyną kitais metais.
o
•
dant bankon maža bus nauda.
rašytojas
uito tos baisios ligos.
gelija, t. y. padarymas pinigo stantinės sumos?! Mes, vis# Ide- Draugijų fląjtmgos”, kuri tvirta Gerbiam. giesmyno
Pinigai ne tam yra taupomi, kad
kreipiasi
į
lietuvius
kunigus
duoti
Priekyba
ir
pramonė
Lietuvoje
iš kruvino darbininkų prakaito tuva! Juk tai gėda būtų dėl tokio norą turi tą spragą užkišti. Cbisudėti juos į puodą ir antvožu
savo
patarimų
į
šiuos
klausimus:
knskartą
vis
kįla
augštyn.
Tik

visuomet priduoda energijos — tautiško nesusipratimo ir gaila nagos “Lietuvių Draugijų Sąjnnužvožti arba padėti juos į banką,
— Ko tu Jonuti verkit
kad jie ten gulėtų ir mums jo rai reikia džiaugties ir mums
gos” išrinktasai Globos Komite 1) Kokia patogesnė kantiškos išžengti pirmyn ir pinigą pelnyti. energijos veltui išeikvotos.
kios (?) naudos neneštų,
amerikiečiams, nes tie, kurie ža — Mama visus kačiukus pri Nors persikėlimas atsieis tūkstan Vargu bau kas nėra girdėjęs tas rūpinsis tais dalykais. Tam vaizda? 2) Kokių reikia dar giedame važiuoti tėvynėn rasime girdė.
pridėti? Kaip daryti su
tį dolerių, bet tikimės, kad jie apie vieniirtėlę lietuvių progim- tikslui neužilgo bus įsteigtas tam
Bet, anot autoriaus,
jnn išplėstus dirvonus. Ypatin- — Tai kam tau, Jonuti, kačiu sugrįž mums šimteriopai. Dėlto nasiją Marijampolėje. Jai kaa- tikras biūras, kur kiekvienas be “želabnų
"'1"1"'” pietų” giesmėmis? 4jeigu mes įstengiame pinigus su gai svarbu kad ūkininkai telkia- kai, tu turi senę katę.
girdi, negaila vargo, kurio jau met sTstematiSkai augant, šian- (skirtumo lietuvys galės ganti vi- Kokiems atsitikimams dar trūk
taupvti, tat mes taipgi turime
.kniTmii tai reiškia, kad ir jie
sta mums tam tikrų giesmių?
— Ee, Mama man buvo pavedu# męs matėme nemaža. Juk be dar dnen neturime vietoje tinkamų sokeriopų patarnavimų,
pasistengti, kad jte be naudo, kur 18uprato
N<>rg
juos prigirdyti.
“Viltis”.
bo ir vargo milijonierium netapsi. namų, kur galėtume prideramai Kiekviena draugija, kiekvienas
Pinigus taupyti nors ir labai
reikalingas daiktas, bet tai nė
P-ns Vytautas nors ir pripa
ra lengvas. Ypatingai mums
žįsta, kad tokių ką galėtų origi
ateiviams. Jau keletą kartų gir
naliai rašyti esame nedaug vie
dime apie Įvairius bankų su!>'•» «(:ii ‘‘Viro. nok nenusimena, 'UPS, girdi, ga-

“..... "
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Vasario (F«b.) 26, 1914 m.
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SZIr KORTES! SZIFKORTES!
1
-€«*«««*
Auga kaip ant mielių! Ar-gi anksčiau galėtume įvesti organi
zacijos
patobulinimus,
o
ko
anks

ne? Vienok neprivalome manyti
' •
f rr," ?
kud jau mūsų Susiv. viskas gera čiau įvesime, to bus geriau. Ži
LIETUVIAI KATALIKAI, BA- ir viskas tobula; nieko jau dau noma pirm negu įvesim, turim pa
SYKITES Į S.L.R.K.A.
A-; y. • -- , -:giau nereikia tik pasidėjus rankas keltus dabar klausimus apkalbėti
l
X
Susivienijimas Lietuvių Rymo- ir galime sėdėti O ne! reikia da ir išrišti, o tų atsiekti geriausiai SALIN GIRTUOKLIAVIMAS! ant galo neturėjome nei ant ko
1
*
'
b i
•J
Ji
Katalikų Amerikoj yra didžiausia, mums įvesti daug pagerinimų, ne galima per organų * todėl kiekvie Medega šitam straipsniui paim miegoti. Susirūpinusi žmona nu-!
tvirčiausia ir naudingiausia Ame kurtuos iš jų aiškiai nurodė pir- nas mintijantis susiv. narys, pri ta iš Dr. Harvey “Paslaptis pa mirė, vaikus gi iš manęs paėmė į'
■'j ...
t L J
rikoj organizacija. Didžiausia — mesniuose “Draugo” numeriose valo klausimų įvedimo pagerini sisekimo gyvenime”.
prieglaudų. Kartų gerai išgėręs i
nes turi beveik 9000 narių, tvir p. F-as, jeigu norime kad mūsų mų, perleisti per kritikų savo vaitaip smarkiai sumušiau savo drau- Į
čiausia — nes turi arti 40,000 do organizacija pasiliktų pastovi, dintuvėje, o rezultate savo nuo Žmogus nevartojantis stiprių gė gų, kad tas po dviejų mėnesių
lerių kasoje ir naudingiausia — tvirta ir turėtu drutus pamatus, monę išreikšti organo skiltyse. rimų savo pasielgimuose dang numirė, o aš dabar sėdžiu už tai,
nes greitai, be jokio trukdymo idant nei mažiausias jai pavojus Tuo tarpu baisiai esu užverstas ramesnis, labiau savimi pasitiki kalėjime. Ir viskam kalta degti
išmoka pomirtines ir taip-pat rū negrėstų. Jeigu šiųdien Susiv. susiv. darbu, todėl savo nuomonę ir stipresnis kaip tie, kurie tuos nė ! Iš gero darbininko pavertė
ŠIFKORTES ant Expresiniq ir pačtavų laivų už kom
pinasi, sergsti ir gina mūsų bran taip žymiai auga, tas labai miela paduosiu vėliaus.
gėrimus vartoja.
manę kaliniu, žmonų nuvarė kapanijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
Susiv. rašt. J. Vasiliauskas.
gų tikėjimų prieš visokius krei- ir matyt, kad čion randasi tūli na
Alkolio gėrimai daro žmogų puosna, vaikai gi sėdi prieglau
rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių.
▼atikius, kurie visokiais būdais riai, kurie tikrai rūpinasi Susiv.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
tinginiu ir miegalių. Nevarto doje. ...”
stengiasi išrauti tikėjimų iš mū gerove, taippat ir jo tvarka. Nors
sas daiis svieto.
Valdybos antrašai:
jantis alkolio lengviau gali ankš Toliau tas pats d-ras Harvey
sų brolių lietuvių širdžių.
MAINOME PINIGUS ar,t Rublių, Markių ir ant visų
ir šiųdien nereik manyti, kaip vie Prerid. — Viktoras Lapinskas, čiau kelties, ne tiek daug reika šaukia su pasibjaurojimu: “šalin
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!
Taigi mielas broluti ir sesute, nas laikraštis tvirtino būk S.L. 601 W. Mahanoy avė., Mahanoy, lauja miego, tečiau gerai jaučia alkolis! Šalin velnias spirite!
Už sudėtus pinigus mokame 8 nuošimtį ant me
nesiduok save suvedžioti viso R.-K.A. veikia betvarkiai, ir net City, Pa.
si. Susilaikymas nuo alkolio ge Šalin girtuokliavimas, kurs taip
tų. Dėk savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę
kiems apgavikams, kurie savo pra “krizių” šiam susiv. pranašavo. Viee-prez. C. J. Krušinskas, 59 rai pridera prie valios ištobuli daug gerų žmonių išveda iš tiesos
duodame dykai.
kalbose nori atitraukti tave nuo Toli gražu šiam pranašavimui iš Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y. nimo.
kelio ir taip daugelį šeimynų var
PEOPLES STOCK YARDS
doros kelio ir išpiešti tavo turtų, sipildyti, kad esant susiv. ir to Sekr. — J. S. Vasiliauskas, 112 Medicina jau nuo seniai žino, gau nugramzdina! Kas šio pata
vieton to, prisirašyk prie Susivie kiam padėjime arba tvarkoje, N. Greene st., Baltimore, Md.
kad girtuoklių žaizdos (ronos) rimo paklausys, tas netik pats
STATE BANK
nijimo Lietuvių Rymo-Katalikų kaip šiųdien kad yra; nes tai už Kasinin. —Pranas Burba, 456 sunkiai užgydomos. Visai pa- nelaimės apsisaugos, bet apsaugos
> Ashland Ave„ kerte 47-tos Salves, Chicago, IH.
Amerikoj, o būdamas nariu pa tikrina susiv. pinigynas, kuris kas —458 Main st., Edivardsvilįe, prastos žaizdos virsta pavojin- nuo to ir savo šeimynų, o kiek paPo valdžia Suvienytų Valstijų
darysi sau ir savo šeimynai di kart žymiai didinasi, bet nesima- Wilkes-Barre, Pa.
gomis, o kartais net ir mirčia laukęs pamatys to pasekmės ir
Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banką
delę naudų. Juos ištrauksi iš žina, o atmenant tų, kad mes tru Kasos Globėjai: Martynas Ka- baigiasi. D-ras Fiebig praneša iš laimingai sužuks:
i
Vakarus nuo Stock Yards
vargo tada kada paliksi našlaičius kumus kurių susiv. stokuoja dzewskis, 2118 W. 20th st., Chi Indijos, kad ten vietinių žmonių,
Virš Penkių mllionų turto
Tegyvuoja blaivybė! Tegyvuosusivienijimo globoje. Taip-pat stengsimėsi papildyti, tad tuo la cago, III., M. Milukas, 3666 Rich visai alkolio nevartojančių, žai- ja darbas! Tegyvuoja šeimynos
tapęs susivienijimo nariu pasida biau organizacijos gyvavimas ir mond st., Philadelphia, Pa.
zdos labai greit gija. Tokį blaiTegyvuoja ramybė! Tegy-į
rai lietuvių tautos veikėju. Mo apsauga užtikrinta. Pakeltus da Knygius— Kun. S. J. Struekus, vų žmonių stiprumų pastebėjęs vuoja doros mūsų motinos, žmo-! labas. Bet ant aukuro karulio ADRESAI P. BLAIVININKŲ
kėdamas keletu centų metuose j bar klausimus reformavime, arba P. O. Wanamie, Pa.
yra ir D-ras Linoux Alziro vai- nQS, 8e8ers, Tegyvuoja brolišku-' alkolio nekrenta tyras pinigas,
SUSIVIENIJIMO,
Susivienijimo iždų tautos reika įvedime į Susiv. pagerimų, mes Dvas. Vadovas — Kun. J. Dum stybėje. Per 1878 m. rusų-turkų m&8 tautoje! Tegyvuoja busimų- krenta žvangėdamas, sukruvintas Pirmiuinkas. _ Rev. A‘ Briska,
lams jau tik tuo atlieki prakilnų privalome dabar gvildenti idant čius, P. O. Minersville, Pa.
ir ašaromis aplaistytas girtuoklio 455? gQ Wood st > Chicag0> in#
karę, daktarai įsitikrino, kad nekartų laimė!
darbų, nes iš tų centų šelpiame
gerenčiujų alkolio turkų ir toto- _ , . .
.y
.
,
pačios ir jo nelaimingų vaiku- į vice-pirm.: — J. Aleksa,
• žaizdos
- • j
ilabai
i. • ilengvai• gijo,
•• gi• Tokiu budu išvengsime daugemoksleivius, aukojame mokslo
nų
. x. čių. Pažvelgkime nors tik į pra- 65g w Saratoge st., Baltimore,
,
.
„
. . lio ligų, nedorybių, nesutarėm,
įstaigoms ir aprūpiname našlai
rusų, kurie daug alkolio vartoja,
,
, , . . , ,
eitų metų, o pamatysime tas bai,
’
.
.....
neapykantos, melo, baimes darbo, senybes, kurios atsitiko tiesiog / jį Vice.pirm>: _ Miss A. RluM_
čius. Kuriam gi iš jūsų nerūpi
jos labai sunkiai gijo.
v .
... ’
„
. ,
.
, .. .
šeimyniško atšalimo ir daugelio
kad jūsų vaikučiai išaugtų kata
Tas-pat buvo ir paskutiniame . , .
., , ,
,. ,
iš girtuoklystės. Girtuokliai vi- gaitė> 46O8 g Wood st, chį^^
,
o
visokiu piktadarybių, kurias palikiškoje doroje ir tarp jų skam
rusų-japonų kare. D-ras Sea- .
A
,
sai nugalabijo tūkstančius savo
Dr.A. L. Graičunas.
...
,
- •
eina iš girtuokliavimo. Kad pa
bėtų puiki graži lietuviška kalba?
imam lankydamas kareivių ligon- . ,
. , .
... •
moterų; tūkstančiai gi motinų įvasiš. vadovas. - Rev. P. Saui, v.
m ii v •
v siekus tų laimę, nereikia ieškoti
Manau kad visiems tas dalykas
Dt. A. L. Grai?unas miela noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse bučius Tokio mieste, labai stebe- ....
tapo našlėmis, nes jų vyrai mirė rusaiti8) 46 Congre8S ave-> Water.
. . sužeistųjų
»
• ties
.■
-vi ikarei• jos kur tai padangėse, bet pas
privalo rūpėti. Jei taip, tai kiek
hygi,jenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti uuo lįgų. Jei įjosi
Yalų
r iš girtuokliavimo. Vienas šim bury, Conn.
gu totų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per
....
onA
v
. savę
namie. .v Kad
pasiekus
tų
vienas lietuvis katalikas privalo
vių
gražia
išvaizda.
200
snzei.
,
v
.
tas tūkstančių vaikučių našlai Sekretorius: — J. V. Kovas, 21
laikraštj, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
prisirašyti į Susivienijimų.
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. D. Gr. nestatys diaguozio ir nerašys <t., japonų ant “Halsuai” laivo "m«- reikta nmzadet. pikti) pa. čiais, ir tūkstančiai nekaltų mer
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavimu atvežta tigonbntin ir tik 5 iŠ ji) J”1““* rclt,‘‘ butl
Dabar yra labai patogus laikas
,r gaičių pateko į nedorėlių ran Congress avė., Waterbury, ConD.
ne bus atsakoma.
Kasierius: — Rev. V. P. Kar
...................
žmoniškai gyventi.
rasyties, nes kuopų viršininkams
numirė, gi visi kiti išgijo.
6,7
kas;
pusė
milijono
valkatų
ir
nukauskas,
46 Congress avė., Water«
leista priiminėti naujus narius,
L Klausomas. I. I. iš Shirley, ties gerai. Nes tąsyk mūsų ne D-ras Seaman nepastebėjo, kad i
skurdėlių, tapo užversti kaipo Į)l(ry Qonn
#
#
visuomet, su tų išlyga, kad nau Mass., rašo: — Aš esmi jaunas vargina skausmai; mes žvelgia japonai, kareiviai sirgtų plau_ . , . _ TA
TT
_ .
’
■ t,
-,
Taip tai rašo D-ras Harvey apie našta ant blaivų piliečių šioj “Blaivyb. Dirvos” redaktorius,
jas narys ateis į pirmąjį susirin vyras ir norėčiau dasižinoti ar me į visus dalykus šviesesnėmis eiais,
tuo tarpu gi Europos vai.
krašto. Tai štai kiek svaigina- Rev j j jakaiti8, 41 Providenoe
x
.
». girtuokliavimų. Kad tie patakimų t©3 kuopos kurioje jis pri tamsta turi vaistų, kad galėčiau akimis, greičiau ir lengviau at styhių
kanuomenese daug šio. ,
. .......................... mieji gėrimai blėdės pridarė vien gf, Worcester) Mass>
... . ,
...
.
. rimai daktaro teisingi ir užsi tik Suvienytose Valstijose ir per
sirašo. Kuopai užtvirtinus jis mergina prisivilioti, arba kad ga siekiame savo uždavinius ir tu ims
ligomis kareiviai serga ir mir- x
,
Vx
™
. tarnauja ant atkreipimo domos, vieną metą. Baugu net mislyti.
skaitosi nauju nariu, nuo tos die lėtum kits-kitų mylėti. Lauk rime tų pasigėrėjimą, kad mes sta.
Toks japonu sveikumas pri..... ..... .
,. . .
— Ar tu myli savo nauja ma
i
liudija begalimai
nos, kada jį kuopos valdyba pri siu nekantriai atsakymo. '
patįs apsirūpiname savimi, ne dera
Kuo gi ant galo kalta, ir kuo
nuo xto, ,kadi ••jie jdorai,• blai-• mums aiškiai....
.
ma,
Petruk.
.
i
-i
•
■
nelaimingi
atsitikimai
musų
gy
rašė.
Atsakymas: p. L I. — Pana būdami sunkenybe savo drau vai gyvena ir visame laikosi saiprasižengė ta nuvarginta išbliš......
—
Myliu labai, labai.
ko
venime.
Aiškiai
liudija
aimana

Yra sumanyta ant būsiančio šios įtalpas laiškų gaunu į metus gams. Teipogi mes geriaus nu
kusi, daugiau panaši j giltinę ne-'
—
Labai gerai. .Ar tu ją myli,
vimai Pottsvillės kalinio Sušyn- gu į žmogų moterėlė, kad girtas
seimo įvesti pašelpinį skyrių. To keliatą desėtkų. Kiti savo laiš veikiame savo darbus ir su skai
Anglų
statistikas
Raison
sako,
skiO;
pasmerkto
mirtin
už
žmog
.
kad jinai graži?
skyriaus privilegijomis galės nau- kuose tiems išsvajotiems vais sčia viltimi žiūrime į ateitį. Gy
vyras sugrįžęs iš smuklės turi jų
... , v.. .
, .. , .
— Ne. Aš ją myliu, nes su
doties tik tie nariai kurie dabar tams net ir vardą paduoda kaip venimas tada rodosi mums sma ia tarp 0 ir 60 metų alkoli- gudygtę papildyta per girtavimų, mušti
kumštimis, spardyti kojo- ...
.
.. .
kų
keturis
sykius
daugiau
miršta
Ai
kiaį
budija
nesuskaitytos
mir
.
.
.
,
.
,
,
daužius
man jos gražiausių vazų,
priguli prie vieno iš dabartinių tai: “liubčikas” — “Paparčio gumu., mes žiūrime į jį linksma
mis
ir
ant
galo
me3ti
laukan
ant
įsoje
uropoje pi i
vyrų, kurie ar tai patjs
jinai užtai išbarė tarnaitę.
skyrių. Taigi pasiskubinkite už žiedai” ir dar kaip? Jeigu jiems akiu, skleisdami ramumų aplink žmonių.
sniego kur ji turi mirti iš skau
bepročių
naiųai
alkolikų.
Sulig
,
girtavimo
auka
buvo
ar
tni
ferJto
sirašyti prieš seimą kad galėtu atsakai vienu žodžiu, kad tokių save ir savo draugystė linksmin
statistikos žinių iš 100 bepro- iš rankų savo draugų peštynėse. smo ir šalFTOT Kuu Įp-'iiekaius
mėte nandotes pašelpimu skyrių. vaistų “nėra”, tai žmogelio įsi- dami tuos, kurie yra nuliūdę.
,Ant ga,Q Hudija Pottsvinės tei. mažas kūdikėlis prasižengė, kad
Meldžiu kuopų viršininkų ir or tikrinimo ir prietaringumo tuo l’as nesveikus žmones nėra to čių, mažiausiai 60 alkolikų.
ir ji girtuoklis tėvas išmetė lau
ganizatorių aiškinti žmonėms vi neišblaškai ir jis kreipiasi prie kūno, proto ir sielos sveikumo, A ieno kalėjimo viršininkas pra smas (court), bylos (provos) ku- kan ant šalčio ir sniego? Ką gi “Motynėlės” valdybos nariai,
sur susivienijimo naudingumą ir kito gydytojaus ir tol ieško, kol jie yra teisybė suaugę kūnu, bet neša, kad dauguma kalinių pa- rjas apgkaito, kad ant šimto by- jis ištikrųjų tokio baisaus pada- rūmininkas — Kun. V. Varna(provų), 90 jų gimusių vien rė, ar už tą jis taip baudžiamas, giris.
stengties prirašyti kuodaugiau nesuranda tokio šarlatano, kuris protu dar dešimt metiniai kūdi tekę kalėjiman aehi alkolio varsia naujų narių. Gerbiamieji mū už tam tikrų užmokesnį sutei kiai, tad jie yra apsileidėliai, ne- tojimui. Seni tėveliai rašo sa- 4įk4aį per girtavimų. Kadangi kad su ašaromis ant akių meldė 231 S. 4th str., Brklyn, N. Y.
sų klebonai galėtų daug čia mums kia kokius nors be vertės lašus delto, kad kokia liga sirgtų, bet vo paguodai-vientarčiui šuneliui: Pottsvillės teismas randasi tokia- žvėrio žmogaus, kad nemestų jo Raštininkas — Kun. M. A. PaDpagelbėti. Tik sukruskime visi ar miltelius ir tuo patenkina abi dėlto, kad nemoža savęs užsilai Ojeras buvai, buvai mūsų paguo- me ap.skrityje, kur daugiausiai motinos ir auklėtojos laukan? kauskas.
o dabar?... Degti- gyvenama lietuviu, tai galima
išvien, o be abejonės mūsų trū- pusi — viena gauna pinigus, kyti. Žodžiu neturi nei mažiau da ir garbe
nė
ir
alus
sunaikino
tavę ir mus; mftnyt? kad daugiausiai bylų Bet svaiginamų gėrimų platinto- 443 Park avė., Bridgeport Conn.
sas atneš gerus vaisius.
sio
supratimo
apie
asmenišką
igikita pusė gauna maišą prietarų.
jams nerūpi ašaros našlių ir naš- Kasininkas
Kun. A. Kodis,
tu sėdi dabar kalėjime, o seni (provlj) lietuvių tarpe gema.
V. Lapinskas,
— Priežodis sako: “Kvailas duo jieną. Pamokinimas gi nuodug tavo tėvai laukia mirties. Kaip ... ..
laičių,
jiems
rūpi,
kas
kitas
—
^25
Iligh
st.,
Brooklyn, N. Y.
T
,
S.L.R.K.A. Prezidentas. da — protingas ima”, bet aš su niai, nors pagrindines igijienos ir
,
i
•
•
•
i
j
Mieli
Broliai:
Jeigu
kuriam
iš
męs butume laimingi, kad ne- ...
, pinigas. Tad gi nemažai ir jo su
jūsų sis staipsnelis nepatiko, mel metama ant aukuro svaigina- Antrašai Administracijos Draugytuom nesutinku. Gydytojo prie fiziologijos su pridėčkais išdirb būtumei tu girtuokliavęs’ ,
džiu neužpikt, bet drauge nepa
KAIP AUGA SUSIV. LIETU dermė nesiityįudoti iš žmogaus tų formų apsiėjime su žmonėmis
Žmona rašo sėdinčiam kalėji-1 mirškite, kad blaivininkai kovoja mų gėrimų. Jeigu surinktume vi-' stės, Šv. Kazimiero Kar. (ant
prie
stalo,
svečiuose,
laike
žaislų
nelaimės, bet gelbėti jį. Ar to
VIŲ RYMO KATALIKŲ
sus pragertus pinigus tiktai vie
me vyriu:
Town of Lake).
prieš alkolizmą ir jo tarnus ne nuose Suvienytuose Valstijose ir
ji nelaimė yra kūno ar proto — ar šokių, susirinkime ir tt. —
AMERIKOJE.
“
Vyreli,
vyreli,
ko
susilau

greitu laiku atverčia jo gyvenimo
dėl savo naudos, (kaip antai da- tiktai per praeitų metų ir išmai- Pirmsėdis — V. Paukšta, 4458
Suvedus skatlines už Sausio skausmas visvien, kur jis ne
kėme?
Kaip
laimingi
buvome,
ro
nekurios partijos; pav. “eicili- nę į popierinius dolerius pada- ®0* Hermitage avė,
nauja
lapą,
kur
aiškiai
jis
per

mėnesį, pasirodė puikus rezulta būtų — yr^, skausmu, ir gydy
kaipgi
džiaugiaus
su
vaikeliais,
j
kl
j>>,
knrje prje -mažiausios pro- rytume iš jų piniginę juostą su-į Vice-pirm. - A. Mikalauskis,
skaito
žodį
“
Laimė
”
.
tas augime Susiv. kaip nariais tojas privalo atsinešti į tai su
2. Klausimas, p. Elzbieta B. sulaukusi vakare tave iš darbo! gos traukia iš jūsų sunkiai už- idurdami galus, tai ta dolerinė 1660 W. 47th st.
taip ir pinigiškai. Malonu man didžiausia atyda ir noru pagel
iš
Cleveland, Ohio, rašo: Bran Prabėgo musų laimė, žuvo mū- |dįrhtą centą savo reikalams), bet I juosta galėtume visą žemės ri- Rašt- — L. Abaravičius, 4338
yra pranešti apie tai Susiv. na bėti pagal savo išgalę.
giausias
gydytojau. Aš esu ne sų gerovė, elgetomis likome. Tu kovoja matydami jūsų prapultį ir tūlį apjuosti 10 sykių. Panamos ®°* Hermitage avė.
riams, kad mūsų organizacija au Kiekvienas iš mūsų nori būti
laimingiausia motina 5-to vaikų. sėdi kalėjime, aš gi su nekaltais .pažeminimą visos tautos,
perkasa yra vadinama šio 20-to Knygvedis
Jonas Cerniausga sparčiaus, negu kitos lietuviš laimingas. Tad nestebėtina, jog
A j Gudaitis,
Penkiolika metų gyvename Ame vaikeliais glūdžia prisiglaudusi
amžiaus
stebuklu,
ir
ta
perkasa
J™
8
’
4459
So.
AVood
st.,
kos organizacijos. Matyt kad ir šis jaunas vyras ieško laimės.
rikoje. Per paskatinius 3 metus prieglaudoje. Sugrįši, bet netu-j
atsiėjo
Suvienytoms
Valstijoms
Iždininkas
Kazimieras
VanaIr
nepajėgdamas
surasti,
šaukiasi
čia veikia visuomenės užsitikėjirėsime kur prisiglausti — nei
mano
vyras
pradėjo
taip
girtuo

361 milijonai dolerių — bet ši- 8RS» 4351 So. Wood st.
mas užtikrintai apsaugai, jeigu pagelbos. Užtat gydytojo prie
kliauti, kad netik kų uždirba jis buto, nei duonos! Alkolis pa GIRTYBES VAISIAI 1913 M. ta krūva pinigų sulyginus su pra- i Organo Užveizdėtojas
J. J.
be veiklios agitacijos narių skai dermė tokiame atsitikime pagel
prageria, bet ir tų, kų buvome darė mus nelaimingais. Neklau-1 Šiandiena kur tik nepasiklau gertais pinigais Suvienytose Vai- Palckas, 1802 W. 46th st.,
bėti
nekokiais
ten
išsvajotais
čius dauginasi šimtais, o pinigai
sutaupę sunaikino ir šiandien sei mano perspėjimų ir vieton, sysi, tai išgirsi dejuojančius žmo- stijose per 1913 metus tai dar Lietuvių Katalikų Federacijos
tūkstančiais. Paika būtų girties vaistais “liubčiku”, bet tikru ir
kenčiame su vaikais didžiausį dųonos man su vaikais — pir-' nės, kad darbo negali gauti, kad nedidelė, nes buvo pragerta 8
Centro Valdybos antrašai:
aepaTėmns argumentais; štai šia sąžiningu patarimu, atsižvelgiant
kai sau degtinę. Dieve, susi- j sunkus laikai užstojo, taip-pat
skurdų
ir
badų.
Atsiųsk
vaistų,
sykius tiek. Tad gi per praeitų Prez. Rev. J. Misius, Box 253,
juos ir paduodu, idųnt patįs už į ligonį kaip į silpnaprotį. Pa
kad mano vyras nustotų gėręs, mylėk ant manęs. Kiek išken- ir iš laikraščių išskaitome pasi- metų už svaiginamus gėrimus Elsworth, Pa.
mokinant,
paaiškinant
ir
sutvir

•avė kalbėtų rr parodytų tiesų.
o aš kiek reiks pasiskolinus iš čiau su vaikeliais, kiek nakčių: skundimus ir perspėjimus, kad praleista S. V. $1083 milijonai; Viee-prez. Rev. F. B. Serafinas,
Laike Sausio mėnesio susitvėrė tinant jo protų ir sielų, — o tų
nemiegojau! Vargšai mūsų vai- nevažiuotų čia šioje valandoje
mokėsiu.
6 naujos kuopos: 92-a Betley- jis gali atsiekti jei tik nori. Se
darbo ieškoti, nes j’o nėra. Tr dolerių. Be abejonės prie tos 10806 Wabasb avė., Chicago, III.
Atsąlamas p. Elzbietai B. iš keliai”!...
krūvos pinigų nemažai ir mū Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.
niai
jam
prietaringumas
tarp
mū

vifle, Pa., 146 Spring Valley, III.,
H tikro’ Siandien laikai nebetokio
Cleveland, Ohio. Kreipkis tam Vienas kalinys sako:
147-a Wallingford, Conn., 148-a sų žmonelių būtų išdilęs jei gy
yra, kaip metai atgal, nes dau- siškiai primetė savo sunkiai už Box 105, Esport, Pa.
sta į vietinį gydytojų ir su jo
Buvau įspradzm geras dar...
. .v. .
..
Kast Arlingten, Vt., 149 Manes- dytojai su tikru pasišventimu bū pagelba paguldyk savo vyrų į li,
.
...
. .
gelis pabnkų visiškai atleido dirbtų centelių, nes tarpe mū Kas. B. W. Washner, 1514
binmkas
ir
niekuomet
negeriau.
,
,
.
.
,
.
.
tų nevien ant popiergalių recep
mb, Pa., 150-a Hammond, Ind.
darbininkus ir uždare dirbtuvių sų dar nesusipratusios liaudies Corson st., S. S. Pittsburg, Pa.
gonbutį, dar geriaus taip vadi- „
gyvenau labai laimin- , .
... . , . .. , . .
Naujų narių prisirašė Sausyje, tus užrašinėję, bet ir sąžiningai n am a n “Sanitorium”, — jei »u. žmona
„ u
.
. .
... 'duris, o kitos kad ir dirba, bet karaliui alkoliui pusėtinai sekasi. Kasos glob. Rev. S. J. Čepana•gai:
Susitaupiau
net
truputi
ir;
,
.
...
, ,. . , . .
Homodidelių lmo, 2ro ir 3čio skyrių žmonėms suprantamai prie pro
. .
-r. v
•
. ;
vienok skaičius darbininkų ir jo- Kiekvienas žmogus, kuris nors nig, 318 Fourth avė.,
tamstos vyras priguli prie pa- pinigų.
Darbo
visuomet
turėjau
.
T--j
vienų
centų
praleistų
nupirki

sted,
Pa.
498 ir 60 prie Vaikų Skyriaus. gos pamokinę, kaip viešos taip
/
se sumažintas. Liūdna žiūrėti
šelpinių draugijų, tai su pagelba iki valios, nes buvau geras dar-1. .
, , .
_. .
Viso draugia 558 nariai. Taipgi asmeniškos igijienos.
v
•
i
V.
±
.
ii
vargšus darbo įeškoto.us mui svaiginamų gėrimų — yra Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22
jų, kaštus galėsi apmokėti, o jei buunkas. Degtines niekuomet ne- * tuos...
_ ,
,,
. /
iiųdien S.L.R.K.A. narių skaičium Šiandien kiekvienas gydytojas
žmones, kurie susalę, alkani kas platintoju girtybės, o sykiu ir tų and Oorson at., S. S. Pittsburg,
prie draugijų nepriguli, tai su gėriau. Eidamas prie darbo, ne
riekia pilnai pusdevinto tūks gerai žino, kad žmogaus laimėje
denų stovi prie dirbtuvių da nelaimių ir prasižengimų, kurios Pa.
pagelba vietinio gerbiamo klebo šiausi kavos gerti. Visuomet bu- .......
.»
. .
taip-pat
laimi
svarbi
yra
jo
vir

tančio.
,
.
x
x
x rnj u laukia kaipo išganymo, kad paeina iš girtybės. Nes centas
no paduok į teismų tuos smukli vau linksmas
ir
patenkintas.
Beti
CL
ix
•
šutinė išveizda. Kiekvienam iš
Pinigų sausio mėn. įplau
1 «J ’otų jiems darbo, bet veltui — prie eento sudaro dolerį ir taip Liot laa. Dr-jos Cent. Valdybos
ninkus pas kuriuos jis savo už kaip kurie mano draugai pradė-,
sulaukti negali. O bravaruose ir tie centai pasidaugia į didelį pi
kė nuo kuopų ..........$7,085.20 mūsų malonu yra žiūrėti į gra
Antrašai:
darbį prageria — teismas gi vim jo jnokties iš manęs. Dažnai į
nigų, kad jau ant galo užtenka
žų
žmogų;
grąžąs
žmogus
mus
smuklėse
tai
darbas
niekada
ne

Išmokėta iki vasario 20
dą tamstos pusę palaikys ir vy kalbėdavo man: “Tik tui ne boba,
kapitalo dėl atidarimo naujų Pr«. St. Jankus, 360 Nevrark
negražus atstumia.
d. su posmertinėm .. $1,335.90 patraukia,
rų nusiųs į “ Sanitorium ”, o kad kavų gertum. Jei tikras esi siliauja, dienos ir naktįs yra pa smuklių ir bravarų. Jeigu no st., Hnboken, N. J.
Atstumiamu nei vienas nenori
švęstos dėl pagaminimo ir suvarsmuklininkai jo gydymo kaštus vyras, gerk su mumis degtinę”.! ..
, ,
...
jeigu norime, Viee-prez., Kaz. Vaškevičiuj
būti;
visi
mes
rūpinamėsi
patik

’
...
X • -_xT> .XI tojimo svaiginamųjų gėrimų; ma- rime praturtėti,
Atliko Susiv. ižde .... $5,749.30
apmokės. — Neradus pagelbėt ,i — Negalėjau
atsipūto.
PradėB
®
y
ti kuodidmausiam žmonių skai
!.
.
.. t-___ »«ių ratai sukasi staugdami bra- kad vaikučių ir suaugusių taip
Sausio 1 d. 1914 m. Su
pas vietini klebonų, kreipkies į jnu -drauge su jais gerti. Ir pra-.
*
.....
...
Nevrark,
čiui. Viena svarbiausių blogos
nidėjo mano nelaimė. Ami d,r ’ vnmmi, o i po j, l.ejąa, iipelian, labai giltinė negalabintų, pirm 184 New York avė.,
siv. pinigiškas turtas
taip vadinamų ‘Humane Society’.
prašalinkime
svaiginamus
gėri

N. J.
riekė ...................... ... $37,559.61 išvaizdos priežasčių yra menka į Tik neapsileisk, ieškok, klausi- reikia aakyti ka. buvo vėliani
itėnman Pmnp,, daumus iŠ savo namų, išmeskime Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Far
sveikata: kūno, proto ar sielos.
avaipnanėk, o rasi išėjimų. Yra gerų Pamažėl likau nirtnpklin, nžme- P*'” P“1'™,
Sergąs žmogus neturi nei veido
Iki 20 d. vasario yra gri«•**** * ™rtel- viedrelius su kuriais vaikščioja ley avė., Newark, N. J.
žmonių pasaulyj ir jie tamstų Si.,, darbo, «l.id.o vien. „it.np- !"«’
Rašt., A. M. Stanelis 49 War*
nų pinigų Susiv. ižde $43,308.91 skaistumo, nei akių aiškumo, ar I užtars. — Matomai, kad tamsta
. ,
.
...
, gos, o ug tų še jums stiklelis me į smukles tų nuodų parnešti,
».« pimpi., žmonna g, meldimą, >|aiM >rbi
m priem>1 o tada tai išsiplėtos ir bujos blai wiek st., Nevrark, N. J.
jų
gyvumo,
nei
eisenos
patogumo,
Posmertinių sausio mėn. išmo
gerai moki rašyti ir skaityti, tad ir verksmai tik pykdo manę. Viešnuodo aikoHOt nes mums ne- vybė, o jos geros pasekmės ne Visuokiuose susinešimuose kreipkėta 5-ios — $675.00. Vasario nei vikrumo visame judėjime.
'skaityk
“Drauge” Blaivybės
į kitės prie raštininko.
mėn. iki 20 d. posmertinių buvo
Tik sveikais būdami — kūnu, Skyrių jame rasi daug naudingų patie atleisk mani Vienas daik- rūpi jūsų likimas nei jūsų įei trukus pasirodis.
Kan.
A.
Briška.
mokėta 3-is —- $450.00.
tas po kitam ėjo ant pardavinio, minų, mums tik rūpi mūsų pačių
protų ar siela mes galime jaus-

S. L R. K. A. REIKALAI.

Blaivybes Dirva.

Sveikatos Skyrius.
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patarimų.

i

REIKALAI.
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26,

1914 m.

iss:

(Pradžia ant 3-čio pusi.).
ANT PARDAVIMO.
taip ir mažutėliai, šaukė be pa $4 ,000 vyro ir moters sykiu. Mo- mo, neprisilaikimo igijienos ir
Dievo, kad suteiktų savo malonę liovos, iš tikro sunku buvo girdė kasi 1% iki $20,000 inplaukos, blogo gyvenimo. Pirmieji ženk
Pardavimui
barzdaskutykta
viršum tos sumos yra specija- lai visada esti nenoras valgiti, (barber shop). Tik viena lietuviir duotų stiprybę sugrįžti aut do ti kų veikėjai kalbėjo.
ros kelio. Jos aiški kalba ir nuNors ta yra paprastai, kada lė taksa. Ineigų surašąs turi bū prietvaras,
gelta,
silpnumas. ka visame mieste. Vieta per 3 m.
ti
priduotos
valdžiai
iki
kovo
1
davimas
darė
malonų
įspūdį.
veikalas
yra
silpnokas,
arba
pub

Greitai
pasiliuosuoti
nuo
tokio pa išdirbta. Savininkas važiuoja L
:u:
Pertraukose buvo deklamacijų, likos užsilaikymas. Kad paten d. š. m. Taksai turės būti išmo- dėjimo yra patariamas Trinerio lietuivų nepraleiskite progos. Ra
ADELIA.
mytė brangioji, aš labai trok
kurias atliko vidutiniškai.
kinti publikų, dramatiškos drau kami prieš 30 d. birželio mėn.
Amerikoniškas Elisiras Karčiojo šyk arba atvažiuok pas Fr. KuSVisi žino, kad Adelia gera mer štu kuogreičiau išmokti skaityti
Publikos buvo pusėtinai, tikė gijos turėtų pasirūpinti — vei 3. Ant trečio klausimo nežino vyno. Jis greitai išvalys vidurius leika, 154 Manchester st., Man
gelė. Ji myli savo seseles, bro ir rašyti lietuviškai; ►—• mokyk
tasi daugiaui, bet dėl blogo oro kalai turėtų būti parenkami to- me kų atsakyti. Kreipkities į ir pagerins virkštinimų. Ligose chester, N. II.
lius, o labiausiai savo mamytę; manę aš tavęs, mamyte, klau
daugelis negalėjo pribūti. Taip i kie, kurie yra vertais vaidinti, lietuvius kalbininkus.
jaknų, skilvio ir vidurių taip-pat (7-8-9)
kas vakaras pakalba poterėlius, sysiu ’ ’
pat reikia pagirti publikų už ra i ir dėtų daugiau trūso, o ne po
silpnume, turi būt vartojamas tas Ant pardavimo lietuviška bučeraA.
Dievulio paprašo, kad jos minu “Mano Deliute”, sakė dar ma
mų užsilaikymų. Nors vaidini , vaidinimui apgailestauti kad pub
vaistas. Aptiekose. Jos Triner, Geroj lietuvią apgyventoje vietoje. Vie
siam tėveliui duotu dangui viete mytė: “kokia nauda bus iš to,
mas tęsėsi apie 4 valandas, bet lika nevisai liko patenkinta. Ir Redakcijos Atsakymai. Manufaeturer, 1333—1339 S. Ash kas gerai pagal naujausios mados įtai
lę, visiems pasako labų naktį — kad tu išmoksi lietuviškai, kad
visi rainiai užsilaikė, tai reiškia, vietoj sukvietus svečius idant paland ave., Chicago, III. Nuo skau syta. Savininkas išvažiuoja į Lietuvų.
o rytų metų atsikėlus linksmai ve, — visas beveik mūsų miesto
J. J. L. Tamstos pataisymo “Drau
jog vakaru buvo patenkinti.
smų
ar tai reumatiko ar dirgsnių, Norintįs pirktie atsišaukite į “Drau
■
vaišinti
su
kuo
nors
gardžiu,
page” tūpusios žinutės netalpinsime.
pasveikina namiškius su labu ry jaunimas nesimokina savo rašto
Ant galo buvo šokiai, ir jais I duoti tik vieno vandens atsigerti. Žinutė negalėjo nieko užgauti, o tam bandyk Trinerio Linimentą. Jis go” administraciją (1800 W. 40tti
tu. Ji pati apsiprausia, plauku ir savo tarpe angliškai bešneka”.
street).
0, 7, 8, 91
užsibaigė vakaras. Tegyvuoja ! Iš tų kurie atliko savo roles ge sta korespondentą nesigaili gerokai labai tvirtas.
čius sušukoja, švariai apsirėdo “Mamyte”, atsakė karštai De
ir plėtojasi Lewistou’o “Vy rai yra: Z. Laurinavičiutė, Juoze - pabarti. Mums rodos kad korespon
ir persižegnojus sėda prie stalo liutė: “tai negerai, kad lietuviai
FARMOS!
FARMOS!
RAČIŪNO KELIONĖ PO
čių” skyrius, kuris mums paga uės rolėje, A. Daukšo, Kazabuc- dentas pažįsta šiek-tiek dailę ir už
pusryčių.
jaučia
saviesiems
daugiau
neg
žydams,
anglikais virsta, •—• taip neturi mina tokius gražius vakarus.
Didžiausia lietuvių kolionija visoj
LIETUVĄ.
kio rolėje, Jonas J. Zolp, Baltro kaip tamsta išsireiški. Net nematome
Vienų kartų Adelia, eidama būti! — Lietuviai privalo Ameri
Viskų Matęs. rolėje, ir panelės Zofija ir A. Ur- ir reikalo talpinti tokį ilgą straipsnį Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės Amerikoj Michigano valstijoj, kur yra
namon pietų, mislija sau, kodėl ke visados lietuviais būti, lietu
210 lietuvių farmerių. Aš čia pat to
j Lietuvos? Lietuva judomuose pa- je kolionijoj turiu parduoti daug iš
mokytoja nemokina mūsų lietu viškos kalbos neužmiršti. Aš bū Vasario 22 d. Šv. Kazimiero ,liūtės, rolėse Alenytės ir Mortos, pataisymui trumputės žinutės.
Cornovello Kipšui. Ačiū. Oal tamsta
viškai skaityti ir rašyti. — “Aš siu jau tikra lietuvaitė: su sa Lietuvių knygynas iš Cicero, III., ! neblogiausiai atliko V. Valenti- ir dažniau iš savo apielinkės praneš- veksluose jau Amerikoje. Pir- dirbtų su budinkais farmų. Visu .ii*
i
nas
žydo
rolėje,
bet
kame
kas
jinu kartu Lietuvos judėjimas gy didumo ir visokios kainos. Nuo $30
juk lietuvaitė, — aš turiu tai mo vo seselėms ir broleliais visados Apveizdos Dievo bažnyčios sa
tumei. Malonėkite talkon.
ir brangiau už akerį. Turiu daugy
kėti. Palauk, aš paklausiu ma lietuviškai šnekėsiu^ o kaip lėje paruošė vakarą. Atvaidi ’ silpniau atliko F. K. Strzyneckis, Krumplių Jonui. Bus kitame nume vuose paveiksluose mūsų histori- bę žemes dar neišdirbtos. Apielinkų
i joj. Nepamirškit ateiti ant šio
mytės — ji man pasakys’’, ma užaugsiu ir daugiau mokėsiu, ei no šešių veiksmų drama: “Ma i Turčiaus rolėje. Publikos susirin- ryje. Lauksime daugiau.
lietuviais apgyventa. Žemo lygi der
i
ko
gana
daug,
nepaisant
kad
ir
Beržui. Tamstos “Neėmė” perskai perstatymo, pažvelgti į savo gim- linga. Parduodu visokio didumo plo
nė sau mergaitė.
siu ir kitus mokysiu lietuviško rutė — Vargonininko duktė”, ir i kitas vakaras buvo rengiamas toj tysime. Rodos, kad tiks. Ačiū.
jtinį kraštų, kurį apleidot. Nekar tais. Kaina nuo $9 iki $25 už akerj.
Parėjo Adelia namon ir klau rašto, ir kalbinsiu, kad visi lie “Vienuolio disputai su rabinu”;
Lietuvos
Sūnui.
Tamsta
galėtumei,
sia: “Mamyte, širdele, kodėl mo tuviai tikrais lietuviais būtų, lie toliaus buvo deklemacijos ir dai pačioj miesto dalyje. Šventos mums rodos, ką geresnį parašyti. At tų apgailaujam mūsų paliktos Parduodu ant visokių išmokėjimo iš
Onos draugija dar nesenai susi
Tėvynės. Daugumas sako: ‘ ‘ trok lygų, kokių tik kas nori. Kožnas
kytoja nemokina mus lietuviško tuviškai šnekėtų, lietuviškų dai nos.
siųstosios žinios sunaudoti negalime,
tvėrusi,
bet
matyt
kad
moterįs
šta
mano širdis dar kartų Lietu gali pasiimti geros žemes koki 40 ak
perdaug invardijimų ir keršto.
rašto! juk aš greitai užaugsiu nelių neužmirštų”.
Vakaras pasisekė Neblogiau
rų, kad tik turintis nors $50 įmoyra darbščios mėgsta tvarką, ir Joneliui. Tamstos pranešimą apie vą pamatyt”....
•—• tai man lietuvaitei bus sar
kėjimui, o likusią sumą gali išmokėt*
siai,
tiktai
nekurie
artistai,
ma

j “Mamyte, nuo šios dienos aš
kaip sukri gaspadinė, žiūri kad prakalbas apleidome, nes jau apie tai Pamatę prieš savo akis vaizdų, kad ir per 6 ar per 10 metų mažai*
mata nemokėti lietuviškai skaity
;au pradedu lietuviškai mokin tyt, neužtektinai mokėjo roles, visi stubos kampeliai būtų šva buvo praeitame “Dr.” numeryje.
perstatantį Lietuvoje gyvenan mokesniais. Kas tuojau moka duoda
ti ir rašyti”.
Pakalnutei. Tamstos eilutes gavome.
ties. Tu, mamyte, būsi mano nes truko kai-kuriose vietose rus.
Alfa.
čius
mūsų likusius brolius ir sesu me 5 nuošimtį pigiaus. Atvažinok
“Mano Deliutė — Amerike
Labai ačiū. Neužmiršk mūsų ir toliau.
mokytoja, o aš mamytės moki jausmų ir gyvumo. Deklemaci
tes bei senelius, pamiršim savo tuoj pavasariui atėjus ir galėsi pasi
K. Snapukui. Labai ačiū.
miesto mokyklos visai nesirūpi
jos ir dainos teip-pat pasisekė
rinkti kuogeriausią farmą, pagal savo
kartųjį kasdieninį gyvenimų ir noro. Pas mane atvažiavęs galėsi
na lietuviška kalba; jose tik nė”.
pusėtinai. Tik kažiu-kas publi
Pranešimai.
Ir puolė Deliutė mamytei į glė kos nedaugiausia prisirinko, ma
nevienam
užžibės ant veido prabūti kelias dienas ant mano farstengiasi kuogreičiau lietuvius
bį.
drūčiai
apkabinus
jų
spaudė
džiaugsmo spindulys.
imos ir išsirinkti gerą žemę. Pribu
anglikais paversti. Lietuviškai
tyt, pabijoję blogo oro, pasitai
AUKOS ŠV. KAZIMIERO
vęs į Peacock, Mieh. tuoj telefonuok
ir
saldžiai
saldžiai
savo
ma

Paveikslus
rodant
aš
pats
apie
išmokti pats žmogus čia turi pa
kiusio ta dienų.
Š-tis.
VIENUOLYNUI.
juos publikai ir aiškysiu. Pa man, kad pribuvai, o aš atvažinoaia
sirūpint. Bet matyt, kad jauno mytę išbučiavo.
su automobiliu jums paimsiu ir apIš Wilkes Barre, Pa.: Kun. I.
veikslus rodys gabus mašinos ope važiosiu po visokias farmas ir girine*
ji karta visai nebenori su lietu Ta visų dienų Adelia buvo be Vasario 22 d. M. Meldažio Šupšynskas $50.00. Po $1.00 au
ratorius p. J. M. Danielius, kuris žemes kurias aš turiu savo globoje ir
višku raštu užsiimti — ir gali galo linksma — mamytei padė svet. atsibuvo “Liet. Ūkininko” kojo: Deltuva K., Tominskas R.,
ilgų laikų prie to praktikavosi. jei tiks pirksi ir busime kaimynai*.
būti, veikiai visi užmirš lietu jo trusties po vidų ir savo darbus draugystės parengtas teatras ir Juknevičius Pr., Grikietis J., MaApart šių vaizdelių bus persta Rašyk ant žemiau paduoto adreso gau
viškai kalbėti. Juk ir tu, Deliu dainelėms lydėjo, labiausiai skam prakalba.
eiulionis J., Vaiciekauekas J., Na
Aukas priima musų redak
si knygutę, kainų aprašymą ir mūs*
tė, su savo broleliais ir seselėmis bėjo šį dainelė:
Pirm vaidinant kalbėjo medi vickas J., N. N., Shacke J., Ran cija, arba galite siųsti tiesiog tyta visoki vasaros laukų darbai kolionijos mapą dovanai. Adresuok:
Lietuvoje.
vien tik angliškai bešneki, kų tik Tas ne lietuvis, ■ ne lietuvaitė, cinos studentas St. Biežis. Kalbė ka P., Stanaitis M., Matukynienė į Vilnių šiuo adresu:
ANTON KIEDIS,
Sekantis mūsų vakarai su pa
su manim dar biskutį bepa- Kursai tėvelių kalbos nemyli
tojas, gražioj formoj išdėstė virš J., Januievičienė, Pociulevičiutė
LIETUVIŲ
MOKSLO
DRAUGIJA
veikslų
rodymu
bus
:
Peacock,
Lake County, Mieh.
Tas ne lietuvis, — ne lietuvaitė, minėtos draugystės pasekmingų A., Gibavičienė J., Sakalauckienė
kalbi”,
Nedėlioję, kovo 1 d. du persta
(Litovskoje Naučnoje Običestvo),
Adeliai pagailo lietuviškos kal Kurs save nori anglikams par gyvavimą.
M., Babiunienė B. Smulkesnių au
tymu
— pirmas nuo 1:15 vai. po
TEATRĄ RENGIATE?
Lydos gatvele, 7, Vilnius.
duoti. Po prakalbos T. M. D. 28 kp., kų $42.90. Viso $109.90.
bos, gaili ašara akyse pasirodė ir
pietų,
antras
nuo
7
vai.
vakare,
Jeigu rengsite teafc“Dramatiško” skyriaus nariai, Iš Minesmith, Pa., Krikščiu
Pumpurėlis.
Russia-Lithuania.
kuone verkdama sušuko: “Ma
Black Diamond Theatre, kampas
rv, reikes tam tikru
(beveik visi yra ir “Liet. Ūkinin niutė M. $5.00.
Oak st., Shenandoah, Pa. Įžan
draupanų. Drapanos
ko” nariais) atvaidino dviveik Iš Duryea, Pa., Kun. Strimai
ga
25
ir
35c.
pirkti atsieina labai
smį farsų “Exproprijatorius”. tis $5.00.
SNIEGAS.
- t-l •» >
brangiai. Dėltogi no
Vaidinti pasisekė, galima saky Iš Mahanoy City, Pa., Augunie- — Ar nepasirašytumei po pra Panedėlio ir utarninko vak.,
kovo
2
—
3
d.
Bažnytinėje
salėje,
šymu,
kad
išimti
užmušėja
iš
ka

riu
pranešti,
kad aš esu atsto
ti neblogai. Žinoma, kad ir bu nė Ona $12.00.
O sniegas! baltusis, gražusis tas sniegas,
* 1 \.
MtCarmel,
Pa.
Įžanga
25—
35c.,
lėjimo.
vas: — Hooker-Howe Costuma
vo mažų klaidų, tačiaus, jos įspū Iš Chicago, III., Kun. M. Kru
Bučiuojantis dangų, žemelę, namus;
— Žinoma. Aš pasirašau po jais vaik. 10c.
Co. Kurie rendavoja visokius tam
džio negadino. Laike partraukų, šas $50.00.
Kurs laksto kaip vaikas, klaidžioja yt miegąs,
v . susalęs
v i
ph '"v*"
buvo dekliamacijos, kurias atli Iš Philadelphia, Pa., Mičiulie- visada. Bet aš patėmisiu, kad bū Seredos ir ketvergo vak., ko tikusios drapanos ir kittokhm
Nukrinta ant žemes
ramus.
“it .*1 : •• 1
tų gerai kad jo tėvas pasirašytų vo 4 ir 5 d., Rice salėje, Gilber daiktus dėl teatrą, balių, parodau
ko p-lės K. Zauraitė, ir O. Jaukš- nė Marė $400.00.
Jis žiba, taip spindi, kaip ryto žvaigždutS
’' < ’
pirmutinis po tuo prašymu, gra ton, Pa. Įžanga 25 centai.
taitė. Be to buvo skrajojanti
šokiu t. t. Su visais tam pamfcj
Kun. A. Staniukynas.
• Ant stogo, ant medžių, ant mūsų gatvių;
R
krano.
žiau
ir
išrodytų.
šiais reikalais kreipkities
2.
uly u
»oiRiun.ų, mergėlę iiiuiun,, —
TEATRAS 1 1 1
••'T”
Vakaras,
užsibaigė
šokiais
ir
savo tautiečio, kuris geriau
Nedėlioję,
8
d.
kovo
V.
Kudirkos
— Negalima tai padaryti šiuo
Kų mėgsta šliaužyti ant jojo kelių.
Našlaičių Prieglaudos Fondas.
teatrališkais
kliūbas,
Apveizdos
Dievo
žaismėmis.
Nors
tų
vakarų
oras
pras ir išpildys tamistų noru*.
TH"- • i
Iš Chicago, III., Šv. Jurgio baž kartu.
O sniegas, iš dangaus nuskridusis sniegas!
bažnyčios salėje, parapijos naudai vai Kataliogų prisiųnčiame dykai.
buvo ir blogas, — šalo, ir pustė, nyčioje $31.75; Šv. Kryžiaus baž — Kodėl
Nekaltas kaip aniols’, kaip meilė malonus,
dins penkiuose aktuose dramą “Ma
tačiaus publikos buvo prisirinkę nyčioje $90.50.
— Nes už tėvo užmušimo jis rija Magdalietė”. Labai indomus JONAS J. RAMANAUSKAI
Prieš rūbus tavuosius si žemė tai niekas.
pilna svetainė, ir gana pavizdin- Iš Mahanoy City, Pa. Šv. Juo sėdi kalėjime,
veikalas, verstas iš vokiečių kalbos.
P. O. Box 58, Montello, Mass.
Skara deimantine apskleidžant dirvonus.
gai užsilaikė. P. M. Adomaitis. zapo bažnyčioje $17.00.
Tikėmės, kad nei vienas sužinojęs,
rKaip miela, kaip jauku, kaip gera žiūrėti, znT
kad bus vaidinta toks svarbus veika
Iš Wilkes Barre, Pa. Šv. Trejy
las,
neiškęs neatėjęs jo pažiūrėti. To
i-!:
?,' !
Į sniego pabertus skaistus kristalus t
Pereita nedėlia vasario 22 d., bės bažnyčioje^ $23.00. .
Gabrys. — “Žiūrėk, paskolink dėl meldžiame atsilankiti kuoskaitlin- i
Tel. Drover 5052
'Jie tikri, nekalti, verti yr’ mylėti
Stančiko svetainėje, Kensingtone, Viso $162,25^ Pirmiau buvo man penkįug dolerius arba de giausiai, nes tikėmės gerbiamą publiką' DR. K. DRANGELIS
•? | ’C 'C”
F’
Kaip puikioji rožė, bijūnas meilus.
Šventos Onos moterų draugystė $1406.32. Dabar viso labo yra „imt.”
• I i '
LIETUVIS DENTISTAS
patenkinti. Kviečia
VALANDOS:
nuo 9 ryto liai 9 vakaro
surengė
vakarų,
kame
pakviestas
V.
Kudirkos
teatrališkas
kliubas.
I O sniege, skrajojantis baltasai, sniege!
$1568.57.
Baltrus •—• “Ne
”
Kun. A. Staniukynas, kas.
®altrUS’
...
9
—
10
iš
Chicagos
Lietuvių
Jaunimo
Ra

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60
'Apskleisk mane rūbais baltaisiais kaip tavo,
Gabrys. — Palauki As maPriešai Olšev.klo Banka.
telis, vaidino dvejų veiksmų far
į i Kad saulei viliojant, bučiuotumės miege’,
*1
~
e
nau
kad
aš
galiu
tau
parodyti
sų “ Eksproprijatorius”. Pirmą
Ir mudu inskristum į Tėviškę savo.
t
aktų vaidinta gana gerai, bet Klausimai ir Atsakyma j. į kaip lengvai gali pinigus uždirbti.
< Pakalnutė,
Baltrus. — Nesirūpink. Imk
antras aktas išėjo kur kas silp M. Launikaitis.
25,000 Katalogų Dovanai
Jeigu neturi mano katalogo, ta*
niau, negalima per daug kaltinti 1. “Draugas” talpina korės-! dvidešimt jei tau reikia,
MERGAITĖS-NAŠLAITĖS AIMANAVIMAI.
prisiųsk už 2 c. pačtinę markę, o apta
artistų-megėjų, kadangi ir pats pondencijas visų jei tik jos nu
rusi didelį ir puikų katalogą, kuriam*
“Oi noriu, noriu saldaus miegelio,
veikalas antrame akte yra visiškai šviečia lietuvių visuomenį gy
rasi visokių
geriausių
Armonikp.
mužikališgų
instrumentų.
Istoriškų,
Bet kas-gi mane beužmigdys!
silpnas, buvo matoma kad geriau venimų. Saugojasi vaidus ke
Maldų ir kitokių knygų, kokios tik
Nėra močiutės, nėra tėvelio,
si norai artistų-mėgėjų nuslinko liančių ir tokių kuriose išliejami
randasi lietuviškoj kalboj.
Graibų
-n tt jry 1
Kas mano širdį benuramins!
ant nieko. Pirmoji veiksme šito asmeniški kerštai.
popierų laiškams
rašyti su puikiai*
SUVARGĘS.
veikalo turi savyje sveikų humo 2. Randas ims taksus nuo inapsiskaitymais
ir dainomis, su drnViskas aplinkui ilsisi, snaudžia,
Daug
žmonių
nenori
prisipa

kuotais
aplink
konvertais
tužinas 25a.
rų,
ir
yra
gana
juokinga,
kas
plaukų
prie
kurių
priskaitoma
Saldžiai sau miega motė-naktis;
5 tuzinai už $1.00.
štorninkams, *žinti
kiek
jie
metų
turi.
Tai
da

f
publikai
patiko,
ir
vaidinant
ga

šie
dalykai.
Atlyginimas
iš
dar

T
Miegas ir mano akį jau spaudžia,
gontams parduodu visokius tavom*
' V
V
*
na ramiai užsilaikė, bet pradėjus bų, uždarbis pirklyboje, pramo ro ne dėlto kad jie sarmatytus
Bet neužmiega jausmo širdis.
i
p1
labai pigiai.
roditi antrų aktų, viskas pradėjo nėje, palūkanos, nuomos, divi savo amžiaus, bet dėlto kad jie
Adresuokit:
O, nelemtoji ir pragaištinga
kitaip eiti, žųioniems nubodo dendai, dovanos, palikimai, ir už- išrodo senesniais ir suvargusiais.
■Žemė Adomo, žemė Jievos!
Tas perankstybas senumas paro
klausyti ilgų nubodžių monologų, įsai.
W. S. WAIDELIS.
Kur dabar dingti man nelaimingai
do, kad jaknos ir viduriai nevei
pradėjo
nerimauti,
kalbėtis
tarp
Taksus
mokės
visi
kurių
inei

112
ORAND ST.’ BRROOKLYN
P!
Tėvo netekus, o ir Mamos ?l
savęs, labiausiai vaikai, kaip didi, gos siekia $3,000 vieno arba kia taip kaip jiems reikėtų, tas fiita mano moteris, Petronėlė arba
N. Y.
gal būti iš priežasties nusisedėji- Bessie Vabalių tė, po vyrui Mačienė,
Atėmei tėvą mano, močiutę,
KIEKVIENAS KATALIKAS
i
Kas-gi belieka čia man daryt J
mane apleido liepos 26, 1913 m. Jos
« W~'; * 1
plaukai šviesus, veidas baltas, 22 me
privalo turėti fc|
Oi, nelaiminga vargo sesutė!
tų amžiaus. Jeigu kas sužinotų, kad
naują dėžutę, k*
Kas man beliko? 1 — Nusižudyti..K„ * jjj Z, 1
ji nori už ko tekėti, arba kas norėtų
rioje yra paauksn*r
Eisiu ant kapo savo tėvelių,
jąją vesti, meldžiu tuojaus man duoti
tas škaplerių med»Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite
i <
«i! - i |f i rs-•’f]
r*
žinią,
kad
perspėčiau,
ydant
kiti
neSmeigsiu krūtinėn šaltu peiliu!!
likėlis. Tas škaplo*1
apsigautų, kaip at apsigavau. Mano
rių medeiikelis yr*
Ten aš užmigsiu tarpe medelių:
adresas:
Bažnyčios
leista*
Mirt dėl tėvelių bus man saldu!”
Petras Mačys,
vartoti, vietoj vil
s < *r
“Oi, dukrytėlė mano brangiausiai
1235 Philo st.,
Scranton, Pa.
nonio ikaplieriaaaų
8,
9.
Ko taip nerimsti, ko tu verki?
1*
vyrams,
moterim*
visuomenės, politikos Ir literatūros savaitinį laikraštį,
j’
ir vaikams. Lėiuoja tik vienas dol**
Esu laiminga aš pas Augščiausį
Paieškau savo vyro Povilo Mačiu
kurs yra vienas Iš didžiausių Ir indomiausių
ris au prisiuntimu į visas vietas Jung
Ten, kur per amžius gieda šventi,” f StFl ■!’
ko, paeina ii Kauno gub., Panevėžio p.,
tinių Valstijų ir Kanados.
Pasvalio parapijos, Ličinnų sodžiaus.
Amerikos lietuvių laikražčių.
“Oi, sengalvėlė mano, močiutė,
r Tt !
on
SALES 00.
40 metų amžiaus, gyvena Amerikoje 116 W. OEUEN
Tark, kur tėvelis mano brangus.”
32nd St New York City, K. >
17 metų. Pereituose metuose 19 d.
“DRAUGAS” yra lietuvių-katalikų darbininkų laikraštis.
D«Pt R,
“Jis čia yr teip-gi, mano dukrutė,
fSt.AlT
kovo iivailavo ii Brooklyn, N. T. 7, 8, 9
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius lietuvių reikalu*.
Mudu abudu linksmin dangus.”
pailkęs manę sn trejata mažų vaikų;

MUSŲ JAUNIMAS.

PADĖKITE STATYTI

TAUTOS NAMUS VILNIUJE

.- Įė-i

I.

'

Apgarsinimai.

■

“DRAUGĄ”

>,

“Oi noriu, noriu saldaus miegelio,
Bet kas-gi mane beužmigdys?

Nėra močiutės, nėra tėvelio,
Kas mano širdį benuramins?
Kur aš išgirsiu saldų žodelį?
Kas dabar mane meiliai pabars?
Kur aš priglausiu jaunų galvelę?

.r svori
‘■n

'

11 IThSJMR * $

Kokioj nelaimėj, kas beužtars?

Tau, Kryžiau-Medi aš atsiduosiu;
Bėgu prie Tavęs žemės duktė,
Aš apkabįsiu Tave, bučiuosiu,
Tu mano laimės būsi žvaigždė!
V.

•'I’-’i.T
«•»: P

A, Greičiu*,

-Wi

“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos
“Lietuvių Rymo-Katalikų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am.
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” ir kitų kai-kurių lietuvių organizacijų.
“DRAUGAS” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vynu, literatus ir publi
cistus.
“DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių iž visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.
“DRAUGAS” atsieina metanu $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $8.00, pusei
metų $1.50. Norintiems “Draugų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.
“DRAUGO” adresas.

DRAUGAS PUBUSHING

& sfyffySv: .........

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

girdėt buk esąs Pennsylvanijos valsti
joj. Jeign kas žinotų apio jį maloniai
meldžiu man pranešti tino adresu:
Agne Mačinkienė,

225 —« 24th ot.,

Eitra $25.00 laikrodis $5.75

Nepaprattaa atait*.

lamas gyvanim*.

Brooklyn, N. T.

Parduodu) vartotų, bet gerų gra
mofonų ir rinkinį angliškų lekci
jų. Man kaštavo 50 dol., bet par
duosiu pigiau. Galima mokinties
angių kalbos pačiam be mokytojo.
Ateik arba rašyk: Vincas Razbickas, 538 Theodore st., Providence,
Scranton, Pa.

Gsntl pulkų geM**.
ksllo ryrq ar motar*
lllkrod|. Mm duodama
ilt* sr*iq auksuota.
bultavala tvirtais
tala laikrodi ui
Pulkui ant akmenų aj*.
mai. Oarantotaa aat 2*
meti).

luhaSS.1I

Svarba mes paaPmha
15.76 exprooo lėlonaa bo*
ta laikrodi ■■ C.
Duodame tiesa prio* priėmimą
tik paralkalaua. Du<
portHurCtl. DYKAI AUKSUOTAS i.BNC»VXJ*iJ*
Ir PAPUOŠALAI.

O. D

EXELSIOR WATCH CO.

908 Atbanaeum BldfCkicag*. HU

BIAU G A S

\ UUU.J. O'e;,., 2 S, ]<)14

SPINDULYS”
DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS SU PAVEIKSLAIS.
Žmonės jau seniai laukė dvasiško laikraščio, kur galima būtų rasti
žinių ir pamokinimų apie mūsų brangų ir šventų tikėjimų.
“Spindulys” aiškina plačiai šventų 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, Byme ir kitur.
“Spindulys” mokinu, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva,
lietuvių mums Dievo duota kalba.
“Spindulys” duoda daug kitokių gražių dievobaimingų pasiskaitymų.
Lietuvls-katalika8, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus metus
laikraštj, kur ras daug savo dūšiai maisto.
“Spindulys” užsisakaut pučte atsieina 1 rb. 60 k., pusei metų — 80 kap.
Pasižiūrėti siunčiama “Spindulys” dovanai.
Broli-katalike, pabandyk metams užsisakyti “8PINDULĮ”,
tikrai nesigailėsi.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

TANANEVICZ SAVINGS BANK
JONAS H. TANANEVIČIA, SAVININKAS

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.

“LIETUVAITE”

e c>

x9.-®,lį^ww'W

tomil^ačiomis sąlygomis
EIS SEKANČIAIS 1914 METAIS

Su dideliu priedu

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

100 Skaitytojų gaus dovanų 100
Dovnuos susidės iš įvairaus turinio knygų, knygelių, laikraščių
koinpletų, brošiūrų, paveikslų, paveikslėlių ir gryno
AUKSO ŽIEDO.
LIETUVAITIS suteiks dovanų toms skaitytojoms, kurios užsirašys met.
LIETUVAITĖ rašys apie dorą, visuomenę, tikybų, apsišvietimų, ama
tus ir t. t.
LIETUVAITĖ paduos įvairins straipsnius iš moterų klausimo,—rašys
apie moterų teises, vargus, nuoskaudas, pareigas ir tt.
LIETUVAITĖ ves literatūros skyrių, talpins puikias apysakas, eiles irtt.
LIETUVAITĖ talpins mokslo dalykus, apie sveikatą, draugijas, auk
lėjimą ir t. t.
LIETUVAITĖ mokins, kaip reikia vesti moterų ūkė.
LIETUVAITĖ paduos žinias iš Lietuvos, iš Rusijos ir iš Užsienio.
LIETUVAITĖ rašys apie Lietuvos Moterų Dr-jos veikimų, reikalus ir tt.
LIETUVAITĖ priimdinės apgarsinimus, užklausimus, duos atsakymus.
LIETUVAITĖ reikaliugiausis ir naudingiausis moterų laikraštis.
LIETUVAITĖ privalo būti kiekvienos lietuvaitės ir lietuvės rankose.
LIETUVAITĖ kainuoja: Lietuvoje ir Rusijoje metams 2 r., pusmečiui
1 r. Užsienyje (užrubežyje) 3 r. metams, 1 r. 50 k. pusm
LIETUVAITĘ leis nuo Naujųjų Metų tam tikras komitetas Kaune.
LIETUVAITĖS ADRESAS: Viešasis piečius, Maculevičiaus namai, prie
Viešojo L. K. Knygyno. Kaune.

Didžiausiai ir labiausiai Lietuvoje skaitomą savaitinį laikraštį
su paveikslais vardu

“Šaltinis”

TANANEVICZ SAVINGS BANK.
TANANEVICZ SA VINGS BANK NAMAI

TAUPYK - CEDYK - PINIGUS
Visuomet Laikas Pradėti Pinigai Čėdyti
Kas atidėlioja, tas niekad nepradeda, ir juodoj dienoj neturi
nieko. Kas pradeda nors iš mažo ir nepaliauja,
tas juodos dienos nesibijo.
Pradėk čėdyti nuo šiandien, ir pradėjęs čėdyti, nelaikyk pinigų kuperelyje, kur jie niekad neauga ir gali
prapulti. Dėk savo pinigus Tananevičio Bankon, kur tavo pinigai kasdien augs ir niekad neprapuls. Šiandienę
išsiųsk į Tananevičio Bankų kiek turi: ar dolerį, ar penkis, ar šimtų. Tuojaus gausi Bankos knygutę ir galėsi
rokuoties išauotįngu ir atatargiu žmogum^Jkaip tikras Amerikonas. Neatidėlok ant rytojaus, nes tai neatsarg

“šaltinis” prytaikvtas lietuvių katalikų šeimynų reikalams,
“šaltinis” plačiai išdėsto visa tai, kas tik gali lietuviui rūpėti, nes
jisai duoda kas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
tingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie “ŠALTItam tikjas priedas “Artojas” į kurį rašo daug
“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 gražų vaikams laikraštėlį vardų
“šaltinėlis”
“šaltinis” suteikia kas savaitė daug žinių iš Liotuvos ir iš viso
pasaulio.
“šaltinis” visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais.
Sulig sa
vo didumo ir gražumo “ŠALTINIS” yra labai pigus laikraštis,
nes atsieina tiktai trįs rubliai metams.
“šaltinis” yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietnvių 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
prenumeratos rinkikus

V11 II 1 knygynus ir šiaip per ingaliotus
Rnllsni 3 rb- 15 kaP- Užsieniuose 4 rub.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.

“Jaunoji Lietuva”
MĖNESINIS

MOKSLO IR

LITETUROS LAIKRAŠTS,

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

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 dvdkioje 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. Ki
bą rtas.
/
‘Jaunosios Lietuvos” prenumerata matams $3.00; pusei
metų $1.50; atskiras numeris — 25 c.
Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunąją Lietuvą” nuo pir
mojo numerio. Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.
Adresuokite:
“Jaunoji Lietuvą” 4611 So. Paulina str. Chicago, II).

Galima nusipirkti “Draugas*’
‘ ‘DRAUGO ’ ’ AGENTAI: kas savaitė už 6c. pas sekančius
Paduodame čionai surašą mu
žmones:
itų laikraščio agentų, pas ku Vaclovas Babavičius, 16 Myrriuos gerb. “Draugo” skaityto tie Str., Exeter, N. H.
jai bei prenumeratoriai gali už Balauskas, M.,
119 Grand it.,
sisakyti “Draugą” arba atnau
Brooklyn, N. Y.
jinti prenumeratą.
Peter Bartkevicz, 877 Camvridge st., E. Cambridge, Mass.
CHICAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st., Carse, Rev. Robert St. Patriek’s
St. Charles, III.,
M. Valaskas, 349 Kensington are Church,
Jankauskas,
A.,
A. W. Radomski and Sons,
131 Marimmack st. Lowell, Mas*
2257 W. 23 pi.
Juozapavičius,
B. 222 Berry st.,
R. Barsis,/ 1424 S. 4yth avė.
Brooklyn, N. Y.
BALTIMORE, MD.
C. Kavolius, 47 Washington st.,
J. Pautienius,
Cambridge, Mass.
752 W Lexington st., Mickewicz, J. B. 2135 Sarah st.,
S. S. Pittsburgh, Pa.

Jonas E. Karosas,
Lithuanian Store
Athol,

R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,
CICERO, ILL.

K»n. A. Ežerskis,
CAMBRIDGE, MASS.

O. Kavolis. 75 Washington st., J
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.,

“Visada Jums tarnauta”

Lackawanna Trust Company

P. 3zukis, 2118 St. Clair avė.,
CLEVELAND, OHIO.

“Bankas, kuriame jusn pinigai nežus”

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

Bankos tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taip
pat ir nuo žmonių kurte bankų valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direktortai yra įgudę finansintai ir bankininkai, kurie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lae,kawannos pavietė.
Mes priimame padėlius pradedant nuo vieno dolerio Ir mokama
S nuošimtį- palūkanų nuo padėjimo dienos.
Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname
greitų nusiuntimų.
Mes perkame, parduodame ir mainome visokius
svetimų šalių pinigus.
Mes parduodame laivakortes į visas Ir iš visų svieto dalių komiiu kaine
lomia. Teisingumų užtikriname.
pan.ju
ės prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas
konsuline, begalis patarimas dykai.
Mes samdome tarnus knrie šneka liėtnvHHcai Ir visus reikalus
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.
Atvira kasdiena nno 0 vai. vak.

Brooklyn, N. Y.

Miškinis, B. P., 35 Arthur st.
Montello, Brockton, Mass.
Paltanavičius, M., 15 Millbury st
Worcester. Mass.
Jonas Peza,
568 Pleasant st
Norwood, MasB.
A. W. Radomski
and Sons,
2257 W. 23 pi.

Chicago, IK

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

Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str.,
Bridgeport, Conn.
Užsimokėjus
čia nepagarsin

tiems agentams
męs neatsakome.

prenumeratą,

"Draugo” Administracija.

INDIANA HARBOR, IND.

Kun. J. Halahurda, 1389 E. 21 st
M. Šimonis, 1383 E. 30 Sti.,

Scranton, Pa.

Mikalauskas, P., 248 W. 4th st.,
So. Boston, Mass.
Milewski, J.,
166 Grand st..

Mass.

Lawrence, Mass.

400 Lackawanna Avenue,

CHICAGO, ILLINOIS.

Lietuviai šiandien neturi tvirtesnės ir sauges
nes bankos kaip Tananevicz Savings Bank.

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

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
NANTIEMS 1914 M.

'

3249-32S3 SO. MORGAN ST.,

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

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

J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,
WILKE8-BARRE, PA
KELIAUJANTIEJI
Jonas Kulis,

M. K. Petra«<Mtf,
T*. Pnpaulkls,"****"

AGENTAI

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

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

J’-.

■ Meldžiam nesivehioti užsisakyti 1914 metams
pirmutinį Rygos lietuvių laikraštį
ii

Rygos Garsą”

“Rygos Garsą” lietuvių laikraštį. ..
goję 2 kart į sąvaitę trečiadieniais ir šeštadieniais, todėl
žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.
“Rygos Garsas”, įkurtas pačių Rygos lietuvių darbinin
kų ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus.
“Rygos Garsas”, trokšta, kad lietuviai būtų dori, švie
sus susipratę kuo esą, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
tų augštyn.
“Rygos Garsas”, rašo daugiausiai apie lietuvių darbo
žmonių Reikalus, todėl tinka pasiskaityt uždarbiaujantiems
didesniubse miestuose, bet taipogi neužmiršta reikalų ir kito
kio užsiėmimo savo tautiečų.
•
ygos Garsas”, paduoda daug žinių iš Latvių gyveni
mo, t(/del įdomus yra Pakuršio gyventojams.
“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.
(<1‘Rygos Garsas”, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitų
vietų, kur lietuviai gyvena ir padeda išeiviams savo tarpe
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.
“Rygos Garso”, kaina: su prisinntimn visoje Rusijoj —
3 r. 50 k., pusmečiui 1 r. 80 kp., 3 mėn. 90 kp., mėnesiui 80
k. Užsienin metams 4 r. ir 6 mėn. 2 rub.
“Rygos Garso” adresas: Ryga, Elizavetinskaja ui. 22.

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams.
Kadangi visos
žmonijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiek
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tarnaus kulturiškie ms jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo j«
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir fi
neliu iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų
kooperativiška beadrvė “ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachuisetts valstijos tiesų reikalavimą.
ATEITIS” bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $lAt
metams ir 85 e. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrflbėžinča
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITI8” galima jau dabar užsisakyti žinomi adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai)

S

DRAUGAS

T.

LUCAS

^ifcP-K

Vasario (Feb.) 20, 1914 m,

Tel. Yards 3162

4

Dr. A. L. Graičunas

LIETUVIŠKA KRAUTUVU

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų apredalu3. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. i
WESTVILLE,
ILLINOIS.
5

Bell

lt

Ali

ŠYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

System

3310 SO. HALSTED ST..

CHICAGO, ILLINOIS

<9

EIBE
Telefonas Vaida 720

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

! NAUJAS

‘PRINCIPALLO’

Begulariški plaukimai, Bevielis, Po
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos J Rusija.
KAJUTA $46 00
URANIUM

STEAM8HIP

CO.

LTD.

!New York .................... 13 Broaaway
Chicago .............. 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. 5th Street
Minneapolis ............ 37 So. 3rd Street
ŽEMAUSIOS KAINOS IS EUROPOS

Pervirszis $250,000.00

BONA MORS

DEL POSTAL

SAVINOS

First National
BANK,

FONDU

purių,

idelio miesto pagundos neprivalo ardyti

D

Ke

Išdirbėjas

SODALITY

Kukardų, 4534 S. VVood St.

STJAMESCCTHEDRAL

iš tolimų miestų atvažiavę sostamiestin lai

MONTREAL.CAM.

tizįyjr.

liko namie.

28 metų senas laikraštis

tokių tam pana

VIENYBE LIETUVNINKU

šių dalykų.

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Reikalauk

Kata-

liogo.

Tolimos Distancijos Telefonas palaiko meilės

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.
Augščiausio Laipsnio Bondsu

KAPITOLAS

$100.000.00.

PERVIRŠIS
$300,000.00
Didžiausia ir Baugiausia
Banka mieste.
Meka 3 nuošimčius nue
sudėtų joje pinigų.

SHENANDOAH,

Chicago Telephone Company

PENN’A

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

FRED F. KLEKER

Bell Telephone Building

FOTOORAF1STAS

Official 100

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso bvleto, o
prenumerata kaštuoja metams tl« $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5( .

RAŠYK ADRESU:

3 N; Main St

ir draugiškumo ryšius.

UŽDĖTA 1864.

Chicago, III.

dų, Šarpų ir ki

PLYMOUTH, PA.

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Baigusi mokslą pagal lllinojaus valstijos teisei
Reikale patarnaus dieną ir naktį.

Vėliavų, Antspau

šeimyniškų ryšių. Jauni vyrai ir moterįs

mės ieškotįs neprivalo užmiršti tų, kurie pa

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE

T. SIMEN1ENE.
Lietuviška Akušerka

TIK $20.00 Į EUROPĄ

LA SALLE & QU1NCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.00

LAIVAS

R. H. Morgan

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

p«::iaFoti;r".ufi’i«1 1645 W. 47th St., Chicago

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

3E

3E

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”

3E

Gal nežinai kur įą gauti?

MOKSLO NORINTIEMS SVARBU!

“LIETUVA”

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

“žmonių

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

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

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

Rašyk adresu:

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

A. OLSŽEWSKI,
3252 So. Halsted St., CHiCAGO, III.

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

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

| DARYK DRAUGUS|
| SU SAVO PINIGAIS |

I*

Daktaro Slankaus Sanatoriniu
Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus paraSė daktarišką knygą apie Džiovą, o ne
užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje ti'.ps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant
svieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra labai naudinga dėl sergančių kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti.
Kaina tps knygos 25 centai. Pinigus galima siusti stampomis arba Money order.
Visuomet reik k-e:p‘.i- n! tikro adreso ; d dS t m kaus rjgoebutį taip:
_

UR. IGN'ATIUS STANKUS
S. Broad st.,
Philadelphia, Pa.

HJSALIN SU NUSIMINIMU!!!^
Gramafonas ant išmo-:

kesžio 10c. kasdiena.
Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. =

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant•
išmokesčio labai puikų Gramafoną =
sykiu
su 16 rekordais
(32 ka- i
valkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite J
Gerumas musų gramafonų gvaran į
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- :
cija. Išsiųsime naujus specijallš- •
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mažei-Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
no^ ženklelį atsakymui:

Liberty Commereial Co. 5
233E. 14th ST.,

NEVY YORK, N. Y.

“Katalikas” yra 12-kor ^nsla
pių, didelio formato ir suis. ^ia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Kataliku ietims $2, pusee j mėty SI.
Užsirašyt

katalikas" galima kiek

viename laii
gausite vienų
matyti veltui.

Rašykite tuojaus, o
etaliko” numerį pa

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan St.,

Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
'"•raaaaoi ii rr-mr.naaaam
Joseph J. Elias, Savininkas.
1600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigrun į Banką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir dauRiaus ir mokame trečia
orocenta r a tom i m ant metų. Šiltučiame pinigus
1 visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigu? mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Ai fk or tęs ant visų
linijų f krajų ir iŠ krajaus. taipgi tikietus ant
geležinkelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banką išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypat ii kai jr per laiAkua. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

B »4f4«4S«i44>44«l«4K4<ie4a«»»l»»»i»l»i»l»*f»

*

$
$
£
*j
$

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

D. M. Grahara, Prez.
D. F. Guinan, Ižd.

i

MERCHANTS BANKING TRUST CO.9. t
y
Mahanoy City, Pa.

J4■»

Į

Lietuviškyjiį Švento Kazimiero
Seserų Seminarija
čh i c a g

BANK.
Kapitalas su perviršiu
$165.000.00.

džios.
Moka 3 nuošimčiu.nuo sudėtų pinigų. Galinu
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite
iždininkas

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: iįokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

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

St. Casimir’s Seminary,

Bordeno

6700 S. Rockwell 9t. Chicago, III.

BORDEN’S

w«e»sią————— a—< a >snits«

A. Norkūnas

166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS,

Mother Superior,

Nuo gruodžio 1 d. š. m. “Viltis” eina
Kas dieną,
išskyrus piuiiadientys ir didžiąsias šventes
“VILTIES” dienrašty kiek galima plačiau nušviečiamas
Lietuvos, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug greičiau pa
duodama visokių žinių taip iš mūsų, taip iš viso pasaulio 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 palengvįsite
admini
stracijai ir ekspedicijai darbą ir padėsite pačiam dienraščio reikalui.
‘VILTIES” dienraščio kaina: Rusijoj metams 6 rb., pusmečiui 3 rb,
vienam mėnesiui 55 kap. Užsieuiucse: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb.,
vienam mėnesiui 1 rub.
“VILTIES” Adresas:

Vilnius, Rriglar.dos g-le Bcgodielnyj pereuM No. 4, b. 2.

pieną

MUK

rs

GERIAUSIA PLAUKU GYDUOLE.

W

stiprina skelpa, sujudina šaknie, plaukus padaro švelnius, blizgančius. Yra geriausias
vaisus nuo pleiskanų (denndruff. Vaitojant du ar tris kurtu: savaitėj sustabdo slinkimą

-r - —

' e-ircTHTTmT'Skeij'o ; rakr.is kae antra trr-, rer-ra Jn-na. - .
Preke 50 centu ir $1.00

F. A. POSZKOS Aptieka
Tel. Yards 659
Chicago, !!!.

3121 So. Morgan St.,

Du-kart

Savaitinis

Laikraštis

SAULE”

pirsį

National

Banl^

PUBLIC SOUARE

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

W. D. BOCZKOWSKI — C0.
Mahanoy City, Pa

Wilkea-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY
KAPITOLAS

$375,000,00

Perviršis ir nopa-

dalyta nauda
500,000.00
Už sudėtu* pinigus mok/ 3-*U
nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS. Caahier

JUOZAS LESCINSKIS

J

SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- $
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ar.t
$
BRIDCEPORT’O
3315 Mort»n .Street,
Teleph. Varde
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta arba expresu

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 11 ryte

3Y09 SO. MORGAN ST.,

-

“LITWA”

|
9 į)

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

i

nuo 5 vakare ligi 8 vakare 4! Į j

Telephonas YARDS 5032

CHICAGO,4 ILLINOIS

J

«*««««€«««**««*«*<**«**«**««<*«*

Mandagus patarnavime*

M.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių «>y
rių pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Schot, >
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir isaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mazika, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
iiuo antrais:

“VILTIES” dienraščiui!

Priežodis sako: miršti—ir mokais. Taip jau yra, kad mokslui nėra
galo. Netj ir augščiausias mokyklas baigusieji nepaliauja patįs per sa
ve mokytis. O toksai mokslas yra tai tinkamų laikraščių ir knygų
skaitymas, kuris su nauju gyvenimu atneša naujų žinių apie visokius
dalykus, žmogui reikalingus. Šiais ypač laikais be mokslo nebegalima
apsieiti. Net ir Lietuvoje, apšvietimui platinantis, imama nekaip į tų
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, lengvą 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 sugraibohias, galima turėti puikaus dvasiai maisto; o per keletą metų, už mažus
pinigus, galima susidaryti puikus “Žmonių Knygynas”, galintis patverti
vaikų vaikam ir dar bet-kam.
1911 metais išėjo: 1. Pasaulio pradžia, 2, Apie orą, 3. Žmogus ir
žmonių giminės, 4. Senovės istorija, 5. Lietuvos atgijimas, 6. Jėzus
Kristus, 7. Apie dūšią ir 8. Vyskupas A. Baranauskai,
|
1912 metais išėjo: 1. Vanduo, 2. Viešosios kataliko priedermės,
3—4. Vysk. A. Baranausko raštai, 5—6. Tikėjimo apgynimas (2 dal.),
7—8. Vidurinių amžių istorija (2 dal.).
1913 metais išėjo: 1. Dangaus augštybės, 2. Jūrose, 3—4. Bažnyčia
ir kultūra, 5—6. Vidurinių amžių istorija (2 dal.), 7. Ūkio politika ir
8. “Pirmeiviai”.
Čia tik paduoti knygų vardai, kurie maža ką pasako, taip lygiai,
kaip kad iš viršaus namų menkai numanome, kas viduryje yra: kaip
inteisime — tai rasime daug brangių ir naudingų daiktų. Taip ir čia:
ėmę skaityti, tik pamatysime tas brangybes, apie kurias rašoma.
Todėl visa širdžia patjip^tn-misipirkti visas šias knygutes, o nesL_
’įdiilt-.-" it .iii* padėkos Juim laikraščiui 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
metų knygos atsieina su nusiuntimu į namus 1 rub. 25 kap., o visų
ketverių metų drauge — tik 4 rub. 50 kap.
Kurie užsisakys 1914 metais, tai knygas (už 1 rub.) išsiųsim ne gale
metų, bet per metus kas antras mėnuo. Girti knygučių negirsim —
laikraščiai ir kas skaitė — išgyrė ir dėkojo mums už gerą sumanymą.
Nepasigailėk ir tu, Mielas Skaitytojau, vieno rublio toms naudin
goms knygoms užsisakyti
1914 metais, kaip nepasigailėjai šio
laikraščio užsirašimui.
Už mažus pinigus turėsi naudingo pa
siskaitymo ir pailgiais pasidarysi puikų namų knygynėlį, kuriuo
naudosies ir gėrėsies netik pats, bet vaikai, vaikų vaikai. Pabandyk
nors kartą, o nesigailėsi!
Užsakymus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

Plymouth National

Man pavestus dar
bus atlieku artia-£
Rikai.

o j e"

Prašome siųsti Prenumeratą

8 knygos tik už 1 rublį

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

Šitoji Banka prižiūrim,
Į Suvienytųjų Valstijų vai

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
,
užsisakyti

‘KATALIKAS”

2į

Padėk savo pinigus į
MARCHANTS BANKING
TRUST CO. MAHANOY
CITY, ir turėsi draugą, kuris bus su jumis reikale.
Ši banka dėkuos jums už
-byla padėlį,-kurį jna-padė*sitė arba prikalbinsi savo
draugus padėti.

knygynas”

Dr. RICHTERIO

PAIN-EXPELLERi
Išvaro skaasmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prafalina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbss antis dėl Niksterėjimų,
Ra ištirs • ir Sutrenkimų. Greitas
gydytojus šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudį ir Dantų gėlimą..
4—5 lašai j stiklą vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklą
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tikrasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Saugokisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose j

F. AD. RICHTER &C0.I
74-80 WASHINGTON ST.|

NEW YORK, N. Y.
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VAIRAS

Literatūros, dailės, mok-£
slo, visuomenės ir politi- 5
kos laikraštis, gražiai ii- '
iustuotas, ant dailiaus po- j
pitrio, 30X22 santim. pa-5
vidalo, 24 pusi. leidžiamas^
inteligentu būrelio, pradės £

eiti Vilniuje nuo šių Nau-£
jųjų Metų po du kartu per S
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VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaizdeliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jau pasiža-1
dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius,,
Bytautas, Būga, S. Kymantaitė Čiurlionienė, kun. Gustaitis,
M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun.
Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailiniukai: Jaroševičius, Rimša, Šlapelis, žmuidžinavičius.
VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metų 1 r. 50 i
k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų/
2 r. trims mėnesiams.
Vairo Redakcijos ir administr. adresas šioks: Vilnius, Makar- *
jevskaja, 16. “Vairo” Leidėjas-Redaktorius A. 8metona.
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