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jėgos suskaldytos, lietuvių veikė
jai padalinti į sau priešingas pu
ses, kurios užsiima
daugiausia
laisvamanybę. vieni prieš kitus kovojimu, truk
do vieni kitų geresnius sumany
mus, o rezultate lietuvių tobuli
Berašydamas viename pirmes
nių “Draugo" numerių apie nimas, kultūrinimas palieka už
chamizmą, vienoje jo platintojų mestu dalyku.
eilėje pastačiau šliupą su Kat
Pažįstame
Šliupą
ne vien,
ra. Pasigirdo'prieš tai tūlų laik kaipo autorių “Lietuvių Tautos”,
raščių redakcijų nepasitenkini
bet taip-pat, kaipo pateikusį tokių
mo balsas.
Nueita, taip toli,
niekam
gero, apart blogo, nenekad man, atsiprašau, ne man, bet
‘•Draugui’’,
buvo
prikišama šančių knygpalaikių, kaip “Neži
krikščioniškosios bei žmoniško nomas
Kristaus
Gyvenimas”,
sios meilės stoka. To delei ir “Tikyba ar Mokslas” ir t. p.. Ko
prisiėjo duoti platesni paaiškini
norėta panašių raštų platinimu
mą, kuris paliečia ne vien šliu.
A
atsiekti? Šviesti lietuvius ar vien
pą, bet ir dauguma mūsiškių lai
laisvamanybę praplatinti? Tik
svamanių.
slas
to viso tebuvo laisvamanybė,
Vienas rusų publicistas ir ra
šytojas (rodos Sologub’as) savo toji laisvamanybė, kuri teorijoje
veikale “Ostrov Saehlin” (“Sa logikos žvilgsniu yra absurdas, o
chalino Sala”) išveda neintikė- praktikoje visuomenei teikia nuo
tinus tipus. Betyrinėdamas kator dus.
ginių gyvenimų Sologub’as užti Žmogų patobulinti, pakelti, pa
ko jų tarpe... poetų. Iš prideda daryti šviesesniu, vienu žodžiu,
mųjų ten tų poetų eilių galima iškultūrinti tegalima prašnekant
pas kai-kuriuos pastebėti tikrų į jo tikybinius jausmus, protą,
poetiškumo dovana. Ir kas keis estetikos skonį ete.
čiausia, žmonės, atėmusieji gy Žmogus ištobulintas su viršmivastį ir laikantieji gyvasties atė nėtais privalumais yra kultūri
mimą savo artimui už paprasčiau niu. Ką davė lietuviams tuo žvilg
si dalyka, kalba su tikru poeto sniu Šliupas arba kiti laisvama
jautrumu apie... meilę, pasigailė niai, jo pasekėjai? Tikyba, kaipo
jimą ir ^itus gražius jausmus. kultūrinimo įnagis, Šliupui ir jo
Suderinimus labai stebėtinas ir pasekėjams yra zero, protui mais
paprastame gyvenime retai tesu to nesuteikiama, o apie estetiką
tinkamas. Gal pas tokias ypatas nėrą ką nei kalbėti. Pavyzdžiui
viską* yra taip susiderinę, kaip, paimti nors Šliupo redaguojamą
daleiskitn, pas medį auklėjantį “Laisvąją Mintį”? Ką gero atne
savyje smarkiausius nuodus, o šė ar tebeneša lietuviams tas laik
tuo tarpu skleidžiantį gražų ir raštukas? Jis yra bereikalingu
balastu lietuvių visuomenei, kaip
akį traukiantį žiedą.
Kaip tokias ypatas vertinti? amerikiečiams anglų kalba lei
Vienas mastas čia netinka. Jis tu džiamas panašios rūšies laikraštri būti dvejopas: vienas, kaipo palaikis “Menanee”. Tikyba ten
poetui dainininkui, antras, kaipo niekinama, pajuokiama, skelbiami
žmonijai kenksmingam asmeniui. visokie prasimanymai, iškraipyti
'Dvejopu mastu turi būti verti faktai, o tikintieji su dumblu
namas ir mūsų visuomenėje vei maišomi. Argi panašių raštų pla
kėjas Dr. J. Šliupas. Nesvarbu tinimu manoma padaryti žmonės
čia jo ypatiškas gyvenimas — jis kiltesniais ar bent jų protą iš
plačios visuomenės
nepaliečia. tobulinti? Talpinamos karikatū
Bet svarbu jo viešas gyvenimas, ros, atsiprašant,
gali tikti tik
vertos atkreipti atvdą jo platina “Šakei”, o ne laikraščiui, pasiva
mos nuomonės, idėjos, viskas, kas dinusiam literatūros laikraščiu.
paliečia plačiosios
visuomenės Nenuostabu, kad panašių raštų
sluogsnius. Ir toji visuomenė turi prisiskaitęs mūsų jaunimas tvirkteisę vertinti tokį veikėją, žiūrint, sta. Pasiliuosavę nuo Bažnyčios
kaip jo platinamos nuomonės rea drausmės ir Dievo įstatymų mū
guoja draugijiniame gyvenime, sų jaunuoliai lankymą palei
kaip tas atsiliepia ant jo ekono stuvystės namų skaito reikalingu
minio, dvasinio bei moralio .sto daiktu, nes, girdi, to reikalaują
vio. Jokie krikščioniškosios
ir “gamtos įstatymai”. Norėčiau,
žmoniškosios meilės dėsniai čia kad Šliupas ar bent kiti šliupišnegali būti pritaikomi ir netin kos laisvamanybės platintojai pa
ka. Lig kiek visuomenės prieder tektų sulaisvamanėjusio jaunimo
mė yra atiduoti pagarbą už jai tarpan, pagyventų jų gyvenimu,
padarytą gerą, lig tiek vra jos pasiklausytų jų niekuo nevaržo
teisė išduoti papeikimą už pada moms šnekoms, blevyzgoms, pa
gautų tą jų nieko
nepaisymo
rytąjį blogą.
Prisižiūrint
Šliupui,
kaipo dvasią, — gal tada, kitaip pra
“Aušrininkui”, lietuvių tautinio dėtų manyti ir pamatytų platina
susipratimo gaivintojui, kaipo į mosios laisvamanybė blogą.
daug kuo prisidėjusį prie Ameri Šliupas ir kiti tolygus laisvama
kos lietuvių išbudinimo, kai-ku- niai užsispyrę bruka lietuviams
rių jų didesnių organizacijų tvė supuvusias laisvamanybės nuomo
rėją, ar bent daug šioj
srityj nės, bet nežiūri ar nenori žiūrėti,
nuveikusį — negalima jam už kaip tas atsilieps į visuomenės
tai garbės nepripažinti. Daug už stovį, kaip tas reaguos draugiji
ką jam galima padėkoti kaipo au niame gyvenime, ar tas prisidės
toriui “Lietuvių Tauta”, “mūsų prie lietuvių kultūrinimo. Savo
Raštai ir Raštininkai” ir dar ke apjakime gyvena vien laisvama
lių veikalų, Čia matome Šliupą nybės praplatinimo norais, patįs
— patrijotą. Tai šviesus Šliupas. nieku geru neprisidėdami prie
auklėjimo. Dievo
Tai praeities Šliupas. Ir skais žmoniškumo
čiomis varsomis mūsų tautos is įstatymus stengiasi pakeisti negir
torijoje bus pažymėtas Šliupas dėtomis “gamtos tiesomis”, mo
kina riebiai šnekėti, užsiima klai
>— patrijotas.
Bet juoda dėmė stovės ant an dingų apie Bažnyčią ir aplamai
tro istorijos lapo: Šliupas — lais tikėjimą “faktų” platinimu, ge
vamanis. Tr keistai figūruos ant riau sakant, šmeižto. Ir tuo mano
to juodo fono šliupas — patrijo užpildyti žmogaus reikalavimus,
tas, indėjusis savo tėvynės meilės patobulinti jo sielą ir patenkinti
jausmus į siaurą, nepatogų ir kompliktotus žmoniškumo jaus
purviną laisvamanybė* krepšelį. mus.
Šliupas yra ne vienu Aušrinin Kiek laiko atgal,, “Lietuva”,
ku : jis taipgi yra aušrininku tos begindama Šliupą nuo mūsiškių
laisvamanybės, kuri lig koks slo socijalistų užsipuldinėjimų, pri
gutis užgulė ypač ant Amerikos pažino jam tėvo teisę to keisto
lietuvių. Pasekmės tos platina lietuvių visuomenėje judėjimo.
mos laisvamanybės apgailėtinos: Ir turi tiesą. Šliupas buvo prana-

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

Apie Šliupą ir

Minskas. Ir Minskas susilaukė
kelių net lietuvių kunigų. Ir
čia bažnyčiose esti lietuviams
pamaldos.
~ — “Aušra” —
Peterburgas. Senatas panaiki
no teismo nusprendimą, kuriuo
Varšuvos teismas buvo apkalti
nęs Jo Malonybę vyskupą-sufraganą Ruškį.
— “Aušra” —

.Rymas. Prie Šventojo Tėvo Pi
jaus X mirė jau 47 kardinolai.
— Daug lenkų didžiūnų suva
žiavo dabar į Rymą. Krokuvos
arcivyskupas J. E. Sapiehą Va
tikane apsigyvenęs. Mat, dabar
rišama daug lenkams svarbių
klausimų — tai žinoma, savo rei
kalais ir rūpinasi.
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Sarosiekas — Jelno^; kun. St.
Filmanavieius — Perlejevan i
kun. Ant. Jaskelis — Slaniman.;
klebonais paskirti: kun. J. Jana
vičius — Mostuosna; kun. Sielečius — Kobilinkan; kun. J. Sarvickas — Liškovan; Gardino vienuolynan — kun. Pel.- Mingi-t
nas, kun. M. Vondrakas, kun. J_
Ostreika, kun. A. Pleškačevskia.
“Šaltinis”.

IŠ LIETUVIU GYVENIMU
AMERIKOJE'

— “Aušra” —

ĮVAIRIOS ŽINIOS.

Prancija. Labai Prancijoj kata-!
likai susirūpinę yra mokyklų j
klausime. Kokios, mat, bus mo- j
HARTFORD, CONN.
kyklos, tokie ir vaikai. Katali Čia darbai lėtai eina, dirbama,
kų vyskupai kasmet atsišaukimų po 4—5 dienas savaitėje. Tiesa,
išleidžia apie 20. Gražus yra dirbtuvėse darbas sumažėjo, bet
Prancijoj paprotys, kad vyskupai tuo pačiu metu lietuviai apsirin
Gavėnią
pradėdami
ka- ko kitą vietą, kur išlieja pr:
.
- ’ išleidžia
»
Lnuįs, kuo katalikams šiaisųnetąis ų, o»bar kus ka®-4a>®®u
rauginu reikia -rūgintis. Pran- smuklės, mat tutt dangtttf
cūzai šviesus žmonės — tai mo- jįuoso iaįk0.
kėdami skaityti, kiekvienas beKovo 22d. buvo mišios Šv. Juoveik perskaito savo vyskupo zapO draugijos. Visi draugijos
gromatą-pamokslą. „
nariai, išskiriant tris, susirinka
Aušra
ant ujjgių su ženklais. Labai pa»girtinas pavyzdis, nors dar jauna
ši
draugija, bet visi uoliai dar
Austrija. Labai supyko vieti
niai sicijalistai-pirmeiviai ant buojasi.
25 d. sausio švento Kazimiera
kun. Kaspyško, kam jis sutvėrė
draugija
parengė prakalbas. Kai*
darbininkų draugiją. Prie naujos
draugijos prisirašė mat, apie 200 bėjo Juozas Šaliukas, kurs plo
darbininkų. To jau socijalistams čiai apibrėžė apie blaivybę, ir
buvo gana, kad išdaužytų kun. apie draugijos gyvavimą: ką j*
Dabar statomoji Šv. Kryžiaus parapijos b’ažnyčia. Chicagoje III . Bus didžiausia ir puikiausia Kaspyškui jo namo langus.
nuveikė ir t. t.
lietuvių bažnyčia netik Chicagoje bet ir visoj Amerikoj. Manoma darbas užbaigti apie ateiuan22 vakario Šv. Jono Draugija
— “Aušra” —
irgi turėjo prakalbas. P. Sirvydą®
čius Naujus, metus.
kalbėjo apie spaudą ir nurodinft*
,.^ąUnaS,' kunigų i;.Pe™a^0S' J°> kad spauda išnaudojama g®«
ku tosios eieilikizino dvasios, ku Tarraza ir kitais, Meksikos didž daug dalykų, kurie pirma bu-j Vilkijos kam. kun. Vaitkevičius riems siekiams ir blogiem* at
ria persiėmę jos garbintajam pa turčiais.
vo nematomi. Ilgai varginęs UI-1 perkeltas kam. į Pakrojų. Palrro- siekti. Čia nupeikė socijalistų
gimdė Kutras,
Konkolauskus,
Jungtinių Valstijų politika link sterio padėjimas atsistojo klausi- jaus kam. kun. Braknis į Eržvil- laikraščius, kad jie nemokančiu®
“šakininkus”, avanturistus ir t.t. i Meksikos, manoma, grait turėsian mo priešakyje. Tame klausime ką kam.
eielikauti žmonės šmeižia pe®
Ir vieno tenorėčiau, kad Šliupas ti keisties. AVilsonas nors ir lau dar kitas klausimas. Sulyg jo,
Mirė Papilės klebonas a. a. spaudą, kaip buvo pasielgta aa
ir jo pasekėjai pažvelgtų Į gy kė kantriai, kada užsibaigs karė, Anglija turinti virsti iš konstitu- kun. Petras Jurskis 51 metų.
Mokslo Draugijos delegaitais mw>
venimą, koks jis yra, kad jie ne be kitų įsimaišymo, bet ilgai, sa ei joninės valstijos į, taip vadina—“Vienybė’
siškių socijalistų. Kun. Žebris p®*
pasiliktų link to gyvenimo žino koma. nelauksiąs: įvairus užinu- mą, federalinę. Jei tai įvyktų,
pasakojo visą istoriją gyvenimą
jimo amžinais “grinoriais’.’, pa šinėjimai, plėšimai verstė verčia tai autonomijas turėtų gauti ne
Šv. Juozapo draugijos ir pabrėžšį
matytų savo platinamose nuomo griebties, jei ne už ginklo, tai tik Airija, bet ir Skoitja, Valija, E Lenkai rengiasi vyskupą su- kad pastaroji savo senumu gali
nėse gresianti lietuviams suram- bent taikinti be karės. Tas pats Laneashire, na, pagalios, ir UI- į tikti. Šį kartą, rodos, lenkų vi- skaityties visų čionykščių drao*
bėjiiną,
ištvirkimą — taigi ir, buvo prieš kiek metų su Santo steris. Tas klausimas pajudintas ' suomenė nemano boikotuoti vys- gijų motyna, užtat ji užsitara®*
atvažiavimo, ja pagarbos.
tautos degeneraciją. Gal tada ne Domingo republika.
vieno Anglijos ministerių,Edwar- kupo Karevičiaus
kaip
tai
padaryta
su
a. a. vysku
bereiktų nei ginčities dėl vietos,
Prie pertraukimo laukimo po do Grey ir manoma, kad esąs
Vietiniai “Kovos” korespon*
Lenkai organizuoja- ,
.
...... , . „
kas kokią turi užimti.
litikos daugiausiai prisidėjo su pamatingas. Sumanymas patin- pu Cirtautu.
., a. , ...... . . . „
dentai, aprašinėdami virš minėta®
si
sutikti
kuoiskilmmgiauaiai.
Ma,
.
’
.
.
. . T
,
Purenąs.
ka
daugumui
Anglijos
tautinin

areštavimas laivo kasininko, ku
,
. . .
. ...
. . ! Šv. Kazimiero ir Šv. Jono draugi
jomis
tai
butų
apsireiskmas,
jei
į
.
,
,
,
• i*
ris važiavo laivelyje, su Jungti kų, bet anaiptol ne airiams: jie x .
’
... .
... įu prakalbas, taip nusknaudm
tai
paeitų
iš
jų
meiles
ir
pnsin,
a
«
nių Valstijų vėliava.
Suimtieji norėtų gauti autonomiją visai sa ».
.
n
x •
• ,'teisvbę,
tartum,, tie
žmones tam
prie savo Ganytojaus, apie
. ’
, ,
,
graitai paleisti, bet pareikalauta lai., be jokių skirstymų. Nors su snno
k, labai reiki, abejoti po tų'"k 'r gyvena, k»d skelbt, meta..
įvairių pasiteisinimų, kurių Me manyme ir pasakyta, kad UlsteTeisybės mylėtoji®.
ksikos valdovas nenori pildyti. ris galėtų savo noru bile kada šmeižtų, kūrinos lenkų laikraš
MEKSIKA.
prisidėti prie visos šalies, bet tas čiai buvo pagarsinę apie Jo Ek
Nors Meksikos padėjimas nei Huerta, gavęs pasiskolinti apie pasakymas yra taip ne aiškus, scelenciją vyskupą Karevičių.
SO. BOSTON, MASS.
kiek nepagerėjo, bet Huerta su 0,000,000 dolerių, kurių jis mano kad kiekvienas gali savaip jo pa
Labai,
labai nemaloni naujiena*,
—
“
Viltis
”
—
užteksiąs per ištisus metus, jau
savo parlementu, laikas nuo laiko
kad
iš
jaunimo
tarpo atsirodo toki
sekmes spėti.
čiasi stovįs ant tvirto pamato.
leidžia įstatymus ir tvarko jiems
paukščiai,
kurie
savo darbeliai®
Taip Huertai sostbpilėje bevei Anglijos mieste Londone su ..Šiauliai. Kovo 5 d. pasimirė p.
ištikimą šalies dalį. Nepersenai
kiant, karė ties San Pedro visa streikavo tūktantis penki šimtai Laucevičius. Buvo tai vienintelis -nužemino visą jaunimą. Kelia®
Huerta apsilankęs senate, prane
me savo smarkume. Miestas jau darbininkų. Sustreikavo dėlto, katalikas vaistininkas Šiauliuose. dienos atgal buvo pastatyti prie*
šė apie šalies reikalus: apie nau
buvo užimtas Vilios, bet federa- kad firma paskelbė reikalaujan Velionis pildė kataliko prieder teismą už vagystės apie penk*
jus atstovų rinkimus ir tik trum
13 ligi 16 metų jaunikaičiai*
listai manydami, kad mieste stovi ti į darbą merginų, jaunesnių mes ir buvo labai geros širdies ijnuo
au gerbkaa laikas, kaip jie vagjk
pai apie karę. Rinkimai, pasak
mažai kareivių vėl pradėjo ata kaip 18 metų. Senesnės darbi- žmogna. Todėl laidotuvėse kovo n<i]j t>. in|yzdami kur j
jo, turėsią-pasisekti, nes visi mai
kuoji. Bet čia jų apsirikta, nes lAnkės iš pradžios užprotestavo 7 dieną dalyvavo did. žmonių m,. >r . kra(„nvę N„a.nai |silaoi4 g
štininkai jo bijosi atsimindami
mieste buvo palikta apie penkis prieš tokį darbdavių pasielgi
praėjusius rinkimus. Apie karę
geležinkelio kompanijos ofisą ną
tūkstančius kareivių, kurie galė mą, bet kad tai nieko negelbėjo
pavogė
už $1,125 vertės t.ikiet%
Huerta mažai tepriminė.
jo atakavimus tvirtai atsispirti buvo priverstos streikuoti. Prie
Savo kalboje Huerta sakėsi, ir ant galo visus suimti.
Kunigų .permainos Vilniaus bet buvo sučiupti ir intupdyt*
darbininkių prisidėjo ir penki
jog reformos esančios šaliai rei
šimtai vyrų darbininkų, klirie vyskupijoje. Kun. dr-ras Juozas kalėjiman.
kalingos, ypatingai išdraskymas
Jeigu laikraštyje
kartai®
ANOLIJA.
užjausdami moteroma paskelbė Bakšys, Visų Šventų (Vilniuje)
didžiųjų ūkių ir išdalinimas jų
Anglijoj
tikimasi
visuotinų taip-pat streiką. Streikas ve baž. kamend., jo prašyman pa- nuskamba apie tokius darbns, tai
bežemiams.
permainų. Ligšioliai buvo svar damas unijos. Reikia pastebėti, liuosuotas nuo vietos; jo vieton visai tautai gėda, kad štai jo®
Tų pačių nuomonių prisilaiko stoma apie Airijos autonomiją. kad unijų gyvenimas Anglijoj — kun. Juozas Pucilovakis; kun vaikai užtraukė juodą dėmę ant
ir revoliucijos vadas Vilią. Jis Besvarstant tą klausimą pasirodė stovi ant tvirtesnių pamatų, neg M. Malinovakis, šv. Rapolo bažn. I j°s- Bet keno tai kaltė? žino.
net nelaukia karės pasibaigiant, ginčytasi, dirbta ir ligšioliai prie Jungtinėse Valstijose ir streikui kamend, —- Suebovalėn; kun. ma, kad pačių tėvų, kad nesirfc
žemes atiminėja nuo stambesnių galutino resultAVo dar neprieita. iškilus, ten beveik visada darb AL Augustijanavičiua — šv. Ra pina išauklėti savo vaikų dorais
polo bažnyčion kamend.; kun. V. ir teisingais.
,
valdytojų, kaip jau padarė su Paatarudju laika pradėjo kilti daviai turi pasiduoti.

POLITIKA.

DBAU8A8
kėjimą. Du giesmininkų choru:
Šv. Cecilijos ir Aniolų Sargų, ve
dami p. J, Hodęll, gražiai pagie
dojo.
Žmonių buvo prisirinkus pil
na svetainė. Visuomet, kai “Vy
čiai” turi kokį vakarą prisiren
ka skaitlingai žmonių, nes jie tu
ri ką nors geresnio žmonėms pa
rodyti.
. Žindulio Tadas.

kėjimo katekizmo ir net giesmi (ne jau gi! red.) prie “Blaivy
ninkus nori is mokyti kokių ten bės” draugijos. Dabar rūpina
dainų.
Sėjikas.
masi įsteigti viešą skaityklą ir
knygynėlį, kur galima būtų nuo*
lat gauti pasiskaityti genj knyge
SO. OMAHA, NEBR.
South Omahos lietuviai, atsi lių ir laikraščių.
— “Aušra” —
minę, kad šiais 1914 metais su

Balandžio (April) 16, 1914.

bažnyčios.
Dalis jų (ubagų) joje ir per tiek metų turėjo pro
kėta, Ukm. apskr.
Vartotojų
gauna visą užlaikymą, o kitiems gos gerai pažinti ne tik kunigų,
draugijos krautuvė, nors įsteigta
pagal reikalą išduodama pašal bet ir įvairių tautų katalikų rei
dar 1914 metais betgi gyvavo lig-*
pa.
kalus. Nors buvo apkrautas tie šiol visai menkai; per pirmuosius
Ligšiol draugija savų namų ne sioginėmis savo priedermėmis ir
dvejus metus tai nieko gero nebu
turėjo. Elgetos gyveno “špitolė seminarijoje ir parapijoje, visur
vo; toliaus ji buvo perdavusi sa
je”, bet ten visų negalėjo sutal ir per visą savo kunigavimo laiką
vo firmą vienam šlėkteliui krau:
pinti. Beto, akmeniniuose api- uoliai deda vos ir visuomenės dar
kanka 10 metų, kaip lietuviai at
tuviuinkui 6 metams; jisai pasiža
Ringeliai, Viln. g. Videniškių p. drėgniuose namuose gyventi ne ban.
gavo spaudą Lietuvoj. Sulaukę
dėjo atiduot pajus ir užmokėt
Šv. Vincento pauliecio draugi nuošimčius, bet vos tk pusę pajų
tokių sukaktuvių, tokios prakil Susipratimas. Jau šešti meti, kaip sveika, ypač paliegėliams ir se
nios šventės, sujudo parengti įs Ringelių sodžius išsidalijo į vie- nukams. Po ilgo galvojimo 1912 jos konferencijose kas savaitė tesugražino. Pagaliaus 1913 me
nUfOJI NEDALIA PO VELY
Nekurie ūkininkai m. nutarta statyti savus namus. ketvirtadieniais skaitydavo ir aiNewark, N. J.
pūdingą apvaikščiojiiną ir prakal nasėdžius.
KŲ.
tais atvykęs čia iš Pagirių krau
mėgina
vesti
dauglaukį
ūkininka Tuomet draugijos kasoje pinigų čJ-.ndavo Peterb;r,M lietuviams
Praplatinimui tautos iždo pra bas. Užmanė virš minėtą jubilie
Lekcija. I Jon. V, 4—10. —
tuvės vedėjas, pasižadėjo dar pa
vimą. Šiemet ringeliačiai įtaisė buvo apie tūkstantį rub., o šiais š«-. Raštą, žadindamas juose gi
Mieliausięji: Kastik yra gimęs is dėsime lipdyti prie parduodamų jų Tėv. Myl. Draugijos 17 kuopa.
mėgint vienus metus be jokios al
pienininkystės skyrių. Jiems tas metais su tūkstantėlių ne ką la lų tik* jii ą ir savr gimtosios kal
tikietų
tautos
iždo
ženki.
Pirmas
Laikytam
paskutiniame
susirin

Dievo, pergali svietą, ir toji yrą
gos vesti. 1914 metų pradžioj pa
toks vakaras bus Velykų antrą kime, išrinko 3 delegatus J. A. Ge- labai pasisekė, nors atsirado daug bai padarysi. Bet ir piniginis ba ho. ma.-,. Per <Į„ugel| mcl.,'Jlirius apyskaiu pasjrodė kad
pergalė, kuri apveikia svietą, mū
tokių žmonių, kurie ne tik pa das nutarimo neišgriovė. Šį su prokatedros bažnyčioje kno-ne krautuvė
laikanti3 .N„,
sų tikėjimas. Kas yra, kurs perga dieną. Scenos Mylėtojų draugi naitį, Andr. Ūkelį, K. Laucių už
tįs
nenori
prisidėti
prie
draugi

manymą
ir
valstiečių
dauguma
pate
Tienaa
aprnpmoa.o
Iietyvnj
'
mažu
kapitalu
uk 800 rublių
ja
savo
rengiamame
vakare
bus
kviesti visas draugijas ir kuopas
li svietą, negut tik tas, kurs ti
jos,
bet
ir
kitus
atkalbinėja.
palaikė.
Taip,
Vilkenų
ir
Švėk

dvasios
reikalu,,
kas
event.
dienia
■
b
;
o
tos
buv0
Vc.
pirmutinė mūsų mieste. Mano prisidėt prie jubiliejaus apvaik
ki, jog Jėzus yra Dievo Sūnus!
—
“
Aušra
”
—
.akydavo
jiems
pamokslus,
o
tu-1
dėj
„;
užmokėj
„
s
30o
al
šnos
seniūnijos
gausiai
sušelpė
Jis tai yra, kurs atėjo per vande ma, knd greitu laiku bus tai da ščiojimo. Visoms draugijoms ir
draugiją: pirmoji padovanojo redams. kiek at .ekamo laiko
r d
d
„„ vi<a,
ni ir kraują, Jėzus Kristus, ne roma ir kitų draugijų rengiamuo kuopoms sutikus dalyvauti išrin
Alsėdžiai,
Telšių
apskr.,
Turi

gerą
didelį
svirną
iš
po
magazi

veikliai
dalyvavo
lietuvių
.labdaB
,
ajdas
)iko
peln0
dau.
J. B.
ko po 2 delegatus. Apvaikščiojime
vien per vandenį, bet per vande se vakaruose.
me
“
Blaivyb's
”
skyrių
ir
arbatno,
antroji
gi
ir
svirną
tokį
pat
n, ir savitarpieci, draugijoje. jau kai 5M ,ub visuotinis
dalyvaus šios dr-jos ir kuopos:
nį ir kraują. Ir tai yra Dvasia,
namį.
Nemažas
skaitlius
alsėdieperleidė
už
500
r.
(tiek
svirnas
Reikale nekart, ves.,, gynė ho-, suairiokimaa labai tu0 patenkin
Tėv. Myl. Draug. 17 kp., Susiv.
OREGON CITY, ORE.
kori liudija, jog Kristus yra tie
čių
blaivininkų.
turėjo
skolos).
Per
kun.
diekatu,., ir latvi, teises Peterburgo taa nuĮarė
toUau Iailiytl
Darbai eina gerai. Vilnonių Liet. Am. 87 kp., Šv. Antano
sa. Nes trįs yra, kurie duoda liu
Daug
pasidarbavo
labui
aleėną
Švėkšnos
grapas
J.
Plater
pri

bažnyčiose.
!
dijimą danguje: Tėvas, Žodis ir rūbų dirbtuvėje merginos gerai draugystė, Girininkų pasaulyje
diečių buvusis kun. kamendorius siuntė 500 r., o Stemplių gr. 300
Kun. Karevičius tiek met, be-, šėtoja y,a dar baDka8, kuriamŠventoji Dvasia. Ir trįs yra, kurie uždarbiaiija. popierinėje dirbtu W. V. W. 444 kp., Moterų Raž.
ir dabartinis altarista.
Labai rub. Daugelis valstiečių prisidė gyvendamas Peterburge, savo
Viršminėtas
valstiečiai nupirko savus namus.
duoda liudijimą ant žemės: dva vėje dirbama 8 valandas laiko, Dr-ja, Liet. Benas.
jiems esame dėkingi.
jo darbu, neminint tų, ką niekuo augsta dora, savo dideliu dėl' Tįe n&mai apgiėjo ftpie 20>0(M)
apvaikščiojimas
atsibus
26
d.
ba

sia ir vanduo ir kraujas, ir tie uždirbama kasdieną nuo 2 ligi
Čionai taipogi atidarė savo sky met nieko neprisideda prie vi Dievo garbės uolumu ir nepa- Valstiegiai visuotiniajame banko
landžio. Po apvaikščiojimui turė
trįs yra vienu: Jeigu priimame $2.40..
rių Kalvarijos vartotojų drau suomeniškų darbų, o visuomet
n
Prastu meilumn traukte t™**5 susirinkime nutarė ir protokolan
su pamarginiNeturime savo kunigo, tai ir sime prakalbas,
žmonių liudijimą, tai Dievo liudi
ant
dirbančių
niurna.
Pradžia
visų širdis savęp ir įgijo kuodika(J tu08e ncmu03e bfltų ir
gija.
jimas yra didesnis, nes jisai pa- reikalai su bažnyčia sunku at mais, kaip tai deklemacijoms, dai
Turime dvi mokykli: liaudies gera, bet toli gražu iki galui, džiausią pagarbą ir meilę ne tik
J. A. Genaitis.
vartotojų dr-jos krautuvė. Bet
liūdijo apie Savo Sūnų. Tas kurs likti, reikia net 15 mylių važiuo noms ir t. t.
pradinę ir “Saulės” mergaičių. Reikėjo dar daug pinigų, medžia lietuvių, bet ir svetimtaučių ka
tame bute apsigyvenęs lenkas
tiki į Dievą Sūnų, turi Diyevo ti į Portland, Oregon, kad išpa
“Saulės” mokyklą užlaiko ko ne gos, darbo, rūpesčio. Tolesnis talikų tarpe.
Nors trisdešimts krautuvininkas,
nekaip nenori
žintį ir kitokias pereigas atlik
liudijimą savyje.
vienas klebonas. Taipogi jis įtai darbo varymas, ypač aukų rin su viršum metų išbuvo toli nuo
užleisti
būto
vart.
krautuvei. Viti.
sė naujas stakles. Už visą tą ta kimas, užgulė ant kun. diekano Lietuvos, bet visuomet laikė sa- i
. sa "ponybė” eina su juo iš vieŽiema buvo visiškai nešalta,
Evangelija. Jon. XX, 19 — 31.
riame gerbiamam klebonui šir pečių. Jis savo darbą išpildė ve tikriausiu, lietuviu, stropiaiI nQ Nežinia ken0 čia bu8 viršus.
Sulaukėme
gražaus
pavasario.
Vi

— Anuomet kad buvo vėlu tą pa
dingą ačiū. Alsėdiečiai, pasinau- kuopuikiausiai. Dveji dideli gra sekė savo tėvynės atgijimą ir ki-Lenkai Qori gig įkurti kaž.kokį
čią dieną, subatoje, ir durįs buvo sur žaliuoja, visur malonu. So
ĮVAIRIOS ŽINIOSdokim!
žus namai, verti 8—9 tūkstančių limą ir gerai suprato dabartinius
«<ratelį>, ir kviečia LįetuTiO8
uždarytos,
kur buvo susirinkę dai jau žydi.
-“Aušra” —
rub. jau pabaigti. Laimingi mū- josios reikalus,
į talką, bet lietuviai atsisako.
M. Vaitkevičius.
mokiniai dėlei baimės žydų, atė
sų Labd. draugijai 1913 metai, ' Kurie arčiau pažįsta kun. Ka- “Mes lenkiškai ratelio sukti, nėDaukšiai, Vilniaus gub. Šven
jo Jėzus ir atsistojo viduryje ir
Leipalingis, Seinų ap. Prieš ke nes jos turtas per tuos metus pa- revičių, tikrina, kad jisai Žečionių par. Jaunimas. Daukšių
išgalėsime—sako—sukite jį sveitarė jiems: Ramybė jums. Ir
lius
metus Leipalingio par. buvo sidaugino net keliais tūkstančiai^ ■ maičių vyskupijoje pradėsiąs vf
ATHOL, MASS.
sodžiaus jaunimas yra gan gerai
pasakęs tai, parodė jiems rankas
Kaikurios korespondencijos iš susipratęs. Vasaros laike susi visai tamsi, žinoma, iš to nrėa ir tai vis pasišventimu, darbu ir i naują gadynę, nes ir pats kaipo
— “Viltis” —
ir šoną. Nudžiugo mokiniai pama
Atholio tilpusios “Lietuvoje” renka kur nors ir žaidžia, šoka, ko stebėtis, nes neturėjome gero drąsa prakilnesnių žmonių, o vadas stosiąs visuomenės dartę. Viešpatį. Ir tarė jiems antru
No. 14 ir “Vienybėje Lietuvinin lietuviškus šokius, dainuoja dai vadovo. Parėjus pas mus gerb. ypač klebono kun. J. Maciejau- į ban ir kitus į tai raginte ragįsiąs.
Keliaujantysis “agentas”. El
karta: Ramybė jums. Kaip siuntė kų”, aprašančios Blaivininkų neles, kurių žino neapsakomą dau kun. J. Laukaičiui, pamažėl pra sko.
Todėl tvirtai tikimės, kad garbingą Žemaičių vyskupijos sostą .nant man
lakių į Sėdą, kelymane Tėvas, taip aš jus siunčiu.
visas gybę. Žiemos gi laike susirinkę dėjome ir mes iš gilaus miego
veikimą
Atbolyje ne
— “Vienybė” —
apims
vertas
savo
narsių
pranoPriėjo
prie
manęs
gerai apsrtaiTai. taręs kvėpė ant jų ir tarė;! žinias teisingai paduoda. Apra- skaito laikrašieus, knygutes. Ko keltis. Prieš kelius metus neži
kėjų ganytojas.
aikšnos terb* nesmas vyrM
Dnimkite Šventąją Dvasią. Kurių g0 tiktai pasekmes negeistino ne visas jaunimas prinsirašęs prie nojome mes kas tai yra knygos
_ “Viltis”__
i k ėmė teirauties kas aš esąs ir
nuodėmes atleisite, bus atleistos apsireiškimo, bet nieko nesako “Blaivybės” ir kitų draugijų. ir laikraščiai, bet netrukus čia KAN. PRANCIŠKUS KAREVI
____ ;__
‘ .kur einąs. Pats jis pasisakė esąs
jiems, ir kurių nuodėmes užlaiky apie priežastį. Buvo šitaip. Kle Ir tokiu būdu, pasilinksminę, blai tapo įsteigtas knygynas, • vėliau ČIUS—ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS.
Iš
Lietuvių
Dailės
Draugijos.
keliaujantis lietuvių
laikraščių
site, bus užlaikytos. O Tomas, vieJo Šventenybei Popiežiui Pijui
bonas paskyrė rekolekcijas nuo vus ir linksmi grįžta namo. Die atidaryta “Žiburio” skyrius ir
Parodoje
atidarymo
dieną
ap“
agentas
”
,
kas
pas
jį,
girdi, užMs iš dvylikos, kurs vadinasi Di- 2 gavėnios nedėlios ligi 3-čiai ir ve padėk ir taip šviesties mūsų “Blaivybės”, bet- dėl nekuriu Dešimtajam Žemaičių vyskupu
dymus, nebuvo su jais, kada atėjo ragino, kad visi kiek galėdami blaiviam jaunimui!
priežasčių “Žiburys” liko atidė paskyrus Magylevo kapitulos ka- silankė apie 100 žmonių, narių ir sisakąs laikraštį, tas pigiau gauJėzus. Sakė jam kiti mokiniai: dalyvautų, kad gerai atlikus Ve
tas tolesniam laikui. Rupesniu nauninką kun. prof. Pranciškų svečių, tarp jų p. Gubernatorius nąs. “Viltis”, girdi, pas mane
— “Aušra” —
matėme
Viešpatį. Bet jis tarė lykinę išpažintį. Tuo tarpu, ka
kun. Laukaičio Leipalingyje pa Karevičių, visai Lietuvai malo su visa savo šeimyna. Buvo taip- tik 4 rub., “Šaltinis” 2 r., “Viejiems: Jeigu nepamatysiu jo ran da žmonės susirinkę į bažnyčią
statyta puikus.par.. namas, ku nu šį gerbiamąjį vyrą arčiau pa pat svečių ir iš Kauno, nuo Pane- nybė” D/2 r., “Liet. Žinios” ’4
Švenčionįs, Viln. gub. “Blai riame dabar yra sankrova, arba
vėžio, Traškūnų ir kitų Lietuvos r., “L. Uk.” 2 r., net ir Amerikos
kose vinių įdurimo ir neįdėsiu į
žinti.
klausėsi pamokslų,. tai blaivinin vybė”, “Ryto” draugija ir cho
jo šoną mano rankos, neįtikėsiu. kų pirmininkas su kaikuriais
Kan. Pranciškūs Karevičius gi vietų. Visa diena praėjo labai gy- laikraščiai pas mane pora rublių
tini ir salė ansnadfimams. 25 d.
ras.
Švenčionių
miestas
yra
nela

O po aštuonių dienų mokiniai vėl draugais
vasario būvą- .spjįiuto" ^‘Blaivy mė rugsėjo TT-29? d.‘ 1861 iri. '® vai. -Liaudies skyririje -lšasio&fte-į pigesni, nuo kurio laiko kas užaiir kitus pasikvietęs
buvo viduje ir Tomas su jais. svarstė apie teatrus ir apie šo bai didelis. Jį puošia bažnyčia bės ” skyriaus suąirinkimas, iš gerai pasiturinčių ūkininkų Girši- galima buvo praeiti. Sunku buvo į prenumeruosiąs; Mo to laiko skaisu augštu bokštu. Seniau mūsų rinkta valdyba 19į4 m. ir delega nų užukaimėje, Mosėdžio p., Tel suspėti paženklinti parduotuosius tysis metai; dėlto pas jį pigiau
'Atėjo Jėzus per uždarytas du
kius, kada pastaruosius surengus.
ria ir atsistojo tarp jų ir tarė: Rodos gana laiko buvo prieš re bažnytėlė buvo labai apleista, bet tas važiuoti į Kauną ir taip daug šių apskr., Kauno gub. Baigęs eksponatus, liek jų buvo. Gry-; esą galima gauti, kad jis esąs
Ramybė jums. Ir tarė Tomui: kolekcijas, arba buvo galima pa dabar ačiū gerbiamam Švenčio buvo kalbėta apie “Blaivybės” pradedamąją mokyklą Mosėdyje, nosios dalės skyriuj buvo nupirk- laikraščių išrinktas agentas, jis
Įdėk savo pirštą šičion ir pama laukti ligi rekolekcijos pasi nių Džiakonui kun. Kan. Petro- reikalus. Jau keli metai, kaip per dvejus metus ėjo mokslus ta paveikslai—Vienožinskio, Put- čia-pat parodė “Vilties” vieną
niui, bažnyčia liko pataisyta iš- čia buvo išmokytas choras ir pui augštesniojoj mokykloj Kurše, nos ir A. Žmuidzinavičiaus.
iegz., “Liet. Žinių” ir “L. Ūk.”
tyk mano rankas, o pakelk savo baigs. Klebonas apie tai patyręs ir
vidaus
ir
iš
oro.
Tą pačią dieną buvo ir visuoti- po vieną num.. “Rygos Naujie
ranką ir įdėk į mano šoną, ir buk išbarė po pamokslu, kad ne lai
kiai pagiedodavo, bet per perei Paurupės miestelyje. Sugrįžęs
Švenčionyse dabar gerai gyvuo tas Kalėdas kai-kurios paikes namo per keturius metus dirbo ms Dr-jos narių
susirinkimas, nų” net 4 num. ir Amerikos
ne netikintis, bet tikintis: O atsa ku daro susirinkimus ir pasakė
ja
“
Blaivybės
”
ir
“
Ryto
”
drau

visus
ūkio
darbus,
nes,
kaipo
Atvyko
35
dr-jos
nariai.
Susi- “Draugo” 41 n. praėjusių metų.
kydamas Tomas tarė: Mano Vieš apie blogas šokių pasekmes.
nis choristės sustreikavo. Į jų
gijos.
Už
tą
visą
širdingai
taria

pats ir mano Dievas. Ir tarė jam
vietą priėmė mažukes mergaites, vienturtis sūnus, buvo tėvų skiria rinkimas praėjo labai gyvai. NaUr Ir dar sakės esąs aukų rinkikas
Kaikuriems tas papeikimas ne
Jėzus: Dėlto, kad pamatei mane, patiko, ir iš jų pirmas pirminin me ačiū kun. A. M. 1913-tais me kurios gieda nemenkiau už senas. mas ūkininkauti. Tečiau pajutęs jon valdybon išrinkti: A. Žmuid- Kauno “Saulės” namams ir VBtais buvo Švenčionyse “Blaivy
Tomai, įtikėjai. Palaiminti, kurie kas
savyje augštesnį pašaukimą, dar žinavičius (vienbalsiai), A. Var-1 niaus Tautos namams; parodė ir
— “Aušrą” —
atsiskyrė nuo blaivininkų.
bės
”
naudai
vakaras:
“
Ameri

užrašynėjames
nematė, o įtikėjo. Daug kitokių Korespondentas “Vien. Liet.”,
metus mokėsi Paurupės miestely nas, M. žmuidžinavičienė, Z. Že- knygą, kurioje
ka
pirtyje
”
ir
“
Degtinė
”
ir
dėl
ženklų padarė Jėzus savo mo pavadino jį doru vaikinų. Bet
Šiauliuose sumanyta'įkurti au je, išdavė kvotimus į šeštąją kle- maitis ir St. Kairys. Į revizijos ko- aukavusiųjų pavardės ir kiek kas
“Ryto” draugijos naudos buvo
są Liepojaus gimnazijoje ir įsto- misiją: kun. Kraujalis. Č. Liand- davės, daugiausia buvo moteriškinių skyse, kurie nėra užrašyti ar tai su dora sutinka pačiam
dimo mokyklą.
sulošta
“
Betliejaus
stainelė
”
.
jo į dvasiškąją seminariją Pe- sbergis ir M. Sleževičius.
kų pavardžių. Aš jo tik papraKitose knygose. O šitie yra už neiti į bažnyčią ir kitus atitrau
— “Vienybė” —
Švenčiuonių
choras
gyvuoja
terburge. 1886 metais įsišventi-: Dailės darbus laimėjo šie Dr- šiau: būk malonus, parodyk maa
rašyti, ydant tikėtumėte, jog Jė kti! Antra priežistis tai nepil
zus yra Kristus, Dievo Sūnus, ir dymas konstitucijos. Taip kon menkai, ir kad ne darbštus šios
Pašušvyje gegužio gegužio mė nęs kunigu ir baigęs dvasiškąją jos nariai: kun. Tomas Žilinskas tą įgaliojimą iš “Saulės” dr. val
tikjdami gyvenimą turėtumėte stitucijos įstatymu yra, kad blai bažnyčios zakristijonas (vargo nesyje rengiama atidaryti pini- akademiją, buvo paskirtas Peter is Bostono Kalpoko “žydelkytę’ dybos ir iš Mokslo ir Dailės dr-jų
nininkas! red.) choras tur-būt su
jo varde.
mo kursas. Ieškoma agentų par burgo seminarijoje mokslinės te Rimšos “Tigrus” (skulptūra) - valdybų. — Ne, aš to tamstai ne
vininkai tur eiti keletą kartų į
vis išnyktų. Chore dalyvauja
ologijos ir liturgikos profesoriu kun. dek. V. J arui aitis Viekšniuo galiu rodyti, čia ne vietą, — atsa
davinėjimui išdirbinių.
metus išpažinties, bet kai-kurie
daugiau mergaičių, negu vyrų,
mi. Po dviejų metų dėl silpnos se, Žmuidzinavičiaus “Gargždžiai kė ir pasišalino nuo manęs. Pa— “Vienybė” —
Jnk taip elgdamiesi tėvai neger nepildo to. Numano, kad bus nors ir jos tankiai r.pleidžia nesveikatos išvažiavo klebonauti į ties Verseka” — Neverdauskas sisaugokite tat tokių agentų, gal
bto savo vaikų, kadangi tokiame už tai prašalinti iš blaivininkų dėliomis “Rąžančių” ir valandas,
Virbaliui krikščionių darbiniu- Samaros miestą, kame per ketve- ir Varno “Takelis” — dir. Juo- ir daug tokių yra, nes tai tikamžiuje palieka juos be savo draugijos, todėl ir daro betvar iš Daukšių sodžiaus dvi mergaiti
rius metus atsidavė parapijos zas Balčiūnas iš Vilniaus.
Į riausi apgavikai.
»
globos, o ir vaikai nekaip mokės kę, kad daugiau atitraukti. Tik J. Z. ir J. U. vaikMioj. kas sa- k” *•»»«•
—“Viltis”—
—“Viltis” —
suaugusiems darbiniu- darbui, pastatė keletą maldos na-į
pagerbti tokius tėvus,
kuriems tai reiktų, patiems esant kaltais, vaite, ir darbnojasi dėl pagerinimų
Samaroje
ir
vokiečių
katali.
Red.
prierašas.
Mes jokių ko
rūpės vien naktiniai darbai. Tai nemesti kaltybės ant kitų ir dar mo choro, už ką tariame širdin kams mokymosi kursus.
kų
kolonijose
ir
įsteigė
kelias
moPapilė,
Šiaulių
ap.
Urnai
pasiliaujančių
Agentų
Lietuvoje
nelairašyti klaidingas korespondenci
“Vienybė” —
gi, atsargiau tėvams reikėtų auk
gą ačiū. Dieve padėk pasididin
kyklas
jų
vaikams
mokyti.
m
irė
Papilės
klebonas
a.
a.
kun.
1
kome,
patartume
netikėti
visojas. Mat imta pavyzdis nuo žy
lėti vaikus.
ti Švenčiuonių chorui ir gražiai
Vėl pakviestas į Peterburgą Jonas Jurskie. ,
kiems apgavikams.
Nauja draugija. Žemdirbystės
Nedėlioję 29 dieną kovo, drau dų, kurie kartais patįs muša ir giedoti.
apėmė
vice
klebono
ir
prefekto
Kovo 2 (15) d. numirė aprū
patįs rėkia.
Atholietis.
departamentas leido įsteigti Kegystė Šv. Petro ir Povilo turėjo
— “Aušra” —
vietas šv. Kotrynos bažnyčioje ir pintas Šv. Sakramentais a. a.
Deltuvos parapija (Ukm. ap
nevlių sod. Pan. pav. ūkės drau
prakalbas. Žmonių susirinko pusė
gimnazijoje. Po metų dvasiško Viktaras Jakubauskas, Lekėčių skr.) nors neperdidelė, ypač paMONTELLO, MASS.
tinai. Prakalbas atidarė draugys
Nemunaitis, Viln. gub. Vasario giją vardu “Darbas”.
ji valdžia paskyrė jį seminarijos raokytojas, turįs apie 30 m. am- sižymi blaivybės prasiplatinimu.
— “Vienybė” —
tės pirmininkas, kuris kalbėtoju
Pas mus lietuviai buvo labai 16 dieną buvo visuotinas “Ryto”
Pirmininkaujant kun. Pr. Mirsinspektorium ir filosofijos bei Ii- žiaus.
perstatė A. Ramanauską iš Law- atsižimėję apie 5 metus atgal, skyriaus susirinkimas. Susirinkikiui,
kuris nepagailėjo tam dartnrgikos profesorium. Po šeše
Palanga. Laikraščiai praneša, rių metų kun. Pranciškus pasi-' Klaipėdos lietuviai ketina čia būį daug prakaito išlieti, “Blairenee, Mass. Po jo kalbėjo vieti net ir amerikonai pradėjo bijot, man atvyko visi nariai. Išrinko
nio klebonas, knn. T. Žilinskas, o kad taip labai sparčiai griebėsi naują valdybą šiems metams ir kad įsikurusi tam tikra draugi liuosavč nuo inspektoriavimo, bet statyti tautos namus Kristijono vybės” skyrius įsteigė arbatnatoliau p-nė Ramanauskienė, kuri už savasčių, ir nemaža dalis Mon delegatus Vilniun į visuotiną su ja, kuri įtaisysianti važinėjimą ligšiol pasiliko seminarijos pro- Duonelaičio vardo. Tam tikslui mį, žymiai padidėjo ir blaivininragino moteris ir merginas rašy tello, į rytus ir šiaurius apgyven sirinkimą. Pirmininku išrinktas automobiliais tarp Liepojaus ir fe8orium, per ištisą metų eilę dė- norima sudaryti draugija iš 2;>0 įų skaičius, kuris jau 1912 m.
ties į draugijas, ir išbarė socija- ta lietuviais ir visi turi savo na J. Tumas, jo pagelbininku—kun. Palangos. Draugija jau įgijusi stydamas klerikams tai šv. Raštą, narių, kurių kiekvienas turėtų su pabaigoje siekė apie 1555 blaivi
automobilius. tai moralę ir pastoralę teologiją, dėti 100 markių per 5 metus.
listus už jų blogus darbus ir ne mus, tris turi po daugeli namų, Baltuška, sekretorium — L. Dau- tam tikslui tris
ninkų. Per 1913 m., pirmininkau
tikusių laikraščių platinimą, kas kuriu namuose gyvena apie 30 kševičėitė, iždininku — A. Velič Važinėjimas iš Liepojaus auto tai civilinę teisę, drauge būda
jant vietos klebonui
kuri. Jon,
“socijalistams” nepatiko ir jie ar 40 šeimynų. Brocktono teisėjas ka ir nariu patarėju — Pr. Bur- mobiliu truksiąs 3 valandas.
mas per aštuonerius metus ir dva Peterburgas. Kovo 1 d. Katedros Rimkūnui, blaivininkų skaičius
tas prakalbas paminėdami pažy Warren Reed raatidamas, kad zdikAs; revizijos komisijon pate
— “Vienybė” —
bažnyčioj vyskupas Ciepliakas įi- padidėjo daugiau, kaip 250 narių,
siškuoju klierikų tėvu.
mėjo, kad nieko, absaliutiskai lietuviai labai naudoja teismą, ko: T. Ceplikas, J. Pivariunas ir
Beto, nuo 1903 lik 1908 m. kun. ventė 6 klierikus djakonais, 17 tokiuo būdu 1913 m. pabaigoje
Užventis. Žada čionai netru Pranciškus pildė vikaro prieder subdijakonais. Dijakonais išvesti narių skaičius siekė daugiau kaip
nieko gero negirdėjo minėtose sumanė tarp lietuvių suorgani R. Juškelis. Delegatais į visuo
prakalbose, tik socijalistų pra zuoti mokslo draugystę Nuo tų tiną susirinkimą Vilniuje išrink kus įkurti dviklesę mokyklą. Bu mes prokatedros bažnyčioje, o Akademijos auklėtiniai lietuviai: 1,800 žmonių.
vardžiavimus.
Putinėlis.
laikų čia mokina lietuvius ang ti kun. Baltuška ir J. Tūmas. Na sią vaikai ir amatų mokinami, nno 1908 m. tapo josios klebonu. M. Krupavičius (iš Seinų) ir P.
Tik nors blaivininkų skaičius
liška kalba ir kaip Amerikoje rių skyrius turi dar nedaug, bet sliesorystės, dailidystės ir kitų.
Danilevičius
(iš
Kauno).
Per paskutinias keturias vasa
ir žymiai padidėjo, smuklių apy
• —“Vienybė” —
reik gyventi, jaunų vyrų krik tikimės, kad jų skaičius padidės,
PHILADELPHIA, PA.
— “Viltis” —
ras pildė taip jau ir asesoriaus
varta vis dar ne kiek nesilpnėja'.
Buvo vaidintas puikus drama ščioniu susivienijimo mokytojos. kadangi ir mes pradedame su
priedermes vietinėje konsistori
Neskaitant apylinkės
sodiečių,
teisybė prasti, kas tai yra apšvieta ir
ftvėkšna (Raseinių pav.). Daug joje.
Ministerių taryba nutarė jog užtektinai atsiranda ir pačiame
tiškas veikalas “Šv. Cecilija”. Jį Kasi ink trukšminguipo
Tėvai
noriai
lei yra gailestingų darbų, bet be
vaidino “Lietuvos Vyčių” drau- tai yra didelė permaina tarp Mon- mokslas.
Kaipo didžios doros ir augšto 67 Dūmos atstovą įneštasai įsta Deltuvos miestelyje (gyventojų
vaikus
mokintis ne visų labiau augštinama pavar ■mokslo kunigą a. a. arkivysku tymo sumanymas įsteigti vasaros apie 500 žmonių visi lietuviai, iš
nedėlios vakare (Verbų ne- telliečių, bet' ant ne doros ir be džia , savo
’ir
rašyti,
kviečia gėlio sušelpimas, Atkano pasoti pas šembekas 1905 ra. pakėlė vakarų (Lietuvos ir Gudijos gu skyrus vieną žydelį kalvį), tokią
dėlioję), 5 dieną balandžio, šv. dievystės tai pralenkė visas kitas skaityti
Snmaningesnių žmonių kun. Pranciškų pagarbos kanau- bernijose) krašte universitą esąs vyrukų, kurie kaa dieną belanky
metai
pas savę
prasi nimas.
Kasimiem bažnytinėje svetainėje. kolionijas,. Tie patįs mokytojai kas
pamatę,
kad
lietuviai
gyvena,
be
lavinusias daraktorkas ir laike rūpesčiu paa mus 1906 m. įkur niku, o 1910 m. dabartinis Peter nepriimtinas, kadangi dar esanti dami smukles žymiai jas atgaivi
Veikalas parodo persekiojimą
senovės krikščionių.
Matyt buvo jokio tikėjimo, ėmė sakyti, kad kalėdojimo klebono taiso vai ta labdaringa draugija, kuriai burgo arkivyskupas įvedė jį į neišpildyta pirmiau vyriausybės na. Man rodos, esant tokiam blai
pirmieji krikščionįs kentėjo reikia kokį ners tikėjimą iš pa kams eglytes. Tokių eglyčių ir iki šiol sekasi neprastai. Mūsų kapitulą tikruoju kanauninku.
išdirbtoji programa naujoms aug- vininkų skaičiui, nepersunku būtą
drąsiai ėjo mirti jaunikai- žinti. Be tikėjime šioj-šalyje vi šiuomet sodžiuose buvo aštuo- elgetoms (ubagams), išskyrus
Taigi būsiantysis Žemaičių vy štoma mokyklom steigti valsty bent šventadieniais uždrausti par
itoi ir mergaitės, kaip linksmai sai negeistini žmonės. Pradėjo nios. Jaunimas ir-gi noriai skai valkatas, nereikia lodinti šunų ar skupas savo gyvenime perėjo vi- bėje.
davinėti svaiginamuosius gėrimam
■akojo savo gyvybę už šventą tl- mokinti vaikas proteatoniiko ti- to knygelės ir beveik visi priguli ba iliauiėti nuo bažnyčios prie
Isip—ius bainyčioe jerarehi*
— “Viltb” —
kaip tai kituose Lietuvos krai-

pį^l ekcija ir
|

Evangelija

LIETUVOJE.

kaip
ir kaip

Balandžio (April) 16, 1914.
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123 kp. Martynas Gu\džh>lis, Rožė
105. K. Platakis,
Montello, kauskas, Leonaa Butkauekas.
daroma. Nora ir buvo praei* žemės, kad išsigandę gyvuliai cija toje vienoje republikoje turi
40
kp.
Agota
Pašukienė,
Vincas
Parednienė.
toto metais nutarta per visuotiną išbėgiojo. Žmonės, naramume.
apie dvidešimt tūk. narių. Laike
45. Teo. Apalaitis, AVofcest er, Maas. Laivas Kursk.
Balaika, Barbora Zmitrienė, Pranė Ba124 kp. Motiejus Gabrys, Mikas Mi
jį blaivininkų susirinkimą paairfl107. J. Kamarauskas, Montello, laikienė, Juzė Paliulienė.
paskutinių dviejų mėnesių jie su Mass. Laivas Russia.
siūnas, Steponas Nemunas, Juozas Vil
ptoti uždrausti
pardavinėjimą
siorganizavo Hondūro republikoj,
46. P. Dclionis, Cambridge, Mass. Laivas Kursk.
Ispanijoj rinkimai.
41. kp. Antanas Bteponkus.
džiūnas, Autanas Palikše.
108. K. Poeius,
Montello,
■muklėee šventadieniais ir tuo
42. kp. Agota Spirgilevičienė, Marė
Madridas. Senatan išrinkta ir slapta darbas varomas Guate- Mass, Laivas Russia.
126. kp. Marė Giliuvienė.
Litinienė, Ona Filipaitė, Juzė Dailitikslu buvo paduotas valsčiui pra- 92 konservatyvai, 51 liberalas, 99 maloje. Costa Rica tam judėji
47. Mat. Imbrus, Montello, Mass. Laivas Kurak.
127. kp. Vladas Bogušas, Marė Liut109.
J. Grigas, Woreester, doniutė, Zofija Kušionintė, Emilije viukė, Alena Dvinienė, Veronika Satymas, bet kaž-kcdel taip ir atli katalikų, 7 republikonai ir 10 ki mui priešinga, nieko neveikiama Mass. Laivas Russia.
Vidrikeriutė, Marė Mergevičiutė, Jur
javiėia, Pranė Stiburiukė.
kę nepabaigta.
nei Niearoguoj. Visas darbas va
48. Sim. Banbalas, Waterbury, Mass. Laivas Kurak.
tų mažesnių partijų.
gis Bagdonas, Domicėlė Andriušiutė.
128. kp. Veronika Zaleskiutė.
Deltuvos parapijon ateina tik
110. Valerija Grigas, Worcester Marė Dailidunienė, Pranė Adušiuniutė,
romas, kad sujungti ir sutvirtin Conn. Laivas Russia.
131, kp. Feliksą Karalevičius.
lie laikraščiai: “Vilties” 3 num.,
ti dabartines mažas į vieną didelę
49. J. Skučas, Lavvrence, llass. Mass. Laivas Kursk.
Juozas Švoba, Ona rttanaišiutė, Uršu- Auka.
135. Juozas Tamelis, Petras Grudia,
“Baltinio” 5, “Vien.” 4, “Pava111. J. Grigas, Worcester, lia Ramunienė, Petronė Zukaičiutė, tSasys Tytenis, Ona Janušaitė, Vincaa
50. Mik. Adomavičius, IVoreesKrokuva,
Lenkijoj. Vienas republiką panašiai, kaip Jungti
Zuzana Seniuliutė, Antanas Gurklis, Pudžiunas, Jonas Bulota, Felikso Ka
Mass. Laivas Kursk.
aario” 14, “Garnio” 4, “Lietuvos stambus žemės valdytojas paau nės Valstijos. Tokiame susijun ter, Mass. Laivas Birhma.
Etoių” 1, “Lietuv. Ūkininko” 2, kojo Krokuvos mokslų akademi gime kiekviena atskira republi112. J. Valakas, AVatefbury, Kazys Bajorinas.
minskas, Liudvikas Žukas.
51. Dom. Zaniauskas, IVorees43. kp. Mikolas Ciočius.
137. kp. Juozas Pauuškis,
Jonas
ir dar kelių po vieną numerj, skai jai 120,000 kronų. Pinigai pa ka turėtų autonomija visuose na ter, Mass. aLivas Birhma.
Conn. Laivas Columbia.
44. kp. Vincas Valiukevičius.
Merčaitis,
Vincas
Briedelis,
Ronio113. P. Banys AVorcester, Mass.
temų vietinių kunigų. Galima tik vesti įvedimui pamokų apie Uk miniuose reikaluose, bet svarbes
52. M. Jurevičius, Trenton, N.
45. kp. Jonas Kancleris.
nas Kulinauskas.
pasigirti, kad “iv. Kazim. Drau rainą.
Ieškojo darbo.
niuose atsitikimuose, k. t., užpuo J. Su reikalais ant Ellis Is.
47. kp. Magdė Venskunienė, Marė
138. kp. Jonas Sutkaitis, Ignas
gijon” tikrai didelis žmonių skai
114. J. Adomavičius, AVaterbu- Narkevičienė, Bonifacas Gudeliauskas, Svetkauskas, Ona Rcckauskiutė.
lus kitai šaliai ir p. jos eitų iš
53. J. Jurgelaitis, Boston,
Marė Zarcekienė, Juozas Malinauskas,
tos yra įsirašęs mūsų parapijoje.
vieno. Susijungimas senai esąs Mass. Laivas America.
ry, Conn. Laivas Imperator.
141. kp. Ona Leseckaitė,
Jonas
Vėtros.
Ona Malakauskienė Mikas Mileris.
Vilnius. Pirmąjį Išliką, apmokė
115.
J.
Papliauškas,
Laconia,
N.
netik pageidaujamas, bet ir bū
V
Stoškus, Povilas Valeckas.
54.
J.
Matijošaitis,
Boston,
Paryžius. Didelė audra pra
48. kp. Julius sliuogerls.
tą vienacentine L. B. K. Federa
H. Laivas Edlangen.
tinai reikalingas, ypatingai ma Mass. Laivris America.
142. kp. Juozas černauskas.
51. kp. Marė Šimkuvienė, Jieva
ėjo
per
Paryžių.
Ypač
daug
blėPavienis: Juozas F. Mukiais.
cijos Amerikoje “Tautos iždo”
116. J. Miliauskas, So Baston Dembauskienė.
tant tokius nesutikimus Meksi
55.
V.
Bitinaitis,
Boston,
llass.
2- ro Skyriaus.
marke, gyvome vakar kovo 8 d., dės pa iui-.vin Varsaliaus sodne. koje, kurios padėjimas nesirodo Laivas America.
Mass. Ląivas Russia.
54. kp. Antanas Baronaitis.
Medžiai
rūpestingai
prižiūrimi
136.
kp.
Juozas
Rutkauskas.
3 gerb. kun. A. Jurgučio, Export,
35. kp. Rožė Luekuvienė.
117. M. Kruopas, So. Boston,
ant gero.
56. J. Zinkevičius, Boston,
3čio
Skyriaus.
net
nuo
Marijos
Antanetos
laikų
56. kp. Juozas čižius, Stasys RuPa., Siaur. Amerikoje. Tos mar
Mass. Laivas Russia.
Mass. Laivas America.
11. kp. Jieva Jurkuvienė.
išvartalioti.
Daug
nukentėjo
ir
bazevičia, Vincas Laukaitis, Antanas
kos, kaip jau rašėme, tik nesenai
118. Ant. Nainis, AVaterbury,
57.
J. Adaravičius, Boston,
51.
kp. Simas' Padriežas, Marė PaBerentas.
šie lietuviai reikalavo pagelbos
išleistos pernai Amerikos liet. ka kiti sodnai.
Conn. Laivas Russia.
Iriežienė.
Mass.
Laivas
America.
57.
kp.
Magdė
Launikaitienė,
Mar
grįžtant į Lietuvą arba kitokiuo
86. kp. Jonas Lukoševičia.
talikų sumanytojo Tautų Fondo
119. Ona Pocius, Waterbury, tynas Tamuliunas, Marė Alikoniutė,
58. P. Liutkevičius, AVorcester,
se
reikaluose,
bet
ne
imigrantai.
Paliko
misijoms.
94.
kp. Ona Aleknienė.
naudai. Markė labai gražiai atro
Conn. Laivas Lapland.
Jonas Rinkevičius,
Marė
Jucienė,
Mass, Laivas Campanillo.
124.
kp. Antanas Miliauskas.
Waren,
Pa.
Mirdama
E.
A
do raudonos spalvos viduryje nu
120. Elena Pocius. AVaterba- Magdė Žukauskienė, Juozas Kruvelis,
59. Pr. Talačka, AVoreester,
136.
kp. Juozas Jakaitis.
Sausis
1913.
Henry
paliko
presbiterijonų
mi
Jurgis Žilinskas, Juozas Alikonis, Jo
pieštas Lietuvos Vytis ir Kry
ry, Conn. Laivas Lapland.
Mass.
Laivas
Zeland.
nas
Rinkevičius.
1. V. Bujanauskis, New <Hyde
sijoms savo turtus vertės apie
121 Pranė Barčiukė, AVaterbvfina.
Vaikų Skyriaus.
60. J. Kvederavičius, Vorces58. kp. Jonas Magdušauskas. Pet
500,000 dolerių. Tie turtai tu Park, L. I. N. Y.
1.
k
p.
Adelė
čeponintė.
ter, Mass. Laivas Zeland.
ry, Conn. Laivas Lapland.
•—“Viltis”—•
ras Naujalis.
>
2. V. Dagis, Cambridge', Mass
rėsią būti vartojami vietinei mi
4. kp. Jonas Maknickas, Juozas M"a61. P. Kivala, Seymour, Conn. 5 122. J- Mikutis, Waterbury,
50. kp. Juozas Kiveris.
Laivas Kursk.
knickas, Bronis Staškevičius.
sijai.
60. kp. Gasparas Laucius, Kazimie
Laivas
Geo.
AVashington,
Į
Conn.
Laivas
Lapland.
’ Kaunas. Žaliasis kalnas ir lietu
z8.
kp. Juozas Baltrušaitis.
3. Liudvika Miškinis, New
Aliena Strakalai
62. A. Januškaitis, AVaterbury, į 123- R- Mikutas, Waterbury, ra Bogurevičienė,
vių vaikų prieglauda. Tik antras
28.
kp. Ona Miliauskiutė, Marė Va
York (room) Laivas Caronia.
16 metų vaikas kalėjime.
čiute, Juozas Balčiūnas.
Conn. Laivas Geo. Washington. j Conn. Laivas Lapland.
baliutė.
mėnuo kaip prieglauda atideng
61. kp. Antauas Apoiskis, Marė La4. Ant. Nainis, AVaterbury,
Walla Walla, Wash. Čia pa
i 124. R. Mikutas, AVaterbury,
42. kp. Juozas Dailidunas, Antanas
ta, o jau jinai savo yra padariu sodintas visam amžiui į kalėjimą Conn. Laivas Russia.
žaunikienė, Marcelė Palvikienė, Vik
Gegužis.
Conn.
Laivas Lapland.
Mikulskis,
Ona Jankauskiutė, Kazys
tė Apolskienė.
si. Doros žvilgsniu prieglauda yra 16 metų vaikas Roy Welsh. Jis
5. Ona Pocius,
Waterbury,
125. Ant. Mikutas, AVaterbury,
Jankauskas, Andrius Jankauskas.
63.
J.
Bartuška,
Waterb«ry,
62.
kp.
Ona
Trapeniutė.
tikroje žodžio prasmėj prieglauda nubaustas už užmušimą mokyk Conn. Laivas Russia.
51. kp. Ona šimkiutė.
Conn. Laivas Lapland.
Conn. Laivas Kursk.
63. Adomas Bukanas.
tai yra prisiglaudimas-apsisaugo- los sargo. Buvo norima vaiką
57. kp. Antanas Launikaitis, Ona
6. Elena Pocius, Waterbury,
65 kp. Dominikas Bnkauas.
126. Ad. Pasakinis, Worcester,
64.
Pet.
Bartuška,
AVaterbury,
jimas nuo miesto ištvirkimo. Tie nuo bausmės paliuosuoti, bet vi Conn. Laivas Russia.
Launikaičiutė,
Antanas Alikonis, Al
66. kp. Juozas Savickas.
Mass. Laivas Lapland.
Conn. Laivas Kursk.
dona
Launikaičiutė,
Jonas Launikai
sa,' nedaug yra joje vaikų dėlto, sos pastangos nuėjo niekais, nes
67. kp. V itoldas Varkalis, jonas
7. Pranė Bačiuke, Waterbury,
(Toliau bus)
65. Domicėlė Gaidis, Worcestis.
kad ji lietuviška, bet ir toji sau tai pirmos klesos žmogžudystė.
'
Varkalis.
Conn. Laivas Russia.
ter, Mass. Laivas Kron Prin.
61. kp. Ona Asolskiutė, aKtrė Apol
68. kp. Aižė Maziiiauskienė.
jelė vaikų nuo Žaliojo Kalno su
8. J. Aleksandravičius. Chi AVill.
skiutė.
70. kp. Jonas Dubulis, Jonas Lesinssirinkusiųjų liudija, kaip žemai
cago, III, Laivas Kais. Aug. VicAudros Floridoj.
73. kp. Magdė Nakviutė.
66.
Ant.
Vasilius.
Worcester,
kas.
stovi žmonių dora ir materijalis
75. kp. Paulina Didbarzdžiutė.
71.
Andrius
Slukaitis,
Antanas
Ma

Ocala, Fla. Iškilusios audros su toria
Mass. Laivas Kron. Prin. AVill.
jų padėjimas.. Vaikučiai ateina į
77.
kp. Petras Stankauskas, Ona Katcijauskas,
Antanas
Rakauskas,
An

9.
Petras
Meižis,
Chicago,
III.
ledais, padarė daug tūkstančių
67. Fr. Strikauskas, Worcester,' pranešimas nariams, bei kuoprieglaudą be šiltesnio drabužėlio,
kevičiutė, Stepone Karpavičiūtė, Al
drius
Dabulevičius
Antanas
Serafinas,
dolerių nuostolių augintojams Laivas Kais, Aug. Victoria.
Mass. Laivas Kron. Prin. Wil.
POM S. L. B. K. A.
apskurdę, nuplyšę. Norinčių prie
Jonas Jurgila, Jonas Bružas, Antanas binas Zidžiuniukas, Valentina Zidziu10. Rožė Aleksaitis, Nevv York
pomerančių ir kitų tropiškų me
68. J. Bauža, AVaterbury, Cann.
Šienariai liks suspeiduoti jei ne- Gurskis, Pranas Gribinas, Petras Vait niutė.
glaudą lankyti ir daugiau atsiras
džių. Daug nukentėjo ir daržo City, Pas Mrs. Kazvil.
69. J. Bagickas, AVaterbury, ' užsimokės užvilktą mokesnį iki 25-ai kevičius, Vincas Neiberka, Kazys Ma 107. kp. Marė Mauručiutė, Magdė
tų, tik dėl neturto, neturėdami
dienai balandžio, 1914 m.
vių augintojai.
čiulis, Jonas Putrius, Mikas Guredec- Mauručiutė, K. Ališauskiutė.
Conn.
Su reikalais ant Ellis Is.
kuo apsivilkti, laukia atšįlant ir
1-mo
Skyriaus.
Vasaris.
108. kp. Vacius Brosokas.
kas, Juozas Guredeckas, Kostas Stepo
70. A. Bagickas, AVaterbury,
tuokart prižada lankyti prieglau
.1
114. kp. Viktoras Kutkus.
I. kp. Magde Kamarnnienė, Pranė naitis, Palakius P. Jonas Rudberis,
11. Step. Jakavičius, Water-? Conn. Su reikalais ant Ellis Is.
Nusišovė kolegijos profesorius.
dą. Doriškai dar žemiaus yra nu
Tumelienė, Aleks. šalaševičienė, Mag naitis, Falašius Patašius, Jonas Rud
Newport, Va. Hamptono mo būry, Conn. Laivas Ryndam.
71. J. Varnagiris, Worcester, dė Dambrauskienė, Magdė Matulevi beris, Petras Kukauskas.
AIE NARIAI JEI NEUŽSIM0K£8
puolę: tuose mažutyčiuose tokių
12.
St. Šimkus, Worcester, Mass. Laivas Campania.
terų kolegijos galva prof. H. H.
čienė,
Jonas
Čeponis,
Alena
Butkevi

73.
kp.
Jonas
Katarasas,
Ona
SalSKOLOS
IKI 25 D. BALANDŽIO, 1914
esama įpročių, kokie randasi dide
Savage nusišovė.
Nušišovimo Mass. Laivas Mauretania.
čienė.
72.
J.
Sotkus,
Rumford,
Falls
M.
BUS IŠBRAUKTI.
vinskienė.
liuose prasikaltėliuose. Čia reika
13. Jonas Trupis, Worcester, Me. Pas Bicshoff Banking House.
priežastis neišaiškinta. Velionis
3. kp. Morta Ališauskiutė.
75. kp. Jonas Didbarzdis, Jieva JaI. kp. Aižė Šimanskienė, Aižė VėrBūga ne tik prieglauda, bet pra
4. kp. Margareta Mikšiutė, Magdė niunienė, Pranas Bartuška.
kauskienė.
buvo žmogus kaipo geras savo Mass. Laivas Mauretania. i
73. Ant. Povilaitis. Rumford.
verstų čia įsteigus pataisos namus
Dobilienė,
Tafilė
Kigulienė.
76.
kp.
Antnas
Laugžemis,
inst.
3. kp. Antanas Pigaga.
14. Sim. Staškus, AVaterbury, Falls, Me. Pas Bicshoff Banking
darbe veikėjas.
kad tuos dūšia ir kūnu nuvargu5. kp. Aleksandra, Mukana.
77. kp. Kazys Rimša, Rozalija De4. Jieva Aleknavičienė, Rožė PeConn. Laivas California A. L.
House.
<1. kp. Petras Zataveckas, Pranas riutė, Gendruta Zidžiunienė, Jieva tuškienė, Marė Jasiniauskienė. *
mus sušelpti.
15. Jieva Sudintas, Cambridge,
Sudegė teatras.
74. Ant. Fotonas, Worcester, Zdanavičius, Rožė Zdanavičienė, Jo Marcinkevičienė.
8. kp. Kazys Gaidamafiskas.
nas Vaičaitis, Marė Vaičaitienė.
82 kp. Petras Draugelis.
Lafayetto, Ind. Sudegė garsus Mass. Laivas Russia.
Mass. Laivat^Sassia,
II. kp. Marė Neberkiutė, Aižė Ka
7. kp. Mare Kupčinskienė, Agota
16. St. Zuzis, Cambridge, Mass.
85. kp. Katre Narkevičienė, Vladas minskienė, Stasys Lukoševičia Anta
' tame miestelyje teatras Dryfas.
75. M. Česnulevičius, WorcesMačiulienė, Rožė Ruseckienė, Simas Narkevičia, Petras Raškauskas, Sta nas Mačis, Antanas Kižis.
Muitai Baisus atsitikimas Ko Nuostoliai skaitomi apie 60,000 Laivas Russia.
ter, Mass. Laivas Russia.
Niemčinskas, Jonas Kapočius, Marė sys Marcinkevičia, Aleksandra čepaus13. kp. Jieva Bįelskiutė.,
vo 6 d. 4 v. r. vienas Freinkelio dolerių. Žmonių niekas nenuken
17. Stasė Zuzis, Cambridge,
76. J. Balkus, Woreester, Msss. Miliauskienė, Jieva Čepulienė.
kienė, Leonas šarauskas, Veronika Mi16. kp. Magdė Anibrazienė.
darbininkų parėjęs namo, rado sa tėjo. Teatras buvo išstatytas Mass. Laivas Russia.
Laivas Russia.
8. kp. Marė Kudinskienė,
Agota lekauskienė, M8gdė Bajorinaitė, Marė
22. kp. Levose Bučioniutė.
vo žmoną su svetimu vyriškiu prieš 45 :n. ir 1909 .ti buvo per
18. Juozas Maceikis, So. Bos
77. Bar. Jatulevičiutė, Lsw- Kondrotienė, Magdė Kuosaičiutė.
26. kp. Ona lūemenskiene. ■
Druktienaitė. Katrė Bartkienė, Domi
Nieko nelaukdamas grobė kirvį taisytas į vieną geriausiųjų ma ton, Mass. Laivas Bimka.
9. kp. Petronė Stankaitienė, Jonas cėlė Ootautienė.
30. kp. Ignas Noreika.
rence, Mass, Laivas Russia.
Meškauskiutė,
ir juo drožė savo žmonai ir vy- žųjų miestelių teatrų.
. 19. Ona Safrančiukė, Worces86. kp. Martynas Zmierskis, Marė
31. kp. Juozas Petrusevičia, Marė
78. Fr. Lanskas, Brockton, Stankaitis, Monika
Juozas
Bainauskas.
Zmierskienė.
Petruševičienė.
riBrini stačiai į galvą. ^Abndu
ter, Mass. Laivas Geo. Washing- Mas. Laivas Russia
10. Simas Arabačauskas, Rožė Mi87. kp. Juozas Marcelis.
36. kp. Uršulė Str'olienė, Karolius
krito negyvu. Patsai gi nuėjo į
ton.
79. VI Lanskas, Brockton, liunienė, Aižė Valančiūtė, Karolius
Vasario kasyklų darbininkų
88. kp. Antanas Launikonis, Magdė Strolis.
policiją apsiskusti. Policiją jį
20. Ed. Pranaitis, Waterbury, Mass. Laivas Russia.
Lekas, Zabelė Mačiūnienė, Pranas Juo Launikonienė.
referendumas.
44. kp. Antanina Politikienė.
Conn. Rusiška liniją.
areštavo.
80. *Eugen Lanskas, Brockton, dis, Jonas Jakštas, Tadas Dauginas,
89. kp. Katrė Kongisevičiutė.
Calumet, Mich. Velykose bus
54. kp. Marė Domeikienė.
— “Viltis” —
Klemansa Strakšas, Juozas Dambraus
90. kp. Jonas Valaitis, Ona Valai
Mass. Laivas Russia.
56. kp. Juozas Jasnukaifis, Adomas
visuotinuoju darbininkų balsavi
kas, Vladas Cibulskis.
tienė, Marė Žilinskienė, Juozas Ra'Zi- Laučius.
Kovas.
81.
K.
Putrius,
AVorcester,
mu spręsta ar tęsti streikas ir to
II. kp. Antanas Stanaitis, Ona Bal- n auskas.
57. kp. Vladas Valiukas.
21. St. Freitakas. Chicago, III. Mass. Laivas Russia.
liau ar pradėti dirbti. Streikietrnšienė, Magdė Jasaitienė, Marė Mar91. kp. Stasys Gerulaitis, Stasys
58.
kp. Aleksandras šermenis, Ka
82.
Staskevicius, Montello, i ęelilinjntė, Jurgig namaitis, Ona Stoč- Aliubauskas, Antanas Kernazickas, Jo zys Končius.
rių vadovas Moyer nuoširdžiai Laivas Columbia.
22. Po. Miškis Chicago, III. Mass. Laivas Zeland.
kuvienė, Antanas Razinskas,
Tafilė nas Savickas,
Pranas šimkevič-ins,
tam užmanymui pritaria^ nevei
60. kp. Petrone šeštakauskiutė.
Laivas
Columbia.
83. Ad. Adamavičius Montello, ‘ Razaičiutė, Marė Miralaičiutė, Anelė Petras Kunigonis, Stasys Bartašius,
zint
kokios
balsavimo
pasekmės
71. kp. Juozas šimanskas, Juozas
Ui nestojimą į kareivius.
Mačienė, Koste Jesaitienė, Aižė Ka- Jonas Žukauskas, Jurgis Vaitukaitis, Drazdis, Stasys Valantinas,
23. Tad. Ambrazaitis, South Mass. Laivas Zealand.
Stasys
būtų.
Petrakovas. Lenkijoj Pašauk
84. Ad. Česnauskas, Montello,
Matas Karfcas, Jieva Juų- Augustas, Stankevičia, Jonas Miklina- Kasputis, Antanas Grigaliūnas, Kazys
River, N. Y. pas J. Amb. Brook
ta į teismą apie 100 žydų. Jie
T ■
■ zaitienė, Juozas Kišonis, Magdė Jasai- vičia, Dominikas Jonikis, Juozas Inčiu Ulevičius, Antanas Petrauskas.
lyn, N. Y.
Mass. Laivas Russia.
.... ’
....
’
.
v.
- .
; vinte, Petras Mulvmas, Povilas Kui- ra Antanas Mocevičia, Juozas -Dam
VIDURINĖ AMERIKA.
kaltinami už prasižengimus, kad
77. kp. Anielė Muraškiutė.
24. Mag. Klorikaitis, AVorceiT
85. Cip. Nekrošius, Union City, . zįnag) Bronis, Vaitkevičia, Adomas brauskas, Jurgis Žukauskas, Pranas
86. kp. Jonas Miknaitis, Antanas
išsilenkti tarnystos kariumenėje.
Vidurinė Amerika randasi tar
ter, Mass. Laivas Cecilia.
Conn. Laivas Russia.
-Malvina*, "Jonas Kondrota, Antanas Vainoras, Jonas Majauskas, Rafolas Diškevičia.
pe Pietų ir Šiaurės Amerikų. Ji
25. Gasp. Misiūnas, AVorcester,
86. Jok. Savickas, AVaterbury, 1 Astrauskas.
Serevičia, Petras Puidokas, Ignas Bar
90. kp. Jonas Pauderis.
susideda iš keletos republikų. Mass. Laivas Czar, R. L.
tašius, Pranas Gramauskas, Stasys
Conn.
Laivas
Russia.
,
1
12
k
PLeonardas
Kubilius,
Marė
91. kp. Leonas Picinis, Vincas LizŠernai.
Tose republikose, kaip ir Pietų
Marcinkevičius,
Pijus
Karvelaitis,
An

dėnas.
87. T. Bujort, AVaterbury, Kubilienė’ inst26. J. Padolskas, Minersville,
Variavo. Sokolinskame miške
Amerikoj, retai kada tėra ra
-r •
t>
*
13. kn. Dominikas Degutis, Antanas tanas Norkus, Juozas Aleknavičia, An
97. kp. Genova Pauliukienė.
Pa. Su reikalais ant Ellis Is. N.Y. z-*
šernų kaimenė užpuolė ant miš
Conn.. Laivas Russm.
Valantiejus, Antanas Stanevičius, Bro- tanas Parnerauskas, Feliksas, Razman98. kp. Stasys Parulis.
mu, kad ne vienoje, tai kitoje,
27. Sim. Šleikis, Boston, Mass.
ke sargo. Jis inlipo medin, kad
88. Ona Bujort, AVaterbury, nė Lietuvnikienė.
tas.
102. kp. Vincas Joninčius.
vis randasi kokie nors nesutiki Phil’a Am. Line.
išsigelbėti nuo pavojaus. Šernai
Conn. Laivas Russia.
15. kp. Jokimas Šeputis, Magdė Kai93. kp. Pranas Balsys.
107. kp. Marė Statkevičienė.
mai. šiose dienose daugiausiai
28. Mot. Šimaitis, Waterbury,
89. Vikt. Nerkošius, Union ričė, Antanas Kuzmickas.
94. kp. Ona Adtminienė, Magdė Vapagriaužė medį ir sargą sudraskė.
109. kp. Vincas Jurša. Pranas Mikgirdžiama apie Santo Domingo. Conn. Laivas Rotterdam.
City, Conn. Laivas Russia.
j lfi- kP- Marė «riflf«Henė, inst., Pet- lančienė, Povilas Porins, Barbora Po nevičia, Pranas Matnlevičia.
Balandžio 1 d. turėjo ten atsibūti
nn »i z, _
• t t
t •
ras Bražvs, Jonas Bacevičius inst., cienė.
112. kp. Kazys Karasevičia.
29. J. Kasputis, Waterbury,
90. Al. . Čeponis,
L. I. City. Lai- ! Alze
.... Guzikauskiene, Ona
„
T . ,. .’
Kareiviai plėšia žmones.
.
Jasmkiene.
prezidento rinkimai. Bet jau Conn. Laivas Rotterdam.
95. kp. Ona Muranskiutč, Mikalina
113. kp. Leonardas živelis.
vas Patncia.
jStasys Daugirda, Jieva Vai- Urbanavičiūtė.
Pekinas. Yaldžios kareiviai išė prieš rinkimus pasirodė senojo
114. kp. Bernardas Miliauskas.
30. Konst. Sodaitienė, AVater91- Uršulė Burokas, New York į šauskienė, Marė Ališauskienė, Apolioję iš kantrybės, jau trečias mė prezidento gudrumas: jis visai
97. kp. Morta Andrelinnienė, inst.
115. kp. Stasys Rudavičia, Kazys
bury,
Conn.
Laivas
Rotterdam.
City.
j Virginia.
i nė, B. Balinkevičienė.
98. kp. Anielė Laukaitienė, Anta Gimbutas.
nuo negaudami algos, užpuldinė rinkimų nepaskyrė ir ligšioliai
992. A. Rupšis, Duųuesne, Pa. ' 1® kPStasiulevičienė.
31. Jurg. Čerpė, Worcester,
nas Kevdera.
116. kp. Marė s^Iakaravičienė, Juo
ja ant vietinių gyventojų ir nai dar nespaskiria. Jis nori pats val
99. kp. Kazys Baltrūnas,
Petras zas Saikus, Antosė Naburaičiutė.
Su
reikalais
ant
Eillis
Is.
20- kP’ K""l)aras Petraitis, Kazys
Mass.
Laivas
Campania.
kina šalį.
Sefeltaitis, Juozas Yvanatiskas, A’ale- Stirbis, Veronika Sudaitė.
dyti šalį.
119. kp. Veronika Milačevičienė.
32. Pov. Būdžius, Cambridge,
93. A. Rutkevičius, Waterbury, rija Bairuniutė inst.
101. kp. Veronika Kovzan.
120. kp. Barbora Rinkevičienė.
Užmiršdamas, kad prieš kiek Mass Laivas Campania.
Conn. Laivas Lapland.
\
21 kp. Juozas Sadauskas, Vincas
Danginasi Siberijon.
102. Petronė Vitartienė.
123. kp. Antanas Gnžauskas, Kazys
mėnesjų nutilę revoliųcijonieriai
33. Stasys Mikas, AVaterbury,
94. Pov. Bekeris, N. Y. City. Oardžinskas, Ona ftarkunienė, Grasilda
103. Ona Rickienė, Erazmas Me Barkauskas.
Nuo balandžio 8 iki 14 į Sibe- vien tik ir nurimo gavę nuo pre
Conn.
Laivas
Caledonia.
Laivas
Lapland.
J Martinkienė, Juozas Būdvietis, Morta džiukas, Aleksandra Saunoraitė, Vero
124. kp. Antanas Milešis, Karolius
riją atsikraustė 9740 žmonių, iš zidento žodį, jog jis elgsies rin
95. T. Cernauskineė, Montello,' Budvitlenė, Juzė Pečiukonienė.
nika Vilkišiutė.
34.
Vin.
Varnas,
Boston,
Mass.
Arevičius, Juozas Kindaris.
sikraustė 771. Nuo pradžios me kimuose pagal šalies konstituci
22. kp. Adomus Žvgas.
107. Vincas Saulėnas, Stasė Bar127. kp. Agne Šimaitė,
Marcelė
Mass. Laivas Czar.
tų iškeliavo ten apsigyventi jos reikalavimus. Spėjama, kad Laivas Potsdam.
25. Martynas Oilis.
taševičiutė,
Povilas Kliovas, Agota Liaugienė.
35. Fr. Jukna, Boston, Mass.
96. K. Cibulskis, Montello,
30,432, o sugrįžo tik apie6,000. revoliųcijonieriai netylės ir vėl
28. kp. Marė Brusokienė, Jonas Na Kavaliauskienė, Bolišius Aleksandra
128. kp. Juozas Karbonas.
Laivas'Potsdam.
Mass.
Laivas
Czar.
ruševičia,
Tafilė Daugelintė,
Mikas vičius, Edvardas Robinas, Stasys Kaz
135. kp. Zofija Andrinknnaitė.
Matomai skaičius gyventojų Si- atnaujins savo veikimą, kurį taip
36. Ant. Daniševičius, AVor
N’aruševiėia Aižė Paukštienė, Marty lauskas.
137. kp. Domininkas Pavilaitis.
berijoj didėja.
sunkiai jam pasisekė sustabdyti. cester, Mass. Laivas Finland.
nas Jančiunas, Marė Matekevičienė.
Birželio.
138. kp. Mikas Denibanskas.
108. kp. Magdė Žilinskienė.
Hayti revoliucija dar neapsi
29. kp. Ona Supranavičienė, Alek
2-ro Skyriaus.
•
109. kp. Ona Miknevičienė,
Marė
37. Izabelė Daniševičienė, AVor97. T. Dzingulevičius, WaterVėtros.
sandra Austrevičius.
stojo. Pranešama, kad valdžios eester, Mass. Laivas Finland.
136.
kp.
Andrius
Fakajauskas,
An
Aiukzdienė,
Antanas
Navickas,
Pranė
bury, Conn. Laivas N. Amster
30. kp. Pranas Jakimavičius, Agota Malinauska, Bolesms Dzimida.
Pabaigoje 3 kovo, pietų vaka kareiviai atsisako šaudyti į revo
tanas Dirda.
.
38. Balt. Jurgelionis, Worces- dam.
Pajanjntė, Katrė Levartavičienė, Pra
110 kp. Anielė Dambrauskaitė, Pra
ruose Rusijoj apsilankė didelės liucijonierius. Piniginis padėji
98. J. Savickienė, Montello, nas Lotoba, Ona Kvedaitienė, Jurgis nas Andriulis.
ter, Mass. Laivas Finland.
,
,
Valkų Skyriaus.
vėtros. Kaimuose nuo trobų sto mas šalyje ne kažkoks. Europos
Pettnkanskas, Kazys Matulevičius, Ur
39. Marė Jurgelionienė Wor- Mass. Laivas Karsk.
113. kp. Ona Petraitienė.
21. kp. Stasys Aanliūnas.
gas nudraskė. Laukuose medžius šalįs spiria Jungtines Valstijas
99. Marė Dubračis, Montello, šulė Jučintė.
115. kp. Nikodemas Vosilius, Jurgis
cester, Mass. Laivas Finland.
28. kp. Antanas Urbanavičia, Mi»lU
3 šaknų išvertė. Dniepro upėje paimti savo globon išrinkimą 40. Jonas Jurgelionis, AVorces- Mass. Laivas Kurak.
31. kp. Morta Tamaliunienė, Marė Jonaitis, Juozas Yihitis, Rrigida Vnl- 'Grubavičiutė.
Zilionienė, Mikas Varžinskas, Agnieš tnlaičiutė, Antanina Ansonienė, Stasė
daug smulkių garlaivių sudaužy įvairių taksų, kaip, kad yra su ter, Mass. Laivas Finland.
77. kp. Motiejus Stankauskas, V»
100. P. Baltrūnas, Montello,
ka
Mockaitienė,
Ona
Litvinienė,
Jad

Garbačauskienė,
Pranas
Juškevičia,
ronika
Stankauskiutė, Petras Stan
ta. Daugelyje vietų sutraukytos Santo Domingo.
Ar pasiseks
101. V. Baltrunienė, Montello, viga Jurčukonienė, Ragina Zardeckie41. R. Menkauskas, Worcester,
Domicėlė
Bušmaitė,
Marė
Kaičurytė,
kauskas.
telefonų vėlos.
jiems inkalbėti dar nežinoma.
Mass. Laivas Kurak.
Mass. Laivas Finland.
nė, Julė Jančauskienė, Ona Atkočiu- Justinas šalnaitis, Juozas Papaurėlis.
90. Ona Matulevičiūtė, Marė Mato
Vėl atsinaujino politikierių dar
102. T. Etkevičius, Montello, nienė, Anielė Vožinskienė.
42. Ant.
Sulis,
Worcester,
116. kp. Ona Balsienė, Vladas Jasu- levičiutč.
bas sujungti visas penkias Vidu Mass. Laivas Finland.
33. kp. Adomas Daugelis.
žemės drebėjimas.
116. kp. Juozas Petrauskas.
Maas. Laivas Kurak.
devičia, Mikas Jasudavič.ia,
Antanas
34. kp. Antanas Andrenas, Mikas Karlaitis, Juozas Baltrušaitis, Mag
119? kp. Jonas Semežis, Ona Ssmo
Kamčatkos apylinkėje T>uvo rinės Amerikos republikas į vie
103. J. Kaziunas,
Montello,
43. K. Medvickig, Worcester,
Sudeikis.
iiutė,
Marė Semežintė.
ną.
Viename
Salvadoro
mieste
dė
Povilaičiutė,
Alaė
Baranauskienė.
jaučiamas žemės drebėjimas, ku
Mass. Su reikalais ant Ellis Is.
Mass. Laivas Kurak.
34. kp. Antanas Dulskis, Julė PllSusiv. Raštininkas J. S. VasUlatuknA
119.
kp.
Julius
Raznmas.
susijungimo
šalininkai
tarėjo
vi

ris tęsėsi per dvi dieni. Toks di104. J.
Matutis, Montello, kaitienė.
43. Ant. Jurgelaitis, AVaterbu120. kp. Petras Ai Rauslį as.
3afis trchits-.ims girdėjosi iŠ po suotiną susirinkimą. Jų organiža- ry, Conn. Laivas N. Amsterdam. Mass. Laivas Kurak.
38. kp. Zigmas Gudukas, Ignas Bai121. kp. Jokūbas Staninlionis.
Seka ant 5-tų pusk

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

NAUJIENOS.

Balandžio (April) 16, 19 M.

Taigi namai bus pastatyti ir kad tartų žmonės: talentas gi “Jonai, a Jonai, kelkis” —•
ėmė nerimauti. Kartkartėms nu rios taip-pat priima pajus (Šerus)
Išlaido#: 1) •»■*# ralyginimu ir
kas-žin kas sušuko. “Mūza aviodrenažai 1100 r., S) Sargui niauta švietimo darbas skleidžiamas, bet mė”.
rodomas pavojus, gresiautis jų ir mažesnėmis sumomis. Taigi
1000
r.,
3)
mūrininkai,
betono
dar

šioji,
Mūza/gražioji ”, deklamaapinigų stoka daug prisidės prie
susivienijimui iš pusės katalikų. nužiūrėję vieną kitą tinka
Bet kaip čia padarius... Ant
bai au geležimi ir darbininkams
to viso trukdymo, čia ir randasi laimės atsiminiau, kad redakci ju. “Begėdis”, suriko vėl bal
Indomu tai, kad laisvamaniškoje mesnę ir tikresnę įstaigą ar ne
apmokėti 27500 r. 33 k., 4) iaii8PAUD08 SUKAKTUVIŲ PA
proga
išeiviams prisidėti tų sko jos, atsakymų dėžutėse, dažnai sas, pakėliau blakstienas, — vai
“
Tėvynėje
”
,
kurioje seniau net turėtume liekamą grašį ten be
nieriai ir sargai 3000 r., 0) ArfceaiMINĖJIMAS.
Dievulėli, vietoj Mūzos, rustas
marga būdavo nuo peštynių tarp vely padėti, negu čia kišus to
joninia iulinys 757 r. 71 k., 0) lą ir švietimo išlaidą apmokėji duoda patarimus, kaip geriau iš
24 balandžio apeis lygiai 10
veidas mano šeimininkės, “7 va
elektros įtaisymas 2200 r., 7) gy me. Toliau gyvendami nuo tė mokti eiles rašyti.
metų, kaip Rusijos Caro Mikalo soeijalistų ir tautininkų — šian kiems Bischopfams ir panašiems
vuliams
tvartai
1500
r.,
8)
kelio

vynės, daugiau uždirbdami tu Iškrausčiau visus staliukus, landos, o jis vis dar apie mer
diena puikiausia vienybė. Redak bankieriams. Jeigu mes dėl tūlų
jaus II įsakymu buvo sugrąžinta
nės, psčtes ir telegramos 1215 r. 19
rėtume laikyti sau už prieder skrynutes ir kur tik suradau ko gas. “Tfu! nusispiovė* šeinaycijos seniaus ujamas ir baramas aplinkybių esama priversti gy
mums teisė spauzdinti knygas ir
k., 9) stogas 2099' r.; 10) eentralis
ninkė, laiškus rašynėja kas-fin
mę šelpti jei ne kuo kitu, tai kį laikraštį — visus ant stalo.
socijalistas dabar rašo įžengia venti svetimame krašte ir negali
lildyma* M00 r., 11) mediio dar
laikraščius lotynų raidėmis. Tas
kokioms
Mūzoms, gal koki žydolmuosius straipsnius, raginda me sunaudoti savo dvasios ir kū
Ilgai varčiau, kol vieuame pabai 5847 r. 42 k,, 12) dailydžią saro nors ir sunkiai uždirbtais
atsitikimas mums dvigubai bran
mas, kad tautiškasai susivieniji no pajėgų Lietuvoje, tai lai jos
darbas 7880 r. 22 k., 13) itukatura centais. O kam yra galiama bū tėmijau patarimų: “skaityk Ku kė, gerai, kad pamačiau, tuojans
gus: ir kaipo
katalikams, ir
0904 r., 14) stiklai 840 r., 15) Vy tinai reiktų prisidėti prie taip
mas pasiskubiutų užimti pozici labui dirba bent mūsų pinigai.
dirkų ir abelnai kitus poetus į pečių ingrūdau”, piktai juokia
kaipo lietuviams. Spaudą atgavus
riausiai
valdybai
mokyklą
užlaiky

jas visur ten kur dar neinkėlė Bedirbdami Lietuvos ūkio, pre
gražaus kairiūkščių sumanymo
Kad Kudirką, tai Kudirką, va si šeimininkė.
ir katalikystė Lietuvoj ėmė labiau
mui
paskolinta 4000 r. Iiviso
kojos katalikų
susivienijimas. kybos ar pramonės pakėlimui, jie
100=100,000
r.
Apšvietimui
pa

O Mūza... pradėjau saukti
liai, ir jau Kudirka prieš mane;
72900 r. 87 k.
žydėti ir sparčiau kilti. Paplyto
Dirba, agituoja visi išsijuosę, iu- neš naudą ir mums didesnę, ne
kilus
Lietuvoje,
pakils
ir
pasiKoki
aš tau Mūza, pašoko šei
skaitau, tėmiju,, skaitliuoju. Ge
Tokios tai skaitlinės. Mums
po Lietuvą daugybė katalikiškų
kinkę savo vežimėlin ir Račiūną gu čia Amerikoj ir gal nereikės svarba bus pamatyti pačios drau gerįs pats gyvenimas,
išnyks rai! Dabar pradėsiu rašyti, bet. mininkė, esmi Marijona visi tai
knygų ir laikraščių, iš kurių lie
su paveikslais, valdyba gi palei taip drebėti už savo pinigus. To gijos veiklumą ir stengimas pa skaičius beraščių už kuriuos mes ar nepaskaityti dar ir Vaičaičio, gerai žino, ir nepavelysiu savęs
tuviai Katalikai sėmė sau geresnį
turime raudonuoti pamatę at jog ir jį girii. Ir tą perverčiau pravardžiuoti. Keliauk sau ii
pažinimą savo tikėjimo. Kaipo do obalsį, kad šių metų seimą su lumas čia' negali būti kliūtimi siekti savo užbrėžtąjį tikslą:
sivienijimas
sutiktų
su
10.000
na

Juk
New
Yorko
ir
jo
apieliukių
eivių biuro iš duotus raportus.
ir jau su lengva širdimi prie dar mano namų ir daugiau negrjik.
lietuviai nudžiugome, nes atsida
1913 metą gale “Saulė” turėjo
rių. Na, valia jiems pageidauti lietuviai, dar ir labai buvo arti
Netekau pastogės, neparegėjaa
bo.
345 tikruosius narius, 18 garbės Da
rė tautai nauja era savarankios
apskritų skaitlinių. Kiek mes ži Bislr. banko, bet, neįstengė sulai
Parnaso,
ir netapau poetu vien
rią ir 3000 nsrią šelpėją. Iiviso
IR VĖL NAUJAS
Pasidėjau ant stalo šešias sto
gyvybės ir kultūros.
nome, tautiškajam susivienijimui kyti jo žlugimo. Tuo tarpu Lie
3372 narią. Skyrią Oarugijs turi
LAIKRAŠTIS.
rokas knygutes popieros, penke tiktai už mano šeimininkės grfAteina iš įvairių vietų žinios,
03. Visuose skyriuose narią esa
dar daug lig tos skaitliuos trūk tuvoje turime keletą įstaigų, ku
tų
paišukų, pusę tuzino plunksnų, vos.
Mums
praneša,
kad
Baltimore,
kad šen ir ten lietuviai ruošiasi
ma 1950. ‘• Saulės“ draugija kar
sta
šiaip
ar taip ,mes matome tau rios beveik negali žlugti.
Md.
pradės
eiti
naujas
laikraštis
juodylių už visą “dešimtuką” Poetai kada pradėsite eiles ra
minėti tas sukaktuves iškilmin
tu su skyriais užlaiko 24 mokyklas,
tiškajame
susivienijime nepapras Čia išskaitysime keletą tokių
pradėjau ieškoti... temos. šyti keliaukite geriau tiesiog ant
tame skaitliuje ieiiaa Kaune ir “Darbininkų Balsas”. Būsiąs tai ir
gais apvaikščiojimais, rengdami
tą, didelį sukrutimą, galime spė įstaigų, kur pinigus galima bū
“
Merginos,
meilė”, jau net ap kalno Parnaso. Neduok, Dieve^
organas
I.
W.
W.
“
Draugo
”
skai

jo
priemiesčiuose:
1)
Prirengia

paskaitas, vakarėlius. Neprivalo
ti, kad jie kurį laiką dar puikiai tų siųsti be didesnės rizikos.
muosius suaugusiems kursus, 2) Ba- tytojai prisimena, kas toji I. W. kirėjo,
tautai, Lietuva, kiek patėmys jūsų Marijona arba
me atsilikti nuo to ir mes lietu
galterijos kursus, 3) Dviklesą mor- W. per organizacija, taigi gali
sunaudos mūsų susivienijimo silp 1) Brolių Vailokaičių bendrovė
vienas poetas po 77 sykius var Agota Mūzės vardą kur ant po
viai katalikai, nes mums tos su
gaičią mokyklą ant žaliojo kal
nesnį susitvarkymą ir primeške- Kaune (Viešasis piečius, Fišerio
toja,
Gamta, net žvirbliai ir tie pieros, — good-by.
ma
spėti
ir
gimsiančio
laikraš

Kar—s.
kaktuvės yra dvigubai brangios.
no, 4) vienklase .prie kursą mo
rios daugybę narių. Na, neužvydi- namai) perka ir išpardavinėja
čio
pakraipų.
Organizacijos
tik

jau
apie
gamtą
čirškia,
gal
“
Vie

Antai Chicagos Vyčiai, kaip gir
kyklą, 5) Dviklssf Aančią mokyk
me. Tik mes esame ir būsime tos dvarus. Šiandien tai vienas iš pel
lygybę” apdai ATSAKYMAS Į ATVIRĄ LAU
lą ir 0) Vilijampolio Slabados var slas tyrai socijalistiškas — iš nybę, brolybę,
dėjome ruošiasi Gegužės mėnesį
nuomonės, kad kam ne kam, o ningiausių biznių Lietuvoje. Že
du
kun.
Aleksandro
Dambrausko
griauti iš pamatų visų tvarką, nuoti, gaila atimti duonelę iš p. KĄ DR. A. L. GRAIČIŪNO, TIL
iškilmingai tas sukaktuves ap
katalikams į aną susivienijimą mės kaina nuolat kįla ir daug
mokyklą. Skyriai užlaiko 13 mo neveizint ar darbininkai turi iš
PUSI “DRAUGO” No. 15.
p. vienytojų ir lygintojų.
vaikščioti.
kyklą,
tame
akaitliaje
13
vienkleeiti nepatogu. Juk jau ir dabar yra jos ieškančių. Lietuvoje vei
to naudos ar ne. Tai atsiekti
Kad čia sugalvojus, ką nors Laikas gavėnės yra aiku meNuo savęs išreikštume prie tos
sią, vieną dviklesą ir 4 rašymo ir
tautiškojo
susivienijimo
vadai
kia
jau
kelios
panašios
bendrovės.
rengia įvairius visuotinus naujo, kad ir Juozelį—šelmį su tavonės, tadgi, parengiau tin
progos du pageidavimu: 1) kad
skaitymo mokyklas. Mergaiėią mo jie
darosi
kas
kartas
aiškesni.
Savo
kamas
tam laikui paskui,
Brolių
Vailokaičių
bus
stipriau

kyklą penkios: dvi dviklasės ir trįs streikus, dažnai prieš norų dirb varius į avino ragus.
tų paminėjimų rengėjai nepamirš
veidą
jie
rodo
“
Tėvynėje
”
,
Dar
sia, nes visi indedami pinigai gavienklasės. 1913 m. “Saulės” mo tuvėje esančių unijų. Nors ret
Važiuoju paišiuku po popierų., tas, rodydamas ant drobės au
tų ant bilietų lipinti Tautos Fon
nepersenai
į
tautos
divyrius
kėlė
kykla* lankė 1533 mokiniai. Mo karčiais jai vadovaujant ir gau paukščiai, žvėrįs, žmonių veidai, pagelba “elektrikos” šviesos tam.
rantojami
žeme,
be
to
yra
sudė

do ženklelius, 2) kad grynąjį pel
kytoją buvo 42. Draugija užlaikė
Dembskį, prieš keletą savaičių ta bankuosna 115,000 geležinio
na darbininkai sau daugiau tie ilgi, trumpi dygsta iš po mano tikrus paveikslėlius iš gyvenimo
ną iš tų vakrėlių skirtų sudary
23 skaityklas, kuriose yra 8092
skaitome
“
Tėvynėje
”
Baltrūno
kapitalo, iš kurio būtų padengia
V. Jėzaus ir “Kristus dailėje” —•
mui šimtinės rublių į lietuvių
knygą tomą, kainuoja 2844 r. 50 sų, bet tik retkarčiais, dažniau rankos kaip grybai po lietaus,
kur
išvedžiojama
ma

straipsnį,
mi
galimi
atsitikti
deficitai.
Prie
‘Christ in Art” — o be to ir kesiai
pasi
dėkoj
ant
organizacijos
k. Knygomis naudojos 2350 žmobet temos, kaip nėra taip nėra.
kvietimo fondą
‘ ‘ 100—100.00 ’ ’
terijos
amžinumas.
Suprask:
ne

bendrovės
yra
bankas,
kur
mo

etų
lietuviškų “extra”, kaip tai
nią.
netaktingam veikimui streikų
“Nejaugi, manau, ir nesutver
(Kairiūkščių sumanymas).
buvo sutvėrimo, '’nėra sutverto- ka 5%į už indėtus pinigus.
Atsiąstąją
skyrią
apyskaitą pralaimi ir papuola tik į didesnį
siu nieko ir nelabasis Juozelis pa didžiųjų Lietuvos kunigaikščių:
įplaukos siekia 1157 r. 30 k., išlai vargų.
jaus, nėra dusios, užgrabinio gy 2) “Vilijos bendrovė” Vilniūje
Organizacijai
ypatingai
liks Barbėms, Magdėms, Rožėms, Vytauto, Gedimino ir šiems pana
MŪSŲ SUSIVIENIJIMAI.
dos 2026 r. 58 k. Tokiuo budu
venimo ir tt.
(Poltąyos gatvė 55) išdirbanti sa
prie
jos
neprigulinčių
darbininkų
o man vien prancūziška dūlė po šius. Į tas paskaitas atsilankė ir
Pusė milijono Amerikos lietu
skyrią kasose deficitas siekia 869
14 numeryje, korespondencijo vo dideliame fabrike (didžiausia
r. 28 k. Triją skyrią nejudinamo likimas rūpi tik tiek, kiek jie nosia. Ne! Ar žūt ar būt turiu Dr. Graičiūnas 1 d. Balandžio p.
vių neturi nei vienos organizaci je iš Miehigan City pajuokiami
Vilniūje) visokių ūkio mašinų ir
deotrukcijiniams tapti poetu.
J. Eias svetainėje. Jam gi,
turto kaina 3450 f. Kiti skyriai reikalingi jos
jos, kuri vienytų bent keliolika katalikai, kam parsikvietę kuni
pirkliaujanti ūkiui reikalingais
nejudinamo turto neturėjo.
siekiams.
Naujas
laikraštis,
Tuščia su temomis, tiktai va matyti iš atvirutės, tos paskaitai
tūkstančių žmonių. Turime du su gą atlikti velykinę išpažintį. Pati
dalykais. Biznis visiškai tikras,
Valdybos naujais noriais «- kaipo tokios organizacijos orga reikia suprasti iš kurio galo pra netiko. Nes, girdi, kamgi eiti j
sivienijimu L. S. A. ir L. R. K. redakcija vietoje Kristaus įsaky
nes sparčiai kįlant Lietuvoje ūkio rinkti knn. M. Vaitkus kasinin. nas, negalės į lietuvių tarpų daug dėti rašyti ir kokio mąsto laiky panašias paskaitas ir pinigus mo
S. Čia žmonės yra susijungę susi tos meilės, sugalvojo žmoniškąją
kultūrai, vis daugyn ir daugyn ku, knn. K. Paltarokas valdybos naudos inešti.
ties, geriau benebus Kudirkos ei kėti, kadangi panašius paveikslė
šelpimo ir apsidraudimo reika meilę, vietoj Kristaus meilės ar
reikalaujama ūkio mažinu, gerų narių ir knn. Sob* sekretorių. Į
lius galima pamatyti kiekvienoj*
les pamieruoti.
lais. Tie reikalai rodos, labiau yra timo idealo — kažkokį neaiškų
sėklų, mineralinių trąšų ir t. t. revizijos komisiją išrinkti: p. CiePOETAS.
Pamanyta, padaryta. Išmiera- bažnyčioje, o dargi veltui, svie
mums visiems suprantami ir at- fraternalizmą (broliškumą), kurs
Moka
už
indėtus
pinigus tiek, mnolouskis, prak kult. Maculevi
(Feljetouos)
vau ilgumų, platumų, pažymėjau tiškieji gi buvę menkos veras.
jaučiami. Prie gryno susišelpimo
irgi, tiesą pasakius, yra ne kas kiek bendrovė duoda pelno, bet čius, kuu. Miežinis ir kun. JokuKas iš mūsų nemėgino rašyti tuos mastus ant popieros ir.... Taip, Dr. A. L. Graičiūnę, to no*
abiems susivienijimams
rūpėjo
kita kaip tik dar
neišgaravusi jau pirmais metais buvo 5% di bauskas. Bugalterijos kur«ų taeilių? Visi, ar bemaž visi, ir sun bet kad jus čemeris iš kurgi žo užginčysiu, kad galėtum pama
šiek tiek ir savo narių švietimas
liekana Kristaus mokslo. (Stab videndo.
rybon vieton ksn. kun. Prapuo
tyti stacijųs ir taip-pat keletu
ku surasti tokį, kurs nebūtų džius paimti.
ir idėjinis turinis. Kol lietuvių
meldžiai fraternalizmo nežinojo).
lenio išrinktas p. T. Žilinskas.
3.)
2
didieji
lietuvių
bankai
Ir Mūzos prašau, ir -Pegasus šventųjų paveikslų, bet ne paveik
katalikų susivienijimas maža te
ieškojęs inkvėpimo pas tų taip
Ateityje,
galima
tikėties, jie Kauno ir Vilniaus (taip vad. Kun. Olšauskia ir d-ras Šliupas
vieniems malonių, kitiems nedė šaukiu, negaliu sulaukti nei jo slus tam tyčia prirengtus dėl pas
rodė gyvybės ir veiklumo — tautrauks saviškius
visai aiškiai į savytarpio kredito
pasilieka taryboje, J garbės no- kingą dievaitę — Mūzų.
draugijos).
kaitų iš piešimų
garsiausiųjų
tiškasei susivienijimas, turintis
kio, kreivos ir tos nesirodo.
laisvamanybę. Taigi kam bran Kauniškis, bankas jeu priėjo prie rin* išrinkti r p. T. Eiliaairaa, >
aavo narių tarpe ir socijalistų, ir
Kiekvienas,
mokus vedžioti
Pasinaudočiau svetimomis eilė tepliorių pasaulyje, kaip kad ba
gus yra tikėjimas ir mūsų tautiš pusės milijono balanso. Vilniškis. Lebkauskienė,
Bukantas,
plnuksnų
po
baltų
popierų,
tur
mis,
iš Vfenur vienų žodį iš kitur ri): Murillo, Rsphall, F. Anįsfi-Laisvamanių, ir bevarsių tautinin
ka vienybė, lai nebeina į tautišką kad ir jaunutis dar, bet pradžią Dr. Tumėnas, kun, LioŠaoskia,
kų, ir pagaliaus katalikų — taiprintis karštus jausmus, jautrių kitų, bet kaip sugaus tai tada co ir kiti padaryti žinomų kootjį susivienijimą, o verčiau tepa- labai gerų daro. Abu sumaniai ir D-ras Šankus _ir d-ras Šliupas
panijų, kaip kad yra J. Wagner
pat ne kaž-kaip gyvavo ir augo laukia mėnesį — kitą, kol mūsų
širdį, užsėdęs, sykiais ir ant šlu ant amžių plagiatorius.
už padėjimą pinigų paskolini
atsargiai
vedami.
Prižiūri
jų
išpalengva. Daug energijos gaiši
bo pegaso, pleško ant kalno Par “Mūza, tėma, arčiau prie ma New Yorke ir Mclatosh Chicago
susivienijimas įves pą^alpinį sky rimčiausieji mūsų
me.
inteligentai.
nęs”, pradedu deklamuoti. Ty je. O kai apie svietiškus paveik
no savytarpėms rietenoms. Bet
rių ir kitas reikalingas reformas. Moka už pinigus metams indėtus
Susirinkime buvo išaiškinta Są naso.
slus tai gėriaus Dr. Graičiūnas pa
Nesistebėkite, draugučiai, kad la!
štai sukruto ir mūsiškis susivie
Atsiminkime, kad mūsų ateitis ir 6%, i/2 metų—5%% ; trumpam matą namams statyti. Ii paaiškini
nijimas ir pradėjo kalbėti apie
ir jūsų nužemintas tarnas norė Parnasai, Pegase užgirsk ma darytu, kad kreiptųsi su savo
Lietuvoje, ir čia Amerikoj pride laikui 5%' Vilniškio adresas: Vil mo pasirodė, kad
jo
paragauti tos dvasiškos duo ne ! Nei balso. Jau-jau norėjau kritika į lietuvius tepliorius ir
reikalingas atmainas, žadėti sau
ra nuo to, kokių pamatų mes lai na, tretje Vilkiškoje Obsčestvo
gražią ateitį. Tautiškojo susivie
Inžinieriais, sustačiusiais namą nelės ir kantriai paklausykite kišti į pečių visus paišiukus, po patartų jiems ydant kitus geres
kysimės savo darbe. Ligšiol Lie vzaimnago kreditą. Georgijevskij
projektą esą pp. Malinauskis ir kaip tas atsitiko.
nius nuteptų, kad šitie, jeigu ti
nijimo lyderis Račkauskas isprapierų kaip staiga atsiminiau.
tuvą išlaikė tvirtą ir dorą ypač Pr. 19. aKuno Vtoroje KovenSkrinnikovas. Tądvieją inžinierių
džių manė pasitenkinti vien pa
Jau metų bus.... bet geriaus ne “Turiu” surikau iš džiaugsmo kėti jo pasakymui, yra nepasisekę.
du dalyku: 1) gyvas tikėjimas ir skoje Obsčesvto vzaimnago kredi
sąmata buvo paduota 120,006 r.
Bet gerb. daktaras labai susirū
peikimu ir paniekinimu mūsų su
Sąmaton buvo įntraukta (tik sieną sakysiu, nes tuojaus pradės pra tokiuo didžiu balsu, kad mano
krikščioniška dora 2) savo kalbos tą, Vilenskaja ulica.
pino tuomi, kad nebuvo aiškinta
sivienijimo. Žiūrėkite, girdi, ko ir krašto meilė. Tuodu
pastatymas, langai, pečiai, durįa ir vardžiuotis ‘ ‘ senbernis ’ ’, antra šeimininkė irgi nemažu balseliu
dalyku
Viso
tos
įstaigos
pareikalavus
kie mes ir veiklus, ir gerai susi
kiti reikalingiausieji dalykai. ‘Pod- gi amžius niekis, byl tiktai kar rėžia man: “Vaikus prikelsi, ne- šiose paskaitose klausimas blaivy
mes ir privalome visuomet dėti į atsiunčia savo įstatus ir sąlygas.
riadčikai
”: p. Robažauskis buvo šta širdis; taigi jau senokai pra staug kaip galvijas”.
bės. Nes kaipgi pirmininkas blai
organizavę, o jus, tuo tarpu, ir
pamatą, statydami ten tos kul VISUOTINAS “SAULES” SU
apsiėmęs
pastatyti
namus
už
160,
šiokie, ir tokie. Taigi nei pretendėjau teplioti eiles: rašynėjau
“Gerai, gerai”, spėjau atsaky vininkų drįstu rengti kitoniškas
tūros rūmą. L. R. Katalikų susi
SIRINKIMAS.
000 rub., antrasis p. Rabinavičiua
paskaitas, negu apie blaivybę!
sijos, esą, negalite turėti kada vienijimas ir laikosi tų pamatų,
ni 160,000 r. Tai pasirodė perbran- mėlynakėms į albumus, siuntinė ti, pats gi puoliau prie darbo.
Vasario 27, Kaune, naujuose
Jeigu
gi tas klausimas daktarai
nors mus perviršyti. Bet mūsiš
“Taip reikia parašyti prašy
giai, todėl nutartai statyti patiems jau eiliuotus pasveikinimus drau
kviezdamas visus lietuvius kata “Saulės” namuose buvo metinis
pirmiaus
būtų taip rūpėjęs, kaip
kiai nenusigando ir nepaliovė
be “podriadčiką” — ūkio keliu. gams ; laikraštin vis dar nedrį mų Mūzai, rašo gi prašymus ka
likus vienyties susišelpimo ir ap Saulės” susirinkimas. Tai pir
Priež trejetą metą, kuomet toji sau pasiųsti.
•svarstyti gyvai savo susivienijimo sidraudimo reikalais.
Baisu mat buvo, raliams, turtuoliams, mokslin kad per šias paskaitas, tai be
mas susirinkimas nuosaviuose na
sąmata buvo padaryta darbininkai
reikalų, ypač pašalpų skyriaus
gausi atsakymą: “Netinka, per čiams, kodėl gi aš negalėčiau, abejonės jau būtų eilėse pilnųjų
ir nedega buvo daug pigesni, ne
muose.
Susirinkime
iš
duotos
apy

blaivininkų nes 8 d. Kovo tam
įvedimo. Mūsų laisvamaniai tau
KUB DĖTI PINIGUS?
gu dabar. Prasidėjus fortą staty silpnos, geriau, sveikas, rašyk ži bet mano prųsymas bus dailesnis,
skaitos
iš
1913
m.
įplaukų
ir
iš

tyčia buvo surengta prakalba to
tininkai nebe juokais tuomet su- .13 N. “Vienybė Lietuvninkų”,
mui viskas pabrango.
Priež tre nutes iš savo kampelio, ir rau nes eiliuotas.
airūpino. Jie jaučia, kad Ameri pasiremdama faktu žlugimo žydo laidų Vyriausios valdybos ir na
je
apielinkėje, kame gerb dakta
Dideliorais,
vingiuotomis
raidė

jetą metą plytą tūkstantis buvo donuok, yt keptas vėžys, prieš
19 r., o dabar 23 r., akmeną ak- Barbės, Magdės, Rožes.
kos lietuvių tarpe, kurių jau dau Bischopfo banko New Yorke, kur mų statymo kasos. Draugijos
mis parašiau: “Prašymas galin ras gyvena, teisybė, mačiau sve
tainis 35 r., o dabar 70 r., už ar
gelis buvo lyg bepradedą atšalti pražuvo nemaža ir lietuvių pini biudžetas pasirodė šitaip:
Jau
maniau
ir
nepasižymėsiu
giausiai, gražiausiai, maloniausiai tainėje, bet kada kiti ėjo prisi
A' Vyriausios valdybos kasos
šiną sienos išarymo tarta mokėti po
nuo tikėjimo ir Bažnyčios, prasi gu — rašė: “Tegul bus sudiev’
rašyti prie steigiamos kuopos, ta
kaip
poetas
ir
dingsiu
iš
šio
pa

iš
visų deivių”.
įplaukos:
62 k., o dabar mokama po 80 k.
deda reakcija, noras grįžti vėl bankierininkams” ir patarė dė
da gerb.. daktaras dingo iš sve
1) nario mokesnis! ir aukos 1361
Tokioms negeistinoms sąlygoms at saulio nieko nenuveikęs, kad ne "* Paskui pradėjau eiliuoti":
prie Bažnyčios. Mat netoli trisde ti lietuviams pinigus į valstijų
tainės. Dr. A. L. Graičiūnas por. 50 k., 2) kursą mokinią mokessiradus ir sąmata turėjo žymiai pa šis atsitikimas.
O, Mūza dievaitė
šimties metų laisvamaniškos prak kasas, įsteigtas visur prie paštų.
niai 4420 r. 50 k-., 3) dviklasės
didėti) Taigi tą 120,000 r., neuž
briežė
juodomis raidėmis, užklaooParsinešiau vienų sykį iš kra
Skaisti mergaitė
mergaičių mokyklos mokinią įnatenka — namą užbaigimui reikia
tikos mums tik priveisė čia vi Patarimas, be abejo, geras. Ką
damas kodelgi “tautos ženkle
sos gerokų pundelį laikraščių, be
Pažvelk ant manęs
ios ir bendrabučio
už mokinią
darb 35 tūkst. Tai kad namą są
sas aibes ištvirkėlių cicilikų. su ten, tai vely čia. Prie tos progos
lių” —nebuvo ant tikietų? Kad
vartydamas
užtėmijau
eiles.
Kurs šaukia tavęs.
užlaikymą įplaukos 10921 r. 50 k.,
mata pakįla lig 155 tukt. rublių.
ardė vienybę, naudingo gi nieko mes delto pagalvokime, ar ue ge
ženklelių”
Jausmus poeto
;; J* nelipdžiau “Tautos
4) Bugalterijos kursą mokinią įnaBet užtai ton sumon ineina daug “Poezija”, tariau? reikia pažiū
neatnešė. Taigi kas bus, jeigu riau būtų liekamą grašį į Lietnvą
— tai taip-pat tur būti neprašižoa 1375 r., 5) Vienklasės prie kur
dalykų inžinierių sąamaton neįtrau rėti”.
Visai dar nebūto
są mokyklos mokinią įnažos 190
Ia R. Katalikų susivienijimas, sinntus ir indėjus į tokias lie
ktą, kurie jau yra arba šiais metais
Tu man inkvėpk.
kaltau nei prieš tautų, nei prieš
Meilę dainuoja poetas, jau
r. 80 k., 6) Vilijampolio Slabados
buus atlikti. Apkainavus tai, kas smingai, dailiai dainuoja, man net
stovėdamas ant aiškių ir tvirtų tuviškas įstaigas, ar bankus, kur
tikėjimų. Mūsų tanta abelnai
Į garbę tempk.
mokyklos mokinią įnažos 63 r.
yra padaryta virš sąmatos, tai yra
katalikybės ir tautybės pamatų, labai maža, arba beveik jokios
širdis apsalo, nelyginant agurkų
imant šiandienų yra katalikiška
-Nuo aukšto kalno,
60 k., 7) Valstybės bankas už per
sąmatoje visai nepaminėtą dalykų,
geriau susitvarkys ims gyviau nėra rizikos, antra gi nuošimčiai
ir gerbianti kryžių, kaipo ženklų
su
medumi
privalgius.
Perskai

Kad
ir
be
balno
leidimą jam Millėro namą ir plevisai nemaža išeitų skaitlinė 'maž
veikti ? Tuomet visi, kurie tik jau už indėtus pinigus didesni, negu
čiaus 527 r. 50 k., 8) Pasiskolin
atpirkimo.
Bet pažvelgus ant
daug apie 25 tūkst. rubl. Tat tokią tęs
veiziu apačion ir matau:
Atsiųsk bėrelį
ta iŠ namo statymui kapitalo 4000
čiasi ir lietuviais ir katalikais, čia Amerikos bankose.
išvadą galima padaryti: “Saulės” “Juozas Gudragalvis”.
“Tantos ženklelio” išvisime ne
Net su
Tegul ir šlubelį.
r., 9) nuo akyrią atsiąstleji 77 r.
valdyba, pasirišusi namus statyti
bus traukiami, o gal su laiku ir
Viena iš svarbiųjų priežaščių
geistinų reginį, nes Vytis neša
Kursai
poetų
virpėjau
yisas
iš
apmaudos.
75 k., 10) nuoėim. nuo kapitalo 1 r.
be jokių tarpininkavimų, tai vadi
pritraukti prie L. Katalikų su mūsų tautos silpnybės yra nesusi ant kryžiaus žaibo greitumą
Ateinantį rytų
92 kap., 1913 metą deficitas 740
namu ūkio keliu, laimėjo 25000 rub Akysna pradėjo šokinėti žali ku
sivienijimo. Tuomet jie, lietuviai tvarkymas, išklydimas mūsų ka
taikindamos jį nukirsti ir po žir
84 k., 11) 1911 metą nepadengtaa
Prieš tavo akis
lių. Komercijos mokykla, bent kiek meliukai, turbūt naujos mados
Katalikai su savo susivienijimu pitalą. Kas mūsų pinigais ne
deficitas 560 r. 93 k. Iiviso 23506
go kojomis paminti. Gal kittom
maiesnė-trumpesnė ir siauresnė at- Pegasai.
Ūmai pristatys.'
r. 76 k. Balansas 24247 r. 68 k.
nudarys Amerikoje didžiausią, ne sinaudoja Rusu vyriausybė jais
seina 130,000 r., Valstybės bankas
akyse tie ženkleliai ir labai ge
Mūza skaisčioji,
Kaip drįso? Kas iš Juozelio
Ižlaidoa 1) Deficitas 1912 m. 735
nedaug ką didesnis 400,000 r.
įveikiamą jėgą. Ne, tai negali superka mūsų krašto dvarus ir
rai išrodo, bet aš nesmagų jspndį
Mūza šviesioji,
tikėjosi poeto? Draugu skaitė
r. 17 k., 2) Dviklasės raergaičią
Paduodama augščiau minėtas si, paimk gi ir apvilk. Ne tas
būti. Krikščioniškai lietuvių kul veisia mums burliokus-kolionisturėjau; taigi nors
nupirkau
Išgirsk
prašymą,
mokyklos ir bendrabučio išlaiky
apyskaitas
“
Viltis
”
No.
52
sako:
tūrai turi ateiti galas, turi imti tus, žydeliai varo savo gešeftus,
ženklelius,
vienog
po
valandėlėm
mai 11120 r. 20 k., 3) Prireng,
Mano meldimų.
negali būti, turiu nepasiduoti.
viršų laisvamanybė. Jie juk at naudojasi ir kitų tautų verteiviai,
Aaugičiau paduotasai skaitmuo, Nes kitaip visos mano Barbės,
kursą užlaikymas 1122 r. 61 k., 5)
Sudėjęs popierų, įkišau į kon- apsvarstymo atmečiau juos, mkiek dar pinigą reikia, parodo, kad
prato nuo Bažnyčios ir jiems taip čia gi Amerikoj mes knivinai už
Vilijampolio Slabados mokyklos už
Magdės, Rožės juokus pradės iš vertą, parašiau antrašų ir pali naikindamas, kaip netikusias
“Saulei” daug dar reikia pinigų.
laikymas 1140 rub.. 64 kap., 6)
gerai jju tuo. Katalikams gi įsiga dirbtu skatiku tukiname jau ir
“Juozas poetas, kęs žymioje vietoje ant stalo, lipdyti ir leisti į baltų pasanlį.
Ir kur ją gauti t Aukas rinkti. Bet manės krėsti.
vienklesės prie kursą mokyklos už
lėjus dar gali pradėti žmonių nuo be to nutukusius Amerikos mili
aukos jau netaip smarkiai plaukia. tariau gale, tai Jonas genijus”. kad Mūzos pasiuntinis greičiau Jeigu kam tinka šie ženkleliai, ne
laikymas 754 r., 7) Ranką darbe
monė vėl reikalauti, kad jie eitų jonierius.
su priešingas jų platinimui
O dabar tuč tuojau reikia 15—20 Nutarta.
liai prie visą mokyklą 682 r. 23
surastų, nuėjau gulti.
' išpažinties. Juk ne veltui visi tau Bet paskutiniais laikais tą sa
tūkstančių rublių. eTnka užtrau
k., 8) Aančią mokyklai pašalpa
Uždarinėjau langus, duris, už Sapnavau tų naktį malonų lipdymui, telipdo jnos visur
tininkų laikraščiai paskelbė ne- vo silpnybę suprato ir ėmė ne
kti paskola. Pasiskolinti galima tik
559 r. 99 k., 9) Alga sekretoriui
tikietų, ant laiškų ant sienų, ir
žiebiau šviesų, ir atsisėdęs prie sapnų:
užstatant Bankui namus. Ir tam
200 r.,10 ) nepramatomo# išlaido#
persenai, kad vienas iš didžiųjų juokais rūpinties lietuvių kapita
“Stoviu aš augštai ant kal nors sau ant kaktos. Tai
dalykui reikalingas yra visuotlaio stalelio, pradėjau mąstyti, kaip
467 r. 75 k. Išviso 24247 r. 68 k.
vėlionės Dembskio nuopelnų bu lų organizacija. Miestuose pra
no,
žmonės pakalnėje man ko- neapeina. Tik čia išreiškiau savo
Juozelį.
susirinkimo įgaiiavimss. Taigi vi čia į dulkes pavertus
B. Namą statymo kasa. Įplaukos.
vo tasai; kad jisai iškovojęs lais deda steigti bankus (tAi vad. Sasuotinis susirnkmas įgalioja valdy Tiesa, turėjau keletu parengtų ei dylas smilkina, dAinas man dai nuomonę kadangi Dr. A. L. Grai
l)Pernykščią metą likučiai 15409
vę nebeiti išpažinties mūsų drau vytarpio kredito draugijas), po
bą 120,000 r. sąmatą padiadinti *5 lučių, bet dabar jos man atrodė nuoja, Juozelis rankomis veidų čiūnas
rub. 24 k., 2) Aukos 33640 r. 26
neatbūtinai to klausia.
gijų nariams.
tūkstančiais rublių ir užtraukti pa
k., 3) nuoiimtia nuo kapitalo 79 r.
miestelius paskolos taupymo ben
Pinigai
gi,
apie kuriuos užklausta
tokios nedailios, kad net šlykštu užsiėmęs bėga tolyn, Rožės, Mag
skolą ant “Saulės” namą ant ga
Iiviso 49128 t. M k. Deficitas
Ir štai tautiškojo susivienijimo- droves. Be to atsirado jan ir di
atvirutėje,
nenuėjo į mano kišenę
dės,
Barbės
veižėdamos
į
mane
1913 m. 23772 r. 37 k. Balansas
liojo Kalno, Vilijampolio Slobadoje pasidarė apie jA8 atsiminus.. Rei
fgrganas “Tėvynė” nebejuokais džiosios pramonės bendrovių, kn
vardan “įdėjos”, kaip kad
kia sutverti kų nors nepaprasto, seiles ryja...
78900 r. 87 k.
ir Šančiuose.

PASTABOS.

I

o (April) 16, 1914.

DBiVMI

■* W

mėnesyj

šimtia sumažės — o mirčių pa
sidaugins, tada pradėtume pul
ti turtu labai žymiai, jeigu mo
kesnių dabar nepataisytum, nes
jokiuo būda ineigos išeigų at
sverti negalėtų.

4 apmokamus žmonės, ir, matyt,
20 met. 17 cen.
tie žmonės jiems apsimokėjo, jei
21 - 17
gu pernai metaia jų susivieniji
22 — 18
mo turtas padidėjo net $10,000.00,
23 — 18
tuotarpu mūsiškiui tik pusė to
24 — ) 18
priaugo, — mes gi neišlaiko
J. S. Vasiliauskas.
24
19
me ligšiol dar nei vieno
25
19
nežiūrint į tai, kad mū
Red. prierašas. Mūsų nuomone,
42
26
20
SU8IVIENIJIMUI
KEIKIA
sų susivienijimas yra dides
R.K. Federacija ne perdaug te43
27
21
CENTRO.
nis. Jeigu šiemet dar nesteigti
pyktų, kad ir visi Tautos fondo
44
28
22
Viena
iš
didžiųjų
mūsų
Susi

savo organo (prie jo ar anksčiau,
prieteliai pasielgtų taip su ženkle
29
23
45
vienijimo silpnybių yra ta, kad ar vėliau susivienijimas turės pri
liais, kaip yra pasielgęs
gerb.
30
24
46
jisai neturi ligšiol visus vienijan eiti), tai, žinoma, mums 4 žmo
Kun. Briška: pirktų, o paskui
25
31
47
čio vidurio, kitap sakant centro. nių ir nereikėtų. Bet apmokėki
naikintų. Čia juk visa svarba yra
—
42
32
48
26
Kiekviena organizacija, ypač gi me mes išpradžių bent vieną žmo
pirkime, o ne lipdykime. Tečiau
33
49 — 43
27
didesnė, turi turėti tokią vietą, gų »ir tai taip, kad jis nereika
mes sakytume, kad geras katali
34
28
50 — 44
iš kurios ta organizacija būtų lautų kitur uždarbiauti, o atsi
kas galėtų drąsiai tas markes lip
2-ro
ir
dabar
įveato
4-to
sky

vedama.
Kaip laivas negali bū duotų susivienijimui, su kūnu ir
dyti visur kur reikia (na, žino
rių mokesnis yra sutaisyti ge ti be vairo, kaip garo maši su dūšia ir dirbtų jam, pašvęma, tik ne ant kaktos, nes tai bū
rai, bet 3-čio skyrianB mokesnis na negali būti be motoro, regulio- sdamas visą savo laiką.
Jistų pajuokimas nebe kryžiaus, bet
yra
irgi
per
mažas,
turėtų
būti
jančio
spėką,
kaip
arklys,
vežan

netiktai
įdirbtų
savo
raštinėje,
savo kaktos), nebijodamas užgau
pataisytas. Komisija, kuri sutai tis vežimą, negali būti be vadžių, bet jir važinėti turėtų, stiprinda
ti tuo kieno nors tikybinius jaus
sė lo skyriaus mokesnį, turėjo taip lygiai ir gera organizacija mas jau esančias kuopas ir stei
mus. Aiškinimas kun. Briškos yra
perdėm subjektyvus ir paviršu Padedant į šalį išvedžiojimus, gerai neiškaitliuot. Paimkim pa negali būti be vienijančio ir va gdamas naujas. Važinėjimas po
tinis: Kryžius juk ne ant kokio eikim prie dalyko.
Meskim akį lyginimą: narys 30 metų į 2-rą dovaujančio centro. Į centrą tu j kuopas pasirodys reikalingas tuoj
kriukio, ar virvutės pakabintas, ant mūsų sutaisytųjų mokesnių skyrių ant $250 pomirtinės mo ri sueiti visos .žinios iš atskirų po seimo, jeigu šis seimas pri
kad jį galima būtų nukirsti, bet —apsaugai (pomirtinėms). Ar ka mėnesiui po 38c., arba me kuopų; centras turėdamas visas ims sumanytas reformas: reikės
jis kabo ore, augštumoje ir kaip tie mokesniai yra gerai sutaisy tams $4.56; sakysime, jis dagy žinias, iš vietų, matys visus orga priruošti kuopas prie tų refor
negalima būtų sakyti, kad Kon- ti, ir ar jie atsako pomirtinėms vęs iki 80 metų, tai susivieniji nizacijos trukumus, galės nuolat mų priėmimo, reikės daug aiš
s:antino Didžiojo kareiviai, eida pagal skyrius? Apie kaikuriuos me išbus 50 metų; mokėdamas turėti aiškų vaizdelį viso orga kinimo, agitacijos. Be to reikės
mi paskui kryžių, jį norėjo nu galima atsakyti — taip, atsako; po $4-56 metams, sumokės per nizacijos padėjimo, taigi galės steigti naujų kuopų naujais sveiblokšti, taip-pat nereikėtų many bet apie kitus — visai ne. Gal tą laiką $228.00; pridedant nuo davinėti kur reikia kokius reikia kesniais, pamatais. Bet ir važi
ti kad ir mūsų Vyčiuij jojančiam manysite sakysiu: mokesnis yra šimčius už sumokėtus jo pinigus, nurodymus; veiklesnių kuopų ge nėjant tam mūsų apmokamam
gintų tėvynės — vedaman kry perdidelis. — 0 ne! kaikurie yra gausime netoli pilną sumą po rą sutvarkymą ar veiklumą — žmogui, raštinėje turės nuolat
galės paskleisti kaipo pavyzdį darbuoties kitas žmogus, nes ten
žiaus — kad rūpėtų “jį nukirsti permaži ir nesutvarkyti, kaip mirtinės.
ir po žirgo kojomis paminti”. Gal reikia. Paimkim 1-mo skyriaus:
Prisirašydamas į 3-čią skyrių tarp , silpnesniųjų kuopų; be to visuomet bus neatidėtinų reikalų.
būtų geriau patalpinus tą kryžių čia guli visas chaosas! Del ši tokio pat amžiaus, moka mėne dažnai, kada tiktai ir kur tiktai Taigi bus reikalingas (ypač vė
augščiau ant ženklelio, bet daik- to skyriaus, jeigu mes jo netai- siui pagal dabartinę mūsų priim bus reikalas — centras pasiuntęs liau), ir padėjėjas, kuris dirbtų
tas,tolumoje esantis, gali ir žemai sytumėm, vargu galėtumėm užre tą tabelę po 59c. arba metams žmogų, kurs nuvažiavęs ant vie už mažesnį mokesnį, liekamomis
atrodyti;
antra vertus ant tų gistruoti ir čarterį. Nes nei vie $7.08; per 50 metų sumokės tos viską išaiškins, sutvarkys ir valandomis nuo kitokio darbo.
Anas pilnai apmokamas žmo
ženklelių ir vietos labai maža. Ži nas prityręs tame dalyke nepa $354.00; pomirtinės gi gauna pakreips geron vagon. Kai bus
toks
centras,
visi
nariai
ir
kuo
noma,
ženklelių sumanytojai sakys, kad jia yra gerai sutvar $500;00 taigi jau . čia daug trūk
gus turėtų būti ne kas kitas, kaip
turėjo taip sugalvoti projektą, kytas ir kad tas mokesnis atsako sta ir nuošimčiai tos sumos kur- pos, by kokiam reikalui ar klau centro sekretorius. Jau neberei
kad net ir pikčiausias kritikas pomirtinei $150. "Pamenu, buvo kas nepapildo. Pasirodo kad ir simui iškilus, žinos kur kreipties. kėtų, rodos, sakyti, kad tai turė
nieko užmesti negalėtų. Gal an įnešta ant seimo keli metai atgal, šiojo skyriaus mokestis stovi ša
Ligšiol mūsų Susivienijimas tu tų būti svietiškis žmogus, o ne
trųjų laidą darydama komisija jei nepameluoaiu ar ne dviejų lę ribų; taigi kaipo toks irgi pri rėjo net kelis eentrus, arba nei kunigas. Kunigai turi savo dar
ir pasirūpins taip darbą atlikti. kuopų: kad reikia pageriati po valėtų būti pataisytas. 0 kad vieno tikro. Žinių, nuomonių ir bo pakaktinai ir iš kai-kurių at
Niekas negimsta iš sykio tobulas. mirtinę 1-mo skyriaus, tai yra nebūtų nei permažo, neį per sumanymų skleidimo centras bu žvilgių svietiškiai galėtų ir pagi aukruskime visi tuos ženk- pakelti iki $200,—$360, už tą pa daug; tai yra, kad nariai galė vo “Draugo” redakcija, ,bet ji, aekmingiau tą darbą varyti.
leliua platinti, kad netrukus ga čią mokami, kaip dabar kad mo tų tiek gauti ir kad susiv: galė neturėdama tikrų žinių iš vietų
Tasai apmokamas sekretorius
lėtume pradėti ruošties prie an kama į tą skyrių. Mat toms kuo tų tiek duoti, kiek daugiausia apie
turi
būti žmogus šviesus, darbš
Susivienijimo stovį ir jo
tros jų laidos.
poms atrodė, kad jos mano pa yra galima — neperžengiant ri reikalus negalėjo turėti ir pre- tus, iškalbingas — tikras inteli
gerinti, vienok jeigu seimas to bų, mokesnis turėtų būt moka tensijos nors valandėlei pagrieb gentas. Negalime abejoti kad to
ti į savo rankas susivienijimo kį žmogų savo narių tarpe leng
jų patarimo būtų paklausęs ir mi ma toks:
Pradžia ant 3-čio pusi.
vairą, dėlto ir organas ir prie vai surasime; bet kadangi imsi
nėtą “pagerinimą” būtų įvedęs
mėnesyj
geriausių norų negalėjo kaip rei me jį visą su visu jo laiku ir su
—
jau
iki
šioliai
būtume
visai
20
met.
52
cen.
30
—
72
SOKVIEN. LIET. B. KAT. AM.
nusmukę
ir
nariams
savo
'organikiant pildyti savo priedermių. visomis jo pajėgomis, tai ir ap
31 — 74
54
21
REIKALAI.
zaeija džiaugties jau būt daugiau 22
Antras centraa buvo p. Barba su mokėti jį turėsime tinkamai,
56
32 — 76
KO & L. B. K. A. TRŪKSTA IB nereikėję. Taigi įsitėmykim, ka 32
Susivienijimo kasa. Bet ir jis kad nereikalautų dairyties už
33 — 78
60
KAIP TRŪKUMUS
me dalykas: daugiau reikalauti, 23
vadžių
negalėja laikyti. Gavo darbio kitur, o kad turėtų žmo
34 — 801
58
PAPILDŽIUS.
negu galima, yra pavojinga ir 25
įsakymą iš pirmininko ir sekre nišką . pragyvenimą zvien iš su
35 — -82
62
tas lemia pragaištį. Nejaugi mes 25
toriaus išmokėti pinigus — išmo sivienijimo. Mūsų susivienijmas
36 — $4
60
Marią aptsngoa mokestis.
to linkime ir SušivienijimuiT 26
37 - 86;
kėjo,, priėmė atsiųstus pinigus, juk ne kokia menkutė pašaipū
64
Kad Susivienijimui prisieis lėManau, kad nei vienas iš mūs, 27
įrašė, įdėjo kur keikia — ir at nė draugijėlė ir jis yra, ačiū Die
66
38 — 89
goKzuoties, tai yra registruoti
pragaišties susiv. nelinktame. 28
39 — 92
liktas kriukis. Daugiau iš jo vui, tiek turtingas ir stiprus,
68
karteris ir tai greit, kaip galima,
Tad kodėl gi mes neturėtume ap 29
kad galės 'apmokėti žmoniškai
40 — 95
nieko reikalauti negalima.
70
apie tai negal būt nei kalbos;
sižiūrėti ir pataisyti kas yra ne
Žinau gerai, kad įvedant pa Daug svarbesnis centras — savo darbininkus. Tinkamai gi
užtatai turime giliau pažvelgti į
gera? Kad su 1-mo skyriaus taisą apsaugos mokesniuose, jai- sekretorius su savo raštine. Ten apmokėdami mes galėsime rei
savo organizacijos vidujinę tvar
mokesniu mes stovim sale ribų, gu tai reikėtų pagal ją mokėti knygos, ten visos žinios. Bet kalauti iš jų ir tinkamo darbo.
ką: ar nestovi kas nors ant ke tai pamatysim.
visiems seniems nariams, būsų Susivienijimas nusipirko tik da Tą klausimą apmokamo sekrelio ir ar nereikia ko nors patai
Pirmutinis
netaisyklingumas didelis pasipriešinimas bei neuž- lį laiko p. Vasliausko, kurs iš tos torijato, kurs virstų tuo būdu
syti, kad kartais nebūtų kliūties,
siganėdinimas iš narių pusės. Bet priežasties turi dar kitur uždar tikruoju susivienijimo centru,
registruojant čarterį, kad kartais tai lygus mokesnis $2.00 metams, palikti taip, kaip buvo irgi ne biauti ir dėlto, sakysime, gali galutinai galės išrišti šios vasa
kuri valstija turinti aštresnes 12-os metų vaikui ir 50 metų se galima. Šitą pataisą jau būt rei tik savo raštinėje susivienijmui ros seimas. Aš beveik tikras
teises , nepareikalautų nuo Susiv. niui. Juk tas vaikas gali išgy kėję įvest daug pirmiau,“ o jeigu dirbti, važinėti gi sumvienijmo esu, (kad šis reikalas pilnai bus
specijalių kvalifikacijų pirm, ne venti iki 80—90 metų ir išbūti taip buvo iki šiol, tai dabar jau reikalais negali, o pavažiuoti kar : aiškus seimo delegatams. Magu priims čarterį užregistruoti. susivienijime 70—75 metus; na, laikas, nors vėliau, bet vis yra tais verkiantį reikėtų. (Teisybė I nau vienok, kad neprošalį bū
Nereikia manyti, kad valstijos, o tas senis daugiau neišgyvęs, geriau vėliaus — negu niekados. reikalauja pripažinti, kad p. Va tų ir kuopoms tą reikalą iš ankkaip 20—30 metų, o vienok po
turėdamos aštresnes teises dėl
mirtinė lygi. Vienas sumokės Visi senieji nariai, kurie dabar siliauskas labai pavyzdingai- ir , sto apsvarstyti, kad delegatai ži
panašių organizacijų, kurios vei
mokesnio į susiv. (žinoma, jei priguli, lai moka kaip mokėję; uoliai darbuojasi susivienijimui). notų, kaip balsuoti. Delegatai
kia iš .dalies vienodai su “life
dagyvęs iki minėto ,amžiaus) su jais mat sunku ką padaryti. Antra vertus p. Vasiliauskas, be nutars taip-pat, kiek skirti piniinsurance ’ ’ kompanijomis, nege
apie $150. o kitas apie $40. — tai Visgi mes tikimės išauginti orga abejo, nesykį gailėjosi, kad or , gų tokiam sekretarijatui išlaikyti.
rai daro, ir norėtų ką blogo ornizaciją kelioliką kartų didesnę, ganas taip toli nuo jo raštinės ir Mano nuomone, reikėtų skirti
gauiaacijoms, ar jų nariams. tik jau baisi nelygybė! Vienas negu dabar kad yra; tad šioji kad jis, toli būdamas, mažoką ga i nuo $1200.00 iki $1500.00 me
perdaug gausiai apdovanotas, o
Priešingai — valstija, turėdama kitas kone nuskriaudžiamas. At dalis narių, kurie dabar priguli li turėti intekmę į tą “Draugo” tams. Gal daugelis sušuks: va
aštresnes teises, daugiau atkrei rodo lyg būtų tas, kuris mažai į susivienijimą bus tik maža kliū skyrių, kuriame aptariami susi je kaip daug! Ligšiol tik pusę
pia atydos į gerovę organizaci- įmoka daug geresnis; begu tas, tis, jeigu nuo šio laiko sutvar vienijimo reikalai. Norėtų žmo to išmokėdavom ir. šiaip taip už
joa bei narių neapvylimo; žiūri, kuris daugiau įmoka. Antras da kysim mokesnį ir pagal tų mo gus pajudinti kuopas, duoti nu tekdavo.
idant nariams apsauga būtų už lykas : ant kiek man teko sužino kesnių bus priimami nauji na rodymus, iškelti sumanymą, tai Tiesa, šiaip ?aip tai užtekda
tikrinta; pridaboja, kad organi- ti, besiteiraujant gyvasties ap- riai : tad galim būt tikri, kad or syti kuopų klaidas, bet kur ir vo, bet tik... šiaip taip. Susivie
zaeija veiktų teisingai, kad būtų draudos kompanijose (life insur ganizacijos pastovumas ir apsau kaip? Geriausia per organą, bet nijimas nenorėdavo savo gyviau
pastovi, turėtų tvirtus pamatus ance) kad žmogaus amžis apru- ga narių bus užtikrinta. Kaip tas organas už jurių-marių, už siam reikalui išleisti dar kelių
ir tt. žodžiu sakant žiūri, idant bežiuotas tarp 80—90 metų; bematant naujų narių skaičius girių ir kalnų. Kol prisišauk šimtų, tai netekdavo, be abejo
organizacijos gyvavimas ir na skaitlinės mokesnio taip sutai perviršys skaitlių senųjų, nes si, gal jau kartais bus ir per vė nės, kelių tūkstančių. Netekda
riams apsauga (pomirtinė) būtų sytos ū'-’o mažiausios apdraudos jau žmonės tokių organizacijų lu. Be to nesant ligšiol tikrojo vo narių, netekdavo gyvybės
užtikrinta. Taigi čia, kaip ma iki didžiausias (išskiriant vai svarbą supranta ir kaskart pri ‘ centro kuopų ar atskirų narių gero reikalų vedimo. Čia at
tom, valstijos gerai daro, jeigu kus) kad, jeigu žmogus gyvęs stoja į eiles narių vis didesniais laiškai su paklausimais ir reika sikartoja ta pati Istorija, kaip ir.
to reikalauja; nes juk daug žmo iki tam laikui nuo dienos prisi būriais; tuo labiau matydami, lavimais atsidurdavo įvairiose Lietuvoje su stnišinų ai jomis.
nių esti suviliojami, apgauti viso rašymo — tai priskaitant nuo kad organizacija gerai sutvarky vietose ir į sekretoriaus raštinę Staršina prsšc a vrų pakelti ai
kios rųšies neva organizacijų, šimčius už tuos pi .igus, kuriuos ta ir narys beprisirašydamas bus patekdavo kartais pervėlai. Tai gą nuo 100 r. iki 200 r. Jis už
kompanijų ir tt. Na, o jeigu ne- narys kas
sumoka koinpn tikras, kad bus jam pilnai už gi ir sekretoriaus raštinė nebu tai geriau dirbsiąs ir kyšių neim
dažiūrėtų ir /nereikalautų apy nijai — susimoka pilna suma pi- mokėta tai — kas padėta, tai vo tikras centras. Ir dar vienas siąs. Vyrai nesutinka pakelti al
skaitų jų veikimo — kas tada j nigų ant kiek yra apsidraudęs. yra tiek atsiims ant kiek bus ap centras buvo: tai susivienijimo
gos ir staršina atsilupa per metus
būt? Suprantama, mes patįs sa Žinoma, liek metų susilaukia sidraudęs. Nekurie gal pasakys: prezidentas, kuriam tik karūną dešimteriopai. Tas pats ir čia. Tik
ve gana gerai žinom, kad pas daug mažesnis nuošimtis, o daug kam čia nugąstauti, juk dar mes ant galvos uždėjo, valdyti gi su tas didelis skirtumas, kad mūsų
mus jokių apgavysčių nebuvo ir daugiau miršta minėto amžiaus nepuolam .žemyn nei turtu, nei sivienijimo nedavė, išskirstydami gerb. Vasiliauskas nedatenknnnebus; nei organizacija mano ap nepasiekę. Užtatai kompanija ri nariais. Tai tiesa — kad nepuo- susiv. reikalų vedimą po įvairias citis pragyvenimui pinigus ’.’ž.s’gauti narius, nei nariai organiza zikuoja. Mat tą nedateklių, ku j lam. Taigi apmąstykim delko-gi valstijas, jį gi palikdami su vie pe’no sąžiningu darbu, bedirb
ciją, nors išėmimai gali būti, ypa rie veikiai miršta, dapildo įvai mes nepuolam? Nepuolam dėl na garbe.
damas kitai įstaigai.
tingai iš narių pusės. Bet ar kar riais būrinis. Daugelis prisirašę ir to, kad mes dar tik, galima sa Žinoma, mes negalime pagei
Ne, draugai! Jeigu mes nenori
tą pasitaiko žmonėms pakliūti į mokėję kokį laiką, pameta; pini kyt, organizuojamės; dar tik da dauti tokio centro, kad visi susi
me, kad mūsų 'organizacija vi
pinkles ne dėlto — kad nori ką gų įvertinimas ant dividentų ir bar žmonės pradeda suprast or vienijimo valdybos nariai gyven
suomet vilktųsi užpakalyje kitų
apgaut, arba kad kitas nori jį kitokie šaltiniai, tokiuo būdu ta ganizacijų sąvarbą ir rasosi dide tų viename mieste. Iš kai-kurių
ir
būtų
kitų
pajuokia
apgauti, bet dėlto, kad nebuvo iš sai mokesnis pedengia anų, ku liais būriais, naujų narių pribūva atžvilgių tai net nebūtų pagei
ma, pastatykime ją taip, kad hūbandyta kaip reikiant, neturėta rie miršta netikėtai (accidently). daugybė; išimtinai kuone visi daujama. Tečiau vis dėlto būtų
I tų gerai ir mums ir mūsų organiganėtinai patyrimo praktikoje,
Mokesnis Susiv. $2.00 metams mes esame jauųi, pačioj sveika reikalinga, kad vienoje apielinkė- j zacijai, sutvarkykime ją taip,
paimant pavyzdžiui kokį nors yra geras nariams apie 20 metų toj, pačiam tvirtume: dar iš mū je būtų bent pusė valdybos na
“biznį”, bendrovę, organizaciją senumo, ant 150 dol pomirtinės. sų tarpo miršta tik mažas nuo rių, kad jiems nesunku būtų sy kaip yra sutvarkytos panašios or
ir tt. Taigi mes čia, galima sa Po 20 metų mokesnis turėtų kilti šimtis, o naujų pristoja gana di kį į mėnesį suvažiuoti ir padaryti ganizacijos visame pasaulyje.
L Pagaliaus dar vienas dalykas.
kyti, jaučiamės esą toje pa augštyn, na ir, žinoma, dėlto tu delis nuošimtis. ? Dėlto tai mes teisėtą posėdį.
čioje kategorijoje. Nors Susiv. rėtų būt mėnesinis, o ne bertaini- dar ir nepuolam. Bet kuomet Bet tikrąjį centrą sudarys tik Tą sekretarijatą geriausia būtų
gyvuoja jau 29 metai, bet sulig nis, taip kaip ir kitų skyrių. susilauksim lygsvaros, juk per tai susivienijimo apmokamas se i laikyti, kur bus susivienijimo orperijodo, kokį panašios organi Proporcijonalis mėnesinis mokes amžius naujų narių tiek daug kretorius. Tautiškasai susivieni , ganas, nea sekretorius geriausiai
: galės prižiūrėti susivienijimo reizacijos gali patesėt, mūsų susiv. nis turėtų būt mokamas toks:
nepribus, ;kada pribflt ahėių nuo- jimas, kiek žinome, išlaiko net
! balų skyrių laikraštyje. Tai

iro, l?et nuėjo vardau labo tuutos
ir katalikystės. Atmokėjus $15.
n? svetainę likusiuos] is $20.25 ;
Kauną Kun. K. Olšausko vardų
4‘Saulės Namams” užbaigti.
Kun. A. Briška.

icndasi da tik pačioje savo kūlikystėje. Neįstabu, tat, kad,
dar mes organizacijos gyvavimo
pėsame išbandę, neturim dar ga
nėtinai patyrimo; užtai ir pri
valome teirauties, remties kitų
nurodymais, kurie gyvuoja jau
daug seniau ir tame turi jau
daug daugiau prityrimo. Mūsų
troškimai yra prakilnus, tyri,
tikri; mes norime, ydant mūsų
organizacijai klotųsi kuogeriau
siai ; mes norime idant mums,
tai yra šios organizacijos nariams,
mūsų organizacija neštų kuodidžjausią naudą, tai yra tokią
.naudą, ikokia didžiausia gali bū
ti, neperžengiant ribų; nes per
žengimas ribų (rubežių) gręsia
pavojumai. Čia kaip tik vietoj tin
ka prisegti lietuvišką, tikrai tei
singą priežodį: “Perdaug norėsi,
mažai dastosi”.

35
36
37
38
39
40
41

—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

29
30
31
32
33
34
35'
36
37
38
39
40
41

SZIFKORTES!

SZIFKORTES!
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ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
rengiame pasportus liuoso parėjimo per rubežių.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
sas daiis svieto.
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!
Už sudėtus pinigus mokame 3 nuošimtį ant me
tų. Dėk savo pinigus į didžiausią Banką. KTiingelę
duodame dykai.

PEOPLES STOCK YARDS
STATE BANK
»Ashlaod Ave^ kerte 47-tos Gatves, Chicago, III.
Po valdžia Suvienytų Valstijų

Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka
Vakarus nuo Stock Yards

- — * ~~ -

Virš

Penkių milionų turto

bus jo tribūna, iš kurios jis kiekVeikiantis komitetas. Pirmininviename reikale su nariais kai- kas — Pranas Šopis, 63 N. Leobėsis. Iš kur gausime pinigų to nard str., Waterbury, Coūn.
sekretarijato išlaikymui — apie Sekr. S. Cibulskis, 3 Fenn PI.
Waterbury, Conn.
tai parašysiu kitą sykį.
F—as.

SUSIVIENIJIMO L. B. K. A.
BEIKALUOSE.
Newark, N. J. Pereitų metų sei
me, buvo paduotas įnešimas nuo
36-tos kuopos kad pasiųsti memorijalą šventam Tėvui, ydant su
draustų Vilniaus diacezijos dva
siškąją vyriausybę už persekioji
mą lietuvių kalbos bažnyčiose.
Minėtasai įnešimas buvo pri
imtas, ir tam darbui atlikti, likos
išrinkta komisija.
Bet ką minėtoji komisija atliko
ar neatliko, neteko nieko apie
tai patirti, nes organe apie tai
nepranešama.
Taigi, mes kaipo buvę atstovais
šios kuopos 28-me seime, esame
kuopos liepti, ydant mes paklaus
tume memorijalo komisijos, ką ji
yra tame nuveikusi?
Taigi meldžiame, minėtos komi
sijos, kad apie tai praneštumėt
per organą visų Susiv. narių ži
niai.
Buvę atstovai.
S. Prafiis.
A. Brikys.
•
IT'

8woyers, Pa.

77 kuopa S. L. R. K. A. laikys
2-rą bertaininį susirinkimą, 19-tą
dieną balandžio, 3:30 po pietų,
A. Antanaičio svetainėje ant
Bradricko. Visi nariai pažymėtądieną nepamiršikte, nes yra daug
svarbių reikalų.
Rast. 8. K. Antanaitis.
Manesaen, Pa.

145 kuopa S. L. R. K. A. lai
kys bertaininį susirinkimą, 19-tą
dieną balandžio pas Jurgį Bič
kauską, 3 valandą po pietų. Mel
džiu visus narius susirinkti.
Rast. L. Varkevieia.
Youngstown, Ohio.
63 kuopa S. L. R. K. A. turės
2-rą bertaininį susirinkimą, 19-tą
dieną balandžio, 2-rą vai. po rie
tu, Daičių salėje. Visi nariai ma
lonėkite pribūti ir pasidarbuoki
te, kad bent po vieną naują na
rį rastute.
Rast. H. Grikaualcae.

PittstoH, Pa.

7 kuopa S. L. R. K. A. laikys
SEIMAS SEIMAS!
bertaininį susirinkimą, 19-tą die
XXIX Seimas
Susivienijimo ną balandžio, po mišių bažnyti
Lietuvių Rymo-K>italikų Ameriko nėje salėje. Visi nariai kviečia
je įvyks 2, 3, ir 4 dienas birželio, mi sueiti.
Rast. V. Smalenskas.
1914 m., Waterbury, Conn.
Pagal konstitucijos
tiesas,
Bhone, Pa.
kiekviena kuopa ar draugija gali
114
kuopa
S. L. R. K. A. laikys
siųsti po vieną
delegatą nuo
kiekvieno 50 pilnų narių. Kuo bertaininį susirinkimą, subatej,
pos ar draugijos, kurių skaičius 25 dieną balandžio, J. žedžeikoa
narių žemiau 50 gali siųsti dele salėje, 7 vai. vakare. Visi nariai
gatą jei turi nemažiau dvidešim pribūkite.
Rast. K. Kalėda.
ties pilnų nariu. Mažesnės kuo
pos ar draugijos, neturinčios nei
St. Clair, Pa.
po 20 narių gali susidėję siųsti
130 kuopa S. L. R. K. A. turės
delegatą jei tik atstovaus ne susirinkimą, 19-tą dieną balan
mažiau dvidešimts pilnų narių. džio, Grabausko salėje, 2-rą vai.
Kiekviena
kuopa ar draugija po pietų. Kviečiu visuomenę kuo
prigulinti prie Susivienijimo, tu skaitlingiausiai apsilankyti.
ri teisę surašius pasiųsti šeiniau
Rast. I. Kralick.
įnešimus per savo delegatą, arba
jei nesiunčia delegato, tai laiš
Saft, Pa.
ku, bet toki įnešimai privalo bū j 74 kuopa S. L. R. K. A. laikys
ti paliudyti kuopos ar draugijos i bertaininį susirinkimą, 19-tą d.
viršininkų parašais ir antspau- balandžio, žemutinėje mokslainėda. Delegatai pribuvę šeiniau ;je; antrą valandą po pietų. Mel
būtinai, privalo turėti su savim, džiu visų narių sueiti.
Rast. Ignas Mačais.
savo kuopų ar draugijų manda
tus, su parašais valdybos ir antspaudomis.
V. Lapinskas.
Mt. Carmel, Pa
S. L. R. K. A. prez.
47 kuopa S. L. R. K. A. turės
bertaininį susirinkimą, 19-tą d.
29. Seimas Susivienijimo L. R. balandžio, tuojaus po pamaldų,
ninko rytą, 9-tą valandą iškilmin- bažnytinėje salėje. Medlžiu vi
niko ryta. 9-tą valandą iškilmin sų pribūti su norio mokesnio*.
gomis. Jiv. Mišiomis Šv. Juozapo
Rast. J. Beigh.
Bažnyčioj kampas Congress ave.,
ir John gatvių po mišių visi dele
• Waterbury, Conn.
gatai kviečiami pribūti j Šv. Juo
107 kuopa 9. L. R. K. A., lai
zapo parapijinės mokyklos salę, kys bertaininį susirinkimą 19 d.
kur bus laikomos seimo sesijos 49 balandžio, parapijinėje svetainė
Congress ave. Telegrainns laiškus, je 1 vai. po pietų. Malonėkite
įnešimus ir t .t. 29 seimui siųskite visi nariai pribūti.
šiuo adresu Rev. P. Saurusaitis.
Rast.K. Pranulis.
46 Congress ave.
Waterlniry.
Conn. Delegatams apsistojimo.
So. Omaha, Nebr.
Ilotelei paimti šie: The Elton,
128 kuopa 9. L. R. K. A. lai
Hotel prie pat Ex«-hange, Place. kys savo bertaininį susirinkimą,
Brangesnis, antras—llotel Con nedėlioję 19-tą d. balandžio, šv.
neetieut ant eenter str. pigesnis Antano parapijos svetainėje, 3
panedėlio vakare 1-mą birželio vai. po pietų. Bus renkamas de
prakalbos dainos ir deklemacijos, legatas į ateinantį Seimą ir daug
utarninko vakarą bus giedama kitų svarbių dalykų aptariama.
opera “Palangos Mergelė”, sere- Meldžiama kuoskaitlingiausiai ap
dos vakarą koncertas ir žaislai, silankyti, kaip narius, taip ir no
ketvergo vakare margumynų, rinčius nariais tapti.
puota išleidimui svečių.
Rast. P. B. Venaaokas.

Balandžio (April) 16, 1914.

DRAUGAS

naikinti visus paliegėlius, besvei
kačius, dvasios silpnuolius. J»
65 kuopa S. L. R. K. A., laikys
mokslas suranda daugybę pase
susirinkimą, nedėlioj, 19-tą d. ba
kėjų visuose kraštuose.
landžio, antrą vaL po pietų, po
Iš netikinčių žmonių mes ne
galime laukti prakilnios, patva
No. 46 Laffayette st., pas p. V.
rios doros, nes tai dorai stinga
Sasnauską. Kviečiame visus na
jiems
tvirto pamato. Tauta ne
rius atsilankyti, nes yra svarbių
gali būti tvirta be dorų pilieitų.
nutarimų, ir bps galima naujiems
Ir nekils tautos kultūra, jeigu
prisirašyti.
tautiečių siela nebus kultūrina
Rašt. S. Tareila.
ma. Tai atlieka pasekmingai tik
tai tikyba. Ir dėlto, kaip kiekMabanoy Ctiy, Pa.
vianarn
žmogui prarasti tikylig
Newark. N. J.
31 kuopa S. L. R. K. A. laikys
yra
didelė
nelaimė, taip kiekvie
36-ta kuopa S. L. R. K. A., susirinkimą, 17 dieną balandžio,
nai tautai bedievybė yra didžianlaikys savo bertaininį susirinki 7 valandą vakare. Nariai mel
sifc blėdis. Ypač blėdinga be
mą, balandžio 20 dieną, vakare, džiami ateiti su nario mokesniu.
dievybė lietuvių tautai, kuri tik
šv. Jurgio draugijos svetainėje.
Dabar
gera
proga
ir
naujiems
ranesenai dar atbudo prie savyRaitininkas.
stovio gyvenimo ir savos kultū
šyties.
ros, kuriai labiau, negu kitoms
Rašt. Ad. Rudavičius.
tautoms reikia daug doros, ide
Waterbury, Conn.
alizmo, pasišventimo. Skiepy
91 kaopa S. L. R. K. A., lai
124 kp. S. L. R. K. A. laikys
ti mūsų tautai bedievybę, tai
kys savo. bertaininį susirinkimą,
bert.
susirinkimą
19
d.
balandžio
reiškia skiepyti jai ištvirkimo ir
19-tą dieną, balandžio, pirmą va
pranykimo bacillas. Priešingai
landą po pietų, parapijos senoje 2 vai. po pitų 97 Bridge str.
gi laikyties Kristaus mokslo,
svetainėje. Teiksitės yisi pribū Wilmerding, Pa.
vienybės su Jb Bažnyčia, reiškia,
ti paskirtu laiku ir užsimokėti
P. Jokubauskas.
užtikrinti tautai sveiką ateitį.
savo prigulinčią mokestį, taipJuk Bažnyčia ne ką kitą skelbia,
pat neužsimirškite atsivesti nau
Easton, Pa.
kaip tą patį Kristaus mokslą,
jų narių prisirašyti prie Susivie
93
kp.
S.
L.
R.
K.
A.
laikys
2-rą
kuris neturi ir negali turėti sau
nijimo. Katras atsives susirinkibet
taip-pat
pirmoji
kultūros
kė

KAS
IR
KAIP
REIKIA
DARY

bertaininį
susirinkimą
19
d.
ba

lygaus
savo gilumu, prakilnumu,
man prisirašyti 5-is, tas gaus do
lėja,
šviesos
platintoja.
Ji
kul

TI,
KAD
BLOGUMUS
kurs tai įstabiai gali patenkinti
vanų auksinį Susiv. ženklelį ver landžio 2 vai. po pietų pas kuo
tūrino pačius kultūros darbinin žmogaus sielą, duoti jam ma
PATAISIUS.
tės $1.25 ir kurie būnate ki pos raštininką J. Skirmantą 52
tuose miestuose, o priderate prie N. Locust st., kviečiame visus na Prieš mūsų akis stovi begali kus, kultūrino jų sielas, kėlė jų žintum laimės čia ant žemės, iš
mūsų kuopos teiksitės prisiųsti
nis darbas. Reikia išrauti su dorą, ragino juos prie darbo, pa mokyti ir paraginti mylėti kiton
rius
pribūti
ir
naujų
atsivesti
savo mokestį pirm 25-tos dienos
šaknimis girtybę; reikia į vietą sišventimo kitiems, ji kėlė mo ir dirbti jiems, žmirštant apin
kslus, tokiuo būdu atlikdavo vi savę.
balandžio, 1914 šiuo antrašu S. prirašyti prie S. L. R. K. A.
girto, patvirkusio gyvenimo —
Jonas Skirmantas.
Cibulskis, 3 Fenn Place, Water- Rašt.
įvykdinti blaivų ir dorų elgimąsi; sur ir visados svarbiausi kultū Ir neturėtų mūsų atbaidyti tąsi
ros darbą, darbą pamitinį.
’
venimas
!
Ir
idealizuok
tokį
tėvo
Ciciliku atsilankymas pas Kazį ir
bury„ Conn.
liūdnas faktas, kad kai-kurių
reikia išblaškyti tamsos rūkus,
gyvenimą
ir
džiaugkis
ir
tokių
kaa iš to išėjo.
Lietuvoje
ilgą
laiką
Bažnyčia
Prie progos turiu pranešti
Kristaus mokslo skelbėjų darbai
13-tą kp. S. L. R. K. A. laikys o išplatinti šviesą, susipratimą,
šeimyniškų palaimų! Nei pasisve tiems, kurie pilnai užsimokėjo už
buvo gudriai lenkų naudojama jų kartais nesutinka su skelbiamuo
tautos
reikalų
supratimą
ir
pa

Kazys nutarė šiuo tarpu aplei čiuoti per tuos palaidūnus ne
organą, o nesulaukia iki šiam lai bertaininį susirinkimą 19 d. ba mylėjimą ; reikia užgrūdyti nu politikos tikslams, paskui skau ju mokslu. Judų turėjo visi am
sti pasikalbėjimą su Raulu, o begalima. Užkamuos tie nedorė
kui teiksitės veikiai pranešti ne landžio (nedėlioję) pobažnyti silpusią mūsiškių valią ir būdą; džiai slegiama rusų veldžios. žiai ir visi kraštai. Judos—didelŪ
vieton to, sumanė užsiprašyti ci- liai. _Tfu! tokis gyvenimas. Ne laukę nei susirinkimo.
nėj salėj, tuojaus po pamaldų, reikia apsidrausti visiems nuo li Bet kaip tik nusikratė lenkų glo Bažnyčios nelaimė, bet kaip pir
cilikiškus laikraščius, kad arčiau jaugi čia tiktų priežodis “ką
Rašt. S. Cibulskis.
meldžiame pribūti užsimokėti ir gų ir bedarbių baisenybės... ir bos, kaip tik atgavo nors pusė masis Judo, parduodamas Kristų,
su jais susipažinus. Suprantama, pasėjai, tą ir piauk?” Tokios
pirmųjų
naujų atsivesti bei paraginti pri daug kO reikia. Kad visa tai tiną laisvę, mes matome, kaip at neįstengė sunaikinti
nepamiršo užsiprašyti ir ciciliku ar bent panašios mintis maišėsi
simainė
jos
rolė
mūsų
tautos
gy

krikščionybės daigų, taip negalės
įvykdinus gyveniman mums rei
Lewiston, Mass.
sirašyti ltuodaugiausiai.
tėvo — Šliupo.
jo galvoje visu keliu.
venime!
Šiandieną
Lietuvos
Baž

jos
sugriauti ir visi kiti Judost
vyrų
—
milžinų,
mergaičių,
kia
26 kuopa S. L. R. K. A. ren
Komitetas.
Išsiuntinėjo pakvietimus Šliu Gi tuo tarpu Kazys triūsė ap
nyčia
yra
geriausias
vadovas,
Viena,
tų Judų ne taip jau dan&
moterų — idealisčių, reikia apa
gia prakalbas 19-tą dieną balan
pui, “Kovai”, “Keleiviui”, “Lai link užsilikusius svečius. Bet džio. Kalbėti kviečiami iš Brighttvirčiausias
ramstis
;
gausiausias
kaip Bažnyčios priešai skelbia,
štalų, kurie dirbtų jau nebe į sa
svei”, “Naujienoms”, nepamiršo vėl susidūrė su keistu apsireiški on’o, Mass. Aiškins apie Susiv.
idealizmo
šaltinis
beveik
visiems
vieno-kito kunigo netikusį pasi
vo
pelną
žiūrėdami,
bet
su
di

Susiv. L. R. K., A. 57-tą kp.
dagi “Šalies”. Godus ir tuščio
didiesiems
mūsų
tautos
darbinin

elgimą jie primetinėja paprastas
džiausiu
pasišventimu,
atsidavi

mu: kur tik “Šakė” nepasisuks, naudą. Dabar daugumas nesu laikys savo susirinkimą 19 d. ba
skilvio spyriami cieilikai nenorė ten paskleisdavo tokį kvapą, ku pranta š Susivienij?'.e naudos,
kams.
Jau
nekalbant
apie
kuni

visai dvasiškijai. Antai nedorėlių
mu brangiai idėjai.
jo praleisti geros progos, taigi rio spyriania ranka nenoromis taigi, d.augai ir drauvės, pasi landžio svetainėje p. J. Žvirblio
Ir kad tiems darbininkams nu gus, bet ir daugumai svietiškių Macocho ir Šmito vardus kiekvie7-tą vai. vakare. Kievienas priva
atvažiavo paskirtu laiku. Taip
mažiausiai
kėlėse užimti nosį. Pradėjo Ka naudokite proga, atsilankykite lo ateiti užsimokėti, nes per stu- sisektų jų darbas, pirmiausia jie rimtųjų tautos darbininkų — nas mūsų cicilikas
ir sugriuvo Kazio gyveniman sa
troškimą
dirbti
tėvynei,
ir
darbe
tūkstantį
kartų
yra
pavartoję*
turi žinoti, ant kokio pamato at
zys prisižiūrinėti “Šakei” arčiau minėtą dieną ant prakalbų, o su
vo paprastai purvinomis kojo ir pasirodė, kad ji yra mėšluota. sipažinsite su organizacijos rei bas daugiau jau nekalektavosim sistoti, kuriuo keliu eiti, kad ti ištvermę, ir dorą, — inkvėpia ir savo agitacijai ir, be abejonės^
M. Launikaitis.
mis ir užteršė tais purvais jo šva Neiškentė tad šeimininkas: “Tu kalais. Bus kalbama apie pašal- kp. rašt.
palaiko ne kas kitas, kaip Kris dar ilgai juos vartos.
kslą pasiekus, kad nenuklydus.
rų būtą. (Pastaba No. 1. Cicili rėk gėdą “Šake”, ateini į sve pinio skyriaus įvedimo,Antrač geras katalikas nemegs;
Atsiminkime, kuo buvo tvirta tus ir Jojo Bažnyčia.
kas visados užteršia purvais vie
143kp.
S.
L.
K.
K.
A.
laikys
mūsų tauta nuo amžių. Du buvo
Bet ne vien tautos darbinin knaisioties po mėšlynus; jin
čius, o nei kiek ne&psivalai. Nors Vėliaus bus susirinkimas. Tartą, kur tik jis nepasisuka). Šei savų draugų gėdytumeisi”. “Lai simės apie įveidimą pašalpos sky susirinkimą 19 balandžio pas Tofi- vyriausiu tautos ramsčiu, du šal kams, vadams reikalinga yra ti stengsis nuraminti savo sielą, at
mininkas stengėsi to viso nepatėlių Šidlauską, 2-rą vai. po pietų, tiniu jos gyvybės ir galybės. kyba; ji reikalinga lygiai kiekvie simindamas gražius pavyzdžio*
svė”' ramino pirmutinė: “Nesi riaus prie Susivienijimo.
mėti. Atėjo ir Šliupas.
rūpink apie mane, man ji nei Prakalbos ir susirinkimas' at meldžiu visų narių atsilankyti Vienas — tai lietuvių tikyba, an nam tautos sūnui ir dukteriai, ir ir nesidžiaugs blogaisiais.
Iš pat pradžių Kazys pakliuvo kiek nesmirda. Tai mūsų pri sibus šv. Baltramiejaus svetainė ir naujų atsivesti.
tras — gimtoji kalba, tautos bū ne vien dėlto, kad jam didžiau Daugelis laisvės mylėtojų ne
Petras
Dravinskas
Boz
174
No.
je
po
No.
223
Lisbon
St.
Prasi

ne į visai smagu padėjimą. Kaip prasti perfumai”. Su “Laisvės”
das, savo krašto mele. Mylėjo sią paguodą teiktų, su Dievu vie mėgta krikščionystės dėlto, kadi
Abington,
Mass.
tik tie savo rųšies svečiai su išvadžiojimais sutiko ir kiti. Ne dės 1 vai. po pietų.
lietuviai savo dievus, kol dar nytų ir prie amžino tikslo ves ji varžanti laisvę. Jeigu skaityti
Rašt. čereškevičius.
griuvo būtan, tuoj Šliupas užėmė iškentė Kazys: “Šakė”, nors tai
buvo stabmeldžiai, ir už juos tų (tai, žinoma, svarbiausia), bet laisvė — nesiskaitymą su don*
vieną kampą, o jo suaugę vaikai gal ir nemandagu) bet eik lau
galvas guldė. Ilgainiui, nušvi taip-pat dėlto, kad ir žemišką įsakymais, liuosą patenkinimą *
Gerbiamieji Draugai: —
vo geidulių — tai tada taip. Bažsusigrūdo kitan kampan. Vieni kan ant keturių vėjų prasivėdin 99-tą kp. S. "L. R. K. Atlaikys
Kaip tėmijote, paskutinis mano tus krikščionystei nemažiau, o gerovę ir sau, ir savo tėvynei
į kitus mėtė piktus žvilgsnius, ti”. Nenoromis turėjo “Ša&ė” bert. susirinkimą balandžio 19 d, patarnavimas nevisuomet būdavo gal dar labiau pamylėjo vieną tik laikydamies tikybos galėsime nyčia tokiai laisvei yra priešin
“ Keleivis ”* rodė špygą, o “Šakė” apleisti kambarį.
tikrąjį Dievą. Meilė Kristaus, parūpinti. Ar gali būti laimin ga. Bet ar gi tai tikroji laisvė*
š. m. šv. Jurgio svetainėje tuojau laike. Priežastis štai kame: — iš
Ne, tai vergija. Ir nėra piktesnė*
net liežuvį iškišo Šliupui.
Vanamie’s parsikėliau Plymouth, vienybė su. Jojo Bažnyčia, išlaikė gas žmogus, šeimyna — be do
Perbėgo Kazys akimis per la po sumos.
Tad prisiartino Kazys prie kusiųjų veidus ir nors visų bur Meldžiu visus narius į šį susi arv. O kraustantis, žinoma, vi mūsų tautą sveiką ir dorą; stip ros? O kad tikyba žmones do vergijos, kaip vergavimas savai
rino ir gaudė anais sunkiais bau rina, suteikdama jiems pajėgų pageidimams. Tikrai laisvu žmo
Šliupo ir tarė: “Pons daktare, nos nebuvo svarios, bet “Lai-- rinkimą bus daug svarbių reika suomet taip yra.
gumi mes galime skaityti tiktai
♦
argi jau nebepažįsti savo vai svės” burna
Gyvendamas Vanamie, turėda džiavos laikais, kuomet mūsiį tau suvaldyti blagus palinkimus ir
buvo už vis neprau lų svarstomų.
tokį, kurs bus ponas savo va*
kučių? Meldžiu į krūvą”. Pik sta. Užsirūstino Kazys: “Tamvau važinėti Plymonth’an, kada tos dvasia buvo slegiama įvairių inkvėpimą dorybių troškimą- •—
Su pagarba:
lios,
kurs mokės susivaldyti, pa
tautos
priešų,
nevydonų
—
kūnai
tai
visi
žinome.
Pasitaiko
tikin

tai sužiūrėjo Šliupas: “Jau at įsta, “Laisvė”, kur tik neini, o 99 kp. rašt.
L. Gurinskaitė. reikėdavo išsiųsti knygas. Kelio gi varginami ir žudomi sunkiu
gundas
pergalėti, kurs dvasi*
čių nedorėlių, tai tiesa. Bet jie
siprašau nuo tokios kompanijos! Į vis su neprausta burna. Melnė netolima, tečiau laikas sugaižIštvėrėme. parodo tiktai tą, kad tikyba tik pastatys augščiau savo kūno, ka
Ar nematai, kaip į mane žiūri ir j džiu eiti laukan ir nusiprausti”,
davo. Dabargi,
gyvenu Ply baudžiavos jungu.
Išlaikėme
sveiką
dvasią,
dorą ir paviršių jų širdies ir sielos už rio dvasia valdys kūną, o ne prie
17-tą kuopa- S. L. R. K. Am. month’e ant pat knygyno! Vadi
visaip mane mėgdžioja? lėliai, o i “Kova” norėjo užsistoti: “Kad
tautybę.
Jeigu
šiandien
po
tiek griebė, kad menki jie yra krik- šingai. Tik tokie laisvi žmonės yr*
ne vaikai. Pasileido pikčiau či ir jau toaia neprcustaburnė ir už- Wilkes Barre, Pa. laikys bertai nasi, dabar tik skaitykite, o aš
gono makoro. Atleisk, bet su islgimė. O kas prigimta, to ne ninį susirinkimą 19 bal. parapi išsiųzdinėsiu knygas be jokio lau vargo amžių Lietuva išduoda ščionįs. Pagaliaus jeigu ir giliai pasauliui tikrai naudingi, nesjiat
sveikus, dorus jaunikaičius ir tikintis žmogus nupuola, tai jis turi savyje daug tveriančios jėb
tokiais nenoriu nei šnekėties”. bepataisysi.” Bet šiuo kartu Ka jos svetainėje apie 1-mą vai. po kimo.
z
mergaites,
mylinčius savo kraštą supranta savo nuopolį, apgaili jį, gos ir didelius doros turtus. Ie
Taip ir paliko kampe stovėti.
Kun. Struckus.
zio pasirodyta nepermaldaujamo pietų.
ir tikėjimą — mes žinome, kam stengiasi taisyties; jis anaiptol prie tokios laisvės, prieiti mūsų
Atsiveskite naujus prisirašit.
Ne ką darysi, priėjo Kazys ir “Laisvė” turėjo išsinėšinti.
visų-pirma už tai turime būti nemėgins ieškoti pateisinančių jo tikėjimas ir Bažnyčią tūkstantį
J. Stulgaitis.
prie tų pasileidusių vaikų pul Neteko Kaziui pašnekėti nei su Sekr.
dėkingi. Tiesa , dėl netikumo darbus teorijų. Kas kita su ne sykių greičiau padės, negu visi ki
ko. Mėgino juos sugėdyti (Pa j likusiais. Pasirodė, kad “Kelei
mūsų pirmųjų mokytojų, atėju tikinčiais. Jie savo ištvirkimą tikių mokslų skelbėjai.
Naujos Knygos.
staba No. 2. Tuščias darbas — vis” turi juodas rankas. Ir nors
60-tą kp. S. L. R. K. A. Bayonsių iš lenkų, krikščionių tikyba? stengiasi pamatuot, pateisinti; iš
Antra vertus Kristus, kad in
ciciliką nebilekas gali prie gė
“Naujienos” aiškino, kad tai ne, N. J. laikys bert. susirinki
skelbiama mums svetima kalba, to laisvoji meilė, šliubai su kon liepia kovoti su pageidimais, iš
Žiburys, “Žiburio” Draugijos
dos privaryti): “Negražu taip nuo darbo, juodo darbo, bet tas mą balandžio 20 d. š. m. pas P.
ilgą laiką nesiekė giliau mūsų šir traktais, iš to neprigulingosios sižadėti savęs, nešti savo kryžių,
elgtieą su savo tėvu. Eikit nors nieko negelbėjo. Be jokių pa Klimą 57 Prospect avė., ant 7:30 laikraštis. No. 5 metai 4.
džių. Tiesa ir tai kad dėl lenkų doros teorijos; o visa tai veda tai anaiptol negina žmonėms tik
pasisveikinti”. Prunkštelėjo ‘Ko siaiškinimų “Keleivis” tapo išva panedėlio vakare. Seni nariai pri Turinys: 1. Visuotinojo “Ži globos, kurioje jie ilgą laiką tu tiktai į galutiną ištvirkimą. Pa ro, gražaus linksmumo
ieškoti.
va”: “Pasakė — tėvas! Baidy rytas nusiplauti savo supurvintas valo prisiųsti mokesni, o nauji burio” skyrių atstovų metinio rėjo mūsų kraštą ir Bažnyčią — sitaiko ir netikėlių dorų. Bet Žinoma, laimingiausi žmonės tie,
klė, o ne tėvas”. “Keleivis” gi rankas.
kvečiami prisirašyti.
susirinkimo, buvusio Marijampo pati Bažnyčia veikė labiau guo kažin ar negyvena tiktai 'jie lie kurie įstengia paniekinti šios že
rūsčiai burbtelėjo: “Verčiau jau
kp.
rašt.
P. Sedvydis.
lėje 1913 m. 27 vasario protoko sdama, stiprindama ir ragindama, kanomis paniekintos krikščiony mės linksmumus ir gražumus, paprisiimu žydą už tėvą, o ne to Negeresnį pasisekimą turėjo ir
las.
2. Marijos Giesmė (gaidos) negu šviesdama tautai reikalin stės, kurią juk ir jiems jų motu kilti augščiau to visa ir vien augkį kietasprandį.” “Laisvė” ne “Kova”, nes pasirodė, kad jos
3. Marijos Giesmė (eilės) Mairo goje dvasioje. Nuo to lenkiško tės iš mažens skiepijo. Jie gyve štybėse laimės ieškoti. Tai Die
Rochester, N. J.
paisančiai pridūrė: Aš pasielgi sąžinė juoda, kaip nuodėgulis,
nis. 4. Atnaujintieji ir naujai įs slogučio mūsų tauta ir Bažnyčia na krikščionybės šešėliu. Kas vo šventieji. Jie mūsų idealas^
103 kuopa S. L. R. K. A. laikys
muos^ su tokiu tėvu laikausi Pu- kaip tamsiausioji naktis.
teigtieji “Žiburio”
Draugijos dar nesenai tenusikratė (ir tai bus, kai žmonės ir to šešėlio ne mūsų pavyzdžiai, į kuriuos įsi
riškeviČiaus metodos — nepa Pasilikusios “Naujienos” pa antrą bertaininį susirinkimą 19 d. skyriai. 5. “Žiburio”
Namai. dar ne visur). Vėliau, patekus beteks? Klausia nusiminęs gar žiūrėję ir mes turime sekti jų pė
duosiu jam nei kojos, netik ran sijuto nekaip: kosėjo, krankštė, balandžio 3:30 vai po pietų Šv. Kun. J. Staugaitis. 6 Trumpa Lietuvai Rusijos globon, mūsų sus prancūzų bedievis Renanas.
domis. Tečiau ne kiekvienas gali
kos” (iš tiesgi, “Laisvės” ranka su pasigerėjimu spiaudė ir gau- Jurgio parapijos pobažnytinėj Radvilų istorija. K. P. A. 6 At Bažnyčia buvo varžoma ir perse Tikintis žmogus, žino, delko jis i būti Šv. Pranciškų. Dievas neat
nėra nei kiek švaresnė už jos siai taškė bereikalingas seiles. svetainėje. eMldžiame ateiti užsi viras laiškas Jos Šviesenybei Ku- kiojama ir dėlto negalėjo lai turi būti doras. Dievas iš jo do stums ir silpnesnių už jį, kuri*
pbrviną batą), “Naujienos” tik Prisiėjo Kaziui išvaryti laukan ir mokėti, ir kurie ne užsimokėjo nigaištienei iš Kęsgalių Magdale svai veikti. Atsiminkime uždrau ros reikalauja ir nustato doros naudosis šios žėmės gražumais ir,
mirksėjo, mirksėjo ir ant syk šo jas su patarimu spiaudyti į tam praeitą sykį taip-pat. Malonėkite nai Zavišiūtei Radvilienei. “Žibu dimą statyti bažnyčias, važinėti normas (taisykles).
Netikėlis tyrais linksmumais. Juk ne vėl*
naujų narių pakalbinti, prisira
vė: “Klausyk, Kazy. Nenoriu tikrus indus.
rio
Valdybą,
(lietuviškai
ir pran kunigams su dvasiška pagelba J kad ir pripažįsta doros reikalin tui Dievas žmogų padarė valdo
nei vienu oru su šliupu kvė Ir pasiliko^, Kazys vienas. Pa šyti prie susivienijimo.
cūziškai) 7. Viena vakacijų diena kitas parapijas.
Atsiminkime gumą, bet reikalauja peržiūrėti, nu ir floros ir faunos, ir vis*
Rašt.A. P. firvinskaa.
puoti. Išsirink vieną iš dviejų: sižiūrėjo į prineštus jo būtan
Belgijoje. M. G. 8. Prietaisa van spaudos uždraudimą, kas taip- perkratyti ligšiol buvusius doros žemės ritulio. Ir jeigu Kristus KS«
ar mes ar jis. Jei Šliupas neiš- purvus ir, ne ką darysi, ėmėsi
deniui traukti. V. D. 9. Reikia rū pat skaudžiai atsiliepė į Bažny įsakymus,
sugalvodamas sau dėjo su nuliūdusiais ir linksmi*
Sinešdins, apleidžiame kambarį už valymo darbo. “Nei pasišne S. L. R. K. A. 85-tos kuopos pinties auklėjimu besimokinančios čios veikimą.
lengvesnius, tinkamesnius; paga nosi su besilinksminančiais ir *a*
mes”. Čia Kazys pamatė, kad kėti neteko”, mąstė jis vienas, Chicagoj nariai, kurie neužsimo- jaunuomenės. X. 10. Mūsų mo Visos tos neprielankios aplin liaus, begalvodąmas, dažnai pri atsisakė
dalyvauti
vestuvės*
mandagumo su tokiais ponais nėr “užsiprašiau jų pačių ištyrimui kėjot,* savo duoklių, visus kvie kyklos, B. M. 11. šeštųjų, t. y. kybės padarė tai, kad Katalikų eina prie abejojimo apie doros (Kanoje), kur be abejonės buvo i*
ir, ve, vien iš paviršio kokie pasi čiame pribūti į Šv. Kryžiaus pa 1912-13 Marijampolės Progimna Bažnyčia Lietuvai "nors ir daug reikalingumą abelnai ir prie to šokių, ir žaislų, tai ncatsisaky*
ko turėti.
Bet Šliupui nebereikėjo nie rodė : juodrankiai nepraustbur- rapijos svetainę ant 46 ir Wood zijos mokslo metų apyskaita. Mo gero padarė ir laimės davė, te kių doros supratimų, kad tik tai būti ir su mūsų padoriuoju krik
ko sakyti: iš piktų mostigavimų niai, nemokantis gražesnio apsi gat. nedėlioj
19 d. balandžio kyklos kasininkas kun. A. Uugin- čiau vis dėlto ne tiek, kiek kito esą dora, kas jam esą naudinga ščionišku jaunimu, kurs žais m®ėjimo...
Dar
tiek
gerai,
kad
turė

ir žvilgsnių suprato kuo čia vis
(April) 1914. 1-ma vai. po pietų, tas. 12. Metams pasibaigus. K. A. se šalyse, kur ji galėjo veikti ne ir dorą malonumą. Garsus vo sų gražius tautiškus žaislus, arfc*
kas kvepia. Taigi stvėrė kepu siu puikią lekciją (No. 1): neuž taip-pat bus ir nauji nariai pri M. 13 Biblijografija. 14 Našlaitė. varžoma. Istorija mums rodo kiečių filosofas Nietsche pro net ir šoks padorius šokius.
rę, nusispiovė ir neatsisveikinęs siprašyk ciciliko į namus, nes imami, meldžiame,
visus, kurie M. Gustaitis. 15. “Žiburio” Ge- aiškiai, kad Bažnyčia visais am testuoja prieš krikščioniškąją
Krikščionįs neturi bflti surūg*»
juos
taip
užterš,
kad
paskui
turė

esate pasilikę, atsilyginti.
ineigos 18. Įsirašiusieji “Žiburio” žiais ir pas visas tautas buvo dorą ir kad priėjus greičiau šio veido ir prispaustos sielaau
nėrė pro duris. Namų link
Su pagarba.
centrinės kasos išlaidos nuo 1913 netiktai sielų dorintojo ir ganyto žmonijai prie jo išsvajotų virš Priešingai. Gyvenimas pilnas tie®
traukdamas buvo piktas ir mur si darbo kol išvalysi”.
Pniaa.
m.
17. “Žiburio” centrinės kasos ja (tai jos pirmasai uždavinys), žmogių, pataria be pasigailėjimo gražybių, kur Dievo tobulybė 1®
Pirm.
J.
J.
Polekaa.
mėjo panosėje: “Še tau tėfo gyPatersoa, M. J.

S. L. R. K. Amerikoje 102-rą
kuopa Duųucme, Pa. laikys bert.
susirinkimą balandžio 19 d. 1. vai.
po pietų pas B.
Oliechnavičia.
Neužmirškit pasiimti užrašų kny
gutes, nes bus duodamos tum
tykros blankos su aiškiu stovių
visų keturių skyrių.
Rašt. B. Jokubauskas.

ineigos 18. Įsirašiniieji “Žiburio”
centro nariais ir užsimokėjusieji
centrui 1912 ir 1913 metų mokes
nį. 19 Aukos Žiburio namams in
gyti Marijampolėsje. 20 Aukos
Marijampolės progimnaz. knygo
mis. 21 “Žiburio” fondas pagal
J. Kairiūkščių šeimynos sumany
mą: 100=100,000 r. 22. Žvilg
snis į lietuvių prekybą. P. R. 23.
Nuo Redakcijos.
24 Lietuvių
krautuvės
Marijampolėje. 25.
Liet. arbatinės Marijampolėje. 26
“Gabija” 27. “Žagrės” ūkio ra
teliai. Žagrininkas. 28. Praneši
mas “Žiburio” skyriaus. “Žibu
rio” Valdyba.
2. Vairas. Literatūros, dailės,
mokslo, visuomenės ir politikos
laikraštis. No. 4.
Raštų turinys: 1. Poetas ir kul
tūra Vydūnas. 2. Dešimtis metų
Lietuvių Draugijos gyvenimo. L.
Noreika. 3. Valgykloj. Pr. P. 4.
Rygos lietuviai. Rygiškis. 5 Pasa

kėte S. č. K. 6. pats su savimi.
S. Čiurlionienė (Kymantaitė). 7.
Prie smuklės. Pr. P. 8. Prie kar
sto Pr. P. 9.
Ezperimentalinė
psichologija bei pedagogika. Kun.
D-asJ. Steponavičius. 10 Lietuvos
girių gabenimas. 11 Teatras. L.
N. 12 Mūsų kultūros gyvenimas.
13 Lietuvių lenkų santykai prū
sų seime. 14 šis-tas.
Paveikslų turinys: 1. Tip. Su
valkų gub. lietuvė senelė. Fat. 2
Senoji Zapyškio bažnyčia. Fat L.
Mokslo D-os rinkinys. 3. Žemai
čių tipai. Fat. 4. Pirmoji Peter
burgo lietuvių mokykla. Fat. 5.
Lietuvės emigrantės Amerikoje.
Fat. 6. Suvalkiečio lietuvio ti
pas. Fat. 7. Muzikantas su “La
banoro Dūda”. Fat. L. M. D.
rinkinys. 8. Žydai emigrantai Amerikoje Fat. 9. K. Juozapaitis,
Pet. Mažt. D-jos pirmininkas.
Fat. 10 Vinjetės. P. Galaunė ir
P. Rimša 11. Inicialai P. Rimša.

O MUSŲ JAUNIMAS.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS.

' .M

DRAUGAS-

10. 1014.
malonė visur ąUupiudi ir uuis
viskas turi džiuginti. Juk ir
šventieji Dievo nebuvo paniūru*
fiiais veidais. . Tik skirtumas, kad
jų veiduose atsimušdavo nežemiš
kos linksmybės, kurias gali su
teikti tiktai, pats Dievas.
Bet jeigu mes per savo silpnu
mą ir netobulumą negalime dar
vien Sutvertoje džiaugties, mes
nenusidėsiine prieš Dievą ir dorą,
jeigu, mus džiugins jo sutvėri
mai, jeigu čia ieškosime kad ir.
žemiškų, bet padorią pasilinksininimų, by tik mokėtume ir čia
susivaldyti, ribas ir padorumą už
laikyti ir net ir besilinksminant
neužmiršti To, Kurs yra visokios
linksmybės ir laimės davėjas.

DRAUGIU OAUI.
ADRESAI P. BLAIVININKŲ
SUSIVIENIJIMO.

Alės norime kiekvienam priminti
Trinerio Amerikoniškąjį karčiojo
Vyno Elixirą visuose tokiuose
atsitikimuose, nes jis sutvirtina
kūną ir priverčia organus veikti
kaip reikiant. Jis taip-pat pri
duoda jiems tvirtumą be suukinybių atlikti savo darbą. Tas
vaistas išvalo vidurius, nuo nerei
kalingų dalykų, prašalįs nevirk
štinimą ir nemalonų kvapą, pri
duos sveiką apetitą ir leis gerai
miegoti. Aptiekose. Jos Triner.
Manufacturer, 1333-1339 S. Ash
land avė. Chicago, III. Jei jauti
skausmą raumenuose ir nariuose
bandys Trinerio Linimentą. Daž
nai jis suteikia palengvinimą u?
sykio. Jei jis būtų persmarkus
atskiesk su alyva.

HKKT.HTM AB

7

WILKE8 BAR&B, PA.
4. Katriutė. Triveikamla D
Ųtarninke (bal. 21) ten pat Kun. Szupšinskas,
190 S. Meade, st. veikalėlis ii Heli1*** ryvaadaaau Le*4:30 po pietų vaikams ir 7 :30
klikai paraiė Karvatova. Vau X.
WAUKEGAN, ILL.
Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln ■$. Vėgėlė. Eiles aadėjo A talvania.
augusiems.
Labai tinka scenai. Baisa
Uė
tmmb

Lietuvią kataliką Sv. Kazimiero brolią ir seaerą draugiją, kuri uždeda 23
d., kovo, mėneeiuo 1914 metuose 'ant
North Bile* Sv. Mikolo parapijoj, 1644
AVabaunia aye> Chioago, Illinois, šiuo
praneša gavo broliams ir. seserims ka
talikams kad į iią draugiją galima
prigulėti abeją lyčią žmonėms. At drau
gija susideda ii triją -ligos pašalpos
skyrią pagal kurią bus pimokama pa
šalpa ligoje iitaip: $5.00 $10.00 ir
$15.00 doleriu į savaitę. .
Mėnesiniai
susirinkimai ataibūna
kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno mė
nesio. Kurie norite prigulėti, meldžia
me, atsilankyti.
Į iią draugija prisirašė 31 narys už
simokėdami įstojimo mokesnius.
Pinigą inplaukė $46.50
Broliai ir sesers, norėlamį daugiau
apie tą draugiją sužinoti kreipkitės šiuo
antrašu: 1658 TTabansįa. avė.
15—17

CHICAGO,

Universal Printing Co.

Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st.

Box 105, Export, Pa.

“DRAUGĄ”

Apgarsinimai.

ko”;
20. “Kandradas Valenrodas”,

vertimas;
Kiekvienas pripažins, kad pro
21. “Dogmatas apio Pragarų”;
tingumas
pas žmonės nuolatos
22. “Lietuvių Trakiškos Studi
auga. To pasekmės yra kad jie
jos”, Basanavičiaus;
23. “Gramatika”, Kraušaičio. stengiasi geriau apsaugoti savo
kūnų ir svekatų. Jei atranda kas
Adresas:
yra jiems gera ir sužino kas rei
Rev. 8. J. Stručiai*,
Wanamie, Pa. kia daryti netikėtai susirgus.

y

skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatus ir publi
cistus.
“DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių iž visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.
“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei*
metų $1.50. Norintiems “Draugų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.
“DRAUGO” adresas.

DRAUGAS PUBUSHING CO.,

pamp

PADĖKITE STATYTI

TAUTOS NAMUS VILNIUJE

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.
“DRAUGO” SPAUSTUVĖJE
GAUNAMOS SEKANČIOS
KNYGOS:

1. Fabiolė ubą Batayeia katakombose.

1800 W. 46th St, Chkago, DL
P”’

Eitra $25.00 laikrodis $5.75

Parašė Kardinolas AViseman, Vertė
Nepepraatss i
Vytautas. Labai graži apysaka iŠ ^1/
kūnas gyveni
pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina
W-0<
Ganti puikų ccteiiakelio vyrų ar motorų
2. Oliveris Turistu. Parašė Charles
laikrodi. Mes duodamo
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra
šita gražų aųkiMol^fcatai labai graži ir interesinga apy
bultavaia tvirtąją tnkitaia laikrodi už I5.7S
saka. Kiekvienas norintis smagiai
Puikus ant akmtaių ėji
ir naudingai praleist laiką, nesigai
mas. tiarantotaa ant 20
lės pasipirkęs šią knygą. 520 pu
metų.
slapių. Kaina ............. $1.0Q
Svarba mes pomųaiaa
tą laikrodi su C. O. D. $5.75 expreso lėkimą kas
S. Kodėl neini Išpažinties? Parašė knn tik
pareikalaus. Duodame tiesą prieš pržndmą
Aloyziua J. Warol, J D. Vertė knn peržiūrėti.
DYKAI AUKSUOTAS LENCUOBUS
V. D. Dideliai naudinga knyga Ir PAPUOŠALAI.
Sumuša visus bedievių argumentu*
EXELSIOR WATCH CO.
prieš išpažintį. Reikalinga pasisk&i 905 Athenneum
Bldg.,
Chicago, BĮ.
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenat
čiam lietuviui. Kaina
25c.

Pamatę prieš savo akis vaiždų,
LOAVELL, MASS.
Ieškau Kizimiero Misiūno, paeinu iš
J. J. J. Tamstos raštelis pasivėli
Kas. B. W. Washner, 1514 aKuno gub. Panevėžio pav. Rageneną perstatantį Lietuvoje gyvenan Kun. Jakaitis, A.
94 Bradford st.
no ateiti. (Jai padėti kitiems metams? Corson st., S. S.
Pittsburg, Pa. sodžiaus. Jei kas žinote ar jis pats čius mūsų likusius brolius ir sesu Ramanauskas, A.
101, Oak st.
Reporteris. Tamsta nepridavei mums
40
Cantillion st.
Skusevičia.
Tarnas
nuoširdžiais
prašyčiau
atsiliepti
šiuo
tes
bei
senelius,
pamiršim
savo
Kasos glob. Rev. S. J. Cepanasavo tikro vardo nei adreso. Talpinti
MONTEI.LO, MASS.
kartųjį kasdieninį gyvenimų ir
nis, 318 Fourth avė.,
Home- antrašu:
negalime.
Juška, į Vincas
129 Melrose st. |
Bernard M. Dočko,
nevienam
užžibėar aut veido
Krizostimas Krislavičia. Eilės nuims sted, Pa.
Box
954,
Spring
Vallsy,
III.
NORWOOD,
MASS.
netinka.
Gerinus Tamsta rašyk ką
Pieža, Jonas
568 Pleasant st. |
Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22
16—18 džiaugsmo spindulys.
kitą. Eilėms rašyti reikia žinoti tam
Paveikslus rodant: aš pats apie Jarusevičia, Jonas 1048 AVasbington st.
and
Corson
st.,
S.
S.
Pittsburg,
BOSTON, MASS.
tikras taisykles ir pažinti gerai savo
261 Broadway I
Ant pardavimo keptuvė (piekamia) juos publikai ir aiškysiu. Pa Valiukonis, Petras
kalba, o tuo Tamsta negali pasigirti. Pa.
261 Broadway I
Lietuvią ir lenkų apgyventoje vie veikslus rodys gabus mašinos ope Švagždys, Leonas
J. Narmantas. Netinka.
Mikalauskas, Povilas
248 4th st. |
ratorius
p.
J.
M.
Danielius,
kuris
toje. Keptuvė senai gyvuoja, išdirba
ELIZABBTH, N. J.
Liet. Im. Dr-jos Oent. Valdybos 30 bačką per savaitę. Be to yra 2 ve ilgų laikų prie to praktikavosi. Steponavičius, Jonas 214. Ripley Place |
žiniai, 3 arkliai su pakinkymais, nau
Apart šių vaizdelių bus persta
KLAIDOS ATITAISYMAS.
• BALTIMORE, MD.
Antrašai:
jas pečiusduonos kepimui ir vjsi reika
tyta
visoki vasaros laukų darbai Pautienius Juozas 722 Lexinton st i
Pereitame numeryje jaunimo Prez. St. Jankus, 350 Newark lingi prietaisai.
Lietuvoje.
NEAV YORK, N. Y.
skyriuje straipsnyje “Kaip yra
Navickas, Jonas
32 Dominick st.
st., Hoboken, N. S.
Ketvergo
vakare,
-16
Bal.
John
dabar” buvo išspauzdinta, kad
Vice-prez., Knz. Vaškevičius,
BRIDOEPORT,
CONN.
Parsiduoda nebrangiai,
pardavimo J. Šulskio svetainėje 8801 ComPennsylvanijos vienas saliūnas
Saučūnas, Jonas
41 Johnson st.
priežastis: savininkas
pradeda kitą
padaro apievartos $500.00. Tu 184 New York avė., Newark, biznį. Platesnių žinią kreipkitės ši mercial avė. S. Chicago, III.
HARTFORD, CONN.
N. J.
varde S. L. A. 74 kuopos. Įžan- Kneizis, Antanas
41 Capital avė. |
rėjo gi būti $5,000.00.
tuo antrašu:
ga 35, 25 vaikams 10c.
Iždin., P. Vaičeliunas, 38 FarNEAV BRtTAIN, CONN.
8. Jackevičius.
Pėtničios ir Subatos vakarais, Kun. J. žebris,
ley avė., Nevvark, N, J,
396 Church St. |
1622 S. Front st.
Philadelphia, Pa.
17
ir
18
Bal.
Strumėlo
Bros
sve

Rast.,
A.
M.
Stanelis
49
^WarSekančias knygas galima gauti
15—17
NEW HAVEN, CONN.
tainėje 158 E. 107 st., Roseland, Kamantauskas, Petras, 145 St. John t.s j
wick st., Nevvark, N. J.
S. L. R.-K. A. knygyne.
111. varde S. L. A. 139 kuopos.
PITTSBTJROH, FA.
1. “Budas Senovės Lietuvių” Visuokiuose susinėsimuose kreip
Pardavimui
krautuvė
su
dviejų
Miškevicz,
J. B., 2135 Sarah st.. S. S.
Įžanga
25
vaikams
10c.
kitės
prie
raštininko.
Daukanto;
aukštų
namais.
Namai
randasi
Nedėlios
vak.
(19
bal.)
Apvei

PHILADELPHIA, PA.
2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr.
prieš pat lietuvių naujai statomų zdos Dievo par. svetainėje. 3:30 Miškevicz, J. B. 2135 Sarak st. S. S. |
Jono;
PA.
3. “Kelionė į Europą”, kun. J. Susiv. Liet. Rymo-Kat. Amer. bažnyčių, ir gražioje lietuviais vai. po pietų vaikams ir 7:30 au Abečiunas,PITTSBHROB,
P. .V
1910 Carson st. |
Valdybos antrašai:
apgyventoje
vietoje. Atsišaukite gusiems.
Rengiama parapijos
Ėilinskio;
CONNERTON, PA.
Prezid. — Viktoras Lapinskas, pas Wm, Kolar, 4636 S. Hermita naudai.
4. “Kun. A. Burba”. —
Laukonis A. P. O. Box 5 Ssh. County I
601 W. Mahanoy avė., Mahanoy, ge avė.
Panedėly, bal. 20) šv. Jurgio
5. “Medega mūsų vaistininky16— 17
City,
Pa.
svetainėje,
7:30 vai. vak.
stoi”, D-ro Basanavičiaus.
Vice-prez.
C.
J.
Krušinskas,
59
6. “Lietuviška Kristomatija”,—
7. “Padėjimas Lietuvių Tau Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.
tos”, lietuviškai ir maskoliškai; —458 Main irt., Edvrardsvjlle,
Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite
8. “Rankvedis Senoviškos Isto Wilkes-Barre, Pa.
Sekr.
—
J.
S.
Vasiliauskas,
112
rijos”, kun. A. Miluko;
N. Greene st., Baltimore, Md.
9. “Pajauta” vertimas;
Kasos Globėjai; Martynas Ka10. “Petras Žemaitis” vertimas;
dzetvskis,
2118 W. 20th st., Chi
11. “Medega Sim. Daukanto
cago,
III.,
M. Milukas, 3606 Ridi
visuomenės, politikos ir literatūros savaitinį laikražtį,
Bijografijai”;
ni
on
d
st.,
Philadelphia,
Pa.
12. “Naktys”, E. Jungo;
kurs yra vienas iš didžiausių ir indomlauslų
Knygius— Kun. S. J. Strucka*,
13. “Kražių Skerdynė” —;
P. O. Wanamie, Pa.
Amerikos lietuvių laikraščių.
14. “Europos Istorija”.—;
Dvas.
Vadovas
—
Kun.
J.
Dum

15. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy
čius, P. O. Minersville, Pa.
“DRAUGAS” yra lietuvių-katalikų darbininkų laikraštis.
nės”;
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius lietuvių reikalus.
16. “Diedai ir Gražina”, ver teatras;
“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos
timas ;
“Lietuvių Rymo-Katalikų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am.
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” r kitų kai-kurių lietuvių organizacijų.
18. “Prilipo Ožys Liepto Galų”,
“
DRAUGAS
” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų
19. “Jonas iš Kempės ir Šil
PROTINGUMO PASIDIDINIMA8.

Reikalaudami minėtą knygą,

J. J. Polekas, 1802 W. 46th St., inėkite knygos numerį ir vardą* o vi
Iš spaudos “Tarkos” No. 27
Athol, Mass.
sada gausite tą, kurią norėsite. Ag—
už' kovo mėn. Daug žingeidžių Jonas E. Karosas*
tams nuleidžiamo dideli nuošimti.
paveikslų, karikatūrų, gaidų su Lithuanian Store
I Adresuokite:
'
dainelėmis (tinkamos chorams,
DRAUGAS PUB. OO.
INDIANA HARBOR, IND.
vargonininkams ir t.t.). Svar1800 W. 46th at.,
Chicago, HL
biasnieji raštai:
“Darbininkų R. B. Yasulis, 3604 Deodar st,
Brooklyn, N. Y.
švietėjai, graudinga drama iš
lietuvių gyvenimo: Vinco Skune- J Raudonaitis, 840 Grand at.,
OLEVELAND, OHIO.
rio gyvenimas (pabaiga); “Lais
Kuu.
J. Halaburda, 1389 E. 21 si
vės” kraustymasis į Brooklyuą;
M.
Šimonis, 1383 E. 30 Štr.,
“Naujienų” vistaologija; Tarkainiai,
korespondencijos
ir P. Sziikis, 2118 St. Clair avė.,
PHILADELPHIA, PA.
daugybė juokų bei pilni labai 32
pusi. litarų. Kaina 1 num. 15c. V. Petinas, 416 N. Marshall st.,
PITTSBURGH, PA
Metams 1 dol. Prisiųskit piniAukas priima musų redak
P.
Zaveckas.
425 Panon st,
gus markėmis bei money ordecija, arba galite siųsti tiesiog
PITTSTON, PA
riais. adresas:
į Vilnių šiuo adresu:
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,
Tarka Pub. Oo.
LIETUVIŲ MOKSLO DRAU6IJA
Lawrence, Mass.
WILKES-BARRE, PA
Box 103,
(Litovskoje
Naučnoje Obščestvo),
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st,

Pirmininkes: — Rev. A. Briška,
4557 So. Wood st., Chicago, I1L
I Vice-pirm.: — J. Aleksa,
658 W. Saratogo st., Baltimore,
Md.
II Vice-pirm.: — Miss A. Rumšaitė, 4608 S. Wood st., Chicago,
IU.
Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Saumsaitis, 46 Congress avė., Waterbury, Conn.
Sekretorius: — J. V. Kovas, 21
Congress avė., Waterbury, Conn.
Kasierius: — Rev. V. P. Kar(Bus toliau.)
kauskas, 46 Congress avė., WaterFARMOS, FABMOS.
bury, Conn.
Turiu ant pardavimo visokią farmą
Pranešimai.
Reikalingas
“Blaivyb. Dirvos” redaktorius,
gatavą su ariamais laukais, su sodais
ir budinkais, su prastais ir labai ge
Amerikos Lietuviu Vargonininkų Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence
tekstinis zeceris, atsišaukite pas rais budinkais, turiu mažą ir didelių,
“DRAUGO” AGENTAI.
Sąjungos knygyne randasi šios st., Worcester, Mass.
farmą ant pardavimo, žemės lygios su
Paduodame čionai surašą mū
gaidos:
moliu, su
juodžemių
ir su smėlu
rų laikraščio agentų, paa ku
1 Lietuviškas bažnytinis gies
“Motynėlės” valdybos nariai 227 LlndenSt., SCRANTON, PA. maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
riuos gerb. “Draugo” skaityto
mynas, komp J. Naujalio $2.50 Pirmininkas — Kun. V. Varnasokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos
2. Mažas lietuviškas giesmysu medžiais trečios — pliki laukai, jai bei prenumeratoriai gali už
giris.
nėlis J. Naujalio................. 30
Paieškau savo vyro vardu: Stanis Ba- kur gali eiti ir arti be valymo. Par sisakyti “Draugų” arba atnau
231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. davičia,
didumo plotais arti jinti prenumeratų.
3. Giesmė į Panelę Švenčiau
ūgio vidutinio, mėlinos akjs, duodu visokio
Raštininkas — Kun. M. A. Pan- ūsai ir plaukai
miestuką
ir
priepat
gelškelią. Didžiau
geltoni, veido balto,
sią J. Naujalio.....................45
CHIOAGO, ILL.
kauskas.
sioje Lįetuvią kolionijoj Michigan Val
amžiaus
apie
40
metą.
Kilmės
iš
4. Lopšinė daina, J. Naujalio .45
Kun. Ambrozaitis,
2323 W. 23 PI.
Kauno gub. Penki metai kaip mane stijoj} kur yra 215 Lietuvią farmerių, Drazdauskas, Juozas 10806 Wabash avė.
443
Park
avė.,
Bridgeport
Conn,
5. Barkarolė, J. Naujalio .. .50
Kasininkas — Kun. A. Kodis, apleido. Kas žinotumėt apie ji, duo tarpe tų Lietuvišką farmą ir tos že Galutinas, Dominikas 6004 S. State st.
6. Kur bakūžė Samanota ..
mės randasi prekės žemią nuo $9.00 Jučas, Vincas
kit žinią:
3252 S. Halsted st.
S. Šimkaus ........................ 30 225 High st., Brooklyn, N. Y.
akeris ir brangiau pardodu, aut leng Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė.,
Monika Jurkevičiūtė,
viausiu išmokėjimu.
Atvažioki touj Kun. A. Petraitis,
7. Dvi daini, S. Šimkaus .. .30
(Kadaičienė)
8801 Saginan avė.
269
Clearview
st.,
Scranton,
Pa.
ir
kaip
pribūsi
į
Peįcock
touj telefo- Simutis, Leonardas, 717 W. 18th st.
8. Skambančios Stygos, M.
Antrašai Administracijos Draugy
16—17 nuoki man į farmą o aš gavęs žinią,
Petrausko ....................... .50
Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.
stės, šv. Kazimiero Kar. (ant
-tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus
BROOKLYN, N. Y.
9. Gamta graži. M. Petrausko .50
apvažiosiu po farmas ir laukus, kurie Balauskas, Matas
Town of Lake).
119 Grand st.
10. Kalėdinė giesmė, P. Čiur
222 Berry st.
Juozapavičius, Baltras
yra
ant
pardavimo,
iš
kurią
gąlėsi
pa

Pirmininkas — V. Pauktša, Ieškau vargonininko vietos, galiu sirinkti tinkamiausįą vietą. Rašyki tuoj Kvedaras, Antanas 213 So. 4th st.
lionio .. ................................. 25
vesti gerą chorą ir t .t. Reikale iš ger.
NEWARK, N. J.
Reikale meldžiu kreipties šiuo 4304 So. Wood st.,
Gausi knygelią apie kainą ir viso kraš
klebonu meldžiu atsišauki.
Brazauskas, J.
202 . Jefferson st.
Vice-pirm. — A. Mikalauskis,
to mapą dovanai.
antrašu:
A. St.
Jueys, Petras
1Q5 Warwick st.
Adresuok:
1660 W. 47th st.
Leščinskas, IValter 196 New York avė.
Jonhn J. Hodell, knygius
2005 Carey Alley,
Pittsburgh, Pa.
CAMBRIDOB, MASS.
15—17
Rast. — L. Abaravičius, 4338
Anton Kiedis.
216 Wharton st.,
Phila., Pa.
Baranauskas, A.
49 Union st.
So. Hermitage avė.
Peacock, Lake County, Michigan. Vaisauskas, Antanas
28 School st.
WATBRBUBY, CONN.
Knygvedis —' Jonas Černiaus
Buškus, Boleslavas
866 Bank st.
Bertaninis susirinkimas dr-stės kas, 4459 So. Wood st.,
Ieškau vietos vargonininko. Nese
RAČIŪNO KELIONĖ PO
WORCESTER, MASS.
nai atvažiavęs iš Lietuvos paieškau
Šv. Kazimiero
Karalaičio, ant
čižauskas, Jonas
13 AVarverly st.
LIETUVA
Town of Lake turės savo bertai- Iždininkas — Kazimieras Vana vargonininko vietos. Galiu vesti chorą
Paltanavičius, M".,
15 Milbury, St.
ir orchestrą Baigiau muzikos kursą Kamgi liūdi ilgėdhmks Tėvynės
ninį susirinkimą nedėlioj, 19 d. gas, 4351 So. Wood st.
BATAVIA. ILL.
Lietuvos? Lietuva judomuose paOrgano Užveizdėtojas — J, J. pas J. Naujai} Kaune.
Balandžio (April) 3914 2-rą
Knn. Course, Robert
Jonas Domeikis.
veksluose jau Amerikoje. Pir
vai. po pietų Šv. Kryžiaus, par. Plekas, 1802 W. 46th st.,
1104 Lamberton st.
Trenton, N. J.
EXETBB, N. H.
mu kartu Lietuvos judėjimas gy
svetainėje ant 46-tos ir S. Wood
15—17
Babovičius,
V.
16 Myrtle st.
vuose paveiksluose mūsų historigat. Kiekvienas ynarys privalo Lietuvių Katalikų Federacijos
ČIOBRO, ILL
joj. Nepamirškit ateiti aut šio Kun. A. Ežerskis, 1506 S. 4flth Ct.
Centro Valdybos antrašai:
būti ant susirinkimo, nes turime
KENOSHA, AVIS.
Prez. Rev. J. Misius, Box 253, Iieškau savo sūnau dukters, Onos perstatymo, pažvelgtų j savo gim Kun. Gadeikis.
labai daug svarbių reikalų.
J. A. 65 Milwaukee avė.
Peckutės. Suv. gub. Starapolės apskr. tinį kraštų, kurį apleidot. Nekar
Elsworth, Pa.
pagarba.
MASPETH
N. Y.
Mikališkių gm. Jestrokio kaimo. At- įą apgailaujam qųūfių paliktos Gražulis, Jurgis
88 Clinton avė.
Pirmsėdis.
V. Paukšta.
Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, eišaukio šiąo antrašu Kopstaącija Pec- Tėvynės IknummM
SILVER CREEK, PA.
t“
“tvir
trok-
10806 Wabash avė., Chicago, J1L ktivien ė arba Juaeapaų- Jakinevičiua,’jšta mano širdis
’ .
1 <•
artų Lietu- Gudaitis,, Antanas
Troop,
Pą.
Lackavranna.
Co.
Sekr. Rev, A. Jurgutis, P. O.
LAAVELL, MASS.
vų pamatyt”....

redakcijos Atsakymai.

ILL,

JAU IAĖJO.

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI

gerą, gražų ir labai suprantamą,
visur Lietuvoje skaitomą
ir gerai žinomą

tautišką savaitinį laikraštį

“AUŠRĄ”
Nuo Naujų Metų; “Aušra” eina kas savaitė.
“AUŠRA,” atsieina r metams tik 2rb. 50 k. Vienam nu
meriui pardaV. 5’kap,' ‘
.
Užsienyje: 3 r. 30 k., pusei metu. 1 r. 75 k. 3 mėn. 85 k.
“AUŠRA” vedama kat.-tautiškoj dvasioj. “AUŠROJE”
•kaitytoj ai ras daug gerų pasiskaitymų ir žinių. Visokie at
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, atsut Lietuvoje.
“AUŠRA” rašo labai suprantamai, kad visi lengvai galėtų
skaityti.
“AUŠRA” duoda per mėnesį du kartu priedų “MŪSŲ
ŪKIS” ir vienų priedų “GYDYTOJAS”, kur rašo specijalistai, tam tikrus mokslus išėję žmonės.
“AUŠRĄ” puoš gražus paveikslėliai (iliustracijos). Kar
tų į mėnesį dėsime gražesnes kun. Brazio parinktas lietuvių
dainas su gaidomis.
Taigi visi susipratusieji lietuviai — ilgainiui neatidedami,
labar užsisakykite kitiems metams “AUŠRĄ” ir kitus para
ginkite prie to.
Kas nors vienų suras naujų skaitytojų, tas jau gerų du
bų atliks Lietuvai.
“AUŠRA” visuose miestuose ir geruose lietuvių knygy
nuose (knygų magazinuose) galima užsisakyti ir nusipirktu
Siunčiant pinigus ir rašant “Aušrai” reikia padėti toks
adresas: Vilnius, “Aušros” redakcijai, prie šv. Mikalojau
bažnyčios.

it

Draugo” Spaustuve

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA Ir GERIAUSIA
Greitai atlieka Įvairių įvairiausius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles.

------------------ Spauzd(name parapijų atskaitas---Konstitucijas, plakatus, tikietus,

Spaudina

užkvietimus ir kitokius darbus

pigiai

Raides statomos didele — nnaujausiojo patento —

mašina

“Linotype".

Sutrukimo darbuse nebus, nes spaustuvė aprūpinta
pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

Adresuokite

“DRAUGAS”

18OO.Weit 46th St.

Chicago, IU.

Skaitykit “Draugą“

e

draugas

Balandžio (April) 16,1914.

T-cl. Drover 5053

Tel. Yards 3162

DR. K. DRANGELIS

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

LIETUVI* DENTISTAS

Bell

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

System

3261 S0. HALSTED ST., GH!CA60

. Dr. A. L. Graičunas
•

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST..

Prieisi Olševskio Benk*.

CHICAGO,

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,(100,000.00

Pervirszis $250,000.00
,

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgičiu, 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.
VVILLIAM. LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX ižd., THOS. McDONALD M. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

BONA MORS

“LIETUVA”

kymus, išsiųzdami daiktus arba atsakyda

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

mi duoti kreditų ištikimiems pirkliams.

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St.,

CHIGA60, ILL.

3E

Kapitolaa su perviršiu
$165.000.00.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Šitoji

Banka prižiūramo

Suvienytųjų

Valstijų

uuo sudėtų pinigų.

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

vai

Moka 3 nuošimčiui

džios.

ĮKURTA 1867 M.

Galimi

susišnekėti lietuviškai.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

G. N. Postlethwaito,

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

iždininkas.

Mandagus patarnavimas

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

r

Du-kart

Savaitinis

Laikraštis

“SAULE”
’l’SALIN SU NUSIMINIMU!!!;
Gramafonas ant išmokesžio 10c. kasdiena.
Jeigu apsiimate mokėti po 10 c.
kasdien, tai išsiųnsime Joms 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 epecijallikua rekordus Lietuviškas, Lenkiš- ;
kus Rusiškus ir Mažei-Ruslškus. t
J
Rašykite tuojau reikalaudami ka- :
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 5
sos ženklelį atsakymui:
;

Liberty Gommercial Co. i

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

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

Lietuviškos Dėles
ir iš kitur prisiųsf viaistai
pigiausi ir geriausi, gaunami pas:

Wm. S. COWEN
Druggist

13 S. Centre St., - Pottsyille, Pa.

H. T.i

233 E. 141h ST., NEW YORK,

First National
Bank
N

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

PUBLIC SOUARE

Wilke$-Barre, Pa.

Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus
UNITED STATES DEPOSITARY

gerai pasidėti, rašykite ir siyskite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailbkaičiai ir Čo.”
Kaune, Ruaija-Lietuva
Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako
už pinigus visu savo turtu.

KAPITOLAS |375,000’,01
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
500,000.00
nuošimti.

Visi pinigai užtikrinami nekilnojamu turtu-žeme, namais ir t. t.
Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tOkiųo būdu pinigą
niekad negali pražūti.
MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietvvis Išdirbėjas

KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.
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). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti j Lietųyą ir pirkti
iau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva Rusija.
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visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Maa p*ve* tu* dar
bu* atlieku arti*-B
tiikai.
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

„

A. Norkūnas

IK MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

1

YienEolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atakyrium, yra mokinama: mozika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS

koks yra skirtumas tarp
tyrojo

ir kitokio pieno,

visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN'S MILK

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Garsinki tęs

“Drauge”

Chicago, III.

28 metų senas laikraštis

tokių tam pana

VIENYBE LIETUVNINKU

šių dalykų.

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Reikalauk

Kata

liogo.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso Ltfieto, o
prenumerata kaštuola metams tU$2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubeiiuose; metams
$3.oo; putei metų $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

3 N. Main St.,

J

SHENANDOAH, PENN’A

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

Chicago Telephone Company

FRED F. KLEKER

Bell Telephone Building

FOTOGRAFISTAS

Official 100

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

1645 w- 47th St., Chicago

WWNWWWWMWWMMWWMWWWnWNMNMWWWWWW'
NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Tvvistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Iiietyiiy Kalbon Vertė

■ *

Jonas Kmitas

■*

Y ra tai labai graži ir interesinga
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
yra atisitraukti nuo knygos. Kiekvienas, norintis smagiai ir naudin
gai pfąĮcisti laiką, lai skaito šią kny
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
I800 W. 16th Street,

-

Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kor «tslapių, didelio formato ir sutv jia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas

4534 S. Wood St.

J. J. Pauksztis & Co.

paaiškinimas.

Už svdėtng pinig»a mok'. 8-dĖą
WM. S. Mc LEAN, Prestdent,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

Reikia gerai Įsitėmyti sis žvarbus dalykas, kad-----------------------

D

asmeniš

kai, sušvelnina visų dalykų ir esti priimamas

BANK.

BANKING ASSOCIATION

pasiaiškinti

Baigusi mokslą paga Illino jaut valitljot teiee
Reikale patarnaus dieną ir naktį.

dų, Šarpų ir ki
STJAMfSCOTRAi

Bet L.ong Distance telefono pasišnekėjimas su

Plymouth National

m

Ke

Kukardų,

purių,

moutreal.cak

teikia ,:būdų pakalbėti,

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

THE HIBERNIAN

Pasiteisinimo laiškai dažnai nepatenka įvalias

D

SODALITY

Lietuviška Akušerke

Išdirbėjas

Vėliavų, Antspau

užgautąjį asmenį.

Rašyk adresu:

T. S1MENIENE.

arbininkas gali apsirikti priimdami užsa

Gal nežinai kur |ą gąuti?

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

Telefoną* Yardi 7»

R. H. Morgan

Ar Skaitei Kadi Laikražtį “LIETUVA?**

*

ILLINOIS

įatams $2, puseej mėtį $1.

Užsirašyt 'katalikas” galima kiek
viename lai:
Rašykite tuojaus, o
gausite vieną
ataliko” numerį pa
matyti veltui.

- J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St.,

Chicago.

“ATEITIS
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyvickai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Mas^aebusetts val
stijos tiesų reikalavimą.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą .gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

“Visada Jums tarnauia”

Lackavvanna Trust Company
“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus”
Scranton, Pa.‘

400 Lackawanna Avenue,

Bankos tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taip
pat ir nuo žmonių knrie banką valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansistai ir bankininkai, kurie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lackawannos pavietė.
Mes priimame padėlius pradedant nuo vieno dolerio ir mokama
3 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienos.
Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname
greitą nusiuntimą. Mes perkame, parduodame ir mainome visokius
svetimų šalių pinigus.
Mes parduodame laivakortes į visas ir iš visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.
Mes prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas
konsulius. Legalis patarimas dykai.
Mes samdome tarnus kurie šneka lietuviškai ir visus reikalus
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.
Atvira kasdiena nuo 9 vai. vak.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Telephone 9537*Spring.

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600--4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigu* I Bank* užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia
procentą ratomia ant metų. .Siuučiame pinigu1 visaa dalis avieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų
linijų) krajų ir ii krajaus. taipgi tikietus ant
aeležiukelių po visa Amerika ir Europa.
Husų Banka iidirba visokius raitus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per laiikus. Tik kreipkitės
virimlnStu antraiu.

Dr. RICHTERIO

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

25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 WASHINOTON ST.
NEW YORK, N. Y.

LIETUVIAI, KREIPKITBS PRIE SAVŲJŲ!

KELIAUK

LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
visad per

Geo. J. Bartašiaus Agentūrą.
LAIVAKORTES parduoda ant drūčiausių ir greičiausių garlaivi))
notik iš New Yorko ir Bostono, bet ir iš visų Amerikos
portų, kaip tai: Philadelphia, Baltimorę, Montreal.
• I’ortland ir Kalifas.
IŠMAINO pinigus visų viešpatysčių ir išsiunčia pinigus j visas
dalis pasaulio pigiau, negu kiti.
IŠVAŽIUOJANTIEMS į Lietuva ar kur kitur parūpinant- pasportus dėl perėjimo rubežiaus ir atsakančiai prirengtam prie
kelionės.
PAS1TINKAM keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone
ir suteikiam nakvynę keleiviams.
DAVIERNANTIS padarom pigiai ir visokias Rejentališkas pupie
Tas, kaip tai: atjieškojimą dalių ir paskolintų ant vekse
lių pinigų, su paliudijimu Konsulo viską atliekam teisin
gai, greitai ir pigini.
REIKALAUK laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš k ir 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.

GEO. J. BARTASIUS

558 Broome St.
NEW YORK, N. Y.

z

261 Broad\vay

SO. BOSTON, MASS.

Dr. Ign. STANKUS
įvairiausias ligas. Daro oparacijas. Turi savo locną llgonbut).

Gydo

1210 S. Broad St.,

J
,

Philadelphia, Pa. <

