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SVARBUSIS REIKALAS.
Kažin artai nebūtų viena iš
svarbiausių, gyviausių ir naudin
giausių šiandien įstaigų — jei kas
tokis atsirastų ir įsteigtų
vien
tik lietuviams patarnavimo ar
informacijos (patarimų) biurų
— ar kaip ten nepavadintume —•
bile tik toji “Įstaiga” atsiektų
savo tikslų ir sųžiuiškai patar
nautų visuomenei.
Pirm, negu apie tad rašyti,
aš kalbėjausi su daugeliu visokios
kilmės, rųšies ir luomo asmeni
mis ir visi nuoširdžiai
parėmė
tųjų mintį, bet, padarius sutraukų
tųjų nuomonių, pasirodo, kad to
ji įstaiga galėtų pildyti prieder
mes arba a) Informacijos biuro,
b) arba patarnavimo biuro—arba
pagaliaus sujungti abu dalyku į
krūvų.
.

Koksai gi tikslas tokio biuro.
Įvairių, įvairiausių reikalų turi
me, įvairių įvairiausių atsitiki
mų atsiranda — vis tai laukia iš
aiškinimo, hurodymo tam tikrų
kelių, kuriais einant greičiaus ir
lengviaus galime prieiti prįe užmatuoto tikslo ar nelaimei atsiti
kus rasti išėjimo būdų. Štai pora
pavyzdžių. Jauna, patogi ir man-
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žų užmokesnį, ar tai parenkant
tuo tikslu aukų tarp savųjų, ge
riaus pasiturinčių mūsų pramo
ninkų ir geros valios tautiečių
ir 1. t.
Su laiku tokis
patarnavimo
(Labdarybės) biuras gal išgautų
ir pasidalytų į tam tikrus sky
rius po vienos ypatos globa. To
kia įstaiga galėtų nešti milžiniš
kų naudų mūsų visuomenei, —
tai padedant surasti
darbų jo
ieškantiems, tai patariant ir nu
rodant geresnę ateitį jaunuome
nei per užbaigimų tam tikrų mo
kyklų ar meno, ar amato, ar pra
monės, (panašių mokyklų dides
niuose miestuose nestokoja ir
tai beveik visai uždykų galima
mokyties — dienomis ar vakarais
liuosu nuo darbo laiku,) tai užta
riant našlę su našlaičiais nuo iš
naudotojų. globos, tai suteikiant
advokato pagelbų tiems, kurie
yra priversti bylinėties, o netu
ri, iš ko ir t.t. ir t. t. Tų reika
lų pas mus kasdienų
randasi
begalinė daugybė. Bet ligšiol jų
niekas neaprūpino. Tad pagal
vokim.
Dėdė A. —■

POLITIKA.
JUNGTINES VALSTIJOS IR

No. 18

noma, pereis į žmonių rankas. j čias žemes. Abisinijos valdžia vi
Toji žemė guli netoli nuo Ox- Į same daugiau užjaučianti Pran-j
fordo ir susideda iš 62,000 akrų, cūzijai ir Anglijai, Italijų gi sta
bus pardavinėjama patiems žemės to. kaipo savo priešininke. Kuo
nuomuotojams.
Reikia žinoti, tas visa užsibaigs—sunku pasa
kad Anglijoj žemė dažniausiai kyti; bet neramumas ne vienam
priguli lordams, kurie jos patįs Italijos diplomatui vargina gal
nedirba, bet nuomuoja. Šis že vų.
mės išpardavimas bus tuo indomus, kad pardavinės jas pats
valdytojas, kuris sakosi nenorįs, KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
kad pelnas, kuris pardavinėjant '
žemę atliks tektų įvairiems tarpi- '
Kretinga. 15 d. kovo pasimi
□inkams.
rė paskutinis Lietuvoje bernardi
nas Tėvas Petras Kazlauskas, gi
męs Sėdos parapijoje, 1832 m.
PRANCŪZIJA

Šiomis dienomis atsibuvo de
putatų rinkimai.
Rinkimuose
dalyvavo didelis rinkėjų skai
čius ir išrinkta atstovai nuo įvai
rių partijų, išviso 13 partijų var
dų. Partijų
skaičius Pran
cūzijoj
nuolat
auga,
nes
1912 metais rinkimuose iš
rinkta atstovai nuo 8 partijų,
1902 — 6, 1896 m. — 5 ir 1885
m. tik trįs. Palyginus su šių me
tų skaičiumi didelis skirtumas
ir manoma, kad parlementas
daug naudos negalės atnešti, nes
tos visos partijos, kurios viena
kitai priešingos, negalės susilieti
svarbesnius dalykus svarstant.
Tarpe išrinktųjų kandidatų ran
dasi ir p. Caillaux, vyras “Figa
ro”
redaktoriaus I 1 užmušėjos,
■ 11 »
Barthou, butusis premieras ir
Jean Jaures socijalistų vadas.

Kaunas. J. E. Žemaičių Vysku
po kun. Karevičiaus konsekracija
busianti Peterburge, trečių dien*
Velykų.
Šiauliai. Blaivybės salėje pasta

tyta graži Dievo Motinos stovyla.

Žitomyriaus Katalikų Seminsrijoj padaryta krata; paimta,
apie 600 lenkiškų knygų.
Vilnius. Vilniaus kapituloje
yra jau keturios neužimtos vie
tos. Trūksta dviejų prelatų ir
dviejų kanauinkų.

MEKSIKA
Kunigų uermaiiiM.. |MĮ|ĮĮ
<-margaitė ~ atvwžwm —Anreri- Į
-■
bažnyčion Vilniuje vika
kon, be giminių, be artimų prieKaip buvo praėjusiame “Drau
ru
paskirtas
kun. Juozapas Pu
telių — P jeigu ir yra giminės, go” numeryje minėta, apgulimas
cilovskis iš šv. Rapolo bažnyčios
ar artimi prięįeliai, tai gal skur Meksikos jau prasidėjo. Preziden
Šv. Rapolo kun. A. Augustinavi
džiai dvasioje — nežinantieji A- tas prisakė apgulti Vera Cruz
ITALIJA.
čius; kun. Vitoldas Sarosiekai
merikos gyvenimo ir santykių miestų, nelaukdamas nei senato
Kaip kitos šalįs, taip ir Ita Jelnon, kun. Filmavičius Perle
Mūsų ateivė kankinasi, graužiasi leidimo, nes bijojo, kad Huertos
lija nuolat turi savo nesmagu jevon, kun. Jaskelis į Sloninų
kol šiokį tokį darbų suranda; kareiviai negautų didelio siunti
mus. Didžiausias nesmagumas, visi vikarais; klebonais gi kun
apystovos ir butas sulaužo jos nio amunicijos, kuris turėjo čion
t MtXICftH K.DtRftLS-2-et6DffOR Wfflg3-S0W?tY,CfeMti.X
kuris dabar apima Italijos val Jonas Janavičius į Mostus, kun
nebrendusių sielų ir vietoje tobu- ateiti apie balandžio 21 d. Jung
džią, tai geležinkelio streikas, ku Juozapas (?) į Liškava. Gardi
linties ir kilti augštyn puola že tinių Valstijų laivynas, viena die
1. Meksikos federalistų kareiviai. 2. Tie patįs kareiviai pasirengę stoti į kovų. 3. Vežimai ris yra neišvengiamas. Nuo 1905 no Pranciškonų klioštorin kun
myn ir neretai taip žemai nupuola na užėmė svarbiausiųjų Vera
m., kada Italijos geležinkeliai Peliksas Minginas, kun. M. Ven
kad mergaitė prakeikia tų va Cruz miesto dalį. Iki miestų už su maistu ir kitais kareiviams reikalingais dalykais.
buvo paimti į valdžios rankas, ge drokas, kun. Juozapas Ostreiki
landų, kad sumanė Amerikon at- ėmė žuvo keturi Amerikos juir kun. A. PleškeviČTa.
vykti. Tai kasdieniniai atsitiki- reiviai ir apie 150 ar 200 nieksi kų, bet ir visų lotinų Ameriką mano. Villa-gi, kaip žinoma, jo iš visų mūšių, kokie buvo visa ležinkelių išlaidos labai pasididi
mai ir mus jau nebegriaudina ir kiečių. Tikro skaičiaus žuvusių (Lotinų Amerika vadinama visa nuomonę visur remia. Jie abelnai me, karės laike. Federalistų už no. Skaičius darbininkų užau
go beveik du kartu ir nors išlai Kaunas. Kun. Galdikas iš Šia*nebestebina tokie ir tiems panašus jų Meksikos kareivių nesusekta, pietų ir vidurinė Amerika, kad
buvo 3500 dos pasididino viršum penkiolikos lių išrinktas “Blaivybės” draugi
atsineša į Jungtines
Valstijas, muštų ir sužeistų
atsitikimai su vienutėmis, bet ka nes pas juos viskas laikoma
atskirti nuo šiaurės Amerikos.) kaipo į savo padėjėjus. Šių savai Gatvėse gulėjo apie 500 jų karei
da tų vienučių pasidaro didelis slapta. Pirmoje mūšio
dienoje, Tuo tikslu jis išleido atsišaukimą tę jie girdėdami kai-kurių Mek vių — Vilioskareivių žuvo ma milijonų dolerių per metus, te jos pirmininku vieton atsisakiu
sio kun. Marinos.
skaičius, tai mums pradeda ro amerikiečių
rankose jau buvo į savo pavaldinius. Jam prielan sikos patrijotų,
tečiau ir jų
skaičius čiaus darbininkų algos yra labai
pasityčiojimus žiau,
žemos. Algos mažumas priver
dyties lyg tos mūsų sesutės at svarbesniosios miesto dalįs — ge
kus padonieji
leidžia visokias iš amerikiečių, per savo generolus siekia 1200 žmonių sužeistų. tė juos susiorganizuoti, kad iš
važiuotų Amerikon tyčia su tik ležinkeliai, muito namai ir k.
Paryžius. Prancūzų jauni
paskalas prieš amerikiečius, kad Obregon ir Alvarado pranešė vi Kiek negyvų, laikraščiai neprane gauti sau keletą teisių. Jie pada
mūšio
admirolas
slu nupulti žemyn. Tų patį gali Pradžioje
nė
nutarė išnaujo statyti pri
tik sukėlus, kuodaugiausiai prie sur, kur tik jų valdoma, kad ne ša. Vilią paėmė 11 armotų, 17 di vė vyriausybei reikalavimų, kad
ma pasakyti ir apie mūsų broliu Fletcker šaudė iš mažųjų šautu
lių kryžius, kur seniau st<
šautuvų ir tūkstančius
šų prieš Jungtines Valstijas. Ame būtų jokių ' demonstracijų prieš desnių
darbininkams būtų mokama ma o pirmeiviai-cicilikai buvo
kus. — Čia tai toksai ar tam pa vų, didžiąsias pradėjo vartoti tik
rikos pasiuntinys O’Shanghnessy amerikonus. Ne tik demonstraci paprastųjų šautuvų.
žiausia 60 centų į dienų ir 20 vertę.
našus “patarimo biuras” galėtų užėmęs muito namus. Juos už
turėjo apleisti Meksiko miestą. jos, bet užginta net kurstančios
Iš
visų
pusių
Huertai
nesiseka.
centų viršum už nakties darbų.
patarnauti ir kelius išėjimo rasti ėmęs jis iškėlė taikos vėliavą su Su juo apleido ir daugelis Ameri prakalbos.
Prasižengusieji bus Rodos reiktų .jau pasiduoti, jei Be to reikalaujama ir daugiau
netik iš purvų ir doriško nupuo reikalavimu nustoti šaudyti, to
Rymas. Po Velykų šv. Tėvaa
kiečių ir kitų svetimtaučių, ku baudžiami pakorimu.
dėl tėvynės kariautų. Tik klausi privilegijų. Valdžia ant to viso
limo, bet "ir medžiagiškai jo ar neišpildžius prižadėjo vartoti di riems ten gręsė pavojus. Įniršę
•
ketina
priimti blaivininkų drau
Amerikiečių su Meksika karė, mas už kų jis kariauja.
sutikti negali, nes pakėlimas al gijų atstovus ir išleisti tam k Iam
jos būvį pataisytų. —
džiąsias annotas. Tas jo atsišau sostapilęs gyventojai, labai neap
manoma ilgai nesitęs. Nesutiki
gos, kokios reikalaujama ir visi sime dekretų.
kimas nieko negelbėjo. Tada bu kenčia ten apsigyvenusiųjų sve
mai,
manoma, bus greitu laiku už
kiti pagerinimai atsieitų į dešimt
vo pradėta šaudyti iš armotų, ir
timtaučių, ypatingai amerikiečių. baigti taikos keliu. Į taikinto
ANGLIJA.
milijonų dolerių, o valdžios ka
meksikiečiai turėjo savo pozici Kad parodyti savo neapykantą iš jus siulijas Ispanijos karalius
Ispanijoj tėvai ir k a i-kurio*
Tarp Amerikos piliečių ypač
sa tuščia, ją ištuštino buvusi Li katalikų draugijos išsiuntė maAirijos
autonomijos
klausimas
jas
apleisti
—
ir
traukties
į
seno

daužė amerikiečių kliubo langus Alfonsas. Pastaruoju laiku trįs
didesniuose miestuose,
nestoka
bijos karė. Manoma,^kad nieko
visokeriopų “globos” — mok vės ttirtovę San Juan de Ulua. ir sumindžiojo vėliavą. Tie, ma susijungusios pietų Amerikos val Anglijoj vis dar nesibaigia. Šio kito valdžiai nelieka, kaip tik nisteriui protestų kam nori atim
Amerikos kulipkos ir čia juos
mis dienomis trįs būriai pėstinin
ti nuo zokonininkų vaikų moky
sliškų” patarnavimo” irtt. irtt.
tydami, kad geros nebus, būriais stijos — Brazilija, Argentina ir
raminti savo geležinkelių darbi klas ir pavesti svietiškiems.
pasiekė.
Netikėtai
keletas
šūvių
kų
apleidžia
Dubliną
ir
traukia
įstaigų, kurios uždykų mielai ir
leidžiasi iš miestu. Bet ligšioliai Gili inteikė AVilsonui pasiūlijimų
link Ulsterio. Kareiviai siunčia ninkus išstatant prieš juos karei
noriai prigelbsti reikalaujantiems, nukrito į miestų ir uždegė. Mažai valdžia nenoriai juos leido. Kaip taikinties su Meksiku be kraujo
mi dar nekariauti, bet, kaip ra vius, kurie turėtų užimti geležin Kaunas. Kunigų permaino/ Up*bet mūsų ateiviams tos įstaigos kreipta į tai atydos, šaudimos paskutinio* žinios praneša, sekre praliejimo. NVilsonas į tai labai
šoma,
padėti apskelbti karės tie kelių darbininkų vietas. Taip jau nininkų filijal. kun. Ragažinskaaa
nėra žinomos, arba delei nemokė tęsėsi, nors miestas ir degė.
torius Bryanas apskelbė, kad pa prielankiai žiūri. Kų Huerta apie
sas Belfaste ir kitose Ulsterio vie buvo atsitikę Prancūzijoj ir net ir Kulių altar. kun. Gorlauskaa
jimo susikalbėti esti neprieina Po ilgų valandų gatvėse mū daryta sutartis išleisti visus ten tai mano, nėra dar žinoma, bet
tose. Visas pienas vedamas la pačioje Italijoj. Bet juk tai ne
mos ir iš jų nesinaudojama. Tad šio, miestas buvo užimtas. Ameri apsigyvenusius amefikiečius, ku didžiosios Europos valstijos, per
perkelti vienas kito vieton. Taipbai sumaniai. Ulsteris tai ma malonus darbas, nes tai reikštų pat perkelti vienas kito vietonr
ar nevertėtų pagalvoti ir uždėti kiečiai visų laikų po užėmimui rių skaičius siekiąs į 700 vyrų ir rankas savo ambasadorių, pasiun
naminę karę.
biurų, kurio tikslas būtų reikalui muito namų, šaudė iš didžiųjų moterų. Bryanas sako, kad pas tė jam reikalavimų pasiduoti Wil- tydamas taip-pat ginkluojąs. Ne
Vaškų kam. kun. J. Butkevičių*’
senai
gauta
40000
šautuvų
ir
dau

Geležinkelių
darbininkų
skai

taikindami į namus, taruoju laiku nei vienas amerikie sono teisingiems reikalavimams.
ir Viekšnių kam. kun. Gendr&v
atsitikus patarpininkauti
tarp šautuvų,
gybė amunicijos iš Vokietijos. toma apie šimtas keturiasdešimt
kuriuose
buvo
pasislėpę
meksi

tis,
Meksikoje
gyvenantis
nebu

Jis
vargiai
norės
lengvai
sutikti
nas.
r'
i
tų įstaigų ir lietuvių. Tokį, biu
Ulsteris turi savo uostus, taigi tūkstančių. Jiems sustreikavus
nuo
sosto
prasišalinti
(svarbiau

kiečiai.
Namų
daug
išgriauta,
rų galėtų užlaikyti kokį nors vie
vo nužudytas, ir kad einančios
siuntiniai iškrauti jų pačių uos
na ar keliatas draugijų susitarę kitų tiek išdegė.
tarybos
paliuosuoti, kurie yra sias NVilsono reikalavimas), nes tuose, o iš ten bus siunčiami jų visa geležinkelių sistema turėtų
CLEVELAND, OHIO.
apsistoti. Beto, telegrafų ir kraUžėmę miestų artierikiečiai pe suimti arba laikomi ant geležin jis turėjo nemažai progos tai pa
išvien — nusamdydamos
tam
reikalaujantiems
liuosnoriams. sos darbininkai apskelbė, kad
St. Mary’s Theological Semi
tikrų „vietų ir pastatydamos tin rėjo ieškodami ginklų. Pas ku kelio, tarpe Meksikos miesto ir daryti, o nedarė, dabar-gi jau jis Vietinė policija matė tokį gin
streikui
atsitikus
jie
irgi
strei

nary. — Šioje seminarijoje stu
jaučias save tvirtesnių, nes Zapa
kamų žmogų. Žinoma geriausiai riuos meksikiečius buvo ginklai Vera Cruz.
klų įvežimų, bet pasirodė ne jos kuosią iš užuojautos. Taigi prieš dijuoja rien tik teologijos auklėti*
atrasti
jie
buvo
suimami
ir
varo

ta
su
visu
savo
plėšikų
burių
iš
tiktų apšviesta moteris ar mer
Ligšioliai visa karė vedama tik
galėję tai sustabdyti.
Italijos valdžių stovi baisi ne niai ir visi priguli prie Clevelan
gina, kuri gerai mokėtų anglų mi į muito namus, kurie šiuo lai su federalistais, t.y. prieš Iluertą. “patrijotizmo” pasidavė Huertai
Pačiame parlamente tas klau ramumo šmėkla, nes ar vie do vyskupijos. Skaičius jų šį
kalbos ir būtų linkusi prie meilės ku užima kalėjimo vietų, kiti ve Kų-gi mano apie tai kon»titueijo- Huerta nors in užsiėmęs kare
non ar kiton pusėn suks, vistiek met neperdidelia, nes viso yr«
artimo. Toks užlaikymas biuro su dami į laivus. Užimant Vera Cruz 'naliataif Nors ir buvo kaikurių su Amerika, bet dar tebekariauna simas pradeda sukelti labai daug
nebus.
vos 37. Tarp jų randasi ir vie
alga užveizėtojos atsieitų gal amerikiečių žuvo 6 kareiviai ir politikierių išreikšta baimė, kad ir su Konstitueijonalistaig, kurie neramumų. Pirmiau nors ir abi gero
f
X
pusi
buvo
viena
kitai
priešingi,
1 Be streiko, Italijoj pradeda ra nas lietuvis, D. F. Alinskas, ko
apie $100.00 į mėnesį — tai ži 20 sužeistų.
Jungtinėms Valstijoms pradėjus visur jį apveikia. Praėjusių savai
bet
apsieidavo
mandagiai,
het
da

Pradžioje apgulimo, Meksikos tikrų karę, visos spėkos susijung tę Vilią nuveikė jo kareivius
sties ir kiti nesmagumai — tai ris, drauge su kitais trimis snhnoma draugijos iš savęs turėtų
bar
tas
mandagumas
dingo
ir
žinios ateinančios iš Abisinijos. dijakonais, tapo įšventintu į dijapanešti iš pradžių šiek tiek nuos diktatorius Huerta apskelbė tik siančios į krūvų, bet tas manymas ties San Pedro, kame Velaseo,
pradeda rodyties kerštai.
Mat ten atsiradęs galingas vadas. konus 19-tų balandžio. Bus įšven
rų
karę
su
Amerika.
Savo
apskel

išbėgęs
iš
Torreono,
gavę*
iš
pie

tolio, kol nesusirastų kokie kiti
pasirodė klaidingu. Carranza ra
Dideli žemės plotai, kurie pri- <kuris su savo 50000 vyrų armija tint <is j kunigus 16-tų birželio, į
šaltiniai užlaikymui tokio biuro: bime, jis sako, kad jo esanti pri- miai veda savo pradėtąjį darbų ir tų daugiau kareivių vėdė baisų
Auklėtini*
»rtai už patarnavimų imant ma derystė kariauti ne tik už Meksi- apie jungimoa au Huerta nei ne mūšį. Buvo tai didžiausia mūšis guli Mareboro kunigaikščiui, ma- rengiasi užklupti Italijai prigulin-
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Balandžio (April) 30, 1914
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Daugiausiai darbo ir
Abelnai imant, vakaras gana jaunuomenės panašus į laukinius,
taikinta gana gerai prie to va du, girdi, daugiau žmonių sulai buojasi.
kysime
nuo
bažnyčios.
Taip,
ži

truso
prideda
čia
augusios
mer

puikiai
nuvyko. Kalbėtojai at jiems nieką nerūpi, tik apsipylus
karo programa. Gaila, tiktai,
noma,
ir
liko
nubalsuota.
Atėjus
gelės.
F.
P.
Blaivininkas.
liko savo užduotis geriausiai ir akis braidyti patamsėmis. Atėjus
kad žmonių mažas skaitlius atsi
padarė didį įspūdį į klausytojus. subatai
vaikščioja aušra nuo
lankė. Tur būt pabijojo blogo Iškilmingoms šventėms, svetainė
ĮVAIRIOS
žiniosriogsojo
atdara,
o
žmonės
sau
Vaikai
ir
mergaitės
gerai
išmo

aušros ir klausinėja ar kas ne
oro, o gal per mažai buvo pa
CAMBRIDGE, MASS.
traukė alų. Paskiau dar dau
kinti. Ištikro reikia tiktai ste- priima ant nedėlios su keletą ki
garsinta.
.
MARIJAMPOLE.
Mūsų cicilikaiąs tolesniai kovai
Prakalbos padarė gerą įspūdį. giau pribuvo žmonių ir prasidėjo su parapija pritrūko pinigų. Ža bėties žiūrint į tokius mažus vai birų rudžio padaryti paūžimą.
(Nuo mūsų korespondento)
smuklės
Taigi už tai mes šios kuopos užimąs , o galų gale ir muštynės. da skolinties pas katalikų draugiu kelius bei mergaites, taip puikiai Mat čia šventadieniais
Dieną 23 kovo š. m. sugrįžo iš
nariai turime ištarti tiems mūsų Muštinės
— - buvo raudonos, nes vie- jas vietiniame mieste ir apygar ir drąsiai rėžiant dainas, dekle- uždaromos, nestebėtina tatai, kad užsienio J. E. Seinų vyskupas
ui
kitus
kėdėmis glostė per gal
macijas, lyg seniai.
išanksto reikia pasirūpinti, kada kun. Karosas ir apėmė valdymą
kalbėtojams, dainiškame ir cho
doje. Tik kas-žin, kuri iš jų bus
Prakalbose buvo tiktai vienos galima gauti. O sulaukę šventos dijecezijos. Paskalos, kurios pa
ro *vadovui p. V. Juškai nuošir vas. Svetainėje viską sudaužė, pirmutinė auka. Sprendžiama
TREČIOJI NEDALIA PO
nepasiliko nei vieno sveiko lango.
moterįs bei merginos, vienok ir dienos ūžia, kaukia, dažnai ei
dų ačiū.
VELYKŲ.
kilo čion apie perėjimą Jo E-jos
būk šv. Juozapo, nes pastaroji
Atsisuko
tuojaus
policija
ir
pats
jos vienos pripildė visą svetai dami namo apsidrūtina galvas, o
Lekcija. I Pet„ II, 11—19. — ■* Prie šios kuopos prisarašė kele
Kaunan, pasirodė neteisingos.
savo duosnumu visur ir visada
nę, taip kad neknrioms pritru ant rytojaus jaučiasi blogai aplei
majoras į svečius, ir kruviną
lfieliausieji, meldžiu jūsų kaipo tas naujų narių.
Dijecezija tat džiaugiasi nelikus
yra pirmutinė. 29 kovo tam tik
gimnastiką sustabdė, o visą sve slui per apgarsinimus buvo‘mie ko sėdynių. Iš to matyti, kad džiu darbą o kartais, ir visai pa našlaite.
P. J. Juškaitis.
ateivių ir keleivių, jdant susiturė
tainę
suėmė ir sukišo kalėjiman,
Cambridge’o moterėlės bei mer lydi. Gėda, vyrai, aluje amžinai
tumėte nuo kūniškųjų pageidi*
Pavasaris pas mumis šį metą
ste sušauktas parapijos susirin
gelės pradeda suprasti prakalbų mirkti.
kuo viskas pasibaigs — nežinia.
J. Šilkasparnis.
mų, kurie kariauja prieš dūšią;
kimas.
gana prastas. Lietus tankesni,
BALTIMORE, MD.
ir draugijų svarbumą. Žino, kad
Tai tau ir bedieviai, norėdami
turėdami
jūsų gerą apsiėjimą
kaip pereituose
pavasariuose,
Viriminėtame susirinkime buvo
atitraukti
žmonės
nuo
bažnyčios,
kur vienybė, ten ir galybė.
LEWISTON,
ME.
tarp stabmeldžių, ydant tuose
žmonės
kalba,
kad
senai
taip že
svarstoma
daug
nesąmonių,
nekuNuo 18 balandžio jau žymiai
Našlaitėlis.
daiktuose, kuriuose jus apkalba, atšilo, medžiai pradėjo sprogti, o padaryti biznį — neturėjo pa riuos tik paminėsiu: Kodėl jų
18 d. balandžio, Šv. Baltramie- mė prakilnus buvo, ka'D kad da
sisekimo.
Ignotas.
kaipo piktadarius, prisižiūrėda žolė žaliuoti.
jaus draugija surengė balių. Ba bar yra. F cliai neišeinami. Mie
kardinolas neišklauso ir neduoda
mi jūsų geriems darbams, garbin
liuje dalyvavo
nemažas būrys stuose ftv tat viskas brangsta, ir
tautiško
kunigo?
Kodėl
katalikų
Lietuvių unija I. W. W. kuoLEWIST0N, ME.
bažnyčia valdoai diecezijos tie
tų Dievą,
aplankymo dienoje veikiausiai darbuojasi, kad iš
visokio amžiaus žmonių. Ant šito daug ko trūksta mesun, sun
TAMAQUA PA.
Būkite tat pasidavę visokaių leisti savo organą “Darbininkų
Neveizint, kad vietinė socija baliaus bene pirmu kartu išban kiai tat privežant iš kaimų.
somis, o ne draugijų konstituci
šmogiškui sutvėrimui del Dievo: Balsą”. Visas draugystes mal
Balandžio 13 d. Tamaųuas lie jomis ar 12 komitetų? Buvo skai listų kuopa dažnai aplankoma iš dyta pramoga, tai “Kazio su
Iš nriciasties tokių kelių, ap
Ar tai karaliui, kaipo prakilniau
So.
Bostono
socijalistiškų
apaš

Raulu
”
pašnekų
atvaidinimas.
linkiniai valstiečiai turi daug var
dauja sušelpti. Mes katalikai ti tuviai turėjo didžią iškilmę: tytas kokio ten iš Rochesterio N.
siam, ar tai kunigaikščiams, kai kimės, kad busimasis laikraštis šventinta naujai pastatytą baž Y., laiškas, kaip būtų gerai jei talų priėjo prie krizo. Tą faktą Kazio rolę atliko p. A. V-nas, o go su miškais. Tuos mat miškus,
P® jojo pasiųstiemsiems keršyti
Šitas už kuriuos kaikurie čion valsčiai
mūsų sielai nepriduos linksmumo, nyčią vardu: Šv. Petro ir Povi gu mes valdytum bažnyčią, ir pastebėjo net jų pačių laikraš Raulo — S. Bugnavičia.
čiai
ir
nuskambėjo,
kad
jau
kuo

“
spyčius
”
publikai
labai
patiko.
piktadariams, o garbinti gerada išanksto drįstame spręsti, kad lo. Privažiavo drūčiai lietuvių linkėjimu klerikalų pergalės.
(Jievaravas, Šunskai etc) buvo
rius.
Nes tai yra Dievo valia, nebus doresnis už čionykštį 'iš visų apielinkių.
Sudarytoj
Prasti cicilikų svarstymai, bet pa svyruoja, tik kabo, kaip ant Pagirtinį baltramiečiai, kad ap susirieję su valdiškuoju “nadlesydant gerai darydami, nutildytu
parodoj dalyvavo 12 draugysčių dar prastesni nutarimai! Nutarė siūlo ir mažas užgaviraas gali vi sieina blaiviai, tas, žinoma, pri nu” ir su žydais, pavyko val
“Pirmyn“.
mete paikų žmonių neišmanymą
su trimis benais: 8 nuo New Phi už tą betvarkę Jo Malonybę kar sai sugriauti kuopą. Smūgį, kuris davė vakarui rimtumo ir pado stiečiams sau užpirkti. Aukštes
S. L. B. K. A. raštininkas ger
nės instancijos užvaizdų miškų
Kaipo liuosi, o ne kaipo turėda
ladelphijos, 2 iš Coaldale ir 2 dinolą paduoti teisman, o bylos krito ant jos uždavė patįs jos raus linksminimosi.
19 balandžio atsibuvo prakal įsakymu žydai tapo prašalinti
mi liuosumą už piktybės uždan biamas p. J. S. Vasiliauskas nuo vietini. Paroda išėjo gana gra apgynėju paimti buvusį vargoni nariai, mat reikalui atėjus, kada
ga, bet kaipo Dievo tarnai.
Vi valstijos gubernatoriaus patvir žiai. Anglų pasakojama dar to ninką, jojo chorą, “Laisvę”. Ka pasitaiko progos susipykti, už bos, kokių Leivįstonieelai dar nuo pirkimo audromis sulaužytų
sus pagodokite, brolybę mylėki tintas notaru, nuo 1-mo gegužio kios Tamaąuoj nebuvę. Pašven dai turėjusi vardus “šv. Cecili miršta vargšai ir savo “svieto ly negirdėjo. Jas surengė S. L. R. medžių ir juos paėmė valstiečiai
te.
Dievo bijokitės, karalių gar šių metų pradės pildyti rejenta- tinimo apeigas atliko Philadel jos” ir “Ateitis’’ už liudytojus; ginimo” obalsį kokiuo jie labai K. A. 6 kuopa. Kalbėjo vietinis nebrangiomis kainomis... Ir taip
binkite. Tarnai būkite paklusnus liškus reikalus. Mūsų tautiečiui phijos arkivyskupo delegatas vertėju visame patyrusį p. Aviną mėgsta didžiuoties. Mums negaila S. Bugnavičia ir antras Brighto-1 pasirodė, kad ir valstiečiai klalinkima pasekmingai užimti taip kun. J. Kaulakis, Philadelphijos iš So. Boston, Mass. Išlaidoms tos garbės, lai sau sveiki prisise no Šv. Jono Seminarijos auklėti bindami išlėto duris visgi gali
ponams visokioje baimėje, ne tik
augštą vietą.
Mažiukas.
tai geriems, bet ir nelabiems. Nes
klebonas. Pamokslą, progai pri gi padaryti svetainėje kolektą ir ga, mes geriau tėmykime į jų nis — F. A. Virmauskis. Pirmas praverti.
tai yra malonė, jei kas del sąži
draugijų darbus ir pasielgimus, o paskui kalbėjo apie* jaunimą ragindamas
taikintą
gražiai pasakė kun maldauti katalikiškų
Pats svarbusis klausimas, kupadarykime
išvedimą,
o
galėsi

prigulėti
prie
dorų
draugijų,
:
j-įg
nesenai buvo kilęs, būtent:
nės Dievuje iškenčia vargus, ken
Dumčius, Minersville klebonas paskolų.
i
SHAMOKIN, PA.
Surinkta $81.00, o kuri iš ka me įsivaizdinti, kokia būtų ga kad galėtų savo jaunas dienas leidimas mokslinės literatūros
tėdamas neteisiai.
Prie to vietiniam klebonui P
nešdamas apšvietą į knygų, žada eiti ilgam dar laikui
Per Velykas, mūsų miestelio Gudaičiui pagelbon atvyko šie talikiškų draugijų pagarsės duo dynė užviešpatavus soeijalizmui. sunaudoti
Dobilas.
draugiją,
ir
joje
gaivintų savo ir archyyan. Mat, vieni mūsų bro
jaunuomenė susirinko smuklėn kunigai: Dr. J. Bartuška, V. Dar dama tam tikslui pinigus — pa
Evangelija. Jon. XVI, 16 — 22.
kitų sielose dorą. Antras kalbėjo lių pasitenkina leidimu Seiniškis
— Anuomet tarė Jėzus savo mo pasilinksminti. Besilinksminant gis, V. Matulaitis, J. Kutas, J. matysime vėliaus.
apie susivienijimą. Jis savo kal knyginėlio, antri užsiganėdina ru
ėmė ir susipešė. Iškilo nepapra Polujanskis, J. Ožiminaki, P. LiĮsimokėjusis Parapijonų.
kiniams: Neužilgo, o jau neregė
CHICAGO
HEIGHTS.
boje aiškiai išdėstė reikalą prigu siškos beletristikos gėlėmis a la
stos peštynės, kokių labai retai sicki, R. Hacys ir Halagan.
site manęs, ir vėl neužilgo, o pa
būna:
darbavosi
visokios
rųšies
Balandžio 13 dieną Chicago lėti prie S. L. R. K.. A. nes tik vertimai “Žolės etc.”, kiti taria
matysite, manę; jog einu pas
Tamaąuas lietuvių naujokinės
CAMBRIDGE, MASS.
Heigfrts parapijos choras turėjo panašiose organizacijose susispie sau turi prasiskinę takus - iždan
Tėvą. Kalbėjo tada nekurie iš įrankiai, žvilgėjo ir skambėjo re istorija šitoki. Pirm 10 metų čia
volveriai ir šautuvai. Tose peš terandama
Balandžio 19, š. m., moterų N. vakarą. Scenoje pastatė veikalą tę lietuviai atliks didelius dar eropinės išmint .s, kiti bangos,
jo mokinių vienas kitam: Kas tai
keletas lietuviškų
Ilgainiuii ima lietu P. P. Šv. Draugija parengė pra “Genovaitė”. Artistų roles turėjo bus : neduos savę išskaidyti ir ydant žodžiai, mintįs, išsireiški
yra, ką mums kalba: Neužilgo, o tynėse dalyvavo lenkai, du an šeimynų.
Izidorius N. neišnyks svetimtaučių bangose, mai svetimi nepakliūtų mūsų lineregėsite manęs, ir vėl neužilgo, glo ir 5 lietuviai, iš korių du viai telkties ir ūmai lietuviškų kalbas. Kalbėtojais buvo: vieti sekančios ypatos.:
o išlaikys savo tautybę ir katali teratūron ir nesuterštų mūsų nuo
pabėgo,
du
kalėjime
ilsisi,
o
pats
o pamatysite manę, ir jog einu
šeimynų priskaitoma į 200; tu nis klebonas, kun. J. Krasnickas; Sigito, p-lė R. Vinčiutė — Ge
kystę.
x amžių grynos kalbos, pataria
pas Tėvą f Kalbėjo
tada: Kas smuklininkas ir-gi lietuvis — lo ri suorganizavę keletą draugyš- Norvvoodo klebonas kun. Dau novaitės, Brunas Miškevičius—Be
voje gali. Mošio vieta, tartom, čių: šv. Petro ir Povilo; Vytau gis; Šv. Jono Seminarijos auklė nukas, Antanas Lauraitis — GoUžkviestas, o aplinkybių delei dar užsilaikyti nuo leidimo kal
tai yra, ką kalba: Neužilgo? Ne
po
uragano
baugingai
išrodo.
to citisens.; S. L. R. K. A. kuopa; tinis kl. F. J. Juškaitis; ir Bo liaus, Vincas Kairys — Brunos, negalėdamas atvykti dar vienas bamųjų knygų: dar mat mes ne
žinome, ką kalba.
O pažino JėBūtų,
rodos,
jau
laikas
mūsų
tau

ston’o kolegijos-moksleivis, K. Jonas Kučis — Drakaus, Mag kalbėtojas taip-pat iš Brigbtono mokame savos kalbos, tai ir kam
S. L. A. kuopa.
sus, jog klaust norėjo, ir tarė
tiečiams
mesti
degtinę
ir
prakil

Šv. Jono Seminarijos auklėtinis čion rimtos knygos: pirmiau* išjiems: Apie tai klausinėjat tarp
Lietuviškos parapijos reikalais Ščesnulevičituk JĮarpais prakal dė Vitkauakiūtė— Bertos, Juo
a**ę, jog pasakiau neužilgo, o nesnes šventes blaivai praleisti. ištikrųjų imta rūpinties 1911 ris bų buvo dainuoja < dainos ir . de- zas Vitkauską Mauro, Petronėlė JY'J.’ Juškaitis StMhmtė •tĮfcjpWta mokam* (išlivetimtkutinėic-tifc^
Tintą Mylintis.
Aičiųtė — Raganos, Jonas Bar šęs referatą apie S. L. R. K. A. ratūros'.!?) savo kalbą, o. tuomet
klemuota eilės.
neregėsite manęs, ir vėl neužilgo,
tais, kaip į Coaldale atvažiavo
Visupirmu pirmininkė minėtos tosios — Bustio, Jonas Kušis — organizacijos užduotį. Dar kartą jau avajosim apie geras moksliš
o pamatysite manę. Ištiesų, iš
knn. Durickas; tečiau jam darbą
Gailo, Antanas Stanevičia — Al atsilankiusieji turėję progos iš kas knygas... Ir taip šimtais ar
tiesę sakau jums, jog jūs verk
sugaišino nepirgulmingasis (Ur draugijos, p-lė Ona Balaičiukė
BALTIMORE, MD.
kio. Beveik visi artistai savo ro girsti kokią didelę rolę veikią mi gumentai krinta vis nauji, vis
site, o svietas linksminsis, o jūs
bonas tverdamas naujos rųšies perstatė vakaro vedėją kun. J.
ji apima: svarbesni, ir kas-žin kur mes nu
Mūsų parapijos bažnytėlė se parapiją. 1912 metais atvažiavus Krasnicką. Jis užimdamas vietą les atliko puikiai. Ypač p-lė K nėtoji organizacija,
nuliūdę būsite, bet jūsų nnliūditikybos
doros,
tautybės,
apšvie keliausime su tais argumentais...
Vinčiutė
Genovaitės
rolėje,
atli

pavira džiaugsmu. Mote- na, viduje mūras talpina daugiau kun. P. Gudaičiui, lietuvių sueita kalbėjo, aiškiai ir kiekvienai su
tos
dirvą
ir
neša
medžiagišką
pa- Gi tikras argumentas to viso,
kad gimdo, turi nnliūdi- 1000 žmonių; vidurys reikalau krūvon ir štai šiais metais jie su prantamai, apie reikalą, mote ko savo rolę labai nuosekliai, ne
priešai turėjo kad mes prie šiukšlių pripratom,
atsižvelgiant į tai, kad jinai daug gelbą. Tikėjimo
nes atėjo jos valanda; bet ja atnaujinimo ir išdažymo.
silaukė savo bažnyčios, kleboni rims organizuotięą ir ant galo ra
progos išgirsti, kiek katalikybė jąs pamėgom, jas elukubrojaai,
kad pagimdys vaikelį, jau neat
Specijališkos mokyklos dar ne jos. Parapijos turtas nūnai ap gino rašyties į-draugiją, visoms darbavosi lavindama kitus teatro
yra patarnavusi pasaulio civiliza tik nuo ko rimtesnio šalinamos.
neprigulinčioms prie vietinės N. mėgėjus.
mena savo sopulio del džiaug- turime, vaikus mokina pobazny- skaitoma į 17 tūkstančių.
Pasigailėtina, kad žmonės ne cijos išsiplėtime, kokiame stovi- Dau perijodiškų leidinių galėtu
P. P. Šv. moterų draugijos. Pa
smo, jog užgimė žmogus ant svie tmėje salėje, kur jokio paranka
Tamaąua, skaitąs į 12 tūkstan baigus jam kalbą, vaikų ir mer susipranta ir neapkainuoja gerų ja žmoniją rado tverenčią ir kaip me be žymės, be jokios skriau
to.
Ir jūs tad dabar, tiesa, tu mo nėra. Mokytojaują vietinis
čių gyventojų yra vienu pato gaičių choras dainavo “Lietuva peratatymų ir nenori jų lankyti. žymiai kėlė ir vedė civilizaeijoš dos mūsų sieloms išmesti, bet
rite nuliūdimą, bet vėl regėsiu vargonininkas ir dvi anglės —
giausiu punktų mainų srityj: iš tėvynė”, ir taip-pat iš tų pačių Gaila taip-pat tų pačių mėgėjų, keliu.
viršminėtų lietuviškų mokslinės
jna ir linksminsis jūsų širdįs, o .panelės.
Lietuvių nerangumas
čia tiesiog geležinkeliu einama į vaikų, vienas deklemavo eilutes kurie su tokiu žymiu atsidavimu
Žodžiu, iš minėtų
prakalbų literatūros knygų visi inteligen
jūsų linksmybės niekas neatims ligšioliai
neparūpino jaunajai
Philadelphią, New York etc. Ta “Išeivio balsas”, o kitas, “Vie atlikinėjo savo roles beveik tik žmonės turėjo gerą pamoką. Pub tai jaučiame stoką. Tai didelė
nuo jūsų.
kartai tinkamų mokytojų. Juk
maquą ypač kelia mainos, kur nybę“. Toliaus kalbėjo kun. A. patįs del savęs, nes žmonių vos likos buvo pilna salė ir visi laikė spraga mūsų- dvasiniame gyveni
panašioms mokytojoms, kaip anlietuvių daug dirbama ir trįą Daugis. Savo kalboje trumpai tik keletas susirinko. Mat neap- prakalbų užsilaikė ramiai. Prie me.
Kunvidas.
glikės nelabai rūpi vaikelių lie
merginoms
dirbtuvės:
žekių nurodė kokią vietą moteris se svarsto, kad tuo atneštų naudą susivienijimo kuopos prisirašė 4
dvasią ištobulinti.
(pančekų), šilkų ir marškinių.
1$ LIETUVIŲ GYVENIMO tuvišką
nuose laikuose užimdavo; kokią patįs sau, visuomenei. Vaidinant nauji nariai o prie “Vyčių” pasi
Iš širdies linkėtina, kad lietu
VILKAVIŠKIS, (Suv. gub.))
veikslą, žadėjo prisirašyti apie 10. Laike
viai pasirūpintų gauti mokyto Lietuviai ima čia apsigyventi: vietą ji šiandien užima; ir ko patį gerą dramatišką
pertraukų buvo pardavinėjama
(Nuo mūsų korespondento)
AMERIKOJE
jas, kad ir svetimtautes vienuo perka nuosavybėn namus, užde kią vietą maždaug ji turės užim žmogus daug gali pasinaudoti.
Tautos Iždo ženkliai ir atvirutės.
Mūsų apielinkės, kaip girdėles, jeigu lietuvaičių šv. Kazi da biznius: tarp jų mes turime ti ateityje. Jo kalba iš dalies Ypač reikėtų suprasti tą, kad
ties,
kai-kuriemg iš rudens iške
Gerbiamas
kalbėtojas
iš
Brightomiero negalima gauti, visgi ge 11 saliūnininkų ir 6 groserius. buvo satyriška, pilna juokingų pelnas, kuris lieka iš visų pa
Šiai lietuvių kolonijai iš viso ma išsitarimų, iš ko moterėlės bei rengtų vakarų, arba iš kitų kokių no surado 8 naujus “Moksleivio” liavusiems Amerikon, tėvai ar
ĮVAIRIOS žinios.
riaus galės jaunutes sielas išauki
Svečias.
mergaitės turėjo progos labai gražių pasilinksminimų daromų prenumeratorius. Matomai pra šiaip giminės siunčia pinigus ant
lėti negu kokios ten be pašauki tyt lemta užaugti.
gardžiai pasijuokti. Po jo kal toje parapijoje, eina naudai baž kalbos pavyko ir ištikro duosią kelio sugrįžti atgal. Tokie atsi
mo merginos, gal kiek ir padidė
MONTELLO, MASS.
geras pasekmės.
Dobilas.
tikimai parodo neapsižiūrėjimą
Ton buvęs.
bai vėl tie patįs vaikeliai ir mer nyčios
tų išlaidos, bet nauda būtų šim
Balandžio 16 d. š. m. atsibu
ar nesupratimą savo padėjimo gy
BROOKLYN, N. Y.
gaitės dainavo “Mes, visi amatteropa, nes esame patyrę vienuo
vo prakalbos, S. L. R. K. A. 141
venančių Amerikoje, kurie kvi«j
n ink ai”, — Grigonio, ir viena
BOSTON, MASS.
lių vedamųjų mokyklų neapkaiBrooklyno Liet. Blaivininkų
CLEVELAND, OHIO.
kuopos. Visupirmu minėtos kuo
Nesenai p. M. A. Norkūnas iš sdami savuosius iš tėvynės gal
nnojamą vertę. Neleisčiau savo sąjungos suvišalpinė draugystė maža mergaitė deklemavo eilutes
pos pirmininkas, P. J. Juškaitis,
Mūsiškių šitame miestelyje yra Montello Bostono apylenkės kuni nei nemąsto apie jų likimą Šian
vaiko į tokią mokyklą, kur jis susitvėrė 1912 metais lygiomis “Našlaitė” iš “Draugijos“. Potrumpai kalbėjo apie šios kuopos
apie
keletą tūkstančių. Lietuviai gams parašė laiškus, kad jis, kai dien darbo turi — mano, kad vi
tam
kalbėjo
kl.
F.
J.
Juškaitis
vistiek nebus lavinamas, tobuli teisėmis vyrams ir moterims. Mė
reikalus ir aiškiai nurodė koki
sada jo užteks, už tat skaudžiai
namas, panašiai, kaip -šiandien nesinė mokestis 25c.. Ligoje pašal apie draugijų tikslus; gvildeno turi savo parapiją, kuri užlaiko po komisijos narys, susižinojęs sn
nariai tiktai gali prigulėti prie
apsivylė patįs ir kitu pas juos
nėra kam šventadienyje vaikų pos narys gauna 5 dolerius savai moterų draugijų tikslą. Aiškiai medinę bažnyčią ir lietuvį — kle-. knnign Misium, prezidentu L. R.
S. L. R. K. A.
ir. suprantamai prirodė svarbą boną. Klebonui raginant parapi- K. Fed., esąs ingaliotas padaryti atkeliavusius apvylė.
atvesti bažnyčion.
tėje, o posmertinėB iš centro L.
Pabaigoje savo kalbos kvietė
Taigi Amerikoje gyvenantieji
Vieno tik vargonininko triūsas B. Sąjungos skiriama $100. Vie draugijinio gyvenimo, ragino mo jonai tariasi statyti arba pirkti pieną prakalboms delei agitacijos
visus gerus dorus katalikus pridarbininkai,
kurie pavasario lai
naują
mūro
bažnyčią.
Tuo
tik

terėlės
bei
mergeles
spiesties
į
Lietuvių kolegijos reikale, sulig
neša pageidaujamus vaisius: Jis tinis skyrius turi apie 80 narių ir
si rašyti jprie minėtos kuopbg, S.
ku
rengiatės
siųsti laivakortes į
gerai mokina lietuviškai skaity turto — atsargos pašalpoms li draugijas ir stengties nevien tik slu yra .sutaupyta pinigų apie ke nutarimo L. R. K. Fed. Seimo.
L- B- K A.
Bostone prakalbos buvo paskirtos Lietuvą, gerai apsvarstykite, kad
ti, per vienus metus jis sugeba goje — 200 dolerių. Blaivininkų aprūpinti materijai iškus savo rei letą tūkstančių dolerių.
Toliaus perstatė vietinį bažny
Lietuviai turi keletą pašalpos seredoje, 22 bal. ant kurių ketino neintrauktumėte į vargą artimų
tiek išmokyti mažulį skaityti, kuopa šį-tą yra nuveikusi; peniai kalus, kurie beabejo neturi būti
tinį chorą, po vadovyste p. V.
organizatorius giminių. Tėvynėj darbo ir užsi
kad jan gali net laikraštį pa metais moterų vardu buvo suko- apleisti, bet ir dvasinius, kaip draugijų, kurios visos gyvuoja pribūti kolegijos
Juškos, kuris padainavo Lietu
tai, lavinti protą ir tt. Faktiš neblogiausiai. Beto įtekmingesni kunigas Misius. Prakalbos buvo ėmimo visokio pilna. Apšvieti
skaityti.
Mažiukas,
lektuota $100.20 Tautos namams
vos gimną.
gana gerai visiems
kai prirodė, kad moterų yra taip žmonės rūpinasi turėti tautiškus paskelbtos bažnyčioje todėl žmo mas tėvynėje kįla sparčiai, nes
Vilniūje. Šiemet uždėjo knygy
žinomas klierikas P. Virmauckas
lygiai gabių moksle kaip ir vyrų. namus, kur būtų visiems miesto nių susirinko nemaža. Bet laukia visuose kampuose ir kampeliuose
ną, kuriame yra virš 300 įvairaus
kalbėjo apie draugijų tikslą, nu
Ragino skaityti gerus laikraš lietuviams centru: ten būtų ren mas kalbėtojas nępribuvo. Žmo mokyklas tik stato, ar medžiagą
GRAND RAPIDS, MICH.
turinio knygų, didelę auką kny
rodė įvairius draugijų tikslus la
čius. Tame laike vaikai dekle giami teatrai, prakalbos, susirin nės tapo suvadžioti. Nežinau ke- gamina. Lietuvoj, ateitis geres
gyno
naudai
padarė
vietinis
kle,
Čia
gyvuoja
Simano
Daukan

biausiai išgyrė S. L. R. K. A. ti
mavo eiles: “Eina gamas nuo kimai ir įvairus pasilinksmini no čia kaltė, bet tokią lengvapė- nio būvio — aiški ir jau perma
kslą. Pq jo kalbėjo šios kuopos to kliubaa, kuria susideda tik iš bonus kun. Varnagiris, paauka rubežians” ir “Vilkas ir ėriu mai. Ištiesų jeigu šitie geri už dystę kai-knrių veikėjų reikia toma, o Amerikos piragai g&]
organizatorius; jis aiškiai nuro iš vienų pirmeivių. Turi savo vusia 60 knygų; knygyne užlai kas*’.
Paskiausiai kalbėjo K. manymai įsikūnytų, tuomet ne viešai papeikti. Paėmus ant savęs pradės džiūti ir mažinties. Die
koma
pardavimui
Katalikų
Fe

kurioje parduoda alų
dė, kad tas susiv. yra didžiausia, svetainę,
reikia ją sąžiningai ve, duok, kad nepavirstų į neftčesnnlevičins. Jis kalbėjo, taip- reiktų svetimtaučiams kišti do priedermę
tvirčiausia ir naudingiausia or ir kitus gėrimus kiekvieną dieną, deracijos išleisti krasos ženkleliai pat apie draugijas ir žmogaus už lerius, ir būti tik kampininkai.'* pildyti.
inkandamus kriaukšlius, kuriuos
ir
atvirutės,
nuo
kurių
pelnas
o
ypatingai
šventadieniais.
ganizacija. Pavartojo centro pirSo. Bostone ‘ * gelbėjo situaci reikės ašaromis vii gyti.
duotis.
Norodėrnrkad žmogaus kitų. Netrūksta Clevelande žmo
Prieš Velykas minėtas kliubaa plaukia Tautos Iždan.
maninko p. Lapinsko žodžius ir
ją
” kun. Jusaitis, kuria, nors ne
Vilkaviškietis.
yra užduotis jungties į draugijas. nių sn prakilnia dvasia, pamylut
prirodė Susiv. reikalingumą. Nu turėjo susirinkimą, ir tarėsi ar , Vėliausiame laike blaivininkai Ant galo ragino. rašyties į drau šių apšvietą ir dorą: dauguma pasiruošęs,
visą adyną kalbėjo
rodė jo darbus ne teorijoje, bet Velykų dieną laikyti svetainę už nutarė pasidarbuoti, kad kuodan- giją. Po jo kalbai tas pats cho skaito
laikraščius, knygas, ir apie mokslo naudą. Kitu kalbėto
praktikoje. Toliaus choras pa darytą ar ne? Pasikėlė svetainė giausiai parduoti tautiškų žen ras padainavo “Noriu miego” tr žengia tobulesnių gyvenimas. ju buvo vietinis klebonas kun. Ži
(.Ii laikraščių)
je
tinkamas.
Mat
atsirado
daug
dainavo “Kad aš jojau per ža
klelių ir atviručių. Nutarta at “Lai gyvuoj mūs tauta”. Tuo va Netrūksta, žinoma, ir apsileidusių linskas. Laike prakalbų buvo par
Butrimonis. Kun. B. Sužiedebo
davinėjami
ženkleliai
ir
atvirutės
lią girelę.” Paskiausiai kalbėjo tokių, karia visuomet kariauja sišaukti į Pilnuosios Blaivybės karo programas
rūpesniu
tveriama
Kauiškėn
ir užsibaigė. žmonių. Čia sn goda taria pripa
vietinis klebonas kun. K. Urba prieš bažnyčią, už - tat rsikalavo narius del susivienijimo. Malo Prie minėtas draugijos prisirsūė žinti, kad aęsHsidusią rolę paai- išleistos L. R. K. Federacijas H- “Blaivybės” Įskypus.
Žmonių
navičins. Jo prakalba buvo pri- laikyti atidarytą, nsa tokius bfl- niai Blaivinnkų draugystė dar
jau prisirašė daugiau, kaip 50.
■atjos
oavinua jaasuaomenš.
Daugelio pardaaša uš $13.W.
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netūrintį ženklelio ir prašyti pas
jį aukos.
Tokio darbo atlikimui reika
lingas yra didelis rinkėjų bū
rys. Juo jų, savo darbui tinka
mų, daugiau, juo geriau. Juo
stropiau jos savo darbą daro, juo
DELKO VAŽIUOJAMA IS
daugiau
surenka aukų. Kiekvie
LIETUVOS
AMERIKON.
Šunskai. 25 d. kovo buvo Žibu Jonavos parapijoje yra net ke
noje
iš
devynių
lietuviškų para
(Nuo mūsų korespondento)
rio draugijos susirinkimas jau turios mokyklos, trijose mokyto
pijų Chieagoje tapo surastos or
nimo reikalais. Susirinkime pa jai rusai, vienoje lietuvis, bet lie Štai artinasi pavasaris, o Lieganizatorės su inguliojinui su
gerbtas atsistojimu a. a. kun. dr. tuvių kalbos niekur nemokina- tuvoj agentas tik juda, tik bruz
daryti
reikalaujamą vietoje pama.
da, visa parubežė, ieškodami emi
Antanas Civinskas.
gelbininkių skaičių, susitarti su
grantų į Ameriką; ir emigraci
Nutarta rupinties steigime šei
jomis,
paskirstyti rinkėjoms dėmyniškų vakarėlių bei viešų pa Vilnius. Įsteigta prekybos-prąį ja iš Lietuvos vėliai plauks pla
žukių
ir
ženklelių, užrašyti rin
silinksminimų.
Daug kalbėta monės draugija. Jos įsteigėjai: čia banga, kaip ir kitais metais.
kėjų vardus, išdalinti joms dėžuapie gužinių pasekmes ir jas nu gr. L. Tiškevičius, B. Jaloviec- Kaip čion tą išaiškinus?
kes ir ženklelius ir, pabaigoje
Bėga iš Lietuvos, kur darbo vi
peikta. Kalbėtasi apie laikraščių kas, K. Skirmuntas, A. Maravrinkimo, suskaityti prie kiekvie
sokio aut kiekvieno žingsnio —
skaitymą, ypač apie “Pavasario" skis ir Petraitis.
nos, kiek ji pinigų surinko ir už
pilna, bėga svetur, kur gal rei
praplatinimą jaunimo tarpe. Su
rašyti. Rinkimas prasidės rytą,
sirinkimas buvo gyvas ir indo Ukmergė. Miesto mokykloje kės ieškoti darbo! O nesuradus,
sykiu su judėjimu žmonių gat
paskelbta, kad tikybos galima kas bus darytina? Teko nepermus.
vėse, daug-maž, tarp šešių ir sep
bus mokinties tik lietuvių ir ru senai kalbėties su vienu-kitu emi
tynių,
iki trijų po pietų. Rin
sų kalbomis. Lenkiškai galės mo grantu — užklausti, kaip drįsta
Raseiniai. Miesto ingaliotiniai
kėjų vardai ir jų surinktos au
kinties tie, kurie kilę iš Lenki keliauti Amerikon, kadangi visi
nutarė leisti tiesti geležinkelį per
kos bus pagarsintos laikraščiuose.
jos. Mokykloj mokinasi nema šaukte šaukia — Amerikoj tik
Raseinius. Geležinkelis projek
Pilnai pasitikima Chicagos lie
ža sulenkėjusių miestelėnų, ku ra bedarbė. Vietoje atsakymo
tuojamas vesti nuo Liepojaus per
tuviais, jog kaip kituose mūsų
rie dabar nebežino kas daryti. parodo man laivakortes prisiųstas
Raseinius i Kauną — \ areną —
.
.....................
visuomenės Reikaluose, jie savo
_ ,
, „ ...
..
Rudeni buvo ir gimnazijoj suma- iš Amerikos nuo seserų, brolių
Lydą, arba Raseiniai — Marijam. .
. ,
duosnumu žymią ir net pirmą
nę panaikinti lenkiškos tikybos ar kitų artimų giminaičių. Jeigu
polė — Gardinas. Jo išvedimu
užėmė vietą, taip ir dabar, prie
lekcijos, vienok iš to nieko ne būtų bloga nesiųstų laivakorčių,
rūpinasi daugiausiai inž. Berna
šios progos, mūsų Amerikos lietu
išėjo. Kuo dabartinis paskelbi taip galvoja pasirengęs į kelionę
vių švietimo reikale, jie tikrai
tavičius.
mas pasibaigs, tuo tarpu sunku iš tėvynės. Tas gal ir tiesa, kad
Šv. Kazimiero Seserų Mokytojų
pasakyti.
patįs Amerikos darbininkai priĮstaigą visomis pajėgomis pa
Marijampolė. Darb. Krikščio
siųsdami laivakortes savo gimi
rems. Kiekvienas Chicagos lietu
nių Draugijos trumpa metinė vei Garliava (Suv. gub.). Ligšio nėms ar pažįstamėms, tiek pri
vis suteiks, pagal išsigalėjimą,
į-fortress sau <juan P6.
kimo apyskaita už 1913 m. — liai čia buvo net du motoriniai sikvietė draugų ir draugių, kad
savo
auką tautos labui, savo jau
Narių iš viso buvo 1165, centro malūnai. Vienas lietuvio Jan- ir patiems vargas darbą gauti.
i
nuomenės
globai ir švietimui.
ineigų 78 r. 90 k., išlaidų 79 r. kausko, kitas žydo. Jankauskas
1. Tvirtovė San Juan de Ulua, kur buvo pasislėpę Meksikos kareiviai. 2 Jungtinių Valst. kareiviai.
Vilkaviškietis.
Viešai parodys, jog sugeba savo
26 k., pilnai užsimokėjusių 951, pardavė savo motorą į Skriaureikalus aprūpinti, o savo pa
nepilnai 100, vyrų 426, moterų džius. Žydas netekęs konkuren
tintojams
kitų
laisvė
nepatinka.
vyzdžiu dar patrauks ir svetim
410, nuo 21 iki 30 m. 130, seneą to pakėlė malimo mokesnį.
PRANEŠIMAS GRĮŽTANTIEMS
Tarp
salaveišių
buvę
daug
mote

taučius dėti aukas prakilniam tik
nių 856; valdybos posėdžių — 48;
IŽ AMERIKOS LIETUVON.
slui.
rų.
GELIŲ DIENA.
narių susirinkimų — 57. Inei- Vilnius. Nuo birželio 9 iki 20
Alaskos geležinkelis.
Kelis kart man besėdint kam
Tai gi 10 geg. diena taps Chica
Chicagiečių atydai.
gų išviso 2133 r. 6 k. Aukų su (s. k.) bus džiovos paroda, kurią
bary — štai ateina kalėjimo sar RTocoma, Wash. Vidujų reikalų
Prieš kuponus.
gos
lietuviams linksma gėlių die
Nesenai buvo “Drauge"^pa
rinkta 57 r. 30 k. Pašalpoms ir rengia Vilniaus kovos su džiova
gas su vienu ar dviem “ameriko sekretorius pataria Alaskos gele Washington, D. C. Trumpu lai skelbta Sv. Kazimiero Vienuoly na.
laidotuvėms išduota 650 r. 58 k. skyrius.
nais” ir maldauja užtarymo pas žinkeliui varyti vartoti elektrą. ku bus ineštas bilius, kad užginti no ineigų ir išeigų pilna apyskai
Kun. A. Staniukynas.
Išviso išlaidų 1,114 rb. 69 k. Tur
apskričio viršininką, kad neva Jei jo patarimas būtų priimtas, tabako platinimui vartoti kupo ta. Iš apyskaitos pasirodė, jogei
to vertė 1908 r. Grynų pinigų
Utena. (Kauno gub.) Balcevi- rytų etapu tolimu kelių, o tiesiog tai Alaska būtų pirmoji šalis,
nus ar kitokias dovanas. Už kiek
LABDARYBE SPARČIAI PLĖ
6312 r. 48 k. Išviso 5411 r. 35 k. čiaus dvarą žada pirkti grapienė
kuri prie geležinkelio vartotų ne vieną tabako maišelį, kuriame nors Vienuolyno savasties vertė
pasiųstų į tėvyškę.
TOJASI.
(120,000
dolerių)
dvigubai
perPšezdzieckienė iš Varšavos už 5
Vienam kitam pdžįstamui gali tik bevielinį telegrafą, bet ir bus kuponas, turės būti mokama augština jo skolą (65,500 do x Užsimezgus Chieagoje Liętuvių.
Rietavą. Yra čia dvi arbatini: ir pusę šimto tūkstančių.
ma buvo padaryti tą malonę, bet elektrą, kuri bus gaminama jūrių du centu į valdžios kasą.
lerių)
tečiaus
dar nemaža R. K. Šv. Kryžiaus parapijoje,
viena labdarių draugijos, antro
manau šimtai keleivių, suimti po vilnėmis. Nuo marių pakrančio
kas
ten
lieka
padaryti:
reikalinga Labdaringajai Šv. Antano vardai
ji “Blaivybės”. Apyvartos per Prienai, (Suv. g.). Jaunimas licijos be pasportų turi ten ke spėka gali būti nusiųsta per 200
Springfield, III. Čia suareštuo- tinkama, didesnė koplyčia > pats Draugijai, tuoj geros valios lietu
metus abidvi padaro apie 10000 mėgsta be jokio reikalo vaikščio liauti, kur juos gabena — etapu mylių, 'arba pusė kelio iki FairSuėmė krasos viršininką.
Vienuolynas dar pilnai nepabaig viai pažino tos draugijos svarbą
r. Prie “Blaivybės” arbatinės ti į. jomarkus net už keliolikos per kalėjimus, kur visokio vargo banks. Čia gi randasi didžiausios
tas kbasos kasininkas už pasisa tas; galų-gale reik mažinti ir iš ir uoliai ėmė spiesties, tverdami
yra knygynas — skaitykla. .Šven verstų neatsižvelgdami į orą ir ir nelaimių (apvogimų) pritiria. Amerikos anglių laukas, kuris
vinimą viešo turto. Pranešama, mokėti skolas. Vienas tik nuo įvairiose parapijose
labdarybės
tadieniais rodomi gražus pamoki kelio blogumus. Kas blogiausia,
Taigi neprošalį bus priminus duos užtektinai pajėgos elektrai kad jis jau keletą mažų vagyščių šimtis už skolas paima $3,285.00! kuopas.
nanti paveikslai. — Po Velykų kad ir merginos netingi bereika tiems, kurie grįžta iš Amerikos pagaminti
prisipažinęs.
Utarninko vakare 21-ą balan
Kaip taį būtų malonu tuos pi
ketina būti lietuvių vakaras. — lo jomarkuosna lankyties.
Lietuvon, kad prieš sėsti į laivą,
nigus sunaudoti našlaičių užlaiky džio, Roselande Visų Šventųjų
Sankrova taip-pat daro gražią
- ----------- ... •
\ reikia būtinai pasirūpinti nuo
Ateiviai
Ypatingas žmogus.
užsimezgė kita virš
mui įr lietuvaičių švietijnui! Da- parapijoje
•paartą. Yrt dienų, kad par Traupys, (Kauno gub.). Jau 3 konsulo rusų paliudijimą ar paWashington, D. C. Vasario mė bar-gi juos reik svetimtaučiams minėtos labdarybės draugijos kuo
Babylon, L. I.rtČia mirė S. Munduodama iki 300 rublių į dieną. metai, kaip panaikintas mono sportą. Turint tokį paliūdijimą
eie, 96 metų senumo. Jis pergy- nesį atkeliavo į Amerika 46873 atiduoti, be jokios mums naudos. pa, į kurią iš pat pradžios nema
polius. Tečiau degtinės galima galima drąsiai važiuoti per Kivsno savo gyvenimą su broliu, žmonės. Iš jų buvo 9336 žemdir
Toks Vienuolyno reikalų padė ža narių įstojo ir gerokai inplau
Kaunas. Šv. Kazimiero draugi gauti, kiek tik nori, tik du kart bartų stotį ar kur kitur — pa
darbininkai jimas verčia kreipties į Chicagos kė labdarybei pinigų. Vyriausy(jis buvo Aviniai) negirdėdamas biai, 7661 paprasti
ją įsteigė nuosavį knygyną.
brangesnė. Ją laiko netik žy baudos reikia 3 rubliai pamokėti.
blogo, jo neieškodamas ir nešne (748 gyvenę prie ūkių) 67 dar lietuvių duosnumą, ir prašyti jų bėn pakliuvo gana uolus nariai
dai, bet ir ūkininkai sodžiuose.
Vėliai yra tokių lengvatikių, kėdamas apie jį nevartojo taba žininkai, 5020 tarnų, 1541 siuvė pagelbos. Tapo tad sumanyta ir nuo jų daug tikiamasi labda
Kudrėnai. Pernai rudenį val
kurie užklausti, kaip ilgai buvę ko, nėjo į teatrą nei į kitas pa jų, 582 moterų — siuvėjų, 484 padaryti visuose lietuviškose Chi rybės dirvoje veikhimo.
stiečiai, patariant Valstybės Dū-t Aukštadvaris, (Viln. g.). Iii Amerikoj, pasigiria uždėdami ke
silinksminimo
vietas, išskyrus šiaučių, 1028 raštininkų ir kitų cagos parapijose viešą Šv. Kazi
Sekmadienį 26-ą balandžio, CL
mos atstovui kun. J. Laukaičiui, bažnyčios pavogta kapa verta 30 lis metus daugiau nei ištikrųjų
bažnyčios iškilmės, jis nebandė lengvesnių darbų darbininkų ir miero Seserų naudai rinkliavą. cero, III. Švento Antano parapijo
pripažino reikalingu įsteigti bent rb. Už kapinių rasta tos kapos buvę, o paskui turi užmokėti pi
nieko iikilmaus “pamatyti. Kada 12437 žmonės — vyrai, moters ir Tuo tikslu tapo parūpintas leidi je taip-pat užsimezgė labdary
10 mokyklų ir pasiketino tuojau nuardytus galunus ir sagutes. niginę didelę pabaudą arba šal
jis norėjo, pasilinksminti, jis te vaikai — nemokantįs jokio ama mas Jo Mal. Chicagos Arcivy bės kuopa. Čia susirinkime nors
po Naujų Metų tą sumanymą Sakoma, kad pavogta po vieną toje tupėti už pagyrą. Patartina
pliodavo savo trobesius. Savu to.
skupo ir miesto Majoro. Jo Ma nedaug žmonių tebūtą, bet dėlto,
įvykdinti. Bet gaila, šiandien kapą iš Butrimonių ir Onuškio nesigirdi, kaip ilgai katras bu
laiku tie dviniai buvo plačiai
lonybė kreipėsi net laišku į visus beveik visi entuzijastai, idealistai.
jau ne vienas, norėtų atsižadėti bažnyčių. Apielinkėje esama ne vęs užsienyje.
v
žinomi, kaipo malonus ir seniausi
Vezuvijus pradeda veikti
lietuviškus Chicagos klebonus, Cicero, ar tik ne pirmoje vietoje
to nutarimo. Ligšioliai neįsteigta maža vagių.
Vilkaviškietis.
sviete dviniai. Jie nesipyko, nei
Rymas. Ugniakalnis Vezuvijus ragindamas juos prisidėti prie labdarybė net du garbės narių
nei vienos naujos mokyklos.
k
žaidė. Nors taip arti nuo New pradeda nerymuoti.
Girdisi po pasekmingos Vienuolyno naudai laimėjo.
Kaunas. Miesto turgaus die
Yorko, jie nebuvo ten nei kojos žeme dundyėjimas, jaučiami silpni rinkliavos. Chicagos gi miesto Ma
Taip dalykams sparčiai pirmyn
Kauno gub. 1912 m. buvo 533 noje valstiečiai rinkon suvežą
nukėlę. Dabar mirusysis nuėjo žemės drebėjimai. Iš kratero kįla joras davė įsakymus visuose mie ir nuosekliai einant greita atei
gaisrai.
Nuostolių padaryta: daug produktų ir pardavimas
sykį į Brooklyną, kuris jam bai garas. Profesorius Malladra sako, sto distriktuose, kuriuose lietuviai tis susilauks labdaringų draugi
žiemą — 304,834 r., pavasarį esąs neblogas.
siai nepatiko, kaipo nerami gyve kad tas visas jo judėjimas esąs turi savo parapijas, kad policija jų sąjungos, kuri bus milžinu
230,817 r., vasarą — 125,000 r.,
LONDONAS.
nimui vieta. Tai buvo prieš 50 nepavojingas.
ten viešai rinkliavai nedarytų Lietuvių Amerikoje labdarybės
rudenį — 152,045 r. Priežastįs:
Šeduva. Čia reikalingas lietu
(Nuo mūsų korespondento)
metų ir nuo to karto jis nei kojos
kliūčių.
ir apšvietimo srityje.
perkūnai — 67, blogai laikomi vis gyvulių gydytojas. Darbo
5 balandžio šv. Kazimiero lie iš Babylono neiškėlė.
Apskundė
Fordą.
Lai gyvuoja Lietuvių R. K.
Viešam aukų rinkimui tapo pa
pečiai ir kaminai — 35, neatsar yra daug, nėra kam dirbti.
tuvių parapija turėjo bertaininį
Labdaringoji
Draugija. Lai gy
Detroit, Mich. Buvusis Fordo! skirta 10 diena gegužės mėn.,
gumas — 75, padegimas — 44.
susirinkimą. Susirinkimas buvo
Nepageidaujami žmonės.
automobilių darbininkas apskun nedėlioję. Toks aukų rinkimas pas vuoja josios garbės nariai.
Vilnius. Buvo girių pirklių laikytas paprastoje vietoje — lie
Buffalo, N. Y. Imigrantų val dė savo darbdavį į teismą už ne amerikiečius
Tėmijantis.
yra vadinamas
-JPlungė. Čia gerai gyvuoja draugijos susivažiavimas. Nuta tuvių kliube. Atsilankė daugy
dyba įsakė grąžinti du vagonu mokėjimo 5 dolerių į dieną, kaip “Tag Day Collection”, arba tieūkio kuopelė.
rė greitu laiku įtaisyti uostą Vil bė žmonių, dalyvavo vietinis kle
ateivių, kurie pasirodė nepagep buvo prižadėta. Teisme paaiškėjo, siog “Tag Day’’. Amerikiečių
26 balandžio Elias svetainėje
niuje, kad pasekmingiau galėtų bonas ir kunigas svečias, kuris
dalijamais, nes valdžia juos turė kad prižadėta pakelti tik tiems papročiu pasinaudoję ir mes pa “Šv. Cecilijos Giesmininkų DrPapili. Valstiečiai jau ketvir girioms pirkliauti. Iš susirinki nepersenai čia atvyko vietiniui
jo užlaikyti. Jie visi siunčiami į darbininkams, kurie gerai žino darysime viešĮą rinkliavą savo ja" surengė balių. Publikos buvo
tu kartu nutarė uždaryti visus mo pasirodė, kad girių pirkliai klebonui į talką, padėti Velyki
Ellis Island. Tarpe jų 45 moters. savo darbą, o kai — skundėjas naudai. Aukų rinkimas yra ši daug.
monopolius bei karčiamas, Nuta? gerai susiorganizavę, nenuosta nės išpažinties klausyti.
Paeina iš Italijos, Ispanijos ir prie tokių neprigulėjo, tai jam taip daromas: rinkėja (aukas pa
Panašus baliai turi geras ir
rė įsteigti dviklesę ministerijos bu, todėl, kad taip daug Lietu Pirmiausiai buvo skaitytas pro
Rusijos.
mokesnis buvusi kaip ir seniau. prastai renka moterįs arba pa blogas puses, vienok pastarosios
vės miškų nueina į Prūsus.
mokyklą.
tokolas, kuris buvo visų priim
Žmogelis nieko negavo.
nelės) su ingaliojimo ženklu ant nesulyginamai atsvėrė gerąsias.
tas. Toliau kasininkas V. Gry Londonas. Nesenai buvo su
krutinės, (mūsų rinkėjos turės Prie blogųjų reik priskaityti tai,
Kaune. .Uždaryta duonkepių bas išdavė atskaitą ineigų ir išei
Minske steigiamas ūkio insti
rengta didelė demonstracija dar
Du užsimušė.
lietuvišką Šv. Kazimiero Vienuo- kad balių rengėjai rūpindamiesi
tutas. Institute*mokinsis argfono- draugija. Likusiais pinigais nu gų, sako, kad per tris mėnesius bininkų, kurie
reikalauja, kad
Attawa, III. Netoli nuo čia-už-j lyno medalį su kokarda ir ant tik apie gausesni pasipelnymą,
tarta išmokėti draugijos skolas parapijos iždan inplaukė apie
mijos.
būtų mokama mažiausiai. 7.50 simušė du motorsaiklistai, kurie jos parašu: Tag Day for the be alaus ir kitokiu gėrimų, nepa
390 svarų suvirš. Kiek išleista dolerių savaitėje ir visa mokesnis bevažiuodami susitiko su automo- benefit of St. Casimir’s Convent) sistengia kuoriintesniu pavaišinti
Varniai, (Kauno g.). Čia žada- negaliu pasakyti, nes kasininkas
Kupiškis. Vietinis zakristijo
pakelta 15 nuoš. už dienos ir biliu. Jie susitiko, nes nieko nega- atsistoja prie bažnyčios, viešos publikos.
nas lietuvis atidarė krautuvę. šį metą inkurti amatų mokyklą. skaitlines šio bertainio labai ne
Įėjo matyti per dulkių debesius, kokios įstaigos, ar gatvių kertėje,
akordinį darbą.
Minėtas draugijos balius buvo
Nors jau ir svetiimtaučiai turi Varnių gyventojai žadėjo duoti aiškiai pasakė, pridurdamas, kad
kurie buvo ant kelio pakilę.
tur rankoje dežukę aukoms rinkti paįvairintas keliomis pavykusioant savo krautuvių šaly rusų pa-, pašalpos, o Telšių brolija būtą. ir pats, gird, išdavęs, tečiau už
Pietų Amerikos
darbininkų
------------ir ženklelius ar tai iš popieros mis dainomis. Čia vėl nekoks įs
dėję ir lietuvių kalba parašus, te Jei tą mokyklą pastatys, bus jau teisingumą neatsakąs.
Toliaus unijos turės visuotina susivažia
Ima karės paveikslus.
padirbtus, su tinkamu užrašu, pūdis. Ar nebūtų mandagiau, jei
čiaus lietuvis to nepadaręs. Ma keturios Varniuose mokyklos.
revizirius p. A. Kazlauskas užė vimą, kuriame dalyvaus Argen New York. Modern Ilistory Rec- |<am yra renkamos, arba gėlė- gu šiokia ar tokia programa būtų
tyt nežino kas tai yra garsini
jęs ant pagrindo pieko gero ne tinos, Brazilijos, Čili, Paraguai ord Assoeiation nutarė siųsti į mis. Mūsų rinkėjos turės dali atliekama ankščiau, kada dar
Pasvalys, (Kauno g.). Gyven pasakė, tik pasiteisino, jog vė
mas.
Meksiką expediciją, kuri dirbs nimui gėleles. Rinkėja viešoje visų šviesi atmintis, vėlų jau,
jaus ir Perų unijos.
tojai prašė leisti įsteigti skaity lai sužinojęs ir negalėjęs laiku
judomuosius paveikslus iš ka vietoje stovėdama, stengiasi nuo kada daugumą kutena pamėgin
knygas peržiūrėti. Vėliau tarp
Vabalninkas. Jau baigiasi antri tojų ratelį.
Minėtieji paveikslai praeivio gauti auką: siūlo ženkle ti savotišką meliodija. Ar šiaip
Northern Pacifico
geležinke rės lauko.
valdybos narių kilo ginčai del lio konduktariai
metai kaip Vabalninke įsteigta
savo unijoms bua parvežti į Ameriką ir paslėp lius, gėleles, dėžukę rodo. Kas ar taip, atvirai pasakysiu, kad
ūkininkų kokių ten kiaušinių, bet kitiems tarpininkaujant, pareikalavo pa ti draugijos archyvuose. Po kiek iš praeivių kokią norint auką į
pienininkų draugija ir jos pieni Panevėžio apskr.
tokie baliai perstato saliuno tvar
nė. Iš karto draugija turėjo tik skaičius vienasiedžiais besiskir patarus ginčai netrukus buvo didinimo algų.
metų laiko jie bus rodomi žmo dėžukę imeta, gauna ženklelį ar ką.
tai apie 20 narių ir tie ne visi stančių auga kas met didyn. Pa prašalintų ir pagaliaus susirinki
prisega prie krutinės gėlelę.
nėms.
Nuo ceciliečių pageidaujama
statė pieninėn pieną. Pernai jau nevėžio žemės tvarkomoji komi mas pasibaigė kuograičiausiai.
Kas
nors
gauna
ženklelį,
nešioja
Visi jiems kliūna.
ko prakilnesnio. Spėkų jiems pa
pristatyta pieno ir padirbtA svie sija 1912 m. išskirstė 297 kiemus Bėję, bučiau pamiršęs pažymėti,
Nuteistas vežimų dirbėjos.
jį viešai, taip, kad kitos rinkėjos kaktinai. Taigi žinodamas cecilie
Beatle, Wa«h. Keletas indussto beveik už 2,000 r. Dabar jau sn 4128 dei. Užtvirtino 15 bylų kad per šitą susirinkimą finansų trijalistų vadų ir jų pasekėjai,
Grand Rapids, Mich. Buvusis matydamos žmogų su ženkleliu, čių gerą vardą iš praeities, o lin
prisidėjo daugiau narių, pieninė prie atidarytų posėdžių; 1913 m, raštininku tapo išrinkta p-nė L. neapkenadami salaveišių giedoji raštininkas ir kasininkas Kalama- tai yra davusį auką nuo jo nau kėdamas, kad ši draugija vis to
pataisyta, pagerinta, ištaisyta ga išskirstė 2215 kiemų su 19968 Kalinauskienė, nes iš vyrų neat mo gatvėje, pradėjo juos iš gat zoo vežimų dirbtuvės nuteistas jos aukos nereikalauja. Rinkė bulintųsi, turėjau omenyje, kaip
rinis šildimas pieno Sviestas deš. ir užtvirtino 105 bylas. 1914 sirado nei vieno tinkamo ir no vės vaikyti, lr tik laiku pribuvu dviems metams į kalėjimą. Jį nu joms rūpi knodaugiausiai surink tik iškelti vien blogąsias pusėsį
parduodamas ant vietos ir siun* m. paskirta išmatuoti 30925 deš. rinčio pildyti tą priedermę.
si policija galėjo nno jų apgin teisė už vartojimą apgavingų lai ti aukų ir jos turi leidimą ir tei nors buvo ir gerųjų.
Mai
2948 kiemuose.
čiamas į didesnius nnev.us.
Kalnavertis.
(Seka ant 6-to pusi.)
sę kreipties į kiekvieną praeivį,
ti. Reiškia, kad ir “laisvės” pla* škų.

Vilkaviškis. Čia atsilankė Varžavos mokslo globėjas Levickas,
atlankyti gimnazijos ir apžiūrė
ti vietos jos namams. Spėjama,
gimnaziją valdžia paimsianti sa
vo rankosna.

Čia pageidaujamas
lietuvis daktaras į vietą išvažia
vusio lenko. Ypač būtų reika
Kidingas ir naudingas geras akio
gyd. tojas. Praktikos esama už
tektinai.
Tauragė.

Žagarė. Apsigyveno čia lietu
vis gydytojas M. Kuprevičia. Gy
venęs čia žydas gydytojas netu
rėjo pasisekimo, gal del kalbos
nežinojimo.

NAUJIENOS.
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U KUR VISA ATSIRADO?
judėjimo, o kas mainosi,
likų susivienijimo vadų. Tuščias stovaująs šia Amerikoje klerika nei pakankamai
susikrapštęs, du metų du laikraščių (jau tris
Klausimai, kaip susitvėrė pa gas yra, neturi pastovumo, tan
pasitikėjimas. Ne vien “Drau lišką-spaudą. Tą nuomonę “Lie leidžias per vandenynus į Ame priskaitant “Kovą”) patraukė
go” redakcija mato lietuvių ka tuva” išlaužė ii piršto. “Drau riką, kur mano aau laimę sura teisman, dviem grasina teismu. sauli*, iš kur atsirado pirmasis turėti būtinai pabaigą, o kas ta
"LIETUVOS" NERIMASTIS.
talikų reikalus. Atbudo ir visa gas” nei manyte nemanė atsto siąs ir nuo priverstinosios karei Mūsų nuomonė senai reikėjo žmogus ir i ur jis c*na, tai svam ri pabaigą, kaip ir patsai p. K.
“Draugo” 16 numeryje esame mūsų plačioji tikinčioji visuo vauti klerikališką spaudą. ‘Drau vijos pasislėpsiąs. Tai du fak apsivalyti mums nuo tokių asme biausi žmogaus gyvenimo klausi B. pripažįsta, privalo turėti ir
Tašę apie mūsų susivienijimus. Pa
menė ir ji atskirs, kur yra tik gas’ ir pats nėra lietuvių klerika torių, kurie lietuvius svetur krap nų, kurie stengiasi prie kiekvie mai, verčiantieji kiekvieną svei pradžią.
siremdami faktais, kad tautiškojo ras mūsų tautos reikalų supra lų laikraštis. Jis yra lietuvių ka što. Ir žinokite, juk tik tada ims nos progos išnaudoti spausdin kai mintijantį žmogų rimčiau ir
Čia taigi negalima pritaikinti,
susivienijimo vadai savo organe timas, ir kur yra vilkai avies kai talikų laikraštis. Mūsų pirinei sustoti lietuviai emigravę svetur, tą žodį savo privatiniams reika giliau pagalvoti, nes uuo jų iš kad medžiaga (materija) yra ne
“Tėvynėje” tempia savo narius lyje.
viškoj spaudoj, — kaip Lietuvo kaip pradės kilti Lietuvos pramo lams.
rišimo priklauso tvarkymas kas mirtinga, t. y. kad sulig fizikos
i bedievybę, mes išreiškėme nuo
je,
taip
ir
Amerikoje
—
perdėm
dieninio gyvenimo; nes jei pri išrodymų medega nedingsta, bet
nė,
prekyba,
kaip
bus
panaikin

“Lietuva”, pasiėmusi sau rolę
monę, kad katalikams .nebepatoi
yra
sumaišomi
tuodu
supratimu
pažinti Augščiausią Esybę ir su tik pereina į kitą formą. Taip,
tas neapmokamai priverstinasis
žinovo-eksperto, kas būtų naudin
gu eiti j tą susivienijimą, juo la ga tautybei ir katalikybei, mano Nors sykį reikėtų pradėti juos kareiviavimas.
Balandžio 26 d. Chicagos laik tikti su tuo, kad Ji yra Dievas, medžiaga nedingsta, bet ii to
biau, kad jie turi savo susivieni kad iš tos pražūtingos kovos (tai skirti. Klerikalizmu • (nuo loty
Mes au straipsnio rašytoju tu raštis “The Chicago Sunday Tri sutvėrė viską, taigi ir žmogų, jokiu būdu neišeina, kad ji yra
jimą, kuris po mėnesio — kito ža
nų
kalbos
žodžio:
elericus=dva
anot “Lietuvos”, anot mūsų gi
rime sutikti. Ištikrųjų, kad žmo* hune” atspausdino Dr. Graičū vien savo begaline Išininčia, sa bepradžios ir neturi priežasties.
da įvesti reikalingus pagerinimus
aiškis)
ligšiol
buvo
skaitoma
to
no straipsnį apie lietuvių vaikus vo Žodžiu “tegul stojasi”, tai Paimkim dūmus: nuo jų prieina
ir galės jau be jokių kliūčių plėto- čia ne peštynės, bet labai reika kia srovė, kurios tikslu yra pat nės užlaikyti nuo Amerikos, rei
lingos naudingos rungčios, var
kia jiems duoti “Ameriką” na Straipsnyje kalbama apie vaikus, kiekvienas privalo, žinoma, ir me prie ugnies, malkų, medžio,
.ties. Esame rašę apie tai visai ra,
žytinės, kurios gali ir turi būti duoti vienų dvasiškių luomo gio mie. Tuo mes suprantame, kad bet nemažai ir apie pačių lietu gyventi su Dievu, pildyti Jo įsa kuris iš žemės augo ir tt.
miai, be jokio karščiavimos, nes
Per tai nebeužginčijama tiesa
varomos rimtai, kultūringai ir bai ir valdžiai visą politikos ir tėvynėje turėtų rasties Amerikos vių gyvenimą. Malonu pažymėti, kymus. Atmetant gi buvimą
kogi ir karščiuoties, kada rim
visuomenės
gyvenimą.
Aišku
krikščioniškai) — iš tos kovos
pramonė ir laisvė. Bet tai ne kad daktaras išreiškė daug tei Augščiausios Priežasties ir Jos pasilieka, kad nors pirmas ato
tai ir atvirai aptariamas su savo
nebūsią naudos nei tautybei, nei kad bent didelė dauguma mūsų greit galės įvykti, be to vargiai singų nuomonių apie lietuvius vie intekmę į atsiradimą pasaulio, ir mas turėjo kieno nors būti su
skaitytojais labai svarbus reika
lietuvių katalikų tai srovei nepri
name didžiųjų ir plačiai skaito daleidžiant, kad viskas atsirado, tvertas ir ingauti galybę judėji
las. Tečiau tas mūsų atvirumas iš katalikybei. Kas bus naudinga jaučia. Kiek žinome ir daugu, žmonės norės apsigyventi, ypa
“išnetyčių”, išsivystė vien iš ne mo nuo pašalinės esmės, kadan
tautybei — apie tai, manding,
tingai girdėdami, jog svetur tai mų Amerikos laikraščių.
stūmė iš lygsvaros mūsų tulžiea
ne vieni mūsų laisvamaniai gali ma mūsų dvasiškių tos srovės ne gali gauti, nors ir ne be vargo.
Linkėtina, kad ir daugiau pa gyvos materijos (medžiagos), ir gi kas tik juda — judėjimą nno
pilną kaimynką “Lietuvą”, kuri
palaiko.
Taigi
jų
ir
negalima
kito ingauna; toji-gi esmė tari
visai -jau nebe ramiai prapliupo spręsti. Čia bent lygų balsą,'ro vadinti klerikalais. Gali būti lie Kaip laisvės, taip ir tikros pra našių straipsnių pasirodytų Ame viskas, ką šiandieną mes mato
dos, galėtų turėti ir tikintieji lie
monijos, ne greit dar Lietuvoje rikos laikraščiuose. Ligšioliai ap- me taip puikiai surėdyta valdo būti neapsakomai galinga ir sa‘.‘Draugo” adresu štai kokiais žo tuviai. O „kai del katalikybės, tuvių katalikų ir ne klerikalų,
susilaukseme, taigi gali būti, kad šviestesnieji amerikonai apie lie si vien gamtos spėkomis, — tai vystovė, kurią tai mes ir vadina
deliais :
taip
kaip
iš
antros
pusės
gali
bū
tai lai tie mūsų tautininkai, ku
negreit
matysime ir išsivystę tuvius nedaugiau žino kaip apie aišku, kad žmogui, paeinančiam me Dievu.
« “Draugas”, kuris, pasak “Lie rie jos nesupranta ir bijo, lai jie ti klerikalų ir nekatalikų. Yra mažėjant.
Atradę pirmojo atomo atsira
Rusijos tungusus ar kitus pana iš kokios tenai “bezdžionkos”,
tuvos” pasidaręs pastaruoju lai verčiau jos reikalais nesisieloja tai du skirtingu dalyku. Gal ir
dimo
būdą, tai yra pripažinę
šius žmonės. Mes esame žinomi kuri savo keliu iš menkesnio gy
ku labai neramus, iškėlęs augštai ir į jos globėjus nesiperša; tai yra lietuvių katalikų tarpe —
tik dirbtuvėse prie sunkiųjų dar vūno išsivystė, kad ir nuo ožio, Augščiausios Galybės intekmę į
DEL KRITIKOS.
savo vėluvą ir apskelbęs susiv bus sveikiau ir jiems patiems ir, tikrų klerikalų. Gal ir turi jie
bų, teismuose ir t. p. vietose, kur nebūt suvis reikalo nei pildyti sutvėrimą, galime dabar viai
Liet. Amerikoj “formalį ir atvi juo labiau, pačiai katalikybei.
Prieš keletą savaičių turėjome
savo laikraščių. Lai jie patįs už
dešimtį Dievo įsakymų, nei ka kartu eiti evoliucijos keliais so
rą karą”. “Draugas” “atsisegęs Tečiau palikime mūsų laisva save ir atsako. Tik “Draugas progos “Drauge” No. 14 patal dažniausiai mes perstatomi, kai riauti su blogais palinkimais, o p. R. B., koliai neprieisime at
skraudą ir užsiraitęs rankoves manius su jų vargais ir rūpesniais nepriguli prie klerikališkos spau pinti Dr. Ig. Stankaus knygutės po geri darbininkai, geri peštu gyventi sau liuosai, duoti pilną gal prie nebeperžengiamojo kal
šaukiąs, kad katalikai verčiau lai jiems patiems, mes gi pagalvoki dos ir jos atstovauti visai nema “Džiovos” kritiką. Rodos, tal kai, girtuokliai ir tt. Mūsų ge valią žvėriškiesiems instink no, kurį teikėsi aplenkti p. R. B,
nebesirašą į tautiškąjį susivieni me apie savo reikalus. Mes saky no. “Draugas” yra lietuvių, kata pindami tą kritiką teturėjome vie resniųjų pusių jiems niekas nei tams, žodžiu, ir gyventi kaip nei kiek nepaaiškinęs mums: bū
jimą; “abu susivienijimu ramiai tume, kad kiekvienas lietuvis ka likų laikraštis. Norėtume, kad nintelį tikslą—būtent, duoti sa neparodo. Nedaug jų teparodo ‘ ‘ šimpanze ’
tent kaip, kokiu būdu iš mineralu
ir gerb. Dr. A. G., ypatingai sa
darbavęsis šalę vienas
kito talikas turi sau išsiaiškinti abie “Lietuva” to neužmirštų.
vo skaitytojams supratimą kas
kydamas, kad 75 nuoš. vaikų mir Bet kaip tie klausimai lengvai viešpatystės kilo “negyvoji or
“Draugas” gi šaukiąs juos ‘ jų mūsų susivienijimų padėjimą
tai yra per knyga. Beje, kriti davę nesulaukę dešimties metų
ganiškoji”, o ypatingai “gyvo
esti išrišami mūsų raštijoj.
naminį karą, į pražūtingą kovą ir jų galutinus siekimus. Prie
kuoti leido ir pats Dr. Stankus,
ji
organiškoji”, ir paskiau, ko
Štai, kad ir “Tėvynės” 8 nr.
Jam, kaip daktarui, tai tur būt
— iš kurios “nei tautybei, nei tautiškojo susivienijimo priguli
laiške
siųstame
į
“
Draugo
”
ad

NAŠLAIČIŲ SKATIKAI.
gerai .žinoma, reikia priimti už R. Baltrūnas, pasėmęs žinių ar kiame perijode iš neprotingo gy
katalikybei naudos nebūtų
šiandien daugelis socijalistų (soci “Viltyje” skaitome, kad per ministraciją. Reikia pasakyti, kad tiesą, bet tai tamsioji mūsų puse tai iš “pažangiųjų” Amerikos”... vulio, kuriam daugiausiai nie
“Draugas” būtinai norįs kovos jalistai, kaįp parodo dabar jų
visuotinąjį Darbininkų Krikščio knygutės kritika, kaipo specija- Straipsnyje yra keletą^ ir švieses laikraščių “Kovos”, “Laisvės”..., kas nerūpi kaip tik ėsti ir ilsė
. ir peštynių”; “Draugo” nuomo spauda, labai gyvai rūpinasi to
nių draugijos eusirinkimą Mari listų parašyta, buvo nors aštri, nių dalykų, kurie teisingai ap ar tai iš straipsnio “Žemė ir žmo ties (tiesa dar, veikiant instink
ne apie “susivienijimus” esanti susivienijimo reikalais ir ateity
bet teisinga. Rodos, niekas nei
šviečia mūsų gyvenimą. Geistina, gus” žinomojo mūsų materijalis- tams, vaikus perėti, saugoti kaip
“fanatiškas a la muzulmaniškas je, beabejonės, vis didesnę ingys jampolėje nutarta:
pykti už tai negalėtų, nes ištikro,
mes primintume to p. Avižonio, šmakšt ir darodė jų, taip ir savo gyvybę)"išsivy
Kairiūkščių fondui įmokėti 100 juk veikalas išleistas yra paduo kad dažniau
karo šauksmas: altah! allah! ’ ’ tenai intekmę), toliau įvairių ru
straipsnyje “apie gamtos įsta stė taip išmintingas, prakilnus
rublių; tam tikslui kiekvienas sky
“Draugas” norįs suvaryti susi- siu bedievių, laisvamanių, dauge
tas visuomenės kritikai ir visuo svetimtaučiams apie save.
tymus”, iš kur atsirado žemė ir žmogus, kurio protas siekia aug
rius pasižadėjo surinkti po 10 r.
Viėnijimus “gaidžių kovon”.
menė
turi
tiesą
sakyti
kaip
jai
lis nesusipratusių katalikų ir tik
ščiau debesų, ne vien užsiganėdi
Nors ši draugija bemaž nėra gavusi
jos visi gyvūnai.
' Ar turi bent kokį pamatą šitas maža dalis gerų katalikų, kurie
iš visuomenės jokių aukų, kurių veikalas patinka. Autorius gi, ma
Nieko naujo neras skaitytojas no ką šiandien mato, bet ieš
‘KATALIKO' yąipAT.T
šaukties bene turėtų didžiausių tei tydamas savo silpnumus sekan DEL
nekultūringas klyksmas suerzin ten pakliuvo lyg per kokį nesu
“filosofijoj” p. R. B. kaip tik ko iš kur atsirado, kas bus to
sę, vienog suprasdama
švietimo čiame leidime stengiasi jų išsi
tos mūsų kaimynkos? Juk rodos sipratimą ir nėra jokios vilties,,
KYBAS.
vieną gerokai apipelėjusią ir ne liau.
reikalų ir jausdama tų smūgį ir saugoti. Dr. Ig. Slankaus matyt,
kas Čia ypatingai baisaus, kad kad jie ten galėtų turėti žymesnę
Jau gvildendami pasaulio klau
Kartą “Katalikas” labai pyko, sykį mums jaus girdėtą formulgėdų, laukiančius tėvynę tam su
kitaip manoma. Jis savo laiške
lietuviai katalikai raginami laiky intekmę. Tai parodo kad ir tas
simą, priėjome prie to, kad že
manymui žlugus, pasiryžo pati sa
rašytame į “Tėvynės” redakciją kai a. a. kun. A. Kaupaa išsi ką. Štai ji: “Gamtos amžinoji mė nėra amžina, neturi iš savęs
ties savo organizacijų, ir kad jų faktas, jog susivienijimo nariai
vo našlaičių skatiku pavojų šalin
tą kritiką pavadina kriminališ- tarė “Drauge”, kad jis nėra ka spėka ir medžiaga išvedė tris judėjimo, bei tikslio veikimo, var.
laikraštis išrodinėja reikalingu katalikai nei sykį, rodos, nėra
pastūmėti.
talikiškas laikraštis. Aš tuomet viešpatystes, pasaulius: beorgamą lietuviams katalikams laiky protestavę prieš organo “Tėvy Griaudu skaityti šią žinutę. Tę- ka žinia. Štai tas laiškas kurį
netėmijau
atydžiai į visus “Ka nišką, negyvąjį organišką ir gy dinasi, neturi savarankės galy
ties vienybės.
nės” pakraipą, nors ji jiems, kai vynėje vargstantieji darbininkai perspausdiname iš No. 17 “Tėvy
taliko” raštus ir negalėjau sprę vąjį organišką. Pirmiausia pri bės; aiškiai iš to išeina, kad ji,
Tai darydami mes juk nei kiek po katalikams, negalėjo būti ma — tai t. kri vargšai-skurdžiai Ir nės”.
sti, katroj pusėje esama teisy gimė beorganiškoji viešpatystė: kaip bejėgė, be Augščiauaoa
Balandžio 14, 1914.
nekliudome organizuoties socija loni; tuo tarpu, kada nariai so jie betgi suprato vienybės svar‘ ‘ Gerbiant. 2edakėfja: —
bės. Dabar tik įsitikrinau, kad žvaigždės, saulė, planetos, žemė... Priežasties negali išduoti bent
listams ir laisvamaniams tautiniu cijalistai nuolat kalbino “Tėvy )umą susispietė į draugiją ir iš
A. Kaupo neklysta P&skui įsigyvenus-tai viešpatys kokių gyvūnųpriešinties tam.
Meldžiu
neažftfeftoti
Tualeto a. a.
kams. Tad kamgi, rodos, ta nė- nėje” susivienijimą, delko jis per savo sudėtų skatikų skiria net
tai būt atmesti visų pripažįsta
laikraštyje kriminajiškos
žynioa atkartoju ir aš, jog “Katalikas” tei, prie žinomų sąlygų ir aplin
maža esąs krypęs socijalistų pu šimtinę tėvynės švietimo reikarimastis ir visas tas šauksmas?
tylpusios laik. Draugas, No. 14, kaip kada netik nekatalikiškas, kybių, kilo kita viešpatystė negy mą tiesą, kad viskas kas yra
Tečiau kiek pagalvoję lengvai sėn. Taigi iš to jau aišku, ke ams. O ar atsimįsime tą prie
Balandžio 2 dienos, 1914. Kas iki bet net nekrikščioniškas laikraš voji
organiškoji,
įvairiausieji gyvas gimsta iš gyvo. (Omne visuprasime tų nerimavimų prie no ten buvo ir bus didesnis bal dermę mes, tėvynę palikę ir į ją
Draugas, aš pareikalausiu ju atli
tis.
augmenįs. Ant galo bendrai vei vnm ex vivo).
ginti
ta
skriauda
teisme.
žastį. Mažne visi lietuviai atva sas ir intekmė.
Kas link atsiradimo gyvybės
ranka numoję? Skaudu atsimin
Iš tikro, argi galėtų katalikiš kiant tos dvi pagimdė trečią vieš
Su
pagarba.
žiuoja čia Amerikon tikinčiais
Mūsų sulaisvatnanėję tautinin ti, kad viena Chicagos lietuvių
įsivyravusi buvo nekurį laiką
kas, krikščioniškas laikraštis dė patystę — gyvąją organiškąją.
Dr. Ign. J. Stankus. ”
katalikais. Bet ligšiol daugelis kai, neįstengdami savo veikimui parapija kasmet prageria pusę
nuomonė,
kad ji galėjo atsirasti
Tai tokiais “išrodymais” išrišo
ti’ savo skiltyse prieštikybinius
iš jų del savo mažo tautinio ar sudaryti aiškios programos (nors milijono dolerių (Šv. Kryžiaus,
pirmiausiai vandenyje, nes jei inNa ir manyk žmogus ką, skai straipsnius, o “Katalikas” ku pasaulio atsiradimą ‘ ‘ Tėvynės ’ ’
tikybinio susipratimo būdavo nu ir labai ragino “Lietuva”), visą Apveizdos Dievo, Šv. Jurgio), o
mokęlinčius, duodamas suprasti pilus vandenį į indą, uždengti jj
viliojami į eiles tikybos prieši viltį padeda ateityje savo susi tad visiems Amerikos lietuviams dydamas tokį persergėjimą. “Tė ris garsinasi, jog esąs “laik skaitytojams, kad veltui jie mel aklai,' tai praslinkus nekuriam
ninkų : prisidėdavo ar tai prie so vienijime. Jie mano, kad, turė padaryti Lietuvai dovanelę ke vynė” patalpinusi laišką su per raštis, pašvęstas lietuvių katalikų
džiasi, stato bažnyčias, klauso laikui atsiranda jame nemažai
cijalistų, ar tai prie laisvama dami stiprią ekonomišką paramą, lių dešimtų tūkstančių rublių jos sergėjimu štai ką nuo savęs pri reikalams Amerikoje” ima ir de jos, nes Dievo nėra suvis, tai ku gyvų mikroskopiškų organizmą,
deda.
da tokius straipsnius be jokios
nių. Ir Liet. Susiv. Amerikoje, turėdami daug pinigų švietimo ir gyviausiam reikalui 100=100,000
bet tyrinėjimai garsiojo gamti
gėdos. Užpereitos savaitės nu nigų išmislas; pasaulis savaimi
Ižtikrųją, tai pirmutinis mūsą
parodęs* nesykį savo simpatijas labdarybės tikslams, galėsią su r. fondui—mes abejojame, ar ga
ninko
Pasteur’o išrodė neužgin
atsirado; linksminkitės tad ir
gyvenime apsireiškimas, kad žmo meryje tilpo iš “Aušrinės” pa
bedievybei per savo organą “Tė laiku daryti rimtą atspirtį kata lėsirae, ar nebus tai mums per
čijamai,
kad atsiradusieji gyvū
gus, turįs teisę dėti prie savo var imtas straipsnis “Apie mirtį”. naudokitės šios žemės gerybė
vynę” — ligšiol surasdavo sau likams jų kultūros darbe. Su sunku. Turėtume ne juokais pa
nai vandenyje ar jau buvo tik
tokis raštas mis, kaip ir kiek norit!
do augžtesnio mokslo laipsnio ti “Aušrinėj” galėjo
narių bene daugiausia tarp men stiprėtus ir išaugus jų susivieniji galvoti ir sukrusti.
mažame
skaitliuje, ar buvo ore,
R. B. sekdamas savo sėbrus —
tulą, tokiu bjauriu būdu šokdi tilpti, nes tai betikybinės, matekai susipratusių katalikų. Kata mui į didžiausią lietuvių organi
kuris
siekėsi
vandeniu; jeigu-gi
na mūsą laikraščius. Kabinęjos i rijalistinės moksleivijos organas; materijslistus — garbina ypač du
likų laikraštis “Draugas” išran zaciją Amerikoje, mes čia susi
vandenyje sunaikinti gyvius viri
prie “Saulės”, norėjo prisikabin
“Aušrinė”, “Laisvoji Mintis”, dalyku: medžiagą ir spėką, kuda, kad tai nenormalia apsirei lauktume, be abejonės, ir lietu
ti peniai prie “Tėvynės”, prisi
nimu, ir paskui neprileisti į jį
“Keleivis”, “Kova”, “Laisvė” riedvi tai neva ir padariusios to
kabino prie “Dilgėlių”,
dabar
škimas ir ragina lietuvius katali viškų betikybinių mokyklų, ir KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ
kius stebuklus — sutverusios vi oro, tai vanduo gali būti neapro
DRAUGIJA LIETUVOJE.
vėl kabinasi prie “Draugo”. Ne tokius straipsnius rašo —lipdo,
kus nebebūti vien žalia medžia vairių prieglaudų, savo krypsniu
buotai ilgą laiką ir joki gyvybė
senai, kaip rašė laikraščiai, lan nes jie atsako jų tikslams, bet ską.
ga įvairiems krikščionybės prie- vedamų, ir gausaus šelpimo ate Krikščionįs darbininkai (so
Bet čionai kaip tik jau ir su jame neatsiras. Apie Pasteur’o
kydamas grįčias, sudraskė “Ko laikraščiui, kuris stovi po tiky
. šininkams, o vely būti, anot Vy istų moksleivių, ir neprigulraim džių) pradėjo organizuoties Su
vą”, kur buvo prieš jį parašyta, bos ir tai net po katalikų tiky tinkame
tą
nebeatmezgamąjį prirodymus štai ką pasakė Pary
dūno “sau žmonėmis”, organi gų bažnyčių su tautiškomis ka valkijoje. Lig tam laikui bu
“faktai, ko
bet moteris privertusi jį užmokėti bos skraiste, yra negražu, veid mazgą: kas tai buvo per medžia žiaus akademija:
zuoties sau suprantamais ir bran* pinėmis (k. a. Chicagoje, Seran- vo tik katalikų darbininkų drau
už sudraskytąjį laikraštį. Paklausga? kokiuo'būdu tas viskas atsi riuos paduoda Pasteur’as yra ti
maininga.
giais tikybos ir tautybės pama tone). Taigi mes ir sakytume, gijos po miestus: Kaune, Šiau
kimę, delko taip yra? Amerikoje
kriausi”.
Apie mirtį rašyti ir straip liko?... Nors šiame klausime R.
turime bent 20 lietuvių daktarų,
tais.
kad kiekvienas lietuvis katalikas, liuose, Panevėžyje, Tauragėje
Tą tiesą, kad niekas kitas ne
laikraštin
dėti
nėra B. nutylėjo, turbūt manydamas,
o nė vienas jų taip nesielgia, nes snius
Girdi, kas bus, jeigu tas “Drau kurs dėsis į tautiškąjį susivieni Suvalkiečiai intraukė į judėjimą
galėjo
sutverti gyvūnų, kaip tik
jie laikosi priderančios jų profesi nieko blogo, tik tame, iš “Au kad visiems tas aišku, bet manau
go” raginimas virs obalsiu pas jimą, savo centais padės visus Labiausiai laukų /darbininkus.
Augščiausioji
Išmintis, patvir
jai etikos ir nelošia su žmonėmis šrinės” perspaustame, straipsny* juk atsakytų, kad iš pradžios
visus mūsų lietuvius katalikus? tuos dalykus laisvamaniams įvyk- Iš metinės apyskaitos sužinome,
tina
tai
ir
technika
su chemija,
tokio pavojingo lošimo, kokiu užsi je apie mirtį bereikalingai, ne buvo vien massa atomų (mažiau
Iš ko besusišelps laisvamaniai? dinti. Ir jeigu mums rūpi tautos kad jų draugija turi 10 skyriai
šiandien gfma aat
ima tūli etikos pajautimo netekę kritiškai griaujamas užgrabinis šių nepadalinamu dalelių), netu stovinčios
Iš ko bevykįs savo didžiuosius vienybė ir pažanga krikščioniš su 1,165 nariais. Ineigų pereitais
.augšto laipsnio, kuriedvi noro ir
profesijonalai.
gyvenimas, skelbiamas nepama rinčių nei skaičiaus, nei koky
sumanymus? Štai ir ima dėlto ne kais pamatais, jeigu rūpi tikyba metais buvę 2193 r. 6 kap., išlai
bės, kurie, ačiū savo judėjimui, kažin kaip stengiasi nulipdyti
ramumas. Štai ir reikia net ko- ir dora ateinančių kartų, tai dų 1117 r. 69 k. Pašalpoms iš
Tokius persergėjimus kaip vir tuotai žmogaus sielos mirtingu primdavo kas kart įvairssnias, kokią nors “baidyklę” ir inleilioties iš pykčio ir tulžį lieti. Ka mums bus aišku, kurį susivie mokėję 650 r. 58 k. Iš viso gyvais šui privestame laiške “Tėvynė” mas vien tik dėlto, kad tai au* tobulesnias formas, kolisi ant ga sti jai gyvybę, bet xniekaip ligi
da “Tėvynėje” įžangiamaisiais nijimą mes turėsime išsirinkti ir į pinigais turinti 4392 r. 48 kap. laiko už nešvarų gązdinimą. toriui patinka.
lo nesusitvėrė mineralų viešpa šiolai neįstengė tai padaryti. Štai
štai pav. kas tame straipsny
straipsniais buvo raginama užim kurį stoti. Lietuviai katalikai ir daiktais 1098 r. 87 k. Iš viso Ne kas kitas ir gali būti, kaip
tystės. Bet protas dar neužsi moka jau mokslininkai su pagel
ti tautiškam susivienijimui pozi tesideda į savo Liet. Rymo-Kata- tad turtas siekia 5141 r. 35 kap tik gązdinimas. Gal tai naujas je rašoma:
ganėdina tuomi, nori žinoti ii ba chemijos padaryti kiaušini,
Vyriausias kriščionių darbinin būdas garsinimos? Kiek mums
cijas visur ten, kur mūsų susivie likų Susivienijimų..
“Viskas, kas turi pradžią, tur kur tas pirmasis atomas atsirado, niekuom nesiskiriantį šiaip Sū
nijimas dar nėra kojos inkėlęs —
Pa sakome tai atvirai, visai ne kų veikėjas ir organizatorius — yra žinoma pastaruoju laiku lie
turėti ir pabaigą.
ingavo esmę; kas sutaisė jsm tas rint nuo vištos kiaušinio, bet dė
“Lietuva” tylėjo. Tai nebuvo paisydami, kaip tai patiks, ar ne p. Antanas Staugaitis, gyvenan tuviški laikraščiai vienas paskui
K>ip žmogus neturi jokių atmini
spėkas judėti? Čia atsakys tau ja, negali surasti ant savo nelai
mų apie savo buvimą iki gimsiant,
šauksmas į kovą. Mat čia saviš patiks mūsų laisvamaniams. Tos tis Marijampolėje. Dieve padėk kito pradeda valyti savo skiltis
materijaliatai, kad tai nuo amžių. mės “pereklės”, kuriai pasisektą
lygiai taipjau pas jį begali likti ir
kiai. Lai jie veikia, agituoja. pozicijos laikydamies, mes ir ma plėtoties šiam naujam ir simpa nuo ilgų apskelbimų įvairių neišperėti viščiuką, vis kaip “kliun
jokių atsiminimų po mirties apie jo Sutiksiu kol kas au R. B., kad
Perkūne jums padėk! Savas sa nyti nemanome kliudyti organi tingam judėjimui.
šverių dalykų, paliekant tik
dabartnį gyvenimą. Tas, kuris žiū atomai gaspadoriavo nuo amžių, kis” taip kliunkiu pasilieka.
vąjį pažino ir j pokilį pavadino. zuoties kitiems susivienijimams
vieną kelią skelbties neapmoka
Salantiški*.
ri į žmogaus gimimą, kaipo į tik daleiakimc valandėlei, kad ir ju
moje
laikraščio
dalyje
—
tekste.
Bet kada katalikai ima kelti gal ir sąjungoms. Jeigu, sakysime,
(Bus daugiau)
rąją jo gyvenimo pradžią, priver dėjimą jie ingavo per save iš
LIETUVIŲ IAEIVTBA.
vas ir dairyties plačiau, ir nelei tautiškasai susivienijimas, dar ne
stas yra žiūrėti į mirt}, kaipo į
“
Kova
”
ir
kiti
Amerikos
lietunetyčių, ( nors prieš tvirtą filo
Visaip Lietuvos
laikraščiai
galutinę Jo pabaigą”. (— Mano
sti savo brolių į priešininkų ar suvienijo visų, atkritusių nuo
vių
laikraščiai
praneša,
kad
dak

sofijos principą: Kas tik juda,
aiškino lietuvių
Imigracijos
pabraukta).
ba bent į neaiškių žmonių eiles, Bažnyčios, tai linkime jam pa
taras
Ig.
Stankus
patraukęs
teis

Yra spėjama, kad Jungtinių
judėjimą
in gauna nuo kito).
klausimą, visaip jį peikė, bet
•— tada jau blogai. Katalikai ge sisekimo — taip juos visus ravie*
man
“
Kovos
”
redaktorių
K.
Vivalstijų
gyventojų pasidaugn
Neesant po to straipsniu jo Protas mums rodo, kad bent ko
ligšioliai, kaip plaukė taip ir teri ir anot “Lietuvos”, “tikri vy nyti, kad neliktų nei vieno lai
diką
už
patalpinimą
jam
nepa

kio “Kataliko” redaktorių prie kia esmė, kad būtų nuo savęs kasdieną 4000 žmonių.
beplaukia žmonės į Aukso šalį.
rai” tik tada, kada jie apsnūdę svamanio naprijungto. Tik lai
tinkamos
pastabos,
apie
tą
pačią
rašo, leidžia manyti, kad jie su prigulinti, neautverta, arba am
“Pastaruoju laiku pradėta tru
ir nerangus. Kaip tik sukruto jie neturi pretensijos prie lietu
mūsų
viršui
minėtą
kritiką.
Per metus Londono policija
visoms ten išreikštom ia nuomo žina, privalo būti nesimainoma,
puti atydžiau į tą klausimą žiū
darbuoties, tuojau “gaidžiai” vių katalikų, kurie turi savas
“Tėvynė” tai pranešdama šau nėmis sutinka. Taigi katalikų nesidalinama, būtina; tuotarpu suareštuoja 12731? žmonių.
“peštukai”, “fanatikai” ir tam organizacijas ir gali prie jų dė rėti ir “Viltis” atranda štai ką:
protestuoti patyrimas rodo, kad visi materiEmigracijos idėja juo toliau, tuo kiasi prie spaudos draugijos iš visuomenei reikėtų
panagus.
ties.
Paryžiaus Tautiškas istorijon
giliau lietuvio d valion įsigyveno, rinktosios tuo tikslu komisijos, už kataliko vardo žeminimą, val- jaliai daiktai, taigi ir atomai,
“Lietuva” demagogiškai išPagaliaus turime atitaisyti vie kad * nū bene kiekvienas lietuvis tad ji pažiūrėtų rimtesnėmis kiojant betikybinio laikraščio kaip medžiaga, beperstojimo mai mušėjus išleido atsišaukimą 2reikin pasitikėjimą, kad “Drau ną “Lietuvos” klaidą. “Lietau
nydavusi ir mainosi ir suvisai abe tirti priežastis bangžuvių nyki-apie Ameriką besvajoji, ir, ar akimis ir, kad uždarytų skiltis antgalvije.
go” balsas, tai nėra balsas kata vos” nuomone “Draugas” at- tai užaugęs, ar tai pinigų kelio tokiems ponams, kurie į nepilnus
jingi
yra (indiferens) kaa link mo.
Untaris IntaUgrates.

PASTABOS.

Balandžio

(April)

HO,

DBAUOA

1914

ros laikraščiuose, o kaip tik liuo
soji mintis nesukelia jųjų tarpe
užsidegimo, ir tai yra daug.rei
ūkiantis apsireiškimas.
.Tikrai,
Dr. A. L. Oraldunaa.
jeigu kokia mintis nuštoja kelti
T
SEIMAS!
SEIMAS!
Dr. A. L. Oraiiunas miela noru duos atsakymui “Draugo” akiltyae
tautų staudentau entuzijazmo jaunimo tarpe, jos
KAS IR KAIP REIKIA DARYTI,, sius su visų
XXIX Seimas
Susivienijimo
hygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo ljgų. Jei Atsakimas A. Z. iš Shaft, Pa.
KAD BLOGUMUS
krikščionimis. 2) Surinkti žinių galas arti yra”.
gu butų stoka vietos, ar j kokius klausimus netiktų atsakyti per
Lietuvių Rymo-Katalikų Ameriko
Kitas socijalistas Ilerriot, sako:
laikraitj, tai bus atsakoma laiftkaia tik tuokart roiUs prisiųsti ad Galvos plaukai turi palinkimų nu
PRAŠALINTI*)
ape dvasiškų stovį studentų visuo
je įvyks 2, 3, ir 4 dienas birželio,
resas ir krasos ienklelis. Dr. A. L. Or. nestatys diagnozio ir neraiys slinkti ir palikti žmogų plikų.
Kas iš mūsų nėra girdėjęs nuo se kraštuose ir 3) platinti krikš “Jaunuomenė neina kartu su
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl j tokius reikalavimas
1914 m., Waterbury, Conn.
mumis”.
ne bus atsakoma.
Taa ypatingai atsitinka su vyrais. monės, kad krikščionija jau ne- čionystę tarp netikėlių draugų.
Gustavas Herve gi (socijalj ši
Pagal konstitucijos
tiesas,
Panaši į studentų krikščio
Kodėl taa atsitinka gydytojai ne bepatenkinanti žmonijos, jau at,
Klausimas:
B.
M.
P.
ii
Scran

nevisada
pasiseka.
Liga
nėra
kiekviena kuopa ar draugija gali
gali pasakyti pilnai visų prieža* gyvenusi savo amžių, pasenusi. nių sąjungą, tai sąjunga stu taip rašo: “Mums dabar išrodo
siųsti po vienų
delegatų nuo ton, Pa. rašo: Penki metai at limpanti ar užkrečiama. Lyginai ščių. Vieni mano, kad taa paeina
kvaila pramoga “kandžioti” ku
Reikią ieškoti jos vieton ko nors dentų krikščionių misijonierių,
kiekvieno 50 pilnų narių. Kuo gal, atvaž-lojant laivu ii Lietu ji užpuola turtuolį kaip ir varg nuo nešiojimo sunkių skrybėlių
naujo. Netikėliai ir mėgina Die išleidusi daugiau kaip 4000 misi- nigus ir ginti pirmeivystę. Tegul
pos ar draugijos, kurių skaičius vos atsir.il) man ant rankų iš šų, kūdikį ar suaugusį — vyrų ar
pagaliaus išsipasakoja radikalai
au ankštais šonais, varžančiais vo vieton pastatyti mokslų, už jonierių. Nepersenai Vokietijoje
narių žemiau 50 gali siųsti dele- bėrimai tu niežėjimu. Aš į tai moterį. Iš dalies toji liga paeina
l jai v'ų; jie pataria nešioti erdvas, miršdami, kad ir mokslas yra ne (Halle) buvo susirinkimas stu apie visuomenės reformas, bet su
gstų jei turi nemažiau dvidešim nekreipiau atydos. Kas kartas nuo tėvų ant vaikų . Svarbiau
kas kita, kaip Dievystės atspin- dentų krikščionių, aptariančių, užsikirtimu persekioti kunigus iki
ties pilnų narių. Mažesnės kuo vis daugiau išbėrimų radosi. sios gi priežastįs tos ligos atsira vesiąs skrybėles. Kiti, sako, kad
pasaulio pabaigai — per saecula
galvos trinkimas su skiesta amo- dis ir kad jisai negali priešinties kokiuo būdu pasekmingiau plati
pos ar draugijos, neturinčios nei Kreipiausi prie kelių svetimtaučių
dimo—nesveikas ir ne maitinantis nija ir muilu ar kitais panašiais tikėjimui į Dievų, turėdamas sau nus krikščionybę
stabmeldžių saeculoruui — ne! viską, tik ne
po 20 narių gali susidėję siųsti gydytojų, bet jie nieko negelbėjo.
tai”.
kūnų ųiaistas, pilvo ligos, nevei dalykais nuplikdina. Bet kaip paskirtų sritį — aiškinti Dievo kraštuose.
delegatų jei tik atstovaus ne Ant galo atsiradus niežėjimui ne klumas inkstų ir odos, kirminai
Paduodama visas tas žinias ir
ten nebūtų, plaukai reikia užlai darbus, apsireiškiančiais gamtoje
Kaipo pavyzdis veligijinio atgi
mažiau dvidešimts pilnų narių. tik ant rankų ir kojų, bet ir ant
(parazitai)
žarnose,
reumatizmas,
ištraukas
“Ateitis” prideda nuo
Kiekviena
kuopa ar draugija visot kūno, kreipiaus prie dr. J. didelis ilgai traukiantis atsišaldy- kyti švariai ir nieko nekenkia ir žmogaus sieloje — tečiau nie jimo — gali būti Prancūzija. Su savęs: Ogi pas mus? Pas mus —
galvų mazgojant vartoti muilų. kuomet neįstengiantis atsakyti į bedievėjimas inteligentijos, uolus
prigulinti prie Susivienijimo, tu Š. Jis žaizdas užgydė ir niežėjimų
mas ar inkaitimas kūno — užnuo Muilas reikia gerai išplauti ir žmogaus būtybės klausimus, k. a. darbas masonų ir kitų Bažnyčios Lietuvoje — viskas.... atsilieka.
ri teisę surašius pasiųsti seiman prašalino, bet po kaikurio laiko, diniraas odos kokiomis nors žo
Bet ačiū Dievui ir pas mus tas
plaukus
išdžiovinti.
Visokių kam žmogus gyvena ant žemės? priešų padarė tai, kad šiandien
įnešimus per savo delegatų, arba vėl pradėjo viskas atsinaujinti.
lėmis ar gėlėmis.
plaukų aliejų ir plaukų auginto kur jis eina? koksai jo galutinas masonai — šalies šeimininkai, iš pats atgijimas jau prasidėjo.
jei nesiunčia delegato, tai laiš Dabar nėjau prie gydytojo, bet
Tam tikrų vaistų tai ligai gydi jų be gydytojaus patarimo reikia paskyrimas? Tuos klausimus iš mokyklų Dievo vardas ir Kry Nors turime dar labai daug tyku, bet toki įnešimai privalo bū pradėjau imti vaistus iš aptiekos
me nėra. Svarbiausia, tai praša vengti.
riša tik religija. Tečiau kad tai žiaus ženklas išvytas, didelė dalis piškų “pirmeivių”, laisvamanių,
ti paliudyti kuopos ar draugijos
nuo “eezemos”, kaip gydytojai linti priežastį, iš kurių liga kįla
aiškiai suprasti — reikėjo žmo sodiečių ir miestelėnų nebepildo nesurandančių geresnio darbo,
viršininkų parašais ir antspau
“Tėvynėje” No. 47 ir 48 už
mano ligų pavadina. Vaistai nie t. y. jei inkstai ar oda neveikli
nijai per šimtų su viršumi metų jokių tikybos priedermių. Ko kaip betikslių kovų su Bažny
de.
Delegatai pribuvę seiman
ko negelbsti. Patarkite kas rei pataisyti ir tt. ir tų tik gali at 1913 metus sveikatos skyriuje persirgti bedievybės ir dvasios
čia ir “kandžiojimų” kunigų —
kutinai, privalo turėti su savim,
kie gi vaisiai to visa? Baisus iš
kia daryti.
likti gydytojas, tad velytina laiky- “Lietuvių
Daktarų Draugija klaidžiojimo ligų, kurios pirmuo tvirkimas, net ir vaikų po mo tečiau iš antros pusės matome
savo kuopų ar draugijų manda
Atsakymas: S. M. P. iš Sran- ties vieno ir to paties gydytojaus.
Amerikoje” paduoda viešai pa ju skiepytoju buvo pabaigoje 18 kyklas prasiplatinimas t. v. apa- jau skaitlingas eiles katalikų mo
tus, su parašais valdybos ir antksleivių, pasiryžusių, įėjus į gyve
ton, Pa. Beabejonės tamtos li Iš tamstos laiško matoma, kad
apaudomis.
V. Lapinskas.
tarimų apie plaukų slinkimo su amžiaus prancūzas Voltaire’As ir che’ų (chuliganų), prasigėrimas
dr.
J.
Š.
teisingai
ir
sųžiningai
at

nimą, stoti gintų tikėjimo ir Baž
S. L. R. K. A. prez. ga yra tai “Chrome—Eczema”—
laikymų, tad malonėk perskaityti, su juo t. v. enceklopedistai. Da (Prancūzijoj daugiausiai suvarto nyčios. Dar nesenai beveik kiek
Tos rųšies odos uždegimas apsi sinešė prie tos ligos, tad laikybar, dvidešimtojo amžiaus pra jama alkolinių gėrimų), galop iš
reiškia įvairiais šašais,išbėrimais kies jo ir su atsidavimu pildyk ten rasi plačiau tų klausimų iš džioje, jau drųsiai galima sakyti, sigimimo pavojus (gyventojų vienas liet. stud. grįždavo į Lietu
29. Seimas Susivienijimo L. R. ir tt. Gydimas fabai sunkus ir jo patarimus.
dėstyta.
kad visi tie materijalizmai, pozi- skaičius nebeauga). Paskutinių vą bedieviu; šiandien gi katalikų
studentų kuopas matome Maskvo
Katalikų Amer. prasidės utartaip noriai yra daromos, ypač prieš pat miegų tivizmai ir kiti panašus “izmai”, jų gi laikų išėję aikštėn skanda
BLOGI KŪDIKIO PAPROČIAI.
niko ryta. 9-tą valandų iškilmin
lovon paguldžius tėvų, kurie paprastai neturi lai vedanteji galutinai į bedievybę lai, vagystės ministerių tarpe aiš je, Peterburge, Kijeve, Dorpate,’
(Žiūrėk 15-am Num.)
gomis. Šv. Mišiomis Šv. Juozapo
skaudžiai žmones užvylė: atėmė kiausiai parodė, į ką gali atvesti matome skaitlingas ateitininkų
Bobutė vienų sykį prasitarė, kad jos maža ko bavyties su vaikais dienos metu.
Bažnyčioj kampas Congress avė.,
žmogui idealų, nususino jo dvasių šalį bedieviškoji valdžia ir tvar kuopas visur po gimnazijas, ar
ir John gatvių po mišių visi dele anūkė, vos pusantrų metų turėdama buvo labai
Išbudimas iš miego ir klykimas kūdikio nakties pastūmėjo į nedorybių klanų.
ka. Taigi visoje Prancūzijoje ir progimnazijas, kur tik yra dides
gatai kviečiami pribūti į Šv. Juo įsimylėjusi valgyti žalias bulves ir būdavo įrėplios laiku yra tai sunkiausias daiktas tėvams, kurie vie
Susizgriebė, susiprato žmonija. prasidėjo reakcija prieš bedievy nis skaičius lietuvių moksleivių
zapo parapijinės mokyklos salę, į krautuvę, kur bulvės sudėtos ir ten pasiėmus nok priversti yra norom nenorom savę varginti, bet
Ir kaip visuomet naujų srovę ne bę. Kaip seniau apšviestieji žmo (Iš viso ateitininkų prsikaitoma
kur bus laikųmos seimo sesijos 49 bulvę laižydavo ir grauždavo jų, ir kad niekad nie reikia nepamiršti, kacTkūdikio negalima ir tikėties
ša ir naujų gadynę pradeda mo? nės pirmieji platino bedievybę, jau arti 1000). Jie žada būti ne
ko su ja bloga neatsitiko, nes tai buvęs prigimi
Congress avė. Telegramus laiškus,
pradėti
mokinti ir pratinti megoti ramiai pirma kslus einančioji jaunuomenė
taip dabar tikybinis atgimimas tik gerais lietuviais, bet ir ge
jnešimus ir t .t. 29 seimui siųskite mas; net vienas joa tikras kūdikis tik žalia bulve negu jis yra-mėnesio ar dviejų; tik ir čia turi bū
taip ir dabar. Visose kultūrin ypač žymus inteligentijos tarpe. rais katalikais. Ant savo vėlia
žino adresu Rev. P. Saurusaitis. galima būdavę numalšinti, nubovyti. Vienok toji ti tam tikras saikas, nes nepaėmua ir nepaglamovos jie parašė: tikybų, dorų, mo
gose šalyse mes matome aiškiai
Buvusis radikalų ministeris Po
46 Congress avė.
Waterbury, dukrelė nesulaukus ir 2 metų amžiaus numirė — nėjus visai jauno kūdikio vargiai gali pasitikėti,
grįžimų prie krikščionijos, prie vilas Boncour’as pernai metais kslų Hį^tėvynę. Panašus judėji
Conn. Delegatams apsistojimo, prieš mirtį per ištisų mėnesį vienvaliniai išmezda- kad jis sustotų raudojęs. Tai vienok lengvai duo
Bažnyčios. Ir tas grįžimas ypač taip rašo: “Inteligentijai nebe mas yra ir tarpe Amerikos lietu
Hotelei paimti šie: The Elton, vo su mėšlu kirminus (lizdiuinkus).
dasi pritaikinti senesniems kūdikiams ir tokie sy
apreiškia tarp krikščioniškos stu užtenka ukanuotų siekių. Inteli vių moksleivių. Katalikų mokslei
Paklausta bobutė apie anūkės sveikatų atsakė,
Hotel prie pat Exchange, Place.
kį inpratę miegoti patįs sau vieni — miegos ra
dentijos. Štai keletas faktų, ku gentija yra tikinti, praktikuojan vių sąjunga, kaip praneša jos or
Brangesnis, antras—Hotel Con kad labai pavojingai serga viduriavimu ir, kelių miai ir nevargins tėvų be svarbios priežasties,.
riuos imu iš lietuvių katalikų mo ti, uoliai apvaikščiojazgi bažnyti ganas “Moksleivis” ir čia turi
nectieut ant center str. pigesnis mėnesių reikėjo, kad atgaivinus ir pagydžius jų.
ksleivių organo “Ateities” (N 1, nes šventes. Žymiausieji akade jau 9 kuopas ir priskaito apie
panedėlio vakare 1-mų birželio
Naktinės šmėklos.
čiulpimas pirštuko ar čiulpiko.
150 narių.
1914 m.).
mikai vaikščioja į misijas, skaito
prakalbos dainos ir deklemaeijos,
Motinos dažnai susirūpina, matydamos, kaip kū
Vienas iš ankstybiųjų inpročių yra tai čiulpi
Tečiau ne vien jaunuomenė vi
Pirma studentų krikščionių dideles misijos knygas ir eina prie
utarninko vakarų bus giedama dikis inpranta ūmai nakties laike pabusti iš miego mas nykštuko, ar pirštelio, ar lapelių, ar kokios
sur pakrypo krikščionystės linopera “Palangos Mergelė”, sere ir pradeda klykti lyg kuo isgųzdintas. Gan daž dalies drabužių, o kas blogiausia tai “ “čiulpiko”. kuopelė buvo įsteigta čia, Ameri komunijos su tokiu tikėjimu,
kon. Tikybinį atgijimų matomo
dos vakarų koncertas ir žaislai, nai šis inprotis, jei tjis traukiasi ilgai ir nuolat at
koj — 1858 m. 1905 gi metais kaip jų šveicoriai ir tarnai.”
Kiekvianas čiulpimo inprotis yra ^blogas, bet
visur: išsiplėtojimas ir sustiprėji
ketverge vakare margumynų, sikartodamas gali būti lengvos formos nuomariuė
jau buvo 1275 vietinės kuopos (Revue pratiųue 1 ’apologetiųue
“čiulpikas” yra vienas iš blogiausių ir pavojin
mas katalikiškos spaudos, skait
jmota Išleidimui svečių.
su.
80,729 nariais, visos tos kuo 15, VI, 1913).
(epileptikos) liga; jų iššaukia oentralė nervų si giausių kūdikio sveikatai Specijalistai kūdikių ligų
lingos ir stiprios krikščionių-darNesenai Rene Bazin’as iš Dai
Veikiantis komitetas. Pirminin stema ir tik su pagelba sumaningo gydytojaus ga tvirtina, kad tai tikras faktas, nes čiulpikas iššau pelės susijungusios į vienų di
bininkų, amatninkų, ūkininkų otkas — Pranas Šopis, 63 N. Leo- lima yra pagelbėti. Bet dažniausiai panašius nera kiąs adenoidus ir perkraipiųs-sudarkųs burnos išvai džiulę sąjungų. Tas judėjimas pa lės mokyklos taip atsišaukė į ka
ganizacijos, mokytų vyrų draugi
mumus iššaukia baisus sapnai, netinkamas miegas, zdą per nuolatinį spaudimų—ir iššaukiąs pilviuko skutiniaisiais laikais čia dar žy talikų jaunuomenę: “Taip yrą,
nard str., Waterbury, Conn.
jos, kasmetiniai skaitlingi ir rim
miai išaugo; dabar čia kiekvie krikščioniškas atnaujinimas aiš
kuris paeina iš blogo auklėjimo ir sumanios mo
Sekr. S. Cibulskis, 3 Fenn PI.
ti katalikų suvažiavimai įvairio
skausmų per jnčiulpimų oro ir net padarąs žaiz
Waterbury, Conn. tinos gali būti savaime pataisytas be pagelbos gy das pilviuke per inčiulpimų dulkių, teršėtų dale noje universitatėje yra 500 — kiai jaučiamas, matome galingą, se šalyse, ypač gi nustebinantie
1000 studentų krikščionių, o per tvirtos valios, pilną entuzijazmo
dytojaus.
lių ir neretai visokeriopų ligų antkričių (perų),
ji pasaulį eucharistijos kongre
Svarbiausia, tai surasti ir persitikrinti, ar kū
paskutinius 20 metų 3500 ame rinktinę katalikų kuopų, kuri iki
sai — kuomet šimtai tūkstančių
kurie prilimpa ant “čiulpiko”.
dikio protelis yra suvis sveikas jam išbudus iš
rikiečių išvažiavo į stabmeldžių gilumai atgaivįs visų Franciją”
, DAUG APŽIOSI, MAŽA TEžmonių įvairių luomų, amžiaus,
miego ir ar atmena rytojaus sulaukęs, kas su juo
Tėvai tad, daugiausia atsako už kūdikio ne kraštų, Evangelijos garsintų.
(“Ateitis” N. 3 1914, 116 pusi.). padėjimo — susirenka ir ųusivieNUKĄSI.
buvo nakties laike. Jei atmena, tai nėra taip sun siliaunantį čiulpimo inprotį. Daug kūdikių net.
Anglijos krikščionių studentų Šiais metais 40 politechnikos stu nija garbinime Jėzaus Kristaus,
Kol buvome ramus, tai ramus; ku pagelbėti, tik reikia labai atsargiai sudavadyti
ir po kelių mėnesių mėginimo atpratinti čiulpia sa sąjunga 1905 metais turėjo 5000 dentų laikė mandieruose nakties
Eucharistijoje pasislėpusio — vi
bet kai sukrutome, tai tik laiky- visus jo prietikius. Motina privalo surasti, ar kū vo pirštelius. Vienatinis būdas atpratinti, tai su
narių.
Vokietijoje krikščionįs sargybų prie šv. Sakramento ba sa tai aiškiai liudija, kad pasaulis
kies. Įvairus sumanymai kaip iš dikis kvėpuoja per nosytes, ar per burnikę. Jei rišti kūdikio rankutes, ar uždėti pirštinaites, ar
studentai turi savo organizacijas zilikoje ant Montmartre’o ir 130 pasilgo Dievo, kurį buvo užmir
Tankovės beriasi. Bene daugiausiai per burnikę, tai gal turi taip vadinamus adenoidus, padaryti berankovių ilgus marškinėlius. Kūdikiai
15 universitačių ir politechnikos studentų priėjo kartu didžiajame šęs, kad vėl grįžta prie Gyvybės
jų prirašė p. F-as. Ir reikia pri arba angimus mėsos prie nosies skylučių, giliai už
pripratinti miegoti tyrame atvirame ore ir kūdikiai institutų. 1895 m. buvo įsteigtos ketverge Paryžiuje — prie Šv.
ir Meilės šaltinio.
•pažinti, kad visi tie sumanymai gomurio ir nedaleidžia liuosai orui per nosis inplau- gerai maitinami — nejaučia labai reikalo prie le
krikščionių studentų draugijos Komunijos.
Kaip gi atsilieps į tai mūsų jau
yra geri ir gan intikinantieji. Tik kti ir išplaukti ir tokiuo būdu kūdikis laike miego pinimo, kuris veda juos prie noro čiulpti.
Danijoj, Norvegijoj ir "ŽuvėdiSeminarijosna stoja daugelis
nuomenė, atskirta nuo tėvynės, li
p. F-as užmiršo vienų svarbų da pradeda lyg dusti, tada jis vartosi, tai spardosi ir
Pageidimas išdykimo yra tai svarbiausia prie joj, 1896 m. pietinėje Amerikoje, inžinierių, advokatų, daktarų, kimo banga atnešta į tolimų sve
lykų, būtent kad gyvenimas ne žinoma staiga pabunda.
aficierių.
1900 m. Holandijoj.
timų kraštą? «■
mėgsta šokti kazoko, o eina pir
Kita priežastis yra tai nelemtas inprotis supti žastis didžiausių ir blogiausi; inpročių, nes kompe450
augštųjų
mokyklų
profeso

Prancūzijoj
14
universitačių
Prieš 20 suviršum metų dakta
myn ispalengva. Senos
formos, kūdikį laike jo miego. Daug gydytojų tam inpro- tentiški tėmytojai sako mums, kad kūdikiai, kurie
yra panašios krikščionių studen rių katalikų yra susijungę į savo ras Šliupas paleido čia mūsų tar
papročiai nyksta tik tuomet, ka čiui nelabai prieštarauja, nes supimas yra tas, kaip ueperstoja čiulpę, vėlesniame laike pasidaro patsąjungų.
tų kuopelės.
pe obalsį: šalin nuo Dievo, nuo
da žmonės aiškiai supranta jų supimas laivo ant jūrių; bet ar tas supimas yra žagiai.
Tas moksleivijos judėjimas pa
Paklausykime liudijimo Franci- Bažnyčios! Lietuviai tik tuomet
O vienok kaip mažai randasi gydytojų, kurie
nenaudingumą. Bet prie to priei lygiai nesmagus ir nesveikas, tai dar negalima tikrai
siekė ir Rytų šalis. 1895 metais jos socijalistų, kurių negalėtume būsią laimingi, kai pasiliuosnosių
nama ne staigiai.
Tikime, kad pasakyti, bet drųsiai galima tvirtinti, kad supimas net ir savo locnų kūdikių nepermato. Vienų sy
jau
matome krikščionių studen intarti dideliame prielankume ka nuo tikybos prietarų. Per 20 me
-viskas eina geryn, kad žmonijos arba bereikalingas nešiojimas kūdikio ant rankų kį buvo atkreipta gydytojaus atyda į jo kūdikį,
tų ir pats d-ras Šliupas ir dau
žaizdos gįja, bet skaudžiai kly daro kūdikį labai nepageidaujamų inprotį, nes kuris jau turėjo apie 4 metus, kad jis su tokiuo tų sąjungas Australijoje, Indijo talikybei.
Socijalistas Sembot rašo: “Ti- gelis jo pasekėjų tuos obalsius
stų tasai, kursai norėtų išsykio kūdikis per ilgų laikų neingija manymo (suprati užsidegimu noro atsisėda minkštai ant kėdės ir je,, Japonijoje ir net Kynuose.
Gydytojas atsakė: “Neturiu Japonijoj yra dabar arti 100 stu kėjimiški jasmai randa sau vietos
-visus blogumus pašalinti ir ligas mo), kad jis yra neprigulminga esybė ir kaip tik jį čiulpė savo nykštelį.
(Seka ant 6-to pusi.)
panaikinti.
paguldo arba pelieka vienų sau, tai atsiranda pas tiek tvirtos širdies atpratinti jo nuo taip blogo dentų krikščionių draugijų dau poetų tarpe ir naujuose literatū
giau kaip su 2000 narių. Tiek
Lygiai tas pats ir su mūsų su- jį baimės jausmas. Taigi labai svarbu motinai Jn- inpročio, — nes mano mažutėlis, matyt, labai yra
pat studentų ir studenčių priskai
aivienijimu. Be abejo, mes atsi- pratinti kūdikį iš pat pirmųjų jo gyvenimo dienų tuo patenkintas, vienok aš tikiu, kad jis nuo to to ir Kynų krikščionių studentų
— užmigti vienam, o ne ant rankų motinos, nes inpročio vis dėlto pasilinosuos
1 ik ome ir daug mums reikia savo
Tėmytojaa, kuris šitų patėmijimų buvo pada sąjunga. Vienas Europietis, ap
uusivienijimo trūkumų pįataisy- kūdikiai, kurie yra per daug glamonėjami ir nuolat
lankęs Kynus, rašo, jog didžiau
ti. Bet nemanykime, kad visa, ko imami ant rankų, kaip tik pravirksta, arba supami ręs permatė, kad tas kūdikis privalėtų ieškoti žai
siose salėse negalėję sutilpti stu
mums trūksta, per vienus metus arba saugojami lopšyje, kol neužmiega—tokie re smių Jaugiant inkamų jo amžiui, kaip tai užsiim
dentai, norintieji klausyti paskai
ti paveikslėliais, pasakaitėmis, bėgioti su savo šu
mgytuma. Aš sakyčiau, kad jeigu tai kada gerai miega
tų
apie krikščionystę. Kai-ku
Kariais išbudimas staiga su išgąsčiu ii miego nyčiu, vienok jie visa to išsižadėdavo dėl čiulpimo
Šiemet įvestume naujų skyrių
riuose
miestuose, net reikėję sta
gali pasidaryti inpročių vėlesniuose meluose kū nykštelio. Tai buvo tikras tėmytojaus išvedimas,
Šelpimo ligoje, taip-pat jeigu, ge
tyti tam tikri namai iš bambuko.
riau sutvarkę apsaugos
mokes dikio amžiaus (apie 4 ar 5 m.) ir net vėlesniame jog kūdikis iš tokio biauraus inpročio nebus per
laike; tai esti dėl įsikerėjusios atminties globos laužtas nebus įstatytas į sveikesnes ir geresnes Užvis sunkiausia esą prikalbėti,
nius, įregistruotume visose vab
ydant skirstytus**)). Net Indijoj
stijose
susivienijimo čarterį — jausmo, kada motinos rankos visada būdavo ap žaismes, kad dar nesulaukęs 8 ar 9 metų amžiaus
yra
krikščionių studentų sąjun
link
jį.
Staigus
išbudimas
iš
miego,
gali
būti
iš

tai jau pilnai šiems metams refor
pasidarys patžagys, o tas jau jį pražudys. Ir išga,
turinti
arti 5000 narių, kurių
šauktas ar tai blogo virškinimo, ar troškaus oro tikrųjų taip ir atsitiko.
mų užtektų. Na, o jeigu dar Sei
ketvirta dalis yra moterįs. Aus
kambaryje, ar adenoidų: nubudęs tuoj jaučia bai
mas surizikuotų nusamdyti bent
Jei tėvai galėtų atsilankyti bepročių prie tralijoj su Naujaja Zelandija pu
ŠIFKORTES ant Expresinių ir pačtavų laivų už kom
mę, kada prie savęs neranda ir nejaučia globos.
vienų žmogų susivienijimui, kurs
panijos prekes. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
glaudon
ir
pamatyti
savomis
akimis,
kaip
augansė visų studentijos, t. y. apie 3000
Ir tik šita dažniauaiai ir yra vienatinė prie
jam vienam tik dirbtų — tai jau
rengiame
pašportus liuoso parėjimo per rubežių.
tieji kūdikiai ir senesni žmonės čiulpia savo nyk esą krikščionįs.
net, ir per daug būtų padaryta. O žastis kūdikio klyksmo, išbundant iš miego, nes
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
Nepersenai įsteigtoji pasaulinė
kaip kūdikis pajaučia, kad prie jo kas nors yra — štiš, ar kamščius arba kandžioja savo rankas arba
sas daiis svieto.
spie kokius ten naujus mėneaipasižiūrėtų
į
jų
plaukus,
arba
kokių
dalį
drabu
jis ir vėl užmiega.
studentų krikščionių draugija su
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų
mokesnins sekr. išlaikymui, apie
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!
• Sąlygos, neatbūtinai reikalingos ramiam geram žiu, arba kaip čiulpia kokį skudurų, ar tai kokį vienija visas (600) krikščionių
rinkinių valdybos nominacijos ke
miegui visuose atsitikimuose, bet ypatingai kūdi mažų daiktelį ir patėmytų jų būdų ir žviegimų iš stud. sąjungas, kurioje yra dau
Už sudėtus pinigus mokame 3 nuošimtį ant me
liu ir kitus tam panašius sumany
tų. Dėk savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę
kiams, kurie turi inprotį, yra tokios: lengvas maistas pykčio, kad nuo jų šias uŽganėdijimo priemones giau 200 tūkstančių narių, tame
mus — šios vasaros seime verčiau
duodame dykai.
prieš einant gulti ir tykios miego valandos. — Su atimi, ir jei tėvai žinotų, kų ligonių globėjas žino, skaičiuje 40,000 studenčių.
nei užsiminti neužsiminkime. Jei
rv PEOPLES STOCK YARDS
judinančios jausmus pasakos, ypatingai pasakos kaip yra beveik negalimas daiktas sulaikyti jų
Svarbiausias tikslas šios sąjun
gu tai pasirodys tikrai reikalinga,
b—
su laukiniais žvėrimis, senomis raganomis, bai nuo patžagystės, tai tada tik tėvai galėtų sau įsi gos, tai 1) vienyti visas sąjun
STATE
BANK
tai mea, kad ir kiek vėliau, prie
dyklėmis, — tik tik per nago juodimų išsigelbėji vaizdinti, kad kūdikis, kuris inpuola tokion blogon gas ir užmegsti artimesnius ryriša to prieisime. Tik nenorėki
Ashland Ave~ kerte 47-tos Gatves, Chicago, III.
mas nuo pavojaus — neturi būti pasakojamos kū čiulpimo inprotin, lieka gyvuliškame stovyje išsi
Po vaidila Suvienytų Valstijų
me, pataisyti visa ko iškarto, nes
dikiams, taip-pat turi būti sustabdytos tokios prie vystymo ir kad toks inprotis didelę intekmę turės
•) Žiūrėk “Draugo” 16 N.
Seniausia, Didžiausia ir Geriausia Banka
kai per daug apžioti, tai maža monės kaip tai — traukimas, kutenimas, juokinijo protiškam išsitobulinime.
, i
**) “Ateitis” sausio 1914 — 28
Vakarus nuo 5tock Yards
ten u kusi.
Prityrus.
mas ir tam panašios netinkamos žaismės, kurios
(Toliau bua)
pusi.
Viri Penkių miltonų turto

S. L R. K. A, REIKALAI.

Sveikatos Skyrius,

A. Z. iš Shaft, Pų.
rašo: Malonėsite paaiškinti ar
yra vaistai, kurie galėtų ataugin
ti nualinkusius plaukus. Aš esu
22 metų vyras ir beveik plikas.

© MOŠŲ JAUNIMAS. ©
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Balandžio (April) 30, 1914

DRAUGAS
balandžio. Taigi kuomet, “Lietu
voje” buvo išspaudinta korespon
dencija, uei kun. Krušas, nei “Vy
čių” draugija
jokio sumanymo
dėl to dalyko niekur nebuvo iš
kėlę.
Iš visa to matyti, kad “Lietu
vos” korespondentui, paskelbu
siam tas neteisingas žinias, truko
geros valios.
Vytis.

1

monologai, o ant galo buvo iš Sulyg p. V. išvedžiojimų, tik skerdyklose. Materiališkas stovia
pildyta keli numeriai sporto. Pu ras poetą tautoje yra brangiau nėra praščiausia, kad ne parazi
- u
vykino gyveuiman gyvu ir spaublikos buvo labai daug, užsilaikė sias žmogus. “Visas mūsų gyve- tas — alkolis, kuris svečiuojasi
~r “A
dintu žodžiu. Kokios gi to dar
pavyzdingai. Už gerą vaidinimą nicas nėra niekeno taip veda tarpe lietuvių,—neįleidžia švaros
bo pasekmės! Gi tos, kad ke-*
publikų artistus apdovanojo gau mas ir lydžiams augštyn ir ke ir tvarkos mūsiškių gyveuiman.
liems tūkstančiams lietuvių iš
siais aplodismentais. Iš to gali liamas iš kasdieninių rūpesnių, Sugrįžęs iš darbo darbininkas, tik
plėštas tikėjimas ir tuo jie pa
ma spręsti, kad gerbiamoji vi sunkenybių, kaip poetų žodžių ir ir džiaugiasi atsisėdęs prie “pė*daryti nelaimingais; kad dešim
suomenė prijaučia krutančiam paveikslu”.. Kad čia visa tiesa ės” su alumi, ir taip apsirūpin
tis tūkstančių lietuvių, išstumti
jaunimui; jų organizacijai “Vy apie poetas pasakyta, tai ir mes damas diena po dienai lydi savo
iš dvasios lygsvaros, dairosi svy
čiams” ir padeda žengti pirmyn. gerai suprantame. Poetos — tai gyvenimą; nieko negalvodamas
ruodami ir nežino kur eiti, nes at
✓
vf!
“Vyčiai” gi matydami visuome angeliai danguje. Jų dvasios gy apie ateitį — nepasistengė pažinti
kakli agitacija prieš Bažnyčią su
Roseland, III.
nės užuojautą, iš savo pnsės pa- venimą stebuklingais balsainais plačiau gyvenimo, politikos, kad
mažino juose tikėjimą į krikščio
Gegužės
3
d.
vietinė
“
Lietuvos
rodįs, kad jie to užsitarnaują, ir pripildo, lig “anos' lietuviškos patapus šios šalies piliečiu užimti
/
nystę ; kad suardyta lietuvių vie
kaip tarpe kitų prideramą vietą, žo
Vyčių” kuopa, paminėjimui 10 pasistengs kuodaugiausiai dar dainos kada, “Akordai
nybė ir jie sukasi čia kaip už
ni. spaudos sukaktuvių rengia va-! buoties, kad būti naudingais vi kvapsniai žolynų, pinas į vai- džiu sakant, tautos darbininkams,
burtame rate, negalėdami ap
nyką kįla... Juos pasitinka iš negreit pasiliuosuos rankos nuo
karą su programa, p. K. Strumi suonienei ir tautai.
čiuopti vienatiniai tikrų svtųžvaigždynų, spindulių stygos ir darbo ligi mūsų liaudis nebus
los svetainėje, kampas 107 gatv.
BĮ. Kadagutis.
kos pažangos pamatų; kad įsiga
prabyla!...”
prirengta į bendrą kelionę prie
lėjo pas mus kerštą ir neapykan ir Indiana avė. Pradžia 7 vai
šviesesnio
gyvenimo su pažangią
vak. Programas bus sekančiai iš
Palaiminti poetai! Daug nuo
tą platinanti geltonoji spauda,
Š/sŽiž/'i
ja
žmonija.
Mat.
pildomas : 1. kalbės A. Aleksan
jų yra reikalaujama ir daug jie
Naujos Knygos.
kad priviso šakininkų būriai, da
dravičius, 2. deki. J. Kačinskas,
mums gali duoti. Žmogaus siela
“Vairas”: literatūros, dailės,
rantieji gėda mūsų tautai akyse
išmintis, Balandžio 24 d. “Aušros” sve
kitų tautų ‘(Šakė’ turi 159 agen “Beraštis” — Jakšto. 3. L. Rim mokslo, vissuomenės ir politikos yra begalinė. Turtai,
kevičiūtė skambins ant piano
jaunystė ir kiti gyvenimo sal tainėje, buvo Chicagos lietuvių
laikraštis. M. Kuktos spaustuvė,
tūras ir yra vienu iš labiausiai
draugijų sąjungos atstovų susi
“Turkish Rondo” A. Dana’s. 4.
Vilniuje. No. 4, vasario 20 d., dumynai nesulyginamai ' maža rinkimas. Susirinkime pasirodė,
prasiplatinusių leidinių); kad vi
Kalbės Dr. A. K. Rutkauskas, 5.
turi vertę, pakėlimui^ žmogaus
si girtuokliai, ištvirkėliai, nuo Mergaitės chorui padedant vai 1914. Kaina metams: Rusijoje 6
sielos, palyginus su keliais drau cad sąjungos siek tiek darbuoja
pačių pabėgėliai, degenaratai ran
r., užsieniuose 8 r.
dins pantomimą, 6. vaikai deklegiškos minties poetos ištartais žo masi. Jų darbai padalinti į keSkaitydami vyskupo Ant Bada paramą savo darbams ir nesi muos “Draugams ir draugėms”,
tečiaus
džiais! Tiesa, ne daug ant žemės etą komisijų, kurios
Šilelį”,
duoda išvilioti iš girtybės ir pa 7. Ig. Ivanauskas grieš ant smui- ranauskio “Anykščių
menkai
ką
nuveikė.
Padidini

tėra tokių genijų, kurie patįs ra
leistuvystės urvų. Štai kiek pelnė kos ištraukas iš Rigolleto, G. Ver randame sekantį gražų Lietuvos
mumo nesuradę, kitiems palai mui iždo, padaryti aukotojams
lietuviai, platindami ar palaiky di, 8. kalbės kun. P. Kemėšis, 9. baravyko aprašymą:
minimą neša. Bet visgi jų yra. saliūdijimni, kurie bus duodami
dami d-ro Šliupo obalsius. Tad ar
“E, iš visų viresnis auga ba
O. Klimavičiūtė “Leiskit į Tėvy
Gera, kad nors vienas iš milijo ciekvienam aukavusiam paskir
nebus jau gana tos skaudžios pa nę” A. Pociaus ir Barkarolle — ravykas.
nų moka kentėti. V. Vidunas to tą pinigų sumą. Buvo norėta pa
inokos?- Ar neatėjo laikas sviesti C. Gounodo, 10. Choras dainuos
Valig dainuškos
žodžių — pas mus nemato. Jis apsižvelgia daryti tam tikrus ženklelius pa
į šalį tuos obalsius, atsisukti nuo a) Jau slavai sukilo, Sosnausko, “grybų pulkauninkas”.
mūsų poetų — rašytojų eilėje, našius į L. R. Kat. Federaeijoa
jų su paniekinimu ir grįžti prie b) “Žaliuok rūtelė, žaliuok” S.
Platus, storas, pasputės, lig bet... didžių poetų — rašytojų ‘Tautos ženklelius”, bet snma^To, Kurs pasakė apie Savę: “Aš Šimkaus, c) “Kur bėga Šešupė” tartum užklotas.
nei vieno neranda. Tik noriu — nymas atmestas. Iš svarbiausių^
esu kelias, tiesa ir gyvenimas”. Sosnausko.
Ant kieto, drūto koto bliūdas sako jis — “kad tariamieji ra dalykų pakol kas, reikia paskai
Kristus laukia mūsų, o Jojo vie Įžanga visiems dykai.
palivotas”.
D.
šytojai ir poetai numanytų, jog tyti užmanymą iškilmingai ap
tininkas,
Rymo
senelis,
šaukia
į
Kas čia Baranauskio yra pasa į juos žiūrima su klausimais. Ar vaikščioti 10 metų spaudos su— Kazy, delko tu niekad neat lose reikalinga sakė. Šakė tai
mus: “viską atnaujinkime Kris
kyta apie baravyką, palyginus jie yra tie kultūros augintojai! (aktuvės, kurios atsibus gegužio
eini ant mūsų surengtų prakal ūkiškas įrankis.
MONTELLO, MASS.
jį su kitais šilelyje
esančiais Ar jie turi ir tiesas bei pavadi 10 d. 7 vai. vakare White Marle
bų! Gal tu dar nežinai, kaip soci — Kaip matau, tai tu, Kazy, tuje”.
Pirmoji
“
Vyčių
”
kuopa
pa

Tadgi
kas
gyvas
—
atgal
prie
grybais, — mes tą patį galime nimo tarti į žmonės!” Kaip skai Sąuare svetainėje. Iškilmėje da
jalistai kovoja už darbininkų bū visai neapsišvietęs žmogus. Ne
rengė Montelloj tautišką apvai- pritaikinti ir prie
nepersenai tytojas matai čia be muzikos yra lyvaus keletas žymesnių Chica
vį. Juk neužilgo susilauksime ro žinai nei kas yra socijalistų laik Kristaus, prie Jojo Bažnyčios!
jaus aut žemės. Nereiks nieko raščiai, Yra dar “Kova”, “Ke Tai pirmoji tiesa, kurią turime kščiojimą 20 d. balandžio. Pro pradėjusio eiti “Vairo” mūsų šokama. Jei mes neturime savų gos kalbėtojų
ir dainininkų.
dižbti, o vien tik gersim, valgy leivis”, “Dilgelės” ir dar kito aiškiai suprasti ir giliai į širdį įsi gramas buvo platus ir, reikia laikraštyjos tarpe. Ištikrųjų, jis jų tikrų poetų — rašytojų, tad Įžanga visiems dykai. Linkėti
puikiai. šiandieniniame mūsų gyvenime
ki, kurių nei įvardint nebegaliu. dėti, kuomet ieškome kultūros pripažinti, išpildytas
sim ir po teatrus lankysimes.
kam čia reikia taip garsiai šoki na, kad kuodaugiausiai žmonių
darbui
ir
tautos
pažangai
pama

Apeigos prasidėjo apie 3 vai. po labai, daug reiškia; iš vienos pu
— Jau tu čia, Kaulai, nukalbė — Keistais vardais krikštyja
nėti! O jei jų turime, tad kodėl susirinktų. Susirinkime dalyvavo
savus laikraščius. to; tai pirmasis ir svarbiausis pietų tautos hymnu, kurį padai sės, mus supažindina su dabar- jie negali būti tie kultūros au beveik visi sąjungos atstovai.
jai. Argi gėrimas ir valgis pats socijąlistai
per save pasidarys! Turės gkkas Saugokis, Ratilai, kad tavęs ne mūsų tautos ramstis. Apie antrą navo v-ietos choras, p.-V. Juškai tinia Lietuvos dvasia, iš antros gintojai bei mūsų rytojaus pra
Buvęs.
nors juos padirbti, kaip ir tavo pakrikštytų kokiu Bomba, nes jį — tėvynės meilę — kitame nu vadovaujant. Pirmasis kalbėto — perstato tikroje šviesoje visas našai? Tik reikia jų ieškoti. Jie
- - - - - - - - - - Ameryje.
'
jas, vietos klebonas kun. K. Urba mūsų inteligentijos tvirčiausias yra. Ir saulė nuo tolo atrodo maža.
šį užvalkalą kas nors padirbo. O 4»rie bombų ir valdžia kimba.
Dramos Draugija, Nedėlios va*
navičius, trumpai išdėstė Lietu spėkas, atkreipdamas
tuo jųjų Tūli stegauja sakydami. tai esan kare, gegužės 3 d. Šv. Jurgis
.tu sakai, kad nieko nereiks dirb — Matyties, visai nesupranti
“VYČIAI.”
vos istoriją, pažymėdamas kro- sielos mintį į tuos dvasios rei
socijalistų
getadėjingumo. Jie
ti•
ti tiesa. Mūsų uždavinys yra pa svetainėje vaidins “Užburti Tūp
Apveizdos
Dievo
parapijoje
nologiškai visus Lietuvos kuni kalus, kurie, pasak paties “Vai našias nuomones sugriauti. Bet tai”.
— Kad tu, Kazy, ateitiyn ant nesigaili nei Sveikatos, nei laiko
r
gyvenimo būkime ir atsargus. Dūmai reiš
mūsų prakalbų, tai tada supras by tik darbo žmonėms išrodyti, naujai įsteigtoji “Vyčių” kuo gaikščius nuo Rimgaudo iki Vy ro“, yra pati mūsų
tum, kaip tas viskas įvyks. Juk kaip reikia kovoti prieš nesusi pa turėjo visuotiną susirinkimą tautui. Jam pabaigus, “Vyčių” svarbumą. Tad sveikiname “Vai kia ugnį. Užuot sapnavę apie Nedėl. 3. geg. Šv. Kryžiaus pn*
krautuvės pilnos visokių garybių, pratėlius ir išnaudotojus. O tu 23 bai., per kurį dar prisirašė 15 pirmininkas p. J. J. Ramanau rą” poetos žodžiai: “Dabar jau svetimus vėjus — vėjus, kurių rapijoj prasidės 40 vai. atlaidai.
naujų narių; tai dabar mūsų kuo skas, Bostono kolegijos mokinys, Lietuva per amžius ištvers!”
o ir kapitalo daug yra. Mūsų kal dar pajuokti kėsinėsi.
paputimai šiandien mūsų dva
Bet kągi kritika sako apie tai! siai dar yra dideliai pavojingi, Geg. 17, Šv. Jurgio par. sva»
bėtojai sako, kad net perviršis.
— Juk tikrai galima nusiste pa susideda iš 128 narių. Vakare, deklemavo eiles: “‘Mylėk, lietu
Tik tu pamąstyk, kada paskleis bėti ir juokties pirmą syk tokius pradžioje gerb. K. Pakštas gra vi, tą brangią že*ę”. Antras “Lietuva”, kiek pamenu, pirmu kvėpuokime J savaisiais zefirais. tainėje S.L.R.K.M.A. turės va*
tuos milijonus!
keistus vardus išgirdus. O apie žiai kalbėjo apie skaitymą kalbėjo klierikas F. J. Juškai tinį “Vairo” numerį, labai švel Ateitis ir mūsų nepamirs. Sau karą su programų, kuris bus ga*
knygų ir laikraščių. Per mi tis apie šv. Kazimiero gyveni niai pačiupinėjo. Gal jinai ta
— Negaliu gerai suprasti to ta jūsų didvyrių darbavimąsi, tik
lė teka dėl visų ir gėlės nei vie na platus ir indomus. Apie
mą.
Po
jo
kąlbos
dainavo
p.
nėtą
susirinkimą
buvo
duoti
nau

me
ir
turėjo
gerą
raciją
pavar

vo poanųtvimo. Turbūt ir tie jūsų tau reikia apsidairyti, .o tada
nam nepavydžia savo skanaus vakarą plačiau pranešime vėliau.
pirštinėles kvapo. Tik apsidairykime. Pava
kalbėtojai tiek tesupranta, kiek aiškiai pamatytum, kaip jie iš ji įnešimai, kurie vienbalsiai tapo .Juškos shoras. Trečiasis kalbė toti savo minkštas
priimti: 1) Įsteigti Vyčių kny tojas, kun. T. Žilinskas,, Bostono Aš ketinu truputėlį su ketvirtuo
ir sveikas pats. Kaip gi bus tada, jūsų sunkiai uždirbtų centų gy
saris. Visur gražu ir dėka, dėka Chicagos Grand operos kompa
vena, nelyginant, kaip kapita gyną kuriam gerbiamasis klebo klebonas, kalbėjo apie Lietuvos ju minėto svečio numeriu pa tiems, per kurių dvasią tėvynės nija panešusi apie šešias dešimt
kaip tas viskas išsibaigs!
nas kun. M. Krušas
paaukojo atgimimą 1904—1905 metais. Nu
tūkstančių dolerių nuostolių. Di
-r- Kad tu mat, Kazy, neini ant listai. Tik pamąstyk, iš kur gi $100.00; už tokią gausią dovaną rodė, kad maskoliai neleisdami sidunduliuoti.
naktis išaušo!!
Taigi, palikdami ciecoriui, kas
socijalistų, prakalbų nei jų laik jie nieko nedirbdami ir nieko ne mes Vyčiai tariame ačiū. Toliau mums spaudos ir mokindami mū
Kun D-ras Steponavičius, savo deli nuostoliai buvę Vakarinėja
yra
ciesoriaus
ir
mes
pradėsimę
žinodami
gali
daryti
puikų
pragy

raščių neskaitai, tai ir nežinai.
rašte: ‘ ‘ Eksperimentalinė psicho Amerikos dalyje, ypatingai San
nutarta išrašyti laikraščiai, kaip sų jaunuomenę iškraipytų apie nuo galo.
venimą!
Jeigu
turėtų
didesnį
Tada nebus nei kunigų, nei baž
logija bei pedagogika”, kalba Francisco, Cal. Neuždirbta nei
iš Amerikos, taip ir iš Lietuvos: tikybą faktų, užmezgė, bedievy
Pirmučiausia puola į akį
Chicagoje, nes nors ir daug žmo
nyčių, nes socijalizmas tą viską dalykų supratimą, tai tokių įran
“Draugas,” “Moksleivis”, “Tar bės pradžią mūsų inteligentijoj. “Vairo” gražios iliustracijos apie žmogaus, ypač mažų vaikų nių lankėsi, daugiau neg kitai*
kių,
kaip
šakė
nevartotų.
Nebe
išnaikins. Per tai nebus tiek daug
vidujinį
Gyvenimą.
Ištisas
Po kun. Žilinsko kalbos p-lės
ka” iš Amerikos;> “Ateitis”,
išlaidų, o ant tų pinigų, ką atliks ta gadynė su tokiais įnagiais ko ‘‘Pavasaris,” “Šaltinis,” “Gar O. Kašėtaitė ir L. Tamulevičiū (paveikslai). Deja, tas dalykas straipsnis
gražiai 'parašytas. metais, bet mažiau vakarų tegiepas mus iki šiol nedaug atydos
nuo bažnyčių ir kunigų užlaiky voti. Tau atrodo, kad tokie did nys” iš Lietuvos, Amerikos Lie
tė gražiai padeklemavo dialogą: į savę teatkreipdavo. Kartais, Kalba taisykliška, langvį. Lin dota.
mo, vis bus galima ilgiau pragy vyriai šakėmis apsiginklavę, tai tuvių — Katalikų
Prie nuostolių prisidėję intailaikraštis “poezija ir proza”. Toliau p. S. kad ir galėdavome susitikti su ketina ir mūsų pedagogams j
venti. Kunigai gi turės dirbti to jau ir milžinai.
simas
brangių scenerijų ir ko
“Draugas’.’ paimtas už kuopos or Bugnavičius iš Lewiston, Me. kar lietuviškais “iliustruotais” laik pasiskaityti.
•
—
Matai,
kaip
nieko
nesu

kius pat darbus, kaip kad mes
,
Ant puslapių, 21 — 3, randame stiumų. „
pranti, o vis užtai, kad neskai ganą. Nutarta taip-pat instei^ti štoj kalboj ragino jaunimą vie- raščiais, tečiaus nevisuomet skai apie kelioliką trumpų žinučių ir
dabar dirbam.
bufetas be svaiginamųjų gėrimų, nyties, mylėti tikybą ir tautą ir tytojui pasisekdavo atspėti, ką
— Kiek jau čia tų kunigų yra tai socijalistų laikraščių. Paskai
kuris tarnaus mums netik mūsų mesti tarnauti sukvailintiems viena bei kita “iliustracija” reiš iš mūsų kultūros gyvenimo, kaip
JUOKAI.
kad jie galėtų uždirbti milijo tytum “Šakės”, tai aiškiai pama
internacijonalams, arba teisin kia. Jau yra buvę mūsų laikraš antai, apie draugijas, koopera
surengtuose
vakaruose,
bet
ir
vi

Aptiekorius, duodamas žmogui
nams žmonių. Bet kaip gi bus ta- tytum iš kur mes paeinam. Juk
suotinuose susirinkimuose. Progai giau pasakius cicilikams. Kun. tijoje ir tokių atsitikimų, kuo cijas, mokyklas ir t. t. Tame pa bonkelę vaistų, sako: — Prie!
da, kaip kunigai su kapitalistais' mūsų protėviais-buvo beždžionės!
čiame skyriuje matome šį-tą pa duodant
atsitikus, gal neprošalį būtų ati J. J. Jakaitis, AVorcesterio kle met gražiausi dailės
gerai papurtink. —»
piešiniai
išmirs!
— “Šakė” ir beždžionės! Tie taisius
minėtą ir apie Amerikos lietuvių Žmogus, parėjęs su vaistais na*
tas klaidas, kurių patėmi- bonas, gražioj, turiningoj kalboj, iliustracijose”
apsireikšdavo
- Aš nesakau, Kazy, kad tik 8* 8akant- ūkininkai juk netoli jome “Lietuvos” 16 No. Viso kas
atsitikimus mo, kad ims purtinti sergančių
skatino
montelliečius
prie
blai

panašus
nei
į
varną,
nei į gegu tarpe svarbesnius
jie vieni dirbs — visi po biskį beždžionių ir stovi — kultūrin buvo rašyta neminėsiu tik tą kas vybės, kuri čia būtų labai, labai
Geistina,
kad
“
Vairas
” nors ir savo pačią! Toji sukliko nesavo
tę. Žinoma, čia nevieta apie tai
gumo
ir
išsilavinimo
žvilgsniu.
dirbs. Bet užtai kiekvienas bus
daugiausia metasi į akį. Štai reikalinga, kad jau sykį padarius kalbėti. Gana bus pasakius, jog toli gyvendamas, pasistengtų balsui Subėgo kaimynės ir ėmd
laisvas; ką norės, tą ir dirbs. Ne-Į Bet tu>. Kaulai, nemanyk, kad ką rašo: “Ratelis (suprask “Vy
galą Ragučio viešpatavimui. Jo panašios dargones mūsų laikraš- kiek galint., .-iškiai ir teisingai saukti:
bus nei viršininkų — visi bus ly- Jau v*8^ k^i Dievo sutvėrimai čių”. V.) susideda labiausei iš
kalbai pasibaigus p, V. Juška ir tyjoje dažnai atsikartodavo, o informacijas nuo mūsų aplaikyti
— Del Dievo švento, ką darai f f
gus ir laisvi.
stovėtų taip žemai, kaip šakininjaunimo”. “Vedę žmonės galė p. M. Raipaitė palinksmino pu iš dalies, kai-kurie laikraščiai tokiuo būdu Lietuva tikrai žino Sergančią moteriškę krato! Kaa
tų, kad jos vaikai ir už jūrių ma
— Tas viskas puiku tik svajo- & ‘
.
. .
tau pasidarė? Juk taip tu ją n»y*
dar ir šiandien tą patį tebeprak
— Nieko su tavim rimto ne- sią priklausyti bet balso neturė bliką puikiu duetu.
rių
gyvendami
nesnaudžia.
nėse. Bet laisvu būdamas
argi
Įėjai.
gali pašnekėti. Gal nematai, kas sią, nariai neturėsią tiesos bū Prie progos, mažos mergaitės, tikuoja. Tai šventvagiškas dai
Statkiu.
panorės kas leisties į pavojingas
ti
ant
kvatieros
pas
laisvamanius,
p.
Juškienei
vadovaujant,
gražiai
— Tai kam man aptiekorius lie-»
lės
profanavimas!
“
Vairas
”
,
miestuose dedasi. Ve, aną dieną
* kasyklas anglio kasti, kada tuo
o
jeigut
tokius
susektų
tai
būsią
po
salę
vaikštinėjosi.
Reikia
ste

pė gerai papurtinti? — nusimi*
kaip matyti, gerai supranta tikro
“Laisvė/’ taip gražiai aprašė,
tarpu kitas, jam lygus, gali užim
iš
ratelio
išmesti.
Pareitą
nedėl
bėties,
iš
kur
tose
mažose
galvunęs
tarė vyriškis.
sios
dailės
vertę
ir
moka
apibranCHICAGOJE.
kaip New Yorke bedarbių būrys
ti kur nors puikią vietą. Juk ne
dienį
turėta
jau
ir
pirmas
baliu

kėse
atsirado
tiek
atminties,
kad
ginti
savo
skaitytojų
estetišką

(Pradžia ant 3-čio pusi.)
ėjo į katalikų bažnyčią pernak
labai kas norės iš meilės prie gekas
bažnytinėj
svetainėj.
Nekunesusimaišius
tokiose
painiose
Moteriškė nuėjo pas dantistę,
jį
skonį,
todėl
ir
jame
randamoe
votų. O kunigas paėmė ir išvyjo.
Town of Lake miesto dalyje
radėjingo socijalizmo dirbti fa Tai tau ir užuojauta!
rie sakų, kad tokis baliukas galėjo vaikštinėjimo figuruose.
Bet ilugtracijos yra gyvos, gražios Davis Square salėse yra valdiš kuris išrado reikalinga ištraukti
brikuose,, kasyklose, kada tuo tar
— Ir gerai padarė. Juk pana apsieiti ir be svaiginančių gėri mergaitės savo ūžduotį atliko ir raiškiai išreiškiančios origina kas visiems prieinamas knygynas du dantis.
pu gali užimti kur geresnį ir ne
šus vadovai, kaip ir anojo būrio mų.” “Teko girdėti, kad vietinis puikiai. Publika gausiu delnų lių veikalų dvasią. Bravo, už Ten tarpe įvairių kalbų randasi — O kiek reiks mokėti! —•
pavojingą darbą. Mat, laisvė. O
klebonas kun. Kruša, žadąs uždėti plojimu tą pripažino. Galop rūpestingumą!
vadas, tiek daug šneka apie ka
taip-pat nemažas skaičius ir lie klausia moteriškė.
kur dar kitokie darbai, laukuose,
parap. svetainėj viešą knygy “Vyčių” pirmininkas, p. J. J.
Nežeminu “Vairas” stovi ir tuvių kalbose knygų bei laikraš — Rublį, — atsako dantistas.
pitalistų palącius, tad reikėjo ir
aut darganų, ant kepinančios sau
ną.
Nežinia,
ar
teisybė,
bet
tau

Ramanauskas,
pasirėdęs
“
jenerosavo liteeratūros bei mokslo sri čių. Džiaugiesi, kad štai ir mes — Taip brangiai, ponuli, nn tat
nakvynes
lės! Tuščias apie tai burnos au- eiti į anuos rūmus
tiškų
draugijų
neseniai
uždėtas
lu
”
,
mankštino
kelioliką
jaunųjų
tyje. Šiame numeryje, apart ke- žinomi, nenuskriausti. Bet vėl... bent dar vieną ištrauktum maga*
ieškotų. Jr išmintis gi eiti į baž
ftinimas. Jūsų tie kalbėtojai šneka
knygynas
ir
Giedros
choras
skai

“
Vyčių
”
.
Vaikai
marša
vo
kaip
letos,
ilgesnių, bei trumpesnių Teko lankyties knygynan ir ilgas ryčių.
visokias nesąmones, jus mulkina nyčią nakvoti, nakvoti toje vie to tą sumanymą sau konkurenci tikri kareiviai.
belletristikos — politikos straip valandas
toje, kur žmonės meldžias, siun
besėdint, ateina sve
ir dar iš to duoną valgo. Biznis
Reikia {pažymėti, kad <ttokio snelių, randame ir du tikrai mok timtaučiai, keliomis eilėmis ap Nuvežė senukė savo vyrą pa*
čia prie Dievo savo maldas ir atoi ja.”
daugiau nieko. Verčiau apie ką duksius. Tikintieji užlaiko baž Atitaisome. 1) Vedę žmonės puikaus vakaro monteliečiai dar
sliškų raštų. Įžanginiame straip verčia mūsiškius^ žinoma, neskai daktarą. Daktaras sako:
geresnį pašnekėkim.
mūsų
draugijoje
turės
balsą,
tik
nebuvo
matę.
Apvaikščiojimas
nyčią didžiausioj pagarboj, kai
snyje, “Poetas ir kultūrą” p. Vi- to, nes nesupranta, o lietuvių, ku — Senuke, negyvą žmogų atve*
— Tai tu, Kazy, manai, kad
po Dievui priklausantį namą, o nesprendžiamąjį, bet patariamą atsibuvo tautiškam name. Žmo dunas gvildena
klausimą apiė rių apielinkėje dauguma išsky žei.
jrra kas naudingesnio kalbėti, kaip
jį;
2)
apie
išmetimą
'iŠ
kuopos
nių
susirinko
daugiau,
kaip
600.
tikrą poetą ir jo sielos sąrišius rus kelis visai nesinaudoja tuo — Aš gyvas, ponuli, •— atsišao*
čia, žiūrėk, jie eina išniekinti,
apie socijalizmą! Darbininkams
narių,
gyvenančių
pas
laisvama

Tautininkas
su tautos kultūros dvasia. Nebū knygynu. Išrodo, kad mūsų toks kia ligonis.
nakvoti.... Jei jau ir bažnyčios
daugiau į nieką nepridera tikėti
nius
nei
viename
susirinkime
ne

tų protinga trumpoje peržval likimas,
nebegerbia, tai nors turėtų pa
amžinai landžioti po — Tylėk, dėdė, daktaras geria*
ir apie nieką daugiau nešnekėt,
buvo
nei
užsiminta;
3)
Jokio
ba

BALTIMORE, MD.
gerti tą, kas jų artimams yra
goje ginčities su p. V. už jojo smukles ir ten mirkti, o nusigrįž žino, kad tu jau negyvas, — tarti
kaip apie socijalizmą. Tik tu pas
brangu, kas kitiems yra šventa. liuko mūsų draugija dar neturė Nesenai susitvėrę, vos tik pra vartojamus principus, kurie, dė ti nuo siulamos, pigiai pasiekia- senukė. kaityk. “Laisvę”, o pamatysi,
S. P. M. jo; taigi ir svaiginamųjų gėrimų dėję gyvuoti “Vyčiai” išeidami ja, dažniausiai, tik jam vienam moa šviesos.
Mat.
kaip ji baigia griauti dabartinę
per baliuką vartoti negalėjo; 4) į lanką savo užbrėžtojo veikimo, tėra suprantami,
Jonukas: — Maryte, žvaigžde*
vienok šiame
tvarką. “Šakėje” gi surasi kas
sumanymas įsteigti viešą knygy surengė pirmą vakarą, kuris at atvėjyje, kadangi jis savo minė Pagyvenęs keletą
lės
— tai dangaus skylutės.
savaičių
mus išnaudoja.
Keturias dešimt ųiilijonų dole ną buvo iškeltas mūsų draugijos sibuvo 14 balandžio 1914 metais. tą raštą per daug smailiai už
Town of Lake miesto dalyje, pa- Marytė: — Neteisa, Joneli, kadi
— Bet, meldžiamasis, aš nesu rių išleista Jungtinių Valstijų paskaitų komisijos per visuotiną Buvo pastatytą komedija “Dė baigė, negaliu nei aš iškęsti ne
žynau vietinių lietuvių padėjimą. tiek būtų skylučių, tai visi amoMA
prantu kam dirbtuvėse ir kasyk- pietinėje dalyje kelius pataisyti. “Vyčių” susirinkiibą ketvergė 23 dė atvažiavo”, paskui dainos,
liai iškristų iš dangaus.
pridėję* savo skatiką.
-13

(Pradžia ant 5-to pusi.)
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RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS.

Dauguma uždarbiauja

i

gyvulių

■S *

psvv ;• •

DaLt:iXib (An;ų) U), i'Jil

Vienas storas ponas samdėsi Antrašai Administracijos Draugy
stės, Sv. Kazimiero Kar. (ant
Vežėją. Vežėjas dirstelėjo j savo
menką kumelaitę, pakasė pakau
Tosra of Lake).
šį ir tarė:
Pirmininkas — V. Pauktša,
— Gal Tamstą būtu galima nu 4304 So. Wood at.,
vežti į du kartu? Mano kumelai
Vice-pirm. — A. Mikalauskis,
tė išsyk neįstengs Tamstos nu 1660 W. 47th st.
vežti.
Rašt. — L. Abaravičius, 4338
So. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus
Jonas į savo kaimyną:
— Ar žinai, mano kumelė bo- kas, 4459 So. Wood st.,
Iždininkas — Kazimieras Vana
vo atpratusi ėsti, būėia atpratinęs
gas,
4351 So. Wood st.
ir gerti, bet ėmė biaurybė ir pas
Organo Užveizdėtojas — J. J.
tipo.
Palekas, 1802 W. 46th st.,

Redakcijos Atsakymai.
Mažiukui, žinutė apie “Vyžių” va
karą tilpo ankščiau kito koresponden
to, kitas sunaudosime.
Ačiū. Neuž
mirškite toliaus.
F. Vaitukaičiui.. Tamstos straipnelis “Apšvietimas skaityme” mums
netinka.
Spansdinti negalėsime.
Dobilui. Iš tamstos ilgosios kores
pondencijos
kaip
kų
panaudojo
me.
Patartume nerašyti taip dau
gel. Prie tokių ilgų rašinių reikia
daug .laiko padėti, ir nevisada telpa.
Bandyk tamsta rašyti trumpas žinu
tes iš vietinių lietuvių gyvenimo. Bū
tume labai už tai dėkingi.
B. Kandrotui. Klaida atitaisyta pra
ėjusiame “Draugo” numeryje. Tam
stos paaiškinimu netalpinsime.
Agn. H. Paldauskaitė. Gal vėliau
kada tamstos iškarpa pasinaudosime.

Pranešimai.
“DRAUGO” AGENTAMS.
Visų “Draugo” agentų ir pa
vienių numerių pardavinėtojų
prašome prisiųsti atskaitas kas
mėnuo.. Tie, kurie gyvena ue Chi
cagos mieste, neparduotus nume
rius teiksies sugrąžinti vieną kar
tą j tris mėnesius.
“Draugo” Adm.

Lietuvių Katalikų Federacijos
Centro Valdybos antrašai:
Prez. Rev. J. Misius, Box 253,
Elstvorth, Pa.
Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas,
10806 Wabash avė., Chicago, III.
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.
Box 105, Export, Pa.
Kas. B. W. Washner, 1514
Corson st., S. S.
Pittsburg, Pa.
Kasos glob. Rev. S. J. Čepananis, 318 Fourth avė.,
Homested, Pa.
Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22
and Corson st., S. S. Pittsburg,
Pa.
Liet. Im. Dr-jos Cent. Valdybos
Antrašai:
Prez. St. Jankus, 350 Newark
st., Hoboken, N. J.
Vice-prez., Kaz. Vaškevičius,
184 New York avė.,
Newark,
N. J.
Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Far
ley avė., Netvark, N. J.
Rast., A. M. Stanelis 49 Warwick st., Newark, N. J.
Visuokiuose susinėsimuose kreipkitės prie raštininko.

Apgarsinimai.

PADEKITE

REIKALAI.

STATYTI

B.

rašu:
Antanas Mirmas,
104 Wta^rton at.,
Philadelphia, Pa.

18—19
Ieškau Jono Kunciaus, Kauno gub.
knim. Kibartų, Velionos par Jia pats
ar kas kitas meldžiu pranešti šiuo
antrašu:
,
John Geidausiąs,
151 Revievr

ava. Long Island City,
N. Y.

PaieSknu savo draugo Juozo Klrielians. Jis 1912 m. gyveno
Detroit,
Mich. ir dirbo automobilių dirbtuvėje
o dabar nežinau knr yra. Kurie tino
te malonėkite duoti žinią, nes jie pate
nieko neskaito ir labai tykus ir lėtas
vyrelis.
3. Orlunaa,
2240 W, 23

“Motynėlės” valdybos nariai
PI.
Chicago, III.
Pirmininkas — Kun. Y. Varnagiria
TeSkau Kazimiero Misiūno, paeina II
231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. Kauno gub. Panevėžio pav. Ragenėnų
Raštininkas — Kun. M. A. Pan- sodžiaus. Jsi kas tiaots ar jie pate
nuoiirdtiaia pralyčiau atsiliepti lino
kauskas.
antrašu:
M43 Park avė., Bridgeport Conn.
Kasininkas —• Knn. A. Kodis, Bot 9M, Bernard M.-Dotko,
B*rta« Vnlley, BL
225 Iligb st., Brooklyn, N. Y.
16—IS

KELIAUJANTIS AGENTAM

“VILTIS”
•S DIENRAŠTIS •«*

CHICAGO, ILL.

J.

KAS MĖNUO

at.

WATEBBUBY, OONN.

S. Tareila,

228 River st.,

Mokslo ir Literatūros priedą

siųjų
linijų
pigiomis
Buškus, Boleslavas
866 Bank st.
kainomis. Padarome kgališkus po
WOBCESTEB, MASS.
pierius, pardavimo raštus ir kito Cižauskas, Jonas
13 Waxverly st.
kius dokumentus ir išrenkame pavel Paltanavičius, M.,
15 Milbury, St.
dėtus turtus.

Paterson, N. J.

LABAI GRAŽUS TEATRAS!
Dramos Draugija stato scenoje
St. Charles, IU.
naują velikalą, pirmu kartu ant
RUSSIAN-AMERICAN BUREAU, Kun. Course,
Robert
Bridgeport’o vardu: “UŽBURTI 160 N. Fifth avė., Tarpe Lake lr BanEKETEB, N. H.
TURTAI” trijų veiksmų melo dolph gatvių, Chieago, 111.
Babovičius, V.
16 Myrtle st.
dramą, nedėlioję gegužio 3 d.,
OIOEBO, ILL.
1914, šv. Jurgio parap. svetainėje,
Kun. A. Ežerskis,
1506 S. 49th Ct.
KENOSHA, W1S.
prie 32-ro place ir Auburn avė.
Gadeikls. J. A. 65 Milwaukee avė.
IŠRADIMAI Kun.Stankus,
Perstatymas prasidės 7->30 vai.
Pr. 808 Middle str.
MASPETH
N. Y.
vak., įžanga 25c. 35c. 50c. Po te
Kurių jokiam katalioge ligiGražulis, Jurgis
88 Clinton avė.
šiol nebuvo. Mes, matydami daug
atrui įvairus šokiai ir žaismės.
SILVER
CREEK,
PA.
ko trūkstant kituose kataloguo
Orchestra Brolių Sarpalių.
Gudaitis, Antanas
se, pasistengėm išleisti naują su
LOWELL, MASS.
Veikalas ‘UŽBURTI TURTAI’
naujausiais išradimais tinkamais
Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st.
vyrams ir moterims, sn paveik
yra iš žmonių kaimiečių gyveni
Kun. Jakaitis, A.
94 Bradford st.
slais ir 370 aprašytų reikalingų
mo labai užimantis ir pamoki
Skusevičia. Tarnas
40 Cantillion st.
dalykų, visokių patarimų, receptų
ir knygų. Y ra tas - viskas kas
MONTELLO, MASS.
nantis. Čia atsižymi karčiamnintik žmogui reikaiįjgga. Kas pri
Juška, Vincas
129 Melrose st.
kas ir zakristijonas, kuriuodu vie
sius dešimtuką gaus kataliogą.
NOBWOOO, MASS.
nas ant kito labai šnairuoja už
Pieža, Jonas
568 Pleasant st.
J. SINKUS
Jarusevičia, Jonas 1048 Washington st.
užslėptus turtus. Daug gailestin
3130 S. Halsted St, CTcigo, III.
BOSTON, MASS.
gų scenų ir sveiko juoko žiūrė
Valiukonis, Petras
261 Broadvvay
švagždys, Leonas
261 Broadvvay
tojas pamatys, juo labiau veika
Mikalauskas, Povilas
248 4th st.
las bus įdomus, kad DRAMOS
ELIZABETH, N. J.
RAČIUNO KELIONA PG
Steponavičius, Jonas 214 Ripley Place
gyvai atvaidins. Kviečiame- viBALTIMORE, MD.
LIETUVĄ.
artistai-seenos mylėtojai puikiaiPautienius Juozas
722 Leiinton st
Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės
sus atsilankyti,
i NEW YORK, N. Y.
32Dominickit.
‘ ‘Dramos Dr jos ’ ’. Komitetas. Lietuvos! Lifetuva Jhdonraose pa- Navickas, Jobas
BRIDGEPORT,
OONN.
17—18 veksluose jau Amerikoje. Pir Saučūnas, Jonas
41 Johnson, st.
mu kartu Lietuvos -judėjimas gy
HARTFORD, OONN.
vuose paveiksluose mūsų histori- Kueizis, Antanas
41 Capital avė.
NEW BBaTAIN, CONN.
joj. Nepamirškit ateiti ant šio
Kun. J. Žebris,
396 Church St.
perstatymo, pažvelgti į savo gim
NBW HAVEN, CONN.
tinį kraštą, kurį apleidot. Nekar Kamantauskas, Petras, 145 St. John t.s
ot
PHILADELPHIA PA
tą ap gailaujant mūsų paliktos
PLYMOUTH, PA.
Miškevicz, J. B. 2135 Sarak st. S. S.
Tėvynės. Daugumas sako: “trok V. Petinas, 416 N. Marshall st.,
UŽDĖTA IBM. ,
.
Kapitalas ..................... $100000 šta mano širdis dbro -kartą Lietu
Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S.
Perviršis (uždirbtas) .. $300000 vą pamatyt”....
P. Zaveckas, 425 Parson str.
Pamatę prieš savo akis vaiždą,
CONNEBTON, PA.
Padėjimų .................... $1,650,000
A. P. O. Boa 5 Ssh. County
Moka 3 nuošimčius už padėtus perstatantį Lietuvoje gyvenan LaukonisWILKE8-BABBE,
FA,
čius mūsų likusius brolius ir sesu Kun. Szupšinska8,
pinigus.
190 S. Meade, st.
J. Stnlgaitis, 122 S. Meade str.,
Henry Lees — Prezidentas, tes bei senelius, pamiršim savo
,
A. K. De Witt — Kasininkas kartųjį kasdieninį gyvenimą ir Kun. Pr. Augnstaitis, St. Vincenta
nevienam
užžibės ant veido Rektory.
WAUKEGAN, ILL.
džiaugsmo spindulys.
FARMOS, FARMOS.
Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st.
Turiu ant pardavimo visokių farmų
Paveikslus rodant aš pats apie
ATHOL, MASS.
gatavų su ariamais laukais, su sodais juos publikai ir aiškysiu. Pa-[Jonas E. Karosas, Lithuanian Store

First National

BANK,

pittsburgb

gibabdville

pa

pa

“SŪKURYS”
Vienatinis juokų laikraštis Mažoje Lietuvoje.
“SŪKURYS” eina vieną kartą per mėnesi.
“SŪKURYS” gabena kiekviename numeryje dailiai atliktus
vaizdus iš lietuvių gyvenimo Mažoje Lietuvoje.
“SUKURI” leidžia tam tikra bendrovė vardu “Sefynas”.
“SŪKURIO” kaina Amerikoje metams 1 dol., vienas Nr 10c.
kap.
“SŪKURIO” adresas toks:
Tilžė (Tilsit), Wasserstr. 7-8.
J. VANAGAITIS.

mažiausia 32 skilčių knygos formato; iš to per metus susidarys rimto,
indomaus turinio knyga in 4o.
Beto, kurie užsisako visiems 1914 m. “Vilties” dienraštį tie gaus
dykai

“Vilties”

kalendoriy-almanacha

1915

m.

“Vilties” dienraščio kaina pati pigioji, nes —
Rusijoje metams 6 rub., pusm. 3 rub., 1 mėn. 55 kap.
Užsieniuose metams 11 rub., pusm. 6 rub., 1 mėn. 1 rub.
“Vilties” dienraštis
ištisą savaitę kiekvienam,
kuris praneša redakcijai savo adresą.
“Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilniuje.
Prieglaudos g lė (Bogodelnyj pareulok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo
kiekvieno mėnesio 1 dienos.
Atsakomasis “Vilties” dienraščio Redaktorius — Leidėjas,

SIUNČIAMAS DYKAI

Pr DO VYDAITIS

_______________

:

:| KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI

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

iu

tautišką savaitinį laikraštį

iJ

!
-s «

“AUŠRA"

I. -Mi'
J

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

Ignacas Podgaiskis,
33 Harding st., E. Cambridge, Mass.

ILL.

CLEVELAND, OHIO.

ir budinkais, su prastais ir labai ge
rais budinkais, turiu mažų ir didelių,
farmų ant pardavimo, žemės lygios su
moliu, su
juodžemių
ir su smėlu
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos
su medžiais trečios — pliki laukai,
kur gali eiti ir arti be valymo. Par
duodu visokio
didumo plotais arti
>
miestukų
ir
priepat
gelškelių. Didžiantekstinis zeceris, atsišaukite pas
siojb Lietuvių koliouijoj Miehigan Valstijojį kur yra 215 Lietuvių farmerių,
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos že
227 LindenSt., SCRANTON,PA. mės randasi prekės žemių nuo $9.00
akeris ir brangiau pardodn, ant leng
viausiu išmokėjimų.
Atvažioki touj
Paieškau vargonininko vietos. Esu
ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefonesenai atvažiavęs iš Lietuvos. Esu
vargonininkų jau 20 metų ir mokų
gerai vesti chorą. Nevedęs ir turiu
klebonų paliudijimus. Gerbiamųjų kle
bonų esant reikalui ntsišavkit šiuo
antrašu:

Universal Printing Co.
ADRESAI P, BLAIVININKŲ
SUSIVIENIJIMO.
Pirmininkas: — Rev. A. Briška,
4557 So. Wood st., Chicago, III.
I Vice-pirm.: — J. Aleksa,
658 W. Saratoge st., Baltimore,
Md.
II Vice-pirm.: — Miss A. Rum
šaitė, 4608 S. Wood st., Chicago,
III.
Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Sanmsaitis, 46 Congress avė., Waterbury, Conn.
Sekretorius: — J. V. Kovas, 21
Congress avė., Waterbury, Conn.
Kasierius: — Rev. V. P. Kar
kauskas, 46 Congress avė., Waterbury, Conn.
“Blaivyb. Dirvos” redaktorius,
Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence
st., Worcester, Mass.

«

ieškau savo švogerio Vincento Rakau- nuoki man į farmą o aš gavęs žinią, veiksiOB rodys gabus mašinos opeBALTIMORE, MD.
M. Šimonis 1383 E. 30th str.,
Vasiliaukas, J. 8. 112 Greene et.
P. Sukis, 2118 St. Clair ava.
akio. Paeina iš Kauno gub. Šiaulių tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus
j M Danielius, kuris
Kvietkus Simonas 316 Earp str.
INDIANA HABBOB, INU
pav. Lūkės miestelio.
Turiu avar- apvažiotia po farinas ir laukus, kurie ..
,
HT LO1US,
B. B. Yasulia,
'>"» I'. Ur «tr,
lalk» P™ t0 Puikavosi.
oų reikalą, jei kas žinote, ar jia pats yra ant pardavimo, iš kurių gulėsi paApart šių vaizdelių bus persta- Petravičiūtė Ona 1133 N. 13 t h str.
nuoširdžiai prašau atsiliepti šiua ant airinkti tinkamiausią vietą. Rašyki tuoj
Lawrence, Mass.
PITTSTON, PA.
Ramanauskas, A.
101, Oak ak
Gausi knygelią apie kainą ir viso kraš tyta visoki vasaros laukų darbai
Liet. Knygynas, 72 N. Main str.,
to mapą dovanai.
Lietuvoje.
Kun. J. Halaburda,
1389 E. 21 str.
P akstys, Kazys.
Adresuok:
,r
Mes, Motiejus, Jonas ir Emilija GriAnton Kiedis.
cai norime žinoti kur randasi mūsų
“DRAUGO” AGENTAI. '
vyriausias brolis Tamošius.
Jis gy Peacock, Lake County, Miehigan.
Paduodame čionai surašą mu
veno 12 m. Liepojoje (Libavoj), prieš
-ų laikraščio agentų, pas ku
3 metus pastojo ant laivo matrosu,
keliavo į Ameriką ir ketino čia pa PASLAPTYS •duos gerb. “Draugo” skaityto
ąi bei prenumeratoriai gali ui
silikti.
Bet nuo to laiko apie jį
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS
jokios žinios nėra. Kas su juo atsi
'išakyti “Draugą” arba atnautiko: ar gyvas tebėra ar jau miręs
Ar žinai kas tamstai u slėpta. |
prenumeratą.
mes nieko nežinome. Jis turi 33 m.
Jeigu nori viską žinoti, tai nusi
pirk tuojaus šitą knygą su 170 Į
amžiaus, stambaus augumo,
šviesus
aprašymų ir 50 paveikslų. Jo'f j
Kun. Ambrosaitis,
2323 W. 23 PI.
veidas ir linksmame upe matosi deši
Drazdauskaa, Jaozas 10806 Wabash avė.
aprašoma paslaptys visų stebuk
Eina kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes.
nėje pusėje kreivas dantis. Kas apie
Domijonaitis M. J. 903 W. 33 rd str.
ladarių-inonininkų,
štukorių, kn
ji žinotų prašome pranešti šiuo ant
Galminas, Dominikas 6004 S. State st.
zirninkų, ir kitų. Aiškiai ir su
“Vilties” dienraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vlinū.ie.
Jučas, Vincas
3252 S. Halsted st.
rašu :
Jonas Oricas,
prantamai išaiškina visas jų gud
1) Lietuvių kultūros, visuomenės, ekonomijos ir politikos reikalai; 2)
Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė.,
rybes, taip kad tamsta galėsi Į
133 Morris St.,
Philadelphia, Pa.
Žinios iš Lietuvos: Draugijų gyvenimas, Mokslas ir mokyklos, Blaivy
Kun. A. Petraitis, 8801 Saginan avė.
viską padaryti ir busi mylimas Į
18—19
bės dalykai, Santykiai su lenkais, Lenkybės vaisiai, Išeivybė, Santykiai
J. J. Polekas,
1802 W. 46th str.
kaipo gabus žmogus. Tai yra vie
su žydais, Iš ūkio gyverfimo, Paskaitos, Parapijų, Valsčių reikalai,
na iš geriausių knygų, kurios nie
Simutis, Leonardas, 717 W. 18th st.
Sodžius ir sodiečiai, Darbai ir darbininkai, Teatras, Įvairus atsikįnūu
Vargonininkas ieškau vietos, bu
kur kitur negalima pauti. Gra-į
Gaižauskas, V. 10759 Miehigan avė.
ir t. t:, 3) Vilniaus, Kauno, Rygos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės
žiais
audimo
apdarais
$1.50.
vau už vargonininką septyneris
brooklyn, n. y.
ir kitų Lietuvos miestų kronikos; 4) Iš Prūsų Lietuvos; 5) Lietuviai
Balauskas, Matas
119 Grand st.
metus, vedžiau bažnytinį giedoji
kitur; 6) Lietuviai svetur — Amerikoie, Anglijoje ir tt.; 7) Svetim
J. SINKUS
Juozapavičius, Baltras
222 Berry st.
taučiai apie Lietuvą ir lietuvius; 8) Bažnyčios žinios iš Lietuvos ir
mą ant balsų, suprantu gerai ir
Kvedaras, Antanas
213 So. 4th st.
3130 S. Halsted St., Ghicago, III.
užsienių; 9) Telegramos iš viso pasaulio; 10) Valstybės Dūma; Val
840 Grand str.
vargonuoju gaidas, turiu nuo da a Kar^asrsi8Biss@ii^asi®8®aajsgSM J. Raudonaitis,
stybės Taryba 11) Politikos diena Rusijoje ir užsieniuose; 12) Ru
Strumskis K. Duffield str.
sijos ir užsienių kronikos; 13) Užsienių gyvenimas; 14) Iš katalikų
bartinės vietos klebono paliudiji
Kun. Petkus 259 N. str.
gyvenimo; 15) Dailė ir mokslas; 16) Pasaulis ir Žinija; 17) Įvairios
mą. Reikale sutaisau gaidas lie
NEWABK, N.
Vienatinis Rusų Ameri
žinios iš visur; 18) Spauda ir gyvenimas šiapus ir užsienuose; 19)
Brazauskas, J.
202 Jefferson st.
Laikraščių apžvalga; 20) Lietuvių raštų bibliografija ir kritika.
tuviškoms
giesmėms ir daine
koniškas biuras uždėtas
Jucys, Petras
105 VVaririck st.
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų
lėms. Jei bučiau kuriame iš ger
pagal
Valstijos tiesas Leščinskas, Walter 196 New York avė.
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliai,
ir apsaugotas 10000 do
apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos,
biamųjų klebonų reikalingas mel
OAMBRIDGE, MASS.
“Vilties” dienraštis duoda
nemokamą
49 Union
lerių. Parduoda laiva Baranauskas, A.
džiu atsišaukti šiuo antrašu:
28 School et.
kortes ant visų geriau Vaisauskas, Antanas

Susiv. Liet. Rymo-Kat. Amer.
TAUTIEČIAI! PLATINKI
Valdybos antrašai:
TE TAUTOS FONDO ŽENKLEPrezid. — Viktoras Lapinskas,
LIŪS IR ATVIRLAIŠKIUS!!
601 W. Mahanoy avė., Mahanoy,
City, Pa.
Vice-prez. C. J. Krušinskas, 59
Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.
—458 Main st., Edvvardsville,
GELTONA IŠVAIZDA.
Wilkes-Barre, Pa.
Tie, kurių išvaizda pasidaro
Sekr. — J. S. Vasiliauskas, 112
geltona, yra ištikrųjų nelaimin N. Greene st., Baltimore, Md.
gi ; jie yra paprastai geltligės au Kasos Globėjai: Martynas Kakomis. Šioji liga turi įvairias dzewskis, 2118 W. 20th st,, Chi
priežastis, bet paprastai, ji paeina cago, Ill.į M. Milukas, 3666 Rich
ntfo užkietėjimo. Logonis papra mond st.', Philadelphia, Pa.
stai yra labai silpnas ir paniu Knygius— Kun. S. J. Struckus,
ręs. Labai geru vaistų yra Tri P. O. Wanamie, Pa.
nerio Amerikoniškas Kartaus Vy Dvas. Vadovas — Kun. J. Dum
no Elixiras, nes jisai veikiai iš čius, P. O. Minersville, Pa.
valo kūną ir išvaro nesuvirinta- teatras;
sias maisto daleles. Jisai sustip
rina susilpnėjusias dalis ir pa
daro jas galinčiomis atlikti savo
darbą. Skilvio, kepenų ir vidu
rių ligose jisai dažnai suteikia
greitą palengvinimą. Jisai su
tveria naturališką apetitą ir pa
TAUTOS NAMUS VILNIUJE
lengvina užkietėjimą, kad ir net
Aukas priima musų redak
užsisenėjusį. Vartokite tą vaistą
cija, arba galite siųsti tiesiog
apetito netekime, kūno nusiljnėį Vilnių šiuo adresu:
jime, užkietėjime.
Aptiekose,
Jos. Triner, Manufacturer, 1333
LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA
—1339 So. Ashland avė., Chica (Lltovskoje Naučnoje OMčeetvo),
go, III. Jeigu jus jaučiate skau
Lydos gatvelė, 7, Vilnius.
dėjimą savo gerklėje, krutinėję,
Russla-Llthuania.
nugaroje ar sunariuose, atsimin
kite Trinerio Linementą. Jeigu
jūs toki skaudėjimai dažnai kan
kina, turėkite visuomet bonka
Reikalingas
Linemento prie ranku.
DRAUGIJŲ

•-.

DBAUO1I

ii

Draugo” Spaustuve

'.T

ui

Hį

“DRAUGĄ”

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA ir GERIAUSIA

visuomenes, politikos Ir literatūros savaitinį laikraštĮ,

Greitai atlieka įvairių įvairiausius darbus

(-•M

i*

kurs yra vienas iš didžiausių ir indomĮaustų

Amerikos lietuvių laikraščių.
“DRAUGAS” yra lietuvių-katalikų darbininkų laikraštis.
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos
“Lietuvių Rymo-Katalikų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am.
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” r< kitų kai-kurių lietuvių organizacijų.
“DRAUGAS” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatui ir publi
cistus.
,
.in--*
“DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių iš visos Lietuvos, Amerikos ir viso pasaulio.
“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei
metų $1,50. Norintiems “Drangų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.
‘‘DRAUGO ” adresas.

DRAUGAS PUBLISHING CO.,

1800 W. 4€th St, Chicago, IH.

M
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Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles.
------------------- Spauzdlname parapijų atskaitas-----

- ' I,

Konstitucijas, plakatus, tikietus,

Spaudina

užkvietinius Ir kitokius darbus

pigiai

Raides statomos didele — naujausiojo patento —
maširia “Linotype”,
* J;

..

....

/

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

Adresuokite

Į

r*
* / Ih

' na
••• A

“DRAUGAS”

18O0aWe*U46th St

Chicago, UI.
■ • !'

U tt A U U A S

Balandžio (April) 30, 1914.

T*l. Drovvr S052

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank

Tel. Yard* 3162

DR. K. DRANGELIS

Dr. A. L. Graičunas

LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto 11*1 9 vakaro

H System

Bell

3261 S0. HALSTEO ST., CHICAGO

OTOO ĮVAIRIAUSIAS ligas

3310 SO. HALSTED ST.,

Prieial dieve k lo Banką.

»

t

..

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.0(1

Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTI VALSTIJŲ PABETUVE
DEL POSTAL SAVINOS FONDU
REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki

6 nuošimčių.

Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama

FRED F. KLEKER

Ar Skaitei Kada Laikraštį LIETUVA?”
Gal nežinai kur

|ą gauti?

P

“LIETUVA”
Eina |au 21 metui Chieago, Illinois kas
Pėtnyila ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

6HICA60, ILL.

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

______ S. E. COR. CLARK AMD W. MONROE STR._______

»

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

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

HlSALIH SU NUSIMINIMU!!’!
Gramafonas ant Išmo-’
kesžio 10c. kasdiena. =
Jeigu ap»iimate mokėti po 10 c.:
kasdien, tai išsiųnsime Jums aut;
išmokesčio labai puikų Gramafoną:
sykiu
su 16 rekordais
(32 ka-i
valkais) visokių dainų, valcų. mar ’
šų ir t.t. kuriuos patįs išsirinksite ;
Gerumas musų gramafonų gvaran■
tuotas kiekvienam rašyta gvaran-:
cija. Išsiųsime naujus specijališ-•
kus rekordus Lietuviškas, Lenkiš
kus Rusiškus ir Mažel-Rusiškus.
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui:

Liberty Gommercial Go.

Kas ketina grjžti j Lietuvą arba no?l atliekamus pinigus
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

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

Reikli gerai jsitėmyti sis švarbus dalykas, kad- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie regnleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muika, paiiymas, siuvinėjimas ir taip tolia«.
GEROS MOKINTOJOS
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
iiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chieago, III.
■M

M$i

NAUJIENA!

"ATEITIS”

Du-kart Savaitinis Laikraštis

Oliveris Twistas

“Visada Jums tarnauia”

“SAULE”

Angliškai Paraše

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

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

Lietuviškos Dėlės
ii* iš kitur prisiųst viaistai
pigiausi ir geriausi, gaunami pas:

Wm. S. COWEN
Druggist

—

PUBLIC SOUARE

Wilke»-Barre, Pa.

Lackavvanna Trust Company
“Bankas, kuriame jusn pinigai nezBs”

CHARLES DICKENS

400 Lackavvanna Avenue,

Lietuvių Kalbon Vertė

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

;
;
;
;

r

Telephone 9537 Spring.

TIKTAI $1.00

LIETUVIAI, KREIPKITB5 PRIE SAVŲJŲ!

Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

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

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: tįokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestus dar
but atlieku artia-M
tiikai.

Itt MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Jei Žinotum I
koks yra skirtumas tarp

tyrojo

ir kitokio pieno,

visados imtum

Bordeno

BORDEN’S

pieną

MILK

»oo<x>ooo<x»oo<x>exs<w>o»oe««^

Garsinkites

“Drauge”

(

visad per

Geo. J. Sartašiaus Agentūrą.

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS
LAIVAKORTES parduoda ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių
netik iš New Yorko ir Bostono, bet ir iš visų Amerikos
portų, kaip tai: Philadelphia, Baltimore, Montreal,
Portland ir Halifax.
IŠMAINO pinigus visų viešpatysčių ir išsiunčia pinigus j visas
dalis pasaulio pigiau, negu kiti.
IŠVAŽIUOJANTIEMS į Lietuvą ar kur kitur parūpinant pasportus dėl perėjimo rubežiaus ir atsakančiai prirengtam prie
kelionės.
PASITINKAM keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone
ir suteikiam nakvynę keleiviams.
DAVIERNASTIS padarom pigiai ir visokias Bejentališkas popieras, kaip tai: atjieškojimą dalių ir paskolintu ant vekse
lių pinigų, su paliudijimu Konsulo viską atliekam teisin
gai, greitai ir pigiai.
REIKALAUK laivakorčių kainų, pažymėdamas, iš kur ir kur
nori važiuoti į artimiausią ofisą.
OFISAI mūsų yra parankiausiose New Yorko ir Bostono vietose.
New Yorke mūsų ofisas randasi visai šalę lietnvių baž
nyčios.

DRAUGAS PUBLISHING CO.

1800 W. 46th Street,

-

Chieago, III.

Rašyk tuojaus.

Už sudėtai piaigva mr®kz 3-4»ą
WM. S. Mc I.EAN. Presldent,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS

KELIAUK

TWISTAS, O niekuomet nesigailesite. Rašykite atrašu:

liNITED STATES DEP0S1TAKY

Scranton, Pa.

Bankos tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taippat ir nuo žmonių kurie banką valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansistai ir bankininkai, kurie laikomi už turtingiausius-ir pažangiausius piliečius Lackawannos pavietė.
Mes priimame padėlius pradedant nno vieno dolerio ir mokama
3 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienos.
Mes kasdiena siunčiame pinigus j 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 dokumentas ir užtvirtinamo 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.

Jonas Kmitas

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

N. A. Norkūnas

CHICAGOJE.

Official 100
I

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamaa 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; 8). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, snieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai
įšti į Lietuvą ir pirkti
tau vietą, tai būtinai suaižinok su Draugija rolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Rusija.

Seserų Seminarija

Chieago Telephone Company
Bell Telephone Building

36G W. Broadway, So. Boston, Masą.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresaės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
"ATEITIS” yra bepartyviskas jaunimo laikraštis ir hepartyviškai 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 Massachusetts 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:

BANK.
Kapitolaa su perviršiu
1165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroin.
Suvienytųjų Valstijų vai
džios. Moka 3 nuošimčiu,
nuo sudėtų pinigų. Galim,
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite
iždininką*
Mandagus patamavimn*

»

Naujas. Sąvaitinis Laikraštis.

palaikytojas.

First National Bank

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

“ATEITIS

Jis yra tikras prieteliškumo užlaikytojas ir

Plymouth National

233 E. 141b ST., NES YORK, R. Y.j

fr

kiton sutrauko dažnai daug prieteliškų

. bile kada. Jis visuomet yra gatavas.

3E

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

1645 w.47th st., chieago

L,ong Distance telefonu gali pasiekti bile kur,

A. OLSZEWSKI,

Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheWILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX ižd., THOS. McDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

ersikraustymais iš vienos gyvenimo vietos

Prieteliškumai aušta per ilgų nesimatymą.

3 nuošimčiai.
king account”, kur sauga užtikrinta.

FOTOORAF1STAS
Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

ryšių.

Rašyk adresu:

3262 So. Halated St.,

CHICAGO, ILLINOIS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

‘KATALIKAS’’
“Katalikas” yra 12-koc *tslapių, didelio formato ir sui< įia
svarbiausių žinių iš Am&rikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas

ietims $2, puses j mettj $1.

Užsirašyt katalikas” galima kiek
viename lai:
gausite vieną
matyti veltui.

Rašykite tuojaus, o
ntaliko” numerį pa

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

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600--4602 S, Wood St. Chieago, III.
Priimame pinigus Į Banks ničMyjimni nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame tremia
rocentą retomis ant metu. Sluučiame pinigus
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Rifkortes ant visų1
linijų | krajų Ir ii krajaus. taipgi tikietus ant
geleiiukelių po visa Amerika ir Europa.
Musų Banka iidirfaa visokius raitus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikal ir per laiikus. Tik kreipkitės
viriminetu antrašu.

P

GEO. J. BARTASIUS
558 Broome St.
261 Broadvvay

L

NEW YORK, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.

Dr. RICHTERIO

PAIN-EXPELLER
Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
styvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbstint is dėl
Niksterėjimų,
Raišius/ 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. Baugokisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų nž bonką aptiekose

Dr. Ign. STANKUS
Gydo įvairiausias Ilgas. Daro ope
racijas. Turi savo locną ligonbutį.

1210 S. Broad St.,

Philadelphia, Pa.

28 metų senas laikraštis ,

, R. H.
BONA MORS
SODALITY

VIENYBE LIETUVNINKU
Ke-

Jšdirbėjaa
purių,

Knkardų,

Vėliavų, Antspan
dų, Sarpų ir ki
MJAMSCMTHfnaN
montreal.CAM

EINA KA8 SEREDA. BROOKLYN, N. Y.
Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių il
sių Iš Amerikos, Europos ir viso tvisto, o
prenumerata kaštuota metams t/i $2.oo;
pusei metų $1.oo. Uirubožiuose; mietams
$3.oo; pusei metų $1.5(.
RAŠYK ADRESU:

tokių tam

pana

šių dalykų.

Reikalauk

J. J. Pauksztis & Co.
I2O.I24 Grand Str.,
Brooklyn, N. V.

Katu

li ogo.

F. AD. RICHTER&CO.

3 N. Main St.,

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

SHENANDOAH, PENN’A

Skaitykit

“Draugą“

