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ležinkelius, ir kitus dalykus. Ge- prie ginkluoto sukilimo, kuris isležinkelis į pietus nuo Escolono tikro neįvyko, bet jei taip daly-,
taip greitai buvo sutaisytas, kaip kai stovės ir toliau, tai iiianoma
greit tik buvo galima gauti žmo kad prisieis Anglijai įsipainioti į
nių ir medžiagos. Tarpe konstitu- naminę karę, kuri nei vienai ša
cijonalistų Vilią pats veda visą liai nėra geistina.
tvarka ir jis tikisi, jog pergalė tu Reikia pažymėti, kad visi nesu
rėsianti
jam kliūti.
tsipratimai Airijos
t.
autonomijos,
Į Meksiko nuvažiavo G. C. Ča- klausime eina beveik tik tarp pa
U
rethers, kuris yra siųstas nuo čių
,
airių. Anglija, nors ir neno
Jungtinių Valstijų apsaugoti romis, bet regimai didelių kliūčių
ten
apsigyvenusius
svetim- jnedaro. Tame klausime airiai pasi
taučius.
Dar neišvažiavęs iš dalijo į dvi dali: viena eina su
EI Paso, Texas, jis užsiasekura- Ulsterio šalininkais, kuriais vado
vo ant $25,000 dol. Tai padarė vauja Edwardas Carson, antri ei
iš atsargumo, nes tokioje karėje, na su visą Airija. Ulsteriečiai savo
koki dabar eina Meksikoj, niekas skaičiumi,
.
nors ir nedidelę teturi
už žmogaus gyvybę neima atsa reikšmę, bet jų balsas* daug reiš
komybės.
kia ekonomijos klausime, tai tur
Iš AVashingtono ateina žinia, tingiausia Airijos dalis. Paveikkad Jungtinių Valstijų valdžia, slan imkime tik vieną. Belfasto
jei tik Viliai pasiseks pergalėti miestą, kurio pirklyba siekia 70
Huertą, skiria prezidento vieton, nuošimtį visos airių pirklybos.
dabartinį užrubežinių dalykų mi- Penkios didžiausios sviete pramo
nisterį, Jose Rojas. Jis turėsiąs ,nės įstaigos randasi Belfaste. Mies
užimti prezidento vietą iki atei to puikus uostas per kurį pereina
nančių rinkimų. Meksikiečiams
pSPARTMgttT. af JUS.TIČE, PARIS Į tas Jungtinių Valst. paskyrimas visas trečiadalis įvairių naminių
išdirbinių ir beveik pusė užrnbepatinkąs, tik kįla klausimas ar ne žinių dalykų. Miesto ir Ulsterio
PRANCŪZIJA.
peranksti dar apie tai kalbėti, geresnį stovį už kitus Airijos
Svarbiasios praėjusios savaitės Huerta dar tebėra savo vietoj. Gal miestus rodo dar ir tas, kad pagal
žinios iš Prancūzijos sukasi apie tie visi taisymos nueiti vėjais. apyskaitą ten randasi tik 95 pa
keletą asmenų, tai mirtis laikraš Huerta, pats juk nenori nuo sos vargėliai ant kiekvieno 10,000 gy-»
čio “Figaro” redaktoriaus ir fi to atsisakyti, o priversti nėra taip ventojų, o Londone 233 ant to pa
nansų ministerio Gailiaus inote- lengva, kaip jo priešas mano.
ties skaičiaus. Abelnai visas šalies
Iš antros pusės žiūrint, Huertai turtingumas daug geresnis na
• ris, kuri nušovė mihėtą redakto_
-Ntišovimo- priežastis _ nėra gal ir priaįeis išsižadėti savo pri- tk ui kitos kurios Airijo® ~^d*lį
•dar žinomos. ‘ Teisoffr'4>ėt^fi»ė-' zadėiimo ilgiau būti prezidentu Bet ir pačios Anglijos. Taigi nie
jaut išpradžios ji aiškinosi, kad neg prezidentas Wilsonas kad ko nebus indomaus jei ulsteriečiai
jį nušovusi dėl meilės laiškų, bet bus. Nors jis ir daug kareivių šiaušiasi ir nenori eiti iš vien str
vėliaus pasirodė, kad meilės laiš turi, bet ir kareiviams per ilga kitais savo viengenčiais. Bet kaip
kai, kurie buvo siųsti redakto karė nusibodo ir būriais bėga ša žinoma ne visi Ulsterio gyvento
riui, ir kuriuos jis žadėjo pa lin. Aną dieną visas pulkas su jai nori sekti Carsono politiką.
skelbti laikraštyje, mažiau reiš generolu Aguilar ir 500 kareiviais, Kai-kurie pavietai abejoja, ir
kė neg jos vyro užgauliojimas sukilo prieš savo vyriausybę ir balsavimui užėjus manoma, kad
įvairiais tame laikraštyje tilpu prisidėjo prie sukilėlių. Rods tai balsai dalinsies. Spėjama jog ia
Makč. C Ai LIAUK H
siais straipsniais. Ji šovusi iš netiek daug kareivių, o vienok trisdešimt trijų atstovų parlemen
meilės prie savo vyro. Del to karės, laikę, kada kiekvienas žmo te septyniolika stosią už priaidA*
atsitikimo atsisakė nuo vietų du ministerių: E. Monis. jūrių ministeris ir J. Caillaux, finansų gus yra brangus ir labai reikalin jimą prie visos Airijos ir tik še
ministeris. Sujudimas Prancūzijoj didelis. Vieni pritaria “Figaro” redaktoriui, Gaston Cal- gas, toks kereivių pabėgimas ir šiolika balsuosią, kad pasilikti p<
mette, o kiti laiko ponios Caillaux pusę. Jos pusę laiko paprastieji Prancūzijos gyventojai. Ir prisidėjimas prie priešo daug ką Anglijos valdžia.
,
sakoma, kad jei teismas, kuris ją teis, būtų parinktas iš pirmojo šimto ant Paryžiaus gatvės reiškia.
Huerta nubaudė devyniolika
sutektų žmonių, tai būtų išteisinta. Viršutinis paveikslas redo Paryžiaus teismo rūmus, o
savo oficierių, kurie mokinosi prie
šalutinis paveikslas ponią Caillaux.
i S b f|
generolo Angeles, kuris buvo pro
RUSIJA.
fesorium Meksikos militarės aka
pu, ar įstaigų, kurios apsiimtų iki! atbalsio. O kiek mes jau turime
demijos ir kuris dabar augščiau- Kai kurios Rusijos kaimynės
1 d. sausio išmokėti švietimo rei- pasiturinčių lietuvių, kuriems
viešpatijos pastaruoju laiku via
siu vadu Vilios artilieristų.
kalams (“Saulei”, Žiburiui”, daug lengviau būtų šimtinę tam
Abelnai pažvelgus į Meksikos ko tai pradeda nerymauti. Kiek-t
“Rytui”) po 100 rublių. Ir tik tikslui išmesti, negu sumanytogyvenimą nenoromis lenda mintis vieną kokį nors ypatingesnį atsi
tuomet jie savo pažadėtąją šimti- jains Kairiukščiams? Kiek mes
kada ten visi nesutikimai užsi- tikimą vidujiniame gyvenime pr*-!
nę turės išmokėti, jeigu tų šimti- turime organizacijų, . ypač čia
' baigs, kada užstos ramus laikai, deda skaityti už rengimąsi pri*
nių bus pažadėta nemažiau, kaip) Amerikoj, kurioms jokio sunku' kad ūkininkas galėtų ramiai už- karės. Tokiomis nuomonėmis bt*»
1000. Tūkstančiui pasižadėjimų | mo nebūtų sudaryti tą šimtinę
' siimti savo darbais, dirbti laukus vo persiėmusios ypatingai Žuvėnesusiradus, ir jų pažadėtosios rublių?
ir kelti šalies kultūrą. Kada įvai- dija ir Austrija. Žuvėdija pr»+šimtinės liks jų kišenėse.
Pagalvokime ir sukruskime,
Į rus pramoninkai galės be baimės dėjoz net ginkluoties, kad karS
Prasidėjo f,autos kvotimas.
j vesti savo pramonės šaką? Dabar neužpultų jiems neprisirengu*
Ligšiol dar tik trečia šimtinė tų
į gi viskas apsistoję lyg apmirę,
Rusai matydami nepapraat<
pasižadėjimų teplaukia. Turi
1 tik vienas karės dievaitis džiau savo kaimynų bruzdėjimą pradė
me dar 9 mėnesius laiko. Ar lei
giasi iš žmonių nesusipratimo. Tik jo aiškinties, jog jie nei manytė
sime tam sumanymui žlugti? Ar
1 turės persimainyti šalies padėji nemano kitų užpuldinėti, ir kadi
pasirodysime skurdžių ir nesu
mas, nes tokiame kokiuo jis dabar su Žuvėdija jie laiką visus ginču*
sipratėlių tauta? Ar išstatysime
r yra, negalėtų nei viena tauta gy užbaigtais, dar Petrui Didžiu
save ant pajuokos kitoms tau
venti.
mui viešpataujant. Ar žuvėdai
toms.
tikės tokiems pasiaiškinimais sun*
Ir šit, mums rodosi, kad neį
ku ką pasakyti, bet Austrijo*
stengtume geriau paminėti spau
ANGLIJA,
valdžia matomai pradeda ramia,
dos sukaktuvių, kaipo įvykin
ties. Karo ministerijos organas
Anglija turbūt senai beturėjo
dami Kairiūkščio sumanymą, su“ Militarischc Rundshau”, kal
tokių nesmagumų kokius ji turi
mesdami Lietuvos švietimo reika
bėdamas dėl pasklidusių gandų:
šiais metais. Ypatingai ją nera
lams 100.000 rublių. Nelengva
apie žadamąjį padaryti Rusijoj*
MEKSIKA
mina jau antri metai besitęsian
tai atskiriems žmonėms, bet len
bandymo mobilizaciją, sako, jog
gva susibūrus į kuopą, bendrai
Svarbiausia praėjusią savaitę tis Airijos autonomijos klausi Austrijos visuomenei nesą reikalai
ėmus ieškoti minėtam tikslui rei
atsitikimas Meksikoje, tai kova mas, kuris jokiu būdu nesiduoda
nerimauti, nes toji mobilizacij*
kalingųjų 52 dolerių.
ties Torreon. Prie tos kovos se išrišti. Kad ne viena tai kita prie būsianti padaryta tik mokyme
nai rengėsi, kaip viena, taip ir ki žastis randasi, kuri stoja tam,
Sumanymas, kai visa apsvartikslais ir nekeno negalinti st©» ta pusė, ant galo, po kelių savai klausimui į kelią. Abelnai imant binti po to, kaip kitos valstybė*
stai, rodos, neatbūtinai turėtų
čių rengimos ir susitiko. Kovo airiai patįs, išskyrus jų mažą dale krizio laiku dariusios tikrąją me*
įvykti.
Rašantis tuos žodžius
.
. .
.
.
.
23 d., Vilios kareiviai pradėjo iš lę Ulaterį, nori gauti autonomiją, bilizaciją. ‘ “Neue Freue Pree*
r,,bl,V turėsianti pavirsti pažįsta ypatiškai tuos tris Kai
savo didžiųjų kanuolių bombar bet augštesnis rūmas Anglijos
šimtu tūkstančių, tik tegul atsi- riūkščius, kurie sumanymą pa
se”, komentuodama šį straipsnį,
parlamento, arba taip vadinamas
duoti miestą.
randa 1000 tokių žmonių, ar kuo- skelbė ir pirmieji savo šimtines
išsireiškė vis dėlto baimę dėl te»
Pačioje pradžioje revoliucijo- lordų rūmas, stato visas spėkas, kio Rusijos karo jėgų suspietim<ų
pažadėjo. Jie kovoja su skur
ėmė RAvaip tvarkyti rašybą, kas jvenieriams karė sekėsi geriau neg kad tik Airija paliktų kaip buvu neg tai galėaią daryti preriją į
du, vos pragyvena iš mokytoja
dė ton sritin nepageidaujamą dezor
federalistams. Pirmose mūšio va si. Pastarųjų vadu yra Edwardas diplomatines tarybas.
vimo. Apie komfortą jau ir kal
ganizaciją.
Prie mūsų radybos su
landose žuvo apie šimtą Huertas Carson. Visą praėjusią savaitę bu
Taigi tos jų šimtinės
vienodinimo veda tik vienas kelias: bos nėra.
Del tos žinios P. T. A. drauge
kareivių, o Vilios tuo pačiu laiku vo manoma, kad iškils ginkluotas
visiems, kuriems rūpi rašybos reikalai susirinks tik atsisakius nuo rei
paaiškina
esanti įgaliota pranešti,
ir kurie šį-tą išmano tame dalyke — kalingiausių
buvo tik keli sužeisti. Baisaus ulsteriečių sukilimas, bet tas ma
gyvenime dalykų.
dėties šiokiuo, ar tokiuo būdu prie Negalimaa daiktas, kad toks ne
mūšio nebuvo, nes Huertos ka nymas pakol kas neišsipildė. Del jog ši žinia esanti neteisinga, k**-,
tos komisijos darbo. Visi gi laikrašti
reiviai vien tik traukėsi į miestą, Ulsterio nesutikimų sukilo nesu dangi jokios bendrosios bandymam
paprasto idealizmo apsireiški ninkai ir knygų leidėjai turi laikyties
kad pasislėpti nuo Vilios kareivių sipratimai ministerių kabinetą. mobilizacijos Rusijoje šiaia m®^
tos komisijos nutarimų. Kitaip mea mas, toks puikus pasišventimo
Federalistai bėgdami naikino ge- Ministerija kaltinama nž rengimos tais ne manoma
pavyzdys, kad nerastų tautoje
niekuomet iš labirinto neišeisime.

Mes norėtume priderėti į skai
čių tų, kurie mano, jog spaudos
dešimtmetines sukaktuves lietu
vių tauta turi pažymėt kokiuo
nors gražiu, naudingu darbu.
Mūsų sumanymas būtų šitoksai:
padarykime šiais metais visa,
ką mes galime, kad spauzdinto žo
džio malonėmis galėtų naudotics
kuodidžiausias lietuvių skaičius.
Šiandieną mūsų laikraščiai ir kny
gos maža tesiplatina vyriausiai
dėl dviejų priežasčių: 1) nedaug
tėra lietuvių, mokančių gerai,
lengvai skaityti, 2) neturime
skaitlingos, gerai pasiturinčios
buržuazijos, kuri savo pinigais
paprastai padeda kilti literatūrai,
menui, teatrui, ir tt. Pirmiau
siais metais po spaudos atgavi
mo Lietuvoje einantieji laikrašciai teturėjo 9—10,000 skaityto1913-ais metais jau buvo jų
35.000. Šiemet, be abejo
jau persirito per 40,000.
, g.vva yra ir bus, Augti sparčiau ėmė tik 3—4 paįdžia tikėties pui- skutimais metais.
Mat priaus. O juk atsimin- ga jaunoji karta, kurios didelė
ešimtmetį dirbame, dauguma jau moka gan gerai
losų rankų; buvome skaityti ir rašyti, nes yra išėju1 kliūčių, turėdami sj ar šiokias, ar tokias mokyklas,
tbūtiną darbo są- Įr ypač čia daug nusvėrė ir didespaudą, be kurios }įus nuopelnus padarė mokyklos,
ą laiką gal būtų išlaikomos mūsų švietimo draugiIr juo labiau ga- j^. “Saulės”, “Žiburio” ir “Rys. kai atsimename, fį“, nes tose mokyklose ne vien
® neprimetė mums išmokinama gerai lieuviškai skaio malonė®, kad ue-ftyti, -rašyti, bet vienkart inkvei ko nors dovanų^ piama jaunėliams tėvynės meilė
ijfc atbudusi tautos ir lietuviškų raštų pamėgimas,
ninga mūsų tauta, Be pradedamųjų mokyklų tos
ųjų sūnų tarpe te- draugijos steigia kursus suauguirmąjį tos dvasios siems, inkuria knygynėlius ir toAušros
įsteigėją, kino būdu skleidžia šviesą kuoplaanavičių^ Ta atbu- čiausiai ir gamina Lietuvai ir
dvasia anais sun- laikraščių ėmėjų, ir knygų pirkėidos laikais vertė ją ir skaitytojų Abelnai gi apšvie;lingus inteligentus timui pakliuvus lietuviai ima jau
įe tik dienomis, bet stverties prekybos, amatų ir net diertė susiprati^iuos džiosios pramonės ir tokiuo būdu
benti spauzeuntą j, artimoje ateityje galėsime susivezuti ji slapčia laukti pasiturinčių žmonių, rėelni!, n sod/.ius, u/- mėjų mūsų spaudos, mokslo ir
? kalėjimo, ištrėmi- meno.
katorgą; ji, ta atTaigi, rodos, kiekvienas mylin, vertė mūsų mo- tis Lietuvą tėvynainis turėtų nuo‘graždanka” iš- širdžiai užjausti tų švietimo draualdaknyges — visa giją darbą ir kuo pasigalėdamas
ias sąlygas, kad ru- jį remti. Gali, sakysime, kam
nebebuvo kito išė- nors nepatikti, kad tose draugi>uvo priversta grą- jOse dirba ir net vadovauja dvaipaudą. Ir neturi siškiai, bet tokiems patartume nu(cijalistai (iš ‘‘Lai- sitverti štai kokios minties: lengluti, kad spaudą viau apaštalauti, idėjas skleisti
> Rusijos proletari- tarp tų žmonių, kurie bent skaituomet vyriausybė tyti, rašyti moka. Lai jie pagalunetusi galvos, dar Voja taip kaip kartais atvirai pavaldymo vadžias, sisako Lietuvos pirmeiviai: tegul
tuomet Cusimos, kunigai išmokina žmones skaity>audą gavome dėl- ti, rašyti, tai paskui esą lengviau
ios sferos pamatė, būsią savotiškai juos nukreipti,
ir blėdingas yra tas jr nors, žinoma, krikščioniškoji
varžymas. Nuomo- visuomenė irgi nesnaus, bet stenti privertė gyveni- gsjs savo dvasioj jaunąsias kartas
Lsų pačių pagaulių- auklėti — bet čia jau nieko nė
šiai galime sakyti, padarysi — laisva konkurencija,
ikovojome sau mes Niekas nedraus juk ir laisvamaįsi, be luomų skir- niams — pirmeiviams steigti sa
vų mokyklų, knygynėlių, ir draulaikrašč'ai pažymi giją jr tt. Tiems gi, kurie dasukaktuves. Vieni bar dirba pamatinį ir reika, kiti prie džiaug- lingiausią darbą — negalima nekokiuos nors su- užjausti ir visi jiems turime pa
) antai pav. “Drau- dėti.
i sumanymą suviePagaliaus prieiname ir prie parašybą*).
baigos. Mokytojas Kairiūkštis
pernai metai sumanė keistą, bet
ista, kad tas samany- t>pgajo gražu ir naudingą fondą:
aiiguoje”, kori rafivtengėai Įvesti ir ginti
ipą: būtent, kad raprivaląs spręsti ne
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Koyo (Mvch), 26. 191*
AURORA, ILL.
darni kiekvienai draugijos pa Atmintinos paskaitos užsibai dingą. Ištiesų jeigu kiekviena
balsams begaudžiant. Mt. Car- nierių pagelba įtaisyta atsakan
- .
»
Z
moteris
išanksto
pasirengtų
prie
rinkti
po
tris
delegatus
ir
prisiųgė,
bet
ne
šiaudadušių
įnirtimas.
ti
scena
su
gražiausiomis
deko

meliečių choras ir parapija ne
Auroroj prisk&itoma apie 100
Vienas
paveikslas siųsti į centrų, kad bendrai su Ant rytojaus mūsų “aukos” motiniškų pareigų taip, kaip lietuviškų šeimynų ir trie kart
kantriai laukia ytin gero vargo racijomis.
nininko, kad kitais metais per 40 ytin puikus: jo viduryje yra rengti kokį ten teatrų ir užmeg- griebėsi tiesos kelio melagingu gerb. prelegentė trokšta, puiki, didesnis skaičius pavienių. Ta
v. dievmaldystę, galėtume išgirsti gražus Vilniaus Gedimino kal sti susivienijimų platinimui ka )ūdu, manydami išnaudoti šios stipriu kūnu ir dvasia taptų žmo rime dvi draugiji: vięnų tautiš
ne tik chorų bet ir orkestrų sy no paveikslas, gi aplinkui prie talikiškai - tautiškos apšvietos šalies įstatymus. Skundžia jįe nija. Nors atsirado žingeidau- ku, antrų katalikiškų. . . Pasta
scenos surašyti vardai aukotojų, (taip buvo rašyta užkvietimo vietinį klebonų savo advokatams jančių užmėtinėti visokius klau roji labai silpnai gyvuoją* ųee
kiu bežaidžiant bažnyčioj.
Shanno & Wilder) neva tas su simus, bet rimta prelegentė atsi nėra kas rimtai tvarkytų jęs rei
Gražiausia išrodė mažų vaikų kurie prisidėjo prie scenos inren- laiškuose ).
Kada-gi
26
vasario
ir
10
ko

apkraščiais paėmęs jiems “gimi sakė skrajoti nuo vienos temos kalus. Tautiška gi kiek gėriams
giedojimas ineinant bažnyčion gimo. Dabar klebonas rengiasi
per paskutinius mišparus.
Jų salę išpuošti iš vidaus, nušvel- vo parinkti delegatai į paskirtų mo metrikų, jų tėvų rokomenda- ant kitos, kaip kad elgiasi tūli gyvuoja, mat čia susispėtę .vi
PENKTOJI GAVĖNIOS NEDA giedota mūtų kompazitoriaus P. ninti grindis, tai jaunuomenei vietų susirinko — pasirodė visai cijų (?), ir dar kokį ten seno “garsųų” socijaHstai-kalbėtojaj, sokių pažiūrų žmonės. Lietuvįaikas kitas. Draugijos sužinoję apie (rajaus liudijimų”, kuriuos tai kurie vienu vakaru išgvildena katalikai neturi savo bųžnyčjęs,
Čiurlionio giesmė: Jėzau prie ma dar labiau patiks.
LIA.
Kadangi lietuviškoje salėje vi tokį biaurų darbų labai supyko, dokumentus, jei nesugrųžinsiųs, apie 10 temų, o kartais ir visas nei mokyklos. Vaikus leidžia i
nės ateiki, savo mylistų suteiki...
Lekcija. — Žyd. IV, 11 — 15.
Net
ašaros riedėjo daugeliui si patogumai rengti vakarus, tai atšaukė delegatus. Apie jų ne advokatas teismo keliu grasino pasaulio paslaptis išriša. Buvo svctimtautiškaB. Žodžiu, nedaug
— Broliai: Kristus pasistatęs aug- žmonių per skruostus. Ęeikia at jų ir netrūksta. Čia išvardysiu gražius darbus sužinojo taip-pat atimti.
Kadangi
pastarasis daug klausytojų, jų tarpe netrū kuo galima pasigirti vietinių lie
ščiausiu kunigu ateinančių gėry
minti, kad Mt. Carmely jau nuo tik pastarųjų vakarų pasisekimų. ir policija — tai dabar ir tųso pamatė vienų tų jų doku ko piemenukų, kurie nerimavo tuvių gyvenimu, dauguma, gali
bių, per didesnę ir tobulesnę šė
Dėdė.
mentų egzempliorių ir supra visų laikų, o eidami iš salės trypė ma sakyti, dar miega .saldžiu
Sausio 17 d., turėjo balių mer po vienų į šaltųjų.
seniai darbuojasi šv. Kryžiaus se
trų ne rankomis padarytų, tai yra, serįs; jų tai vedami vaikeliai iš ginų “Marijos Vaikelių” drau
to dalykų, gailėjosi labai, kad kojomis. Ko jiems norėjosi, ne miegu: laikraščių maža lankosi,
■e šio sutvėrimo; ne per ožių arba jaunų krūtinių, artinantis prie di gija. Žmonių prisirinko daug,
buvo suvedžiotas. Nieko nepešę žinia, gal nuobodu buvo rimta šventadieniais liuosų laikų pra
veršių kraujų, bet per savo paties
BROOKLYN, N. Y.
kreipėsi į kitų advokatų, bet šis, paskaita. Ot, kad taip apie so- leidžiama prie rudžio ar prie kadelio altoriaus traukė tolimes nes buvo parapijos naudai.
kraujų inėjo vienų kartų į šven
telefonu sužinojęs dalyko stovį, cijalizmą, tai bent kartais išgir ziriavimo.
Sausio 20 d., čia turėjo pra
nius giesmės posmus: Sielos prieNusistebėjau išėjęs iš 1 bažny
sti. Beje, dvi dieni atgal toje
tyklų, atradęs amžinų atpirkimų.
teliau geriausias, ateik o Sal kalbas p. Vanagaitis. Kalbėtojų čios ir pamatęs, kad pasirodė vie dar greičiau su jais apsidirbo.
Darbai eina pusėtinai, tik lie
pat salėje laikė prolekcijų tūlas
Nes jei ožių ir jaučių kraujas ir
džiausias. Po mišparų buvo pro perstatė klebonas, kun. J. J. Ja šai katalikų laikraštis “Drau Aišku, kaip mūsų karštuolių
tuviai
nemoka naudoties proga,
Ynkelis temoje “Ar reikalingos
telyčios pelenai apšlakinti pa
cesija ; mokyklos choras giedojo kaitis. Po prakalbų p. Vanagai gas”. Ligšioliai aš maniau, kad veikiama. Patįs, neprašomi lenda
kad gerų darbų prieiti. Gaila,
švenčia suteptuosius kūno apčys- Surzyn’tko Pangue lingua.
tis pardavinėjo atvirutes, tau tik vieni cicilikai užgyvenę mū ir pradėjus jiems už tai kų sa karės”. Žinoma, krikščionija ir kad mūsų žmonės maža rūpinasi
tijimui — kaipo toli daugiau Z Bažnyčioj buvo labai gražu tiškas špilkas ir rinko “Biru
kyti prasimano visokių neteisy dvasiškija gavo pipirų. Papras
ateitimi. Tiesa, randasi ir to
sų
apielinkę,
nes
jie
brukte
bru

tai taip yra.
Povilonis.
Kristaus kraujas, kuris per Šven klebono rūpesniu neseniai tapo tei” prenumeratų. Pajais pri
bių.
M. P.
kių, kurie veda švarų gyvenimų,
ka savo laikraščius, kad tik žmo
tųjų Dvasių pats save aukojo Die
nutepta vieno artisto vokiečio sidėjo 2 ypatos. Žmonių buvo nės juos skaitytų. Garbė brookturi
gražios nuosavybės. Bet to
vui nesuteptų, apčystys mūsų są
Užsilaikymas pa lyniečiams, kad jie nors kartų
bažnyčia iš viršaus ir iš vidaus. pilna salė.
kių
nedaug.
V. G.
ATHOL,
MASS.
žinę nuo numirusių darbų, tarna
Presbiterijos sienos iš tolo atro vyzdingas.
snprato duoti žmonėms senai pa
JOLIET, ILL.
vimai gyvajam Dievui? Ir togi
Vasario 1 d., moterų “Šv. geidaujamų laikraštį.
Aišku, khd žmogaus dvasia
do tarsi raudonai divonais nu
dėl yra naujojo testamento tar
Joliet’e lietuvių daug, savo
klotos. Tas pats tepliorius pa Onos” draugija parengė judbDarbai pas mus eina viduti jaunystėje yra linkusi prie visa
pininku, ydant kad užeis mir
bažnyčios
neturi, bet maža apie
mųjų
paveikslų
vakarų
parapijos
gražino ir stacijas. Gyvųjų le
DORRISVILLE, ILL.
niai, bet daug žmonių vaikščio ko. Jeigu jaunikaitis nukrypsta
tas anų peržengimų atpirkimui,
jų
temųsto.
Labai mėgiamas gir
lijų ir rožių-raudonųjų daugy naudai. Žmonių atsilankė dau ja be darbo. Laukiame pavasa nuo prakilnaus kelio jis eina klai
kurie buvo po pirmuoju testa bėje buvo paskendus monstran gybė. Dainavo p-lės O. Kraipadingu keliu. Taip lygiai ir tuokliavimas ir kiti pažeminantis •Nedėlioj 18 d. vasario čia kal
rio.
mentu, gautų amžinosios tėvaiužsiėmimai. Darbai silpnai eina. bėjo socijalistas Dundulis iš Danvičiutė
ir
M.
Jablonskiutė.
Bal

cija su Aukščiausiu, kurį Mt.
Pas mus susitvėrė nauja para Athol’io jaunimas. Kada nebu
nybės padėjimų tie, kurie yra Carmeliečiai taip nuoširdžiai gar sai gražus.
V. G.
Dainuota lietuviš pija, taip vadinama “North vo kas žadintų prie dorų pasi
ville, III. Dar išvakaro, subatoj,
pavadinti.
kos dainos tik ne lietuvišku ak Side”. Klebonu paskirtas kun. linksminimų, jaunimas raičiojo
bino peš, visas tris dienas.
cicilikų ūpas pakilęs buvo tiek,
Lai neišdilsta gerieji įspūdžiai centu:
kad Al. Raugelis Litvinavičiąus
N. Petkus. Nors daugelis žmo bačkutę, ir lankė vietas, teatrus,
Vasario 3 d., šv. Kazimiero nių jo reikalavo, bet visgi bus kur jiems rodydavo visokios rų
iš lietuvių širdžių.
Svečias.
bučernėj rėkojo: “mes išnaikinEvangelija. — Jon. VIII, 46 —
WESTVH>LE, ILL.
parapijos, Blaivininkų draugija sunku jam užsilaikyti, nes kai šies šlamštus, ir nuodino sielų
sim kunigus, mums nereikia baž
59. — Anuomet tarė Jėzus žydų
surengė prakalbas. Kalbėjo kleTik
pastaruoju
laiku
atsirado
Darbai labai silpnai eina. Dir nyčių”, o Gražulienė, kaip gra
kurie pasiliks prie senosios pa
miniomis: Kas iš jūsų parodys
žmonės, kurie rūpinasi suteikti bama po dvi, tris, retkarčiais žiai šnekėjo, tai ir ant popierio
KUNIGŲ PERMAINOS ŽEMAI rikas A. Petraitis “Apie Dar rapijos.
manyje kaltybę? Jei tiesų kalbu, ČIŲ VYSKUPIJOJE. Krinčino bų”. Kadangi kalbėtojas nesi
jaunimui progos dorai pasilink penkias dienas savaitėje. Tikima jųegalima rašyti. Vienu žodžiu ap
Senas Parapijonas.
kodėl netikite? Kas iš Dievo yra, kam. kun. Sonda perkeltas į Vi gailėjo socijalistams, kad ir kar
sminti, dabar rengiama teatrai si nuo 1 d. balandžio straikų.
švietimas kila, tik iš antro galo,
Dievo žodžių klauso. Dėlto jus džius kam. Vidžių kam. kun. Šlei- čių teisybę į akis pasakyti, tat
su dorais vaidinimais. Būtų ma Laikraščių mažai kas skaito, pasakys doras žmogus. Žmogžu
Beklausote jog iš Dievo neesate.
lonų, kad jaunuomenė netrukus nes neturi laiko, reik mat aplan dys Dora. saužydys J. Eidikis, tai
nis į Krinčinu kam. Kun. Balsevi po jo kalbos vietinis socijalistų
LAWRENCE, MASS.
Atsakė tada žydai ir tarė jam:
sublaivėtų ir pamylėtų doras kyti smukles ir neleist išgaruo “Keleivio”, “Kovos” ir Co. išda
čius perkeltas iš Judrėnų į Pami- vadas paprašė balso. Vakaro
Ar mes negerai sakome, jog tu
Sapnininke... ti rudžiui. Tiesa yra blaivų žmo vos. Užteks, kas turi akis mato.
tuvį. Kun. Gečius iš Pamituvio į vedėjas pasakė, kad tai prakal Kovo 12 d., Lawrence apšilau pramogėles
esi samaritonas ir velnių turi?
kė
su
misijomis
p.
Perkūnas.
bos
o
ne
diskusijos,
vienok
kal

Judrėnus. Kun. Bogdišenka iš
Dorrisvillietis,
nelių, prasigyvenusių.
Atsakė Jėzus: Aš velnio neturiu,
Šokynos į Elernų klebonu. Eler- bėtojui sutikus, leista duoti už Jam ėmus niekus kąjbėti, kaip
Tūla moteris At..., kuri nesu
bet garbinu mano tėvų, o jus ma
MONTREAL, CAN.
Socijalistas uždavė tai: pradėjo niekinti Tautos Na
nos kleb. kun. Vilutis į Šokynų klausimus.
tikdama
su vyru, apleido pasta
nęs negarbinatę. Aš neieškau ma
kleb. Kun. Pukys, Kauno šv. Kry net du klausimu: pirmų, kų dar mus Vilniuje, prikibo prie M
Vietinėje,
St.
Laurent,
kolegi

rąjį
ir
pradėjo
trankyties po vi
no garbės. Yra kuris ieško ir sū
žiaus bažnyčios kam., perkeltas bininkai turi daryti bedarbei Yčo asmens, tat ligi 100 žmonii, joje esame 5 lietuviai. Darbuoja sus kampus, lankyti smukles, iki
dys. Ištiesų, ištiesų sakau jums:
užėjus; antra, ar kalbėtojas turi stojosi ir perspėjo kalbėtojų, kac mės lietuviškoje dirvoje, kiek nepradėjo kvailioti. Nesenai at
atgal į Plungę.
jei kas mano kalbų užlaikys, ne
prasišalintų mums tai leidžia aplinkybės. rasta už miesto supiaustytų, ma
prirodymų, kad socijalizmas be neaušęs burnos,
“Viltis”,,
regės mirties ant amžių. Sakė tad
teikėjo
nabagui
dūlinti
nuo sce Išgavome leidimų nuo mokyklos tyt pati sau galų pasidarė.
dieviškas. Nors užklausimai ne
žydai: Dabar pažinome, jog turi
ĮVAIRIOS ŽINIOSturėjo sųryšio su kalba, vienok nos. Vėliaus kalbėjo tūlas ang valdžios daryti susirinkimus, ap “Koks
gyvenimas — toks ir
velnių. Abraomas numirė ir pra
primta. Ant pirmo klausimo kal as, kurio visi ramiai klausėsi svarstymui savo reikalų. Nuta mirimas”, sako priežodis.
našai, o tu sakai: Jei kas mano
bėtojas atsakė, kad darbininkai Ant galo vėl- g.. Perkūnas bandė rėme melsti nuo mokyklos vedė
V. G.
LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
kalbų užlaikys, neragaus mirties
patąrė eiti jo, kad leistų ir lietuviškas pa
turėtų organizuoties į draugijas, prabilt^ bet.
"■? iirĄr
s
'«»
?
<*»:
ant ųmžių. Argi tu esi didesnis
kurios darbininkus ir bedarbėje mokytų žydų,' airų ir kitų... ir mokas turėti, kas ~ taip-pat pasi
Ištrauka ir laiško gąuto,
nž mūsų tėvų Abraomų? kursai
aprūpintų. Ant antro klausimo, sujudę apleido salę.
Baisogalos, Kauno gub. ..
kUVLEiIYI AVv Ei
sekė gauti. Tik ant nelaimės,
Ir pranašai numirė. Kuo
Nusiminė
kalbėtojas
ir
baigė
kalbėtojas atsakė taip-pat klausi
STEUBENVILLE, OHIO.
Mielas Drauge!
tarpe drangų, nėra kas atsakan
save darai? Atsakė Jėzus:
mu “Kų Marksas mokina apie savo kalbų. Manome, kad p. čiai tas pamokas tvarkytų, nes
Gavome 3 rub. ir knygas, ku
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
Senai jau kas pasirodė “Drau
Jei aš pats save garbinu — mano
religijų” ir tiek argumentų pri Perkūnas suprato, kad pas Law- nei vienas tobulai lietuvių kalbos
rias
siuntei Baisogalos “Sau
nieku yra. Yra mano tėpasakojo, kad diskusantas nuo rence lietuvius dar užsiliko žmo nežino. Ant galo ta priedermė ge” iš mūsų miesto, užtat pasi lės” skyriaus knygynui. Už do
kurs mane garbina, kurį jus
scenos pabėgo. Vėliau dar kal gišku jausmų, nes priešingai bū buvo visų draugų pavesta p. K. ryžau ir vėl nors keletu žodžių vaną tariame ačiū. Atrašyk- ar
D2TR0IT, MICH.
sakote, jog yra jūsų Dievas. O
pabriežti iš šios padangės.
•
• i» . ’ '
"
* bėjo kun. J. J. Jakaitis apie ko tų leidę terlioti visa, kas yra J. Bajorinui, kuris išpradžių at
6-tų dienų kovo; čia pasimirė ir šiemet atsiųsi mums kokių
nepažinote jo, bet aš jį pažįstu
Julytė.
Detroito lietuviai didžiai ne vų su alkolizmu. Kalba buvo rimta ir brangu.
sisakinėjo,
o
paskui
sutiko
kiek
neilgai pasirgus — tik keturias knygų. Pas mus naujienos se
ir jei sakyčiau, jog ano nepažįs
susipratę. .Atsiras koks vėjavai turininga ir užimanti, kadangi
leis jo gabumai, tiek stengsis dienas—jauna mergaitė, p-lė Ma kančios ‘ ‘ Vartotojų ’ ’ draugijai
ta, būsiu jums lygus, melagis.
kis, inkalbės katalikui, kad nėra buvo pamarginta gyvenimo vaiz
darbuoties. Pastaruoju laiku su rijona Bargevičintė, palikdama pusėtinai sekasi. Štai pereitais
Bet aš jį pažįstu ir jo kalbų už
BRIDGEPORT, CONN.
Dievo, nereik bažnyčių, ir tūlas deliais.
sirenkame į klasų kambarį, ir la- nuliudusią savo motinų. Palaido ■1913 metais turėjo 33 tūkstančius
laikau. Jūsų tėvas Abraomas
Vasario 4 d., “Birutės” te
žmogelis prisiklausęs tokių nie
Kad jau 1 cicilikų laikraš vinamės lietuvių kalbos: lietu ta jauna velionė prigulėjo prie apyvartos, gryno pelno gamta
linksmai laukė,
ydant regėtų
draugija
atkartojo
kų itiki jiems. O syki jau su atrališka
Ūkės ratelis taip
čiai melo pilni, sveikapročini viškos gramatikos, Lietuvos Isto jaunų mergaičių, Panelės Šven 3,300 rub.
mano dienų. Regėjo ir linksmino
klydo, atšalo nuo bažnyčios ir “Ponas ir Mužikai”. Pasisekė,
pat
gerai
sukasi,
nors pereitų
rijos,
ir
draugiškai
pasidalina

žmogui lengva persitikrinti. Ka
si. Tarė tada jam žydai: Penkių
čiausios Nekalto Prasidėjimo drpasidaro didžiausias jos prie kaip ir pirmų kartų.
trų tik paimsi, rasi prirašytų tai, me mintimis tautiškuose reika jos, jos laidotuvėse dalyvavo vi metų tikras biudžetas dar nėra
dešimčių metų
dar neturi, o
Vasario 13 ir 14 d., “Petro
šas : ima keikti, niekinti visų, kas
luose. Kad neišsiskynur nuo viso sos tos draugijos sųnarės, baltais nustatytas, bet tikimasi gero pel
ko niekados nebuvo.
Abraomų regėjai? Tarė jiems Jė
pirma jam buvo prakilnu ir Armino” teatrališka draugija
Bet
kad
mūsų
cicilikai moksleivių judėjimo, sutvėrėme velionais pasipuošusios. Tai la no. “Saulės” skyrius irgi šį tų
zus: Ištiesų, ištiesų sakau jums,
Oras
šventa. Tokie žmoneliai tiesiog vaidino ^Žmogžudžius”.
vaduotųsi melu gyvenime, tai čia S. L. R. K. Amer. kuopų. bai gražiai išrodė. Minėtos drau veikia. Pereitais metais susi
jog pirm neg Abraomas stojosi,
apgailėtini; jųjų likimas baisiai pasitaikė labai blogas. Ketina
mus dabar lankosi šie gijos sųnarės užpirko už savo tvėrė “Blaivybės” skyrius ir jau
visgi iki šiol buvo retas atsitiki Pas
si esu. Pagavo tada akmenis,
nelaimingas. Teko būti liudinin atkartoti.
laikraščiai:
“Moksleivis”, ‘Drau draugės dūšią dvejas Mišias šv. turi pusėtinai narių. Ona Gvalmas. Kadan-gi tai atsitiko, rei
ydant mestų ant jo. Bet Jėzus nu
Vasario 19 d., Šv. Kazimiero
ku, kada tokie nelaimingi pasekę
kia visuomenei prenešti, kad su gas”, “Draugija”.
silenkė ir išėjo iš bažnyčios.
Buvo tai gražiausios lietuviškos daftė sumanė įsteigti arbatinę.
tuos, kurie senai jau nuslydo nuo parapijos “Blaivybės” draugija
Ateinančiais metais, manome, laidotuvės šiame mieste. Daly Meldimas gubernatoriui paduo
pažindinus su jųjų taktika.
doros pamato, būdami ant mir vaidino komedijų “Nepasisekė
kad
lietuvių skaičius padidės, nes vavo jose beveik visi šio miesto tas. Malonu pažymėti, kad ir
Šv. Kazimiero dT-stė, Bridge
ties patalo pripažino savo klai Marytei”. Geriausia savo rolę
port, Conn. parengė 8 d', kovo ši mokslo įstaiga verta, kad lie lietuviai. Amžiną atilsį duok jai jaunimas ima busti iš miego ir
dų, ir gailėjosi už lengvatiky- atliko p. P. Venis, žydo rolėje.
stvėrėsi už darbo: štai pereitų
paskaitas. Vietinis klebonas pa tuviai į jų atkreiptų atydų. Čia Viešpatie!.
stę. Taigi, katalikai, ar nege Čia yra nemažai sulenkėjusių lie
mokymo
metodą
labai
gera.
Pra

rudenį
surengta du vakaru, kas
garsino apie tai parapijonams,
Pribuvęs pas mus gerb. kun.
riau ankščiau suprasti savo klai tuvių, tai ir nauda gali būti ne
gyvenimas
nebrangus,
už
visus
kad susirinktų į parapijinę sve
A. Simkevičius, 9 d. kovo, aprū prieš porų metų vien tik svajo
dų, o ne tada, kada mirtis pa maža.
metus
viskas
apsimoka
200
dol.
tainę
ir
tikėtasi
kad
geri
žmonės
pino visus Velykine Išpažinčia. ta, dabar jau ir vykdoma, ypač
MT. CARMEL, PA.
Vasario 24 d. bažnytinis cho
žiūri akysna ir prašalinti tuos
P.
Gureckas.
Dabar tad linksmai laukiame šv. paskutinis vakaras, vaidintas 6
15 dienų kovo, M t Carmeliečiai nuodus, kurie kenkia mūsų sie ras parengė koncertų. Kadangi katalikai susirinks pasiklausyti.
spalio nusisekė gerai iš visų at
Tuo tarpu iškur nebuvę ir ne
Velykų.
Juosas.
pradėjo apvaikščioti keturdešim- lai.
tai buvo paskutinės naujienos,
M. R.
P.S. Jeigu kas malonėtų pla
žvilgių; gryno pelno gauta 76
kviesti
cicilikai
pasirodė.
Many

ties atlaidus. Oras buvo labai
tat kiek ilgiau parašysiu. Cho
tesnių
žinių
apie
šių
mokslainę,
rub. Tas pelnas buvo paskirtas
ta išpradžių, kad ir jie nori iš
gražus visas tris dienas. Pasku
ras padainavo Neimonto “Pasė
kreipkitės
ypatiškai,
o
maloniai
lygiomis dalimis sekančiai; ‘Sau
girsti paskaitų, pasimokyti, apsi
MT. CARMEL, PA.
tinę dienų (17 k.) išpuolė šv.
jau žalių rūtų”, solo “Berneli
suteiksime.
P. G.
WORCESTER, MASS.
lės” namams Kaune, Baisogalos
šviesti.
Kam
čia
pavydėti
—
te
Patriko dienai; toj dienoj žmo
nesvajok”—p. Čižauskas; “Kur
Mt.
Carmelio
lietuvių
skaičius
ūkės rateliui ir “Saulės” skyMūsų
mieste vis nuolatinės bėga Šešupė” — p. O. Kraipavi sėdi sau. Tečiaus jų, su kito
nės nedirbo, tad turėjo geros
vis
auga.
Čion
daug
pribuvo
1
rians knygynui — skaityklai.
BROOKLYN, N. Y.
progos pasimelsti, išpažintį at naujienos ir tai neprastos, ir net čiutė; Šimkaus “Kada noriu kiais tikslais ateita: būtent, slyžmonių iš Shenandoah, iš Maha Mūsų (Skėmiai) kaimas, kaip
laikraštpalaikį žmo
likti, ir priimti šv. Sakramentus. pamokinančios naujienos. Stebė verkiu” — choras; Petrausko kščiausį
Brooklyniečiai
siuvėjai
pradė

nojaus. Mat žmonės, matydami girdėjai jau prieš porų metų išVietiniui klebonai pribuvo talkon ties tik reikia, kad taip maža iš “Šin nakcely” — p. Migauskas nėms brukti, nenuosekliai di
jo
spiesties
j
kooperatyviškas
Mt. Carmelio parapijos gerų siskiretė į viensėdžius; visi džiau
Be kunigai: kun. Valaitis iš Sha- Worcester’io rašoma. Geresniam Šimkaus “Oi, oi, oi,” — choras sputuoti ir betvarkę daryti.
bendroves. Nesenai Mena nau tvarką, mokyklos naudingumą, giamės dabar patogiau gyventi.
Mūsų
laimei,
jų
nelaimei
šiuo
mokin; knn. Dr. Fr. Augustaitis nesant, bandysią bent aš šį-tų Sosnausko “Užmigo žemė” — p
jai ra d tvėrusi bendrovė nupir
3 Girardville, Pa.; kun. V. Dar “Draugo” skaitytojams prane Čižauskienė; Petrausko “Him kartu naujos srovės “proaelj- ko asm dirbtuvę nuo kontrakto- kurioj mokinasi arti 2*£ šimtų Skėmių valdžios vienklesė mo
vaikučių, urmu ten keliauja, nes kykla perkeista į dviklesę. Vie
gia 3 Mahanoy City,; kun. P. šti, kaip mes Worcester’io lietu nas” — choras pritariant lietu tams” nepasisekė. Kada vienas
riaus
Sužinojusi
Apie
tai
uni

jiems nusibodo Mahanojaus ir nu žodžiu, krutame, darbuoja
jų, Marcin...., “apaštalas” ChieaGudaitis, Tamaųua, Pa.; kun. V. viai jndame — krutame.
viškai orkestrai. Išpildymu pro
ja, sušaukė nepaprastą, dėl to Šenadorio saliūnininkų peštynės mės brangios tėvynės labui.
giškės
“
Š.
”
įbruko
jos
egzem

Na, apie kų gi daugiaus visų- gramo publika liko patenkinta
Matulaitis, New Philadelphia,
dalyk ), susirinkimą. Buvo nu su bažnyčia ir vyskupu.
Draugas.
pir
minusia rašyčiau,
jei
ne nes artistai sugebėjo gabiai at pliorių vienam vaikinui, nepasi
Kun. J. Dumčius, Minersville,
tarta
nubausti visus |vus unijos
M
t.
Carmely
sato
didelę
ciga

juto,
kaip
netiktai
viso
pundo
Pa.; kun. J. Kutas Shenandoah, apie lietuvių salę. Juk čionai likti paimtas roles. Po koncer
narius, kurie prisidėjo prie tos rų fabriką, kurioj prasidės dar
Pa.; kun. J. šupšinskas, Wilkes- nūnai tik virte verda: tai baliai, to buvo šokiai, tarp jų daug tau jų nebteko, bet ir pats kunigo bendrovės, kuri pirko i uo konbas balandžio mėnesy. Toj fa
išvytas už durų atsidūrė. Jo
VABALNINKAS.
Barre, ir kun. J. Kasakaitis, tai sueigos, tai teatrai, prakal tiškų žaislų.
traktoriaus
dirbtuvę.
Taigi
dabriko)
galės
gauti
darbo
netik
draugė
žmonių
juokai
vejama
čia skaitykla—knygynas;
Pittston, Pa. Nebesant vietinio bos ;
Koncertas
buvo rengiamas
(Kauno gub.)'
bar, kaip bendrovės naris eina Mt. Carmelio visi darbininkai —
vargonininko, mišparams ir mi- čia daro susrinkimus sekančios naudai naujų vargonų. Gryno paskui jo išbėgo laukan. Nusi į dirbtuvę, tai delegatas rei
(Nuo mūsų korespondento)
mergos, moters ir vaikai,, bet ir
kračius šiaudinių didvyrių, oras
Bosss groti pribuvo p. Sodeika dr-jos: S.L.R.K.A., vyrų pašaipi pelno <130.40.
kalauja
<5.00
ir
vietoj
išduoti
iš
kitur
galės
atvažiuoti
darbi

Čia
kelioliką metų
S Mahanoy City. Per visus tris nė “Sv. Vardo Jėzaus”, moterų Tai tiek iš Worc«ster’io pa lyg lengvesnis pasidarė. Vie- bent kokį paliūdijimą ant ant ninkai, visiems užteks čia duo veikusi sugriuvo,
navytarpio kredito drau
nog apsirikta. Vos paskaitos už
vakarus Mt. Carmelio šv. Kry pašalpinė “Sv. Vardo Marijos”, dangės.
žmogus.
ros passo pusė pažymi ypatin nos; toji fabriką sutalpįs nuo gija. Jos žlugimo priežastimi
sibaigė,
vienas-kitas
jų
drau
žiau parapijos chloras puikiai “Blaivybės” dr-ja, “Blaivininkų
1000 iki dviejų tflk. darbininkų. buvo betvarkė ir per didelis už
gų parodė savo
norų už gu ženklu, kad užsimokėjo.
giedojo 4 balsais mišparus Halle- teatrališka draugija ir “Biru
P.
M.
Tad jeigu kas iš lietuvių ne sitikėjimas. Betvarkė dėlto, kad
tarti už išvytų savo draugų, bet
Gražu buvo jų klausytis, nes tės” teatrališka kuopa, žodžiu
CAMBRIDGE, MAB8.
turite kur kitur duonutės, sku jos įstatai leido rinkti valdybą
jiems
neleista
ir
liepta
tylėti
li niekur negirdėti taip — centras prakilniausių WorBROOKLYN, N. Y.
binkitės Mt. Canuetin, kad sve šalip dėjėjų ir ėmėjams, o pasta
Paskutiniais laikais pas mus la Žmonės, nors ir gavėnės laike,
u skambančių balsų. Tik cester’ie .lietuvių. Pirma mūsų
prisijuokę iki valini iieislrirtė.
girtuok
Tautiškame name 17 kovo skai timtaučiai neužimtų toj fabriko) rėji buvo daugiausia
trūksta Mt. Carmelio cho- salėje negalima buvo teatrų bai negražiai atsitiko, piktadėjai
visų
vietų.
Be
to
fabrikos
esama
liai,
ištvirkę
ir
tikriausi
medžia
pasižadėdami
kitusyk,
jei
taip
tė
prolekoiją
p.
M.
M.
Račiutė
—
tai žemų halsų. Kas teisy- rengti, nes nebuvo tinkamos sce iv. Katalikų tikėjimo ir bažny
čia
dar
pančekų
dirbtuvės,
mar

ga
šių
dienų
cicilikams.
Taigi,
atsitiks,
nekviMtiiosias
karš Herman apie “MoUrį kaipo aojų net keturių, bet vis nos. Tik pereitų vasarų rū čiom, išsiuntinėjo į visas katali
škinių
ir
šilkų.
kaipe tokis ir išrinkdavo
Įtiaų”. P—ka*»s būva labai naučiais priimti.
girdėt kitiems trims pesniu klebono, ir vietinių bia- kiškai draugijas laišku, prašg-

^Lekcija ir

Evangelija

LIETUVOJE
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Kovo (March), 26, 1914

Skaičius ateivių per sausio
patia sau aiškino reikšmę šviežos
Btraikuos 4000 darbininkų.
29. Aleksanravičienė, Ona pas
paveikslų.
Pamatę
ant
ekrano
ja

sūnų, Scranton, Pa.
kant gaudavo paskolą nieko ne
mėnesį.
Partsmouth, O. Nutarė strei
vų pėdus, sako, kad tai esą šluot
turintis žmonės “pasirančijant”
kuoti avalų dirbtuvių darbinin Washington, D. C. Sausio mė 30. Aleksandravičius Pr. pas
ražiai, sėjamąsias mašinas vadino
( .
kakiam nors girtuokliui, jau ke
kai, kurie priguli prie United nesyje inleistu į Ameriką 44,708 sūnųų, Scranton, Pa.
Cicagoje
ant
Harrison
netoli
“
anuotomis
”
,
žolėmis
apsėtą
dir

lia pajus išsiėmusiam. O užsitiShoe Workers of America uni ateivių. Gruodžio mėn. 95,387, 31. Daukintis, St. pas seserį,
vą palaikė gražiu prūsiniu perke State gatv. yra vienatinė vieša jos. Streike dalyvauja apie 4000
Aėjitno dėlei buvo šitaip s kad
sausio 1913 m. — 46,441. Toms Kensington, III.
dieninė ir vakarinė mokykla, ku darbininkų, kurie dirbo Selby.
liu.
32. Kardokas, Ant. pas sūnų,
pirmininkas J. abiem rankom
skaitlinėmis pasiremiant matosi,
rią
lanko
suaugę
mokiniai.
Mo

Beto,
p.
argronomas
nors
rusas
Kensington,
111.
■kalino pinigus kiekvienam girDrew ir Excelsior dirbtuvėse.
Krokelaukis, Kalv. ap. Per pa
kad ateivių skaičius sausio mė
kslas
—
dykai.
Tą
mokyklą
lan

bet
silpnokai
kalbėdamas,
neaiš

33. Kardokienė, Ag. pas sūnų,
tnokliui su ašaromis paprašius. skutinę čionai buvusią valsčiaus
nesyje buvo per pusę mažesnis
Kensington, III.
Tekiuo badu pirmininkas, nors rinktinių sueigą tartasi apie nau kiai mintis išreiškia, mikčioja. Iš ko ir keletas lietuvių (tikro skai
neg gruodžio ir gerokai mažes
deras
ir
geraširdis žmogus, jų mokyklų steigimą, nes ligšiol paskaitų buvo daugiau juokų, čiau nežinau, bet menu, kad jų
nis neg sausio mėnesyje praėju 34. Kardokas VI. pas brolį,
Lava apdegino profesorių.
yrą.
apie
penkioliką
ypatų).
Ją
kaip
rimtų,
naudingų
patarimų.
New Britain, Conn.
vienok buvo priežastimi ban- čionai buvo tiktai viena pradinė
baigusieji, gauna paliudijimus vi Tokio, Japonijoj. Garsus Ame sių metų. Gal ir pradės žmo 35. Kardokaitė Jie va pas brolį,
“Viltis”,,
ko žlugimo.
Už
gerą
šir- mokykla ir ta pati menkutė, dau
sos viešos mokyklos. Lankyda rikos vulkanologistas F. A. Per- nės mažiau plūsti į aukso šalį, New Britain, Conn.
daug
nekal gumas vaikų lieka bemoksliais.
dj nukentėjo
ret buvo apdegintas išsiveržu o gal tik paprastas sumažėji
36. Kardokaitė, Anelė pas brolį,
tą žmonių, teko ir p. J. daug Oerb. klebonui kun. A. Dailidei
Prūsų Lietuvoje žemės kainos mas viešą mokyklą antrą savai
sios iš vulkano Sakura Dzima la mas žiemos laiku.
New ^Britain, Conn.
Pilekalnio ap- tę patyriau, kad mokina labai
vargo pavargti. Žlugus įstaigai valstiečius paraginus bent 5 nau gana augštos.
vos. Apdegimas nėra baisus —
37. Kardokaitė Julė pas brolį,
nebebuvo kas atsakančiai rūpin joms mokykloms pasirašyti, dau skrit. 60 dešimtinių viensėdis par praktiškai, mokytojai stengiasi
profesorius greitu laiku išgysiąs.
netik
anglų
kalbos
mokinius
mo

New Britain, Conn.
tasi banko dokumentais ir taip gumas priešinopi, kad taip ma duota už 45000 markių (=20.835
Du mirė.
38. Graževičiutė, Bar. pas brolį,
jie prakovojo su mirimi net visa žam valsčiui (300 ūk.) busią per rub.), taigi po pusketvirto šimto kinti, bet dar supužindina gerai
Basle, Šveicarija. Vokiečių oru
Brooklyn,
N. Y.
20 metų, tik šiomis dienomis at daug mokėti ir kilo smarkus gin rub. dešimtinė, Stolupėnų ap. 59 su amerikoniškais inpročiais. Tik
lakiotojas besileizdamas žemyn iš
gaila,
kad
lietuvių
mažas
skai

39
Kregždys,
P. pas švogerį,
deš.
už
52000
mar.,
taigi
400
rub.
vyko iš Kauno valdininkas ypa čai. Kai-kurie sutiko 3 mokyk
Pamišėlis.
12000 pėdų augštumo, kaž-kaip
čius
ta
proga
naudojasi.
Keletas
tingo įgaliojimo ir išvežė Kau las įkurti, tik parašų tam reika su viršum už dešimtinę; Ragainės
Oak Park, Ga. J. A. Eubaukas nukrito ir sutrupino visus savo (laivas pretoria)
nan visus banko popierus, ir lig- lui mažai surinkta. Reikia via ap. 82 deš. už 82 tūkst. — taigi lietuvių buvo atsilankę, bet po netoli nuo tos vietos gyvenantis
kaulus. Tuojau ir mirė. Netoli 40. Klimaitis, Ag. pas F. Truisol ramiai girtuokliavę mūsų gi tikėties, kad tai įvyks.
463 rub. už dešimt.; Osterodės rą dienų išbuvę, daugiau nebesi ūkininkas nužudė savo moterį ir tos vietos buvęs vežėjas, matyda čanauskų, (laivas pretoria)
gudragalviai pradėjo nerymauti,
apskr. parduota žemės plotas po rodo, matyt, buvo nepaprastų ga dvi dukteri. Jis joms bemiegant mas tokią jo.mirtį taip-pat puo- 41 Tamašauskienė, U. pas žentą,
1050 mar. — taigi po 486 r. už bumų, kad taip greit pabaigė mo- uždegė namus ir potam pats nu- lė ant žemės ir mirė iš persigan Chicago, III.
mat ir jų žinoma priežodys:
kyklą. Daug yra rūgojančių ant.
.
.
Saločiai, Panev. ap. Pas mus dešimtinę.
“Skola ne žaizda — neužgis”,
42. Šapranavičieuė, Elz. pas vy
savo gimdytoji), kad jų nepra- ,iS°vė- Delk° J“
Padare -ldim°jau
ketvirti
metai,
kaip
gyvuoja
rą, Blissville, N. Y.
nes pasak išsitarimo viršui minė
“Viltis”,,
mokina; nors tai iš dalies ir tie niekas nežino.
43. Karalioniutė, M. pas brolį<
to valdininko, Vab. Bankas neuž “Blaivybės skyrius. Išpradžios,
sa,, bet daug esama ir patįs kal
New
Haven, Conn.
ilgo pradėsiąs vėl savo veikimą. kai skyrius buvo įsteigtas, buvo
Moteris ir vagįs.
ti; kaip štai: atvažiavę iš Lietu
Gorky bus teisiamas.
nutarta daryti susirinkimai kas
44. Bagdžcvičiutė, Ona pas F.
Oinčiberas.
vos, kai-kada pusę metų ir dau Londonas. Čia gauta žinia iš New York. Grįždama namo I. Plaplį, Brooklyn, N. Y.
mėnuo, o dabar tik kartą per me
giau sėdi be užsiėmimo, arba ku- Petrapilės, kad garsus rusų ra- Gold, rado du svetimu žmogų 45. Vasliauskiutė, D. pas Oną
tus tesusirenkama. Reikėtų mū
savo kambaryje. Jie buvo pasi Šlekaitę, Brooklyn, N. Y.
ne ir seniau Amerikoje, pametę u . .
,
Pašvitinis, Kauno gub. Čia bū sų blaivininkams pasirūpinti ir
,
,
.,.
,
,
.
,
.
.
.
.
sytojas
Maksim
Gorky
esąs
paėmę nuo lovos drobulę ir rinko
PETERBURGAS. Vasario 15 darbą sėdi dykai; daugiausiai tą L *
. . .
tą labai reikalingas gydytojas susirinkimus daryti dažniau, Gal
,
’
. . .’ sauktas j teismą uz parašymą sidarbinius daiktus. Moteris tą 46. Masionis, F. pas brolį Saperior, Wis.
lietuvis, barzdaskutis, kepėjas- tada labiau padidėtų ir blaivi- d. Lietuvių Savitarpės pagalbos laiką paveda girtuokliavimui, veikalo “Motina”. Teismas at
pamačius davė vienam per galvą 47 Januševičius, Ig. pas švoge
draugija
surengė
koncertą
žino

vietoj,
kad
jį
gerai
sunaudojus.
nininkų
skaičius
;
dabar
nekaip
konditeris ir skardininkas (blėsibus greitu laiku. .
su ryšuliu, kurį ji turėjo ranko rį, Melrose Park, III.
Graužas.
tininkas). Pragyvenimas būtų tegyvuoja mūsų “Blaivybės moje peterburgiečiams Pavlovieje, tas ir nuvirto. Pakilęs su sa 48. Šukys, K. pas švogerį, Ply
nės salėje. Programa buvo plati,
neblogas ir vis eitų geryn, nes skyrius.,,
vo sėbru norėjo ją suimti, bet mouth, Pa.
todėl
ir
užbaigti
ją
vos-ne-vos
“Viltis”
Dar vienas nulinčiuotas.
miestelis vis auga.
moteris pasirodė esanti tvirtesnė, 49. Danilevičius, M. pas V, Bal
suspėjo tik 12% vai. Iš lietuvių
“Viltis”
Clanton,
Ala.
Užpuolęs
būrys
neg jie tikėjos. Vienam iš jų čiūną, Jersey City, N. J.
artistų puikiai padainavo solo:
Kovo 29 d. Hull Ilouse sve
Švėkšna, Ras. ap. Vasario iš
p. Vaičkus, p. Kutkauskis, o taip tainėje, Chicagiečiams gerai žino įniršusių žmonių nužudė (nulin- pasisekė jai nutverti už rankų 50. Grabauskas, A. pas brolį,
9 į 10 d. ant Gedminaičių kelio
čiavo) C. Youngą, negrą, kuris ir parversti ant žemės, gerai apVarėna, Trakų ap. Vasario 7 rasta sušalęs žmogus. Žmonės sa gi p. Šimkaus vedamas choras pa mi dailės mylėtojai A. Pocius ir
New York.
O.
Klimavičiūtė
paruošė
koncerbuvo
kaltinamas
už
užpuolimą
mušę
išbėgo
į
gatvę.
Bet
čia
darė
nemažą
įspūdį
paprastomis
d. čia buvo pardavinėjamas vė- ko, kad tai- nelabosios degtinės
51. Šideikis, F. pas sūnų, Broo
enloe išvartaliuotųjų ir išlaužytų auka. Mat, čia, kaipo pasieny tautinėmis dainelėmis. Didžiojoj tą. Koncerto programas susidės aDt tQlos moters> A Wilson Bu' juos susitiko policija ir vieną su klyn, N. Y.
52. Bogočiunas, K. pas seserį,
jų valdiškuose miškuose medžių je, atsiranda visokių atėjūnų, gi programos pusėj figūravo viso iš sekančių dalykų: 1. Toccata et j v0 Pašaukti kareiviai kad C. griebė.
Fuga,
J.
S.
Bach
’
o
A.
Pocius.
Youn
^
atimtl
?
nu0
žmonių,
bet
kį
Nalimovai,
Slivinkienės
ir
New
oYrk.
tik vieniems valstiečiams, kurių “zimagorais” vadinamų. Tie “zi2.
Ilear
Ye
Israel
(Elijah),
F.
iki
3
ie
Pabuvo,
kaltininkas
bujiems
panašus
lenkų
ir
rusų
ar
susirinko į du šimtu, norinčių magorai” yra menkos doros žmo
53. Mikilaitis, J. pas seserį,
Apgauta ir nusižudė.
New York.
nūsipirkti po keletą kelmų savo nės — taigi visaip su jais ir at tistai, kuriems pasirodžius sceno Mendelssohn’o — O. Klimavičių- v0 Jau mire8- KokiV dar bai
se dalis publikos rado sau pato te, 3 a) Andante Rečitalio, F. senybių amerikiečių tarpe jbeLos Angeles, Cal. M. Harvas
ūkio reikalams. Žydams tą dieną sitinka.
54. Mikilaitis, Elz. pas motiną,
,
Mendelssohn,
b)
Contilene
Pašto8
i
randa
gesnę
vietą
fojė
ir
bufete.
Pabai

sužinojus,
kad
prižadėjęs
ją
ves

buvo uždrausta pirkti. Tokiu iš
Waukegan, III.
“VUtis”
gus koncertą prasidėjo šokiai ir rale, A. Gilmant, C. Toccata, Th.
ti vaikinas pabėgo, — apsidarė 55. Mikilaitis, Jur. pas motitą,
mintingu girininko pasielgimu
žaislai Betgi kas dėl žaislų, nega Dubois — A. Pocius. 4. a) Sku
vestuvių drapanomis, atsukinėjo Waukegan, III.
visi buvome labai nustebinti,
Geri metai.
Ukmergė. Ukmergėje dabar lima praleisti nepastebėjus, kad
bėk
prie
Kryžiaus,
Č.
Sosnausko,
gazo trubas ir pati atsigulė. Ant 56. Jurgelevičienė, M. pas vyrą,
įdžiuginti ir visai patenkinti, labai daug kalbama apie busimą
Portland, Ore. Trijose valstimūsų
vakarų
rengėjai
visuomet
b)
Svietą
apleist,
P.
Tosti,
C.
Vi
rytojaus rasta jau sustingusią.
kiekvienas prisipirkome lig jį geležinkelį; neseniai apsilan
Cleveland, O.
valiai gavo reikalams. Varėnos kė inžinieriai paskyrė jau net kviečia vedėją p. M., 'kuris bū si žmonės (septyni žodžiai) Th. j°se, Oregon, Washington ir
57. Ždaniutė, K. pas brolį, Wagirininkui už tai tariame nuo vietą stočiai. Ačiū toms kalboms, damas “kartais” blaivu ir tai ne Dubois. — O. Klimavičiūtė. 5. Idah,° kviečių užaugę šį metą
terbury, Conn.
gali priderančiai atlikti savo prie a) Andantino, E. Lemare, b) daug daugiau neg kituose meširdų ačiū. Bepigu, kad kasmet
čia labai pabrango namai. Ge dermės... Nejaugi nėr tinkames Grand offertory, U. Minor, E. Ba- tuose- Spėjama, kad šį metą LIETUVIŲ IMIGRANTŲ ŠELPI- 58. Zabitovienė, EI. pas sūnų,
būtų taip daroma, tuomet gal ir
McKees Roeks, Pa.
ležinkelio tiesimas tikrai turės
tiste. — A. Poetas. 6. a) Elaa’s būsią viršum 70000000 bušelių, MO DRAUGIJOS, NEW YORK, 59. Jankauskienė, Julė pas se
nes valstiečiai pasistatytume didelę reikšmę netik Ukmergei, nio?!
Dreame (Lofcęč^ria), -R. Wag-' Pri«® du metu buvę apie 65000000
“VUtis”
MMoniškesmu8 sau trobesius, pir bet ir visai apylinkei, nes pakels
serį, Brooklyn, N. Y.
~
BUTINIS RAPORTAS
nėr, b) CavatineHtįueen of She-'bušelių.
Toks pakilimas sako
mas ir avelėms tvartus, ir gy prekybą ir pramonę šiame mie
60. Brazdeikis, Ig. pas J. Dauba) C. Gounod 4- O. Klimavičių- e»9« ači^ ūkės mašinoms ir div
Už 1913 M..
ventume valiviau ir švariau, nes
gentį,
Kensington, III.
ste. Nuo to laiko, kaip karei BERŪKO LIETUVIŲ DRAU tė. 7. Mardi, D.į Major, W. Best de8nil? žemė« P10*1?. kurie Pir‘
nebelaikytume draug su savim viai buvo perkelti į kitą miestą,
61. Psevičiutė, Ant. pas K. ŠaGIJOS DUONELAIČIO VAKA _ A Pocius.
(Tąsa.)
miau buvo dirvonais, o dabar
vienoje pirkioje nė
avelių, nė Ukmergė pradėjo skursti: preky
blickį, Brooklyn, N. Y.
RAS buvo kovo 1 d. n. st. ir gra
Koncertas bus nedėlios vakare, Į išdirbti neša gerą pelną,
keturkojų. Tada liautųsi laik- ba sustojo, namai atpigo. Vienog
62. Sveikata, Ant. pas K. ŠabPer
Liepos
mėn.
važiavo.
žiai pasisekė.-. Surinko apie 140 tikietus galima pirkti “Draugo”,
raščiai mus už mūsų nešvarumą
blickį,
Brooklyn, N. Y.
dabar prasideda naujas judėji žmonių, taigi, sulyginus su kitais “Kataliko” ir “Lietuvos” re
1. Brazdeikaitė, Emil. pas J.
peikę.
63.
Sveikata,
Marė, pas tėvą,
mas.
Nuskendo 50 žmonių
tos pačios draugijos vakarais, ga dakcijose. Koncerto vakare ten
Šimelį, Brooklyn, N. Y.
“Viltis”
Milwaukee, Wis.
— Ukmergėčiai dabar rūpinasi na daug. Dainavo moterų tercetas
Venecija. Karės laivas susi 2. Klepaitė, Z. pas J. Vaitke
pat prie svetainės durų.
64. Baguskienė, Ona. pas tėvą,
statyti bažnyčią. Dabartinė baž bei *choras lietuviškų dainų, ku
tiko su pasažiriniu garlaiviu. Su- vičių, Brooklyn, N. Y.
Milwaukee,
Wis.
Pakuonio par., Marijamp. aps., nyčia statyta dar įvedant Lie rios publikai labai patiko. Jųjų
, sitikime garlaivio priešakys spro- 3. Vaimera, O. pas P. Vaišnorį,
65. Baguskienė, Ver. pas sūnų,
kai-kurie
! go ir tuojau nuskendo. Garlai- Chicago, III.
neseniai atrastas negyvas girioje tuvon krikščionybę ir, be abejo, paklausyt atsilankė
Woreester,
Mass.
! vyje važiavo daug žmonių, apie 4. Stavanis, J. pas brolį, Pro- 66. Baguskienė, Marė pas brolį,
kaž-koks senelis. Mirė, turbut, turi istorišką reikšmę, bet šiuo muzikoje pagarsėjusieji ne lie
laiku ji jau permaža tokiam mie tuviai berliniečiai. Vaidino dra
vidence, R. I.
penkiasdešimt iš jų nuskendo.
3 nuovargio.
Worcester, Mass.
stui. Norima pradėti statymo mą “Ne sau žmonės” ir komediją
5. Bataitis, V. pas švogerį, Wa“Viltis”
67. Gavranskiutė, Al. pas J.
darbai jau pavasarį.
“Numanė”. Abu veikalu publi
terbury, Conn.
Skaudį,
Brooklyn, N. Y.
“Viltis” kai labai patiko, o užvis gyvai su Danai kelsis į Mezapotaniją.
6. Adomavičius, K. pas brolį,
Mergina inlipo į bokšto viršų.
68. Čaponis, St. pas brolį,
Pažventupio kaime, tos pat pa
vaidinta komedija sukėlė labai
Waterbury, Conn.
Copenhagen. Vadovaujant Dr.
San
Francisco,
Cal.
Mergina
R.
Brocktoi,
Mass.
rapijos, kuliamoji mašina mirtiSuvalkijoje ir visoje “Lenkų daug juokų. Stud. Ašmys papa Oestrup susidarė kompanija iš Bergstrom, 17 m. amžiaus, inli- 7. Šiueiulytė, Al. pas C. Lauk
69.
Čaponienė,
Ona pas brolį,
sutrynė 14 metų mergaitę.
Karalystėje” šiandien, vasario sakojo apie Duonelaitį, raginda , bankininkų ir įvairių pramonin- ■ p0 j naujai pastatytą Panamos siu, Roseland, III.
“Viltis”
15 dieną, atlaikytos pamaldos už mas ir svetur gyvenančius lietu kų ištirti ar tinka ūkininkavi- parodai bokštą, kuris turi 165 8. Kazackaitė, K. pas C. Lauš- Brockton, Mass.
70. Yankovska, F. pas brolį
Aleksandrą II, o rytoj, vasario 16 vius savo didvyrio neužmiršti bei mui, Mezapotanijos šalis. Toji ša- pėdag augščio. Užlipus ant pat kių, Roseland, 111.
New
York City, N. Y.
9. Karštis, J. pas švogerį, KePasklido gandas, kad atrastoji d., bus pamaldos paminėti 50- jį tinkamai pagarbinti. Svečiai j lis senovėje buvusi labai derlinga, viršaus, išvyniojo Amerikos vė71.
Bendoraičius, V. pas M. Betariamoji Lenkijos karūna, kurią metų sukaktuves nuo panaikini tuojau sumetė 25 mk. Duonelai bet dabar pavirtusi tyrais. Po ke- liavą ir laimingai nusileido že nosfr, Wis.
nedieką, Gibbstown, N. J.
10. Pavlonskienė, D. pas sese
lenkai nuvežė Krokuvon, priklau- mo čionai baudžiavos. Tą die čio paminklui ant Rambyno Stud. į lių šimtų metų nuo pavertimo myn.
72. Bartkus, J. pas seserį, Broo
rį, Brooklyn, N. Y.
riuri Did. Lietuvos kunigaikščiui ną valsčiaus raštinėse mokytojai Šaunus, stud. Gižui ant klavierio į Mezopotanijos tyrais, Dr. Oestrup
klyn,
N. Y.
11 Gerlikienė, Elz. pas vyrą,
Vytautui ir esanti išvogta iš Vil išaiškįs valstiečiams šio jubilė- pritariant, pagrojo smuiku kele sako, kad įvedus- laistymo (irri73. Keišis, J. pas brolį, Waterniau. Laukiama dėl šio daly jaus reikšmę. Valstiečiams da tą lietuviškų dainų ir Sasnausko I gacijos) sistemą šalis būsinti der Sienai begriūvant žuvo 3 žmonės. Brooklyn, N. Y.
bury,
Conn.
Sužadinkim
Lietuvą
”
.
Publikai
12 Ferlikas, Jonas pas vyrą,
linamos bus apie tai brošiūrėlės.
ką įdomių reveliacijų.
lingiausia visame sviete, ypaSt.
Louis,
Mo.
Nesenai
sudegu

Brooklyn, N. Y.
Mokyklų mokiniai be to gaus dar griežimas taip patiko, kad dar pri j tingai derėsianti vata. Jis mano
74. Navickiutė, M. pas dėdę,
“Viltis”
dėti turėjo. Taip-pat pavyko šo ' kad ten danai turėsią puikią at sio atletų kliubo namo siena vė 13 Gerlikas J. pas tėvą, St. New York.
saldainių.
kiai, tarp jų pirmą kartą parody eitį. Turkai noriai ten juos pri jo pučiama užvirto ant šaly esan Charles, III.
75. Dainis, O. pas dėdę, New
14. Marcinkevičius, J. pas V. York.
Pašalnotas, Panev. ap. Sunki
Veisėjai, Seinų apskr. Per tas Berline šokis “Noriu miego”. ima. Jie bijosi įsileisti kitų vieš čių namų — sėklų krautuvės.
ir keista šiemet žiema. Trumpu nai rudenį visas Veisėjų valsčius, Iš visų pusių buvo girdėti, kad patysčių, bet ne maįįos Danijos. Krautuvės lubos inlužo ir pri Marcinkevičių, Pittsburg, Pa.
slėgė keletą žmonių. Trįs lavo 15. Antanaitis, An. pas F. Rim 76. Adoiuiniutė, M. pas A. Pet
laiku per visą uolaktę prisnigo, patariant Valstybės Dūmos at vakaras visus labai patenkinęs.
ruškevičių N. Britain, Conn.
nai atrasti tarpe griuvėsių. Ne kų, Chicago, III.
ėmė šalti, sodiečių gyvenimas Jau stovui kun. Laukaičiui, pripažino Tilžės giedotojų draugiją ir Vy
randa dar vienos moters. Dvili- 16. Šiaučiūnas, J. pas Ig. Vi 77. Gricienė, Ur. pas vyrą New
buvo nusistatęs tikrą vagą — tik reikalingu įsteigti bent 10 mo dūnas atsiuntė pasveikinimus te
Persigando nuo žąsų.
Haven, Conn.
ka asmenų sunkiai sužeistų. Ne- limą, Rochester, N. Y.
keberėkšt per keletą dienų ir vėl kyklų ir pasikėtino tuojaus po legrafu.
Racine, Wis. Besibovijant po linksmios naujienos.
17. Gedvilienė, M. pas sūnų 78. Pušlis, D. pas vyrą, Ig. Jn“Viltis”,,
nuleido visą sniegą. Kaip blo naujų metų tą sumanymą įvykkiemą F. Čumikui, 10 metų vai
čių, Gary, Ind.
Chicago, III.
gai, tai blogai. Pirma visiems dinti. Bet deja! Ne visiems rūpi
kui, jį labai pergandino žąsų kleO. pas P.
18. Gedviliutė, Ona pas sūnų 79. Normantaitė,
įgriso braidyti lig šakumų snie šviesos šaltinis, nūnai kiti jau be
gesis ir puldinėjimas. Iš persiKrato
namus.
LONDONAS.
Bumblį,
Harbor,
N.
Y.
Chicago, III.
ge, o nūnai, pritvinkus klanams veik norėtų atsižadėti nuo to su
gandimo vaikas mirė. Pašauktas
ir buojams, prakiurus keliams, manymo. {kurta tiktai viena mo
(Nuo mūsų korespondento). daktaras, pasakęs, kad jis mirė Philadelphia, Pa. Vietinė poli 19. Pšinžas, Ona pas J. Kaspa 80. Lušinas, M. pas brolį, Amsterdam, N. Y.
dar labiau apgailėtinas žmonelių kykla Gudeliuose. Mokytoja lietu
1 d. Kovo buvo laikyti du su nuo širdies ligos, kuri atsiradus cija iškratė 300000 namų, ji ieš ravičių, Boston, Mass.
20.
Vaicekauskienė,
O.
pas
duk

ko pražuvusio vaiko, kuris išė
padėjimas. Sunku sirgti, mirti, vaitė, vaikų mokinasi su viršum sirinkimai: lietuvių kliubo t. y.
81 Kazlauskas, D. pas
Šė
nuo išgąščio.
jo iš namų kovo 12 d. Miesto terį, Brooklyn, N. Y.
šanku ir vesti, nes negalima pa 50. Bet patekti norėjo knr-kas blaivininkų draugijos ir kliubo
mį, Newark, N. J.
vyriausybė, paskelbė, kad tam, 21. Gludinienė, Bar. pas P. Grisiekti miestelio. Antraip vertus, daugiau, bet vietos stoka.
bendrovės. Pirmiau buvo laiky
82. Lešojis, F. pas dėdę Pagekas jį suras duosianti $5,000. De čių, Mew York,
ūkininkų mašnos apituštės, ka“Viltis”,,
tas surinkimas blaivininkų. Kaip
nac, Conn.
žemė perplyšo.
tektyvai, po visos savaitės darbo 22. Kasias, F. pas Juozapą K.,
nebeatvažiuojant
žydevietinis klebonas K. Matulaitis
83. Liškauskaitė, M. pas S. Nanėra kam parduoti linų
Pottsville, Pa. Prie kalno pra apskelbė, kad nieko negali apie Sayville, N. Y.
Kuliai. Telšių apskr. Kuliuose paaiškino, tai į blaivybę įsirašurušį, •Brooklyn, N. Y.
vienintelio pušalotiečių pramo tikras paskaitų sezonas užstojo. sių randasi daugiau neg šimtas plyšo žemė ir į plyšį įkrito darbi jį sužinoti. Spėjama ar nebus
23. Bagdanaviėius, Ona pas K. 84. Kurkletis, L. pas K. Nor
nės produkto.
Paskaitos buvo vasario 12, 13 d. žmonių. Ir dabar blaivybės drau ninkų būdelė ir du darbinin- tik nuskendęs.
Petronį, Phil’a, Pa.
mą, New York.
Apsukresnieji ūkininkai šiaip (žiur, “Vilties” 40 n.), panašias gija turinti turto apie 5 svarus. ku-angliakasiu. Ir nors daug
24. Šileris P. pas tėvą, Edwar- 85. Stravinskiutė, O. pas V. Ver
taip dar suskubo prisivežti sau Kulių ūkio rately vasario 16 tu Blaivininkai į draugiją moka iš darbininkų dirba jų beieškodami,
daville, Pa.
bicką, Tuckahoe, N. Y.
malkų, apsikamšyti ūkio spra rėjo agronomas iš Plungės p. V. liuoso noro, nėra prievartos.
bet nei darbininkų nei trobelės Expreso kompanija bankrutija.
25. Kaupienė, V. pas vyrą,
86. Aviškiutė, P. pas dėdę New
gės ir tt., o “snauduoliai ”, kurie Jis aiškino žemdirbiams ūkio įran
Vėliaus buvo svarstomas kliu neranda. Spėjama, kad jie inkri- Waukegan, III. United States Bloomfield, Conn.
York.
mėgia “žiemos brolį”, paliko be kių reikalingumą ir išrodinėjo iš bo stovis. Pereitais metais, kliu- to kokius 500 pėdų gilumo ir gal expreso kompanija čia dar pa
pagalio; jie su didžiausia širdgėla apdirbtos jais žemės naudą. Pa- bas turėjęs nuostolių, kaip paaiš išeis kelios savaitės iki suseks lieka savo ofisą, bet viguose ki 26. Kavaliauskas, J. pas A. Rut- 87. Kriukiutė, P. pas brolį, Sheuždarinėja. kevičių, Chicago, III.
kūrena dabar statinius bei tvo- sigaunant Šviesos paveikslų rodė kėjo, apie 18 svarų. Šiame su jų padėjimą. Trečias darbinin tuose miesteliuose
nandoah, Pa.
įvairių rųšių plūgų, akėčių, ar sirinkime dėl kliubo buvo dide kas, kuris ten pat dirbo išsi Šnekama, kad kompanija žada 27. Kubilius, J. pas brolį, Day- 88. Pavelionis, Al. pas brolį,
Įvedus smulkiųjų ton, Ohio.
Ug nesenai oras buvo dergus pų, sėjamų mašinų ir kit. Aiš lių ginčų ir juokų, kaip kurie ne gelbėjo tik suspėjęs susilaikyti likviduotis.
Amsterdam, N. Y.
vis dulko smulkutis lietus, drob- kinta rusų kalba. Užtat klausy laukė nei pabaigos — apleido ant gazo troboj. Jis iškabojo siuntinių sistemą expresų kom 28. Aleksandrvičius, R. pas bro
(Seka ant 6-to pusi.)
lį, Dayton, Qbio.
ten visą laiką pakol kiti atbėgo. panijoms pramonė sumažėjo.
Kalnavertis.
tojai, nesuprazdami rusų kalbos, salę.

Mm nusmukėlius, kuriem* tvar

Seniai .rūkydami kalkes, išve
džiojo, kad ilgainiui ir visiškai
išnyksianti žiema. Taip jiems
sąprotaujant pastaromis dieno
mis vėl pasnigo ir oras atšalo.
“Viltis” , .
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Kai-kurios moterų pri tipas
vien savo: piršo lietuvių katali
nimų gali būti daug, bet tiesa neprivalo dergti, niekinti socija kia smaugti lygiai. Tame yra
Booijslizmo
mokslas,
Jeigu
no

dr-jos jau seniai gyvuoja, bst
kų domai ir širdžiai kata —- E, jūs katalikai, nepripažį kiekviename daikte tik viena tė listo arba kad ir netikinčiojo net
būti
turtingu,
dalykies ir jų daugelis tik skursta. Ir,
ir vice vers*. Argumentacija te ri
likiškų spaudų, pastatydamas tik state tolerancijos (pakantos) 1 ra.
su
visais
lygiai,
nepaisy čia to skurdo priežastis, tai
PRADĖKIME PILDYTI SAVO pirmoje vietoje leidinius bendro Jūs varžote žmogaus laisvę! — Žmogus, vėikiantis pagal savo būnie rami, sąžiniška, šalta. Sve
damas
ar
tai
būtų
kapita narių. Tai-gi įvedus prie
timi
įsitikinimai,
kurie
nedaro
vės “Draugo”, kuriai, rodos, bus girdisi dažnai šauksmas iš minios įsitikinimų sąžinėje, žinoma, neTAUTIŠKĄ PRIEDERMĘ.
lemta sutraukti į vienybę visas
nusideda; jei nesijaučia kaltu, tai mums blėdies, bent tiesioginiu listas, ar darbininkas. O gal tai vienijimo pašalpos skyrių, tos vii
10-me “Draugo” numeryje Ka rimtąsias pajėgas mūsų krikščio ne vieno asmens, pasivadinusio ir nėra kaltu; tas įsitikinimas do būdu, kurie patįs savyje nėra ir teisinga, pagalvojo aukso vai sos mažesnės ir šiandien
save pirmeiviu progresistu, vei
talikų. Federacijos pirmininkas niškos visuomenės. Savo prakal
kapitalistai turi stančios palaipinės dr-jos
kensmingi, reikia toleruoti, nors kinas. Juk
kėju ar kitaip kaip. Visur, ne riškai jį išteisina, bet pats fak
prane&ė visuomenei , kur galima bose kun. Kemėšis netik neken
daug
pinigų,
bet
sunku prie jų vyrų, taip ir moterų galėtų
tik pas lietuvius, bet ir pas len tas, patįs įsitikinimai, jei nesutin atrėdytų mums klaidingais. To
gauti nusipirkti Tautos fondo kė apšvietos reikalams, bet gal
prieiti. Daug lengviau prie varg- eties prie vienos didelės tv
kus, vokiečius, prancūzus:, to ka su tiesa, pasilieka visviena reikalauja artymo meilė. - ženklelių. Ten pat jis atsako į šiek tiek ir padėjo: išrodinėjo
šų-darbininkų.
Netrukus jis pa organizacijos t. y. prie S. L. S»
Bet yra įsitikinimų, kurie sta
kia nuomonė yra giliai įleidusi sa klaidingais. Todėl kiekvieno žmo
paklausimų “Kataliko”, kur ei lietuviškų -mokyklų reikalingu
tiko
vieną
vargingų
moterį, ku K. Amerikoje.
vo šaknis. Tokia jau srovė įsi gaus priedermė yra tiesos ieškoti čiai priešinasi aiškioms tiesoms,
šių tie pinigai. Federacijos Kon mą, ragino steigti knygynėlius,
Nauda, kokią atneštų pašalpi
viešpatavo šioje gadynėje, kad ir perdaug savo įsitikinimais ne tikriems faktams. Negalima pri ri turėjo 500 dol.; ji prašė paro
greso esu nutarta skirti 25 nuo skaityti dorus 'laikraščius (tarp
viskas, kas tik yra krikščioniš pasitikėti, nes kitaip mes niekad leisti, kad žmogus, turįs sveikų dyti jai kelių prie advokato. Ge nis ffcyrius yra aiški.
šimtį sumanytai lietuvių kolegi tų ir kai-kuriuos rimtesnius tau
rai, sako aukso vaikinas, aš ži
Susivienijimas, įvedus
ka, katalikiška, reikia kritikuo neišbrisime iš dvasinio ir mate- protą ir gerą valią, galėtų ma
jai, kiti pinigai būsiu skiriami tininkų laikraščius); stengėsi pa
nau
kelių
prie
advokatą,
nes
ir
nyti,
jog
kur
balta
—
juoda,
o
rialio
skurdo.
Katalikai
tuo.žvilg

pos skyrių, susilauktų daug
ti, niekinti, skelbti net išsvajotus
Tautos namams, “ Saulės < na žadinti lietuvių susipratimų, kad
sniu, man rodos, yra nuosakus. kur juoda sakytų, kad balta; aš pats ketinu advokatu būti, naujų narių, kurie šiandieną dėl
dalykus.
mams, imigracijos, kolonizacijos ieškodami šviesos, stengtųsi at
Ar ištikrūjų gi taip yra! Argi Patįs turėdami prieš save XIX arba kad 2X2=5 ir t. p. Žmo tik duosi man už tai pusę to, les priežasties nepriklauso. Tai
reikalams, apšvietos dalykams ir skirti pelus nuo grudų, šlamštus
katalikai taip jau yra netoleran šimtmečių gyvenimo praktikos, nės su tokiais neva įsitikinimaia ką turi. Per daug, maldavo mo jeigu pašalpinis skyrius susivien.
tt. pagal to, kokiuos reikalus iš nuo geros, sveikos, šviesos; ypač
tiški (nepakantus)! Argi tiktai tikėdami į savo religijos tiesas visuomenei nebaisus, į juos nė teris. Ne, sako aukso vaikinas, pelno ir neduotų, tai vis delta
kelsiųs gyvenimas.
stengėsi užinteresuoti katalikiš sau jie laisvės reikalauja, o ki kaipo šventas, būdami įsitikinę gi ra reikalo nei domos atkreipti, dabar, matykie, socijalizmo lai pomirtinis pasiliktų tas pate ir
Federacijos vykinamas Tautos kos spaudos svarba ir reikalingu
liai jų neklaidingumu, tečiaus sa nors jie paprastai ir labai didelę kai. Reikia socijalizmas gyve iš to organizacija naudą turėtų.
tiems jos draudžia ieškoti!
fondas tai ne rungčių, linktynių mu. Tad, kur gi čia galėjo būti
Pirmiausia turiu patėmyti vo pasaulėžvalgos niekam neuž lermą” kelia (Tuščia bačka la nimai! vykinti, reikia dalyties ly Nariams gi būtų didelis pnlrsg
dalykas, kaip tai norėjo neper- nusidėjimas prieš apšvietų! “Lie
štai kų: jei tų dalykų gerai su meta, tik ragina kitus šviesties, biau akamba). Jie tūlam laikui giai. Ir paėmė aukso vaikinas vinimas, nes norintieji pilno ir
senai pramanyti “Vien. Liet.”. tuvos” nuomone tik tas redakto
nuo vargšės moters pusę jos tur teisingo aprūpinimo, galėtų jį
prantu, tai tolerancija toleranci mokinties, tyrinėti, gilinties į jas. gali visus užrėkti, bet tiesa pa
Juk atsiminkime, kad Federacija rius apšvietos garbę palaikąs,
to, t. y. lygiai 250 dol. Paėmęs rasti S. L. R. K. A. kurio dabar
jai nelygi. Tolerancijų to, kas Yra, teisybė, Katalikų Bažnyčioj siliks ten, kur ji yra.
dar pernai metais nutarė išleisti kurs sėdi užsidaręs savo kabinete,
pagalvojo, kad socijalizmo mok neranda.
Vaidevutis.
yra gera, kas turi bent panašumų neklaidinga mokintuvė, Kristaus
tuos vienacentinius ženklelius. ir vien iš ten siuntinėjąs garbės
slas yra labai geras, ypač gera
į tiesų, kame daugiau ar mažiau įsteigta, kuriai duota valdžia sau
Toliaus p. J. V. K. nurodo ko
* ‘Tėvynė” gi įvairius sumanymus diplomus, ar papeikimus. Bet
toji lygybė. Jei taip eis toliau,
randasi teisybės, manau, kad visi goti mokslo tyrumų, visų Išganytepradėjo spauzdinti tik šių žie mes, gyvenimo pamokyti, pavely
tai aš kaip bematant tikru bago- letą atsitikimų su kai-kuriais drrimčiau mąstantieji katalikai pri tojaus paliktų ant žemės turtų, —
mų. Pagaliaus, linkėdami, kad sime sau būti kitokios nuomonės.
čiu tapenu, pasakė rankomis su jų nariais, Waterbury, Conn. ka
pažįsta. Katalikų doros moksle bet ji tik nurodo kelių bei sųly
PASAKA
APIE
AUKSO
gerieji p. Martaus sumanymai Mat, pakol rimtieji mūsų liau
plojęs aukso vaikinas. Ir būtų rie neteisėtai ėmė iš savo dr-jų
galima rasti dalykų, kurie, netu gas, kuriomis turima prie Bažny
VAIKINĄ.
įvyktų, mes tuo tarpu remkime dies švietėjai sėdėjo savo kabi
tapęs, bet čia į kelią parėjo ne pašalpų ir tt. Žinoma, niekas ne
rėdami tikrų tvirtų pamatų, bei čios prigulėti ir kas joje esant
tai, kas jau yra padaryta.
netuose, tuotarpu cicilikiškos kurie svyruoja tai į šių, tai į anų daryti, kaip jos mokslų supras Amerikoje dar ir dabar gyve tikęs pasaulio kapitališkas surė galėtų užginčyti, kad panašių iš
naudotojų neatsirastų ir susiv.,
Ženkleliai išleisti, jie lengva nu šviesos apaštalai ėjo į žmonės, į
pusę arba kuriuos galima supra ti, kad gyvenimo galutinų tikslų na aukso vaikinas. Pavardę jis dymas, sulyg kurio įstatymu, to bet argi tai dėl keleto tokių Bsipirkti, taigi sukruskime visi su gyvenimų: darė prakalbas, orga
sti vienaip ir antraip; tokiuose atsiekti, palikdama kiekvienam turi labai bagotą, bet ištiesų ne kia “lygybė” tai esąs plėšimas. gamų negalima stengties geriam
sipratę lietuviai nešti savo cen nizavosi, platino savo šlamštus.
atsitikimuose valia spręsti kiek visai pilnų elgimosi laisvę. Nori visada jis turtingu buvo. Ži Ir štai vienų gražų rytų, to ne aprūpinti 9000 narių! Arba vėl
tus ant tautos aukuro. Tie cen Ir kabinete sėdėdamas nepamaty
vienam dalykų svarstančiam su būti tikru Bažnyčios sūnumi, pil noma, kaip vargšas-moksleivis. tikusios pasaulio tvarkos atsto p. Kovas sako: “Dabar seimus
tai mūsų nenubiednys, bet vis si ir neapvertįsi visu pasibaėti
lyg savo nuomonės, gali jį imti dyk tai ir tai, nenori — gali eiti Ir užsigeidė jis urnai tikru ba- vai suėmė aukso vaikinų ir pa mes darome peT tris-keturias die
dėlto išlavįs ir inpratįs mūsų vi nų to darbo pasekmių, juo la
taip, kaip jam atrodo teisingiau savais keliais; žodžiu, taip kaip gočiu tapti. Bet kaip! galvojo sodino belangėn...
nas, ir galūtinai juos baigiame
suomenę pildyti savo tautiškų biau gi nesuorganizuosi priešin
Seku Pasaka.
būsiant. Bažnyčia, jei neklystu, ir kiekvienoj rimtoj draugijoj jis ne kartą. Į kunigus eikie,
tiktai... kad jau laiko trumpa ir
priedermę, mokėti nuolatinį, kad go veikimo. Tuo tikslu reikia
kuždėjo jom į ausį velniukas.
pripažįsta pilnų toleranciją, ten yra.
atstovams reikia vykti namo”.
ir nedidelį mokesnį tėvynės rei prieiti arčiau prie gyvenimo. To
kur nėra tikro nusistovėjusio pa Neteisybė, kad katalikai tik sau Gerai į kunigus, tai į kunigus,
“
Įvedus pašalpinį skyrių, sei
kalams. Rašant kam laiškų — kia viena kelių savaičių kelionė,
mato, kuriuo galima būtų neklai reikalauja laisvės, o kitiems jos man vis tiek, bile tik greitai pra
mus laikyt turėtume kokias tris
lipdykime ženklelį; laikome va keliolika mitingų daugiau pamo
dingai remties. Bet yra kita to visai negeidžia. Taip daro tik be lobti. Ir štai pradeda jis anot
savaites”, nes skundų, anot p.
karų, — lipdykime ant kiekvieno kys mūsų publicistus ir veikėjus,
lerancija, — tolerancija, kuri to tikybiniai gaivalai. Paimkime “Laisvės” “kapucinauti”. Para
K. būtų daug ir jų visus seimuose
bilieto ženklelį, parduodame ko negu dideli tomai moksliškų vei
leruoja (pakenčia) tai, kas yra Portugaliją, Prancūziją, Italiją — šo net “Tykrą Krikščionį”, bet
turėtumėm
išklausyti ir teisti.
kį stambesnį dalykų — lipdyki kalų, ir jeigu tai priderėtų
bloga, negera, kas priešinasi ka pamatysime, jogtik masoniškosios pinigai nesiskubino į jo kišenių
Bet gali jų visai ir nebūti. Žino
me ženklelį; perkame — reika nuo rašančio šiuos žodžius, jis
talikų tikėjimo dogmoms, ištar valdžios šalininkai teturi pilnų Negerai, kad paklausiau to jauno
Pas
mus
dar
vis
giliai
įleidus
me,
kad S. L. R. K. A. gyvuoja
laukime, kad ženklelis būtų lip pasiuntėtų netrukus vienų iš tri
mėms link doros dėsnių ir tt. To laisvę, bet, dėja, ne katalikai. At velniuko, manė sau aukso vaiki šaknis nedrąsa, bailumas. Mes jau 29 nu, vienok dėl pačių po
domas. Garsinkime ir remkime jų “Lietuvos” .redaktorių paaiva
kios rųšies tolerancijos laikyties siminkime kiek vien pastaraisiais nas, jis ne daug ką išmano. Rei prieš kiekvienų didesnį darbų mirtinių išmokėjimo seimuose
tuos mūsų biznierius, ar vakarų žinėti po plačiųjų Amerikų
yra neišmintinga, visai, todėl ji metais jie yra nukentėję kad ir kia kreipties į vyresnybę. Ir ėmė nugąstaujame.
dar didelio triukšmo kelti nerei
rengėjus, kurie mokės tautai tau Pasekmė gal būtų ta, kad “Lie
toj minėtoj Portugalijoj: jų mo jis melsties prie paties Belzebu
ir yra atmetama.
Vienas
užmano
kų
veikti,
ki

kėjo.
Ir .jeigu mes dabar susi
tiškus centus. Pildydami tų ma tuva” iš išdydusio, sauso ir be
Žmogus negali šaltai žiūrėti į kyklos uždarytos; kunigai, vie bo, kad jį apšviestų ir išmokytų, tas dar. abejojame, trečias jau vienijimo tvarkų pripažįstame
lonių priedermę, paskelbiame, jog varsios satyriko virstų labiau aktai, kas nedora, kas klaidinga, nuoliai,, vienuolės išvarytos iš tė kaip greitai didelius turtus in šaukiame, kad to jo Bumauymo gera ir tinkama pomirtiniam sky
Chicagoje p. J. Elias, bankinin tuališku laikraščiu.
kas jį atitolina nuo kelio tiesos, vynės, arba patįs turėjo savaime gyti.. Neišmanėli, prabilo į jį visai negalime įvykdinti, arba riui, tai tų patį konstitucijos pa
kas pirmasai pradėjo lipdyti tau
Pagaliaus, jūsų valia, ponuliai tat, ir negali čia būti jokios me persekiojami ieškoti prieglaudos Belzebubas. Jei nori daug pini
netinka, nedera, ir tt.
ragrafų galėtume vartoti ir pašal
tos fondo ženklelius ant parduo Kaip kas išmano taip save gano
gų turėti, tai tau ne į kunigus
namos
tolerancijos, nes kitaip jis kitose šalyse.
Tie
mūsų
nedrąsumai,
tie
abe

pos skyriui. O tada seimuose ne
damų laivakorčių ir ant laiškų, Jūs sė lėkite sau kabinėtuose,
Laisvė kaipo tokia yra geras reikia eiti, tik cicilikų patapti. jojimai, ar niekinimai kitų su reikės užsiimti teismais ir dėl pa
priešintus savo išminčiai, savo
p. gi A. Pocius pirmas lipdo ženk mes gi eisime į žmones. Žiū
protui . Ypač tolerancijai negali dalykas, bet ji'(privalo būti ge Paklausė aukso vaikinas seno, manymai visai maža neša naudos, šalpos skyriaus.
lelius ant bilietų dėl savo ren rėsime, kas laimės.
būti vietos ten, kur einasi apie ti riems tikslams sunaudojama. Pav., prityrusio Belzebubo ir pradėjo kartais gi net pragaištį suteikia.
giamojo koncerto (Žiur. Chica
Konstitucijos VII straipsnis,
O kai apie biznį, tai galime kybines tiesas, nes tikybinės tie kas iš tokios laisvės -išeitų, jeigu cicilikauti. Kazdien meldėsi prie
Jiė dažnai sulaiko nuo pažangos punktas sako taip: “jeigu
goje). “Draugo” redakcija ap jus nuraminti.
Katalikiškoji sos yra viso žmogaus gyvenimo ir kriminalistamąir visokiems pra to Velnių Kunigaikščio, o jis
mūsų draugijas, organizacijas, pos ar dr-jos vyriausybė arba ki
siima įvesti tam tikrų rubrikų, lietuvių— spauda Amerikoje ne
pamatu. Kas su tikėjimu neturi sikaltėliams būtų leidžiama veikti jam paliepimus davinėjo. Lie korporacijas, bendroves, pramo
kur bus skelbiami visi biznieriai veikiai dar virs
tas patikėtas asmuo nudangintų
geru bizniu sutraukytų ryšių, kas sąžiniškai kaip nori! Tatai iš tos priežas pė jam šmeižti kunigus, jis šmei
nę, kultūrų ir tt. Tas pats yra ir kuopos ar dr-jos pinigus, atsako
ir visos mūsų įstaigos, kurie ap Kol kas visas mūsų darbas jun
į jį žiūri, tasai neišmintingai da ties kįla klausimas, kas tąja lai žė. Liepė prieš Dievų burnoti, su S. L. R. K. A.
autus mokėti tų tautiškų mokesnį. giamas su dideliu pasišventimu
kitai ta viena kuopa ar dr-ja”.
ryt
1
?,
jei
griovimų
tikybos pama sve gali naudoties, o kas ne, — jisai burnojo. Bet kuomet žmo
Pernai
metais
sumanymas
įve

Chicagai ir apielinkiems ge Žinote delko!
Reiškia, jeigu kuopos valdyba pi
Gi svarbiausia tinių tiesų toleruotų, šaltai į tai kam laisvę duoti, o kam ne. Ži nės nelabai norėjo burnojimų
sti mūsų susivi. pašalpą ligoje.
riausiai bus
gauti tų ženk dėlto, kad Katalikiškoji visuo
nigų
reikalingų susiv. neatsiųstų,
žiūrėtų: tuom parodytų tik tikėji noma, nuosakiai pasvarstę, atsa klausyti, tai Belzebubas, akių
Dauguma narių, kaip girdėti, — susivienijimas už kuopos val
lelių nusipirkti “Draugo” re menė perdaug ir perilgai pasi
mo nesupratimą, stoką pakilnes- kysime: žmonėms, kurie jų su apmuilinimui, liepė aukso vaiki tam skyriui, prielankus ir reika
dakcijoje (“Draugas” Pub. Co., tikėjo mūsų rimtaisiais tautiniu
dybos kaltę neatsako, ir kuopos
nių jausmų, sveiko mintijimo. Ka naudoja geriems tikslams — taip, nui neva už darbininkus kovoti, lauja kuogreičiausiai jo įvedimo.
1800 W. 46th St., Chicago, III. kais. Užleido jiems vadovavimų
nariai nenorėdami likti išbrauk
talikas juk negali tolerantiškai už kurie gi veiktų priešingai visuo tai jis ir kovojo. Per prakal Bet, deja, nevisi. Atsiranda abe
kuri atidaryta kas dien nuo 9 vai. ir... apsivylė.
tais turi mokėti antrų sykį. Del
Visokios rųšies silaikyti tokiame pav. atsitikime, menės gerovei — ne. Tečiaus, bas net ašaras liejo, mat taip
jojančių ir manančių kad tai ne ko seimuose galėtų kilti triuk
ryto iki 6 vai. vakaro..
ardytojai varė savo darbų, tau jei neva pirmeiviai arba laisvama tai besvarstydami, prieiname prie jam darbininkų buvo gaila. Vie
galimas daiktas. Vieni ginčija šmai ar skundai ligonių ar komi
Be to manoma naudingu būsią tininkai gi rimtai sėdėjo ir lau
niai užmestų jam savo pažiūras, kito klausimo: prie klausimo dėl nų kartų išgirdęs, kad kunigas si dėl moterų, kad tai su jomis
pakartoti žinias, kur yra gauna kė, kol lietuviams atsibos Boci
tetų, jeigu mes ir pašalpinį sky
savo įsitikinimus kokiu nors bū luominių, partijiniu ir asmeniškų už krikštų gavo penkinę, tai už negalėsią tvarkos užlaikyti, ki
mi ženkleliai kitur: 1) Kun. T. jalistų zaunos. Tuotarpu tie vis
rių
panašiai sutvarkytumėm
du. Jeigu sakysime, tokis ateis įsitikinimų, nes tų visuomenės ge silipęs ant “steičiaus” visų balų ti nemato iš to skyriaus jokios
Žilinskas (50 W. 6tli St., South naujas eiles pasekėjų suranda,
Pašalpos skyrius reikėtų pa
tas (bedievis) sakytų: Jūsų tikė rovę ne visi vienaip supranta. ašarų priverkė. Kitų kart pama naudos.
Boston); 2) kun. S. J. Čepana- stiprina spaudų, savo organiza
vesti
po priežiūros kuopų taip,
Štai
netikintieji
gaivalai,
arba
tęs
ant
vyskupo
piršto
labai
jimas nepamatuotas, jūsų dogmos
Štai No. 10 “Draugo” gerbia
nis (318—4th avė., Homestead, cijas ir jau ima tyčioties iš pa
kaip
dabar
esti pomirtinė ir už
daugumas
jųjų
ma brangų žiedų, per visų Amerikų mas p. J. V. Kovas, narys komi
remiasi prietarais, jums stoka ap bent
Pa.), 3) kun. F. Kemėšis (1800 čių tautininkų.
Taigi gana švietimo... Nesuprantu, kaip čia no,
kad
katalikams
lais važiavo, visur, ašaras liedamas, sijos dėl sutvarkymo pašalpinio kuopų padarytų betvarkę su ser
W. 46tb St. Chieago. III.), 4) p. mums laukti malonių lš tų žmo
nereikalinga,
nes
tikė rokavo, kiek nž tai darbinin skyriaus, rašo apie pašalpinio gančiais, ar kitokiomis kliūti
tikinčiam katalikui galima būtų vė
K. Krušinskas (59 Ten Eyck St., nių, kurie patįs dažnai nežino
žmones tamsina,
laiko kai galėtų išgerti “Slitzo”. O skyriaus nenaudingumų, ir jo mis, susivienijimas neatsakytų.
tolerantu būti, šaltai užsilaikyti: jimas
Brooklyn, N.Y.), 5) p. IT. A. Nor kur eina ir ko nori. Imkime
Del tvarkos susivienijimas turė
vadinasi gali tave dergti, niekin juos prietaruosę, tat eina prieš tų klausytojams mėgstantiems alutį, abejotinų įvykdymų.
kūnas (166 Melrose St., Montello, savo reikalus patįs į savo ran
tų atspauzdinti tam tikras blan
ti, tamsuoliu vadinti, o tu sau gerovę, tatai su jais reikia kovo net seilės varvėjo ir jie plojo
Pirmučiausiai p. J. V. K. klau
Mass.), 6) p. S. J. Vasiliauskas kas. Pirmiausias dalykas suda
kas,
ant kurių kaip daktaras taip
ti.
Na,
žinoma,
ir
kovojama!
aukso
vaikinui,
plojo
1
Cicilisveikas stovėk, kaip stulpas! Iš
sia: “Ar atneštų naudą pašaipi
(112 N. Greene St., Baltimore, rykime rimtų atspirtį visam
ir
ligonių
lankytojai turėtų pasi
tikro, tuomi tik parodytų, ar kad
Iš kitos pusės katalikas žiūri kauja aukso vaikinas vienus me nis skyrius S. L. R. K. A. ir jo
Md.), 7) kun. J. Misius, (Ells- soeijalistu
“veikimui”. Prieš menkas savo tikėjime, ar neži vėl kitaip, soeijalistas taip-pat tus ir kitus ir trečius. Tiesa,
rašyti. Daktaras ant blankos tu
nariams”. Aš ant to atsakyčiau:
worth, Pa.).
jų
kalbėtojus,
išlavinkime nąs apie kų kalbama. Nėr kų sa turi savotiškas pažiūras — kaip pinigų netrūksta, nes po kiek
rėtų
parašyti, kokia liga ligonis
taip, atneštų.
Lai kiekvienas kreipiasi dėl savus kalbėtojus (žinoma, geriau
serga
ir iš ko liga paeina. Ligo
kyti! Ir katalikai nėra atžaga čia susitaikius! “Pirmeivis”, jei vienų prakalbų žmonės sumeta
Šiandieną mūsų susivienijimas
ženklelių ten, kur jam patogiau. siai čia tinka pasauliniai žmo
reiviai, kad tokių tolerancijų at katalikas laikysis ant savo pozi nemaža kvoterukų, bet iš tų “su nariu turi arti 9000, bet mes vi nių lankytojai lankytų sergantį
nės); priešais jų mitingus, da meta! Tikėjimo dalykuose negali cijos ir gins savo reikalaus, užmes puvusių” kvoterukų milijonierių suomet stengiamės ir privalome kas antrų dienų, parašydami ant
rykime savo mitingus, priešais jų ma būti šaltu ir šiltu karta. Ne, tuojaus jam
ĖMĖ IR PASIPIKTINO.
netolerantiškumo neliksi, galop pamąstė aukso vai stengties, sutraukti, prikalbinti blankos, kaip sergantį surado.
spaudų,
tverkime
savo
spaudų
;
“Lietuva” 12-ame numeryje
kataliko priedermė yra ginti sa dvasių... Ir taip bendrai kultūros kinas. Imk juos velniai, tuos kuodaugiausiai naujų narių, nes Ligonių lankytojai turėtų būti
sudejavo neva dėl “apšvietos priešais jų agentus — pastaty vo tikėjimų, žinoma, kultūringais kėlime dirbti pasirodo tokiu būdu kvoterius. Aš noriu milijono. juo susivienijimas turės daugiau po kuopos valdybos kontrole, ko
profanavimo”, kurį darų kai kime savus, h* visas tas darbas ir krikščioniškais būdais!
lyg negalima. Kova, žinoma, bus Galingas Belzebube! karštai pra narių, juo tvirčiau galės gyvuoti ri prižiūrėtų, ar teisingai paskub
turi
remties
aiškiai
krikščioniskurių laikraščių redaktoriai, ku
Gerai. Bet kur čia tuomet žmo tol, kol gyvuos' partijos, kol gy dėjo melsties aukso vaikinas, ir daugiau galės prisidėti prie tu laiku atlanko. Vienas iš kuo
kai-tautiškais
pamatais
ir
turi
pos valdybos narių (geriausia
gaus įsitikinimų laisvė! Kiekvie vuos dalykų esmę įvairios pažval- duok man pinigų, daug pinigų! pakėlimo lietuviškos kultūros.
rie, važinėdami pagal tam tikro
sekretorius)
sergantį lankytų vie
maršruto, sakų susirinkimuose būtį persunktas tautiškai-krik- nas kuo nors įsitikinęs mano, jog gos. O galima manyti, kad kaip Aš tau tarnausiu, dūšių parduo
Ar pasidaugins narių skaičius,
nų
sykį
savaitėje,
paimdamas
ščioniška
dvasia.
"Tik
tokie
pa

prakalbas, kritikuoju kitų kryp
jo pusėje teisybė. Štai d-ras Šliu visuomet taip buvo, taip bus ir siu, krauju pasirašysiu! Tu ne įvedus pašalpos skyrių!
matai
ir
tokia
dvasia
užtikrįs
nuo
sergančio
išpildytas
blankas
snių spaudą ir peršu savo laikraš
pas mano, kad materializmas taip ateinančiais šimtmečiais. Luomi tiki man, ar ką! Juk mano KutBeabejo, to galima tikėties.
čius. Tai esųs “pedleriavimas” mums ateitį.
pamatuotas, taip tikras, jog ne nių, partijiniu ir asmeniškųjų ra ir affidarit*ą gali padaryti.
Dabar daugelis atsako, kad ne ir pasiųstų jas centro sekreto
Tuomet
Belzebubas
rimtai
prabi

ir
“apšvietos profanavimas”.
tikėti jam tik koks tamsuolis te savotiškų įsitikinimų panaikinti
nori prigulėti prie susiv. dėlto, riui. Centro sekretorius gavęs
“Lietuva” meta akmenį į “Drau BOSTONO “ATEITIS” SUSI gali. Gali būti teisybė, kad jis bus negalima visai, jie pasilieka lo į aukso vaikiną: Kodėl jūs, kad nėra pašalpos ligoje, ypač nuo kuopos teisingai išpildytų
RŪPINUSI KOK. KEMĖŠIO
tame yra įsitikinęs. Arba paim san teisę būti ir toliau. Ir jeigu soeijalistu vadovai, ne pradedate jaunieji, kurie apie mirtį visai blanką pasiųstų išmokėti reika
go” darželį ir savo pamokslėlį
kime sęcijalizmų. Negalima pasa turi teisę gyvuoti, tai turi teisę vykinti gyvenhnan socijalizmo dar nemano, ateitis jiems netaip laujama mokesnį. Už teisingai ne
ŪKIMO.
taikina labiausiai kun. Kemėšiui,
Kodėl nepradedate rūpi, užtat iš pomirtinės neina išpildytą blanką susivienijimm
apie kurio prakalbų New Phila
Chicagos soeijalistu laikraštis kyti, kad daugumas jojo pasekėjų taip-pat save ginti, savo veikimų principų!
Mažas padarytos
delphijoj indėta žinutė tam pa “Naujienos” pramanė, kad kun. būtų jo teisingumu neįsitikinę. platinti ir niekas neturi teisės dalyties su visais lygiai pusiau. to jokios naudos.
Be to dar, neatsakytų.
klaidas
galėtų
išrišti centro vai
Juk
aš
ne
veltu
leidau
ant
že

čiam “Lietuvos” numerin.
Kemėšis žadąs atsisakyti nuo Taip lygiai yra ir religijos daly prievartos keliu jų varžyti.
daugelis pašalpinių draugijų vos
dyba,
pasitarus
su ta kuopa, ku
Senai, gird, apšvietų profanuo “Draugo” redagavimo. Gi laik kuose. Kiekvienos sektos sąna Tuo žvilgsniu ir katalikai, bū mės žydą Marksą, kuris išgalvo tegyvuoja, ir vaitoja ant mirties
rioje
klaida
įvyko,
arba dar prie
davę tik soeijalistu laikraščių re raštukas “Vaidyla” rašo, kad riai savo tikėjimų laiko geru. Te dami visos mūsų visuomenės stip jo socijalizmo mokslą su jo lygy patalo. To priežastis yra ma
daktoriai, dabar gi ėmęs ir snpro- kun. Kemėšis jau net ir pasi čiaus tokie įsitikinimai argi ran riausiu pagrindu, viešpataujan be. Viešpatie, pradrįso aukso vai žas narių skaičius, be kurių dr-ja centro valdybos galėtų būti tam
tikras trečiųjų teismas kilusių
fanavęs jų katalikiško laikraščio traukęs nno savo vietos. Del dasi išikrųjų santaikoje su tikra čiąja ir seniausia srove, ingijusia kinas. Jok męs kovojame prieš negali gyvuoti.
skundų
išrišimui.
tų žinių labai susirūpino Bosto tiesa! — Štai anarchistai ardo pilėtybę plačiausiame to žodžio su kapitalistus 1 Tik tu pribuk man
redaktorius.
Moterų susipratimas šiandieną
Labai gaila, kad “Lietuva” ne no “Ateitis”. Ji nežinanti ku gelžkelius, bombardiruoja namus, pratime, privalo turėti pilniausių pagelbon, o aš pirmutinį kapita sparčiai žengia pirmyn, jos neKaip turėtų būti sutvarkyta
pasistengė išrodyti, kame gi čia rio tų laikraščių paskelbtos ži plėšo dirbtuves ir tt. Beabejo ir laisvę nežiūrint to, kad netikin listą, kurį patiksią už gerklės beužsiganėdina vien stubos ruo mokesnis
ligos pašalpos sky
hfita tos profanacijos. Bet kad nios yra teisingesnės. “Ateitis” anarchizmo ŠAlininkai laiko savo tieji gaivalai ir priešingai many pasmaugsiu, aš išlupsiu nuo jo ša, bet žengia į tolesnį, platesnį riaus! Tame dalyke yra reika
“Lietuvos” skaitytojai nepatikė pamiršo, kad yra Chicagoje dar sistemų teisinga, bet tai visai ne tų, vadinas būtų kitokių įsitikini paskutinį centą. Juk nuo varg gyvenimą. Jos supranta reika linga daugiau ištirti šiandieni
žinių šaltinis, reiškia, kad ji ištikrųjų yra tei mų; katalikams valia ginti savo šų darbininkų ne kasžin ką gali lingumą ir naudą apsisaugoti nuo nis padėjimas įvairių pašalpas
tų kartais tuščiai ištartu “L.” re vienas “tikrų”
dakcijos žodžiu, skaitome reika teikiąs “teisingiausių” žinių; tai singa. Jiems tik taip rodosi, te reikalus, savo tiesas, savo įsitiki pelnyti. Kunigns ir kapitalistus nelaimių, kurios dažnai patin dr-jų. Reikėtų sužinoti, koks yra
reikia smaugti, kalbėjo IŠsikar- ka. Tveria nuosavias palaipinės skirtumas tarpe mainose dirbaalingu šit kų pasakyti. Taip, kun. ‘Šakė', kuri sakosi turinti ryšius čiaus faktiškai taip nėra. Argi nimus.
Kemėšis lankė rytinių valstijų netik su šiuo pasauliu, bet ir su tad galima jų pažvalgas toleruo Solidariškumo dėlei tečiaus rei ščiavęs aukso vaikinas.
dr-jas, arba glaudžiasi prie vyrų I čių darbininkų, užlaikančių pa
Kame gi tuomet bebūtų pa kia pagerbti svetimas nuomones,
||etuvių naujokynus, sakė prakal- kitu. Į jų tad ir reikėjo kreip ti
Ne, šaltai atsakė Belzebubas. dr-jų, kuriose yra įvesti moterų šalpos draugijų ir, miesto fabrisaulyje tiesa. Nuomonių įsitiki svetimus įsitikinimus. Katalikas Kad lygybė tai lygybė. Visus rei skyriai.
[s ir pirso laikraščius, bet ne ties, prašant paaiškinimų.
kose dirbančių. Taip-pat reikėtų
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—-sužinoti, kaip yra susitvarkusios RAIKO SU KAZIU PAŠNEKOS. do bėgti šalin, kiek jo storos ko vus, ir krito ant žemės be žado. priminti, kad kun. A. Petraitis
jos ir da storesnis pilvas jam pa NetoKes augančio medžio la nuo senai žinomas, kaipo astro
moterų pašalpos dr-jos.
velijo.
Mėnesinės mokesnis pašalpinių
pai pradėjo neramiai drebėti, ša nomijos tyrinėtojas. Nežiūrint į
draugijų šiandien yra nevieno
Atskridęs
iš
kur tai nusigan kos įsistengė ir visas medžio lie blogų orų žmonių prisirinko tiek,
dos net ir viename mieste. Pa- DAR PRIE NAUJO SKYRIAUS. dęs žvirblis, užgirdo kelių žodžių muo subraškėjo.
net sėdynių pritruko. Gerbia
vyzdin pas mus vyrų draugijos Subruzdo, sujudo Kaulai, iš garsus, sudrebėjo savo mažu kū O Kaulai stovėjo, klausės ir mas prelegentas kalbėjo labai aiš
vienos moka po 25c. mėnesyje už girdę, kad ‘‘Draugo” pašneko neliu, bandė dar skristi šalin ir nuleidę žemyn akis neramiai tri- kiai, prieinamai išaiškindamas
$5.00 ligos pašalpos savaitėje, ki se Kazio su Kaulu, ims dalyvu- krito ant žemės negyvas.......... pė ant vietos. Suranuibėjusiog, daugybę labai indoiuių apie dan
tos 35c. įr daugiau.
mų vienas iš “Kaulų”. “Bala
gaus kūnus dalykų. Savo pa
O Rautai klausos kvapų užėmę. perimtos bereikalingo piktumo ir
Moterų pašalpos dr-jos taip-pat juos ten žino”, kalbėjo jie, “pa
skaitų paaiškino daugybe paveik
Tik kur ne kur buvo galima iš pagiežos jų širdįs pradėjo virpė
slėliu1, daugiausiai tikrų fotografi
nevienodai tvarkosi: pavyzdin, siims koks “Draugui” patinka,
girsti žodžius: “Sumuš tų -Kažį, ti, o nustebę veidai raudonuoti.
jų
saulės, mėnulio, žvaigždžių ir p.
viena iš jų, gyvuojanti 15 tus išsirinks Kaulų niekam nevertų,
kaip niekų! Jam būti mūsų at Užbaigė Rautas iš Raulų . Už
Paskaita
žmonėms labai patiko ir
metus, narių turi apie 50„ mėnesi na, ir mūsų pusė praloš visuomet,
stovu!”
: * viešpatavo visuotina tyla. Pa
Kas
čia
daryti!
”
Galvojo
sker

nės moka po 15c., ligos pašal
tylomis ir bijodamies pažvelgti nors tęsėsi per tris valandas, jie.
SlFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
pos gauna $2.00 savaitėje. Pa- sai ir išilgai ir pagalios suma Užbaigė Kaulas. Sukriokė, su j akis sveikino Kaulai savo kal ramiai klausėsi ir v takų atydžiai
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
lage nemokama už 2 savaites, po nė sušaukti Kaulų seimų. Su griovė Raulų minia. Nebegalėjo bėtojų.
Tylėjimų
pertraukė tėmijo, nes kiekvienam buvo ma
rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių.
-2 savaičių mokama, pilnai. Mi manyta — padaryta. Išsiuntinė nei pagirimo žodžių besurasti, “Naujienų” redaktorius: “Jam lonu girdėti pasakojant apie tai,
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą Ir į vi
rus narei, kiekviena narė moka jo pakvietimus, iškabinėjo ap vien tik jį sveikino ir džiaugsmo priklauso pirmenybė. Jis turi kas nuo mažystės matoma, bet
sas daiis svieto.
$1.00. Mirusios pavaldiniai gau garsinimus apie tų seimų galiū perimti jam kartojo: “Su ta mus atstovauti. Nes tik jis vie nežinoma.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų
vim
tai
negėda
nei
prieš
žmones
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!
nų
languose
(Pastaba
No.
1.
Ten
na $75.00 pomirtinės. Kitos mo
Rimtos moksliškos • paskaitos
nas teįstengė sugėdyti Kaulus”.
pasirodyti!
”
Už sudėtus pinigus mokame 8 nuošimtį ant me
torų draugijos moka po 25c. per Kaulai greičiausia pamato, nes
lietuviams labai reikalingos. Tik
Niekas tam nesipriešino.
tų.
Dėk
savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę
mėnesį ir gauna pašalpos $5.00 dažniausia trinas apie tuos lan Bet štai išdygo ant bačkos tre
gaila, kad mažai jų teraošiama.
duodame dykai.
Pranešimas.
gus), o kam ir taip į ausį pa čio Raulo figūra. Jam ant pe
■avaitėje.
“Lietuvos Vyčių” Roseland’e
Kazys
atsisakė
šnekėties sn kuopa, nors dar ir nesenai,, kaip
PEOPLES STOCK YARDS
Ligos pašalpos dr-jų mokesnis šnabždėjo.
čių buvo nugulus jo galvos želdar skiriasi tuo: vienos moka sa Suvažiavo paskirtų dienų Rau menija (Capillus cicilicus, rų- panašiu Kaulų atstovu, o tuo la gyvuoja, bet parodė daug veiklu
STATE BANK
vo sergantiems nariams pilnų pa tai iš Se. Bostono, Chicagos, Phi- šies longus). Kišeniai buvo išsi biau tas pašnekas dėti laikraštin. mo, ko ir galima tikėties nuo
> Ashland Avė, kerte 47-tos latves, Chicago, III.
galbų per 6 mėnesius, kitos tik tadelphijos, New Yorko ir kitų pūtę nuo prikimštų “Kovų”, Taigi, Kaziui tarpininkaujant, li draugijos, kuri susideda iš jau
Po vaidila Suvienytų Valstijų
per 3. Komisija tų gali sutvar miestų bei miestelių. Kaip jiems “Keleivių”, “Laisvių” ir “Nau kos išrinktas vidutinis Kaulas. nuomenės. - Toji kuopa parengė
Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka
kyti ir paleisti balsavimui: ar mo ir pridera, seimas padaryta ant jienų”, o augštyn pakeltoje Jo tai su Kaziu pašnekos ir pa prakalbas, kuriose kalbėjo Dr. A,
Vakarus nuo Stock Yards
kėti po 25c. mėn. ir gauti pagel. gatvės kampo. Ir, brolyti tu rankoje gniaužė “Šakę”. At sirodys sekančiuose “Draugo” Rutkauskas, iškilmingai apvaik
Viri Penkių miltonų turto
tik per 3 mėn. ar po 35c. ir pagel mano, kas do marga žmonių krū sikosėjo, nusispjovė ir pradėjo... numeriuose.
ščiojo dienų savo globėjo Šv. Ka
tos gauti per 6 mėnesius. Ži- va prisirinko I Tuo labiau pa
zimiero ir praėjusių nedėlių su
Praeidamas pro šalį mulas,
.“Lietuvos Vyčių” draugijos
■eno, norintiems gauti $150.00 marginta raudonomis “nektaikaip
greit
žodžių garsas atsi P.S. Kitų laikraščių, jei nesi ruošė paskaitas apie astronomi paskaitos ir susirinkimai esti Vi
Naujos Knygos.
pomirtinės ir po $5.00 savaitėje zomis” ir pundais “Kovų”, “Lai
mušė
jo ausyse, išsitempė, pradė bijo tų pašnekų garsinti, mel jų. Sekantį utarninkų (kovo 31 sų Šventų bažnytinėje svetainėje.
ligos pašalpos per 6 mėn. atsiei svių”, “Keleivių”, “Naujienų”
d.) ji turės savo susirinkimų,
tų mokėti 45—55 centų kasinė ir tam panašių laikraščių. (Pa jo svyruoti, lyg taikydamasis džiame persispaudinti šį pra kuriame kalbės p. Pr. Kibartas Į susirinkimus kviečiame kaip na
Dr. p. Avižonies. Aklumas ir
įdėm.
tom. Tik viena man lieka ne staba No. 2. Tankiausia Rautai ant kurio šono geriau būtų griu nešimų.
apie gimnastus. G kitų utarnin- riai taip ir neprigulintieji prie trachoma Lietuvoje.
Referatas
suprantama, kodėl išrinktoji sei- vien tik viršinvardytus laikraš
kų kun. F. Kemėšis temoje “Mū “Vyčių”. Įžanga dykai.
skaitytas 1912 m. Lietuvių mok
sae tam tikra komisija, prisižadė čius ir teskaito). Toj minioj ma
Dainius.
sų kalba”.
slo dr-jos visuotin, susirinkime
jusi veikti, nieko neveikė. Net tesi ir paprastų darbininkų, dau
Atspausdinta iš “Lietuvių Tau
keista darosi, kad komisijos narys giausia siuvėjų, “apsitrinusių’
s tos” Vilnius. M. Kuktos spaustu
išlaukęs 9 mėnesius nieko nevei sportų ir net “Kovos”, “Lai
vė. pusi. 12 didelio formato. Kai
kia, dabar prašo nurodymų, bet avės”, “Keleivio”, “Naujienų”
na
nepažymėta.
veikti taip-pat nieko neprisiža ir dar kitokių laikraščių redak
da ar ant toliaus, ir tik žada toriai........................ '
JAUNIME LAVINKIES!
kus šokius ir žaislus gal nei su
Ateitis. Literatūros, mokslo ir
kuopų nurodymus dėl pašalpos ‘ ‘ Keleivio ’ ’ sumnlkinti Rantai
pratimo neturime. Būtų kitas da i Kovo 22 d., Aušros Vartų pa
visuomenės
mėnesinis laikraštis,
MONTREėJL, CANADA.
seime perskaityti. Rei- nerimavo už vis. “Leskite ma Yra sakoma ir beveik teisin lykas ir visai kitokios pasekmės,
skiriamas lietuvių moksleivijai.
ketų tik turėti daugiau drąsos'He padebatnoti su tuo jų Ka gai, kad Amerikos lietuvių tarpe jeigu spėkų perteklių, kurį dun rapijos svetainėje, vadovaujant
Girtas žmogus, eidamas iš No. 1 (37) sausio 1914 m.
stom kitiems komisijos nariams zra”, karščiavosi ne vienas iš jų, nėra senų, senieji liko tėvynėje da jaunystė ir kuris neišseka iš vietiniui klebonui buvo parengtos smuklės nuo E. Oatario gatvės
ir nors trumpu taiku sutvarkyti “aš jį brač, ožio ragan suvary brangios Lietuvos žemelei: Jau dirbus 8—10 valandų sunkaus kun. A. Briškos prakalbos su apsistojo prie policijos stoties
Vairas Literatūros dailės, mok
tverti
naujų
pilnųjų
blaivininkų
nieji,
tvirtieji,
pats
Lietuvos
žie

ir paleisti kuopų balsavimui. siu ! Neveltui juk Basiau Bambos
durių pasilsėti.
Bestovėdamas slo, visuomenės ir politikos laik
darbo fabrike, sunaudotumėme
Leidžiant balsavimui, nereikėtų “spyčius” net ant atminties iš das, pabėgome šion laisvon Va atsakančiai, tavindamies ir švies- susivienijimo kuopų.
labiau apsvaigo, ir mėgino į du raštis. No. 3. Turinys, I. Kaštai:
sumiršti pridėti ir kiti per organų mokau!” “Kovos”, “Laisvės” šingtono Šalin. Ar gerai pada damies. Dabargi tų spėkų pertek Perstačius vietiniui klebonui, ris atsiremti; bet besigrabalio- Kun. K. Jauniaus liga J. Juškytė,
kalbėtojas plačiai išdėstė alkokilnotoji įnešimai.
Nary*.
mėgėjai jokiu būdu, nenorėjo už rėme apleisdami savo tėvynę, tai lių dažniausiai sunaudojame prie
jant durys atsidarė ir nelaimin ir kun. J. Tumas, 12. Dabar ir Se
liaus kenksmingumus žmogaus
sileisti “Keleivio” mylėtojams. kitas klausimas, gana, jog šių- baro, bei šokdami “džikų” ant
gas įvirto į vidų. Policmonas niau. (Iš “Augštaičių vaizdelių).
Redakcijos prierašas.
Mūsų
sveikatai. Ir gražiai išaiškino
dienų
esame
šiame
dolerio
kraš

Kilo klegesys ir net už krūtų tųgatvių kampų. Išsilaviname, tie blaivybės naudingumų raginda pasikėlęs nuo kėdės klausia — Vaišgantas. 3. Rado Lietuvos ka
nnemone, komisija turėtų tik pa
te.
Pasilieka
pasirūpinti,
kad
ne

symųsis. Vąs nepradėjo vieni ki
kas atsitiko su tarauta, ar įstūmė rūnų. X. 4. Nelaisviai. G. Mopasa
sa, puikiai smuklinėje
gražby mas prisirašyti prie blaivybės.
gaminti projektų ligos pašalpos
pražūti,
kad
nepaskęsti
svetim

tiems dažyti nosis raudona solystėje, susipažįstame su viso Kalbėtojas tarp kit-ko pasakė, kas? Girtuoklis atsakė — Aš nas. Vertė J. BĮ. S. Kritika
skyriaus, ir tai per daug neatidė
taučių
tarpe,
kad
užsilikti
savycijalistiška spalva. Pastebėjo tai
mis patamsių gudrybėmis, bet kad blaivybės draugija, ne vien sergu. — Policmonas pajautęs “Blūdas” kun. J. Tumas 6. Mūsų
liodama. Kuopų gi nubalsavimui
stovi
atskira
tauta.
Ydant
pesek“Naujienų” redaktorius ir už
užtatai dingotame
savo tautai, tik rūpinasi blaivybės praplati degtinės dvokimų sako — aš tu- j kultūros gyvenimas. 7. Redakcigeriausiai galėtų paduoti susi
griovė balsu panašium į darži mingiau kovoti su ištautėjimu, neprisiruožiajųe gyveniman, su
riu gerų vietų dėl tokių ligonių jos paaiškinimas. II. Paveikslai:
vienijimo valdyba, kuriai prigū nės durų balsų, kada jas kas ata“>Pirii
nimu, bet taip-pat, rūpinasi ir
laukę 30 "metų jaučiamės sene apšvietos piktinimu, jogui jinai už geležinių grotų, kur ir įstū V« išnirimų sodžius. J. Strazdo fot.
žia visų Susiv, reikalų vedimas.
kurios
vis
daugiau
ir
daugiau
bando atidaryti. “Draugai, neliais ir atsisakome nuo senojo ir skleis įvairiais būdais naudingas mė, kad išsiblaivytų. Ant ryto 2. Prof. kun. K. Jaunius. Fotogr.
J ak balsavimui reikėtų paduoti
rija
mūsų
jaunuolių
ir
ydant
išrišite tokiu būdu kam į debatus
buvo nugabentas j teismų, kur 3. Strazdų vienasėdis. J. Strazdo
ne vien ligų pašalpos skyrius, bet su Kaziu stoti. Įnešu tų klausi- j Prisiren£ti Pr*e gyvenimo, tapti nuo naujojo svieto... Kitaip da-1 knygas, bei gerus laikraščius,
lykai virstų, tauta
susilauktų!^ galo kalbėtojas? kaipo duo. užsimokėjo $5.00. Nelaimingas fot. 4. Jūra. Fot. 5 Tip. senelis.
ir kiti kaikurie dalykai, kaip, pa- mų išrišti viešai. Lai kiekvie- naudingu
J. Strazdo fot, 6. Lietuvos karū
savo
tautos
nariu,
viešai.
.Juokiaus.
susipratusių darbininkų, jei li damas gerų pavyzdį, atkartojo girtuoklis!
x vyzdžiui mokesnių geresnis su
Jmęs,
jauni
draugai
ir
draugės,
na. Fotogr. 7. vinietės p. Galaunė.
nas iš norinčiųjų debatuosna sto
kusį nuo darbo laikų ir spėkas “jogei blaivybės draugija rūpin
tvarkymas.
privalome
lavinties,
šviesties,
ti pirma parodo kų jis gali, o ta
pašvenstumėme skaitymui nau sis ir apšvietę platinti” paskaitė
Moksleivis. Amerikos lietuvių
da mes, draugai, spręsime ar jis mokinties ir spiesties tam tikros- dingų knygų ir laikraščių, jei
Rymo-katalikų
moksleivių Susiv.
iš
tūlos
knygutės
vienų
gana
na jaunimo draugijosna. Gyvena
ADRESAI P. BLAIVININKŲ
vertas būti mūsų atstovu”.
vaidinimo
ir
muzikos
vakarai
nejuokingą
st
™i
p8
nelį,
kas
“
puorganas
No.
15
—
16 Turinys: A.
me pažangos amžiuje, visi kas
SUSIVIENIJIMO.
Sus. Liet.. R. Kat.. Amerikoje ‘ ‘ Gerai! Sutinkam! ”, pasigir- gyvas skubiai bėga pirmyn ir apsieitų be mūsų, jei jaunimo blikai pridarė skanaus juoko.
Matutis: 1. Išeivio balsas (eilės).
do nudžiugusių Raulų balsai, o
draugijos
skaitytų mus veik Matyt, publika5 prakalbos apie Pirmininkas: — Rev. A. Briška, 2. Vaidevutis: Kam?... (eilės), 3.
181 kuopa, Westemport, Me.
patylomis viens kitam kalbėjo: mindo’ triuškina žioplins ant liausiais savo
nariais.... Dabar svaiginamus gėlimui labai pati- 4557 So. Wood st., Chicago, UI. Vaidevutis: Žiema. 4. A. Matutis:
“
Ot,
kur galva! Nebūk mokytas vietos stovinčius, kito ir vardas gi retas iš jaunuolių težino, kas ko> k^ par0Jė gausus delnų ploMūsų kp. nariai visi reikalauja
dingsta nuo žemės veido. Jei ne
I Vice-pirm.: •— J. Aleksa, Iš senovės Egipto legendų. 3.
įvesti pašalpinį skyrių. Kaip su — tuoj surado būdų, kaip tų da norime būti sumindžiotais ta per paukščiai yra tie “Lietuvos jimas.
658 W. Saratoge st., Baltimore, Eliah Kellog: Spartago
lykų užbaigti! O taip žmogus vi
Vyčiai
”
.
Reikėtų
neatbūtinai
su

gladiatorius. Vertė iš anglų kal
Po
prakalbų
buvo
priimami
radus ligos tikrumų, tai mūsų
sų dienų mąstytum ir nežino me karštligiškame žmonijos bė sipažinti su “Lietuvos Vyčių” nauji nariai. Taip pat, buvo par- Md.
bos A. R.-s. 6. Žemaitis: Dr. Tbonuomone, susirgęs arba su
gime vis pirmyn ir pirmyn, pri
tum, kas daryti”.
II Vice-pirm.: — Miss A. Rum- mas Dwight’as. 7. Pranas J. J.:
organizacija
ir
tapti
jos
nariu.
davinėjamos
blaivybės
leidimo
sižeidęs narys norintis gauti pa
Atrito, atvoliojo bačkų. Už valome ir mes bėgti kartu, nepa Jaunimas mėgsta šokti, žaisti ir knygėlės
šaitė, 4608 S. AVood st., Chicago, Iš studentų gyvenimo. 8. Al. R.-s.
šalpos turi pristatyti paliudiji
silipo vienas norinčiųjų savo iš silikti užpakalyje kitųjt. y. tu- dainuoti. Labai gerai.. Tai jauni Narių (apstinentais) prisirašė III.
9. Gabr. Taučius: Atidarykime
mų iš vietinio kunigo ir iš gy
kalbumo dovanų parodyti, į- rime lavinties, mokinties ir or- mo maistas. Tik nelaimė tame, 25-kios ypatos: 7 vyrai, ir 18 mo Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Sau greičiausia abstinencijos vartus!
dytojaus, be to taip-pat gali pa
kišeniaus styrojo “Kova”, e ganizuoties. Šiųdienų jau negana kad šokama vien tik “džikai” ir terų. Gaila, kad iš tokio skai rusaitis, 46 Congress avė., Water- 10. Mildos Sūnus: Muzika. 11.
liudyti kuopos raštininkas arba
‘Keleivį” pasakyti, kad turiu stiprius rau “stepsai’'', o lietuviški
gražus
Laisvamanybė ir jos tikslas. 12.
tam tyčia išrinkti ligonių prižiū rankoje iškėlęs kratė
menis, kuriuos atsivežiau iš Lie šokiai ir žaislai yra paniekoje lai čiaus tiek teprisirašė į blaivy bury, Conn.
Ir pradėjo...
bę — ypatingai vyrų. Matyt, dar
rėtojai. Mūsų kuopa susideda
Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 Vaidevutis: Pastabos apie Ame
tuvos, arba
paveldėjau
nuo
pro šalį mergina
„ ... ,
x ,
komi, arba yra visai nežinomi. mūsų žmonės nenori iš po alko- Congress avė., Waterbury, Conn. rikos lietuvių gyvenimų. 13. Rū
tik iš 7 narių, įvedus gyveniman . Praeidama
. ,
.
....
. sveikų tėvų, užsidirbu ant duopinkimės vakaeijų veikimu. 14.
pašalpinį skyrių, tai manome, uzgirdo jo žodžius,i nuraudo Į nos kųsnio ir esmi laimingas. Dainuodama visokios amerikoniš liaus jungo pasiliuosoti.
Kasierius: — Rev. V. P. Kar(Pastaba
No.
3.
Nuraudimų
bu
kos
balabaikos,
o
nemokama
už

Po susirinkimui buvo išrinkta
Kovarskietis: Apie senovinės mu
kad kelis sykius po 7 narius
Ydant būti tikrai laimingu, pa
kauskas, 46 Congress avė., Waterzikos tobulumą. 15. Purenąs:
šytų. Mūsų kampelyj yra vo galima suprasti vien iš ausų, tenkintu, būti pilnoje to žodžio traukti paprastos tautiškos lietu valdyba, ir nutarta blaivybės dir
bury, Conn.
keliosdešimts lietuvių‘ nep'rigu- nes veidas buv0 uiP nuteptas prasmėje žmogumi, o ne kokia viškos dainelės, choro vedėjai turi voje bendrai darbuoties.
Apie nekurins terminus. 16. Naš
Tų diena nauji nariai į kasų “Blaivyb. Dirvos” redaktorius, laitėlis: Kalėdų vakacijos. 17.
Iiocių niekur; užkalbinus kiek- visokiais “pentais” ir nubarsty- mašina, kuri benuovokos suka nemaža vargo pntirti ko prikal
i
tas
milteliais,
kad
per
tų
storų
bina
jaunikaiti
bei
mergelę
pri

Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence Pranas V-tis: Vincas Ažiukas.
sumokėjo 14 dolerių.
vienas išsikalba: dėlto nenori rasi, mums reikia prasilavinti, pra
pinta
nieko
nebuvo
galima
per

st., VVorcester, Mass.
sidėti prie choro. Mums kaipo lie
P. M. Adomaitis.
18. P. L.: Nepamatuota kritika.
šyties prie susivienijimo, kad nė
mankštinti savo smagenis, prap
matyti.)
ir
greitais
žingsniais,
lyg
tuviams
toke
dainelė,
kaip
‘
Sėjau
19. Žinelės. 20. Bibliografija. 21
ra pašalpos. Mėnesines duokles
lėsti savo žinijos ribas. Mokslas,
ir mokesnį ligoje ir tt turi su kiek jos siauri drabužiai daleido, yra brangiausiu mus turtu. Ne- rūtų, sėjau mėtų”, arba panaši,
Prez. Rev. J. Misins, Box 253, Krislai. 22. Loterijos reikalais.
23. Nauji sąnariai. 24 Mūsų fon
tvarkyti tam tikra komisija; bū nusiskubino šalin.
Etavvorth, Pa.
veltu yra sakoma, kad už vienų kaipo lietuviškos sielos tvariniai,
Atėjęs
tvarkos
pridaboti
politurėtu
būti
brangesnė
už
visokias
tų labai gerai, kad atspausdinti
mokytų duoda dešimtį nemoky
Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, dai. 25. Redakcijos atsakai.
“Motynėlės” valdybos nariai.
blankos ir apie visa duoti kuopų cistas pradėjo nerimauti ir nu tų... Mūsų būtina priedermė yra amerikoniškas dainas. Kaip sa
Vadovai mėnesinis laikraštis
Pirmininkas — Kun. V. Varna- 10806 Wabash avė., Chicago, Hl.
nariams balsuoti. Mūsų kuopos leidęs žemyn akis murmėjo: žinoti savo tautos reikalus, ne-] ko dainius Maironis senovėje ki
Sekr.
Rev.
A.
Jurgutis,
P.
O.
skiriamas
dvasiškiems reikalams.
giris.
narių nuomonė tokia, kaip aug- “Kaip gyvas esu negirdėjau to svetimi mums privalo būti mus taip būta, labiau branginta sa
Box
105,
Export,
Pa.
Tomas
XVII
No. 67. Turiųps:
čiaa iirodėme. Kovos 8 d. 1914. kių žodžių. Girdėjau visokiais tėvynės Lietuvos vargai, troški vos dainos: “Tada nemindžiota 231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y.
žodžiais kalbant areštuotus, va
liežuvio, nei dainų mūsų Lietu Raštininkas — Kun. M. A. Pan- Kas. B. W. AVashner, 1514 I. Pamokslai: 1. Apie Dievo pri
Organizatorius St. Liesis,
mai
ir
siekiai,
negalime
būti
liu»Coraon at, S. S.
Pittsburg, Pa. gimties privalumus. 2. Apie Die
gia, bet nieko panašaus į mano
vos’ tada negundyta lietuvio ieš kauskas.
8i nuo kaltės, jei nežinome, kae
Kasininkas Jot. Vodokojaa, ausį dar nebuvo atsimušę”.
koti meilės svetimos, tada už 443 Park avė., Bridgeport Conn. Kasos glob. Rev. S. J. Ctopana- vo esimo pažinimo šaltinius. -3.
dedasi
toje
visuomenėje,
kartot
Sekretorius W. Weseigoft.
O Rautai stovi, klausos ir ne
Heme- Apie Šv. Trejybę. 4. Dievas pa
auksų nemylėtų, tada už dainų Kasininkas — Kun. A. Kodis, nis, 818 Fourth avė.,
dalele
esame,
toje
tautoje,
kurios
saulį sutvėrė, pataiko, valdo. 5.
225
High
st,
Brooklyn,
N.
Y.
gali atsigerėti: “Tai kalbėtojus!
sted, Pa.
nemokėta”. Lietuvoje dar ir šių
nariu
save
skaitome,
vienu
žo

Tai suduos tam Kaziui! NudebaKas. glob'. P. V. Obieeunaa, 22 Apie gerąsias ir piktųsiųs dva
dienų mėgstama labiau dainuoti
džiu
turime
žinoti,
kas
dedasi
ap
tuos jį, kaip mane gyvų matai!”
savas dainas,
užtraukiama ie- Antrašai Administracijos Draugy and Corson st., S. 8. Pittsburg, sias. 6. Šv. Kazimiero dienai. 7.
link
mus.
Jei
to
nežinome,
kal

Šv. Juozapo dienai. II. Katali
Wat«rbury, Conn.
Užbaigė “kalbėtojas”. Kaip
napiūtės laike taip, kad vėl lau stės, tv. Kazimiero Kar. (ant P*
ti
esame
mes
patįs,
kaltas
mūs
kystė ir pasaulio valdžia. J. Ku
11-tos kuopos 8. L. R. K. A. bus griausmas pasipylė aplodismen nerangumas, tingėjimas lavinties kai žvanga... Tik mes pabėgėliai,
Tovrn of Laks).
bilius ir kun. Bučys. III. “BieUžuojautos žodžiams ir
arba nieko neveiktame, arba vei
susirinkimas 5 dienų, balandžio tai.
mokinties.
Kalta
yra
ir
mūsų
Pirmsėdis
—
.V.
Paukšta,
4458
Liet. Im. Dr-jos Geni. Valdybos vo Karalystė” Jėzaus pamoksi
parapijos svetainėje. Meldžiu vi pliauškėjimams nebuvo galo. Ne- perdidelė meilė visko, kas sve kiame blogai, limpame, kaip mu
muose. Kun. Kazimieras Rėklai
So. Hermitage avė.
Antrašai:
siems susirinkti ir naujų narių kurie jau tarės apsirinkti jį sa- tima, amerikoniška... Snsipažm- sės prie medaus, prie visko, kas
tis. IV. Lniosoji Tribūna. 1.
ant savo Vice-pirm. — A. Mikalauskis,
atsivesti. Prieš seimų daug svsr’ vo atstovu be jokių tolesnių ban starae gana gerai su amerikoniš svetima, o padirbėti
Prez. St. Jankus, 350 Nevrark Vaikų katekizacija pagal dekretų
1660
W.
47
th
st.
dymų, kaip štai ant bačkos pa
bių reikalų yra.
kais šokiais, žaislais, dainomis, tautos naudos visai nemėgstame. Rašt. — L. Abaravičius, 4338 st., Hobsken, N. J.
Quam Lingu tari” kun. Strougmis
sirodė
dar
vieno
Raulo
stovyla.
Lygumų Jouas.
Sekr.
P. Valūnas.
iViee-prez,
Kaz.
Vaškevičius,
prisisaviname kuoveikiausiai ne
ir kun. J. Lirckus. 2. Keli žodžiai
So. Hermitage avė.
30 Lawrence St. Iš kišenių kišojo dvi “Kovi”, tikusius šios šalies
papročius,
apie kalėdojimų. V. Naujasis
184
New
York
avė,
Newark,
Knygvedis
—
Jonas
Černiaus

“Laisvė”, “Keleivis”, o su
kaip
antai
gumos
krimtimų,
mūRų laikrašti jos turtas. PaneN. J.
Vasario 22 bažnytinėje svetai kas, 4459 So. Wood st.,
gniaužtoje Jrankoje jis purtė
nupis. VI. Iš bažnyčios ir Vi
“Naujienas”. Atsikrankštė, už “žiurkių” dėjimų gražiuoRna lie- nėje, Roseland’e, vietinė “Lietu Iždininkas — Kazimieras Vana Iždin, P. Vaičeliunas, 38 Far- suomenės
dirvos.
VII
Itulij"
tuvišk
uosna
plankuosna,
išraušiley
avė.,
Nevvark,
N.
J.
<K kuops, Pvųuonock, Conn turis simerkė ir pradėjo...
vos Vyčių” organizacijos knopa, gas, 4351 So. Wood st.
bertaininį susirinkistų balandžio B d.,
Bestovįs nusistebėjęs policis- nėjimų sveikų dančių ir dėjimų paruošė paskaitas. Paskaitų skai Organo Užveizdėtojas — J. J. Rašt, A. M. Stanelis 49 War- katalikų organizacijos. K A T'
S vaL po pietų, paa J. P. Knainaiskų.
auksuotų.... Savo gi tė apie aatronomijų gerb. knn. A. Palekas, 1802 W. 46th st.
wick st, Nevvark, N. J.
VIII Recenzijos ir kritikos. IX.
tas, užgirdęs jo žodžius, išsižio jų vieton
YIm kviestame atsilankyti.
Viauokiuose
susinėsimuose
kreip

Biblijografija. X. Naujos knyLietuvių
Katalikų
Federacijos
gražias skambias lietuviškas dai Petraitis, 8o. Chicagos lietuvių
Balt. M. S.
... . jo, norėjo kų tai sakyti, bet, lyg
go svetimose kalbose.
kitės prie raštininko.
Batabee, Conn., Box ir!kokio nelabojo vejamas, pasilei- nas užmirštame, o apie listuvii- parapijos klebonas. Reikia čia ,n Centro Vaidybos antrašai:
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AUKOS *▼. KASMIIRO VIENUOLYNUI.
Iš New Philadelphia, Pa. . ..............
125.34
ar tingi nuo jų apsivalyti; pa
prastai jie eina aptiekon ir mo
Nuo 6 d. Balandžio 1910 m. iki 1 d. Kovo, Iš šv. Kryžiaus parapijos, Chieago........ 273.88
IŠ Forest City, Pa..................................
22.00
ka doleriais visokiems kvapsuru- 1914 m., Vienuolyno apyskaita yra tokia:
Rugpjūčio.
Kun.
A.
Balinskas
.............
...
..................
.
26.08
Dr. A. L. OraiOunas.
giems skysčiams ar milteliams, ir
Iš Sheboygan, Wis...................................
73.92 1. Močaitis, M. pas vyrą
vis savo kibelių nepataiso, kuo Ineigos:
Išlaidos:
Dr. A. L. Graiiunas mielo Moru duos atsakymus “Draugo” akiltyaa met jiems užtektų už kelis cen 1905 m. ..
1905 m. ..... $ 350.00 Kun. K. Urbanavičius ................................... 50.00 Mass.
bygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgų. Jei
15.00 2. Močaitis, EI. pas r vysą^
1906 m......... 386.00 Iš Lowell, Mass........... ...................................
gu butų stoka vietos, ar i kokius klausimus netiktų atsakyti per tus muilo galvai ištrinti, kojoms 1906 m. .. ... 5178.00
Kun.
K.
Kudyrka
......................................
100.00
Boston, Mass.
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad numazgoti, ar visam kūnui nusi 1907 m. .
1907 m. ........ 2,540.10
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Or. nestatys diagnozio ir nerašys
Iš
Kingston,
Pa
...............................................
90.68
3. Sinkevičius M. pas vynu
prausti. Švarumas tai pirmas ir 1908 m. . ... 716.00
1908 m........... 2,435.00
receptų pavieniems asmeninis jų ligoje; todėl į tokius reikalavlsias
45.44 Junctown, Pa.
paskutinis sveikatos sargas ir jei 1909 m. ..
ne bus atsakoma.
1909 m. ... 5,096.90.. Iš Brockton, Mass............
4. Jaraševičiu, Ur. pas vyrąį
Iš
šv.
Jurgio
arapijos,
Chieago
..............
.,
155.75
tik žmonės jo laikytųsi, tai tuo 1910 m. . ... 1432.99
1910 m.
435.00
Klausimas: L. B. W. iš Lynu, ju, kad gydytojai, jei suvis neišChieago,
III.
Iš
*Wilkes-Barre,
Pa
......................................
35.00
vienu daugelio ligų išvengtų
Mass. klausia: Nuo keliolikos gydis, tai nors palengvįs.
5.
Kerčulytė,
Elz. pas vynt
jei muilas ir šiltas vanduo negel
Viso:
$11,243.03 Iš So. Boston, Mass...................................... 50.00
$16,160.62.
Viso:
mėtų mane kankina liga “l’sori- Tamsta atmink, kad jokis są
Kun. J. J. Jakaitis ....................
50.00 E. St. Louis, III.
bės kreipkies tamsta prie vieti
asis”. Buvau pas gydytojus ir li- žiningas gydytojas neprižadės
Iš
Athol,
Mass
.......................................
56.28 6. Kuzmickas, A. pas brolį Sh*»
Ineigos 1910 m.:
nio gydytojo, jis suteiks rei
gonbučiuose, — vienur sako iš tamstos išgydyti ant visados, buk
nandoah, Pa.
Kun.
J.
Kuras
............................................
100.00
kalingus vaistus ir patarimą, Iš AVestville, III ....................................... $ 17.50
gydysiu, kitur, sako, kad toji atsargus ir neįpulk apgavikų
7. Starsevičius, Ig. pas V. Ms*72.57
31.30 Iš Scranton, Pa....................
iš
kokios
priežasties
toji Šv. Juozapo par. Chieago, III. •......... .
liga neišgydoma. Vaistai negelb rankosna.
odos liga atsiranda iki šiol Spring Valley, III...................................... 121.88 Iš Aušros Vartų parapijos, Chieago ......... 436.40 žimas, Brooklyn, N. Y.
sti.
Bostone randasi du lietuviu dar nėra žinoma. Žinoma tik tiek, Visų Šventų parap., Chieago, III..............
700.00 Iš St. Charles, III........................................ 131.20 8. Ridikas, St. pas J. Sumaus*
Nuo 8 m. turiu reumatizmą, gydytoju kreipkies bent pas ku
33.50 ką, (laivas Imperator)
100.00 Iš Batavia, III.
kad toji liga atsiranda lygiai pas Brooklyn’e, Misijų laike .......................
kuris vargina visą kūną, bet la rį, o jie, jei patįs neapsiims, tai
9. Abkevičius, J. pas brolį, Chi*
Iš Steger, III.................................. ................. 43.50
75.00
tvirtus ir sveikus žmones, kaip ir Iš Oklahoma ............................................
biausia krutinę rankas ir kojas, norodįs specijalistą sąžiningą
90.89 cago, III.
76.60 Iš Spring Valley, III.
pas kūniškai susilpnėjusius, ir Kun. F. B. Serafinas •••••••••••• • •••«•.
10. Trumpickas, Ag. pas brolį
ir kojų pirštai sutinę. Gyduolės odos ligų gydytoją.
39.40 |
šv. Mykolo parapijos, Chieago ........... 177.80
kad taja liga suserga kaip vy Iš So. Boston, Mass....................................
Brooklyn,
N. Y.
sukelia sutinimą. Ar galima tie
27.50 Iš Homestead, Pa......................................... 122.88
rai taip ir moters. — nors kitą New Philadelphia, Pa. (ažlg. pamin) .....
11. Kazlauskiutė, M. pas dėdfc,
dvi ligi išsigyditi? Kokiuo bū18.00 Kun- SCepanonis ................. . ............
27.12
Klausimas J. K. iš AVorcester, syk matomai ir pasiseka gydyto Maspeth, N. Y. (žalg. pamin.) .............
So.
Brooklyn, N. Y.
Jau per 4 mėu. kai-kurie rankų
25
00
Kun.
E.
Stefanavičius
................................
25.00
.
jams laikinai pagydyti, bet į Kun. N. J. Petkus (Žalg. pamin.) ...........
12.
Račkauskas, J. pas (Laivui
du, jei neišsigyditi tai nors pa Mass. rašo: meldžiu patarkit
659.00
..
100.00
Dievo Apveizdos parapijos, Chieago
keletą metų ir vėl liga atsinauji Kun. J Kuras
ką
turiu
daryti
nuo
spaugų,
ku
Boston, Mass.
lengvinti.
50.00 Pattičia)
1739.75 Kun. F r. Jakštys
PKryžiaus parap., Chieago, III.
riuos turiu ant menčių ir augštai na. Prie gydymo daug pagelbsta Šv.
13
Galevkis,
A. pas A. Kaulus*
šv. Juozopo parap., Chieago, III................
269.70 Bažn- Chorų Koncertas, Chicagoje .......... 81.55
Atsakymas L. B. W. iš Lynn,
ant rankų. Kokiuos vaistus pa- prašalinimas kitų ligų, jei jos
ką,
Brooklyn,
N.
Y.
43
oo
Kun.
A.
Skripka
........................................
23.00
Mass. Iš kokies priežasties toji
kankina “psoriasu” sergantį as Kun. V. Stankevičius
tarkit vartoti?
14.
Povilaitis,
A.
pas A. Ka**
”
50/M) K AVestville; III............... N......................... 260.75
odos liga atsiranda iki šiol dar
menį — kaip va tamista sergi Kun. M. Krušas
Sutkaitis
65*00 Kun. J- Gadeikis .......................... . ........... 25.00 lucką, Brooklyn, N. Y.
nėra gydytojams žinoma. Žino
reumatizmu, tad išsygydyk pir Kun. J.
15. Povilaitis, Ona, pas dėdg
40.00
50.00 I. P. Rašinskas .................
ma tik titjs, kad toji liga atsi Atsakimas J. K. iš Worcester, ma reumatizmą, o tada nors lai Kun. A. Šimkevičius
Rumford
Falls, Me.
25.00 Kun. J. J. Kaulakis ................................ : 300.00
randa lygiai pas tvirtus ir svei Mass. Asmeniškas žmogaus šva kiniai galėsi pasiliuosuoti nuo Kun. J. Misius ....... • •••••«
16.
Povilaitis,
St. pas dėdę Rus*
50.00 Kun. P. Saurusaitis ...................................... 30.00
kus žmones, kaip ir pas kūniš rūmas — švarumas jo paties kū tos ligos. Liga vienok nėra lim Kun. J. Halaburda ...
70.00 ford Falls, Me.
50.00 Iš AVaterbury, Conn....................................
kai susilpnėjusius, ir kad taja no, jo drabužių ir jo namų; mui panti ar užkrečiama. Vėlytina, Kun. S. J. ĮČepananis
17. Pužas, St. pas R. RizgeK**
liga suserga kaip vyrai taip mo las ir vanduo suteikiantis švaru kad atsigultume! ligonbutyje ir Sus. Liet. Rymo-Katalikų Am. ................. . 100.00 Susiv. Liet. Rymo Kat. Amerikoje .......... 357.27
tę,
AVaterbury, Conn.
53.00 Kun. J. Kolesinskas, (Kapel. statymui) 5,000.00
ters. Nors kitąsyk matomai ir mą yra didžiausiais ligų priešais ten, neabejoju, kad gydytojai, Smulkesnių aukų
18. Jaučius, K. pas R. Rizgeli**
Smulkesnių aukų ......................................... . '83.00
pasiseka gydytojams laikinai pa ir todėl jie kiekvienam gyvenime jei savis neišgydis, tai nors pa
tė,
AVaterbury, Conn.
Kun.
V.
Vizgirda
.........................................
35.00
$3.837.88
gydyti, bet j keletą metų ir vėl yra būtini; apšviesti žmonės la lengvįs. —
Viso:
19
Matulkas, St. pas dėdę CU*
Savų Pinigų pridėta ................................ 1,029.00
liga atsinaujina. Prie gydimo biausiai rūpinasi, kad viskas pas
cago,
III.
Tamsta
atmink,
kad
jokis
sanNuo Seserų paskolinta ............................ 700.00
daug pagelbsta prašalinimas ki juos būtų švarų ir užtai jie yra
Išlaidos 1910 m.:
20. Mockapetris, A. pas bn<
žiningas gydytojas
neprižadės
tų ligų, jei jos kankina “Pso- sveikesni. Bet deja, negalima to
kandidačių užlaikymui Scrantone ......... $ 435.00
Jersey
City, N. J.
tamistos
išgydįti
ant
visados
buk
Viso: ..........................................$12,218.83
riasu” sergantį asmenį — kaip pasakyti apie lietuvius Kai-ku
N. W. Mut. Life Insurance Co., nuošimtis 240.28
21.
Dombrauskiutė,
K. pas Mį
atsargus
ir
neįpulkapgavykų
Nuo 1910 m. atliko: .............................. 3,884.22
va tamsta sergi reumatizmu, tad rie stengiasi kiek galėdami šva
{andidatėms
Scrantone
.......
.....
..............
.
100.00
75 001 Vienuolyno statymui paskolinta .......... 17,000.00 Mickų, Blissville, N. Y.
išsigydyg pirma reumatizmą, o rumo laikyties, bet yra daug 1 rankosna. —
Abelnos taksos ...........................................
Bostone
randasi
du
lietuvių
gy

161 75 Kapelianijos statymui paskola ................. 5,000.00 22. Grubdaitis, M. pas Petrąį
tada nors laikiniai galėsi pasi- tokių, kurie visai apie jį ne
Assessment’as už sewer’ą ..............
Newark, N. J.
dytoju
kreipkies
bent
pas
kurį,
nors tiesa jie mėg
liuosuoti nuo tos ligos. Liga paiso,
Kndidačių
užlaikymui
Scrantone
..........
435.00
23. Bajonukė, O. pas A. Bg*
o jie, jei patįs neapsiims, tai nu195 qq | _____ Viso 1911 m. inėjo ................. $38,103.05
vienok nėra limpanti ar užkre sta pasirėdyti. Tokie žmonės
Stock Yards Savings Bank, nuošimtis
jonį, Blissville, N. Y.
čiama. Vėlytina, kad atsigultu pasipuošia šilkais, bet kad ant| rodys specijalistą sąžiningą odos Kandidačių užlaikymas Scrantone ...
42,j.001
... ..
....
24. Kulikauskas, J. pas bre%
Išlaidos 1911 m.:
me! ligonbutyje ir ten neabejo- jų stovi purvai, tai jie nemato,. ligų gydytoją.
Kandidačių užlaikymas Scrantone .......... 425.00
Chieago,
III.
430 001 Efting už Vienuol žemės planą ........... . $ 50.00
Kandidačių užlaikymas Scrantone
25.
Butkevičius, J. pas R. Stefa
88 50 Continen. & Commer Trust & Sav. Nuoš. 175.00
Koplyčiai daiktai ........ ,......... ..
474 00 Associated Furnit. Co., už daiktus.........
977.74 pankevičių (laivas Patricia)
BLOGI KŪDIKIO PAPROČIAI.
I tus, jis mano, kad viskas jam priguli ir neturi Kandidačių užlaikymas Ccrantone
26. Aidukevičius, Dom. paa brt*>
mažiausios nuovokos apie nuosavybę. Jis įsiki
100 00 Gas & Electric Fixture Co. ............. .....
100.00
Jei kas, tobulesnis, neg mes nuskristų nuo ki bęs laiko tą daiktą, kuris jam patinka ir neturi Beekley už Blackboards
lj, AVaterbury, Conn.
Parėdai koplyčiai
’’ 113.75 Kandidačių užlaikymui Scrantone .......... : 485.00 27. Ramkauskas, J. pas J. Krifc
tos planetos, ir nuvožtų mūsų namų stogą, iškel
..v
w
350.00
20041 1™
Chamberlaine
AVeather strips
mažiausio
protavimo,
bet
tik
spėką.
Jis
stumdo,
damas eikštėn mūsų šeimynišką gyvenimą, ypa
N. W. Mut. Life Insurance Co., nuošimtis
čiuną, Elizabeth, N. J.
kamuoja ir lamdo gyvuolius ir savo mimikoje iš
65.65
546.69 A. Kasmauskui už daiktus
.«
tingai gi, kaip mūsų motinos auklėja savo kūdi reiškia visą nuožmaus, laukinio žmogaus būdą, ku Kandidačių užlaikymas Scrantone
28. Šelniukė, Ona pas eeeezjį
235.68
50.00 St. Ostrowski’ui už tvorą, šėpas
Arrow eleetr. Condnctors .
.........«
kius ir vaikus, tai jis patėmytų vienvalinį moti
Brooklyn, N. Y.
ris kada tai tūkstančiai metų atgal, nors ir buvo Gas & Electir. fixthres ........... .............
512.00
100.00 Kandidačių užlaikymui Scrantone
nos judėjimą, tai pakeliant, tai padedant, tai vy29. Šilą F. pas N. Nakutį, Bes<t
Durand
&
Kasper
už
daiktus
tvirtas ir pilnai kūniškai išsivystęs, vienok ne Darbininkams • •,
94.60
63.00
..... ..?•
niojant, tai nešiojant, tai kemšant tiems mažutė
hester,
N. Y.
s
buvo išsilavinęs mandagume, švarume, doroje, pa Kandidačių užlaikjttittl Scrantone
537.00 Bramhall Range Co., už pečių *.r.....« 130.00
liams "buruikėn maistą.
30.
Barisas,
Zig.
pas
dėdę
Lenk
togume ir artimo meilėj."
,
Už tvorą aplink Vienuolyno žemę
500.00 Jos. Molitor architektas ......... .............. ; 390.00 rence, Mass.
' Daug sykių jie pamatytų, kad be jokio ma
O vienok ši maža, minkšta balta esybė yra
General Taxes ........ ............ ...........
154.76
31. Pūras, K. pas brolį,
tomai reikalo pakelia jį nuo aslos, kada jis sau tai meili, taip limpanti prie mūsų širdies savo ne M. F. Ryan Insur prem. & loan espenses 1,188,25
Special
assessments
...................................
179.56
Van Etten Bros (Masonry)
• e.e 5,000.00
ramiai šliaužioja, ir kada jis prišliaužęs prie ko
Mass.
2,500.00 Taksos ir assessm. už' 2 lotu Kapel. .. ..8.63 32. Šutras, VI. pas dėdę, SBbm
kio daikto ir jau, jau savo mažytę rankelę sie pajėgumu ir jos norai ir geiduliai yra taip juo Garden City Iron Works .
1••
• ••
kingi, jog daugelis motinų iš džiaugsmo surinka Wm. Schick (Cut Stone) ...............
6.10
800.00 Commenwelth Edison Co., už šviesą .....
nandoah, Pa.
kia nusitverti, tai motina capt ir atitraukia; tai
Barley
&
Co.,
už
daiktus
.........................
,
43.30
“O, kad aš tik galėčiau visada tokiuo jį palaikyti, Jos. Strnad &Son Carpentry
500.00
33. Grigaitienė, Ona pas dedu
vėl pagriebia į glėbį, bučiuos, sups ir supuos, tai
kaip jis kad dabar yra su visa jo nekaltybė ir M. F. Ryan Insur. premium ............. ...
300.00 Shenadoah, Pa.
180.00 Vienuolyno reikalams ................
vėl atsigrįžus muš, purtina, ar trukters.
200.00 34. Bočius, J. pas vyrą, Bros*
Van Etten Bros.
.................... .............. . 2,000.00 St. Ostroivski už tavorą ...........
■ Tas mūsų įsivaizdintos tobulos esybės, gali saldumu. ’ ’
44.20 klyn, N. Y.
Nežiūrint to, kaip matina džiaugtųsi savo kū Jos. Strnad & Son ......................... . ..... 2,000.00 Bramhall Range Co., už daiktus
paklausti viena kitos, taip kaip mes, krūvon su
Darbininkams
................................
42.00 35. Stankis, Dom. pas A. R*»
200.00
ėję ir tėmydami kokį mums nesuprantamą daik dikiu, jo visomis įgimtomis ir neištobulintomis White City Electric Co.
Marshalfield
&
Co.,
už
daiktus
...............
.
293.50
ypatybėmis, vienok ji didžiai nusimena ir išsigąsta Garden City Iron AVorks ..............; 1,000.00
zėną, Nashua, N. H.
tą klausiame, ką tai reiškia?- TečiaH ne maža
470.00 American Seating Co., už sėd. mokyk. . ,x 268.50 36. Dankaitė, Bar. pas br«Q
tos esybės nusistebėtų, jei joms būtų pra- jei ji pastebi, kad jos kūdikis per ilgai esti kūdi Wm. Sehrick ................ .......... . . . . w.
Kandidačių užlaikymui Scrantone
450.00 Kensington, III.
rad šitas bruzdėjimas yra tai pradžia kio stovyje (fazoje). Jei jis negal išmokti kai Van Etten Bros ..................1,500.00
D.
Van
AVyngardan,
daiktai
.................
.
47.10
tykios augščiausiai išsitobulinusio žmogaus, nes kurių ženklų, jei įstieptomis (įsmeigtomis) apva Van Etten Bros ........•........... .............. 1,500.00
John P. Daleiden, daiktai koplyčion .....
90.66
lainėmis
akutėmis
žiūri
į
daiktą
ir
jo
nesupranta
Rugsėjo.
M. F. Ryan Comm. & insur premium ,..229.00
čia yra žmogaus šeimyna, ir pirmutinė mokykla,
AV. M. St. Claire & Co.r AiVindow-Sh“ades . ,■ 156.28
jei jis nemėgina atsistoti ir pradėti vaikščioti ant Jas. J. Barrett (Plumbing)
1.
Varniutė,
Anast. pas sesssf.
,,x 1,000.00
kurioje kūdikis yra tobulinamas ir priverčiamas
Ch. Rudolph (Painting) ............. ........... .
126.50
savo kojalių, arba nemėgina pradėti kalbėti, kada Garden City Iron Works . ...........300.00
Brooklyn, N. Y.
išsižadėti prigimto gyvulio instinkto ir tapti ci
American Seating Co., už sėd. Koplyč.
150.00 2. Savickiutė, Teo. pas Ag. M*,
vilizuotu žmogumi. Tada toji esybė gal savęs pa kiti kūdikiai jo amžiaus jau šį-tą veblioja; ji tuo H. AiVold & Co., (Cement work) ...-.. ...« 875.00
1 OOO OO I Vienu0lyQ0 užlaikymui ............. ................ 100.00 taitį (laivas Pres. Grant)
klaustų — kiek tokiame asmenyje pasilieka gy met jaučia, kad kas nors su jos kūdikiu yra ne Van Etten Bros......... ..........
’aaa nn I NMut- Life Ins- Go., nuošimtis .
750.00 3. Kleiša, D. pas K. Kleišą, W«r»
vuliškumo ir kiek atsiranda tobulumo, kada jis gerai.
Ch. Rudolph (Painter)
i•••
Arrow
Electric
Cončhictor
Co.
................
182.00 cester, Mass.
Net ir tada, kada kūdikis yra labai gerai iš M. F. Ryan Ins. prem. comm., & exp.
užauga į žmogų? Galvasukis ne mažas! Jei mes
■įca0 00|J- p- Daleiden, daiktai
........................ .
24.25 4. Reklaičiutė, Al. pas Z. Zuhrįp
daleisime, kad tos esybės yra įsikūnijusios asme sivystęs ir sąmoningas, ilgai užsilikęs vienas koks I. H. Olson (Heating)
’
'
Brtimhtill
Range
Co.,
daiktai
......................
6.45
Connerton, Pa.
200.00 The New AVorld Church goods ..............
nyse D-ro Freud iš Vienos ir D-rų Jung ir Bleųder paprotis, paveikslan idiališka išvaizda — tai ir ta White City Electric Co. ;.................... ..:
12.39
5. Bekšą, J. pas brolį, So. OmsK
iš Šveiearijos, kurie pirmutiniai nuvertė tą stogą da motinos širdį drebins ir mirtinai skaudins ir, Sykes Steel Roofing Co., ............. .......... . 1,888.00 St. Ostroivski, už tavorą
100.00 ha, Nebr.
kada
jos
visos
pajėgos
bemokinant
išsisemia
ir
Kandidačių užlaikymas Scrantone ,....
682.541 įį™ ”M“a‘rį
'^^3
ir žvilgterėjo aiškiai matoman vidun klausdami:
50.90
6. Sitkus, A. pas Ig. MamK*#
“Ką tai ženklina kūdikio proto išsilavinimui vi mušimas negelbsti, tai paprastai ji kreipias į gy
Contin.
&
Commer.
Tr.
&
Sav.
Bank
nuoš.
195.00
dytoją ir jieško jo patarimo, neretai vienok pa
Detroit, Mich.
$34,871.22 A
‘ . *------------- ---- Visoj
si jo natūraliai pasijudinimai ir papročiai?“
’
Į Associated Furnit. Co.............................. .
16.30 7. Šilis, J. pas J. Tenterį Clsv*.
tenkinančios
pasekmės
negauna,
vien
dėlto,
kac
Šiądien mes jau žinom tikrai, kad protas taipGas & Electric Fixtur. Co...................... .
87.70 land, O.
Ineigų buvo
3,837,88
pat vystosi ir tobulinasi, kaip ir mūsų kūnas. tai yra kūdikio nenormalia apsigimimas arba kac
St.
Marcinkevičiui
už
anglius
..
..............
100.00 8. Šiligaitė, A. pas A.
Proto tobulinimą pirmiausiai atlieka motina ir kū per vėlai kreipiasi į gydytoją, kada reikalinga
Nuo seniau liko
4,917.59
A.
Kasmauskiui
uš
stalą
...............
............
15.00 vičienė, Chieago, III.
j didelio pasišventimo ir darbo, idant tą užvilkintą
dikio auklėtojos.
Paskolos užtraukta ,
30.000.00
AiVhite
City
EI.
Co.,
Gas
&
Elect.
Fixt.
Co
7.25
9. Ulaševičius, A. pas sūi
Jos viėnvaliniai taiso kūdikio veikmes — vei kiberį pataisyti — o tam pataisyti motina neturi
Vienuolyno
užlaikymui
........................
140.00
nei
kantrumo
nei
pinigų,
nei
tinkamų
apystovų.
Scranton, Pa.
kimas, tai sulaikydamos kūdikį nuo kokio daik
Viso ineigų $38,755,47
Kandidačių užlaikymui Scrantone ...........
327.60
10. Pauža, M. pas dėdę Csn
to, tai paduodamos kokius daiktus ir tuo kūdikį
Vienok labai retame atsitikime, negalime pa
Sykiu:
Rev. J. Green už suteiktą patarnavimą .. ..
50.00 ron City, Colo.
gelbėti
ir
tai
tik
tada,
kada
tvirtai
susirišę
su
šei

masina tam tikrų naudingų papročių, taip kad jo
450.00 11. Grudinskienė, O. pas vyi
į■
1 /
natūraliai palinkimai, tampa išpalengvo išdildyti mynos istorija ne vienas, bet keletas įgimtų ypa
Išlaidų. $34,871.22 paprato gtatuary ę0............................ ............. 57.8Q
Garbiu, Pa.
ir užmiršti ir niekad jau negrįžta, išskyrus sapną tybių, k. a. beprotystė, minkštaprotystė ar alkor . "
Associated Furniture Co.......................... .
466.68 12. Morilis, Jieva pas vyr»
lizmas
ir
kada
motina
yra
per
daug
rūpestinga,
miego laike, arba protui susirgus — žodžiu, tik
Atlieka $3,884.25 contįn & Com. Tr. & Sav. Bank, nuošim. 175.00
tada kada protas nustoja valdžios.
tėmydatna mažas kūdikio ydas.
Be to 1910 m. 12 d. įi;P°8/;P%^n"į^|The New Wolrd Church S°od8................
21.00 Garbon, Pa.
13. Morilis, Ig. pas vyrą, Eli
Čia aš nemanau ir mažiausio noro neturiu be- dapirkta dar 5 akeriai žemės už $7,00.00. Pinigai
Nuo pirmos dienos užgimimo iki trijų ar ke(Toliaus bus).
beth
N. J.
tūrių amžiaus kūdikio veikmės ir papročiai gim- reikalingai gązdinti motinų, bet tik noriu nurody- buvo paskolinti Continental & Commercial Trust
14.
Sokolovską, Ag. pas M. K
do mumyse tokį sujudinantį jausmą, kada mes į ti keletą natūralių palinkimų visų mažų kūdi & Saving Bank’e, Chicagoje.
raitį,
Brooklyn,
N. Y.
juos žiūrime, jog ir geriausia teatre vaidinimas kių, kurie, laikui bėgant, gali pereiti, į blogą inpro15. Piktalis, Stef. pasM.
neatvaidins to, ką mes matome, nes čia mes iš- tį, kuris, vėlesniame laike galėtų išaugti į didelį
Inaigoa 1911 m.:
JAUNIMUI.
tį,
Brooklyn, N. Y.
kiberį
jų
nervų
sistemoje.
tikrųją matome savomis akimis ką parodo žmo
Kun. Fr. Valaitis ...................... ................ $ 35.001
Jaunime,
jaunime,
tu mūsų viltis,
16.
Piktalis, Bol. pas vyv<R
gaus vystymosi per šimtų-šimtmečius.
Pradėsiu su mažos svarbos dalykais, kurie te Kun. A. Ežerskis................................
50.00
Nuo tavęs priklauso tautos ateitis.
Worcester, Mass.
Mes matome jį griebiant daiktus su savo ma čiau vėlesniame laike veda prie blogų pasekmių: Kun. V. Bukaveckas ................................. 100.00
Tu
tautinio
kūno,
tai
tikra
širdis.
17. Piktalis. Bro. pas tėvą, Wa»žais pirščiukais. Mes galim išmėginti jo prigi 1) Šlapinimas lovoje; 2) Valgimas purvų, — skre- Kun.P. Saurusaitis ......... ........................... - 25.00
Jei
tu
būsi
gyvas,
tėvynė
atgis.
cester,
Mass.
mimo inprotį, indėdami savo pirštus į tik ką gi tenų; 3) Naktinės Šmėklos, arba bijojimas miego ICun. NI. ICrusas ,,,.««•••••••••••••••• •• 50.00Į
Lietuvos jaunime, jos mieli vaikai,
18. Saikas, Anelė, pas kraR
musio kūdikio rankytę; tie piršteliai kabos ū»ū- ti; 4) Čiulpimas pirštų, ar čiupiko; 5) Patža- Kun. V. Lietuvininkas ............................. . 50.00
Tave
nors
išblaškė
likimo
laikai,
Maywood,
N. J.
aų ranką įsitvėrę. Mes tėmysime, kada jis, be gystė; 6) Krūpčiojimas — sudrebėjimas—mėšlungis. Kun. K. Skrfpka ................ . ................ .
25.00
Močiutei
gi
kviečiant
suvienys
darbai,
19.
Noreika,
A. pas brolį Mfc
augdamas, mėgindamas vaikščioti pavartoja savo
Kada vienas iš tų inpročių pasidaro papročiu Iš WestviUe, III.............................................. 101.43
Brook, N. Y.
O veikiant iš vieno netarpsta vargai
rankas ir kojas, pradėdamas nuo rėpliojimo vi tai labai sunku esti jį pamesti ir užmiršti. Kada Kun. A. Jusaitis ........................................... 25.001
20. Pampas, Ben. pas J. Ns*4.
Tik
dora
vienybė
tevienyja
mus,
somis keturiomis baigdamas ant kojėlių.
Mes sumani motina supras ką ženklina šitokie inpročiai Iš Lawrence, Nlass.
40
Anderporf,
Pa.
Jei
norim,
kad
būtų
buvimas
ramus.
matome, kada jis pradeda tėmyti, ažytės inspy- ir prie kokių galutinių pasekmių gali privesti jos Kun. N. J. Petkus .............................
50.001
21 Senonickis, Anas. pas P. Hū
Tai Kristus tešviečia didžius ir mažus,
ręs ■* vienan
daiktan žiūrėti. Mes matome, kada kūdikį, jei nebus laiku mėginama jų sustabdyti, Kun. V. Vizgirda.................................
100.00
Lf
mokaitį,
Brooklyn, N. Y.
Nes
sekant
Jo
mokslą
nei
vienas
nežus,
iramoksta valgyti ir vietoje vartojimo savo tada ji padės kūdikiui pamiršti inprotį. Tik su Iš AVaterbury, Conn............................
61.00
Kaip
rodos,
kad
žėri
žmogus
gražumų,
22.
Mazuraitis,
J. pas brolį
tią pirštelių pradeda vartoti šaukštą,
mani ir pasišventus motina — palygindama am Iš Visų Šventų parapijos, Cihcago............. 174.00
ry, Ind.
Jei siela jo skarsti, jo veide ramu.
fi pradžios išreikšdamas ar tai linksmumą ar žių kitų normalinių kūdikių, kurie savaimi pa Kun. T. Žilinskas .............................................
25.00 j
23. Vičaitis, Julė pas P.
Taip
tavo
veikimas
grožybę
įgys.
jis čiauškia, šaukia ir nesigėdija savo nuo- miršta inprotį ir pasistengdama iš visų pajėgų Iš Pittston, Pa........................................
43.00
ką,
Neįtark, N. J.
Jei
tikrasai
mokslas
bus
tau
kelvedy!.
ir savo visų natūralių veikmių (funkcijų, gali gelbėti savo kūdikį, žinoma; su gydytojaus pa Kun. A. Skripka........ ...............................
.50.00 Į
(Toliau bus).
Kun. V. Dargia .................................... .
100.001
paaiaugėjęs, jis muša, drasko, naikina daik- tarimu.
^Toliau bus).

Sveikatos Skyrius,

r

;BotO' (jiTeTeb?, 23,

DRAUGAS
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TEATRĄ RENGIATE?
Ieškau švogerio Stanislavo Pa“DRAUGO” AGENTAI.
Paduodame čionai surašą tnu
čiulio, 23 m. amžiaus.' Metai at
Jeigu rengsite teatgal jis gyveno Philadelphia, Pa.,
, ŽOLINIAI VAISTAI.
rv, reikes tam tikrų ų laikraščio agentų, pas ku
iš ten išvažiavo į kitų miestų.
draupanų. Drapanos riuoa gerb. “Draugo” skaityto
GERBIAMIEJI KNYGYNŲ
Gerai yra žinoma, kad visose Paeina iš Kauno gub. Sevedžiaus
pirkti atsieina, labai jai bei prenumeratoriai gali už
svieto dalyse yra renkamos įvai vai., Daugėliškiu kaimos. Jei
SAVININKAI!
brangiai. Dėltogi na sisakyti “Draugą” arba atnauNuoširdžiai atsiųsti meldžiu sa rios žolės ir iš jų taisomi viso cųs apie jį žinote meldžiu pra riu pranešti, kad aš esu atstu iinti prenumeratą.
kioms ligoms vaistai. Kaimų nešti šiuo adresu.
vus katalogus šiuo adresu:
vas:
Hooker-Howe Costume
CHICAGO, ILL.
žmonės
pirmiausiai sužinojo tas
Stanislavas Ivanauskas,
Kl. J. Navickas,
Kun. Ambroaaitis,
2323 W. 23 PI.
Co.
Kurie
rendaVoja
visokius
tam
žoles ir jie labai sumaniai jas >13 Loomis St.,
Drazdauskas, Juozas 10806 Wabash avė. I
Rockford, III.
117 Varick St., New York, City.
tikusios drapanos ir kittokiae Galmiaas, Dominikas 6004 8. State st. j
vartoja. Medicinos mokslas per
Vincas
3252 S. Halsted st.
žiūrėjo tas žoles ir bandė sutai Paieškau savo dviejų brolių, Domi daiktus dėl teatru, balių, parodu, Jučas,
Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė., I
ninko ir Jono Baltrušaičių. Pirmiau šokiu t t. Su visais tam pana Kun. A. Petraitis,
8801 Saginan avė.
syti jas taip1, kad padaryti nau gyveno
Indiana Harbor, Ind., o dabar
ST. CHARLES, ILL.
Simutis,
Leonardas,
717 W. 18th st.
šiais
reikalais
kreipkities
prie
dingais vaistais. Tokie vaistai nežinau kur randasi. Vienas jau 15
Gaižauskas,
V.
10759
Michigan avė. |
metų,
o
kitas
11
m.
kaip
Amerikoj.
Nedėlioj, 29 kovo ir penyeioj yra Trinerio Karčiojo Vyno Ame Turiu svarbu reikalų ir noru su jais savo tautiečio, kuris geriau su
BROOKLYN, N. T.
3 d. balandžio vietinėje Šv. Pet rikoniškas Elixiras, kuris suside susižinoti. Jie patįs ar kas kitas at pras ir išpildys tamistų norus
Balauskas, Matas
119 Grand st.
siliepkite
šiuo
adresu
:
Kataliogų
prisiųnčiame
dykai.
riko bažnyčioje bus lietuvis ku da iš žolių ir raudonojo Vyno.
Juozapavičius, Baltras
222 Berry st. I
Boleslavas Baltrušaitis,
Kvedaras, Antanas
213 So. 4th st. |
nigas Taškunas, kuris klausys Tos žolės yra patirtos labai nau 1838 W. 46th st.,
Chicago, III.
JONAS J.
RAMANAUSKAS,
išpažinties ir atlikinės kitus dva dingos, vidurių užkietėjime, Skil 12—13
NEWARK, N. J.
P. O. Box 58, Montello, Mass Brazauskas, J.
202 Jefferaon st. |
vio ir vidurių silpnume, ir kū
riškas lietuviu reikalus.
Jucys, Petras
105 Warwick st.
no tvirtumo sumažėjime. Raudo
Leščinskas, Walter 196 New York avė. |
RAČIŪNO KELIONE PO
nasis vynas yra naturalis vaistas.
“DRAUGO” SPAUSTUVĖJE
LIETUVĄ.
CAMBRTDGE, MASS.
Aptiekose:
Jos.
Triner
Manufac
GAUNAMOS SEKANČIOS
Baranauskas, A.
49 Union st. |
Quito pietų Amerikoj, yra vie
Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės
Vaisauskas, Antanas
28 School st.
KNYGOS:
ninteliu miestu
visame sviete, turer, 1333—1339 So. Ashland Lietuvos! Lietuva judomuose paavė.,
Chicago,
III.
Nugaros
ir
kru

WATERBURY, CONN.
kuris stovi ant žemės aąuatoriaus.
Pablolė arba Bažnyčia katakumbose
veksluose jau Amerikoje. Pir t. Parašė
866 Bank st. I
tinės
skaudėjimai
yra
greitai
pa

Buškus, Boleslavas
Kardinolas
Wisemaa,
Verte
Tame mieste saulė teka ir leidžias
mu
kartu
Lietuvos
judėjimas
gy

Vytautas.
Labai
graži
apytaka
ii
lengvinami trinant skaudžiausias
WORCESTER, MASS.
6 vai. per ištisus metus.
pirmutinių krikMionybės amžių.
vuose paveiksluose mūsų histori- Kaina
vietas su Trinerio Linimentu.
21.0» čižauskas, Jonas
•
13 Warverly st.
joj. Nepamirškit ateiti ant šio 2. Oliveris Tvistas. Parašė Charles Paltanavičius, M.,
15 Milbury, St.
Australijoj yra tvora 1200 angliperstatymo, pažvelgti į savo gim Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra
BATAVIA, ILL.
jO8 mylių ilgio.
29 kovo 1914 metų atsibus tinį kraštų, kurį apleidot. Nekar tai labai graži ir interesinga apy
Kun. Course, Robert
106-os kuopos New Ydrko S. L. tų apgailaujant mūsų paliktos saka. Kiekvienas norintis smagiai
EKETES, N. H.
R. K. A. susirinkimas; prasidės Tėvynės. Daugumas sako: “trok ir naudingai praleist laiką, nesigai
lės
pasipirkęs
iią
knygą.
520
pu

Babovičius,
V.
16 Myrtle st.
tuoj po pamokslu, bažnytinėje sa šta mano širdis dar kartų Lietu
CICERO, ILL.
slapių.
Kaina .................... $1.00
Įėję. Bus svarstoma daugelis vų pamatyt”/...
Kun. A. Ežerskis,
1506 S. 49th Ct. ]
3 Kodėl neini įžpatlntles? Paraše kuu
Vincentui Dainiui Pavardžių svarbių klausimų — sąnariai, pa
KENO8HA,
WIS.
▲loynius
J.
Warol,
J
D.
Vertė
tau
Pamatę prieš savo akis vaizdų,
V. D.
Dideliai naudinga knyga Kun. Gadeikis. J. A. 65 Milwaukee avė. |
neišduodame.
sistengkite atsilankyti.
perstatantį Lietuvoje gyvenan Sumuša visus bedievių argumentu/
MASPETH N. Y.
Mykolui Bapotaičiui, Pitts' Pirmin. K. J. Navickas. čius mūsų likusius brolius ir sesu prieš išpažintį. Reikalinga paniekai Gražulis, Jurgis
88 Clinton avė. |
tyti
kiekvienam
Amerikoje
gyvenat
hurgh’e. Del tų maldelių Tam
tes bei senelius, pamiršim savo Šiam lietuviui. Kaina
SILVER
CREEK,
PA.
25c
stai geriausia bus kreipties Į vePARDAVIMUI geležinių dai kartųjį kasdieninį gyvenimą ir 4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa Gudaitis, Antanas
veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Len
tiuį klebonų.
LAWELL, MASS.
užžibės ant veido kiškai
ktų ir maliavų krautuvė labai ge nevienam
parašė Karvatova Vertė A Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st.
Pijus Kaukas. Pasiuntėme S. roj tarp lietuvių, lenkų, čekų ir džiaugsmo spindulys.
Vėgėlė.
Eiles sudėjo A. Žalvarnis
LOVVELL, MASS.
tinka scenai Kaina
15c
L. R. K. A. raštininkui. Nuo kitų tautų apgyventoje vietoje
Paveikslus rodant aš pats apie 5. Labai
Užkrečiamųjų—limpamąją ligų ižai Kun. Jakaitis, A.
94 Bradford st.
jo laukite atsakymo.
101, Oak st. I
Savininkas išvažiuoja iš Chica juos publikai ir aiškysiu. Pa plėtojimo budai lr kova su jeml» Ramanauskas, A.
40 Cantillion st. j
Portlandiečiui.
Tamstai eilės gos. Atšišaukite šiuo adresu: veikslus rodys gabus mašinos ope Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyg* Skusevieia, Tarnas
reikalinga kiekvienam šeimininkui
nesseka rašyt. Būtų gera kad
MONTELLO, MASS.
ratorius p. J. M. Danielius, kuris Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
Antanas Mikalauskas,
Juška, Vincas
129 Melrose st. |
ti
nuo
daugelio
ligų.
Kaina
15<
rašytumei žinutes iš vietinių lie 1660 W. 47th St.,
Chicago, III. ilgą laiką prie to praktikavosi. t. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
NORWOOD, MASS.
tuvių gyvenimo. Žinutės laik
Apart šių vaizdelių bus persta brio įduotas tautų kongresui Londo Pieža, Jonas
568 Pleasant st. Į
raščiui reikalingesnės neg eilės.
tyta visoki vasaros laukų darbai ne. Labai įdomi knygutė Pelną/ Jarusevičia, Jonas 1048 Washington st. |
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
Blaivybės Mylėtojui Klaida
BOSTON, MASS.
Reikalinga lietuviškos kalbos Lietuvoje.
maejos Biurui -Paryžiuje. I Dalis.
261 Broadway
Valiukonis, Petras
nėra taip svarbi, kaip tamsta ma mokytoja. Norinčioji tą vietų
10c. švagždys, Leonas
261 Broadway
Seredos ir Ketvergo vaka Kama • • •. ■ •'fjit*** -.. • • • • •
nai. Kaip kada rašysite straip- užimti turi būti pabaigusi kokių rais, Kovo 25-26 Frank & Jonas II Dalis
248 4th st.
10c. Mikalauskas, Povilas
snelį apie blaivybę, galėsite ati nors vidutinę arba augštesnę mo svetainėje 23 av'e., ir Lake St. 1. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
ELIZABETH, N. J.
taisyti. Dabar atitaisynėti ne kyklą ir gerai mokėti lietuviš Melrose Park, III. Parengė S.L.A. delis. Lenkiškai parašė Kazimiert Steponavičius, Jonas 214 Ripley Place |
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė.
Tinka
MD.
paranku. Netilps.
kai. Mokinti reikės tik lietuvių 25 kuopa. Įžanga 35, 25 vaikams blaivininkų rengiamiemsiems vaka PautieninsBALTIMORE,
Juozas
722 Lezinton st Į
rams.
Kaina
10a
žiogui. Netilps. Nenorime dėl įkalbos, — anglų mokina seseris.
NEW YORK, N. Y.
0 c.
B. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
mažmožių į ginčus eiti. Parašy
Kun. N. J. Petkus,
Navickas, Jonas
32 Dominick st. |
engali
apsieiti,
jei
mokini
vai

kizmo
Subatos ir Nedėlios vaka
kų poterių. Kaina
10a
kite kų nors be piktumo — mie 259 North 5th St. Brooklyn, N. Y.
BRIDGEPORT, conn.
rais, Kovo 28-29 Šv. Ant. parapi 9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją pa- Saučūnas, Jonas
.41 Johnson st.
lu noru talpinsime.
jos svetainėje 15th St. ir 49 Conrt minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
HARTFORD,
CONN.
P. M. Talpindami kito mūsų
Kazimiero. Kapucino, pamoka
Kneizis Antanas
Ieškau savo brolio Juozo Sta Jicero, I1L Parengė S. L. A. 194 Tėvo
41 Capital avė.
lų.
Aitą
knygutė
labai
reikalinga
Jkorespondento pranešimą apie naičio. Paeina iš Žagarės par. tuopa Įžanga 35, 25 vaikams JOc. visiems, kuria .girdėjo Tėvo Kaži
NEW BRaTAIN, CONN.
lietuvių naujų parapijų. tameta* Šiaulių pav., Kauno gub. Vyras
n&moks'taakfc-Šalna tiktai
Be Ku n. J. žebris,
396 Church
Church’ St. |
TTtarainko it Seredos vaka 10.nderu
Kateklzroasajfle
Alkoholių.
H
panašų aprašymą apleidžiame. aiSgštas, pailgo veido, tamsių
NEW HAVEN, CONN.
rais Kovo 31 ir Bal. 1 “ProsApleidžiame ir žinutės galų, nes plaukų; 4 m. Amerikoj; pirmiau pect Bldg.” svetainėje, 1152 N. Prancūzų kalbos* vertė J. P.. Yra Kamantauskas, Petras, 145 St. John t.s |
tai labai nandnga knygelė, ku
mūsų skaitytojams tai neindo- Chicagoj, dabar girdėjau Mine
PITTBBDBGH, PA.
Ashland avė., Chicago III. Paren rią kiekvienas geras žmogus pri
mu ir nenorime eiti j bereika apolis, Mina. Pats ar kas kitas
Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S.)
valo
perskaityti.
32
pusi.
Kai

gė S. L. A. 2-ras apskritis. Įžan
lingus ginčus.
na ■«•••••■• .«^,«Be.
PHILADELPHIA, PA.
atsišaukite, nes turiu svarbų rei ga 35, 25 vaikams 10 c.
11. Tiesos žodis Socialistams. Pa Miškevicz, J. B. 2135 Sarak st. S. S. |
M. R. Iš tamstos rašinio pada kalų.
Ketvergo ir Pėtničios vaka rašė Kunigas.
PITTSBVRGR, PA.
rėme korespondenciją. Patariame
Aleksandras Stanaitis.
rais Bal. 2-3 M. Meldažio svetai Bita knygutė parodo, kokis yra Abečiunas, P. .V
1910 Carson st.
nerašyti tiek daug, bet trumpai, 2113—137th St, Indiana Harbor,
CONNERTON, PA.
nėje 2242-44 W. 23rd Place, Chi masų soeialistai ir kokias ginklais ka
aiškiai.
rt;i'
Ind cago, Hl. Parengė S. L. A. 2-ras rauja su bažnyčia. Būtinai tari ją Laukonis A. P. O. Box 5 Ssh. County I
W1LKES BARBE, PA
A. D. Labai neaiškiai rašote.
Kaina 10a Kun. Szupšinskas,
apskritis Įžanga 35, 25 vaikams perskaityti190 S. Meade, st. |
Sunku perskaityti. Netilps.
13 Ar Kristus tarėjo brolių ir aoWAVKBOAN, ILL.
10 c.
Ieškau savo dėdės Vinco Skin
Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st. |
Nedėlios ir Panedėlio vaka
Perskaitęs
Hą
knygutę,
gaB
drąsiai
kio. Paeina iš Antupių sodžiaus,
CHICAGO, ILL.
Susiv. Liet. Rymo-Kat. ' Amer. Vilkaviškio par. Suvalkų gub. rais, Bal. 5-6 Apveizdos Dievo pa stot 1 ginčus su bedieviais apis Ma
rapijos svetainėje Union ir 18
Kaina ga J. J. Polekas, 1802 W. 46th St.,
Valdybos antrašai:
Taip-pat ieškau savo tetos Kot- gatvės Chicago, III. perenge S. rijos nekaltybę.
Athol, “
14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
Prezid. — Viktoras Lapinskas, riuos Kaukiutės iš Gudelių so
Jonas
E.
Karosas,
pais
patarimais
apie
pašaukimą
ku

601 W. Mahanoy avė., Mahanoy, džiaus, Vilkaviškio par. Pirma L. A. 129 kuopa Įžanga 35, 25 vai
nigystėn.
Iš anglų kalbos vertė Lithuanian Store
kams 10c.
iCity, Pa.
gyveno Shenandoah, Pa., dabar
kun. P. Saurusaitis. 196 puslapių
INDIANA HARBOR, IND.
Vice-prez. C. J, Krnšinskas, 59 j nežinau kur Jie patįs ar kas
Kaina • • • • • •••••«
»•• 25a
R. B. Yasulis, 3604 Deodar sL,
Ten Eyck st, Brooklyn, N. Y.
15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
kitas lai atsišaukia šiuo antra

’

(c

Apgarsinimai.

Pranešimai.

Redakcijos Atsakymai.

jj

«—458

Main kt,

Edwardsvjlįe,1 šu

iWilkes-Barre, Pa.
Sekr. — J. S. Vasiliauskas, 112

Mrs. Adelė Maurutienė

PADĖKITE ŠTATUI

(Skinkiutė)

N. Greene st., Baltimore, Md.

820 Bank St., Waterbury, Conn.

TAUTOS RAMUS VILNIUJE

Kasos Globėjai» Martynas Kaidzewskis, 2118 W. 20th st., Chi
cago, III., M. Milukas, 3666 Richraond st., Philadelphia, Pa.
Knygius— Kun. S. J. Struckua,
P. 0. Wanamie, Pa.
Dvas. Vadovas — Kun. J. Dum
čius, P. O. Minersville, Pa.
teatras;

Paieškau savo vyro Jono Silinskio.
Paeina ii Kelmės par., Šiaulių pav.,
Kauno gub. Paliko mane vargingame
padėjime.
Ii So. Omaha iivažiavo
sausio mėn. šių metų.
Kas suteikt
apie jį teisingą žinią gaus 5 dol.
Josepha fiilinskienė,
3214 K. st.,
So. Omaha, Nebr
11—12—13.

Aukas priima musų redak

5*1
“Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA ir GERIAUSIA

Greitai atlieka {vairių {vairiausius darbus

Dar nevėlu užsisakyti velykinei kviteles.
-Spauzdiname parapijų atskaitas----

Spaudine

pigiai

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

Adresuokite

“DRAUGAS”

18OO We«t4Oth St.

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
(Litovskoje Nauinoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuanla.

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

Chioago, IU

Kis ketina grĮhl Į Ltitiią irti nori >tllrt>iw pinigus
giri! patlditl, raskite ir siuskite pinigus iltį o adresu:

“Broliai Vailokaičiai Ir Co.”
Kaune, Rusįja-Eietuva
Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras
kvitas-veksenus su knygutėmis ir atsako
už piniguA visu savo turtu.
Reikia gerai įsltėnjtl eis barbės dalykas, kad
....... —

|‘.r

Visi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t. t.
Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigą
niekad negali pražūti.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 nib. nuo klekileno šimto nib.
Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; 2), nebus baimės kad pinigai
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; 3). prisidės! savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti j Lietuvą lr pirkti
■au vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Busija

y

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI
gerą, gražų ir labai suprantamą,
visur Lietuvoje skaitomą

ir gerai žinomą

tautišką savaitinį laikraštį

“AUŠRĄ”
Nuo Naują Mėtų “Aušra” eina kas savaitė.
“AUŠRA” atsieina: metams tik 2rb. 50 k. Vienam nu
meriui pardav. 5 kap.
į
Užsienyje: 3 r. 50 k., pusei metu. 1 r, 75 k. 3 mėn. 85 k.
“AUŠRA” vedama kat.-tautiškoj dvasioj. “AUŠROJE”
skaitytojai ras daug gerų pasiskaitymų ir žinių. Visokie at tu
sitikimai Lietuvoje, Rusijoje ir visam pasaulyje plačiai ir
greitai aprašomi. Nė vienam laikraštyje skaitytojai neras
tiek žinių iš Vilniaus gubernijos lietuvių gyvenimo, kaip
“AUŠROJE”. Bet ir iš visos Lietuvos dėsime žinių, kad visi
skaitytojai turėtų sau artimo krašto atbalsį.
“AUŠRA” turi daug korespondentų-rašytojų netik di
desniuose miestuose, .visur Lietuvoje.
“AUŠRA” rašo labai suprantamai, kad visi lengvai galėtų
skaityti.
:
;
r
“AUŠRA” duoda j»er mėnesį du kartu priedą “MŪS^T
ŪKIS” ir vieną priedą “GYDYTOJAS”, kur rai» spec^dki
tai, tam tikrus mokslus išėję žmonės.
“AUŠRĄ” puoš gražus paveikslėliai (iliustracijos). Kar
tą į mėnesį dėsime gražesnes kun. Brazio parinktas lietuvių
dainas su gaidomis.
į
Taigi visi susipratuaieji lietuviai — ilgainiui neatidedami,
labar užsisakykite kitiems metams “AUŠRĄ” ir kitus pa
ginkite prie to.
Kas nors vieną suras naują skaitytoją, tas jau gerą dar
bą atliks Lietuvai.
“AUŠRA” visuose miestuose ir geruose lietuvių knygy
nuose (knygų magazinuose) galima užsisakyti ir nusipirkti.
Siunčiant pinigus ir rašant “Aušrai” reikia padėti toks
adresas: Vilnius, “Aušros” redakcijai, prie šv. Mikalojaus
bažnyčios.

r

“SPINDULYS”
DVISAVAITIS DVASIŠKAS LIETUVIŲ

LAIKRAŠTIS

SU

PAVEIKSLAIS.

žmonės j»n Reniai lankė drasižko laikraičio, kur galima būtą rasti
žinią ir pamokinimą apie mūsą brangų ir fivontą tikėjimą.
•'Spindulys” aiškina plačiai šventą Kataliką tikėjimą, mokina dorai
gyventi, parodo, ką reiškia visą metą šventės ir Bažnyčios
ceremonijos.
•‘Spindulys” aprašo Šventąją gyvenimus.
"Spindulyje” ras skaitytojai ir žinią, kas dedasi pas mus ir visame
pasaulyje, o ypatingai daug papasakojama, kaa girdėti Kata
liką Bažnyčioje, Ryme ir kitur.
"Spindulys” mokina, kaip reikia branginti savo tėvynė Lietuva,
lietuvią mums Dievo duota kalba.
"Spindulys” duoda dkug kitokią gražią dievobaimingą pasiskaitymą.
Lletąvts-katallkag, užsimokėjęs 1 rub. 50 kap., gaus per visus metus
laikraštį, kur ras daug savo dūšiai maisto.
"Spindulys” užsisakant pačte atsieina 1 rb. 60 k., pusei metą — 80 kap.
Pasižiūrėti siunčiama "Spindulys” dovanai.
Broli-katalike, pabandyk metams užsisakyti "SPINDULĮ”,
tikrai nesigailėsi.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

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

“DRAUGĄ”
visuomenės, politikos [r literatūros savaitinį laikražtį,

kurs yra vienas iš didžiausių ir indomlauslų
Amerikos lietuvių laikraščių.

Gerbiamų klebonų domai

Konstitucijas, plakatus, tikietus,
užkvietimus ir kitokius darbut

cija, arba galite siųsti tiesiog
į Vilnių šiuo adresu:

Brooklyn, N. Y.
Raudonaitis, 840 Grand st.,
OLRVELAND, OHIO.
Knn. J. Halaburda, 1389 E. 31 at
M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. 3znkis, 2118 St. Clair ave^
PHILADBLPHIA, PA.
V. Petinas, 416 N. Marshall st.,
PITT8BURGH, PA.
P. Zaveckas,
425 Panon st,
PITTSTON, PA.
Adresuokite:
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
DRAUGAS PUB. OO.
WILKES-BARRE, PA.
1800 W. 46th st., Chicago, UI. J. Stnlgaitia, 122 S. Meade st,

tai naudinga knyga organizavimui
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus Širdies Broli
jos 132 pusi. Kaina ........ .
25a
16. ApaStalystės Maldos Pamaldos. H
angliško vertė knn. P. Sanrusaitia
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina ....... 5a
Reikalaudami minėtų knygų, pažy
mėkite knygos nnmerj ir vardą, o vi
sada gausite tą, karią norėsite. Agen
tams nnleidžiame didelį nuošimti.

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

“DRAUGAS” yra lietuvią-katalikų darbininkų laikraštis,
“DRAUGAS” gvildoma svarbiausius gyvuosius lietuvių reikalus.
ii DRAUGAS n yra organas didžiausios Amerikos lietuvių orgaaiaaeijos, būtent Amerikos
“Lietuvių Rymo-Kaialikų 8usivieuijiMo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am.
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” r kitų kai-kurių lietuvių organizacijų.
“DRAUGAS” yra vedstmas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatus ir publioistus.
“DRAUGI” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių iž visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.
metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metanu $3.00, pusei
“DRAUGAS”
metų $14M. Norintiems "Draugą” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.
“DRAUGO”

DRAUGAS PUBUSH1NG

C0., 1860 W. 4«th St, Chicago, B

“Visada Jums tamauia”

Lackawanna Trust Company
“Bailias, kariame jusu pinigai nezss”

400 Lackawanna Ąvenue,

Hl
1.1

Scranton, Pa.

Bsnkoa tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taip
pat ir nuo žmonių kurie banką valdo. Mūsą bankos viršininkai ir direk
toriai yra jgadę flnanaistai tr bankininkai, knrie laikomi už tartingiansius ir pašaagiausins piliečius Lackanannoe pavietė,
Mea priimame
priimame padėlius pradedant nno vieno dolerio ir mokama
3 nuoėimtj palūkanų nuo padėjimo dienos.
Mae kasdiena siuaėiame pinigus j visas svieto dalis, Užttkriname
ame, parduodame ir mainome visokius
greitą nusiuntimą. Mes perkas
svetimą šalių pinigus.
Mes pardnSMM.
"oedmke lolvakortee 1j visas ilr ii visą svieto dalią kon»paniju kainomis. Teisingumą užtikriname.
dokumentus
ir užtvirtiname pas
Mea prirengiamo visus legalius
dokui
MU
konaulius. Legalie
dykai.
alls patarimas dvi
Mes samdome tarane kurie šneka lietuviškai lr visus reikalus
galite atlikti jūsų prigimtoje kolboje,
ma nuo 6 vai. vak.
Atvira kasdiene

Skaitykit “Draugą“

IH

TfF

DRAUGAS

T"

Kovo (Mareli), 26, 1914

=

4 -

-A -

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

m

"i

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas

L

Bell

GYDO ĮVAIRIAUSIA* LIGAS

System

3310 SO. HALSTED ST..

CHICAGO, ILLINOIS
•» /♦

LA SALLE & QUINCY STREETS

Pervirszis $250,000.00

Kapitalas $I.IHW,WIO.IIO

NAUJAS

LAIVAS

1PBINCIPALLO ’

TIK $20.00 I EUROPĄ
Eegulariškl plaukimai. Bevielia. Po
vandeniniai Bevieliai Garlaiviai, Pi
gios Geležinkelio kainos t Rusiją
KAJUTA $4J 00
URANIUM STEAMSHLP GO. LTD.
New York .................... 13 Broadnray
Chicago ............. 140 No. Dearborn St.
Philadelphia .... 422 So. 5th Street
Minneapolis ........... 37 So. 3rd Street
ŽEMAUSIOS KAINOS IB EUROPOS

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL

SAVINOS

FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi-

čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių.
Taupinimui $100 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account”, kur sauga užtikrinta.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVI* DENTISTAS
VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

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

Priešai Olševskio Banką.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

D

T. S1MENIENE.
Lietuviška Akušerke

užsakymus,

išsiųzdami daktus

BONA MORS

arba

atsakydami duoti kreditą, ištikiemiems pirkikams.
• Pasteisinimo laiškai dažnai npatenkina įvalios
užgautąjį asmenį.
Bet Long Distance telefono pasišnekėjimaskia būdą pakalbėti, pasitiskinti asmeniškai,
sužvelnina visą dalyką ir esti priimamas pasiaiškimuas.
Pasiteisinimo laiškai dažnai nepatenkina įva
lios užgautąjį asmenį.
suteikia būdą pakalbėti, pasiaiškinti asmeniš
kai, sušvelnina visą dalyką ir esti priimamas
pasiaiškinimas.

Ke

Išdirbėjas

SODALITY

3E

purių,

Kukardų,

Baigu.i mokulą paga Illlnojaus valstijos, teise
Reikale patarnaus dieną ir naktį.

■4534 S. Wood St.

Chicago, III.

Vėliavų, Antspau

dų, Sarpų ir ki
STJAMESCATHEDRAL

tokių tam pana

MONTREAL, CAN.

šių dalykų.
Reikalauk

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Kata

liogo.

3 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A
.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso Luieto, o
prenumerata kaštuoja metams Iii $2.oo;
pusei metų $I.oo. Užrubeiiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5(.
RAŠYK ADRESU:

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

•

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
Official 100

Ar Skaitei Kada Laikražtį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

“LIETUVA”

THE HIBERNIAN
ĮKURTA 1867

M.

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

DEPARTAMENTAS

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

Rašyk adresu:

DARYK DRAUGUS I

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

s SU SAVO PINIGAIS |
!!!SAL1N SU NUSIMINIMU!!! <>J į Padėk savo pinigas . į i£

|j
tt

NEW YORK, N. Y.$

Yra tai labai graži ir interesinga i
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
byle padėlį, kurį jus pade- $
sitė arbų prikalbinsi
savo *
yra atisitraukti nuo knygos. Kiek
draugus padėti.
vienas, norintis smagiai ir naudin
t'
. Bankų yra visados sau
gai praleįsti laiką, lai skaito šią kny
giausia ir geriausia
vietų
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520
laikyti jusų pinigas. Jusų o
ii
pinigai bankoje uždirbs nuo- W
puslapių, o kainuoja
šimti ir darys draugą dėl ’ >
<i
TIKTAI $1.00
D. M. Graham, Frez.
D. F. Guinan, Ižd.

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI ATEI
NANTIEMS 1914 M.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Mahapoy City, Pa.

Didžiausiai Ir labiausiai Lietuvoje skaitomų savaitinį laikraštį
su paveikslais vardu

“Baltinis
prytaikytas lietuvių katalikų šeimynų reikalams,
“Baltinis
plačiai išdėsto visa tai, kas tik gali lietuviui rūpėti,, nes
jisai duoda kas savaitė apie 20 puslapių visokių pasiskaitymų.
“Baltinis” ypatingai stengiasi pakelti Lietuvos ūkį. Prie “BALTI
NIO’’ leidžiamas tam tikras priedas “Artojas” į kurį rašo daug
išėjusių tam tikrus ūkio mokslus žmonių.
“Baltinis” suteikia kiekvienam savo skaitytojui atsakymus į klau
simus ūkio ir teisių (provų) rekaluose visai dovanai.
“Baltinis” labai tinka ir jaunimui, nes visuomet yra skyrius “Vai
nikėlis”, kuriame kiekvienas jaunikaitis randa gražių elių, dainų,
pamokymų, pasiskaitymų, mįslių, galvosūkių, priežodžių ir patarlių.
“Baltinis” leidžia kas savaitė labai gražų vaikams laikraštėlį vardų
“Šaltinėlis’’
“Baltinis” suteikia kas savaitė daug žinių iš Lietuvos ir iš viso
pasaulio.
“Šaltinis” visuomet yra papuoštas gražiais paveikslais. Sulig sa
vo didumo ir gražumo “ŠALTINIS” yra labai pigus laikraštis,
nes atsieina tiktai trįs rubliai metams.
“Baltinis” yra labiausiai Lietuvoje skaitomas ir lietuvių mylimas
laikraštis, nes jisai yra didžiausias ir gražiausias lietuviškas sa
vaitinis laikraštis.
Kas nori tikrai gerų ir naudingų laikraštį turėti, būtinai turi užsisa
kyti “Baltinį”.
Lietuvoje ir visoje Rusijoje 3 rb. Užsisakant pačte, per
U A | kl A knygynus ir šiaip per ingaliotus prenumeratos rinkikus
K AI H A l 3 r^- 13 kaP- Užsieniuose 4 rub.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti šiuo adresu:

s—sssss—ės* i

taip pigios knygos dar nebuvo

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

«

išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes
“VILTIES” dienrašty kiek galima plačiau nušviečiamas
Lietuvos, Rusijos ir užsienių gyvenimas; dienrašty daug greičiau pa
duodama visokių žinių taip iš mūsų, taip iš viso pasaulio gyvenimo. •rt
“VILTIES” dienraštis rūpinasi atstoti lietuviams ligšiol jų
skaitomus lenkų ir rusų dienraščius.
Viltininkų susirinkimo nutarimu “Vilties” leidimo ir reda
gavimo teisės notarialinai jau perleistos Pr. Dovydaičiui, kurs nuo
128 No. ir veda dienraštį.
~ -/
Visų, kurie nori turėti lietuvių dienraštį 1914 m., prašome
išanksto siųsti “Vilčiai” prenumeratą; tuo palengvįsite
admini
stracijai ir ekspedicijai darbą ir padėsite pačiam dienraščio reikalui.
•VILTIES” dienraščio kaina: Rusijoj metams 6 rb., pusmečiui 3 rb,
vienam mėnesiui 55 kap. Užsieniuose: metams 11 rb., pusmečiui 6 rb.,
vienam mėnesiui 1 rub.
“VILTIES” Adresas:

Vilnius, Priglandos g-le Bogodielnyj pereulok No. 4, b. 2.

£

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

Plymouth National

DRAUGAS PUBLISHING CO.
I800 W. 46th Street,
Chicago, III.
Rašyk tuojaus.

Mandagus patarnavimas

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kof ^vslapių, didelio formato ir sut^ Via
svarbiausių žinių iš Am&rikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikai įatams $2, puseej motį $1.
Užsirašyt Xatalikas' galima kiek
viename laii
Pašykite tuojaus, o
gausite viem,
ataliko” numerį pa
matyti veltui.

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

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

<s>

FI pain
-expelle
Regus Pat Off
'49% ALCOHOL I®

[F.AlBlCHTER&Co

Ejį&

g

M. A. Norkūnas
IM MELROSE. ST., MONTELLO, MASS.
LM

O
' * 7' <

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp
tyrojo ir kitokio pieno,

visados imtum

BORDEN’S

MILK

<«

Savaitinis

Laikraštis

•e»ai "it.

j

First National Bank

SAULE”

PUBLIC SOUARE

Jau 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.

Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
resuojant

Wilkes-Barre, Pa.
UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS

$375,000,00

Perviršis ir nepa
dalyta nauda

500,000.00

UI ssdėtaa pinigu »*kr.
nuošimti.
WM. S. Mc LEAN, Fresident,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, UI.
Priimame pinigus | Banką užčCdyjimui nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
j Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų 1 krajų ir iž krajaus, taipgi tikietus ant
gcležiukelių po visą Amerika ir Europą.
Musų Banka iidirba visokius raStus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laiikus. Tik kreipkitės
viržminėtu antrašu.

Telephone 9537 Spring.
LIETUVIAI,

KELIAUK

Išvaro Hkaasmą Reumatizmo, Po- j
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
praralina visus skaudėjimus ir j
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbsvsnfis dėl
Niksterėjimų,
Raišuixf ir Sutrenkimų. Greitas I
gydytojus šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau- Į
čių uždegimą.
Skausmas krutinės. Gydo Galvosskaudj ir Dantų gėlimą..
4—5 lašai į stiklą vandens
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..
Imant į vidų (4 lašus į stiklą
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.
Tik rasai esti pakeliuose kaip
čia matote paveikslėlyje. Baugokiai nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER &C0.
74-80 \VASMINGTON S I.

NEW YORK, N. Y.

KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS

J. Bartašiaus Agentūrą.
visad per

Geo.

LAIVAKORTES parduoda ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių
netik iš New Yorko ir Bostono, bet ir iš visų Amerikos
portų, kaip tai: Philadelphia, Baltimorę, Montreal,
I’ortland ir Halifax.
IŠMAINO pinigus visų viešpatysčių ir išsiunčia pinigus į visas
dalis pasaulio pigiau, negu kiti.
IŠVAŽIUOJANTIEMS į Lietuvą ar kur kitur parūpinant pasportns dėl perėjimo rubežiaus ir atsakančiai prirengiain prie
kelionės.
PA8ITINKAM keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone
ir suteikiam nakvynę keleiviams.
DAVJERNANTIS padarom pigiai ir visokias Rejentališkas popieras, kaip tai: atjieškojimą dalių ir paskolintų ant vekse
lių pinigų, su paliudijimu Konsulo viską atliekam teisin
gai, greitAi ir pigiai.
REIKALAUK laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir kur
nori važiuoti į artimiausią ofisą.
OFISAI mūsų yra parankiausiose New Yorko ir Bostono vietose.
New Yorke mūsų ofisas randasi visai šalę lietuvių baž
nyčios.

PAIN-EXPELLER|

Man pavettua dar

pieną

r Du-kart

Dr. RICHTERIO

Vienatinis Lietavis Išdirbėjai

Bordeno

Preke 50 centu ir $1.00
F. A. PO8ZKOS Aptieks
3121 So. Morgan St.,
Tel. Yards 659
Chicago, III.

Mahanoy City, Pa.
Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

O. N. Postlethwaite,
iždininką*.

bus atlieku artis
tiikai.

stiprina skelpą, sujudina šaknis, plaukus padaro švelnius, blizgančius. Yra geriausias
vaistas nuo pleiskanų (denndruff. Vartojant du ar tris kartus savaitėj sustabdo slinkimą
Plankų. Trlnkie gerai ant skeipo į šaknis kas antra ar trečia diena.

W. D. BOCZKOWSKI — CO.

Šitoji Banka prižiūrame
Suvienytųjų Valstijų vai
džios.
Moka 3 nuošimčiui
nuo sudėtų pinigų. Galinu
susišnekėti lietuviškai.

i

tžUSBBE

kUOLE.

GERIAUSIA PI

pardavime!

Kapltolaa su perviršiu
$165.000.00.

■THLietuviškųjų

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

dienraščiui!

Tokios geros, naudingos ir drauge

BANK.

“ŠALTINIS” Seinai, Suvalkų gub., Russia.

Yiensolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštsonių sty
riu pradinė mokyklų ir augštoji mokykis (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers pnima pas save mergaites moki
nimui ir išasklėjimui. Seminarijoje prie regnleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mozika, paiiymas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
iiuo antrais:
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Šaltinis”

c H i c A g o J E.

Jonas Kmitas

“VILTIES”

t

Liberty Gommercial Ge.

Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Lietuvių Kalbon Vertė

u CITY, r turėsi draugų, ku- *
j ■ ris bus su jumis reikale,
į!
Ši banka dėkuos jums už $

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant
išmokesčio labai puikų Gramafonų
sykiu
su 16 rekordais
(32 kavalkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite
Gerumas musų gramafonų gvaran
tuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus specljališkus rekordus Lietuviškus,
kus Rusiškus ir Mažei-Ruslškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui:

53E. 141h ST.,

CHARLES DICKENS

H MARCHANTS BANKING *
H TRUST CO. MAHANOY |

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c.

Prašome siųsti Prenurtieratą

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knygą ;

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

kesžio 10c. kasdiena.

FOTOGRAFISTAS

NAUJIENA!

»

3252 So. Halsted St, CHICAGO, II.L.

Gramafonas ant išmo-^

,

1645 W. 47th St., Chicago S&Sržik

A. OLSZEWSKI,

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

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

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

BANKING ASSOCIATION

U

Telefoną* Yards 720

R. H. Morgan

arbininkai gali apsirikti priimdami

GEO. J. BARTASIUS
558 Broome St.

. 261 B^oadvvay

NEW YORK, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
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T.

LUCAS

:
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libtuviSkai krautuvi

!į
geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- •
,, redalus. Visokį kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia *
WK8TVTLLK,
ILLJNOIR.
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