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Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsą išgirs,
Miegąs kraujas užvirs,
Nes Kryžius gyvatą žadėjo.
Ar gi, skaitytojau, atbundanti
“Jaunoji Lietuva” nepersistato
pačiam Lietuvos Vytyje, o Kry
žius, lydįs ir rodąs kelią, ar gi
nesuteikia minties “spėkų”, “gy
vatos” T Dailininkas, be abejo
nės, turėjo tą mintį ir perstato
mums įatbundančią ir tvirtėjan
čią Lietuvą — “Lietuvos Vyty
je”, o pergalę ir “gyvatą” —•
“Kryžiuje”, nes “Kryžius gyva
tą žadėjo”.
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nančius darbininkus ir įvairius ' Tėvo priimtas. Jo vieton statostraikierių su milicija susirėmi- I ,n» Varšuvos arkyvyskupo J. E.
ŽENKLELIAI
mus. Komisijos narys Foster, iš- 1 *<un- Kakovskio kandidatūra,
tyręs visą dalyką pasakė, kad
Kiekvienas “Draugo” skaity
nežinąs ką reikia kaltinti. Aną
V isuotinis Vokietijos katalikų
tojas, be abejonės, žino, delko
savaitę, po penkių dienų kovos,
susirinkimas šįmet bus rugpiucio
Lietuvių R.-K. Federacija Ameri
buvo padaryta tuolaikinė taika.
9—13 Munsteryje. Susirinkimą
koje išleido “Tautos Iždo” sen
Toji taika tesitęsė tik vieną die
suruošti jau darbuojasi keturio
kelius, tai nereikia minėti nei
ną. Antroje dienoje streikieriai lika komisijų.
kartoti, nes jau buvo apie tai
jau turėjo užėmę savo rankose
daug sykių rašyta “Draugo”
mainas. Tas užėmimas jiems at
skiltyse. Išleistieji “Tautos Iž
siėjo gana brangiai, nes žuvo sep
Kretinga, Kauno g. Kovo
do” ženkleliai pasiskleidė ne tik
tyni darbininkai.
d. priėmė vienuolio rūbus kun.
po plačiąsias Amerikos kolonijas,
Jungtinių Valstijų vyriausybė Vincas Juozapaitis. Tai yra
lietuviais apgyventas, bet gi pa
pasiuntė būrius kareivių, kad su žmogus didžiai malonus ir kar
siekė net pačią Lietuvą; tenyk
tvarkius iškilusius nesusiprati štas tėvynės mylėtojas. Mūsų
ščiai laikraščiai, o ypač “Viltis”,
mus. Nors atstovas Fosteris ir j bernardinų skaičius didėja. Vei
maloniai atsiliepė. Bet gi čia ■ Jeigu taip yra, tai kiekvieno lienemato kas visame kaltas, vienok kimo dirva plati.
i tuvio tėvynainio priedermė turė
Amerikoje iš lietuvių, tautiečių i
visa visuomenė meta kaičią ant
tų būti: platinti ko-plačiausiai
pusės, kilo, taip sakant, nepasi
Borkefellerio ir Jungtinių Valsti
“Tautos Iždo” ženklelius sulig
Kaunas. Kunigų permainos. Patenkinimas mat Lietuvių Tautiš
jų
kareivių ir sako, kad jie sa mituvio fil. kun. A. Gečus, kum
išsigalėjimo, tuo suteikiant savo
kojo S-mo organo redaktorius
vo žiaurumu atsižymi nemažiau buvo paskirtas Judrėnų klebonu,
broliui lietuviui tautiškai-aistepradėjo nerimauti ir užsipuolė tiškus jaumus ir budinant jame
už miliciją. Neveizint į kraštuti paliekamas Pamituvoje. Palieka
ant Lietuvių R.-K. Federacijos
nių
draugijos atstovų nuomones, senojoje vietoje ir Judrėnų kle
“atgijimo” dvasią.
vien tik dėlto, kam užšoko ke
kurios dažnai esti nukreiptos bonas kun. Balsevičius. Kun. Ig-Rašydamas šį straipsnį netu
lią Lietuvių Tautiškojo S-mo už
nuo tiesos gana pažymėti, kad
.
.
. .
natavicius, gyvenantis Kretingos
manymams.
“Draugas” savo rėjau jokios ypatiškos užsipul*
ir daugelis rimtesniųjų draugijos vienuolyne paliuosuotas 7 savaiskiltyse išaiškino priežastį ir da- dinėjimo minties, bet geidžiau
vadų sako jog padėjimas Colo-! t6ms užrubežin gydyties. Debeį/
rodė, jog Lietuvių R.-K. Federa- tiktai išreikšti savo nuomonę kas
rados ma,merių toks .baisus, kad khl kam. kun. Savą perkeltaa
cija pirmiau turėjo sumanymą,
“Tautos Iždo
ženklelių
iššaukia visų pasigailėjimą. Strei Kaunan kamendoriu prie šv. Kry
■bet. gi• dėl
, 1 ,kaikurių
1
iikieriai nereikalauja nei algos pa žiaus bažnyčios.
kliūčių, +.,
tasai• !| reikšmės ir Jjog0 Tautos emblema
sumanymas tapo vėlesniam lai- į visai neužgauna
kataliko jaukėlimo, nei darbo dienos sutrum
_
.
• 1.
-v —
•
zl r, »• r\o I7-/-1I i et
nvrooiO
kui atidėtas. Nūn gi atsitaikius imų”, bet dar pakelia jo dvasią
pinimo. Jie tik reikalauja pri
progai sumanymas tapo inkūny- prie katalikiškai kultūrinio ju
SUGAR NOTCH, PA.
pažinimo unijos ir tiesos. Ten
dėjimo.
Tikiuos,
jog
neprasikaldaug dalykų, kurių jie
tas.
Darbai eina neblogiausiai, dir
negali iškentėti, anglių tonas turi bama kasdiena pilną laiką. Šva
Lietuvių visuomenė, neišski tau tai rašydamas, nes anot Maironies: kaip moku, taip ir šoku.
būti nemažiau 3500 svarų, dar resnių darbų nėra — tik mamose.
riant dvasiškijos ir moksleivijos,
Pardonaez
—
moi
!
bininkai apmokami kompanijos
užjautė ir užjaučia L. R.-K. Fe
Ačiū Dievui .ir ųies aųlaukėm©
A. TamoUniMB.
čekiais, kurie geri tfkTfSfflpafiijos seniai laukiamo dvasiško vada
deracijos užmanymui; pasekmės,
krautuvėse. Jei maino kitur, tu vo. Jo Malonybė Scrantono vys
be abejonės, puikios. Bet kai- ku
ri mokėti 10 nuošimtį, darbinin kupas paskyrė mums kun. Šawrioms ypatoms nepatinka ženkle
kai atleidžiami nuo darbo, jei linską. Bažnyčią turime daugiau^
lių skonis. To priežastis gludi
POLITIKA.
perka kitose krautuvėse, turi eiti kaip metai, pirma kunigas atva
tame, kad ženklelio paveikslėlis
MEKSIKA.
prie
kompanijos gydytojaus, ne žiuodavo iš artimesnės parapijos^
yra “užgaunąs kataliko jaus
vedę
turi gyventi kompanijos na
mus”, nes jojąs Vytis taiko su
Svarbiausis praėjusios savaitės
tuomet buvo vargas ir kuniui ir
muose (boarding house). Jei jie
savo kardu kirsti tiesiog į kry Meksikoj klausimas, tai taikos
žmonėms. Trūksta dar kleboni*
1-GEN.CHARL&S d.BAlUūY ^-U-SEMBASSY 3- MARINES BOARDINO THE
ten ir negyvena, mokėti jiems
žių. Bet gi tai per daug ma- klausimas. Argentinai, Brazili
MORRO CASTLE..... .....
jos, bet su laiku pastatysime, kad!
vistiek reikia — atima iš algos
terijalis įsivaizdenimas! Jeigu jai ir Čili respublikų atstovams
nereiktų po svetimus
kampus
1. Generolas C. J. Beiley, kuris vadovaus Jungtinių Valstijų kareivius Meksikoj. 2. Jung Jei tas visa tiesa,‘bet tai tvirtina ! slankioti.
panašiai viską imtume, tai ką tu pasisiūlijus tarpininkauti taikos
Parapijonis..
garsus reikalų žinovas O’Hara,
rėtume manyti pav. apie “Ko įvedime, prielankiai atsiliepė tinių Valstijų ambasados namai Meksikos mieste. 3. Jungtinių Valstijų jurininkai.
reikia pripažinti, kad ne krik
lumbo Karžygių” emblemą, ku- Jungtinių Valstijų prezidentas,
ATHOL, MASS.
rioje matome inkarą, virves, du- Huerta tai-pat sutiko taikintis. bet spėjama, kad ji bus kur nors daug ant jo skundžiasi parkelia investi uždraudimą (prohibiciją) ščioniškai mainų valdytojų su sa
vo
darbininkais
apsieinama.
riamą peilį ir kirvuką, Materi- Visas klausimo painumas atsira Kanadoje.
26 balandžio Šv. Pranciškaus
vę iš Meksikos amerikiečiai, ku Tečiaus žmonės maža į tai tekrei
do
su
Carranza,
kuris
iš
pat
pra

Kuo
tai
visa
pasibaigs
sunku
parapijos
buvo. susirinkimas,
Jjaliai imant, tiesiog atrodytų
Buvo pasklidęs gandas, kad rie jo darbus savo akimis yra re pė domos. — jų visų akįs buvo
kiekvienam, jog tai marių plė džios nelabai norėjo taikinties. Huerta mano bėgti iš Meksikos, gėję.
nukreitos į Rusijos ginklavinios, pasakyti. Jei Roekefelleris pildys Susirinkime pakeltas klausimaaį
šikų vaizdas ir dalykai jame at Tečiaus savaitės viduryje ir jis bet ligšioliai tas gandas neišsipil
taigi liberalai balsavimuose nus savo žodį, kad darbininkams ne dėl pirkimo bažnyčiai vietos. P*»
priėmė
A.
B.
C.
tarpininkų
prin

vaizdinti, nieko kito daugiau ne
tojo net 31 parlemente vietos. pasiduoti, tai visa toji suirutė nu- sipylė iš visų pusių daug balsų;
dė. lluertai pabėgus, jo vietą
Žuvėdija.
cipus,
bet
pareikalavo,
kad
jo
sitęs dar netrumpą laiką. Ką dar- ; kiekvienas piršo vis naują vietą*
reiškia, kaip tik jų įrankius, su
užimtų užrubežinių šalių ministe
Praėjusį mėnesį Žuvėdijos gy Parlemente dabar bus 86 konser- bininkai tuo laiku išlaimės, Ar jie įr paliko nieko nenutarta. Dangę
atstovai
turėtų
lygų
balsą
su
Hu

kuriais užpuldinėja ant nekaltų
vatyvai, 71 liberalas ir 73 soci
ris. To reikalauja šalies konstitu
ir turtingų keleivių. Bet gi vi ertos ir Jungtinių Valstijų atsto cija. Tik šiose dienose Meksi ventojai buvo užsiėmę rinkimais. jalistai. Iš tų skaitmeniu matome, gaus to ko reikalauja? O gal su būtų
parankiau,
jeigu
p»sai nėra taip, kaip išsirodo, ma- vais ir išreiškė savo didelį neuž- kos konstitucija valdovams ne Šių metų rinkimai buvo vieni kad nei viena partija nesudaro di vargę turės pasiduoti ir streiką rapijonįs greičiau pasirūpintų su
audringųjų, kokių Žuvėdija dar
pralaimėti?
rasti vietą.
terijaliai imant; “Kolumbo Kar sitikėjimą visokiais tarpininkais. daug ką reiškia.
ą
neturėjo.
Politikos
susirinki dumos, taigi manoma, kad minisJis
matąs
visą
Meksikos
ateitį
tik
žygių” emblema reiškia brolišką
teriams
prisieis
turėti
darbo
ne

Meksikos
sostapilėje
dabar
esa

Du
metai
atgal vietinė šv„
mai, į kuriuos
kitais m .‘tais
meilę, vienybę, labdaringumą ir pergalint kardu. Jis reikalavo, ma apie aštuonius šimtus Ameri
maža su liberalais ir socijalistais,
Onos
moterų
draugija, bažnyt. p. d. Į “Kolumbo Karžygius” kad jo atstovai, kuriuos jis ža kos padonųjų. Visoj Meksikoj sueidavo tik keletas žmonių šį kurie be abejonės stengsis artin- KATALIKIŠKOS ŽINIOS,
Į čios naudai paaukavo $60. Šv.
priguli kardinolai, vyskupai, ku dėjo siųsti svarstytų tik Huer nedaugiau kai trįs tūkstančiai. metą bvdavo kimšte prikimšti. ties pirmam reikalui priėjus.
' Onos dr-jos pavyzdį turėtų sektiDidžiausį
entuzjazmą
sukėlė
nigai ir svietiškieji žmonės; yra tos ir Jungtinėms Valstijoms ne Jungtinėms Valstijoms į Meksi
| ir kitos turtingesnės dr-jos, su-*
klausimas dėl šalies apginklavi
Prancija. Vyskupas Lobbedey
tai, teisingai pasakius, tikrai ti- sutikimus. Tarpininkai ant tokio ką inėjus ir nesutikimams prasi
šelpime bažnyčios reikalų.
mo.
Nuolatinis
Rusijos
Suomijon
Colorados straikas.
priminė savo vyskupijos kuni
kėjimiškasis Susivienijmas, į ku revoliucijonierių vado reikalavi dėjus visi stengiasi išsprukti iš
lindimas ir rengimos Rusijos prie
Mūsų klebonas pradėjo ragin
rį gali prigulėti vien tik Rymo- mų nesutiko ir matydami, kad Meksikos. Nepersenai vienos die27 d. praėjusio mėnesio prezi gams apie priedermę, kad atsa
karės, žuvėdus labai
sujudino.
ti
jaunimą spiesties į “Vyčių**
įsileidimas
Carranzos
atstovų
pri

Katalikai.
dentas AVilsonas pareikalavo nuo kyti išrišimą tiems, kurie nuo
dienos
laike
daugiau
kai
du
tūk

Liberalų
vadas
Staaf
padarė
pieną
dirbs daugiau nesutikimų, neg
J.
D.
Rockefellerio,
ku lat skaito blogas knygas ir laik organizaciją. Linkėtina, kad jau
Pažvelgkime dabar į “Tautos Iž
gero nusprendė jo visai tarvbon stančiu amerikiečių atvažiavo į išlaidų, kurios pasak jo nuomonės
nimas pradėtų darbuoties.
do” ženklelį. Ir kokius įspū nekviesti ir jau pasiųstąjį užkvie- Galvastoną Texas. Kaikurie pa būtinai, buvo reikalingos, bet tos riam priguli Colorados mainos, raščius.
Guodžių Marytė.
džius iš jo apturiameT Mato timą atšaukti. Atšaukimo tele bėgėliai pasakoja baisius atsiti jo išlaidos nepatenkina konser kuriose dabar eina straikas, kad
greičiausiai
užbaigti
visus
gin

Rymas.
Per
Jo
Šventenybės
me Lietuvos Vytį, priešais jį, grama jau pasiųsta. Joje duota kimus, ypatingai Meksikos mie vatyvų, kurie vadovaujant Sven
teisingiau pasakius, iš šalies, tolu tiesa Carranzai siųsti savo atsto ste, kame Amerikiečiai baisiai ne Hedin sumušė visus Staafo ir jo čus. Tie ginčai taip įsigalėjo, popiežiaus Pijaus varduves 19 ko
MANCHESTER, NH.
kad išrodo ne kas kitas, kaip ci vo daug susirinko dvasiškių ir
moje, kryžių, kurs, rods, lydi ir vus tada, kad jis prižadės nusto kenčiami.
pasekėjų pasiūlijimus ir jį patį iš
Čia yra susitvėrus lietuvių ko*
Jungtinių Valstijų kareiviai veržė iš vietos. Valstiečiai, stu viliška karė. Senis kapitalistas pasaulinių atstovų nuo valstijų
rodo jam kelią, primena mums, ti kariauti lluertai prižadėjus tai
atsakė,
kad
nieko
apie
tai
neži

operatyviška
draugystė, kuri rū
ir
įvairių
draugijų.
Apturėta
būtent,tuos laikus, kuomet pirma padaryti. Tai buvo padaryta, laiko užėmę Vera Cruz ir Tam. dentai ir karalius visi iš vieno
jam krikščionių kunigaikščiui, kad duoti progos Carranzai dar pico. Nors didesnių susirėmimų agitavo už padidinimą išlaidų ka nąs ir viskas prigulįs nuo jo sū daug pasveikinimų ir iš kitų ša pinasi užsidėti kokį nors “bi»nį”, būtont,
valgomų daiktų
ir nėra, bet kareiviai nuolat tu- reivius užlaikyti. Valstiečiai lai naus. Wilsonas pasiuntė mainų lių.
Konstantinui Didžiajam, pasirodė apmąstyti savo atsiliepimą.
krautuvę.
Del
didesnio suprati
komisijos
narį
Fosterį
į
New
ri stovėti ant sargybos. Užpuoli kydavo susirinkimus ant kalnų
Kryžius su parašu: “Tame Žen
Atšaukimą nusiuntus, dalykai
mo
ir
paaiškinimo
apie koopera
Yorką,
kame
darytų
tarybas.
Ka

kle pergalėsi”. Be to, ar gi čia pradėjo virsti blogesnėn pusėn. mų tikimasi iš visur, ypatingai viršūnių. Karalius atvifai prisi
Belgija. Belgijoje yra susitvė
pitalistas pareikalavo
kareivių
cija, buvo surengta prakalbos.
neatsispindi pilna ir rami Mai- Pirma buvo šioki-toki viltis, kad ant Tampieo.
pažino stovįs už išlaidų padidini
rusi draugija katalikų laikraš
ir
nesenai
Washingtono
teisme
Kalbėti buvo pakviestas Z. Jan
Huertos kariuomenėj taip-pat mą. Liberalai atsisakė eiti sykiu
zoniea vilties mintis iš “Jauno karė neužilgo pasibaigs, bet da
čiams platinti. Per visuotiną su
pasakė,
kad
mainų
savininkai
kauskas.
Kalbėtojas labai gerai
sirinkimą pasirodė, kad draugi
sios Lietuvos”!.... Pažvelgkime bar visų tikima, kad negrait tai neramu. Generolas Valasco, ku su karalium, ir atsisakė nuo sa
nors ir visus savo turtus padė
paaiškino apie kooperaciją ir joa
jos veikimas yra naudingas ir pa
tik j “Jaunosios Lietuvos” įžan atsitiks, nes Carranza ir Vilią lai rį Vilią praginė iš Torreono at vo vietų. Studentai, gavę leidimą
sią,
bet
darbininkams
nepasiduoreikalus. Gaila, kad dėl lietau^
sekmingas kovoje su pirmeiviais
vasaros
gą, kurioje skamba liūdnas š'ioa kosi tvirtai prie savo nuomonės, siskyrė nuo Huertos ir žada išmokti savo lekcijas
žmonių susirinko mažai.
šią
ir
unijos
neprisiimsią.
ir socijalistais.
dienos tikrumas, it pareinąs pre kad tvarka įvyksianti tik ginklu prisidėti prie Zapatos. Jam ne vakaeijoms užstojus, apleido mo
Čia taip-pat susitvėrė “Jauni
Nno spalių mėn. daugybė žmo
tinka apsileidimas Huertos karės kyklas ir'ėjo iš vienos vietos ki
liudas; kurioje (įžangoje), “Jau užvaldžius šalį.
mo
Ratelis”, bet ligšiol gersi
viršininkų. Spėjama, kad neuž ton agituodami už tautos apgi- nių — vyrų, moterų ir vaikų iš
nosios Lietuvos” dainius, mato
Nedaug tikisi laimėti ir Jung
Bulgarija.
Bulgarijos
pravodar nesusitvarkė.
Daugiausiai
ilgo Zapata sustiprinęs savo bu- nimą . Jų agitacija buvo ne sau- žudyti susirėnumuose mainierių
apžėlusius didvyrių kapus, vel tinės Valstijos iš tų tarybų. Yra
slavų
sinodas
išleido
atsišauki

ginčijasi
vedę,
jie
nori
palikti
| rilis užguls Meksikos miestą.
mylystė, nes naujosios tiesos rei su valstijos milicija arba mainų
tui žvalgos vaideliotų, žino, kad spėjama, jog Huerta prisidėjęs
mą,
kad
bulgarai
neitų
katalikų
tikrais
nariais,
lygiai
kaip
ir ne
Neveizint į rengimos prie san kalauja nuo studentų 500 dienų savininkų pasamdytais sargais.
jų kanklių “raktas dirvonais už tiktai, kad susieiti į artimesnius
tikėjimam
Visgi
kasmet
bulga

vedę. Na, žinoma, jiems prita
taikos netik karė, bet ir plėšimai išbūti kareiviu, vietoj 355 d. kiek Aną savaitę užmušta penkios de.
klotas”, tečiaus mintyje liekasi santikius su kitomis šalimis, o užpuldinėjimai ant Nekaltų žmorų daugybė priima katalikybę.
ria kai-kurie ir nevedę, mat ne
šimt
žmonių.
Dvidešimt
šeši
reikalaujama nuo kitų jaunikaispgalėtojumi ir pranašo balsu ar jis ištikro mano taikinties sun
mano, kad ateis ir jų eilė ir ji®
žmonės — moters ir vaikai žuvo
nių nesiliauja. Ypatingai savo čaų.
šankia:
ku pasakyti.
žiaurumu atsižymi sukilėlių buLiberalai norėjo piliečių domą sunaikinus šėtras, kuriose mai- Rusija. Mdgilevo metropolito paliks be lygių teisių. Manom*
Tarybos
atstovai
dar
neišrinkti.
O vienok Lietuva
Į riai aZpatos vedami. Jie plėšia, nukreipti kiton pusėn: daigiau nieriai gyveno. Sunku spręsti J. B. kun. Kliučinako atsistaty Ratelis graitu laiku susitvarkys
Susivažiavimui vieta nepaskirta, ką tik 'nutverdami. Ypatingai
Naujoka®, >
Juk atbus gi kada:
aprubežiuoti karaliaus valdžią ir kas turi būti kaltinamas už žū- dinimas esąs jau galutinai iv.
t
*
‘A.
t

ta

DRAUGAS

Lekcija ir-

Evangelija

25 d. balandžio “žv. Juozapo”
draugija turėjo balių. Publikos
apsilankė tirštai ir visi buvo pa
tenkinti iš doro blaivaus pasilin
ksminimo.
Draugijai atliko keliosdešimts
dolerių pelno.
Akmenupelis.

liūtė eiles “Atsišaukimas į
visuomenę” už kų publika iž šir
dies dėkojo ilgu rankų plojimu.
Šiuo kartu Hartfordiečiai verti
pagyrimo už ramų pavyzdingų
užsilaikymų. Žmonių buvo apie
400 ir liko prakalbomis paten
kintais.
Pabartas.

ORAND RAPIDS, MICH.
80. BOSTON, MA88.
Balanodžiol9 d. vietinė “Lie
KETVIRTOJI NEDALIA PO tuvių Muzikantų Draugija”, Šv.
Šiame laike pas mus buvo ren
VELYKŲ.
giama
nemaža prakalbų.
Per
Jurgio svet. statė scenoje dviejų
Istkoija. Jok., 1, 17 — 21 My- veiksmų komidijų “Mūsų Gera visų gavėnę, beveik kožuų
limiausieji. Visokis geras davi sis”. Vaidino neblogai. Vakaras nedėldienį, tai viena, tai kita
mas ir visokia tobula dovana buvo pamargintas dainomis. ‘Tė katalikiška draugija laikė savo
yra išaukšto, nužengianti nuo vynės Mylėtojų”
draugystės prakalbas parapijos svetainėje.
šviesybių tėvo, pas kurį nėra at choras, vedamas p. 6. Bielinio, Žmonių visada buvo pilna salė.
mainos nei persimainymo šešėlio. sudainavo puikių tautiškų daine Kalbėtojais būdavo katalikai, ku
Nes iš gero noro pagimdė mus lių, kurios nusisekė labai gerai. rie gražiai mokino žmones, kal
tiesos žodžiu, ydant būtumėme M. Daukša ir P. Jakimavičius at bindami rašyties į katalikų or
eiokia-tokia Jo sutvėrimo pra vaidino dialogų “Kareivis ir ganizacijas, per kų mūsų draugi
džia. Žinote, mano mieliausie- Aficieras” žmonės turėjo juokų, jos pusėtinai paaugo. Prakalbų
ji broliai; o tegul kiekvienas kad net šonus suskaudėjo besi eilia dar neužsibaigė. 10 gegu
žmogus bus greitas ant klausy juokiant. Lietuviškas benas pa žės yra rengiamos Lietuvos Du
kterų, po globa Motinos Šven
mo, o ne veiklus ant kalbėjimo grojo ant triubų.
čiausios, draugystės prakalbos.
ir tingus ant rūstybės. Nes vy
Balandžio 22 d. Lietuvių so
ro rūstybė nedaro Dievo teisy cijalistų sųjungo 51 kuopa turėjo Kalbėti yra užkviestas kun. J. J.
Jakaitis iš Worcester. Rengia
bė*. Togi dėl, atmetę visokių
vakarų. Vaidino /veikalų “Lebiaurybę ir piktybės aukštumų,
ma taip-pat spaudos atgavimo
gališki žmogžudžiai” vaidinime
priimkite su tikyba iškeltųjį žo
paminėjimas.
regisi daug trukumų, yra vietų
dį kuris gali išganyti jūsų duŠiame taip-pat laike per mūsų
kur nenaturališkai nuduodama
miestų
pervažiavo keletas bedie
išpildymas. Po vaidinimui buvo
šokiai, skrajojanti krasa, žmonių vių kalbėtojų. Kaip štai kalbėjo
Evangelija. Jon. XVI, 5 — 14.
Perkūnas ir Šliupas. Klausytojų
buvo mažai.
/
Anuomet tarė Jėzus savo moki
turėjo maža. Mat praėjo laikas,
Šiuo laiku atsiranda agentų,
niams: Einu pas tų, kuris manę
kuomet žmonės bėgo nesąmonių
siuntė, ir niekas jūsų neklausia kurie garsinasi laikraščiuose, ir klausyti.
aukso
manęs, kur einu. Bet jog jums prižada darbininkams
Bostono cicilikai nyksta ir
kalnus
Grand
Rapids
mieste.
tai pasakiau, nuliūdimas pripildė
skursta
. Jie pakriko šįmet iš
jūsų širdis. Bet aš tiesų jums Agentais yra lietuviai. Gėda, ro Bostono po visų Ameriką. Mums
kalbu, ydant aš nueičiau. Nes dos, būtų garsinties jogei čia ro gaila, kad jie užteršė kitus mie
jei nenueisiu, jfalinksmintojas jus ir suvadžioti bedarbių minias. stus, bet gera, kad Bostonas “apneateis pas jus; o jei nueisiu at Geriau pasižiūrėtumėte, kiek žmo
siklynijo”. Likusius čia cicilisiųsiu jį pas jus. O anas atėjęs nių apie dirbtuves be darbo vaik
kus baigia esti.... vėžys. Labai
kažtios svietų iš nuodėmės, ir iš ščioja ieškodami darbo, o negali
keista,
kaip toji liga galėjo citeisybės ir iš teismo. Iš nuodė rasti.
Simano Daukanto Draugija cilikams prisimesti. Juk cicilizmės, sakau, jog neįtikėjo į mane;
mas, tai vėžys, kuris ėda svei
o iš teisybės, jog pas Tėvų einu apturėjo nelaimę, koki lietuviški
kų Lietuvos kūnų. Bet dabar
ir jau manės neregėsite. O iš valkatos išdaužė svetainės lan
to, jog šio svieto kunigaik- gus. Daukanto draugystėn priguli tokia gadynė. Žuvis žuvį ėda,
jau yra nuteistas. Turiu vyrai ir moterįs ant lygių tiesų. žmogus žmogų, o vėžys ėda vėžį.
V. J. Cicilikai labai nusigandę. Jie
daug jums kalbėti, bet da Narių turi apie 200.
perimti kokia tai prietariška bai
bar negalite pakelti. Bet kada
me delei to vėžio. Nors vardų
ateis anoji tiesos Dvasia, jinai
ELIZABETH, N. J.
išmokys jus visokios tiesos; nes Balandžio 19 d. atsibuvo lietu Dievo rašo iš mažosios d, žodį
ne pati iš savęs kalbės, bet kų vių parapijinėje svetainėj vaka “vėžys” rašo iš didžiosios V.
Bastenis.
tik išgirs pasakys ir ateinančius ras, surengtas Amerikos Lietu
daiktus apsakys jums. Ana ma vių Vargonininkų sąjungos spė
JERSEY CITY, N. J.
no pagarbins, nes iš manės ims komis. Vakaras pavyka puikiai.
ir apsakys jums.
Pirmiųnsia buvo vaidinta “Au 24 Balandžio, Lietuvių Prabudra Giedroje1’ 3 'veiksmų farsas. dos draugystė parengė vakarėlį,
Vaidinimas nusisekė. Geriausiai buvo vaidintas veikalėlis ‘ ‘ Trįs
A. Kvedaras — Kupečio Mylimos” Lenkų salėje Brunse1$ UEIUViy GYVENIMO vaidina
rolę, kiti veikė pagirtinai, nors wick, st., nusisekė vidutiniškai,
moteroms galima prikišti už tylu gabiausiai atliko savo rolę moti
AMERIKOJE
j scenoje kalbėjimų, p-lės P. Mi- na, bet negalima daug užmesti
leriutė ir J. Vidriskiutė su at aktoriams, nes dar pirmų kar
kartojimu padainavę “Pavasario tų pasirodė scenoje. Kitų kartų
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
linksma dainelė”.
Toliaus Šv. tikiuos, jog vaidins drųsiaus.
Cecilijos choras iš Newarko, N. Pertrukuose N. N. sudainavo
J. ir vietinis sudainavo keletu dueto sekančias daineles: “Sveiki
POTSVILLE, PA.
puikiai. broliai daininkai “ Miškas ūžia ’ ’
K Pottsvilės kalėjimo, 24 die dainelių. Tęs pavyko
ir Pasakyk mano mylimas kra
nų balandžio bandė pabėgti ita* Beje, nors vakarų rengė žmo šte”, dainavimas išėjo gana silp
las ir anglas. Išgręžė kalėjimo nės, kuriems rūpi ateitie ir lie nai. Ant galo buvo šokiai ir
asanas Būrų ir būtų tų pačių nak tuvių gerovė, bet prie parduoda jaunuomenė pasišoko Aguonėlę
tį pabėgę, jei ne sargų patėmiji- mų tikietų nelipdė tautos ženkle ir Rūtelę, tuomi ir užsibaigė va
WBi Tai antras bandymas iš lių. Galima spėti, kad tas įvyko karėlis apie 12 valandų nakties.
kalėjimo pasikėsinusių pa per klaidų, o ateityje tų klaidų
Patėmytina dar apie Jerses pa
atitaisys.
Ten buvęs.
ti ir via nenusiduoda.
rapijos stovį ir jos veikimų. Nie
Balinis.
kas negalėjo tikėties, jog JerNEWARK, N. P.
sei taip greitai susitvertų para
Balandžio 13 dienų, vietinė sce
WEST LYNN, MASS.
pija ir taip gabiai viskų sutvar
Pažvelgus į lietuvių gyvenimų nos Mylėtojų Dr-ja, statė sceno kytų kaipo tai atgal keli mė
įstabiai atrodo. Kad jau je “Eksproprist orius” ir “Abe nesiai turėjo pamaldas švento
per keliolikų metų paš mus lie jotina Ypata”. Vaidino pusėti mis dienomis vokiečių parapijos
tuvius atsirado supratimas su- nai. Pubbikos pažiūrėti apsilan salėje, bet paskiaus nusipirko
' tverti pirmų pašalpinę draugijų kė neperdaugiausiai. Prie kiek senų bažnytėlę, kuri jau buvo se
pe vardu šv. Kazimiero. Šitos vieno bilieto buvo lipdomi tau nai apleista, tečiau, nors ir daug
draugijos siekis ir pakraipa iš tos iždo ženkleliai.
buvo vargo koliai padirbo gale
Ta patį Dr-ja, gegužio 9 die rijas, grindis, tris altorius, bet
tiesų buvo pavyzdingi, bet lai
kai bėgant ėmė insigyventi be nų vaidins didelį veikalų, trijų viskas atlikta ir šiandienų stovi
tvarkė, o galų gale draugystė pa veiksmų dramų “Erškėčių Taku”. labai gražiai. Viskas bažnyčioje
Tikimasi, jog scenos Mylėtojų išpuošta.
kliuvo^ į laisvamanių rankas.
Choras mokinamas
flr-ja
vėl
inbrauks
krūvelę
centų,
Vėliau, keletui metų praslin
varg. J. Januškevičiaus žymiai
kus susitvėrė antra organizacija į tautos iždo spintelę.
auga geryn, tik dar stoka gerų
Scenų Mylintis. vargonų, bet jau, mano, neužil
“Lietuvos Ukėsų Kliubas”. Ši
tas kliubas taip-pat naudingas
go turėti ir juos. Linksma Jer
HABPORD, CONN.
lietuviams, už tai, kad jo siekiu
ses parapijonams, kad turi ga
Balandžio 18 d. buvo balius Šv. bų ir darbštų klebonų kun. Rašyra nurodinėti, kaip galima pa
draugystės. tutį, per kų ir einasi darbas ge
tapti Suv. Valstijų piliečiu, pla- Juozapo pasalpinės
tinti apšvietų lietuvių tarpe ir Jame dalyvavo
draugystės na- rai. Tegul auga ir gyvuoja nau
įsteigti nuosavę svetainę. Nors į riai. Šitas jų vakaras pasižymė ja parapija.
jau jie turi nuosavį namų, bet jo netvarka ir kitais trūkumais.
■pavirtimas gan žemai stovi, per Balandžio 19 dienų, Šv. Kaži,
isnus vien tik vaidai, o miero jaunikaičių apšvietos drau-t
LIETUVOJE.
apšvietų nei kalbos nėra. gystė surengė prakalbas su daino
}j draugijoj taip-pat žiba mis, deklemacijomis ir skambi*
lanybės dvasia.
nimais pianu; apie programo iš
(VAIRIOS ŽINIOSŠvietimosi reikalas privertė lyn- pildymų reik pasakyti; kad atlik
(Iš laikraščių)
nieėštts susitverti sau tinkamas ta nuosekliai, ypač vaikai dekVilnius.
Zsbrozų kaime, Aš
organizacijas, kaip tai: S.L.R.K. lemavusieji atsižymėjo drąsumu. menos apskrityje gaisras sunai
Icnapų, o su tos kuopos pagel Prakalbų pasakė M. A. Norkū kino 53 gyvenamąsias ir 184 šal
bų pasidėkojant V. B. tapo nas iš Montello, Mass. Jis gar, tąsias triobas. Nuo gaisro nu
setą ir pašalpinė draugystė suprantamai paaiškino apie jau kentėjo 50 ūkininkų. Žuvo ke
vardu “Šv. Juozapo”. Ii ii- nuomenės klausimus, kaip orga li šimtai gyvulių. Nuostolių lig
įtome, kad lietuviams visur nizuoties, šviesties ir taip' t<v 80 tūkstančių rb.
snausti.
lian. Vėliau kalbėjo kun. J. Am
lėbaus prakilnų pavyzdį sekė botas apie lietuviškųjų literatą*
Šiauliai, Kauno gub. Šiauliečių
’ mūsų jaunimas, suprasdamas, rų arba rašliavų, ir paminėjo bu-* teatro draugija “Varpas“ pradė
■A tik trosas neša vaisius, ir vusius ir dabartinius mūsų rašti jo lėtai skambėti. Rengiamieji
atvėrė jaunimo choras po ninkus.
vakarai pasižymi silpnomis pro
Paikai deklemavo p-lė N.. Gurk gramomis, dažniausiai iš vienų 4oIv. Juozapo draugystės.

kių. Priežastis apmirimo ta, kad
darbšteani kliubo nariai apleido
Šmulius, o likusios jiegos mažos.

nesyje, kaip ir nebeliko visai, gal
dėlto tėvui nenori leisti savo vai
kų ton mokyklon, kad nemokina
lietuviškai. Taip-pat prieš Kalė
*■ Virbališlda, Kauno g. Valsčiaus das įsisteigė mokykla Brakarašvyrija nutarė visus mušeikas, ku čio sodžiuje; išpradžios buvo
rie tik užpuldinėja ant žmonių daug vaikų, bet kovo mėnesyje
išsiųsti Siberijon.
liovėsi lankę, sako, kodėl nemo
kina vaikų ir lietuviškai.
Onuškė, Žarasų apskr. Visa
Onuškės parapija nesenai išsida
Dotųava, Kauno g. Ūkio moky
lino vienasėdžiais. Kruta oniškie- klai išlaikyti iš gubernijos iždo
čiai ir kooperacijos dirvoje. Gerb. pinigų paskirta 10,000 r. pašal
kun. J. Žuvinskio rūpesniu įstei pos.
gta čia vartotojų draugija su
krautuve ir “Blaivybės” skyrius
Daujėnai, Kauno g. P. Masiusu arbatine.
lionis Baltuškiuose intaisė lentpiuvę ir balandžio mėn. dirbtuvė
Vilnius. Spaudos sukaktuvėms pradės veikti.
paminėti Vilniaus lietuvių drau
Lukšiai, Suv. gub. Linkšių apie
gijų, laikraščių atstovų sutarta
sukaktuvių minėjimų daryti ben linkėje siaučia tarp vaikų tymų
drai. Tartasi apie pasirinkimą epidemija. Dar niekados ši liga
veikalo tinkamo duoti tam jnbi- nebuvo taip pavojinga, kaip šie
lėjui ūpo, perkelti žiūrėtojus į met. Dažnai prie šitos ligos pri
tų netolimų praeitį, kuomet dar sideda plaučių uždegimas, ger
skurdome be spaudos. Pripažinta klės užtinimas ir dauguma mir
ir nuspręsta statyti veikalėlis šta.
Kovos”.
Teatro vakarui pa
Eržvilkas, Kauno g. Blaivybės
ruošti sudaryta komisija.
judėjimas pasiekė ir šį kampelį.
Vi1n1a.na gubernijos žemei Vals. Kovo 8 dienų susirinko bemaž vi
Banko perkamai, finaus.; ministe si valsčiaus ingaliotiniai įr vien
balsiai nutarė uždengti visas be
rija nustatė šitokių taksų ■
Vileikos apskr. žemės u gim išimties girtuoklybes įstaigas, ne
tinė 65—40 r.; Vilniaus — 60 — paliekant nei monopolio. Prie
40 r.; Dysnos — 60—40 r.; Ly žastis tokio nutarimo tai valsčiui
dos — 70—50 r.; Ašmenos — 70 grūmojantis ekonominis krizis,
—35 r.; Švenčionių — 70—45 r.; mat, ačiū girtybei dauguma ūkių
baigia smukti, na ir doriškas
Trakų — 80—25 r.
skurdas įsiviešpatauja.
Marijampolė. Per pirmutinį
vasario mėnesį š. m. “ŽAgrės’
susirinkimų nutarta buvo prašyti
žemdirbystės Departamento, pa
šalpos įsteigimui, prie Gižų ūkio
mokyklos metereologijos stoties.
Dabar gautas atsakymas, kad De
partamentas sutiko. su prašymu.'
Gautu pranešima, bus tai didžiau
sia metereologijos stotis visoj
Lenkų karalijoje.
“Žagrė” taip-pat jau nupir
ko nuo p. K. Noreikos už nepil
nus 20,000 rublių nuosavybėn na
mus.

Varnių dekonijoje 1913 metais

mirė 6 žmonės ilgai pagyvenę. N.
- Varnių parap. Ignatas Švalkunas 102; S. -— Varnių parap.
Antanas Lukšas 117 m.; Tverų
parap. Aleksandra Daukšas 105;
Upmos fil. Jonas Kadis 100 me
tų; Užventės par. Simonas Gra
jauskas 102 ir Janapolės par. To
mas Baranauskas 112 m.

Suvalkų gub. Už slaptų išeivių
gabenimų per sienų vidaus reika
lų ministerio įsakymu ištremia
mi 5 metams j vidurines Rusi
jos gubernijas trįs Suvalkų gu
Surviliškis, Kanuo g. Apielin bernijos gyventojai: P. Galinis,
kės dvarininkų^ t r pienininkavimo S. Amsėjus ir J. Aktinus.
instruktoriaus rt- kontrolieriaus
p. Pakšto ir vietinio klebono su
Šiauliai, Kauno g. Susitvėrė
manymu nutarta įsteigti valstie
nauja bendrovė knygoms ir ki
čių prienininkavimo sųjunga. Vy
tiems spaudiniams leisti. Ben
riausybė žada duoti pašalpos in
drovė pasivadino “Sietynas”.
struktoriaus — kontrolieriaus iš
Bendrovės reikalais vyriausiai
laikymui. ' Griežtų kliūčių, spė
rūpinasi adv. P. Bugailiškis.
jama neatsiras ir sąjunga greitai,
be abejo bus įsteigta. Tai bus
Kaunas. ‘ ‘ Saulės ’ ’ bugalteri
bene pirmutinė šioje ūkio šakoje
valstiečių sąjunga visoje Kauno jos kursuose moko ne vien tik
knygvedystės, bet taip-pat aiš
gubernijoje.
kina kooperacijos idėjos dvasių,
Ukmergė, Kauna g. Miesto dū supažindinant su jos nauda, ga
lybe ir tt.
mą pavedė pusę dešimtinės žemės
Atkreipiama doma, kad kiek
iutaisyti vietai, kur galėtų būti
vienas baigęs 3—4kl., pagalvojęs
daromi vaikų žaislai ir gimnasti
stotų į “Saulės” bugalterijos
kos — pasimankštinimai.
kursus. Tik turint gerų koope
racijos srityje darbininkų, Lie
Marijampolė. Projaktojama te
tuvos prekyba, pramonė ir kitos
lefonu suvienyti Marijampolė su šakos nebus svetimtaučių — ka
apylinkės miestais — Vilkaviškiu, pitalistų išnaudojamos, o pereis
Kalvarija, Kaunu ir miesteliais Lietuvos kooperatyvų rankosna.
Prienais, Lindvinavu, ir Pilviš
kiais. Lėšos tam reikalui skiria
Smalva, Kauno g. "Pamaldos at
mos iš pinigų, surinktų miškų iš
silieka lenkų kalboje, lietuviškai
vartas pardavus.
kas šventadienis skaitoma evan
Nesenai pradėjo tarp Kauno ir gelija ir sakomi pamokslai bent
Marijampolės važinėti lenkų ben- didžiąsias šventes. Kitų syk lie
dwrvė8 automobilis. Pažymėtina, tuviai bandė reikalauti didesnių
kad ši bendrovė visai nepaiso vie tiesų, bet susirašius pasirodė la
tos gyventojų lietuvių ir skelbia bai maža, dabar, žinoma, rastų
si vien rusų ir lenkų kalbomis.
si bent kelis kart daugiaus, vie
VIII Lietuvių

nok abejotina ar pasisektų šis-

dailės Parodu tas laimėti. ' Parapija viena iš

Vilniuje šiuosmet praeina su di
deliu pasisekimu. Apsilanko kas
dien būriai įvairių tautų žmonių,
kurie apžiūrinėja su didele do
ma mūsų dgilės darbus.
Parodoje šįmet daug daugiau
dailės darbų parduota negu per
nai. Žymiai padidėjus narių
skaičiui, L. Dailės Draugija pati
savo nariams laimėti užpirko 6
paveikslus. ,
Paroda užsidarys 13 balandžio
dienų (s. k.).

tamsiausių. Šviesa jokiu būdu
neprigįja, bet mados kerėja.
..Zanavykuose, (taip vadinama
visas Naumiesčio apskr.) augi
nama gerų veislių arklių. Ūki
ninkas Marsvitis Lukšiuose už
vienų trijų metų eržilų ga
vo pusantro tūkstančio rublių.
Kitas ūkininkas gavo už eržilų
700 rub.
Vilniaus gub. žemės tvarkomisios tarybos patvirtinta darbų

Vlnius. Lietuvių Katalikų ‘Blai sąmata 1914 metams. Manoma
vybės” skyriui leista vienų dienų išskirstyti vienasėdžiais 51,903
.padaryti Vilnioje “Blaivybės” dešimtinės valstiečių
žemės ir
šventę pardavinėjant priešalkoli- išdžiovinti 12,000 dešimtinių pel
uio turinio knygeles ir tam tik kių.
rus ženklelius. Šventė bus balan
Vilniaus gub. Per
džio 8 dienų (s. k*).
12 metų Švenčionių miestas ne
TMsdstngė, Vilniaus g. Nas nė padidėjo, nei skirtumo jokio ne
dens čia atidaryta dviklesė mo padarė. Tik bažnyčia atnaujinta

Miesto mokykla. bu*o trijų kle
sų dabar jau keturių. Atsidarė
vyrų gimnazija ir moterų pro
gimnazija, bet lietuvių mokinių
Busipratusių tai suvis maža. Kaikurie išsižada betnvių kalbos.
Būdami pas tėvus kalba lietuviš
kai, bet atvažiavę į Švenčionis
ir užsidėję kepuraitę su žvaig
ždute, bijo pasirodyti, kad jie
lietuviai. Gali mužiku kas pava
dinti !
Laikraščius žmonės pradeda
jau skaityti. Dabar per kun.
Dėkono kancelerijų ateina 52 egz.
“Aušros” ir kitokių laikraščių
po keletą egzempliorių. Nema
žai yra privaryta ir lenkiškų
laikraščių tarp lietuvių. Mat yra
Švenčionyse nemažai karšti; len
kų agitatorių, kurie darbuojasi,
kad lietuvių skaičių sumažinus,
patiems įsiviešpatauti.
Lietuvių parašų Švenčionių
mieste kaip ir nėra... Lietuvių
kalba Lietuvoje, savo tėvynėje,
stumiama paskutinėn vieton...
Dauguma lietuvių bijo padėti
lietuviškus parašus. Nesupranta
ma : savo namuose, savo kalbos
bijos...

Waxahachie, Tex. VVtiniai
dailydės pradės gauti po 50c. į
valandų. Pirmiau gaudavo tik
po 45c.

Washingtoa, D. C. Peunsylvanijos atstovas Edmonds inešė į
kongresų bilių, kuriame reikalau
jama, kad visi laivai būtų dirbdinami iš nedegamosios medžia
gos. Tas įstatymas iueitų galėn
nuo naujų metų ir priverstų vi
sus ežerų ir upių laivų valdyto
jus pakeisti senuosius laivus nau
jais.
Baltimore, Md. Elektros darbi
ninkai prigulintįs > prie vietinės
unijos,.nutarė jų apleisti ir prisi
dėti prie visasvietinės jų amata
unijos, kuri priguli prie Americ
an Federation of Labor.
Pekinas. Iš Kynų praneša, kad
artinasi trečioji revoliucija. Kaikuriose pietų ir vidurinėse Kynų dalyse įvedama karės stovis,
didinama skaičius slaptosios po
licijos, daroma kratos ir areštai.

Viena, Austrijoj. Laikraščiai
praneša, kad albanai muzulmanai nuginkluoja krikščionis pa
Telšiai, Kauno g. P. Mikuckis
skui pradeda skerdynę.
pastatė teatrui rūmą, kurs dar
nepabaigtas statyti, bet spekta
Alžiriuje nuskendo rusų gar
kliai jau vaidinami. “Teatro”
laivis. Netoli esantis kitas gar
salė nemaža. Šitoje salėje stato
laivis spėjo išgelbėti 15 žmonių,
vakarus lietuviai ir kitataučiai
likusieji 15 nugrimzdo su garlai
viu dugnan.
Marijampolė, Suv. gub. “Žibu

rio” lietuvaičių progimnazijoje
mokinių skaičius kasmet auga.
Dabar lietuvaičių mokinių yra:
priešklesyje — 3, pirmoje klesoje — 24 ir ketvirtoje — 12 mo
kinių. Išviso tat 88 mokinės.
Pernai gi buvo tik 79.
Lietuvaičių progimnazija Mari
jampolėje yra vienintelė Lietuvo
je. Mokinės suvažiuoja iš vi
sos Lietuvos.

NAUJIENOS.

Pekinas. Vakarinėje Kynų da
lyje vietiniai gyventojai pradėjo
persekioti krikščionis. Kai-kuriose .vietose vyriausybė įsakė'
gyventojams garbinti stabus. Ne
senai dvidešimt krikščionių-kynų atsisakė vyriausybės palie
pimų klausyti, už tai juos suri
šo ir valkiojo gatvėmis. Vieli
niai gyventojai anglai tai maty
dami pareikalavo vyriausybės su
laikyti prieš krikščioniškus dar
bus ir žiaurieji patraukti tei
sman.

Montevideo (Uruguay). Vietinė
Kijevas.
Vyriausybė uždarė
šalies valdžia nusprendė remti socijal-demokratų spaustuvę, ir
santaikos darbų, tarpininkaujant visame mieste padarė daug kra
tarp Argentinos, Brazilijos, Gili tų.
v
ir Jungtinių Valstijų.
Du federalistų generolu, su sa
vo kareiviais, kurie dalyvavo ka
rėje ties Nuevo Laredo pereina
Jungtinių Valstijų rubežių ties
Laredo Tesąs. Jie pabėgo nuo
konstitucijonalistų kareivių.

Charkovas,
tikrų pinigų
jau padirbtų
rankiai juos

Rusijoj susekta ne

dirbtuvė. Atrasta
daug pinigų ir' ta
dirbti.

Viena Albanijos valdžia ren
giasi užsakyti daug įvairių ginklų
Austrijos ir Italijos dirbtuvėse.
Calexico, C ai Netoli nuo čia Pradėta jau vesti tarybos.
meksikiečiai pradėjo rengti lai
kinę tvirtovę, kurioje galėtų šiekRusijos pietrytinėje dalyje pe
tiek atsispirti. Tarp Meksikos ka rėjo didelės vėtros. Kaimuose
reivių matoma ir naujai prisi nuo trobų stogai /nunešti. Dang
dėjusių japonų darbininkų.
medžių išversta iš šakalį Tele

Brownsville, Texas. Pranešta
kad kovoje ties Monkerey užmuš
ta apie 100 konstitucijonalistų ir
du kart tiek sužeista. Federali
stų spėjama žnvę apie 300 karei
vių.
Kovoje ties Piedros Negras su

žeistas federalistų generolas Guajardo ir keletas aficierių. Jų ka
reiviai pasidavė sukilėliams.
Oalvestone, Texas. Balandžio 30
d. čion atkeliavo 470 keleivių
pabėgusių iš Vera Cruz ir Tam
pico.
>

grafų vėlos daugelyje vietų su
traukyta. .^Dniepro upėjo su
daužyta daug mažesniųjų 1 ave
lių.
1
Washington, D. C. Pirmas žu
vęs Meksikos karėjo Amerikos
kareivis buvo katalikas Danielius
Aloyzius Haggerty iš Bostono.
Jis užmuštas užimant Vera Cruz,
bal. 21. Tarp vėliau žuvusių ir
sužeistų kareivių dauguma vaikų
ateivių tų pačių, kuriems Burnetto biliins nori uždaryti kelia Į
Ameriką.

Praėjusį panedėlį būrelis visuo
menės darbininku susirinkę Chi
Chicago, III. Chicagos milicija cagos Y. M. C. A. namuose su
eiepijama nuo tyfnso. Anų die ruošė į Vilsonų reikalavimų vei
nų buvo įčiepyta 8000 vyrų. Ma kiausiai užbaigti karę.
noma, kad Meksikai nesustaikius trumpu laiku Chicagos mili
Pekinas. Kynuose turėjo apsi
cija bus siunčiama į karę.
stoti darbas prie gręžimo kero
sino šulinių, kurie dabar prigu
Nogales, Aris. 1400 Jakvi indili amerikonų Standard oils kom
jonų, kurie pabėgo iš revoliucipanijai. Darbų sustabdė Balto
jonierių abazo pranešė Jungtinių
jo Vilko plėšikai, kurie siaučia
Valstijų vyriausybei, kad jie no
toje apielinkėje. Prie gręžimo
ri prisidėti prie Amerikos ka
dirbo į 40,000 darbininkų, kurie
reivių. Indijonai nuo senai ne
dabar turi grumties su plėšikais.
apkenčia Meksikos valdžios, tai
gi spėjama, kad daug jų pri
Mount Union, Pa. Gia sudegė
sidės prie Amerikos.
1
Vernerio namai, kuriuose sude
Eagle Pats, Tex. Bal. 30 Gen. gė motina su vaikais nuo 2 iki 9
Murgia su 12000 sukilėlių karei metų amžiaus. Rasta suanglėję
vių formališkai užėmė miestų. kūnai ir spėjama, kad ji/os pir
Jis turėjo 350 nuimtų kalinių, miau kas užmušė, o potam namus
penkias armotan, daug šautuvų uždegė.
ir amunicijos. Visa tai jis atėmė
iš federalistų kovoje ties Allen- ,. Budapešt, Vengrija. Iš čia pra
de.
neša, kad Vengrijoj yra peram-

Ohio. Dailydės priguHntieji
į
unijas
apskelbė streikų,
ir
iš
vidaus
labai
graži.
Ant
kykla; vaikai labai vėlai susirin
nes
kontraktoriai
atsisakė pri
ko mokyties, tik už pusantro mė kapų seniau nebuvo nei vieno
nėšio pviet Kalėdas: po Kalėdų paminklo su lietuvišku parašu, dėti po^lOe. į valandų už jų darz
buvų ap*e 70 vaikų, bet kovo asė- šiandien jau pasirodo.

*7

žai bepročiams namų. Visoje ša
lyje randasi daugiau kai 12000
bepročių, į bepročių namus telpa
tik apie 11000. Stoka taip-pat ir
daktarų gydyti tokiua ligonius.
(Seka ant 6-to pusi.)
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DAILE I POEZIJA f Ll TE RATU RA S MUZIKA 5 DRAMA
ŠITAS SKYRIUS BUS DEDAMAS SYKĮ MENESYJE. AUTORIAI IR LEIDĖJAI, KURIE NORi SUSILAUKT! PAMP^JIM? ŠITAME SKYRIUJE, PRIVALO PRISIŲSTI “DRAUGUI”
Poezija

PALIAUK SVAJOJĘS.
Medžiais apaugęs ežeras gilus,
Saulutė leidžias, vakaruos

Sujunda, pakįla vanduo ramus
Balsą girdžiu vakaruos...
Svajotojau liaukies svajoti

Gyvatos kelias erškiečiais klotas,
Nelemta tau yra sapnuot.
Klausau suūžia miškas giliai
Vėjas tarp šakų gaudžia
Sušnabžda lapai tykiai
Lyg dvasios šneka — šliaužia.
Ir sako: meski svajus,
Ir dejones karčias

' Stoki j darbą drąsus.
Girios Duktė.

PAVASARIS.

Gamta iš miego jau atbunda,
Jau upė ledo ratežius
Sulaužė. Girioj Kirvis dunda,
Bajoro gindamas medžius.
Kaimietis skubinas: Kol šalną
Palaiko jgirių tankuma,
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Kol nepasibaigė žiema,
Ir jam šiš-tas sugriebti valna.
Pavasaris arti. Jau ošia
Viršūnės medžių atsilošę
Savėp šiltesni kvapą traukia,
Ten debesiai pro dangi} plaukia,
Tokie skysti, lengvi, skylėti,
Petras Lapelis.
MARGALIS.

(Žiūr. “Draugo” No. 15)

Antra Margalio eilių iaida, žymini padidinta
ir pataisyta, išėjo jau po spaudos atgavimui Kau
ne 1907 m. Šiai laidai duota truputį kitokis var
das, būtent, pavadinta ji tapo: “Valungė ir Vie
versėlis”.
Tuo metu Lietuvoj apsireiškė nepaprastas kul
tūrinis judėjimas. Nors neviskas da buvo valia
veikti,
bet su spaudintu slėpties taip jau
neberikėjo.
Pradėjo gimti
vienas
paskui
kitą lietuvių laikraščiai, knygos imta jau
Budinti
tėvynėje,
įvairios
draugijos
ir

į
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Jau Nemuną pančiai žieminiai paleido,
Karštesnį saulutės išvydome veidą, —
šiltesnį pajutome vėją;
Sukruto upeliai ir sraunus šaltiniai,
Lyg dainiaus jausmingo įkvėpta krūtinė, —
Pavasario dienos atėjo...
(Vol. ir Viev. 3)

Brba kitoj vietoj abudu linksmai čiauška:
’
|

Į
'

SAVO RAŠTU EGZEMPL.

mui nepadorumą ir norą blogais
ti už darbą, kaip niekur pasaulyje
nočiau, ko iš Dievulio jiems pra
niekas nemoka, ir
šyti. O juk bent tris leidžiau į po
Už jūrių — marelių, tarp gi- įrankiais atsiekti gerą tikslą.
jos pinigus esant dvigubai bran
no mokyklą. Pramoko dailiai pararių plačiau — gimtinis kiemelis, Tokių “kratikų” balsas beskai
gesniais už kitų kraštų pinigus,
Syti....
nuliūdęs apmiręs žiemos laiku. tant man gyvai atsiminė dažnai
Žiemos garuoja likučiai.
ypač už rusų, todėl ir pelnai ne
Ir štai, pažinstami svečiai,
Neišpasakytai meilus, malonus minimas mūsų laikraštijoj plun
svietiškai dideli.
Nuvažiavus į ameriką ir duk
Paukštukai grįžta į tėvynę:
pavasary, praskambėjus pirmam ksnos banditizmas, kurs kaip tik
Bėdulio pasakoje taip yra. Tar relė Agota ir sujudino savo bro
rado ir sau vietą šitame atsitiki
nauja jis ponui metus ir gauna žir liuko Petrelio širdį.Tas ėniė ir
Naujų. jiegų prisigaminę,
aidui vyturiuko dainelės.
nių, bet pusę sveikų, o pusę sukir
me.
Užtenka,
vadinas,
žmogui
Jie lizdą kraus, perės vaikus,
Aug^taį-augštaį
padangėse
nusiuntė 1 dol. savo mamytei do
mijusių. Tarnauja antrus, trečius...
Palaimins pievas ir miškus.
skamba skardi pavasario daine pramokti “litaras 'statyti” ir
ir ko tik gauna, vis pusė pagedu vanų. Senutė atėjusi pas autorių
jau
jis
drąsiai
gali
teisti
žymiau

Ir kas pavasario nežino!
lė.
si, netikra. Taip ir šiose keturiose ir džiaugiasi:
Nemindžioj skystojo purvyno,
lietuvių nuomonėse: kas ilgais me
Klausosi žmonės ilgai, klaa- sius mūsų lieteratūros veikalus,
Mano jaunelis-Petrelis. Tik dve
tais ingyta nuomonė, tai vis perpus
Nebraidžiojo po šlapią pievą,
sosi užmiršę vargus
priespau- gali šmeižti pražilusiuos visos
jais meteliais tevyresnis už Agotytėra teisinga, o perpus melaginga.
tautos gerbiamus veikėjus ir ra
tę. Juodu ypatingai sutaria —■
Neklausė pempės šaukiant: “Jieva!”
das.... šypsosi.
Pamėginkime tad melą atskirti nuo
abudu sykiu augo. žiūrėk, štai iš
šytojus.
Kaip
sau
norite,
dva

Nesirgo plaučiais ir sloga,
Dainuoja vyturiukas.....
tiesos, kaip kokius pelus nuo grū
pašto šįryt atsiėmiau... — Tarė, atsia
purtosi,
protestuoja.
Pažin

Pirma pavasario liga!
dų.
Broliukai linksmi vaikštinėja
gniauždama kumštį, kur laikė ma
kime Lietuvą, lietuvius ir jų rei
Tečiau pavasario kvieslys
po kiemą, taiso plūgus, akėčias.
žą saujalę sidarbiuių pinigėlių ir
Šitas nuomones plačiai nušvie
kalus taip, kaip pažino dvasios
Gyvybę naują žmogui teikia,
vieną varinę kapeiką.
Į lauką, į pievas, ten, kur skam
milžinas kun. J. Tumas, pamylė tęs skaudžiais gyvenimo faktais,
Jis atneša ko širdžiai reikia.
— Ar taip per visas pamaldas ir
ba vyturiuko dainelė! Užtraukti
laikei saujoje? — Šyptelėjau, ma
kime taip mūsų tėvynę, kaip nu autorius baigia štai kokiais pata
Su juom prabilsta nebylys,
sykiu su paukšteliu pavasariui
tydamas visas prakaituotas mone
mylėjo ją meilės milžinas kun. rimais :
Aklasis mato, kurčias girdi,
himną.
tas.
J. Tumas, padirbėkime jai tiek
Ne, balandėli-darbininke!
Teka
Šykštuolis jautrią gauna širdį.
Sesutės rūtelių daržely, kai
— Kaingis? Nei poteriu nebega
Amerikoje turtai-pinigai per tavo
ir su tokiu pasišventimu ir ga
Poetas veikiai sprūsta lauk,
’•
lėjau kalbėti — vis jaučiau ran
šioja šakeles, taiso, dabina... Vy.
ūsus ir barzdą, tik visa nelaimė,
bumu, kaip pasidarbavo tas dar
koje, it Petrelio mažą rankutę,
Nes jausmo turi jau perdaug.
turiukas dainuoja.....
kad ne į tavo burną, tik į kapi
bo
milžinas
—
tas
kun.
J.
Tu

kada jį dar tebesivedžiojau.
Ir
Jis bėga į miškus, pušynus,
talisto nasrus. Gali tu gražiai laiRūtelės žaliuoja...
Padabins
taip man buvo gera — aš su pasi
mas
—
tada
mes
bent
kiek
tuPrie ežero į tankumynus,
žyties, vis tai matydamas, bet la
kasas, žaliomis šakelėmis, uždaikalbėjau per visas didžiąsias ma
teisės užsipuldinėti ant
bai sotus nebūsi, o turtingas nei
Kur iš vandens narcyzai kyšo: —•
rias. širdis taip ir vaikščiojo: tai
nuos dainelę linksmą — link- jo už kai-kuriuos jo knygutės sil
to tiek.
Nepasikliauk tad Ame
Tenai eilėms jis randa šyšo.
į Petrelį su Agotuku, tai į Dievu
smą. Aidas skleis jos balsą. Už- pnumus, kurie kad ir mažina iš
rikos pinigingumu, jei panorėsi
lį, kad davė man tokių gerų kūdi
Tik viens žmogus grožės nebjaučia
girs bernelis — užsimąstys. Rū tikrųjų veikalo vertę, tečiau
kuomet ir pats ūmai pinigingu tap
kėlių... Užmokėk, Viešpatie, anuoLinksmų pavasario dienų,
ti I
tų vainikėlis — padabintos rasės anaiptol neatsveria jo gerų pu
dum ir kitiems! — Iškėlė augštyn
širdyj jo tuščia, neskanu,
perlais puošia galvelę.
sudėtus kamščius. — Petrelio, žiū
Sumanęs tad ūmai praturtėti, ne
sių
ir
jo
svarbumo
mūsų
tautai.
Nerymastis juoda ten siaučia
rėk, indėta vienas rublis... šeši au
pasikliauk
viena
savo
kūno
vie

Vyturiukas dainuoja.... Miškas Aš norėčiau tik vieno dalyko: lai
Ir be vilties šalta žiema.
ksinai... (ir viena kapeikėlė... Kaip
ku,
bet
rūpinkis
kokio
amato
pra

ūžia... Pušinas kaip tai nepapras- nelieka nei vieno lietuvio, mo
jis ir*- pririnko tokių gražių, nesuŽmogus tas — mūsų išgauna.
J. K.
mokti. Kitaip darydamas, užsiviltai griaudžiai ošia, beržynas kančio skaityti, kurs liktų ne.čurusių.. Negėda nei Dievui ant
si, nes ir pramoningiausios šalįs
šlama.... alksnyno šakelės ple perskaitęs tos knygutės. Tik lai
garbės duoti... štai šitą rublinį im
ne patį žmogų auksu užmoka, bet
tai tiki jiegomis, tiki energija — kas galima ras vėsuoja. Upelis pakrūmėje šniok skaito visi ją bešališkai, užmiršę
kis, kunigėli, ir tuojau atlaikyk pa
jo sugebėjimą.
čią druktąją Mišią už Petrelio sveiti tik jaunuomenėje, — ne seniuose; —
ščia, tputojasi... Šiandieną ga. piktus ir neramus balsus apie ją,
nepasikliauk, darbininke, paskalo
katą... už dvi grivini pamaldįsiu
Bailios ir prisimerkusios akįs senųjų
lingas, *— pavasario jiega. Rytoj turėdami omenyje tikruosius lie
mis apie nepaprastą brangumą darubagėlius ant tos-pat intencijos; ka
tykus ramus. Skamba
daina, tuvių reikalus.
Nebetoli bemato... jų atšalo jau kraujas.
bo Amerikoje; šiandieną reikia jau
peiką atiduosiu antai šlubei Ur
Tegu tad užliepsnoja krūtinė jaunųjų,
tai pasakomis skaityti, ne tikrybe.
skardžiai — skardžiai....
šei... pirksiu naujus škaplierius: se
Išeivybės klausimas — vienas
Jei taip būtų, argi- Amerikos išdir
Tegu gyvatas įsikuria naujas!
(Ibid.)
nieji nuo prakaito visai supuvo...
Šimtmetis senukas atsišlėjęs, į
iš svarbiausiųjų mūsų tautos
biniai galėtų rankčioties su vokie
už likusius nuspirksiu sau pyrago,
gričios sieną, džiaugiasi dainele,
Tiki Margalis taipgi vienybei, ir meilei.
čių ir anglų išdirbiniais, t. y. bū
klausimų, nuo kurio išrisimo pri
du svaru cukraus ir vaikams rie
ti nž juos netik geresni, bet ir pi
••••>• ■)••••,.................... ........................ į............................ . pavasariu. Daug praleido pava klauso Lietuvos ateitis ir gero
staini dvi... dirbsime balių....- Pe
gesni f Aišku, kad jų padirbimas
sari!} savo gyvenime, daug gir vė. Ar gali mėginti jį rišti pa
trelis
, atsiuntė: vieną rublį... šešis
Be ugnies pergalėsime priešą, be plieno,
negali būti perbrangus.
dėjo vyturiuko dainelių, iš naujo buvusieji Amerikoje tik 2—3 mė
auksinus... ir vieną kapeikėlę... —
Jei į kovą taip šventą sustosim išvieno.
Kaip pablūdusi kalbėjo senutė, žiū
surinko su džiaugsmu.
ir Amerikoje ne pienu upės plau
nesius, kaip kun. J. Tumas? Jur
rėdama man stačiai į akis ir vis
kia,
ne
medaus
krantai,
ne
dešrų
Skamba vyturiuko
daina.... gelionis drąsiai atsako, kad ne.
nepataikydma įsprausti man rubli
Jei širdis mūsų jungs siūlas meilės auksinis,
tvoros
ir
ne
sūriais
stogai
nukloti.
skamba pakrantėje
piemenuko Tečiau
nelygu
rišėjai
ne

nę, nes aš, sumišęs, vis gynians.
Tai uolume protingi, vienybe tvirti
Ypač gi nedubeltuokite jūsų vaikų
birbynė. Balsai susijieja, plau- lygu tyrinėtojai nelygu ra
Galop tai pasergėjo. — Tai kogi ne
uždarbio,
kol
tie
uždarbiai
tebėra
Nebijosim prieš peilį statyti krutinės.
kia... Pavasaris.
imi?... paklausė. O man vėl ėmė
tenai, už jūrių-marių, nes jie suslšytojai.
Kitas
ir
ilgus
metus
(Ibid.)
virpėti kairėje pusėje kaklo.
Smarkiai plaka jaunose kru- gyvęs ir sukaliosis žinomose ap
dubeltnoja tik čia pas mus.
Tiki dainius ir pasišventimu, —
Petrelis tavo geras; padarė gra
tynėse jautrios širdįs. Jaučia au linkybėse ir betgi neįžiūrės svar
Nesidžiaug tad, matušėl ar tetaJuk palaimintas, kurs negailėsią savęs,
žiai, Dievulis taip pamatys ir be
gant naują galingą jiegą. Ver biausio dalyko kitas gi, talento
šėl, girdėdamas, kad tavo sūnelis
manęs. Pasidėk tą rublinę kitam
Kurs po kojų draugų vienatikslių pakris,
Kad negali atsigėrėti.
Ten veversys, čia piemenukas,
Iš pievos miglų kįla ūkas,

/

VYTURIUKAS DAINUOJA

iu slėptis taip jau nebereikėjo. Pradėjo gimti
paskui kitą lietuvių laikraščiai, knygos
jau spausdinti tėvynėje, įvairios draugijos ir
vattiiai pridėjo'dygti, kaip grybai po lietaus....
Ir bus laipsniu kitiems prie vainiko garbės....
Užviešpatavo tautiniame mūsų gyvenime pakilesnė
(Ibid.)
Svasia, atsirado veikėjų daugiau, dainių kanklės
Didelės ideos, ištikro labai didelės išreikšta ‘ ‘ Odo
gįarnau, linksmiau ėmė skambėti... žodžiu, Lietuvos je į Jaunuomenę”. Nors ji rašyta da prieš spaudos
viešame kultūriniai — tautiniame gyvenime nušvito atgavimą, prieš užtekėsiant liuosybės žvagždei, tetlkra8 pavasaris. Kitu, augštesniu tonu pragydo Į gjaua ragant ją dainius savo dvasia buvo taip augfr mūsų Margalis: prie volungės prisidėjo viever štai iškilęs, kad įstengė permatyti naujųjų laikų
Mis — atgimimo pranašas, ir kartu sutartinai ūži idealus, juos pirmiausiai atjausti, jais gyventi....

fnakią:

VU

Aušta mums naujos gadynės
Diena iškilminga; .
Aušta šventė dėl tėvynės
Vargusios džiaugsminga.
Brolis broliui ranką spaudžia,
Ir linksma dainelė griaudžia,
Liuosa, kaip paukštelis.
Ei šalin nusiminimas,
Kurs krutinę laužei!
Ei, šalin ir nuliūdimas,

Kurs akis mums griaužei!
Pražydėjo mums brolystė
Ir liuosybė išsivystė,

Atgema teisybė.
(Vol. ir Viev. 167)
Stikro, argi begalėtų kas, mylįs karštai tėvynę,
Saitu, abejingų pasilikti matant besikunijančius
pamažėl milionų troškimus, regint tautą atgijančią,
ragint besirealizuojančius idealus, už kuriuos tiek
vargta, teik kraujo ir ašarų pralieta!
Dainius jaučia tą mūsų tautinio atgimimo para
gavo širdyje, bet tuo pavasariu nepasiganėjis skrenda augščiau, jis trokšta vasaros tė
vynei, galutinio mūsų vargų ir karionių tikslo čia
ant žemės. Gema jo krutinėję dideli norai, trokšta
pasikelti paukščio sparnais į padebesius, kad greiSaan visiškai išliuosavus tėvynę iš vargų, nelaisvės,
Ir prispaudimų. Tokiame dvasios stovyje gema bene
tik gražiausios ir prasmingiausios jo eilės: “Oda
| jaunuomenę”,—
Kogi ilsiuos, lyg galės man dūšiai pristigo!
Kol sparnų neatsuko jaunystė,
Teužskrisiu aš ant pusiau mirusio svieto
Ir užgavęs širdies tebetylinčią stygą,
Tetirpdysin krūtinių žmonių ledą kietą,
Įkvėpimo teleisiu gaivinantį garą,
Kurs stebuklus ant žemės padaro,
Kurs pavasario žiedus pasėja,

žiasi iš kratinių galinga daina ir 'dvasios galybės vedamas išsy— jaunimo
daina ....Pasaulis kio sugaus, ir pataikįs į tai, kas
mūsų...
Kariaukime... Ateities yra svarbiausia.
šviesus spinduliai puošia mus...
Nedaug mes turime tokių žmo
Prie darbo!
nių, kuriems už jų talentus, nu-'
Vyturiukas
dainuoja.... Jau
veiktus darbus galėtume gyviems
nuoliai kovoja. Skamba vytu
statyti paminklą. Vienu iš tų ne
riuko viena iš jautriausi!} gaidų,
daugelio be abejo yra kun. J.
pritaria jai jaunuolių galingos
Tumas. Apie išeivybę jis turėjo
Margalis ta savo oda, drįstu tvirtinti, poliks mūsų pergalėjimo garsas....
pilną teisę savo nuomonę išreik
raštijoj niekad nesenstančiu: tiek jau prakilnių
Bėga jaunimas po vieną vė šti ir agituoti tos nuomonės išpla
minčių jon įdėta, taip jau širdingai ir gabiai ji liava, spiečiasi, traukia iš už ma
tinimui nėsa išeivybės klausimą
parašyta.
rio broliai gimtinėn; stiprina, pra
•

•

Kodėl recenzuojamasai dainius pasirinko sau tokį
slapyvardį, nežinia
tikrai, bet turbut dėlto, kad
turėjo savo omenyje, pradėdamas
rašyti, sutverti
daug įvairios rųšies, įvairaus skonio eilių, kurias
paprastai dainiai mėgsa vadinti margumynu. Ištik
ro, Margalio eilių rinkinys ir margas yra. Ant 170
puslapių rasi 9 skyrius, k. a.: Įžanga (37 eilės),
Margumynai (9 eilės), Pasveikinimai
(13 eilių),
Dėl muzikos (12 eilių), Humoristika (15), Vaikams
eilės (13), Sakmės (10), Elegijos (36) ir Dainos
(27).

Margalis yra populiariškas: ypač jaunimas jo
eiles myli bet visgi keliais laipsniais stovi žemiau
Maironies ir šis pastarasis yra daug daugiau žmo
nių žinomas, labiau mylimas, — žodžiu, populiariškesnis.
Viena ir svarbiausia Margalio tverijos yda yra
ta, kad jis rašė, regimai, ant greitųjų, mėgo im
provizuoti, taip sakant ant žut-but, nesirūpinda
mas gražesne, švelnesne forma. Todėl ir nestebė
tina, kad jo eilės lyg neužbaigtos, lyg ko joms
stoka, nežiūrint į tai, kad jos nors ir po tikrojo
poetinio įkvėpimo įtekme rašytos. Sios ydos niekas
neįstengs pataisyti: nei pats dainius, nei kas ki
tas. Tiktai daili, prakilni mintis, įvilkta į dailią,
švelnią, skambią formą yra tikru poezijos perlu.
Margalis yra taipgi daug rašęs ir proza (pav.
jo “Mūsų Bajorai” — trijų veiksmų drama, “Bet
liejaus Stainelė” — dramatiškas veikalėlis; buvo
taipgi vienu įžymiausiųjų “Lietuvių Laikraščio”
bendradarbiu, ir į kitus lietuvių laikraščius daug
rašė ir dabar dar rašo), bet čia nevieta apie ją
spręsti.
Nežiūrint tečiaus į virš paminėtą eiliavimo silp
nybę, Margalio vardas lietuvių dailiojoj raštijoje
pasiliks amžiais, nes jis įdėjo jon tai, ką troško
įdėti, būtent, jis įdėjo jon savo prakilnią sielą,
savo jautrią širdį — visus savo jautriųjų stygų
idealus, niekad nesenstančius, ir kadangi pradėjo
dainuoti ir dainavo tame laikotarpyje, kada Lie
tuva, žadinama mūsų veikėjų, ėmė keltis iš kelių

jis uoliai tyrinėjo dar būdamas
Lietuvoje, nėsa čia būdamas kad
Didi spėka....
ir per trumpą laiką pririnko tiek
Augštai—augštai pakils vytu svarbios medžiagos, kad kitas ir>
riukas, mažas juodas taškelis, — ilgus metus pagyvenęs tiek ne
nenusilpsta dainelė, skamba ga suras. Jo išvados tokios: Išeilinga.
vybė daugiau blėdies Lietuvai
Mažas jaunuolių būrelis, nei neša, negu gera ji neduoda išei
na silpnyn, auga... šimtai, tūk viams nei laimės, nei turto, nei
stančiai... Jau galingi.
šviesos, nepriveda jų prie gero
Plevėsuoja vėliava... auksiniai naudojimosi laisve. Tad neverta
mirga žodžiai: “šviesa— tiesa”. palikti tėvynę, jeigu važiuoti, tai
Užtraukia dainą, vyturiukas ta tik kad pasilopius. Išvažiuojantie
ria. Pavasaris duoda jiegų. Ženg ji darą skriaudą savo kraštui, tą
sime !........
Kar-s. skriaudą turi atlyginti nuolatiniu
i šelpimu tėvynės reikalų ir būtinu
KUN. J. TUMO, “TEN GERA sugrįžimu. Lietuva šalis graži ir
KUR MUSŲ NĖRA”.
turtinga, ji slepia savyje daug
Retas kurs mūsų raštijos vei turtų, tik auginkime drąsią inicikalas tiek triukšmo pakėlė, taip jatyvą (pradžią, sumaningumo)
godžiai buvo skaitomas, kaip vir ir su laiku nereikės lietuviams
šiau Įvardintoji knygutė. Kun. svetur duonos ieškoti.
J. Tumo asmuo, jo gabumai, žino
Ar tos išvados yra teisingos, ar
mi visiems lietuviams, be to ne, skaitytojau spręsk tik tuo
‘■varbumas temos, p.uir.tbs iš mū met, kuomet su atyda perskaity
sų gyvenimo padarė iškarto tą si kun. J. Tumo knygutę “Ten
knygutę vieną iš populeringlau gera, kur mūsų nėra”.
siu. Bet čia atsitiko neintikėKun. Tumas Amerikos nežemi
tinas dalykas. Ta knygutė iškar na, nes štai ką apie ją sako:
to surado sau daugelį priešų, ku
Apsaugok, Viešpatie, nenoriu pa
rie negali net ramiai apie ją kal
žeminti ir paniekinti tą kraštą,
bėti. Gan rimtai ir objektyviai
kurs priglaudžia tiek mūsų bro
lių, reikalu ir be reikalo ten nu
atsiliepė apie ją spauda Lietu
keliaujančių! Gerai kitą kart da
voje, tečiau Amerikiečiai pasiju
rydavo kaikurie laikraščiai, riebio
to užgautais ir inpykę teisia
mis raidėmis kiekviename numeryje
knygutę ir jos autorių.
įrašydami: “Lietuvi, mylėk aavo

retėjusias eiles....

Kl. Jurgelionis “Jaunojoj Lie
tėvynę — Lietuvą! Mylėk Ir an
trąją
savo tėvynę — Ameriką“.
tuvoj”, kad ir randa knygutė
je daug teisybės, vis dėlto visą
Jis tik stengiasi sugriauti ke
knygutę skaito neteisingu juo
turis prietarus, apie Amerikos gy
dinimu Amerikos gyvenimo; ypač
venimą, kuriuose esanti tik da
pyksta jis už išreikštą pageidavi
lis tiesos
mą — grįžti mūsų išeiviui į tė
Mūsiškiai taria:
vynę — toks pageidavimas de
1, tą valstiją esant nesvietiškai
moralizuojąs mūsų gyvenimą ir
pinigingą, todėl ir kiekvienas jos
Nuramina tamsaus abejojimo vėją,
šimtmečių letargo ir taip pamažėl apsireikšti gy auklėjęs banditizmo dvasią. Jis
pilietis turi būti pinigingas;
Kurs tautų atgiminą išvystė.
vybė, — turime pilną teisę jį, lygiai kaip Maironį liepia tėvynei atsisveikinti su jais
2, tą valstiją esant taip pramo
kr(Vol. ir Viev. 4) Jakštą, Vaičaitį.... vadinti atgimimo laBcip dainium.
ningą,
kad bykoka gyvas Smagus
ant amžių.
,.
Gražios, labai gražios ir gilios čia mintis ir grajai
brangesnis
ui auksą;
Orchard Lake, Mich.
Vienas gi moksleivis (“Mo
3, ją ištesint taip brangiai mokė
30 — IH — 1914.
sunMoj kombinacijoj išreikštos. Dainius tvirksleivyje”) net užmeta kun. Tu

daug Amerikoje uždirbai Jei jia
ne vertelga ir ne amatninkas ir

vis dėlto ten daug uždirba, nes te
nai gerai bemokama tik už — kru
vinus darbus.

Labiausiai atjaučia autorius
tai, kad daugelis mūsų išeivių vi
siškai užmiršta savo artimiausias
gimines ir ne tik nešelpia jų pi
nigais, bet ir laiškų tingi rašyti.
Neiškenčiu čia neprivedęs ištisai
tos vietos, kur autorius aprašo
savo pasikalbėjimus su viena se
nute, išleidusią net 6 sūnus į
Ameriką. Senutė, svetimųjų pri
glausta,
Be supimo svetimų vaikų ir ke
pimo savo nugaros prie svetimo pe
čiaus ji turėjo dar du užsiėmimu,
nes nuo pat mažens puvo labai
darbšti. 1, Kiauromis dienomis su
ko rožančių: vieną kartą už dūšeles
mirusiųjų vyro nebaštiko ir vai
kučių, antrą kartą, dėkavodama
Dievui, kad jai taip gražiai pavy
ko tokį būrį vaikelių išauginti, tre
tį kartą, kad Dievas tiems vaike
liams neatimtų "tos geros sveika
tos, kurią juos buvo aprūpinęs, ir
duotų jiems daug, daug turtų, net
po keletą šimtų rublių, idant jiems
ten Amerikoje nereikėtų eiti kumiečiais, kaip čia ji su tėvu (vyru)
kad ėjo. 2, Krimto “savo duoną“,
duoną — tikrai tą žodį supran
tant, nes nieko daugiau neturėjo o
ir tos “duonos“, dievai ją žino,
kur nekalėdodama , gaudavo. Apie
šį dalyką man nupasakojo jos šei
mininkai.
Apie pirmąjį gi savo “amatą“
ji pati man, paklausus, ką beiveikia, tuokiuo šviesiu ir ramiu veidu
nnsipasakojo, kad net šiurpas mane
nukratė.
— Pravergtų, senut, ketvirtąjį rožabčių pridėjus: kad bent vienam
iš šešių tavo cimbolų Dievas duotų
šv. Dvasios, ir jisai atsiminęs ta

vo aštuntą dešimtį, nors retkar
čiais atsiųstų bent svarui cukraus
nusipirkti... — Tariau labai paer
zintas: tuo laiku dar nebuvau gir
dėjęs tokio didelio būrio vaikų ap
sileidimo.
— Ag praverstų ir eukrfbs kruo
pelė, geriaus būtų duonelę pasimir
kyti. Ala ką padarysit Nesiunčia,
tai gal ir jie tokie vargšai. Geri
jie, ačiū Ponui Dievui, sūneliai,
geri...
Lyg atsakydama į mano “dmbalus“, baigė senutė. Tečiaus su
sizgribus pridėjo:
— Dievai žino tik, kodėl nėvlenas nšvisno ledelio nerašo... Taip
norėtųsi ką nors žinoti... Mislysiu,
mislysiu dieną-naktelę, kame jie,
ką dirba, ar bėra gyvi... Nors ištolo
padėčiau jiems

sieloties, nors ži

%

sykiui; kada sumanysi puotą—pa»isikelti, vėl nusipirksi pyrago ir cu
kraus.... — Patariau,, sugniaužda
mas jos saują su pinigais.
Neprieštaravo.
Matėsi, kad ji, ,
atidavusi savo Petreliui >širdį, Mi
šių intencijos pavidale, jautėsi nu
rimusi ir jau labai tai jai buvo,
kur bus regimas jos susijungimo
su Petreliu ženklas — pinigas,
šiendieną jai — visai antrinis da
lykas.
— Girdi, kūmai Baltrau, naujie
ną? Peterlis rašė... Atsiuntė Vie
ną rublinėlę štai... šešis auksinus
jr vieną kapeikėlę... — Užmiršusį
mane, rodės sustojusiam savo pažį
stamų!.
Tr ilgai dar, girdėjau, senutė ro
dydavus ir verstinai verždavosi
kiekvieną paskaityti, ką Petrelis
rašo, ir perpasakodavus, jogei prie
rašto buvę viena rublinėlė, šeši
auksinai ir viena kapeikėlė.

Skundžiasi autorius ir tais, ku
rie išeina ir prapuola.
Papraščiausis dabar dalykas, tai
išeiti ir prapult. Kieno šita puiki,
kaip Dievo daržas, kolonija? Amerikonto. Tėvas, regi, kaip gyveno!
Sūnus šimtus pragėrė, koloniją
praskolino, lopinio ieškotų į Ameri
ką išdūmė ir sveikas dingęs: nei
laiškų, nei pinigų bent palūkanoms
užmokėti. Pati su vaikučiais su
sitraukę pusbadžiu gyvena, o iš
nuomos, kurią latvis moka, palūka
nas ir skolas teisia. Kad bent ži
nutę... pati nerimsta...
Kieno šita kolonija, kurios visi
trobesiai arba kiaurais stogais, arba
jau visai nuvirtę į šoną? Amerlkonto. Prasigėręs, išbėgo. Pati su
vnikučiais iš nnemos vos pramin
ta; apie triobesių taisymą nėr ko
nė kalbėti. Kad bent žinutę...
Kas toje bakūžėje — ląstoje gy
vena? Nejaugi žmonės? Kas duos
— žmonės: tai nmerikontė su tre
jetu vaikų. Eitų uždirbti vaikams
duonos, bet nės jų prie ko palieka.
Kuo jie minta, nežinia. O vyras,
kaip išėjo, tai ir sveikas dingęs.
Nei laiškų, nei pinigų. Kad bent
žinutę...
Aš likau viena ant 15 dešimtinių.
Užsiėmiau Pranį užkuriomis. Pasistntėva štai gyvenamąją triobą.
Prisireikė ir daugiau pinigų. Pranys ir sako: eisiu uždirbsiu Ameri
koje. Tr išėjo, nesulaukęs nei štai
Sitojo pirmojo sūnaus. Likau viena.
Gimdžiau, sirgau — viena. Bet že
mę dirbti negaliu viena. Samdau
vakį. Vykęs jis pasitaikė.. Dirbs
ištikimai metus ir antrus. Aš vis
verkiau vyro, bėgiojau į paštą.
Nėr ir nėr nieko — nei pinigų nei
laiško f Kad bent žinutę... ką vei
kia, ar tebemyli mane, ar nesusi-

(Seka ant 6-to pusi.)
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sako jis, turi save ypatingą tiė- ino Protiejaus temperamentą. vo dreba. Tai gražu. Taip visuo- tt
trauktų “Tėvynės” redaktorių į
115 kp. Brooklyn, N. Y. 7X35
fNE” VIS AIŠKESNE teismą už jų biznio gadinimą,
Lietuvos laikraščiai praneša, mę, kuris jį atskiria nuo žmogaus “Rugiapiutis” maudosi dagioje, met lietuvyje apsireiškia kaip ir tt
4 kp. Shenandoah, Pa.
SS*
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linimas kun. Jonaitis, kurs riai. Yra dolerio biznis ir yra, steigti agronomijos institutas beždžionės ir žmogaus iš anato “Obuolius”, vario indą, — dide Lieka mums paminėti Varnas, 11 76 kp. Cannerton, Pa.
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Jarašęs į Amerikonų laikraš- jeigu taip pasakysime, dvasiš Lietuvoje. Klausimą iškėlė naei- mijos pusės tai ką besakyti apie lį negyvosios gamtos padarą. Ir atvykęs su daugybe mažučių pa tt 84 kp. Meriden, Conn.
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10 75
jonalistai.
Jie
vasario
mėnesyje
dvasios skirtumą.
Sius, kad lietuviai esą įuitiku- kas biznis, kurio atstovai ker
antrą kartą tą pačią tėmą Kalpo veikių. Visi jie vaizdus, tęvu- 11 122 kp. Laupuroz, Pa.
įas
ieji žmonės. Kuu. Jonaitis susi šys jums ne teismu, bet draugiš inteikė Dūmai sudarytą sumany Žmogus turi kalbos galybę, ga kas, Adomo skonimi, traktuoja čiai ir ryškūs savotišku origina tt 97 kp. Lawrence, Maas.
3L5O
jaukęs atsakymo iš vieno savo kais meilės žodžiais. Susitelkia mą steigti institutą Minske. In li vidujinius savo jausmus bei — nepasiekiamas Virtuozu...
lingu koloritu. Artistas pagarsė 99 13 kp. Baltimore, Md. 316.25
domu
tai,
kad
tą
sumanymą
in

žmonių
būrelis
ir
tariasi,
kaip
ap

parapijos lietuvio, taip-pat ame85.85
idėjas aikštėn išreikšti, ko pa Trečias pirmininkėj dailės tre jęs subrendusiu talentu ir žymia 99 85 kp. Chieago, 1)1.
teikė
naci
jonai
istai,
kurių
norikonų ląjkraštyje, kur lietuvių rūpinti savo tikybos reikalus, pa
89.98
daryti negali beždžionės, žmogus jybėj, kurioje susikristalizavo pernai metų pažanga. Del tos 2W. 75 kp, Wanamie, Pa.
tt
reta,
kaip
spėjama
nugriauti
vy36
sistatyti
bažnyčią,
atsikviesti
kp.
Newark,
N.
J.
86.60
garbė atitaisoma (Ir gerai pada
turi protą, išmintį, jis supranta ir lietuvių tautos dvasia, tai An priežasties skyrium nagrinėti tt
103 kp. Roeheater, N. Y. 44.88
riausybės
svarstomą
Vilniaus
uni

kunigą,
pasistatyti
mokyklą,
rė, žinoma, kft(l atitaisė. Red.).
išreiškia neapribotas idėjas, su tanas Žmuidzinavičius. Jis yra Varno veikalų šioje parodoje ne 11 6* kp. Union City, Conn.
14.40
Tas atitaisytojas pabaigoje savo kur vaikučiai būtų auklėjami lie versiteto projektą, pakišant su pranta daigtų esmę, pažįsta gerą ir artimiausias šiai gadynėj: jautrus, galima. “Portreto projektas”, tt 112 kp. Tvereskin, Pa.
1L15
pastabos pasakęs: “Religija ir tuviais ir katalikais — na, juk manymą kitos augštosios mokyk blogą, kurių ypatybių kad ir pas bet neliūdnas. Nuvarginta lietu apmestas a la songuine, ilgai ” . 72 kp. Newton Upper Falls,
parapija yra geras daiktas. Bet visi tie žmonės daro savotišką los ir kad ta mokykla insteig- gudriausią beždžionę nei su žva vių šalis, apsamanoję, nukrypę traukė į save mūsų akis. Tas
Mass.
L95
dėl jų argi padoru, kada brolis biznį. Tai kam gi čia “Tėvy ti toliau nuo Lietuvos vidurio. ke nerasime; ir tie taip prakilnus jos kryžiai, prisikentėję amžino vienintelis veikalas rodo, jogei 99 85 kp. Chicago, UI.
495
brolį skandina”. Tas išsitarimas, nei” to biznio pavydėti, juo la Besvarstant vyrihusybės atsto apsireiškimai sako kiekvienam, skausmo, tat jo paveikslai, ku figūra nėra parodoje ne dėl ne tt 110 kp. Athol, Mase.
5x35
nors rodos visiškai teisingas, ne binu, kad vieton to biznio ji ne vas gr. Ignatjevas pranešė, kad kad per save iš negyvos materi rie atrodo bespalviai profanams galėjimo, ne dėl pajėgų nebuvi it 42 kp. Brooklyn, N. Y.
13.15
it
ji
pripažįstanti
mokyklos
reika

130
kp.
Portland,
Ore,
gi
sugebės
nurodyti,
žmonėms
ki

1050
patiko tečiau “Tėvynės” redak
jos negalėjo atsirasti, išsivystyti, ir begalo gilios reikšmės bei ti mo. Tas projektas pilnų-pilniau- it
130
kp.
8t.
Clair,
Pa.
lingumą
Dūmoje
priešų
už
jos
14.10
tokio,
jų
dvasiai
pelningesnio.
cijai, nes toliau štai ką ji rašo:
o turi paeiti nuo kokios nors aug- krybės tiems, kurie išmano dailę. siai išreiškia mirusiojo rašytojo it 111 kp. Rumfard, Me.
455
reikalingumą
niekas
nei
nekė

Šu tokia nuomone būti) galima Dembskių, Šliupų, neprigulmin*štesnės galybės — sielos. Prieš Dabartinė mūsų šalies būtis aiš sielos gilumą: su plunksna ran tt 28 kp. Lozeme, Pa.
14525
j sutikti, jei religija iŠ meilės, ly- gųjų kunigų bizniai
yra labai lęs, bet iškilo ginčai už pačią vie tokį brutališką sumaišymą dviejų
tt
2454
kiausiai matyti “Regėjime”, ir koje, tarsi Jonas Evangelistas, o tt 48 kp. Cicero, III.
j gybės ir pakantos idealą nebūtą
tą.
Lietuvių
atstovas
M.
Yčas
abejotinos
vertės.
Tai
supranta
| išsinėrusi, jei religija nebūtą pa80 kp. Eynon, Pa.
1853
labai skirtinų dalykų, kaip fizijo- nauja Vytis lekia viršum jos ant jo plėšrusis paukštis ar gartt
82 kp. St. Louis, Mo.
2.60
r .versta i “biznį”, jei parapijos vi- visi, išskyrus tuos, kurie neat išrodinėjo, jog institutas turi bū logiško smegenų proceso ir dva
bės
arelis,
o
toli
keliais
brūk

(tarsi rusvusis mėnuo): lekia, ve/
tt
123 kp. Dirrisville, III.
| sur butą žmonią apšvietos, kultū- skiria t(krų brangenybių nuo ti steigiamas ne Minske. bet Vil
31.75
sios apsireiškimo griežtai protes jasi naują gyvenimą; aukso vil šniais pažymėta pilis. Kad to 11
) ros ir žmoniškumo centrais. Ar-gi falsifikuotų.
kp. Grand Rapids, Mich. 20 30
niuje. Antrasis lietuvių atsto
tuoja visi garsieji psichologai. tys augštai ryški liūdnoj erdvės kių, kaip Varnas, daugiau būtų! 11 109 kp. New Britain, Conn. 23.15
fdidelės mūsą parapiją dalies gyvas
Januškevičius
patarė
Dūmai
Tik bėda tame, kad ir kuni
— Durando de Gross, Touillee, platybėj, kur ranguoja juoda, Žmogaus paveikslo ilgesys gun 11 128 kp. S. Omaha, Neb.
f yenimas neparodo, jog parapijos
52.70
gai
ir vienuolės mokytojos turi tik pripažinti šiame krašte insti
1 tankiausia lieka žmonią suerzini
Dubois
—
Reymond.
O
garbus
fidyte
gundo
mus
paskelbti
kitų
”113 kp. AVilburton, Okla.
12.35
sunki
lietuvių
vakarykščio
siel

11
mo įrankiais, įstaigomis,
užblo valgyti, rėdyties ir kitokių rei tuto reikalingumą, bet tikros vie zijologas William Turner, būda
53. kp. Shamokin, Pa.
13.35
pietų
parodai
konkursą
su
at

varto
upelė.
it
Štai čia ir bus visuomet tos neskirti iki nebus surinktų
kuojančiomis pažangą. Pasižiūrė kalų.
119 kp. Manchester, N. H. 33.15
Kaip giedri idilija, pavadinta pildą, sakysime, kad ir tokia, it 63 kp. Youngstowa, Ohio. 1675
kime į tas mūsą kolonijas, kur nė proga sakyti laisvamaniams, kad tikrų žinių.
Tečiaus balsuojant mas pirmininku viename anglų
ra dar parapiją, ir sulyginkime Bažnyčia, tai tik tam tikrų luo spalininkų ir dešiniųjų balsai nu kongrese, šiais žodžiai pažymėjo “Paskutiniu spindulėliu”, kurs jog autoriaus veikalas bus nu 11 145 kp. Manessen, Pa.
350
jas su tomis, kur ją esama, o ma
Ilco
svėrė ir nutarta, kad institutas žmogaus ir beždžionės skirtumą: gludą ramaus sodo gilumoje, nu- pirktas. Tegu paskatintume sa i t 118 kp. Girardville, Pa.
mų
biznio
aprūpinimas.
Bet....
tysime didelį skirtumą. Pirmose
“Mes žinome, tarė jis, kad gyvu šviezdamas meilius senelius, taip vo darbininkus ar bent jiems pri 11 32 kp. Ansonia, Conn.
4.89
žmonės gyvena ištikrąją kaip vie tegul sau sako. Kas čia juos vi mūsų šalyje reikalingas ir jį rei
11
mintume,
jogei
yra
tos,
jų,
ma

liai
ieško
vieu
tik
savo
kūno
už

25.53
138
kp.
Pittsburgh,
Pa.
artimus
ir
tarytum
suaugusius
su
Jeigu tie mūsų kia įsteigti Minske.
nos motįnos vaikai; ją draugijė sus supaisys.
tt
— kp. Pennstation, Pa.
A5
lės tarpsta; atsiradus vienam-ki- prieteliai surastų būdą, kaip pa
Institutas, jei bus įsteigtas ir gaidus išpildyt. Taip tai jie iš tuo sodu. Visoje mažųjų Žmui tyti, taip garbinamos prigimties rt 90
kp. W. Hazleton, Pa.
48.50
karalius
!
pildo
savo
gamtos
užduotį.
Prie

tam pažangesniam vyrui, bendro
dzinavičiaus veikalėlių eilėje
11
sotinti dvasiškių kūnus vien Dva Minske, galės atnešti nemaža mū
43 kp. Portchester, N. H. 44.20
mis pajėgomis šviečiamas!, orga
šingai
pas
žmogų
jo
žemesnieji
tt
(
iliustracijos
‘
‘
Giedrės
’
’
apysa

Mūsų
akys
išsiilgusios
dairosi,
sų
žmonėms
naudos.
Tik
kada
sia
Šventa,
tai
galėtume
jiems
už
55 kp. Bernice, Pa.
19.35
nizuojama .draugijos ir kuopos,
instinktai yra po proto valdžios kai) atgija apmiręs šalies gyveni ieško pramogos skulptūroje. Apie 11 142 kp. Cleveland, Ohio
jis
bus
įsteigtas.
Praeis
dar
ne

tai
nuoširdžiai
padėkuoti.
Ma

32.79
rūpinamasi žmonią
ekonominiu
Juo augščiaus žmogus pasikelia mas ir jos charakteris: rimtas, ją ir apie dailųjį liaudies meną 11 96 kp. Gilberton, Pa.
26.23
būvio. Ten-gi, kur yra parapijos, žiau būtų rūpesnio ir sugaišties. maža laiko.
ti
žmonijos
laipsnyje,
tuo
didesnė
ir
13
kp.
Baltimore,
Md.
10.80
labai tankiai atsitinka, taip, kad
nutolęs
ir
tylus
—
uždarytas
miš

kitame
numeryje.
Priešais nepamatuotą ir besąžitt
105 kp. Braddock, Pa.
455
» jose apsigyvena kunigas ne žmo ningą “Tėvynės” tvirtinimą apie
tobulesnė
darosi
proto
kontrolė;
“Vairas” No. 6 praneša apie
kų ratile.
-“Vairas” —
11
60
kp.
Bayonne,
N.
J.
54.42
nią draugas, ne ją brolis, auklė
užmirštą lietuvių raštininką kun. žemesnieji instinktai, kūncė pa Argi jį, tą charakterį turime
it
114 kp. Rhone, Pa.
4150
tojas ir labdarys, bet šaltas ego mūsų parapijų rolę mes pastato
jautimai
ir
pageidimai
pasiduo

ii
Antaną
Kitkevičių(
Kikutį),
kukaltinti, kad šioje parodoje be
29.75
27 kp. Minersvelle, Pa.
istas, vien tik savo asmens reika me savo kitokį tvirtinimą. Mū
ii
24 kp. Minersville, Pa. 142.80
lais užsiėmęs,
aštrus apsiėjime, sų parapijos ir parapijinės mo ris pradžioje praėjusio šimtme da sąžinės balsui, kurs valdo mū veik visai- nematyti “figūrų”?
tf
žiaurus jausmuose, savo palinki kyklos yra pirmiausios ir svar čio buvo Vilniaus dvasinės se sų pasielgimą”.
47 kp. Mt. Carmel, Pa.
6698
Betgi gaila, kad nematyti... gaila,
mą vergas, o minioje norįs būti ,
(Toliaus bus)
29d.
81
kp.
Nonrood,
Mass.
1X08
biausios mūsų doros ir lietuvy minarijos rektorius. Ligšiol nie
kad lietuviai dailininkai nemyli
ponu. Čia tai ir matysime labai j
it
91
kp.
AVaterbury,
Conn.
26155
kur nerandame jo paminėta kai
savo tipų, neįmano jų įžiūrėti ir
11
didelį skirtumą tarp kolloniją su bės, taigi tuo-pat ir mūsų kultū
71 kp. AVaterbury, Conn.
'.i8JJ5
parapijomis ir be parapiją. Ne ros tvirtovės. Jeigu čia Ameri po lietuvio raštininko, o jis iš AŠTUNTOJI LIETUVIŲ DAI saviškai išreikšti. Iš Šileikos ti
tt
3 kp. Elizabeth, N. J,
68.80
be to, kad nebūtą išėmimą, bet koje lietuviai galės iškilti, kai vertęs iš lotinų lietuviškai imnų.
SEIMAS!
SEIMAS!
LĖS PARODA VILNIUJE.
tt
kėjomės (jaunėlių tarpe)stipraus,
67A5
141 kp. Brockton, Mass.
juk žinome, jog išėmimai taisyklės po atskira, tikinti ir dora tau Keli spaudinti egzemplioriai yra
11
126.04
30
kp.
Seranton,
Pa.
realingo
teptuko.
Pirmosiose
pa

XXIX
Seimas
Susivienijimo
Lietuvių Dailės Draugijos įstei
nepadaro.
ta — tai tik ačiū parapijoms ir Vilniaus seminarijos knygyne. gimas ir pirmosios jos parodos rodose matėme jo Bavarijos ūki Lietuvių Rymo-Katalikų Ameriko 11 146 kp. Springvalley, II). 52A5
it
Taigi “Tėvynės” redaktorius parapijinėms mokykloms. Šitą Jis išvertęs dar iš lietuvių kal
ninkus, geros mokyklos moterų je įvyks 2, 3, ir 4 dienas birželio, n 140 kp. Carbondale, Pa. 2S.41
Vilniūje
buvo
žymus
atsitikimas
7.15
surado mums naują Ameriką: tiesą mūsų visuomenė vis labiau bos lenkiškai “Pulkim ant ke
78 kp. Dubois, Pa.
studijas, žinodami, kad jis viešė 1914 m., AVaterbury, Conn.
tt
46 kp. Sugar Notch, Pa. 3937
kad religija išsinėrusi iš meilės, ima suprasti ir mums rodosi, kad lių”. Mirė Neminčine turėda lietuvių tautos kultūroje ir Vaka
rų Europos dailiojo meno istori jo savo gimtame krašte, laukė Pagal konstitucijos
U»
tiesas, * tt 4 kp. Shenandoah, Pa.
lygybės ir pakantos idealų. Kri net atkakliausioji mūsų laisvama mas apie 33 m. amžiaus.
tt
me
iš
jo
be
galo
gimtųjų
Pane

35
kp.
Me.
Kess
Rocks,
Pa.
16.75
joje.
Tiek
amžių,
buvusi
apmiru

kiekviena kuopa ar draugija gali
kščionių religijos (kurią tnr būt nių agitaciją ną.besuįaikys to pro
Pradėjus ieškoti vis naujų lie si, tiek moraliniai prislėgta, lietu munės tipų, dar taip ten ypatin
tt
siųsti po vieną
delegatą nuo rt 8 kp. Cleveland, Ohio. 157A8
turėjo omenyje “Tėvynės” re ceso — statymo , mūsų. kultūros tuvių rašytojų susiranda. Rei
?AC-.
66 kp. Paterson, N. J.
vių deįlė išsikerėją ir, pražydo iš gų ir pilnų charakterio, Ir ką kiekvieno 50 pilnų narių. Kuo
dakcija} dėsniai yra amžini, ne- rūmo krikščioniškais pamatais.
kia tik ieškoti.
PUB.1
PB;--- «A8t
karto, it pati gražioji gėlė, it pri gi? Nesulaukėme... tik bent ke pos ar draugijos, kurių skaičius tt 38 kp. Homestead, Pa.
mainomk Neatinšinė jų ir tie,
88AO
Tik aklas nemato, kad mūsų
nokęs vaisius, stebėdamas žmo li vaizdeliai, kurių net pervirš narių žemiau 50 gali siųsti "dele tt — kp. Springfield, III. K54
kurie stengėsi savaip refor parapijų gyvenimas tvarkosi,
IŠ KUR VISA ATSIRADO?
gų filosofijos minties gilumu, pie-' šių metų parodoje. Be nėra čia gatą jei turi nemažiau dvidešim 11 86 kp. Portage, Pa.
2140
muoti
krikščionystę
(Rytų rimtėja, kad šiandien didelėje
(Žiūr. No. 17.)
tt
kokios
atkakliųjų
sankalbos?
šiamosios
technikos
nuvaldymu,
22541
ties
pilnų
narių.
Mažesnės
kuo
11
kp.
AVaterbury,
Conn.
ąjtskala, protestantizmas). Tad daugumoje parapijų jau įvyko
Paklauskim ant galo, ką sako pagaliaus jausmo tikrumu bei
19L22
Šileika neturi ingimtos peiza pos ar draugijos, neturinčios nei tt 7 kp. Pittston, Pa.
nejaugi
dabar meilės, lygy ramus sugyvenimas ir naudingas
11
25.15
25
kp.
Miners
Mills,
Pa.
patsai Darvin’as, kurį mūsų “ pir prastumu. Aš noriu čia kalbėti žisto dovanos, kaip štai Varnas. po 20 narių gali susidėję siųsti
bės ir pakantos idealai, pabėgę darbas.
it
Tvarkymosi procesas meiviai ’ skaitydami kažkokiuo
44.40
6
kp.
Plymouth,
Pa.
apie tris žymiuosius artistus-dai- Piešti vaizdelį tiek temoka, kiek delegatą jei tik atstovaus ne 11
iš krikščiouiii religijos ėmė ir nu eitų, žinoma, geriau ir greičiau,
10 kp. Philadelphia, Pa. 17Ž3O
važiavo, na, kad ir j “Tėvynės” jeigu įvairus nekviesti “priete- neklaidingu pranašu, atradėju — lininkus: a. a. Čiurlionį, Kalpoką reikia pamato figūrai, kad jos mažiau dvidešimts pilnų narių. ft 102 kp. Duąuesne, Pa.
28Ai.
gale armoningai ryšktų realin- Kiekviena
kuopa ar draugija it 132 kp. Philadelphia, Pa. 2A45
redakciją? Abejojame. Nes ten, liai” to dArbo netrukdytų. Tai grynos tiesos, garbina, kelia į ir Žmuidzinavičių.
38A8
Šioje parodoje jau nebematyti game apmatų dugne. Dabar iš prigulinti prie Susivienijimo, tu n 74 kp. Shaft, Pa.
kiek žinome irgi nėra visiškos ly gi ir baigsime nuoširdžiu prašy padanges, — ką jisai sako apie
tt
4&A5
principus:
“
Aš
tik
pasakysiu,
60
kp.
Elizabeth,
N.
J.
statytos
jo
studijos
kaip
tik
yra
ri
teisę
surašius
pasiųsti
seiman
Čiurlienies, jis turį savo parodą,
gybės: laisvamaniai daug labiau mu į mūsų laisvamanius: Jeigu
tt
3.65
12
kp.
Shamokin,
Pa.
mėgiami, negu tikintieji žmonės, jums lietuvių katalikų parapijos kad negalėjimas įsivaizdinti, juk — nuolatinę pastovią: kame vi vien tie apmatai. Tiršta farba įnešimus per savo delegatą, arba tt — kp. Thomas, AV. Va.. LSS
šis stebėtinas pasaulis su mu
vaizdinti kiemelio tvoros tai tik jei nesiunčia delegato, tai laiš
kurie kartais net pajuokiami.
2.15
nepatinka, tai neikite j jas. Tik mis, sąmoningomis, esybėmis, sas lietuvių minties ir išviso žmo kasdieninis kūdikio žaislas, tuo ku, bet toki įnešimai privalo bū 11 3 kp. Elizabeth, N. J.
nių minties genijus ryški; kuo-ne
tt
“Tėvynės” redaktorius tur- neklaidinkite kitų, kurie, norė
127A8
99 kp. Chicago, III.
būt turėjo omenyje ne pačią re- dami apsaugoti savo tikybą ir būtų atsiradęs vien tik ačiū ak visai pasinėrusiame materijaliz- tarpu mums reikia savotiško ti paliudyti kuopos ar draugijos tt 98 kp. AVoreester, Mass. 2ŽJ8O
lam atsitikimui, man rodosi yra man pasaulyje ir suprastėjusioje “Zorno”. Lai tad jaunieji lietu viršininkų parašais ir antspau 11 95 kp. So. Boston, Mass. 29^5
ligijij, bet Katalikų Bažnyčią, jo dorą, rašosi jas.
svarbiausis išrodymas Dievo bu šių dienų dailėje: griežtai pasvi- vių dailininkai neužmiršta, kad da. Delegatai pribuvę seiman tt 21 kp. So. Boston, Mass. 86.JO
sios dabartinius atstovus ir til<
32.81
vimas”. Toliau apie savo ne rusioj į pasaką, — j barbarybę, nepakanka rodyti vien savo ūpo būtinai, privalo turėti su savim, 11 137 kp. Rockford, III.
per greitumą sumaišė du skirtin
DEL LIETUVIŠKOS VĖ
tt
103JS8
51
kp.
New
Philp.,
Pa.
klaidingumą taip rašo: “Aš pui — kalbėti apie Mikalojaus genijų reiškinių ir diletantizmo: reikia savo kuopų ar draugijų manda it
gu dalyku. Bet tiek tos.
11630
LIAVOS.
duoti garbės gimtajai Lietuvai, tus, su parašais valdybos ir ant- it 107 kp. AVaterbury, Conn. 17.1*
kiai
suprantu, kad vargu atsi
Indoiniausia tai, kad ‘Tėvynės’
117 kp. Middleport, Pa.
Prieš kiek savaičių p. Struogis rastų nors vienas punktas, svar nėra vietos ir neužstosime jo tė savo teptuku kelti ji pasauliui. spaudomis.
V. Lapinskas.
vu šešėliu naujųjų paveikslų.
tt
redaktorius aiškiai agituoja prieš iš Brooklyn, N. Y. paleido į visus
2A0
14 kp. Pittsburgh, Pa.
S.
L.
R.
K.
A.
prez.
Užsienių
studijos
veda
juos
prastomas
mano
knygoj,
dėl
kurio
ne

Tuometis su juo Kalpokas pa
tt
(įteigimą parapijų. Tik išėmimai lietuvių laikraščius ir veikėjus
5697
50 kp. Cleeland, Ohio.
tt
29AO
52 kp. Lawrence, Mass.
esą tos parapijos, kuriose bažny išaiškinti koki turi būti spalva būtų galima privesti faktai, ma čioje talento pilnumoj: apie jo žūtin.
tt
25.77
144 kp. Freeland, Pa.
Krokavos Dailės Akademijos
čia padėtų vykinti religijos ide lietuviškos vėliavos. Amerikos tomai vedantieji prie suvis prie gyvą antitezę kalbėsime pirmu
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ KYMO
13.75
n
100
kp.
Chicago,
III.
mokslas mažai tedaro lietuvio
alus, šviesti, kultūrinti lietuvius. laikraščiuose pasirodė įvairių to šingų išvadų, negu prie kurių čiausiai.
tt
AA
145 kp. Manessen, Pa.
KATALIKŲ
AMERIKOJE
IŽDO
8T0Beveik visos gi darą tik biznį ir klausimo aiškinimų, visų rimčiau aš priėjau”. Apie tokį prisipa Štai jo paties portretas. Tai dailininko tikslui: mažai tetinka
3.40
it
110
kp.
Athol,
Mass.
sukelią vaidus tarp žmonių. Mū sias bus bene tas, kad su spal žinimą mūsų “tiesos ieškotojai” puikiausios, subrendusios techni tvirtai technikai ingyti už savo VIS UŽ 1-MA BBBTAINĮ 1011 M. tt 9 kp. Bridgeport, Conn. 8AS
INEIGOS.
n
sų parapijose “Tėvynė” nemato vų keitimu nesiskubinti iki ne nei girdėti nenori.
17AT
kos paveizdas, kaip elgties su tėvynės ribų. Profesoriai ten
62 kp. Sheboygan, AVls.
Sausio
mėn.
tt
A5
21 kp. So. Boston, Maae.
nieko gero. Veltui aklam kal bus tikrai mūsų mokslo vyrų iš
Palikę šalyje visą istoriją, ko gamtos modeliu: veidas akimis, daugiausia (neskaitant sumaniekp.
Aliąuippa,
Pa.
ž
2.15
6da
35
tt
L95
28 kp. Luzerne, Pa.
bėti apie šviesą, veltui aiškinti tirta. Iš mokslo vyrų pirmiau- kiu'būdu kalakutas į kiaulę, kiau pilnomis didybės, jausmingomis rėjusio Malčevskio) yra virtuozai t f
kp. AVallingford, Conn. 8.70 tt
49.66
57 kp. Ezeter Boro., Pa.
tikybos intekmę ir išganingumą sis atsiliepė Dr. J. Basanavičius, lė į asilą pavirto — išsirituliavo lūpomis: paržvalus ir neramus: pražūtingo piešinio, elegancijoje f t 147 kp.
Sag Harbor, N. Y. 2.00 11 44 kp. Haverhill, Mass.
—
2030
tokiam žmogui, kurs nuo tos in kuris savo straipsnyje tilpusiame (nes užsibriežiau vien pagvil perrealingas, todėl nėr nervingas. sunykusio beieškant naujų, ne tt 81 kp. Norwood, Mass.
3.15 tt 94 kp. Westville, UI.
6683
tekmės bėga, manydamas, kad “Tėvynės” No. 18 nurodęs isto denti svarbesniuosius klausimus Ir štai vėl jo “Jaunystė”: vaikas paprastų rūkų padūmavusių efek 19d. 83 kp. Scranton, Pa.
22.00 tt 41 kp. Worcester, Mass. 2930
jis gali savo dvasinį gyvenimą rijos šaltinius štai ką sako:
2.60 tt 116 kp. New Haven, Conn 37.30
ir atkreipti akis į didesniąsias biaurus kaip ir išsigimęs, tuo pa tų ; ten trūksta taip-pat galerijos tt — kp. Kenoeh, AVis.
tt
—
11630
kp.
Mnneie,
Ind.
1.00 it
Augščiaus paduotosios žinios ai spragas, R. B. “filosofijos”, pro čiu žygiu nepastovus ir perdaug ir senovės ,dailės muziejų, taip
sutaikinti ir be religijos. Tad ir
2 kp. Porest City, Pa.
tt
81.00
l»
kp.
Allegheny,
Pa.
87
tt
škiai
liudija,
kad
Lietuvon
vėliava
92 kp. Bentleyville, Pa.
su “Tėvyne” čia nesusišnekėsi
kurias jisai pats praėjo užsimer gyvu, tai paveikslas Kalpoko reikalingų
b dailininkui lavinti.
tf
— kp. Indian Harbor, Ind- Lll 91
buvus
raudonos
spalvos,
dėl
kurios
LA*
me. Čia tik pažymime faktą, kad
kęs) pažvelgkim nors trumpai fantazijos, kuri nors mažai tėra
Tik dabar pasirodęs Justinas tt 45 kp. Poąuonock, Conn. 21.00 99 11 kp. AVatebury, Conn. 92. a*
ginčus kelti galima tik istorijos
15
Ap.
Chicago,
III.
“Tėvynė’’ yra priešinga tam,
versmių nepažįstant, Tauta, kuri ant galo kuomet, kokiu būdu pa maloni, betgi visiškai originalinga Vienožinskis, turėdamas tikro ta tt 125 kp. Ezport, Pa.
25.0* 99 <0 kp. Shenandoah, Pa. 138JS
kad lietuviai organizuotų sau pa
gerbia savo praeitį, turi laikyties sisekė beždžionei pąjnesti uodegą, ir jam privali. Visas savotiškas lento, pakliuvo į gobelinių ma n
17AO
0 kp. Bridgeport, Conn. 35.30 t9
8 kp. Porest City, Pa.
rapijas. Gal tas faktas atidarys
tradicijos ir klausime apie vėliavos atsistoti ant dviejų kojų, žodžiu, netolimos mūsų pagonijos regėji nierizmą (kurs nuo Burne Joneso tt
28A8
— kp. Cambridge, Mass. 1.80 99 16 kp. Chieago, IlL
spalvą ir nesiduoti klaidinti p. V. tapti žmogum, kadangi materija
akis tiems, kurie ligšiol dar ti
37A4
mų atkarumas yra atgijęs toje gadynės yra užkrietęs tieka artis tt 143 kp. Nt Abington, Man. 4.18 99 70 kp. Old Forge, Pa.
Rtrogitii
ir
kitiems,
pavedant
šitą
tt
5.0S
1AO
99
kėjo .į “Tėvynės” bešališkumą.
30 kp. Scranton, P*.
listai skaito savo protėviais bež Kalpoko fantazijos dalyje, — at tų). Daugiausia žymu to nuo tt 131 kp. AVesternport, Md.
klausimą *,balsavimui’ ’ žmonių, ne
16.70
2SAS
kp.
N.
Adams,
Man.
tt
104
124 kp. AVilmerding, Pa.
Beje! Paskutiniame numeryje
turinčių kompetencijos.
Nors ir džiones; mat tarp beždžionės ir gijęs lipšniomis ir puikiomis spal bodau* tono mažiuoaiose jaunojo it
2505 tt
23 kp. Hastings, Pa.
1 kp. Bdwardeville, Pa. 1S5AB
“Tėvynė” baugina kun. Kemešį
JI
vomis.
yra “aišku”, kad, ir vist lietuviai žmogaus esąs didis panašumas.
dailininko veikaluose, sunkiai ir /t 37 kp. Oregon City, Ore. 5.85 tt 6 kp. Plymouth, Pa.
AS
teismu, kam, gird, skelbiąs boi
privalėtų turėti vienodą savo tau
Tiesa, palyginamoji anatomi Kas gi dera pasakyti apie šį- nežinia kam taip su visomis iš tt 34 kp. Cincinati, Ohio.
6.05
24638
17 kp. AVilkes Barre, Pa.
>ld.
tos “žymą-vėliavą”, bet p. Strokotą tautiškajam susivienijimui
ja rodo mums kaikuriuos pana metį Kalpoko “Sniegą” — snegą galėmis stilizuotuose. Bet užtat tt 00 kp. W. Hazleton, Pa.
2.70 tt
1670
18 kp. Tamaąua, Pa.
gio
išrinktasis
keliat,
kuris
turėtų
(Na, vyručiai, kos čia per prasi
7AO
šumus
tarp
žmogaus
kūno
ir
gy

žvilgantį
ūkanotoje
dienoje,
juo

du
didesniuoju
Vienožinskio
pa

9.15
tt
21d. 121 kp. Lowel, Maas.
93 kp. Easton, Pa.
vesti į klausimą, “kokio* spalvos
manymas! Dar sykį linkiame
tt
1AO
43.15
tt
kp.
Maspeth,
N.
Y.
91 kp. AVaterbury, Conn.
108
turi įeiti į mūsų vėliavą ir kokio vulio ; bet ta pat anatomija mums svo vandens, rusvų medžių pil veikslu rodo žolynų gražybės jau
tt
610
jums pesekmingni suvienyti vi
1.15
tt
kp.
Springfield,
III.
—
—
kp.
Sbeąandoah,
Pa.
je tvartoje jos turi būt suderin parodo ir labai didžius skirtu kuotoje f Tai, kad linijomis bei smo; jų linijos bei spalvos ir ra
tt
120 kp. Jersey City, N. J. 1830
sus laisvamanius, tik abejojame,
01 kp. AVaterbury, Conn. 7.85
tos” yra netikus. Augščiau paro mus, kurie plaukia iš ypatingų spalvomis ,, šviesa bei šešėliais, mi vidaus gyvybė pareikšta bė rt
tt
—
Orchard Lake, Mach. 2.00 99 92 kp. Bentleyville, Pa. 30AO
dyta, kad Lietuvos buvo raudo
ar tai jūs galėsite padaryti).
žmogaus proto gabumų, ir jeigu gamtos vaizdinimas toliaus ne noro siekti efektų... širdingai, ne- tt 56 kp.
2A0
51.45 99
kp. Brooklyn, N. Y.
7 kp. Pittston, Pa.
na, todėl apie suderinimą jos su
Tai, gird, galį pakenkti jų biz
bevyksta.
palyginsime
tuos
panašumus
su
perdėta
spalvomis.
Dvi
to
dai

tt
19 kp. Northampton, Mass. 1535
— kp. Benton, III.
2.00 tt
kit<kųis spalvomis negali būt kainiui, o pagal Suvienytų Valsti
3630
(panašu Gamtos atvaizdininmo įvairu lininko figūros, akcesoringai pie tr 120 kp. Tolleston, Ind.
6.50 tt
bnma. Ypač negali būt priimta skirtumu, tai pirmieji
20 kp. Cumbola, Pa.
jų įstatymų, kuriuos “Tėvynės”
tt
89AS
— kp. Elswotb, Pa.
trispalvė vėliava, nes tai būtų mai) išnyks kaip dūmai. Taip antai mas Kalpoko paveiksluose yra štos, nesiveržia iŠ rėmų, — ta1.00 tt 42 kp. Brooklyn, N. Y.
redaktoriai, matyt laitai puikiai
priešinga tradicjai, kurią turime žmogaus smagenų surėdymas žy labai žymus. Kaip gi papurę vir rytum tvirtinte tvirtindamos fi tt 107 kp. Waterbury, Conn.
22
kp.
AVest
Lynn,
Mass.
24A5
tt
1.15
rt
37.10
no, tokie prasikaltimai esą
apie Lietuvos vėliavą.
Ant rau
tt
26
kp.
Lewiston,
Me.
kp.
Hudson,
Pa.
78
11.15
miai skiriasi nuo gyvulio; vienfts pa “Pavasario berželiai”: tikras gūrų neapykantą šioje parodoje. tt
dono dugno turėtą būt piešiama
tt
140 kp. Hammond, Ind.
106 kp. New York, N. Y. J670
10.08
:audžiai bkudžiami.
Putnas, kurs žengia pirmuosius tt 67 kp. Chicago, III.
vytis be Jokių rėmelių, rankoje ties tik žmogus tevaikščioja stačias; pavasario apsireiškimas spalvott
MO
48 kp. Cicero, III.
36.00
Na, gerai! Jeigu šiandien remums didelę tt 58 kp. Curtis Bay, Md.
galva laikąa tiesų kardą, ne kreivą galva augštyn iškelta, lyg žen mis! “Kvietkų miestelis” paupy Žingsnius, išstato
tt
88.10
77
kp.
Swoyers,
Pa.
60.74
pja anot “Tėvynės” tiktai gryšoblę; gūnia (daprak) ant žirgo ta klas jo augštos kilmės ir pa je (mistras visad mistriškai piešia barkąT *nt Kurios “Uoste” spin tt
LIS
64 kp. Btehlehem, Pa.
7.05 tt
— kp. Lewiston, Me.
ls biznis, ir mūsų parapijų stei
ri būt tamsiai raudona (Mūsų pa skyrimo. Šitą skirtumą pripažį vandenį), šaltomis žaliomis spal di tarsi saulės bei mėlsvo van tt
tt
49 kp. Reading, Pa.
14.85
AS
80 kp. Eynon, Pa.
braukta).
gsi irgi darą tik biznį, kažin,
2.04 tt 116 kp. New Haven, Conn. LAB
sta ir tokie pozitivistai, kaip Huk- vomis pareikštas, veiksliai rodo dens spalvų simfonija. Taip su *9t 134 kp. AVaukegan, III.

ASTABOS.

S. L R. K. A. REIKALAI.

5

Dtl

rą 61 kp. pomirtinė 1-mo sky
krikščioniško kultūrų ir augštų karų gerb. dakt. Rutkauskas pra. daugiau pasidarbavusieji “Vy aprubežiuotų laikų vien tempe39 d. 441 bila P. Mikalaus
M kp. W. Hazleton, Pa.
1.84
150.00
riau.
kas, ui prirašymą 6 naujų narių
patrijotizmų. Valio, “L. Vyčiai”! tarė keletu svarbių žodžių, ku čiai” ir " organizacijos lėšomis rancijų užlaikyti. Tai gi visi,
10 kp. Philadelphia, Pa. 10.79
31 d. 462 bila Juozu Pra
prie 21 kp. Ib. 1914 m. ir veblaivybė rūpi matyti
K. Pakštas.
riuose išreiškė pasitikėjimų, kad siunčiami į Lietuvų jos pažintų kuriems
22.00
13 kp. Baltimore, Md.
naitis, ui a a Tekią jo mo
iine jimą su prakalbome j Brecktarp
ne
blaivininkų
bei jaunuo
2.10
“Lietuvos Vyčiai” išaugs ų di- artimesnių ryšių su Lietuvos jau
— kp. Cicero, III.
3.00 terį 2 kp. pomirtinė 1-mo įky
tea’a ir Wesl Lynn, Mese
menės, jungkitės į pilnųjų blai
80 kp. Philadelphia, Pa. 62.99
riau.
150.00
LIETUVOS “VYČIAMS”
H džiausiu Amerikos lietuvių orga
25 d. 445 bila J. Mikutavi
nuomene. Susirinkimas atsilie vininkų susivienijimų. Kad pri
.50
113 kp. Wilburton, Okla
31
d.
463
bila
Juozu
Vitunizacijų
ir
padavė
labai
svarbų
čius už prirašymą 6 naujų na
Kareiviai ir apgynėjai mūsų
.65
pė į tų sumanymų Irukšmingu gulėti prie Pilnųjų Blaivininkų
68 kp. Union City, Conn,
1.50 kaitia, už s. a. Oną jo mote
rių prie 24 kp. 1b. 1814 m.
sumanymų, kad “Vyčiai” į savo
Tautos
ateityje!
Labai
linksma
.65
rį
13
kp.
pomirtinė
1-mo
sky

21 So. Boston, Mass.
25 d. 448 bila Juzefą DanknieSusivienijimo, nėra net reikaftb
konstitucijų įrašytų tai, kad su rankų plojimu.
7.10 nš už a. a., Adoaną jee vyrų
riaus.
160.00 žiūrėti į. mūsų judėjimų rišantį
19 kp. Chicago, IU.
nei seimo laukti. Tiek pavieni,
p. Vytis.
1.00 80 kp. pomirtinė 1-mo sky
31 d. 464 bila Agota Kumus meilės ryšiu prie taip gar laiku bus parenkami gabesnieji ir
47 kp. Mt. Carmel, Pa.
tiek visos draugijos jau dabar
29.10 riaus
08 kp. Ashley, Pa.
bingo mūsų Tautos ženklo Rai
1*0.00 paravičieaė, už a. a. Petrą jee
gali prisirašyti prie P. Blaiv.
2.30
▼yrą 61 kp. pomirtini 1-mo
31 kp. MahAnoy City, Pa.
25 d. 448 bila Aleksandru
telio, po globa šv. Kazimiero.
skyriaus.
150.00
16.69
Susivienijimo. Užtenka parai*
187 kp. Cambridge, Mass.
Šimkonis už a. ja. Aleną jo
Tuomi skubiuosi pranešti Jums
2.50 moterį 117 kp. pomirtinė 1-mo
25 d. 465 Ris M. Milukas,
. 60 kp. Brooklyn, N. Y.
traukti nuo sekretoriaus ar pil
visiems gerbiamieji agitatoriai,
91 kp. Walerbury, Conn. 21.70 skyriaus.
150.00 už kelionė snt Cent. Vald. su
ni i ui ko konųtitucijų P. BĮ. Susiv.
kuriuos užvardysiu lietuvių at
71 kp. tVaterbury, Conn. 21.19
sirinkimą sausio 14,1914 na, ti
25 d. 491 bila Juoaaa Krtfir paskui jų perskaičius pritaigaivinimo karaliais ir jenerolais
31 kp. Mahanoy City, Pa. 154.10 čiunas, ui l
ksėtas 910.35, sugaištos 2 dieOną je moterį
kinti prie savo kuopos. Toliau,
21 kp. So. Boston, Mass.
15.69 6 kp. pomirtinė 1-mo skyriaus 150.00 dį 95.00, krasos ženkleliai 91.63,
— jog pagal mano spėjimo nuo
sekretoriui reikia pasiųsti visų
1797
89 kp. Chicago, III.
3.30
viso
25 d. 452 bila A. Jonikis
Naujų Metų iki šiol Amerikoj už
1.05
33kp. Kensington, III.
atvirais pasakysime, kad susivie narių vardus, gi centro kasieuž prirašymą 5 naujų narių
SUKRUSKIME!
31 d. 466 bila J. Stulgaitis,
simezgė per virš 50 naujų “Vy
1.50 prie 18 kp. lb. 1914 m.
38 kp. Homestead, Pa.
prirašymą 14-naujų narių
“Draugo” 15-me num. š. m. niję trissyk tiek nuveiktume, riui reikia pasiųsti po 10c. į mo
8.50 čių” kuopų. Bent tiek buvo at
25 d. 453 bila S. Cibulskis,
prie 17 kp. lb. 1914 m.
e tus nuo kiekvieno nario. Štai
tapo
pažymėta “pastabose” apie kaip dabar.
$7,085.20 už prirašymų 22 naujų narių
Viso
sišaukę prie mūsų prašydami šio
31 d. 467 bila S. Cibulskis,
jau ir bus prisirašyta. Tik ko
prie 81 kp. 3b. 1913 m. ir lb.
kių ar tokių instrukcijų; bet daug didelę pažangų mūsų brolių blai Mes lauksime kitų balso apie
UŽ prirašymą 17 naujų narių
greičiaus, tai geriaus. Tik su
Labai šį klausimų.
4.23 dar matome laikraščiuose žinių, vybės dirvoje Lietuvoje.
1914 m.
8-50 prie 71 kp. lb. 1914 m.
Vasario mėn.
kruskime vyrai ir moters, kad
Ingaliota
valdyba
:
linksma
’
Sr
smagu
kiekvienam
25
d.
454
bila
Juzefą
Rač

Viao.
,
91,761.73
24d. 136 kp. Watervliet, N. Y. 3.89
jog nemaža kuopų buvo įsteigta
sekantisis blaivininkų
seimas
kauskienė, ui a. a. vincą jos
P.
Montvila,
•• 148 kp. E. Arlington, Vt.
19.35
nesikreipiant dėl pagelbos į cen tikram Lietuvos sūnui matyti sa
▼yrą
38
kp.
pomirtinė
1-mo
Worcester
’
y
būtų
skaistus
regi
M.
Kamarauskiutė,
*’
107 kp. Waterbury, Conn.
3.45
Taigi labai smagu imti vo brolius taip drąsiai kovojan
skyriaus.
,150.00 Vso 1-ma BertainyJ pribūvi, ižslrao- trų.
nys didžių vaisių pasidarbavimo
A. Laucius,
”
81 kp. AVaterbury, Conn.
16.55
25 d. 455 bila Petru Kaplunksnų rankon ir pabriežti to čius prieš girtybę — motinų vi
kšjo lr liko.
”
134 kp. AVaukegan, III.
21.21
energiškų blaivininkų spėkų.
P.
Lukoševičius,
sų nedorybių, ir tai uoliai pla-*
zučionis, už a. a. Marijoną jo
97,085.20 kių naujienų. Turime viltį, jog
Sausio mėn. pribuvo
’’
126 Coaldale, Pa.
20.87
Kun. J. J. Jakaitis.
P. Kubilius.
tiriančius blaivybę po visų Lie
moterį, 38 kp. pomirtinė 1-mo
97.63 iki naujų metų “Vyčių” orga
Vasario mėn. pribuvo
”
142 kp. Cleveland, Ohio.
6.56
150.00
skyriaus
200.16 nizacija pasieks 10,000 narių — tuvų, ir tokiuo būdu žymiai ke
Kovo mėn. pribuvo
*'
123 kp. Dorrisville, III.
5.80
25. 457 bila Kostei Juškevi
liančius savo tėvynę iš didelio PRIE BROOKLYNIEČIŲ PA97,383.04
Kartu
Nanjos Knygos.
lietuvių sveikų dvasioje.
$97.68 čienei, už a. a. Juozą jos vyrą
$796.58
Viso
Sausio mėn. išmokėta
vargo, į kurį dažniausiai daugu
KELTO KLAUSIMO.
Duodamas
tokių
smagių
žinių
7 kp. pomirtinė 1-mo skyriaus. 150.00
689.38
Vasario mėn. išmokėta
mas jos nelaimingų sūnų per sa “Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blai- Šv. Kazimiero draugijos lei
25 d. 458 bila J. S. Vaši1,761.72 dar nusilenkiu gerbiamiems agi
Kovo
mėn.
išmokėta.
Kovo mėn.
vo nesusipratimų — girtuoklystę vinikų Susivienijimas Ameriko diniai.
liuaskas, alga už vasario mėn. 60.00
$ 3,247.02 tatoriams ir prašau
Kartu
nenuleisti
42 kp. Brooklyn, N. Y.
2.00
32d.
— praeityje buvo jų įstūmę. Ame
1. Cit paklausyk. Parinktos iš
25 d. 459 bila A. J. Gudai
{ Atliko susiv, ižde už 1-mą
ranktj ir toliau, bet arti tų tauti rikos lietuviai tad’ ypač blaivi je” nėra vienatinė mūsų tautos
’* 74 kp. Shaft, Pa.
.35
tis, ui prirašymą prie 51 kp.
lietuvių
poetų geriausios eilės,
blajvininkų ;organiaacija Jsitojįe
9 4,135.41 nę dirvą kol arti duodasi ir dar
3.00 Bertainį
,
” 100 kp. Chicago, III.
1.38 12 naujų narių lb. .1914 m.
ninkai,
linkia
savo
broliams
Lie

šalyje. Be mūsų susivienijimo tinkamos skaityti viešuose vaka
” 133 kp. Vandergrift, Pa.
22.51 31 d. 460 bila Agnieška KebJ. 8. Vasiliauskas SLRKA. Sekr.. nėra taip baisiai apaugus usni
tuvoje
geriausios
kloties!
darbuo

yra, taip vadinama, blaivininkų ruose ar šiaip susirinkimuose. Su
21d. 136 kp. AVatervliet, N. Y. 6.72 laitienė, už a. a. Juozą jos vyPranu Burba SLRKA. Kasininku. mis, kaip pirmiau buvo manyta.
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Blaivybes Dirva.

ties toje dirvoje.
Lai pasiekia šis balsas ir mū Tuo pačiu laiku patėmyta sųjunga, kuri ir po šiai dienai statė Liudas Gira. 1914. Pusi. 200.
Kaina 60 kap.
sų nenuilstančius šios gadynės “Drauge”, jog Amerikos lietuviai dar turi keletu kuopų New EngYra tai graži eilių knyga, ku
lande.
didvyrius ir Lietuvoje, kad ir
*’
jie ^nepasigailėtų paduoti šio-1 bIaivybės dalykuO8e Pasilk?
rioje
telpa įvairaus turinio eilių
Tas paprastas dalykas, kad
•»
1 pakalyje, ir patarta mums dar ėmus kokioj nors šalyje platinti tinkamų deklemuoti ir balsiai
”
kios tokios medegos mūsų jauna buoties daug “uoliau” jei noriskaityti kaip vaikams taip ir au80d.
jai kartai, iš kurios dar daugelis me sulaukti geistinų vaisių. Pui blaivybę, būdavo pradedama nuo gusiems.
' ”
nenori tikėti, jog ir Lietuva yra kus tai patarimas! Pasinaudo susitūrėjimo, o nenustojimo ger
>1A
2. Gegužės Mėnuo. Iš vokiško
garbinga šalis ir josios praeitis kime užtat tuo patairimu ir su ti. Bet ilgainiui taip pasirodė vertė kun. Pr. Žadeikis, 1914 na.
•’
nepraktiška ir skelbiamoji blai
tinių “Lietuvos Vyčių” kuopos. gražiai yra istorijoj užrašyta.
MOKINKIMAS
**
kruskime ! Blaivininkams, ypaA vybė, kuri pavelydavo su saiku Pusi. 176. Kaina 40 kap.
Pirmiaus negu kalbėti apie
•»
Su patarnavimu kas reikalautų. Blaivininkų S-mo virsinikųms, rei
Visi*
mes
privalome
mokinties.
gerti alkolinius gėrimus, ji ne 3. Nebūk storžievis! arba grapačių
sukaktuvių paminėjimų,
' ”
M. A. Norkūnas,
kėtų
griebties
už
darbo
visoms
Ypač jaunuomenė, kiekvienų pro atsiminkime, kas dėjosi Lietuvo
pajėgė nei tarp s»vo narių tųjį žaus apsiėjimo mokslas. Antro
“
Vyčių
”
pirm.
savo
jėgoms.
Dažniau
rengti
pra

9200.16
ji pataisytoji laida. 1914 m. Pns.
Viso
gų turi išnaudoti savo naudai, la je uždraudus spaudų.
166 Melrose st., kalbas ir visur aiškiai parodyti saikų užlaikyti. Nestebėtina dėl 64. Kaina 15 kap.
vinimuisi. Kada mes esame jau Kada kitos pavergtosios tautos
Montello, Mass. kiekvienam pasekmes girtybės, to, kad blaivybės platintojai vei Perijodiniai leidiniai.
IŠEIGOS.
ni, tuomet dar pilni gyvybės, tarp verksmų ir kruvinų ašarų
kiai pereidavo nuo. temperancif
kuri yra taip giliai įleidus tarp jos prie abstinencijos. Praeitųjų 1. Teatras. No. 8—9 (20—21),
miklus, mūsų gabumai gausus, tik stoja į kovą su savo galingais
Sausio mėnesio.
“Vyčių” H‘Kongresas.
mūsų savo šaknis, taip-gi paro vasarų, per tarptauti&kųjį blai- 1913. Sugrįžo. J. Strazdas. Ketu
61 425 bila Kun. J. Kaulareikia juos vystiti, tobulinti. Nuo1 prispaudėjais ir pasigirdo žvan
Antras
kongresas bus laiko dytą blaivybės naudingumų ir
Aia až a. a. Jurgį Mandrį 10 kp.
pat mažens mes angome ir kvė gėjimas tūkstančių vergijos re
vinikų susivienijimų Milane, bu rių veiksmų ir vieno atidarymo
mas šįmet liepos 7 ir 8 d. Broek reikalingumų prisirašyti prie P.
yaaūrtinė 1-mo Bkyriaus.
$150.00
pavome tyrame ore visokiomis tezių — tada pabudo po ilgo
vo aiškiai pripažinta, kad tik su vaizdelis.
6 d. 426 bila A. J. Gudaitis, už pri
ton, Mass. Naujos kuopos pra Blaivininkų Susivienijimo. Pla
pilnąja blaivybe galima perga Teatro kaina metams Lietu
gamtos grožybėmis prisotinti; miego ir Lietuva. Ir kų-gi? Ar
rašymą 5 naują narią prie 51
šomos yra pasiskubinti atsiųsti tinkime blaivybę visur, netik per
lėti alkolį. Ir kasdieninis gyve voje 3 r. užsienyje 4 r.
kp. 4b. 1913 m.
1.25 puikus žaliuojantis laukai, pau- jau lemta Jai buvo stoti į darbų
bertaininę duoklę į centro ka prakalbas, bet ir per savo orga
nimas tų aiškiai patvirtina. Štai Vakarų rengėjams reikėtų su
• d. 427 bila A. Vaisiauskas už pri kščiai-giesmininkai nuo pat jau drauge su kitomis tautomis?! Dar
sų,
kad
galėtų
su
pilnu
balsuda

nų,
rašydami
straipsnelius
pro

rašymą 11 naują narią prie 127
ir Lietuvoje pakilo bruzdėjimas sipažinti su “Teatro ” leidiniais.
nųjų dienų kvėpė į mūsų širdį ne... Kada Lietuva pradėjo rody
lyvauti kongrese, ir bendrai ge zoje ir eilėmis “Blaivybės Dir
kp. 4 b. 1913 m.
2.75
ne tiek susilaikymų, kaip pil 2. Vadovas. XVIII num. 68
prakilnius jausmus, meilės tro ti kibirkštėlę savo gyvybės —
rinti visus “Vyčių” reikalus.
6 d. 428 bila S. Cibulskis, už
voje
”
.
Žiūrėkime,
kad
mūsų
or

(balandžio mėn.) Turinys: be pa
nųjį blaivyhę skelbti.
škimų. Mes užaugome rūpestin nuožmi Muravjovo ranka pakirto
prirašymą 14 naujų narią prie
M„ A.
Norkūnas,
gane
rastųsi
šis-tas
apie
blaivy

mokslų
šiame leidinyje tilpo: ku
Amerikoje sutvertoji blaivinin
/ 71 kp. 3 b. 1913 m.
3.50 goje globoje motušės ir tėvelio, | svarbiausią Jos kūno gislų: už
pirmininkas. bę kas savaitė. Tada galėsime
nuo jų paveldėjome didžiausias draudė spaudą. Ir apmirė vi
kų Sųjunga vos metus išgyvavus nigo Kaz. Rėklaičio “Dievo Ka
39 489 bila Mikolas Pranevskis,
tikėties,
kad
P.
B.
Susivienijimas
ai a. a. Marijoną jo moterį 58
skilo į dvi dali: pilnųjų ir- ne ralystė” Jėzaus pamokinimuose
dovanas, tai talentų, gabumų, sa Lietuva... Nelaimingas liki
“
LIETUVOS
VYČIAI
”
augs
narių
skaičiumi,
tarps
ir
kp. pomirtinė 1-mo skyriaus. 9150.00 energijų. Tik vieno inrankio jie mas užrašė ant jos kaktos: “žū
pilnųjų blaivininkų. Prie šitoa (tąsa; V. Kulikausko — Vysku
Apveizdos
Dievo
parap.
“
Vy

bujos
ir
atneš
mūsų
tautai
gausius
19430 bila J. S. Vasiliauskas,
organizacijos skilimo, žinoma, pijos biuras; Meškaus — Katali
mums nesugebėjo induoti — in vanti tauta”. Liūdna dainelė pa čių” kuopos susirinkimas buvo
alga už gruodį $60.00, knygą
vaisius. Sukruskime, ir griebki- dar prisidėjįįo pa/alinės prie- kų keleto metų karbo vaisiai Lie
rankio, be kurio atsidūrę griež sigirdo nelaimingoj mus’ šalelė 30 balandžio, per kurį dar prisi
dėl vaiką skyriaus, luošais la
mės prie darbo; nes jeigu ir žastįs, bei kai-kurių veikėjų po- tuvoje ; J. Glaubero—Apie ‘ ‘ Santose aplinkybėse pasijutome blaš je. Suužė nusiminusios girios... dėjo 17 naujų narių.; taigi dabar
pais $20.00, ekspedicija $3.34,
toliaus- mes žiūrėsime atsidėję tik litika, apie ,kų nūnai
- • dar
j nepato* [daros
Skrynių” — kai-kurie isto....
komi į visas puses, ir dažnai pa- Sugaudė bočių kapai iš gilumos laikome už garbę pranešti, kad
koresp. 94.24, kuop. pranešimai
ant vieno arba kito, kad jie pla gu viešai skelbti. Ačiū tiems tai rijos bei egzegezos klausimai (pa
$1.25 2 kamuoliai šniūrelių siun
sijutam priblokštais. Mes ne žemės gedulingą maršą...
kuopa
susideda
iš
145
na

mūsų
tintų blaivybę, o kiti snausime, veikėjiams matome, kad ir ne baiga) ; Dr. J. Totoraičio — Lie
tiniame 25c.
89.05 gavome moksloj Taigi dabar mes
Bet
Praamžinojo
nebuvo
Jej
rių.
ir jeigu ir toliau mes nieko dau pilnųjų blaivininkų draugijose tuvos atgimimo paveikslai (tu
19 d. 431 bila Viktorija Jasupatįs prieikime prie jo.
skirta mirti. Atsirado ištisa eilė
levičienė už a. a. Kazimierą jos
Per minėtą susirinkimą kalbė giau nepaduosime į savo organų,
šo) ; Kun. J. Kr. — Didieji kai-vyrą 47 kp. pomirtinė 1-mo sky
Tiesa, darbo žmonėms neleng didvyrių, kurie ir tokiuose prie jo gerb. kun. F. K.'apie Amerikos kaip tik P. Blaiv. viršininkų randame žmonės nevartojančius kurių Lietuvos kunigų yda; Is
svaiginamų gėrimų, tai-gi žmonės,
riam.
$150.00 va užsiimti mdkslu. Viena, kad spaudą laikuose nepabijojo au lietuvių katalikų knltūrinius už
antrašus
(kaip,
kad
pasitenkikurių vieta turėtų būti pilnųjų Bažnyčios ir visuomenės dirvos;
19 d. 432 bila Anielė Matureikia
paaukauti
laikų, darbinin koti savęs ant smJl.ilančio tau davinius; savo kalboje tarp ki nom per pereitas kėlės savaites)
Recenzijos ir kritika.
■evičienė, už a. a. Praną joa
tos aukuro! Vieni rašė, kiti spau- tų dafykų priminė apie ženklelius tai mažai kų galėsime ir tikėties blaivininkų susivienijime.
kui
gi
mažai
yra
liuoso
laiko
3. Ateitis. T. II No. 3 Kovas,
▼yrą 91 kp. pomirtinę 1-mo
Bet dabar yra pats laikas, kad 1914. Turinys: Stud. L. Bistras:
dino, treti nešė ir platino žmonė ir atvirlaiškius. Tautos fondui. gero. 'Atminkime, kad nesėję
akyriaua.
9150.00 Taip, vakare pareini iš darbo nu
visi gerų norų blaivybės skel Ateitininkas. II V. Vyšniunas:
19 d. 433 bila Kun. J. Dnrailsęs per dienų nuo nusidirbimo, se nors trupinėlius gaivinančios Po prakalbos buvo iškeltas susi — nepjausime.
U. M „las
bėjai susivienytų. — Šitie keli (Eilės) III V. Vyšniunas; (Eilės)
šviesos.
Daug
iš
tų
didvyrių
ka

tiua, ■^kelionės ant Cent. Vald.
rinkimui klausimas “ ar privalo
vos gali pakelti kojas, ieškai po
■nsiriakimą du kartą į Edward.
ilsio, nes rytą išaušus vėl skubėk lėjimuose supuvo... Amžina jiems “Vyčiai” jas platinti”, į minėtą AR NE SUSIVIENYTI P. BLAI metai aiškiai pamokino, kad tik IV V. Vyšniunas: (Eilės) V. Pran. Ir vieną B’na, N. Y.
85.09
prie sunkaus darbo. Čia mums garbė! Jie tarp skausmų ir spau klausimą “Vyčiai” atsakė rankų VININKAMS SU SĄJUNGIE pilnoji blaivybė , gali blaivybę. ,nas Kūrėjas: Pas upelį: VI Ma19 d. 434 bila Juozas Praei
paddeisti. Jų žmones atjautė,;^.. Kdetag
flpie
ir išrodo, kad mes negalime už dė vėliavas prie savo širdelių — plojimu. Ženklelius pardavinėti
tie, ni a. a. Stanislovo jo sūnų
ČIAIS
BLAIV?
ji tik ir platinosi.
2 kp. pomirtini — Vaiką sky
siimti lavinimuisi. Vienok nie žmogus tik su akmenio širdžia pavedė panelei F. Nutautaitei.
do auklėjimo reikalingumų: VII
5
balandžio
brooklyniečiai
blafbūtų
palikęs,
iki
gilumos
jausmų
Pagaliaus, ak pati svarbioji B. Iš svetur VIII. Nosaitis: Tam
riaus.
75.00 kas negali
Kitam susirinkimui tapo pakvie
tvirtinti, kad jau
vininkai savo susirinkime pakėlė
Viso
9786.55
mums nėra progos lavinties. Jei nesugraudintas! Jos tarsi per stas gerb. daktaras Rutkauskas, klausimų, ar nereikėtų susivie priežastis blaivininkų skilimo soje (Eilės) IX Jazminas: Naktis
Vasario mėnesio.
miglą matė šviesią, gražią “ša kuris išaiškins mnms “alkolio
nebuvo pilnoji blaivybė, tik pa
19 d. 435 bila
Pran;^
Čiuo gu bus noro, rasis rūpestis apie lį didvyrių”, kur “vanduo skais
nyti su 3ųjungiečiais blaivinin šalinių asmenų reikalai. Net ir (Eilės). X. Š. Bričius: Šventas
blėdingumą”. Kadangi daktaras
Raštas ir kaikurie jam užmetinėgeresnį būvį — surasime ir lai
žtame už a. a. KazimierąMiekais. Ir buvo nutarta, ydant pilnųjų blaivininkų kai-kuriose
tus,
kalnai
žaliuoja
”
.
Gerą
įspū

Rutkauskas
pasišventė
mnms
pa

jimai.
XI Iš moksleivių gyvenikų. Pažiūrėkime tik gerai mes
Aą, 91 kp. pomirtinė 1-mo sky
šį klausimų iškelti eikštėn per kuopose esama ir skyrių, kame
riaus.
$150.00 patįs į šiandieninį gyvenimų, o dį padarė 5 jauni vaikinai, pa tarnauti veltui ir išreiškė savo pa
(Scka ant 6-to pusi.)
naujai įstojusiems leidžiama per
19 d. 436 bila Rozalijei Ampamatysime, pas kų buvo noro deklamavę vienan baisau sutar geidavimą, kad kas jo paskaitų laikraštį.
Kai-kurie
blaivininkai
nurodė,
Aradenei, už a. a. Antaną jos
tinai
Žemės
dulkės
eiles
“
Drau

klausys, kad paaukautų šiek-tiek
— tas atrado ir liuosas valan
1 kp. pomirtinė 1-mo skygams
ir
draugėms
”
.
Po
to
kal

kokiam nors labdaringam darbui. kad pilnieji blaivininkai nesutiks
150.00 das. O taip darydamas, kiekvieSZIFKORTES! SZIFKORTES!
nas tiki į šviesesnę ateitį, toji {b®3° kun- F Kemėšis apie spau- Taigi ir buvo išrastas šitoks bū dalyvauti su daliniais blaivinin
19 A 437 bila Ona Maiaikieviltis dar labiau paskatina dirbti {dos atgavimo svarbą žvilgsniu das : kada bus kviečiami su pa kais, neva dėlto, kad toksai su
«č, ni a. a. Petrą jos vyrą 17
Ap. pomirtinė 1-mo skyriaus. 150.00 ir skubėti v prie tikslo.
Turime krikščioniškosios kultūros išsiplė- skaitomis prelegentai, kad kiek sivienijimas žemintų Pilųjų Blai
19 4. 438 bila K. Krušinskas
vienas narys “Vyčių” turi pirkti vininkų Susivienijimo vardą. Bet
nemažai mūsiškių žmonių, aug tojimo.
ai keliavimą ant Cent. Vald.
Griežė ant smuiko jaunas ga nemažiau, kaip už vieną centą kiti prirodinėjo, kad Piln. Blaiv.
štų mokslų, kaip tai: advokatų,
asairiakimą į Edvarde. Pa. tigydytojų ir kitokios profesijos, bus smuikinkas Ig. Ivanauskas. Tautos Fondo ženklelių, o sve Susivienijime galima būtų pada
Irietas 97.88, sugaištoa 3 dienos
Po to buvo padainuota solo p. čias nemažiau, kaip už penkis ryti skyrius. Lietuvoj, blaivinin
16.85 kurie čia Amerikoje įstojo į ge
•M0
dvi daini: centus. Susirinkimas tam noriai kai veikia visi išvien, kur, sako-)
19 4. 499 bila J. S. Vasiliaus
resnį gyvenimą, per trūsą ir rfl* lės Klimavičiūtės
ma, yra nuveikti milžiniški dar-,
kas, alga už sausį $60.00, lėšos
,
pesnį. Mes kiekvienas turime “Leiskit į Tėvynę” ir “Barka pritarė.
AeHeačs anų Cent. Vald. suair.
rolė”. Dainavo taip puikiai, kad
Toliau buvo perskaityti 17 ir bai. (15 “Draugo” No. pasta
geresnę
progą
įgyti
mokslų,
negu
72.50
<12.50. Viso
bose tų visų Lietuvos veikimų la
Abraomas Linkolnas, kuris pats publika karstais plojimais išsi 18 N. N. “Lietuvos”, kuriose pa
94 d. 440 bila Agnieška Stetalpintos neteisingos korespon bai puikiai nurodo).
išmoko rašyti anglia ant lentos, derėjo sau dar trečių dainelę.
paassskieaė, už a. a. Petrą
Ir mums nereikėtų šitame rei
Ant galo p. Pocius diriguoja dencijos. Susirinkimas išreiškė
jee vyrą 78 kp. pomirtinė 1-mo
o vėliau buvo prezidentu šitos
150.00
padainavo: “Jau dėl tų šmeižtų savo. pasipiktini kale skirstyties dėl piniginio
ŠIFKORTES ant Expre9inw} ir pačtavi} laivų už kom
laisvos šalies ir paliko neužmiršti mas choras
klausimo, ar šiaip veikimo, plati
panijos preke*. Keleiviams iš Lietuvos ir Rusijos pa
mą
ir
įsakė
valdybai
tas
kores

slavai
sukilo
”
,
“
Žaliuok,
rflte*
9889.35 nų vard,ų. Turėkime ir mes to
Viso.
nime apšveitos, blaivybės ir tt.
rengiame pašportus liuoso parėjimo per rubežių.
pondencijas
atitaisyti.
(Pirmosios
lė,
žaliuok
”
,
“
Kurk
bėga
Šešupė
’
kią mintį, kaip Lincolnas, o ar.
PINIGŲ SKYRIUS. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į vi
Taigi mes iškeldami šį klausi
tinties prie mokslo be jokių kliu ir himną “Lietuva tėvvųė mūsų”. neteisingos žinios “Drauge” jau mų, noriai lauksime nuo abiejų
sas dafis svieto.
».
Kovo
9 A 442 bila P. R Verriac
čių ir sunkenybių galime, nes Choras gerai išlavintas, taip, atitaisytos). Dabargi 18-me “Lie blaivybės organizacijų išrodymų
MAINOME PINIGUS ant Rublių, Markių ir ant visų
Au, nž prirašymą 6 naują
kitų viešpatysčių, pagal bankavus kursus!
šiandien mokyklų durįs visiems jog publika iššaukė visas dainas tuvos” No. štai kas rašoma: — kaip tai padaryti; o jeigu taa;
aarią prie 128 kp. lb. 1914m. 1.50
Už sudėtus pinigus mokame 3 nuošimtį ant me
atidarytos, tik nestšalinkime nno pakartoti Begiedant himnų paltį “Apart to nutarta laikyti šo | galima tai šis klausimas, be abejo
9 d. 443 bila A. P. fllrvinakius
bažnytinėje
svetainėj
kas
tų. Dek savo pinigus į didžiausią Banką. Kningelę
16
didžiausis
entuziazmas,
visi
jų, bet artinkime*, ksd apsigin
Au, ni prirašymą 7 naują na
bus svarbiausiu dalyku ateinan
duodame dykai.
1.78
klavę Žinija mokėtume pagerinti sustojo; daugelis publikos giedo ketvergo vakarą ir pardavinėti čiame seime ir turės būti rim<
rią prie 103 kp. lb. 1914 m.
nesvaiginančius
gėrimus
bei
Ice
PEOPLES STOCK YARDS
• A 444 bila D. Stakonis, nk
savo būvį.
Beria*. jo pritardama chorui.
tai rišamas ir apsvartytas.
Cream
”
Po
visko
buvo
dar
tautiški
žais

priralymą 9 naują narią prio
STATE BANK
Mes būtume labai prielankus
9.18
Atitaisome:
lai ir šokiai.
M kp. lb. 1914 m.
Ashland Avė., kerte 47-tos Gatves, Chicag*, III.
9 A 446 bila A. J. Gudaitis,
Roseland, III.
Kaip matyti iš šios tautiškos Pereitame susirinkime nebuvo tai minčiai, kad šiemet abi orgaPo vaidila Suvienytų Valstijų
nizaciji
susitartų
laikyti
seimus
■B prirašymą 18 naują narią pria
Nedėlioję, 3 d. geg. 1914 m. K. šventės surengtos “L. Vyčių” — nei minėta apie šokius. Po su
4.80
Seniausia,
Didžiausia ir Geriausia Bankai
•1 kp. lb. 1914 m.
viename
mieste
ir
suėjus
dele

Strumilos svetainėje atsibuvo 10- tai jie, “Vyčiai”, bus bene tvir sirinkimui gi daromi ne šokiai,
• A 447 bila A. Tamulia už
Vakarus
nuo 5tock Yards
gatams bendrai gvildenti skubi
metų spaudos atgavimo sukaktu čiausia savo dvasia gaivalas lie bet lietuviški žaislai.
prirašymą 7 naują narių prie
Vir*
Penkių
mllfonų turke
Mūsų nuomone,
Po diskusijų, atsilankęs į šį va- nus reikalus.
1.75 vių paminėjimas, surengtas vie- tuvių išeivijoje, nešantis sveikų
<1 kp. 3b. 1914 m.
■"
•»
”

115 kp.. Brooklyn, N. Y.
101 kp. Chicago, III.
138 kp. Pittsburgh, Pa.
9 kp. Bridgeport, Conn.
48 kp. Cicero, III.
133 kp. Vandergrift, Pa.
110 kp. Athol, Mass.
13 kp. Baltimore, Md.
89 kp. Hartford, Coun.
115 kp. Brooklyn, N. Y.
123 kp. Dorrisville, 111.
134kp. AVaukegan, III.
88 kp. Hartford, Conn.

2.80
70.55
3.95
9.75
.65
5.30
3.33
1.65
57.73
1.15
1.95
2.15
6.24

MUSŲ JAUNIMAS.

’ '

O-A

draugas

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS.
TEORIJA IR PRAKTIKA, 80- nąs dalykas bus sumaniai išnau
dojamas. Kad neparodžius tų,
oijalizmAs IR BIZNIS.
ką sakau, tuščiais žodžiais, priIš dalies fantazija.

(Pradžia ant 3-čio, pusi.)
dėjo su kitomis, kada grįž... Lai
grįžta ir be pinigų.' Ag iš triobos niekas nevaro.
Žemė nepra
skolinta. Ale kaip išbėgo, taip ir
sveikas dingęs.
Ilgėjaus, verkiau,
pykau, laukiau ir pykau, net kei
kiau..
Jokio nusiraminimo, jokios
paguodos.
Kad ne samdinys —
vaikis, gal būčiau ir galų gavusi.
Tik jis mokėjo gerų žodį pasaky
ti.
Ir... aš jį pamylėjau.
Dieve
mano, kas dabar daryti! By kaip
gyventi aš nenoriu: aš turiu už jo
ištekėti.
Moteriškė kuo galvų į siena ne
muša, o su ja drauge ir klebonas.
Kų jis sakys? Kaip pagelbės? Ište
kėti negali — nes gal tebėra gyvas
vyras.
Ieškokime jo, paskelbkime
oficijalį paieškojimų. Bet kol tai
išeis per visas konsistorijas, išeis
penketas metų, per kuriuos 20 metų
našlė su geruoju samdiniu... Barti
jų, liepti tų samdinį atstatyti ir pa
silikti vienai nedrąsu ir tuščias pa
tarimas.

viai turį išsižadėti ir minties
grįžti į Lietuvą. Lietuviai, kai
po skirtinga tauta čia Amerikoje
jokios ypatingai šviesios atei
tie* susilaukti negali ir visų mū
sų geriausioji energija turėtų bū
ti nukreipta į Lietuvą. Plačiau
apie tai pakalbėsime prie progos
kitą sykį.
F-^as.

Shakespearo, vertė J. Sutkus.' 8.
Giria ir Pušynas — Karolis Vai
ras. 9. Girdėjau išpažintį — Ka
rolis Vairas. 10. Svarbiausias da
lykas Dr. Fr. Crane. 11. Marko
Wilkinso pakorimas — John D.
Barry. 12. Į skaitytojus —J. A.
Cmieliauskas. Šiame numeryje
tilpę keletas gražių parinktų pa
veikslų, geresniųjų mūsų artistų.

Balandžio (April)

manė surusinti savo pavaldines
tautas — lietuvius ir gudus (balgudžius), uždrausdama jiems
spaudinimą raštų prigimtoje kal
boje. Ir tik po 40 metų, t. y.
gegužio 7 d., 190-1 m., buvo leista
spauda, arba, teisingiau sakant,
atgauta per skausmą ir kovą.
Kad paminėti šį svarbų mūsų
laimėjimą — atgavimą spaudos,
T. M. D. kuopos, su Chicagos Drjų Sąjunga ir nekuriomis kito
mis draugijomis bendrai sekma
dienyj, geg. 10 d., Mark Wliite
Sąuare salėje, 29 g. ir Hasted
st., (parkelyje), rengia didelę iš
kilmę su prakalbomis ir koncer
tu. Programė dalyvaus žumesni
Chicagos lietuvių kalbėtojai ir
dailininkai: p-ni M. Janušauskie
nė, p-lė Horodeckaitė, p-nai Sarpaliai, Pr. Jakutis, p-lės Rudauekaitės ir skaitlingas “Birutės“
ehoras, vedamas p-no A. Pociaus.
Visus, kurie indomauja savo
tautos praeitimi ir nori plačiai
išgirsti
spaudos
uždrauaimo
ir atgavimo priežastis, ma
loniai kviečiame dalyvauti šių
svarbių sukaktuvių apvaikščiojime. įžanga visiems liuosa.

30, 1914

gerą įspūdį ir moksleivių kuopai
priderą už tai garbe. Linkėtina,
kad ir kitos draugijos, bei patį*
moksleiviai dažniau parengtų to
kius vakarėlius, žinoma ir su ap
mokamą įžangą.
Sigmą

parodysiu tai pavyzdžiu. Mi
DALIS I.
chelio
sūnau pradėk! —
Kas nežino mūsų nėva darbiNedėlioj, 3 d. geg. P. M. Mel
Michelio sūnus šoko į darbų.
*Ainkę švietėjui Žinoti juos židažio svet. T. M. D. 28 kuopa
z«o/ bet apie jų didžius darbus Iš savo gilių ir plačių kišenių
vaidino du veikalu: “Žmonės”
Kuprelis. Apysaka par. Ignas
mažai kas ką tauro galėtų papa pradėjo vilkti visokį šlamštų —
galima sakyti gerai. Ilgiausia*
Šeinius. “Vienybės Lietuvininkų“
sakoti. O tų darbų vertų pa cicilikiškų literatūrų. Prikrovė
Moksleivis. No. 17 Amerikos
ir
“Nuo Degtinės“. Vaidinta
spauda ir lėšos. 1914. Kaina 75c. Lietuvių Bymo-Kntalįkų Mokslei
stebėjimo yra nemaža. Neprošalį to šlamšto čielą krūvą.
roles turėjo P. P. Kislauskaitė
— Virikė, Ruseika — prie dar
Didesniųjų originalių veikalų vių Susivienijimo organas.
bus papasakojus, kaip tie mūsų
ir
P. A. Matkevičia. Išpildė ge
mes lietuviai beveik dar neturi Turinys: 1. Paulių Jurgis: Sie
didvyriai vienų sykį vykdino so- bo! — skambėjo Grigo koman
rai.
Puikiai atliko Stasiūnas po
me. Didžioji mūsų literatūros los balsas (Eilės)2. Pakalniutė:
iijalizmų gyveniman. Buvo taip. dos žodžiai.
no rolėje. Pertraukoje kalbėjo
Virikas su Ruseika žinojo prie
dalis, tai vertimai iš svetimų kal Džiaugsmo sūkuryje (Eilės) 3.
Dilgynėse betunųs Baltras, be7
Pr. Butkus, T. M. Dr. centro pir
bų. Tik pastariausiais metais Pranas J. J.: Pavasaris. 4. Vai
mąstydamas kokių jis lietuviams kokio darbo jie tinka. Pirmas
mininkas. Iš pradžios kalbėjo
pradėjo vienas po kito rasties devutis : Ledams tirpstant. 5.
daro gėdų, tarė žodį didžios iš atsistojo vienoj sukrauto šlamšto
gerai, bet galop iškripo iš vėstambesniieji mūsų rašytojų vei Gerb. Taučius: Apie socijalio iš
minties ( o gal ir atbulai). “Lie pusėj, antras — kitoj, pasisma
žių. Žmonės pradėjo nerymaukalai. Prie tų reikia priskaityti silavinimo reikalą. 6. Al. R-s
tuviams būtų tikra sarmata, jeį gino, atsivedėjo ir sutrenkė kak
ti ir eiti iš svetainės.
ir “Kuprelį“.
jie neturėtų tikrų sosijalistų. Tie tomis. Nuo tokio kaktų susidau
Ketveriopos rųšies žmonės; 7.
Vadinimui pasibaigus eicilikai
Veikalo autorius lietuviams jau Al. Račkus: College de St. Lausą sakant lietuviai tikrų sorijalis- žimo šoko žiežirgos, pasipylė ža
brukte bruko savo literatūra*
tų neturi, o anų vietą vaduoja pi rijos ir popierinis šlamštas užsi Tad nenuostabu, kad autorius, šiek-tiek žinomas, kaipo geras rent. 8. Žinutės. 9. Nauji sąna
žiedus.
Nežinau vyrams, bet mer
gios rųšies cieilikai. Bet kaip ten degė.
pastebėjęs Amerikoje daugiau novelistas. Jo keletas dalykų pa riai. 10. Mūsų fondai. 11 Pa
ginoms
už dyką siulinėjo, kad tik
Besišildydami prie taip keistai blogų pusių, negu gerų, stengiasi sitaiko matyti mūsų iperijodinebūtų, o nevisuomet svariais
klaidų
atitaisymas.
12. Redakcijos
imtų,
bet
ir tai niekas neėmė.
įrankiais kovojantis Virikas tuo sukurtos ugnies, visi gyrė Grigo pririšti lietuvių širdis prie Lietu niuose leidiniuose. “Kuprelis” atsakai.
Mergina
pasakymu labai apsidžiaugė. Mat, sumanymų ir stebėjos iš tokio Vi- vos žemelės, kuri ir graži ir tur bus bene pirmas jo stambesnis
nabagas, manė, kad jis yra pirmu riko ir Ruseikos kaktų kietu tinga esanti. Važiuodamas pro veikalas.
“Vilties” mokslo ir literatūros
30 d. balandžio, buvo šv. Kry
Visa apysaka sukasi apie “ato priedas. No. 3.
kandidatu į socijalistus ir per mo.
Vokietiją autorius štai kokias
žiaus
parapijos blaivininkų tumi-✓
— Tai, brač, kaktos! Už akme mintis turi:
kiai nuo Gervaračio dvaro“ ma Turinys: Pr. Dovydaičio : Kris
tai galėsiąs prašalinti lietuviams
rinkimas.
Pirmininkavo kun.
Dieve brangus, misliji sau: kas lūno malūnininko Kuprelį, kurs
gręsiantį gėdos pavojų. Džiau nį kietesnės! — džiaugėsi tūli.
taus
mirties
chronologija;
R.
Briška.
Iš
susirinkusių
ūpo matai būtų, kuo bepavirstų mūsų Lie
Komitetų nariai-rengėjai.
yra žmogus suvargęs kūnu, ku Van der Menlen; Apie lietuvišgėsi tuo pasakymu Baltras ir ki — Hy, hy, hy! — juokėsi Vityties,
kad
yra
noro
darbuoties^;
tuvos egyptiškoji žemelė, kad kas
ti socijalistai, gyvenantieji ne rikas su Ruseika, ir su pasigirivėles. Putinas: Ko PRANEŠIMAS NARIAMS 21 ir pradėti tokius darbus,, kurių
mus išmokytų netingėti, duotų pa protas, bet gerokai prasilavinęs viškąsias
mu pridūrė: — ot, anei biski ne
protu, bet vaidentuve.
jėgų ištesėti melijoracijoms (pa ir daug svieto matęs. Pasakoji veržės... (Eilės). Rygiškių Jono:
atlikimui net būtų atjaučiama
gerinimams) ir mokslo — viskų mas eina Kuprelio malūne au Kalbos dalykai; Kritika ir bibli KUOPOS PILN. BL. ANT T0WN stoka jėgų. Dabar žada stropiau
Besidžiaugdami “telio džiaug skauda! —
OF LAKE.
— Jau ir beto kiekvienas aiš
tiksliai ūkyje daryti! Nereikia lie- dringoje naktyje. Audros gyve
smu“, po tūlam laikui sugalvojo
jografija : Del kun. Tumo re Visi viršminėtos kuopos nariai kontrolioti blaivininkų susiturė
tuvio-tautininko: kiekvienas, kurs
kiai
matė,
kad
jiedu
yra
kieta
net įsteigti, pavyzdžiui kitų, o
nime ir gamtoje autoriaus la cenzijų (M. G.); Pr. Dovydaitis:
jimą nuo gėrimų, kad tokiuo bū
yra gerokai po svietų pasisukio
yra kviečiami susirinkti į šv. Kry
kakčiai.
sau ant naudos, socijalistų re
išsirutuliojimas ir pa žiaus bažnytinę svetainę anksti du apsivalius nuo neveiklių ir ne
jęs, pasakys: reta rasti tokio gra bai gražiai sutaikinta ir lig to nu Žmogaus
Gali žmogus džiaugties ir be
spubliką. Žinia, pas juos kas
pageidaujamų narių, kurie nei*
žaus krašto ir geros žemės, kaip vesta, kad audrai sulaužius ma leontologija (kun. J. Tumas), A.
iš ryto 6:20. vai. 10 d. gegužio.
sidžiaugdamas
apie viską pamir
Lietuvoje. Kame rasi tokį malo lūno sparnus tragiškai miršta ir R. Niemi: Liettualaisia haatapoja
žodį taria, tai visvien ką akmeniu
sau naudingi nei pačiai draugijai
Iš ten visa kuopa su uždegtomis nei jokios šilumos neduoda.
nų įvairumų, tiek upelių, ir kal Kuprelis.
paleidžia — taip stipriai moka šti. Bet neilgam. Visados atsi
(Pr.
D.).
nelių:
Tokių
molijų
ar
juodžemį,
žvakėmis, vadovaujant
kuopos
kalbėti. Nejaugi tokį kietą žo randa koks nesmagumas, kuris
Pasakojimo svarbiausioji tema,
Valio blaivininkai! Išskleiskite
tokį net smėlį, kur rūgs išauga į
viršaičiams
iškilmingai
eis į blaivybės vėliavą plačiau plevė
pačiame
džiaugsmo
siautime
su

dį taręs nuo jo beatsisakysi T
tai
meilės
tragedija.
Meilė
tai
septynias pėdas? Kada ir kas pa.
“Vairas”. Literatūros, dailės, Bažnyčią sudėti blaivybės apižaTaigi pradėjo socijalizmų gyve tramdo jo visus malonumus.
suoti, kad ir kiti turėtų vietoskels mūsų ūkį tiek, kad nebereiks gyvenimo apsireiškimas, kuris ga
mokslo,
visuomenės ir politikos dus. Jeigu kuris narys nepribūtų,
Mūsų veikėjų smagumą sutram
iš Lietuvos keliauti į kažin-kokius li apsireikšti kiekviename asme
po ja atsistoti ir draugia darbuo
niman vykinti.
laikraštis. No. 5.
tai sulig nutarimo kuopos susirin ties toje taip suusnėjusioje dir
svieto užkampius?
Ant sykio iškilo klausimas, kur dė visų taip mylimas ir sykiu ne
nyje, neveizint nei į kūno svei
I. Raštų turinys: Aštuntoji dai kimo laikyto 30 d. balandžio 4bus voje.
Nenuostabu ir tai, kad važiuo kumą nei į turtą. Apsireiškia ji
ic kokioj vietoj steigti socijali- apkenčiamas pilvas.
‘
. .G.
lės
paroda
Vilniuje.
2.
Šveicari
Nėra
tokio
žmogaus,
kuris
iš
išbrauktas
iš
knygų
ir
nebesisjantiems
pataria
turėti
prieš
akis
stiškų respubliką? Žinoma ten,
ir pas Kuprelį. Dar vargoninin
garbingos
kur daugiau yra lietuvių. Nors, prityrimo nežinotų, kas tai yra tikslą būtinai sugrįžti ir tai ne ku bebūdamas įsimyli jis į gražią, jos įspūdžiai. M. Račkauskaitė. kautisis nariu šios
Nedėlioję, 3 d. geg., šv. Jurgi*
3.
Sugrįžus.
Pn.
4.
Sosto
inpėdituščias pilvas ir kokius nesmagu seniais, paliegėliais, bet
draugijos.
-'tiesa, mūsų tos respublikos su
parapijinėje
sveatinėje “Dra
sveiką, turtingo ūkininko dukte
nio
mirtis.
A.
Daudet,
vertė
Ig.
Grįžkite namo, kol dar lieka jums
mus
jis
gali
pagimdyti.
Kada
jų
21
kuopos
p.
bl.
Valdybą
manytojai yra internacionalais,
mos“ draugija, vaidino melodra
rį Kazę. Kuri jj^taip-pat myli.
nors keliolika metų sveikatos do
Jonynas. 5. Tarasas Ševčenka.
bet kadangi ,visokioj nelaimėj tušti pilvai davė apie save žinoti,
mą “Užburti Turtai“. Veikalaa
Bet
tėvai
matydami
jo
nesveiku

ram darbui!
pus saviškį greiliau rasi pagelbą, pranyko nuo jų lūpų šypsoji- Autorius ir į savo darbą žiūri, mą — kuprą, užgina dukteriai L. N. 6. Lietuvių-lenkų klausimas DAR VIENA LABDARINGOJI toksai, kuriame netrūksta labai
DRAUGIJA.
taigi nuo lietuvių nesipurtė. Mat masis ir nutilo skaidrus juokai įaipo į priedermės atlikimą. Jo su juo vesties, užgina jam pas Prūsų seime. 7. Vėsula. Pr. Ms.
sujudinančių — jausmingų vietų,
Veidai apsiniaukė, pradėjo rau8.
Teatras.
9.
J.
E.
kun.
kan.
Gegužės
3
dieną
Apveizdos
Die

lygiai ir juokingų. Lietuvių sce
ir jie patįs nesitikėjo, kad viskas
įsitikinimu visi turėtų kelti bal juos lankyties. Jie susitinka tik Karevičius,—Žemaičių vyskupas.
vo
parapijoje
įsikūrė
dar
viena
nai labai tinkamas. “Dramoa”
slydžiai išeitų. Vieta tapo ap kties ir kvolduotie3, nelyginant, są prieš išeivybę.
slapta. Bet jie tebesimyli iki
L. N. 10. Mūsų kultūros gyveni (jau 4 ta Chicagoje) Labdaringo artistų buvo puikiai suvaidintaa.
rinkta ant laimės ar nelaimės X kaip paskutiniosios mados “dreMums rodos, jog kiekvieno žmo neparvažiuoja iš kur ten mokytomas. 11. Biblijografija. 12. Iš ji Šv. Antano vardu draugija. Įs
(be pavardės) miesto apylinkėje. sė“.
niškais jausmais lietuvio didesnė pa jo ruso sūnus su kuriuo Kazė
Štai Verešas, smuklininkas ir
Lietuvių Dailės Draugijos. 13. teigiamajame susirinkime buvo Hangošas, vargonininkas, pra
—
Gera
būtų
ką
nors
užkąsti,
reiga užeiti aklų, žengiantį tiesiai
Buvo apžiūrėtas platus dirvonas,
mylėjosi mokykloje būdama. Se
į andenį, neg leidus inkristi, paskui
Redakcijos žodis.
du svečiu kalbėtojo iš Roselando: džioje du bendru, abu gobšai tur
apie kurį kai-kurie tvirtina, nė — tūlas aimanavo.
noji meilė atsigaivina 'ir Kazė,
jį
traukti,
džiovinti
ir
guosti.
II.
Paveikslų
turinys:
1.
Žiema
Bet
užkąsti
nebuvo
ko.
Mat,
Kun.
Serafinas ir p. Ignotas Stan tų, kuriems ingyti, vaduojasi vi
va jis reikia išarti, kad ką nors
nors ir patrijotė lietuvė (‘Aušra’
Na
žinoma,
kas
be
ko.
Yra
ir
P.
Kalpokas.
2.
Dravės
rytmetį
pirm
jie
manė,
kad
valgis
tai
kus.
Į
draugiją įsirašė 3 garbės sokiomis niekšystėmis, užmiršda
naudingo užsėjus. Darkiti taip
buvo atydžiai namuose skaitoma),
silpnų
knygelės
pusių.
Šių
tarpe
A.
Žmudzinavičiaus.3
Nuskriau

toks
menkas
dalykas,
be
kurio
nariai (po $100 — kun. M. Kru mi, net savo žmoniškumo pašau
toli nušneka, nėva tai esąs tam
tečiau išgauna nūė Kuprelio pi
pirmojoj
vietoj
pastatysime
viensta
J.
Zokasa.
4.
Išgąstis
J.
Zika

visouemt
galės
apsieiti.
Dabar

šas, p. Maciejauskaitė ir p. Go- kimą. Tos sielos ypatybės aiš
sybės dirvonas. Bet, prie daly
pusiškumą.
Ir geriausia agitaci nigų ir su rusu pabėga.
gi
pamatė,
kad
klaidingai
mąstė.
ras.
5.
Kvietkų
miestelis,
P.
Kal

tautas), 6 nariai labdariai ($5.00 kiai ryškėjo veikiančiųjų viršu
ko. •
Kuprelis po jos pabėgimo parei
Sužiuro visi į Grigą, laukdami ja, jeigu ji bus varoma vienpu
pokas.
6.
Nemunas
ties
Bruže.
įstojimo mokesnio ir po 50 centų tinėje išvaizdoje, žodžiu, jie buvo
Pirmutiniai į kelionę pasileido
na į Gervaračio malūną. Jis čia
nuo jo pagalbos. Bet nei Gri siškai, negalės turėti didesnio
J.
Šileika.
7.
Rugiapiutis.
P.
Kal

kas mėnuo) ir apie 50 tikrųjų natūraliais savo rolėse. Elena,
Baltras ir padorusis Grigas. Atgyvendamas, nuo darbo attikusio
go gudri galva nieko negalėjo pasisekimo. Jeigu autorius bū
pokas.
8
Pelenių
kapinės,
Jon.
(po 10 centų kas mėnuo) Nutarta smuklininko duktė ir Lidija var
piškėjo, atbildėjo Philadelpliijos
mis valandomis, susipažįsta su
išmąstyti. Visgi, neparodžius sa tų vietomis ne taip karštai nupei
Šileika.
9.
Paskutinis
spindulys.
išpradžių, kol visa
gerai susi gonininko duktė, tai kaimynė*
Virikas. Atšniojo pusiau Bosto
vietiniu dvarininku, iš kur gauna
ve
silpnadvasiu,
pasidrąsinda kęs peiktinuosius dalykus, o pa
A.
Žmuidzinavičiaus.
10.
Rėmų
tvarkys,
rinkties
kas
dvi
savaiti, draugės — linksmas įr nesma
no, pusiau Brooklyno pilietis Ru
rodęs šiek tiek ir gerųjų pusių knygų. Jas skaitydamas pa pavyzdžiai, Kriščiukaitis. 11. Juo toliau gi — kas mėneuo. Narys. gias valandas dalinasi bendrai.
mas
prabylo
:
seika. Atsibaladojo ir tikrasis
jo veikalas daug didesnę in mėgsta filozofiją ir išmoksta gy sta iš Naumiesčio apskr. 12. J.
Elena tai prakilnios meilės ir
Bastono maklierius Michelio sū — Draugai ir neesančios drau
tekmę būtų padaręs. Visų-pir venti nesusidėdafltos su niekuo, E. kun. kan. P. Karevičiaus foto
gės!
Didelis
darbas
reikalauja
ištvermės
didvyris; Lidija gi panus (kiti sako, nėva jis esąs “žyNew City Savings Bank, žino
ma yra faktas, kad daugelis ir niekam nesiskųdamas. Savo
grafija.
13
Vinietis,
P.
Rimša
ir
didelių
žmonių.
Pradedant
tokį
guodėja
liūdinčios
draugės, bo
daučkas“, bet žmonių šnekų ne
nepasisekusios meilės nuotikius
ma lietuvių banka inlfurta įžymių
lietuvių
labai
gražiai
pasinaudo

vylio,
be
savymeilės;
ji pristoja
P. Galaunė.
suvaikysi). Nepamiršo prie to darbą turėjome žinoti, ko tas
pirmamui apsako pasakotojui —
lietuvių biznierių ir daranti biz Pranį, smuklininko sūnų, silpno
ja
Amerikos
laisve.
Amerikos
“Vairas“. No. 6.
būrio prisijungti ir kiti lengvos darbas iš mūsų reikalaus. Ture*
sumanumo ir veiklumo dvasia ne studentui. Apsakęs susirūpina
I.
Raštij turinys: 1. Dailusis nį nuo 1910 meti} po No. 4S0l S. būdo, kuris ją myli. Juodvi taip
jome
žinoti,
kad
reiks
daug
ko
duonos ieškotojai. S. Melstorius,
ir
tragiškai
miršta.
veiną mūsiškių pažadina griebtautos menas, A. Jaroševičius. 2. Ashland ave., Chieago, Illį, ačiū vadino, — tiesiog negali atsigė
Perkūnas, de Bogoczevski su pa- perkęsti. Esame socijalistais nuo
Tai
toki
trumpai
persakyta
pa

pasekmingam
pprasiplatinimui rėti. Pranys... o jau tas Praųj*,
viršugalvio iki padų.
Bet ne ties čia verteivystės ir prieiti prie
Aštuntoji lietuvių dailės paroda
gelbininku, Baranas ir kiti.
ti
apysakos
fabula.
Ją
beskai

biznio, yra inkorporuojama, kaipo kokį vargu ir įsivaizdinti,—labai”
gerovės ir intekmės. Tiesa, dau
Vilniuje, Nendrė. Paskutinė pa
Suvažiavo ir tuojau stvėrėsi so- žiūrint viso tai, tarp mūsų atsi
tant
sukįla
daug
minčių,
kurias
guma lietuvių biznių ligšiol krei
buvo tinkamas. Mykolas Nuga
moka, A. Dandet, vertė Ig. Jo valstijos banka vardu.
cijalizmo vykdinti. Nuo ko pra rado baisus išdavikas! (Visi bai
autorius
moka
gudriai
sukelti.
New
City
State
Bank
Savings
vai
varoma,
tečiau
turime
ir
doras, senas kareivis pėstininkas ir
nynas. 4. Šveicarijos įspūdžiai,
dėti? O gi, seną tvarką reik liai sužiuro viens į kitą) tuo iš
Joje pamatai gražius gamtos ap
Bank su kapitalu $200,000. • jo sūnūs Vladislovas, nukentėjo
rų biznių ir dorų biznierių.
daviku
yra
pilvas!
(kaip
akmuo
C.
Pečkauskaitė.
5.
Besibastant,
išgriauti.
Užtraukė “Broliai,
Antra silpnoji pusė — tai au rašymus, lietuvių tautiško atgi Pr. Penkaitis. 6. Vilniaus lietu Surplus $25.000.
karėjo iš meilės prie Elenos, už
ginklus į rankas“, Astisakome nuriedėjo nuo širdies klausyto
mimo
paminėjimui,
na
ir
nuoČarteris
išduotas
sekantiems
toriaus
lengvatikystė:
per
grei

vaduodamas Pranį smuklininko
vių šelpimosi draugijos jubilie
nuo senojo svieto“, ir rėkė tol, jams). Jo paniekinimai ir viso
savios
filozofijos
vystymą.
Toij
organizatoriams
:
George
L.
Ukso,
tai
patikėjo
prasigėrusiu
darbi

sūnų, tėvas tokius mat reikala
jus. 7. Kun. Kitkevičius( Ki
kol užkimo. Tokiuo būdu su kie prieš jį protestai nieko ne
Anton J. Bieržinski: John Nat- vimus statė pažadėdamas savo'
ninku, kad . •% Amerikos darbi autoriaus išreikštoji filozofiją kutis), kun. Kukta.
gelbės.
Kaipo
dideliemis
žmo8. Dai
griovė senąjį ir netikusį svietą,
ninkų tik po 1 dolerį uždirba ir bene ir bus tik veikalo silpnu lės kritika, Š. R. 9. Mūsų kultūros kowski, Stanislaus Mareinkevicz dukterį.
Ir koks buvo smūgis,
stvėrėsi tverti naujų, anot jų ro niems pridera, neatkreipkim į jį
mas. Tečiau palikdami tai da
ir Joseph Hertmanowski.
negalį
nei
dolerio
per
mėnesį
kad vargšas sugrįžęs iš karės bo
gyvenimas. 10 Šis-tas.
jų. Vaikščioja galvomis, virto j jokios atydos. Geriaus palaukilyko žinovams, galime pasaky
Kapitalas yra padalintas į rankos gavo atsakymą. Jau iš
atidėti.
Vidutinis
uždarbis
čia
kuliais, bliovė kas kam patiko me rytojaus. Gal tada ką tokio
II. Paveikslų turinys: 1. Žie
žymiai didesnis ir jeigu ne girty ti, kad veikalas iš viso indomus, ma, A. Varnas. 2. Lietuvių juo 2000 akcijų, po $100.00 ir ant tiesti abu įsimylėję liko be vilties,
ir tol darbavosi kol visi, kaip sumanysime. Nes dar Rusijoj bū
lengvai parašytas ir vertas dai
surplu po $12 50 — pykiu kiek nes užsispyrėlis smuklininkas su
gaidžiai peštynėse, nepailso. Nei damas išmokau, kad “rytas — bė — didelė mūsų ateivių dau liosios literatūros vardo. Kalba stų raštai (kop. O. Rakštienė).
guma
galėtų
šį-tą
atidėti
ir
su

gudresnis už vakarą“. Dabar-gi
3. Lietuvių raštais pagražinti po- viena akcija kainoja po 112.50. manė savo dukterį nuleisti už tur
kaip negalėjo atsigėrėti:
graži,
nors
vėtomis
ir
pasitaiko
Bus tai pirma lietuvių State tingo dvaro nuomininko. Tik čia
Tai gerumas, tai laisvė! Da- užtraukim
marselietę
i rei- taupyti. Šviesesnių žmonių pa
piero piaustomieji peiliai. 4. Vir
stangas šviesti, blaivinti ir do provincijonalizmų k. a. “gek“ šelis “Giedrės“ apysakai, A. banka Amerikoje, kiekvienas lie gudrus Vladislovo tėvas, senaa
ryk ką nori, o tau niekas anei nam gultų. —
rinti
ateivius darbininkus auto “mergiote“, “ger“ ir t. p. Kaina Žmuidzinavičius. 5. Lietuvių au tuvis privalo įsitėmiti. z
kareivis, išgalvojo spąstus, ku
Padrąsinti to “aratoriaus” žo
pusę žodžio! Draugai, ura! už
palyginamai
nebrangi.
Išvaizda
Linkiame
pasekmės
naujai
riais užslėgė visas smuklininko
džiais,
užrėkė tuščiais pilvais rius vadina darbu užburtajame
deklų raštai (kop. O. Rakštienė).
naują Svietą. —
graži.
įžymiai
lietuvių
įstaigai.
rate,
iš
kurio
jam
nesimato
išė

niekšybes,
o jauniemsiems padaroUžriko, kiek turėjo “macės”. “marselietę“ (sakoma, tuščiu pil
6. Portreto projektas, A. Var
graži.
M
—
a.
jimo.
Čia
autorius
gal
per
daug
laimingą
visų
troškimų ir kentė
Bet kadangi npo pirmesnio pasi vu galima garsiau išrėkti). Už
nas 7. Liet. juostų raštai (kop. T.
linkęs į pesimizmą. Spauda ir
darbavimo buvo užkimę, tai išė kandę tos dainos garsais, užkro
Daugirdas). 8. Audimai iš Uk Gegužio 2 d. Aušros svetainėje, jimų galą.
(Pradžia ant 5-to pusi.)
visuomenės
darbas
pradeda
tvarVeikalas palieka gilų pėdsakų
vė
ant
ugnies
daugiau
šlamšto,
jo visai silpnai. Vis vien tuo
mergės apskr. 9-10. Vilniaus lie buvo Liet. Moks. A. S. I kuopos
NAUJOS
KNYGOS.
kyties,
srovės
darosi
aiškesnės
žiūrėtojo
sieloje. Čia pažįsti
draugiškas
vakarėlis.
Pramogoje
nepasisekimu nenusiminė, o varė kurį paėmė iš bedugnių Michelio
tuvių dviklesė mokykla. 11. Dr.
kurių žmonės, kurie visokiais * būdai,
sūnaus kišenių, ir sugulė apie ug ir ateivyje galės viena į kitą mo. XII. Jonas Širvintas: Mažo A. Vileišis, 12. Kun. Kitkevičius. dalyvavo be moksleivių,
savo darbą toliau.
daryti
išganingą
intekmę
ir
vieni
kad ir niekiausiais, stengiasi sau
tiesą
nedaug
teatėjo,
ir
gražus
sios Lietuvos moksleivija. XIII
nį
Visi žinome, kad saulė ne vi
kitus
stumti
prie
naudingo
dargerą daryti, neatsižvelgdami, kadi
būrys
Chicagos
jaunuomenės.
To

Ilgai negalėjo užmigti. Rėki
Gyvenimo balsai. XIV Biblijogra
suomet šviečia; žiūrėk, paims ir
bo.
Intekmė
šakininkų,
ciciliįstumia
į pavojų kitą ypatą, bet
kių vakarčių rengimas
atneša
mas pilvų buvo taip garsus, kad
fija ir Kritika. XV. ‘Ateities’ Re
nusileis už miško.
Tuo laiku,
jaunuomenei nemaža naudos — galų gale visi nedori darbai, tar
užsnūdusį tuojaus pabudindavo. kų mažėja, viršų ima rimtesnie dakcija: Nuo Amerikos “Atei
kada tie didvyriai taip karžy
10-metinis
spaudos
atgavimo
su

gauna susipažinti, dorai pasiliuk- tum, juodas debesis užslegia ne
ji gaivalai ir rimtesnioaios sro ties“. XXVI. Atsiųstos redakcijai
Galop visgi sumigo.
giškai darbavosi, saulė pradėjo
kaktuvių
apvaikščiojimas.
sminti, na ir šio-to pasimokinti. dorėlį. Pažįsti vėl žmonis, vien
Bet ir miegas nebuvo ramus. vės. Visa tai duoda viltį gėrės- knygos. XVII Redakcijos atsa
kavotis už žaliuojančio miško.
Kiekviena tauta svarbesnius Vakarėlio programa susidėjo iš dorais dėsniais, be vylio, ištver
Kiekvienam sapnavosi tas, ką la nės ateities ir mūsų išeivybel, kai. XVIII Priedas: Mūsų tauti
Prasidėjo vėsu.
savo
istorijoj atsitikimus pami šokių, muzikos ir kalbų. Kelbėjo mingai ir drąsiai stojančiu* su
kuri
ateityje
Lietuvai
galės
būti
biau mėgo: tai “porčiapas“, tai
nės tvėrybos Žiedai.
— Biski lig ir šaltoka, — pa
ni
mažesniu
ar didesniu iškilmin vakaro vedėjas S. Naikelis ir St. teisybė ir galų gale pasiekiančiua
kilbasa, tai kumpis, o vienam net daug naudingesnė, negu buvo
4 Jaunoji Lietuva No. 2 Ba
siskundė kai-kurie.
gumu. Mūsų tautos istorijoj di Biežis. Tokiame vakarė ilgos kal tikslą.
ligšiol. Nors vis dėlto turime landis 1914 m.
česnakai su cibuliais.
Pašoko padorusis Grigas ant
Svarbiausios rolės lyginai hr
pripažinti,
kad
kun.
Tumo
kny

Galas pirmos dalies.
Turinys: 1. Pleneta Jupiteris — džiai garbingų atsitikimų nėra. bos netinka, taigi abu kalbėtojų
mažesnės
neturėjo jokių truku
netolies esančio kelmo ir prašne
gutės vedamoji mintis: “Lietu žemė ateityje — Bruno H. Buer- Tečiauw ir mūsų tauta yra per atliko viską trumpai, bet gerai.
(Bos daugiau).
mų,
kurių
malonėta pastebėti deF
ko:
vių tauta įtik Lietuvoje turi ger. 2. Apie ateivybę Ameriko gyvenus laikus, kurie jos kultū Ypatingai pasisekė Biežio Alego
Pužas
— Draugai! Mes dabar gali
ateitį“ yra visai teisinga ir tei je — V. K. Račkauskas. 3. Žvilg riniame gyvenime paliko sunkiai riškas pasakojimas apie tamsos įvairumo recenzijos. Daugiau to
Londone viena vasara išmoki singas yra autoriaus reikalavi
me pasveikinti save su nauja
kių vakarui
snis į mūsų gyvenimą — A. K. išdįldomą Vergiškumo pėdsaką ir šviesos kovą.
Beje, bučiau užmiršęs apie pu
gadyne. Paeveikinkim-gi save su no 33000 vaikų plaukyti.
mas, kad kas iš išeivių gali, Rutkauskas. 4. Naujamanyba — ir nemažai sustabdo mūsų pirTik viena galima užmesti, kad
taja gadyne, kurioj
kiekvieno
Saužudystė dažniausiai atsitin kad grįžtų į savo kraštą. Mums Elbert Hubbast. 5. Indų švetke- myneigą.
didžioji dalis užimta šokiai,, ko bliką... Tik jau neklauskite kiek;
žmogaus gabumai galės tobulin ka tarpe saliūninkų, kaminšluoš- būtų tikra nelaimė, jeigu mūsų lionių Romantiškumas K Saint
50 metų atgal rusų biurokrati dėl nebūta žaislų. Juk tie taip- ten apsilankė. Vistiek jinai dar
tis ir galės būti sunaudojami čių, mėsininkų, vaisių pardavėjų visuomenė pasisavintų Kl. Jurge- Nichal Singh. 6. Gėlės ir vaisiai ja, degdama pageidavimu sustip pat duoda daug pasilinksminimo. Šalinasi nuo gerų vaidinimu.
O.
draugijos labui.
Beto kiekvie ir muzikantų.
lionio nuomonę, kad mūsų atei —■ Elbert Hubberd. 7. Hamletas rinti savo valstijos pozicijas, suAbelnai imant
vakarėlis darė

CHICAGOJE.
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AtsaLam.^! lIeškau vargonininko vietos, Esrnu lle- f?
tuvis, blaivu; 2S m. amžiaus, Gulėčiau
tr
Saliniui Tamstos eiles mums netim Pydyti vargonininko ir zakristijono pa-

JOS

ka.

žinutę

Atsakymai,

relgns prie lietuvią haiayčios. Turiu
1 paliudijimus nuo klebonų, gerą prak-

talpiuaiue.

''«Mi uho,„
Lietuvos.
®1*.**
“*^“er**>•

Maiiukui Tamstos žinutė apie v.r-1
pą ir kitus
parapijos
mums
lėliuku.
Goriau
Urnstareikalus
padarysi
jei is

tą visą paaiškinsi parapijos susirin- C1-W"
Su pagarba
kime. Kitų vietų miestų skaityto
19—23
jams tas dalykas visai ne apeina.

1

Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?'
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA*’
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik >2.00, pusei metų >1.00.

teda“-

E. Šlapelis,

CHICAGO,

Tamstos korespondenciją 1 19-fl

reikėjo sutrumpinti. Gal ir teisingai
aprašyta, vienok daugumai tas neindo-

Chicag0) I1L

Canal{M)rt Jį

19—20

W:aSL!*Wjl

Pranešimai.

Paieškau vargonininko vietos. Esu
nesenai atvažiavęs -iš Lietuvos. Esu
vargonininkų jau 20 metų ir mokų
gerai vesti chorą. Nevedęs ir turiu
klebonų paliudijimus. Gerbiamųjų kle
bonų esaut reikalui atsišaekit šiuo
antrašu:
Ignacas Podgaiskis,

“DRAUGO’’ AGENTAMS.
Visų “Draugo” agentų ir pa
vienių numerių pardavinėtojų 33 Hardi^”į7 E cambridge, Mass
prašome prisiųsti atskaitas kas
18-19
mėnuo.. Tie, kurie gyvena ne Chi
Sus. Liet. R. K. Pils. Blaivininkų
eagos mieste, neparduotus nume
Amerikoj 25 kuopa
vaidins puikę
rius teiksies sugrųžinti vienų kar komediją trijuose veiksmuose “Ant
tų į tris mėnesius.
Bedugnės krašto”, nedėlioj 10 d.
gegužės (May) Town of Lake Tnrner
“Draugo” Adm.

Chieagos lietuviai, neužmirški
te paremti Šv. Kazimiero koply
čios reikalus.
Geg. 10 tuo tikslu (žiūr. “Dr.”
No. 18) bus “Gėlių diena”.
TAUTIEČIAI! PLATINKI
TE TAUTOS FONDO ŽENKLE
LIUS IR ATVIRLAIŠKIUS!!

Apgarsinimai.
VISIŠKAI

Hali (.T. .T. Elias) svetainėje, kampas
46-tos ir S. Wood gatvių.
Svetainė
bus adaryta 6 valandą
vakare. Uždanga pasikels 7 vai. vak.
Be vaidinimo bus prakalbos ir deklemacijos.

Tik ietų kaina po 25c.,

35c. ir 50c.

ypatai.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji! Mel
džiame atsilankyti ant šio puikaus
vakaro o užtikriname jog šiuo vaka
ru būsite patenkinti. I‘o prakalbų ir
vaidinimo
bus labai gražus balius.
Svaigalai nebus parduodami. Muzika
pirmos klesos.
Visus kviečiame.

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halsted St., CJMGASO. ILL.

Turiu ant pardavimo visokių farmų
gatavų su ariamais laukais, su sodais
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. Didžiau
sioje Lįetuvių kolionijoj Michigan Val
stijoj} kur yra 215 Lietuvių farmerių,
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos. že
mės randasi prekės žemių nuo $9.00
akeris ir brangiau pardodu, ant leng
viausiu išmokėjimų.
Atvažioki touj
ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefonuoki man į farmą o aš gavęs žinią,
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus
apvažiosiu po farmas ir laukus, kurie
yra ant pardavimo, iš kurių gąlėsi pa
sirinkti tinkamiausią vietą. Rašyki tuoj
Gausi knygelią apie kainą ir viso kraš
to mapą dovanai.
Adresuok:

Universal Printing Co.
227 LindenSt., SCRANTON, PA-

[

j

kalbą, kurią Lietuviai greitai iš
moksta atvažiavę į Ameriką. Užti
kriname jogei, jau visiems gerai -ži
nomi artistni Lietuvių Jaunimo Retelio scenos mylėtojai, pridės visas
pastangas, kad padaryti šitą vakarą
dailiu, žymiu ir pamokančiu. Dar tureme priminti, jogei Lietuvių Jaunimo
Ratelis, prirengia visas naujas scenefijns, kurios labai pagražins vaidi
nimą (lošimą), darys scena reališka
ir jspudinga.
Kviečiame
atsilankyti
kuoskaitlingiausini.

Aš Bronislava Dzinkevičaitė ]>aieškau sevo dėdės Kazio Dzinkevičiaus. .Tau apie 20 m. kaip Amerikoje
gyvena. Pirma gyveno Chicagoje, bet
apie 8 metais apleido Chicagą ir nuo
to laiko negaunu nuo jo jokios žinios. 19—21
Norėdama labai su juo pasimatyti,
meldžia jeigu kas žino apie j{ prn-i
neškite, arba tegul pats atsišaukia.
Jis paeina iŠ kauno gub. Panevėžo
apskričio, Balsių kaimo, apie kokius
48 metus senumo.
Kas duos apie jį žinią gaus 5 9d-

13 Warverly st.
15 Milbury, St.

Kun. Course, Robert

PHILADELPHIA PA
Miškevicz, J. B. 2135 Sarak st. S. S.
V. Petinas, 416 N. Marshall st.,

PITTSBURGR, PA.

CONNEBTON, PA.

EXETER, N. H.
16

Kamantauskas, Petras, 145 St. John t.s

Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S.
P. Zaveckas, 425 Parson str.

St. Charles, IU.
Babovičius, V.

CONN.

396 Church St.

NEW HAVEN, OONN.

866 Bank st.

WOROESTER, MASS.
čižauskas, Jonas
Paltanavičius, M.,

Myrtle

st.

Laukonis A. P. O. Bos 5 Ssh. County

WILKBS-BARRE, PA.

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis,

Kun. Szupšinskas,
190 S. Meade, st
1506 S. 49th Ct.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade str.,

KENOSHA, WIS.

GIRARDVILLE,

Kun. Gadeikis. J. A. 65 Milvvaukee avė. Kun. Pr.
Stankus, Pr. 808 Middle str.
Rėkt ory.

Kurių jokiam katalioge ligišiol nebuvo. Mes, matydami daug
ko trūkstant kituose katalioguose, pasistengėm išleisti naują su
naujausiais išradimais tinkamais
vyrams ir moterims, su paveik
slais ir 370 aprašytų reikalingų
dalykų, visokių patarimų, receptų
ir knygų. Yra tas viskas kas
tik žmogui reikalinga. Kas pri
sius dešimtuką gaus kataliogą.

lerių.
Parduoda laiva
kortes ant visų geriau
siųjų
linijų
pigiomis
kainomis. Padarome legališkus po
pierius, pardavimo raštus ir kito
kius dokumentus ir išrenkama pavel
dėtus turtus.

dolph gatvių, Chicago, III.

NEW BBu.TAIN,

49 Union at. Kun. J. Žebris,
28 School st.

WATERBUBY, CONN.
Buškus, Boleslavas

MASPETH N. Y.

Gražulis, Jurgis

IŠRADIMAI

BUSSLAN-AMERICAN BURBAU,
160 N. Fifth avė., Tarpa Lake lr Ran

BRIDGEPORT, OONN.

OAMBRIDOB, MASS.

Baranauskas, A.
Vaisauskas, Antanas

PASLAPTYS

Į

INDIANA HARBOR, INDl
R. B. Yasulis,
3604 Deodar str,.
ILL.
Petravičiūtė
Ona
1133
N.
13
th
str.
Lawrence, Mass.
MONTELLO, MASS.
PITTSTON, PA
Juška, Vincas
129 Melrose st.
Ramanauskas, A.
101, Oak stLiet. Knygynas, 72 N. Main str.,
NORWOOD, MASS.
KELIAUJANTIS
AGENTAS.
CLEVELAND, OHIO.
Pieža, Jonas
568 Pleasant st.

Brazauskas, J.
202 Jefferson st. Saučūnas, Jonas
41 Johnson st.
Jucys, Petras
105 Warwick st.
HARTFORD, CONN.
Leščinskas, Walter 196 New York avė.
Kneižis, Antanas
41 Capital avė.

Peacock, Lake County, Michigan.

Komitetas.

M. Šimonis 1383 E. 30th str-,
P. Sukis, 2118 St. Clair ava.

MD.

Vasillaukas, J. S. 118 Greene et.
Kvietkus Simonas 316 Earp str.

E ST. LOTUS,

“VILTIS”

Anton Kiedis.

UŽGANĖDINTAS.

tekstinis zeceris, atsišaukite pas

Kun. Jakaitis, A. • 94 Bradford st.
Jankauskas, J, 131 E. Merrimeek st.
Skusevičia. Tarnas
40 Cantillion st.

NEWASK, N. J.

FARMOS, FARMOS.

BALTIMORH

LOWEJLL, MABH.

Pakštys, Kazys.
1389 E. 21 str.
Jarusevičia, Jonas 1048 VVashington st. Kun. J. Halaburda,
BOSTON, MASS.
Valiukonis, Petras
261 Broadvvay
Švagždąs, Leonas
261 Broadvvay
BROOKLYN, N. Y.
248 4th st.
Balauskas, Matas
119 Grand st. Mikalauskas, Povilas
ELIZABETH, N. J.
Juozapavičius, Baltras
222 Berry st.
Kvedaras, Antanas
213 So. 4th st. Steponavičius, Jonas 214 Ripley Pląęe
BALTIMORE, MS.
J. Raudonaitis,
840 Grand str.
Pautienius Juozas
722 Lesinton st
Strumskis K. Duffield str.
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS
NEW YORK N. Y.
Kun. Petkus 259 N. str.
Navickas, Jonas
32 Dominick st.

TEATRAS IR BALIUS!
Kai-kurie žmonės netiki į vais
Parengtas Dr-stės P. lr M. Rotus tol, kol jie gali be jųjų apsi
žančiavos,
vaidins vieno akto koeiti, tuom tarpu kaip kiti vartoja mejįją “žilė galvon ■— Velnias vuojuos, pastebėję pirmą ligos ženk- degon” nedėlioj, gegužio (May) 31
■’j-------- j Ranzdorff
----- i. cc __
lų. v.
Mr. ■cEdvvard
pa j 1914. gv. Jurgio parap. svet. kam
rašė mums sekančiai: “Kaslink pas Auburn ir 32 pi. Teatras prasi
J. SINKUS
Trinerio Amerikoniško Kartaus dės 7:30 vai. vak. Tikietas 25 ir
augščiau.
įVyno Eliksiro, aš esmių visiškai
3130 S. Halsted St., Chicago, Iii.
Atsilaukykite ir pamatysite kaip
užganėdintas, kad jisai turi me- sparčiai jauna Dr-ja drabuojasi.
dikališką vertę. Birželio mėne Visus kviečia vakaro rengėjos.
syje praeitų metų aš baisiai kan 19—22
kinausi su savo skilviu. Mano
GRAŽUS TEATRAS.
pati parnešė man bonką Trine
Lietuvių. Jaunimo Ratelis.
Ar žinai kas tamstai užslėpta.
rio'Amerikoniško Kartaus Vyno
Vaidins labai gražų veikalą, var
Jeigu nori viską žinoti, tai nusi- i
Eliksiro, ir mano apetitas labai du “Du Brolių", keturių veiksmų
pirk tuojaus šitą knygą su 170 f
daug pasigerino. Aš paėmiau dar dramą, nedėlioj, gegužio 24-tą d. 1914
aprašymų ir 56 paveikslų. Joje
aprašoma paslaptys visų stebuk- j
dvi bonkas ir buvauvisiškaisvei- m. šv. Jurgio parapijos svet., prie
ladarių-monininkų,
štukorių, ka32-ro place ir Auburn avė., vaidinimas
kas. Aš noriu jįjį rekomenduoti
zirninkų, ir kitų. Aiškiai ir su
prasidės lygiai 7:30 vai. vakare.
prantamai išaiškina visas jų gud
kiek vienam.
Ed\v. Ranzdorff,
Veikalas “Du Broliui” yra paitnrybes, taip kad tamsta galėsi
12608 Materson avė., Cleveland,
Veiknlas “Du Broliu” yra paimviską padaryti ir busi mylimas
kaipo gabus žmogus. Tai yra vie
Ohio”. Trinerio Amerikoniškas čia pamatysite kokį skirtumą gali
na iš geriausių knygų, kurios nie
Kartaus Vyno Eliksiras suteikia padaryt tarpe dvejų brolių, išaugintų
kur kitur negalima gauti. Gra
žiais audimo apdarais $1.50.
greitą palengvėjimą skilvio, ke po vienu stogu,- išauklėtų vienų
tėvų.
Išvažiavus į Ameriką, vienai
penų ir žarnų figose, nervingume
J, SINKUS
brolis pauola į blogą draugystę, prade
ir nusilpnėjime. Aptiekose. Jos. da gerti, ir jojo aukštai išsvajota | 3130 S. h'M SI., Oictgojll.g
Triner, Manufaeturer, 1333—1339 ateitis baisiai užbaigia, antras gi
So. Ashland avė., Chicago, III. brolis išsirenka sau siaurą takelį, vi
Vienatinis Rusų Ameri
Jeigu jus kenčiate nuo skaudėji somis pastangomis nuolatai kariauja
sn tamsumu ir degtine, užsitikrina sau
koniškas biuras uždėtas
mo raumenyse ar sunariuose, pa
ankstesnio laipsnio, čia turėsite pro
pagal
Valstijos tiesas
bandykite Trinerio Linimentą.
gos išgirsti sudarkytą
Lietuvišką
ir apsaugotas 10000 do

Reikalingas

ILL.

Kuu. Ambrozaitis,
2323 W. 23 PI.
Drazdauskas, Juozas 10806 Wabash avė.
Domijonaitis M. J. 903 W. 33rd str.
Oalminas, Dominikas 6004 8. State et.
Jučas, Vincas
3252 S. Halsted st.
Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė.,
Kun. A. Petraitis,
8801 Saginan avė.
J. J. Polekas,
1802 W. 46th str.
šimutis, Leonardas, 717 W. 18th st.
Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.

Rašyk adresu:
Paieškau vargonininko vietos.
Babartui. Nors tamsta ir prašei kad
netrumpti, bet atleiskite, nenorime Suprantu savo amatą gerai galiu ves
ineiti j gintus ir pasidaryt? nemalo ti chorą esu mokinęsis pas Naujai}
numų, taigi ir išbraukėme visas aš aKune turiu paliudijimą.
Gerbiamųjų kleboną esant reikalui,
tresnes dalis.
atsišaukti meldžiu šiuo antrešu:

Pabartas.

/

DRAUGAS

Augustaitis,

PA.
St.

Vincenta

WAUKEGAN, ILL.

88 Clinton avė. Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st.

SILVER CREEK, PA

ATHOL, MASS.
Jonas E.

Gudaitis, Antanas

Karosas, Lithuanian

Store

*» DIENRAŠTIS
Eina kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes.
“Vilties”, dienraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vlinūje.
1) Lietuvių kultūros, visuomenės, ekonomijos ir politikos reikalai; 2)
Žinios iš Lietuvos: Draugijų gyvenimas, Mokslas ir mokyklos, Blaivy
bės dalykai, Santykiai su lenkais, Lenkybės vaisiai, Iieivybė, Santykiai
su žydais, Iš ūkio gyvenimo, Paskaitos, Parapijų, Valsčių reikalai,
Sodžius ir sodiečiai, Darbai ir darbininkai, Teatras, Įvairus atsikįmai
ir t. t:, 3) Vilniaus, Kauno, Rygos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės
ir kitų Lietuvos miestų kronikos; 4) Iš Prūsų Lietuvos; 5) Lietuviai
kitur; 6) Lietuviai svetur — Amerikoje, Anglijoje ir tt.; 7) Svetim
taučiai apie Lietuvą ir lietuvius; 8) Bažnyčios žinios iš Lietuvos ir
užsienių; 9) Telegramos iš viso pasaulio; 10) Valstybės Dūma; Val
stybės Taryba 11) Politikos diena Rusijoje ir užsieniuose; 12) Ru
sijos ir užsienių kronikos; 13) Užsienių gyvenimas; 14) IS katalikų,
gyvenimo; 15) Dailė ir mokslas; 16) Pasaulis ir Žinija; 17) Įvairios
žinios iš visur; 18) Spauda ir gyvenimas šiapus ir užsienuose; 19)
Laikraščių apžvalga; 20) Lietuvių raštų bibliografija ir. kritika.
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliui,
apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos.
“Vilties” dienraštis duoda KAS MĖNUO nemokamą

Mokslo ir Literatūros priedą
mažiausia 32 skilčių knygos formato; iš to per metus susidarys rimto,

New City Savings Bank
4601 So. Ashland Ave^

Chicago, 111.

Priima pinigus taupinimui ir moka 3čią nuoš. metams.
Bizneriams ir kitiems atidaro Checking Account.
Pasamdo Baksines skryneles po $2.50 metams
Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitur
Parduoda Šipkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietuvon
parūpina Konsulio pasportą. Apdraudžia geriausiose kompanijose nuo ug
nies, nelaimių ir vagiu: namus, biznius, rakandus ir visokį turtą. Skolina
pinigus ant properčių Chicagoje. Perka ir parduoda namus ir lotus Chiergoje. Perkantiems propertis peržiūri "Abstracts" pigiai ir gerai. Išdir
ba paliudijimus ir visokius dokumentus, ir užtvirtina pas Konsulį. Viso
kiu^ reikalus ir dalykus atliek asmeniškai ir per laišką.

indomaus turinio knyga in 4o.
Beto, kurie užsisako visiems 1914 m. “Vilties” dienraštį tie gaus

dykai “Vilties” kalendonų-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 SIUNČIAMAS DYKAI ištisą savaitę kiekvienam,

kuris praneša redakcijai savo adresą.
“Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilniuje.
Prieglaudos g-lė (Bogodelnyj parculok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo
kiekvieno mėnesio 1 dienos.
Atsakomasis “Vilties” dienraščio Redaktorius — Leidėjas,

Pr

DOVYDAITIS

Kiekviename reikale kreipkitės į

NEW CITY SAVINGS BANK,
kur gausite mandagų, greitą, ir gerą patarnavimą.

KVIEČIAME VISUS UŽSISAKYTI
gerą, gražų ir labai suprantamą,

visur Lietuvoje skaitomą

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank Į

ir gerai žinomą

tautišką savaitinį laikraštį

“AUŠRĄ”

LA SALLE & QUINCY STREETS
>rr

Kapitalas $ĮMO,«OO.«0

,

Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINOS FONDU
REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu; užtikrintu pirmu jnorgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nesančiu 5 iki

6 nuošimčių.
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
UžkvieČi/Jmk biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account”, kur sauga užtikrinta.
VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX ižd., THOS. McDONALD ižd. pad-, M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

“SŪKURYS”
Vienatinis juoku laikraštis Mažoje Lietuvoje.
“SŪKURYS” eina vieną kartą per mėnesi,
“SŪKURYS” gabena kiekviename numeryje dailiai atliktus

vaizdus iš lietuvių gyvenimo Mažoje Lietuvoje.
“DRAUGO” AGENTAI.
“SUKURI” leidžia tam tikra bendrovė vardu “Setynas”.
Paduodame čionai aurai* mū
“SUKURTO” kaina Amerikoje metams 1 dol., vienas Nr 10c.
Lietuvių Jaunimo Ratelis. rų laikraščio agentų, paa ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto- i kaP
“SŪKURIO” adresas toks:
jai bei prenumeratoriai gali už
Tilžė (Tilsit), Wasserstr. 7-8.
sisakyti “Draugą” arba atnau
J. VANAGAITIS.
jinti prenumeratą.

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. J
“AUŠRA” vedama kat.-tautiškoj dvasioj. “AUŠROJE”
skaitytojai ras daug gerų pasiskaitymų ir žinių. Visokie at
sitikimai Lietuvoje, Rusijoje ir visam pasaulyje plačiai ir *
’
--- —7—~
4 n L VIAMM Jfc
Nė vienam laikraštyje skaitytojai nei
greitai
D
- ------ aprašomi.
_
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 mėnesi du kartu priedą “MŪSŲ
ŪKIS” ir vieną priedą “GYDYTOJAS”, kur rašo specijaliatai, tam tiknis 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 neatidedami,
labar užsisakykite kitiems metams “AUŠRĄ” ir kitus para
ginkite prie to.
Kas nors vieną suras naują skaitytoją, tas jau gerą dar
bą atliks Lietuvai.
“AUŠRA” visuose miestuose ir geruose lietuvių knygy
nuose (knygų magazinuose) galima užsisakyti ir nusipirkti.
Siunčiant pinigus ir rašant “Aušrai” reikia padėti toks
adresas: Vilnius, “Aušros” redakcijai, prie šv. Mikalojaus

bažnyčios.

PADEKITE STATYTI

lerius dovanų.
Misa Bronislova, Dziąį<evičnitė
21 Knol st.,
Lewiston, Me.

Ieškau

savo dėdės Simano Ste■iulio Suvaykų red. Bnlbienškio gmi■o, Pirmius vyveno Pavvnee, III. da
bar nežinau kur. Meldžiu atsiliepti

arba kas žinote pranešti.
M. Vrktar.tvičia.
1544 Broadvvay avė. Gi and Rps. Mich.

Až, Tapilė Labusiehė, ieškau savo
vyro Petro Labučio, paeina iš Su
valkų red., Marijampolės apskričio,
Igliaukos parapijos, Pavožakės kaimo; 28 metų
amžiaus,
vidutinio L

flgio, plaukai tamsiai geltoni truputį
garbeniuotė,
mėlynos akįs, smaila
.■ošia, ant veido keli randai. Jau 7-tl
ii Amerikoje. Gyveno New Vorke,
įas savo dėdę Petrą Gruzdą — 510
Janai st., o dabar nežinau knr jis

TAUTOS NAMUS VILNIUJE

Aukas priima musų redak
cija, arba galite siųsti tiesiog
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAU6IJA
(Lltovskoje Naučnoįe Obščeetvo),

Lydos gatvelė, 7, Vilnius.

R u ssie-l.ith uania.

First National
BANK,
of

PLYMOUTH, PA
UŽIMTA tau.

į Kapitalas ....................... $100000
Perviršis (uždirbtas) .. $300000
Padėjimų ................... $1,860,000
ra.
Ar jis pats, ar kas kitas apie jį žiMoka 3 nuošimčius už padėtus
lantis, malonėkitė pranešti, o būpinigus.
iu labai dėkinga.
Henry Lees — Prezidentas,
Mrs Topilė Labntienė.
A. K. De Witt — Kasininkas
22 3nl st., VVaterbury, Conn.
18-19
-22

Jeigu ligšiol nesate skaitę, ,tai tuojau užsisakykite

W

“DRAUGĄ”

visuomenės, politikos ir literatūros savaitinį laikrnštį^
kurs yra vienas iš didžiausių ir indomiausių
Amerikos lietuvių laikraščių.

di

Draugo” Spaustuve

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA ir GERIAUSIA g
Greitai atlieka Įvairių Įvairiausius darbus
Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles.

“DRAUGAS” yra lietuvių-katalikų darbininkų laikraitis.
“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 organisacijų.
“DRAUGAS” yra vedamas prityrusių redaktorių ir savo bendradarbių ir korespondentų
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatus ir publi
cistus.
“DRAUGI” greta rimtų straipsnių rasite daugybę svarbių ir indomių žinių iš visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaulio.
1
e
“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei metų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei
metų $1.50. Norintiems “Draugų” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.
<
“DRAUGO” adresas.
X

DRAUGAS PUBLISHING CO.,

1800 W. 4&k St, Chicago, BL

------- ------------- Spauzdiname parapijų

atskaitas-----

Konstitucijas, plakatus, tikietus,

Spaudina-

užkviotimus ir kitokius darbus

pigiai

Raides statomos didele — naujausiojo patento —
mašina “Linotype”.
Sutrukimo darbuse nebus, nes spaustuvė aprūpinta
pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

Adresuokite

“DRAUGAS”

18OO»We«t;46th St.

Chicago, III.

<3tl

DRA.TTGAS

Gegužio (May) 7, 1914.

$10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10.

$10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. g
Tel. Yards 3162

$10 DOVANAI $10 j

Bell

tai bus priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokėjimo už Lotą.
Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki Birželio 1-mos dienos.

NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ

s

Kedzie avė. ir Archer avė., Chicago, IH.

didis patogumas farmeriui parduodant sa-

u

vi tolimu rinkų dažnai pasitarandamas apie tai
per Long Distance teleponą,.

lengvų išmokėjimų.

Todėl jis žino, kuomet yra geriausias jam lai

Viršminėtos prekės ant loty bus pakeltos po $50.00 ant kožno loto nuo Birželio pirmos dienos.
Ant Lotų jau yra cementiniai saidvokai ir pilnai užmokėti.

i-*

o

kas parduoti ir tokiuo būdu jis gali gauti už sa

Taip-gi suros, vanduo ir gasai jau yra

pravesti. Prie pat McKinley Parko. Cystas ir svei kas oras dėl gyvenimo.
Nelauk ir neatidėliokit ant rytojaus, bet važiuokit šiandien ir pirk sau puikų Lotą, nes dabar yra
pati geriausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei da

vo produktus augščiausias kainas.

p

bar dar pigiai parduodame. Kitą metą nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių Lotų.

■w

H*
O

Męs užmokame tisus kelionės kaštus tiems, kurie iš kitę miestu, pirks lolus nuo musy kompanijos.

4A
H*

Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškus žemiaus parodytų antrašu:
_____
M. KOZENSKI, Prez.
•
J. J. L IPSKI, Kas.
J. ZACKEB, Sekr.

Chicago Telephone Company

O

Bell Telephone Building

-6»

H*
O

Western RealtyCo. co.-part.

Official 100
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4616 So. VVertern Avė., CHICAGO, ILL.
Tel. Drover 2054
Šaka ofiso: 1817 So. Union Avė.

O

NAUJIENA!

-60
I-*

p

$10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10. $10.

$10.

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga
LIETUVIAMS '.

Tel. Drover 5052

AI. J. Tananevičio Banka

DR. K. DRANGELIS

Nuo Segužio-May pradžios bus uždaroma Nedėlioms nuo 1-mos rai. po piety.

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

CHARLES

AI. J. Tananeviče,

BANK.
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
BANKING ASSOCIĄTION
(KURTA 1867 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

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

f

Savaitinis Laikraštis

"SAULE”

(r

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

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti į Ueturą^
gerai pasidėti, rašykite ir siysliite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.

Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
resuojant
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Kaune, Rusija-Lietuva

W. D. BOCZKOWSKI — C0.

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako
už pinigus visu savo turtu.

Mahanoy City, 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 turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lackawannos pavietė.
Mes priimame padėlius pradedant nuo vieno dolerio ir mokama
3 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienos.
Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname
greitą nusiuntimą.
Mes perkame, parduodame ir mainome visokius
svetimų šalių pinigus.
Mes parduodame laivakortes į visas ir iš visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.
Mes prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas
konsulius. Legalis patarimas dykai.
Mes samdome tarnus kurie šneka lietuviškai ir visus reikalus
atlikti jūsų prigimtoje kalboje,
ira kasdiena nuo 0 vai. vak.

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku
yra atisitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

Telephone 9537 Spring.

TIKTAI $1.00

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

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

Lietuv išks Dėles
ir iš kitur prisiųst viaistai
pigiausi ir geriausi, gaunami pas:

Wm.

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

S.

COWEN

visad per

Geo. J. Bartašiaus 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 į visas
dalis pasaulio pigiau, negu kiti.
IŠVAŽIUOJANTIEMS į Lietuvą ar kur kitur parupinam paspor
tus dėl perėjimo rubežiaus ir atsakančiai prirenxiam prie
kelionės.
PASITINKAM keliauninkus ant stočių New Yorke ir Bostone
ir suteikiam nakvynę keleiviams.
DAV1ERNASTIS padarom pigiai ir visokias Rejentališkas popie
ras, kaip tai: atjieškojimą dalių ir paskoliatų ant vekse
lių pinigų, su paliudijimu Konsulo viską atliekam teisin
gai, greitai ir pigiai.
REIKALAUK laivakorčių kainų, pažymėdamas, ii kur ir kur
neri važiuoti į artimiausią ofisą.
OFISAI mūsų yra parankiausiose New Yorko ir Bostono vietose.
New Yorke mūsų ofisas randasi visai šalę lietuvių baž
nyčios.

DRAUGAS PUBLISHING CO.

-

1800 W. 46th Street,

Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

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

First National Bank

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; 2), nebus baimės kad pinigai
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; 3). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, auieėko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti J Lietuvą ir pirkti
sau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasįp Piečius, Lietuva-Busija.

užsisakyti

KATALIKAS

ietims $2, puseej mėty $1.

Užsirašyt katalikas’ galima kiek
viename laii
gausite vieną
matyti veltui.

LIETUVIŠKA BANKA
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“Katalikas” yra 12-kor onslapių, didelio formato ir sut^įia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas

Druggtat

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

Rašykite tuojaus, o
‘Saliko” numerį pa

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

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600—4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus Į Banka užčfidyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia
rocentą ratomle ant metų. Siuučiame pinifru.
visas dalis svieto pintai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų
linijų 1 krajų ir iž krajaus. taipgi tikietus ant
geležiukelių po vila Amerika ir Europą.
Musų Banka iidirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai Ir per laiikus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

r

PUBLIC SOUARE

Wilke»-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITABY

KAPITOLAS
$87S,M^0S
Perviršis ir nepadalyta nauda
500,000.00
Už asdėtsa pinigus mskr.

Mų

nuošimti.

1

WM. S. Me I.RAN, Pmidcnt.
FRANCIS DOUGLAS. Ca»hier

CHICAGOJE.

M. A. Norkūnas,

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High 8ch®o ).
Lietuviškosios Sesera priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimsi. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mazika, paiiymas, siuvinėjimas ir taip toliau.

Vienatinis Lietaris Išdirbėjai

GEROS MOKINTOJOS
PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
Šiuo antrais:

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

‘

visokiu ženklu
1 draugystėm, o ypatingai: iįokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavaatua dar
bus atlieku arti<-B
tUkai.

i. A. Norknnas
*«**

BBE.SL. MONrELLO, MASS.

LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS

KELIAUK

TWISTAS, o niekuomet nesigailesite. Rašykite atrašu:

U

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

Scranton, Pa.

400 Lackawanna Avenue,

Naudinga ir kiekvienam reikalinga

Reikia gerai įsitemyti sis Svarbus dalykas, kad - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus”

DICKENS

Yra tai labai graži ir interesinga

Mandagus patarnavtma*

t Du-kart

Lackavvanna Trust Company

Jonas Kmitas

Kapitolaa su perviršiu
$166.000.00.
Šitoji Banka prižiurean !
Suvienytųjii Valstijų vai
džios. Moka 3 nuošimčiui
uuu sudėtų pinigų. Galinu
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite;
iždininkas.

THE HIBERNIAN

“Visada Jums tamauia”

Lietuviy Kalbon Vertė

Plymouth National

kampas Union Avė.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai 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.
“ĄTEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

Angliškai Parašė

Priešai Olševskio Banka.

ATEITIS 99

Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Oliveris Tvvistas

LIETUVIS DENTISTAS

BANKOS VALANDOS: Panedelyj, Seredoj, Ketverge ir Subatoj nuo
8 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Utarninkė ir Pėtnyčioj nuo 8 vai. ryto iki
6 vai. vakaro. Nedelioje-gi nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
Jums viso gero velijantis,

670 West 16th St.,

1645 W. 47th St., Chicago

Sunaus farmerys sužino nuo dugniai apie sto

Lotų prekes po $300. ir aukščiau ?

PRANEŠIMAS

FOTOGRAFISTAS
Didtiauaia Fotografijų Galorija ant Town of Lako.

©

šitoj apielinkėj Ciane Kompanija budaioja didžiausius fabrikus, kurie kaštuos $2.000.000.00

ant visai

FRED F. KLEKER

IKRAS ŽINOJIMAS rinkos padėjimo yra

vo javus.

-eg

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kurią pradės netrukus budavoti už WeBtern avė., tarpe

parduodame

LIGAS

CHICAGO, ILLINOIS

-e»
g

LOTAI PIGUS LOTAI J T
dabar

GYDO ĮVAIRIAUSIA*

3310 SO. HALSTED ST.,

o

Kožnam vienam, kuris iškirpę šitą straipsnį ir atsineš į mūsų ofisą ir pirks Lotą nuo mūsų kompanijo ,

kuriuos

Dr. A. L. Graičūnas

System

Dr. RICHTERIO

PAIN-EXPELLER
Išvaro skausmą Keumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, .Strėndieglio ir Neuralgijos.
Greitai
prašalina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbavąntis
dėl
Niksterėjimų,
Raišutv/ 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. Saugokisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

GEO. J. BARTASIUS
558 Broome St.
261 Broadvvay

I

NEW YORK, N. V.
■■■■■........

SO. BOSTON, MASS.

■■■■'■

■

I

■■■ II

Dr. Ign. STANKUS
Gydo įvairiausias ligas. Daro ope
racijas. Turi savo locną ligrnbutį.

1210 S. Broad St.,

R. H. Morgan
BONA MORS
SODALITY

Ke

Išdirbėjas
purių,

Kukardų,

Vėliavų,

Antspau

dų, Sarpų ir ki
ST.IAMSCfTHEDFAL
montreal.

CAM.

Philadelphia, Pa.
28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN. N. Y.
Ir paduoda daugiausiai garą Ir svarbią ži
nių iš Amerikos, Europos ir vito Ruleto, o
prenumerata kaštuota melams iii $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metam?
$3.oo; pusei metą $1.5(.
RAŠYK ADRESU:

tokių

tam

pana

šių dalykų.
Reikalauk

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

Kata-

liogo.

F. AD. RICHTER &C0.

3 N. Main St.,

74-ftO WASHINQTON ST.
NEW YORK, N. Y.

SHENANDOAH, PENN’A

Skaitykit
“Draugą"

