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šdamas norą dėties į Am. Liet.
R. K. Federaciją ir tuo tikslu iš
rinkdamas delegatus, kurie at
stovautų susivienijimą Federaci
jos Kongrese ir tartųsi susivie
nijimo vardu apie prisidėjimo
sąlygas, — susivienijimas paro
dė norą dirbti sutartinai su visais lietuviais katalikais, kurių
visuomenį darbą vienija Amerikos Lietuvių R. K. Federacija.

rėjo taip-pat atsisakyti. Dabar
tik klausimas kįla ar išras ką
geresnio busimoji
ministerija.
Ar bus sugalvoti tokie turtų šal
tiniai, kurių nereikės pildyti žmo
nių pinigais, bet prisipildys pa
tįs. Lauksime, bet iki to viso
sulauksime” dar praleisime kelius
ministerių kabinetus.
Vieliausios žinios praneša, kad
Alexandre Felix Ribot, preziden
tui pasiūlijus apsiėmė sutaisyti
ir vesti naują ministerių kabine
tą. Jis jau gavęs pasižadėjimus
uuo L. Bourgeois būti svetimų
šalių ministerių ' T. Belcasse jū
rių ministerių, Jean Dupuy vi
suomenės darbų ir tikisi pripil
dyti trumpu laiku visas tuščiasias
kabineto vietas.
Amerikiečiai į naują ministe
rių pirmininką atsiliepia gana
nuolankiai ir mano, jog jis ga
lėsiąs geriau sutvarkyti reikalus,
negu kas kitas.

No. 24
mųjų karė — Ateiviai darbinin
kai, ateiviai darbininkų vadai
paeinantis iš unijų, kurios turi
savo svarbiausias stovyklas kur
kitur, bet ne Koloradoje, ir val
stijai svetimi kapitalistai. Val
stijai prisieina duoti tik ka
rės lauką. Taigi kiekvienas ga
li persistatyti koks ten gali būti
padėjimas-ir vietiniu gyventojų
į kovojančias pusės atsinešimas.
Juk visiems žinoma, kad ameri
kinei..i svetini ,i ii; nelabai savo
i i pe mėgsta.

Gal niekuomet kuopų delegatai
negrįžo iš seimo taip patenkinti
ir taip geros vilties pilni, kaip
šiemet.
Šiųmetinis mūsų Susi
vienijimo seimas visuomet bus
minėtinas, kaipo vienas iš vei
kliausių ir vaisingiausių seimų.
Jeigu susivienijimo spartesnis
ūgis ir jo galybė pridera ypač
nuo dviejų veiksnių, būtent 1)
Seimas padarė ir dar vieną lanuo gero vidujo susitvarkymo i#, bai svarb^ darbą) būteut norg
2) nuo idėjinės vienybės su vi- sykį nusikratė (įr tai, rodos,
su Am. lietuvių katalikų visuome- į ant visados) intrigomis ir spąnes darbu — tai šis seimas kaip Į stais tūlu mQsų biznierių> ku.
tik abejais žvilgsniais padarė rie per ilgus metug stengėsi pa.
didelį žingsnį pirmyn. Galėtu veržti susivienijimą savo biznio į
me net sakyti, kad šis seimas . globai ir, tarsi koks slogutis, I
tveria naują gadynę susivieniji-; buvo užgules mQgų susivienijiluą '
mo gyvenime. Seimas mažne vie- ir ardė jo yienybę Tie žmonėg j
nu balsu priėmė visas pribren ir šiemet daug pastangų padėjo, j
MINERSVILLE, PA.
dusias reformas, kurių reikalin tą vienybę beardydami, įnešda
Gegužės 24, 25 ir 26 d. šv.
gumas buvo pilnai paaiškėję? ir mi į seimą vaidus, nesutikimus,
Pranciškaus lietuvių bažnyčioje
iš straipsnių, spauzdinamų orga karščiavimos, tečiau sveikas, šal
atsitiko 40 vai. atlaidai.
ne, ir iš ankietos, padarytos cen tas g.g. delegatų protas, meilė
Vietiniam klebonui
kun. J.
tro komiteto kuopose. Įvesti li savo organizacijos paėmė viršų ir
Dumčiui pagelbon atvyko aplin
ALBANIJA.
gos pašalpos net 4 skyriai ($3.50 seimas atmetė siūlomą jau ka
kiniai lietuviai kunigai.
7, 10.50, 14.00), naujai sutvarky žin kelintą kartą tų biznierių
Albanijoj, neveizint į popieri
Žmonių per visas tris dienas
ti apsaugos mėnesiniai mokesniai globą. Ilgainiui nebebus vietos
nę tvarką, tikrosios tvarkos grei- ant pamaldų buvo prisirinkusi
pagal amžiaus {stojančio (I sky nei toms piršlyboms, nes susi- į
i tai dar nebus. Naujasai karalius
pilna bažnyčia.
Išpažinties iš
riaus) ir prisitaikant prie prak vienijimas, ingijęs savo namus,
nieko gero negali sulaukti. Ša klausyta 844 asmenų.
tikos panašių organizacijų kita beabejonės, inkurs ten ir savo
lyje viešpatauja revoliucija. Pra
Pamokslus sakė šie kunigai:
taučių (I ir III skyrių) ; be to laikraščio redakciją.
džioje šios savaitės, valdžios ka
Gudaitis,
Valaitis, Šupšinskas,
Įvestas dar naujas apsaugos sky
reiviai nuveikė sukilėlius apei1-EMPRESS
OF
IRELANP
.
Seimas ir tuo yra brangintinas,
Bartuška, Augustaitis. Ant pa
rius ($750.00 pomirtinės), taip,
FO1NT. ž- CAPT- .KEHPAtU
PLOTOS
linkėse Tirano, į rytus nuo Dukad
iškėlė
aikštėn
žymius
žmo

skutinių mišparų buvo daugiau
kad dabar bus net 6 apsaugos
razzo. Sukilėliams ligšiol sekėsi
Paskendimas
laivo
“
Impress
o
£
Ireland
”
,
Iri
i,i įĮĮį ig ulėj n ^'m-Jinn Pacifie kompanijai,
yra
nes,
naudingus
veikėjus,
kuriems
sia žmonių prisigrūdę.
^•tyriai'? vienas vaikų ir 5 di
kariauti
ir
buvo
betraukią
sos

Vienas
iš
baisiausių
atsitikimų
Šv.
Laurino
upės
istorijoj.
Svarbiausia
tai,
kad
iš
1400
keleivių
Ačiū mūsų klebonui už jo rū
džiųjų ($150.00, 250.00, 500.00, organizacija per savo delegatus
tapilės link.
ir
laivo
darbininkų
išsigelbėjo
tik
337
žmonės.
Laivas
buvo
perskeltas
susitikusio
anglių
laivo.
išreiškė
savo
pasitikėjimą
ir
ap

pestingumą. Jis intaisė tris nau
750.00 ir 1000.00). Atsirandant
Nors sukilėliai ir pasidavė, bet
daugiau darbo sekretoriui, nutar šaukė juos savo vadais, išrink Laivas nuskendo taip ūmai, kad nespėjo nieko išgelbėti nors laivelių buvo užtektinai. Upe buvo
jus altorius mūsų bažnyčiai ną
savo karalių
vilniuota, oras miglotas. No.l Nuskendęs laivas No. 2. Šv. Lau-rinio upė. No. 3. Laivo kapitonas pripažinti Wied
ta pakelti jam algos iki $1200.00 dama į svarbiausias Centro val
šiaip jau išpuošė bažnyčią.
jie
atsisako
ir
reikalauja,
kad
Kendell.
dybos
vietas.
Pirmon,
vieton
tu

metams. Kad nebūtų jokių kliū
Nors Minersville
pašaukta,
jiems būtų duotas valdovas ma
čių susivienijimo augime nutarta rėtume pastatyti gerbiamuosius
mas, kurs bus kaip ir jubilieji mas tiesų reikalavimais uždėjo binetas, nei savo politikoje nei hometonų‘tikėjimo. Daugelis iš kad yra lizdas šliuptarnių, bet
visose valstijose, kur tik yra su J. Krušinską ir J. Vasiliauską.
nis, būtų mūsų organizacijos dar bausmės viršum 500,000 dolerių. ypatiškumu ir paskutinieji rinki jų reikalauja, kad tuo valdovu yra ir gerų žmonių, kurie sa*
sivienijimo Riiipcs registruot' Jeigu Seimas laimingai pergalė
linksmesnis ir dar naudingesnis.
Vilią rengėsi užpulti ant Za- mai jj paliko be jokios užuojau- i būtų Essad Paša, buvusis karės vo pavyzdžiu patraukia ir bečarterį. Be tų visų nutarimų, jo visas obstrukcijas, triukšmus,
dievius prie tikėjimo, kurie pra
catecas miesto. Buvo du susirė tos deputatų rūme. Nelaukda ministeris, ir dabar išvarytas į
kurių reikalingumas jau ankščiau jeigu suspėjo per tris dienas rim
deda lankyties į bažnyčią. Šį
mimu ties Tuxpamui ir keturių mas nei kokių nuotikių, ministe Italiją.
buvo paaiškėjęs, seimas padarė tai apsvarstyti ir nutarti tiek
Kaip ten nebūtų, bet puikio met keletas atėjo tokių ir pri.
dienų kova ties Guaymas, kame rių pirmininkas pasiuntė savo mi
dar du nauju nutarimu, kurių daug svarbių dalykų, tai tik ačiū
POLITIKA
cirašė prie parapijos ir atlikofederalistų kareiviai atvaryti at nisterijos resignaciją prezidentui sios Wiedo nuomonės būti šalies
sumanumui ir
svarba jau ir dabar yra aiški, inteligencijai,
šv.
išpažintį, kurie nebuvo būvą
MEKSIKA.
gal už miesto rubežių. Užimant Poincare.
Sumaningiausias ka valdovu neišsipildė. Persunki pa
tečiau pilnai galės paaiškėti tik energijai seimo vedėjo Krušinbažnyčioje per 10 metų.
puolė jam šalis valdyti.
ateityje; būtent 1) seimas nuta- sko. Jeigu susivienijimas beveik
Niagara Fklls tarybos dar tebe miestą Tepic, revoliucijonieriai bineto narys buvo J. Caillaux,
Parapijonaa.
Pietuose, turtų ministeris, bet jam lemta
rė organizuoti apygardas, kurių į v*enu Dalsu priėmė painiausias sitęsia. Dabar jau tikrai mano pražudė 120 žmonių.
nužiūrėta net 1Q, ir 2) seimas nu ir svarbiausias reformas tai tik ma, kad ir Carranzos atstovas Zapata prisidėjo prie Carranzos. buvo nupulti žemyn atsitikus ne
KOLORADOS DARBININKŲ
tarė įsigyti Brooklyne, arba New ačiū autoritetui ir nurodymams esąs būtinai reikalingas tarybose. Netoli nuo Sabinas revoliucijo- laimingam atsitikimui jo moters
Katalikų persekiojimas. Gra».
KARE.
Yorke savo namus, kurie su J. Vasiliausko, kuris savo darb Lygšioliai Argentinos, Brazilijos nistai sukonfiskavo penkias ang su “Figaro” redaktorium. Doku
navos mieste, Podolijos gub. Ru
kurios prigulėjo mentai, kuriuos apskelbė “Figa
Dvidešimt vienas oficieris, ko. sijoje, gubernatorius išleido įsa
laiku, aiškus dalykas, turės vir- štumu pasišventimu ir žiniomis ir Čili atstovai tam priešinosi, lių kasyklas,
sti susivienijimo centru, nes ten j “įgijo neabejotiną pasitikėjimą bet sakoma, jog Jungtinių Valsti Prancūzų ir Amerikonų kapita ro” savo skiltyse, išdavė Cail- lorados milicijos, buvo teisiami
kymą atleisti visus katalikus že
jas laux prieš jo partiją ir šalį.
kariškojo
teismo už piešimus,
turės būti su laiku centro rašti visos organizacijos. Ir visas jų sekretorius Bryanas juos inti- listams. Coustitucijonalistai
mietijose tarnaujančius.
Prancūzų politika turi tą ypa žmogžudystės
ir kitus blogus
nė ir nuosavio laikraščio redak seimas parodė didelį delegatų pri kinęs ir jie žada su juo sutikti. užėmę pradėjo jose veikti kaipo
cija. Taigi dėl geresnio vidujo jautimą, sugebėjimą svarstyti ir Iš tarybos veikimo tikrų dalykų su visuomenei priklausančių tur tybę, kad jos deputatai priguli darbus tuo laiku, kada buvo su
Danija. Katalikų skaičius Dani
prie daugybės partijų, kiekvie naikintas Liudlovvas. Teismas pa
susitvarkymo seimas padarė iš rišti painiausius klausimus, in- maža tėra žinoma viskas veikia tu.
joj
nuolat auga. 1864 metais te
Pranešama, kad trisdešimt pen na prisirišusi prie kokio nors va- leistas iki 12 d. birželio ir ištartikrųjų labai daug. Pesimistas pratimą prie parlementarinių for ma slapta. Taigi daug kas yra
nai buvo tik 400 katalikų, dabar
galėtų net sakyti, kad per daug, mų. Prie didžiųjų seimo laimėji tik laikraščių reporterių prasi ki federalistų oficieriai, kurie do arba mažos vertės principo. me bus apskelbta vėliau. Vienas gi skaitoma į 12000. Kasmet?
buvo suimti kovoje ties Tepicu, Reikalui esant partijos visaip ri- kompanijos kapitonas
teisinos,
kad organizacija neištesės inkū mų reikia priskirti ir tai, kad vi manyta.
apie 200 danų pereina į kataliku
si
tikrieji
susivienijimo
prieteliai
paliepus gen. Obregonui,
visi šasi, kad pervaryti jiems tinka kad jo kareiviai užgulę šėtras
nyti visų tų reformų. Tečiau
Vokiečių laivai “Ypiringa” ir
tikėjimą. Katalikų kunigų Dayra dvi garantiji, kad visa, ką atgavo nupuolusį seniau ūpą; jie “Bavaria” išplaukė iš Vera Criiz nužudyti. Amerikos jūreivių ad mus užmanymus. Tvirčiausia da tik tada, kada jos pradėjosios
nijoje esama apie 80 ir apie 50fl
seimas nutarė, bus įvykinta. Pir aiškiai pamatė, kad laikydamies ir nuplaukė į Puerto Mexico, 120 mirolas Howard ragino genero bartiniame parlamente partija, degti. Iš 130 vyrų. visoj kompani
vienuolių. Kasmet išdygsta vią
moji garantija (užtikrinimas) — vienybės ir ištvermingai dirbda mylių tolumo. Čia pabaigoje ge lą apsieiti su jais žmoniškai, bet tai socijalistų, jie daugiausiai ga joj buvo 122 sargai ir mainų
tai nauja bažnyčia, tai katalikiito raginimo jie neklausė. Pulki vo balsų pastaruose rinkimuose. raštininkai. Kitas vadas vėl teitai tas nuomonių bendrumas ir mi jie visuomet galės turėti su
gužės
mėnesio
iškrovė
20000
ka mokykla ar šiaip labdaringa
vienybė, kuriuos parodė gg. de sivienijime viršų. Daugelis iš jų šaudyklių, 250 mašininių šau ninkas Pinafa, suimtas ties Aca- Toji partija, nors ir nėra už sinosi, kad jis turėjęs viską da-Į .
{staiga.
poueta, buvo nužudėti už tai tektinai tvirta, kad vadovauti ryti, kad ginti šalies vėliavą,
i!
legatai, reformas priimdami; an buvo bepradedą manyti, kad mū dyklių ir daugel
amunicijos.
parlemente,
bet
ji
gali
geriau
su

sų
susivienijime
visuomet
tu

kad
nenorėjo
prisidėti
prie
suki

kurią streikieriai su paniekini
troji gi — tai išrinktosios centro
Beveik visi tie karei reikalingi
Zalcburg, Austrijoje. Austri*
valdybos gabumai ir energija, rėsią vadovauti tamsieji, nekul dalykai išgulėjo ant laivo “Ypi lėlių. Po kovai ties Paredon, ne kelti audras ir priešingumus prieš i mu spiaudę.
jos
katalikai jau senai rūpinaąl
toli Saltillo penkias dešimt sep- ministeriją, kuri tik nėra linku
ką visi buvusieji seime galėjo tūringieji gaivalai, ieškantieji ne
Iš
visų
dalykų,
kuriuos
apie
ringa” per kelias savaitės. Kad
įsteigimu Zalcburgo mieste katali
1 tyni federalistų oficieriai buvo si kairėn.
patirti. Nuo centro valdybos sus-mo gerovės, bet savo kaž-koKolorado* straiką žinome vienas kiško universiteto. Universiteto
neduoti
iškrauti
Jungtinių,
Buvusioji ministerija nieko ne
nužudyti paliepus sukilėlių va
energijos ir priderės dabar visų kių neaiškių ypatiškų tikslų. Šis
dalykas durią į akį, tai daugy
Valstijų laivynas buvo nusiųstas
seimas
parodė
aiškiai
anų
tam

veikė,
kad išrišti supainiotąjį be ten apsigyvenusių svetimtau naudai pastarais laikais sparčiai
dai Viliai. Tarpe
nužudytojų
reformų vykinimas. Tečiau toji
į Vera Cruz ir miestas užimtas.
renkamos aukos. Dabar jau su
buvo du generolu (vienas Por- klausimą, kuris nuvertė Barthou čių. Anglekasių
valdyba turi neabejotiną organi siųjų pajėgų silpnumą.
tarpe randasi rinkta 4 milijonai 337269 kroMiestą užimti reikėjo amerikie
Žinoma, buvo ir juodųjų pusių,
firo Diazo anūkas) ir devyni pul ministeriją praėjusį rudenį. Svar žmonių iš visų Europos ir Azijos
zacijos pasitikėjimą. Ir nereikia
čiams padėti devinioliką
savo
nU~
• . iAlf
kininkai. Nesenai Huerta prisa biausia dabartinis klausimas bu šalių: asiriečių-, armėnų, bulga
būti dideliu optimistu,
kad Pav. išėjo aikštėn kai-kurių dele
kareivių ir jūreivių, bet dabar
spėti, jog visos seimo priimtos gatų nekultūringumas, kuomet Vokietijos siųstieji dalykai buvo kė nužudyti du oficierių ir vie- vo valstijos piniginis klausimas. rų, graikų, rusų, lenkų, austri
Katalikų skaičius. Visuose pa
I nuolika kareivių
akyveizdoje Pagązdinta Vokietijos besi ginkla jiečių, kroatu, meksikiečių na ir
reformos bus laimingai gyveni jie rėkavo ir kėlė triukšmus sei
nuvežti ir iškrauti be jokio varsaulio kraštuose katalikų skai
me ypač pradžioje ir pabaigoje,
' agrikultūros mokyklos studen- vimu, o gal dar šiek tiek paska lietuvių. Iš viso girdžiama 36
man įvykintos.
«
,
,
Spėjama
kad Jungtinių Vai-i.
čius
siekia 301 milijono. Katiš seimo vedejo
.. r
,
...
tų, netoli nuo šalies sostapilės. tinta Rusijos, Prancūzija sumanė kalbos. Anglų ir amerikonų tėNemaža padarė seimas ir idė uz ką gaudavo
.j
,
.
D
i
stiju
valdžia
jei
butų
tikrai
norėtalikų
lotynų apeigų skaitoma
,
Tai matydami visi studentai ap? padidinti kariumenę. Žmonės no
30 nuošifnčių 194 milijonai, likusieji-gi kitų,
jiniu žvilgsniu, žvilgsniu apibū jiems prideramą pabarimą. Bu- . .
mažiau
nes
vo dar ir Mogeaniy dalykų. Vi- P0*1 II“crU
k*r“' dal>'' leido mokyklą. ,
riai sutiko ant uždėtųjų vienų ra
dinimo savo tautiškai-katalikišPrieš straiką prie unijų prigulėjo apeigų.
sus nustebino ir nemaloniai už. ki n-e-vf’. bet tuo būtų bumetų tarnystės. Klausimas iš
Taigi
kare,
neveizint,
kad
ei

10 nuošimčių.
kos pozicijos ir susiartinimo su
eavo atsitikimas au Pileeku (PU-1™' ™ard7la sutartis nekar.auti na tarybos, kaip buvusi taip ir kilo iš kur imti tam dalykui pi mažiau neg
Straikieriai. neturėdami savo tin
visu kitu idėjiniu lietuvių-kataPrancūzija. Čia ėmė platinti*
čįftu visų ataitikim, aprašysi- i knr,‘s laiku.
tebėra. Kada karė nustos, kada nigai. Biudžete kasmetai neda- kamų vadų, seka vadus, kurie at
likij veikimu. Atmesdamas man
,
v.
__
I
Buvo
paleistos
kalbos,
bad
paprotys,
pagal kurio numirėlio
I
*.
šalis gaus tvarka, sunku tikrai tenka apie 160,000,000 dolerių. keliauja iš kitų valstijų. Angliųdatą vieno delegato kovojančio me sekančiame numeryje).
I Carranza ir Vilią pradėjo vienas
gimnės ir prieteliai viefbj vai
Barthou ministerija nusprendė
prieš Bažnyčią ir sėjančio parapi
Ištisai vienok imant seimas kdam prieštarauti. Vilią parei- atsakyti, bet galiama spėti, kad uždėti taksus aut ineigų, pavel kasyklos priguli kapitalistams, niko ir gėlių, užperka šv. mišią*
kurių nei vienas negyvena Ko
jose nesutikimus, nutardamas darė gerą įspūdį, net ir tvarkos ka{avo nuimti uždraudimą įvežti dar žmonės daug vargo pama
ir gauna tokius raštelius, kur už
dėjimų ir turtų, taip-pat pasko
loradoje, bet kur kitur. Sakoma,
siųsti telegramą šv. Tėvui iš žvilgsniu, ypač-gi žvilgsniu rimto gįnkiU9) mat jam reikalingi karei tys iki išvis šalį tikrai ramia.
rašoma vardas ir pavardė to, uA
linti apie 250,000,000 dolerių. Ši
kad Rockefeleris nebuvęs Kolo
reiškiant susivienijimo meilės ir padaryto darbo. Delegatai vie- gjnkĮaj žinoma niekas iš jo reikurį skiriamos šv. mišios ir jei
tas sumanymas pakėlė didžiausią
paklusnumo jausmus,—seimas aiš nan balsan sakė, kad šis 29-sai, kaiavįmo neišėjo. Abu vokiečių
radoje per kokius dešimt metų.
PRANCŪZU A.
norima, aukotojo vardas — pa
audrą parlemente ir ministerija
kiai pabriežė savo katalikišką po seimas buvo vienas iš rimčiau laivu sulaužė Meksikos uostų Įs
Visą tai turint omenyje, bus vardė. Tieji rašteliai padedami
Gastono Domergue kabinetas turėjo pasitraukti. Naujoji mi
ziciją ir norą darbuoties išvien šių ir vaisingiausių seimų.
tatymus ir jiems sugrįžus į Vera užsilaikė mažiaus, kai iešius mė- nisterija, išbuvusi 6 mėnesius ne- aišku, kad Kolorados Valstijoj ant katafelio laptų, o paskui juc
su Katalikų Bažnyčia; gi išreikDuok Dieve, kad kitų metų sei Cruz, gen. Funston pasiremda nesius. Nebuvo Ui tvirtas ka- galėjo nieko geresnio išrasti tu- darbininkų karė yra tai sveti- pasiima artimasis •mirusiojo

Katalikiškos Zinio:
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DRAUGAS
jmiaė. Ištiesų tai gražus papro-
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-

-
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i Vengrija. Uždrausta pirkties
iš žydų maldaknyges, rožančius
škaplierius.
Praėjusį utarnįnką $v. Tėvas
šventė, savo 79 metų sukaktuvės.
Jo gyvenimas parodo tikrų de
mokratizmą : gimęs ir augęs val
stiečiu pasiekė augščiausią baž
nyčioje vietą, kurią jis turi jau
vienuolikti metai.

- -Peterburgas. 4 gegužės atsibu
vo iškilminga konsekracija vysku
po Pr. Karevičiaus. Iškilmė atsi
buvo Šv. Kotrinos bažnyčioje.
Dalyvavo daug publikos, kuri bu
vo nepaprastai įvairi: susirinko
daug augštų valdininkų ir šiaip
diduomenės. Po konsekracijai bu
vo pietus, per kuriuos naujas vys
kupas apturėjo daug pasveikini
mų ir linkėjimų.
Rymas. Apeigų kongregacija
svarstyti klausimą dėl pakėlimo
šventųjų skaičiun Orleano mer
gelės paskirtas 26 geg. (s. k.)
Visi kongregacijoj nariai kardi
nolai ir prelatai pakviesti duoti
savo balsą prie pakėlimo šventuosna esamųjų stebuklų. Paties pa
kėlimo dar šiais metais nesitiki-

IŠ UEHYty GYVENIMO
UOKOJE,
ATHOL, MASS.

31 gegužės atsibuvo susirinki
mas dar nesenai susitvėrusios
“L. Vyčių” kuopos. Išpradžių
turime gerą pasisekimą. Per tris
susirinkimus prisirašė daugiau,
kaip šimtas narių. Matyti, kad
“Vyčių” kuopa gyvuos pasek
mingai, nes Atholio jaunimas la
bai noriai prie jos dedasi. Kiti
jaunimo rateliai pradėjo griūti
ir iš ten jaunuomenė pareina
prie “Vyčių”. Nors ligšiol dar
44Vyčiai” ^neapreiškė gabumų,
bet jau rengiamasi prie darbo.
Nutarta dalyvauti apvaikščiojime, spaudos sukaktuvių,iškilmė
je, kuri atsibus 14 (^birželio. Tą
dieną bus pasilinksminimo vaka
vus su dainomis, deklemacijomis
ir lietuviškos žaislės. Dalyvaus
ir maži vaikai, kuriems leista iš
sukti kas patinkama. Šiaip artietai-mėgėjai vaidins “Švarkas
ir milinė ’ ’.
Tokia tai pradžia veikimo jau«ų “Vyčių”. Galima tikėties iš
4‘Vyčių” gerų vaisių ant mūsų
"tautiškos dirvos.
Ouodžių Marytė.
WAR«HEBTER, MASS.

Kad atitaisius ir plačiau pa
aiškinus korespondenciją iš Woreesterio, indėtą “Draugo” No.
©, maloniai meldžiu neatsisakyti
artimiausiame gerb. tamstų laik
raščio numeryje išspausdinti šį
mano laišką.
Tūlas “Teatre Buvs” dėl ypatiško keršto minėtoje koresponndencijoje su ironija ir panieką
melagingai aprašo “Dailės ir
Mokslo Mylėtojų Draugija” ir jos
darbus, norėdamas užkenkti jos
tolimesniam darbavimosi.
Pirmiausiai, jis pašiepia D. ir
M. M. Dr., kad ji garsino, jog.
“Monna Vauna” yra plačiai visa
me pasaulyje pagarsėjęs veika
lu, ir tuo parodo vien savo nežinystę. Jis nežino, kad tas veika
las yra tikrai pagarsėjęs, kad jis
yra išverstas į daugybę kalbų,
kaip anglų, vokiečių, italų, ispa
nų, rusų ir t.t. To veikalo auto
rius Maurice Maeterlinck yra
žinomas visam civilizuotam pa
sauliui ir statomas vienoje eilėje
su Ibsenu, kaipo vienas iš di
džiausių dramaturgų. Taip, laik
raštis, “Theatre” No. 158, rašy
damas apie “Monna Vanna”, ku
lią Fevrier perdirbo į operą, pa
žymi “as a play, by Maurice
Maeterlinck, it is familiar to all
the world”#). Matoma, p. Teatre
Buvusiam nežinoma buvo, kad
tas veikalas bnvo plačiai vaidina
mas, dalyvaujant taip garbingų
aktorkų kaip Mnu Georgette
Jbebltfnc — Maeterlinck, Mary
■Garde n ir t. t. Veltui p. Teatre
Buvęs pajuokia dalykus apie ku
riuos jis tiek išmano, kiek “asinus
ad lyram”.

D. ir M. M. D. Nepermainė savo
vardo kaip tą nori prirodyti p.
T. B., bet tik dėl patogumo sut
rumpino vardą “Dailės ir Mok
slo Mylėtojų Draugija “Aidas” į
“Dailės ir Mokslo
Mylėtojų
Draugija”. (Prirodymui siunčiu
pereitų ir šių
metų apgarsini
mus.) Taip kad p. T. B. bereika
lingai šmeižia minėtą draugiją,
kad ji žmonės apgaudinėjusi.
Apie pereitų metų vaidinimą,
kurį p. T. B. pavadino “netiku
siu” buvo rašyta bešališkos ypa
tos “Drauge” pereituose metuo
se, kuri pripažino jogei aktoriai
puikiai atliko savo rolės. Tas darodo kad ir čia grynas p. T. B. iš
mistas.
D. ir M. M. Dr., kurios tik
slas yra ne vien vaidinti, bet reng
ti paskaitas, koncertus, literatū
ros vakarus ir. t.t., vaidino dau
giausiai veikalus iš lietuvių gyve
nimo, kaip' “Pabaigtuvės” “Ne
padėjus nėr ko kasti”. “Alyvos
žydi” irgi labai artimas lietu
vių gyvenimui. Paskutiniame lai
ke Worcesteryje dažnai vaidina
ma įvairios komedijėlės bei far
sai įvairių teatrališkų kuopų, ku
rios patenkino tą dalį lietuvių
visuomenės, kuriai geriau patin
ką cirkas negu teatras.
D. ir M. M. Dr., norėdama pa
tenkinti tobulesnį skonį inteli
gentiškesnės publikos vaidino šį
kartą “Monna Vanna”, ir už
sipelnė ne tik jos prielankumą,
bet ir pagyrimą. Tie kurie supra
to veikalą buvo pilnai patenkin
ti vaidinimu. Nepatenkinti buvo
tik p. T. B. ir jam panašios ypa
tos, kurios visuomet “dammnt
quod non intelligunt.”*)
Tos tai ypatos švilpė iš ko p.
T. B. taip džiaugiasi. Be abejo
nės ir jis dalyvavo kartu su sa
vo draugais, kurie dėl keršto ir
užvydumo tuo tikslu atvyko salėn, potam "dar per laikraštį gi
riasi savo vulgarišku pasielgimu!
Skaitant p. T. B. patarimus nenoromis prisieina nusišypsoti. Jie
taip primena iš Krilovo sakinių
patarimą asilo, kad lakštingala
pasimokytų giedoti pas gaidį.
Nei vienas iš aktorių nevaik
ščiojo užsisukęs nuo žmonių. Jei
Monna Vanna vietoje kalbėjo pu
siau nusisukus nub žmonių rody
dama pro šėtros angą į. savo pi
lį, ar Kolonna žiūrėdamas į pa
reinančią ūš priešo Stovyklos
“Monna Vanną”, tai dėlto, kad
to reikalauja tą drama.
Keista, kad dagi tokius daly
kus, kaip žmonių skaičius, p.
'T. B. paduoda melagingai, nes
žmonių buvo pilnutė salė. Gar
sinama buvo už poros savaičių
prieš vaidinimą, ką p. T. B. pa
žymi “iškalno” tarsi norėdamas,
kad garsintų po vaidinimui.
Mūsų vaidintojams labai pagei
daujama kritiką, bet kritika rim
ta sąžininga, ir kritikuoti priva
lo tik ypatos žinančios dalyką,
bet ne ypatos, kurios pažįsta dra
mą iš dviejų, trijų komedijėlių,
ir kurios teatre lankėsi du, tris
kartus savo gyvenime, ir neturi
mažiausios nuovokos apie pamati
nius kritikos principus.

vo žingeidus. O kas indomiausiai,
kad lietuviai su atsižymėjirau lai
mėjo. Po giučų A. .Linkus ang
liškai skaitė referatą tėmoje: ‘Ma
no gimtinis kiemas ir šalis’. Gin
čai ir referatas nemažą įspūdį pa
darė tarpe svietimtaučių, taipgi
arčiaus supažindino juos su Lie
tuvą ir lietuviais. Vienas profe
sorius išsitarė, kad dabar žinosi
me kas tai yra Lietuva ir koks
skirtumas tarpe lietuvių ir lenkų,
rusų ar vokiečių.
Zeta.

Birželio (June) 11, 1914.

draugiškas, blaivus pasilinksmi
nimas. Negaliu iškęsti čia dar
nepažymėjęs, kad tarp jaunųjų
atsiranda keletas nepadorių šo
kių mylėtojų; pasilipksminimų
vedėjai turėtų paprašyti tokius
ponaičius” * ar
“panaites”,
ydant jie sau patykomis išeitų
visiškai iš svetainės.
Lapymaa.

MONTREAL, OA.,

Gegužės 31 dieną moterių šv.
Onos
draugija turėjo balių ir vai
ATHOL, MASS.
dino
“Katriutė”. Balius buvo
30 dieną gegužės Aušros Vartų
Motinos Dievo draugystė turėjo neperdidelis: žmonių atsilankė
iškilmingą apvaikščiojimą. Kiek mažesnis ska'ilius, negu į pra
vienas narys dalyvavo pasipuo ėjusius vakaru*. Teatras, žodžiu
šęs draugystė ženklai^. Lietuvių sakant, neperblogiausiai nusise
jaunimo benas pagrėžė gana kęs. Buvo galima tikėties pama
smagų maršelį. Žmonių buvo pil tyti puikinus vaidinant, kad tik
būtų truputį daugiaus pasimoki
na bažnyčia.
nę roles, nes kai-kurie artistai
Ouodžių Marytė.
ant senos pasirodė be minties.
Tikimės toliaus vaidins geriaus.
PHILADELPHIA, PA.
Tikrai pasakius, pas mumis labai
29 dieną gegužės Juozapato
sunku yra surengti ką geresnio.
draugija surengė balių su šo
Nos yra dailios jaunuomenės ir
kiais. Susirinko labai daug jau
užtektinai,, rtyet darbuoties ko
nuomenės. Išpr&džių labai gra
kiam geresniam užmanymui ir
žiai išrodė. Buvo vykusi pra
«u žvake sunku surasti. Kaip
kalba, kuri iššaukė publikos uždėl pašaipos ir tam panašiai, tai
siganėdinimą. Bet po prakalbos
tiek o tiek priūžia.
visi sėdo salėje už stalų ir pra
dėjo ragauti alutį ir kitus svai Čia, gegužės 24 d. š. m. soei
ginamus gėrimus. Ant galo pasi jalistai surengė balių ir teatrą.
darė tokie linksmus, kad šauki Žmonių atsilankė užtektinai. Salė
mams “ura” nebuvo galo. Ne .nors buvo mažikė, bet prikimšta
smagų įspūdį padarė Philadel- žmonių, mat, žingeidavo kiek
phiečiai tokiuo apsiėjimu per vienas pažiūrėti, kaip nusiseks
draugijos balių. Laikas, rados, teatras. Tat-gi ir nusisekė pui
išmesti rudąjį skystimą bent per kiai. Pasirodė ant scenos kuni
draugijos vakarus. Tą patį va gas, o po kiek laiko moteriškė
karą turėjo balių ir šv. Magda su centais. Moteriškė papylė
lenos draugija. Čia ir ta pati centus ant stalo ir prabilo, —
tai ant mišių. — Kun. brūkšt
tvarka.
Pakeleivis.
ir nužėrė -centus nuo stalo. —
Atsiimk, man nereik. Moteris
WOROESTER, MASS.
apsisukus į kitą šoną ir pama
Gegužės 30 dieną tarp Wor- čius paveikslą P-lės Švenčiausios
cesterio lietuvių yra pažymėta kabantį ant sienos pradėjo pik
kaipo viena iš iškilmingiausių tažodžiauti į paveikslą( mat buvo
dienų, nes toje dienoje lietuviai scenoje pakabintu du paveikslu
katalikai šventė sukaktuves 10- P-lės Švenčiausios ir kančia Vieš
metų atgavimo spaudos Lietuvo paties Jėzaus Kristaus) Tuo kart
je.
sujudo publika ir šoko kas ką
Iškilmė prasidėjo 9 valandą ry sugriebę mušti cicilikus. Daugu
te, kuomet draugijos: Aniolų mas iš cicilikų per Įaugus iššoko,
Sargų, Marijos Vaikelių, šv. o nekurie gavo apkulti nuo krik
Onos, Marijos Vardo, Saldž. Šir ščionių. Dabar eina bila už su
dies V. Jėzaus, šv. Jurgio, šv. mušimą cięjtįjkų ir nežinia kas
Liudviko tvarkiai maršavo iš sa bilą laimes.
Viščiukas.
lės į gražiai išpuoštą bažnyčią,
Red. prierašas. Geriau į to
kur jas sutiko iškilminga vargo kius vakarus visai nesilankyti,
nų muzika. Suėjus visiems į neg nuėjus mušties. Mušimas,
bažnyčią prasidėjo pamaldos blogas kovos būdas. Mušėjai nu
(Mišios ir Te Deum laudamus), sikalsta netik prieš šalies vy
kurias atlaikė kun. K. Vasiliau riausybę, bet ir prieš dorą, tikė
skas. Po mišių kun. J. Jakai jimą ir žmoniškumą.
tis pasakė pritaikintą pamokslą,
kuriame išrodė tautos priešus, nu
ROCHESTER, N. Y.
rodė kaip lietuviai privalo gy
Gegužio 17 .d, šv. Cecilijos cho
venti, idant būtų tikrais tautie ras vaidino penkiaveiksmį gyve
čiais, bei skaitino mylėti tė nimo vaizdelį: ‘ ‘ Žmogžudžiai ’
vynę, savo tautą ir dorą. Po Šitas veikalas yra gana įspūdin
pamaldų draugijos ^kilmingai gas, daug gailestingų scenų ir
grįžo į parapijinę galę. Apart drauge juokingų gali žiūrėtojas
draugijų in corpore buvo ir taip pamatyti, ypatingai daug pagra
žmonių, taip kad per pamaldas žino tautiški šokiai ir dainos, ku
buvo prisirinkus pilnutėlė bažny riomis buvo paįvairintas vaidini
čia. Žinoma, buvo if tokių net mas. Visi aktoriai, išskyrus vie
draugijų, kurios atsisakė iškil ną, šv. Cecilijos nariai choro na
mėse dalyvauti, mat aniems kve riai, ir galima pasakyti, kad
pia biskį daugiau cicilikizmas, šiame mieste tai geriausieji arnegu tauta ar bažnyčia.
tistai-mėgėjai, kurie ką tik vai
A. Blažys.
Po pietų iškilmybės tęsėsi tam dino, visados pasirodydavo ga
tyčia pasamdytoje salėje, kurią
* Pasmerkia tai ko nesupranta. prirengė Saldž. Vardo Jėzaus na puikiai. Bet šį kartą nusise
kė nevisiškai puikiai. Į lošimą
draugija. Čia tąsias sukaktuves inėjo net penkiolika ypatų; kai
SHENANDOAH, BA.
lietuviai paminėjo prakalbomis,
29 Geg. Aušros dramatiška dainomis, eilėmis bei įvairiais pa kurie iš jų silpnai mokėjo savo
roles, kiti nemokėjo jų nuduo
draugija pirmą syki vaidino vei silinksminimais. Kalbėjo kun.
ti. Puikiausia vaidino L. Jankalą: “Ponas ir Mužikai”. Nors Jakaitis pažymėdamas tos dienos
čsičiutė — A. Šermukšnio žmo
dar jauna draugija ir pirmą sykį svarbumą. Kun. K. Vasiliauskas
na; ji gerai mokėjo atmintinai
su Veikalu scenoje, bet vaidino išdėstė lietuvių vargus prieš
savo rolę ir ją gana gyvai ir na
neblogiausiai. Bublikos buvo pusė spaudos atgavimą,
atgavimo tūraliai nudavė; per visą laiką
tinai tvarka pavyzdinga. Malonu spaudos istoriją bei veikimą po
žiūrėtojas galėjo patėmyti jo
pažymėti, kad viršminėta drau spaudos atgavimui; ragino remti
je tvirtos moters būdą; taip-pat
gija yra katalikiška, taigi nuo Kairiūkščio Lietuvoje sumanymą,
A. Senkus — rolėje A. šermuk
šio laiko ji parūpins ir daugiau patsai prižadėdamas išmokėti šnio, ir A. širvinskas — rolėje
duoti mums gerų, rimtų vakarų. “Žiburiui” ir “Saulei” 100 rub. seno kareivio, pasirodė gana ge
Pirma mus vaišindavo cicilikų. _Kun. P. Saurusaitis vaizdžiai nu rai, galima buvo matyti jų išsidraugijos.
piešė blaivybės reikalą; p. Čes gilinimą į savo roles ir suprati
Dabar Shenandoryje net piika nulevičius savo kalboje daug su
mą savo užduoties ant scenos.
teatrai ir baliai.
Kasyklose teikė lietuviams pamokinančių O. Zdanavičiūtė — rolėje senės
darbai eina gerai. Žmoneliai jau dalykų. Prakalbų tarpuose žy Šermukšnienės, nurodė seną mo
aprimo nuo senobinių bažnytinių mesnieji vietinio choro dainininkai terį neblogiausia, bet jos iškal
ergelių, tik dauguma dažnai vie akompaniuojant vietiniam vargo ba buvo labai neaiški, kur tik
ši saliūnuose skandydami sunkiai nininkui p. Čižauskui sudainavų reikėjo smarkiau kalbėti, ten išė
uždirbtus centus.
Balandėlis.
gražiai keletą dainelių. Ypatin jo tik riksmas, o žodžių nebuvo
gai puikiai sudainavo “Kur ba galima suprasti, per tai ir jos
PERU, ILL.
kūžė samanota” p-nia Čiiauskie- rolė gana įspūdinga ir graudin
(St. Me Oollsge).
nė. Labai gražią dainelę dainavo ga, pasiliko be vertės ir net išėjo
Gegužio 25 d. šių metų, vieti (“Pamylėjau vakar” — S. Šim juokinga. Nekaip atliko savo ro
niai lietuviai moksleiviai turėjo kaus) p-lė Ona Kraipavičiutė, lę V. Danilevičius, — Antano
su airiais ginčus. Ginčų tėraa bu tik kad lyg rodos tingėdama dai samdininkas įsimylėjęs į savo
vo /‘Rusijai priklausančios tautos navo, turbūt dainelės gražumo šeimininko žmoną; jis nemokėjo
daugiaus nukentėjo persekioji neatjautė. Deklemacijos irgi nu gerai atmintinai, galima buvo
mų, negu Airių tauta”. Lietuvius suokė gražiai, ypatingai puikiai patėmyti, kaip aktorius, padaręs
gynė du lietuviu: A. Martinkus ir pomiatatė p lės AkeUičiutė, Ki- ilgoką pautą, klausėsi ką pasaV. Stulpinas; airius T. Sommers minskiutė ir Simonaitė lietuvei- kys suflorius, o jeigu taip, žinoir A. Zemerman. Ginčų klausėsi čių tautiškuose rūbuose. Toliaus ma, .negali būti kalbos apie-gerą

*} Kaipo»Maurice ’o Maeterlinko veikalas, yra žinomas viešam
daug moksleivių, nes viriams bu-Į^^į ligi vėlam vakarui
sovietui.

viena iš svarbiausiųjų rolių. Vi
si kiti, turintieji mažesnes roles,
nudavė vidutiniškai gerai.
Pasibaigus vaidinimui, šv. Ce
cilijos choras, visos merginos
tautiškai pasirengę, pasirodė ant
astrados , ir pritariant lietuvių
benui, sudainavo porą dainelių:
“Sudiev Lietuva” ir “Eisim se
sės į darželį”, išėjo gražiai.
Reikia pagirti, kad viršminėtas choras uoliai darbuojasi ne
tik Bažnyčios, bet ir tautos la
bui. Štai dabar, prieš pradėsiant lošimą, buvo išdalyti pro
gramai, ant kurių spindėjo tie
gražus ženkleliai: “Tautos iž
das”, tai puiki pradžia ir geras
pavyzdis visoms kitoms draugi
joms ir kuopelėms panašiai pa
daryti; apart to tasai choras su
rengia teatrą bent porą kartų
į metus; jų pelną, pasilikę sau
tik mažą dalį, skiria parapi
jai, ir taip į trumpą laiką intafsė bažnyčioj: guminę karpetą,
gražų šoninį altorių ir liktorius
ir dabar partraukia puikų mišolą.
Už taip gražius ir prakilnius
darbus didi garbė Rochesterio
šv. Cecilijos chorui.
Lietuvos Sūnus.

WATBRBURIO VAKARAI.

Seimo delegatams palinksminti
Waterburio jaunimas paruošė po
rą labai malonių vakarėlių. Tų
vakarėlių širdis buvo Y- Waterburio vargonininkas ir žymus mū
sų visuomenės veikėjas J. Kovas.
Jis indėjo į tuos vakarėlius visą
savo sielą, gabumus ir milžinišką
triūsą. Jo didžiausias nuopelnas
yra tame, kad į tas pramogėlės
įsukė visą prakilnųjį Waterburio
lietuvių jaunimą ir vaikus, ir
priauglius, ir suaugusią jaunuo
menę. Matėme -šimtus jų gra
žiai žaidžiančius ant scenos tau
tinius žaislus, klausėme didžiau
sius chorus (didžiųjų choras 79
žmonės) dainuojant tautines dai
neles ir visa tai meiliai glostė
žmonių širdis, jausmus ir stipri
no lietuvišką dvasią. Savo opereten “Palangos Mergelė” (siu
žetas panašus “Birutei”) auto
rius daug indėjo lietuviškos šir
dies ir gabumo. Praėjo jį jųaloniai, švelniai; labai gyvai' ir įvai
riai. Ypač gražino tautiniai žai
slai ant scenos su dainavimais.
Kitą vakarą — koncertas: cho
rai, duetai, kvartetai — sąži
niškai priruošta, gražiai išpildyta.
Nebent vieną galėtume užmesti:
veik visų motyvų vienodumą mo
notoniją. Gerb. Kovo kompozici
jas ir harmonizacijas, kad ir ki
tais vardais pavadintas, lengva
buvo atspėti; visur prasimušdavo
ta pati tvėrėjo siela: rami, švel
ni ir labai lietuviška. Jo tvari
niuose neieškok didelio artizmo,
augštos teknikos, bet jos tavę
glostys, džiugins, nes jos savos,
lietuviškos. Tečiau nors ir gra
žiausios būtų, jeigu tau lieps iš
klausyti kelių dešimčių pagrečimu to paties autoriaus vienodų
tvarinių — atsibos ir didžiausiam
muzikos mylėtojui. Tad ir galė
tume palinkėti Waterburio jau
nimui ir jo vadui — atsiminti ir
kitus mūsų kompozitorius ir harmonizatorius, kurių šiandien, ačiū
Dievui, jau nebe stoka.
Tautos gimno nauja kompozici
ja — visiškai nenusisekusi. Šiaip
jau už visa ačiū! Valio Waterburio jaunimas!

Apsieita be svaigalų, tik su be- Sudegė 2 gyvenamosios tribos ir
alkoliniais gėrimais.
11 kitokių. Ugnis labai greit
išsiplatino, kad negalimą buvo
Svirplys.
beveik nieko išgelbėti. Sudegs
BROOKLYN, N. Y.
1 arklys, 7 karvės, 9 .kiaulės, 4
4 d. birželio mirė “Vienybės avįs, 2 veršiu.
Lietuvninkų” leidėjas J. Pauk
štis, Laidotuvės bus 8 d. birželio. Liaudies mokyklos Kaupo gub.
Lai būna jam lengva svetimoji Liaudies mokyklų Kauno gub.
buvo 724, iš tų pačiame Kauno
žemelė!
P. M.
mieste 35, apskričio miestuose 39
ir apskričiuose 650. Moksleivių
laukė liaudies mokyklas 39,684;
LIETUVOJE
tame skaičiuje 27,487 vaikinai ir
12,197 merginos, vadinami ber
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
naičių dvigubai tiek, kiek mer
(Iš laikraščių)
gaičių. Per metus mokinių skai
Kaunas. “Saulės” draugija pa čius liaudies mokyklose pakilo
galios nupirko iš miesto piečių, 5,300, iš priežasties atsiradimo
ant kurio yra pastatyti “Sau naujų inkurti? mokyklų.
lės” namai.
Moksleivių tarpe bųyo 33,308
katalikai; 1,834 pravpstayai ir 4
Lietuvių draugijos. Per 10 me 792 kitų krikščionių tikybų.
tų lietuvių draugijos išsiplėtojo Liaudies mokykloms laikyti 1912
gana žymiai. Viso labo lietuvių metais išleista 600,079 rub. Kiekdraugijų priskaitoma dabar į 94. vionos mokyklos laikymas sky
Kai-kurios iš tų draugijų turi sa rium siekė 963 rub. 20 kap.
vo skyrius, kaip antai “Blaivy
bės” dr-ja turi apie 190 skyrių, Obeliai, Kauno g. Mergaičių
“Saulės” 68, “Žiburys” ir “Ry- ūkio mokyklos kursą šiuoanaet
tas” taip-pat turi po kelias de baigiančios apie 20 mokinių.
šimtis.
Dauguma jų jau gavusios s.pa
kvietimus į vietas.
Kaunas. Lietuvių Dailės paro
da šįmet Kaune turi gerą pasi
Marijampolė, Suv. gnb. Įveda
sekimą. Žymiai apsilanko netik ma elektros apšvietimas.
lietuvių, bet ir svetimtaučiai ei
na pasigėrėti. Sako, kad ir iš Pušalotas, Kauno g. Šniūrų kai
provincijos kaimiečiai atvažiuoja me Didžiąją Pėtnyčią sudegė 8
lietuvių dailės parodos pasižiū ūkininkų bemaž visi triobėsiai.
rėti.
Linkmenįs, Kauno g. Valsčiaus
susirinkimas,
kuriame dalyvavo
Žagarė, Kauno -g. Nuo balaudžio vietinė taupomoji—skoli apie 500 žmonių — vyrų ir mo
namoji kasa pradėjo pardavine: terų, vienbalsiai nutarė užda
ūkiškuosius įrankius pagamintus ryti monopolį ir restoraną. Jau
“Vilijos” fabrikos Vilniuje Ma nimas čia uoliai šviečiasi.
noma statyti savus namus, ku
riems dabar -jau yra sudėta 6 Rokiškis, Kauno g. Čia steigia
ma dramos — muzikos — dainų
'tūkstančiai rub.
draugija ‘‘Kanklės”.. i,..Gardinas.
Miesto viduryje
užeita požeminis urvas, sujungtas Kaunas. Vidaus reikalų mini
steris pranešė Kauno gubernato
su katalikų bažnyčia.
rius nesuradęs jokių kliūčių, kad
Kaišadarai, Kauno g. Vilkiškių Kaune būtų įsteigta gubernijisodžiaus 21 ūkininko visi triobė- nė mokslo archyvų komisija.
šiai akimirksniu nuėjo pelenais,
taip kad dabar tame sodžiuje 21 Mažeikiai, Kauno g. Prekyba
šeimyna Jiko be- duonos ir pa Mažeikiuose stovi gan .įaugėtai.
stogės. Vyriškiai tą dieną bu Beveik kasdien mūgės,pilpos'<ątvo išėjo į Žaslius ant jomarko, vės žmonių tai šiuo tąi tuo prenamieje buvo likę moterėlės ir kiuojančių. Vietiniai krautuvi
vaikai. Dabar vilkiškiečiai ža ninkai ir vertelgos gerai pel
nosi, bet tie krautuvininkai, tai
da skirstyties vienasėdžiais.
žydai ir lenkai. Lietuvių vos
Vilnius. Valdžios užtvirtinta dvejatas ar trejetas krautuvė
nauja lietuvių draugija “Vil lių. Mūsų žmoneliai dar vis
niaus lietuvių scenai remti drau nerangus į pirklybą ir visokį
gija”. Naujai draugijai gimus pelną žeria nuo savęs į svetim
pakils lietuvių scenos dailė Vil taučių kišenes.
niuje.
Kaunas. Tūlas J. K. norėjo
Pagedėlis, Kauno g. Atidarė siųsti prekes garlaiviui padėjęs
“Vilijos” akyrių. Tame, sako, lietuvišką antrašą. Del to pa
pasidarbavęs kun. Kazliškis.
rašo tik prityręs daug nemalonu
mų turėjo grįžti namo su prekė
Sakiai, Kauno g. Vagis apvogė mis. Kontoro ponas perspėjęs,
vartotojų draugijos sankrovą. kad priimąs vien lenkiškai ir .ru
Prekių išnešė už 800 rub. ir 10 siškai rašytus antrašus, kuriuos
jis tegali perskaityti. Šis atsi
rub. pinigais.
tikimas parodo, kaip ponai lenki
i, Kauno g. čia gyve- ninkai taikosi prie mūsų šalies
natis, p. J. Vaičkus, visuomenei piliečių. Ištiesų, jiems rūpi-Ne
gerai žinomas artistas gavo iš muną paversti Vista.
Kauno

gubernatoriaus leidinį

Mfldringė, Vilniaus g. Vilniaus
apygardos teismo rūmai nagrinė
ja indomią bylą Nedzingės kle
bono kun. Steberioko su p. J. Ži
linsku. Nedzingės bažnyčios koliatorium Tėvuko palikimu Ži
Kauno g. Palangoje linskis privalo iš savo dvaro mo
įsikūrė draugijėlė automobiliams kėti kasmet 400 rub. Nedzingės
pirkti. Važios žmonės tarp Lie- kleboną užlaikyti. Žilinskis tą
pojaus ir Palangos. Galima tikė savo tėvuko testamentą pildė.
ti, kad pagerinta komunikacija Prieš tris metus Vilniaus vysku
taip šių dviejų miestų dar pa- pijos valdytojaus cirkuliaru įve
daugįs svečių skaičių per vasarą. dus Nedzingėje visas pradedamasias pamaldas lietuvių kalba
Vilnius. Sustreikavo tramva — Nedzingė gryna lietuviška pa
jų tarnautojai, reikalaudami pa rapija — p. Žilinskas liovjsi pilkėlimo algos ąnt 20 kap. Strei dęs savo tėvuko testamentą.
kuojančių skaičius viena diena Spėjama, kad jis taip darąs Vil
buvo 300 žmonių. Tramvajų niaus endekų inkalbėtas.
valdyba sutiko jiems pridėti po
10 kap. vadinasi, pusę reikalau Utena, Kauno g. Utenos ir Už
jamo pakelti mokesnio. Tarnau palių ūkio būrelis rūpinasi suor
tojai sutiko, tik su ta sąlyga, kad ganizuoti linų pardavimą tiesiai
tramvajų valdyba pasirūpintų ii į fabrikas, be jokių tarpininkų.
vyriausios valdybos pridėti jiems Linai šiame užkampyje pripažin
ti labai gerais. Taip-pat žadama
ir antrą 10 kap.
taisyti grūdų pristatymas tie
siai
į Prūsus.
Kaunas. Nemunu dabar plau

statyti nuo 7 d. balandžio ligi 25
lapkričio š. m. miestuose, mieste
liuose ir sodžiuose Kauno gnb.
34 veikalus, kiekvienoje vietoje
nedaugiau 3 kartų.

SHEBOYGAN, WIS.
Birželio 7 d. Bažnytinėje sa
lėje atsibuvo gražus pasilinksmi
nimas su vaidinimais ir dainomis.
Pasilinksminimą parengė Nekal
to Prasidėjimo P. Šv. Mergaičių
draugystė.
Pirmiausiai mergaičių tribalsis
choras padainavo “Sėjau Rūtą”
ir “Per girelę ėjau”. Toliaus
vaidinta vieno veiksmo komedija
“Čigonė”. Padainuota dar nie
kur negirdėti dvi daini.
Liūdną įspūdį ^arė antroje dai
noje duktė nusiskųsdama motinai
apie jos nelaimingą ištekėjimą už
girtuoklio vyro ir kad jau nie
kad negalinti sugrįžti pas moti
nėlę.
Kaip vaidinimas taip ir dainos
gana gerai nusisekė, plojimai del ko 17 garlaivių, daugiausiai žydų.
Kaune susitvėrė nauja krikščionų mažai kada liovėsi.

Ryga. Konfiskavo vėl 32
“
Vilnies
” num., už 10 num. pa
Vadovavo visame vietinis var nių draugija, kuri rūpinsis gar
didinta
redaktoriui bausmė, 2
laivių palaikymu. Tokiuo būdu
gonininkas J. Kudirka.
mėnesiais.
manoma konkuruoti su žydais.

Po viskam buvo parduodama
papuoštos košelės (beakės) sn už
kandžiais, už ką daugi ausiai peb
visų nudėvimą; gaila, nes tai kovo[w0 padaryta.

Triobų perkėlimas. Maino r lė
Kauno
Šiemet vėl
aplankė didelis gaisras. kių sodžiuje, ir angirų akaliooje,
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Birželio (June) 11, 1914

IR TAI NEAPLENKIME.
vienų centų. Parašė čekį ir ga streikas išvarė nuo darbo apie balsiai. 3. — Prieglaudos Namo tinis Seimas” vieta paskirta Pitt
Kauno apsk., prasidėjo nesuar
sburgh,
Pa.
Laike
didžib darbimečio mūsų
150000
darbininkų.
Trūkstant
klausimas
išrišta
toje
prasmėje,
vo iš valdininko paliudijimų. Tų
dytų triobų gabenimas ii vienos
tautos
kultūrinime
— ačiū nenu- ,
centų iškolektuoti vyriausybei plytų daug namų statytojų netu kad išrinkta komisija ir jai pa
vietos į kitų. Darbų prižiūri Kau
ilstantiems, darbininkams, atsi
vesta būtinai vykinti gyveniman
T. M. D. VI SEIMAS
atsiėjo apie $1.50. Mažas uždar. rėjo ko veikti.
no apskr. žemės tvarkomosios ko
žvelgus
į dirbtąjį laukų, jau ga
Prieglaudos
Namų
sumanymų.
Tomis pačiomis dienomis buvo
bis, bet yra tokių, kurie tokių
misijos technikai.
lime
pasigėrėti
nuveiktais dar
Prasidėjo darbai plytų dirbtu- 4- ~ D ras Jonas Basanavičius laikomas Tėvynės Mylėtojų Drtaksų užmoka tūkstančius dole
vėse, kuriose straikavo darbinin- vienbalsiai ir visų narių atsistoji- jos seimas. Seime dalyvavo 27 bais. Labai malonu. Tik vienų
Duųuoin, III. Daktaras D. W. rių.
Iškasenos. Netoli Liudvinavo
dalykų labai svarbų tautos gyve
kai nuo pat kovo 9 dienos. Plytų mu užtvirtinta SLA. Garbės Na- delegatai.
(Kalvarijos apskr., Suv. gub.) Dunn atsisakė eiti pas buvusį
darbininkams pradėjus dirbti sw- riu. Kiek vėliaus, 13-kai delega Draugijoj’ turto esama bėgan nime lyg stengiamės užmiršti —
ant Šešupės kranto darbininkai miestelo majorų gydytų jo sū
s 1
taisė namų statymo darbai, kurie tų raštu inešus, irgi viso Seimo tiems reikalams 1,346,57 ir geleži aplenkti.
bekasdami kalkes rado didelę naus, ir už tai inpykęs pacientas
Nors
dažnai
mes
susiduriame
atsistojimu
pripažinta
SLA.
Gar

niame
kapitale
$1,075.81.
Išviso
dėl stokos plytų visai buvo ap
molinę čerpę, prie jos gelėžinį ištraukė revolverį ir mirtinai nu “Drauge” N •. 21 tūlas Š., nu sistoję. Mat unijistai vežėjai at bės Nariu Dr. J. Šliupas už jo nuo $2,422.38. Kiek draugija turi iu tuo nemalonumu, 1 et kasžin
jėtį ir geležies kirvukų su skyle šovė. Nušautasai daktaras, per peikė merginų ir moterų šv. P. sisakė vežti plytas iš dirbtuvių, pelnus lietuvių, o ypatingai A- knygomis nežinoma, nes išduoda- kodėl ligšioliai vis paliekame jį
ii galo, — toliau kiek užtiko viso kelius metus gydydavo majoro M. Rožaneavos draugija, kodėl
o jei kas ir parveždavo, tai uni merikos lietuvių, tautiniam kili masai knygiaus raportas pasirodė Kaipo buvus. Tuo dalyku yra
žmogaus kaulus, šalę galvos ma šeimynų, bet majoras už jo darbų ant pirmo surengto vakaro, par jistai mūrininkai, atsisakė tokias mui padarytus. Seimo prezidiu nesuprantamu. Draugija turinti mūsų teatras, kuris stovi gan že
žutę čerputę, ant kaklo misin atsisakė mokėti. Daktaras pa davinėjo svaiginamus gėrimus. plytas vartoti. Bet straikieriams mas abiem Garbės Nariam laiš 85 kuopas, kuriose esama 1963 mame laipsnyje. Ypatingai čia
ginį, pažaviavusį lankų, ant ran davė kolektoriui ir atsisakė eiti Sako moterims nepritiktų svaigi susitaikius viskas pradėjo eiti kais apie tai pranešė. 5 — Už nariai.
Amerikoje, kur kultūra stovi
kos branzoletų ir-gi branzinį. pas jį ligonio lankyti. Už tai mus gėrimus pardavinėti. Aš noaukštame laipsnyje, mūsų apsi
tvirtinta
naujai
išrinktoji
Pildo

Buvo
sumanymų,
kad
draugijų
savo keliu. Dirbti dar nepradėta,
Kandama daugiau ten kaulų. Ma liko nušautas.
rečiu žinoti, kodėl nepritinka ?"] bet jau viskas prie to darbo moji Taryba. 6. — S. L. A. pini suvienyti su S. L. A., bet suma leidimas labai žymus. Apie tai
tyt tenai buvęs kapinynas. Iška
Gal nepritinka moterims pašalpi- rengiamos ir netrukus darbas bus gus nelaikyti bankose, bet sudė nymas be svarstymo atmestas. • jau buvo kaliuose laikraščiuose
Sezanne, Prancūzija. Metinėj
senos yra indomios ir galima šis
nę — draugijų turėti? Gal susir tikroje tvarkoje.
ti į valdžios gvarantotas popie Literatiškas komitetas prane rašyta, nusiskųsta, bet tuo vis
orlaivių parodoje, sprogo balio
tas išnagrinėti.
gus turi sakyti nepritinka į drau
ras (Government, Municipal and šė, kad draugija turi pas savęs kas ir užsibaigė.
nas, kuris sužeidė 60 žmonių. Ke
Vienybė Lietuvninkų” nese
giją šaukties, nes jei moteriškė,
School Bonds), nešančias 4*4 iki šituos rankraščius:
Viršum 300 Chicagoj gyvenan 5y2 nuošimčių. 7. — Prie SLA.
Kauliai, Kauno gub. Pradėjo letu iš jų mirtinai.
I. Duonelaičio raštai. 2. Straz nai teisingai išsitarė: “Kol netu
ar mergaitė, prigulėdamos prie
<abenties Lietuvon darbininkai
čių žuvėdų išvažiavo šių savaitę
delio raštai, (vieni ir kiti Gabrio rėsime nuolatinių teatralių gru
Toronto, Ont. Praėjusių subatų pašalpines draugijos kreipsies į į Žuvėdijų praleisti linksmai va įsteigta Fondų Polit. Kankiniams
ateiviai. Kauno Ūkio Draugijos
savo draugija tai gauna pašalpų
šelpti. 8. — Įsteigta SLA. Moks surinkti). 3. “Širdis” (M. Gri- pių, (gal trupų?), patol mūsų
taipininkavimu jau pargabenta palaidoti 17 salaveišių, kurie mi ir paramų, kurių išmokėti rei saros laikų. Daugelis iš jų išva leivių Stipendijos fondas. 9. — gonies vertimas). 4. “Didžiųjų teatras nepagerinamas”. Ir tiejų keletas šimtų į Šiaulių apskri rė po nelaimingam atsitikimui kia pinigų. Todėl draugija turi žiavo aplankyti savo giminių, Ateivių šelpimo klausimų po il vyrų mintįs kiekvienai dienai”. sa!
tį, daugiausiai pareikalaujama į su laivu “Princess of Ireland”. stengtis juos uždirbti arba gauti kurių čia begyvendami taip pa gų diskusijų nutarta paimti į S. L. Tolstojaus. Nutarta: Duone
Tuomet tik geriausius veikalus
siilgo. Kiti išvažiavo linksmai L. A. globų ir bendram darbui laičio raštų neleisti, nes jau juos matytume ant scenos, jie. būtų
dvarus.
iš
kur
nors.
Jeigu
minėtam
vaka

Garry, Ind. Čia rengiamos ap
praleisti vidurvasario šventę. Jų
išleido M. Piaseckaitės-Šlapelie- tinkamai atvaidinti. Tik nuolat
vaikščioti
ramiai neprigulmybės rę nebūti} buvę bufeto, tai drau tarpe matyti įvairių pramoninin kviesti SLRKA. ir kitas didžią
Tilžė, Prūsų Lietuvoje. Tilžės
sias organizacijas, kad sukėlus nės knygynas, Vilniuje. Straz tuo darbu užsiimant, tai galima
gija, beabejo, būtų savo prikišus
kliūbas pernai metais įsteigtas dienų (Fourthį of July). Progra ir jaunai draugijai tas būtų la kų, mekanikų ir kitokių žmonių. kapitalų ilgainiui būtų galimų delio raštai yra jau rengiami atlikti, nes kitaip nors ir norint
per metus priaugo ligi 112 narių. me indėtas skaitymas Jungtinių bai užkenkęs. Už bilietus gauta
užlaikyti Lietuvių Imigrantų Na spaudai. Su M. Grigoniu baigia nepajiegiame. Pažvelgkime mes
Per tuos metus buvo 50 valdy Valstijų Konstitucijos, kuri bus 27 dol., o tik vieniems muzikan Chicago. Ateinančių nedėlių mas New Yorke. Iū. — Kuopų ma jau tarties. Tolstojaus vei į kitataučius, pas juos jau tas
bos posėdžių, taisytas Duonelai skaitoma 26 kalbose. Tarp tų tams išmokėta 26 dol. O kur ki (birž. 14 Lincoln Parke bus ati buvo inešta rinkti Amerikoje re kalas liks pakol kas nespausdin gyvuoja ir gana pasekmingai.
čio vakaras ir žiemos šventė. Da žinoma, bus ir lietuviškai.
Nėra abejonės, kad ir mums tas
tos išlaidos k. t. salė, rengimas dengtas paminklas garsiam vokie zoliucijas, kuriose būtų reikalau tas.
bar nutarta pasisamdyti didesnis
vakaro ir t. t. Taigi gali tik čių raštininkui poetui Goethe. jama Lietuvai autonomija. -To J. Gabrys pasiūlė draugijai iš sektųsi, tik daug drąsos ir ener
Philadelphia, Pa. Pennsylvani
būtas ir aprūpinti jį lietuvių
tas mus nupeikti, kam nerūpi Atidengimas * bus atliktas la kių rezoliucijų svarbiausis tiks leisti encyklopedijų, kurių jis už gijos.
niau vauuy. ?uiijaasWG-v,ųgs (e.a
stiliaus mebliais.
Tai būtų vienutinis kelias, ku
bai iškilmingai. Bus ir pats pa las — tai sukėlimas žmonėse sa- vadintų “Populiarė praktiška
jos geležinkelio kompanija vietoj draugijos gyvybė.
ris
duotų mums progos pakelti
dirbėjas
prof. Her- vyvaldos troškimo,
auklėjimas encyklopedija arba T. M. D. uni.
Pųgalios juk . moterįs turėjo minklo
Lieplaukė, Kauno gub. Liep seniau vartotų rašyto
kvo
Vo juose politiškos sąmonės ir ap versitatė”. Encyklopedija tu dabartinį tebeniukstantį “balašaly svaiginamų gėrimų ir be- mann Ilabti iš Municho,
darbininkus
priimant
laukėje buvo labai plačiai išsipla timų
alkolinių'k. t. saidės, papso, ir kietijos. Parodoje žada dalyvauti reiškimas pasauliui, jog lietuvių rėtų apimti sekančius dalykus ganinį” teatrų.
naujų, vai
tinęs slaptas dektinės pardavi pradėjo vartoti
Sutvarkyti tokias skrajojan
k. kurių daugiausia
pardavė. daugybė vokiečių draugijų Chi tauta irgi turi tiesų savystoviai (“Tėvynė” No. 23).
nėjimas, bet dabar akcijos vai dinamų Munsterbergo pshcholoTaigi moterų vakare buvo ir ne cagoje ir daugelis įžymių Jung gyventi. 11. — Apmokant pa 1) Matematikos mokslai: 1. lo čias teatralės grupes yra daugy
dininkai pradėjo dažniau apsi giškų kvotimų. Šituo būdu kvo
svaiginamų gėrimų, apie kuriuos tinių Valstijų ir Vokietijos veikė šalpas, algas ir kitokius reguliari- gika, 2. aritmetika, 3. algebra, 4 bė pienų, apie tuos pienus reik
lankyti ir gaudyti dektinės ‘ * kup- čiant vartojama įvairios lempų
škus išmokėjimus, ant išmokėji geometrija, 5. trigometrija, 6 tų mūsų scenos žinovams pašne
jų ir mokslo vyrų.
čius”. Pastariemsiems užėjo blo- šviesos ir kitokie įrankiai, ku nei pusės žodžio p. S. neprasita
kėti.
mo orderių privalo pasirašyti S. astronomija;
rė. Matai Tamsta, moters tave
riais
galėtų
ištirti
darbininko
ga

gi laikai.
L. A. Prezidentas, Sekretorius ir 2) Pritaikintieji fizikos mok Laikraščiai beabejonės tam bū
neišganis. ;jeigu pats nenorėsį.
bumų.
S. L. ▲. SEIMAS.
Iždininkas. 12. — J. Paukščio slai: 1. fizika, 2. mechanika, 3 tinam reikalui aptarti vietos ne
Kitam nurodyti, kas nepritin
,, Akmenė, Kauno g. Miestelyje
ka tai lengva, bet pats to pri Priešpat S. L. R. K. A. Sei sveikatos ir reikalų stoviui ištir elektra, 4. chemija 5. orlaivinin pagailės.
-apielinkės ūkin. bendr. atidarė ga
Albany, N. Y. Subatoje, vie
Vėliau paduosiu savo nuomonę
mų, tame pačiame mieste, Water- ti paskirta komisija: T. Petraus kystė;
ro varomųjų sviestainę. Jos in- tinės sufragistės ir jų užtarėjai silaikyti kažin p. S. ;ar mėgino.
dėl
šio dalyko įvykdinimo. Tuo
3)
Gamtos
mokslai:
1.
geolo
kas, A. Kundrotą ir J. Liutkaustaisymas atsiėjęs apie 10 tūkstan iškilmingai maršavo po miesto Juk p. S. ne viena kartų tur bury, Conn., atsibuvo seimas S. kas. 13. — Plačiai ir nuodug gija, 2. botanika, 3. zoologija ir tarpu prašau mūsų inteligentų,
nepritinka L. A. Susivienijimo Lietuvių Ačių rub. Išdirbama sviestas, sū gatves, neveizint į karštį, kuris būt, nepasakė, jog
laikraščių ir k. apie tai pamąsty
niai apsvarsčius SLA. užregistra gyvulių anatomija;
Tiai, varškė. Bendrovei labai se- visų dienų kepino maršuotojus. vyrų vakarų rengėjams, kad al- merikoje ir “Tėvynės Mylėtojų
ti.
Stepas Mingilas.
4)
Istoriškieji
mokslai:
1.
vi
vimo klausimų, kad seni SLA.
koliniai gėralai turėti nepritin Draugijos.”
Vakare buvo skaitlingi sufragisS. L. A. seime dalyvavo 59 kur reikalaujama, kad seni SLA. suotinoji istorija, 2. visuotinoji
ka. O juk jų kiekvienas vaka
čių susirinkimai.
ras dar stipresniais gėrimais bu atstovai, nors buvo laukiama. 64. nariai mokėtų nuo amžiaus, paves geografija, 3. Lietuvos istorija,
AČIŪ “DRAUGUI.”
Krakės, Kauno gub. Gegužės 5
Seimo vedėjas buvo: pirmi ta Įstatymų Komisijai užsiimti 4. Lietuvos Geografija;
fetas
inrengtas.
d. Kraikių miestelį ištikob aisus
Peru, III. šv. Bedo kolegijos
5) Kalbų ir literatūrų mokslai:
Londonas, Anglijoj. Suban
Turbūt žino p. S. kad draugi ninkas — St. Gegužis, jo pagel. tuo dalyku ir supažindinti su juo
lietuviai
moksleiviai veltui ga
-gaisras. Išdegė miestelio cen- krutijo gerai žinoma firma Chapjai
nemaža
iš to paramų. Jeigu bininkas — J. Tareila, sekreto- narius, aiškinant tai organe. Pa 1. Lietuvių kalbos istorija ir gra
tras: 102 gyvenamųjų
namų, lin, Milne, Greenfell & Co. Toji
vome “Draugo” išleistas knygas.
torius. — V»^K. Bąčkauskas. Be nkui, Komisijos išdirbtas taisyk matika; 2. Lietuvių lieteratūra;
neskaitant kitokių triobėsių, be firma varė bankos ir pirklybos nebūtų buvę mūsų bufeto ir jame
Už kų tariame ačiū. Linkiame
3.
Anglų
kalbos
pamatai,
trum
svaiginamų gėrimų, tai manot, valdybos išrinkta dar komisi les turės SLA. nariai perbalsuopastogės paliko 206 šeimynos. biznį. Ji turėjo užtikrinto ka
ja kuopų inešimų tvarkimui, ti. 14. — Atspausdinti atskiro pa literatūros apžvalga, 4. Vo “D.” geriausių pasisekimų. Taipkad
mylintieji
tuos
gėrimus
ne

Nuostoliai neapskaitomi.
pitalo apie 1750000 dolerių. Bet būtų lig sočiai išsitraukę:., šąli skundų, apelecijų, nutarimų ir je knygoje Žemaitės veikalų “Ke kiečių kalbos pamatai ir trumpa pat linkiame, kad “Draugas”
rastųsi, kiekvienoje grįčioje.
įvairioms spekuliacijoms pridirb
esančiame saliūnę. Todėl mel rezoliucijų. Seimas sutiktas la lionė į Šidlavų”, už kurį hono literatūros apžvalga, 5. Prancūzų
Turime pastebėti, kad mūsų
ta skolų apie 5000000 dolerių.
džiame mūsų šį atsakymų p. S. bai Iškilmingai. Turėta keletas raras yra jau senai apmokėtas, kalbos pamatai ir trumpa lite knygynas trumpu laiku gerokai
Banka nusibankrutijo dėl susilp
ratūros apžvalga;
patalpinti Jūsų gerb. laikraš iškilmingų vakarų, daug šnekėta 15. — Papildyti “SLA. Istorija”
New York. New Yorko prieš nėjimo pramonės pietų Amerikoj,
6) Ekonominiai ir socijaliai pasididino už tai ačiū aukau
bent 50 — 60 puslapių, kur būtų
ir pasakyta daug gražių kalbų.
tyj.
*
Sanarė.
tojams. Šis knygynas nemažų įs
saliūnas lyga apskelbė konkursų ypatingai Brazilijoj ir Peru.
Didelį trukšmų pakelė nau aprašytas laikotarpis nuo 25 Sei mokslai: 1. politiškoji ekonomija,
Paaiškinimų talpiname, bet pa
pūdį daro net svetimtaučiams,
parašymui straipsnių
temoje
jai padirbtoji tautiškoji velia mo iki paskutiniųjų laikų. 16. — 2. tautiškoji ekonomija, 3. socijo- ypač tiems, kurie mažai težinojo,
“Kiek atsieina dvidešimt milijo Rymas. Šv. Tėvo Piaus X. svei tartume, rengiant vakarus steng
logija;
ties išvengti svaiginamų gėrimų. va, kuria priėmė gausiu rankų Pild. Tarybai pavesta užregis
nų dolerių taksai surenkami už kata gerokai sutvirtėjus. Nors
7) Prekybos mokslai: 1. ko apie lietuvius.
truoti Susivienijimų Canadoje.
Ypatingai
moters
turėtų
tai
turė

plojimu.
jis
jau
turi
79
metus
amžiaus,
Su pagarba knygiai.
pardavinėjimų svaiginamų gėri
17. — Nutarta netalpinti “Tėvy mercija, knygvedyba ir finansai,
Seimo
sesijose
nutarta
kele

ti
omenyje,
nes
nuo
girtybės
mo

A. J. Garuckas, A. Linkus.
mų, New Yorko gyventojams do tečiau jaučiasi tvirtesniu ir svei
2. dailraštis; 3. stenografija;
ters daugiausia nukenčia ir antra tas dalykų. Visus nutarimus pa nėje” jokių medikalių, stebuk
ra, protu, ir tt.” Už straipsnių kesniu neg prieš du metu.
8) Dailės mokslai: 1. paišymas
joms turi rūpėti namų gerovė duodame iš 23 num. “Tėvynės” lingų, neteisingų ir nužiurėtinų
parašymų skiriama dovanos:
ir
tepliojimas, 2. skulptūra, 3. mu
Čia rašoma, kad norėta sujung apskelbimų.
Londonas. Iš čia praneša, kad daugiau neg vyrams,
Naujos Knygos.
$1000, $500, $300, 200 ir penkios
Tautiškus Centus Seimas šitaip zika;
ti sekretoriaus ir iždininko urė
“Dr.” Red.
po $100. Straipsniai turi būti atrasta daugelis aukso ligšiol ne9) Fiziškas auklėjimas: įvai Dainos Vasaros gražybių. Antra
dus. Po ilgų diskusijų prieita prie paskirstė, pagal Finansų Komisi
neilgesni, kai 5000 žodžių, at žinomose vietose. Britiškosios
rus
kūno miklijimai ir tautiniai laida, 1914. Pusi. 33. Kaina nepa
Guianos. Auksas užtiktai miš- 7 d. birželio, “Birutės” drau tokio nutarimo: naujam sekreto jos patarimų: Našlių ir Našlai lietuvių žaidimai.
spausdinti rašomąja mašinėlė,
čių Fondui — $165; Prieglaudos
žymėta.
konkursų gali stoti Naw Yorko kuose apie 25 mylias nuo Savan- gija nuo Bridgeport’o surengė riaus iždininko urėdui taisykles Namų Fondui — $100; Ateivių
Toki encyklopedija būtų 33
Abi knyguti prisiuntė M. G.
piknikų. Išvažiavome už mie išdirbs Įstatų Komisija; tas tai
gyventojai arba lankantieji New na.
tomų ir tuo skirtųsi nuo kitų Valasko spautuvė. Kensington,
reikalams
—
$250;
SLA.
Stipen

sto toli į vakarus. Ten apsirinkę sykles tur's priimti visuotinasis
Yorko mokyklas moksleiviai.
encyklopedijų, kad būtų “ne paKonstantinopolis, Turkijoj. Bir- puikių vietelę nuo vėlybo jau balsavimas ir visų tų klausimų dijos Fondui — $150; Tautos Į vydale žodyno..., bet pavydale III.
NamamsVilniuje — $100; Kan
Chicagoje blaivybės klausimų želio 6 d. 5 nauji trobesiai buvo ryto, bet ligi vėlybai nakčiai nau- patvirtins ateinantis Seimas. Jei kiniams — $100, Vištaliaus var atskirų tomų (knygų), kuriuose
Vagis Vienaveikmis dramatiš
pradeda taip-pat kelti aikštėn. pašvęsti su tam tinkamomis apei- dojomės tyru oru traukdami jį visuotinasis balsavimas priims tas do pašalpa — $60 SLA. knygų nuosekliai suprantamai ir vi kas paveikslėlis par. Upton Sinc
taisyklės, tai permaina
Čia tuo rūpinasi, taip vadinama gomis. Tie trobesiai tai nauja, savon krūtinėn. Kaip smagu, pa- naujas
siems prieinamai bus išgvilden lair, vertė K. Baronas. Chieago
Pildomojoje
Taryboje galės įvyk leidimo literatūros fondui, Liet.
jaunų žmonių piliečių sųjunga. Amerikos kolegija merginoms, metus miesto trukšmų ir nešvarių
Inform. Biurui — $50.00, Jo tos viena po kitai viršminėtos III. 1914. Pusi. 21 kaina nepažy
(Young People’s Civic League.) Jie buvo pradėti statyti 1910 m. jo atmosferų surasti ramių žavė- ti nuo 1916 metų.
mokslo šakos (kiekvienam tome mėta.
Visi kuopų įnešimai sulig per varo Ūkiui — $27.54; “Litwai” atskira mokslo šaka)”.
Jie rengiasi šiais metais išleisti ir atsiėjo į 750000 dolerių. Iš- jančiais reginiais vietų paįvairin.
mainų mūsų Konstitucijoje, sulig — $25. Viso labo išdalinta visuo Sumanytojas randa galimu iš Vairas Literatūros, dailės, mok
daug savo veikėjų su paskaito kilmėje dalyvavo Turkijos žmo- ti vaidentuvę.
menės reikalams — $1,027.54 ar
mis ir prieš alkolinėmis parodo nių švietimo ministeris, kuris at- Minėtan piknikan susirinko naujų pašalpos skyriaus laipsnių, ba su prisiųstomis Seimui auko leisti tokių encyklopedijų bėgyje slo, visuomenės ir politikos laik
stovavo sultanų ir kitus augštes- gražaus jaunimo. Kadangi diena vaikų skyriaus ir t.p., pavesta ga
5 metų. Šitaip apskaitliuojama: raštis. No. 8.
mis.
nius asmenis.
buvo nepaprastai karšta, — atėmė lutinai apdirbti Įstatų Komisijai, mis _ $1,310.32.
Raštų turinys: 1. Dešimties m.
Priėjus prie komisijų rinki 1915 m. išeitų 2 tomai, lėšuotų
kaip
to
reikalauja
mūsų
Konsti

energijų
būti
vikriais
užtat
masukaktis.
Kum. Juozas Tumas. 2.
Leavenwoth, Kas. Čia mirė
mų, priimta surašąs kandidatų, $2,500; 1916 — 4, lėšuotų $5,000;
tucija.
Komisijai
paskelbus
pie

Lietuvių spaudos istorijai. P. M.
82 m. D. Truax. Mirė ir džiaug Paryžius. Reno Viviani nepasi. ža buvo žaislių ir kitų .įvairumų,
kuriuos nominavo SLA. Prezi 1917 — 5, lėšuotų $6,000; 1918
nų
ir
visuot.
balsavimui
tų
pienų
sekė
sudaryti
gabinetų.
PreziŠiaip
turėta
skanus
pietus,
per
3. Dailusis tautos ir bažnyčios
smo. Jis buvo kelėjime 25 m. ir
dentas ir Sekretorius. Visi kan — 6, lėšuotų $7,000; 1919 — 7,
ir
naujas
taisykles
priėmus,
se'
dentas
Poincare
pakvietė
Delcaskuriuos
praskambėjo
vieno,
kito
menas. A. Jaruševičius. 4, O, tos
gavo paliuosavimo popierus. Pa
didatai liko užtvirtinti. Seimas lėšuotų $8,000; 1920 — 9, lė
kiaulės... Pr. P. 5. Iš atminimų.
ėmęs popierus iš džiaugsmo mirė se, buvusį užrubežinių dalykų mi- prakalba taikoma į jaunimų, kad kantis Seimas pasielgs pagal di išrinko sekančias komisijas: 1. — šuotų $9,000. Išviso $38,000.
džiumos
mūsų
narių
norų.
Jei
nisterį,
paimti
tų
darbų.
Delcasse
lavintųsi,
tobulintųsi
susispietę
į
Brangi žmogaus laisvė.
Kiekvieno tomo būtų spaus Visuomis. 6. Kultūros laipsnis
Kontrolės Kom.: J. Ambraziejus,
didžiuma
narių
reikalaus
pašal

buvo ligšiol žinomas, kaipo Vo- rimtas draugijas, pasistačiusias
Lietuvoje, P. M. 7. Lankos žvan
J. Bendoraitis ir M. J. Vokietai dinta po 5,000 egzempliorių.
Pekinas. Kynuose. “Baltasai kietijos priešas, bet pastaruoju tikslu auklėti tokį jaunimų. Čia pos skyriaus augštesnių laipsnių,
Encyklopedijos leidimo daly gutis ir aukso žvaigždelė. Pušai
tis ; 2. — Teismo Kom.: J. O. Šir.
tė. 8. Lietuvių spauda ir inž.
vilkas” kuris su savo pasekėjais laiku vokiečių ciesoriaus ir Del- buvo nurodyta “Birutės” drau- tai jie ir bus įvesti.
vydas, K. Karsokas ir Olga Bo- ke nieko nenutarta. Vėliau nu
Iš
kitų
inešimų,
kuriuos
Seimas
gijos nuopelnai jau daug pasisiautė po Hupe, Hahano, ir Šensi casse dalykai susitaikė.
tarta: 1. Kasmetai leisti nors po Petras Vileišis. V. 9. Laimužės
------------darbavusios o ateityje žadančios svarstė ir priėmė, pažymėsime se binienė, 3. — Įstatų Kom.: P. F. vienų knygų, 2. išleisti Dijonizo ieškoti: Pušaitė. 10 Mūsų kul
provincijas pradėjo deginti kai
Bradčulis, Ant. Sliakys ir K. Gumus ir miestelius Kaušu provinci Belfast, Airijoj. Ulsterio uni- daugiau pasidarbuoti toje srityje, kančius. 1. — Blankų sutrumpi gis; 4. — Apšvietos Kom.: Dr. J. Poškos raštus. 3. išleisti anksty, tūros gyvenimas.
Paveikslų turinys: 1. Mokyk
jistai, kurie taip baisiai šaukė Vėlai grįžome namo prisikve- nimo klausime įsakyta Pild. Ta
joj.
Šliupas, L. Šernas ir J. Baniulis; buosius Šerno raštus. 4. Išleisti
prieŠ -Airijos
la. P. Rimša. J. Bulhako fot. 2.
----- autonomijų,
-- nu- .pavę, atsigaivinę ir patenkinti rybai pagaminti kuoaiškiausias 5. — Labdarybės Kom.: K. Jur T. M. D. knygų katalogų.
ir kiek galint trumpas blankas;
Varno — Rikkerio didieji iniciQuebec, Can. Birž. 4, palaidoti sprendė tylėti, iki toji autonomi- gaivinančiu oru.
gelionis, T. Ratkevičius ir B. Kon. Valdybon išrinkti:
kaipo
pavyzdis
priduota
Seimui
12 nuskendusio laivo jūreiviai. ja neineis į .praktikos veiksmę.
Pirmininku D. A. Zimontas; vi jalai. 3. Inž. P. Vileišis. Fot. 4.
Pasibaigė ilgai besitęsiantis blanka draugijos “Fraternal Or- dratavičius; 6. — Imigrantų Ko ce-pirmininku Dr. A. K. Rut V. Kudirka. Fat, 5. Prof. E. Vol-.
Laidotuvės atsibuvo labai iškil
Denver, CoL Viešpatystėje mi- plytų dirbėjų straikas. Darbas der of Eagles”. 2. Padidinti “Tė- mis.: V. Ambrozevičius, Kl. Vil- kauskas; sekretorių J^Žemantau- teris. Fot. 6. G. Landsbergis. Fot.'
mingai. Pamaldos buvo laikomos
kevičus ir Juoz. Ancerevičius, 7.
katalikų ir anglikonų bažnyčio rė Henry O. Wice, iš Texas. prasidėsiąs trumpu laiku, susitai- vžnę” iki 8 puslapių dabartinio — Kankinių Šelpimo Kom.: V. skas; Iždininku A.
Povilaika 7. Kun. J. Ambrozevičius. Fot. 8.
formato
nuo
1
d.
liepos
šių
metų.
Kum. J. Tumas. Fot. 9. P. Matu
Jam mirus medinėje kojoje, ras- kinta toms pačioms sųlygoms,
se.
K. Račkauskas, V. J. Šliakys ir (senas); iždo globėjais: Balnis ir lionis. Fot. 10. Povilas Višinskis.
ta 8000 dolerių bankiniais popie- kurios buvo paduotos prieš tris * * Tėvynės padidinimo komisija
Dr. A. K. Rutkauskas; 8. — Prie Želvis. Knygius J. Damijonaitis.
Fot. 11. Donatas Malinauskis.
savaites. Darbininkai gaunantie (Mikolainis, Gugis, Račkauskas,
Jefferson City, Mo. Chicagos riais. Ieškoma paveldėjų.
glaudos Namo Komisija: T. As- Lietratiškas komitetas — B. K.
— -—- •
Fot. 12. Charužinas. 13. Kun.
ji mažiau kai 40 centų į valandų Sirvydas ir feamijonaitis) prida-( o_____
mėsos kompanija traukiamų teis
Balutis,
J.
0.
Sirvydas
ir
V.
K.
vė Seimui “Tėvynės” ir SLA. tramskas, A. Ivaškevičius ir M.
Detroit,
Mich.
Vienas
šio
mieį
aui
vieniĮ
eeBtą
vjrfum
Dftrb
Sviatopolk. Mirskis. Fot. 14. Ga
man už nelegali pasielgimų per
ekspensų fondan inplaukimų bei j Šarka, 9. — Finansų Kom.: J. Račkauskas. Organu “Vienybė launės inicialas K. 15. A. Jaru
sto
pilietis
užmokėjo
ineigos
takdaviai
turė<)
pi
,
ną
tJegą
darbinin
.
kant Smetonų ir sviesto taukus.
Lietuvninkų” redaktoriui paskir.
išleidimų sąmatų ir rekomendavo Skritulskas, A. Bieržynskas ir ta 100 dol. honoravo nuo Seimo ševičius piešinėliai. 16. Galau
sų vienų centų. Mat jo ineigų kua atleisti ir priimti darban
J. Damijonaitis.
nės kalėjimo piešinėlis. 17. 1864
Straikas prasidėjo kovo 9 d įtaisyti “Tėvynės” spaustuvėje
Londonas. Sufragistės variusios per praėjusius metus būta $2,Ateinančiam Seimui, kurs turės iki) ^seimui.' Knygių! paskirta
“
Linotype
”
.
Komisijos
sąmata
1904 M. A. Jaruševičius.
•avo nekultūringus darbelius įvai 500.51. Už 2500,dol. mokėti ne- ir Dora tik 20oo darbininkŲ prie
vadinties “29-tas ir 2-ras Dvime- 5 dol. algos mėn. ir 5 dol. rendos.
rime įstaigose, pradėjo užpuldi- reikėjo. Už 51 centų užmokėjo piytŲ dirbaDČių testreikavo, bet i ir rekomendacija priimta vien-

nėti bažnyčias. Praėjusių nedėlių pamaldų laike, jos susigrūdo
j Westminsterio katedrų ir į
Bromptouo bažnyčių. Kasžin kų
dar jos išsimanys.

CHICAGOJE.

NAUJIENOS.

d

rr-

bbassAs
kiek man būva galima ir lai
daleido , aplamiems orgąoizaci
jos reikalams bei jos gerovei.
Iš paprastojo mana veikimo,
pildant priedermes suteiktojo
man urėdo, kaipo Susiv. rasti
ninkui, laikau malonumu praueš
ti gerbiamiems delegatams se
kančias žinias:

apsaugos skyrių ant 1000.00 po
mirtinės.
Pagal centro valdybos nutari
mo, buvo sekretoriaus sutaisyti
mokesnių lapeliai ir išsiuntinėti į
kuopas.
Rugpiūtyje, 1913 metų pagal
pernykščio seimo nutarimo, S.
L. R. K. A. prisijungė prie “Ame
rican Federation of Catholic Societies”.
Susižinota su Lietuvių Mokslo
Draugija ir ištirta Lietuvos vė
liavos spalva, nors paskiau tai
buvo viešai paskelbta p. J. Ba
sanavičiaus, Mokslo Draugijos
pirmininko.
Rūpintasi įvedimu į susiv. neku
rių būtinai reikalingų reformų:
tuo tikslu sutinkant centro val
dybai, buvo sekretoriaus sutai
sytos tam tikslui blaukos išreiški
mui narių nuomonės ir išsiutinėtos į kuopas.

kun. Staniukyno, kaipo žymiau viena kuopa esanti tam prie
pašalpos sav........................
j£00
laikraščio turinys, kuris sus-mą
sio Amerikos lietuvių katalikų šinga.
(Kitos neatsiliepusios).
Tas projektas gali patenkinti
Daug
veikėjo. Seimąp nuoširdžiai pri Tik besvarstant klausimą, kokiuo ir tuos, kurie iš savo pašalpinių galęs visai patenkinti.
BUSIVIRNIJIMO LUT. R. K.
nusvėrė
taip-pat
kalbos
kunigų
taria sumanymui, paskiria vie būdu šitą reikalą pasekmingiau- draugijų gaudavo pašalpos nuo
AM. 29-8AI SEIMAS
Žilinsko ir Kemėšio.
nuolyno reikalams
$200.00 ir šiai įvykdžius: ar seimui paski įmokamo penktuko po $1.00, nes Dargio,
(2, 3, 4 birželio. 1914 m.)
išrenka komisiją (Kun. Serafi riant tam tikrus žmonės,
ar prigulėdami į Sus-mo pašaipiu] “Draugo” poziciją silpnino dar
Smulkesniu žinių apie 29-ojo
ir ta aplinkybė, kad už senąją
ną, Kadzevskį ir kun. Kemešį), komisijos, kurie ir kurios tuo da skyrių, kad ir
seimo bėgį ‘Draugo’ skaitytojai
didesnius, pa
kainą
bendrovė atsisakė tarnauti
kurie susivienijimo vardu pasvei lyku turėtų užsiimti, ar pave lyginamai, mokės mokesnius, bet
ras to seimo protokole, kurs, tiki
kintų iškilmių dieną gerbiamąjį dus tą dalyką kuopoms — iškilo už tat bus liuosi nuo pomirtinių Sus-mui. Seniau “Drangą” leido
mės neužilgo bus organui atsių
1)
Susivienijimo
augimas:
jubilet# ir
inteiktų susivieni visai naujas klausimas, ar nerei rinkliavų, nuo bereikalingų išlai kunigų sąjunga ir kasmet prikiš
stas.
Čia paduodame tik pa
davo po kelioliką šimtų. Tą nuneNuo praėjusio seimo iki šio
jimo dovanėlę vienuolijos reika kėtų prie tos svarbios progos pa dų per balius ir piknikus;
.viršutinišką seimo darbų aprašy
kas
lams. 100 dolerių paskirta lie daryti vietiniai kuopų
mą, pažymėdami vien svarbos susiv. pasididino 14 naujų kuopų
atstovų svarbiausia gi galės būti tikri; tolį padarydavo “Draugui” ne
susivienijimu
būtent
susidarė
naujos
kuopos
tuvių kolegijos reikalams, 50 do suvažiavimai, kurie duotų pra kad ligoje pašalpa bus visuomet kaa kitas, kaip
niuosiue momentus seimo darbų
Tais
metais,
kuomet
“Draugan”
šiose
vietose;
79
kp.
Glenlyon
lerių L.R. K. Moksl. Susivieniji džią susidarymui apygardų (ra tikrai išmokėta, nes Sus-mas, tu
loji diena. Po iškilmingų Mi
ėjo sus-mo nariams už 24% cento,
mui. Gražiai atsiliepė Seimas ir į jonų). Kuopų atstovai, suvažiavę rintis jau $45,000.00
Šių, laikytų sus-mo dvasiško va Pa. su 3 naujais nariais; 89 kp
kapitalo,
Hartford,
Conn.
su
33
naujais
to
nuostolio buvo dar dangini
Kairiūkščių sumanymą. Nutarta į apygardų susirinkimus, galėtų daugiau duoda tam garantijos,
davo g. kun. Dumčiaus ir pagra
Tečiau
dabar kuomet kunigai, pa
nariais;
133
Vandergrift,
P*,
su
paremti lietuvių švietimo fondą geriausiai nužiūrėti
žintų griaudžiaia ir gailingais bal
tinkamus negu. mažos pasalpinės draugijė
net šešiomis šimtinėmis, kiekvie žmonės, kurie užsiimtų čarterio lės, kurių daugeliui jau graso su- vedė “Draugą” tam tikrai, at
sais suvažiavusių į savo seimų 17 naujų narių; 138 kp. įPitts
burgi),
Pa.
su
32
naujais
nariais
g. g. Vargonininkų, po gražaus
nai draugijai po 200 rubl., žino įregistravimu.; be to prie tos pro* bankrutijimo pavojus. Krušinsko skirai. šeriniukų bendrovei, nese
139
kp.
Portland,
Ore.
su
16
nau

ir turiningo pamokslo, pasakyto
ma, su sąlyga, jeigu tų šimtinių gos kuopų atstovai
pasitartų įneštą, Vasiliausko paremtą pro nai inkorporuotai. Illinojaus val
laike mišių vietinio klebono g jais nariais; 140 kp. Carbondale
bus pažadėta
nemažiau,
kaip apie naujų kuopų steigimą, se jektą, Seimas pagavo kaipo tin stijoje, į kurią ineina lygiais na
Pa.
su
18
naujų
narių;
141
kp
1000. Svarstomas
klausimas ar nųjų didinimą
kun. Saurusaičio, — delegatą:
ir stiprinimą, kamiausi ir, nors kun. Struckus, riais kaip dvasiškiai, taip svietiškiai lietuviai katalikai, kuo
Brockton,
Mass.
su
56
naujais
susirinko į dailiai išpuoštą pa
skirti pašalpą New Yorko Imi parinktų tinkamus
agitatorius, po jo gi ir p.. Balutis (prašytas
gapijos svetainę. Seimų atidaro nariais; 142 kp. Cleveland, Oliio
grantų globojimo draugijai, ar — žodžiu sakant organizuotų vie išreikšti savo nuomonę), patarė met tuos bendrovės: reikalus rei
su
39
naujais
nariais
;
143
kp
susivienįįimo prezidentas V. La
ne. Po pertraukos toliau skir tose gyvesnį veikimą. Apygar nesiskubinti su įvedimu pašalpi- kia bent taip aprūpinti, kad Še
•
•
rai neneštų nuostolio — “Dran
North
Abington,
Mass.
su
6
nau
pinskas> pradeda su malda kun.
stomi tautos centai. Gauna bal dų idėjai
seimas vienu balsu nio skyriaus ir tik išrinkti tam
Pagaliaus
skaitomas
pernyk

gas.” nebegalėjo tarnauti susjais
nariais;
144
kp.
Freeland
Dumčius.
Priimami
delegatų
są tautiškoje susivienijimo atsto pritarė ir nužiūrėjo
10 tokių tikrą, komisiją, kuri geriau ap
Nebuvo vai Balutis ir Povilaika, kūrinos
mui už tą pačią kainą. Taigi kun.
mandatai.
Nesusipratimai kįla Pa. su 31 naujais nariais; 145 kp ščių metų protokolas.
-apygardų: Chicagos, Clevelando; svarstytų ir išdirbtų gatavą su
jisai
ranka
inrašytas
į
knygą,
o
Kemėšis
“Draugo”
bendrovės
Springvalley,
III.
su
39
n.
n.
;
147
dėl 3‘ vietų mandatų: 1) Waterto susivienijimo šių metinis sei Pittsburgh ’o,
Wilkes-Barre’o, manymą — tečiau seimas, ne
tik
įlipintos
organo
^Jriltįs
su
vardu
ir
pasiūlė
sus-mui
“Drau
kp.
Wallingford,
Conn.
su
5
n.
burio viena kuopa išrinko dau
mas ingaliojo pasiūlyti mūsų su Philadelphijos,
Brooklynu su benorėdamas gaišuoti su to sky
giau delegatų negu reikia, 2) n..; 148 kp. East Arlington, Vt spauzdintu seimo protokolu. Per sivienijimui
susidėti bendrai, New Yorko, New Jersey’s, Wa- riaus įvedimu, didelė balsų dau gą” už 75 centus, jeigu eis nenykščių
metų
vice-sekretorius
su
30
n.
n.;
149
kp.
Hammond,
Shenandoah’io kuopa delegavo
išlaikius bendromis
pajėgomis terbury’o, Bostono ir Baltinio- gumą nutarė jau šiemet įvesti iPriv'erstlnai visiems, kaip ligšiol, arba už 60 centų, jeigu eitų
apsiėmė
perrašyti
tą
protokolų
Ind.
su
5
n.
n.;
150
kp.
Water
du delegatu, tarp kurių buvo ir
ant Ellis Island savo žmogų, kurs re’s.
pašalpinį skyrių, padėjus pama
knygą, apleidžiant kai-kuriuos suteiktų ateiviams
■jos pirmininkas Dundzila, pagar būry, Conn, su 43 naujais na
reikalingą
3-ioji disna. Atidarius posėdį tau Krušinsko paduotąjį projek priverstinai. Seimas nutarė mokė
ypatiškumus
ir
užgaulius
išsirei

ti 75 centus ir palikti ir toliau
riais.
Išviso
366
nariai.
sėjęs savo veikimu prieš katali
pagalbą. Tautiškas ai susivieniji svarstomas J. Kovo
pataisa, tą. Smulkmenoms apgalvoti Sei
škimus,
kuriuos
buvo
inkergęs
į
Į
senas
kuopas
bėgyje
laiko
kų parapijų tvarką ir ramybę.
mas, skiriąs tam tikslu? 250.00, pa įnešta prie vakarykščio nutarimo mas ingaliojo centro valdybą, orgąuo išsirašymą liuosai narių
Jis veda bylų su vyskupu dėl nuo paskutinio seimo iki šiam protokolą pernykščio seimo se siūla tą-pat padaryti ir mūsų su paskirti $25800 imigrantų globo kuriai įsakė paruošti gatavą pro valiai Tai rezoliucijai kėlė ran
parapijos turto ir kasos, ir kur prisirašė 1300 didelių ir 230 vai kretoriaus.
sivienijimui. Be to dar reikėsią, jimo reikalams. J. Kovas atkrei jektą ne vėliau, kaip iki 1 d. spa kas 40 su viršum delegatų.. Pak
2-oji
diena.
Pirmininkas
ati

kų.
Pagal
skyrius
prisirašė
taip:
sto ir kitas gretimas parapijas
sako, sutraukti ir, kitas žymes- pia. seimo domų į tai, kad glo lių m. šių metų ir išsiuntinėti lausus pirmininkui, kas tam prie
šingas, pakilo nedrąsiai tik kele
“nepasiduoti ilgaskverniams” ir į 1-mą akyr. 1493, į 2-rų skyr. daro posėdį ir skaito telegramą, nias organizacijas- Balutis kalba bojant ateivį reikėtų pasirūpinti kuopoms.
gautą
iš
101-os
kuopos
(iš
42,
į
3-eių
skyr.
86,
į
4-tų
skyr.
tas rankų. Po to “Kataliko” at
nepaduosi jų globai Bažnyčių ir
gražiai, iškalbingo.
Delegatus netik
ištraukti jį laimingai iš
Kadangi centro sekretorius tu
Chicagos)
sekretoriaus
Limon

7,
į
vaikų
268
naciai.
Išviso
pri

jų turtų. Priešais jį pakėlė pro
vadina broliais, tečiau pažymi, kaslegarnės, bet ir jo dvasiai ir rės jau ir po seimo žymiai dau stovai nei nebesisiulė į susivieni
to,
kurioje
Limontas
jimo- organus.
testą Sus-mo dvasiškas vadovas sirašė 1896 nariai
sa-1 kad. jie neina į Kanosą. Seimas dorai tinkamą globą parūpinti,
giau darbo, ypač gi įvedus ligos
ko,
jog
jisai
neišdavęs
ir
ne

Pagaliaus Centro valdybos rin.
Narių stovis šiandien yra toks:
kun. Dumčius suspenduodamas
Balučiui paploja
ir
išklau kad ateivis nebūtų įsukamas į sro pašalpos skyrių, tai nutarta pa
kimai.
Į prezidentus pastatyti
pasirašęs
Pileckui
mandato.
Sa

1 sk. 2 sk, 3 ak. 4 sk. V. S.
jį kaipo Bažnyčios priešų. Dun
są vieno — kito
pritariančią ves> kurias pagamina “Šakės”, kelti jam, algą nuo 1 d. liepos iki
kandidatais Krušinskas ir Vaške
86 197
7 853 lėje kįla neramumas, paskui gi nuomonę, beveik vienu balsu su saliūnai ir kiti ateivių tvirkinto
dzila tokiuo savęs nepripažino ir, Pilu. 7048
$75.00 per mėnesį nuo įvedimo gi vičius. Krušinskas gauna 43 bal
ir
trukšmas.
Vieni
reikalauja
Susp.
511
15
32
užsistojus už jį kai-kuriems jot
manymui
pritaria,
paskiria jai. Jisai patarė seimui nutarti, ligos pašalpos
skyriaus — iki
Pilecką išmesti, kiti palikti. Tie
Salininkams, jo mandato klausi
$250.00 ir išrenka 3 žmonės j kad anas bendrai samdomas žmo $100.00' per mėnesį. J. Vasiliaus sus, Vaškevičius 32. Į vice-preridentus kandiduoja
Riktoraitis
87 202
7 88% antrieji išreiškia abejojimą, ar bendrąjį, komitetą, kurs tvarkys gus,
mas atiduotas- nusvarstyti mauda Viro 7569
ateivių vaduotojas, būtų kas išrodė reikalingumą naujai
ir
Vaškevičius.
Riktoraitis
gau- >
tik
ir
pastaroji
telegrama
nėra
tų komisijai (komisija mandatą
Kartu 8,740 narių. Praėju
imigrantų gbbojžmu
reikalus. tikintis katalikas ir kad jisai bū sutvarkyti apsaugos
mokesnius na 38 balsus, Vaškevičius 37, {
falsifikuota.
Reikalaujama
ištir

atmetė), 3) 101-oji kuopa iš Chi siuose metuose laike seime buvo
Baigiami dalyti Tautos centai tų tvirtinamas Sus-mo
centro I-ojo ir Il-ojo skyriaus: į pir
Sekretorius J. Vasiliauskas ir Ci
cagos delegavo kun. F. Kemešį. 7,260. Tad šiemet narių skaičius] ti nuodugniai atsitikimą. Man $25.00 gauna Lietuvių Informa* valdybos. J. Kovo pataisa priim
mąjį skyrių įvesti
mokesnius bulskis. Vasiliauskui balsavo 57,
datų komisijos narys kun. StrucNedidelė būdama (suviršum 30 pasidaugino ant 1,480.
eij os biuraa Paryžiuje,
25.08 ta be pasipriešinimo.
nuo amžiaus, taip kaip tai yra Cibulskiui 18. Į Kasininkus sta
kua pataria laikyties komisijos
narių) kuopa tik vienų ir tegalė
Finansinė apyvarta:
Lietuvių R.-K. Vargonininkų
Svarstomas klausimas ligos- pa jau įvesta kituose skyriuose, IIIjo deleguoti. Tečiau seimui bu
Pinigų inplaukė nuo seimo iki nu: arimo ir pripažinti delegatais sąjunga, sumaniusi išleiri
Pet šalpos skyriaus įvėrimo. Ankieta iojo gi skyriaus mokesnius pa* tuma kandidatais V. Lapinskas
ir p. Burba. Pirmam balsuoja 36,
abudu.:
kun.
Kemešį
ir
Pi'.ecką.
vo siurprizas pamatyti nuo tos seimo šiaip:
rausko muzikali veikalą “Švento parodą kad to skyriaus reikalau kelti — proporcijonališkai ki
Pirmininkas
duoda
seimui
nubal

kuopos net du delegatu: Kun. F. Mokės. 1-mo skyr.
$13,349.32
ji: Naktis” ir paprašiusi tam ja 102 kuopi, kad tiktai 3 kuo tiems skyriams. Ligšiol įsirašiu antram 39. Į Kasos globėjus sta
suoti
t. aptu balsavimu, ar priim
Lukoševičius,
Kemešį ir Chicagos policmonų
2- ro skyr.
298.29
tikslai pašalpos (čia pat seime, pos pasirodė tam priešingos. J. sieji mokės senomis sąlygomis. tomi kandidatą
Stulgaitis,
Kadzevskis
ir Vaiš
ti,
ar
atmesti
Pilecką.
32
balsuo

Pileckų, ir, kas indomiausia, abu
3- čio* skyr.
1,236.42
patarus kun. T. Žilinskui paran Kovas komisijos vardu skaito Naujieji būtų reikalaujami tik
ja
Pikcko
delegatu
nepriimti.
du pristatė seimui kuopų manda
4to skyr.
27.40
kiota iš gerbiamųjų
delegatų tam. tikrą to skyriaus projektą. iš naujai įsirašančių. Projektas nora. Lukoševičius gauna 44 bal
27
gi
—
priimti.
Tikruoju
1
Ol

sus, Stulgaitis 47, Kadzevskis 34,
tus su kuopos antspauda ir se
V. S.
1,387.24
tu© pačiu tikahz ir surinkta 70.00 Projektas rūpesningai
apgalvo priimtas be pasipriešinimo. M.
Vaišnora
12. Apygardų agitato
os
kuopos
delegatu
pripažįsta

kretoriaus Limonto parašais. Jų '"autos centų
83230
n viršum); 25 dol. kun. KaapoĮtaOį tečiau per siauras, per trum- Tulabai padavus sumanymą, kad
mas
iro
F.
Kemėšis.
riais
ištinti
šie žmonės: Illinoklausimas taip-pat atiduotas nu Našlaičių fondas
364,88
raštams išleisti fČMca
fCMcagoję šiomis paa, taigi ir seimą galutinai ne^j į TTI-ąjį, FV-ąjį ir V-ąjį skyrių
jaus valstijoj — kun. F. Kento- i,
svarstyti
mandatų
komisijai. Lėšų fondan
Jštfaitda r p -f ■ ».ai:n komisijos. dienomis susiorganizavo tuo tik
2.717.94
patenkino. Prasideda.
svarsty (ant 50800, 750.00 ir 1000.00)
šis, Clevelando J. Montvila (ir
Prasideda seimo vedėjų rinkimai.
Knygou s* peri. • ė’.S komisija vi siu tam tikras
komitetas) ir mai, delegatai duoda įvairius pa būtų priimami ne iki 40 metų,
dar vienas);
Pittsburgh’o —
Iš pat pradžių apsireiškia seime
Viso
$20.221.77 sas knygas ir sekretoriaus ir ka pagaliaus likusieji 67.85 paskirti siūt i,j imus. Surandama du di bet iki 45 metų — sumanymas
Vaišnora;
Wilkes-Barre’s
—
dvi srovi susidariusi pagal už aplankė pinigų tuo pat laiku: ’
sininko suradusi geriausioje tvar į susivienijimo stipendijos^ fon džiausiu keblumn: 1) dirbantie
seimo priimtas. Kun. F. Kemė Šiupšinskas ,kun. Struckus; Phimanymų, idėjų, krypsnio dviejų 64 mirtįs Pomirt. 1 sk. $9,500.00- koje. Gan ilgi ginčai kilo dėl dą.
ji kasyklose daug dažniau, suser šis padavė sumanymą dėties Susladelphijos — V. Lapinskas, So
mūsų laikraščių “Draugo” ir 1 mirtis Pomirt. 2-ro
išleįdimo ''susivienijimo knygos
Svarstomas svarbus įnešimas gą, suaižeidžią, negu viršutiniuo mui prie Am. L. R. K. Federa
250.00deika kun. Zimblys. Brooklyno
“Kataliko”. Pirmieji ištatė kan 8 mirtįs Pomirt. V. sk.
(p. Gabrio parašytos apie Goro- pirkti susivienijimui savo namus
se darbuose esantieji;
kuomet cijos kuri vienija visą Amerikos
600.00
—
New Yorko Novickas, Tuladidatu į seimo vedėjus Krušin- Pašalpa gyviems iš N. F.
dlio uniją), kas buvo nutarta per Iš delegatų kalbų
paaiškėjo, pirmieji už 50 centų mėnesinio liet. R. K. visuomenį
400.00
darbą. ba, New Jersey’s Vaškevičius,
ską, antrieji Kadzevskį.
Dau
nykščiame seime. Seimas buvo kad pinigus daug geriau esą lai
Paaukauta iš Tautos centų:
mokesnio į pašaipūnės draugijas Sumanymui Seimas pritarė ir dele
Waterburio — 0. Stalioniutė,
guma balsų išrinktas Krušinskas, šv. Kaz. Seserų Vien.
300.00 išrinkęs komisiją, kuriai buvo kyti ridėtus į namus negu gauna ligoje kartais tik $5.00 sa gavo kun. Serafiną, Kadzevskį ir
Mačinauskas (buvo statomas kan
" Kadzevskis jo padėjėju. Seimo
susivienijimas vaitėje ((Pennsylvanijoj), antrie kun. Kemešį atstovauti susivie
Emigr. są-gai New Yorke 100.00 pavedęs atsiliepti Amerikos ir bankuose, kad
didatu
ir Šaliūnas, tečiau seimas
sekretoriumi išrinktas M. Milu
yra savo
centro, ji už tą patį mokesnį gauną kar nijimą šių metų Federacijos kon
Vilniaus Dr-jai “Rytui” 134.85 Lietuvos laikraščiuose, klausiant reikalingas
rinko tik iš delegatų tarpo; Šaliū
kas, jo padėjėju Lukoševičius. Į
Motinėlei
ž 100.00 kainų. Komisija padėjo atsišau iš kurio būtų vedama visa orga tais net $10.00 savaitėje. (Chi grese Chicagoje (rugsėjo m.) ir
nas
gi nebuvo delegatu) Bostono
mandatų komisiją išrinkti: Vaš
R. K. M. Susiv.
100.00 kimą tik kaikuriuose Amerikos nizacija, kad ligšiol to centro cagoje) Antrą
keblumą suda tarties su Federacija, kokiomis
— kun. Jakaitis, Norkūnas, Mi
kevičius, Vaišnora, kun. Strucaikrąščiuose.
Kadangi pasiro susivienijimas neturėjo, kad cen
Išmokėta iš, lėšų fondo:
rančiss moterįs, kurios daug daž sąlygomis Sus-mas galėtų dėties
kalauskas ; Baltimore — Grajaus
kus, kun. Serefinas, Riktoraitis.
dė,
jog
“
žvaigždės
”
spaustuvė
Už prirašymą narių
111.25
tras ir susidarys tenai, kur bus niau susergą, negu vyrai. Paga į Federaciją.
kas, Grebliauskas. Į augščiausį
Į komisiją knygas peržiūrėti:
galinti spauzdinti pigiausiai, tad susivienijimo namai, nes juose
Už konstitucijas, algos, susiv.
liams iš diskusijų paaiškėjo, kad
Pagaliaus
svarstomas
opusis
teismą išrinkti Vaičiulis, J. Ko
Stulgaitis, Sarasevičienė ir Vieir atiduota darbas tai spaustuvei turės būti centro raštinė, susivie
auksiniai ženkleliai, spauda,
visus tuos priešingumus galima organo klausimas. Į Sus-mo or
vas, J. Alenskas,
Kadzevskis,
raitis. Į komisiją skundimus pri lėšos kelionių, ekspedicija,
už 239 dolerius, spauzdinant 7000 nijimo knygynas, archivas ir sa
sutaikinti tik padėjus į to sky ganus
buvo
du
kandidatu:
Vaškevičius,
kun.
Žilinskas.
imti ir įnešimams tvarkyti J. Na
ir kiti
4 1,983.64 egzempliorių (nors pernykštis sei vo laikraščio redakciją, kad to riaus veikimo pamatą krikščio “Draugas” ir “Katalikas.” Ir
Dvasiškojiu susivienijimo va
vickas, Šopis, Norkūnas. Į preViso
$13,579.40 mas ir buvo nutaręs spauzdinti kiam centrui patogiausia
vieta niskąjį principą meilės artimo prieš seimą kuopose ir pačiame
dovu,
atsisakius kun. Dumčiui,
sos komisiją: J. Kovas, kun.
10,000
egz.).
Iš
pranešimo yra Brooklynas ar New Yorkas,
stipresnieji, patogesnėse sąlyga seime ėjo gyva agitacija abiejų
išrinktas
kun. Jakaitis. Dvasiškas
Zimblys, J. Vasiliauskas. Mar
Atliko Susiv. ižde
$6.642.28 “žvaigždės” spaustuvės atstovo nes 1) pro New Yorko uostą se esantieji turį padėti silpnes laikraščių naudai
‘
‘
Draugas
’
’
vadovas yra venkart ir augšalkos — Mačinauskas ir Cibul
M. Miluko paaiškėjo, kad už su pravažiuoja mūsų ateivių dau
niesiems, esantiems
sunkesnėse ingijo susivienijime dang įsitiki
Nuoš. už padėtus pinigus
ščiausio
teismo nariu ir jame pir
skis. Gražiai pasveikina seimą
derėtus pinigus galima būsią iš guma, 2) New Yorkas su Brook darbo sąlygose; lengviau dir
užaugo
897.46
nusiu prietelių, tečiau jo pozici mininkauja. Kun. Serafinas įne
iWaterburio 1-mos kuopos pilnųjų
spauzdinti tik ant prastos popie- lynu yra didžiausias visos Ame bantieji darbininkai turi padėti
ją silpnino betvarkė “Drangr” ša sumanymą išrinkti Riktorsritį
blaivininkų ir moterų draugijos
ros, tokios būtent, kokią duoda rikos miestas, 3) New Yorkas su
rakiau dirbantiems
broliams; administracijoje;
Susiv. iždas užaugo nuo sei
ta betvarkė garbės nariu, kaipo žymiai anuo
“Rūta”. Salę papuošia jų pado
laikraštis
“žvaigždė”.
Nora Brooklynu sudaro labai
žymią stipresni fiziškai vyrai, turi pa buvo aikštei išvilkta, aiškiai iš
mo iki seimui
i
7,539.74
met pasidarbavusį sus-mo naudai
vanotieji vainikas ir gėlių bukie
kai-kurie delegatai ir išreiškė .no lietuvių koloniją (Po Chicagos
dėti silpnesnėms fyziškai mote rūdyta ir ant jos buvo remiama
3) Susivienijimo iždo stovis:
Waterbury)io apielinkėje. Vie
tas. Sekretorius skaito kitus pa
rą, kad knyga būtų išleista dai pirmąją savo didumu), 4) New
rims; o kadangi
organizacijai visa agitacija prieš “Draugo”
Trijose Bankose Susiv. kapita
name
Waterburyj’e yra dabar
sveikinimus, kurių seimas susi
liai, tečiau kadangi jau sutartis Yorkas su Brooklynu yra tikruo
reikalingos netik fyziškos ir fi kandidatūrą į Sus-mo organas.
las išneša iki seimui
32,685.00
825
susiv.
nariai. Dauguma suma
laukė net keliasdešimtis. Laišką
padaryta ir knyga jau esanti su ju geografiškuoju
centru ilgos nansinės, bet taip-pat ir doriškos Drįstame tečiau manyti, kad tik
Kasin. rankose randaao 11,121.39
nymui rodosi prielanki bet at
d-ro Rutkausko seimas nutaria
rinkta, tad pasitenkinta vien ge juostos rytinių lietuviškų koloni
pajėgas, moterįs gi kartais turi rosios pjriežastįs agitacijos prieš siranda pora rėksnių iš Waterbuišspauzdinti organe.
rų norų išreiškimu ir tik įsakyta jų, pradedant nuo New Engkaip tik daugiau tų doriškų pajė Draugą” buvo ypač šios: 1
Visas pinigin. turtas $43,807.29
rio, kurie ima kelti
didžiauaį
Po piet praneša savo nutarimus
spauzdinti ne 7000, bet 10,000 eg lando ir baigiant Baltimore, ku
gų,
taigi tomis savo pajėgomis ir aiški tautiškairkatalikiška dva
Ženki., knyg. raštinė etc. 1,750.00
trukšmą ir riksmą, kad Riktoraimandatų komisija. Dundzila at
zempliorių. Atstovai farmų ko
riose tai kolionijose gyvena apie galės atsilyginti
susivienijimui sia, jo pestengos sužadinti, sus
tis
tos garbės nsužsipelnė. Salėje
mestas, nuo 101-os kuopos pri
misijos, pernykščiame seime iš du trečdaliu visų Amerikos lie ui tuos finansinius
nuostolius, tiprinti tautiškai-katalikišką sroAplamas
turtas
$45,557.29
didžiausia
pasipiktinimas šiuo
pažinti mandatai abiejų preten
rinktos, Kovas
ir Rikteraitis tuvių. Visa tai apsvarstęs seimas
ign tuos padarytų (nors ir tai sę mūsų visuomenėje; visi tie, ku
4)
Viešas;
veikimas
Centro
Val

skandalistų žygiu. Ilgas užėsis ir
dentų: kun. F. Kemėšio ir Pilecpranešė, kad jų tyrinėjimai ne ir nutarė įsigyti savo
nuostolis esąs abejotinas, kaip ria išganymo laukia iš kitų sro trukšmas. Veltui skamba pirmi
ko. Centro Valdyba išduoda sa dybos bei iš dalies Centro sekre davė gerų pasekmių. Geresnie
Brooklyne, arba New Yorke ir tvirtino moterų atstovės). Taigi vių, aiškus dalykai; to krypsnio
toriaus :
ninko varpelis. Pagaliaus paprašo
vo raportus. Visi veikė sąžinin
ji ūkiai esą j užimti ir ten įsi tuo tiksiu išrinko 5 žmonių ko
visų eilė delegatų ir išreiškė nuo nemėgia; 2) biznieriški apetitai balso pats Riktoraitis. Nuo gaxPaimta
nuo
kampanijos
kiti
su

gai ir pagal išgalių. Pranešimus
sprausti esą labai sunku, į pras misiją (Krušinską, Vaškevi
mą, kad nedaryti
skirtumo kai-kurių Sus-mo psendo — prie
bės atsisakąs, palieką* ją tiems,
daro gyvu žodžiu. Girdėti ty siv. ženkleliai, apie kuriuos bu tas-gi vietas lietuv. neverta esą
čių
kunigą
Varnagirį,
Kažetarp
vyrų
ir
moterų.
Pagaliaus
telių,
kurie
žūt-būt
įsinorėjo
invo
kalbėta
praeitame
seime
500
kurie
jam jos pavydi, patsai gi
kus pastebėjimai delegatų, kad
ir skverbties. Agitoriai, pernai
mėką ir Akelį), kuriai
pavedė
aiškėjo reikalas surasti bendrą kinkyti mūsų Sus-mą į savo biz.. dirbsiąs susivienijimo labui dar
už
$250.00.
bent kasininkas turėtų išduoti
met išrinkti beveik nieko neagitanužiūrėti gerą vietą ir namus ir vidurinę mokesnių tvarką, kuri nio vežimėlį. Tačiau, žinoma, nei
Apsaugota susiv. archivas nno vę.
uoliau, negu ligšiol. Seimas plo
apyskaitą raštu. Plačiau prane
Buvusios įvairios kliųtįe:
ne
vėliaa,
kaip
iki
atei ir organizacijos nenuskriaustų, vienas
iš
tų
motyvų
nebuvo
ugnies
ant
$500.00
5-iema
me

ja. Garbė lietuviui — džentel
ša apie savo veikimų ir dabar
organizacijos nelegališkumas ir
nančių Naujų Metų duoti kuo ir visas priešingybes galėtų sutai viešumon
išvilktas
ir
visa
tams
laiko.
menui.
tinį susivienijimo stovj — se
kitos.
poms žinoti, ką komisija suradu kinti. Tokį projektą ir pasiūlė “Draugo” opozicija savo užme
Invodimui pašalpos skyriaus
Tariamus i, kur saukti kitų me
kretorius. Pranešimas — rašySvarstomi klausimai sulaikytų
seimo vedėjas timus rėmė tik ant administra tų seimas. Kandidauja trįs viasi, atsiųsti vietos ir namų foto valdybos vardu
gauti
nuo
keletos
kuopų
laiškai,
’ tas. Tų pranešimų spauzdiname
pomirtinių ir pašalių
prašy
grafiją ir pirkimo sąlygas. Kuo Krušinskas. Projektas buvęs il cijos betvarkės. Ypač iškalbin tos: Scranton,
Pa., Brockton,
karie buvo nusiųsti to skyriaus mai, kurie daugumoje patenki
Čia ištisai.
poms
prielankiai nubalsavus, na gai ir rūpesningai valdybos svar gai “Drangą”
kritikavo
kun.
Mass.
ir
Homestead,
Pa. Daugu
sutvarkymo
komisijai
(į
rankas
Centro sekretoriaus raportas.
nami, retkarčiais atmetami. 3 šei
mai turės būti
neatidėliojant stomas. — Pagal jo įvedami net Struckus, kuris išrodinėjo argu ma balsu nutarta laikyti kitimet
P.
J.
Kovo).
;
Pagal užbriežtojo pavestojo
mynos gauna pašalpas iš našlaičių
4 ligos pašalpos skyriai.
pirkti.
mentais iš savo prietikių
su Scrantone. Seimas dėkoja atsisto
Pagal paskutinio seimo nuta fondo.
man darbo, kaipo Susiv. skretoNeilgai svarstomas klausimas
I. Sk. mėn. mok. 25 c.
*
“Draugu”, kaip blogai “Drau jimu G. Waterburio» klebonui už
riui, rūpinausi dirbti ištikimai ir rimo, pagaminta ir išsiuntinėta į
Prasideda svarstymas, kaip įregistravimo
visose valstijose pašalpos sav......................... $3.50 gas” tarnavo sus-mui. Tečiau vaišingą
priėmimą seimo, G.
uoliai pafivęsdamas • kone •visų knopas tara tikros blaukos dele paskirsčius tantos ceBtus. Išviso
čarterio. Principe visi delegatai
II. Sk mėn. mok. 50 c.
buvo
ir
apgynimo
balsų.
J.
Va

Krnšinkni už sumanų ir eneffbato laiką organizacijos gerovei, gatų mandatams.
jų buvo 742.85. Skaitomas laiš pritarė šiam reikalui vienu bal pašalpos sav. .................. 7.00 siliauskas nurodė, kad “Drau cinga seimo vedimą. Krušinskas
Sausyje šių metų pagal inga- kas kun. Dargio, paduodantis su
ties apart to darbo, kuris kaipo
su. Aukieta parodė, kad iš 150
III Sk. mėn. mok. 75 c.
gui” prikaišiojami tik mažmo dėkoja delegatams už girtiną ir
sekretoriui privalo būti atliktas liojimų seimo, centro valdyba iš manymų pagerbti susivienijimui
kuopų, net 110
reikalavusios pašalpos sav. ...................
10.00 žiai, kurie galima pataisyti kad rimtą užsilaikymą ir didelį atlik
po priederme, stengiausi dirbti, dirbo ir įvedė j veikmę dar vieną 25 metų sukaktuvės kunigavimo
čarterio įregistravimo ir kad tik
IV Sk. mėn. mok. $1.00
dang svarbesnis
esąs dalykas tą darbą, išreikšta vien pasiges-

PASTABOS.

T
dirbystės instrumentų ir čia kįla jis buvo atsiųstas ir kabioje vė ir 54 mm., rudenį 9 vai. ir 52
kleboną. Susikivirčijus dėl kai26-me mna. ir žiemą 8 vai. ir 33 nūn. sumaišyta su kitomis tautomis
sentikiai išdirbystės ir su jais liau buvo išspausdintas
kurių dalykų pasikarščiavau ir
padarė
mišinį,
kuris
tikrai
yra
visos draugijos reikalų (C. M. “Ateities” numeryje. Negalėjo Nuo 1893 m. abelnas pakilimas
pavartojau ne visai tinkamą bū
me dėl dviejų priežasčių; 1) su algos išeina 54.4 nuoš. Ateina žiaurus.
U).
Mums garbė, kad svetimtau dą savo apgynimui. Taigi da
Iš visų klesų, kurios stovi prieš sirinko katalikiškų draugijų in- mėnesinė mokesnis pakilo nuo
bar per “Draugą” visus savo ne
buržuaziją šiandieną tik vipnan galiotiniai tarties apie bendrą $13.90 iki 21.38 neskaitant už čiai pavadina mūsų gyvenimą
Lietuvoje iškilmingu, bet mes tinkamus žodžius atsiimu ir ant
KAS DUMIA AKI8
proletarijatas yra tikrai revuliu veikimą ant katalikiskai-tautii- laikymo.
Ar algos užaugimas
tolesnio laiko stengsiuos jųjų
DARBININKAMS?
kos dirvos. Bet jeigu tame susi sutinka su pragyvenimo pabran neturime pykti ir prieš tai, kad
cijonieriška klesa. (C. M. 14).
vengti. Gali mūsų idėjos kai“Draugo” pastaba (21 No.)
Žemesnioji vidurinė klesa, n1 a- rinkime kalbasi vien tik apie savo gimu, departamentas žinių ne čia Amerikoje mato mumyse tik kuoriuose dalykuose skirties, .Ka
apie darbininkų klausimą sujudi*
šieji fabrikantai, amatninkai, val klebono iškėlimą, tai iš to peši paduoda. Bet pagerintos darbo paprastaisiais kapitalizmo ver lime nesutikti veikime, bet gali
ne, sukėlė mūsų socijalistas
stiečiai, jie visi kovoja prieš bur rodo, kad jie labai menkai tesu aplinkybės,, įvedimas mašinų dar gais. Iš tikro juk mes atėjome me darbuoties be karščių. Ne
Mat ligšiol jie tarėsi turį pa*
žuaziją, kad išlaikyti savo gy pranta katalikiškai-tautiską vei bo, daug ko palengvina ūkių dar užsidirbti pinigų ir jais page maža buvo kaltės iš mano pusės,
aiėmę monopolį darbininkų kiau
venimą (esistance), kaipo vidu kimą, jeigu visą savo veikimo bininkams. Lietuviams ypatin rinti, nors ir dorą, bet vargin nesupratę manę pasikarščiavo
aimo gvildenimo ir rišimo ir ma mo tvarkos, visos didžieeios nns- rinės klesos dalį. Taigi jie yra energiją tenukreipia iškrapšty- gai vasaros laiku reiktų ūkės dar gą gyvenimą, kurį turėjome sa
kai-kurie ir iš mano aponentų,
nė vieni įtegalį rūpinties darbi savybės pereis į visuomenės ran ne revoliucijorieriai, bet konser- mui nemėgiamo klebono, kad tą bu užsiimti. Čia gal ir nedau- vo tėvynėje. Tik deja, nevi- bet tegul tas dalykas pasilieka
ninkų reikalais; o čia dabar kas. Ir Bažnyčia čia tik tiek ts- vatyvai. (C. M. 15)
katalikiškai-tautiškąjį
veikimą giaus uždirbs kaip miesto dirb siems pasisekė savo užmanymus užmiršimai.
“Draugas”, tų pasmerktųjų ka sikiš, kiek bus liečiama tikybos
Aprašydami abelnus proleta- jos pastato tik pretekstu savo tik tuvėse, kurios vasara eina gana išpildyti. Daugelis {puolėme į
Nerašau šį laiškelį, tikėdamas,
talikų laikraštis, irgi išdrįsta sa ir doros sritis, socijalį gi klau rijato padėjimus (phases), mes rajam tikslui—nusikratymui kun. silpnai, bet įpras prie amerikie įvairias blogo miesto gyveni kokios nors paramos ii jų p>i<ės
vo nuomonę tarti. Tai juk ne simą ris socijologai ir ekonomis užtikome daugiau ar mažiau už Krasnicko. To fakto paskelbimas, čių ūkės vedimo ir nenusilpnės mo vilnis, kurios bemėtidamos ir neturiu jokio kito tikslo, vi *n
nemielaširdingai padaro mumis
dovanotina. Tad pliekime gi jį! tai. Tik jeigu pervartos darytojai slėptą civilišką karę, šėlstančią mūsų nuomone, išstato nepagei sveikatoje.
tik tuo sutrintu kūnu, kuriuo tiktai, noriu parodyti, kad aš nePagal čigono ir makaras. Ci ims, sakysime, žudyti kapitalistus, tarpe dabar esančios draugijos, daujamoj šviesoj anas katalikiš
smi, toks baisus žmogus ir toks
anglų raštininkas
pavyzdyje
cilikai ėmė kolioties ir keikties Bažnyčia juos perspės ir pasa lig to, kur toji karė virsta atvi kas draugijas; 2) nesikišdami į
nedoras, kaip atrodytų. Pada
Jei Cornegie pastato naują
(“Keleivio” 22 No.). Su jais ne kys : neužmušk. Ta permaina ra revoliucija ir kur prievartin- vaidus kun. Kraanieko su parapi- knygyną, arba Rockefelleris pa mumis pavadino. Mums reikia riau klaidą, taigi ją ir noriu ati
gu susišnekėsi. Jiems galima tik lurėB įvykti ramiu keliu, kuo gas nuvertimas buržuazijos guli jenimis, mes esame tos nuomonės, aukoja kokiai kolegijai didelę daugiau kreipti domos į gyveni taisyti.
palinkėti sukultūrinti savo kalbą met visuj-ienė r imi ai prie jos pamatu proletarijato valdžios f C. kad tie vaidai tai naminis parapi pinigų sumą tai apie jų darbus ži mo aplinkybes, kurios apsupa
Kaip mano pasiteisinimą pri
ir kpvos būdus su idėjiniais prie pribrendusi, jos reikalą aiškiai M. 15).
jos dalykas, kad kaipo begalo no visas svietas. Aukotojų var šioje svetimoje mums šalyje. ims, tai jau kitas dalykas. Ga
šininkais. Daug rimčiau atsilie supratusi,
Privesdami keletą atsitikimų, liūdnas apsireiškimas katalikų gy dai skelbiami didelėmis raidėmis Reikia atsiminti, kad čia nors li tikėti ar netikėti, bil mano
galės
įvesti
ją
pė “Naujienos” (No. 14), su be didelių pasipriešinimų, be se kur komunistai revoliueijonieriai venime, neprivalo būti visiems laikraščiuose, profesoriai ir lab ir laisva šalis, bet toji laisvė priedermė atlikta.
kuriomis malonu bus pasidalyti cįjalių katastrofą. Prie visa to, remia kitas partijas jie sako:
skelbiamas, kad jeigu parapija darybės vadai apie juos šneka. neturi būti panaadota blogiems
Su augšta pagarba .
nuomonėmis. ‘ * N aųjienos ’ ’ tik žinoma, gali privesti darbi Vienu žodžiu,, komunistai visur bodėjasi savo klebonu ir norėtų Visai kas kita yra jei susijungę tikslams: girtuoklybei, paleistu
perdrąsiai prikiša ‘ ‘ Draugui ’ ’ ninkų politiškos ir ekonomiš remia kiekvieną revoliucijos ju nuo jo pasiliuosuoti, tai tuo savo patįs darbininkai į susivieniji vystei, davimui blogo paveikslo
savo vientaučiams. Taja laisve
neteisybę, kuomet rašo:
ATVIRAS LAIAKAB.
kos organizacijos. Tik grįžtame dėjimą prieš esančias (existing) noru ir pastangomis neprivalo mus, pašalpines draugijas ar į
mes
turime
naudoties
taip,
kaip
,
kad
sosijaldemokratai
rengiąsi,
draugijos
ar
politikos
dalykų
visam pasauliui girties, kad štai, darbininkų unijas sušelpia sa
P-nui K. Jurgelioniui
prie savo tvirtinimo. Darhinin
valandai išmušus, vesti suorganinaudojas 'apšviestesniųjų tautų Gerbiamasis:—
tvarką
(C
M.
30).
žiūrėkite
ir
klausykite
visas
pa

vo nelaimės užtiktus narius, apie
zuotąjį proletarijatą į kruviną ko kai turi krauti sau visų-pirma
Komunistai atsisako slėpti sa saulis, kokie mes geri krapštu^ tai labai mažam žmonių skaičiui nariai: čekai, vokiečiai, žydai
Turbūt Tamsta dar atsimeni,
doriškus
turtus:
kelti
šviesą,
do

vą, tatai yra grynas “Draugo”
Turime
šviesties
lavinti
savo
pro

kad pereitų metų lapkričio mė
*
išmistos. Nei vienam o nei vie rą ir auginti vienybę.
Tik švie vo pažvalgas ir siekius. Jie at kai esame, mes iškrapštome sa yra žinoma, o dar mažiau šne
viešas kama. Neturime po rankomis tą, mokinties geresnių darbų, bū nesyje garsinaisi .“Drauge”, būk
nam rimtesniam socijalistą rašte sus, dori ir mokantieji laikyties virai skelbia, kad jų tikslas gali vo kleboną; kad toksai
ti blaivais, dorais, ir visuomet prieš Kalėdų šv. išleisi “Mac•
nerasi nieko panašaus. Bet visuokurios
parodytų
vienybės darbininkai galės ingy būti atsiektas tik spėka nuvertus pasigyrimas perdaug įžeistų ir skaitlinių,
’
se tuose raštuose rasi pasakyta
stengties kilti augštyn tikėjimo, betb” lietuvių kalboje, kvietei
sušelpimus
lietuviš
ti kitų pagarbą ir prielankumą visų dabar esančių socijalistiškų nuskriaustų tą aptariamąjį kle abelnus
visai ką kita.
'
sąlygų. Lai valdomosios klesos boną, kurs, iš vienos vietos iš kų organizacijų, taigi pakol doros ir kasdieninių reikalų daly tik lietuvius užsisakyti tą veika
jų
.reikalams.
Saumyliai,
peštu

Tuos tai “Naujienų” žodžius,
dreba nuo komunistų revoliuci banytytas, nebegalėtų būti su kas negalime apie jas ką daug kuose. Tada neturės tiesos nei lą prenumerata. Užsisakiau du
dovanokite, mes negalime kitaip kai, pilni keršto, neapykantos, jos. Proletarįjai nieko negali nu tiktas gera žmonių širdžia kito
svetimtaučiai vadinti mumis tam egzempliorių ir prisiunčiau rei
pavadinti, kaip tik akių dūmi patvirkę darbininkai (vadinasi stoti tik savo pančius (C. M. 31). je vietoje, nes visi jau turėtų sakyti, bet paduodame skaitli sia minia, tinkama tik būti ka kalaujamus pinigus čekiu, ant ku
nes, kurias suteikia mums, Ame
mą mūsų darbininkų. Ir Mark kaip tik tokie, kokiuos auklėja
Be viršui privestų dalykų mū apie jį nustatytą kuoblogiausią rikos Katalikiškų Draugijų Fe pitalo vergais.
rio Tamsta pasirašei ir pinigus
sas, ir Engels’as ir kiti socijal-de- mūsų socijalistų spauda ir or- sų dienų Vokietijos socijalistų nuomonę, tuotarpu juk ir kuni
paėmei; bet žadėtojo “Macbetlh”
deracija. Štai jos:
Anglų savaitraštis Independeut vistiek negaunu. Mėnesis atgal
mokratijos tėvai ir vadai pripa ganizacljos) jeigu ^ir įstengtų vadas Bobelis, kalbėdamas Jenoje gas gali matyti savo silpnas pu
1913 metais, 63 internacijona- No. 3417 paduoda indomių žinių rašiau laiškelį į Tamstą, ydant
žįsta būtiną reikalingumą kru- padaryti pervartą, tai tik per 1905 m. permatė socijalistų su sės ir paklydimus ir gali stengkruviną
kovą,
ir
pervartą
įvyki

vūmo revoliucijos, nes, pasak jų,
kilimą Vokietijoj, “Varžytinės ties juos taisyti; toksai gi vie lės unijos išmokėjo pomirtinių iš ateivių ir amerikiečių prasikal arba “Macbeth” atsiustumei arba
kapitališkoji tvarka geruoju ne- nę jie neįstengtų išlaikyti socija- Rusijoj šaldo smagenis mūsų val šas paskelbimas užmuštų jį do $1,958,892.83? Devynios organi timų. Arthur Wood, New Yorko pinigus sugrąžintumei; vienok
pasiduosianti, taigi, ir socijaliz- lio ramumo ir rimtos pažangos dininkų. Jie turi mirtiną baimę, riškai, nužemintų jį visiškai vi zacijos išmokėjo pomirtinės li policijos komisijonierius surinko Tamsta tyli. Tasai ilgas tylėji
mas galėsiąs įvykti tik kruviną daryti by kokioje srityje. Todėl kad revoliucijos užsidegimas gali suomenės akyse ir užkirstų jam kusioms našlėms $58,420.00. Dvi statistikos žinias prasikaltėlių mas verčia mane manyti, kad.
ja revoliucija. Kad tai būtų vi- tai mums labai nuostabu at pereiti rubežių. Jie sako, jei tai kelią tolesniam gyvenimui. Štai dešimt šešios organizacijos iš dviejų dienų bėgyje New Yorko Tamstai nerūpėjo “Meebetb”,
sai aišku, męs priversti esame rodo, kad “Naujienos” nuduoda yra galima Rusijoj, kur nėra dėl visų tų priežasčių “Draugo” mokėjo pašalpų ligoje $16,336.41. mieste. Jis paduoda nuošimčiuo bet tik iš jo priežasties dova
nžcituoti žodžius socijalizmo šu nesuprantančios, kokios revoliu organizacijų ir proletarijatas ir redakcija ir patarė Cambridge’o Dvi mokėjo kelionės pašalpą na se sekantį skaičių prasikaltimų: nai prisikrauti sau dolerių kišelų, kurių raštų turbūt ‘ ‘ Nau cijos begalėsiančios būti sseija- gana silpnas, kas gali atsitikti draugijoms išmesti iš protesto tą riams ieškantiems darbo $33,694.- Žmonių, kurie mokėjo skaityti nius.
jienos” nepovadįs 'nerimtais. lizmui įvykus. Kad būtų ramu Vokietijoj, kame mes turime po vietą, kur jos giriasi savo pas 10. Dvi išmokėjo apsaugos (in- ir rašyti visame suareštuotų skai Tamsta giriesi, buk esąs pra
mas, savytarpė meilė, visuomenės litiškai apšviestas minias ir su tangomis prašalinti kun. Kras surance) $2,875.24.
Aštuonios čiuje buvo beveik 98 nuošimčiai. kilniausia veikėjas (iš atsitikimų
(Darome tai kitoje vietoje).
suteikė
pašalpą
bedarbėje
$69,- Čiagimių, jankių (kurių tėvai bu su “Jaunoji Lietuva”), tuo tar
Tiesa yra tai, kad socijaliz- gyvenime, reikia pirma ramumo organizuotą proletarijatą?
nicką iš Cambridge’o.
Tečiau
žmonių
širdyje.
Tokį
ramumą,
mas, kaipo doktrina nuolat kei
Julius Guesde (Kongrese Nan- draugijos su tuo mūsų pasiuliji- 445.70. Iš viso pašalpų 2,579,- vo Amerikoj gimę) buvo beveik pu kaipgi elgiesi! Atminkie, kad
čiasi. Seniau aklai visame kame meilę artymo, gali turėti tik do cy mieste, rugp. 13, 1907) žiūrėjo mu nesutiko ir pareikalavo savo 663 dolerių per vienus metus. 48 nuošimčiai. Čia gimusių iš tuomi užmuši žmonių pasitikėji
laikytąsi Markso teorijų, nesiti ri žmonės. Duok “Šakės” mėgė į nuosavybės ir dirbtuvių naikini protesto atgal. Bpauzdmdami gi Čia ‘nepriskaitoma pinigai išmo ateivių tėvų, visame skaičiuje su mą tikriausiais veikėjais, uždarai
kėta jokio darbininkų būvio pa jams nors ir geriausį surėdymą, mą su kaikuriu paniekinimu, jis jį 20
“Ateities” numeryje kami ligoje, nelaiminguose atsi areštuotų, truputį daugiau, kai duosnumą, pritarimą bei atjauti
gerinimo prie šio kapitališko su jie sugriaus jį- per kelias dienas. pataria kovą balsavimu vedamą, draugijų ingaliotiniai “Draugo tikimuose, pomirtinės ir k. vieti du nuošimčiai. Ateivių suareš mą.
rėdymo. Priešingai, sąmoningai Tokiam nepakalbėsi apie prie bet jei tas būdas pasirodytų per adresu padėjo štai kokiuos žo nių unijų kuopų. Tą visą mo tuota teveik 49 nuošimčiai.
Delei šio ir tam panašių žmoni
kesnį sykiu suėmus pasidarytų Apie svarbumą paduotųjų ak ait jos suvedžiojimų, visuomenė tu
eita prie /didesnio darbininkų dermės visuomenei, a|>ie pasi silpnas jis pridėjo: Tai tik tė džius :
“Tas atšaukimas pirmiausia bu daugiau, neg viršui paduotoji su linių sunku spręsti iki nesuly
skurdo, kad sočijale revoliucija šventimo reikalingumą. Jis vis ra inžanga į ginkluotąjį sukili
ri būti su Tamsta didžiai atsar
vo
pasiųstas “Draugo” redakci ma.
ką
mastuos
savo
žemų
reikalų
ir
mą. Toliau,: Ginkluotoji revo
gini jų su skaičiumi New Yorko gi. Kamgi Tamsta tokiu būdu
greičiau galėtų įvykti. Žvairuo
jai, t. y. “Draugui”, kur tilpo
gyventojų. Sulyginus pasirodo, tiktai tyčiojiesi iš lietuvių, vie
ta, net į korperaciją (vartotojų žingeidžių žvilgsniu. Jisai iš so- liucija pasilieka galutinis išėji
apšmeižimas, bet “Draugo” red
draugijas), kurios žymiai geri cijalizmo reikalaus nepažabotos mas. Kolektivė nuosavybė gali
I. W. W. organizacijos sekre- kad jankių iš abelno jų mie šai reikalauju Tamstos su mani
išlaikiusi kelias savaites musų
laisvės,
tokios,
kokią
jisai
šian

tiktai įsigyventi tik revoliucijono darbininkų padėjimą. Many
raštelį gražino atgal paaiškinda torius-iždininkas atsakinėdamas į ste skaičiaus suareštuota 48 nuo mi atsiteisti, nes nemanau to
ma, kad negali talpinti dėl to, išdirbystėb
ta, kad jos tik nustumia tolyn dien supranta. Ar tokiems soci- nine veikme darbininkų klesos—
reikalų komisijos šimtis. Ateivių iš viso miesto kiems vyrams teikti aukas, turė
nes tuo butų labai užgautas kun.
jalistiškos
valstijos
piliečiams
proletarijato
—
organizuoto,
kaipo
suareštuota damas svarbesnių visuomeninių
revoliuciją. Nesitikėta taip-pat
klausimus išaiškino, kad tos orga ateivių skaičiaus
J. Krasnickas.
Iš to pasirodo
nereikės
kareivių,
prievaizdų,
partija.
nieko doro iš įstatymų lei
nizacijos tikslas yra paimti savo taip-pat 48 nuošimčiai. Gi ame reikalų.
aiškiai, kiek pas “Draugų” yra
rikiečių gimusių iš ateivių tėvų
Georgės Sorel, vienas iš augštai
dimo darbininkų reikalais prie kalėjinnj ir ar jie nesišiauš prieš
Su pagarba
teisybės.
Keista
dėlto,
kad rankosna visą industriją ir kad
savo
naujus
ponus?
Socijalistai
Btatomų
darbininkų
sąjungos
as

žios kapitalistiškos tvarkos. Pa
Kun. K. Vasiliauskas,
“Draugas”, bepolemizuodamas su galas išteisina būdą, kuriuo jis iš viso jų mieste skaičiaus suareš
kitais laikraščiais, save ivadina atsiekiamas, ir kad jie neatsisa tuota tik 2 nuošimčiai. Tos skait
skui vienok atėjo revizijonistai tiki, kad jie visi stebuklingai per muo už gavo partiją štai ką sa
Worcester, Mass.
katalikų
visuomenės laikraščiu.
linės
parodo,
jog
ateivių
apkal

(perkratytojai Markso paskelb simainys. Bet argi nekeista! ko : Juo didesnis amatninkų są
ko vartoti kiekvieną kelią savo
Ar nebūtų geriau atvirai prisipa
tų “dogmatų”). Susidarė naujos Katalikų tikimuosius stebuklus jungų išsivysimas, tuo daugiau
tikslams
įvykinti, bile tik jis ei tinimas, kad jie padidiną krimi DEŠIMTIES METŲ SUKAKTIS.
žinti, kad jis yra tiktai kunigų
atmeta,
čia
gi
patįs
į
didžiausį
nalistų skaičių yra visai be pa Balandžio mėnesio 24 d. 1914
socijaliai nesutikimai priims iš
taikesnės srovės, kurių tikslas ge
laikraščiu, ginančiu juodus jų dar tų prie jų užmanytojo tikslo.
rinti darbininkų padėjimą ir prie savo išsvajotą stebūklą tiki. Bet vaizdą tikrų susirėmimų, kokius
metais Lietuvos generalgubern.,
belius, o su savo melagingomis Ardimai, plėšimai ir net užmuši- mato.
mes,
katalikai
į.
šitą
stebūklą
ne

turi
kareiviai
karės
laiku.
(Rekorespondencijomis
piktinančiu
ka

šios tvarkos ir surėdymo, su
nėjimai reikale gali būti panau Viršui privestose ^skaitlinėse, kunigaikštis Sviatopojk-Mirskfcs,
talikų visuomenę: Tokios kores
naudoti darbininkų laimėjimui tikėsime. Mes, žinome, kas žmo flexious sur la violence” Movedoti, jei tik tas pasirodys jų rei be suareštavimų paimta ir pašau paskelbė, jogei, pagaliaus, esą
pondencijos, kaip pavz. iš Camgų
tikrai
ir
giliai
doru
padaro:
ment
Socialiste,
15
juine,
1905,
parlementus, kooperaciją ir tt.
kalams naudinga. Toks pasi kimai teisman ir ne už kokius patenkinti lietuvivj reikalavimai:
bridge’io, tikrai piktina katali
tai
religija,
vienybė
su
Dievu.
p. 162).
Tos srovės per paskutinįjį so
paeinantis iš lūpų vien baisius kriminalius pra sugrąžintos jiems ilgus amžius
kus.
Taigi mes, draugijų inga aiškinimas
Reikia pridėti, kad darbininkų
cijalistų kongresą Jenoje net Ir dėlto, kadangi ligšiol visą sovado
organizacijos,
kuri turi be sikaltimus, bet dažnai tik už per vartotos ir pamėgtos lotyniškailiotiniai, išireiškiam papeikimų to
sąjunga
ir
Prancūzijos
socijalis

eijal-demokratija
ėjo
po
bedie

kiam
laikraščiui,
kuris
melagy
viršų paėmė. Žodžiu sakant soveik 14,000 narių yra retai at žengimą miesto įstatymų, jų ne lietuviškos raidės. Tai buvo di
stėms
talpinti
atranda
vietos,
o
tai
laikosi
tų
pačių
pamatų.
viška
vėliava,
kadangi
nedavė
.eyalipmas pasidarė daug tai
sikartojantis atsitikimas.
Jis žinant. Ateiviai tokius įstatymus delė šventė lietuviams. Dar ne
teisingam
atšaukimui
—
tai
pa

kesnis. Tečiau, kada mes rašėme savo pasekėjams doros pamato,
tiesiai skelbia kruviną kovą dar greičiau peržengia nes jiems sve žinojome, kaip plačiai tesėsime
sigaili.”
BRAN
GINKIME
TIESA
mes
drąsiai
galime
sakyti,
kad
bininkų su kapitalistais. Tokios timoje šalyje gyvenant dažnai pasinaudoti ta laisve. Tečiau ju
apie socijalistų ruošiamą revo
Tuose
žodžiuose
mes,
deja,
ne

13-ame
“
Draugo
”
numeryje
teorijos pasekėjai netik ką siūlo jie yra visai nežinomi. Jankiai, tome, jog ta diena bus mūsų isto
liuciją, turėjome omenyje visų- ji neįstengs pasekmingai išrišti
pirma aklus pasekėjus Matksi- darbininkų klausimo. Darbinin buvo išspauzdinta “Dėdės” ko matome geros valios tų, kurie prievartą, bet veikia klaidingais kaipo geriau pripratę prie miesto rijoje epochos diena; tokia žy
iš Cambridge, juos ištarė. Jie nutyli faktą de principais, kuriais nepripažįsta įstatymų ir kaipo mokantįs ang mi ir griežtai mūsų visuomenės
nio socijalį,” t, į kurių skaičių kų pasaulis dar laukia naujų sro respondencija
priderėjo ligšiol, kiek žinome, vių ir naujų vadų. Ir dėlto mes Mass., kurioje jis užsipuola ant rybų su “Draugo” redakcija, ku mas darbas ekonomistų ir tiesda- lų kalbą, mažesniu prasikaltimų gyvenimo atmaina, kokios neran
ir mūsų socijalistų vadai. Tai tikime, kad krikščionių darbinin Cambridge’o katalikiškų draugi ris faktas parodo visai kitoje vių. Viešas tokio principo ap dažnai išsisaugoja arba ant vie dame visoje Didžiosios Lietuvių
gi malonu mums čia pastebėti, kų organizacijos, taip puikiai jų, išvadindamas jų narius pikta- šviesoje dalykų stovį. Jie žino, skelbimas parodo, kad toji or tos išsiteisina. Visai kitaip yra Kunigaikštijos istorijoje per vi
kad ir mūsų socijalistų nuomonė pradėjusios plėtoties įvairiuose dėjais šv. katalikų tikėjimo ir kad “Draugo” redakcija nesigai ganizacijai tvirtai tų principų su ateiviais, kurie dažnai šaukia sus' ilgus jos amžius. Tą dieną
kraštuose, nors šiandien dar ir Bažnyčios. “Dėdė” taip piktai lėjo vietos jų protestui, o betgi laikosi. Sveiko proto darbinin mi teisman vien tik dėlto, kad atvirai ir liuosai įžengėme į vi
se įvykusios žymios permainos.
išvadino
juos už tai, kam tų tai prikiša. Jie žino, kad “Drau kas aiškiai permato visą jų po negali tinkamai ant vietos daly lai naują, į praeitąsias nebepa
Keista tai, kad “Naujienos*' nėra taip skaitlingos, kaip soci
draugijų ingaliotiniai susirinkę gas” iš t ikrųjų yra katalikų vi litikos filisofiją. Jis žino, kad kų paaiškinti.
našią, gyvenimo sritį; pradėjome
drąsiai sako, kad katalikams ne jalistų, tečiau jos tori geresnę
suomenės
laikraštis,
o
ne
kunigų
Taja
pačia
statistika
pasirodo
tarėsi
apie
tai,
kaip
iškrapščius
savotiškos tautinės kultūros dar
prievarta ir užsispyrimas prieš
rūpi išrišti socijalį klausimą. Iš ateitį ir daugiau galės nuveikti
iš Cambridge’o kun. Krasnicką, laikraštis, nes “Draugo” bendro įstatymus ir Kristaus mokslo geras argumentas ir prieš kitą bą, kuris vienas nūnai teskiria
darbininkų
reikalams
pagerinti,
rodymui to jos sako: kas būsią
vietinį kleboną. Anot jų, mat, vės šerininkų tarpe turime ir kai tiesas, negali pagerinti darbinin ateiviams užmetinėjimą: būtent, mums prideramą vietą eilėje ki
tada, kai darbininkai, ingiję, vien dėlto, kad tas judėjimas ——
draugijos negalėsiančios
dar kuriuos “Ateities” leidėjus, avie kų būvio, bet tik veda prie dar nemokėjimą rašyti. Tik du nuo tų, jau ankščiau susipratusių Eu
mot “Draugo” nuomonės, daug yra doras judėjimas.
buoties ant katalikiškai — tautiš tiškus, nes “Draugo” bendrovės bininkų paveTgimo ir apsunkini šimčių viso suareštuoto skaičiaus ropos tautų.
moralės h* nmterijalės pajėgos,
kos dirvos, kol jų klebonu bū reikalai, stovis ir užmanymai bu mo. Ypatingai reiktų tai tėmy- buvo nemokantieji rašyti. Tai
Kas jautė ir suprato prasidėju
galėsią tarties, kaip lygus su ly KA SAKO SOCUALMTŲ VA
siąs kun. Krasnickas.
Žinoma, vo aiškiai jo redaktoriaus išdė ti lietuviams darbininkams, ku parodo, kad mokėjimas rašyti sią naują gadynę, šaukė visuo
DAI APIE REVOLIUCIJĄ.
giais — su kapitalistais. Ar
“Dėdė” dėl to fakto dar netu styti Camdridge viešajame susi riuos toji organizacija jau spė nėra būdo išreiškimu.
menę 24 balandžio mėnesio d. pa
jiems nevalia būsią panorėti per
Prieš porą savaičių “Naujie rėjo teisės vadinti tų žmonių pik- rinkime, kuriame dalyvavo ir kai
Nėra reikalo nei naudos pa sidaryti Lietuvių Tautos Šventę,
jo
pritraukti
prie
savęs,
k.
a.
galėti kapitalizmą, arba net ir nos” tvirtino, kad socijalistai tadėjais šv. katalikų tikėjimo ir kurie iš pasirašiusių po protestu.
tarti būti bemoksliais, tečiaus švenčiamą kas metai linksmai ir
visai pasiliuosoti nuo jo. “Nau nepripažįsta kruvinosios revoliu Bažnyčios, juo labiau, kad jis sa Visa tai verčia mus manyti, kad Baltnnorėje ir k. ir varo agitaci
primename to laikraščio išvedi naudingai. Reakcija, atšaldami
jienos šj klausimą uždavusios, cijos. Progai pasitaikius per vo korespondencijoje nei nenu Cambridge’o draugijų vadai sa ją kad daugiau pritraukti.
mą, kaipo faktą, kad mokėjimas visuomenės ūpą ir žymiai apstai)
džiaugiasi, kad čia katalikai nie žvelgėme socijalistų autoritetų rodė aiškiai priežasties, dėl ku vo kovoje nuėjo jau pertoli, jei
skaityti ir rašyti pats savaimi
ko atsakyti negalėtų, nes jiems veikalą “Manifesto of the Oom- rios ji* taip sunkiai juos kaltina, gu mėgina net apsilenkti su tie Dideliame anglų laikraštyje nepadaro žmogaus kultūringu. džiusi joo veikimą, vis dar ne
“The Unpopular Review” 2
leidžia mums įvykinti to suma
ir nerūpį darbininkų klausimas munist Party. By Kari Marx ir jo korespondencija pateko į sa ir kraipyti faktus.
Priešingai-gi mano Washingtono nymo. Nežinau ir pranašauti aenum.,
straipsnyje
“
Kapitalizmo
išrišti, o tik dumti jų akis.
and Frederiek Engels”. Autori “Draugą” tik per neapsižiūrėji
siela”, rašytojas, aiškindamas valdžia, kuri nori užginti beraš- itnuos, ar bent kuomet tai įvyks,
Rašant pirmąją pastabą netu zuotą anglišką vertimą.
Ket mą redakcijos darbininkų (re Žemdirbystės
departamentas kapitalizmo žiaurumą paduoda čiatns ateiviams inėjimą šion ša mums taip labu sus iskn Rimus
rėjome tikslo paduoti galutino virtąjį leidimą.
Londone. Tą daktoriaus tuomet nebuvo na praneša, kad visose Jungtinėse
lin.
į įvairių-įvairiausių krypsnių par
išrišimo socijalio klausimo. Į ši veikalą manome ir socijalistai tu- mie). Ir \kai netrukus atėjo tų Valstijose ūkio darbininkų dar lietuvius kaipo paveikslą.
Jis rašo: lietuvių pasielgimai
tijų -partijėles: bemėtydami vien
tą “Naujienų” pasidžiaugimą at ri, taigi lai pažiūri į nurodytus la išpravardžiuotų draugijų protes bo dienos ilgumas, abelnai imant,
ATVIRAS LAI4KA8 Į
gimtinėje
šalyje
buvo
garbingi,
tik savo pačių neklaidingumą,
sakysime tik štai ką: Katalikų pus ir pamatys sekančius išsitari tas, “Draugo” redakcija buvo
ATHOLIEČIUS.
išeina po 9 vai. ir 48 min. kas bet kietųjų anglių miestuose lie
o kitų vien nedovanojamaa - pa
tikėjimas neturi dogmato ginan mus : 4
pasiryžusi jį savo laikraitin dė dieną. Metų laikai darbo ilgumu tuviai paliko kūnas sutrintas ir Rašydamas žinutes iš Athol’os klaidas, mes nebematome ben
čio kapitalistišką tvarką. Sulig
Buržuazija negali egzistuoti be ti, tik mes negalėjome dėti to
nemielaširdingai numestas į skal ir abelnai straipsnelius gal nevy drųjų tautos reikalų.
Katalikų Bažnyčios mokslo ir nuolatinio revoliucijonavimo iš- protesto tokioje formoje, kokioje mainosi sekančiai: pavasarį —
9 vai. ir 54 min., vasarą — 10 v. dytų akmenų sieną. Tas, žinoma ki esmi užgAvęs atholiečius ypač
(Rėks ant 6 pusi.)

Įėjimą dėl kilusio pačioje pabaigoje skandalo.
Seimas užbaigiamas malda, va
dovaujant naujami
dvasiškam
vadovui kun. Jakaičiui.

nuosavybės teisė nėr* »hsolintė,
visiška, bet tik dalinė. Visų
daiktų vienatinis tikraa savininkas — tėra V. Dievas. Žmonės,
kapitalistai, tai turto nusausė
jai, turintieji išduoti apyskaitą
prieš Dievą iš nuomojamojo tur
to. Bažnyčia nepasmerkia pri
verstinos eksproprijaoįjos, iąpūrkimo turto visuomenės ar val
stijos reikalams. Tad gstfBMS
daiktas, kad ateityje, galutinai
paaiškėjus blogumui kąpitriiz-

kryžeiviai, kryžiaus ir vienuolių
Moškovas, “Novoje Vremia”! ir Mokslų Akademijos, jau 1880
vardo mindžiotojai, įsigeidė mū Tautinės mūsų literatūros švie
sų tėvynės. Prūsų ir Latvių sa pavirto klaidžiojančiais nak korespondentas, tą lietuvių dva m. gavusių Coro leidimą lotyniš
jiems negana buvo. Nagus už ties žiburėliais. Pamatysi, atei sią yra aiškiai pastebėjęs, tą jų komis raidėmis spauzdinti lietu
rietę, kibo į pačią širdį milžinu na iš užsienių, nedrąsus kontra nervų intempimą juste-pajutęs. vių mokslo raštus, ir iki dabar
tapusios mūsų tėvynės. Gynė- fakcijos šviesuolis. Bliks-bliks Minėtojo laikraščio No. 9397 jis tinių Lamanskio, Šachmatovo,
mės. Drąsiai stojome, gangreit — ir užgeso ar tolyn pašoko. rašė: “Šitos troškamos reformos Fortunatovo, Maikovo, Aksakolietuviai laukia, kaip žydai me vo. Jie tai atvirai parėmė 1895
prieš visą Europą. Guldėme tūk- Menki jie buvo, tie patamsių ke
sijo; tiki, jog ji nebetoli, ir pir m. gavusių Caro leidimą lotynišstančius savo vyrų, bet ir tūk liautojai į mūsų kraštą, tie mū
mas klausimas, kuriuo kits ki majam rusų spaudos veikėjjų
sų
literatūros
dalykėliai.
Ne
tiek
stančius geriausių visoje Europo
tą
sutinka: ar ko negirdėjai apie suvažiavimui sumanymą, kad val
(Pradžia ant 5 pusi.)
je kareivių. Per tris šimtus me jie šildė ,ir švietė, kiek žavėjo
raides.
Nesantarvę mūsų tarpe jau išdžia panaikintą mūsų raidžių už
tų mirkėme savo tėvynę krauju- ir masino, siūlydami daugiau,
pat pradžių galėjai pasergėti.
Toks didelis lietuvių spaudos grosimą.
je, bet neatidavėme nė vienos neg tesėjo ištikro duoti. Ištroš
Kada vieni, susilaukę lietuvių
pėdos žemės, nė savo laisvės. kę savo šviesos, savo žo laisvės troškimas bergždžias pa Paskui pasipylė ir kiti, tikrai,
spaudos “laisvės” ('oi, kaip to
Mumyse būta tiesiog neišsiamia- džio, įsisvajoję eidavome tykotų likti negalėjo, — beržgdžias be nesugriaunamo turinio praneši
li esama nuo raidžių laisvės iki
vaisių. Sakoma, jog ko žmogus mai ministerijoms, kad pabaigtų
mo kūno ir sielos vieko. Lie ir gaudytų tų klajūnų. Bet...
tą niekam nenaudingą, o visiems
tikros spaudos laisvės!), netilpo
tuva buvo — Samsonas. Lie Ėjo ir kiti tykotų ir gaudytų. įsigeidžiąs, tai ir gaunąs.
kailyje iš džiaugsmo ir norėjo
Tad šalia kontrafakcijos, užgin jau iki gyvo kaulo ingrisusį karą
tuvos pageidavimo, bet atviroje Pamatę jie kėlė savo skvernais
išbučiuoti visus, kas tik pakilu
smarkų vėją; šaukė: Aštiš, iš tų knygų parūpiuimo, ėjo kitas, — dėl raidžiapalaikių. Tad Kau
kovoje ginklų negavo.
no gubernatoriaus kamergerio
vo; kiti laikėsi šaltai, žiūrėjo sar
Matė, tai kito šono kaimynai, nyk! — ar tiesiog užvoždami ge- lygiai didelis darbas—pakreipi Rogovičiaus ir Suvalkų guber
kastiškai. Vieni pilnai buvo
lenkai: Nebemėgino ant mūsų sė. Ir jų uolumas vis augo, bet mas Rusijos visuomenės protų ir natoriaus ■
Lietuvos
general
patenkinti patys savimi, kiti to
savo ginklų galybės, verstinai drauge ir lygiai augo mūsų troš vyriausybės valios reformos lin gubernatoriaus
Trockio
ir
kiuo dideliu troškimu tautinės,
mus į save nevertė, bet ėmė de- kimai ir ieškojimai. Ir ėmė tų kui. Mūsų inteligentai ingijo Lenkijos — kunigaikščio Imeresavos spaudos troško ir, tokiuo
rėties, lygties, sandaros su Lietu šviesuolių rasties, it giedrią tam užtarimą redaktorių: “St.-Peter- tinskio; Mokslo globėjų Vilniaus
įnirtimu jos ieškodami, ‘ laimė
va ieškoti. Užspendė aplink ją sią naktį birželio mėnesy bliz burgskija Viedomosti’’, tuomet — Sergijevskio; Varšuvos —r
jo”: dėkojo lietuviams patrijo;
klastų tinklą, ėmė sukti, apgau gančių šv. Jono vabalėlių. Rink labai skaitomo laikraščio Espe- Liginio;*) Varšuvos teismo rū
tams-veikėjams, kad dirbo ir šu
dinėti, apvaginėti.
Pagaliaus jų šimtus, dar šimtai liks ir drą ro Uchtomskio, “Živaja Stari- mų prokuroro Turau, Suvalkų
kų nesigalėjo; dėkojo ir vyriau
Samsonui pristatė Dalilę, gudrią siai švies. Lietuvių kontrafak na” — akademiko Lamanskio ir liaudies mokyklų direktoriaus
sybei, kad ji sveika sutrumpino
moteriškę, nakties gegutę. Ir lie cijos veiksmai ir veikalai tapo kt., kviesta į savo kitų populerių Nenadkevičiaus; lingvistų: vysk.
tą vargą. Kiti netesėjo taip vei
tuvis, plienan užgrudytas karuo panašus į užsidegusį ir sprogusį laikraščių korespondentus: “No Baranauskio ir prof. Jauniaus;
kiai užmiršti per 40 meto kentėtų
se, liuosas, kaip jo miškų stum benziną: dega daugelyje vietų voje Vremia’’ — “Birževije Vie- Baltromaičio darbai Geografų
vargų ir paklotų aukų. J’e bu
bras, drąsus ir narsus, it lūšys, ir juo didesnį vėją kelia, juo domosti” — Lialina ir kt., dė Draugijoje; kitų — statistikos
vo liūdni, nusiminę ir prikaišio
— minkštėja, apreiškia Dalilei daugiau vietų, juo vandeniu teš-. jo straipsnius į “Pravo” (Spo- komitetuose. Savo nuomonę duo
jo pirmiesiems:
litov) ir kur tik pakliuvo.
savo silpnybes, o ta ir nukerpa kia.
ti turėjo net ober-prokuroraa
— Jus sakote: tai mūsų laimė jo galybės plaukus. Beviekį ga Įvairavo Lietuvos patrijotai, in Parodymai, jog lietuviskai-lo
Šv. Sinodo, Finansų ministeris ir
jimas? Klystate: tai vyriausy linčių paskui liepia surišti ir teligentija ir pusinteligentija. tyniškų raidžių reikalavimas yra
vyriausiojo štabo viršininkas.
bės laimėjimas. Ji atsuko garo atiduoti didikams vergautų, jų Pridygo slaptų draugijų, pasipy vox populi — visų žmonių bal
Pagaliaus ir Osobyj Otdiel
katilo kranaitį — katilas nusi- girnų suktų.
lė aukų, pridygo Prūsuose viso sas, o ne saujelės svajotojų, ėjo Učonago Komitetą M. N. P. —šnypš ir atšals... Būtų geriau bu
į liaudį prašymų rašytojai ir pa Vidaus ministerijos vardu gar
RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
Klastomis pavergtame lietuvio keriopo krypsnio laikraščių. Šavę, kad dar bent dešimtį metų
rašų rinkėjai. Nemažas plotas susis pranešimas 4 d. gr. mėn.
kūne bepaliko viena nepavergta, li| idėjos'žmonių, rašytojų, privi
būtų
mus
pavarginę...
Žemaičių ir mano globai buvo 1898 m., suvedęs į vieną krūvą
Rautas turėjo daug ypatybių mokslui tik gėdą daro, nes kal
ypatingai jautriai-griaudinga sie so, it kerpių gešeftininkų-kontraŠiandieną, sukakus anai de la. Šukė lietuvis svetimas gir bandininkų. Ir ėmė eiti gerai pavestas. Prašymai upe plaukė visą beveik to klausimo medžia
tarp tų vieną — nieko nepaisyti. bate niekus ir visai nemoksliškai.
— Palauk, Kazy, kaip tai nie šimčiai metų, mes drąsiai galime nas; neturėjo laiko dairyties ap sutvarkytas darbas parūpiuimo į visas įstaigas, į generalgubema- gą (žr. “T. Sargo’’ priedą prie
Visai neklausydavo ką kiti apie
torijas, ministerijas, į patį Jo Di No. 1, 1899 m., 28 pusės).
jo pasielgimus pasakodavo; nu kus ir nemoksliškai? Juk so pasakyti, nes jau aiškiai mato linkui. Bematė vieną savo vi spauzdinių užgintomis, bet lie
“Po 35 metų neatleistino ban
cijalizmo teorija tai nesukriti me, apčiuopiamai jaučiame, jog dų, vieną savo sielą ir įsitraukė tuviams meiliomis raidėmis, ir denybę. Į vyriausybės didikus
mos ranka, o savo nepaleidžia.
landžiojo
mūsų
didikai,
kunigaik

anjųjų
kairiųjų
lietuvių
gerokai,
Mėgdavo dažnai dainuoti. Ne- kuojama mokslo išvada!
į ją, kaip sližys į savo kiautą, ir apdalinėjimas jais skaitančios vi štis Mykolas Oginskis, ^gr. Tiške dymo, mes randame rezultatų
tiesiai priešingų ir Rusijai visai
— Labai puikiai. Jeigu jau nors nepilnai, klysta. Laisvėje, kiūtėjo, kiūtėjo, maža “Euro suomenės iki tolimiausių užkam
bile kokias dainas, bet socij alisvičius ; į Imperatorių vyskupas nepageidaujamų. (Čia išskaityta
tegu
sau
vien
jos
^šešėlyje,
atvi

pių.
socijalizmo
teorija
būtų
tokia
tiškas, kuriose ^paprastų daine
pai” beduodamas, bet dar ma
M. Paliulionis, rodos,, ir vyskupas jų bent kelios dešimtys). Bet kad
lių rūtų, mėtų, lelijėlių, lakštin tvirta, nesukritikuojama mokslo rai darbuodamies, per dešimtį žiau ir tegaudamas. O siela vis Paprastu ramiu arba reakcijos
Baranauskis; į Lietuvos general- ne tas abėcėlės klausimas, lietu
galėlių ir t. p. vietą užima krau tiesa, tai, be abejonės, visi visuo metų mes padarėme šimtą kartų dėlto augo, kad ir kiaute, kol pa apramdytu laiku mes nebeatspėgubematoriją — kun. Ambroze- vių tauta būtų pati ramioji Vi
jas, kardai, kovos, ginklai ir meniškų mokslų tyrinėtojai ir daugiau darbo, neg būtume pa sidarė jai siaura, kol pratryško jame savyje tos senobinės energi
vičius,
P. Matulionis; į ministeri
tt. Šiuo sykiu jis visa gerkle mokslininkai senai būtų išvirtę darę nelaisvėje paslapčiomis.
jos gyvybės spinduliai raštu į jos, patvarumo ir pasišventimo, jų ponus — profesoriai: Macule soje Rusijoje’’. Sako tasai pra
Tiems mūsų darbams suskai pasaulį.
nešimas.
*
į socijalistus ir pripažinę socijarėkė:
kokių lietuviai rodė per anuos vičius, Būčys ir d. k.
tyti
ir
apšviesti
dar
ne
nūnai
lai

(Bus
toliau)
lizmą.
O
dabar
kasgi?
Moksli

Maž ką valgę ir negėrę,
Samsonas ėmė atgauti savo nesibaigusius kruvinus žygius už
Mokslo vyrai, lietuvių kalbos
ninkai tik šypsosi iš tokių socija kas. Ir ne trumpos paskaitos tai vieką. Gal būtų griebęs pakra mielą tėvynę ir savo laisvę. Bet
Mos vienybėj susitvėrę,
mėgėjai
ir jos garbintojai, visuo
•) Dar pirmiau buvo rašyta
listų prie moksliškumo preten dalykas. Šiandie mes tepasisteng- tyti valstybės stulpus; bet tie jų tebesama mumyse gero ištek
Drąsiai stokim |ir kovokim.
met
buvo
mūsų
pusėjo,
prade

Varšuvos mok. globojo Vittės ir
zijų ir visai į socijalizmą, kaipo kime suprasti patį spaudos atga stulpai tuo tarpu ir savaime su liaus; jie kondensuojasi, kol tik
Kraujo gėrikus! ir tt.
dant
nuo
Kazaniaus
universiteto
g. gub Gurkos.
vimo
momentą.
—Rautai, ar neperstosi Sukau mokslo šaką, domos neatkreipia.
griuvo. Ir Lietuva su lietuviais, rai didis reikalas neišvadįs jų
ti nors gatve eidamas! Gėda Nes, matai, ne viskas yra mokslu,
Kiekvienai žmonių kartai Ap kaipo aukso obuolys, pateko tre pasirodyti. Miela čia pripažinti,
su tavim ir susitikti. Žmonės kas juo garsinasi. Socijalistai vaizda teikia ypatingų laimėji čiajam kaimynui — rusui, kurs kai lietuvių dvasia — ne ben
pirštais 'pradės rodyti ir sakys/ nuo senai reikia ir skambina, kat mų ir nelaimių. Taip-pat kiek mūsų senai jau troško.
galinė ugnis, kuri graži, bet šnyp
vien tik socijalizmas yra tikruo vienam tautų amžiui. Vienais
kad i apaikai.
Naujose aplinkybėse lietuvio ščia ir smardina; tik benzinas,
— Jeigu dabartiniais laikais ju mękslu, bet, anot patarl's, amžiais tauta juoba savo tėvy siela drąsiau iškišo galvą iš savo kurs padegtas sproginėja — švie
Dr. A. U. Graliu na*.
žiūrėtum ką žmonės sako, tai so “tuščias puodas garsiau skam nę didina, nuo priešininkų gi- kiauto, dar anksčiau buvo jai čia, automobilį veža, ar aeropla
cijalizmo nei dulkių nebūt likę. ba’’. Gali socijalistai daryti ką naši, kitais — juoba lobsta; dar ten pasidarę. Jo .dvasia it su ną stuma.
Dr.. A. L. GraiSunas miela norą duos atsakymas (' Draago ’ ’ skiltys*
Tegul visi girdžia ką mes ren nori, bet mokslas ir jo atstovai kitais — juoba dvasią brendi- spaustas garas, ėmė kiloti voką ir
hygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo ligų. Jei
Buvo
tad dirbamas didelis dar
socijalizmą, laiko visai už men na, laisvės ieško, mokslus auklė
giame.
gu butų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per
sproginėti Poškais, Daukantais, bas ir jis pusėtinai sekėsi: didžiu
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
kos
vertės
ir
neišlaikantį
kritikos
— Išmokinsi tu čia visus! Jei
ja.
Valančiais ir ištisu sietynu jų mos spauzdinių pasienių sargai
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Gr. nestatys diagnozio ir neražy*
gu jau jūsų mados visiems tik dalyką.
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl j tokius reikalavime
Veizdėkime, kaip ir lietuvių vienalaikių. Kaip gražiai mokė netesėjo pagauti — jie pasiekda
ae bus atsakoma.
Tu, Kazy, jau kasžin ką sa tauta gausiai mokėjo duoklę am
tų, tai vis taip ir darytų; gat
jo doklę pirmiesiems amžiams, vo tuos, kuriems buvo skiriami,
NAMINĖ KATĖ IR LIGOS.
vėm vaikščiodami dainuotų mar kai. Sulyg tavęs išeina, kad so žių dvasiai.
kaimynų kūdikiai su jomis žai
taip gražiai buvo lietuvis pradė ir keldavo jų dvasią. Tiktai gi
cijalistai
neturi,
mokslininkų,
o
selietes ir raudonus kaklaraiš
“Daug geriaus padarytų moti džia. Tada tai daugelyje atsiti
Lietuvių giminės (o būta jų ne jęs mokėti ir devynioliktajam; — keldavo. Organinio, pamati
čius nešiotų. Dabar gi tik vie aš tave faktais užbadysiu. Tu, maža) atsirado ir tūkstančiui nebe krauju, ginklu, tik mažai nio darbo, be kurstymo, tokiose na induodama į kūdikio ranku kimų, pirm neg mes galime pama
ni lietuviai cicilikai tai daro. matyt, neini ant socijalistų pra metų valdė vieną gražiausių ir kam težinomos kultūros turtu. aplinkybėse negalima buvo dirb tes raudonai inkaitytą geležies tyti kūdikiai viens po kitam
Na, pasakyk tu man, kam tu tą kalbų, tai taip ir šneki. Kad patogiausių Europos kampų — Ėmė virsti vienu Europos elemen ti. Visas tas ano laiko darbas šmotą žaisti, neg paprastą ap epidemijos yra paguldyti lovon,
nueitum, tai išgirstum, kaip mū didelį-didelį žemės plotą prie
raudoną kaklaraištį nešioji?
tu, kuriam bereikia užsitaisyti patiems dirbėjams rodėsi, it pri skretusią naminę katę”, — taip kaipo sergantįs mirtina liga, o jų
sako Dr. C. B. Reed’as. —
tėvai stebisi ^Iš kur toji nelai
— Nešioju tai kaipo ženklą, sų kalbėtojai viską moksliškai Baltijos Jūros, išgražintą kalne
mokslo elektra ir imti spindėti mosimas į tikrą, gyvą naudingą
išriša
ir
kaip
jie
daug
visako
kad mes visuomet esame pasi
Beveik kiekviena motina ap mė atėjo.” Jie buvo persitikrinę^
liais, iįsgembėtą vandeningomis
darbą laisvėje, spaudą laimėjus.
žino; žino evoliuciją, žino iš ko Nemuno, Dauguvos, Šventosios, tautine šviesa-literatūra. Ir...
alpsta, sako toliaus Dr. C. B. kad kuoakyviausiai ir švariau
rengę užpulti ant priešų.
Nutiko baisiai. Netikę politi Darbininkai nebuvo patenkinti
Reed’as, tik už tokį pasibaisėti siai kūdikį prižiūrėjo.
— Gerai. Bet kas gi tokie jū žmogus paeina, žino kas yra blo Nevėžio, Ventos, Jūros, Minijos
kai
Lietuvos generalgubernato- savo darbu. Jie laukė, kits melgo,
žino
kaip
pasaulis
turi
būti
sų priešai?
Čion daktaras nemano, kad
ir daugybės kitų upėmis. Tai riai: Muravjovas ir Kaufmanas, zdamasis, apžadus darydamas ir ną išsitarimą “duoti raudonai
inkaitytą geležį į rankutes kū kiekviena katė praplatina ligas,
— Nežinai? Vaje, koks iš ta surėdytas, vienu žodžiu, žino vis turtingas, net perturtingas nuoministeriai: Miliutinas ir Valuje- juos pildydamas, kits keikdavęs tamsuolis. Didžiausi mūsų ką.
šalys derlia žeme, nepalytėtomis vas, nelemtas mokslavyris svajo damas ir ginklą galązdamas; kits dikio, kaipo žeismės priemonę”, kad kiekvienas kūdikis, kuris žai
tečiaus jį ramia širdžia daleidžia
priešai yra kapitalistai ir ka — Va tau, kad nori! Tiesa, giriomis. Lietuvių giminės bu
tojas Hilferdingas, pataikūnas verkdamas, kits svajodamas iki savo numylėtam bučiuoti, glamo džia ir glamonėja katę turi su
talikai su tautininkais. Ateis ka socijalistai mano, kad jie viską vo pertekusios duonos, mėsos ir
Mikuckis ir kiti tokie per dve pačių haliucinacijų, telepatijos, nėti ir kamuoti naminę katę, ku sirgti tyfoidališka šiltine, raup
da gadynė, kad mes viską val- žino, bet iš teisybės jie tik taip žuvies; dengės linais, vilnomis ir
lėmis, džiova ar skarlatina ar ko
jus metus būrė (nuo 1864-66 m.), suggestijonavimo ištolo.
rios minkšti ir švelnus plaukai kia kita limpančia liga, bet tik
dysim ir rojuje gyvensim, bet į mano, o to žinojimo pas juos brangiais kailiais. Ilgą laiką tad
kol nusuko mums lotyniškąsias
Sapnuoju vieną sykį. Darganuo pilni priskretę mirtinų ligų ga persergsti, kad tame yra visada
tą rojų nei katalikų nei tautinin kaip ir nėra. Perskaitys koks visai nepasigedo Europos ir jos
raides,
didesnei
slavėnų
naudai...
tą dieną į menką mano kleboni- minančių mikrobų. —
menko proto vaikėzas kelias bro- monų. Nebent pasiilgo šilko
kų neinsileisime.
ir visuomet didis pavojus ir kad
Idant
aiškiau
būtų,
koks
tai
jėlę nakvotų užsuko patsai Im
Raudonai 'inkaityta geležis, vienatinis būdas apsaugoti kū
— Vadinas, Raulai, nori kata šurėles, prisisems suklaidintų ži skaros, aukso žiedo, plieno kardo
toliaus aiškina, tik dikius nuo tokių nelaimių, tai
likus su tautininkais išgąsdinti. nelių iš cicilikiškų lakraščių — kieto ar šiaip jau paprasto me sunkus smūgis, aš tyčia nušvie- peratorius su savo šeimyna. Ry daktaras
čiau,
nors
žaibo
greitumu,
Lie

tą
išleizdamas,
apkabinau
jį
ir
jau
iškeptas
socijalizmo
aiš

vieną
kartą
nudegins kūdikio neleisti žaisti su katėmis.
— Žinoma, kad jus visi turite
talo, kurio stigo. Tada būriai tuvių Didžiosios kunigaištijos is
pusiau,
it
Jokūbas
angelą,
ir
to

kintojas,
kalbėtojas
ir
mažiau
ne

rankutės. — Žaizdas užgydai ir
drebėti; juk neuždyką socijalisYra jau nuo senai užtėmyta,
drąsios, su stumbiais, taurais, lū
-tai sako, kad jie sudrebins pasau gu pigios rųšies, atsiprašant, žiais ir lokiais išaugusios jaunuo torijos etapus. Matėte, kad veik kiuo pagavimo balsu ėmiau jį atliktas kriukis; bet naminė ka kad palės ir žiurkės nešioja ant
visuomet ir visi į mus savo ran melsti, kad pagaliaus leistų mums tė, tas numylėtas vaikų gyvulė savęs kimbančių ligų mikrobus.
“mokslininkas’'’. O neretai to
limenės ėjo į tolimą šalį, siekė Suo kas tiesė. Bet kai vieną sykį
kiam
jūsų
kalbėtojui
visus
mo

spauzdinti savo raštus;, taip sta lis ir tuo pačiu laiku vienas pa Katės gi gaudo jas, ir tokiuo bū
— Nežinau, Raulai, nei ką da
mių uolų, kalnų, Uralo ir Karpa mes ištiesėme rankas į Europos
čiai pasakiau: Nepaleisiu, kol vojingiausiu, gali užkriesti kū du susiteršia, o vėliaus kūdikiai
ryti : ar stebėtis iš tavo paikys kslo kursus užvaduoja •“Šakė“ tų. Iš ten ėmė medžiagos, mo
kultūrą,
kai
jos
pagelba
pamėgi

ar
tam
panašus
šlamštas.
Na,
nepasirašysi!
— jog jis meilingai dikį skarlatina, tymais, difterija bežaizdami su kate užkrečia ligą.
tės ar juokties iš tokio noro ki
kėdami už tai senobinės savo kul nome savąją brendinti, kai pa
ir
kurgi
socijalistai
neturės
to

nustebo ir taręs: — Vot čudak... ir daugeliu kitokių kimbančių
tus nugązdinti. Gali mesti tuos
tūros turtais. Paklausk apie tai
tuščius gązdinimus, nes socija kių kalbėtojų, kurie viską ži suomių tautas — korelus, mar- sakėme: daviau ir duosiu, idant — pasirašė. Tai buvo priešaušris ligų, ir iš to motina neapalpsta.—
CHICAGOS MOTINOMS
ir
man
duotumėte,
—
pastatė
no?
Tik
susimildamas,
Raulai,
24
d.
balandžio.
Minkšti
švelnus
katės
plaukai
lizmas turi daug didesnių prie
ATYDA.
dvus ir kt.
mums tarpsienį... Paliko mums
šų negu tu manai. Minėjai tar nelygink juos su mokslininkais,
“The Chicago Daily News”
Sirgome. O mūsų ligą didino gali ant savęs turėti įvairių ligų
Virto amžiai.
Pareikalavo, laisvę nuo verguvės, nuo pa
Dažnai išgydomus jau nuo keletos metų vasaros
pe priešų katalikus ir tautinin tikrais mokslo tyrinėtojais, neš
neapsakomas naivumas. Dieve, mikrobus.
kad
dėtumės
į
draugijas.
Gi
ir
tuo
palyginimu
tik
mokslą
žemi

reigos
vien
kūnu
darbuoties;
kus, bet aš tau galiu nurodyti į
šaukėme, rankas laužydami: jei visokius odos šašus, džiovų, ty- laiku per tuos didelius karščius,
tikrus socijalizmo priešininkus. ni ir j: pastatai visai negarbin susidėjome. Išpradžių į daugelį, sužadino mūsų mintis, sielos ape tokių persekiojimų laikais tiek faidolišką šiltinę rauples ir tt. kada kūdikiai daugiausiai serga,
su atskirais savo vyresniaisiais titus — ir padarė mus pasakos
— Sumildamas, Kazy, parodyk goje vietoje.
daug padirbame; jei raštus ra vis tai gali būti perduoti nuo ka parengia taip vadinamą “The
—
aiškiaisiais
kunigais;
paskui
į
Tantalais.
mat) juos, o aš jiems, kaip be — Tai tu, Kazy, vis netiki, kad
Daily News Sanitarium ”, kuris
šome, duris užsišovę, žvakę užsi tės kūdikiui.
Daug kūdikių užsikrečia tomis randasi Lincoln Parke, ant kran
matant dantįR išpiškinsiu.
socijalistai yra mokyti. Kad so vieną didžiulę, su vienu didžiuo Įmerktas iki kaklo, Tantalas degę tuojau sudeginti raštus li
— Nesikarščiuok, Raulai, nes cijalistai yra dideli, galvočiai" ju kunigaikščiu. Ir jau plieno buvo kankinamas troškuliu. Li gi tik kas krepštelės; jei kiše baisiomis ligomis, vien dėlto, kad to ežero. Ką tai tokis Sanita
tais priešininkais yra mokslas ir parodo dar ir tas, kad daug ii' ginklu ėjome senai pažįstamais gi tik jis lenkėsi pavilgyti savo nėje nešiojama redakcija išsipu duota buvo žaisti su< katytė. Katė rium ženklina Chicagos bėdnoma
jų nešioja ilgus plaukus, o mo mums takais Pskovo, Korelijos, nasrų, — vanduo slinko žemyn; čia perijodiniais leidiniais, — tai yra liuosai leidžiama lovon ser motinoms — patikrins šios skait
mokslininkai.
— Kaip tai taip! Juk mes, so kslininkai irgi turi ilgus plaukus. Maskvos, Kijevo, . Galicijos ir bet jam išsitiesiant, vandens vėl kokių kalnų nuvergtume, ko gančio kūdikio ir kūdikis ją linės. 1912 metais nuo birželio
cijalistai, ir kovojame už mok — Žinojimas su plauko ilgiu Lenkijos linkui. Ėmėme iš visų buvo iki kaklo.
kių slėnių pripiltume laisvėje, glosto, glamonėja ir su ja žai 24 iki rugpiūčio 31 — tai yra
žemes,
bet
už
tai
nešėme
joms,
Laikai, kada kraują šluostėmės drąsumoje, atvirai tardamiesi, džia. Vėliaus katė išbėga laukan tik per du mėnesiu Sanitariuslą, o tarp tų mokslų socijaliz neturi nieko bendro. Tiesa, se
mas turi užimti pirmą vietą. niau mokslininkai nešiodavo il rimties, pakentimo visų tautų ir nuo priešininkų kalavijo, net ka? viešai bendraudami, visą rašo ir valkiojasi savo prigimtų pa m’an buvo atnešta 14,035 sergan
Tu, brač, čia tyčia nori kaip nors gus plaukus, nes tuomet buvo to tikėjimų, visuomenės laisvės ir da verguvės kraują ir prakai mųjų straipsnių medžiagą, raš pročiu gatvėje. Jį bėgioja ir žai čių kūdikių, 14035 motinų ir
kia mada. Pastebėjo tai siauro gynėme nuo Azijos barbarų — tą braukėme flbbe nuo kalavijo liavą ir spauzdinius drąsiai pasi džia su kaimynų katėmis. Ligos 6,003 paaugusių vaikų išviso 34,inkliudyti.
—> Kad tu, Raulai, nuolatos su proto žmoneliai ir norėdami pi totorių.
ir nebe nuo priešininkų, tik nuo kloję ant stalų ar susistatę stik mikrobus, kuriuos sergantis kūdi 073 sergančių asmenų (kūdikių,
Čia
kaip
ir
pirmiau,
gangreit
kis katei buvo padavęs, o ji be- vaikų ir moterų). Tie visi ligogiu
būdu
tapti
mokslininkais
už

savo kovomis. Viena, mokslas
išdidusių saviški’’ botago, —
lo
indaujose,
kad
visi
matytų:
ir
sižaizdama su kaimynų katėmis nįs buvo prižiūrimi, gydomi ir
nereikalauja jokios už jį kovos, siaugino ilgus plaukus. Ant ga daugiau mes duodavome, neg im mums pakenCmmesni buvo už
policija,
ir
žandarai,
o
mes
tik
joms perduoda.
maitinami, dykai.
nes jis dar geriau gali apsieiti lo tokių “mokslininkų” privi davome.
juodai-tsrasv 5*>-ienkintą lai
so
tokia
galybė,
kad
pas
žmo

didžiotumes:
Na„
žiūrėkite
svei

Tos
katės
iš
visokių
kitų
vietų
Tad čionai noriu atkreipti aty
be jos. Antra vertus, tas jūsų
Bet to būta permaža. Vakarų svę. Kai į mus siekė, mums bent
sugrįžta
atgal
savo
namuosna
ir
dą
motinų, kurios turi mažutAapie mokslą daug kalbėjimas nes net patarlėn inėjo: “ilgas skernagiai, plėšrieji veidmainiai sielos nedraskė.
ki, nebepaimsite jųl
plaukas — trumpas protas”. Tą
patį būtų galima pasakyti ir apie
mūsiškius įlgįakarčius socij alistėlius.
Čia Raulas atsiminė savo il
gus plaukus, pačiupinėjo juos
ranka, piktai nusispiovė ir nei
jusės žodžio netaręs nudūlino
i ialin.
S. M.

Sveikatos Skyrius.

liūs, kad norėdamos savo kūdi nes dabar pigus įstojimas tik $1.00,
kius išgelbėti nuo vasaros kar pasinaudokite proga.
Lud. Abaravičius, prot. rašt.
ščių kepimo, nepatingėtų išvežti
kas rytas tuojau Sauitarium ’an ir
nuošaliai nuo trenksmo ir miesto Susiv. Liet. Rymo-Kat. Am. Valbos antrašai:
ūžimo kas dienų ilsėtųsi ir augin
..Prezidentas:
K. J. Krušinskas,
tų vėsoje ant ežero kranto, tyru
59
Ten
Eyck
st.,
Brooklyn, N. Y.
oru ligoninėj, kuri yra suteikia
Vice-prezidentas:
J. Rikteraima dykai. Negana to, paaugėju
siems vaikams yra suteikiamos tis, 91 Congress aev., Waterbury,
visokios žaislės jų amžiuje tin Conn.
kamos ir vaikai sykį pamėginę Sekretorius: J. S Vasiliauskas,
— patįs veržiasi ir ragina savo 112 N. Greene st., Baltimore, Aid.
motinas, kad jos kasdieni} vežtų. Kasierius: Pranas Burba, 456Kaip kūdikiai, taip ir vaikai 58 Main st., Eawardsville Kingingauna didesnį gyvumą ir svei- ■ ston, 1’a.
Kasos Globėjai.
kurną praleidę nors po keletą
J.
Stulgaitis,
122 S. Meade st.,
.valandų tame Sanitarium’e ir tas
gerai atsiliepia ant jų tolesnio to AVilkes Barre, Pa.
V. Lukoševičia, P. O. Minersville,
bulinimosi ir augimo.
Tad motiuos nepatingėkit ir pa Pa.
sinaudoki proga, kur jums su
teikiama, nes šis sauitarium yra “LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO
vien tik skiriamas toms šeimy
VALDYBOS ANTRAŠAI:
noms, kurios negali gyventi ar Pirm. N. A. Norkūnas, 166 Melti parkų ar ant bulvarų. Kiek rose st. Montello, Mass
vienoje valandoje gydytojai ir Vice-pirm. A. Jankauskas, 131
tai geresnieji prižiūri ir gydo
E. Merrimack st. Lowell, Mass.
sergančius, o ligonių globėjos Raštininkas S. Bugnavičius, Box
.(nursės) visados prilankiai at 251, Letviston, Me.
sineša kaip prie ligonio, taip ir Iždininkas Ch. Urbonas, 261 W.
prie motinų ir savo patarimais mo Broadvvey st., S. Boston, Mass.
kina ir lavina motinas prideran Kasos globėjai: St. Mačulis, 186
čiai auklėti vaikus, kad nesusirg Chesnut st. Lawrence, Mass.
tuAgota Simanoniutė, Lauwrence
Panašią tyro oro gydyklą Mass.
ypač, .taip vadinamą, Tyro oro Dvasiškas vadovas kun. Jusaitis,
šėtrą vasaros laike ponia McLawrence, Mass.
floimick pristato visose bėdnesniose Chicagos miesto vietose,
tad, kurios nįbpajiegia įvežti Antrašai Administracijos Drangyvaikų į parkus, privalote nau- . stės, Bv. Kazimiero Kar. (ant
Town of Lako)?™
dotiea nors ir artimiausių stočių
“Tyro oro šėtrų”, kurios yra su Pirmininkas — V. Pauktša,
teikiamos veltui, bėdnoms moti 4304 So. Wood st.,
noms naudoties.
Vice-pirm. — A. Mikalauskis,
I

“DRAUGO” AGENTAMS.

Visų “Draugo” agentų ir pa
vienių numerių pardavinėttojų
prašome prisiųsti atskaitas kas
mėnuo.. Tie, kurie gyvena ne Chi
cagos mieste, neparduotus nume
rius teiksies sugrąžinti vieną kar
tą į tris mėnesius.
“Draugo” Adm.

Redtkcgęę \ At«akjęnai.
■i

,

1660 W. 47th st.
Rašt. «— L. Abaravičius, 4338
So. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus
kas, 4459 So. Wood-gt.,
Iždininkas — Kazimieras Vanągas, 4351 So. Wood st.
Organo Užveizdėtojas — J. J.
Palekas, 1802 W. 46th st.,
‘ ‘ Motynėlės ’ ’ valdybos nariai

Viskas kas vyrui jeikalinga

“DRAUGO” AGENTAI.

Paduodame čionai surašą mo
1$ Visi barzdų skutimui 1$
tų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
10 DALYKV io
jai bei prenumeratoriai gali iš Kad apskelbti mūsų Universalius
sisakyti “Draugą” arba atnau skutime įrankius ir universalius išdir
binius mes pardundame tik per trum
jinti prenumeratą.
pą laiką tuos 3 dolerių vertės skuti
CHICAGO, ILL.
Kun. Ambrozaitis,
2323 W. 23 PI.
Drazdauskas, Juozas 10800 Wabash avė.
Domijonaitis M. J. 903 W. 83rd str.
Galuiinas, Dominikas 6004 8. State st.
Jučas, Vincas
3252 S. Halsted st.
Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė.,
Kun. A. Petraitis,
8801 Saginan avė.
J. Polekas,
1802 W. 46th str.
Simutis, Leonardas, 717 W. 18th et.
Gaižauskas, V. 10759 Micbigan avė.
brooklyn, n. y.
Balauskas, Matas
119 Grand st.
Juozapavičius, Baltras
222 Berry st.
Kvedaras, Antanas
213 So. 4th st.
J. Raudonaitis,
840 Grand str.
Struinskis K. Duffield str.
Kun. Petkus 259 N. str.

NEWARK, N. J.
Brazauskas, J.
202 Jefferson st.
Jucys, Petras
105 Warwick st.
Leščinskas, Walter 196 New York avė.

mo įrankius už vieną dolerį.
Mes
parduodame savo išdirbinius tiesiai
ir dėlto jus sutaupinate visą uždar
bį, kurį sau pasiima agentai, kurie
kaip žinote gerai uždirba.
1. Indubusiai sugnląsta britva.
1. 5 colių muilui šepetys.
1. Britvai diržas, užpakalyje drobė.
1. Nikeliuotas veidrodis.
1. 33 colių barberlų abruaas.
1. Šmotelis skutimui muilo.
1. Dėžutė Taikum miltelių.
1. Pagražintas porceliano puodelis
1. Aumino barberlų šukos.
1. šerinis šepetys.
Visi tie dalykai sudėti gražioje dė
žutėje $1.00 pinigus arba money or
deriu. Prisiuntimas 10 centų.

CAMBR1DOE, MASS.
Baranauskas, A.
49 Union et.
Vaisauskas, Antanas
28 School et.

Malonėkie mums

dažniau apie darbus vietinių lietuvių
parašyti.
V. Graičiui. Siuntinį gavome, peržiū
rėsime.

P. Montvilui. Atleiskite, Tamistų
J. Sirvintui protesto talpinti nega
lėsime. Nieko tokio baisaus nebuvo
pasakyta kaip tamistoms išrodo. Ge
ri aus padarytumėte jei apie vietinių
blaivininkų darbus praneštumete pa
tįs laikraštin. Būtume dėkingi.
Daukšių Petrui. Mūsų skaitytojai
nieko nežino kas “D. V.” buvo ra
šyta. Reikėjo su savo raštų į “D. V.”
ir kreipties. Netalpinsime.

Apgarsinimai.
TRIS

reikalingumai.

WOBCESTER, MASS.
Cižauskas, Jonas
13 Karve rly at.
Paltanavičius, M,
15 Milbury, St.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
Draugystė ftv. Kazimiero Karšiai
/io laikys mėnesini susirinkimą Baž
nytinėj svetainėje, ant 46 tos ir Wood

gatv. Susirinkimas bus nedėlioj,
želio 14 dieną 1614 m. pradžia
vai. po pietų. Visi būtinai turi
eilankyti, nes yra daug svarbių
Įkalu.

Taip pat

kviečiame

bir
2-rą
at
rei

ateivesti

savo draugus prirašyti j šią draugiją,

EKETBR, N. H.
Babovičius, V.
16 Myrtle et.

GRABORIUS

Parsnomdo karietas ir automobilius
dėl pagrabų vestuvių ir krikštynų.
Henw teąe Av.. CHICAOO.

1OO
Puikių ir Spalvuotų
ATVYRUČIŲ

Daugelis yra. įkaiščių, retai užtinkamų
CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis,
1506 S. 49th Ct. PAVEIKSLŲ GRAŽIŲ MODELIŲ IR
ARTISČIŲ
KENOSHA, WIS.
Taip-pat savaimi pripildančios
Kun. Gadeikis. J. A. 65 Milwankee avė.
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS
Stankus, Pr. 808 Middle etr.
(fountaia p«n).
MASPETH N. Y.
Gražulis, Jurgis
88 Clinfcon avė.
Viskas tik oi 50 oentų.
Pigiausias pardavimas prekių už pui
SILVER CREEK, PA.
kias atvirutes ir retai sutinkamas dai
Gudaitis, Antanas
lės paveikslus. Daugelis yra sunku
LOWELL, MASS.
gauti ir yra parduodami už tiek kiek
Kun. Jakaitis, A.
94 Bradford st. mes parduodame visus sykiu. Jie bus
Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st. greitai išparduoti mylėtojams gamtos
Skusevičia, Tarnas
40 Cantillion st. gražybių, kurie mėgsta retai randa
MONTELLO, MASS.
Juška, Vincas
129 Melrose st. mus dailės paveikslus, puikų modelių.
.
' ' * ■$'. ■ ■ Gera rašomoji plunksna (fountain
NORWOOD, MASS.
pen) veltui su kiekvienu užsakymu.
Pieža, Jonas
568 Pleasant st. Jos vienos- yra parduodamos krautu
Jarusevičia, Jonas 1048 Washington st.
vėse po dolerį.
100 gražių atviručių ir plunksna tik
BOSTON, MASS.
Valiukonis, Petras
261 Broadway už 50c, ir 10 centų už prisiuntimą.
švagždys, Leonas
261 Broadway
Mikalauskas, Povilas
248 4th st.

Art Portrayal Co.

ADRESAI P. BLAIVININKŲ
SUSIVIENIJIMO.

Pirmininkas: — Rev. A. Briška,
4557 So. Wood at., Chieago, III.
I Vice-pirm.: — J. Aleksa,
658 W. Saratoge st., Baltimore,
Md.
II Vice-pirm.: — Misa A. Raralaite, 4608 S. Wood at., Chieago,
UI.
Dvasia, vadovas.— Rev. P. San
rosaitis, 46 Congress *ve., Waterbnry, Conn.
Sekretorius: — J. V. Kovas, 21
Congress avė, Waterbury, Conn
Kasierius: — Rev. V. P. Karkanskas, 46 Congress avė., Waterbnry, Conn.
“Blaivyb. Dirvos” redaktorius,
Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence
■t, Worcester, Mass.

[Viee-pųez, Kaz. Vaškevičius,
184 Nevy York avė.,
Neįtark,
N. J.
Iždin., P. VaišeUunas, 88 Farley avė. Neįtark, N. J.
Rašt, A. M. Staselis 49 Warwick at. Nevirk, N. J.
Visuokiuose susineiimuosa kreip
kitės prie raštininko.

DAYTON, OHIO.

M IK S.

B

S

Škotijos ar Anglijos
Išsirauk dvisavaitini laikraštį
Armonikos, akordinos,koncertinos, smuikai biaai
piatiai. Krautuve atvira iki 9 vai. vak. Nideiiomls Iki 12 vai.
1009 So. Halated «t.

Pranešu visiems, joa aS tiersikeiiau nuo Bridseporto ant i vakarus West Stde.

2239

W.

23rd Ft.

Tie du gražus dalykai labai Ii
NEW BRaTAIN, CONN.
komi geresnės draugijos moterų. New
Kun. J. Žebris,
396 Church St.
Yorke ir kituose miestuose. Jie yra
gražus ir dailus auksu padabinti da
NEW HAVEN, CONN.
Kamantauskas, Petras, 145 St. John t.s lykai, kurie palinksmins širdį kiek
vienos merginos ar moters ar tai jau
nos ar senos. Labai puikus ir vilio
PHILADELPHIA, PA.
Miškevicz, J. B. 2135 Sarak st. 8. S. jantis.
V. Petinas, 416 N. Marshall et.,
Mūsų paslulijimaa dykai. Mes skel
biame. Spearment kramtimo gumą ir
PTTT8BUROR, PA.
norime, kad būtų kiekvienuose na
Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S.
muose toji puiki ir sveika guma. Ji
P. Zaveckas, 425 Pareon etr.
pasaldina kvėpavimą, pabaltina dan
CONNERTON, PA.
tie ir padeda virkštinimui. Ji atgai
Laukonie A. P. O. Box 5 Seh. County vina ir patenkina visus. Kiekvienam
prisiuntusiam tik 50c ir 10 centų už
WILKESBARRE, PA.
Kun. Szupšinskas,
190 S. Meade, st. prisiuntimą mes išsiųsime didelę dėžę
J. Stnlgaitie, 122 S. Meade etr.,
20 paprastų 5 centinių pakelių Spearmint gumos ir indėeime gražų “Tan
OHtARDVlLLE, PA.
Kun. Pr. Augustartis, St. Vincente go” kaklnmištį ir “Evelyn Thasr’’
Rektory.
branzaletą visiškai dykai.
Tas paaiulijimaa yra tik trumpam
WAUKEOAN, TT.T.
Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln et. laikui. Ne daugiau kaip du užsaky
mai vienam žmogui. Perkupčiams neATHOL, MASS.
Jonas E. Karosas, Lithnanian Store nepardiiodnme.
RALTIMOBZl md.
UNITED SALES COMPANY
Vasiliankas, J. S. 112 Greene st.
Dayton, Ohio,
P. O. Box 101
Kvietkus Simonas 316 Earp str.
B- ST. LOIUB, ILL.
Petravičiūtė Ona 1133 N. 13 th etr.
PITTSTON, PA.
Liet. Knygynas, 72 N. Main str.,
CLEVBLAND, OHIO.
Kun. J. Halabnrda,
1389 E. 21 etr. tekstinis zeceris, staliaukite pas
M. Šimonis 1388 E. 30th etr.,
P. Sukis, 2118 St. Clair avė.
INDIANA HARBOR, IND.
227 Lindėti St., SCUNTON.Pk
R. B. Yasulis,
3604 Deodar etr.,

Reikalingas

“NON PUNCTURE”

'"Pusei metu 50 centu.

Adresas: Rev. Jos. Nerbut

Automobolių gumas gvarantuojame 7500
Mossend, Lanarkshire,
mjliiĮ važiavimo.

Scotland.

Ramanauskas, A.
101, Oak et. NEW CITY MUZIKOS MOKYKLA.
KELIAUJANTIS AGENTAS.
Didžiausia muzikos mokykla ant
Aleks. Jurgeliavičia Ii Cicero, III
Town of Lake. Muzikos inrankiai dy
kai. Moko dainuoti, ant smuiko ir pia
no, taip pat Ragtime piano.
MUZIKOS LEKCIJOS.
Gvarantuoti pianai ant pardavimo,
4 mėnesių kursas po 2 lekcijas į sav
$20.00, Pavienės lekcijos 75c. Kitų Baisai sutaikinti ir sutaisyti. Seni
miestų mokiniams duoda instrukcijas smuikai ant pardavimo.
piano arba harmonijom, lietuviškai arba
4603 So. Ashland avė.
angliškai, per taškus, už tą pačią prekę
Tai geriausia proga, ypač vaikams ir
mergaitėms apleidusiems mokyklą, per
vasarą pasimokyti muzikos.
Su visokiais klausimais kreipkitės:
of
▼. A. Greičius,
2002 St. Clair avė.,
Clsveland, Ohio
PLYMOUTH, PA.

Fint National

BANK,

VARGONININKAS ieškau vietos,
nesenai atkeliavęs iš Lietuvos. Mo
kines} pas p. Naujai}, praktikavęs, tu
riu gerus paliudijimus. Esfl nevedęs,
dvidešimt antrų metų, abstinentas, ir
norintįs pasidarbuoti dėl lietuvių. At
siradus vietai, meldžiu kreipties šiuo
antrašų:
Pranciškus Bujananskas,
57 Jersey st.,
Ansonia, Conn.

uSdota ima.

Pirmas lietuviškas karabonas mieste
Chicagos ir geriausi automobiliai. Pra
nešu visiems lietuviškiems graboriams
kad reikale kreiptųsi ne prie svetimtau
čių, bet prie savojo, jau gerai visiems ži
nomo, nes gyvena Chicagoje jau 15 m,

Šitos gumos gvarantuojamos kaipo išlai
kančios ilgiausią kelionę, tečiau parduo
dama net pigiau neg gumos paprasto gva
rantavimo.
Tas gvarantavimas api
ma perdurimą, išsipptimą ir visuoti
Automobiliai parsamdoml dieną Ir naktį.
EIK PA8
ną nusidėvėjimą.
Gvarancija apima
7,500 mylių kelionės išskyrus tyčia
Rusiškai Amerikoniškas
padarytą blėdį. šitos gumos padarytos
biuras, uždėtas pagal
sunkiausiems bandymams.
fine)
Ulinojaus Valstijos tie
Jungtinių Valstijų valdžia siunčia
Vartotas namams statyti me
sų. Jo kapitalas siekia
užsakymus toms gumoms į mūsų san
$10.000. Teisių depaftdžiagos
naujų
lentų,
stogams
pokrovą.
mentae atlieka advokhperas,
vynių,
plumbingų
ir
t.
t.
Kaip SPECIJALĮ ĮVEDAMĄJĮ patų reikalus, pardavi
siulijimą mes skiriame per 10 dienų 3005-3039 So. Halsted St.
mus, daro vekselius ir 1.1., išrenka pa
sekančią kainą
Phon. Yards 1294
CHICACO veldėjimus Rusijoj ir Galicijoj. Pata
GUMOS — TRUBOS
rimai visokiuose dalykuose dykai. At
28x3
$ 9.20
$ 2.00
sišaukite raštu. Del kainų ir sužino
30x3
10.25
2.30
jimo adresuokite:
<
30x3%
13.50
2.80
RUSSIAN-AMERICAN
BEURAU
14.05
32x3%
3.00
160 N. Fifth avė. Tarp į Randolph ir
34x3 Aį
15.25
3.20
Lake gatvių Chieago, III.
31»4
17.00
17# Sa įbrist* & CBfCAMį
3.25
Ofiso valandos: per savaitę 8:00 i*
32x4
18.00
3.30
ryto iki 8:30 vakare. Nedėliotais nuo
Tel. Canal 2118
33x4
19.50
3.40
9:30 iš ryto iki 4:00 po pietų.
34x4
20.40
3.60
35x4
21.00
3.80
36x4
22.00
3.90
6XTRA
35x4%
26.00
5.00
36x4%
27.00
5.10
7 reikalingi da
37x4%
27.50
5.15
lykai vertės
37x9
32.60
5.40
Turime visokio didumo. Nečiuožiaačioe (Non-Skids). 20 nuošimčiu bran
giau. 5 nuošimčių nuleidžiama jei
tik už
prisiusi pinigus sykiu su užsakymu ir
ir jei vienu kartu užsakai du priPINIGŲ NESIŲSK.
Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo.
siuntimus dykai. C. O. D. gavus 15
Vienintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
nuošimčiu visos sumos.
Turime ap- kelio laikradžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai
ryhuotą skaičių, taigi patariame ne įšpiaustytą su puikiais akmenaie moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Sa
laukti ilgai siunčiant užsakymą. Mea juo 7 šūviais nikeliuotą revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pa
Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas
parduodame tik vartotojui ir pirkė gražinimų, špilką dykai.
Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet
jas turi parankumą uždirbti par- $15.00 kiti dalykai $10.00.
pamatyk mūsų laikrodžius. Specij&Us paatuHjimas. Sugrąžink šitą apskelbi
kupčių uždarbį.
mą parašydami savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščian
Nepraduriami sustiprintojai.
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui
5.85 ir espreso kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM
(NON-PUNCTUARE BELINERS)
LDG. CHICAGO, ILLINOIS.
Vartok mūsų sustiprintojus, jie
neleidžia išsipūsti ir sulaiko 90cį prasidurimų, beto jie suteikia daug tūk
stančių mylių kelionės patarnavimo.
Kada savo gumose važiuoji be rūpesnio
ir gumų sugedimo.
3 colių gumoms ....,.$ 1.95
3% colių gumoms .. ..$2.20
4 colių gumoms .... . .$2.60
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS
4%coiių gumoms .... . .$2.75
5 colių gumoms .... . .$2.90
5% colių: gumonis .. . .$3.00

Gerų lentų pigiai

Carr Bros. Wfecking Co.

Dr. A. Yuška

$$$ Jums

$25.00

“VILTIS”

■* DIENRAŠTIS w

Hon-Puncture Tire Factory
D®yton, Ohio.

FARMOS, FAKMOS.
Turin ant pardavimo visokių farmų
gatavų su ariamam laukam, su sodais
ir budinkais, su prastam ir labai ge
nda budinkais, turiu mažų ir didelių,
farmų ant pardavimo, žemės lygios su
moliu, su
juodžemių
ir su smėlu
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos
su medžiais trečios — pliki laukai,
kur g»li eiti ir arti be valymo. Par
duodu visokio
didumo plotais arti
miestukų ir priepat gelškelių. Didžiau
sioje Ljetuvių kolionijoj Michigan Vaistijoj^
f** 215 Lietuvių farmerių,
tarpe tų Lietuariškų farmų ir tos že
mės randasi prekės žemių nuo $9.00
akeris ir brangiau pardodu, ant leng
viausiu išmokėjimų.
Atvažioki touj
ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefonuoki man į farmą o aš gavęs žinią,
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus
apvažiosiu po farmas ir laukus, kurie
yra ant pardavimo, iš kurių gąlėsi pa
sirinkti tinkamiausįą vietą. Rašyki tuoj
Gausi knygelią apie kainą ir viso kraš
to mapą dovanai.
Adresuok:

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 reikalaij
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 lietuviu*; 8) Bažnyčios žinios iš Lietuvos ir
užsienių; 9) Telegramą* 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 ii visur; 18) Spauda ir gyvenimas šiapus ir užsieauose; 19)
Laikraščių apžvalga; 20) Lietuvių raštų bibliografija ir kritika.
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose h feljetonėliuose dedamos vaizdeliai,
apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos,
“Vilties” dienraštis duoda KAS MĖNUO nemokamą

Moksb ir Literatūros priedą
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 gana

dylni “Viltits” kalMd®riH®wMfa 1915 m.

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

Pr DOVYDAITIS

Anton Kiedis.
Peacock, Lake County, Michigan.

Universal Printmg Co. Automobiliu Gumos

Lawrence, Mass.

Tel. Yards 1138

3315 Auburn Avė.

kaina melams vienas doleris

PREMIER

Tel. Canal 6070

Uulrat Londono “Tango” kaklasižin
“Evelyn Tb»w” brasleta.

UNDHITAKER & AUTO LIVERV

Vienintelį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.

41 Johnson et.

HARTFORD, CONN.
Kneizis, Antanas
41 Capital avė.

PAUL MAŽEIKA

"l$EIIŲ DRAUGĄ”

UgTUVliKąAKU44l»KA

Saučūnas, Jonas

LIŪS IR ATVIRLAIAKIUS!!

J. F. EUDEIKIS

St. Charles, III.

NEW YORK, N. Y.
443 Park avė., Bridgepert Conn.
Navickas, Jonas
32 Dominick et.
Kasininkas — Kun. A. Kodis,
225 High st., Brooklyn, N. ,T.
BRIDGEPOBT, CONN.

TAUTIEČIAI! PLATINKI
TE TAUTOS FONDO tBNKL

Yards 1741

Kun. Course, Robert

Pirmininkas — Kun. V. VarnaELIZABETH, N. J.
giria
Steponavičius, Jonas 214 Bipley Place
>231 S. 4th st., Brodklyn, N. Y.
BALTIMORE, MD.
Raštininkas —'‘Kun. M. A. Pan- Pantienins Juoeas , 722 Lesinto* «b

Kad džiaugusia tobulia sveika
ta, mums būtinai reikalinga mies
to prarijimas, perdirbimas ir iš
metimas, tai yra, męs turime im
ti užtektinai maistingo valgio,
męs turime jįjį visiškai suvirš
kinti ir męs turime pasiliuosuoti nuo reikalingos
medžiagos.
Jeigu kurio šių trijų reikalingu Lietuvių Katalikų Federacijos
mų stoka, męs sergame. Tokiuo
Centro Valdybos antrašai
se atsitikimuose Trinerio Ameri
Prez. Rev. J. Mišinį, Boz 258,
koniškas Kartaus Vyno Eliziras
Elsworth, Pa.
yra patariamas, nes 1) jisai su
Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas,
teikia naturalį apetitą, 2) pa
10806 Wabash avė, Chieago, HL
gelbsti virškinimui ir 3) visiškai
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.
išvalo kūną. Jisai suteika kūnui
Box 105, Eiport, Pa. '
jo lygsvarą, kuri reiškia gerą
Kas. B. W. Washner, 1514
sveikatą. Skilvio ir vidurių li
Corson st, S. S.
Pittsburg, Pa.
gose, kuomet tai sujungta su at
kakliu užkietėjimu ir šiojo pa Kasos glob. Rev. S. J. CepanaHome
sekmėmis, Trinerio Amerikoniš nis, 318 Fourth avė,
sted, Pa.
kas Kartaus Vyvo Elixiras yra
Kas. glob. P. V. Obiecunas, 21
vertingausiu vaistu. Aptiekose.
Jos. Triner, Manufaeturer, 1333 and Corson st, S. S. Pittsburg,
Pa.
—1339 So. Ashland avė., Chiea
go, III. Kad prašalinus skaudė
jimus raumenyse ir sąnariuose, Liet. Im. Dr-jos Cont. Valdybos
Antrašai:
krutinėję ir kuproje, tegul kiek
vienas bando Trinerio Linimentą. Prez. St. Jankus, 350 Nnvrark
st., Hoboken, N. J.
Jisai yra labai stiprus.

Dayton, Ohio.

WATERBURY, CONN.
Buškus, Boleslavas
866 Bank et.

Viščiukui. Tamifjtoę korespondenciją kanskas.
truputi apkarpėme.

UNIVERSAL PRODUCT CO.

Jei nori žinių iš

AR1ON M U SIC STORE

Dirbtuvių Kainomis

SS.-S - — -10 UTĮ U po K

nuo 30 iki 60 nuošimčiu
Guma

Trinba

$1.65
$ 7.20
28x3
1.95
7.80
30x3
2.80
30x3%
10.80
2.95
32x3%
11.90
3.00
12.40
34x3%
3.35 .
13.70
32x4
3.50
14.80
83x4
3.60
16.80
34x4
3.90
17.85
86x4
10.75
4.85
35x4%
4.90
19.85
36x4%
5.10
21.50
87x4%
5.00
24.90
37x5
Visokio didumo turime ant rankų
Nečiužiančios gumos (Non-Skid tiree)
15 nuošimčiu brangias, raudonos tro
bos 10 nuošimčiu brangiau neg pilkos
Visos naujos, švarios, šviedios gvarantuotos gumos. Geriausio ir neprigulmingo išdirbime.
Pirk tiesiai nno
mūsų ir taupyk pinigui. 5 nuošimčiai
nuleidžiama užmokant sykiu su už
sakymu. C. O. D. gavus 10 nuošim
čiu mokesnies. Leidžiasi* peržiūrėti.

Kapitalas
.............. $100000
Pavirins (uždirbtas) .. $800000
Padėjimu .................... $1,600,000
Moka 3 nuošimčius už padėtus
pinigus.
Henry Lms — Prezidentas,
A. K. D« Wltt — Kasininkas TIRE FAOTGKIER SALM CO.
Dayton, Ohio
18-48 Dag. A.

The La Šalie Street
Triist and Savings Bank
LA SALLE 8c QU1NCY STREETS

Kapitalas

Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETEVE
DEL POSTU SAVINOS FONDU
REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augččiausio Laipsnio Bondsu. užtikrintu pirmu morgičiu, ant Kstalikilkoa Bažnyčios turto, nešančiu 6 iki
6 nuošimčių.
Taurinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama
3 nuošimčiai.
UŽKVIEČIAME biznierius dėti pas mus pinigus ant “cheking account“, kur sauga užtikrinta.
W1LLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G.
FOX išd., THOS. McDonald iid. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt

CHICAGOS MIC8TO PADETUVE

DEAUOA8

Birželio (June) 11, 19K.

Telephone Yards 9034

New City

Drover 3473
D

Dr. P. G. WIEGNER
DAKTARAS

LIETUVI* FOTOGRAFAS

Bell

(Kalba lietuviškai)

S M INGS BANK ‘

J. S KAWALLS

System

3337 S. Morgan St., Chieago

$

1624 w. 47th St. Kertė Marshficld Avė. netoti nuo Ashland Avė
Naajaaiiir geriami paveikslai vestuvėms it kitiems atsitikimams.

Ateik it pats pamatyk

A. J. BIERžINSKI, Pres.

Specijalis pasiulijimas paniekų

4601 Se. Ashland Aveiue

CHICAGO, ILL.
Priima pinigus taupinimui ir moka 3čią nuoš. metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account.
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams.
Siunčia pinigus į Lietuvą - ir kitur.
Parduoda Šifkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietuvon
parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Biznius ir
Rakandus ir visokį turtų geriausiose kompanijose,
Skolina pinigus ant Properčių Chicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri “Abstracts” pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtina pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus.
Kiekviename reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINOS BANK,

o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

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

S. GORDON, 1415 S. Halsted St. Chieago, 111.

Tel. Drover 4121

Marijona

Katauskienė

^įętuvįšką_^kįjšęrka^
Duodu gerus patarimus, atlieku darbą atsakan
čiai.
Pranešu jog persikėliau naujon vieton

843 W. 33rd Street.

Gvarantuotos Wear-Ever pančiakos vyrams ir moterims
Ypatingas pasiulijmas moterims
Tiktai per paskirtą laiką —
Sesios poros mūsų puikiausių 35c.
vertės moterų pančiakų: juodos, ru
dos, arba baltos spalvos su rašytu
gvarantavimu už 1 dol. ir 10 centų
už prisiuntimu, etc.
YPATINGAS PASIULIJIMAS
VYRAMS.

Tik per trumpą laiką šešios poros
mūsų geriausių 35c gvarantuotų pan-

čekų visokios spalvos su rašytu gva
rantavimu ir mūsų gerai žinomus Vyrų
P&radise keliarisčius už vieną dolerį;
ir 10 centų už prisiuntimu etc.
Jus žinote tas pančekas, jos išlai
kė bandymus, kur kitos negalėjo. Jos
neturi siūlių, kurios ardytųsi. Jos nie
kados neišsitampo viršui ir nepalieka
kaip maišai, nes yra nunertos ne įspau
stos. Jos gvarantuojamos gerumu, sti
liumi, geriausia medžiaga ir darbu,
niekados nenublukimu ir išlaikymu
per šešius mėnesius nesukiurusiomis,
arba nauja veltui.
Nelauk, reikalauk pakol pasiuliji
mas pasibaigs.. Paduok kokio didu
mo nori.
WEABEVEB HOSIERY COMPANY
Dayton, Ohio.

“ATEITIS”
ūpestingumas šaukiant tele

R

fono numerį sučėdija laiką, kurs gali

būt išeikvotas padarius klaidą.
Kaikurie numeriai skamba vienuodai per vielą.
Tark numerius išlengvo ir aiškiai. Padaryk ypa
tingą pasistengimą atskirti three, four, five ir
seven.
Tark numerį THREE kaip “TIIR-EE” išlengva pratęsiant “R”. Tark FOUR kaip “FO-UR”,
pabriežiant “O” ir “R”. Tark FIVE kaip
“FI-VE”, pabriežiant SEVEN, kaip “SEV- x
EN”, aiškiai ištariant abu skiemeniu.
Klausyk, kuomet telefonistė atkartoja numerį,
kad parodyti, kad ji ištikro teisingai išgirdo.

C h i c a go^ T e 1 ep HoneJC o m p a n y
Bell Telephon?*Building

Naujas Sąvaatinis 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.
“ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ“ išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,©00.00 pagal Massachusetts val
stijos tiesų reikalavimą.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.C0 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

Official 100

Didžiause siuvamų mašinų krau
tuve. Mašinas parduodame nuo
$3.00 ir augščiau.

1616 W. 47th St.

Chieago, III.

O.

Gal nežinai kur ją gauti?

NAUJIENA!

3364 So. Halsted St.,

CHICAGO

(kampas 34tos)

Eina Įau 21 metus Chieago, Illinois kas
Pėlnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Oliveris Twistas

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St.,

Angliškai Parašė

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

(KURTA 1867 M.

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

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

DICKENS

CHARLES

Lietuvių Kalbon Vertė

“Visada Jums tarnauia”

Jonas Kmitas

Lackavvanna Trust Company
“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus"

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

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

EIK

PAS

S. Kulvinsky
pirkti naujausios
vyrų papuošalus.
riausį tavorą už
“Mes stengiamės
išauklėjome savO

mados drabužius ir
Mes duodam ge
žemiausią mokesnį.
patenkinti” ir tuo
krautuvę.

4558 So. Ashland Avė.
šiaurvakarius kampas 46tos gatvės

Tel. Yarde 3162

Dr. A. L. Graičunas
GYDO (VAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST.,

CHICAGO, ILLINOIS

fr
TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina gr|žtl j Lietuvą arba noFi atliekamuspinigūs
Įė^p^idėt^ Ršykite ir siljskile Pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

Reikia gerai įsitėmyti sis svarbus dalykas, kad-------------------

Visi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme^ namais ir t. t.
Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijirrfb,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 gerą procentą; 8), 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 grįiti į Lietuvą ir pirkti
įau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Busija.

V-

Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

ir

sssaaassaaaaaaaas——s—s

Plymouth National
BANK.
Kapitalas su pervirtiu
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiuromt
Suvienytąją Valstijų vai
džios.
Moka 3 nuošimčiu*
uuo sudėtų pinigų. Galimi
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Po8tlethwafte,
iždininką*

Mandagu* patarnavimu*

ir iš kitur*prisiųsti ^vaistai
,pigiausi ir geriausi, gaunamijpąg: ||

Wm. ĮS. COVVEN
Dranrtet

Seserų Seminarija

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

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių šly
nu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo.
Lietuviškosios Sesers pnima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimsi. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: mazika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJO8.

. A. Norkūnas,
Vienatini* Lietavis Išdirbėjus

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
šiko antraŠa:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chieago, III.
*M*M*MMMSMaMe«lMMMMaMaaMaaMaMa

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku

yra atisitraukti nuo knygos.

vienas, norintis smagiai ir naudin
gai prajeisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

*

| UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS
LIETUVIAI, KREIPKITĖS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
,
užsisakyti

KATALIKAS"
“Katalikas” yra 12-kor '^sla
pių, didelio formato ir suiv įia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas ietims $2, puseej met; $1.

Chieago, III.

Užsirašyt katalikas” galima kiek
viename lai*
{tašykite tuojaus, o
gausite vien^
etaliko” numerį pa
matyti veltui.

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

PARDUODAM

'

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: Aokardu
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, valiavu ir Karunu.
Mkn pavestu* dar.
bus atlieku artis-(|

tUkai.

A.

M.
Norkūnas
R9SE, ST., MONTELLO, MASS.f

SAVUOSIUS

M

LAIVAKORTES

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 su visokiais reikalais į artymiausį jums offisą ar per laiškus.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600--4602 S, Wood St. Chieago, III.
Priimame pinigus į Bąnką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratamis ant metų. Siuučiame pinigus
l visas dalis 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 visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiškai lr per laiftkus. Tik kreipkitės
vi riminė tu antrašu.

PAS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams Ne\v Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir
ir įsteigėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washington St., kampas Spring St., New
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos
namą, o gausite sanžinilkus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus
iš konsulio.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
-

Scranton-, Pa.

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

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

I800 W. 461h Street,

,

Bankos tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ii 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.
Mes priimame padėlius pradedant nno vieno dolerio ir mokama
8 nuošimtį palūkanų nno padėjimo dienos.
Mes kasdiena siunčiame pinigas į visas svieto dalis. Užtikriname
greitą nusiuntimą. Mes perkame, parduodame ii mainome visokius
svetimų šalių pinigus.
Mes parduodame laivakortes J visas ir ii visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.
Mes prirengiame visus legalias dokumentus ir užtvirtiname pas
konsulius. Legalis patarimas dykai.
Mes samdome tarnus kurie šneka lietuviškai ir viens reikalus
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.
Atvira kasdiena nuo 9 vai. vak.

Kiek

t

6(0. d. BARUSIUS ir d. P. WASILIAUCKAS

498 Washington St.,

261 W. Broadvvay

Corner Spring Street

NEW YORK City. N. Y.

*
*

So- BOSTON, MASS.

820 Bank Street, VVATERBIIRY, CONN.

Dr. RICHTERIO

PAIN-EXPELLER

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

CHICAGOJE.

400 Lackavvanna Avenue,

Rašyk tuojaus.

Lietuviškos Dielės

■sseestss

Y ra tai labai graži ir interesinga

puslapių, 9 kainuoja

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

SPECIALTY COMPANY
Dayton, Ohio.

HOVARD

CHICAGO, ILL.

Tel. Drover 5052

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.
Nedaliems ir Seredoms pagal sutartį.

BANKING ASSOCIATION

Yale ir Harvardo, kiekvienas 9 c. x 24
col. Princeton, Cornell, Michigano
Kiekvienas 7 col. x 21 col.
Visi geriausio milo su milo antgal
iais, stulpeliais, radėmis, maskotais
$68Manyare. .llu šimtšz-asn.lLiėšj„vo
Ipadarytais tikrose spalvose. Tas pui
kus surinkimas siunčiamas už 50 c.
ir 5 centus krasos ženklelių už prisiuntimą. Siųsk tuojaus..

“LIETUVA”

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

C JŪSŲ MOKYKLOS VIRŠININKAMS C
w Gražios kolegijų vėliavos v

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUI*?"

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Telephone Drover 1924

.

■*

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
1
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

Tel. Yards 1594

ED. REUTER

,

Išvaro skaasmą Reumatizmo, -Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėndieglio ir Neuralgijos. Greitai
praralina visus skaudėjimus ir
štyvumus sąnarių ir raumenų.
Gelbsvąntis dėl Niksterėjimų,
Raišus/ ir Sutrenkimų. Greitas
gydytojus 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
kisi nevertų pamėgdžiojimų.

25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER &C0.
74-80 VVASHINGTON ST.
NEVV YORK, N. Y.

a aa»aa a
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Dr. Ign. STANKUS
Gydo Įvairiausias ligas. Daro ope
racijas. Turi savo locną iigonbutĮ.

Philadelphia, Pa.

1210 S. Broad St.,

i. R. H. Morgan

fc M n „ n >< u n K >< >.’>.
Telefonas Yards 994

M »■«(»>’» h

»

Dr. MAURICE KAHN
BONA MORS
SODALITY

Ke-

VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo
1 po pietų iki 3 irnuo 7 iki 9 vakaro.

Kukardų,

4627 S. Ashland Avė., CHICAGO. ILL.

Išdįrbėjaa

purių,

Vėliavų, Antspau

dų, Šarpų ir ki5TJAKSOTMDMI
40HTREAL ,CAN.

tokių tam pana-

šių dalykų.

Reikalauk

Kata-

liogo.
3 N; Main St.,
curMAMnnAH. PFNN'A

• 28 metų senas laikraštis 9

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
ir paduoda daugiausiai gerų ir žvarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos ir viso uvleto, o
prenumerata kaštuoja metama tik $2.on;
pusei metų $t.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; putei metų S1.5C.
RAŠYK ADRESU:

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

J

