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ne visos tautininkų steigiamos ir šiol mūsų susivienijimas dėl sa vimas bus nevfeltui ir kad jis
palaikomos draugijos, kliubai — vo silpnoko susitvarkymo ėjo dig- daugiau atneš baudos, neg tūlų
virto girtavimo, ar kaziriavimo liuotu keliu, nuolatinių kliūčių ir politikierių buvo manoma. Pre
prieglaudomis, mažne visas savo pavojų varginamas. Iš šių me zidentas Wilsonas išaiškino atpašalpines draugijas suvarė jie tų Seimo mes laukiame, kad is stovams, kad jis nori greičiauJau nuo praeiti} meti} paste į saliūnus. Įsiklausykime į nuo tų siaurų ir pavojingų takelių šiai santaikos. Meksikos delebime čia Amerikoj žymesni lie mones išmintingesnių darbininkų,
— seimo delegatai išvestų jį į gatai išreiškė tokį pat troškimą.
tuvių katalikų atgijimą. Tą at sugaukime jų psichologiją, — ir
platų vieškelį ant kurio atsisto Abi sali jau sutaikė dėl laiki
gijimą du ypač veiksniu iššaukė. mes patirsime, kad pasak jų čia jęs jis galėtų nebevaržomas aug nės valdžios, fĮermainymo MekViena, negalėjo pasilikti be in Amerikoj kas tautiška, tai yra ti ir plėtoties. Laukiame ligos sikos žemės tiesų ir išreiškimo
tekmės gyvas veikimas katali jau mažiau ar daugiau sugadin pašalpos skyriaus, laukiame su pagarbos amerilįfečių vėliavai.
kiškos visuomenės tėvynėje, Lie ta, patvirkinta, o kas katalikiška, sivienijimo legalizavimo ir mo
Naujai valdžiai užėmus vietą
tuvoje, apsireiškęs puikiu išsi- tai arčiau Dievo ir doros. Visa kesnių geresnio sutvarkymo. Ir
Jungtinės Valstijos stengsis ją
plėtojimu spaudos .ir visuomeni tai suėmus krūvon, bus aišku,
ne dėlto visa to laukiame, kad remti ir atšauks savo kareivius
nių organizacijų; antra-gi pri kodėl lietuviai katalikai nebega
tikėtumės iš Susivienijimo gau iš Vci.i Oriu miesto.
brendo reikalas kovoti ir veikti lėjo ilgiau skaityti mūsų tauti
sios pašalpos įvairiems idėji Tok', i tai patįs santaikos prin
prieš pragaištingą intekmę palai ninkų tautos vadais ir kodėl jie
niams tikslams, bet dėlto, kad vi cipai. Daug mažesnių dalykų
dosios laisvės šalininkų, laisva pasirįžo organizuoties savais bran
si tie idėjiniai judėjimai, kurie dar reikės apdirbti ir tam visam
manių, kurių čia, ačiū katalikų giais ir suprantamais pamatais.
dabar taip gražiai prasideda, ga reikės keletos d|enų, bet gale šios
neapsižiūrėjimui priviso aibių- Nusipurtymas tautininkų už
lėtų rainiai ir drąsiai plėtoties, savaitės manom| tarybos bus už
aibės ir kurių darbas tvirkinimo ir leisto gipnozo ir didesnis sukru
jausdami už savo pečių tvirtą baigtos.
klaidinimo mūsų ateivių vis dar timas ypač apsireiškė pernai me
ekonomišką lietuvių katalikų or
«
Taryboms užsibaigus Jungti
tebeina crescendo, tebeauga. Ka tais R. K. Federacijos
kongrese. ganizaciją. Ir tenelieka nei vieno
nių Valstijų vyriausybė turės
talikams kantriai lukuriuojant, Praskambėjo obalsiai: tverti stip
kas iš to visa bus,—sustiprėjo nau rinti katalikišką spaudą, organi kataliko dąrbininko, nei vieno vesti tarybag gu i^ksiko8 kom
veikėjo ant tautinės- katalikiškos stitueijonalistais,- kurie ligšioliai
ja didesnė srovė, tautininkai, ku zuoti jaunuomenę, moteris, blai
dirvos, nei vieno rašytojo, publi Wilsono buvo atvirai remiami
rie nepyko ant socijalistų ir vininkus, visą katalikų veikimą
cisto, nei vieno idealisto, kurs ne vien tik dėl to, kad geriau įveik
Šliupo už prieštikybinę agitaci vienyti po Federacijos globa ir
Ibuęrtai pasidavus
ją, nes ir patįs iš Bažnyčios bu vadovavimu. Greta su tuo pla prisirašytų mūsų susivienijiman, ti Huertą.
vien
dėlto,
kad
aprūpinus
savo
at

Wilsonas turės nuo jų reikalauti,
vo pabėgę, skyrėsi betgi nuo jų čiai apimtu visuomenės darbu
tautos reikalų supratimu ir. di ėmė sparčiai tvarkyties parapijų eitį ir sustiprinus tą mūsų didžiau* kad padėtų ginklus ir remtų
desniu tų reikalų branginimu. reikalai. Kunigų tarpe atsiran šią ekonomišką organizaciją Ame naująją valdži|. KonstitucijoKataliką visuomenė, naujus vei da didesnė vienybė, susiklausy rikoje. To linki mūsų susivieniji nalistai norėjo flnąsti savo at
kėjus ant gyvenimo scenos pama mas, parapijose įvyksta tvarka, mui “Draugo” redakcija, nuo- stovą į Niagarai Fąlls dalyvauti
čiusi, nudžiugo ir su pasitikėji ramumas (Nors, deja! dar ne širdžiai sveikindama XXIXąjį Su su išlyga, kad JU nieko netarsis
sivienijimo Seimą.
tik padės svarstyti Huertos ir
mu laukė, kad jie, tautininkai visur).
Jungtinių ValsfigU nesutikimus.
atsvers ardymo darbą socijalistų.
Taip katalikams subruzdus
Meksikos santąftą, pasak konTečiau tą pasitikėjimą gyvenidarbuoties galima pasitikėti, kad
turėti mia
uaas skaudžiai užvylė. Mūsų tau- jiems pasiseks atitaisyti žmonių
POLITIKA
ko bendro su Niagara Falls su
tininkai, kviesdami visils lietu
nuomonėje diskredituotą, bet
sivažiavimu, kuris esąs nekas ki
vius vienybėn vardan tautos rei
brangų tautininko vardą, kad
MEKSIKA.
tas kaip tik Huertos ir Wilsokalų, neįžiūrėjo svarbiausio tautos
pasiseks daug sykių geriau įskie
reikalo, labiausiai branginamo
Svarbiausis atsitikimas pra no nesutikimų svarstymas. Se
pyti žmonėms tautos reikalų su
beveik visų lietuvių. Tas reika pratimą ir pamylėjimą, negu tai ėjusios savaitės Meksikos karės kretorius Bryanas tvirtina, kad
las — tai krikščioniškoji tikyba
reikaluose tai Niagara Falls su naujai Meksikos valdžiai bus ne
sekėsi mūsų tautininkams. Tik
ir jos paremtoji tautos dora. Jei raisiais tautininkais, daugiausiai sivažiavimas, kuriame dalyvauja sunku įvesti tvarką, neveizint
atstovai nuo Jungtinių Valsti ar konstitucijonalistai to norės
gu kurie tą reikalą ir pamatė, tai
tautai dirbančiais bus kaip Lie
jų, Meksikos, Argentinos, Brazi ar ne. Kiek yra žinoma jų ka
išdidžiai pasakė, kad tikyba ga
tuvoje, taip ir čia katalikai. Te
linti būti kiekvieno ypatiškas
lijos ir Čili. Susivažiavimas pra- rės spėkos, nuolat bekariaujant
čiau neišnyks ir šiaip jau tauti
dalykas, ir kad lietuviai turį šim
sidėjo geg. 20 d. Po savaitės jau visai išsisėmė, ypa^ngai at
ninkai, kuriems katalikybė vi
nasirndp kad «nsivnžin. jaučiama Stoka amunicijos. Noi’S
tus (pasak “Lietuvos”) svar
suomet mažiau terūpės, negu ka
besnių reikalų, tad ir neverta
talikams. Tečiau vieno tegalime
esą tuo reikalu rūpinties. Vel
mes pageidauti, siekti ir pasiekti,
kiai, žinoma, pasirodė tokio ma
tai kad mūsų tautininkai imtų
nymo klaidingumas. Nes kol
gerbti tai, kas tautai tiktautininkai gūžinėjo ir ieškojo tų
į rai yra brangu ir kas užtikrina
šimtų kitų reikalų, gyvenimas
tuo tarpu, kaip ant patyčių, kėlė tvirčiausius pamatus mūsų tautos
vis pirmon vieton religijos ir kultūrai. Tautininkai ims tai
doros klausimus ir kiekvienas sa gerbti tada, kada lietuvių katali
vaip rišė: socijalistai koliojo Die kų darbas, jų įstaigos bus verti
vą, steigė ir platino “Šakes”, tikros pagarbos. Sutvirtėję, ge
“Keleivius”, “Laisves”; net ir rai susiorganizavę mes darysime
patįs tautininkai savotiškai išri- intekmę į tautininkus ir į kitas
šė tuos klausimus. Tiesa, nenu sroves, taip kaip šiandien daro
statė jie vienodų pažiūrų į tikė intekmę Lietuvos krikščioniškoji
jimą, Dievą:' kuomet vieni orga visuomenė.
Pastaraisiais laikais atsirado
nizavo neprigulmingas parapi
jas, tautiškas kapines (Chicago- Įpas mQsl> neraaža idėjini* or*a'
je, Scrantone), kiti apaštalavo.!nizac1^- Organizuojasi jaunuopliką mnterijalizmą ir ateizmą imenė — “Lietuvos Vyčiai”, kru
(“Tėvynėje”). Tečiau visus tau ta, kiek pasigalėdami, blaivinin
tininkų vadusL jungė nemėgimas kai, tvarkosi labdarybė, prasi
Katalikų Bažnyčios ir nenoras deda judėjimas, katalikų moterų,
į ją grįžti. Kuomet mirė Demb- gal ateityje pribręs darbininkų
skis, visi mūsų tautininkai pa katalikų judėjimas.
gerbė jį ypač už tą, kad trau Visi tie judėjimai, galima tikė žmones nuo Katalikų Bažny kėties, bus turtingi savo gyva
čios, kad kovojo už laisvę neiti dvasia, veiklumu, tečiau neturės
velykinės išpažinties. Tuo Ame jie savyje tvirtos finansinės pa
rikos tautininkai visiškai skyrėsi ramos: juk mokėdami dešimtu
nuo Lietuvos tantininkų, kurie, kais lietuviai nesudės į save
nors taip-pat tikybos klausimais draugijų kasas didelių pinigų.
maža tesirūpina, tečiau nesykį ai Tuotarpu norinčiai gyvuoti tau
škiai ir nedvejojamai pasisakė tai reikalingos yra stiprios eko.
pripažįstą ir gerbią krikščioniją, nomiškos organizacijos, kurios
kaipo veiksnį žmonių kultūrini užtikrintų jos sūnums ir dukroms
mo ir dorinimo, skaitą Kata rytojų, pašalpą ligai ar nelaime
likų Bažnyčią, kaipo tautos Baž atsitikus, kurios sutaupytų dide
nyčią, ir palieką tikybos ir do liūs kapitalus, kuriais galėtumi
steigti ir apginkluoti mūsų tau
ros sritį jos kompetencijai.
Amerikos tautininkų darbo tinęs tvirtoves. Tokią organiza
vaisiai išdavė jiems nekokį paliū- riją mes lietuviai katalikai turi
dijimą. Užuot vienyti tautos pa me čia vieną. Tai Susivienijimai
jėgas jie dar labiaus jas sus Lietuvių Rymo-Katalikų Ameri
kaldė. Įsikinkę į dr. Šliupo koje. Ir į tą susivienijimą nu
vežimėlį, varydami priešbažny- kreiptos šią valandą mūsų min
tinę propagandą jie visuomet tik tįs ir širdįs. Su gyvai plakan
ČO BJffh 6 •• LAMAR., BRYAM, LEHMAMM
<” ;.dAW
■< C H,U
širdimi,
su
pasitikęji
pylė vandenį ant socijalistų ma čia
Niagara Falls susivažiavimo h v arbesą ieji atstovai. Stovi:
lūno ir padėjo mūsų ateiviams mu lydime mes gerbiamuosius
lysti nuo doros pamato. Maž- delegatus į šių metų seimą. Lig- gentinos ministeris Noah. 3. Čili ministeris Si

KO LAUKIAME IŠ 29-tOjO SEI
MO MUSŲ SUSIVIENIJIMO.
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29-tas Seimas Susivienijimo L. R.-K. Amerikoje
Prasidės

2 d. birželio, utarninko rytą, 9tą vai.
Iškilmingomis Šv. Mišiomis Šv. Juozapo Bažnyčioj,
Kampas Congress Avė. ir John gatvių
Po mišių visi delegatai kviečiami pribūti į Šv. Juozapo parapijinės mo
kyklos salę, kur bus laikomos seimo sesijos, 49 Congress Avė.

Telegramus laiškus, įnešimus ir 1.1.29 seimui siuskite šiuo adresu
Rev. P. Saurusaitis, 46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
Apsistojimo Hoteliai paimti šie:

The Elton Hotel, prie pat Eichance Place, brangesnis.
Antras, Hotel Gonnecticut, ant Genter St. pigesnis.
Panedėlio vak. 1-mą Birželio, bus prakalbos, dainos ir deklemacijos,
Utarninko vak. bus giedama opera “Palangos Mergelė”,
Seredos vak. koncertas ir žaislai,
Ketvergo vak. margumynų puota išleidimui svečių
Veikiantis komitetas i Pirmininkas PRANAS ŠOPIS, 63 N. Leonard St., Waterbury, Conn.
komitetas ( Sekretorius, g CIBULSKIS> 3 Fenn p, Waterbury> Conn.

laikraščių ir garsinama, kad jier Prezidento rinkimai turės atsi džiusi tik besigindama nuo pa
užėmę Saltillo miestą, bet iš tik būti neilgai laukiant. Rinkinių sislėpusių rūsiuose streikierių ir
rų šalliuių ateina žinios, kad laike tvarka turės būti prižiū begindama moteris. Prisiekusių
tai netiesa, ir kad federalistai rima laikinės valdžios,. kurią jų teismas nubaudė daugiau neg
dar tebėra "to miesto nepraša rems Jungtinės Valstijos ir, jei 100 unijos viršininkų ir unijos
linti. Vilią nors ir rengiasi už pasiseks susitaikinti, patįs konsti- narių už užmušėjystės suokai- t
pulti ant Saltillo, bet ligšioliai tucijonalistai.
Kandidatais į bį. Legislatūroje nariai nutarė
neužpuola, ir tai vien dėl sto prezidentus bus neįleisti Huerta, atmesti priverstiną arbitraciją;
kos amunicijos.
Carranza ir kiti, kurie vadovauja paskyrė 1000000 dolerių, užlai
kyti miliciją; gub. duota tiesa
Daugelis dalykų, kurie apkal dabartinėje revoliucijoje.
bami taryboje laikomi slapta.
Taryboms besitensiant revoliu-; uždaryti saliūnus ir užginti parYpatingai smulkesnieji svarsty cijonieriai Meksikoje savaip šei- idavotl ir Pirkti «inklus- Pamai.
mininkauja. Aną dieną Vii- iakirtas komitetas ištirti streiko
Visas
legisletūros
Svarbiausis dalykas, tai suti los generolas pareikalavo nuo P™žastis.
Tampico
piliečių
ir
ąvetimų
šadarbas
Araerikos
visuomenės
kimas Huertos pasiuntinių, kad
Huerta turi atsisakyti nuo sosto. lių konsulių jam išmokėti apie aštriai kritikuojamas už savo ap.
‘ )000 pesų. Kurie piliečiai ne- sileidmu» ir Pataikavimą kapitapinigų ima jų daiktus ir listul- Prezidentas Wilsonas apie
ėda savo kareiviams. Ypa- Colorados legisletūrą turi blo
gai kenčia įvairios krautuvės, i «as n«°m°nes. Dar prieš už
jos plėšiamos kiek tik gali-' bai»im* sesiJ°3 Jia telegrafavo
Nuo tų, kurie užjaučia Hu-^ubernat0,;iui’ kad toks val^zs valdžiai, sukilėliai reikalam P°3 Paėjimas
nepakencia2500 dolerių, jei jie nori ap-imas ir kad k««mai ten tegali
stovėti tik iki bus tvarka įvesta
ti Tampico miestą,
ir iki valstija paims savo rau
ną dieną sukilėliai uždarė kosna viską valdyti. Gubernatois Tampico katalikų bažny. rįng atsakydamas Wilsonui pair apkaltino kunigus kaipo į
ka(j jįs nematąs tikro dalysidavėlius Huertai. Kunigai, k^ stovio, nes. jam neteisingai
eik visi apleido miestą, iš- ■ turėjo tą dalyką pranešti. Jis
rus vieną, kuris tuojaus bu- sakOj kad valstijos duotais piniuždarytas į kalėjimą. Už gaįs galės kontroliuoti visą papaleidimą reikalauja 25,000 dt>jjma Visų manoma, jog ka
;rių. Penki šimtai moterų, rė prasidėtų iš naujo jei tik
apijonių, suklaupusios ant te kareivių vietą užimtų valstijos
reikalavo, kad paleistų suim- milicija, kuri vietinės vyriausykunigą, bet gen. Luis Ca- j)ės sįūlQma.
lero atsakė.. Jis yra parai- Tautiškosios reservų bankos
•ėlis ir aš jį prigulinčiai nu-]keliuo9e distriktu08e rengia8i
įsiu, jei nebus išmokėti pi- rinkti direktorius. Kiekvienaai, kurių aš reikalauju .
]me digtrikte bujJ renkwnI deTynl
Jemažą vargą kenčia ir Mek- j direktoriai, likusieji trįs (iš vias valstiečiai, kurių laukai su- go turės būti dvylika) bus skikinti, trobos išardytos ir daug1 riami vyriausybės Federal Re1} blėdžių pridirbta. Pragyve- serve Board. Bankos pradėsianias
brangus.
Kai-kuriose čios veikti nuo rugpiučio 1 d.
tose negalima gauti pavalgyBankos bus vedamos septynių
ugiau, kaip už dešimtį dolerių, narių centralės komisijos. Da
bonką tyro vandens mokama nariu yra paskirtu: W. G. Medolerį. Nors ir brangiai mo- Adoo, turtų sekretorius ir J. 8.
at negali ko nori gauti.
Williams valstijų turtų užžiūrėtojas. Prezidentas turi pfit
skirti likusius penkius narius.
JUNGTINĖS VALSTIJOS.
ANGLIJA.
kolorado’j dabartiniame laike
i 1700 raitelių Jungtinių Val- Senai laukiamas galas Airijos
jų kareivių. t Jiems beesant autonomijos klausimo jau grei
atsitiko jokių svarbesnių tar- tai prisiartins. Geg. 25 d. žema
streikierių riaušių nei suiru- jame rūme autonomijos klausi
į.
Karės teismas tyrinėja ma- mas balsų didžiumą perėjo. Da
•ą Hamrock, milicijos vadą, ir bar tik turės jį užtvirtinti lordų
tus milicijos viršininkus. Iš rūmas ir Anglijos karalius. Jei
Šiol buvusių tyrinėjimų pasi- lordų rūmas atsisakytų jį už
Lamar, nryan, ijeninann. ■> -nr- rudo, kad suiručiuose ties Lud- tvirtinti/jų atsisakymas nieko
lowo Šėtrų kolonija, milicija Sau-' nereikštų, nes tas klausimas jau.

D B JOT
tnžiu kartu perleistas žemaja- pyti pinigus, pasididins ir mokė buvo iškilę kaikuriuose Peterbur Chiesa; vengrų primas Černocb;
kaipo protestas Liono arkivyskupas Sevin; Mu■ae rūme, kas pagal Anglijos kon> jimo gale, vadinas, pralobę žmo go fabrikuose,
■tttucijos nereikalauja lordų auti- nės galės daugiaus mokesnių mo prieš atstovo ČHėidzes patrauki eneheno arkivyskupas Bettinger;
Kolonijos arkivyskupas Hartman;
kimo. Tečiau iki visas reikalas kėti valdžiai. Dabar esą Rusijoje mą atsakomybėn.

danu* (Mfcr) as,

1914,

bus užganėdinta, ir ji galės gy mentus, raginami yra, kad patai savo tautos reikalams.
venti su Tamsta netik civiliškai, sytų šliubą sulig Bažnyčios įsta
Malonų įspūdį išsinešė kiekvie
bet ir bažnytiniai teisėtoje mo tų. Tamsta, pone Čibirai, gal čia nas iš šio vakarėlio ir ne vienoterystėje.
tautinė dvasia supiasnojo spar

tuoj prikiši Smitus ir Macochus,
pasibaigs dar išeis pora mėnesių. 25 tūkst. monopolinių degtinės Šiaip ar taip — visgi pasku Vienos vyskupas — kunigaikštis
Po keliolikos dienų gavau at aš atsakysiu, kad Kristaus Vieš čiau. Bet didžiausioji garbė RoUlsterio vadai ligšioliai baugi krautuvių ir pusdevinto tūkstan tiniame laike atsiranda vis dau Piffi; ir iš kongregacijų Giustini, sakymą, kuriame pasirodė, kad paties pareikštųjų tiesi} ir Jo cbesteriečiams už tai, kad n<nik
no airių patrijotus namine kare, čio taupomųjų
kasų. Fįnansų giaus keblumų, iš kurių išsipai Lega ir Teechi. Iš Anglijos gi tariamasai ligonės vyras yra vi kančios vaisių nesunaikino ir ne ką rengia tautiškus vakarėlius,
ir jei jų bauginimai išsipildys, ministras, išreiškia pageidavimą, nioti reikės nemažai vargo, iš Benediktinų perdėtinis Gasąuet. sai kitoks, negu man ligonė ir sunaikins Šmitai ir Macochai ir bet ir moka savo auka parem
Šiame surašė nėra nei vieno len jos giminaitis perstatė. (Nekalti
galima tikėties naminės karės. kad užsidarius monopoliams jų laidų ir sugaišties.
Tamstos netikėjimas, kaip nesu ti tautos reikalus, ką paliūdija
ko. Seniau lenkai turėdavo bent nu nei jų, nes socijalistai dažnai
Bet tūli laikraščiai praneša, kad vieton liktų visur atidarytos tau
naikino Judas Iskarijotas Kristų žemiau paduota suma sumesta
vieną kardinolą.
toji karės dvasia pradedanti silp pomosios kasos. Finansų minis
slepiasi su savo bedievybe).
lietuviškai kolegijai Amerikoje.
žydams išdavęs ir pasikoręs.
Visi viršui minimi kandidatai
ti ir pačių ulsteriečių tarpe. trui, kaip ir visuomet, atstatė SinSekantieji 'aukojo:
Kun. J.
Taigi tame laiške jis pasakė,
Kun, Ign. Zimblys.
nuskirti kardiaolais geg. 25 d.
Autonomijos sumanyme indėtas garevas. Anot jo, valstijos pini
Kasakaitis
$3.00.
kad aš klystąs, manydamas, kad
otraipsnis, kuriame duodama Ul- giniai
Po 1 dol. aukojo: S. Kazirreikalai nėra kaip r* >
jo moterė katalikė, kad tai, jog
ROCHESTER, N. Y.
steriui šeši metai apsvarstyti ar kiant aprūpinti, tuotarpu valsti
aš jai suteikiau šv. Sakramentus,
Gegužio 10 d. š. m. šv. Petro skis; E. Gricaitė; D. Gricaitė; M.
prisidėti prie visos Airijos ar nuo jai kas kart daugiaus priseina
COALDALE, PA.
man neatneša jokios garbės, o jo ir Povilo draugija suruošė gražų V. Danilevičia; T. Malcevičius.
jos visai atsiskirti ir laikyties daryti išlaidų. Prie to valstiją Šio miestelio lietuviai 10 d.
moteriai jokios naudos, pagrasė vakarėlį paminėjimui Maironies Tamošiuniutė; J. Bardzilauskas;
vien tik Anglijos. Tuo straip
svietiškos valdžios bausmėmis, 25 metų literatinio darbo sukak Po 50 centų aukojo: A. Buitvigegužės,
dalyvaujant
minioms
verčia tarptautiniai sątikiai. To
sniu manoma suminkštinti ulste
kad aš drįsęs jo moterį agituoti tuvių. Vakaro programas susi da; J. Ramanauskas; J. Anuse
liaus Šingarevas.. perkratinėja žmonių bei keliolikai kunigų,
riečių ūpą.
BROOKLYN,
N.
Y.
negyvent su juo, jei nepaims baž dėjo iš prakalbų, eilių ir dainų. vičius; J. Cibulskis; J. Levickas;
finansų ministro išvadžiojimus turėjo pašventinimą kertinio ak
Airių autonomijoj bus du rūmens
po
naujai
statoma,
bažny

Aukos. Naujai
statomai Za- nytinio šliubo, prikišę man Smi Kalbėjo kun. J. Kasakaitis, S. J.. Cickevičius; D. Jokša; V. B«~
apie valstijos įeigas ir išlaidas
mu: senatas ir žemasai rūmas.
čia. Apeigas atliko kun. džia- pyškio bažnyčiai nuo parapijonų tus ir Macochus, pasisakė, kad Klimaitis ir J. Rickis. Kun. Ka trimavičius; A. Jerašius; P. Bar
Senate bus keturiasdešimt atsto ir atranda, kad valstijai sunku konas P. Masson.
komiteto ir klebono gavo ingalio- jis į kunigų skelbiamos dūšios sakaitis savo kalboje pirmučiau kauskas; A. Zimnickas) J. Skirbusią išsisukti iš skolų, jeigu ir
vų, žemajame rūme 164 atsto
gyvenimas Vietos lietuviai išimtinai dir jimą parinkti aukas tarpe Ameri egzistenciją (buvimą) netikįs. sia nurodė reikšmę Gerb. Dai monta; J. Kazirskis; J. Černius;
vai. Be to airiai siųs keturias toliaus visuomenės
ba mainose: jų bus į 115 šeimy kos visuomenės — Juozas La Žodžius, “be Dievo valios nei niaus mūsų literatūrojo, paskui S. Bagdonas; P. Butkus; A. Lu
dešimt du atstovu į žemąjį An. bus taip-pat slegiamas. Valstie
plaukas nuo galvos nenukris” perėjo į lietuvių gyvenimą Ame ke; K. Kairys; T. Paliukis; V. Pačių ūkė vedama labai menkai, nų* ir 100 pavienių. Kol kas pinskas ir Antanas Ūsaitis.
j$ijos rūmą Londone.
liukaičia; J. Bisekivskiutė; J.
dvasinius jų reikalus aprūpina
Surinkta aukų $106,25, kurie Jono Kalvino būdu iškreipda rikoje ir patėmijo, jog čia visame
Airių parlementa? neturės tie. jos gerinimą trukdanti stoka rei
Daukas; A. Bernatavičiukė; R.
yra
mums
stoka
inteligentų,
ar

mas,
užgina
buvimą
žmoguje
liuo

sos Leisti įstatymų reikaluose kalingų visuomenės įstaigų, ku kun. P. Gudaitis Tamaąua’s kle išsiųsti viršmįnėtam komitetui. sos valios, išveda kad Dievas ba mokslo vyrų, kurie mus kel Venckevičiutė; J. Palūikis; J.
Šie aukavo:
‘ karės ir kareivių užlaikymo, už- rių vedimas labai apsunkintas, bonas, ilgainiui be abejo turės
tų iš lietuviško nerangumo ir Jokšas; M. Levickienė; V. Stašai
ir
savo
kleboną.
Svečias.
1. J. Marma $12.50, 2 S. Ūsai paskiriąs nukripimą žmogaus va
užtat
vertelkos
ir
pelnininkai
kas
rubežinės pirklybos dalykuose,
apsileidimo mus šviestų, gintų tis; A. Senkus; J. Stančiukas; M.
lios
geron,
ar
blogon
pusėn
jam
tis, J. Ūsaitis, A. Poderis, J. Ta
krūvon,
pinigų leidimo dalykuose, kra- kart labiaus spiečias
lietuvio vardą akyse svetimtau Senkus; M. Ventys; A. ŠirvinLEWIST0N, ME.
mošiūnas, A. Renėekis, B. Lo- dar negimus ir t.t. Šaukia dispu- čių, žodžiu sakant, ydant jie skas; K. Gaubys; A. Burimavisos ir bankų taupimo dalykuose steigia visokius sindikatus, kad
Pandėlyje 11 gegužės, atlankė vinikaitis, A. Katiliauskas, A. tuot ant temos: ar bažnytinis
ir draugijos klausimuose. Išsky geriaus žmonės išnaudojus. V.
šliubas nešąs palaimą šeimynai? mus vestų tiesiais keliais prie lai čius; A. Novieka; K. Dubickiųtė*.
rus tuos visus dalykus, jis ga Dūma visai beveik nustojus tei mus aprūpinti dvasiškais reika Dambrauskiutė, A. Višteliutė, O.
Kaipo pilną nesąmonių ir ne mingesnės ateities. Toliaus kal S. Kriaučiūnas; S. Klimaitis; P.
lis veikti visuose vidujo ša sės daboti ir pertikrinėti valsti lais kun. T. Žilinskas iš So. Bo Poderiutė — $5.00. 3. A. Marma,
apykantos laišką gavęs, aš nieko bėtojas patėmijo, kad ta stoka Šiaučiulis; J. Stašaitis; J. Saun»lies valdymo dalykuose: apšvie jos įeigas ir išlaidas. Jei V. Dū stono. Jis čia darbavosi net dvi P. Štreimontas, A. Bartašiunas
paeina iš stokos aukštesnės mo ra; J. Bąrtuševičius; K. Andrnjam daugiaus ir nesakiau.
tus, šalies gerinimo ir tt.
ma kokių išlaidi} nepatvirtina, dieni, sakė pamokslus, klausė — $2.50. 4. A. Ruseekas, V.
Dabar bus aišku kodėl “Lai kyklos, kuri mums išduotų, tuos škevičiuš; V. Žygarevieius; F.
Parlementą sušauks karaliaus jos vistiek daromos ir be Dūmos išpažinties. Per visą tą laiką Bartkus — $2.00. 5. B. Petkunas, svės” 35 num. V. Čibiras taip šviesius vyrus; ilgai kalbėtojas Palūikis; A. Stukas; M. Naviepaskirtas atstovas lordas lieute- žinios. Tas pats matyt ir kituose priėjo išpažinties apie 600 žmo A. Gudas, P.-Jonaitis, N. Biliau- giria civilišką šliubą, o niekina aiškino vertę ir reikalingumą to kiutė; A. Margelevičiutė; M. ??.;
muitas. Abiejų rūmų atstovai valstijos reikaluose, kurie esti at nių, matėsi ir tokių, kurie daž skiutė, F. Poderis, V. Tamulaitis,
bažnytinį, ir reikalauja jo panai kios mokyklos mūsų ateivių tau D. Čėsna; A. Vėžialis; Y. Stirna;
bus renkami penkiems metams. liekami nesikląnsiant V. Dūmos nai burnoja prie Dievą ir tikybą, Latvaitis, V. Seniūnas, J. Grinkinimo bei didelių reformų ir tiniame gyvenime. Galutinai pa J. Levickas; S. Butrimavieine;
Įvairios atstovų privilegijos bus atstovų. Šingarevas
stebiasį iš bet pajutę sąžinės graužimą ėjo čalas, A. Lavrinavičiutė, A. Zi- rašo “Toks drąsuolis pastaruo davė užmanymą parinkti aukų, S. Janavičius; A. Vėžialis; J.
tos pačios, kurias turi ir Angli ministrų pirmininko Goremikino išpažinti nuodėmių.
zas, D. Tamulevičiūtė, A. Tamu
karštai ragindamas visus prisi Petkevičius; A. Jucius; P. MtLewistone yra apie 700 žmo levičiūtė, S. Slavickas, J. Slavic ju laiku atsirado Philadelphijoj, dėti‘prie taip svarbaus mums da levičius; V. Kulbienė; J. Šokelis-;
jos žemojo rūmo atstovai. Jei pasakymo, kad jo durįs visuo
kuris griauna šeimyniškąjį gy
svarstant kokius klausimus ištik met busią atviros visiems turin nių. Toks skaičius be abejonės kas — $1.00. 6. O. Ruseckiutė,
lyko. Aukotojų vardai ir jų aukos J. Riekus; P. Sirvinskas; S. Plavenimą”.
tu nesusipratimai abiejų rūmų tiems kokį nors reikalą prie val įstengtų pastatyti bažnyčią ir už J. Lebežinskas, A. Dudonis, J.
takis.
Ponui V. Čibirui aš va ką at paduota žemiau.
atstovų tarpe, tai karaliaus at džios, bet kas-gi eisiąs j tas du laikyti nuolatinį kunigą. Tuo Klaidas — 50e. 7. A. Baliunas
S. Klimaitis, Šv. Petro ir Po Smulkesnių aukų $8.00.
stovas turi tiesą sušaukti abu ris kad valstijos reikalai atlie met sustiprėtume daugiau do — 25c. 8. A. Ūsaitis (kolekt) sakysiu: Tamsta dr. Gross-Hef- vilo draugijos pirmininkas kalbė Viso surinkta $50.00.
rimu į vieną ir bendrąi reikalus kami šalip tų duriu. Ministrų riškai ir tautiškai. Ateityje gal — $10.00. 9. Lapinskas (kolekt, fer’io ankietą privedęs, norėjai jo apie mūsų “susipratėlius”, ar Pinigai išsiųsti kun. J. Misūri
prirodyti, kad nelaimingai gyve
sutaikinti.
ba kitaip sakant apie pusmoksle- padėti į lietuviškos kolegijos
pirmininkas pasakęs, kad pasi ir susilauksime bažnyčios, nes —$5.00. Viso labo — $106,25.
na tie, kurie šliubą paėmė baž
Tai-gi airiai po ilgos kovos
čia
lietuvių
skaičius
nuolat
didėJ.
Lspinskis,
vičiukus, kuriems čia turbūti yra Fondą.
kalbėti
asmeniškai su žmonių
nyčioje, bet nieko neišėjo, nes ir
gaus sau autonomiją. Kada lie
je
ir
didėja.
Dobilas.
A.
Ūsaitis.
gera dirva, nes dygsta kaip gry Garbė šv. Petro ir Povilo drau
atstovais esą naudinga, kad pra
pats pripažinai, kad ir pas ci
tuviai sulauks sau tokių laikų.
bai po lietui. Kalbėtojas pasi gijai už surengimą to gražaus va
nereikalingas
viliškai vedusius gali tas pat at
Adrių ir lietuvių politikos gy šalinus visokias
Serbija. Tik dabar padarė su
sakė,
kad jis kai-kurį laiką taip karėlio, nes šiuo parodė kad jai,
ATHOL*
MASS.
bet
sitikti.
venimas, nors daug kuo ir ski kalbas ir nesusipratimus,
tartį Serbija su Rymu. Ligšiol
pat
buvęs
“susipratėliu” ir tas
17 d. geg. trįs Atholos drau
riasi, bet turi nemažai ir daug geriaus būtų, anot Šingare- serbai neįsileisdavo katalikų sa gijos surengė prakalbas su dai Antras išvedžiojimas, kad ci “susipratimas” jam kainavęs 25 kaipo katalikiškai draugijai rū
‘bendro. Jų kova už autonomi vo, kad ministrų pirmininkas čia vo kraštan. Dabar sutiko teisti nomis ir deklemacijomis, pami viliškai vedę gali persiskirti, pa centai į mėnesį (mat priklausė pi netik tikybiniai, bet ir tauti
mesti vienas kitą, bažnytinį gi prie socijalistėlių kuopos), bet vėl niai reikalai, ir vardu tų pra
jų turi mus pamokinti, kad tik pat, V. Dūmoje, apreikštų, kad gyventi net 3 vyskupams ir kata
nėjimui
10-metų
atgavimo
spau

šliubą paėmusieji, žinodami, kad tapo nesusipratėliu ir tamsuoliu, kilnių obalsių: “Dievas ir Tėvy
rai norint galimą iškovoti daug valstijos tvarka bus pagerinta, likų kunigams. Mat, pernykščiai
dos
sukaktuves.
Kalbėjo
p.
J.
dalykų, kurie ištolo išrodo napri- kad būsią pašaukti nauji veikė karei pasibaigus prie Serbijos pri- Vasiliauskas apie ąpaudą ir jos negali persiskirti, skaldo sau gal ypač kuomet pametė tą “susipra- nė” ji darbuojasi. fVisiems-gi
jai kad V. Dūmos atstovai už sa
vas ir dažniausiai nusižudo, ir gi tėlių” lizdų ir pastojo katalikiš aukotojams. ačjū už gražią auką
VHiamais.
•« jungtos žemės, kur gyveno daug reikalmgnnfc, tampat kalbėjo
vo kalbas nebusią traukiami teis katalikų.
netarnauja Tamstos užmanymui kos draugijos pirmininkas. To taip svarbiam mūsų tautiniam*
kokia
skriauda
buvo
Lietuvai,
man ir t.t.
RUSIJA.
Nes ir bažnytinį šliubą paėmusie liaus kalbėtojas gana gyvai ir gyvenime dalykui.
kad
spaudos
neturėjo;
klausyto

Kun. J. Kasakaitis.
Valstijos Dūmoje svarstoma
ji gali negyventi kartu, jei su juokingai nupasakojo iš tikrų at
Dabar gi kalbama viena — da Katalikų skaičius užaugo. Išė
jai
buvo
patenkinti.
Toliaus
biudžeto reikalai. Kaip visuomet roma kita. Norima kovoti su gir
gyvenimas negalimas ir yra su sitikimų, kaip tie “šviesuoliai”
jo iš Rymo Vatikano spaustuvės kalbėjo p. M. Paltanavičius iš
ORCHARD, LAKE, MICH.
taip ir dabar biudžeto dalykus tybe, o blaivybės draugijos už
jungtas su mirties pavojumi ir mus tamsius žmones “šviečia”.
knyga, kuri aprašo kaip užaugo Worcester’io. Toliaus deklema
•varstant Dūmoje pasirodo daug darinėjamos, blaivybės veikėjai
tt. Tik ir tarp persiskyrusiųjų Štai, vienas gana “gabus orato Čia jau beveik antri metai gy
19 šimtmetyje katalikų skaičius. vo p. J. G., J. K. ir P. Navadvorkarčios teisybės. Šai ką apie tai persekiojami. Neseniai Ufos arlieka moterystės ryšys, taip kad rius” išsikarščiavęs beskelbiant vuojanti I. kuopa Susivienijimo
praneša lietuvių laikraštis “Ry ehiriejus pasakė, kad tarp rusų Anglijoje 1800 metais buvę tik akiutė. Su savo dainelėms pa- vyras negal vesti liki jo moteris “šviesą”, visą gerklę rėkia: kad L. R.-K. Moksleivių Amerikoje
120 tūkstančių, katalikų, 19001 gįrodė p-lė A. Gružinskaitė, už
šįmet 8 gegužės, laikytame savo
gos Garsas”:
žmonių aiškiai matyti vis tolyn metais jau buvo 2 milijonu ir 200 įą gav0 gadina padėkas. P. gyvena, o moteris negal tekėti už pas jį ateitų Kristus, tai jis su
susirinkime nusprendė padaryti
Finansų ministras Barkas 22 einąs ištvirkimas. Ištvirkimas pa
kito, liki vyras gyvas.
juo pasikalbėtų”, tik ant nelai
tūkstančių. Holandijoje per 100 Paltanavičiaus kalba žmoniems
bal. pranešė V. Dūmai apie tatai, siekęs ir mdkslan einantį jauni
Jei tamstai tas ryšys nepatin mės neateina; kitas — važinėda lioteriją labui minėto S-mo. Vi
metų iš 300 tūkstančių užaugo ligi nelabai pktiko ir beveik pusė
kokiuo būdu valdžia mano to- mą ir už tatai Šingarevas dau
ka ir matai*jame didelį blogumą* mas po kolonijas renka balsus si nariai-moksleiviai užmanymą
1 milijono 830 tūkstančių. Bul jų apleido salę.
liaus vesti valstijos ūkę. Pirmu- giausiai kaltina
tai kodėl nematai blogesnių pa ar yra Dievas, ar ne ir dviem bal maloniai priėmė ir tuo tikslu
dabartiniasias garijoje iš tūkstančio užaugo net
Kas
negirdėjo
apie
Atholos
kiekvienas ką-tik galėdamas au
čiausiu valdžios rupesniu būsiant mokyklas, blogai
sutvarkytas. 20 tūkstančių. Rumunijoj iš 14 susitverusį “Liet. Jaunimo Ra sekmių, atsitinkančių pas tuos, sais nubalsuoja, kad nėra Dievo; kavo. Ir taip p. P. Lapelis pa
kova su girtybe, per tatai sumaGabesni mokytojai genami lau tūkstančių ligi 150 tūkstančių. telį”. Daug nekalbėsiu, tik tu kurie to ryšio nepripažįsta ir ne trečias-gi — gerai patepęs savo aukavo naujų knygų įvairaus
užlaiko f Jei vyras pameta pa protą krikštynose alkoliu, pa
žėsiąs valstijos pelnas iš mono. kan, mokyklose, trukdomas mok
Graikijoj iš 14 tūkstančių ligi riu pasakyti, kad jau su soci
čią su vaikais, susineša su kita skui užsilipęs ant pletformės net turinio vertės apie 7 rubl. ir T
polių, užtat turėsiant padidėti slas, varžant
prigimtą kalbą. 50 tūkstančių.
jalistais
susijungė.
ir gyvena su ja, jei moteris, pali susirietęs šaukia, kad dūšios nėra, dol.; p. J. S. Martišiunas kny
žmonių dora ir turtingumas. To Dabartinis apšvietos ministras,
A. Pilkutis.
kusi vyrą su mažais vaikais, pa nes taip jam kiti pasakojo; ket gų vertės 5 rubl. ir 1 dol.; p. P.
linus, valdžiai rūpi pažadint žmo anot Šingarevo, tinkąs būti grei Marijavitai. Marijavitų sekta
bėga su kitu, dėlto kad kitas jai virtas galutinai, gana rimtai skel Rusis knygų vertės 4 rubk r 5
nės prie didesnio
darbavimosi čiam sporto ministru, o ne ap Kurijoj, matomai, pradeda jau
CAMBRIDOE, MASS.
geriau patiko, jei vyras palieka bia, kad tai “gamtos jiega”, jei cent.; p. P. Čėsna knygų — 1
valstijos labui ir tam tikslui bu švietos.
nykti.
Dauguma pereina praGegužės
14
d.
palaidotas
karei

sergančią beturtę pačią, o gyve “susipratėlis” pabėga su sveti rub. ir 1 dol. Sekantieji pp. B.
riąs palegvintas kreditas ūkės
vosfavijon.
vis D. A. Hagerty, užmuštas pir na sau pasiėmęs kitą, ar čia mo vyro žmona. Taip tai tie Brozys, J. Kelmelis ir L. Vaice
Vidaus tvarką nesugebama ki
fr pramonės reikalams. Valdžia
mutinėje karėje su Meksika. nėra bloga? O nusižudymai ar “šviesuoliai” “šviečia” mus tam- kauskas aukavo po 1 dol.; pp.
taip
palaikyti,
kaip
tik
vienais
mananti įkurti ūkės banką, kurs
Italija. Apskritai imant, Itali Laidotuvės buvo labai iškilmin
neatsitinka tarp tų, kuriems va sius žmones! Užbaigiant kalbė J. Sauris ir Vitauskas po 50 c.;
ui nedideles palūkas skolins pi draudimais: Irkutske uždrausta joj yra 34,000,000 katalikų, 1
nigus ūkininkams žemei pirkti, mokinti rašto. Peterburge pas patrijarkas, 4 arkivyskupai, 225 gos : dauguma fabrikų nedirbo, lia persiskirti, pamesti vienas ki tojas karštai ragino visus kovoti pp. S. Dobinis, Čiurlionis, P. Baūkei gerinti, taipogi palaikysiąs kaita apie pirmapradę kultūrą, vyskupai, 11 abbatų, 58,900 svie kareivių iš apielinkės dalyvavo tą? Ar Henrikas VIII Anglijo* su panašiais “mokslinčiais” kai- niuuas, J. Kiršanskis, Kavaliau’r Valančius po 25c. Tad
amatninkus ir darbo žmonės. La Charkove gydytojų draugiją, Be- tiškų kunigų ir 10290 vienuolių; tūkstančiai ir šiaip visokios vy karalius, atsakęs paklusnumą po griovėjais visokios gerovęą ir.
riausybės
daugybė.
Valdžia,
kad
pažangos
tarpe
lietuvių.
1
laho suaukota $8.55 ir knysarabijos
gubernatorius
neleidė
Rymo Bažnyčiai ir susitveręs
bai rūpi valdžiai ir prekybos pa
1,446 vyrų vienuolynai, kuriuose tinkamai pagerbti kareivio vargų
vertės
apie 17 rub. Apart
naują, kurioje turėjo teisę pa J. Rickis savo kalboje žadino
laikymas, ypatingai ūkiškais vai iš žemiečių salos prašalinti Puriš- gyvena minėtieji vienuoliai ku-1
^a įstatyti jo atminčiai
to iš suaukuotų pinigų nusprę
siais — grūdais, gyvuliais. Ru kevičiaus portreto. Teismai irgi nigai, ir 4,453 šiaip jau vienuo- pamįnklą viename sode ir sodą pa- simesti ir vesti kitas, ar nenužu visus, ypač jaunuomenę prie ap
dė Anne Boleyn antrosios savo švietimo ir prakilnių darbų, kad sta partraukti iš Lietuvos knygų
daugiaus nurodymų
sų prekyba ima žymiai mažė prisilaiką
liai; 3,320 moterų vienuolynų ir! vadįntį “Hagerty park”.
pačios? Ir penktosios savo pačios nors dalį tuščiai praleidžiamojo įvairaus turinio už 10 rub..
ti: vis daugiaus prekių Jr net iš augšto negu teisybės, vaikai 35,700 moterų vienuolių.
j.
Survilas.
Catbttrine Boward ar nenužudė? laiko pašvęstų mokslui, skaity Tokiuo būdu sumanyta puikus
grudų gabenama iš užsienio Ru išvaromi į “pustą žemę”, ko ne
Man rodos, kad moterystės ne- mui geri} knygų ir laikraščių, darbas. Tam tikrai išrinkta kosijos, užsienin gi išvežimai vis buvę net senobės Maskvos val Subačius, Kauno, g. Susektas
PHILADELPHIA, PA.
pertraukiamas iki mirčiai vieno daug kiekvienas galėtų prasila- misija į kurią pateko pp. P. čėsmarinas. Dabar valdžia sumanė stijoje. Vis tatai turėsią privesti vagis, pavogęs pušką su šv. Sa
Praėjusios gavėnios laiką pas iš poros ryšys, apie kurį Kristus vinti ir pakilti aukščiau kultfl- į na> J- Martišiunas ir P. Rusis
statyti elevatorius arba svirnus valstiją prie negeistinų pasekmių kramentais fr uždengtuvus nuo
iau pradėjo darbuoties tame daly
toks atsitikimas. Arie- sako: ką Dievas sujungė, žmogus roję.
grūdams laikyti; ūkininkai galės tuo labiaus, kad nebėra išmanan altorių. Buvo nagrinėjama byla., mus buvo
x .... .
.
„„ teueišskiria, — tamstai tik dėl
ke.
Prutenis.
Kalbos buvo pain vainotos eilė
... . .
t. .. na moteriškė, kun gyveno su vyjuose laikyt savo grūdus ir par čių žmonių, jų gi vieton ėmė vi v
Kaltmmkas prisipažino pne iš-,
.
•
™ * v.
. . ..
t - rti paėmusi sliubą prieš svietis- to netinka, kad tai yra reli mis, kurias deklamavo sekantieji:
davinėti atsiradus geroms kai sur skverbties skundikai, pamėgWORCESTER, MASS.
U k v>uži
su<irg0. v„. gijos dalykas.
J. Čepas — “Geresnių laikų vil
nams. Ketinama taipogi padidin zdžiotojai ir skandalistai. Tokie ko pasmerkt** katorgon 4 n».I
k<m p KemHi, t„.
Suv. Valstijų valdžia pripažįsta tis”; L. Jaučaičiutė — “Vilnius”
Gegužio 16 d. Dailės ir Mokslo
ti gelžkelių tiesimą.
Visiems žmonės neturi jokio užsitikėjimo,
■' 4
<° 9 rtjo iv. Kaiimiero p.Topijo. «■ civilės teises taip courte šlinbą ir A. Senkus — “Trakų Pilis”; Mylėtojų draugija vaidino trijo
nuveikti
tiems darbams, reikia, žinoma, todėl ir negali nieko
metu* potKljo* pnrfrtlntt. Nup^,,^ buvall p^uklm ėmnsiems, kaip fr pas kokį nors visos eilės Maironies parašytos.
se veikmėse dramv “Monna Va»daugybė pinigų, tuo labiau*, kad be apsaugos ir be įstatų laužy- baustuoju pasirodė siuvėjas 26
kunigą
ėmnsiems,
jai
tas
dalykas
na” versta iš Prancūzų kalbos.
Apart
to
šv.
Cecilijos
choras
fr barės reikalams šiemet reikė mo. Šingarevas pataria V. Dū metų amžiaus. Sakosi skaityda pas ją ligonbūtin. Paklausiau ar
indiferentiškas
yra
palinksmino klausytojus savo gra Plakatuose pagarsino, kad tau
nori atlikti išpažintį, atsakė: nu
sią. arti tūkstančio milijonų rub. mai nebeduoti pinigų toliesniam mas prieštikybines
knygeles, riu: Tai ir išklausiau išpaina
Kas nori būti Rymo-Kat Baž žiomis dainomis. Didelę pažangų veikalas plačiai pagarsėjęs vmwTolesnio** klausydamas niekinimų tikėjimo,
(933 mil.) išleisti. Iš kur tuos pi šalies skandinimui.
nyčios nariu, tai turi imti šliubą yra padarę giedoriai išsilavinime me pasaulyje. Jis esąs paimtas
ties.
Neatmenu
ar
ant
rytojaus,
nigas paimti f Valstijos kazna- prakalbose buvo nurodomi įvai nustojęs tikėti ir į bažnyčią vaikvėliaus, jos giminaitis sulig jos įstatų. Yra tikėjimo tie tame dalyke, ypač labai yra gra iš karės laikų tarp Florencijoj
Žeistvoj (ižde) randas, tiesa, 500 rios netobulybės dabarties valsti ščioti, pradėjęs girtuokliauti ir ar dieną
buvęg pftM
ir jį
sa, kad krikščionių moterystę žus daiktas, kad visos to cho na ir lietuvių kalboje bus perstomil. suvirsum aukso, bet jų ne jos tvarkos. Lenkų atstovas Lem- vogti, dabar, sakos, gailiuos, bet norinti pataisyti savo šlinbą .sulig Kristus pakėlė į Sakramentą ir
ro merginos įsitaisė tautiškus rū tytas pirmu kart.
galima judint, nes tuojaus ims pickia tarp kit ko išsitarė, kad po Iština.
bažnytinių įstatų. Aš užėjau pas kad moterystėn stojimą, kaipo re- bus ir dabar kiekvieną vakarė -Nors toji draugija iškalno pokaisti vertė valstijos popierinių pM mus viskas galima ir nieko
ją kaip jau buvo sveikesnė; tada ligijfrų aktą, pavedė bažnyčias lį pasirodo tautiškai pasirengę- gigarshao, bet žmonių visai sta
pinigą. Lieka tat padidinti nu^ negalima. Vigą laiką, svarstant
žai prisirinko, nes Worcest«rn>
Pranešama, kad 15 ge ji pati sakėsi, kad nori pildyti jurisdikcijai, o ne svietiškos val kuo didžiai gėrisi žiūrėtojai.
reikalus,' kairiųjų at gužės turėjo atsibūti popiežiaus
Irmbhis, bet ir iš to nedidelis biudžeto
džios.
Čia
ne
vieta
plačiau
ailietuviai
jau pažįsta tuos akto
Galutinai knn. Kasakaitis kal
Bažnyčios įsakymus ir kad jos
valdžiai būsiąs džiaugsmas, nes stovų — socijalistų ir. darbie- konsistoriai per kariuos paskiria
škinti,
kas
tai
yra
Bažnyčia,
snrius.
Jie
pirmiav vadinosi “Ai
bėję apie “Tautos Iždo ženkle
vyras nėra priešingas paimti baž
idinua
mokesniams, pa. čių nebuvo matyti posėdžių sa ma keli nauji kardinolai. Kardi nytinį šlinbą. Tuo kart až jam inr—sntis, tikėjimo tiesa; prive lius”; aiškina jų vertę mūsų tan- do” draugija, o'dabar persikrtik.
visi rcikalingjausieji lėje; jie tuo tarpu lankė resto nolai* būsią paskirti: Quebeko parašiau laiškelį, kad ai išgau džiau tik tiek, kad paaiškėtų, dal tos gyvenime ir karštai ragino vi štijo į IX ir M. d.r-ją. Pernai jse
kurią daugiausiai su ranuos ir smukles, ( skundam
arkivyskupas Begin; Tolėdoa ar- siu nuo bažnytinės vyriausybės ko kunigai perspėja žmones, kad su* kaa jaučiaai lietuviu -parsi- vaidino “Nepadėjus nėr ko kas
kanti pati valdžia. Finansų darbininkams apie atstovų SUS* kivyakupaa Msadet; Inbviaietjas dispeaaą ir ifiubą gateri paimt imtų bažnytinį čKufcą, tie gi, ku traukti tą žeeUMių fr juoa prie ti” fr “Alyvos žydi”. V aidim®
pasitiki, kad žmonėiMr kų gedėjimą ir knntydami dar. frmgrsggcifrm asesorius BerafM; slapta, tašę kad ari draugu* ns- ria paėmė, erelį ėtiabą, o paakui kiafrabnos pragos vartoti ir to- netikusiai par tai neužsipslmd
gerti ir pradėjus tau b intakas prie srteikų, karės fr Bolonijos arkivyskupas Del la žinos, o Tamsta*
priimėnėti Bažaytiea Satara. kino būda priprasti mokėti duoklę sau žmonių užuojautos.
Di

1$ LIETUVIU GYVENIMO
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Gegužės (May) 28, 1914.
gi su savo “Molino Vanna”,
taip-pat nepatenkino. Vieni švil
pė per dantis, kiti kalbėjosi, dau
gumas nesulaukę galo išsiskir
stė narna (aktoriams sunku vai
dinti jei žmonės taip neramiai
užsilaiko. Red.).
Patarčiau P. BĮ. vaidinti vei
kalus iš lietuvių gyvenimo, tai
botų naudingiauB ir aktoriai turetų geriau išsilavinti, kad garsiaus kalbėti, ir nevaikščioti nuo
žmonių nusisukus.
Teatre buvęs.

3
Vilnius.

Slapelienės-Piaseckaitės knygynas nusiuntė prof. Voltoriui statistiką, už kokią sumą
per savo gyvavimą lietuvių kny
gų išpardavė. 1906 m. — 3,000
1907 m. — 4000 r., 1908 — 5000 r.,
r., 1907 m. — 4000 r., 1908 m. _

Doviliai, Prūsų Lietuvoj. Vasario 1 d. įsteigta nauja jauni
mo draugija gerai gyvuoja. Na
rių turi apie 50. Balandžio 14
d. turėjo pirmąjį susirinkimą,
vidutiniškos
kuriame pasirodė
spėkas susivieniję.

Laike ligos narys gaus kas
savaitę po 12 šilingų, o toliaus,
kiek mažiaus.
Pilnais nariais lieka tik išbuvę
6 mėnesius.
Porą savaičių atgal “Ūkis”
draugijos buvo laikytas susirin
kimas kliubo salėj. Į susirinki
mą buvo atsilankę apie 50 ypa
tų. P. J. Levinckas, kaipo drjos įsteigėjas, skaitė įstatus. Tar
pe kitko buvo tarta ar draugijon priimti moteris, ir svetim
taučius. Tečiau po karštų gin
čų kitataučių nutarta nepriimti
draugijon, o moterų klausimas,
kas link priėmimo draugijon, ir
gi tapo atidėtas kitam kartui.
Tuo tarpu įsirašė naujon drau
gijon keli nariai.
Pamatysim
ar ši draugija gyvuos, nes jau se
nai turim tam panašią draugiją
šv. Kazimiero pašalpinę.

Juarez, Meksika. Ateina žinios,
kad Vilios kareiviams sekasi su
federalistais kariauti. Ties Pasedonu, 17 geg. konstitucijonalistų
būrys iš 4000 pergalėjo daug dau
giau federalistų, kurie turėjo
trauktis į Saltillo. Konstitucijo
nalistai suėmė daug nelaisvių ir
amunicijos. Kovoje krito du fe
deralistų generolu.

bai inspudingai. Suvaidinta Aišbės vaizdelis viename akte “Vi
Geg. 24 d. Jaunimo Ratelis nuo so ko pradžia — kiaušinis”. Pa
Town of Lake, Šv. Jurgio par. girtina, kad vakaro vedėjas issvetainėje turėjo vakarą, kuriame anksto papasakojo turinį, už-*
I tat neskaičiusiems
veika-•
vaidinta ratelio nario p. J. Zolp,..,.
,
• paties ju

CHICAGOJE.

parašytas

dramatiškas

...
lėlio palengvino ingyti didesni
veikalas
.
,.
... ... ..
.. . x.

Veikalas imtas iš',8pudl’ pal,k° tlk teUiytl ’ PaC"*
5000 r., 1909 m.—6,000 r., 1910
uu tironai . ąemaias imtas is aktorįų judėjinulH.
Bemaž visi
m. — 7,000 rub., 1911 — 9,000 r.,
D-ras Gaigalaitis antru atvėlietuvių gyvenimo
Amerikoje.
1912 m. — 12,000 r., 1913 m. ju išlaimėjo bylą su laikraščio
artistai buvo geri. Toliau vėl
Ypatingai gerai perstato blogą-]
15,000 r., Išviso per 8 me- “Memeler Dampfoot” redaktosekė eilės; mažųjų dainos. Čia
Duraszo, Albanijoj.
Sukilė sias mūsų gyvenimo puses. Gerų netiek ypatingumo harmonijos
tus parduota už 61,000 rub.
num. Redaktorius turės užmo
liams besiartinant prie miesto, tu jų pusių beveik nenurodoma. sudainavime, kiek tų mažųjų sce
kėti pabaudą už Prūsų lietuvių
rėjo apleisti miestą kun. Wiedas Skurdas, tamsus ir nelaimingas noje drąsus ir mandagus užsilai
atstovo apšmeižimą.
mūsų ateivių gyvenimas aiškiau
su savo pasekėjais.
Ukmergė.
Nutarta
inkurti
kymas. Paskui panelė G. Šulišdėstytas šiame veikale, neg gerb.
Utenoje žemesnę amatų mokyklą,
Kėdainiai, Kauno g. Išdegė Keckaitė padainavo “Vai putė, pu
Stockholm, Žuvėdija. Parle- kun. J. Tumo “Ten yra gera, kur tė”.
daugelyje miestelių bus steigia- dainių dalis. Nuostoliai siekia
Balsas švelnus, malonus,
mentan ineštas sumanymas pas mūsų nėra”. Visur tik ir matosi virpantis tik perdaug tylus, spė
mi šaltkalvių skyriai,- dailydžių milijono rublių
ĮVAIRIOS
ŽINIOSkirti 15,500,000 dolerių kareivius vargingo gyvenimo, vargingos ir ju, kad tik pirmuose suoluose
mokyklos, ūkio vedimo skyriai,
Kaunas. Kaunan atvažiavo 100
(Iš laikraščių).
užlaikyti ir 7,000,000 dol. jūrei blogos pasekmės, mūsų tamsumas buvo girdėti, nes užpakalyjepumedžio ir kailio darbų skyriai, armėnų darbininkų ir dar netruVilnius. Džiovos parodoje ai- pintinių darymo skyriai, audimo, kus ketina atvažiuoti 400.
vius. Norima dar padirbdinti ke ir apsileidimas tik ir matosi kaip blika nerimo ir bruzdėjo. J. Ka
ant delno. Būtų gerai kad tąjį štonas artistiškai atvaidino mo
ikina lietuviškai apie džiovos li siuvimo skyriai. Be to visokių
letą naujų laivų.
veikalėlį pamatytų tie kurie mūsų nologą
gą, jos pavojingumą ir kovą su moterų daromų rankų darbo kurKaunas. Lietuvių Dailės Paro
“Makabilius”
Ant
Kalnavertis.
“
pilkojo
gyvenimo
”
nepažįsto,
ja, lietuvių daktarai, p.p. J. Bag sai.
Panama.
Netoli
Rio
Concep
galo
skaitlingas
“
Liet.
Vyčių
”
da Kaune jau atsidarė.
mūsų
broliai
Lietuvoje.
donavičius ir S. Matulaitis.
tion upės atrasta senovės ispachoras A. Aleksandravičiaus ve
Joniškis, Vilniaus gub. Šiemet
Veikalas
vaidintas
gerai.
Tūdamas sudainavo dvi daini ir
Kupiškis, Kauno g. Kupiškyje I tarp pačių sulenkėjusių lietuvių
i
T
I
armota‘ Manoma kad ji užČiobiškis, Kauno g. Žiobiškio gyvuoja daugybė gėrimo įstai- kilo nesusipratimas dėl to, kad
1vJsJIJLl v
| silikusi nuo senų laikų ir kad I las artistas parodė, jog tikrai ver- tautos himną. Kada šis choras
apielinkė turtinga gamtos grožy gų: du traktierių, 11 aludžių ir lenkai endekai atsiuntę 500 rub.
ten esama daugiau panašių palai tas artisto vardo. Buvo vienas susidainuos, be abejonės užims
.
Niagara
Falls
Geg.
20
d.
prasi

bėmis, bet čia gyventojai gana apie 50 slaptų smuklių. Šven- nukentėjusiems joniškiečiams “za
kų. Armota bus įstatyta Pana kitas ir silpnesnis, ypatingai tie žymią vietą tarpe Chicagos cho
tamsus. Laikraščių neskaitoma. tadieniais ir turgaus dienomis tos polską sprawę”. Agitatoriai pi- dėjo tarybos Jungtinių Valstijų mos parodoje San Francisco.
kurie pirmą kartą ant scenos pa rų. Žodžiu, čia susivieniję didės
su
pietų
Amerikos
atstovais
dėl
Paskutiniu laiku, ačiū klebo įstaigos kimšte prikimštos.
sirodė, bet jų rolės buvo nesvar spėkos, kurios su laiku susitvar
nigus padalysę tik tarp kelių la
no užmanymui, pradėta rūpinties
biau pasižymėjusių Joniškio riau Meksikos.
Nauja kometa. Ant dangaus bios, tai-gi įspūdžio sumažinti ne kę ir išmokę veikti daug ža
pastatyti čia liaudies namus.
da.
Kauno gubernija. 1913 metais sese. Tai dabar kiti, kurie padėpasirodė nauja kometa, kuri ne galėjo.
Vera Vruz (Meksika). Norėjo žinoma dar ar eina artin prie že
sausio 1 dieną buvo skaitoma vi- davo, labai už tai supyko, žinoma,“Jaunimo Ratelį” reikia pagir
Malonus vyčiai. Smagiai jau
Ryga. Uždarė Rygos lietuvių so 1,774.006 gyventojų iš tų vy- kad piktumas!
pabėgti Huertos ministeris Jose mės ar tolyn. Pirmiausiai ją pa- ti ir už geras scenerijas, kurios tiesi jų tarpe. Čia aplink ta
R.-Katalikų Blaivybės draugiją. rų — 880,391, moterų gi — 893,M. Lozano. Dar prieš pabėgimą tėmijo astronomas Zlatinski, ru- tikrai tiko veikalui. Geras sce- ve švaistosi jaunimas, vikrus,
615.
Parodo. Kauno ir Vilniaus že buvo pranešta Huertai, kuris iš sas, geg. 16 d. Kometai davė nerijos pačiam veikalui priduoda mandagus žmonės.
EntuzijazRyga. Balandžio 24 d. sueina
Pagal tikybos šiaip skirstosi: mės ūkio draugiji ruošiasi sutai- siuntė slaptą policiją ir pabėgėlį Zlatinskio vardą.
mas
visame.
Prie
viso
ko linkę,
daugiau gyvumo ir reališkumo.
lygiai 20 metų, kaip įsteigta Ry katalikų vyrų 634,416; moterų syti Vilniuje durpių ir pagerintų sugavo.
nors dar nevisame
nuoseklus.
Sigma.
gos lietuvių pašalpos draugija. — 645,575; pravoslavų: vyrų — pievų parodą.
Reikia
prikišti
už
žaisles,
“Vy
Washington, D. C. Senatas už
Washington, D. C. Jungtinės
Draugija turi 1000 narių ir per
čių
”
pasisavintas.
Nei
dainuoti
35,413; moterų — 24,353; jeditvirtino krasos sutartį Jungtinių
Cicero, I1L J ūkui aus svetainėje
tuos 20 metų išdavusi yra ligo novierų: vyrų — 23,639; moVilnius. Lietuvių Dailės Drau- Valstijos susitarė su Anglija ir
Valstijų su Europos viešpatijoms. praėjusį subatos vakarą buvo su nei šokti nesutariama užtat ir pa
mama apie 30,000 rub., ir apie terų — 1129; sentikių: vyrų — ^os narių skaičius kasinėtai Holandija apsergėti Tampico kečios žaislės išrodo nuobodžios.
Pagal tos sutarties krasa nepriims rengtas vakaras apvaikščioti 10 m.
30,000 rub. turi kapitalo.
28,639; moterų — 24,890; liūte- didėJa- Taip draugiją steigiant resino šulinius ir ginti svetimšalių
Linkima “Vyčiams” pasekmin
įvairių nepadorių laiškų, ypatin spaudos atgavimo sukaktuves.
rių t. vyrų — 22983; moterų — buvo tik 15; 1908 m.
75; 1909 tiesas.
gai išbujoti ir praskinti taką mū
gai atviručiu.
Kalbėjo Dr. A. K. Rutkauskas,
Dubičiai, Vilniaus g. Pirma 23840; reformatų: vyrų — 6,022;
— 99; 1910 m. — 117; 1911 m.
sų
jaunimui prie smagių ir pra
Pasedon, Meksika. Oficijališkai Detroit, Mich. Fordo kompanija, Pr. Gudas, ir deklemavo “Kad kilnių vakarų ir pasilinksmini
skambėjo šlykštaus turinio dai moterų — 7,427;
marijavitų:
» 1912 m. — 241; ir 1913 met.
nos, — dabar dainuojama gra 54; moterų — 66; žydų: vyrų — pabaigoje buvo jau 281; o ligi praneša, kad konstitucijonalistai kuri nesenai pakėlė algas savo būčiau poetas” Al. Šarkutis. Va mų.
G.
žiosios lietuvių dainelės, o vis tai 155,150; moterų — 165,634; ka- balandžio 1 d. šių metų skaito- užėmė miestą Saltillo. Gen. Maas darbininkams matyt neblogai už karas pasisekė neblogai. Kalbos
dirba, kad pradėjo statyti naujus buvo rimtos ir pamokinančios.
lietuviai išmoko, kad atsitolinti raimų: vyrų 132; moterų — 117; me draugijoje jau 366.
pabėgo palikęs savo kareivius.
namus, kurie atsieisią į pusantro Tečiau žmonių galėjo būti dau
nno lenkiškumo palaikų.
ir magometų: vyrų — 604; mol draugijos kasą per 1913 metus
Naujos Knygos.
Leipalingis, Suvalkų gub. Lei terų — 690 ir nedidelis skaičius įplaukė viso labo 7315 rub. 56
Nug.
Washington, D. C. Bumetto milijono dolerių ir šiomis dieno giau.
palingyje nėra nei vienos ali kitokių tikybų.
Bagočiaus Išpažintis. Doku-,
kap., o išlaidų turėta — 5750 r. prieš ateivius dilius dar tebėra mis apskelbė, kad savo nariams
išmokės
100
nuošimčių
dividendo
nės, bet alučio norintiems vis
34 k. Kasoje dabar likę išviso senate. Kas iš jo išeis nežinia.
mentai iš bylos Fortūnato von
ant 2,000,000 kapitalo. Kompa DAR PRIE PATARIMO IR PA de Jobanovicz Bagočius su “Vie
gi žydeliai parūpina ligi sočiai
2978 r. 10 k.
Šiauliai, Kauno g. Šiaulių apieTARNAVIMO BIURO.
Houghton, Mich. Vietiniai dar nija gyvuoja jau 11 metų.
nybė Lietuvninkų”. “Vienybės
linkėję parduodama daugdy.r,
Svenčionįs, Vilniaus gub. Vil
bininkai, nors streiką ir pralaimė
Prieš keletą mėnesių vienas lie Lietuvninkų” spauda ir lėšos,
Dvarus pradeda čielai dažniau ..
....
... .. ».
niaus gubernatorius leido atida
•
xx- v j •
ja BUa gavo leidimą intaisyti sie- jo, bet daug ką ir išlaimėjo. Gavo
Washington, D. 0. Pranešama tuvis iš Chicagos susirgo rože. Brooklyn, N. Y. 1914 m. Pusi.
nupirkmeti
suside” . . .
„ dieną ūkio
.
. . , .patįs bendrai
...
. ,, met. Kėdainiuose
3
ryti biblijoteką — skaityklą .
aštuonių ir dovynių vai. darbo kad šįmetą sodnams pasisekė per Kojos suputo, ir jokie gydymai 146. Kaina nepažymėta.
ję ūkininkai, o vėliau išsiskaido .
_
. . . .
.
,
.
kursus.
Tarp
lektorių
yra
ir
lieŠvenčionių skyriuje.
dieną. Pirma buvo devynių ir de žydėti labai gražiai visose Val negelbėjo. Išgulėjo du mėnesiu
po ga a ą.
tuviai agronomai. — Tūbelis ir
šimt valandų. Straikas pagerino stijose. Manoma,
Mūsų Dainiai. Kritikos bruo
šįmet būsią Šeimininkei, pas kurią jis gyve
Masiulis.
Naujoji Žagarė, Kauno g. Per
netik vietinės tariakasių unijos daugiau įvairių vaisių neg kitais no, nusibodus ligonį prižiūrėti ne žai. Kazys Puida. Chicago, III.,
ttahlėnų ir Radviliškio išei
\ blaivininkų susirinkimą nutarta,
darbininkų padėjimą, bet ir kitų metais būdavo.
žinojo ką daryti. B kur tai su 1913. Pusi. 143. Kaina 75 c.
kad blaivininkai neduotų svaigi viai amerikiečiai rašinėdami gim
ten gyvenančių darbininkų. DaiYra tai kritikos peržvalga šežinojusi apie stebuklingą dakta
namų gėrimų per krikštynas, pa- tinėn laiškus, prašo slėptų jų ad
St. Lotus, Mo. Netoli nuo Co- rą jį ten ir nuvedė. Daktaras 'šių lietuvių poetų: Kun. A.
lydės ir maliorjąi dirba trumkasinas ir kitas krikščioniškas resus, kad kartais koks pažįsta
lumbia, Mo.—vieno ūkininko tro pripažino, kad ligonis turi džio Strazdo, Dionizo Poškaus, vysk.
pesnį laiką neg pirmiau.
mas ar giminietis neatvažiuotų |
STEVENSTON, ANGLIJA.
apeigas.
boje atrastas žmogus kuris sako vą. Gydė jis pakol žmogus pini A. Baranausko, kun. Vienažin
šiais bedarbės laikais ir neatsi
2 dieną gegužės buvo blaivi
Denver, CoL Valstijos legislatu- si esąs pastorius. L. R. Patmont, gų turėjo, pinigams pasibaigus džio, P. Vaičaičio ir Dr. J. Sauerninkų vakarėlis. Prasidėjo nuo
Nauji “Blaivybės” skyriai ati sėstų jiems ant sprando.
kuris praėjusiuose rinkimuose be patarė važiuoti į miesto ligonbu- veino.
Plačiau apie tą veikalų
6 vai. vakare ir tęsėsi ligi 12 ra nepaskirė milijoną dolerių už
daroma Griškabūdyje ir Prienuo
agituojant
uždaryti
galiūnus
pranešime
vėlesniai.
tį,
kame
neužilgo
nelaimingasai
Liepoja. Buvo sustreikavę “Fe- vaj nakties. Visi linksmai pra dengti išlaias,
kurias pakęlė
se, Suvalkų gub., ir Tenenuose,
Westvillėje
buvo
nepažįstamų
mirė. Nors ir turėjo pinigų, bet
nikso” dirbtuvės darbininkai. ieįdome laiką, labai gražiai pasi- straiko laike ir už užlaikimą sar
Materijos keitimosi oarganioKauno gub.
žmonių
suimtas
ir
nuvežtas
į
ūki
n<»buvo kam aprūpinti ir duoti
Streikas kilo iš nepasitenkinimo gokome) pažaidėme, padainavo- gybos. Tus bilius pakėlė tokį su
muose.
(Paskaita). L. Vailionis.
ninko daržinę. Atrastas taip pa tikros rodos.
delei mažo mokesnio
Vi-:judimą legislatūros narių tarpe
Chicagoje,
III. 1914. Pusi. 56.
Šiauliai, Kauno gub. Šiauliuose
kai streiką laimėjo.
| iįavusiŲ> visi džiaugės, kad Ste kad net mainų savininkų drau vargęs ir sunykęs, kad nei pašne
Tokiame atsitikime padavimų Kaina 30 centų.
steigiama ūkės draugijėlė vardu
keti negalėjo. Parodžius jam laik biuras būtų be abejonės kitaip
. vjenstono lietuviai
darbuojasi, gai ir tie atsisakė tame dalyke
Abi augščiau minėti knyguti
"Noks”. Draugijėlės tikslas rūVilnius. Miesto budžiatas ski- šviečiasi ir blaivėja.
Beabejo balsuoti. Kiti užmanymai taip- raštį kuriame buvo aprašytas jo aprūpinęs ir ištikro žmogus būtų
prisiuntė “Kataliko” knygynas.
pinties pienininkyste, platinant riams 1914 metams siekia 2 mi- blaivininkai gali §iuo.tuo jau pa.
pavogimas, jis pradėjo verkti. Kas likęs gyvas. Beto, žmogelis bū
pat i tmesti. Vienas užmanymas
geresnės veislės karves.
lijonų 31 tūkstančio 586 rub pa- sididžiuoti; žiQrėkite, turime pa- buvo, kad paskirti komisiją ištirti su ju atsitiko nieko neatmena tų žinojęs kur kreipties ir būtų
Vadovas. Mėnesinis laikraštis,
jamų; nemažesnės bus ir išlai togią salę susirinkimams ir viso nesutikimų priežastis ir pranešti Manoma kad buvo užnuodintas. nereikėję vargti per du mėnesiu
skiriamas
dvasiškiems lietuvių
Salos, Kauno g. Laukų darbams
Atmenąs tik tai kad jį suėmę po iki šeimininkė savo nežinojime
dos.
kitai
legislatūros
sesijos.
Darbi
kiems
pasilinksminimams
suruošreikalams. Tomas XVIII No. 62.
dirbti apielinkės dvarininkai ga
licmonai.
’ .
nenugabeno prie netikro daktaro, 1 geg., 1914 m.
.
_
.
ti,
ten
ir
praleidžiame
mes
blai
ninkai
sako,
kad
visokių
tyrinė

benasi darbininkus iš Lenkijos.
Old. J»wdo.. Smosmet Kau-|vininkli
Waj
Atrastas pastorius yra vedęs, arba geriau sakant, paprasto ap
jimų jau būtų prirašyta daugelis
Turinys: 1. Pamokslai. 2. De
Salų ūkininkų draugijos nuta no žemės ūkio draugija gavo lei
jo moteris ir vaikai gyvena Mil- gaviko, kuris mokėjo atimti jo
vai,
dorai
besilinksmindami.
Ži

knygų
ir
priežastis
straiko
yra
ži

šimčiai
metų praėjus nuo spau
rė įsikurti vartotojų krautuvę. dimą suruošti parodas: Ukmer
waukee, "Wis. Turi apie 40 m. sunkiai uždirbtus pinigus ir nu
noma,
yra
daug
dar
tokių
mū

noma
netik
sraikieriams
bet
ir
dos
atgavimo.
Kaz. Zanavikas.
Šioje apielinkėje ūkininkai labai gės, Ežerėnų, Telšių, Šiaulių, Pa
amžiaus, kalba lenkiškai, angliš rodyti kelią į kapus.
N.
G.
sų
tautiečių,
kurie
toli
gražu
ne

mažiems vaikams.
3. Kasmogonija. Dvas. Akademi
pamažu skirstosi į Vienkiemius.
nevėžio apskričiuose.
kai ir vokiškai, iš viso matoma,
pritaria mūsų užmanymui—blai
Išleistas bilius, kuriame leidžiajos prof. kun. Al. Grigaitis. 4.
Kaunas. Vice-gubematorius ne- viai gyventi’ TūU Parginti ar ma gubernatoriui uždaryti galiū kad gerokai apsišvietęs.
Daugelis manė, kad plyt, dir-;
J. O.
Onuškis, Vilniaus gub. Laikraš
1
5.
Dievo
karalyste
Jėzaus
pačių neskaitoma, degtinę mėgsta davė leidimo rengti vakarą ir PaPeikti už girtuokliavimą, ku- nus tose vietose kur bus reika
Aldershot, Anglijoj. Sufragis- bėjų straikas, kuris tęsiasi jau ke
paskaitas
paminėjimui
10
mer
“
J™
Priežastimi
pažeminimo
linga.
Taip-pat
jam
leista
užgin

mokinimuose.
Kun.
Kazimieras
ma, ir gerai jos išgeriama. Be
tės uždegė krūmus, kurie apsu linta savaitė bus užbaigtas. Bet
degtinės dar mėgstama lenkiškai tų spaudos atgavimo sukaktu- visos lietuvi^ taut08> dažnai 8U‘ ti pardavinėti ginklus tose pat pa Long Valley vasaros namus, pasirodė, kad dar toli iki galui. Rėklaitis. 6. Vokietijos Katali
veg
pyksta, pradeda neapkęsti blai vietose.
kų Liaudės sąjunga.
(Volksvepakalbėti tai ir visa “šviesa”.
kuriuose dabar gyvena Anglijos Plytų dirbėjams padeda straikuovųjų
ir
net
kartais
grasina
kerrein).
7.
Recenzijos
ir
kritikos.
Valkininkas, Kauno g. “Blaivy
karaliaus šeimyna, kareivių sau ti ir mūrinių namų statytojai.
Panevėžys,
Kauno
g.
Tarnaičių
Stu
Vistiek
yra
malonus
apEdinburgh, Škotija, čia atra
8. Biblijografija.
bės” šventė atnešė geras pasek
giai sergstama. Degdami krū- Spėjama kad straikas graitai ne
draugija
"Darbas
”
ingijo
nasireiškimai,
kurie
kiekvieną
blaistos
dvi
bombi,
kurias
manoma
mes. "Blaivybės” skyrius tą die
rnai padarė nemažą įspūdį ypa sibaigs.
Jau svaigi- padėjo sufragietės. Jei jos būtų
“Vairas” Literatūros, dailės,
ną laimėjo 100 naujų narių. Da mus už 8 tūkstančius rublių. Pir- vininką džiugina.
tingai dėlto, kad tai atsitiko nak
miaus
tame
name
buto
l*nkų
namie
ji
8
ėrimai
prašalinami
ne
sprogusios,
būtų
suardžiusios
van

mokslo,
visuomenės ir politikos
bar viso draugijoje bus į 200 na
ties laiku. Daugelis kareivių tu
24 geg. Apveizdos Dievo para laikraštis No. 7.
kliubas,
taigi
yra
scena
vaidini- tik iš^-susiėjimų, bet krikštynos dens perleidimo trubas, kuriomis
rių.
rėjo nemaža darbo iki degančius
pijos “Lietuvos Vyčių” kuopa
mams. Darbietės dabar turės pa- ’r kitos iškilmės atsibūna be al- vanduo eina į Glasgową.
Raštų turinys: 1. Kodėl mūsų
krūmus
užgesino.
turėjo
pirmąjį
viešą
vakarą
su
togią
vietą
vakarams
ir
susirinkikolio,
tokias
sausas
apeigas
mes
dailininkai
piešia daug peizažų ir
Butrimonįs, Vilniaus gub, Pa
vaidinimais,
deklemacijomis,
mo

dar
nesenai
pamylome,
ir
jau
maža figūrų? P. Tvarkanta. 2.
rapijoje platinasi lenkiški laik- mams.
Taisą, Okla. Sprogstant kereNew York. Gerai katalikams
nologais, dainomis ir prakalba. Lietuvių Dailės Draugija pernyk
išbandėme.
raščiai, maži vaikai mokinami
sinui užmuštas turtingas šulinių žinoma p-nia Z. Devine paaukojo
Prakalbą pasakė pats “Vyčių” ščiais 1913 metais. X. 3. Aštuntoji
Aknista, Kauno g. Šito vaiRimtesnė mūsų visuomenė, ne savininkas W. Flankagan. Trįs
lenkiškai skaityti ir poterių. To
200000 dol. Mielaširdystės sese
kuopos pirmininkas ir vakaro velietuvių dailės paroda Vilnioje.
kiuo būdu čia kasmet nyksta lie- sčiaus gyventojai šiuosmet vi- tik blaivėja, bet ir šiaip šviečia žmones smarkiai sužeisti.
rims, pastatyti viešbutį katali
<ld|jas p. A. Aleksandravičiuj
si
subruzdo
išeiti
vienasėdžiais.
s
’
»
liuosais
nuo
darbo
vakarais
tuviai, o platinasi lenkystė. Nė
kėms merginoms. Prie viešbučio Kalboje ragino jaunimą prisidė Nendrė. 4 gotieji. J. Rainis. 5.
lavinasi skaitymo ir rašymo. Iš
Besibastant. 2. Filozopas, 3. Kat
ra kam žmonės šviesti.
Sionz City, Ia. Sudegė penki bus prijungta graži koplyčia.
ti prie “L. Vyčių” draugijos,
Kėdainiai, Kauno g. Balandžio
me» «baitome "Drau- biznio namai Hintone. Nuostolių
Pragyvenimas bus padarytas, kaipo doros ir tikėjimo pamathts riutė myti. Pr. Penkaitis. 6. Kul
ii
19
i
20
naktyje
mieste
kilo
.
ę
,
tūros laipsnis Lietuvoje. I. Že
8emeHžkys, Vilniaus gub. Val
padaryta už $50,000.
kaip galima pigiausiai, ir visa bus paremtos organizacijos.
Toliau
D,M“. ’ k""0 pare“*
sčiaus sueigoje vienbalsiai nu „ai,™, Up.i. nnilavė d.ng mpadaryta taip, kaip randasi ge- pabrieždamas apie vietinio sky mės ūkio stovis. P. M. 7. Jauno
Si,.
Vėliaa
diena
„aieraa
Vėl
»«•
“
20
tarta uždengti visas girtybės
Tampico. Perieškojus
gruvė- resniuose viešbučiuose. Viešbūtyje riaus darbavimosi lyg perspėjo ji Lietuva eina. B. Š. Herbačeratsikartojo.
Per
abu
gaisru
iš•HTO
•
»•
skis. 8. Mūsų kultūros gyvenimas.
įstaigas.
sius ir įvedus mieste tvarką pasi bus apie 150 kambarių.
publiką, kad nerūstautų jeigu
Paveikslų turinys. 1. Ruduo.
degė didelė Kėdainių delis, dau
rodė kiek žuvo Vilios ir Huertos
jaunoji vos pradėjusi
gyvuoti
Adomas
Varnas-Rikkers. 2. Vaka
, Gardžiai, Kauno g. Balandžio giausiai žydų gyvenamų butų.|
LONDONAS.
kareivių. Sukilėlių užmuštų 38
Washington, D. O. Sekretorius kuopa publikos nepatenkinus.
rop. P. Kalpokas. 3. A. Žmuidzi
5 dieną sudegė daugiau, kaip
kareiviai,, ir 128 sužeisti. Tarpe Bryanas apskelbė, kad Tampico Iš kalno
(Nuo mūsų korespondento)
manyta, kad pro
10 tūkstančių rub. vertės viso
Kaunas. Šiemet Kaune tapo
Nesenai čia susitvėrė nauja lie- užmuštųjų yra pulkininkas Ten- yra atviras uostas. Tai reiškia, grama bus nubodi ir šalta, bet navičius. Fot. 4. Lietuvių juostos.
kių triobų.
inkurta rusų pravoslavų blaivinin- tuvių draugija vardu "Ūkis”, tai nazas, kuris buvo sužeistas antrą kad Jungtinės Valstijos neturės priešingai.
"Vyčiai”
pasirodė S. Glinciškės ežeras. J. Strazdo
kų draugija, kuri pasivadino sa- yra pašalpinė draugija, į kurią mūšio dieną ir nepoilgo mirė. Fe jokios ten sargybos ir konstituci gerai. L. Šimutis jausmingai pa fot. 6. Riškų vienasėdis. J. Straz
. Vilnius. L. Dailės Draugijos ve "Kauno blaivybės draugija”, galėsią prigulėt ir moters, bei deralistų užmuštų 250 ir apie 600 jonalistai galės laisvai įvežti sakė eiles "Lietuva” — Mairo- do fot. 7. Lietuvių audimų raš
bftte, ten, kame buvo VIII Liet. tai rašant laiškus ar mušant te- merginos.
sužeistų. Paimta 30 nelaisvių, re ginklus, amuniciją ir rinkti mui nies; p-lė Freitikaitė — "Nemu tai. Kopijavo O. Rakštienė. 8.
Dailės Paroda, vėl buvo nuola legramus mūsiškiai Draugijai
Narių mokesnis bflaint tokia: voliucijonieriai žadėjo su jais ap tą nuo kerosino, kuris įvežamas nas” ir-gi puikiai. "Motina ir Brolių Buračų medžio darbai. 9.
tinė M. K. Ciurlionies paveikslų reikia būtinai žymėti: katalikų įsirašymas draugijon 1 šilingas sieiti žmoniškai. Kova tęsėsi per pro Tampico iš Panuco ir kitų Duktė” dialogą išpildė p-lės Ka Lentelė. Bronislavaą Burčas. .10
Blaivybės” Draugijai Kaune.
ir mėnesinė mokesnis 1 Šilingas. 5 dienas.
paroda.
valiauskaitė ir Šidlauskaitė la- Kultūros Ratilo Žemlapis. P, M,
kerosino inlinių.
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“Du broliai”

Geąatta (Msy) 38,1914.
gi Jai nekliudą žmonėms, kuomet kurie per maža* davė “ant Die versti ant pečių brolijos įsteigė
oima, tos šimtinės nelygiai ant
jie norį patįs tais reikalaus pasi vo garbės”. Tie kaista, raudo jo šv. Ignoto. Kas žino, su ko
las- Čia pasisekė prie airiiiaus
jiems esą reiktą tokio skryriama.
A. B. STRIMAIČIUI.
rūpinti. Strimaitis žino puikiai, nuoja, nustoja paskui eiti bažny-, kiais didžiausiais atsargumais ir visų galvų gula: vyrai daugiau uiainierio gauti darbo už laberį
išleidžia,
negu
moteris,
nevedu

Ką lietuviai ant' to atsakė “V«
'A. B. Strimaitis, pristatęs Ame kad kunigai rūpinosi ne vien čion ir jau gatavi bedieviai. To
tyrinėjimais katalikų Bažnyčia sieji daugiau negu vedusieji. Te (už prastą darbininką) už $1.75 L.” nepaduoda.
rikoje daug lietuviškų bažnyčių žmonių dūšių, bet ir"jų kūnų, jų kie, pasak Strimaičio, turį pilną
į dieną, bet 2-3 daugiausiai die
priskiria žmones prie Šventųjų
Apie tokio dienraščio išlydi
ir iš visų jų matyt pabėgęs, 21- Švietimo reikalais. Darbavimos teisę organizuoti paskui tautiš skaičiaus, (kanonizuoja), tas su- čiau ir visi tie, kurie vargsta su nas į savaitę tedirbti. Išdirbęs
kasdieninėmis
“
dinerkėmis
”
,
jei

mą
Amerikoje, mes dar negirdė
ajame “Tėvynės” numeryje aiš susivienijime, steigimas parapiji kas kapines. Strimaitis dėlto
pras, kad jeigu Bažnyčia būtų gu jie tik po 10 centų užmoka už 6 i mėnesius tapau sužeistas ir jome, bet laikraščių leidžiamą
kiai parodė, kaip blogai ant jo nių mokyklų tai prirodo. Stri taip galvoja, kad jisai pirmeivis.
suradusi kokią nors dėmę gyve savo pilvo nuodijimą, ir tai per išgulėjęs ligonbutyje tris savai keliomis kalbomis pasitaiko sta
atsiliepia tas bažnyčių “nukviti- maitis žino, deiko kartais kuni Katalikas taip negalvos. Katali
nime ar veikime šv. Ignoto, nie metus sumoka 36Vs dolerio (su tes, pirmą pirmiausiai prisira tyti ir tai ne tik kokių sensacšttMnag”. Kol jisai eidavo į baž gai priešinęsis veikimui kai-ku- kas pasakys taip. Jeigu manę
šiau įfrie Susivienijmo kur po
kuomet nebūtų pripažinusi jo nuošimčiais bus dar daugiau).
jinią, bet gana rimtų, k. a. Centnyčių, klausydavo pamokslų, mo rių organizacijų, ar laikraščių. kunigas nuskriaudė, ypač dar
šiai dienai tebeesu nariu. To
šventuoju.
"
ral-Blatt & Sočiai. Justice, kuria
Jeigu priimsime lietuvių skai
kėjo katekizmų, žinojo, tur būt, Jie turi juk ginti tikybą ir žmo bažnyčioje, aš eisiu ieškoti teisy
liaus, suskaitęs pinigus, kurią
išeina vokiečių ir anglų kalbo
čių Amerikoje 450 tūkstančių, at
ir tai, ką užgina 8-sis Dievo pri- nių dorą. Tad kamgi tas veid bės pas vyskupą. Tenai teisybės
turėjau $86.00 ir jau šiokius to
KIŠK MUMS KAMUOJA
mis.
Apie ją naudingumą sma
metę
90,000
ant
mažų
vaikų,
tu

aakyinas. Paskui, nusipirmeivia- mainiavimas ?
kius drabužius išvažiavau į Chi
neradęs lipsiu dar augštyn, nors
ALKOLIS?
ku
ką
pasakyti. Mums rodosi
rėsime suaugusių galvų 360 tūk
vęs, visą tai, matyt, užmiršo, nes
2) Tautiškasai susivienijimas ir pas patį popiežių, o teisybę aš
Kiek lietuviai ateiviai išleidžia stančių. Jeigu kiekvienai galvai eago, III, Čia per 5 metus, Dievė kad jis negali būti naudingesni
ifeai savo ilgokame straipsnyje priimąs vienoda meile tikinčius vis dėlto turėsiu surasti.
Be pinigų
svaiginamiesiems
gėri skirsime po 100 to nelemtojo mo visogalis, ko neatsiėjo kentėti, ir už mūsą pačią leidžiamus laik
net 6 vietose pamelavo ir 4 vie ir netikinčius, katalikus ir pro- abejo, blogų netaktingų pasiel
matyti, ir vargti, bet nors ir kaž raščius.
tose paveidmainiavo. O surašė testonus, bile tik būtų lietuviai. girnų yra buvę tiek ir tiek. Stri mams— galima apskaityti tik kesnio, išeis, kad Amerikiečiai kaip skurdu buvo, tai vieną, nei į
tai maž daug, vidutinjškai, turint lietuviai kasmet išmoka už
sekretorius žino maitis, sąžiningiau pasidarbavęs,
jisai visas tas savo veidmainystės Susivienijimo
svai-1 burną rvnigtnnjnąją gėrimų ne
LIETUVOS RYTAI.
ir melagystės dėlto, kad suskau juk, kas yra rašoma organe, kuris būtų galėjęs jų prirašyti devy- omenyje skaičių saliūnų ir jų ginamuosius gėrimus 36 milijonus ėmiau, kita gi — nors po vieną
Lietuvos laikraščiai aprašo vie
apyvartą.
Skaičių
lietuviškų
sa

dolerių.
Bukime
nors
kažin
kaip
do jam širdelę, kam “Draugas” yra visiems priverstinas. Jis ži nes galybes. Bet klausiame, kas
liūnų sužinoti galime ir tuo skai atsargus, mažinkime tas skait valandą kasdieną sistematiškai ną iš daugybės faktų, daugiau
nebepatariąs lietuviams katali no, kad ten laisvamaniai labiaus iš to? Ar visa tai duoda teisę,
čių remdamies galime dalimi da lines kiek galėdami, vis dėlto mokinausi anglų kalbos, amato — charakterizuojantį lietuvių padė
kams rašyties į' tautiškąjį susi mėgiami, negu tikintieji žmonės iugalioja katalikus mesti katali
atsiekus amatą toliau buvo len
jimą Lietuvos rytuose. Ten lie
ryti savo apskaitymą. Nes nors galų gale išeis, kad Amerikos lie
vienijimą, o ragiuąs
verčiau ir laisvamanybė augščiau kelia kybę ir kovoti prieš Bažnyčią?
gva lipti laiptais į profesijos kė
ir- pasitaiko ir lietuviams nueiti tuviai prageria kasmet nemažiau
tuviai dar po senovei lenkų omai
dėties į savąjį — katalikiškąjį. ma, negu, sakysime, katalikybė. Tie dažni išvirtimai katalikų į
dę. Bet verčiaus atsižadėdavau
kiami ir persekiojami; ten lan
į kitataučių saliūnus, užtat ir ki kaip 40—50 milijonų rublių, tuo
. • Melagystes gi jisai šiaip papil- Tad kamgi ir čia veidmainiauja laisvamanius, tiesa, rodo kartais
kitą sykį vakarienės, bet mė
kų žygiai lig tiek nuožmi, risk
tataučiai
kartais
užklysta
į
lie

met
kada
visa
Lietuva
nedau

ma?
'dė:■
nesinį mokesnį kaip į susivieni begėdiški, net dažnai — beprotiš
kaipo priežasčių dalį ir kunigo
tuvių
saliūnus.
Galime
numanyti
giau, kaip kelioliką milijonų tam
3) Strimaitis net trijose vieto netaktingumą, bet visuomet jie
1) “Draugas” išvadinęs S. L.
jimą taip į pašalpinę draugiją
ir mūsų saliūno vidutinišką apy tikslui išleidžia.
ki, kad jau negana gyvųjų per
A. bedieviška organizacija. Tai se padėjęs būdavoti bažnyčias; parodo kartu ir to išvirtėlio silp
visuomet laiku įmokėdavau.
sekiojimo,
— bandoma ir prie
vartą,
nes
žinome,
kiek
saliūni

50
milijonų
rublių
išleidžiame
tą pat darę ir šimtai kitų susiv. numą.
pirmoji melagystė. ‘ ‘ Draugas
Taip laikui slenkant kilo ir
ninkas turi uždirbti, kad galėtu tam, kad naikinus savo sveika
numirusiųjų
kibti.
Astai, ra
Tad kaip drįstąs kun.
Tašė, kad tarpe narių yra ne narių.
gerinos mano padėjimas ir šian
Žinoma išvirtėlis gali atvirsti.
išsiversti
ir
dar
šiek
tiek
juodai
tą, trumpinus amžių, tamsinus dien lapas laimės ir duosnumo šo, Rodunoje palaidojo Marija
maža ir tikinčių žmonių. “Drau Kemėšis sakyti, kad bažnyčių ne Juo greičiau gal jis atvirs, juo
ną Girriutę, vieną iš tų lietuvių
dienai
atidėti.
Pavyzdžiui
Chi

protą, silpninus valią, griovus
gas” tik svarstė kritiškai susi vie apkenčia ir jas griauną. Strimai daugiau doros ir prakilnumo pa
mano pusėj. Ir tieji gudruoliai, veikėjų, kurie pažinę Lietuvos
cagos
saliūnininkas
turi
uždirbti
šeimynišką
laimę,
didinus
ištvir

' sėjimo vadų, organo redaktorių tis žino, kad kun. Kemėšis nepri- vyzdžių rodys tie, kurie pastaty.
kurie iš manęs juokus darė aną
dvasią, skaitė sau už pareigą tą
šit kiek: už teisę pardavinėti kimą, kad pripildžius amerikoniš
laisvamanišką krypsnį, įsigalėji kaiŠiojo susivienijimui * bažnyčių ti čia kaipo “pasaulio šviesa” ir
met, kada aš iš darbo sugrįžęs sė dvasią pasisavinti. Jinai būva
svaig. gėr................................ $1025.00 kas “dželes” apkvaitusiais alkomą susivienijime socijalistų ir mūrų griovimo; Strimaitis žino, “žemės druska”. Tečiau ir tai
dau prie knygos ir su jais “di
pasišventusi lietuvystei, jos labui
už
butą ................................
600.00 lio karžygiais, kad nustūmus lie
tais faktais remdamasis pranaša kad ne vien tas geras katalikas, tiesa, nors ir prakilniausi bus ku
nerkėmis” nesimainiau, tai šian
darbavosi:
turėdama
progas
84.00 tuvių tautą į pačių negeistiniauvo tautiškam susivienijimui lai kurs tuos namus pastato, bet nigai, bet visuomet buvo ir bus uz šviesą................................
dien, nors jau pražilę ir susi- auklėti jaunąją kartą stengėsi
50.00 sių tautų eilę. Visiems tiems
ypač tas, kurs nekariauna prieš krikščionybės priešų, Bažnyčios už anglis ..........................
svamanišką ateitį ir veikimą.
kuprenę nuo darbo ir gėrimo jai įkvėpti bočių šalies medę.
“prakilniems” tikslams mes iš
tarnaujančiam
žmogui
..
720.00
2) “Draugo” redaktorius bi idėjas, kurių vedami žmonės baž griovikų, tautiškų kapinių stei
bet.... be rytojaus ir ją šeimynos Toks jos darbavimasis, žinoma,
kad gėjų. Su tokiais katalikams sun įvairus mažmožiai.............. 21.00 leidžiame kasmet nemažiau, kaip neaprūpintos atsitikus nelaimei
jąs, kad lietuviai nesusirištų į nyčias stato ir palaiko,
buvo priešingas lenkų-endeką
saKūnininko dalis (pragy
50 milijonų rublių. Kiek gi mes
stiprią organizaciją, nepradėtų griaunant tas idėjas, įsitikinimus ku būtų dirbti kokis nors. darbas
Kas gi tad kaltas, draugai dar
norams, kurie pasirūpino sukelti
apdraudimui
savo
kovojama prieš išvien, kaip tai tikisi A. B. Stri venti ir atidėti) ............ 1500.00 išleidžiame
steigti liaudies mokyklų, prie pasekmingiau
bininkai? Męs patįs, mūsų apsi tėvo
kerštą prieš
dukteri.
sveikatos ir gyvybės, savo apsi
glaudos namų, labdarybės įstaigų Bažnyčią, negu pakišant po mū maitis. Lai jie veikia sau, tikin
leidimas. Visą laiką mes mėgi Invyko taip, kad tėvas priver
Išviso
$4000.00 švietimui? Kiek sumokame per
ir savo kapinių”. Tai antroji rais dinamitą. Strimaitis tai su čioji gi visuomenė vėl sau. Kai
name kitus mokinti—būti jų ke tė prasišalinti iš gimtinių namą
Kadangi
vidutiniškai
imant
už- ( metus kad ir tų pačių “pilnųjų
melagystė. “Draugo” redakto pranta, nes turi pakankamai ži ši sustiprės, gal ir anie paseks
liavedžiu, o patįs nei nepamatodukterį, kuri jokiuo būdu nuta
dirbama ant dolerio doleris, tai j blaivininkų” kason, už kuriuos
rius yra uolus šalininkas visų tų nių ir inteligencijos. Tad ir čia prakilnesnius žmones.
me, kaip vasarą praslinko; atė
rė nuo savo tikslo neatsisakyti,
kad uždirbti 4000, reikia parduo pinigus bent sužinotume, kas tai
gražių įstaigų ir mano, kad jas veidmainiaujama.
jo ruduo — senatvė ir mes pasi
Tada kaikurį laiką tęsė savo oacti už 8000.
Taigi vidutiniška yra alkolis ir kaip nuo jo pasi4) Strimaitis išreiškia dideli
geriausiai galės įvykinti L. R.
jutome beturį tuščias rankas, ki
DAR DEL SV. IGNOTO
bą
gyvendama pas svetimus žmo
apyvarta Chicagųa saliūno siekia liuosavus? Deja, “pilnųjų blai
,,K.. Susivienijimas Amerikoje ir pasipiktinimą tuo, kad bažnyčio
šenes ir sudegintus skilvius. O
GYVENIMO.
nes.
Tik ankstyva mirtis apgy
$8000. Kai-kam galėtų atrodyti vininkų "''valdybos veikimo kaž
je laike mišių esti kOlektojami
mūsų katalikiškos parapijos.
juk galėtą būti kitai.
Dėdė A.
“Vienybė Lietuvininkų”, pa
nė ją nuo skaitlingų smūgių ir
3) Daugelis kunigų maną, “kad p.n’gai, kad Lunig.it tuo pralen- klausiusi mūsų patarimo, paieš perdaug didelė saliūnininkui ski kas nelabai girdėti alkolio gi pra
sielos
žaizdų.
jei lietuviai apsiėjo be apšvietos, kę visokius gabiausius Amerikos kojo žinių apie šv. Ignotą Loyola riamoji dalis (1500). Faktas yra, monininkai baigia siurbti mūsų
DEL KNYGYNŲ.
Kada Rodunės lietuviai išgirdo
kad kai-kurie saliūniuinkai ne tautos syvus
Auk/o, pasak Stri
be liaudies mokyklų, be prieglau bi/.n-rrius.
Nesenai lietuvių laikraščiuose apie mirtį Marijonos Girsiofės^
enciklopedijoje. Tenai ji sura
Kol
mes
tą
priešą
nenttgalatik
nieko
nesutaupo,
bet
ir
savo
dos namų ir kitokių labdaringų maitį, esą renkamos “tankiai ir do, kad “Loyola, be abejonės bu
pasklido žinutė, kad per visos
skubinosi ant kapų, kad beak
bįsime (neveikiai tai bus), pra
įstaigų per tiek šimtų metų, tai nežinomiems tikslams”. Btrimai--' vo įžymus žmogus”; apie Nor pinigus prikiša, Tečiau, beabejo,
metus iš New Yorko centralio
daug daugiau^ yra tokių salia- džiai bent pasirūpinkime jį pažin knygyno lietuviai nepaėmė na paskutinį kartą atsisveikinti ir
gali laukti ir toliaus”. Tai tre tis žino, kam tos aukos esti renka kaus
straipsnelį,
biauriausiai
atiduoti paskutinį padėkos žodį
ti.
Siųskime iš savo apielin
čioji melagystė. Tokių kunigų, mos, žino, kad jos esti įrašomos į šmeižiantį mūsų šventąjį, “Vien, nininkų, kurie ir gražiai pragy
mon skaityti nei vienos lietuviš
užsitarnavusiai
darbininkei. Dįvena, ir dar pralobsta. Apskri Irių tikrų žinių, kiek lietuviai dar kos knygos. Kai-kurie laikraš
kurie taip manytų, mes čia neži parapijos knygas, kad visos kitos Liet.” sako:
dėlė
sermėgių
minia
lydėjo batai imant saliūjįininko
amatas bininkai aukoja kasmet savo kru čiai padavė nuo savęs patėmiji
nome. Tuo tarpu žinome, kad tautos tą paprotį užlaiko, kad be
Mes negjsime p. Norttaus straip
Pažingeidavo ir bas
skaitomas dar labai pelningu, ką vinai nuoskaudai, žymėkite są mus to ištikto liūdno apsireiški puosna.
mažne visi lietuviai kunigai šel pinigų negalima išlaikyti nei baž
snelio išemsmumo. Jis gali bnt pa
kai
regėti
liūdinčius lietuvius *viršutiniškas; gali bnt net tru liudija faktas, jog lietuviai Ubai žiningai kiekvieną alkolio gera mo.
pė savo skatikais švento Ka* nyčios, nei kunigų, kad niekas
Bet kaip praneša p. A.
vo
vaidelytės,
na ir jie vyko tam
putį polemiškas..
prie to amato ,y^ržiasi. Taigi ti darybę, kiekvieną nelaimingą at Ramanauskas (“Liet.” No 21)
siftriero
vienuoliją,
žadančią nesti verčiama® po prievarta bū
vieton. Tik kada lietusiai
Mūsų gi nuomone tas straip kimės, kad musų skaitlinės ne sitikimą.
Visa - tai sukrausime Ui M ta™, klMdiog. H.
išauklėti mums lietuviams moky tinai duoti, kad patįs žmonės tą
tojų, kad 25 vietose jau įsteigė paprotį ukvačjgi palaiko. Visa snelis tai nė polemika buvo —*• per augstai nustato saliūno pelną kada nors ant sprando mūsų nia.
Pats straipsnio rašytojas žodžiavo ant čia pat liūdinčią, •
tendentiškas ir apyvartą. •
dvasios ir kūno engėjų — J)rava- ėmęs iš knygyno lietuviškų kny
lietuviškas mokyklas, kad žada tai Strimaitis žino, o bet-gi pik tai buvo biaurus
daugiausiai kliudė a. a. velioMB
Kiek mes tuftme lietuviškų sa rininkų ir saliūnininkų — ir jų
ma steigti daug naujų mokyklų, tinasi. Tas pasipiktinimas yra šlamštas, knrs galėtų tikti tik į
gų daugiau kai 40 kartų. Be jo vardui. Vėliau, kada lietuviai
“Šakę”, “Keleivį”, ar panašius liūnų? Toje Chicagos parapijo darbo vairiais — prislėgsime juos.
kad surinko jau arti 2000 dol. veidmainiškas.
buvo ižtikfo ir daugiau žmo
Be
tų
aiškių
nukrypimų
nuo
leidinius,
o ne į rimtą laikraštį, je, kur aš gyvenu, yra jų 63. Ka
O štai paklauskime, ką rašo nių. P. A. R. savo straipsny grįžo nuo kapų jie užrakino ka
našlaičių prieglaudai, kad pra
teisybės, Strimaitis privedė kele kokiu yra skaitoma
“Vienybė dangi lietuviškų šeimynų ten pri- gerb. “Dėdė A”, atsiliepdamas je sako, kad Keturių knygos lai pų vartus ir ilgiau meldusias
dėjo steigti po parapijas labda
Ketuvaitės turėjo išlipti per tvo
skaitoma į 12 šimtų, tai vieną į mūsų paklausimą pereitame
ringąsias draugijas. Tą tai mes tą neva faktų blogo kunigų pa Lietuvninkų”.
komos slavų skyriuje, to sky rą.
sielgimo. Mes anaiptol nemano
Pasak “Vien. Liet.” apie šv, saliūną pas mus užlaiko 19 šeim. me' “Draugo” numeryje.
riaus užveizėtojai yra žydai, kutikrai žinome.
Vai, mūsų kaimynai išmoko
me ir nenorime teisinti blogų ku Ignotą galima esą polemizuoti, Toje parapijoje yra 2400 vedu
“Darbininkai atsiliepkite”. — rie nemoką Uetnviškai ir daž
4) Tautiškasai Susivienijimas
nigų darbų. Mes pripažįstame, nes jisai buvęs politikierius. Ge siųjų ir tekėjusiųjų, 2400 neveDraugas” savo pastabų skilty- nai atsitinka, kad paprašius ko- mus “gerbti”. Plačiai rytufloa
rūpinasi tik žmonių žemiškais
kad “viską atnaujinant Kristu rai, polemizuokite, bet gerbkite dusiųjų ir netekėjusiųjų ir 1800 se už gegužį 1914 m. kviečia at kios knygos trumpai atsako, kad tas pats dedasi. Mat trūksta
reikalais ir tas jų rūpesnis nei
veikėjų, nėra kam gaivinti dau
je” kunigai pirmi turėtų atsi didį žmogų, nešmeižkite jo cici- vaikų. Mūs parapijos lietuviai siliepti. Tad čia “trumpai” pa
jos nėra. Katalogų-gi ligšioliai giau dvasios, nėra net kam tą
kiek neklindąs tikėjimo, negriau
saliūniuinkai parduoda kasmet duosiu 21 metų gyvenimo mano
naujinti ir pirmi nekartą muš- likiškai.
nebuvę, dabar jau yra ir kata- visų skriaudų daromų lietuvis
nąs bažnyčių. Mūsų primetimas
ties į krutinę. Tik jeigu jau, ger
svaig.
gėr. už 504 tūkstančius Amerikoje prietikius.
Kokia
gi
buvo
šv.
Ignoto
poli

logas. Knygyno viršininkas iŠ- iškelti eikštėn, pastebiama, kari
jiems laisvamanybės nesąs pama
biamieji, imatės sau rolę kunigų
dol., daugiau negu už pusę mili
Liepos m. 1893 met. laikuose
tika? Pasak “Vien. Liet.” jisai
reiškęs lietuviams užuojautą ir retos iš jų pasiekia visuomenės
tuotas. Tai ketvirtoji melagy
mokytojų ir perspėtojų, jeigu pri- vieton bažnytinės demokratijos jono dolerių. Tuos pinigus su bado ir bedarbės atvykau pa
pataręs nurodyti tinkamą tai vie ausis.
stė. Susivienijimo vadai stengia
Taip, ten kenčiama ir
kaišiojate jiems blogus jų dar
įvedė kietą despotiją, net oligar neša 4800 augusiųjų mūsų para skolintais pinigais Amerikon, tu tai lietuvį, kuris mokėtų rusų ir laukiama geresnės gadynės, •
si kliudyti tikėjimą ir griauti
bus, tai darykite tai aiškiai, nie
pijos žmonių. Kiekvienam iš jų rėdamas $5.00 kišenėje. Senie lenkų kalbas. Vietos lietuviams
chiją”; “Žmonija Loyolą kriti
Bažnyčią (žinoma ne mūrus, nes
priekyje tik tamsa, vien tamsa.
ko neslėpdami: kur ir kuomet tai
kuoja ne kaipo ypatą, bet kaipo puola metams 105 doleriai. Vie ji amerikonai ir darbininkai mie reikėtų tuo reikalu greitai pasi Liūdnai Jeigu viena kūno da
neturi tiek fiziškų pajėgų; tiesa,
buvo, ką gerbiamieji prikaišio- politikierių, kuris pamynė žmo nai gi šeimynai, kurioje yra vy stuose nežinojo kas daryti, nes rūpinti, nes juk tai gyvas reika
Scrantono bažnyčia buvo mėgina
lis ima džiūti, — gresia pavojas
ras, moteriškė ir du burdingieriu, jokio darbo nebuvo. Fabrikų lan las.
jate? Jeigu faktas pasirodys tei nių numylėtą demokratiją”.
Kitų miestų knygynuose ir kitoms dalims, o net ir visam
ma kaž kėno išsprogdinti dinami
pripuola kasmet mokesnio į sa gai buvo užkalinėti lentomis ir kur yra liet. knygynų taip-pat
singas, lai visuomenės balsas pa
Savo “politiką” šv. Ignotas iš
tu, bet ttCi, tur-but ne Susivieniji
ir kad pavelysi iš gy
liūnus 420 dolerių.
didelėmis
raidėmis
parašyta: reikėtų pasirūpinti tam darbui kūnui,
smerkia
blogą
darbą
kad
ir
ku

reiškė obalsyje, kurs tebėra ir
mo vadų darbas). Garbinimas
dyti
ir
inleisti
kraują visur toKiek teko girdėti, panašiai de “No employers wanted”.
nigo. Dabargi, kuomet kalbama ir šiandieną visų jėzuitų obalsiu:
tinkamiems lietuviams
užimti
laisvamaniško veikimo velionio
kėti-gali nustoti tūlų narių val
Pamislyk jei darbininkas ir vietą.
tik apskritai, visa tai išrodo tik ‘Omnia ad majorem Dei gloriam* dasi ir kitose Chicagos parapijo
Tūluose miestų knygy dymo. Pasirūpinkime ir mes lai
Dembskio, straipsniai “Tėvynė
se. Turiu dar žinių iš Pennsyl- amatninkas, kurie anglišką kalbą nuose jau kelinti metai laikomos
je” apie materijos amžinumą ir paprastu šmeižtu, daugiau — nie (Viskas didesnei Dievo garbei).
vanijos.
Tokioje New Philadel- vartoja ir sąlygas Amerikos gyve lietuviškos knygos, tečiau jomis ku atkreipti atydą į Lietuvos Ry
Pav. Chicagoje, Philadel Savo gyvenimu uoliu darbu Die
redaktoriams tiems straipsniams ko.
tas ir juos bendrai
gaivinkisa.
phijoje yra 300 lietuvių šeimynų, nimo pažinojo — valkiojos be
kulusi žmones
naudojasi nedidelis lietuvių skai Pritarkime tad Kairiūkščių sa
pritarimas. “Tėvynės” ragini phijoj, policija
vo garbės praplatinimui šv. Ig
užlaikančių 30 saliūnų. Taigi 10 darbo — tai ką aš turėjau dary čius: tūli nedrįsta prie anglo eiti
bažnyčioje, turbūt paraginta ku
mas nesteigti lietuviams katali
notas puikiausiai tą obalsį patvir
šeimynų
išlaiko vieną saliūną, ti būdamas “frinorius”, be ama kiti nesusišneka, taip ir lieka manynui!, kuriam invykus Rytą
nigų. Baisus daiktas, net plau
tino. Jeigu jis kovojo už prin
kiškų parapijų pakankamai, ro
kurs ten daro apie 5000 dol apy to rankose, be šios šalies kalbos, neišnaudotas vienas didžiųjų ap švietimo draugija “Rytas” sakai ant galvos stojasi. Bet kada,
dos, tai prirodo.
cipą paklusnumo Bažnyčiai ti
lauks didelės paramos. Ir suaba
delko, kaip tas atsitiko? Philadelvartos, arba visi krūvoj 150 tuk be pažįstamos dūšios be priete- švietos šaltiniu. Yra dar daug
kėjimo ir doros dalykuose, tai
5) Kunigai, kad ir dirbę kartu
vienur,
tai kitur rytų padangėje
stančių. Vienai šeimynai ir ten liaus, be patarėjo. Malonėk įsto tokių miestelių, kuriuose lie
phijoj Radzevičius mūrijęs baž
juk čia kaip tik ir yra tokia sri
fl. L. A. organizacijoje, tečiau,
mokykla, kuri išauklės ne viešą,
nyčią, ją nuolat lankęs, tvėręs tis, kurion demokratijos niekaip pripuola 4 suaugę žmonės. Tai ti mano pėdosna ir perristatyk tuvių, nors ir nemažas skaičius,
“gyvenimo veikimo, laisvesnės
ne
dešimtį lygios A. a. Marijonai
tvorą
aplink šveBtorių, o kai neįvesi. Jeigu už to principo gi 40 suaugusių galvų išlaiko 1 šią baisią šmėklą skurdo ir ba bet knygynuose knygų nelaiko
Girsiutei
dvasios darbininkus. Jie
dvasios visuomet neapkentė. Tai
saliūną ir suneša į jį kasmet do, rytojaus sulaukus, nes iŠ $5.00 Paprašius, atsakoma, kad kitų
nnmiręs, nebuvęs priimtas ant
gynimą smerkti šv. Ignotą, tai
penktoji melagystė. Tarpe kuni
5000 dolerių. Kiekvienai galvai dolerių tik $1.00 doleris belikęs miestų lietuviai mažai jas teskai savo pastangomis atgaivįs Ryto*
kapinių. Ir vėl baistfmas. Bet ko
turėsime pasmerkti lygiai ir vi
gų, veikusiųjų nuo senovės Susi
išmokys gerbti ar
dėl taip atsitiko? Jei Strimaitis
metinio mokesnio galiūnui išeina buvo į savaitę laiko — o jei to. čia gana plati dirva mūsų o kaimynus
sus dvasios ir doros genijus, —
vienijime buvo ir šviesių, ir veik
skaityties
su
skriaudžiama Sė
125 doleriai.
(Parapijos kason dar pridėsime tųjų laiku prieti apšviestesniesiems
tų pakištų faktų nepaaiškįg pla
pasidarbuoti
šv. Pranciškus, iv. Dominikos, šv.
lių žmonių, tik, žinoma, veikimą
tuvių tauta.
lietuvių t. y. karė savųjų naudai.
čiau, gal tai padarys vietiniai
inplaukia apie 3000 dol. per me kius tarp
Uždyką dirbti
Bernardus ir kitus, kurie tą pa
ir laisvę galėjo jie truputį ki
tus, arba po 2V2 dolerio nuo gal “Sliuptarnių” su “kryžiokais”, nereiktų—miestas apmoka kitus
žmonės, gerai visa žinantieji. Gal
tį principą vykdė gyveniman.
toniškai suprasti, negu dabartiTAUTOS VILIĄVA.
vos).
tai galima lengvai
įsivaidinti, darbininkus, apmokėtų ir lietu
jie išaiškįs taip-pat, kiek sukurė
Ka-d jie visi į savo brolijas įvedė
nieji tautiškojo susivienijimo /a
Pastaraisiais
laikais pradėta rBMahanoy City, ant 600-700 lie kaip lengva buvo gyventi. Tai vius. Jei miestas laiko kitų tau
mūsų bažnyčias ir katalikystę
tarp kitų ir paklusnumo reikavidai.
ti
klausimas
apie
Tautos Vėlia
tuviškų šeimynų pripuola 84 lie va tau — darbo neturi, pinigai tų žmones, kurie patarnauja sa
aukos ir darbas Strimaičių, Ra
mą,
tai
lengvai
yra
suprantama,
6) Brolis Purenąs (ar senai dzevičių ir kitų.
tuviški saliūnai. Taigi ten 8 šei baigiasi, o čia dar ir kailį išper viesiems, kodėl negalėtų laikyti vą, bet visas dalykas likišioHri
kodėl jie tai padarė.
Viena
susibroliavo? Red.) persekiojąs
mynos išlaiko 1 saliūną. Kiek-, tą gali tnrėti, o jei dar pridėsi lietuvio, kuris mokėdamas kelias dar tebestovi supainiotas. Mi
Mums betgi atrodo, kad toks
paklusnumas tai krikščionių
tautiškąjį
susivienijimą.
Tai didelis bažnyčių prietetis Strimai
vienam suaugusiam metinio mo prie to visa, kad kūniškas mano kalbas, kas pas lietuvius nenau- sų mokslo vyrams šiame atvėjt
šeštoji melagystė. Tam, turbūt tis, tiek pristatęs bažnyčių lyg dorybė, antra gerai organizuota kesnio į saliūnus pripuola 161 do sudėjimas yra silpnas ir nežymus,
jiena, patarnautų
saviesiems ir je palieka išrišti uždnotis, ir sku
nei galvoj nebuvo persekioti tą pritaria neprignlmingajam, lyg draugija negali apsieiti be pa leris. Mount Carmelyje 350 šei nes tik 6 pėdų ir 5 colių ir am
bėti dėl svarbių priežasčių. Ir
svetimiems geriau neg vieną kal
klusnumo. Juk ir masonai sa
organizaciją. Visa “Draugo” re
mynų išlaikė 28 saliūnus, taigi žiaus 19 metų, tai kokia gi buvo bą kalbantis anglas ar kitas ame štai delko: Būdami dirbėjai pa
pasmerkia katalikų pastangas at
dakcija linki tautiškajam susivie siimti iš neprigutmingųjų jų pa- vo įstatuose turi, rodos, paklus vienam galiūnui duoda išlaikymą proga iškilti augštyn?!..
našių
darbų
per
10 melą
rikietis.
nijimui pasisekimo, tik... saviš veržtas savo bažnyčias (kaip tai numą.
ypač
paskutiniais
laikais
gauna
Taip kūniškai netvirtas, bet
13 šeimynų. Ant 1400 suaugu
Norkaus ir savęs
pateisini
me
daug
užsakymų
padaryti
Taakių tarpe, neturint pretensijog buvo Scrantone) ir aiškiai prita
pasidėkavojant mano
sių galvų pripuola to mokesnio dvasioje,
‘Vien. Liet.” praneša, kad
mui
“
Vien.
Liet.
”
priveda
ke

į katalikus.
140 tūkstančių, arba kiekvienai Tėvams t ingijau tvirtybę ir iš New Yorke žada išeiti naujas tos Vėliavą, bemaž kiekvieno ap
ria tautiškų kapinių idėjai. Kad
Veidmainysčių gi A. B. Stri visa tai paremti, motyvuoti. Stri lius tamsius faktus iŠ istorijos, galvai lygiai po 100 dolerių.
tvermę ir tas mane išgelbėjo. Į didelis dienraštis “Day” (Die sakymo projektas buvo skirtin
kur jėzuitai intariami (dar klau
maitis šių d&sileido:
Taigi nei kiek neperdėsime sa pusantros savaitės po pribuvimo na), kuris būsiąs skiriamas sve gas kas link spalvų ir t.t. Mea
maitis piešia vaizdelį: kunigas
simas,
kiek
teisingai)
kaltinin

1) Jisai Aimanuoja, kodėl ku išeina ant mišių, numeta arnotą ir
kydami, kad, apskritai imant, Amerikon gavau darbo farmoje: timtaučiams. Ten būsią kai-ku- patįs gerai nežinodami apie Vėlia
nigai ligšiol nesirūpinę žmonių eink per bažnyčią kolektuodamas. kais. Jeigu atskiri tos brolijos kiekvienam
suaugusiam
mūsų valgis guolis tvarte su banda ir rios žinios ir straipsniai greta vas patarėme laukti ligi tasai
šio gyvenimo reikalais, jeigu jie Isitėmijęs, kiek kas davė, lipa | nariai ir prasikalėdavo,
jeigu______
ateiviui pripuola ________
sumokėti____
mė $5.00 mėnesiui algos. Išdirbau angliško teksto, spausdinami ir reikalas nebus išrištas per kokį
tariąsis esą žmonių vadovais. Tai sakyklą ir piršta parodo tuos, kartais net ir popiežiai rodydavo-1 tūrio mokesnio alkolio pramo- 3 mėnesius ir susidėjęs $15.00 iš
nors susivažiavimą.
Bet tokia
kitomis ateivių kalbomis. Leidė
si Jiems priešingi, tai to negalima1 nei nemažiau, kaip $100.00 Ži- važiavau į kietų anglių kasy- jai teiravosi ir apie lietuvius ar patarimai ar atsakymai neriamamet buvo pasekmingi. Kiti ėjo i
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Gegužė* (May) 86, 1914.

ušoajiyniai* pa* žydelį ir jau po
trumpam laikui
džiaugėsi su
“vėliava”, žodžiu, įvairios draugijo. taisosi savotišką vėliavą, ku
rią laiko už tautos Vėliavą. Bet
jeigu tokios draugijos surengę
bendrą iškilmę suneštą savo vė
liavas, tik jau pasirodytą gra*
ži šluota, ir prastai perstatytą
mūsą tautą svetimtaučių akyse.
Tai klaidingas darbas, nes kaip
viriui minėjau, draugystė* norė
damos pagerbti savo Tautą tai.
■sei netikusias vėliavas.
P. V. Strogio iškeltas sumangrmas, apdirbti Tautos Vėliavos
projektą — vertas pagyrimo, nes
je nuomonė sujudins gyviau mū
są anovuB ir mokslo vyrus šituo
klausimu pasirūpinti.
Tautos Vėliava būtą gal leng
viausia
sutvarkyti
Vilniaus
Mokslo ir Dailės draugijoms, ją
ją nusprendimo turėtą visi laiky
ties. Vienok, pageidaujama, kad
ji būtą ne raudona, ypatingai čia
Amerikoje, nes tūli skaitytą už

socijalistišką.

. M. A' Norkūnas.
•1 '

t

AK REIKALINGAS MUMS
•
DIENRAŠTIS.
“Tėvynėje’ buvo nesykį mini
ma apie dienraščio leidimą, toeiau beteko man skaityti ten platesnią išrodymą, delko dienraštis
mums reikalingas. Pamėgįsiu iš
reikšti tame dalyke savo nuo
monę. Dienraštis būtą reikalin
ga. ir naudingas pirmučiausiai
mūsą jaunimui. Jis galėtą nuo
lat kelti jaunimo širdis prie do
res, prie katalikiškai-tautiskos
kultūros ir pažangos. Drauguaj
dingusius tautybei ir kataliky
bei dienraštis kalbintą kasdie
ną į
ausį.
Patuštėtą
bi*
lijardai, galiūnai, pranyktą kamriavimai, kuriuose žlunga jau
nuomenė ir leidžia ant nieko
brangą laiką. Ir ne tik laiką vel
tui praleidžia, bet dažnai sunkiai
uždirbtus paskutinius centus. Jei
gu būtą dienraštis, tai jisai ne
vieną iš tą paklydėlių pritrauk
tą, užinteresuotą naujomis žinto
mis, dorais straipsniais, ku-.'ie ža
dintą jį iš miego kasdieną, taip
kad rytmetį esti žadinami iš
miegojusieji kūdikiai.
Bet ir visiems Amerikos liėtuviams dienraštis būtą labai pa.
geidaujamas. Čia turime gražaus
liuko kasdieną, nes nors ir 10 va
landą dirbant vis dėlto lieka dar
-valanda-kita liuoso laiko. Ir la
bai svarbu, kad tas valandšs ga
lima būtą naudingai praleisti.
Dabar gi sulaukia žmogus savait
raščio, pasidžiaugia pasiskaito,
aut rytojaus — ir nebeturi kas
daryti. O čio kazirai ir saliūnai
laukia ir vilioja kasdieną.
Ar negalėtą dienraščio leisti
“Draugo” bendrovė, šviečianti
mus savo laikraščiu mums pa
geidaujamojo, t. y. tautišku ka
talikiškoje dvasioje? “Draugas”
juk įemiasi didžiausiomis lietu
vių organisaujomis Arą nkoįų
taigi “Draugui” — dienraščiui
be abejonės netruktų nei skaityto
ją, nei platintojų, nei bendradar

Kiekviena
kuopa ar draugija
prigulinti prie Susivienijimo, tu
ri teisę surašius pasiųsti seiman
įnešimus per savo delegatą, arba
jei nesiunčia delegato, tai laiš
ku, bet toki įnešimai privalo bū
ti paliudyti kuopos ar draugijos
viršininką parašais ir antspau
de.
Delegatai pribuvę seiman
būtinai, privalo turėti su savim,
savo kuopą ar draugiją manda
tus, am parašais valdybos ir antspaudomia.
V. Lapinskas.
S. L. R. K. A. prea

i) Išmokėjimą pašalpos narys
negali kitaip gauti, kaip tik atei
nantį pirmutinį bertainį metą,
po savo ligai, ne tą kuriame ber
tainyje serga. (Pastaba: delei to,
kad nebūtų keblu centre su išmo
kėjimais ir apyskaita.)
k) Narys neužsimokėjęs paskir
tosios duoklės, reguleriškai, ne
gauna pašalpos ligoje. (Tai yra:
jei mokestis lieka užvilkta viršiaus kaip 3 mėnesius 1 bertainis
metą).
1} Bet, jei kuris narys būtą su

spenduotas ir pomirtiniame skyB. L. R. K. A. reikalai.
riūję, t. y. jeigu jis yra neteiaėLaukęs ilgą laiką, gavau iki tas S-mo narys, taip-pat negau
valią vėjo nuo kai-kurią narią, na nei pašalpos iš pašalpinio sky
kad neekuhinu prirengti pašalpi- riaus, nors jąme būtą atsiteisęs.
3) a. Sumokėtieji pašalpiniai
nio skyriaus projektą. Dalykas
tame, kad vis laukiau, gerbia pinigai turi būt kas bertainis nu
mąją korespondentą, kurie rū siunčiami į centro - iždą, tą patį
pinosi labai Susiv. gerove, ar ne kur pomirtinė mokama, tik pa
pasiūlys gerą sumanymą tvar žymint atskirą atskaitą pašalpi
kyme pašalpinio skyriaus.
nio skyriaus.
Balandžio 19 d. buvo sukvies
b) Kuopos viršininko pripildy
tas pasitarimas narią iš aplinki tą blanką apie nario ligą, nario
nių kuopą, nieko svarbesnio ne vardą, pavardę, gyvenimo vietą,
nutarta ir mano užmetimai prieš miestą, ir kuopą, su gydytojo ir
įvedimą, pašalpinio skyriaus, li kunigo parašais, taip-pat ir savo
ko taip, ka|p nepalytėti, arba^ parašu (ir parašu kas pinigus
į juos visuomenė neatsižiūrėjo priims) ir kuopos antspauda, pri
— vien
tik
buvo
kai-ku sius centro iždininkui. Centro iž
rių asmenų, ar kuopą pasaky dininkas
prisius dalį blankos
ta, ar paraginta kad “Rei centro sekretoriui, — sekretorius
kia pašalpinį skyrių į S-mą įves užrašys kam ir kiek, ir už kiek
ti”. — “Būtą labai gerai S-me laiko išmokėta, ir kitą dalį blan
pašalpinis skyrius”. — ir dau- kos pasiųs priėmėjui
pinigą.
giau tiems panašių pageidavimą. Centro iždininkas siązdamas blan
Vienok būdamas toje komisi ką sekretoriui, pasiunčia sykiu
joje, ingaliotas seimo ir centro ir prigulinčią pašalpinę nariui
viršaičių, neturiu teisės atsisaky
(Pastaba: Blankos daromos iš
ti; nuo to darbo, taigi kiek su trijų dalią, taip, kad visos trįs
gebėjau sumanyti pašalpinio sky turėtą aiškų nurodymą, kam,
riau* tvarkyme projektą — čia; kiek ir ui kiek. mokama. Kaip
paduodu. Del stokos vietos, ir mačiau, ją didelių nereikia, tik
laiko, nerašau, iš kur ką esu. jos kiekviena dalis ateiplėšia, ir
rriianufrr. tik nurodau, kad prie. pasitieks kopijos: pas centre ifc
to
romiausi įstatais pa= dininką, sekretorių ir pu. priė
sretimtautišką dg*ttg*i9 mė# pinigą. Kuri didis tieka
kaip tai; vokiečių, lenką, rusiną,
pas iždininką, ant jos yra visi
italą, airių ir amerikoną. Ėmiau
parašai ir vardas nario priėmėjo,
į* ją, ką jie (uri geresnio. Q
kuopos numeris, ir kiek priėmė
29- seimas juos priims^ ar atmes>
pašalpos, ir už kiek laiko. — O
pataisys, patobulins; pridės kaaj
kuri sugrįžta pas narį priėmėją:
bus mano pamiršta, išbrauks kas
ženklas išmokėjimo,, kada ir kiek
bas mano netvarkoje inbrukta.
ir sekretoriaus parašas).
Štai projektas :
4) Knygą vedimas maž būtą
1) a) Narys- gali įstoti į pašalgerai kol kas prie oentratinio se
pįnį skyrių nuo 16 metą. am
kretoriaus
palaikius, ir prie to
žiaus iki 45 m. Turi būti sveipaties iždininko, maž primokė
b) Tur turėti nuo savo gydyto jus- atskirai kiek. už tą darbą, iš
jo paliudijimą, (kilus skundui pašalpinio skyriaus.
5) Šis projektas sudėstytas tik
apie nario sveikatą, jį peržiūri,
kvočia, centralinis S. L. R. K. vien dėl vyriškos lyties.
Moteriškasis pašalpinis skyrius
A. gydytojas ir jis sprendžia,

darbu

ar gal prigulėti, ar ne į pašalpi labai nelengvas įsteigti, kadangi
nį skyrių. Tas viskas turi būti keblu surasti jo ribas. Yra ir
nario lėšomis; ir jei narys pasi pas kitataučius moterų susišelpirodytą sumelavęs, ir apgaviugai mo draugiją, pav. lenką ir rusiną
norįs įsiskverbti į pašalpinį sky draugijos, kuriose esti tik iki
rių, tampa visai išbrauktu iš pa tol, kol neišteka; tekant už vy
šalpinio skyriaus, be jokio su ro skiriama dovana, bet ištekėgrąžinimo ką jis būtą įmokėjęs jusį nustoja visą tiesą susišelpiį tam paskirtą iždą.
mo draugijoje, ir skaitosi tik
c) Įstojimo į pašalpinį skyrių tai pagarbos narė. Yra kelios pa
mokama: — nuo 16 metą iki našios viena kitai vokiečių mo
25 — $1.00, — nuo 25 iki 30 — terų draugijos, kurių tikslas yra
$2.00 — nuo 30 iki 35 m. — $3.00, tik rūpinties ir šelpti moteris pa_ nuo 35 iki 40 m. — $4.00 ir nuo lage. Yra vėl daug kitą drau
40 iki 45 m. — $5.00. (Metus rei giją, kuriose ir moteris ir vyrai
kia nurodyti nekitaip, kaip tik turi lygias teises pašalpos rei
bių.
pristatant
savo gimimo metrikus). kale. Taigi panorėjus gerbiamie
Taigi, gerbiamieji “Draugo”!
2) a. Narys moka 50c. kas siems nariams, tą įvesti į S-mą,
skaitytojai, jeigu mums rūpi ko- i
mėnuo, arba iš kalno į kuopos rodos lengviausia būtą priimti ir
voti su mūsų brolių dvasios nusuiždą, ir kuopos iždininkas kas ber- moteris lygiomis teisėmis, išsky
aimu ir ištvirkimu, jeigu mes
tainis, tą mokesnį atsiunčia į cen rus tik moteris pala ges.
prijaučiame “Draugo” idėjoms
6) Daug turiu patarimą, kad
tro iždą.
— padarykime “Draugą” dien
b) Kuopos iždininkas sudeda paskirstyti pašalpinį skyrių pa
raščiu, o nauda mūsą visuomenei
kauciją į centro iždą, pagal vertę gal nelygumo darbų, tai yra: ku
bus milžiniška.
„ .F. J. Šlapelis.
narią, nuo $50.00 iki $300.00.
rie dirba pavojingesnius darbus,,
Bod. prierašas. Dedame šitą
c) Narys išbuvęs pašalpiniame ir dažniau susižeidžia, kad tie
straipsnį nedėlto, kad manytu
skyriuje 6 mėnesius ir reguleriš mokėtą brangesnę mėnesinę, bet,
me ištikrųjų leisti dienraštį, bet
kai užsimokėjęs duoklę, susirgęs rodos, tai labai sunku sutvarky
dėlto, kad paraginus tuos mūsą
gpašalpos už kiekvieną sa ti: juk kiekvienas girsis, kad jo
(trinamuosius didžturčius — biz.
vaitę ligos $7.00 ir jeigu liga darbas nepavojingas. — Juk ir
■torius, galinčiu* dienraštį lei■ti ir net žadėjusius tai padaryti, tęsiasi daugiau, negu savaitę, girtuoklis, kad svyruodama* ei
daugiau dienų, gauna prigailin- na, paklausk jo, ar jau jis girtas,,
bet kažin kodėl taip toli atide
sakys kad ne. — Taip lygiai ir
dančius savo pažadėjimą išpildy. čią dalį už dieną.
d) Sergąs viršminėtą mokesnį čia. Verčiau teesti lygus visiem*
gauna, tik jei sirgtą toje pa mokesnis. Daugelį įstatą peržiū
čioje ligoje iki pusei metą. Po rėjęs, niekur neradau skirstant
pusei metą, kitą pusę metą, tik mokesnį pagal darbo rąšių.
gauna pusę pirmutinės, mokesaies.
Nepaduoda čia pilnos formos
O po metą Įsako, jau negauna j
įstatą, manau, seime* tai. sutvar
BEIMASl
SRIMA81
nieko, (bet nariui nieko nekliu kys, ištaisys pridės kae dar pa
XXIX Seimas
Susivienijimo
mirštas, ar išbrauks kas negera.
Lietuvių Rymo-Kataliką Ameriko do gauti pomirtinę).
e) Nary* negali gauti pašalpos,
Tegul gerbiamieji nariai ne
je įvyks 2, 3, ir 4 dienas birželio,
jei
jis
pats
susižeistą,
arba
per
1914 m., \Vaterbury, Conn.
mano, kad. aš tai dariau iš prie
Pagal konstitucijos
tiesas, savo neatbolumą užsikrėstą ko vartos, asba nenorėdamas, ne.
kiekviena kuopa ar draugija gali kia liga, arbfc jeigu jam liga at Aš tyčia pats sau tuos užmeti
fdąati po vieną
delegatą nuo sirastą per girtybę.
mus padariau, kadaise rašyda
g) Narys sergantis tur turėti
kiekvieno 50 pilną narią. Kuo
mas į “Draugą”, maniau sulauk
pos ar draugijos, kurią skaičius paliūdijimą gydytojo, ir kunigo. sią* apsčiai kritiką, bet netaip
narių žemiau 50 gali siųsti dele Jie turi būt pasirašę ant tam tik išėjo. Mane tik barė, kad nevei
gatą jei turi nemažiau dvidešim rą atspaustų blanką, kurias turės į kiu, bet padėti, patarti nieke nei
ties pilną narią. Mažesnės kuo kuopos viršininkas, kuris pripil žodelio nepatarė, kaip būtą gepa* ar draugijos, neturinčios nei dęs apie ligonį narį, jo laiko ligą, gisu, ir mano užmetimą negvil
po 20 narią gali susidėję siųsti patvirtįs savo parašu ir kuopos deno. (Čia prikišama, ne vieši tei
delegatą jei tįk atstovaus ne antspauda, ir atsiųs centro pa singai. Buvo ir patarimą ir klau
mažiau dvidešimts pilną narią. skirtajam viršaičiui.
simo gvildenimą, tik nebuvo- pa
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duodama visiškai gatavą projektą, nes juk tam projektui buvo
išrinkta komisija. Ką gi ji būtą
veikusi, jeigu jos visą darbą kas
kitas būtą atlikęs? “Dr.” Red.)
Argi iš delno kasi; Ar gi ir eiti
akiu plotu nepatyrus aiškiau kur
eiti. Visi tik sakė, kad labai bū
tą gerai pašalpinis skyrius, tik
reikia padaryti gerą pieną. O tą
patarimą, tai net pilvas gurgu
liuoja beklausant.—Kas galva, tai
protas. — Kas spėka, tai imty
nės. Norint ką geriau patirti,
labai sunkiai darbas atsiėjo, kol
gavau pasižiūrėti kitą įstatą, už
kitas turėjau net kauciją pasta
tyti ir paslaptyje užlaikyti. Te
čiau čia turiu pasakyti, kad nekažinką ir ten radau naudinga.
Pasirodo, kad lietuviai nėra dar
paskutiniai pažangoje šiame pa
saulyje.
Tiek to viso. Tiek šiuo atveju
tegaliu gerb. Susiv. L. R. Kata
liką patarnauti įvedime pašalpi
nio skyriaus.
Ingaliotos komisijos 28 seime,

Juozas Kovas,
21 Congress avė.
AVaterbury Conn.

85 kuopa S. L. R. K. A.
Susir. 17 d. geg. štai ką nutarė:
1. Del čarterio įregistravimo:
kuopa šiam sumanymui balsą di
džiuma pritaria (už23, prieš 3).
Tai įvykinti geriausiai bus, jei
seimas paskir* komisijas kiekvie
noj valstijoj, nes tada bus gali
ma ištirti, kaip geriąus toj val
stijoj užregistruoti.
2) Del apsaugos mokesnių sutvariųpmo: šiam sumanymui kuo
pa pritaria balsą didžiuma (už
21, prieš 3, atsisakė išreikšti safb nuomonę 2) Tai atliks ta pa
ti komisija, kuri bus paskirta
čarterio užregistravimui. Geriąus
būtą, jei tiems nariams, kurie da
bar priguli, palikti mokesnius po
senovei, o naujiems pristojant
mokesnis būtą, pagal metus.
3. Del pašalpos skyriaus: kuo
pa šiam sumanymui pritaria vien
balsiai. Būtą gerai, kad pašal
pa ligoj būtą 3-ją skyrių taip:
mokantis 15c. į mėnesį gautų li
goje $3.00 savaitėje, 25c. —
$5.00, 35c. į mėnesį — $7.00 sa
vaitėj. Už pirmą savaitę ligos
nemokėti, motėrims po kūdikiu
už 2 savaiti nemokėti.
1. Beto Susiv. L. R. K. A. 85
kuopa dėl geresnių reformą su
sivienijimui nutarė:
a) Del organo: Orgąnas, turi
būti nariams priverstinas, taip,
kad kiekvienoje šeimynoje rastų
si organas.
b) Organas negali būti bran
gesnis per 50c. Jeigu “Draugas
neleis toliaus už tą pačią mokes
nį, tai turi būti išrinktas už
organą “Katalikas , bet ne
brangiau, kaip tik 50c. nuo nario
(O kas būti? jeigu nei “Draugas”
nei “Katalikas” nenorėtą būti
organu už 50c. Reikėjo kuopai
ir apie tai pagalvoti, nes tai ga
li atsitikti.
Gal kuopa mano,
kad susivienijimui visuomet bus
reikalingi šelpėjai, ar tai bus
“Draugo’^ bendrovė, ar p. Tananevičius ar kas kitas. Jeigugi ieškoti pigiausio organo, tai
“Šakė” beabejonės pigiausia pa
tarnautą. Red.)
c) Organas privalo daugiaus
rūpinties S. L. R. K. A., ne taip
kaip lig šioliai kad buvo: beveik
per metus iš savo pusės nieko
neparašydavo, o tik organo var
dą nešioja. (Matyti, kuopęs na
riai neskaito to organo, jeigu to
kį nutarimą daro. Kas skaito
organą, tas žino, kad šiemet ja
me plačiai ir gyvai susivienijimo
reikalai buvo svarstomi. Pata
riame kuopai uoliau sekti “Drau
gu.” susivienijimo reikalą sky
rių, kad paskui nestatyti savęs ant
juoko darant perdaug jau kei
stos nutarimu*. Red.).
2) Centralinis sekretorius, gali
gauti algos $175X10 į menesį, bot
jan tad* neprivalo užsiimti, ki

tokio darbo, o darbuoties vien
tik susivienijimo labui.
3) Rinkti cetoratišką vyriausy
bę visą narių balsavimu, o ne
vien tik seime, visi nariai, kiek
vienos kuopos privalo balsuoti
išpildant tam tinkamas blankas.

Juo*. J. Palėks*,
pirmininkas.
Seims* jau pašonėje; būsimam
seimui visoki įnešimai piliąsi or
gane, kaip grybai po lietaus. Ai
ir gi norėčiau savo senai užma
nyta įnešimą atkartoti: apie įstei-

girną prieglaudos namą. Daugelį
kartą jau rašiau gana plačiai
apie šitą naudingą įstaigą; bet
seimuose vis atidedama ant to
liaus. Rodosi, kad mums prie
glaudos namai, nereikalingi bū

tą.
Bet pažiūrėkim gerbiamieji į
savo brolius, netekusius ranką,
koją, akių, o labiausiai turėtume
atkreipti savo atydą į mūsą naš
laičius vaikelius, kurie žūsta ban
gose svetimtaučių.
Aukaujam
tūkstančius dolerių į Lietuvą, o
apie save nei sapne nesapnuoja,
me. Man rodos, tie marškiniai
yra mielesni, kurie arčiaus mūsų
kūno. Taip ir tautiški reikalai
turėtą būti pirma aprūpinti to
je šalyje, kur mes gyvename.

PEOPLES

STA TE BANK
47ta ir Ashland Avė.
CHICAGO,
Padėk b*vo sunkiai, uždirbtą dolerį į 8eniaua*4,
Didžiausį ir Tvirčiau*) Banką į vakarus koa,
ty Stock Yord ’ų, kuri yra po globa Illinois Valstijos**
Kapitalas ir surpjus 600(000.00 Visas turtas 5,40*^t
000.00. Čia yr* laikomi Suvienytą Valstiją in.
Chicagos miesto pinigai. Patogiausia ir saa-ss
giausia vieta lietuviams laikyti savo pinigus.
Parduoda Sifkortes ant ekspresinią ir pačtavą»,
S laivą ant visą liniją ir parūpina nuo Kusijoat
konsulio pa&portus. Priima tąupinimui pingum
nuo vieno dolerio iki didžiausią sumą ir moka už juos 3 nuošimtį!metams. Ižrandavoja apsaugotas nuo ugnies ir vagią skrynutes į>
kurias galima dėti pinigus, dokumentus ir kitus svarbius daiktus.)
Kaitnoja tik $2.50 metams. Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visas dalis-,
svieto greitai, pigiai ir saugiai. Maino pinigus ant rublįą, markįą įr-t
ant visą kitą viežpatyičią pagal bankavus kursus. Siąskite į Lietuvą
pinigus per TELEGRAMĄ. Jeigu norite kad jūsą pinigai būtą į
porą dieną priimti, tai pasiąsk per TELEGRAMĄ. Kaštuos tik $1.50
ui pirmą sykį. Kitf sykiai, jeigu siąsite tai pačiai ypatai, kaštuos.*
tik 60 centą nežiūrint kokią sumą siunti.
Skolina pinigus pirkimui ir statymui namu Cbjeagos mjeste-

Taigi broliai katalikai subruskime prie darbo, ir pirmiausiai
įsteigkim prieglaudos namus, ku
rie mums būtinai reikalingi. Kai
kurie manys: iš kur mes galime
gauti tiek pinigą, juk mes prie
glaudos namą nepastatysime už
($1000) tūkstantį? Mano nuomo
ne, kas nori šunelį mušt, tai ir
lazdą gauna.
Taip ir mes no
rėdami turėti prieglaudos namus,
surastume ir pinigą. Sakysime,
Perka ir parduoda namus ir lotus.
Patarimus suteikia dyka u
Sus-mas, turėdamas $35,000, galė
Kreipkities per laiškus.
tą paaukauti mažiausiai $5000
dol.. Paskui seimas galėtą uždėti
kiekvienam nariui extra mokesnį
savo akis. Mūsą broliai, netekę veiklumas kūno ir proto, — pa-,
mažiausiai po 50c., kurią susi
[-ranką koją valkiojasi ir mal laima, — gerovė ir t.t. Iš
dėtą $3,500.00. Taigi turėtume
dauja sau kąsnio duonos, o mes grūdo yra
salyklas, — svak
$8,500.00.
Prie tam kiekviena
į juos neatsižiūrim.
ginantis
gėrimas,
— išpurtink
parapija galėtą padaryti rinklia
Taigi broliai nors kartą susi- mas
ir
neveiklumas
raums*
vą nors sykį metuose, taip-pat
praskim ir steigkim prieglaudos ną ir proto, — žemyn puolimas^:
draugijos galėtą -prisidėti, nes
namus.
Jeigu mes nupirktam — prakeikimas, — amžinas va«e
eionais visuomenės darbas. Da
už $10.000 farmą, tai beabejonės gas ir belaikinė mirtis.
bar mūsų pinigais naudojasi žy
mūsą visi našlaičiai ir susižeidėDabar paimkime tuos pačius
dai, nemanykim, kad mūsą pi
tiai,
ir
seneliai
užtektinai
turė

nigai sudėti bankose pelėja. Juos-}
daiktus kaip tai: orą, vandenį,
tą sau vietos, ir mums dėkuotą. maistą, darbą, miegą ir pasitinki*
sunaudoja svetimtaučiai pirkimui
Aš kaipo užmanytoj as šito da- minimą iš atžvilgio donos, tikslu--,
namų, farmų ir kitokią įstaigą, o
1 lyko aukoju $3.00 dolerį prie mo, tobulumo ir tt.
mes daugiaus nieko nežinom, tik
glaudos* namams. Kas daugiaus?
Oras: kvėpuok tyrą orą.— bū
būti vergais kitą.
Jeigu būsimas seimas nutars, tai si linksmas, sveikas, smaguą vei
Numiršta tėvai, ją vaikus pa pinigus galėsim leisti Sus-mo kaklus ir tas kas kitą asmenį orais*,
ima miestą prieglaudos, tuos sinikui.
ir pykins, nieko nekenks- tam*)
Lietuvos žiedus nuskina Ameri
Jonas M. Vieraitis,
kurs kvėpuoja tyru oru (velyti*,
konai, o mes nuo ją nukreipiam
Sus. Teismo narys.
na tad yra plačiai apsipašinti*
apie veikmę- tyro oro į kūną, p®*^
tą ir sielą)..

S&et&afos Skyrius.

BV. A. L. OraiOuna*.

Dr. A. L. Graičūnas mirta aora dnee ataakymns “Draugo” akiltyae
bygijenos b sanitarijos klausimos, kai* apsisaugoti nuo lįgą. Jei
gu butą stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktą atsakyti per
laikraštį, tai bus atsakomo laiškais tik. tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. neetatya diagnozio ir nerašys
reeoptą pavieniems asmenims ją ligoje; todėl į tokius reikaląvimoo
ne bua. atsakoma.

KODĖL NBLAIKU TURI
MIRTI?
Nuo senai gydytojai’ žmonėms

Miegas: jei išsimiegosi tik tieką
kiek kūnas ir protą* reikalauja.
■-— nei daugiaus nei mažiau*- —
pasekmingai nuveiksi paimtąjį*

darbą, kuri* džiugins, ramins,
tobulins visa* kūno ir proto dali*

— būsi naudingas sau ir žmesb
jai. Persimiegosi ir nedamiegpri
1 — būti sustyręs, neveiklus, bo
tikslis, tinginys, o tinginystė —
1) maisto 2) miego, 3) darbo ir motina visą nuodėmių. Platesnio
4) pasilinksminimo. ...
1 paaiškinimo čia nereikia.

a) Gyvybė ir Sveikata.
Oras. Oras yra dvejopas

Maistas: valgysi gerai, sveikai,
gardžiai
sutaisytą
maitinantį
kalba, ragina, duoda patarimus
ty
kalbose ir per laikraščius, bet ras oras palaiko gyvybę ir gai- maistą ir nepersivalgysi — būsi
dažniausiai be pasekmės. Visus vina ' sveikatą ir suterštas oras sveikas, gyvybės pajiegos ir enerpersergėjimus mes atsimename — gesina gyvybę ir naikina svei- gijos turėsi, atpenč valgysi praĮstą maistą, blogai ir neskaniai,
tik tada, kada giltinė mus už- (katą.
Vanduo. Vanduo yra taip-pat nesveikai ir nešvariai sutaisytą —
puola. Tada mes klausiame “ko
dėl aš turiu mirti būdamas pa dvejopas: tyras vanduo palaiko susirgsi, gyvybės pajiega ir ener
čiame amžiaus tvirtume ir pa gyvybę ir gaivina sveikatą ir su gija susimažins — nupulsi dv*r
likti neaprūpintus kūdikius ir terštas vanduo užmuša gyvybę šioje, prarasi viltį ir paliksi val
ir užkrėsdamas visokiomis ligo kata.
našlę?”

Vanduo: Jeigu
nori, kad ma■
Dėlto, kad gydytojo persergėji mis naikina sveikatą.
g.
r*n I Maistas, Maistas tari taip-pat 1šina bQtV veikli. tai reikia netik,;
tnePKia
nutarimu ar- idvi pusi’ Jis maitina kūną, pripečius gerai kurintusi, bet
darytiausy
p
ą
' I {,uoda gyvybės įr sveikumo ir: kad katile būtų vandens. Taip
ba skai y ami pamo mimus mes , nuodija m_gų k-n{j atimdamas, yra ir su mūsą kūną. Reikia, kad*..
mėgstame sakyt: tai visa tei
gyvybę ir sveikatą.
1 kūnas maitinančio maisto turėtą,
sybė, bet aš dar paspėsiu savo
Miegas. Miegas turi taip-pat j bet reikia, kad jame būtą ir užsveikatą apsaugoti. Taip sakyda
dvi pusi: sustiprina pailsusias kū- tektinai vandens.
Veiklus kū
mi nepajuntame kai giltinė už
no dalis ir kūno dalis dar dau-! n»s ištrokšta ir reikalauja vadpuola pačiame mpsą tvirtume.
giaus pailsina ir susilpnina.
dens, ir mes tik tyru vandeniu,
Pasaulyje kasdieną atsitinka
Darbas. Darbas turi dvj pusi: troškulį užgesiname. Norėdami*.,
tūkstančiai tokią atsitikimų. Bet
išmankština ir veiklesnėmis pa užgesinti troškulį kuo kitu u&es
medicinos mokslas, neveizėda
daro kūno dalis ir pavargina ir save apsigauname ir naikinam*)
mas į tai skelbia žmonėms, kaip
' pailsina kūno, dalis.
gyvybės pajiegas ir energiją, taA.turime to išsisaugoti nelaiku mir
Pasilinksminimas. Pasilinksmi gerdami netyrą vandenį — ar taku
ties, išsiliuosuoti nuo skurdo, var
nimas turi ir.-gi dvi pusi: padaro pavidale alaus, vyno ar suteršto,
go, prietarą, amžino nedatekliaus;
žmogų elastiškesniu ir padaro vandens, mes ant tiek troikuifc
išauginti vaikučius dorais, veik
užgesiname, kiek jame randasi tgr
žmogų silpnesniu — blogesniu.
liais, sau ir žmonijai naudingais
Aukščiau paminėti dalykai yra ro vandens, kitos-gi dalįp buvm.
ir tt. Tuo tikslu vedamas “Drau
sios tame skystime, arba tiesiai,
ge” sveikatos skyrius, kurį kiek tik iš atžvilgio, gyvybė* ir svei
nuodija mūsų kūną ir protą, arba.
vienas turėtą tėmyti ir atydžiai katos, dabar nors trumpai prisižiūrėkime iš. atžvilgio doros, tik-1
kokios dalelės yra maitinau*
skaityti, jei nori prieiti prie lai
slumo, tobulumo; žodžiu kokią i čios’ tik
mūsų kūną, ima,
mės, kurios senai geidi. Kad tai
turi veikmę ant žmogaus sielos ir | jia maist0 nereikalavo, o tik-troš
pasiekti pirmiausiai susipažink
tad mes tampė*
l proto, — oras, maistas, miegas, ko vandens,
su
me nubausti arba tuojaua tok
Pamatiniais higijienos dėsniais. darbas ir pasilinksminimas.
sergame
ir nupuolara žemyn auk
Bet pirm neg žvilgtelėsime į
Mes nežinome kas tai yra gyvy
kūno,
proto
ir dvasios, arba iš 4
bė, tečiau mes išdalies žinome žemiaus paduotą lentelę, geriau
palengvo
nematoraai-asjgčisagHM
be ko žmogaus gyvybė negali atsivaizdinti paimkime grūdą ir Į
vietoj
tobulintis
einame prie de
užsilaikyti ir prie kokią sąlygų žiūrėkime ką jis mums duoda. Vi generacijos.
galime būti sveikais ir veikliais.. si be skirtumo lietuviai žinome
Darbas. Pavalgę, atsigėrę, išsi
Žmogaus laimei būtinai reika- j kokią svarbą mūsą gyv enime tumiegoję, nuolat kvėpuodami tyrą.
linga kūno ir proto sveikata. ri ™3ių grūdas
Grūdas turi savyje dvi ypa- orą, mes nuveikiame milžinišlBa*
Ydant kūnas ir protas būtą svei
darbus ir kada mes su saiku dir
ki ir veikiąs kiekvienas asmuo tybi; jis yra netik būtinas maibame tiek, kiek mūsą pajiego*
privalo žinoti kaip turi pasielg etas gyvybę ir sveikatą palaikyti,
išneša, tada mes jaučiamės, kad.
1 bet ir žiūrint kaip jį paga niname,
Gyvybę palaikyti būtinai rei-1 tun veikmę ant mūsų doros, tik-'
•
saulėje. Persidirbant-gi, arba taip
kalingi: 1) oras, 2) vanduo ir 3) j slumo, tobulume- žodžiu sielos
sakant, be saikos dirbant, i»ssmgjgtag
, ir proto išnašumo, ir taip: Ii
nustojame
gyvybės pajėgoj
Žmogaus sveikata prigult nuo: grūdo yra duona, — raumenį*, —
(Hcka
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lyg skaudėjimas sumažėjo, lyg
didesnis noras valgyti, lyg tvir
tesnis,bet.. vis tai tik žmogus jau
čiasi, jam tik taip rodosi. Ištie
sų gi alkolis neindėjo į žmogų
daugiaus vieko, nei žmogų; skau
dėjimą panaikino, tik žmogui są
narius lyg apmarino, k^d žmo
gus jų, tų skausmų taip nebe
jaučia. Ak gydytojai duoda
žmogui ir morfiną. Tečiau mor
finą ne skaudėjimą panaikina,
tik žmogui sąnarius pamarius,
kad jisai to skaudėjimo, kurį tu
ri savyje taip nebejaustų. Tai
gi kaip alkolis taip ir morfinu
žmogui spėkų nepriduoda. Klai
dingas tat tvirtinimas, kad dar
bininkui reikalingi (alkoliniaij
svaiginantieji gėrimai.
“Blaiv. Dirv.” Red.

ną siekiantį prie idealo asmenį.
Pastaruoju laiku čionykštis Gegužės 15 dieną klebonas iš amLietuvos Vyčių” antras sky bonijos paragino tverti “Vyčių”
Verte JONAS KMITAS
rius pradėję vis daugiau šj bei draugiją, ir kvietė susirinkti po
— O tu begėdi vaike! — atiduok šen tuos laiškus! tą veikti. Gegužės'2 dieną “Vy
bažnytinėje salėje, tai didelis
— Kokius laiškus?
čiai” turėjo “rožių” bąli j su būrys minėtoje vietoję apsilankė
— Tu žinai, kokius. Jeigu tu juos dfcįsai panaudoti— įvairia programa. Žmonių apsi susipažinti su naujos organiza
— Jie yra skrynioje, ir kų? Jie neatplėšti Ir taip lankė gana daug. šiame vakare cijos siekiais. Buvo išrinkta val
Pirmininkas perskaitė
stovi, kaip aš juos atsiėmiau iš krasos. Aš jų neskaičiau, jaunimas šoko daugiausiai tau dyba.
tiškus šokius ir žaisles, ypač ma “L. Vyčių” konstituciją, potam
v
ir ne judinau. Žinojau, kad jie gal pridirbti mums bėdos,
loniai atrodė mažų vaikų žaidi prasidėjo diskusijos, nes buvo
o kadangi ten nieko svarbaus nebuvo, tai—
mas, kaip antai aguonėlės, rū svarstoma, kas nesutinka su tū
— Na, ne! Atsiimsi dar tu už juos. Neseniai rašiau telės ir kitų.
lais konstitucijos įstatymais. Pa
9 d. gegužės “Vyčiai” jau vai liesta ir laikraščiai ir daug pri
dar vienų, laiškų kad aš pas jus atvažiuoju, tai gal jis
dino Kazio Alytos triveiksmį kalbėta. Prie kuopos jau prisi
jis ir tų nuglemžę.
X
vaizdelį iš liaudies gyvenimo rašė 25 nariai, dauguma merginų,
— Ne, jis atėjo vakar, — tarė teta Salome. — Dar
“Ant bedugnės krašto”. Šis vei vaikinai kažin kodėl vis svyruoja
aš jo neperskaičiau, bet turiu prie savęs.
kalas yra naujas ir indomus, ja jų maža ligšiol dar prisidėjo,
Galėčiau kirsti iš dviejų dolerių, kad jinai nei to laiš me atvaizdinama kaimiečių sun bet tikima, kad “Vyčių” idėja
ko prie savęs neturėjo, bet apsvarščiau, kad geriau bus kus gyvenimas, vargai, nelai atholiečių tarpe prigis.
7A5
mės — vis tai paeinantis iš gir
Guodžių Marytė
įuty Įėjus.
tuoklystės. Trečias aktas gan
KAS TAI YRA BLAIVI
XLIII,
jausmingas, dauguma iš publi
NINKAS?
ATHOL, MASS.
kos liko ligi ašarų susijudinę.
Šių dienų L.’aivininkai, kaip vi
Tarno plianai. — Atsiteisimos su Džiniu. — Tamstos iš Ištikro toki veikalai naudingi, — Tarp mūsų jaunimo tveriasi siems žinoma, persiskyrę į dvi
tikimas, Huckas Finnas. —
didelį palieka žiūrėtojui įspūdį. “Vyčių” skyrius. Pirmasis in- dali: pilnųjų ir “nepilnųjų”. Iffl_J
rengiamasis susirinkimas buvo dausus kas per paukštis tas
Sugriebęs progų, klausinėjau Tarno kokį jis turėjo AktoriaĮi, išskiriant kelis atli
y
15 dieną gegužės. Klebonas va
}lianų, paliuosuodamas Džimų? Sakykim, jeigu būtų pa ko savo roles tikrai artistiškai. kare po gegužinių pamaldų pa blaivininkas? — “Asmuo nevari;ojąs alkolio”, — paprastas ba
vykę visiems pabėgti, kų jis būtų daręs su Džimu? Tomu Tiems, kurie šiuo kartu buvo ne sakė jaunimui pamokslą, kaip
jokių filozofinių išvedžiojimų at
tinkami patariama, kad prieš
dabar visame pasaulyje sujudo sakymas.
<as atsakė, kad viskas buvo kaip reikiant sugalvota.
užimant rolę pirmą jas pažintų
3ūtume, girdi, plaukę upę ir pakelė ieškoję prietikių. ir nuspręstų ar jis galės nuduo krikščionių jaunimas telkties į
Matyt, mūsų visuomenė jau
Nuvežę į pietus, būtume pagarsinę, kad jis jau liuosas, ti, tuomet mes išvengsime tru draugijas, kad pasekmingiau ko celintas metas įvažiavo į seno
voti su bedievyste ir ištvirkimu vės graikiškų sofistų mokslą, ku
paskui, pasisamdę garlaivį būtume poniškai parvaževę kumus paeinančius iš priežas
ir karštai ragino jaunimą prisi
namon, palydėtume Džimų su muzika gatvėmis ir galu ties artistų nesuprantančių savo dėti prie ‘Vyčių’ Federacijos, ku rie iš nebūto padarydavo būt*
ir suvis taisykliškai. Tik tarpu
rolės.
RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
tinai užmokėtume jam už nuostolius ir sugaišta laikų.
ri dabar tveriasi Amerikoje tarp šių dviejų yra skirtumas — diMūsų “Vyčių” skyrius gerai
Tomukas gerai viskų sugalvojo, pamųsčiau sau, bet dar gyvuoja, narių turi 32, o vis lietuvių jaunimo. Po pamokslo sputantas, sumuštas sofisto di*.
— Na, Kazy, socijalistai nors pažymima, kad seniaus lietuviai
susirinko jaunimas į bažnytinę cusijoj, turėdavo atsakyti ——
geriau, kad tas neįvyko.
skaičius didėja. Pinigų kasoje
vieną linksmą naujieną apturė turėjo raudonos spalvos vėliavą,
salę. Buvo iki 90 susirinkusiųjų ‘ne!’’, o pas mus “ nepilnuo
Tįk reikia, kad
Neužilgo paliuosavome Dfžimų nuo retežiu ir Phelp- yra $42,57.
jo. Matai, lietuvių tautiška vė tai aiškus dalykas, jog ji tokia
vaikinų ir merginų. Visų pirmu sius” išsisukama — “aš prisira
turi būti.
sai, sužinoję nuo daktaro, kad jis taip stropiai lygino “Vyčiai” labiau rūpintųsi lietu išrinko tam vakarui vesti tvarką
liava bus raudona.
šęs į nepilnųjų blaivininkų sky
— Nematau nieko tame link- ' —Senovė — vienas dalykas, o Tomukų, labai jį pamylėjo, davė jam valgyt, kiek tik vyste ir remtų svarbiausius tau ir diskusijas komitetą, suside
rių”. Būtent — sofistas klau
amaus nei socijalistams nei tau. dabartis — kitas. Kas buvo gera nori ir atsiprašė už nemalonumus. Tomukas užmokėju tos reikalus. Man, rodosi, kad dantį iš pirmininko, Dominiko
sia savo sądraugio diskusijoj:
“Vyčiai” surengdami dar vie-»
senovėje, šiandien gali netikti.
Tai kas, jei raudona?
Karoblio, pegelbininko, Mortos ‘Ar turi tai, ką nepametei?”
Džimui
už
sugaišuotų
laikų
ir
už
kantrybę
išliu,osavimo
ną vakarą lengvai galėtų parem
— Tik jau tu to, Kazy, nesu- Juk neviena tauta seniaus turė
Bračkaitės ir raštininko, Juoza — “Žinoma turiu!”
ti
Kairiūkščio sumanymą, paau-tf
pTanti ar nenori suprasti. Tau davo vienokią vėliavą, o šian metų. Davė j anai keturias dešimts dolerių. Džimas bai
po Lesčinskio. Paskui pirminin — “Turi ragus!?”
koti 100 rublių toms trims švie
tiška vėliava raudona ir socija dien — kitokią. Pavyzdžiu gali siai nudžiugo ir gyrėsi savo turtu.
kas perskaitė konstituciją ir pra — “Ne”...
listų taip-pat. Daro parodas tau būti nors Kynai.. Iš laikraščių
— O, kų,
Huckai ar atsimeni kų tau sakiau ant timo draugijoms Lietuvoje. Juk sidėjo diskusijos. Buvo viso
Diskusijoj gi blaivininko su '
tiečiai :— nešioja raudonos spal pranešimų galima buvo sužinoti, Džiaksono salos? Sakiau, kad turiu plaukuotu krutinę, kada mes rengiame vakarus vi kių užmetinėjimų. Kam tarp
‘blaivininku” šiaip išeina':
suomenė remia mūsų triūsą, ap
vos vėliavą; maršuoja socijalistai kad jie savo senovės. vėliavą su
jaunųjų turi maišyties vedusie — “Ar tamsta blaivininkas?
tai
ženklas,
kad
būsiu
turtingas.
Ar
mataidabar!
Jau
silanko ant mūsų vakarų ir su ji? Atsakyta: senesnieji, kaipo
— tempia tokios pat spalvos vė drakonu, perkeitė į kitokią. Taip
tu
man
nešnekėk,
ženklai
visados
išsipildo.
Žinojau,
kad
deda mūsų kason pinigus. Jei patarėjai, o jaunesnieji, kaipo paklausia vienas karštas absti
liavą. Na, dabar ir išeina visas pat galėtų padaryti ir lietuviai,
nencijos šalininkas.
gu mes paaukotume tam svar
šposas. Kas beatskirs tautiečius perkeisdami savo pirm kelių šim busiu turtingas ir dabar jau esu.
veikėjai. Ir ištiesų, žinome visi,
— “Taip”, atsako šis pasi
puo socijalistų ir besuras kas po tų metų vartojamą vėliavos spal
Tomukas šnekėjo ir šnekėjo. Jo plionamš nebuvo biam reikalui — savęs nenu- jog ne kartą jaunimas daro ir didžiuodamas.
vą ant labiau lietuviams atsa galo. Dabar ragin.6 mus suorganizuoti galvažudžių gaujų skriaustume, bet labiau paska dideles klaidas savo gyvenime,
kam?
tintume narius prie veikimo ir o kurių galima išvengti, pasi — “Tai tamsta, nevartoji jo
— Jau apie tai, Raulai, nesi kančios. Socijalistai užteršė rau
ir
kišties
tarp
Indijičių,
ieškoti
prietikių.
Girdi,
paužkasa vėl praturtėtų, nes visuo teiravus prityrusių senesniųjų kio alkolio?”
rūpink: socijalistą, o ypač tokį, donos spalvos reikšmę, tai kam
— “Kodėl. Išsigeriu po biskį,
ypač kaip kad pas lietuvius yra, dar nuterštą dalyką bevartoti! tume kokių porų sųvaičių ir grįžtume atgal. Bet aš atsa menė pamačius, kad mes šelpia žmonių. Užmetama, kad se bet nedaug, kaip kada ir dau
— Kalbėk, sveikas nekalbėjęs, kiau, kad tam reikia pinigų. Aš gi vargiafc kų gausiu, me naudingus tautos reikalus, nesnieji kliudys jaunesniesiems
pažinsi kur jis nebūtų. Ateis
o
išsikalbinėji
vien iš baimės, kad nes tėtis gal jau atsiėmė pinigus nuo teisėjo Thatcherio Aus visados užj aus,’o dabar gali Žinoma, kas yra gražaus, pra giau, bet tai retai atsitinka”.
ant rimtesnių ^prakalbų ^pirmu
spręsti, kad tuos pinigus sunau kilnaus; ar tai pasilinksminimas, — “Juk sakėte tamsta, blaitinis nenuorama; susirinkimuose nereiktų pagerbti tą patį, ką ir ir visus pragėrė.
viniklas
dojame savo asmeniškiems tik
— pirmas triukšmadaris ir niekų sicijalistai gerbia, tai yra rau
ar
tai
vakarėlis,
ar
kas
kita,
tai
—“Taip, atsako šis rimtai, aS
— Netiesa,— užginčyjo Tarnas, — pinigų nieks ne
slams; beto gi “Vyčių” užduo ne tiktai ne kliudys senesnieji,
pliauškėjas, o jau tokių socijalis doną spalvą.
prisirašęs
prie ...Brooklyno blai
tų porodas išgirsi už varsto bū — Susimyldamas, čia bijoties paėmė, yra daugiau, kaip šeši tūkstančiai dolerių. Tavo tis yra remti tautos reikalus kiek bet pritars, padės ir patįs daly vininkų (jų, mat, esama “nepil
išgalint.
damas. Mat, savuose susirinki nėr ko ir nei kiek nemažiau, kaip tėtis negrįžo, bent nebuvo sugrįžęs, kol aš ten buvau.
vaus. To nėra ko bijoties. Tie nais)*). Du ir du=penki. Į t*
socijalistams.
Kaip
gi
bus
su
soTaigi “Vyčiai”, remkime tau tiktai bijo, kurie nori nepadoriai
muose ar tai kuopų, ar kokiame
Čia Džimas iškilmingai prakalbėjo:
visą galima tiesiai atsakyti —»
tos reikalus, o tada mūsų orga- linksminties, arba savo bedie vartoji alkolį? — ne blaivinin
kitame taip išdirba savo kakari cijalistais-internacijonalais ir ne
— Jis niekados nesugrįš, Huckai.
nes, kad jei kur nors šūktels, norinčiais nei vienu oru su tau
zacija turės svarbią rolę visuo višką propagandą vesti, tie tai kas ir... užbaigta kuomet pasida
— Delko, Džimai? — paklausiau.
tai neišvengtinai atskirsi nuo tiečiais kvėpuoti? Jie ir gi spar
menėj.
Dobilas.
senesniųjų akių bijo. Štai kame ro atskalų, tai pati savystovd
Tečiau
aš
tuom
nepasikakinau
ir
Džimas
papasako

visų kitų. O savo parodose so dysią nuo gerbimo to, ką tautą
Red. Prier. Patarimas “Vy priežastis nepasitikėjimo! Dėl
draugystė turi prisidėti prie sa
cijalistai būtinai rodo gerklės mylintieji
laikys
godonėj jo:
čiams” remti Kairiūkščių suma to tai pirmeiviai ir neapkenčia vo užvardinimo porą naujų žo
spėkas. Taigi jau vien tuo žvilg Mūsiškiai socijalistai priešingi
Ar atsimeni tų negyvėlį, kurs plūduriavo upėj, kada nymą tinka ir kitoms Am. lietu tos organizacijos ir skubinas džių, kad pažymėjus savo skir
sniu sumaišyti socijalistų su pa tautiškumui, taigi galėtų atsi inudiT važiavova trioptu. Aš tąsyk neleidau tavęs eit vių draugijoms.
steigti savo ratelius, kad užbė tumą nuo atskalos.
doresniais žmonėmis nėra galima. durti visai nemaloniame padė
Iškeltam Broklyniečių “Dr.”
pažiūrėt, nes tasai negyvėlis buvo tavo — tėvas.
gus “Vyčiams” už akių. Antra
— Aš šneku apie vėliavos spal jime.
ATHOL,
MASS.
No.
19 klausime galima atsakyt
buvo
užmetama
:
kam
tie
manTarnas jau beveik visai išgijo.
Kulkų, išimtų iš
vą, o jis apie socijalistų gerkles!
ti
—
būkit blaivininkais, nevar
kštinimai
arba
giminastika.
Kad
Kaip pavasaryje atgyja gam
blauzdos nešiojasi prie laikrodėlio ir dažnai žiurėjo ke
Raudonumas su balso pajėga nie
SIS—TAS.
toje visoki gyviai, žemelė pasi mankštinimai reikalingi, tai pa toki alkolio ir galite su mumis
kuo nesiriša.
•
•
“Naujienų” bendrovės nutari linta valanda.
puošia žalumais, — taip ir mū rodo ir tas, jog daugel mokslo susivienyti. Iš pradžių galima
— Bet socijalistų parodose, mu K. Jurgelioniui buvo uždrau
Daugiau nėra kas rašyti, iš ko aš baisiai džiaugiuosi, sų jaunimas, tartum, užžavėtas įstaigose yra užvesta, o slavų padaryti skyrius “nepilniems”,
Raulai , tuodu dalyku būtinai sta spaudinti savo raštus “Nau nes jeigu būčiau žinojęs, kad taip sunku knygą parašyti,
gamtos grožybėmis ’ir pagavęs tautose jau dešimtimis tūkstan bet po kokiam laikui, jie privalo
yra surištu. Antra vertus svar jienose”, jei po tais raštais padės
daugiau prakilnesnių jausmų ir čių skaitosi narių prie sa iapti pilnais. Žmogus turi tvir
ba vėliavos gludi ne jos spalvoje, savo tikrąjį vardą. Laikai mai tai būčiau niekados nepradėjęs. Iš mūsų žygio į Indijiekalų
draugijos, kur lygiai tą valią, o kurs jos neturi, ne
bet tame, kas su ja yra surišta. nosi — mainosi ir “Naujienų’ čių Teritorijų tur būt nieko nebus, teta Salome nori manę gyvybės apreiškia daugiau ju
tokie
mankštimai yra įves gali būti blaivininku, nes bus tik
dėjimo.
Su socijalistų raudonąja augštai bendrovės nutarimai, greičiau auklėti ir civilizuoti. Nežinau, kaip man seksis su tų
Štai mūsų jaunimas galų gale ti. Ir kitų užmetinėjimų buvo quo ad nomen, bet ne quo ad
surišti socijalizmo siekiai, o su neg mada merginų nešiojamose civilizacija, nes jau sykį buvau jos bandęs ir matote,
pradėjo kuoptiies į “Lietuvos daroma, buvo jie sukritikuoti rem.
tautiškąja vėliava, nors taip pat skrybėlaitėse. Šiandien Jurgelio kuom pasibaigė.
Galas.
Jei su tui “nepilnieji” sutin
Vyčių” draugiją. Kadangi pa ir atmesti. Tą vakarą prisira
raudona, yra jungiami tautos ide nis “Naujienose” pyškina ilgiau
ka
— mes su karštomis širdi
staroji priglaudžia abiejų lyčių šė 25 nariai, kiti pasižadėjo kitą
alai. Spalva tėra medžiaga, kuri sias “kritikas” ir nei dešinės
(Pradžia ant 5-to pusi.)
asmuo perstudijavęs jį indomiai jaunuomenę ir be apribojimo am kartą prisidėti. Visi linksmus mis kviečiame į vienybę, nes jo
tetveria vien matomąjį kūną, bet • akies n*eprisimerkdamas deda po
— bus apmokėtas už sugaišintą žiaus žmonės, be to tvirtai stovė išsiskirtė namo. Bus neužilgo je galybė, ir į darbą vardan ide
siekiai gali būti skirtingi. Juk jais savo pilnąjį vardą. Senai
J. Širvintas.
energijos, vilties, liekame neveik laiką. Jis išvengs ligų, negales dama ant krikščioniškų doros pa kitas susirinkimas, ant kurio bus alo!
gerai žinai, kad iš tų pačių ply-: gakoma “nespiauk į šulinį, nes
Atholietis
ir visokių nepasisekimų gyveni matų turėjo patenkinti kiekvie-1 išrinkta valdyba.
tų ir tos pačios spalvos gali bū reiks atsigerti”. “Naujienos’ lus, nupuolę dvasioje ir tt.
“B. D.” red. prierašas: Yrst
Pasilinksminimas: Nueikime į me. Jis įstos į tikras vėžės gy
ti pastatyta ir bažnyčia ir saliū- ištyrė to pasakymo teisingumą
draugijų su šventųjų vardais^
nas. Iš atžvilgio į spalvą, į me kada nerado kur kitur atsiger didesnio miesto muzejų ir prisi venimo, kurios ves jį prie laimės,
bet tarp jų (draugijų) yra daug’
žiūrėkime į senos gadynės lieka tobulumo, tikslo, patenkinimo, žo
džiagą jie bus vienodi, o vienok ti.
visai nekatalikiškų, net bedieviš
nas, ypač atkreipkime domą į džiu prie to, ko jis senai ieško.
koks siekiuose skirtumas! Tas
kų. Taipjau pasitaiko ir tarp
senovės graikus. Mintyje užsi- Pasaulyje yra daiktai žmogui
pat su vėliava ir jos spalva. Ga
blai rininkų draugijų žmonių,
duokime klausimą — “Kas prisi naudingi ir kenksmingi, tad ži
li vėliavos būti tos pačios spal
kurie nėra blaivininkais. Toki
Tos pačios “Naujienos” Jriek
vos, o vienok daug kuo skir laiko atgal labai piktinosi, kac dėjo arba kas taip augštai pakė nojimas atskirti naudingą nuo
gyduolių ir išmintingas gydyto yra tikri draugijos šašai. Bet
ALKOLIS NEPRIDUODA
tis viena nuo kitos iš atžvilgio Lietuvos laikraščiai nerašė apie lė graikus kultūroje taip aukštai kenksmingo daikto žmogaus svei
jas niekados nepataria alkolio daug aršiaus kuomet veik visa,
SPĖKŲ.
į jų prasmę. Bet veltus ir ank “Vilijos”
dirbtuvėje iškilus, ir kas juos pražudė?” — Atsaky katai yra būtinai reikalingas. Ne
vartoti. Gyvenimas duoda daug draugija yra neblaivininkiška*
Atitaisymas.
stas apie tai kalbėjimas; lietu streiką. Bet kodėl “Naujienos’ mą rasime: žaismės, pasilinksmi kalbėsiu apie matomus daiktus
betgi tosios draugijos nariai jų,
Netaip senai “Blaivybės Dir pavyzdžių, kad tą patį darbą vie tokią draugiją, norėtų vadinti
vių vėliava gali nebūti raudo nerašo apie jos spaustuvėje buvu nimai! — Taip žaismės pasilink (kaip tai pasiutęs šuva, kurio tu
na, o kokios nors kitos spal sį darbininkų streiką? Tur būt sminimai iš vienos pusės žmogaus ištolo vengi, kad jis tavęs ne vos” skiltyse tilpo raštelis ni darbininkai atlieka nevarto blaivininkų daugija. Ir Blaivi
York,
kame
"5- darni svaiginamų gėrimų, kiti gi ninkų Sąjungos tikri blaivininkai
vos.
išnanjo nori gauti progos pasi sielą patobulina, pakelia, iš ki aprietų). Čia noriu atkreipti do iš New
tos pusės ją pražudo supur mą į tuos akia nematomus daik sireikšta,
kad sunkiai dir- ne; ir dar kiti pirmiaus gerda turėtų prisidėt! kogreičiau prie
— Kaip tąi taip. Dr. Basana piktinimui.
vina ir galų gale nustumia pražū tus, kurie vieni iš jų yra naudin bantieji žmonės negalį apsieiti be vo ir manė, kad negerdami ne pilnųjų blaivininkų. Gi tie, ku
vičius rašo ir išį)arodtnėja, kad
tim Duokit mums žaismes, pasi gi ir reikalingi mūsų sveikatai, svaiginamų gėrimų. Kadangi tas galėtų nei dirbti net nei gyventi rie yra persilpnl ir nepajiegi*
lietuvių vėliava turi būti rau
vienok nustoję gerti dar sveikes
dona, taigi ir tori būti.
Nabagas tas Perkūnas! Mėtė linksminimus, kurie tobulina mū o kiti stačiai keiksmingi ir nenau nesutinka su piln. blaivybės prin niais pasidarė.
Taigi gėrimai nusikratyti svaiginamų gėrimų*
. — Tiesa, gerbiamasis daktaras perkūnus po visus miestus, ko sų sielą, o prašalinkite pražūtin dingi ir kuriuos tik galima ma cipais ir kadangi klaida ligšiol
geriaus bus, kad jie draugijų ap
nieko nepriduoda,
tai iŠparodinėja ir tvirtai lai nesutiko smarkesnių už save žai gus, keiksmingus ir mūsų kūną, tyti per tam tikrus padidina nepataisyta — taisau tai dabar.
leis.
Be jų draugija geriaus bu
Tarp šios dienos blaivininkų
protą
ir
sielą
nuodijančias
žaismės
Daktarų
susivažiavime
jau
ne

mus
stiklus-mikroskopus.
Tuos
kosi nuomonės apie išreikštąją bų ir perkūnų svaidytojų. So
yra ne vienas, kuris pirmiaus jos.
vėliavos spalvą. Bet tai dr. Ba cijalistai be abejonės suvers bė ir pasilinksminimus. Duokit mums daiktus moksliniai vadina mi kartą pripažinta, kad alkolis nė
tvirtindavo, kad gėrimai priduo •) Tai man pačiam atsitiko.
sanavičiaus išvedžiojimai, pa dą ant išsvajotų “klerikalų”, žaismes tinkamas mūsų amžiui, krobais. Tarp tųjų mikrobų yra ra maistas kenkia sveikatai, ir
da ir sveikatą ir apetito ir vie
lauksime nuomonės apie tą da kaipo gvaidytojų, bet užtylės, mūsų būdui, pagal laipsnio išsi daugybė kenksmingų žmogaus spėkos neduoda. Kai-kuriose li
ko, bet dabar jie, kuomet me
Dar šviesoje.
lyką kitų mūsų mokslininkų bei kad tai kalti socijalistų kalbė lavinimo mūsų kūno, proto ir sie sveikatai, kurie bijo švarumo, gose neatsargus gydytojas patė gėrę, pamatė savo klaidą ir
Jus vakar tai jau parvažiavotu
tyrinėtojų. Tada bus galima tojų netaktiškumas, jų nemokėji los.
delei tos priežasties švarumas kū velyja gerti svaiginamus gėri šiandien atvirai skelbia, kad jie
vėlai
— tamsoje.
mus
dėl
stimulacijos
ir
šiaip
jau
aiškiau apie apkalbamąjį daly mas su žmonėmis apsieiti, o pa
Prie to visko pridėkime mes no, maisto, vandens, oro yra bū
kljtlo. Tiesa, kad iŠsigėrus al*- Ne, da buvo nuo mėnemSk
ką kalbėti.
dar žodį “tvarumas”. tad tikslas tinai reikalingas, jei nori būti nuodų vietoje. Tečiaua visuose kolinių gėrimų, taip sakant kaip
starųjų žmonelių tamsumas.
Šviesu.
tuose
atsitikimuose
yra
kitokių
— Bet jei istoriškais faktais
šio
straipsnio
bus
atsiektas,
ir
Pužas.
sveiku.
įc “nurėžia”,' Žmogus jaučiasi
Apysaka

t

Blaivybes Dirva. &

Atsakymai.

Redakcijos

Dieninė ir Vakarinė
AUŠROS MOKYKLOS
3149 So, Halsted st., Chicago, IU.
Vargų Berneliui, Ačiū už žinutes iŠ
tamstų padangės. Rašynėkite dažninu. ! Gyvuojančios jau 5-tus metus. VasaJ. K. Stankui. Kuopos apskelbimas rinis Sezonas prasidės GEGUŽIO MAY
pavėlavo.
15, 1914. Bus šie skyriais 1. Anglų
Ramučiui. Kad tamsta būtumei mums ' kalbos; 2. Rokunilą (aritmetikos), O
rankraščio nuorašų prisiuntęs būtume į dieninėje mokykloje apart viršminėtų
atspausdinę, dabar nespausdinsime.
I dar bus: knygvedystė, stenografija,
M. Rėklaičiui. { praėjusį numerį pa- ' augštesnioji matematika, ir braižymas.
vėlavote, o šitame talpinti būtų be nau Mokinimas tęsis 3 mėnesius.
Prekė
dos. Padėjome į šalį.
prieinama. Mokytojai atsakanti. VieJ, S. Kovui. Tokios knygos mes ne- ta labai vėsi.
tinime, nors ir labai liūtų reikalinga.
Visiems gera proga atsivėdinti per
Lietuvių kalboje, rodos, visai tokios vasaros karščius. Mokiuties niekados
nėra.
nevėlu. Mokiuties nei vienam negėda.
PARDAVIMUI
3403 Wallace st. Pradėkite tuojaus, neatidėliojant.
Aušros Apšvietos Komisija.
Geri mūro namai.
0 kambarini,
tuoletas, gazas. Taiplpat krautuvė ge
$325
roje vietoje. Viskas1 už $2300. Mažų $325
LOTAI ANT PARDAVIMO
dalį įmokėti.
Netoli nuo Marųuette Park 63 ir
Ernis E., Feney, 3108 Wallace st.
\Vestern avė. karai. Netoli šv. Kazi
(23)
miero Seminarijos.
Siuras ir vanduo įvesti. Lengvus
išmokesniai
WALSH, BAKER and UGLOW,
šiaurvakarinis kampas 63člos ir
į Western avė..
NAVATNAS PAILSIMAS.

;e-**4M'**#*#**i

Tel. Yards 3162

Dr. A. L. Graičūnas

J

.

.

.

-

Seimas prasidės Utarninko rytą 9-tą valandą iškilmingomis Šv. Mišiomis

$25.00

ŠVENTO JUOZAPO BAŽNYČIOJE

už

55.85

FARMOS, FARMOS.

Turiu ant pardavimo viBokių 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, sn
juodžemių
ir au i ginėju
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
mlesttikų ir priepat gelškelių. Didžiau
sioje Ljetuvių 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 lengau vargonininko vietos, Esmu lie- viausin išmokėjimų.
Atvažioki touj

m. amžiaus, Galėčiau
Py: vargonininko ir zakristijono pareigas prie lietuvių bažnyčios. Turiu
a u jimus nuo. klebonų, gerą prak— ą ves i c orą. Antras mėnuo kaip
Lietuvos. Reikale gerb'. klebonų
praJaa kr.,p,i„ ,- “Dr.ng,.,
Su pagarba

E.

Šlapelis,

Ieškau savo vyro -Stanislavo Klimo.
Paeina iš Kauno gub., Pakapių par
Paš.anšių kaimo. 11 m. Amerikoj. Vi
dutinio ūgio, 36 m. amžiaus, tamsiai
geltonų plaukų. Visur persistato ne
vedusiu. Jis pats ar, kas, apie jį žino
teiks.es man pranešti šiuo antrašu:
Kazimiera Klimienė.
*623 Paulina st.,
Chicago, III.

linksminkimės visi pamiršim
IR SAVO VARGUS!
Merginų draugystė, po globa P. 8v.
rengia dar pirmą tokį balių, pėtnyčios
vakare geg. 29, 1914 m., Germania
Mali, 1790 No. Main st., Bridgeport,
Conn. Prasidės 7 vai. vak. ir trauksis
iki 4 vai. nakties. Įžanga 25c.
Broliai ir sesutės, nepamirškite šio
pasilinksminimo, nes netik pasišoksit,
bet dar galėsite ką laimėt, nes bus
duodamos dovanos prie įžangos tikietų
ir bus išlaimėjimas laikrodžio ir veid
rodžio, ir skrajojanti krasa, kurie dau
giaus gaus atviručių, bus paskirtos 2
puikios’dovanos, taigi visi rengkimės į
balių, o ypač. jaunieji. Nuoširdžiai
kviečia
Komitetas.

ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefonuoki man j farmą o aš gavęs žinią,
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus
apvažiosiu po farmas ir laukus, kuris
yra ant pardavimo; iš kurių gąlėsi pasirinkti tinkamiausia vietą. Rašyki tuoj
„„„i
it viį k„,|

to mapą dovanai.
Adresuok:

kelio laikradžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai
įšpiaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85.
Su ir
juo 7 šūviais nikeliuotą revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pa
gražinimų, špilką dykai.
Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas
$15.00
kiti dalykai $10.00.
Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet
pamatyk mūsų laikrodžius. Speeijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbi
mą parašydami savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. .Tei tiks užmokėk agentui į
$5.85 ir expreso kaštus. Kasyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM į
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

Peacock, Lake County, Michigan.

First National
BANK,
ot

PA.

UŽDĖTA 18G4.

Kapitalas ...................... $100000
Perviršis (uždirbtas) .. $300000
Padėjimų ..................... $1,650,000
Moka 3 nuošimčius už padėtus
pinigus.
Henry Lees — Prezidentas,
A. K. De Witt — Kasininkas
18—19

Vyrų ir jaunikaičių naujau
sios mados drabužiai. Gerai pa
siūti už $12.00, $15.00, 18.00 ir
$20.00. Už tuos pačius drabužius
kitose
krautuvėse reikalauja
$5.00daugiau. Mes siū varne dra
TEATRAS IR BALIUS!
panas ant užsakymo. Geri vyrų
Parengtas Dr stės P. ir M. Ro- čeverykai, skrybėlės ir papuoša
žančiavos,
vaidins vieno akto ko lai Dykai $1.00 jii pirksi ui $10.00 ir
mediją “žilė galvon — Velnias vno- daugiau ir jei atneši šį apskelbimą.
degon” nedalioj, gegužio (May) 31
d. 1914.' Sv. Jurgio parap. svet. kam
pai Auburn ir 32 pi. Teatras prasi
dės 7:30 vai. vak. Tikietas 25 ir
augščiau.

Atsilaukykite ir pamatysite kaip
sparčiai jauna Dr-ja drabuojasi.
Visus kviečia vakaro rengėjos.
19—22
'

DIDELIS STR ATKASI
Kur tik išgirsi tai bedarbė tai
at rei kas, o kas valdo žemę tam nėra
bedarbės nė vargo miesto fabrikuose,
o ant žemės užaugina didžiausį turtą,
sveikam ore. Dabar yra laikas pirkti
farma Michigan Valstijoj. Rašydami

žadėkite ni 2c. krasos ženklelį.
AGENTAS Mikolas Valančius,
Peaeock, Mielu

kiti žymus nariai S. L. R.-K. A. Organizacijos.
Pertraukose sudainuos jaunų mergaičių choras tautiškas daineles
SVETAINĖJE 49 CONGRESS AVĖ. Įžanga - 15c kiekvienam.

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinls Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.

žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai

“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts vak

stijoB 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 lr $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mas3.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

f

6 VILTIS”

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

PALANGOS

S

3&S

LAMM BROS. C L OTRIH G CO.
1135-1139 Milwaukee Avė.
Visiem ritus lums.

2. Birželio 2 d. bus lošta Istoriškas vaizdelis

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, Išeivybė, 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) Iš 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 vaizdeliai,
apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos
“Vilties” dienraštis duoda KAS MĖNUO nemokamą

Operete “PALANGOS MERGELE”
Po vadovyste p. J. V. KOVO

Svetainėje 48 Green Gt.

Telefonas Yards

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto S riti IO auo
1 po plotu iki 3 irnuo 7 iki 9 vakaro.

4627 S. Asklari Art., CRKA60, UL.

un

TheAshland Restoraclja
Užlaikoma Bappas brolių
Gerai žinoma vieta lietuviams
16 " '

................ - ' -

Vl'srl A

Pradžia 8:30 v. v.

Įžanga sulyg skyrių 75, 50 ir 25c.
Birželio 3 d. bus didelis dainų koncertas,

3.

dainuos Šv.

•

Juozapo Lietuvių

parapijos Bažnytinis choras po vadovyste p. J. V. Kovo. taip pat
pp. Vargonininkų choras, Svetainėje 49_Congress Avė.

4. Birželio 4. bus didelis Balius, kurĮ rengia S. L. R.-K. A. 4ta kuopa

Įžanga 15c. kožnam.

Svetainėje 48 Green gatvė.

Širdingai kviečia S. L. R.-K. A. Susivienijusią kuopą komitetaa.

»»» toiu v h
Tai yra
Ruso Amerikon, biuras
įsteigtas pagal Ulino-

Te,. Drover 3473

dykai “Vilties” kalendorių-almanacha 1915 m.

jaus Valstijos tiesas su

Naajraiiir geriami paveikriai veelureauir kitiems atritikimenu.

Pr DOVYDAITIS

vienintelis į

10000 dolerių kapitalo.
Jis gyvuoja nuo 1892
m.
Padaro
visokius
teisiškus raštus, pardavimo popieras ir
kitus dokumentus.
Parduoda šifkartes ant visų linijų. Siunčia pinigus
padėti į Rusijos Valdžios bankas ir

išgauna bankos knygutes per penkias
savaites.
Del
kainų ir platesnių
žinių malonėkite kreiptis į RUSSIAN
AMERICAN BURBAU, 160 N. FTFTH

AVĖ.

3BE

□ ■E

The La Šalie Street
Trust and Savings Bank Į
LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $l,ODOM«e

Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE
DEL POSTAL SAVINGS FONDU

ST.,

kampas RANDOLPH lr LAKE
CHICAGO,

ILL.

Ar Skaitai Kadi Laikraitį "LIETUVA?"
Oal nežinai kur |ą gauti?

užtikrintu pirmu morgičiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki
6 nuošimčių
Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
UžKvirčiamb biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account”, kur sauga užtikrinta.

it n-it it t

J. g RAWALLS

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

“Vilties” dienraščio kaina pati pigioji, nes —
Rusijoje metams 6 rub., pusm. 3 rub., 1 mėn. 55 kap.
Užsieniuose metams 11 rub., pusm. 8 rub., 1 mėn 1 rub.
“Vilties” dienraštis SIUNČIAMAS DYKAI ištisą savaitę kiekvienam,
kuris nfaneša redakcijai savo adresą.
“Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilniuje.
Prieglaudos g-lė (Bogodelnyj pareulok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo
kiekvieno mėnesio I dienos.
Atsakomasis “Vilties” dienraščio Redaktorius — Leidėjas,

dainuo*

Įžanga 25c. kožnam.

Pradžia 8-tą valandą vakare.

LIETUVIO FOTOOĖAFAO

1624 w. 47tb St. Kertė Marshfield Avė. netoti nuo Ashland Avė.
Ateik ii pati pamatyk.

Atpiginti Vyrų Drabužiai
Naujos mados siutai, kur buvo parduodami po $35.00, $45 ir
$50.00 <jabar parsiduoda už $10.00 iki $20.00. Antrarankiai siutai;
kurie buvo daryti už $50.00 ir $50.00 dabar parsiduoda po $5.00 ar
augščiau.
Didelis pasirinkimas kelnių buvusių po $4, $5 ir $6 — dabar
po $2.50.
Specijaliskos kainos ant skrynių ir valizų.
1
Reikalaujant laiškais, greitai išpildome.

S> GORDON, 1415 S. Halsted St. Chicago, HL

“LIETUVA”
Eina |au 21 matus Chleago, Illinois kas
Pštnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iž Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota sie
kui tik $2.00, pusei metų 51.00.

New City
SAVINGS BAHK

Rąžyk adresu:

A.

OLSZEWSKI,
3251 Ss. Halsted St., CHICABO, ILL.

A. J. BIER4IN8KI, Pras.

4W1 Sa. AsMaad Aveaae

CRICA60, IU.

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

lt

SENIŪNO TALKININKAI.

Mokslo ir Literatūros priedą

Anton Kiedis.

PLYMOUTH,

Posėdžiai bus laikoma senoje Šv. Juozapo svetainėje 21 John gatvė.

PINIGŲ NESIŲSK.
Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. 1. Birželo 1 d. bus prakalbos apie Susivienijmą Lietuvių Rymo - Katalikų
Vienintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin Amerikoje, kalbės prez. V. LAPINSKAS, Centro Sekr. J. S. VASILIAUSKAS

227 LindenSt., SCRANTON, PA-

PAIEŠKOJIMAI.

VVATERSURY, CONN.

lykai vertės

tik

Reikalingas

_

Birželio 2, 3 ir 4 dieną 1914 m.

$ $ $ Jums

7 reikalingi da

i

Aš, Tapilė Labusienė, ieškau savo
vyro Petro Labučio, paeina iš Su
valkų red., Marijampolės apsltTičio,
Igliaukos parapijos, Pavošakės kai■ao; 28 metų
amžiaus,
vidutinio
•glo, plaukai tamsiai geltoni truputį
garbeniuotė,
mėlynos akis, smaila
*twsis, ant veido'kėli randai. Jau 7-'ti
»etai Amerikoje. Gyveno New Yorke,
pas savo dėdę Petrą Gruzdą — 510
Canal st., o dabar nežinau kur jis
yra
Ar jis pats, ar kas kitas apie jį ži
nantis, malonėkite pranešti, o bū•iu labai dėkinga.
Mrs Topilė Labutienė.
22 3rd st., Waterbury, Conn.
to^22

SEIMAS

CHICAGO. ILLINOIS

EXTRA

Telefonas Englewood 8404
Be jokio persergėjimo ir be jo- i
$325
$325
kių pirmlaikitiių simptomų, kits)
karts) mes jaučiame navatną, stai
NEW CITY MUZIKOS MOKYKLA.
gi; pailsimą, kurio priežasties ne-į
galime sau išaiškinti. Dažniau Didžiausia muzikos mokykla ant
siai pasitaikanti priežastis yra Town of Lake. Muzikos inrankiai dy
kai. Moko dainuoti, ant. smuiko ir pia
taip vadinamas auto-pasigėriinas,' no, taip-pat Kagtime piano.
arba vidurių užkietėjimas, laike
Gvarantuoti pianai ant pardavimo,
kurio tūlos maisto dalis lieka kū- Balsai sutaikinti ir sutaisyti. Seni
BP, ten fermentuoja ir pljva. To- smuikai ant pardavimo.
kiuose atsitikimuose reikalinga
4603 So. Ashland avė.
greita pagelba? Mes norėtume !_____ .
_________ _________
Trinerio
MUZIKOS LEKCIJOS.
jums rekomenduoti
Amerikonišku Kartaus
Vyno ' 4 mėnesių kursas po 2 lekcijas į sav.
Eliksirm kuris išvys iš kūno vi-' *20-00< Pavienės lekcijos 75c. Kitų
sus nesuvirškintus
nevalumus. n,iestų mokiniams duodu i^fukcijas
-rV1 .
.
i piano arba harmonijos, lietuviškai arba
Jūsų įiusilpnenmas užleis vieta angliškai, per laskus, uz tą pačią prekę,
,
energijai. Daugelyj vidurių, pilTai geriausia proga, ypač vaikams ir
vo ir jaknų nesveikumuose rei- mergaitėms apleidusiems mokyklą, per
kalingas nuodugnus išvalymas, O Į vasarą pasimokyti muzikos.
Su visokiais klausimais kreipkitės:
šitas vaistas kaip sykis suteikia
V. A. Greičius,
greitą palengvinimą. Aptiekose. 2002 St. Clair avė., Cleveland, Ohio. J
Jos. Triner, Manufaeturer, 1333
—1339 So. Ashland avė., Chicago,
III. Nelaiminguose atsitikimuose
privalote turėti Trinerio Linimentą po ranka. Jis rekomenduoja tekstinis zeceris, atsišaukite pas
mas išsisukimuose, ištinimuose, (Jniversal Printing Co.
štyvumuose sąnarių ir tt.
1

Susivienijimo Lietuvių Rymo-Katalikų Amerikoje

oydo įvairiausias liga*

3310 SO. HALSTED ST..

Apgarsinimai.

..

I

DRAUGAS

(iegūžčs (4,1 ay) 28, 1914.

Augščiausio Laipsnio Bondsu

Gerų lentų pigiai
■ir rate

Carr Bros. Wreckiag Co.
fine)

WILLIAM LORIMER prez., C B. MUNDAY vtee-prez., CHARLES G.
FOX ižd., TUOS. MCDONALD ižd, pad., M. h. LISTON M<r. Sav. Dpt.

Vartotas namams statyti me
džiagom, naujų lentų, stogam*po
peras, vynių, plumbingų ir L t.

CHICAGOS MIESTO PADETUVB

3005-3039 So. Halsted St.
Phone Yarda 1204

CHICAGO

ajoaanKiKsiBgnMMSRamHKiani

Priima pinigus taupinimui ir moka 3čią nuoš. metama.
Biznieriams ir kitiems atidaro Cheeking Account.
Pasamdo Bankines Skryneles po Ž2.50 metams.
Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitur.
Parduoda Alfkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietnvoo
parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Biznius ir
Rakandus ir visokį turtą geriausiose kompanijose.
Skolina pinigus ant Properčių Chicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.
Perkantiems Propertes peVžiūri “Abstraets” pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir viaokius raštus ir nžtvirtina pas KonsulĮ.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus.___

Kiekviename

reikale kreipkitės į NBW OITT 8AVINO1 BANK,
O gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

DRAUGAS

Gegužės (May) 28, T'i 1

$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. 12

?!
p

$10 DOVANAI $10

Bell

13

o

Investment Bankers

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

LOTAI PIGUS LOTAI

p
-e*
o

NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ

K

dabar

parduodame ant visai

žmogaus, su kuriuo,

Pinigus siunčiame į visas
dalis svieto

nori

kalbėtis, pagal pasakyta numerį, duotą “Direc

kontraktui

į

Taip-gi suros, vanduo ir gasai jau yra

mėtinėk operatoriams, pašauk Supervisor.
p

-ė*
i-.
o

Telefonistės yra išmokintos vartoti tik frazą,

atsinešančią prie ją .darbo. Kalbėjimas su ju

mis trukdytą kitus.
A

Chieago Telephone Company

Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškus žemiaus parodytų antrašu:

J. J. LIPSKI, Kas.

J. ZACKEB, Sekr.

Western Realty Co.
4616 So. VVertern Avė., CHICAGO, ILL.

Bell Telephone Building
Official 100

c«.-pm.
-e»
t-*
p

Tel. Drover 2054

Šaka ofiso: 1817 So. Union Avė.

Depositors State & Savings Bank

NAUJIENA!

(-*

P

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

Po Jungtinių Valstijų priežiūra

Kapitalas ir perviršis $375.000.00

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

4633-4637 So. Ashland Avė.
Yra tai vienatinis didžiausias Lenkiškai-Lietuviškas Bankas apielinkėje Stock Yardų
kuriame yra saųgiause vieta dėl padėjimo savo pinigų ant knygeles ar į taupinimo skyrių,
kur Bankas moka 3 procentą ant metų kožną Imą Liepos ir Sausio mf nėšių.
Lenkiškai-Lietuv. Bankas skolina pinigus pirkimui namų ir lotų ant lengvų išlygų.
Pigiausiai galite įgyti lotą arba namą per tarpinikystę Zaleckio ir Himes Lenkiškai
Lietuviškam Banke. Nėra kito pavietavo Banko, kuris butų drūtesnis, geresnis ir sau
gesnis kaip musų Lenkiškai-Lietuviškas Bankas.

EIK PAS
Tel. Yards 1594

ED. REUTER
Didžiause siuvamų mašinų krau
tuvė. Mašinas parduodame nuo
$3.00 ir augščiau.

1616 W. 47tti St.

Chieago, III.

Albert Roubik
Čekų Dept.

Tamstos tikrai girdėjote arba skaitėte apie nemalonumus kuriuos
turi mažosios bankos. Kodėl nedėti pinigus į tokią kaip mūsą banką,
kuri visados turi visuomenės priežiūrą. Mes vedame biznį viršum 31
metą ir mūsą teisingumas ir užtikrinimas nei karto nebuvo pajudintas.
Nešk savo sutaupytus pinigus pas mus, kad mes padėtume jums ant ,
6-to nuošimčio. 47 gatvė daugiau ir daugiau apgyvenama lietuviais. ,
Didelė svetainė ant kampo praėjusią savaitę parduota lietuviui. Mes '
turime f^irdavimui keturias dideles biznio propertis tame pačiame
blake.
Ateik pas mus ir pasiteirauk apie jas. Mes priimame jūsų
sutaupytus pinigus.
Mes indedame pinigus į pirmos klesos apsaugos vietas.
■ Mes skoliname jums pinigus. Mes užassekuruojame jūsų turtą
nuo ugnies.
’
Čia padaromi ir užtvirtinami legališki darbai ir popieriai.
Mokėk savo gazo ir elektros bilas pas mus.
Mokėk taksus ir assesmentus pas mus.
Savo bankoįe mes turime Town of Lake narni; savininką draugiją,
atsinešk visus savo kaipo namų savininko rūpesnius pas mus.
Ateik ir pažiūrėk mūsų tūkstančius real estate išpardavimus.
Mes turime namų nuo $500.00 ir augščiau.

Jei patarnavimas nėra užganėdinantis neiš-

Męs užmokame visus kelionės kaštus tiems, kurie iš kitų miestu, pirks lotus nuo musy kompanijos.
M. BOZENSKI, Prez.

atsišauk

Commercial Departament.

Ant Lotų jau yra cementiniai saidvokai ir pilnai užmokėti.

Lenkų Dept.

Randos
Apsaugos

Padarymui telefono

pravesti. Prie pat McKinley Parko. Čystas ir sveikas 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
bar dar pigiai parduodame. Kitų metų nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių Lotų.

Fr. Brach

Paskolos

rator.

Viršminėtos prekės ant loty bus pakeltos po $50.00 ant kožno loto nuo Birželio pirmos dienos.

T. Victor, K. Novotny
J. C. Terdy
Real Estate Dept.

Real Estate

čią dar “Directoryj” pašauk Information Ope

lengvų išmokėjimų.

31 metai
nuolatininio tarnavimo

Šipkortes

Norint gauti naują prenumeratorių, nesan

Lotų prekes po $300. ir aukščiau
kuriuos

tai Pataisymo Departamentui.

Jei negali gauti

Telephone Drover 6444

11945 W. 471h Street

uomet telefonas neveikia, tai pranešk apie

toryj”, reikalauk Information Operator.

Lietuviai jau nupirko 20 Lotij dėl bažnyčios, kurią, pradės netrukus budavoti už Western avė., tarpe

Šitoj apielinkėj Crane Kompanija budavoja didžiausios fabrikus, kurie kaštuos $20.000.000.00

o

NOVOTNY & C0.

System

Kožnam vienam, kuris iškirps šitą straipsnį ir atsineš į mūsų ofisų ir pirks Lotų nuo mūsų kompanijos,

Kedzie avė. ir Archer avė., Chieago, III.

o
.H

H

5. Kulviml® pirkti naujausios ma
dosdrabužius ir vyrų papuošalus.
Mes duodam geriausį tavorą už
žemiausią mokesnį. “Mes sten
giamės patenkinti” ir tuo išauklejome savo krautuvę.

Oliveris Twistas

Parsamdome bankines skrynutes.

Šipkortės ir siuntimas pinig.

Jonas F. Smuisbi

Angliškai Parašė

vedėjas direkcijos

Neužmiršk numerio

Jos. J. Šlikas

Boleslovas Zalecki

prezidentas bankos________________real estate vedėjas

CHARLES DICKENS

4558 So. Ashland Avė.
Šiaurvakarius kampas 46tos gatves

Lietuviiį Kalbon Vertė

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

O.

M.

Lackavvanna Trust Company

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867

Jonas Kmitas

Telephone Drover 1924

THE HIBERNIAN

“Visada Jums tarnauia”

Yra tai labai graži ir interesinga

CHICAGO

3364 So. Halsted St.,
(kampas 34tos)

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

“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus”
400 Lackawanna Avenue,

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku

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 ui turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lackavvannos pavietė.
Mės 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 ii visų svieto dalių kom
panijų kainomis: Teisingumą užtikriname.
Mes prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas
konsulius. Legalia patarimas dykai.
Mes samdome tarnus kurie šneka lietuviškai ir visus reikalus
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.
Atvira kasdiena nuo 0 vai, vak.

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
gis*, už kariuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS SENTISTAS
1 VALAN&OS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

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

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60
Priešai Olševskio Banka.

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai. skaito šią kny
gą.

Yra

tai stora knyga, turinti
puslapių, o kainuoja

520

TIKTAI $1.00
Plymouth National
Tokios geros, naudingos ir drauge
BANK.
Kapitalas su pervirtiu

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

$165.000.00
Šitoji

Kas ketina grįžti j Lietuvą arba nori atliekamus pinigus

Banka prižiurom.
Valstiją

Suvienytąją

gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

džios.

vai

Moka 3 nuošimčiu/

nuo sudėtą pinigą.

Galim

susišnekėti lietuviškai.

Kaune, Rusija-Lietuva

Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigą
niekad negali pražūti.
MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.

KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.
Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerų procentų; 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, suieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti j Lietuvų ir pirkti
tau vietų, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Busija.

patarnavime*

Mandagus

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių aky.
rių pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimai. Seminarijoje
prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama, mazika, paily.
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
šiuo antraše:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chieago, III.
otm—e— H«f»iiHMaaa»aeaa«

Chieago, III.

r

Du-kart Savaitinis Laikraštis

<«

SAULE”

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

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc ^sla
pių, didelio formato ir sui^ įia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas ietims $2, puseej mėty $1.
Užsirašyt katalikas” galima kiek
viename lai!
Rašykite tuojaus, o
gausite vieną
ataliko” numerį pa
matyti veltui.

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

Chieago.

PARDUODAM

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 S, Wood St. Chieago, III.
Priimame pin imi a Į Bank* užčf-dyjimtii nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia
procentą ratom i h ant metų. Siuučiame pinigus
į visas dalif svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus vilose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiškai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

Wm.

S.

COWEN

Drugglst

&

\

’AIN-EXPELLERfi;5
, SetUS Pat OU I lig
,<9%ALCOHOl.

įEAtBICHTER&Co h,

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

——M—

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietivia Išdirbėjęs

visokiu ženkit
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anamelioti
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
'• -‘••PI -JAngę
6r,/‘”
t>e. ų,
“f*2**' Si*

. >1 i

Man pavesta* dar
bu* atlieku artis-L
tiikai.

M. A. Norkūnas

Rase, sr., moveilo, nassJ

M

LAIVAKORTES

Geo. J. BARTAŠIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS
| 498 VVashington St.,

261 W. Broadvvay

Corner Spring Street

«

NEVV YORK City. N. Y.

SO. BOSTON, MASS.

*

-

820 Bank Street, WATERBURY, CONN.

M

Dr. RICHTERIO

PAIN-EXPELLER

pigiausi ir geriausi, gaunami'pas:

SAVUOSIUS

ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom
pinigus visų viešpatyščių. Darom daviernastis pigiau
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis
pas mus sų visokiais reikalais į artymiausį jums offisą ar per laiškus.

J

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

PAS

Mes patemijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAM AS. Taigi mes ir
ir įsteigčm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washlngton St., kampas Spring St., wew
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos
namą, o gausite sanžiniškus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus
iš konsulio.

Rašyk tuojaus.

Lietuviškos Dielės

CHICAGOJE.

LIETUVIAI, KREIPKITĖS

iždininkas

ir iš kitur’prisiųsti vaistai

Se seru Seminarija

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

DRAUGAS PUBLISHING CO.

-Z

Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Pirmutinis Lietuviškas Ncw Yorke

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

G. N. Postlethwaite,

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako
už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsitėmyti sis šrarbus dalykas, kad----------------------

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

taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

1800 W. I6th Street,

Scranton, Pa.

tdl

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos.
Greitai
praralina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbskgntis
dėl
Niksterėjimų,
Raišius,/ ir Sutrenkimų. Greitas
gydytoja 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. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVASHINGTON ST.
NtW YORK, N. Y.

Dr. Ign. STANKUS

'

j
į

Gydo įvairiausias ligas. Daro operacijas. Turi savo locną ligonbutį.

1210 S. Broad St.,

Philadelphia, Pa.

. R. H. Morgan

•

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
Ke

Išdirbęjas

BONA MORS
SOOAIITY

purių,

Kokardų,

Vėliavų, Antspau

dų, 8arpų ir ki
Sr,l«KSWHtWWl

tokių

tam

pana- ,

1 *WWTREėt. CAR

įj

-
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Ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbią ži
nią Iš Amerikos. Europos Ir viso i ulato, o
prenumerata kaštuota metams V< $2.oo;
pusei metų $t.oo. Užrubežiuose; metams
$3.00; pusei metų »1.W .
RAŠYK ADRESU:

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

Šių dalykų.
Reikalauk

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN.

Kata

liogo.
J.

3 N; Main SL,

SHENANDOAH, PENN’A

F. E U D E I K I S
GKABOKIŪS

Paraamdo karietas ir automobilio*
dėl pagrabų, vestuvių ir krikitynų.
4*06-07 Harmitaga Ava., CHICAGO. ILS.

