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Įima įvykinti, jeigu platesnioji
mūsų visuomenė neatsilieps gy
vai į šitą reikalą ir jeigu neparems jo savo aukomis. Taigi kam
Rodos nereikėtų plačiai ir aiš
brangi a. a. kun. A. Kaupo at
kinti mūsų visuomenei, koki,o
mintis, kas supranta jo raštų
didumo žmogaus netekome pernai
reikšmę (yra raštų
visai dar
metais 27 d. spaliu įnirus a. a.
nespauzdintų), kam aiškus reika
kun. Antanui Kaupui. Jojo didu
las inkurimo jo vardu stipendijos
mą. jautė lietuviai darbininkai,
kuri gal padėtų išauklėti mums
numanė gerai jo luomo ir plunk
ateityje nevieną žymų soeijalogą
snos draugai. Kaipo vienas iš žy
— lai, kiek pasigalėdamas, prisi
miausių lietuvių socijalogų, kaipo
deda prie to viso savo doleriais,
talentuotas publicistas, uolus ir
arba bent centais.
gabus veikėjas jis buvo plačiai
Pinigus prašome siųsti kun.
žinomas ir gerbiamas ne vien čia
F. Kemėšio vardu: 1800 W. 46th
Amerikoje, bet ir Lietuvoje. 1 pac
.
...
,
...
į str.,
Draugas
Clncago, III.
čia Amerikoje, kurios santykius!
’
Prie tos progos pranešame, kad į
jis nuostabiai gerai pažinojo, jo
minėtiems tikslams komitetas tu- Į
intekmė buvo labai didelė. Jeigu ri jau $100.00 (Susiv. L. R. K. A. į
šiandien kraštutinieji mūsų gai
valai dar neįstengė doriškai su $25.00, kun. Serafinas $50.00 ir
ardyti mūsų išeivių branduolio— kun. Kaulakio $25.00) visos au
didžiumos, jeigu tikinčioji ir tė kos bus paskelbiamos “Drauge”.
Su pagarba.
vynę mylinčioji mūsų visuomenė,
A. a. kun. A. Kaupo atminčiai
šiandieną sudaro vis dėlto žy
pagerti.
miausią mūsų gyvenime srovę,

| GERBIAMĄJA LIETUVIŲ VI
SUOMENĘ - ATSILIEPIMAS.

rikiečiai kapitalistai
pradėjo
prieš Maderos įvairius apsunki
nimus protestuoti. Užstojus Huertai ir per jo pusantrų metų
valdymo laiką visi reikalai atsi
dūrė tiesiog apverktiname padė
jime. Taigi čia kįla klausimas,
kaip į tai žiūrės naujoji valdžia.
Nors ji ir prielankiausia į sve
timtaučius kapitalistus žiūrėtų,
visgi turės apdirbti nemaža da
lykų, o tai užims daug laiko ir
darbo.
Dar nemažai laiko ir darbo rei
kės padėti iki konstitucijonalis
tai užvaldys šalį. Nes nors Hu
erta ir pabėgo, bet įvairūs gene
rolai konstitucijonalistų į miestus
geruoju neįleidžia. Trumpu lai
ku, tečiaus,
manoma sulaukti
tikros pergalės.

RUSIJA.

No. 30
jog žmogiškas vyriausybės ir V\
Dūmos sugyvenimas esąs bū
tinai reikalingas dalykas ir kad
jisai prie to sieksiąs. Bet ir
tai būta vien žodžių... Visokie
Dūmos teisių “išaiškinimai”, jo
sios konstitucijos suteiktųjų tei
sių siaurinimaii, visokie josios
kompetencijos ir valstybinės ro
lės mažinimai, — buvo tos “po
litikos” vaisiai. Kad taip buvo,
— paaiškės *iš faktų:
Ministerių pirmininkas prane
šė, jog jisai nepriverstas atsakys
nėti į jam duodamus užklausi
mus.
Į
Vidaus dalykų ir apšvietos ministeriai įsakė savo žinyboms,
kad jos neturi teisės be tam tik
ro leidimo suteikti kokių-nora
žinių V. Dūmos komisijoms ir
atstovams.
Vyriausybės vardu buvo Dū
mai pranešta, jog ji neturinti
teisės tverti tam tikrų komisijų,
atstovų įstatymo projektams išdirbti, jeigu ministerija apsii
manti pati paruošti tosios sri
ties sumanymą; tasai praneši
mas buvo dar paremtas grasi
nimu, jog vyriausybė nesuteik
sianti jokių žinių ir nei mažiau
sios pagelbos, jeigu V. Dūma jo
sios neklausys ir elgsis saviškai.

Pasibaigus Rusijos Dūmos an
trajai sesijai, visi laikraščiai sten
giasi apvertinti jos nuveiktus
darbus ir paduoti žmonėms ži
nių apie tų darbų rezultatus.
“Rygos Garsas” num. 49 apie
praėjusių metų V. Dūmos veiki
mą štai ką rašo:
Jeigu pažvelgsime į įstatymdąvystės darbą, tai iš to reikės
padaryti netoli tesiekiančias, išdalies liūdnas išvadas. Išskyrus
Pagaliaus, patraukimas tieson
Senato reformą, kiti visi svar- atstovas Čeheizės už jo kalbą,
besnieji klausimai lyg užte-pra- pasakytą Dūmoj, kurioj pamaty-

Komitetas:
jeigu tvarkosi ir raminasi mūsų
pirm.
kun. F. B. Serafinas
parapijos, jeigu dygsta mokyklos,
sekrt.
P. J. Mulevičius,
auga “Vyčiai”, — tai tame, be
Penkių draugijų komitetas ir kalbėtojai, liepos
nariai:
Mass. (Žiūr. Iš Lietuvių
jokios abejonės žymiausia .dalis
gyvenimo Amerikoj).
Uršulė
Jokubauskiutė,
P.
nuopelnų priguli a. a. kun. A.
Lapelis, Aleksandras Alek
Kaupui. Jo vertė mūsų visuome
sandravičius, kun. F. Ke gijomis yra “Žiburys” Suv. g., tais visokių draugijų
pabėgsiant, jis buvo
nei — pilnai mums paaiškės tik
mėšis.
“Saulė” Kauno, gub. ir “Ry lių. Lai kiekviena' būtinai paža prisirengęs, nes sakoma, jog Pa
ateityje, kuomet pribręs jo dar
tas” Vilniaus gub. Šios draugi da po 100 rublių Tautos Švieti ryžiaus bankose guli padėta jo
bų vaisiai. Tečiau ir šiandieną tą
jos su savo skyriais yra tikra mo Fondan! Kai lankėsi kun. dešimtis milijonų dolerių pinivertę ir svarbą
numanydami,
DAR SVARBUS MŪSŲ VEIKt- mūsų naujos kultūros tvirtovė:
pagaliaus ir širdies balsą sekda
Tumas su kun. Olšausku ir D-ras ąis, kurių niekas kitas negali
,
JŲ ŽYGIS.
jos steigia mokyklas, jos pla- Basanavičiuj aaM. Y,Š$i, tai Jau UBUI.
mi — męs turime tinkamai paužė, tarytum norima buvo, kad ta prasižengimas priaš 129 įst. p.,
Praeitame “Draugo”
num.
tina knygas, organizuoja jauni giausia tuomet buvo; aukota pa
rbti vyrą — milžiną,,,kad pas
Pabėgimas’ ir atsisakymas nuo tik greičiau nuo jų atsikračius, kuo stengiamasi panaikinti atsto
tilpo kun. Daktaro M. Gustai
mą, supažindina jį su viešu tau vienių asmenų, dabar gi lai su sosto Huertos, sukelia daug įvai kad tik greičiau juos svarstyti vų žodžio liuosybė, konstitucijų*
tačiau jį pavyzdžiu ainiams ir
čio ir p. J. Gabrio atsiliepimas į
tiniu gyvenimu, jos rengia dorus krunta mūsų draugijos. Vienai rių kalbų ir ginčų klausime, kas užbaigus. Todėl nieko stebėtina, suteiktoji, be kurios negalimas
pasekėjams ir iš jo darbų ištrau
amerikiečių
lietuvių
visuomenę.
kus visuomenei kuodidžiausią
pasilinksminimus, vakarus ir tt. vidutinio turtingumo draugijai pa bus toliau su Meksika. Ypatin kad kitąsyk skubinai, viename yra jokio parlemento veikimas.
Be abejonės didesnė mūsų tautie
nftudą.
Ką čia viską ir išpasakosi ką žadėti 52 dol. nebus sunku, tik gai užinteresuoti įvairūs didžiųjų posėdyj, išrišama keli labai vi Juk ir tai mums ne naujiena,
čių dalis gerai žino tuodu vei gero atlieka. Didelį tos draugi
reikia truputį atidžiau dalyką plotų žemės valdytojai, kurie suomeniniam gyvenimui svarbūs nes dar Kokovcovas pasakė:
Visą tai omenyje turėdamas,
kėju iš jų darbų. Pirmas yra
jos kultūrinį darbą jau atlieka, pasvarstyti ir noro sušelpti Tė pienavo revoliuciją prieš Made klausimai. Išrodytų, lyg kad “Ačiū Dievui, pas mus parle
žemiau pasirašęs komitetas a. a.
didžiausios Suvalkijos lietuvių
bet nesulyginamai didesnį at vynės reikalą.
kun. A. Kaupui paminėti, savo
rą. Klausimo išrišimas prigulės įstatymdavystės darbas nebūtų mento nėra”.
švietimo draugijos — “Žiburio” liktų, kad daugiau pinigų turė
'posėdyje 29 birželio
svarstė
Besilankant gerbiamiems sve nuo konstitucijonalistų, nes nei tiesioginiu įstatymdavystės rūmo
Iš to, kas pasakyta, beabe
pirmininkas, Marijampolės mer tų. Šiandien be pinigo nei žing
klausimą, kaip tinkamiausiai večiams po Amerikos lietuvių ko pabėgęs Huerta, nei grasinan tikslu. Net lėčiausios ir lojališ- jo paaiškėjo, kad V. Dūmos įstagaičių progimnazijos direktorius snio priekin negalima yra pada
lionies atmintį pagerbus.
lonijas, neužmirškime ir Lietu tis kontrarevoliucija Diazas, atei- klausios V. Dūmos partijos aiš tymdavystės darbas negalėjo ei
ir be to dar vienas mūsų geriau ryti.
Visų-pirma komitetas pripaži
vių Informacijos Biuro. Tasai i ties neturi. Konstitucijonalistai kiai ir garsiai pabriežė, jog prie į ti taisyklinga, normališka va
sių dainių — lyrikų; antras —
no save tik laikinuoju, palikda
Kad aprūpinus pinigiškai mi biuras atlieka taip-pat didelį dar turi jau užvaldę šalį, jų valdžia, dabartinių susipainiojusių apBnky ga. Todėl aišku ir kartu nie
mas IV-ajam Federacijos Kon p. J. Gabrys — yra teisininkas, nėtąsias draugijas, padori ir gar bą. Jis perstato galingesnėms manoma, bus maloniai sutikta ir bių, joksai pasekmingas įstatym ko stebėtina, jeigu V. Dūma šioj
gresui paimti visą reikalą į savo profesorius vienoje Paryžiaus binga pp. Kairiūkščių šeimyna teisingesnėms tautoms mūsų tau Washingtone, nes Wilsonas se davystės darbas nėra galimas. sesijoj labiausia parodė savo deaugštoje mokykloje, — rašytojas
globą.
I sumanė) toms draugijoms fon tos padėjimą, jos vargus; jis re nai revolincįjonierių ipusę re Tai patvirtino, tik, žinoma, kitu kliaratyvinį veikimą, t.y. tokį
Besitariant paaiškėjo keli su ir Lietuvių Infoflhacijos Biuro dą 100=100,000 rub. Kad tas prezentuoja svetimtaučiams mūsų mia.
mastu matuojant, ir vyriausybės veikimą, kurs nereikalauja jo
manymai: 1) pastatymas pamink vedėjas. Darbštūs, gabūs, ir mo Fondas įsikūnytų reikia, ydant tautos darbus, jos troškimus. Jei
Taigi
konstitucijonalistų
val

atstovas,
sakydamas,
jogei sios įstatymdavystės inicijativos,
lo ant a. a. kun. A. Kaupo kapo, kyti tai vyrai — lietuviai!
iki sausio 1 d. 1915 pasižadėtų ne šis Biuras, rasi, kitos tautos, džia beabejonės šalyje užsiliks. dabar reikia stoti “dalinių re bet kursai priguli nuo josios pa
Atvyko juodu šin kraštan ne
2) jo raštų pilnas išleidimas, 3)
1000 žmonių įmokėti po 100 rub. kaip pav. prancūzų tauta, visai Dabar klausimas kįla, kaip jie formų kelian”. Kame gi glū čios teisių: tą ar kitą dalykų
vėjų
gaudyti, bet didžių, svarbių
atvirukų su jo fotografija išlei
by kuriai švietimo draugijai: nieko apie mus nežinotų. Tasai žiūrės į tą opiausį Meksikos di tokio iškrikusio stovio prie priimti — užtvirtinti, arba at
dimas ir 4) stipendijos jo vardu Tėvynės reikalų delei; atvyko “Žiburiui”, “Saulei” ar “Ry Biuras leidžia knygas svetimose klausimą, žemės klausimą.
žastys? Atsakas vienas — to mesti. Tai aiškiausia pasirodė
inkurimas, iš kurios naudotųsi juodu, kaipo ištikimiaus'u •ge tui”. Tą šimtinę, kaip skaito kalbose apie mūsų tautinį atJei mes atsiminsime, kad Car- je pozicijoje, kokią užėmė V. valstybės biudžetą besvarstant:
moksleiviai, besimokinantieji so- riausiu Tautos sūnų, pasidarbuo me atsiliepime, gali sudėti kelie kiutimą, apie mūsų kultūrinį gy
ranza ir Vilią visame sutinka su Taryba ir vyriausybė savo san Dūma galėjo tūlų sąmatos su
tų naudai savo brolių Tėvynėje.
cijališkų mokslų.
se. Jeigu iki paskirtojo laiko venimą seniau ir šiandien. Ap buvusiuoju prezidentu Dadera, tykiuose su V. Dūma.
mų nepriimti, atmesti, kad tuo
Mūsų brolisi-lielmiai Tėvynė
Statymą tinkamo ir gražaus
neatsiras 1000 pasižadėtojų, tai silankius gerbiamiems veikėjams, tai mes turime tikėties tų pa
apsiginti ir priversti skaitytis su
V.
Taryba,
tarytum
pasistatė
paminklo, komiteto nuomone, rei je, priešų varžomi ilgus metus, pasižadėjimas nėra pildytinas ir, išmeskime po kiek galėsime, to
šalies
balsu ir šalies atstovam.
čių reformų, kurias Madera no sau tikslu parodyti fcalisfi ir
kėtų atidėti tolimesniam laikui, atsiliko kultūros žvilgsniu toli žinoma, visas prakilnus sumany Biuro palaikymui! Tėvynė dė
rėjo įvesti. Jo gi reformos bran Dūmai, jog tai bergždžias dar Įvyko neįtikėtinas dalykas, kad
kol mūsų visuomenė pribręs la užpakalyje nuo kitų tautų. Lie mas žlunga.
nekraštutinioji opozicija,
kinga bus mums už tai.
duolys ir buvo, teisingai 'pa bas — manyti apie kokias-no- net
biau ir finansiškai, ir visuomeniš tuvius, kaipo tamsesnius, labai
įnešė
sumanymą atmesti visų
Jei
taip
tat
atjausime
tų
vei

dalinti šalies žemę tarpe pačių rint šalies reformas. Augštasai
Jau pasižadėjusių tan fondan
kai, kada reikalas statymo bran išnaudojo sve'tbntaučiai, įvairiais
kėjų pasišventimą, jei savo cen meksikiečių. Tiesą sakant, to rūmas ne tik ką iškreipdavo vi biudžetą, bet su tuo nesutiko
gių paminklų ant didvyrių kapo būdais juos spaudė ir persekiojo. po šimtinę yra arti 500,vadinas tais šelpsime tautinius reikalus,
kios reformos nebus tai perdaug sai taikius ir toli ne revoliuci- Dūmos “šeimininkai”, spalininbeveik pusė. Tą pusę pasižadė
— bus lengviau įvykinamas kada, Neįstabu, kad daugelis mūsų bro
jo mūsų broliai esantieji Tėvy beabejo mūsų brolių gyvenimas radikalės, nes nieko nesako apie jinius V. Dūmos sumanymus, bet kai, pritardami tik demonstra
pagaliaus, geriau paaiškės pla- lių-lietuvių nemoka nei skaityti
nei neskaitydamas tyviam atmetimui kai-kurių su»
nėje. Aišku, kad kitą pusę mes Tėvynėje pasitaisys, pakiįs ter bežemius peonus, kurių Meksi jų kartais
tesniaijai visuomenei
velionies nei rašyti, kad didelė jų dalis
kultūra,
apšvietimas
—
Ameri

atmesdavo.
Augštasai manymų tųjų ministerijų, ku
koj randasi labai didelis skai tiesiog
darbų svarba. Dabar gi, komiteto yra labai tamsi, nemoka gerai lietuviai amerikiečiai turime pa ką atras jie savame kraštelyje,
čius. Tečiau ir iš jų nemažai pa rūmas nėkuomet atvirai neįsten rios tiesiog nenori tėmyti, jam
žadėti.
nuomone, reikėtų sukrusti statyti ūkininkauti ir savo būvio neį
savoj brangioj žemelėje sale bo gerintų savo padėjimą, jei tos gė nustelbti savyje tojo išdidu- nekalbant, kad išpildyti, teisėtų
Pasirodytume
visai
menkai
vėlioniui daug svarbesnį ir ver stengia pagerinti. Todėl Tėvynėje
čių kapų...
Vaidevutis.
žemės, kurios priklauso kelioms sio noro vadovauti ir lyg už žmonių reikalavimą.
tesnį paminklą — žmonių širdyse vjiešpatauja skurdą# ir bėdos, myliantįs Tėvynę, jei duotume
Net spalininkai, kurie visuo
ypatoms bus padalintos tarp ma rankos vesti V. Dūmą. Tai vie
švietimo Fondui.
ir sąmonėje: reikėtų leisti jo raš kurių delei daug apleido savo žlugti tam
met stengiasi “paskanauti”,
žažemių šalies žemdirbių. Da na.
tus ir kurti jo vardu stipendiją. šalelę ir atkeliavo šin kraštan — Mes, broliai lietusiai amerikie
Kitaip vertus, ir vyriausybės “nusileisti” pasirodyti ‘ ištiki-,
bar kai-kurie didieji plotai pri
Laikinasai ant velionies kapo Amerikon laimės ieškotų. Ne čiai, kad ir nesame taip jau la
klauso net visai Meksikai ne- politika ničkuom nesiskyrė nuo mais”, demonstratyviai pabriežė
MEKSIKA.
krašte bai turtingi, bet visgi esame kur
paminklas, chieagiečių draugų kalbėsiu^ kaip šiame
nepasitenkinimą vyriausybe. Ne
Meksikos šalis pasijuto ant' prigulintiems žmonėms — atei tų, pirm buvusių pastangų grą
kunigų aukojamas, iš cemento mums sekasi, tik tiek pasakysiu, kas turtingesni už savo tautie
žinti visą visuomeninį gyveni gana to: net nacijonalistai ir ti*
nulietas (50 dol. vertės) jau po kad mes anaiptol neprivalome čius, Lietuvoje palikusius. Pasi didelių permainų krašto. Visų viams. Jungtinių Valstijų pre
mą į priešrcformihį stovį. Sa- pakėlė savo balsą prieš vyriausy
mėnesio stovės ant velionies ka užmiršti savo nuskriaustas Tė žadėkime, kuris mūsų yra pasi- nesutikimų priežastimi ligšioliai zidentas stovi už Meksikos ževystoviems visuomeniškumo ap bės politike- Tuo būdu. nežy
po. Sumanytam gi raštų išleidi vynės ir tenai pasilikusiųjų sa turintesnis! 52 dol. sudarys 100 buvo skaitomas diktatorius-pre-1 m^s reformas. Tai-gi manoma,
sireiškimams,
toliaus
siekian miai, liet tvirtai susieina įvairio*
mui ir ypač stipendijos inkurimui vo genčių, pažįstamų bei arti rub. Dabar tos sumos nereiks zidentas Huerta. Jis, matyda-l^ad konstitucijonalistai jų lengpartijos į vienybę dėl kai-kurių
įmokėti, tiktai tuomet, kada at mas, kad toliau šalies negalės vai nepaleis. Tik toji refor čioms pastangoms neduota tin
reikia nemaža pinigų. Tiesa, velio mųjų.
klausimų, fu. būdu savaime py
Mokytesnieji mūsų piliečiai pa siras
pasižadėjusiųjų
ištisas savo rankose išlaikyti, neturė ma dar greitai neįvyks, nes nau kamai išsiplėtoti, jeigu jau jų ksta atskirų partijų pažiūrų su
nies yra palikta $1000.00 “Motydamas iš niekur pagelbos, kai joji valdžia turės praleisti ilgą pačioj užmazgoj neužgniaužta, vienodėjimas.
nėlei” ir galima tikėties, kad ši deda visą savo energiją, visas 1000.
Kartu su tuo
Jeigu kuris prakilnesnis lietu po tikram valdytojui priguli — laiką iki sutvarkys taip iširusius nors ir žadėta, reformų, “žadi antrieji V Dūmos veikimo me
draugija
sutiks tą tūkstantį pastangas, kad kiek pagelbėjus
reikalus. nys —- sapne radinys”!
priskirti į jo vardo
stipendiją, Tėvynei-Motinai, kad pastačius vis vienas negalėtų, tai lai su palikęs pabėgo į Europą. Jo vie dabartinius politikos
Kas dėl vyriausybės santykių tai dar ryškiau parodo, kjad
Beto,
prieš
naująją
valdžą
guli
tečiau ir tam tikslui mažiausiai ja ant tikrų kultūros pagrindų. sitaria dviese, trlese ar daugiau, toj laikinai valdyti šalį paliko
su V. Dūma, tai jie, pradedant vis labiau ir labiau nutolsta vil»
idar poros tūkstančių
reikėtų. Besiremdami tuo visiems aiš lai sudaro 52 dol. ir bus tuo ministerh Carbajal (ištark Kar- kitas labai svarbus dalykas, tai
nuo buvusio ministerių pirmi tis dėl bendro, vaisingo V. Dū
Komiteto nuomone reikėtų visų- kiu dėsniu “vienybėje-galybė”, met gyvu pavyzdžiu parodyta, bahal), kuris pakol kas prižiūri sutvarkymas užrubežinių kapita
ninko Kokovcovo (prie kurio bu- mos ir vyriausybės Jir* .avimos!
pirma velionies raštus leisti, pel- pradėjo garbūs mūaų veikėjai kaip jiems brangi yra gimtoji tvarką iki nepaims šalies valdy listų reikalų. Dar Diazo lai
įvykęs
žinomas
visiems įstatymdavystės srityje.
ią gi iš raštų leidimo sunaudoti Lietuvoje steigti įvairias drau šalis Tėvynė
ti tikras valdovas, kuriuo mano kais užrubežio kapitalistai gavo
Tat. nor.. V. Dūma nedaug ki
Labai daug prie to Fondo ma bus dabartinis revoliucijo- leidimą išnaudoti įvairius ša vyriausybės “streikas”), ne svarbaus p'rityvaus davi Ir pa*
tipendijos reikalams.
Taip-pat gijas. Daug pastaraisiais metais
lies turtus. Diazui valdžios nu kiek tepagerėjo, nors Goremir pelną iš atvirukų skirti į sti- įsteigi visokių gerų draugijų, įvykdinimo galėtų prisidėti mūsų nierių vadovas Carranza.
galinus nekas daug km liekasi
kinas, siūlydamas “atvirų durų
Midijos fondą.
bet didžiausiomis ir naudingiau katalikiškai-tautiškos draugijos.
Su Huerta pabėgo keletas ar stojus Maderos ir kapitalistų
nuo
ji’i'H Uikti, vienok svarba
politikų, nesyk į buvo išsireiškęs,
Visų šitų sumanymų nebus ga- siomis šiandien Lietuvoje drau Čia Amerikoje mes turime iim- timiausiųjų jo draugų valdinin reikalai pradėjo nesutikti. Amt-

POLITIKA.

kur visų ministerijų (t. y. orga žmonėms labai patiko, o Pauliną
nizacijų ir draugijų) veikimai Tamošiūniutė padavė kalbėtojui zacijos svarbą. Daug ką sujudi riais aukštais. Pirmame įrengs
krautuvę, antrame — kliubą —
yra reguliuojami. Taigi begalo gėlių bukėtą. Paskui mažų mer nančio lietuvio širdį, ir paskati
trečiame — šokių salę, ketvirta
naudingai būtų, kad kaip pavie- gelių chloras padainavo dvi dai- nančio prie gero ir tikro vei
me — šiaip jau salę pasilinksmi
nios ypatus, taip visos organi ni: “Ant jūrių krašto” ir “Kar kimo “Vyčių” dirvoje pasakė.
Toliaus kalbėjo kl. H. J. Vaičiū nimams, kaip antai: vestuvėms
zacijos prie Federacijos prisira velėli”. Eiles pasakė: Anataliime ir svarba.
nas. Jis yra gerai žinomas, šia ir t. t.
šytų ir savo delegatus ant Fe ja Jasinskiutė, Magdalena AnViščiukas.
me
mieste,
kaipo tikras
deracijos Kongreso siųstų.
ANGLIJA.
dreliūnytė, Marijona Urbonytė, oratorius. Jis savo oratoriškus
Susirinkimas išklausęs kunigo Magd. Dragūnaitė, Jonas TamaIš visų atsižymėjusių pasta
gabumus puikiai parodė ir šį
K. gražių -prirodinėjimų ir nuo šauskis, Vlad. Matulis ir Jonas
ruoju laiku labiausiai Žinomu
DETROIT, MICH.
vakarą. Jis kalbėjo apie vieny
monių kitų ypatų laike diskusi Andreliūnas. Eilės visiems pa
du asmeniu, Emmeliue Pankhv
bę, kokia ta vienybė turi būt
Liepos 13 dieną “Šv. Juozapo
jos išreikštų, padarė šitokią re sisekė gerai pasakyti, ypač J.
ir Edward Carson. Jiedu abudu
mūsų tarpe. Priminė apie Šliu draugija surengė prakalbas, tuo
zoliuciją arba nutarimą: Išrink Andreliūnui, kurs nors pradžioje
laikomi, kaipo šalies naikintojai.
po prakalbas, sakytas šiame mie tikslu, kad paaiškinti naudą pri
ti tam tikrą susidedančią iš de suklupo, bet pasitaisęs, kad rėžė,
Pankhurst vadavauja kovojan
ste prieš kelias dienas. Trečias gulėti prie gerų
krikščioniškų
čiųjų sufragisčių eibes, o Carvynių svietiškų ypatų ir visų tai rėžė: “Apsaugok Viešpatė”.
kalbėjo, narys vietinės kuopos J. draugijų. Gerų prakalbų turėti
sonas vadovauja airius, norin
apielinkės klebonų, komitetą,
Pasibaigus deklemacijoms pra Ramanauskas, apie įvairius žai
čius kovoti prieš savo brolius.
kad tas komitetas -pasirūpintų dėjo A. Petraitis kalbėti apie slus, kuriais “Vyčių” kuopa už reiktų dažniau, nes visokie tušti
šauksmai nuversti
kapitalistų
Pankhurst ir Carson savo k •paraginti visas draugystes ir or sącijalizmą, kokį mūsų pirmei
siima. Ragino visus lavinties tvarką jau nugriso. Kalbėtojai
vos būdu gerokai skiriasi nuo
ganizacijas prisidėti prie Fede viai ir bedieviai platina tarp tam žaisluose.
buvo pakviesti: p. F. Rusis mo
vienas kito. Sufragisčių vado
racijos ir kas metą delegatas sių žmonių. Išparodė jų klaidas Toliau narė vietinės kp. p-lė
kinys, ir AV. Malela iš Chicagos.
Marijampolė, Suv. gub. J E.
vė su savo dukterimis kovoja
Keliaujantis Moksleiviai. siuntinėti į Federacijos Kongre taip vaizdžiai, aiškiai ir juo O. Kasečiutė deklemavo eiles Prakalbos buvo paįvairintos dekpati, dalyvauja įvairiuose užpuo Seinų vyskupas Antanas Karo
są.
kingai, kad rankų plojimams ir “Sudiev Tėvynė”. Paskiausiai lemacijomis, eilėmis,, skambini
limuose, papuola kalėjiman, iš sas, lankydamas parapijas, nese
Į minėtą komitetą tapo išrink juokams nebuvo galo; ypač, kalbėjo kl. T. A. Vermauskas. mais. Per maldavimus, įsigavo į
NEWARK,
N.
J.
kurio išsiliuosuoja tik ačiū ba nai aplankė Marijampolės mie
aiškinti,
kaip
so Jo kalba daugiausiai koncentra progroma du, neva, socijalistu,
Liepos 6 d. š. m. Scenos Mylė tais: A. svietiškiai: 1, Kazimie pradėjo
do straikams, kuriais jos kalė stą. J. E. teikėsi atlankyti lie
ras
Brusakas,
4
Madison
avė.,
cijalistai mokina, jog žmogus vosi apie “tikslą”, “Vyčių” or kuriuo-du neinešė nei turinio nei
tojų Dr-ja laikytame savo pus
jiman papuolusios neužmiršta tuvių “Žiburio” draugijos pro
Maspeth,
N.
Y.;
2,
S.
Pranis,
166
nuo beždžionės paeina ir kaip ne ganizacijos, etc. Papeikė už ne skonio: visame tik “į kovą”,
naudoties. Carsonas gi visai gimnaziją, kurioje tuomet bu metiniame susirinkime tarp ki New York avė., Newark, N. J.;
teko ypatingos beždžionės sa teisingą žinučių padavimą ko “į kovą” ir daugiau nieko.
priešingai: jis veikia savo kalbo vo metų mokslo užbaigimo ak tų nutarimų nutarė paremti mo 3, p. Montvilą, 124 North 4th at.
vasties uodegos. Kalbėjo dau kį ten “Keleivio” koresponden Šiaip jau prakalbos p a vyko,
kytojo
Kairiūkščio
sumanymą
mis ir kurstimais mažos Ulste- tas. Pats vyskupas dalino baigu
Brooklyn,
N.
Y.
;
4,
Ksaveras
giau.
kaip valandą. Pasibaigus tą (Jauną Mergaitę).
Skatino daugumai paaiškėjo tai, ko lig
rio provincijos prieš visą Ang sioms progimnaziją paliudijimus. paskirdama vieną šimtinę Lie Strumskia, 37 Duffield st.,
ta
pati
mergelė
įteikė
gėlių
rilabiau
gerbti
teisybės
principus,
tuvoj
mokslo
dr-joms
“
Saulei
”
,
šiol nesuprato ar nežinojo. Iš
liją ir jis atvirai skelbia, kad Paskui vyskupas palaimino bai
Brooklyn,
N.
Y.;
5,
J.
Gražulis,
šulėlį.
Laike
prakalbos
buvo
pa

o
ne
savo
siauras
pažiūras.
Bet,
viso to buvo geros pasekmės.
karės nebus, nes Anglija bijo gusias mokines, patardamas joms “Žiburiui” ir “Rytui”. Tuo 24 Catberine st., Brooklyn, N. Y.;
daryta
kolekta
moksleivių kas-žin ar tam korespondentui ką Prie draugijos prisirašė daug
tikslu
nutarta
rugsėjo
5
d.
vai

laikyties
doros
ir
tikėjimo.
si Ulsterio ir ministerių kabine
Surinkta 12 suvir- gelbės, nes tokie papratę žiūrėda naujų narių.
Iš progimnazijos vyskupas nu dinti p. J. Strazdo veikalą “Su 6, A. Drabišią, 51 Ten Eyck st., fondui.
tai ir parlementas pabūgęs jo
Brooklyn,
N.
Y.;
7,
P.
Kulis,
22
šum
dolerių.
Ant galo choras mi į baltą sakyti juodas ir ga
Draugas.
bauginimų duos jiems tai ko jie važiavo i p. Vogintaitės ruošos grįžo”.
Clermont
avė.,
Maspeth,
N.
Y.:
padainavo keletą dainelių, ku na.
ir
rankų
darbo
mokyklą.
“
Žiburėlio
dr-ja
rugpjūčio
30
reikaląuja. Jis lyg sakytų, kad
d. rengia apvaikščiojimą dešim 8, A. Žukis, 81 Grand st., Brook rios visos gerai pavyko ir tuo Po prakalbų prie vietinio “Vy
.Ulsteriui pradėjus kariauti, ki
SO. BO8TON, MAS8.
Italija. Ryme ligšiol viešpata ties metų sukaktuvių nuo atga lyn, N. Y. ir 9. J. Anamavičius, šis vakaras pasibaigė apie 11 va čių” skyriaus prisirašė keletas
ta dalis Airijos rankas sudėję
75
Gold
st.,
Brooklyn,
N.
Y
landą.
Visi
pilni
įspūdžių
link

naujų
narių.
Ten
Buvęs.
Liepos 6 dieną, draugystė šv.
žiūrės. Bet kaip matosi ir ki vo masonų (katalikų bažnyčios vimo lietuviškos spaudos. (Šis B. Kunigai: 1, Pr. Jakstis, 207
smai
šnekučiuodami
grįžo
namon.
priešų)
viršus
ir
jie
miesto
galva
apvaikščiojimas
buvo
rengia

Petro ir Povilo turėjo pusmetinį
toje Airijos dalyje taip-pat
Adam st., Newark, N. J.; 2, J.
Ant rytojaus buvo piknikas
susirinkimą, kuriame
paskirta
mesnaudžiama. Nacijonalistai or rinkdavo žydą Nataną, kuris mas ant 26 d. liepos, bet dėl tū šeštokas, 32 Dominiek
Ne* parapijos naudai už miesto ant
WORCESTER, MASS.
prieš
keletą
metų
savo
prakalba
lų
priežasčių
liko
atidėtas
ant
pašalpa
našlei
Kiburienei
iš Camganizuoja savo kariumenę, kuri
York City; 3, N. Petkus, Ž5R N. pievos tarp žalių berželių, kur Liepos 13 d., atsilankė pas mus
buvo
labai
užgavęs
šv.
Tėvą.
Da

30
d.
rugpiūčio).
bridgę, Mass. Iš kasos atiduoti
užtikro bus daug didesnė neg
5th st., Brooklyn, N. Y.; 4, A. jaunimas žaidė, dainavo ir visaip du gerbiamu svečiu: kun. dak
$5.00 ir surinkta $7.00, viso tad.
Ulsterio. To Carsonas turbūt nei bar gi krito masonų viešpatavi- Liepos 6 d. newarkiečiai jau
Malonu taras M. Gustaitis, iš Lietuvos, $12.00.
matyti nenori. Bet užtikro ka-!mas ^me
katalikai susilauks susilaukė iš Lietuvos gerb. kun. Kodis, 225 High st., Brooklyn, padoriai linksminosi.
N.
Y.;
5,
J.
Švagždis,
157
Montbuvo žiūrėti, kaip čia jaunimo Marijampolėje “Žiburio” pirmi Bačkų straikieriems paaukota
rėa nebus.
Pirmininkas As- j Iresnių laikų.
Dobužinskio, kuris, manome ap
gomery
st.,
Paterson,
N
J.
ir
ratų-rateliai su daina ant lūpų ninkas ir advokatas p. J. Gab $25.00. Toliau, atsiliepus vieti
sigyvens šv. Trejybės parapi
quit pasiūlijo savo priedą prie
6,
J.
Raštutis,
462
Johnston
avr.,
sukasi, ten ant kalnelio moters rys, iš Paryžiaus, Francijos, In niam vargonininkui
Japonija. Kitais 1915 metais joj.
Volungėlis.
p-nui M.
autonomijos klausimo. Pasak
Jersey
City,
N.
J.
ir vyrai senesnieji, susėdę su formacijos Biuro vedėjas. Šiuo Karbauskui varde vargonininkų
to priedo, kiekvienas pavietas sueis 50 metų kai Japonijos kaViršminėtas komitetas pasibai vaikais juokavo iš jaunimo žai du svečiu sakė prakalbas para Sąjungos, prisidėti prie išleidimo
galės balsuoti atskirium ar jis talikai po trijų šimtų metų baiBROOKLYN, N. Y.
nori būti išmestas iš au- saus persekiojimo atgavo liusy- 13 dieną liepos mėnesio Brook gus prakalboms padarė savo pir slu, o kitoje vietoje stovi būrys pijinėje svetainėje ir rinko au muzikos veikalo “Šventoji Nak
tonomijs
per
šešius
me-- bę 1865 m. Dabar čia katalikų lyne, N. Y. Panelės šv. Apreiški mą sesiją ir išrinko pirmi- visokių žmonių, tai vieni iš jų kas lietuvių švietimo fondui tis” Petrausko, buvo vienbalsiai
tus ar nori prie jos pasilik- skaičius labai didėja, nes turi mo bažnytinėje salėje, kur kle mininku kun. N. Petkų ir Se sode vaišinasi, tai kiti šaldiniu 100=100.000 rub. ir lietuvių Biu pritarta ir paaukota $10.00.
kretoriumi p. Ksaverą Strum- širdis vėsina, arba linksmai šne ro reikalams.
ti. Carsonui to neužtenka. Jis liuosybę.
Pagarbos verta minėtoji drau
bonauja kun. N. Petkus, atsibu
skį
kučiuoja. Kada žaisti nustojo, tai
Norint
ir
buvo
užtektinai
šil

nori ko kito, karės ir valdžios i
‘ '
gija už gausų šelpimą naudingų
vo draugiškas pasikalbėjimas lanusilenkimo. Tečiau kaip iš viSerbija. Šiomis dienomis tarp biaus tautiškai ir tikėjimiškai su Ateinančią sesiją komitetas giedoriai vedami varg. A. Baro tas vakaras, bet žmonių prisi reikalų, todelei jinai turi didę už
šoko matyties karės Airijoj tur- šv. Tėvo ir Serbijos tapo pada- sipratusių vyrų iš Brooklyno, nutarė turėti 30 d. liepos mė no, ant kalnelio sustoję, gražiai rinko pilna svetainė.
uojautą vientaučių tarpe.
būt nebus. Manoma viskas bus rytas konkordatas, kaslink kata- Maspeth’o, NewYorko, Newarko, nesio toje pačioje salėje 8 vai. padainavo: Miškas ūžia, Rasei- Pirmas kalbėjo kun. dr. M.
Vietinis.
niečių dainą, Ant kalno karklai Gustaitis apie lietuvių apšvieti
galiama atlikti taikos keliu. Iš . Hkų gyvenančių Serbijoje. Ka- Jersey City, ir Elizabeth’o. Tuos vakare
_____
Apart viršminėtų dalykų kun. siūbavo, Mes Lietuvos jaunuo mą, ypatingai ragino gerai la
tikro toki karė nekas kitas kaip i talikų padėjimas ten buvo sun- rinktinius, vyrus sušaukė atskirais
MERIDEN, CONN. ,
J
tik tautos naikinimas, nes ka kns. Padarius šį konkordatą laiškais p. K. Krušinskas. Pa F K. darjurštai ragino įverti menė ir tt. Toje valandoje ne vinti jaunuomenę^ norint sulauk
vienas
atsiminė
savo
tėvynę
ir
ir
remti
moksleivių
ir
“
Vyčių
”
Serbijos
valdžia
prižadėjo
laiky

riaujama ne prieš užrubežio prie
ti geros ateities ir pagaliaus pra Labai retai užeisi žinutę iš mū
sikalbėjimuose dalyvavo taip-pat
ti katalikus lygiais valstijos pi šie kunigai: vietinis klebonas kuopelės išaiškindamas, jog Moj rodos jam, kad persikėlė į sa nešė, kad “Žiburio” busiąs toks
šus, bet prieš savo brolius.
liečiais, kaip ir pravoslavus. Val kun. N. Petkus, kun. A. Kodis, ksleiviti ir “Vyčiai” arba “Vy vo kaimą ir miestelį, kur taip- skyrius, kuris darbuosis paleng sų miestelio. O čia yra pusėtinas
tauto armija” turės ateityje at pat dainavo, žaidė, linksmino vinti Rusijos įSjetuvįiams emi lietuvių būrelis, katalikų ir vi
džia prižadėjo statyti katalikų
kun. Ed. Stukiel, (svečias iš Lie
sokių kitokių. Ir draugijų nema
bažnyčias ir klioštorius.
likti labai svarbią rolę mūsų si.
graciją ir imigraciją.
tuvos), kun. J. Šeštokas, kun.
Panedėjio vakare dar buvo Antras kalbėjo p. J. Gabrys. ža 3 susišelpimo ir dvi kuopos.
tautos kultūros darbe ir atgyjiJ. Raštutis, kun. Fr. Jakštys,
Draugijos veikia,
neapsileisdaK&unas. Slaptingų skundų ra
me. Po to visi susirinkusieji prakalbos apie krikščionišką de Šis kalbėjo apie atgavimą spau
kun. J. Dobužinskas (nesenai at
mos viena kitai: rengia balius,
šytojams J. M. Vyskupas Kare
pilni gražiausių minčių, užmany mokratiją ir “Vyčių” susirin dos prirodydamas, kaip buvo
vykęs iš Lietuvos ir apsigyve
piknikus, prakalbas ir t. t. Soeivičius, prisilaikydamas žodžių šv.
mų ir įspūdžių sau ramiai išsi kimas. Pirmiausiai kalbėjo vie sunku gauti lietuviškas knygas
nęs
pas
kun.
Jakštį
Newarke),
jalistų
užmirusią kuopelę buvo
NEPAPRASTA IŠKILMĖ
Povilo į vysk. šv. Timotėjį, taip
tinis klebonas apie tai, kad obal- ir kaip dabar liuosai galima dar
skirstė.
bandoma
atgaivinti ir inkišti į
BROOKLYNE.
praneša: “Skundos prieš ku kun. J. Švagždis ir kun. F. Ke
siai: vienybė, lygybė ir brolybė, buoties lietuviškoje literatinėje
Ten. buvęs.
Politišką Ūkėsų kliubą, bet kliumėšis, “Draugo” redaktorius.
kuriomis socijalistai mėgsta gir- dirvoje ir ragino jaunuomenę or12 liepos Brooklyno lietuviai nigą nepriimk, negut patvirtinant Prakalbas atidarė kun. N. Pet
be viešpatavimas socijalistu dva
ties, priguli krikščionims, o ne ganizuoties į “Vyčių” skyrių.
katalikai, gyvenantieji Central dviems trims liudytojams”. (1, kus, trumpai paaiškindamas su
ATHOL, MASS.
sios pasirodė nepageidaujamas,
jiems: nes V. Kristus savo die Prakalbų pertraukose daina taip ir paliko pusantro socijalisBrooklyne, turėjo nepaprastą iš Tim. 5. 17), perspėja, kad rašy sirinkimo tikslą: būtent, draugiš
(Žiūr. paveikslą)
višku mokslu visus intikėjusius
kilmę: Vyskupas Mundelin pa mai į jį be pasirašymo bus naiki kai pasikalbėti apie svarbiuosius
Penkios
Atholio, Mass. draugi vienija, lygina ir riša dvasiška vo vietinis lietuvių choras, link to saugoti nuo mirties kuopelę.
nami
neskaityti.
O
jeigu
kas
tu

šventė pamatus naujai statomos
smindamas Mafb įvairiausiomis
5 liepos atsibuvo L. S. S. pik
Amerikos lietuvių reikalus. Va jos: S. L. K. A., Aušros Vartų,
brolybe į vieną draugiją — Baž dainomis susirinkusią publiką.
bažnyčios. Toje Brooklyno da rėtų reikalą ant ko pasiskųsti, karo vedėju išrinktas p. K. Kru
nikas
ir prakalbos. Kalbėtojas
Blaivininkų, Vyčių, ir šv. Onos nyčią, kuri susideda iš žmonių
lyje lietuviai gan senai jau bu tegul paduoda ir darodymus, o ir
Bridžių
Pranelis.
Šukys iš Brooklyn, N. Y. peikė
šinskas, Susivienijimo L. R. K. išrinko po 3 delegatus, kurie su visokių tautų, giminių, nežiū
vo apsigyvenę ir tai maž-daug už neteisingą skundą tegul bus
ir niekino bažnyčias ir šaukė, kad
A.
prezidentas.
darė komitetą, ydant kuogeriau- rint spalvos, kalbas ir būdo. So
vienoje vietoje, tečiau įsitaisyti priairuošęs stoti teisman.
žmonės nuo jų šalintųsi. Davė ir
Pirmu kalbėtoju buvo kun. K., siai prisirengti prie 10 metinių cijalistai tiktai ardo tą vieny
savo parapiją ir bažnyčią — il
MONTREAL, CANADA.
kunigams. Visi eicilikai taip daro,
kurs savo ilgoje, karštoje kalbo spaudos atgavimo sukaktuvių ap- bę, o iš darbininkų, moterį) ir
gą laiką trukdė dvi aplinkybi:
Jaru
bus
koki
metai,
nuo
pra

lyg viens nuo kito išmokę tą patį
Rusija. Tikėjimo reikalų de je išdėstė veikime reikalą vieny vaikščiojimo. Buvo išrinkti šie: kitų savo pasekėjų nori pada
viena nebuvo tinkamos vietos
džios
atgijimo
lietuvių
tautiško
plepėti. Nėra jokios pažangos.
statyti bažnyčiai, antra, aplinki partamentas, kaip praneša kai- bės tarp kunigų ir labiau susi klebonas kun. Pr. Meškauskis, ryti didžiausius vergus ir ver judėjimo. Pernai, laike liūoslaiPiknikas pasižymėjo neblaivuniai kunigai, nebuvo prielankus kurie Peterburgo laikraščiai pa pratusių gero noro svietiškių. D. Karoblis, A. Braškaitė, P. Va- ges, įvesdami priverstiną komu kių, moksleivis šv. Lauryno kole
mu. Tai matome kokį “progre
susidarymui naujos lietuvių pa reikalavęs, kad Gardino guberni Apie reikalą sutvarkyti kiekvie rabauskaitė, M. Gričiūnaitė, K. nizmą, ardydami šeimynišką gy gijos, p. Bajorinas nepasigailė
są
” nešantys žmonės peršasi lie
noje
parapijoje
labdarybės
drau

Gričiūnaitė, A. Paldauskaitė, V. venimą ir tt. Toliaus kalbėjo
rapijos. Prieš 4 metus apsigy jos katalikų kunigai sakytų baž
jo
savo
energijas
ir
spėkų,
delei
tuviams
darbininkams už vado
veno pas juos kun. A. Kodis. Ga nyčioje pamokslus rusiškai. Ne gystes ir apie reikalą sudaryti Matutis, A. Vaičekauskis, A. moksleiviai Pr. Juškaitis ir A. mažučių Lietuvos vaikučių, kad
vo visą tą laiką laikyti pamaldas žinia dar ar toji žinia patikrin vieną didelę labdaringų draugijų Dargelis, L. Petronis, D. Matulis, Petraitis
apie krikščioniškas palavinti juos lietuviškoje kalbo vus.
Jauna moteris.
ta.
Sąjungą. Į programą labdarin Ant. Černiauskas, S. Stonis. Ko draugijas ir apie Leono XIII en
airių salėje, kurioje šie susirinki
je, skaitymo ir rašymo. Mokyklą
gųjų draugijų turėtų ineiti: šelp mitetas nutarė tas sukaktuvės cikliką: “Rerum novarum”...
mus ir šokius rengdavo, patsai
lankė diktokas
būrelis. Laike
ti pavargusius, pašalpos reikalau apvaikštinėti liepos 4 dieną, tą kurią šv. Tėvas ragina krikščio
gi prisiglaudė svetimame ir ne
dviejų mėnesių, gauta geros pa
MILWAUKEE, WIS.
jančius žmonės, steigti prieglau dieną išklausyti šv. mišių, pa nis spiestis j visokias draugijas,
parankiame .buste. Tik vienas
sekmės ir auklėtiniai puikiai at
dos namus seniams ir našlai kviesti kalbėtojus: Joną Jaruše ydant pasekmingiau neštų vieni
buvo džiaugsmas: tai puiki san
liko kvotimus,, kiti net su dova Milwaukee yra didelis, erdvas,
čiams;
šelpti
ir
globuoti
imigran
vičių,
moksleivius
Pr.
Juškaitį
ir
tarvė ir savytarpė meilė tarp
kitiems pagelbą, o darbdavius, nomis. Užbaigiant mokyklą buvo pilnas žalių medžių, ir turtingas
tus
;
geresniam
patarnavimui
A. Petraitį; pamarginti vakarą ydant geriaus atlygintų už dar surengtas tam tikras pasilink dirbtuvėmis miestas; bet lietu
klebono ir parapijonų. Visi iš
WAUKEGAN, ILL.
imigrantams šita labdarybės są deklemacijomis, dainomis ir tt. bą, kad galėtų netiktai patys sminimas
vien svajojo ir rūpinosi naujos
su deklemacijomis, vių jame mažai randasi. Miestas
Vietiniai
lietuviai
gyvena
ge
junga
turėtų
susinešti
su
tokia
apgyventas vokie
Taigi
laukiama
buvo
atholiečių
bažnyčios pastatymu, nesigailė
darbininkai išsimaitinti, bet ir prakalbomis ir dainomis. Iš tų daugiausiai
rai
ir
gražiai
;
vieta
erdva,
oras
pat
emigrantų
šelpimo
Sąjunga,
tos dienos. Nors ne viskas bu savo šeimyną kaip reikiant už mažučių galima buvo stebėties: čių ir lenkų. Lietuvių priskaitodami dėjo pinigus. Per 4 me
tus sudėjo apie$20,000.00, nors ir tyras. Turi gražią bažnyčią ir kuri be abejonės susidarys Lietu vo išpildyta, kaip komitetas nu laikyti. Paskui atsiliko “Vy savo rolės pildė lyg suaugę. Žmo ma tik apie porą šimtų, bet. jų
girdėjo vien tik pažadėjimus. didelią muro, ruimingą mokyklą. voje.
tarė: ne.s klebonui esant ant re čių” susirinkimas, kuriame nu nes buvo patenkinti, o plojimams esama ir daugiaus. Neesant lie
Parapijiniai
reikalai
‘
gerai
ve
Tolesniai garbus kalbėtojas kolekcijų AVorcestere, nebuvo pa tarta siųsti į kongresą kleboną, nepasigailėjo delnų. Labiausiai tuviškos parapijos, čia atvykę lie
Dabar gi jau gan augštai išvestos
tuviai žlugdavo lenkiškose ban
sienos ir bažnyčia su klebonija dami kun. K. Zaikausko. Dvi ragino, kaip pavienias ypatas. maldų bažnyčioje, Jonas Jaru- Joną Andreliūną ir Pauliną Va- džiaugėsi tėvai.
bažnytini
draugystės
turi
didelią
taip
ir
atskiras
organizacijas
žada būti gatavos iki 1 d. lapkri
ševičia, kurs buvo pakviestas pa rabauskaitę; prie tų dar prisi Liepos 6 d. š. m. p. Bajorinas, gose, arba kaip kitaip pakryp
čio šių metų. Tad nenuostabn, ir gražią svetainę. Iš draugys remti, šelpti kiek galint tautos sakyti apie spaudos atgavimą, dėjo J. Neviadomskis, taip kad vėl stvėrėsi tokio darbo, nepai davo. Dabar lietuviai turi gra
kad tą dieną brooklyniečiai ne čių pažymėtina Teatrališka drau fondą, arba iždą, kurio pagelba kažin dėl kokios priežasties ne keturi ant rytojaus iš Atholio iš sydamas nuovargio laike mokslo žią bažnyčią ir darbštų kleboną,
paprastai buvo linksmus: juk bu gystė, susidedanti iš muzikantų, galima būtų didžius daiktus nu atvyko; bet abelnai vakaras ge važiavo į Brocktoną ant “Vy metų; tąją gi mokyklą pradėjo kun. K. F. šatkų, kurio triisu
vo švenčiami pamatai jų tikibinės kurie pusėtinai sugroja.
veikti, pavyzdžiu įsteigti lietu rai pavyko atlikti. Apie spau
lankyti skaitlingas būrys mažu 1913 m. buvo sudaryta parapija
čių” seimo.
ir tą patį metą bažnyčią, pastaty
ir tautinės tvirtovės.
Iš inteligentijos mažai randasi. višką kolegiją arba gimnaziją. dos atgavimą papasakojo pats
Ilgai atholiečiai atmins tas 10 lių.
ta. Bažnyčia randasi labai gra
Žmonių prisirinko minių-mi- J. Bruzevičia, aptiekoriuB gal Teipo-gi ragino visus susirinku kleb. ir Pr. Juškaitis, o A. Pet
metines spaudos atgavimo su Galima tikėties, šį metų užbai žioje vietoji po žaliais medžiais
nioR. Daugelis lietuviškų draugi bus vienas iš. pirmesnių inteli sius savo paveikslu ir įtekme agi raitis apie socijalizmą. Pobažnygiant mokyklą, pamatysime di
kaktuves.
jų šoko talkon, kad pagraži gentų. Dar kns papeiktina, kad tuoti, kad visos parapijos ir tinė Ralė buvo išpuošta vainikais,
desni, progresą ir didesnį mažu Linkėtina knn. Šatkui geriausiu
Athol ietis.
ntu, iškilmę savo vėlavomis ir sulenkėjimo dvasia pas kaiku draugystės prisirašytų prie Lie gėlėmis, ypač kunigaikščių Vy
čių išauklėjimą lietuviškoje dva pasisekimų darbnotiea kaip tikėeilėmis savo narių.
riuos lietuvius viešpatauja. Kal tuvių R. K. A. Federacijos, ku tauto ir Gedimino paveikslai. Po
sioje. Tik pageidaujama,
kad jimiškoje taip tautiškoje dirvoje
MONTELLO, MASS.
Iškilmėms pritaikintą pamoks ba lenkiškai ir lanko lenkų baž ri yra viena iš didžiausių ir nau trumpos klebono prakalbos cho
gerb. mokytojas vengtų žemaičių ir sutraukti pakrypusius lietu
lą pasakė kun. K.
Birželio 25, š. m. “Vyčių” I tarmės, o nne pat pradžios padė vius į bendrą ryšį.
nyčią. Vis-gi reikėtų jau su dingiausių organizacijų Ameri ras padainavo: “Lietuva tėvy
Po apeigų svečiai kunigai, siprasti ir tuos svetimus kailius koje, nes rūpinasi visokiomis nė mūsų” ir paskui Pr. Juškai skyriaus atsibuvo prakalbos. Pir tų taisyklišką pamatą.
Su darbais vidutiniškai. No
kaip lietuviai taip ir svetimtau pamesti. Kuo-gi tas “palakas” Lietuvių kultūros šakomis, api tis kalbėjo apie spaudos atgavi miausiai kalbėjo kl. F. J. Jui- Lietuvių “Kunigaikščio Vytau rintieji dirbti, visuomet turi dar
čiai, kaimynai kunigo Kodžio, su yra geresnis!
ma visą lietuvių viešą veikimą. mą, tautišką lietuvių atgijimą, kaitM, apie “Vyčių” organizaci to” neprigulmingas kliubas nuta bo nes tūkstančiai įvairių darbų
sirinko pas jį pietauti. Pasa Kaip kitur, taip ir Waukegan L. R. K. A. Federacijos Kongre draugijas ir tt. Kalbėjo rimtai, jos užduotis, siekius ir tikslą. H rė statyti savo namą, kurs at randasi.
kyta įvairiomis kalbomis nema su darbais žmonės skundžiasi. sai tai tikri lietuvių parlementai, moksliškai ir aiškiai taip, kad visų pusių prirodinėjo tos organi- sieis apie $28,000, namus bus ketu

pabrifihi v:s rv.gautis V. Uūmca
atstovų sctiJarumas kvt-kuriuose
klausimu* s? ir jų atj t įtikai fiy
vųjų
reikalų. Tai nors
tuo žvilgsniu žymesnė jos reik

ža gražių prakalbų, išreikšta kun.
Kuodžiui daugybė gražių linkė
jimų.
Ar sušildys kun. Kodį ir jo
parapijonis visi tie gražus lin
kėjimai — nežinia. Viena tik
aišku, kad toje parapijoje yra
puikiai išmėginamas ištvermus
lietuvio būdas: Ką sumanė ir
pradėjo, tai turi privest iki galui.
Neabtejojjtune, kad tas gražus
Brooklyniečių sumanymas ištikrųjų bus įvykintas.
Lieka tik palinkėti, kad tos pa
rapijos lietuviai ateityje nepa
sitenkintų vien bažnyčios su kle
bonija pastatymų, bet kad įsteig
tų taip-pat ir lietuvišką para
pijinę mokyklą.
Svečias.

IŠ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE.

Daug randas be darbo, kiti dirba
po dvi, tris dienas į savaitę.
8 d. liepos buvo sušauktas
moksleivių susirinkimas. Susi
rinkiman atėjo tik trįs vietiniai
moksleiviai,
o
ten
esama
ir daugiaus.
Mat kiti dar
nieko nežino apie mokslei
vių judėjimą. Buvo kalbėta,
kad sutverus kuopą, bet pasi
rodė negalima. Atsilankę mo
ksleiviai prisirašė prie A. L. R.K. M. S. sekanti sanariai: Simo
nas Rakauskas, Mikolas Gustas
ir Pranas Ašmus.
Moksleiviai ir vietinis klebo
nas svarstė, kad sutverus “Vy
čių” ratelį, bet likosi atidėtas
tolesniam laikui, kad geriaus pri
sirengus patraukti jaunuomenės.

Liepos (July) 23, 1914.

SHEBOYGAN, WIS.

DRAUGAS
savo laikraštį, kur-kas rimtesnį 2) liaudies gyvenimas, 3) namų, Miroslavas, Suv. gub. Per pasta
už socijalistų organą “Rankpel- pramonės, ūkio, miestų ūkio, fa rąjį “Žiburio” susirinkimą nu
nis”, kuris Škotijoj vos kojas pa brikų darbai, 4) mokslo ekspedi tarta pasidarbuoti, kad valsčiaus
velka. Sako trūksta “Rankpel cijos, 5) paminklai, 6) istorijos sueiga pasirūpintų uždaryti girvietos, 7) bažnytinės procesijos, tuoklybės įstaigas. Miraslaviečiai
niui” maisto...
Tarpe Londono, lietuvių socija- 8) iškilmingos sutiktuvės ir iš į metus prageria apie 20,000 tik
lalistų laikraščiai suvis netur pa- leistuvės, 9) teatro veikalai su pinigais, o kur kiti visi iš girtybės
sisekimo, ir čia jie nesiplatina, gamtos dekoracijų
pritaikymu. kylantįs vargai. Na, ir už tokius
o vien dėlto, kad jie rūpinasi Taigi, gavo plačiausią programą. jau pinigus užsilaikytų graži mo
tik savo partijos reikalais, ir Daugiau dar niekas tokio leidimo kykla !
šmeižia visą dvasiškiją, už vie mūsų krašte neturi.
ną nusikaltusį. Turbūt socija
Kaunas. Liepos 2 dieną “Sau
listai ir nevienoki — Rygos
Kaunas. Prasidėjo Nemuno gar- lės” Namų salėje St. Šimkus tu
“Vilnis” kur-kas rimtesnė, ir laivų konkurencija. Iš Kauno rės paskaitą apie choro vedimą.
gina vien tik darbininkų reika Jurbarkan vežama už 50 kap.
Dalyvaus didelis choras ir žino
lus už ką jau tupi šaltoje 4 remas
lietuvių artistas Kipras Pet
Ateinantį pavasarį ketina susi
daktarai vien tik už gynimą dar tverti krikščionių garlaivių ben rauskas. Kaipo pavyzdžiui bus
bininkų reikalų.
drija, kad neduoti žydams dide padainuota 20 įvairių dainelių.
Į pabaigą birželifc* mėnjfesio, lės kainos plėšti.
Kipras Petrauskas kaipo spėcijakėlės dienas buvo didelės kait
listas dainininkas duos klausyto
ros. Antrą dieną liepos mėnejams
pamokinimą, kaip nustatyti
Liepoja. Pastaruoju laiku per
šio oras truputį atvėso, ir išrodo Liepoją vėl pradėjo daugiau ke ir valdyti balsą.

Portland, Ore. Vilnys nuskan
Du lietuvių vaikų, Draudelas
dino motorinį laivelį Oregon ir Jonaitis, abu 15 m., nedėlioj
Kid II, kuris plaukė Columbius išėjo iš šv. Juozapo lenkų baž
upėje. Laivelis plaukė lenktynė- nyčios 23 ir Auburn gatve ir
mis su traukiniu, kuris ėjo upės pradėjo mušties.
Besimušant
pakrančių, bet įpuolė į didelės gonaitis išsitraukė peilį ir dūrė
vilnis nuo kurių turėjo skęsti. ! antram ui į krutinę. Vaikas neBuvusieji ten trįs žmonės išsi- numirė, bet (jeroka| sužeistas
gelbėjo.
Jonaitis-gi paimtas po valdžios

šventenybėmis iš Viekšnių apyjg.
Pr. Mš. fot. 4. Šventoji arti Any
kščių Pr. Mš. fot. 5. Nevėžis arti
Naujamiesčio. Pr. Mš. fot. 6. Lai
žuvos Gargždai (Vadaksties upės
slėnys). Pr. Mš. fot. 7. “Puntu
ko” akmuo netoli Anykščių. Pr.
Mš. fot. 8. Panev. apskr., Vabal
ninko parap. koplytėlė. Vinietė.
globa.
A. Jaroševičius. 9. Panevėžio
Paryžius. Padaryta ypatingos
apskr. namų prieangis. Vinietė.
rųšies operacija su dviniais, ku
A. Jaroševičius. 11. Gen. D-ras
ROSELAND, ILL.
rie gimė gegužės mėnesyje ir
A. Paškevičius. Fot. 11 A. Vėgė
(Iš ' ‘Vyčių’ ’ judėjimo)
buvo suaugę į krūva nugaromis.
Liepos 14 d. Visų Šventų pa- lė. Fot.
Dviniai (mergaitės) "atnešti į . rapijos salėje, tuoj po blaivininAmerikos ligonbūti, kuriame at- kų kuopO8 prakalbŲ) buv0
Jaunoji Lietuva, Illiustruotas
likta
pavojingoji
operacija.
Darbai neblogiausia eina. Dau
“Lietuvos Vyčių” susirinkimas literatūros, mokslo, visuomenės
giausia dirbama kėdžių dirbtu
ir pasilinksminimas.
Jaunimas mėnesinis laikraštis. No. 4.
Turinys: 1. Redakcijos straip
Weshington,
D.
0.
Ohio
valstilinksmai
žaidė
įvairius
tautišvėse.
W>kslei’d3.
jos atstovas St. Bowdle inešė į kus žaidimus, kaip tai: Agonė- sniai. 2. Kaip tikrai dalykai Mekkongresą bilių, kuriuo norima Į lę, Jievužėlę, žvirblelį, katinėlį sik°j stovi. 3. Suvienytoji spatk
uždėti
mokesnius amerikietėms, *etc. Žaidimai tęsėsi iki 12 vai Jda- Mason. 4. Gyvieji nabašninDU BOIS, PA.
ant lietaus. Tai tik tiek šiuo
liauti Amerikon išeivių.
kurios vedasi su tituluotais vakaro. Daktaras A. Graičiūnas kai- Karolis Vairas. Vaikštikaa.
Liepos 4 d. Du Bois’o lietu kart.
Kalnavertis.
Prūsų Lietuva. Ant Rambyn- užrubežiečiais. Sykiu jis padarė labai džiaugėsi, žiūrėdamas į' Artūro Giovannitai. 6. Užhipnoi
viai (draugijos) su kitomis tau
Zarasai. Kauno gub. Prie žem kalnio 12 liepos, šaukiamas drau surašą dvidešimties amerikiečių linksmaus jaunimo būrelį link- i tizotieji II. M. T. 7. Fakiras.
tomis apvaikščiojo tą dieną gan
dirbystės ir girininkystės instituto gijų suvažiavimas. Tarp kitko bus tuntuolių, kurios jau apsivedusios smai sau bėžaidžiantįjį. Žaidimų , Jonas Parakas, vertė K. Baronas.
puikiai. Vaikščiojimas
miesto
LIETUVOJE
susitvėrė studentų draugijėlė, ty vaidinama Vydūno “Mūsų laimė su įvairiais nuplikusiais užrube- vedėju buvo p. A. Pocius, žino-I8- Voltairas. Clarence Drrow. 9.
gatvėmis prasidėjo
dešimtoje
jimas”, ir dainos.
vel Kristaus atėjimas. New,
žio kunigaikščiais, grafais ir p. mas platesnei lietuvių visuomerinėti Gudų ir Lietuvos kraštą.
valandoje iš ryto ir tęsėsi per dvi
(VAIRIOS ŽINIOS.
nei,
kaipo
muzikas
ir
veikėjas.
Review.
10 Revoliucijoninio ūpo
valandi.
Gryva,
Kuršo
gub.
Lietuvių
Sa

atsigavimas.
II Aš neieškau ry(Iš laikraščių)
Washington, D. C. W. J. Brya- Valio Roselando “Vyčiams”!
Marijampolės apskrityje, nekuTame apvaikščiojime lietuviai
, tmo. Karolis Vairas. 12 Jono SutZuikis.
Vilnius. Laike Mokslo Draugi- Į riose vietose pradėjo smarkiai višalpos draugija birželio 8 dieną nas viešai paskelbė savo nuomo-!
atsižymėjo puikiausiai savo skaitsurengė
savo
tradicijinę
geguži

j kaus atminčiai. Karolis Vairas
nę, kad jis einas už moterų tie
lingumu ir gražiu pasipuošimu gijos suvažiavimo atvyko Vilniun į siausti Skarlatina. Ji išrenka daug
13. Japonijos laikraštija. 14. Dė
nę.
Gegužinėj
dalyvavo
vietiniai
si} lygybę jr žada už tą tiesą koįvairiais draugijų ženkleliais, ku- daug lietuvių inteligentų, ypač vaikų.
lei Panamos Kanalo muitų. 15.
ROSELAND, ILL.
ir iš apielinkės gyventojai, išviso , voti. Spėjama kad tai pirmieji
jaunuomenės einančios į mokslus.
kardomis, kepurėmis ir tt.
Vietos
Visų
Šventų
parapijoje
'
Kokiais būdais spaudžiama algos
apie
2
tūkstančių
žmonių.
Pusė
žingsnai į kandidatus prie ateiUžpaliai, Kauno gub. Atidary
Nors Du Bois'e tarpe lietuvių
nančių
1916
m.
prezidento
rinki-1
gyvuojanti
Pilnųjų
Blaivininkų
‘
žemyn. Pagal H. W. Laidlerį. 16.
buvo
ne
lietuviai,
bet
visi
gėrė

Vilnius. Pavlovskio vyrų gim ta čia blaivybės skyrius. Narių
nesiranda jokių inteligentų, visi
j Susivienijimo kuopa liepos 14 d. Šalta aplinkui, Karolis Vairas.
maž-daug yra prastais darbinin naziją baigė du lietuviu; chemi- jau prisirašė apie 100 žmonių. jose lietuvių šokiais, dainomis, mų
_______
j turėjo parengusi prakalbas. Pra- 17. Kritika. 18. Ką didieji raškurias
dainavo
lietuvių
choras.
kais, bet iš tautiško atžvilgio ga kų-technikų mokyklą baigė vie Tariamasi įsteigti arbatinę.
Los
Angeles,
Cal.
Mergina
L
kalbos atsibuvo parapijinėje sve- turnikai apie savo priešus yra
Pradėjo veikti Užptlių pieninė. Smagi buvo gegužinė.
na susipratę ir ant
kiekvieno nas lietuvis.
A.
Kelley
iš
Chicagos
laimėjo
|
tainėjajpasakę 19‘ S!ati6tika‘ 20. Į skaiŽmonės noriai pristato pieną, nes,
žingsnio yra pasirengę remti tau
Kalbėtoju buvo gerb. dakta- tytojus ir rašytojus,
Prienai, Suv. gub. Prienų mies bylą su J. C. Dasilva, kuVilnius. Žydų išeivybės drau sako, turį gerą pelną.
tos reikalus ir stengiasi dėl jos šį
to krikščionys žada įsisteigti var ris buvo prižadėjęs merginą vesGraičiūnas, kurį perstatė
gija paskelbė savo veikimą. Su
tą patarnauti.
totojo
krautuvę.
Tai
labai
išgązti,
bet
po
ilgo
meiliško
susirasiPublikai
p. A. Pocius, kuopos
Vabalninkas, Kauno gub. Pra
Kaip dideliuos^ miestuose yra jos pagelba mūsų šalį apleido
“Ateitis”. N.5-6. Turinys:
dino
miesto
žydus,
kurie
nutarė
nėjimo
savo
prižadėjimo
neišpilP
’
™iuinkas.
Daktaras kalbėjo
atvažiavęs
rengema tarp lietuvių visokie ju- 1913 metais 2832 žydai. Pra džioje birželio buvo
1. Jo Ekselencijai vyskupui
bilejų apvaikščiojimai,
taip ir dėjus mūsų žmonėms kibti į pirk- valdininkas ištirti buvusiojo Va jokiuo būdu neduoti tokiai krau dė. Turės užsimokėti 10,000 do- apie ir aPie tJb žinoma ^augiau- Pranciškui
Karevičiui apėmus
sia lš }>’gienos srities. Mūsų bro
Du Bois’e lietuviai stengiasi tą lybą, žydams prasidėjo prasti balninko banko reikalų. Mat tuvei buto. šiaip jau pavienės lerių bausmės už suviliojimą.
Žemaičių
vyskupijos
sostą. 11. B.
liai lietuviai dar yra tamsūs
laikai.
Vabalninko
bankas
žlugo; ypatos prieš žydų vienybę ne
patį atlikti.
Dublinas Airijos nacijonalistai jie dar daugelyje atvejų nežino j Kasaitis. Atsitikimas. III Jaun.
žmonės
buvo
manę,
kad gali spirties, bet jeigu susidarys
Pasibaigus vaikščiojimui mies
pinigai
pražus,
bet krikščionių vienybė, tada žydai sužinojo, kad Ulsterio sukilėliai kaip užsilaikyti, kad būti svei- Šnekutis. Vai tu, mergele mano,
to gatvėmis, visi lietuviai sus’rin Vilnius. Bekasant Vilniaus gat visi
turi užtektinai ginklų, nors val kais, linksmais. Daktaras Grai- Į (Eilės). IV. J. šnekutis. Prie ideako j savo tautišką namą ir p. J. vę atrasta nepaprasto žvėries pasirodė, kad dar yra pinigų nebus baisus.
džios ir pastatyta aštri sargyba, j čiūnas £erai Pažįsta mūsų lietu- ’ lo. (Eilės). V. Jagminas LiudnuPaškauskas moksleivis iš šv. dantis. Dantis sveria pusdevinto banke apie 100 tūkstančių rublių.
Raseinių apskrityje parduoda Mat ginklus jie įveža grabuose, vi? darbininkų gyvenimą bei jų Į mas. (Eilės) VI. Al. Ąžuolinis.
Bonaventūro Seminarijos pasakė svaro ir turi ilgumo dvidešimts
psichiką, todėl jis įstengia taip Aušra. (Eilės) VII Jagminas. Lepuikią prakalbą, kuri tęsėsi apie pusketvirto centimetro. Lieka Biruočiai, Kauno gub. Kauno ma daug medžiaginių senų suau ant kurių gražiai padaryti ženk dalykus išaiškinti, kad jo kalba ! lijos (Eilės). VIII. Jagminas
gubernatorius nubaudė kiekvieną gusių ąžuolų, išviso bus už kelis lai ir verkiantįs palydovai liudi visiems yra lengvai prieinama. Linksmas vakaras. (Eilės). IX.
40 minučių. Prakalba visiems lie nos iš prieštvaninių laikų.
po 5 rub. kelioliką ūkininkų už milijonus rublių. Žydeliai senai ja, kad numirėlių juose esama, Publika atidžiai jo kalbos klaUh, Bronislovas Žemaitis. Išgys. X.
tuviams labai patiko, nes kalbėto
jas savo puikia iškalba, gryna ir
Kaunas. Nuo šv. Petro ir Po užlaikymą “slaptos lietuvių mo jau selino apie juos, bet ligšiol bet ištikrųjųvnekas daugiau kaip sėsi ir buvo pilnai patenkinta.' K. Č-ras. Pirmykščių žmonių modar nenupirko. Krikščionims pri tik ginklai.
gražia lietuviška kalba ne vieno vilo atlaidų katedros bažnyčioje kyklos”.
Tik gaila, kad taip mažai jos neteizmas. XI M. Reinis. Religieit lengviau. Būtų gražų, jeigu
lietuvio pakėlė dvasią prie lietu lenkiški pamokslai bus sakomi
New York, Airiai-amerikonai tesusirinko. Tai, matyt, roselan- 'jos visuotinumo klausime. XII.
Augštadvarys,
Vilniaus gub. kauniečiai lietuviai pasektų ma
vystės ir tautiško darbo. Kiekvie po sumos, o lietuviški prieš sumą.
diškių apsileidimas, ne kas kitas. , Stud. Br. Bumšas. Tikslingumas
nas klausytojas, ar tai buvo ka- Nereiks lietuviams be naudis Ūkio Ratelis jau treti metai vis rijampoliečių solidarumo pavyz susirinkime liepos 16 d. surinko
Oras buvo vėsus, galima buvo gamtoj. XIII. Fr. V. Foersteris.
, talikas ar bedievis, tapo pilnai vargti per lenkiškus pamokslus. taiso arklių ir raguočių parodą. dį, tuomet išlaimėję pasipelnytų. 100,060 dolerių išlaikyti tautiš
Valios jiega. XIX J. Mičiulis. Šis
kąją kariumenę Airijoj. Sekan didesniam buriui susirinkti....
-- A —
patenkintas nes kalbėtojas ne
Šįmet valdžia davė 400 rub. do
Gerb.
kalbėtojas
pasižadėjo
į
bei tM jg
kunig0 An_
užgavo nei vieno jausmų, vien
Gruzdžiai, Kauno, gub. Stato vanų, 6 medalius
ir pagyrimo Vilnius. Vilniaus mokslo apskri tis tautiškasai susirinkimas bus kitą antradienį (tos prakalbos ? tano Drazdauskoxx Ig mokslei.
kame dalyvau
tik nurodė tautos padėjimą ir mas 2-klasei namas, kuris kai laiškų.
Prie ūkio Ratelio yra ties globėjas prašė Nuogardėlio Philadelpliijoj,
taipgi buvo antradienyje, 8 val.jvh? gyvenim0. XVI. “Gyvenimo
miesto valdybos išduoti Vilniaus siąs ir airių vadas Redmond.
reikalą ginti savo tautą, darbuo nuos per 20,000 rublių. Išlai kasa smulkiojo kredito.
vakare) vėl atvažiuoti ir ats,-, balsfti„ xvn Afsi
Red&k
viešajai bibliotekai lenkų karalių
ties savo tėvynei,
remti kiek das pasidalino valstiečiai ir vy
Lietaus nėra, viskas išdžiuvo.
vežti su savim magiškąją lempą.
cijai kningos. XIX. Aukos. XX.
Baker, Ore. Nulinčuotas neži
aktus duotus Naugurdėlio mie
galint visus gerus užmanymus ir riausybė pusiau.
Su tos lempos pagelba galima
Redakcijos atsakai.
t. t. Ant galo dar kalbėtojas pa
Mangarduko pilies grinvėsių tui 16 šimtmetyje. Miesto Valdy nomas žmogus, kuris užpuolė 8 bus kai-kuriuos dalykus atvaiz
metų
mergaitę,
dukterį
vietinio
sakė : jeigu taip energingai visi
Vilnius. 7 d. birželio buvo pir užlaikymui miesto taryba nutarė ba juos išduoti griežtai atsisakė.
dinti ant paveikslo taip, kad
lietuviai darbuosis ir ant tolesnio mutinis Liduvos Ūkininkų Ben paskirti tūlą pinigų sumą. Toji Dabar globėjas rūpinasi per mi ūkininko. Jis jau sugautas ant lengviau bus publikai j apkalba
“Moksleivis”. Amerikos Lietu
ru kartu ir buvo kalėjime paso mąją temą įsigilinti.
laiko, tai ateityje lietuvių tautą drovės Valdybos susirinkimas. pilis tai Lietuvos
kunigaikščių nisteriją tuos aktus išgauti.
vių Rymo-Kat. Moksleivių Susiv.
dintas už panašų prasikaltimą.
susilygįs su visomis kitomis civi Valdybos pasidalino pareigomis. buveinė, pastatyta nežinomais
Geistina, kad tą antrą kartą
organas. N. 20.
Pilviškiai, Suv. Nutarta statyti
lizuotomis tautomis ir Lietuvos Sekretoriaus pareigas pildys Ruo mums laikais.
publikos daugiau susirinktų, kad
Turinys: 1. Aidas: Svajonė
London. Sufragistė sukapojo didesnis mūsų tautiečių skaičius
vardas bus visiems žinomas. Pasi kis, kasierianą P. Penkaitis Pir Lietuvos priešų ši pilis buvo liaudės namus. Tam tikslui jau
(Eilės).
2. Aidas: Pavasaris (Ei
baigus prakalbai visi klausytojai mininku išrinktas D. Malinau daug kartų išdeginta, bet Lietu surinkta keletas tūkstančių rub paveikslą garsaus anglų rašti galėtų indomia prakalba pasi
lės).
3.
Aidas: Dejiesįs. (Eilės).
ninko Tarno C'arlyle. Moteris su naudoti.
išreiškė p. J. Paškauskui nuošir skas, padėjėju d-ras Bagdanavi- vos kunigaikščiai ją vėl atnaujin lių.
Pūkio dėdė.
4. Jonas Širvintas: Du draugu
areštuota.
dų ačiū gausių delnu plojimu..
čius. Tarp kit-ko nutarta neati davo.
(Vaizdelis). 5. A. Matutis: In
P. O.
Vilnius. Tuoi bus padaryta
dėliojant pasiieškoti patogi vieta
Tūlas lietuvis Ignacas Stanelis, TneTnoriam (Vaizdelis). 7. Mildos
sandėliui ūkio padargams ir ma
Plūgų konkursas, birželio 14 d. Vilniaus miesto gyventojų statis
gyvenąs
ant Canal st., subatoje, 8ūQus: Atsiminimo daina. 8. Aišinoms. Nauja L. Ū. B. žada “Žagrės” draugija Gižų dvare — tika.
LONDONAS.
18 liepos vakare sugrįžęs iš mie- das: Atsiveikinant su Pr. R. (EiCHICAGOJE.
Mūsų gerbiamas klebonas K. veikti sykiu su “Vilijos” ben ten kur bus statomos ūkio mokyk
sto
savo pačios paprašė pinigų lės). 9. Žinutės: Boston, Mass.,
los _ surengė plūgų konkursą.
Rimš«- Kaun0 puk l^venus
Matulaitis šiomis dienomis vaįjc- drove.
ant išsigėrimo, pastaroji davė Peru> UI., Orchad Lake, Mich.,
Konkurso teisėjais buvo paskirti: *arP tieturių negraži mada mėgščiojo po lietuvių stubas rinkda
Jungtinių Valstijų esperantisjam
pusdolerį, bet to dar neužte- i Montreal, Canada., Portland, Me.,
Valstiečiai
nutarė
uždaryti
vi

vyresnysis žemės ūkio departa- džioti lenkus- PasiPU0Š? svetimo- tai turi savo konvenciją Sliermas aukas bažnyčios naudai.
ko
jis
prašė daugiau, bet jo Peru> UI., Montreal, Canada., St.
inspektorius, mis Panomis prastai išrodo.
Taip daro 2 ar 3 kartus į metus. sas aludes ir traktierius, išsky mento mekanikas
man viešbūtyje. Konvencijoje
žmona nebedavė pinigų,
tas Meinrad, Ind., 10 Linkėjimas jo
Mūsų klebono tasai darbas ir-gi rus monopolį. Mat be monopolio Suvalkų ir Lomžos gubernijų vai"
dalyvauja į du šimtu esperantisI
užpykęs
puolė
su
peiliu
ant
paMalonybei kun. d-rui A. Staniubloga
:
susirgus
reikėtų
toli
va
džios agronomas. “Žagrės” pirSviriu8’ Vilniaua £1lb- Gaikraš- tų, kurie paeina iš įvairių krašnelengvas kaip išrodo. Atsiranda,
čios,
labai
sužeidė:
paleido
žarkynui.
11. Gabr. Taučius: Laižmininkas V. K. Bielskus, agrano- raačių skaitymas neišplatintas, tų Jungtinių Valstijų. Kita to
kad ir mažai ištarpo mūsiškių, ir žiuoti vaistų parsivežti.
mas Totoraitis ir kiti “Žagrės” bet burtai tai isikerė^- Parapija ki pat konvencija randasi šiose nas, parpiovė ranką — sveika- kas į Redakciją. 12 V. Stulpinas
tokių, ką renkant aukas virš mi
Sužeidęs moterį, ir J- Poška: Ačiū už knygas. 13.
nėtiems reikalams, net duris už Švėkšna, Kauno gub. “Blaivy nariai: V. J. Padvalis, A. A. apgyventa balgudžiais, kuriems dienose Paryžiuje. Jie džiaugia-. ta pavojuje.
. v .
,
Aukos. 14. Redakcijos atsakai.
'• o3,000,000
nnn nrin žmonių,
ikurie ! nepamiršo ir savęs.
daro, kleboną neįsileisdami. Taip bės” skyriui leista atidaryti Žmuidzinas, J. S. Rimša ir J.B. bažnyčioje atliekama pamaldos si• xtuną
' Piove sau po
‘
kaklu,
bet
savęs
nenugalabijo,
knygyną
—
skaityklą,
kuri
bū
elgdamies žemina lietuvių vardą.
Klimas. Konkursan istatė plugus ^nkiškai.
gali susikalbėti taja tarptautišperdūrė sau pilvą. Vienas ir ki
Bet ilgainiui, tikimės išnyks iš sianti po grafienės Marės B. Plio- dvi lenkų fabrikos: Zavadžkio ir
ka kalba.
Amerikos “Macochas” arbatas sako išgisią.
tarpo mūsiškių toksai paprotys. terienės priežiūra.
Ventskio. Konkursan stojo ir “Vi
kaip
katalikų
kunigas liana
Pažinojusi policija nugabeno į j
Klebonas rinkdamas aukas ap
lija —lietuvių bendrovė įvairiems NAUJIENOS.
Panedėlio rytą nežinomi vagys
kalėjimą, o jo žmoną į ligonbūtį. Schmidt papjovė merginą Oną
Kaunas. 12 birželio Nemune įrankiams gaminti fabriką, kuri
sieina su kiekvienu švelniai kiek
įsiveržė į Pr. Aršauskio saliūną,
Vytis.
Aumuller. S. Boston, Mass. 1914.
kas aukoja tai gerai. Aukotojams prigėrė Kazimieras Leškevičius. ir laimėjo konkursą. Pasirodo,
Paryžius, čia gauta žinių, kad 8756 Houston avė., So. Chicago,
Pusi. 16. Kaina 10c.
Velionis rašydavęs lietuviškuose kad jaunutė lietuvių fabrika du oru lakiotojai bombomis iš išdinamitavo dėžę, išėmė pini
išduoda tam tikras kvitas.
Knygutėje aprašoma paprasta
Lietuviška šv. Kazimiero para laikraščiuose, ypač “Draugijoj”. cija padarė žymų jau progresą.
ardė neprieinamą
ant kalnų gus, kurių ten būta 1190 dol. ir
cicilikų
laisvamanių
giesmelė.
pija stovi tvirtai, netrukus bus
tvirtovę Tazo apielinkėje, Moro- paėmę šautuvus — pabėgi.
NAUJOS KNYGOS.
j Išleidžiant knygelę turėta du
Radviliškis. Kauno gub. Rugparapijos bertaininis surinkimas,
Žagarė, Kauno gub. Develaičių ko. Bomboms sprogstant užmušta
Pr. Aršauskas yra žinomas
Vairas
Literatūros,
dailės,
; tikslu: pasipelnyti ir apšmeižti
kuriame bus paaiškintas abelnas piūčio 26 d. Radviliškio ūkio bū kaime ir jų desetinikuose nudegė daug tengimių kareivių, kurie kaipo turtingiausias lietuvis vimokslo,
visuomenės
ir
politikos
tikėjimą.
piniginis stovis, ir tt. tat apie relis rengia parodą arklių, ra 6 kiemai; nuostolių daug, nes be buvo pilyje pasislėpę.
soj South Chicagoj. Vagys su-I iaikrajtig Xo. 10
tai parašysiu “Draugui” kitu guočių, mažų gyvulių, sėklų, dar trobesių sudegė daug gyvulių.
lindo pro skiepu langus, potam Į Rašt# turinys: 1. Tautos daikartu. Beje, praėjusią savaitę žovių, ir visokių išdirbinių.
Valdžios lėšomis nutarta pasta
per saliūną jie užlipo ant «nt , lusis menas. Ą, Jaroševičius. 2.
Kur tas viskas nyksta? Pagal
pastebėjau tarpe kitų laikraščių,
tyti už 45 tūkstančius rublių ligo Washington, D. 0. Kalifornijos rųjų lubj į šokių svetainę, ka- Į Fotografams-mėgėjams Pr. Mš. K. Kauskio parašė Zig. Aleksa
Kaunas Pradėta rūpinties sta ninė, kas ypatingai tokiam dide atstovas inešė į kongresą bilių» me buvo pinigai plieninėj dėžėje
lietuvių kliube, — ir “Draugą”
3. Šveicarijos įspūdžiai M. Peč-1 So. Boston, Mass. 1914. Pusi. 28
iš Amerikos. Turiu paminėti, tymu Psichiatrijos ligonine Kau liam miesteliui yra reikalinga.
kuriame reikalaujama, kad prie (safe). Suardę dėžę ir pinigus kauskaitė, 4. Besibastant... (IŠ ' kaina 10 centų.
kad lietuvių kliuban dabar pa no gubernijoj. Paskirta komisija
Kauno gubernatoriui
įsakius Burnetto biliaus būtų prideda iš jos išėmę matomai nepalėmi- senio studento atsiminimų) 4. Bi.
Knygutė, kuri nei kuo nesiski
reina pusėtinas skaičius įvairių suradimui tinkamos vietos tokiai Žagarėje apsigyveno ir atidarė sa straipsnis, kuriuo būtų uždrausta jo registerio, kuriame būta 96
jau didvyrių. Pr. Penkaitis. 5. ria nuo kitų socijalistų broiurėlaikraščių “Išeivių Draugo” at ligoninei. Nužiūrėta p. Krapavino vo kamerą žemiečių viršininkas. indiečiams, kyliams ir japonams doleriai.
Autoritetas bei laisvė. Fr. V. lių.
skiriu numerių pardavinėjimas dvaras “Šveicarija” netoli Ja- Pirmiau jis gyveno Šiauliuose.
įėjimas į Jungtinės Valstijas.
Policija spėja, kad vagys bu Foersteris. 6. Kalbos mažmožiai.
ant kiek sumažėjo. Pirmiaus navo. Ligoninė bus dėl 200 žmo
vo iš Chicagos.
K. Būga. 7. A. a. Dr. A. Paškevi
parduodavo “Išeivių Draugo” 50 nių. Apskaitliuota, kad ligoninė
čius. Nekrol. 8. A. a. Adolfas Vė Byla Detroito Katalikų su soci
— 60 egz. į savaitę, dabar par atsieis 250,000 rub..
Seinai, Suv. gub.
“Žiburio”
Nesenai apsivedęs advokatas gėlė. Nckrolog. L. N. 9. Iš atlie jalistais. S. Boston, Mass. 1914
San Francisco,
Atkeliavo į
duodama, kiek sužinojau, 30 ar 40
skyrius rengia kasmėnuo jauni Jungtinės Valstijas
A.
A. Šlakis su Dr. Rutkauskiu- kamojo literato užrašų. Jubilie Pusi. 61. Kaina 25c. Yra tai aj>pirmosios
egz. Kaip kada nei tiek neišparVilnius. P.A Jarušaitis, lietuvis mui skiriamus susirinkimus. Čia
te
vieši Niagara Falls apielin jus. Aišbė. 10 Mūsų kultūros gy rašymas bylos socijalistų su Det
duadama. Kai-kurie pageidauja, fotografistas, gavo iš Vilniaus gu- jaunuomenė turi progos apkalbėti Kynų revoliucijos vadas gen, kėse. Po vestuvių jiedu apsi venimas.
roito parapijonais. Knygutėje
Hwang Hsing su penkiais savo
ksd “Išeivių Draugas” būtų sa-ibernatoriaus leidimą daryti Vii savo reikalus ir apreikšti gabu
Paveikslų
turinys:
1.
Varpinė.
stengiamos paduoti katalikus
lankė
Sturgeon
Bay,
Wis.,
MacSalininkais. Jie Išbėgo iš Kynų
vairinis. Kaip ten nebūtų, bet niuje ir visoje Vilniaus guberni- mus, nes per tokius susirinkimus
Vinietė.
A.
JaJruševičius
2.
Ąžuo

tamsioje
spalvoje, sėti kerštą lie
vejami dabartinio
prezidento inac Island iš ten nukeliavo į
nors dar ir ne visus patenkinantį joje kinematografo nutraukimus dažnai sakomas eilės ir kitos ro
iš Viekšnių tuviu tarpe. Kaipo tokią, lietttJuan Ši Kai. Pabėgėliai žinomi Niagara Falls. Šiomis dienomis las su smūtkelin
vis-gi turim Anglijos lietuviai ir šia programa: 1) gamtos reginiai,
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lės atliekamos.
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parvažiuoti
į
Chicagą.
kaipo atsižymėję Kynų veikėjai.

Sheboygan miestelis randasi
gražioje vietoje, Michigan ežero
pakraštyje. Ne gan vieta, bet ir
pats miestas gražus, kitaip sa
kant, tai žaliasis sodas. Lietuvių
jame randasi apie keturius šimtus
šeimynų, pavienių daugiaus. Lie
tuviai gražiame sutikime gyvena.
Turi gražių bažnyčią, tokią baž
nyčią tam lygiose parapijose ne
rastum. Dar kas, kad parapijos
tvarka yra geriausiame padėjime.
Via tai trusu sumaningo klebone,
kun. A. Balinsko ta tvarka yra
surėdyta.
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LIETUVIŲ MOKSLO DKEUOIJOS SUSIVAŽIAVIMAS.

monas Daukantas ir jo bendra- rie mažai gali ką pasakyti, ypa
rnečiai”.
“Viltis”, pasibaigus tingai mūsų kultūros dalykuose.
susirinkimams, sako, jog šiome- Europos tautos mus pradeda su
to susivažiavimą negalima vien prasti tik ačiū p. J. Gabrio ir
komplimentais apibūdinti.
Bet kitų. tautiečių pasidarbavimui.
mums matos, jog tokie susirin Būtų geistina, kad Amerikoje,
kimai, referatai daug prisideda kurioje šimtai tūkstančių lietuvių
prie Lietuvos kultūrinimo ir randasi apie mus taip-pat suteik
tų svetimtaučiams teisingą žinių.
pakėlimo civilizacijos.
Plati dirva prieš Amerikos in
teligentiją, tik darbininką reikia.

užklausimą apie

V. R. Delianį.

Šiandien tiep. 18 buvau Rutenų
katalikų vyskupo Sot Ortlnsky’o
kancelerijoj. Paties vyskupo nė
ra namie, dar nesugrįžo
iš
Rymo. Jo sekretorius,
kun.
B. Stezyuk man parodė mi
nėto vyskupo dokumento kopiją
po No. 130 iš 6 vasario 1913 me
tų, kuriame vyskupas Soter Ortynsky užgina V. R. Delianiui lai
kyti arba pildyti kame nors ir
kokias nors kunigiškas pareigas
delei stokos žinojimo Rutenų
Bažnyčios apeigų. Ir jei V. R.
Delianis, neišmokęs tų apeigų ir
neišlaikęs iš moralės ir dogmatiš
kos teologijos kvotimų prieš Jo
Excel. paskirtą komisiją pildy
tų kokias nors ir kur nors kuni
giškas pareigas, tai tuo pačiu
lieka suspenduotas. Toks yra
turinys to dokumento. O sulyg
Sekretoriaus kun. B. Stetzyuk
liūdyjimo V. R. Delianis lig šiai
dienai tų kvotimų nelaikė.

Vilniuje, birželio 24-27 dieno
mis buvo metinis L. M. Draugi
jos
susi važia v imas, kuriame
riuos sumedžiojo Amerikoje bedalyvavo šįmet mažiau žmonių,
AMERIKOS BABILIONAS.
neg būdavo kitais metais. Mat
susirinkimui pasitaikius Dievo
Laikraštis
“Independent”
DEL KUN. DBLIANIO.
Kūno aktovai daugelis kunigu ne straipsnyje “Šiandieninis Babilio“
Draugo” num. 28 tilpo kogalėjo atviži ra: i.
nas” paskelbia Youngstowno ge
Susirinki.ne priimti draugijon ležinių dalykų dirbtuvės perser- rėspondeneija iš Philadelphia,
Pa., kuri paliečia kun. Delianio
užsimokėjusieji šiais metais 71 na igėjmus vienuolia
kalbų, tarp ypatą. Del tos korespondencijas
rių. Jų tarpe 16 amerikiečių, ku- jų ir lietuviškoj. Žingeidumo
lankydamu Dr. J. Basanavičius delei paduodame lietuvišjį tek štai kokį gavome atsiliepimą, ku
rį talpiname raidė ir raidę.
ir M. Yčas. Draugijos sekreto stą taip, kaip jis tame laikrašty
f
713 Catherine Street
riaus J. Vileišio pranešimu, pasi je paduotas:
Philadelphia Pa.
rodo, kad L. M. D. komitetas,
DARBININKUS
L..?os 11, 191-1.
sekcijos ir atskiri asmens nema
VOUNUSTOSVN SMEET & TUBE COG uodo f i un ai leditajui “Draugo”
Vra tat labai svarbu, ydant kiakžai nuveikė. Paveikslau: komite
v
lanaa nueitu t nutau Pašėltos Li>
Tamsta — Jusu rėdomam laiktas turėjo 20 posėdžių, nusiuntė
Konbuty (Emargency Hospital) tuorašte
“Draugas” No 28, tilpo
Jaaa-pa sUteeMlaml, kad ir zatda bu
pasveikinimų ukrainių tautos mutu visi aau.
straipsnis kun. J. Zimblys. Kū
zejui dėl jo įsikūrimo, išrinko
Neklausantis to paliepimo bus laikluai ar aut visada pmaalytu nog rėme is usipuola, be tiesos ir saugarbės narį prof. Volterį daly
Čia pridėtas sekantis laiškas
darbo.
žines, ne ant mano ipatos, bet
vauti komitete rengiant IV tau
gerb. kun. J. J. Kaulakio:
Atsišaukimas, kai matote yra ant katalikiškos kunigistes.
tinį istorininkų susivažiavimų. neblogiausiai sustatytas, nors to
Šiandien mačiaus su antvyskuNusiųsta pasveikinimas vyskupui li nuo tobulumo. Lietuvos įvai Aš esu šventintas ant kun. piu Philadelphijos Preudergast,
Karevičiui, Peterburgo Sav. Or rus pramonininkai galėtų iš jo (Episkopos Presbyteros) per Ri tarp kitų reikalų užklausiau J j
gijai per jos 10 m. jubilėjų ir pasimokinti, kad tokiose vietose mo Katalikiška Viskupa Phila- Malonybės apie V. Delianį, kurs
Vilniaus “komisijai išleidinėti se kur yra nors ir mažuma lietuvių delphio, ant mano pašventinimo save vadina Rym.-Katalikų ku
buvo ir daugibe lietuviu.
nus lietuviškus aktus”, taip-pat turėtų būti įvairus paaiškinimai
Keletą mienesiu atgal sugrįžau nigu. Antvyskupis taip atsakė:
per jos jubilėjų. Draugija palai ir lietuvių kalba. Jei ne pa“aš jokio Delianio nešventinau,
ko santykius su 25 įvairiomis mo trijotizmo delei, tai nors dėl pa namo nuog missijos, nesmu nei ir jokio kunigo po viršminėta pa
pokoke cenzūra bažnytine ligi
kslo įstaigomis: universitetais, kėlimo savo biznio, pramonės.
šem
laikui Jaigu aš suteikeu Sa- varde nežinau, jokis Delianis ne
akademijomis ete. iš kurių gauna
Straipsnyje sakoma, kad lietu kramenta šliubo viena ar daugi turi mano arsidiecezijoj, jokio pa
jų leidžiamus raštus, užrašus, viška kalba priskaitoma senumu
be, tas nėra nusidėjimu mano, velijimo pildyti pareigų katalikiš
žurnalus ir tt. L. M. D. šiais me su indų-europėjiškomis kalbomis,
priešais kun. J. Zimblys. Bet jai ko kunigo, o jeigu koks Delianis
tais neišleido nei vieno rašto, bet artima rusiškai, bet tai senesnė
gu kun. J. Zimblys gale darodi- prisisavino tokias dvasiškas tei
kas metą vis gauna didesnį vi jos sesutė ir ne iš jos kilusi. Lie
ti kad aš neturėjau tiesos ta da ses yra melagis, šarlatanas ir susuomenės užsitikėjimą ir prijau tuvių Amerikoj esama 138,000.
ryti, ant to yra aukštesne valdže vadžiotojas žmonių
timą. Aukomis gauta nuo p. Un Žinoma tos žinios toli nepilnos
Kun. J. J. Kaulakis,
Katalikiškos Bažnyčios. Bet jai
tulienės 140 rb. konkursui para ir ne visai teisingos, bet tai ne
Kl. šv. Kazimiero par.
gu kun. J. Zimblys yra katalikiš
šyti veikalėlį iš higienos. A. a. reikia manyti, jog laikraščio
Tai-gi
jei
jis, Delianis, pildo
kų kunigu ir pažista savo įstati
kun. Kaupas užrašė 3000 rb. kun. tyčiomis daryta klaidos. Ne.
nius, tai kokia is tiesa ture ma kunigiškas pereigas Rutėnų apei
Urbanavičius padovanojo 100 egz. Amerikonų visuomenė lietuvius
ni užkabiti per laikraščius vešei, gose, tai tuo pačiu yra suspenduo
savo vertimą “Oliveris Tvvistas”, dar visai mažai tepažįsta ir apie
už tokius dalikus kure jam visai tas. O jei pildo pareigas sulyg
kun. Varnagiris — 500 egz. kny juos beveik nieko nežino. Nė
Rymo Katalikų Bažnyčios apei
neprigule.
gelės “Fabijola”, a. a. S. Kriau ra kam painformuoti. Mūsų in
Tokiu budu ir aš turiu tas pa- gų, tai tą daro pats iš savęs, ne
čiūnienė užrašė savo namus Ma teligentija
pasinėrusi
savo čes tiesas viešai pasiteisinti ir ti turėdamas jokio leidimo Rym.rijampolėje vertės į 2000 rb. ir kasdieniniuose
darbuose
ne kiu kad tas straipsnelis ras vietos Kat. Bažnyčios vyskupo, ir yra
dar 1000 rub. pinigais. Didžiau turi
laiko,
o
gal
nenori tame patim laikrašte, kure rado stačiai apgavikas ir žmonių su
sia pasipelnyta Amerikos lietuvių parašyti vieną kitą straipsnelį į
vieta apšmeiios kun. J. Zimblys. vedžiotojas. Jeigu męs su klebo
aukomis, nes Dr. J. Basanavičius rimtesnius laikraščius. Tokius
Sugodone
V. R. Delianis nu žmonių prieš V. R. Delianį,
ir M. Yčas surinko 23,779 dol., at straipsnelius be abejonėe laikraš
Episkopos Presbyteros. arba Dilionį, neperspėtume, tai
metus rinkikų išlaidas pasidaro čiai priimtų, nes jie nori apie
būtume panašūs piemenims, avių
22,333 dol. Išviso pinigų esama mus žinoti ir priversti ieškoti ži
Sun. J. Zimbli°.
nuo vilko neginantiems.
48,916 rb. 40 kap. Iš jų Tautos nių nuo paprastų darbininkų, ku
Atsakymas “Draugo” Red. į
namams 48,265 rb.
Komitetas daugiausiai laiko
sugaišino besirūpindamas savųjų SOCUALOGIJA IR KATALIKIŠKAS DOROS nesugyvena su tais, kurie tyčia' padaro procentinių
namų ingijimu. Buvo užtikti
MOKSLAS.
popierų nupuolimą, paskui jas išpirkę greitai
vieni tinkami namai, buvo kvie
(Užbaiga)
kainą pakelia išparduoda. Tat yra ta usura
čiamos komisijos juos ištirti, tik
Belgijos tiesdarybė po ilgam liberalizmo vieš vorax, kurią Leonas XIII paniekina iškalbingumu,
viskas nuėjo niekais, nes savinin patavimui buvo labai sunki darbininkams, todėl visu širdies karštumu ir visa savo popiežiško au
kas atsisakė juos parduoti.
atstovų Ilellepute’s ir Hanųuet'o projektas, apri- toriteto galybe.
Svarbiausias
komiteto
nu buojantis darbo ilgybę 11 valandų, priimtas 1899
17 birželio 1891 m. katalikas atstovas kuni
veiktas darbas, tai spaudos metais jau buvo didis žingsnis pirmyn. 1909 me gaikštis Lichtenstein’as Austrijos parlemente pa
paroda, kurią suruošė tara tyčia tais, 19 kovo (jei neklystų) Belgijos parlementas sakė karštą filipiką prieš kapitalizmą ir biržų
išrinktas komitetas ir besimoki užtvirtino savo katalikiškos ministerijos projektą, suktybes, bet jo žodžiai pasiliko be pasekmės, nes
nančioji jaunuomenė. Parodos darbo dienos ilgį apribuojantį 10 valandų. Jei katalikų skaičius parlementuose tebėra mažas.
surengimas šiek-tiek lėšavęs.
dalykai taip greitai ir toliaus eis geryn Belgijoje, Nedidelis skaičius negalėtų susyk pikto panaikinti,
Kun. Sabaliauskas pranešė, kad tai socijalistų svajonė apie 8 valandas už 20 me
nes biržos mažne galingesnės už parlementus. Jos
jis sutaisęs 635 meliodijas liaudės tų išsipildys.
moka netik procentinių popierų kainas mėtyti
dainoms ir prašęs jas išleisti Ru
Prieš užbaigsiant šitą skyrių apie soeijalogi- aukštyn ir žemyn su tikslu prikrauti piniguočių
sų Geografijos draugijom, tečiau nius dalykus katalikiškama tikėjimo moksle dar
kasas sunkiai sutaupintais smulkių savininkų gra
toji draugija radusi veikalą jai reikia keliais žodžiais paminėti taip vadinamą
šiais, bet tą padaro ir su prekėmis. Paskutinėje
netinkamu ir išleisti neapsiėmė.
anatokizmą. Tai buvo senovės paprotys Romos XIX amžiaus metų dešimtyje Europos biržos buvo
Mat reikia, kad dainos būsų ren
imperijoje, skolinant pinigus, imti vieną už šimtą pajunkusios varyti lioterijas javų kainomis. Žem
kamos fonografų, kad būtų ga
kas mėnesį palūkų ir į skolos raštą rašyti dau dirbiai neapsakomai daug kentė nuo to. Katali
liama atspausdinti minėtos drau
giaus negu kaltininkui duota.
Bažnyčia iš pačių kiškojo Friburgo universiteto profesorius p. G.
gijos lėšomis.
pradžių katalikams anatokizmą uždraudė. Kas Ruhland sumanė padaryti terptautinį informacijos
Naujan komitetan išrinkti se palūkus plėšė nuo brolio, o broliai buvo visi žmo
biurą javą užderėjimams sužinoti. Friburgo Kan
kantis asmens: Dr. J. Basanavi nės, tas negalėjo eiti prie Eucharistijos. Šventa
tonas davė pinigų pradžiai. Tam tikras teisės
čius, J. Vileišis, A. Bulota, Že jam Rašte aiškiai pasakyta: “Neskolįsi savo bro
projektas iškilo Vokietijos parlemente, visi centro
maitis, Smetona, Šlapelis ir Janu liui pinigus dėl palūkų”*). Šventųjų tėvų nuo
atstovai kaip vienas vyras davė balsus už projek
laitis. Redakcijos komisijon iš monė apie tatai buvo visų vienokia. Augustinas
tą, teisė priimta ir šiandien jau funkcijuonuoja
rinkti Basanavičius, Smetona, Bir ją išreiškia smarkiai, kaip papratęs “Dar šneka
Berlyne tas biūras, o žemdirbiai ištrūko biržoms
žiška, šlapelis ir Janulaitis.
palūkų ėmėjai, kad neturi iš ko gyventi. Tai ir iš nagų.
Susirinkimui pasibaigus susi
plėšikas sugriebtas angštumoje taip man sako, ir
Belgijos parlementas 1896 m. priiėmė senato
rinkusieji pasidalino į sekcijas,
vagis įsilaužęs ir sugriebtas prie svetimos sienos, riaus Lejeuneo projektą, suvaržantį Brukselės bir
— medikų, pedagogų ir teisinin
taip gieda ir paleistuvybės namų savininkas, pirk žą. Belgijoje daug liko darbo tame atžvilgyje
kų. Kiekviena sekcija svarstė
damas mergaites prostitucijai ir raganius, užvar- neatlikto, o kitur dar daugiau. Katalikai socisa vo reikalas atskirai. Medikai
dydamas ligas, kad pardavinėja savo nedorybę. jalogai beveik visi vienaip sako, kad kapitalizmo
nutarė leisti ir toliau moksliš
Kaip
tik imtume tuos darbus drausti, visi, kurie nuodėmės pagimdė socijalizmą.
Kas primetinėja
kąjį specijalį žurnalą “Medici
na ir Gamta”, pedagogų tarta iš to gyvena taip sakytų. Bet tat ir yra labiausiai katalikams kapitalizmo dvasios neturėjimą, tas.
si apie leidimą liaudės mokyk baustina, kad apsirinko sau nedorybę menu, kad tiesą sako. Kas kaltina mus už tatai, tas klysta.
nori iš jos gyventi ir maitinties, kad drįsta nuo
Leonas XIII rašo: “Seniaus korporacijos gin
lai skaitymo vadovėlio.
latai
žeisti
Tą,
Knris
visiems
maistą
sutvėrė**)
davo
žemųjų klesių žmones; pereitasis amžius
Susirinkimui besibaigiant Dr.
Krikščionijai
sustiprėjus
eieeorius
JutinijaXVIII — tas korporacijas panaikino, o į jų vietą
J. Basanavičius kreipėsi į visus,
nas
anatokizmą
uždraudė.
Paprastuosius
nuošim

nieko naujo nepastatė. Iš tiesdarybės ir iš viešųjų
o ypatingai į mokytojus folk
čius
numušė
ligi
6,
pirkliškuosius
paliko
8,
o
įstatų išnyko principų gerbimas ir tikėjimo jau
lorą rinkti ir dėti aukas Tau
jūreiviams apribavo 12. Jūreivių procentai pirm smai. Todėl pakrikę darbininkai, likę be užtartos namams.
Justinijano
būdavo visai neapribuoti, nes skolin ties, laikui bebėgant nei nematė, kaip pasijuto
Susirinkime perskaityta kele
tas svarbių referatų. Dr. J. tojai sakydavosi turį imti kuodidžiausius, dėlto priklausą vien tik nuo nuožmių darbdavių malo
Basanavičius — “Apie lietuvių kad jūrėse dingsta turtas ir kaltininko galėjimas nės, kaipo aukos pasileidusio pinigų gašlumo ir
nieku nevaldomos konkurencijos. Besotis nuo
spaudinius iki 1904 m.”, Ignas išsimokėti.
Bažnyčia
iki
šiai
dienai
neissitarė,
kad
palūkos
šimčių plėšimas (usura vorax) dar pridėjo ne
Jurkūnas — “Kristijonas Duo
geras
daiktas.
Teologai
išrado,
kad
pinigų
pri

laimių prie vargo. Bažnyčia daug kartų buvo
nelaitis”, P. Klimas, — “Kas
reikia žinoti prieš imant tvar gimtis dabar kitokia. Todėl Poenitencijarija liepia tą pasmerkusi, bet žmonės ant pelno smilus, pi
kyti javų prekybą Lietuvoje”, nekvaršinti sąžinės tiems, kurie ima nuošimčius nigų besočiai, nesiliovė tą patį darę naujais bū
Ruokis — “Paleontologijos pa neperaugančius teisėse parodytą normą. Tas Baž dais. Prie to viso prisidėjo darbo monopolijos, o
tyrimai apie gyvių išsivystymą nyčios tybėjiknas beabejo protingas mūsų pai prekybą susiėmė į savo rankas mažas didžtur
laiko bėgyje”, Leonas, — “Eko kuose, bet ar naudą turi visuomenės ekonomija čių skaičius. Nesuskaitomoms rankpelnių daugy
nomijos buitis Prūsų Lietuvos iš palūkų sistemos, tai dar ateitis parodys.
bėms jis uždėjo ant sprando beveik vergišką
Kol kas neabejotina, kad katalikystės dora jungą*).
lietuvio pagal Kristijono Duone
laičio raštų”, M. Biržiška —
*) Deut 23, 19.
’) N*m vetaribun artifienm coUegiin auperiora aaeculo
“Lietovoe visuomenė K. Duol&i**) Angustinug, Enamatio fu pualmiini 126, 6. M deletia, milloąue in eorum lecum ao/fecto ptaeaidio, eum
čio laikais”, A. Janulaitis — “Si S7, 16S2.
ipaa tnstttut* legeaąne publicae arbata raMgionem erulasent

Buvusia prezidentas Rooseveltas paskutiuius penkius metus
buvo iutekmiugo anglų savait
raščio “Outlook” redaktorium.
Gale birželio mėnesio nuo to
savo užsiėmimo jis atsisakė. Te
čiau jis žada tame savaitraštyje
sandarbininkauti. Atsirtraukimo
priežastį paduoda, kaipo neturė
jimą laiko, nes jam daugiau su
einantis Amerikos politikos ju
dėjimas.

siomis it kareivių eilėmis ramiai bį, na ir tas uždarbis menkutį
tūno. Toliaus už laukų, pušynas ne ką su juo ir nuveiksi...
šnara, kitam gale beržynas šla Ir žmonės čia kitoki, smilgat*
ma. Dažnai tame beržnyuėly at jo galvoje. Lietuvoje kur tik
jojęs su arkliuis ant nakties už neisi, visur linksma, malomi,
traukdavo su draugais dainelę, skamba garsūs juokai, surandu
kuri garsiai skambėjo iš jaunų visur vaisingumą, čionai koki tai
krūtinių. Arba va tas upelis, suniurę, šalti, linksmumą den
kur tykiai bėga prie alksnių krū gia koks tai piktis ar kitas ko*
melių, kiek malonių valandėlių jausmas.
suteikia jaunųjų širdelėms, kiek Tiesa turiu ir draugužių, bet
ten buvo kalbelių pasakyta, kiek ir jie keisti. Pradėk su jais kalten nedėldieniais pribėgiota, pri- bėti apie savo kraštą, apie ja
žaista jaunimo būrelyje.
gražybes, juokiasi iš brangimu
Pirmoji algų taryba Mas Bėga Pranelio galvoje brangūs krašto, purvas, mėšlas tai tavo tė
sachusetts valstijoj po ilgų tiri- vaizdeliai vienas paskui kito, vynėje. Čion Amerikoje norą
nėjimų išdavė savo raportą, ku mintys jo skrieja paskui juos, ponu gali būti, žiūrėk kokia*
riuo aiškinama, kad $813 savaitei nori juos visus sugauti, suturė drapanos puikios, kokios gražio*
arba $453 į metus yra alga iš ti, geriaus jiems prisižiūrėti.
mados čeverykai, auksinis laik
kurios mergaitė gali tik užsi
Ūžia mašinos... kurčiai nusi- rodukas, o ir kišenėje doleriai
laikyti. Tos algos jie ir reika šypsoja vaikinas, liūdnai šnibžda šlama,o ką turėtum Lietuvoje,
lauja merginoms dirbančioms lūpos: “Paikas buvau, sunku nieko, lauk, kol tėvas ar šeimyi
man buvo dirbti tarp tų laukelių, įlinkas išmes tau auksinuką. Ge
įvairiose dirbtuvėse.
sunkus man buvo vėjalio pūti rinus, draugai, susidėję parsis
mas, slėgė mane tėtušių palie neškime alaus. Ir taip visados.
pimai,
o dabar ar lengva prie
Clevelando ateivių biūras iš
Negera čia, negera, mintin*
leido ateiviams kelvedį, kuria tos mašinos, prie tų pragariškų vaikinas. Padėkim, kad ir švenUrzgia biaurybės, j tės sulauksi, nueini bažnyčion ir
me suteikiami įvairūs ateiviams staugimų.
biaurius
nasrus
rodo, pamėgink | toji nerami, viskas joje amerinaudingi nurodymai. Knyga iš
leista
astuoniuose
kalbose joms pakišti ranką, prarys, su | koniška mada apdengta. Pabuanglų, italų, vokiečių, veng mals... Krūptelėjo Pranelis. Už- Į vęs valandėlę sniuk laukan ir
rų,
lenkų, čekų,
rusų ir veizda eidamas pro šalį kas-žin kur tada dėties per visą dienelę.
žydų.
Apie lietuvių matyt nie ką piktai tarė. Nesuprato Pra Nueisi būdavo savo parapijos
kasnei neužsiminė.
Rodos lyg nelis jo žodžių, bet jautė, kad hažnvtkiemin, susitiksi su pa
jiems
jokiųinformacijų ir ne tai paliepimas greičiau-skubiau žįstamais, draugais, pasišneki su
reikia. Žinoma tylinčiam nie dirbti. Taip dirbti per dienas, berneliai, pasijuokauji su mergu
kas neduoda, o tylėti, kur rei savaites, metus, mąsto vaikinas, žėmis, ineini bažnyčion didelė
kia savo tiesų ieškoti juk mes dirbti vienuodą nubodų darbą, šviesi. Vargonai groja, choras
dirbti tarp smirdančių, dvokian gieda ir ant širdies pasidaro taip
pirmutiniai.
čių garų, kaip mašina prie maši gera, malonu... Inlips kunigėlis
nos nei ant valandėlės neatsi pamokslo sakyti, tai būtinai su
SUGRĮŽO.
traukiant. Sutraukti visas min griaudins, o čia tai vis kitaip.
tis, pajautimus į tą mašiną, ir Juda rankos Pranelio, kiša ma
(Vaizdelis)
liūdna
pasidarė Praneliui, sužibė šinos nasruosna šmotus geležies,
Ūžia mašinos, klega baisiai,
staugia pagiežos balsais... Nera jo jo akyse ašaros ir nubyrėjo per bet mintis toli už jurių-marelių.
mu Praneliui tarp to ūžimo, ne skruostus.
Atsimena jis dabar visas grožy
ramu nepratusiam dirbti tokio
“Kad būčiau žinojęs, nebūčiau: bes savo gimtinės, gailisi apleidęs
se aplinkybėse. Užsimąstęs jis, keliavęs iš mielos šalelės ieškoti brangią šalelę. Grįžti, grįžti prie
automatiškai judėdamas prie dar laimės į svetimą nežinomą šalį. senųjų, verda jo krutinėję, grįžti
bo apie savo gimtinį kiemelį, Ir kurgi toji laimė? Džiaugiaus greičiau. Padirbėti vieną-antrą
mirga jo akyse apleistos, panie atvykęs Amerikon pasieksiąs iš dieną ir su-die nelemtoji Ameri
kintos tėviškės dabar jam taip sipildymo savo svajonių. Tur ka. Bučiuotų jis, o būčiuotų Liet*
brangūs vaizdeliai. Koks ten tingu tapsiu. Pinigų užsidirbęs vėlės juodą žemelę, pirmiaus pa
smagumėlis! Plačios pievos pa ponaičiu grįšiu pas savuosius, bet niekintą, bet dabar neišpasaky
puoštos įvairių varsų gėlėmis, laikas bėga ir ką turiu, bemaž tai jam brangią. Dainuotų, gla
dailiai žaliojančios dirvos. Čion kad nieko. Ir dirbu rodosi, ne monėtų visus, priglaustų prie sa
banguoja neišmatuoti, neišakait- mėtau niekais pinigų, bet kaip vo širdies ir mėlynakę Marytę.
liuota galybė rugelių, ten ple nėra, taip nėra. Valgyti reikia, Laukia manęs mergelė, džiaugia
vėsuoja varpos avižų, miežių, su- Į pasirėdyti, laikraštuką vieną-ki- si Pranulis, akis užžiūrėjo ir
sipynę žirniai, kaišioja baltus, į tą užsirašyti, o kiek dar kitų smarkiai plaka jaunuolio širdužė.
rausvus žiedelius, bulbenojai tie-; visokių išlaidų. Suėda jos uždar Ką dabar veikia jo balandėlė.
nys praūžė su trenksmu pro tavo akis. TranK.
nys kartais paneria po žeme, kartais užvažiuoja
ant tokios statumos, kad nukrisk tu man žemyuį
tai ir kaulų nesurinktum. Štai įvažiavai į kiek-i
tiek platesnį klonį. Sumėlynavo kraštas danganat,
Tu godžiai meti akį pro langą, kad jiji pasislėptu
besigėrėdama gamtos reginiu. Bet, Dievuliau tol
mano, dargi šiurpu pažiūrėti! Apačioje pi a čiaj
išsiliejęs teka tiršto juodo purvino vandenio upelis^
toliau surioglinti juodos mainų išmatų kalvos, s)
dar toliau pasikūprinę kalnai, apaugę krūmais, mu
šiurusiais aržuolapalaikiais, kreivais klevai ie
sukumpusiomis eglėmis. Šitaip menkai suželia tikį
Mažai apšviestose šalyse, tarp kitų ir Lietu japono barzda! Štai vėl žviegdamas ir bildėdamaa
voje, gali būti žmonių tikinčių, kad katalikų Baž prašvilpė pro tavo akis priekių traukinys, ir vtiį
nyčia visuomet pataikaujanti didžturčiams. Iš tave nugązdino. Akyse viskas ima marguliuotu
suminėtų čionai keletos, atsitikimų matome, kaip j galvoje sukties ir užsimerkęs nė nematai, kaių,
ta Bažnyčia rūpinasi gydyti visuomenės ligas, traukinys pasikrupčiodamas lekia pro mažas stodažniausiai užtardama varguolius. Didžturčiai, teles, miestelius, dirbtuves. Tu tik girdėte gir*
blogai vartojantieji savo kapitalus nevaikščioja di, kaip šalyje kas-žinkas sudunda, subilda, so*
bažnyčion, nes nepakenčia klausyti Evangelijos skambina, švilptehėja. Tu tik junti, kaip tava
apie didžturtį ir Lozorių, nei keturių nuodėmių pasiutęs arklys-traukinys pasispardydamas eina sa
šaukiančių iš dangaus atmonijimą. Tiesa, nepa vėju lenktynių.
Ir patys amerikonai, turbūt, nemėgsta žiūrėti
kenčia Bažnyčioje nei revoliucijoniškieji prole
tarai, nes girdi prisakymą negeisti svetimo daigto, pro langą, nes amžinai įknibę į laikraštį Aš daa
neužmušti. Bažnyčiai rūpi, kad visi žmonės bū nepaskaitau angliškų raštų, tai atsidėjęs tėmija
tų broliai ir broliškai tarpe savęs apsieitų. Žmo bendrakeleivių fizijognomijas. Drabužių nėra ka
nių brolybė nuosekliai vedama gyveniman, o ne dairyties: visi keleiviai maž daug vienaip pasi*
veidmainingai rašoma ant triobų ir vėliavų, ge rėdę, tarsi iš kokios mašinos iškritę. Čia labai
silpnai apsireiškia individuališkos (y pat ingosJĮ
riau už kitus vaistus gydo visuomenės ligas.
asmens žymės. Veidąi-gi, nors visų skusti, be|
galima pamatyti indomių tipų1: juk tai viso pasais*
VAGONE.
lio
tautų mišinys.
|
Kažin kad taip užmigdžius kokį senį žemaitį
Sėdi
štai
jaunas
šviesiaplaukis
“
švilpukas^
kur nuo Telšių, nemačiusį savo amžyje geležin
kelio, ir pabudinus jį Amerikos expresse! Kas-žin kojas ant kitos kėdės užrietęs, skriblių ant po*
ar nepamislytų mūsų dėdė, kad velnias pasigriebė kaušio užsismaukęs ir šaudo akimis šę ir kp.
Tai greičiausia lenkutis, amatninkas, ar šiai®,
jojo dūšią ir nešasi į peklą U.
lengvesnio
užsiėmimo mėgėjas.
Žmogus, bekeliaudamas į Ameriką, pamaži ap
Šalę
jo
tūno kažikoks senyvas, tarsi vakaryEi
sipranta su visokiais įspūdžiais. Man, sakysime,
teko pamatyti keletą didžiųjų Europos ir Ameri ščios dienos pasigedęs žmogelis. Veido būta kn*
kos miestų su jų pragarišku judėjimu. Tečiau ir daisia pilnesnio, dabar apibliuškęa, pilkas. Sn*
aš dar nepripratau važiuoti Amerikos greitaisiais kytum, kad tai saliūninnakas, bet susimąstę, išnaintraukiniais. Ypač nebėgstu važiuoti per Pennsylva tingus akys kalba, kad tai koks nusigyvenęn mai*
nijos kietųjų anglių kalnus. Traukinys vingiuoja ir steris, ar biznierius. Ant galo ką gali žinoti!
blaškosi , kaip pašėlęs. Kartais manai, kad jau, gal tai koks valdininkas, ar šeimyniškai neįeinami
jau virsta. Prieš pat tavo akis šmėkčioja uolos, gas turtuolis. Reikia didelio žmonių ir gyvenam
būdelės, telegrafo stiebai. Štai visas krūptelėjai žinovo, kad skaityti iš žmogans veido jo būdą. |
Traukinys staptelėjo. Į vagoną inėjo kumpai
ir atsišliejai nuo lango: tai kitas sutiktas traukinosis garbiniuotas juodakis. Gal tai italas, a*
Permaža aky**
šen-e m factum eat ut opiflees inhumanitati dominorum prancūzas? Bet ne, tai žydelis.
effrenutaeque competitorum eupiditati soliterio* atque linksmumo, o perdaug gudrumo ir puikybės, žvel
indefensos tempus tradiderit. Malum auait aaura voras, gia į žmogų jisai ne paviršutiniškai, bet stačiai |
quae non aemel Eecleeiae indicio damnata, tamen ab akis, tarsi norėdamas atspėti tavo mintį ir išangatuį
nomiaibua avidia et ąuastuoaia per aliam spėriam exerpasmerkti ją, kaipo tuščiaą, niekingą, štai pa
cetur eodem: huc aeeedunt et cosductio oparam et irtum
omnium commereia fere in paueorum redacta poteata- žvelgė ir man į akis. Aš pasirengęs šaltai, aštriai
tem, tta ot opuleatt ae praedtvitea perpauci prope servile sutikti jo žvilgsnį. Tas jam nepatinka, truputi
iagurn taftaitae pioletariemm maMidiai tmpoeoeriat ”. susiraukia ir išpučia lūpas, o viens sau mano: —■
Bari klika Baauaa Novarum, 15 gegu!. 1SSI m. tiūr. 8. Dai
gojus nori būti gudrus, bet ką jo gudrybė prisl
N. Leonia Papae XIII allocutiaaes, apiatalae, eanatitueionea, aliaąue acta praecipua. Vol. IV. Deeclee. 1894 p. mano! Atsisėda prieš pat mane. Tai tikrai Judo®
sūnus. Aigipto cibulių kvapsnies, berods neimi
Nors katalikai socijalogai nevisuose kapitaliz
mo klausimuose turi vienodą nuomonę, bet visų
pažvalgos trypusios į tą pusę, kad kapitalas
susivienytų su darbu. Abudu juodu yra produk
cijos veiksniu, tai-gi pridera jiedviem sueiti į
vienas rankas. Kaikurie kunigai aiškiai tą skel
bia. Yra ir vyskupų, išreiškusių tokias mintis
ganytojų laiškais. Yra bandyta ir darbininkus
prileisti dalyvauti fabriko pelne. Bet dar būtų
peranksti ką nors viršaus sakyti katalikystės var
du, kad kapitalas yra nedoras, o blogas jo var
tojimas.

Liepos (July) 23, 1914.
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1913 m. l&ike seimo Są-gos likosi išsiųsta 180 egzempl. Nors čiaus $3.00 ir Jankausko $4.00, protokolas, kaipo svairbus Sei
Meldė jinai: "Praneli, nevažiuok, sos katalikiškos draugijos po vie DŪKTA TAI VIS NE VISTA.
Sykį
Kuprių
Stirnius
atsilankė
kasoje buvo
$181.77 pasekmės atsišaukimo nelabai Viso $11.00, kuriuos ir perda mo dokumentas turėtų būti per
pražūsi, prarys tavę aukso šalis. ną, nors ir nebūtų įnešusios savo
Gyvensime čio laimingi, užteks metinės duoklės (centą nuo na paa savo žentą Agurkiškės Joną Piniginis stovis: Laike
pasta vaisingos, nes tiktai keletas as vė kasininkui A. Radzevičių''. Bet rašytas į knygą. J. Stulgaitis,
viao’’. Griaudžiai verkė, pasigai- rio) į Federacijos kasą. Atsto Peleką, viešnagėm Pelekas nebu rųjų metų įplaukė:
menų atsirado prijaučiančių, ku Centr. Sekretorius paaiškino, vienas iš buvusiojo seimo raš
lo jam jos ašarų, norėjo mesti sa vų mandatai turi būti su vietinio vo žmogus turtingas, vos turėjo 1, Narių mokesties
75.50 rie suaukojo $22.00, bet iš da kad kaip viršui minėjo savo at tininkų, sako, kad A. Gudaitis
pagiryje samanoms apipytą ba 2, Aukų knygynui
vo užmanymą, bet atsiminus ant klebono parašu.
22.00 lies Valdyba parodė savo veik skaitoje, kad statistikos blan tai padaręs visai jam nežinant.;
draugų, kuriems gyrėsi grįšiąs ii 4) Galop, Centro Valdyba iš kūžėlę, kelis šnurus džiovintų
lumą ir gerus norus.
kos su aplikacijomis buvo iš- ir be jokio atlyginimo jis apsiima
Amerikos piniguočių, ant pajuo reiškė didžiausį pageidavimą, kad baravykų, dvi visti, gaidį, pačią
$279.27
prigulintiems, tą protokolą perrašyti į protoko
3. Sulyg nusprendimo Centro siųstis netiktai
kimų nedavė valios jausmams ir visos katalikiškos draugijos lig ir du vaikučiu.
Bėgyje metų išduota
175.45 Valdybos nuo 29 liepos 1913 m. I Są-gos nariams, bet ir tokiems lų knygas.
Kaikurie delegatai
Pelekas sulaukęs savo uošvio
išvažiavo.
Kongreso pasistengtų prisiųsti
6ako,
jog
protokolas
peraštrioj
ljkosį prirengti Są-gos įstatai vargonininkams, kurie šiandien
Ūžia, klega mašinos. Ūžia Pra Federacijos kasininkui paskutinio svečiuoana, stengėsi priimti išpaSą-gos kasoje lieka
$104.82 (konstitucija), kurie po priėmi- užima gana geras vietas, išda- formoj sustatytas ir turėtų bū
nelio galvoje. Nuvargo nuo dar Kongreso Pittsburg, Pa. paskir skutinios, ir tuojaus pirmą die Narių mokesnis:
mo Chicagos Varg. kuopos, ta- lies dar Per protekciją Sąjungie- ti pertaisytas. Nutarta, proto
bo. Mintys galvoje verpetais su tą mokesnį: centą nuo nario, ir ną uošviui pamylėti, pamuše viš
J. Grajausko $3.00, K. Sabo- P°. atsI'austi “Draugo” redak- c.'ų, o nepriguli į Sąjungą. Ga kolą perrašant jį sušvelnyti, ap
kasi. Nekantriai pradėjo dirb tokiu būdu taptų faktiškai Fe tą.
nio 4.00 J. Sokelino 2.25, B. Žiskaičiuje 300 egz. ir iš- vęs nuo tokių aplikacijas, Cent. leidžiant ar pakeičiant panašius
ti. Skubiai pradėjo braukti ma deracijos nariais.
Uuošviui gerai patiko pas žen
išsireiškimus: "kūjis”, "špitolkaus 1.00, J. Mickaus. 3.00 Vis- siuntinėti visiems Są-gos na Sekr. pareikalavo prisirašymo į
šinos nasruose geležis, ir... pasi
tą,
nes
jis
mėgo
vištieną,
taigi
ninkas
”, "apšmeižė”, "vaikiški
Kun. A. Jurgutis.
mano 3.00, Norkaus 1.75+3.00, riams, redakcijoms ir kai-ku- Są-gą ir prisiuntimo paskirtos sumanymai” ir k. ir visokias
girdo tarp ūžimo mašinų širdį
nei
nesiskubino
namon.
Federacijos rast.
riems kitiems asmenims. Pirm iš mokesnies. Bet nei vienas iš jų
veriantis šauksmas: Jėzau!... ir
Praėjo viena diena, ir antra, B. Zikaus 1.25, A. Gudaičio 3.25,
bereikalingas pasakas. Taipogi
vėl tylu. Mašinos suūžė smarkiau,
Pr. Grajausko 3,25, A. Radzevi- siuntinėjimo įstatų, tilpo organe, daugiau neatsiliepė. Ant kiek pataisyti, kad kun. Prapuolenis
nėr
kuo
uošvį
priimti,
nors
PcleNAUJAS IŠRADIMAS.
C. Sekr. iš pašalies girdėjo, tai
kvatojasi, sale mašinos guli pa
kui ir labai buvo gaila, pamuše čižus 3,25. J. Stulgaičio 3.00, sekretoriaus pranešimas apie pa vienam brolis nedaleidžiąs, an gyvena ne Vatikane, bet Ry
plūdęs kraujuose Pranelis, nu Rugienių Petrukas kartą su
Hiaučuno 2.00. Karbowski, 3.00, aukavusius Są-gos knygynui ir
me.
paskutinę vištą.
grįžęs
iš
mokyklos,
sumanė
bū

balęs veidas pervertas skausmais.
A. Kvedero 5.00, iš Chicagos kuo apie tai, kad greitu laiku bus tras — be Są-gos galįs apsieiti.
Uuqšvis
matydamas,
kad
jį
Nutarta ir ant toliaus užsi
Apie kitus ir nesiteiravo.
pagaminti įstatai.
Trusiasi šaly jo keletas vyručių, dą, kaip galėtų iš tėvo kelis cen
pos
2.00+28.50.
Viso
labo
$75.00.
mokėti į American Federation of
žentas myli, ir vištiena maitina,
A. J. Gudaitis,
priėjo keletas darbininkų, pavei tus lengviau išvylioti sau saldai
4. Pradžioje šių metų, buvo
Aukos knygynui;
visai
nesiskubino
namo.
Praėjo
A. L. V. S. Sekr. Catholic Societies”.
niams. Priėjęs prie tėvo, rody
zėti nelaimingą auką.
pagamintos
statistikos
blankos
Nuo
kun.
M.
Pankausko
$5.00.
M. Toluba įneša sumanymą,
"Ranką nabagui nupiovė, visą damas piešuką ir sako: — Tė savaitė, o uošvis nei ne prisimena kun. P. Saurusaieio 10.00, kun. ir aplikacijos, kurios prie atsi
kad įstojimas į ketvirtąjį sky
nutraukė piktoji” , gailestauja ti, ką man duosi, jei aš tau paro apie namus.
T. Jakaičio 2.00, kun. P. Jakščio šaukimo Centro Sekretoriaus bu
rių būtų prailgintas bent ligi
Būt
kaip
buvo,
Pelekui
pritru

vienas.
dysiu naują išradimą. Tėvas savo
išsiųstos
visiems S-gos nariams
.
5.00
Viso
labo
$22.00.
45
metų amžiaus, vietoj 40 m.
"Jaunas, karštas neapsižiūrė ko: — Gerai vaikeli, už gerą iš ko kantrybės, ir pasiryžo prašy
ir neprigulintiems į ją. Kadan
į
Išduota
:
kaip dabar. Sumanymas lieka pa
jo”, priduria kitas.
radimą, žmonės paima didelius ti uošvio, kad jau apleistų jų na | 1. "Draugo” red. už apskel gi tos statistiškos žinios grįžo į
remtas ir atidėtas apsvarstyti
“Nebepirmą sykį jau tas pasi pinigus, na, o kaip mudu tarpu mus, kad nėra kuo maitytiea,
Centrą
silpnu
žingsniu, todėl C.
drauge su įnešimais.
PROTOKOLAS.
bimą
$2.50,
2.
Išleidimas
"Skamtaiko”, liūdnai linguoja galva, savęs, tai duosiu tau kvoterį (25 nes paskutines vištas išmušė.
Cekr.
per
“
Draugą
”
No.
15
at

Gauta telegrama su pasveikini
29-to Susivienijimo Lietuvių RyUošvis sutiko rytoj jau vykti bančių stygų” ir ‘‘Gamta grapagyvenęs darbininkas, ‘ ‘ daug centus).
sišaukė
į
visus
Są-gos
narius,
mu
nuo kun. J. šeštoko iš New
mo-Kaitalikų
Amerikoje
Seimo.
pas kitą žentą, ir prašė, kad ry- ži $115.00, 3. Sekr. iškaščiai iki
aukų prarijo nelabosios.. ”
— Gerai: atsakė Petrukas. Na,
kviesdamas
prie
greitesnio
grą

Yorko,
ir "Draugo” redakcijos
5 rugp. 13 m. ir lėšos kelionės
Laikyto 2, 3 ir 4 d. Birželio,
Neša Pranelį iš dirbtuvės. Be tai štai ir pradėsiu rodyti savo toj jį anksti prikeltų.
žinimo
tų
blankų
ir
geresnio
pil

ir administracijos iš Chicago..
Rytą, vos sugiedojo pirmi gai- i valdybos suvaž. $9.24, 4. Ke1914 m., Waterburyje, Conn.
jausmų jis ilsisi ant žmonių ran išradimą; — Ir rodydama pie
dymo
Są-gos
įstatų.
Tas
straipkų, tik rodosi lūpos jo nori pa Auką (alavslp sako: — Žiūrėk džiai, Pelekas nuėjęs kur gulė- i lionės lėšos kasin. ir knyga $4.75,
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ANTRA DIENA.
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reitų metų Susiv. kuopoms išda
šiek-tiek
grįžo
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lyta 447 įvairaus turinio kny
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išiųstų
blankų.
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Priėmimas naujų delegatų.
5. 14 gegužio No. 20 "Draugo”
Kar—s.
laikas kelti, nes gaidys jau su-l aplik. $8.00, 8. Sekr išdavimai
A. knygyno. Knygius kun. S.
saip kaip tik tėtis pareikalautų.
Skaitomos pasveikinimo tele
išvien
su
Są-gos
pirmininku,
til

giedojo. _
iki 1 kovo, 1914 $0.36. Viso laStruckus pataria dapildyti kny gramos nuo kun. A. Skrypko ir
— Eik, jau eik vaikeli, kaipgi
po paraginimas apie šįmetinį
— Gerai, — atsakė uošvis, — bo $175.45
gyną naujais leidiniais, nes pir
su tuo vienu, taip daug parašysi
Kiti veikimai: 1, 10 rugpiūčio, Vargonin. Seimą AVaterbury, mieji jau baigiasi arba visai iš A. Šliko iš Chicago, III. taipogi
bet dar šiandien nevyksiu, nes
PROTOKOLAS AM. LIET. KAT. — paklausė tėvas.
laiškas "Moksleivio” redakto
1913 m. kad atkreipus geresnę kuris turėjo prasidėti 2 birže sibaigę.
FEDERACIJOS CENTRO VAL
— Bet iš tikro. — atsakė vai kasgi gaidį suvalgys.
riaus
Petro Lapelio.
lio. Vėliau-gi pasiųsta į S. L. A.
DYBOS SUSIRINKIMO,
Paskutinis iš Centro valdybos
kas, — kaip tik norėsi taip para Pelekas pasijuto apsigavęs, kad domą vargonininkų, prigulinčių Seimą meldimas apie paaukaviGauta telegrama 101 kp. sekre
prisipažino uošviui, kad dar tu į Są-gą ir neprigulinčių, likosi
LIEPOS 7 D. 1914 M.
išdavė savo raportą pirmininko toriaus Ay. Lemonto, iš Chica
šysiu, o tik su juo vienu. —
raą vargonin. reikalams.
pagelbininkas.
PrrTSBUG’E PA.
— Na, te kvoterį, rašyk, pažiū ri gaidį, bet nebuvo ką daryt, pagamintas narių surašąs ir iš
go, sujudina ligi šiol ramiai be
Prie
užbaigimo
savo
atskaitos,
siuntinėtas
kaikuriems
Są-gos
na

nes
uošvis
iš
Peleko
namų
nei
Raportas visų centro valdybos sidarbavusius delegatus. Tele
Paskirtą dieną suvažiavo Pitts- rėsiu. —
skaitau už reikalą pridurt, kad narių priimama ir visų delegatų
hurgan, be kun. F. B. Serafino,
Tėvas buvo labai patenkintas, nesikrutino, jausdamas dar gaidį riams ir neprigulintiems. Taip
gramoje sakoma, kad A. Lemen
visi Centro Valdybos nariai. Nu matydamas jauną sūnų, nauju iš ant pantos, sakydamas: — Aš aut gi ir į Lietuvos Varg. draugijos bėgyje metų, vargoninnkų reika atsistojimu padėkojama jiems už tas nepasirašęs ant S. Pileeko
le buvo išsiųsta suviršum 400 lai pasidarbavimą.
tavęs nerūgojau, kad tu pasku valdybą.
tarta :
mandato. Delegatai tuo gyvai
radėju.
2. rugsėjo m. 1913 m. kilo su škų čionai Amerikoj ir apie 30
1) Šių metų Kongresą sušaukti
užsiinteresuoja ir ima balsus kal
Petrukas įsidėjęs kvoterį į ki tinę mano dukterę su karve pa
Sesija
3-čia.
manymas įsteigt muzikos veika laiškų į Lietuvą. Kad į šiomeTugsėjo mėnesio 22, 23 ir 24 d.
šenių, pradėjo rašyti žodžiais: «ogos išvedei.
Skaitomas pereiti) metų seimo bėti už ir prieš tą reikalą. Vie
J. V. Kovas.
lų. Tuo tikslu, su žinia visos tinį varg. seimą, nežiūrint į pa protokolas. Patempiama, kad ni užmeta parašo falsifikaciją,
22 Referatus tvarkyti pavesti; žalias, raudonas, geltonas, ir tt.,
valdybos likosi atspaustas ir iš sistengimą bei norą, jokių būdu protokolas neperrašyta į proto kiti sako nereikią perdaug pasi
Kongreso Referatų komisijai: parašęs padavė tėvui, — skaityk
siuntinėtas atsišaukimas, kvie negalėjau pribūti, tam buvo kliū kolų knygą, kaip turėtų būti, tikėti telegrama, kuri gali bū
Rev. F. Kemėšis, 717 W. 18th tėti, ar netaip parašiau, kaip sa
A. L. VARG. S. REIKALAI.
čiantis prie aukų knygynui. Tas tis silpnumas sveikatos, tolima bet iškirptas iš laikraščio ir pri ti kaž-keno pasiųsta, ir būk pa
St., Chicago, III.
kiau. Tėvas truputį susisarmaCentro Sekretoriaus A. Gudai- atsišaukimas buvo išsiųstas visai kelionė ir naminiai reikalai.
3) Nutarta, kad kiekviena pa- tino, kad jį jaunas sūnus ap
lipytas prie knygos lapų. S. Pi- rašai ant abiejų mandatų esą
Pas
Cen.
Sekr.
radosi
neper

Amerikos
lietuvių
dvasiškijai,
re

rapija nors ir mažiausia, turi gavo. Bet toks dalykas matyti i gio Paduotas raportas Valdybos
leckas pataria užtai duoti papei vienodi., Kun. Kemėšis nenorė
duotos į kasą narių mokesnis.
dakcijoms
lietuviškų
laikraščių
susivažiavime
22
d.
birželio,
1914
kimą buvusio seimo sekreto damas būti po falsifikacijos še
teise siųsti j Kongresą, kaip ir, į- išmokti visados kvoterio ver
ir kitiems. Iš viso atsišaukimų J. V. Kovo $4.00, J. Mikutavi- riams. Delegatai reikalauja, kad šėliu, sugrąžina delegato ženkle
J. V. Kovu. m. Philadelphia, Pa.
"kitatis metais, tris atstovus, o vi- j tas.
lį. Tą patį padaro ir S. Pileekas.
Pabaigus kalbas einama prie
Antanu. Judu abudu toki, tik vienas su kitu
nodžių, bet jojo sprandas, matyt, nemazgotas nuo
Stepas,
jums parodysiu vieną pavyzdį: (Tėvas išeina, balsavimo. Padudama balsavi
pykties ir pešties, pagąliaus mušties.
kelių savaičių, o apykaklaitė gerokai apteršta. GeAntanas,
ir tuojaus grjžta, atsinešdamas keletą, (saują) mui, ar S. Pilecką palikti dele
Stepu. Ir tu toks jau. Kas pešties, ar mušties, ar
čefto žmogui nėra kada rūpintis tokiais nieknie Gurbo sūnūs.
karklinių rykščių. Vaikai nusigąsta, prade gatu, ar prašalinti. 32 delegatai
kiais. Jis išsitraukia plouštą laiškų ir ima skaityti.
ne Antanas pirmutinis.
(Vieta. Gurbo ūkiška grinčia).
da verkti, šen, ten kavoties). Nebijokit, šį balsuoja, kad prašalinti, 27 —
Miku. Kas aną dieną Van de niaus vaiką sukru
Štai atžingsniuoja kunigas. Kiekvienas jį
sykį neplaksiu, noriu tik jus pavyzdžiu apmo kad palikti; kiti 16 delegatų at
SCENA
1-ma.
vino, ar ne Antans?...
lengvai pažįs iš atbulos apykaklaitės. Keleiviai
kyti. Štai, vaikeliai, imkite pamėgįti, kuris sisako dalyvauti balsavime, nes
palydi jį akimis ligi jam atsisėsiant. Retas kuris Mikas. Kas-gi bus Stepai su tavimi, kad tu ant Stepu. Kas aną vakarą Raudoniaus langus iš
iš jūsų šitą pundelį rykščių sykiu perlaušite, dalykas dar neištirtas ir nežiną
manęs
visaip
išmislioji,
ir
šlovę
man
plėši;
už kurią pusę savo balsą duoti.
daužė,
ar
ne
Antanas?..
nešnabžtelia savo kaimynui: — kunigas! kutas
tas būsite mano pažymėtas kaipo tvirtuolis.
i
visiems
pasakoji,
kad
aš
einu
į
svetimus
so

Miku. Kas Maurutienės agurkus nuskynė, ar ne Mikas. (imdamas rykštes laužti). A, tėti, ant Tuomi viskas užsibaigia ir S.
prilipina dar kokį sūrų žodelį.
dus, ir raškau obuolius.
Antanas?...,
{straksėjo štai, kaip ožka, jaunutė mergina. Stepas. O kam tu ant manęs visaip kalbi; ir tu
juoko mus laikai, ką čia yra neperlaužti tokį Pilecką prašalinama iš delegatų
skaičiaus.
Stepu. Kas Stikliaus sūrį nudurė ar ne Antanas?...
pundelį šakučių.
Visi sužiuro. Čia tikrai yra ko pasižiūrėti. Tik
priplepėjai, kad aš Vėdaro žirnių ankštis nu Miku. Kas pieną nuo lentynos išgėrė ar ne An
Galutinai tą dalyką ištirti pa
ne jos veido, nes amerikietės tirštai "nusipentiTėvas. Gerai, vaikeli pamėgink. (Mikas laužo
skyniau, kad Benykščio langą ismušiau, ir
vesta
Centro Valdybai.
tanas?...
nusios” visos išrodo vienaip, bet drabužių, {su
šiaip ir taip, negali). Matai sūnau, turi silp
dar kitokių nesuomonių išradai.
Skaitoma pasveikinimo tele
Antanas, (supykęs) Tylėkite!... Nes abudu gau
ną jiegą. Na imkite kitas.
vyniojusi į keletą plonučių drobių, dresėmis, va Mikas. Aš, tik kas teisybė, tą ir sakiau.
gramos
J. Karaliaus iš Baltimosite...
Pirma
judu
išsiriejot,
o
dabar
ant
ma

dinamų, kaip tas Evangelijos numirėlis Lozorius, Stepas. Teisybė... Kas patvirtįs tavo teisybę?... Kaip
Stepas, (imdamas rykštes). Ir čia ką ncparlaušti;
re,
Md.,
Amerikos Liet. R. K.
nęs pradėjote... Aš nesiduosiu visaip savę
rodosi, štai, štai įsipainios į savo pasamonus ir
ne tokius daiktus žmogus padarai, o čia šy- Moksleivių valdybos iš Roehesbematant, tai ir gausi per terlą!
niekinti!
pargrius. Bet ne! bereikalinga baimė. Ji laimin Mikas. Tu greičiau gausi nuo manęs, jei tik nepa
pulius, tai nėr nei ką. (laužo, negali perlauž ter, N. Y., Petro Kamantausko ir
Stepu. Tai ką tu padarysi?... Juk tavę niekas ne
gai pasiekė sėdynę. Keleiviai vis dar į ją akis pa
ti).
liausi visiems zaunijęs, kad aš svetimus obuo
kun. E. Grikio iš New Ilaven,
sibijo.
statę. Šviesaplaukis vaikinas įsistebėjo į jos
Tėvas. Matai sūnau ir tu negalėjai. Na gi tu An Conn.
lius raiškau. Ar tu matei, kad gali sakyti?... Antanu. Burbulą uždėsiu!
"dresę” turbūt tam, kad žinotų kokią "dresę”
tanai.
Žinai, kad žmogų apkalbėti yra nusidėjimu.
Komisijos tautiškos vėliava*
nupirkti savo nuotakai. Žydelis tėmija merginos Stepas. Pats tikrasis bijo nusidėjimo, o burną tur Miku. Tavo pirma iššoks burbulas.
Antanas. Tur būt jos yra užburtos, kad aš jų ne- parūpinimui raportas: Kadangi
Antanu.. Tylėk!
parėdus turbūt tam, kad žinojus kokie dabar ma
perlauščiau Tėtis mus lyg mažus kūdikėlius dar galutinai nesutarta, kokia
palaidą kaip daržinės duris. O kas tau buvo
Stepu. Ir tu tylėk.
doje, kokių partraukti į savo krautuvę. Kunigas
bovina (laužo, negali).
plepėti kad aš Vėdaro žirnius nuskyniau, ar tu
turi būti lietuvių tautiška vėlia
Antanu. Ko tu niekus šneki?
irgi dėpčioja viena akia turbūt tam, kad žinojus
matei, ar gali sakyti kad teisybė?... Aš tau tuoj
Tėvas.
Taip,
vaikeli,
ir tu negalėjei; reiškia, jūsų va ir kadangi pereito seimo pa
Stepu. O kas tau galvoj.
kaip per pamokslą išjuokti ir pabarti merginas už
numurzinsiu terlą!...
pavienių jiega labai silpnutė. Žiūrėkit į ma skirtų $100 nepakanka geros vė
Antanu.
Tylėk, nes jau duosiu!
jų prašmatnius parėdalus.
Mikas. Visi žino, kad tu neteisingai ant manęs vi
nę, pabaigsiu jumis rodyti savo pavyzdį. (Tė liavos padirbinimui, tai komisiją
Stepu. Tu papratęs.
Sujudo traukinys ir mes vėl pyškame. Bet
saip priplepėjai, girdėjo ir Antanas;
vas paleidžia pundelį, Ir po vieną lengvai ryk nutarusi tą reikalą atidėti to
ūtai mergina atsistojo ir bando viena ranka pakel Stepas. Negeresnis nei Antanas. Judu abu toki... Miku. Kaip tik judu peštis, aš šauksiu tėvą.
štes laužo). Šis pavyzdia bus jums pamoki lesniam laikui. Seimas jų nu
Antanu. Saukk... O aš duosiu judviem! (šoka
ti langą. Tas, žinoma, jai nesiseka. Katino grei
Kaik du pažaboti visaip ant manęs tėvui skun
nimui Jei jūs laikysitės vienybės, sutikime tarimą priima.
mušti).
tumu prišoko šviesaplaukis pagelbėti. Mergina
džia ta.
Kaslink su t aisymo ir pasiun
jei jūs nesutiksite tarpu savęs, be viens kiMiku.
(šaukia)
Tėti,
tėti,
aikšią,
jau
pešasi.
dėkoja jam plačių husišypsojimu.
Tai pro Mikas. Kad tu to vertas.
broliškos meilės, niekas jūsų nepergalės, bet timo Šv. Tėvui peticijos apie Vil
Tėti, ai tėti! (Miku bėga prie durų rėkdemu).
ga jai sužaibuoti porą sykių akutėmis ir pasiro Stepas, (užpikęs). Vertas?!... Nustok ambrijęs!...
jei jūs nesutiksite tarpu savęs, be viens ki niau* lietuvių persekiojimą, pe
dyti, kad turi sveikus dantis. Vaikinas visai ap- Mikas. Na gi, na-gi, pamėgink, tai ir apsiašarosi
to neilgai galėsite tverti; taip, kaip rykštes reito seimo parinkto, komisija
SCENA III-čia.
kvaista iš to džiaugsmo, prideda ranką prie šir
kai zuikys.
lengva po vieną sulaužyti, taip ir jūs po vieną nenuveikusi nieko. Taip buvę
Tėvu. (įeina. Vaikai apstoja pešties). Vaikai, la
dies ir
smagiai linktelėja.
Mergina svei- Stepas. Sakau, tylėk!...
likę, ir maža nelaimė lengvai įveik*. Pris to todėl, kad, komisijos nuomoM,
bai man nemalonu, kad aš jus dažnai girdžiu
dus dar porą "žaibų” ir suaiaiubavus, kaip kark Mikas. Ir tu užsidaryk žioplę.. Ana, ateina An
dar, kad gyventi broliškoje meilėje, reikia bū ii tokio* peticijos maža tebūtą
vaidijanties,
ir
labai
nesutikime
gyvenat.
las, klestelėja — atsisėda. Senelis kas-žin ko atsi
tanas, tai kaip pasakysiu ką. tu ant jo pritinai būti dorais ir blaivais, ir Dievą ir arti naudo* skriaudžiamiems lietu
O
kam
juodu
vieaip
ant
manęs
išmisdustai Žydelis, saldžiai nusišypsojęs, nori pašnekėjei, tai ir gausi raudoną burbulą.
mą mylėti. Tik dori ir blaivi žmonės tikroje viams, kitas gi dalykas, kad. ni
boja?
■iglostyti barzdą, bet, čiuptelėjęs už pliko smak Stepas. O aš pasakysiu ir gi ką tu ant jo priŽBUmeilėje tegyvena, ir didžiausius pavojus jie seimo paskirtus 25 doL jokiu, bū
Antanuti,
buk
geru,
ne
daryk
blogai,
niekas
'
ro, tik nuryja seilę. Kunigas nori kas-žin kodėl
ravai, tai ir tu gausi.
lengvai pergali- Ar supratote, vaikai, mano du negalima būtų buvę attik
ti. Kun. T. Žilinską* pataria t***
neišmislioB.
uusispiauti, bet, pamatęs ant grindų gražų kili Mikas. Ot, pasakysiu.
patarimą?...
pinigus pavesti kun. Prapuole
Stepu. Ant manęs sako, kad aš raškau svetimus
mą, susilaiko ir tik vos, vos žymiai persižegnoja. Stepas. Ir aš pasakysiu.
(visi). Supratome tėveli,, ačiū už gra niui Ryme, kad jis tame reikalą
obuolius.
Visus matyt elektros greitumu aplėkė viena ir ta
žų pamokinimą, o mes visi, metę nesutiki patalpintų straipsnį viename
SCENA 2-ra.
Tėvu. Taigi mat, vaikeli, kas galėtų užtikrint,
pati mintis, ar jausmas, tik kiekviename sužadino
mu*, pagiežą ir neapykantą ant viens kito, tekmingesniųjų Ryme laikraščAą
Antanas, ({neidamas). Ar dar nesipašate?. Girdė
kad nedarai taip, nes man pačiam prisiėjo
kitokias reflekcijas:.
gyvensime sutikime, broliškoje meilėje, vie Anot to sumanymo autoriaaą
jau rėkaujant už kelių varsnų, tartum dvylika
tave andai bausti, kada parsinešei iš svetimo
O aš kriunu sau kampe, tėmiju visus ir dva
nybėje, ir stengsimėsi būti dorais ir blaivais, toks straipsnis daugiau atneštą
pasigėrusių rianšias kelia.
sodno obuolių; nors tu sakeisi kad tau davė,
sioje kvatoju.
Skruzdė.
(visi sveikinasi, o tėvui bučiuoja į ranką). naudos negu by kokia petiaij*Mikas. Jau tuojau ir būtume. Stepas norėjo ma
bet man nebuvo aišku, (valandą tylėjimas).
Ant to ženklo, duodame viena kitam rankas, Tokiam sumanymui visi delega
nę mušti, kad ketinau tau pasakyti, kad jis
Matot, vaikučiai, man visuomet širdį perveria
O Augščiausis mus palaimins.
tai pritaria.
ant tavęs visaip priinekėjo.
šiurpas, kada tik išgirstu ką nors jus peikiant,
RYKAM* PRIVEDA.
Kun. S. Struckus išduoda li
(Uždanga).
Stepas. Tai melagi*- Mikas tai visaip ant tavęs
nes jaučiu, daug ar maž esate nusikaltę... Ma
Jaunųjų artistų scenos mylėtojų perstatyme lis.
teratiškos
komisijos raportą. Upriplepėjo, sako, kad tu Antanuti vakar gavai
no širdis trokšta, ir noriu jus visuomet regėti
Pavestas lietuvių mokyklų
PATARIMAS: Tėvas turi būti it didesnių vaikų. tėra tiška komisija nupirkusi
nuo tėvo rykščių košės, kad Bekampio grasias
gerais; ir, kada jūs gyvęsite sutikime, meilėje,
Vaikai
gi, Antanas didesnis, Stepas magesnis, o Mikas
Parašė J. V. Kovas.
nukrėtei.
ir vienybėje, tiktai tada būsite visi gerais; dar mažesnis. Kalbant reikia būtinai tėmyti žodžių J. Gabrio už 100 dolerių veiki
VEIKIANTIEJI ASMENS.
Mikas. O tu sakei, kad Antanas blogiansis vaikas
išnyks jusfl tarpe pagieža Ir nesutikimas, o reiktmę, knr kalbėti barantis, pykstant, paliepiant, tei Ir atidavusi "žvaigždės” *ą
1
Pranas Gurbas (Šeimynos tėvas)
visam kaime. Kas girdi išdaužęs langus jei
užviešpataus meilė, sutikimas ir vienybė, o sinantis*, ir tt. nebeto reikia visuomet itreikiti rankų stuvei, kaipo pigiausiai a]
šiai, gpauzdinti. Sutarta
ne Antanu...
kur yra vienybė, ten randasi stiprybė! Aš krutėjimu, akių, veido ir viao savą*
Mikas,

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

t

DRAUGAS

^Pos (July) 23, 1914.
A.) ir lygiomis teisėmis paimti Čarterio registravimo reikalas tu
X
į savo rankas globojimą imig ri būti pradėtas ir užbaigtas kaip reikės mokėti 75 centus metami.
Centro sekretoriui, ligi įvedimu
Dėk savo pinigus į saugią vietą
rantų - lietuvių, atvažiuojančių greit galima.
pašalpos
skyriaus, nutarta mokė
per New Yorko portą. Seimas
Kun. F. Kemėšis ineša suma
People Stock Yards State Banka
ti
75
dol.
mėuesiui. įvedus pa
reikalaujamus pinigus paskiria nymą, kad būtų rengiami rajonu
-)? turi kapitalo ir perviršiaus $600.
šalpos
skyrių,
bus mokama 100
ir išrenka ton komisijon šiuos sa (apygardų) suvažiavimai. įneši
*
■■*, 000.00 ir turto penkis ir pusę mi
dol.
mėnesiui.
vo atstovus: K. Krušinską, M. mas priimtas ir užtvirtinti šie
lijono doleriu. Bankos direkto
Rinkimai centro valdybos.
PAPRASTAS PASiaiRIMA&
Akelį ir K. Strumskį.
rajonai:
Chicago, Pittsburg,
lat neišeina iš galvos svaigalų
riai yra atsakomi biznio vyrai
Ant pirmininko pastatyti K.
Vargonininkų Sąjunga prašo Wilkes-Barre, Baltimore, PhilaIš visų vilių, kuriais alkolio troškimas, tai žinok, kad priėjei
&A ir taip-pat yra valdytojais Stock
paaukoti kiek pinigų išleidimui delphia, Boston, Waterbury, Cle- Krušinskas (gauna 43 balsus) ir jiega privilioja savo aukas, ne prie to laipsnio, kuriame nėra
s
LfitiS Yardų, kuriuose tūkstančiai lieoperetės “Šventoji Naktis”. Nu veland, New Jersey ir New K. Vaškevičius (32 balsai). Pir atrasi baisesnio už arsuminantį, jokios tau gyduoklėjs, tiktai
tuvių
— - - turi
- gerą ir nuolatinįt darmininku išrinkta K. Krušinskas. bet labai apgaulingą pasiteisini
tarta paskirti 25 dol. iš tautiš York.
bą. Žiūrėk, kad tavo sunkiai uždirbti pinigai būtų padė
mesti svaigalus visai.
Ant pirmininko pagelbininko mą: “galiu gerti arba negerti
kų centų ir padaryti kolektą tarp
Pašalpos skyriaus reikalauja
ti bankoje, kuri už padėtus pinigus pilnai garantuoja. Mes
Beabejo dar atjausi kelias die
pačių delegatų. Surinkta išvi 103 kuopos; nenori — 3 kuopos. balsuojama už J. Riktoraitį (38 kuomet man patinka”.
mokame 3 nuos. į metus už sutaupytus pinigus. Taupyti
nas,
gal ir kelis mėnesius, bet
so $70.66. Didesnes aukas davė Delegatai vienbalsiai nutaria įve balsai) ir K. Vaškevičių (37 bal Žinoma, nei vienas iš karto ne
gali pradėti nuo vieno dolerio.
kartą
nugalėjus pagundą atjausi
šie asmens: po $5.00 — kun. T. sti pašalpos skyrių. J. Kovas iš sai). Pirmininko pagelbininku tampa girtuokliu, ir nei vienas
Pinigus siunčiame telegrafu į Lietuvą labai pigiai. Jei
neišpasakytą džiaugsmą ir link
Žilinskas, kun. J. Jakaitis, kun. duoda pereitame seime tam rei lieka išrinktas J. Riktoraitis.
gyveni kur už Chicagos, parašyk mums, mes viską paaiš
neatjaučia, kada pasigeria, bet smybę. Rekomenduojame šitų
Ant centro raštininko J. Vasi kiekvienas tvarkusis alkolio gė
J. Šupšinskas ir kun. F. B. Se kalui išrinktos komisijos raportą.
kinsime.
rafinas ; po 2 dol. — kun. Am- M. Miliukas išduoda sekantį Cen liauskas gauna 57 balsus ir S. rikas visuomet esti pavojuje ger bandymą visiems tvarkiems gėri
botas, kun. F. Kemėšis ir kun. tro valdybos sutaisytą projektą. Cibulskas 18 balsų. Raštininku damas ir kitiems duodamas dėl kams. Kai-kurie atradę tai prak
tišku nusistebės ir pajus sielos
J. Dumčius; po 1 dol. — kun. V. Centro valdyba nusprendžiusi, lieka išrinktas J. Vasiliauskas
svetingumo.
lengvenybę.
Iždininku (kasierium) lieka iš
Dargis, kun. Inčiura, K. Kaze- kad turėtų būti įvesta 4 pašalpos
Pamėgink
pasakyti
nuosaikiam
Pamėgink apsieiti be svaigalų
rinktas Pr. Burba 39 balsais,
mėkas, kun. Meškauskas, kun. S. skyriai:
gėrikui,
kad
sunaudoti
svaiga

bent
kelias dienas!
Struekus, A. Vaitulionis, Pr. Bur Mokant 25c. mėn.—$3.50 paš. sav. prieš 36 balsus už V. Lapinską.
Iš “Catholic Abstainer”
Ant kasos globėjų balsuojama lus gėrimui yra pavojinga, o jis
ba J. Danevičia, kun. Višniau„
50c. „
7.00 .. ..
su
tvirčiausiu,
užsitikėjimu
at

už M. Kadzievskį (37 balsai), J.
K. P. 8.
skas, J. Vasiliauskas, Ig. Macie„
75c. „
10.50 „ „
sakys tau, jog neturįs jokio pri
Stulgaitį
(47
balsai),
V.
Lukoše

I
jonis, Pr. Šedvydis, J. Kudirka,
„
$1.00 „
14.00 „ „
Seniausia, Didžiausia ir Tvirčiausia Banka
sirišimo prie jų, niekuomet neUŽMETIMUI
ATSAKYMAS.
vičių
(44
balsai)
ir
B.
Vaišnorą
J.
Judickas,
A.
Bartuška,
J.
Mon

Už pirmą ligos savaitę nieko
j vakarus nuo Stock Yardų.
Kai-kurie asemens užmeta Pil
tvila, J.Čerauka, J. Rakašaitė, nemokama. Per 6 mėnesius moka (12 balsų). Kasos globėjais iš geidžiąs ir nematąs jų. Esąs pats
sau
vadovu
—
galįs
gerti
arba
niesiems
Blaivininkams, kad jie
rinkti
J.
Stulgaitis
ir
V.
Lukoše

A. Virpša, M. Norkūnas, J. Vai ma pilna pašalpa, per kitus mė
visai negerti.
vičia.
daug
mažiau
duodą Ta įtos rei
čiulis, R. Kundrotas, V. Dailyda, nesius — pusė. Moteris priimti
kalams
aukų
negu nebk'vininPalūkėk
metus
—
kitus
ligi
Dvasišku vadovu išrinktas kun.
Pranulis, V. Lapinskas, A. Sodei tik į I-mą skyrių, t. y. ant $3.50
4) Prašymas 71 kp. komiteto,
zdinti 7,000 (vieton 10,000) egz.,
tas jo tvarkumas nejučiomis pa kai. Anot jų blaivininkai pri
ka, J. Stulgaitis, J. Grebliauskas, pašalpos savaitėje. Prie gimdymo, J. Jakaitis.
ant laikraštinės popieros, kadan AVaterbury, Conn., sušelpti jų
V. Lukoševičia, K. Krušinskas, M. kad joms nebūtų mokama pašal Knygių išrinktas kun. Inčiura. sikeičia prabanga; iki blaivu valėtų daugiaus duoti, nes negi -pereitas seimas paskyrė per kuopos narį, sergantį ir išvažiakur jie gali padėti
. .
Su-mo organizatoriai išrinkti: mas jame prasiretina, o svaiga-1 pragerdami
Kadzievskis, kun. V. Matulaitis, pa, tik duodama premija.
...
...
’
.
!
pinigus?
manai pinigų. Kun. J. Jakai ! vusį į Lietuvą — atidėta.
B. Sarcevičienė.
Po ilgų svarstymų delegatai Chicagoje — kun. Kemėšis; Cle- lai paima jį į geležines savo,
5) Nutarta išmokėti pusę potis įneša sumanymą veikalą atAš gi taip esu įsitikinęs, jog
Taipogi po 25 dol. iš tautiškų priima Centro valdybos projek velande—Jonas Čerauka; Brook rankutes. Ir tuomet neminėk
Dominiką!
spauzdinti ant geros popieros. ' mirtįnės ($75.00)
lyne — P. Montvila; AVaterbury jam apie pavojingumą svaigalų neapsimoka daugiaus duoti nei
Jo sumanymas lieka didžiuma ! Aleksai, 1 kp. Edwardsville, Pa. centų paskirta L. I. Biurui Pa tą su pataisymu, kad moters ne — K. Mačinauskas; ir Ona Sta- papročio. Jis ir tuomet steng vienam sumanymui gerint tau
6) Priimtas prašymas Marės ryžiuje ir kun. A. Kaupo raštų būtų skiriamos nuo vyrų, t.y. lioniutė; Pittsburg, — B. Vaiš sis pasiteisinti; nors jo akys tos dalykus, kurie nežada pritarti
balsų priimtas ir tai pačiai ko
būtų priimamos į visus skyrius,
misijai pavesta užbaigti savo Sabaliauskienės, 1 kp. Edward- išleidimui.
ir šelpti visomis jiegomis Pilno
laike gimdymo premijos neduoti, nora; Wilkes-Barre — kun. Šup ir visas gymis parodo visai kito
Likusieji
tautiškų
centų
fonde
darbą. Taipogi nutarta atspau sville, Pa., ir paskirta jai 50
sios Blaivybės pasistengimų. O
$67.58 paskirti Susiv. L. R. K. bet, jei liga prasitęstų ilgiau kaip šinskas; Plymouth — kun. S. kią išvaizdą — jo liežuvis klum
sdinti 10,000 (ne 7,000) egz. ' dol. iš Našlaičių Fondo.
Pil. Blaiv. plėtimui nesigailiu nei
2 sav., už tolimesnį ligos laiką Struekus ; Philadelphia — kun. pa bekalbant, tečiau jis nepa
7) K. Mačinauskas iš Water- A. stipendijos fondui.
Centro valdybai pavesta sužinoti
nesigailėsiu, kaipo ligšiol, visus
Paduodama svarstyti savų na mokėti pilną pašalpą, kaip ir ki I. Zimblys; Shenandoah — V. liaur. kibęs prie savo senojo ar sutaupytuosius centus, nes tokia
skirtumą kainos už atspaudimą bury, Conn prašo sugrąžinti jam
Lapinskas; Mahanoy City, — A. gumento — pasiteisinimo. Nors
ant geresnės popieros ir už 3,000 15 dolerių, kuriuos jis išleidęs mų ingijimo klausimas. Kalba tose ligose. Centro valdybai pa Sodeika; New Jersey — M. Ake jis galutinai prilipa liepto galą, auką niekuomet negalės išeiti
egz. viršaus, taipo-gi lėšas už tos bevažinėdamas, kaipo organiza tame reikale keli delegatai. vesta galutinai išdirbti pašalpos lis, K. Vaškevičius; New York tečiaus, kadangi jis nejučiomis ant pikto, ir niekam blėdies ne
knygelės atspauzdininią nutarta torius, Sus-mo reikaluose. Nu Seimas pritaria namų pirkimo įvedimo klausimą ir nutarta, kad — J. Navickas; Boston — P.
priėjo prie to tai vis stengsis ap padarys. Mūsų brangioji Tėvy
paimti ne iš tautiškų centų, bet tarta tas išlaidas jam atmokėti idėjai ir parenka komisiją iš 5 pašalpos skyrius ineitų į veikmę Mikalauskas ir M. Norkūnas;
ginti savo garbę — galįs susi- nė niekuomet nereikalautų jo
asmenų: K. Kažemėkas, K. Kru nuo 1 d spalio šių metų. Narys,
iš iškaščių fondo.
iš iškaščių fondo.
kios pagelbos iš kitur, jei ta 20,šinskas, M. Toluba, K. Akelis, norintis prigulėti prie pašalpos Baltimore — J. Grebliauskas ir tvarkyli.
Kolionizacijos komisijos ra
000,000
rb. būtų sunaudojama
8 Julijonai Drukteinienei, 85
P. Grajauskas.
Nėra klausinio apie jo galė
skyriaus,
turi
būtinai
prigulėti
į
kun.
V.
Varnagiris.
Tai
komisi

portas. Komisija, ištyrusi kolio kp. Chicago, III., jai prašant, pa
Augščiau8iam teismui išrinkti: jimą išpildyti pirmąją dalį jo vien doriems tikslams, kurie esti
nizacijos reikalą, pamačiusi, kad skirta 75 dolerių iš jos pomir jai pavesta surasti atsakomą Sus- by kurį skyrių pomirtinės.
J. Vaičiulis, J. Kovas, M. Kadzev pasiketinimo, — kad jis galįs pa kas metai sudedami į pragaro
Sesija 8-ta.
iš to nebūsiant lietuviams jokios tinės ir pavestą Centro Sekreto mo reikalams namą Brooklyne ar
skis, A. Vaitulionis, K. Vaškevi liauti visiškai vartoti svaigalus, nasrus. Nereikalauti! nei “Sau
Skaitimas
pasveikinimo
laišNew
Yorke
ir
išduoti
raportą
naudos, atpenč, kaikurie gali iš riui.
lės” namų pasiuntiniai, nei tau
— bet antroji dalis jo propozici tos namų išrinktieji trankyties
centro valdybai ne vėliau, kaip kos nuo kun. J. Lietuvninko iš čius, Kun. T. Žilinskas.
to net nukentėti, atmetę reikalą
9) Prašymas atmokėti antrą
Kitų metų seimas 35 balsais jos — gerti ir niekad nepasi
į šalį ir nė neskelbę jo laikraš pusę pomirtinės (pusė jau at iki 15 d. gruodžio šių metų. Jei Baltimore, Md.
nutarta laikyti Scrantone; už gerti — yra labai sunkiu užda per vandenynv po Jungtines Val
komisija
suras
atsakomą
namą,
Priimtas
knygų
peržiūrėjimo
čiuose.
mokėta) už Vincą Launikaitį, gali duoti rankpinius, bet m komisijos raportas ir paskirta Homestead’ą balsavo 21 delega viniu. Griežtai kalbant, jis to stijas, su tokiu skurdu elgetauti
ir maldauti aukų, kad mūsų visa
Sulaikytų pomirtinių
vaikų skyriaus, 57 kp. Exeter daugiau $25. Centro valdyba jiems po 5 dol. kiekvienam.
tas, už Broekton’ą — 15.
padaryti visai negali.
inteligentija ant syk subruztų
apkalbėjimas.
Borough, Pa., — atidėta.
įnešimas, kad Susiv. turėtų ap įnešta sumanymas išrinkti J.
gavusi
komisijos raportą, paduos
Tiesa,
buvo
laikas
kuomet
jis
1) Reikale a. a. Baltraus Šil
10) Alenai Komičieuei, 21 kp. kuopoms nubalsuoti ar pirkti tą mokamus organizatorius, atidėtas Riktoraitį garbės nariu. Kalba nei sykio dar nebuvo girtas, bet ir numestų nuo sosto baisiausią
visos žmonijos priešą Karalių Al
ko, IĮ skyriaus, 94 kp., Westville, So. Boston, Mass., jai prašant,
tame reikale keli delegatai. Bal jis nežino, kad jau tas laikas
tolesniam laikui.
namą ar ne.
kolį
! O nėra mažiausios abejonės,
III., pomirtinės nutarta pavesti nutarta paaukoti 50 dol. iš Naš
Kai-kurių inešta ąumanymas, suojant tas sumanymas didžiuma praslinko. Nors jis pats to ne kad taip tikrai būtų trumpame
Vaikų
skyriaus
patobulinimas,
Centro valdybai ištirti jo mirties laičių Fondo.
mokant premiją sukakusiems kad protokolas šeirio' būtų at- balsų atmestas (Balsavimo jokio žino ir žinoti nesistengia, bet I laike, jei visi sujungtų į krūvą
prięžastj ir tą reikalą užbaigti.
11) Agotai Kasparavičienei,; paskirto amžiaus, atidėta kitam spauzdintas ant atskirų lapelių nebuvo. K. J. Krušinskas).
kiti jo draugai gerai žino, ypač ' savo jiegas. Taigi logiškas iš
2) Reikale pomirtinės a. a. 61 kp. Duryea, Pa., paskirta 50
seimui.
ir išsiuntinėtas kuopoms, kad sa Nutarta paimt už $10.00 Liet. jo šeimyna, atjaučia daug ge vedimas yra, kad kas plėtimui
Petronės Maslauskienės I skyr., dolerių pašalpos iš Našlaičių
T^ašĮaičių prieglaudai namų vo nariams išdalintų; tokiu bū R. K. Federacijos ženklelių.
riau negu visi kiti.
blaivybės ir tai pilnosios pašven
fe 20 kp., Philadelphda, Pa., neišbu- Fondo.
reikalas atidėtas tolesniam laikui. du ir negaunantieji organo na Vincas Vitkus, 91 kuopos, Chi Tai yra aiškus dalykas, kad čia visas savo spėkas taip dvasi
| vusios Sus-me 6 mėnesių, nutarta
12) Matui Levuliui, 17 kuopos,
Nutarta įvesti naują skyrių ap riai žinotų, kas bpvo veikiama cago, III., prašo pašalpos. M. Ka- patys tvarkieji svaigalų gėrė nės kaip finansinės, tas pirmyn
pomirtinės nemokėti, bet jos vy Wilkes-Barre, Pa., jam prašant,
saugos ant $750 pomirtinės. Tą seime. Sumanymas didžiuma bal dzevskiui pavesta ištirti, ar tik jai, negali mums parodyti jo stumia visus tautos reikalus.
ro .laiškas pridėta prie prašy paskirta 75 doleriai iš jo po
rai pašalpos jis reikalingas. Jei
skyrių galutinai apdirbs Centro sų atmestas.
Kun. P. Saurusaitis.
kio aprubežiuoto saiko savo tvarli mų."’ (Paskiau jo visai nesvar mirtinės.
taip,
tai išmokėti jam pusę jo
valdyba savo susirinkime, ku Nutarta, kad pavienis narys,
kumo. Iš to, išeina, kad sekti i
styta).
Prie progos nutarta, kad sąna ris b>;s sušauktas b ke 3 mėne be kuopos žinios, negali siųsti pomirtinės ($75.00).
3 Pomirtinę už a. a. Igną Ba rys, norėdamas gauti iš Susiv.
; OERB. SVEČIŲ Iš LIETUVOS
Seimo raštininkams ir vedė
į centro kasą savo mokesnies, jei
sių po seimui.
galima.
rauską I skyr., 38 kp., Home pašalpos, savo prašymą privalo
jui nutarta užmokėti po $10.00.
tame mieste yra kuopa.
MARŠRUTAS.
Žmogus gali turėti tvirčiausi
TREČIA DIENA.
stead, Pa., nutarta išmokėti.
pasiųsti Centro sekretoriui, pažy
Apie suspendavimui ir išbrau Atmetama Dr. Stankaus skun norą arba valią, gabiausį protą, Liepos 20 d. Scranton, Pa.
4) Reikale pomirtinės Alek. mėdamas savo amžiaus metus ir
Sesija 7-ta.
kimui esančius narius, vieton das ant “Draugo” redakcijos.
21 d. Pittston, Pa.
tečiau. blaivumo srityje dažnai
Vaitkevičius, 15 kuopos, C’hiea- kaip senai priklauso į Sus-mą.
4 dieną birželio.
pranešti apie tai kuopoms, nutar Padėkota kun. P. Saurusaičiui
n
22 d. Wilkes-Barre, Pa.
«o, III. sulaikytos pereito seimo,
Šaukiami delegatų vardai. Ne ta paskelbti per organą, kaip ir Waterburio delegatams ir kuo esti nesusitvarkančiu ir negali
Gauta pasveikinimo telegrama
H
23
d. Kingston, Pa.
nutarta, kad Centro valdyba pa- nuo J. Milušausko iš Forest Ci pribuvo kun. Ambotas ir A. Na kad seniau būdavo daroma.
poms už pasidarbavimą ir gražų niekados pasilikti nuosaikiu gė
24 d. Plymouth, Pa.
’
vickas.
riku. Jei toksai geria svaiga
1 sirūpintų gauti jo gimimo metri- ty, Pa.
įnešta sumanymas, kad kasos seimo surengimą.
n
25
d.
Mahanoy
City,
Pa.
lus, tai ankščiau ar vėliau jo
' kils ir tą reikalą užbaigtų.
Skaitoma pasveikinimo tele globėjams nereikią pasirašyti ant
Seimas užbaigiamas malda.
Skundas J. Karvojaus, 40 kp.
26-27 d. Shenandoah, Pa.
protas aptems, jo energija nu
5) Pomirtinę už a. a. A. Švie raštininko, iš Shenandoah, Pa., grama: Jono Kozoinsko, Ed- išmokėjimo bilų, nes tas daug su
K. J. Krušinskas,
28 d. Girardviile, Pa.
sti, 79 kuopos, Sag Harbor, N. ant “Draugo” redakcijos, kad wardsville, l*a.; T. M. Kubiliaus, trukdo bilų išmokėjimą. Balsų
Seimo vedėjas, silpnės, jo ambicija pasigadins
n
29 d. Mt.Carmel, Pa.
Y., nutarta išmokėti.
ir valia susiparaližuos.
Matas Milukas
negauna organo, — perduota iš iš Broekton, Mass.; AVright, Ed- didžiuma tas sumanymas atmes
n
30 d. Shhmokin, Pa.
į.
6) Reikale pomirtinės a. a. Sta
Skirtumas tarp tvarkaus svai
tirti Centro valdybai (kokiu bū wards ir kun. Jedlickio iš Wil- ta,tik nutariama, kad kasos glo
I Raštininkas,
31 d. Minersville, Pa. i
sio*.. Misevičiaus, 7 kuopos, Pitts- du protokole be svarstymo? K. kas-Barre, l’a.; Jono M. Tana- bėjas negalįs laikyti pas save
V. J. Lukoševičius, galų gėriko ir girtuoklio, netiek
Rugpjūčio
1-2 d. Phila. Pa.
toiĮ, Pa., už kurį pomirtinė sulvg j J. Krušinskas).
nevičiaus, “Kataliko” leidėjo, ilgiaus, kaip 24 valandas.
II Raštininkas yra skirtume valios arba prin
3 d. Baltimore, Md,
konstitucijos įstatų negalima bucipo, kiek ūpo arba palinkimo.
Kun. V. Dargis įneša suma Chicago, III. Pasveikinimo laiš įnešta sumanymas, kad visi
5-6
d. Pittsburg, Pa.
■—-volišmokėti, bet pereitų metų sei nymą, kad Susiv. L. R. K. A. kai — Anelės Draugelienės, K. Sus-mo svarbesnieji reikalai būtų
Ashley, Pa.
Žmogus, kuris pasigeria, ga
mas mielaširdystės delei pasky prisidėtų prie kun. A. Staniu- Valukonio, narių 1 kuopos, Du balsuojami per referendum’ą. Kal 69 kuopa S. L. R. K. A. at li kituose dalykuose turėti gele
ir apygardos.
ręs- velionio našlei-moterei $50, kyno 25 metų kunigystės jubilė- ryea, Pa.; Ant Marcinkevičiaus ba tame reikale keli delegatai. sibus susirinkimas 26 dieną liepos, žinę valią, o kaipo tvarkusis gėri
7 d. Export, Pa.
dabar per advokatą reikalauja jaus apvaikščiojimo. Tų sukak 1 kp., Edwardsville, Pa. (taipo Referendumo klausimas atmestas 1914 m., 103 Mnin st. Prašom visą kas labai dažnai gali būti visai
8 d. Homestead, Pa.
narią ateiti užsimokėti savo bertainivisos pomirtinės, nutarta prisi tuvių paminėjimui delegatai bal gi įdėta 1 dol. moksleiviams).
n
9-15
Chicago ir apysilpnutis ir netvirtas. Šitos rųnj mokesnį ir naują
atsivesti.
28 prieš 27 balsus.
laikyti konstitucijos įstatų ir tą sų didžiuma paskiria viso $200.
įnešta pataisymas prie vaka Nutarta sutvarkyti I skyriaus
gardos.
Ant. Malinauskas. sies žmonių yra didi daugybė,
reikalavimą atmesti.
rykščio
apie
emigracijos
reikalą
Tolesnis
maršrutas
bus
nakurie
apsimetę
savo
tvarkumu
iš tautiškų centų šv. Kazimiero
mokesnį sulyg centro sekreto
skelbtas
Skaitoma pasveikinimo laiškas Seserų Vienuolynui (balsų ma nutarimo: kad Sus. L. R. K. A., riaus išdirbtą tabelę, t. y., kad
Broddock, Pa.
vėliau.
pragaišuoja didesnę dalį savo gy
8. L. R. K. A. 105 kp. turės meti
Jono Kučinsko, nario 1-mos kp., žuma reikalavo išviso paskirti skirdamas tokią žymią auką imi duoklė į tą skyrių būtų mokama
------------- -1
venimo
ligi galų-gale peržengia
nį susirinkimą 26 d. liepos, 1914 m.
gracijos
reikalui,
pasirūpintų,
Kingston, Pa.
AUKOS
$300). Jubįleto pasveikinimui
sulyg amžiaus metų, kaip kad ki 3 vai. po pietą, šv. Petro ir Povilo savo nuduotosios tvarkos ribas
Sesija 5 ta.
Marijampolės mergaičių gim
di..:i”je sukaktuvių išrinkta ko kad atstovas prie ateivių būtų tuose skyriuose. Sulyg naują ta draugijos svetainėje. (Washington ir gana. Tokių pilnai tvarkių
» jaukiami delegatų vardai. Po- misija, susidedanti iš kun. F. katalikas. Kun. I. Zimblys sako, belę į I skyrių bus priimami tik gatv.). Kviečiame visus susirinkti ir gėrikų visai- kaip ir nėra.
Bet nazijai ir Lietuvių Informaci
sėdin nepribuvo: 13 kp. P. Gra Kemėšio, M. Kadzevskio ir kun. F. jei Susiv. L. R. K. A. veiktų ta nauji nariai, o seni mokės kaip naują atsivesti.
kitų nelaimei, jie savo pavyzdžiu, jos biurui Paryžiuje:
jauskas, 17 kp. J. Stulgaitis ir Serafino. Taipogi pagerbta ju- me reikale savarankiai, jis apsi mokėję.
Rašt. K. Joknbaitls.
Broekton, Mas $81.23 ir 40
priruošia nemenką armiją tik
imąs
tam
reikalui
šiemet
sumokė

46(kp. S. Basdzevičia.
Nutarta
ant
$1000
ir
$750.00
kap.;
Cambridge, Mass $52.20;
biletą visų delegatų atsistojimu.
rųjų girtuoklių. Kai-kurie tų
Chicago, UI.
ti
200
dol.
Delegatai
nenori
at

Pąduoti svarstymui prašymai.
pomirtinės priimti narius ligi 45
Lietuvių Kolegijos Fondui pa
tvarkiųjų gėrikų, berodydami Boston’e, Mass. $229.58; Worl)Moksleivis Fr. J. Juškaitis, skirta 100 dol. iš taut. centų. mainyti vakarykščio nutarimo, metų amžiaus, o ant $500.00, 100 kuopa 8. L. R. K. A. laikys
pusmetinį susirinkimą,
nedė- gražų pavyzdį tvarkaus gėrimo [ ceter, Mass. $103.00; Hartford,
bet ingalioja vakar išrinktą tam $250.00 ir $150.00 — iki 50 me savo
paąidarbavęs S u si v. L. R. K. A
lioj,
liepos
26
d.,
tuojaus
po
sumai,
Kairiūkščių sumanytam fondui
suklumpa, kiti vėl berodydami Mass. $118.96.
laŪUi ir suorganizavęs 2 kuopi, (100=100,000 rub.) pasižadėta reikalui komisiją prižiūrėti, kad tų.
Aušros Vartą parapijos
svetainėje.
tą pavyzdį patraukia kitus, ku
prašo, kaipo neturtingas, iš sei 600 rublių arba po 200 rub. kiek- prie imigrantų atstovas būtų ti
Nutarta, kad geležinio kapita Meldžiu visą draugą susirinkti užsi rie besekdami smarkiai parpuo PASIŽADĖJIMAI LIETUVIŲ
mo pašalpos.
Paskiriama jam vieniai draugijai. Jei tas suma kintis katalikas, Centro valdybos lo pinigus išimti iš dabartinių mokėti bertaininę ir atsivesti naują
Svaigalų gėri
ŠVIETIMO FONDUI.
narią prisirašyti, nes šitas paskutinis la ir susikulia.
užtvirtintas.
Ž5« dol. iš iškaščių fondo.
bankų ir padėti ten, kur mokama bertaims, kuriame galės prisirašyti mas yra visuomet pavojingiau
nymas įvyks, tie pinigai bus iš
100=100,000 rub.
Čarterio užregistravimo klausi 4 nuošimtis — atmestas.
|) Barbora Kukauskienė 77 mokėti iš tautiškų centų fondo.
ant senos mokesnies.
Kun.
Milukas
1000 rb. knygo
sias
jiegos
mėginimas.
Kas
pamė

mas. Tą klausimą paremia sa M. Kadzevskis, kun. Kemėšis
[ kpt Springfield, III., prašo, kad
Raštin. Jurgis Lablk's.
Sesija 6-ta.
ginęs
pasigeria
,tas
tuoj
žino,
mis
Žiburiui.
1000 rb. knygovo įnešimuose beveik visos kuo ir kun. Serafinas išrinkti atsto
L acimas ją sušelptų. Jos prasySusiv. Liet. R. K. A. Mokslei
kad jis negali būti- tvarkiu
--------- gėmis Rytui.
atidėtas, kadangi niekeno vių paskirta 50 dol. iš taut. cen pos. Nutarta čarterį užregistruo vais, kad sužinotų kokiomis sąlyj
8heboygan, Wl>.
riku. Yra atsakantis būdas ii-j Kun. Petkus 100 rb. Žiburiui.
ti visur, kur tik reikia ir yra ga gomis Susivienijimas Liet. R. K. 8. L. R. K . A. 62-ra kuopa lai
nebuvęs palifldytas.
Tas pat tų.
100 rb. Rytui. 100 rb. Saulei.
lima tai padaryti. Tai atlikti A. galėtų prisidėti prie L. R. K. kys nuairinkimą 26 dieną liepos, baž bandymui šio dalyko. Jei turi
' padaryta ir su Mot. Vroščinsko,
Skaitomas laiškas Imigrantų
nytinėje
salėje
tuoj
po
sumos.
paprotį
išsigerti
bent
po
mažiauKun.
P. R. Meškauskas 100 rb.
,10| kp. Malianov, City, Pa., pra- Sušelpimo Draugijos New Yorke. pavesta Centro valdybai, kurį Federacijos.
Ražt. Juosaa AuatravlCU. aį stiklelį; — mėgink ir tos ne
Rytui.
lyfciu, taipogi neturėjusio jokio Tuo pat rpikalu plačiai kalba pasamdįs generalį advokatą, taip
Nutarta, kad narys, neišbuvęs
imti
per
kokį
laiką.
Jei
neim

S.
L. R. K. A. 200 r. Žiburiui.
gi su vietos kuopų žinia pasam 6 mėnesių Susivienijime, negali —Gal jau tamista užmiršai, kad
prtjifldijimo.
A. Balutis. Jis Susiv. L. A. var
damas
atjausti
tai
ir
išsiilgsti
200 rb. Saulei. 200 r. Rytui.
? Petronei Abraitienei iš Wa- du kviečia Susivienijimą L. R. dįs advokatą kiekvienoj valstijoj būti delegatu seime.
tamista man skolingas šimtą rub
jo,
o
tai
tikras
ženklas,
kad
jau
Federacija
L. R. K. A. 100 r. Ži
(kur
bus
reikalas
čarterį
regis

tcfburio, jos prašymu paskirta K. A. paskirti 250 dol. tam rei
Organas balsų didžiuma palik lių?
yra
pavojus
—
taigi
pratęsk
buriui. 100 rub. Rytui 100 rub'.
truoti). Tie odvokatai veiks po tas tas pats. Organo ėmimai — Ne, dar nesuspėjau. Leisk
'5‘dol. iš jos pomirtinės.
kalui (tiek pat paskyrė ir S. L.
kuoilgiausiai savo susiturėjimą.
Saulei.
priežiūra generalio advokato. nepriverstinas. Kas ims organą, man ilgiau apie tai pamąstyti.
Jeigu geidulys vis auga ir nuo- Kun. K. Urbanavičius 100 r. žis
d

s
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>ės Dirva.

Peoples Stock Yards
STATE BANK

Ashland Avė. & 47th St.,

Chicago, III.

f
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DRAUGAS
bųriui 100 r. Saulei. 100 rub.
< Rytui.
Kun. J. Krasnickas 100 r.
buriui.
P. Čaplikas, Boston, Mass. 100
rub. Žiburiui.
J, Šokas, Boston, Mass. 100 r.
Žiburiui. •" '
A. Krainilius ir V. Gibavičius iš
Worcester, Mass. 100 rub. Ži
buriui.
J. Bulvičius ir J. Sutkus iš Worcester, Mass. 100 rub. Žiburiui.
J. Vaitkus iš Woreester, Mass.
100 rub. Žiburiui.
,Worcesterio Lietuviu Parapijos
choras p. Čižausko vedamas
1000 rb. Žiburiui.
Kun. K. Vasiliauskas 100 rb. Ži
buriui.
Petras Civinskas ir broliai 100
rub. Žiburiui.
Kun. J. Ambotas 100 r. Žiburiui.

>

>

WORCESTER, MASS.

O Žirkevičienė
M. Sutkuvienė
I
P. Lozoraitis
K. Grigaitis
J. Vieraitis
E. Zubriutė
O. Servinskiutė
M. Kulišauskienė
M. Veniukė
O. Garmukė
K. Žemaitaitis
E. Bernatorienė
J. Steponkaitė
P. Steponkas
:
V. Garbulis
I
U. Adomavičiūtė
Z. Juškevičius
K. Mažeika
"!
P. Dzesoviaekas
J. Gustaitė
P. Jašiuskas
M. Poltanavičius
S. Poltanavičienė
A. Jakaičiutė
J .Kaštonas
J. Pigaga
P. Civinskas
J. Žaliauskas
O. Literskiutė
S. Juodauga
A. Pauliukouis
P. Venys
U. Račkauskaitė
K. Deltuvas
M. Jakštaitė
'
J. Šriupša
J. Guolukas
J. Bieliauskas
B. Vaitiekaitis
M. Kuolinskiutė
A. Račkauskas
O. Anieliauskiutė
M. Akelaičiutė
P. Navickas
S. Kulis
'v~ ’
J. Stočkus
"v ’
J. Jankauskas
J. Kulboką
J. Naujokas
A. Barkauskas
D. Stankus.

$

!

.

1

1

BROCKTON’E, MASS.
■V. Salentis

P. Verveška
P. Masaitis
V. Kubilskienė
J. Kašetienė
Kun. F. Kemėšis
J. Medžius
M. Smalskas
M. Balkys
AL Balkys
B. Meškinis
V. Tantvaiša
;
K. Januškis
J. Sužauskas
AL Balčunienė
P. Balčunas
S. Andruškienė
A. Petronavičienė
J. Česnulevičius
K. Pakilas
i
A. Aleks
Al. Abačniškis
iV. Pigaga
J. Lamašauskas
J. Kašėta
K. Pigaga
P. Kašėta
J. Laladonis
J. Railikas
E. Karsokaitė
J
O. Rozumaitė
J. Jaskeliavičia
P. Sinulinuskas
*
B. Gužauskas
T. Kubilius
P. Tūbelis
” ' T
’ "C
J. Virteitėnas
K. Vaišviunas
P. Vitkus
D. Dūksti enė

P. Grįuiieuė
J. Žinkauakiutė
K. Bakutieuis
P. Balčiūnas
Akstinas
V. Kulilieuė
B. Viškauskaitė
M. Padolskieuė
K. Čijauskis
P. Kazlauskas
A. Bambunskis
J. Rimkus
A. Slavinskaitė
P. Valeckas
K. Čeriškieuis
K7 Zlotkienė
AL Gellenė
*
AI. Bartkienė
I
St. Sialauskienė
E. Valentukoniutė
O. Velavičienė
• .
P. L-uola
;1
J. Libauskas
,y
J. Rūksta
A. Alomkus
V. Setkus
j
V. Žebraitė
*11 **
A. Cyrbulunavite *
AI. Kavaliauskute
*
E. Mockienė
į 1 AL Abraciuskas r
AI. Norkūnas

P. Lepšiutė
A. Pucniskiutė
A. Alajauskaitė

J

SO. BOSTON. MASS.

P. Draugašiutė

t

’

J. Baudziuas

E. W.
■' »
Nevedamskas
f *
L. Tamulevičius
J. Ciupruškas
"* *
E. Jukutis
A. Kirmonas
* W
A. Norkus
įf
V. Juška
’j
J. Pisčikas
’V
AL Gailienė
• *" *
AI. Bartkaitė
1* į
S. Bulnavičius
K. Oksas
1
A. Straikcnas
“Į ?
A. Preibis
O. Česnauskienė. f 1
A. Višninas
‘J ■.
J. Na gine vič ius
Aloksleivis Iks
II. Vaičiums
»
K. Urbonas
A. Raukus
P. Jakaitis
. '■
A. Rašėta
J. Ramanauskas
ą.J
A. Andrėnas
” ”!
P. Verbanakaitė
A. Jarmalavičius
St. Kašėta
Z. Antanavičius
q
P. Danila
E. Stankienė
— t
Jieva Valentukoniutė

P. Karvelis
-•
P. Jakaitis
A. Kairis
A. Ziminskas
P. Aprzega
A. Joakauskiutė
AL Pa jai. jute
. Bakuniutė
P. Varnauskas
P. Ja r ūsaitis,
J. Jevaišis
V. Jaainnas
V. Kamila
AI. Butvitienė
J. Butvitas
A. Judkevičiutė
K. Paulauskaitė
AI. Šliuževičienė
AI. Laurinavičiutė
A. Kundrotienė
J. Galinis
O. Tamašaitienė
J. Kirdėjus
AI. Urbaičiutė
V. Varžiuskaitė
AI. Maskauskiutė
AI. Šleinienė
J. Barbulis
J. Delis
F. Oedetninas
A. Zaleskas
A. Višniauskas
AI. Vinis
AI. Sundukienė
O. Rumikaitė
AI. Latvinskienė
A. Aukštikalnis
AI. Endriušunienė
O. Vaitkaitė
O. Valeckaitė
O. Subatienė
O. Aleškauskaitė
O. Stanaičiutė
J. Kuzmanskas
K. Songaila
J. Sinkevičius
J. Dargiutė
O. JaeinaviČia
A. SenkeviJiutė

h«

‘ KJ

J.

'!•r

A. Balčiūnas
• - *
J
P. Karvelis
„,
J. Valiukonis
4 ,, »
V. Kailšius
j. ji
J. Verbickas
AI. R. šilelis
P. Kiburys
AI. Norbutas
Konstantas Jurgeliunas
P. Juškevičius
A. Ivaškevičius
D. Saparas
AI. Brangimas
J. Adamavičius
J Barisas
1
J. Baltrus Otų
U.
B. Samite
*h,»,
K. Alirsvinskaitė
Ar. žoba
, j?
K. Rauba
‘J į. ;
A. Naujokaitis
’' ė '1
AL Veniukė
?;?» .
Socijalistas
;
A Draugelienė
T. Jakavonis
K. Kiškis
*7
J. Palonis
L
J. Vara it is
’jt. n.
A. Alešlis
’ t. JAt. P. Karbauskas
D. Antanavičia
,?
Al. Račus
’ U v
K. Gacevičius
Al. Dragūnas
?
M. Jakštis
A;
K. Galbogis
i
'
AI. Norbutas
K. Alileckis
S. Ambražas
J. Šilinis
A. Rudinskis
J. Petrauskas
A. Gudelis
L. Bušina
CAMBRIDGE, MASS.

Kun. Krasnickas
V. Tamulaitis
V. Jakaviča
J. Rusis
A. Jankauskas
A. Alakačiūnas
AI. Tamulaitienė
A. Alikšis
J. Lautackas
J. Stankevičius
P. Jusinaitė
J. Plikavičia
' ,
V. Četkauskas
AI. Norbutas
S. Lamulis
KJankunas
A. Vinciunas
J. Mockevičius
U. Venckaitė
O. Repšaitė
J. Romanas
J. Degutis
O. Ščeglinskiutė
J. Račkiutė
AI. Dailydžiukė
K. Lpgeikiutė
K. Legeikiutė
P. Vazgelis
K. Voleika
A. Tocionis
Kun. Krasnickas
Lauekaičiutė
"DRAUGO" AGENTAMS.
Visų "Draugo" agentų ir pavienių numerių pardavinėtojų
prašome prisiųsti atskaitas kas
mėnuo.. Tie, kurie gyvena ne Chi
sagos mieste, neparduotus numa
rins teiksies sugrųžinti vienų kar
tų į tris mėnesius.
"Draugo" Adm.

GERB. 8. L. R.-K. A. KUOPŲ
VIRŠININKAMS.

AUKOS PER "DRAUGO’’ RED.

gmino Seinų pavieto, Suvalkų gub.
Iš Lietuvos išvažiavo 17 metų, per
du metu gromatas rašė į Lietuvą iš
New Yorko, o dabar negavau jokios
žinios,
ar jis gyvas
ar numiręs.
K—ras J—čia.
Tamstos eiles ga
Meldžiu atsišaukti, nes aš ir sūnus
vome.
Peržiūrėsime, gal kaikurias
Jonukas išsiilgome. Meldžiu lietuvių,
galėsime indėti į ateinant} literatūros
kurie žinote apie jo likimą pranešti
numerį.
man už tai būsiu labai dėkinga ma
J. D. Žitkevičiui.
Eiles gavome,
no adresas:
peržiūrėsime.
Gal bus galima ką
Franciška Kubilienė.
pataisius indėti ‘ ‘ Draugan ’ ’.
211 Dlxon,
Duryea, P a.
O. P. Būtų malonų, kad tamsta daž
niau mums šį tą parašytumei.
Ieškau savo puseserės Jievos VaiJ. M. Vieraičiui. Pataisymai atėjo
noraitės. Paeina iš Kalmikių kaimo,
pervėlai.
Papilės par., Šiaulių pav., Kauno g.
5 metai Amerikoj. Ji pati ar ki
tas, kas žinote malonėkite pranešti
šiuo adresu:

Redakcijos Atsakymai.

Apgarsinimai.

Ona Oerikaltė,

JIEGA DIRBTI.

Air. Vladimir Seman iš Su
perior, Wis., parašė mums se
kantį laišką: "Aš apturėjau Tri
nerio Almerikonišką Kartaus Vy
no Elixirą ir turiu prisipažinti,
kad aš esmu pilnai juo paten
kintas, net jisai sutvirtina vi
są kūną ir suteikia žmogui nau
jos jiegos dirbti" Kūnas, kad
galėtų tvarkiai veikti, turi būti
visiškai išvalytas ir sustiprintas
reikalingam
maistingo valgio
daugumui priimti ir išvirškinti.
Tam tikslui mes norėtume reko
menduoti Trinerio Amerikonišką
Kartaus Vyno Elixirą, kurisai
veikia natūraliu, beskausmingu
ir maloniu būdu. Šisai vaistas,
sudėtas iš medikalikų žolių ir
puikaus raudono vyno, daro gerų
intekmę į virškinimo organus, iš
varydamas iš kūno nereikalingų
jų medžiagų įr suteikdamas nau
jos jiegos nuį^tsiems organams.
Pamėginkite jį skilvio, kepenų ir
vidurių ligose.
Aptiekose. Jos.
Triner, Manufacturer, 1333-1339

So. Ashland avė., Chicago, III.
Strėnų skaudėjimas
paprastai
greitai pasiduoda Trinerio Linimentui, skaudėjimo priešui.

(Vaičekauskienė )

3001 So. Halsted st.,

Chicago UI

Vargonininkas ieškau vietos. Esmų
blaivas, 22 metų amžiaus, galiu vesti
chorą ir mokyklą, reikale atlieku ir
zakrastijono darbus.
Jeigu būtų reikalinga, kuriam iš
gerb. klebonų malonėkite atsišaukti į
“Draugo” Eed.
J. J. g. ..

27—30

Iieškau savo mylimo draugo Ignaco
Žeimalio. Jau treti metai kai gyve
na New Yorke ir paskui Chicago, III.
jeigu jis pats arba kas kitas pamatęs
šį paieškojimą malonėkite pranešti

ieškančiam antrašų:
Petras Gnrečkas.
89 Hogan st., Montreal P. O. Canada.
29—30

VISOKIOS FABMOS.
M'iseonsino,
Michigano,
Indianos,
Luizianos ir kitose valstijose. Galima
gauti lengvais išmokėjimais be troby ir su trobomis, su padarinėmis ir
gyvuliais.
Dabar laikas, vifeką gali
ma matyti ant lauko. Parduoda kom
panijos kaiminis, lies aš gbinu mė
nesinę mokesnį. Kreipkitės šiuo ad
resu:

Kaitė, 4608 S. Wood- st., Chicagaų
UI.
Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Saarusa it is, 46 Uongress avė., Water- /
būry, Conn.
)
Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 į
Ceagress avė., Waterbury, Conn.
Kasierius: — Rev. V P. Kar- !■}
kauskas, 46 Congress avė., Water- ' v
būry, Conn.
<£<
"Blaivyb. Dirvos" redaktorius^

DRABGUP REIKALAI.
Suaiv. Liet. R.-Kat. Am.
valdybos antrašai:

Prezidentas: K. J. Krušinskas,
59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y.
Viee-prezidentas; J. Riktoraitis, 91 Congress avė., AVąterbury,
Conn.
Sekretorius: J. S. Vasiliauskas, Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providemce X)
112 N. Greene st., Baltimore, Aid. st., Worcester, Mass.
Kasierius: Pranas Burba, 45658 Main st., Edwaxdsville King List Im. Dr-jos Cont. Valdybos .
ston, Pa.
Antrašai:
Pats. St. Jankus, 350 N«wark >
Knygius: Kun. J. Inčura, P.
st., Hoboken, N. J.
0. Freeland, Pa.
Vice-prez., Kaz. Vaškevičiau Ą
Dvasiškas Vadovas: Kun. J.
184 Nevr York avė.,
Netvarių >
Jakaitis, 41 Providence st., AVorN. J.
cester, Alass.
Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Par- /,
Kasos Globėjai.
ley avė., Newark, N. J.
f?
J. Stulgaitis, 122 S. Aleade st.,
' Rašt., A. M. Stanelis 49
<
IVilkes Barre, Pa.
wick st., Netvark, N. J.
V. Lukoševičia, P. 0. Minersville, Viiuokiuose susinėsimuose kraig* jį
Pa.
kitšs prie raitininko.

IMrlt) BMSini
,, Oentro Valdybes aatraial:
Pres. Rev. J. Misius, Box 2W,
Rbvartk, Pa.
iVioe-pzez. Rev. P. B. Serafinas,
10806 TOabssk avė., Chiaųgo, BL
Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O.
Bes 2A5, Bspazt, Pa.
Saa. B. W. Waahner, T5M
Corson st., S. S. Pittaburg, Pa.
Kaaoa glob. Rev. S. J. Čepanaais, 318 Fourth avė.,
Homeakd, Pa.
_
Kas. glob. P. V. Obteeunss, 22
aad Corson st., S. S. Pittsburg,

MICHIGANO PARMOS.
George W. Swigart, valdytojas SwU t
garto žemės plotų šiuo skelbia, kad AKiedis nėra toliaus jo agentu. Tnafceviai visose Jungtinėse Valstijose žiaV ;l
apie p. Swigarto Michigano žemė*.. .
Daugelis iš jūsų turite jo mapas. Taa
mapos parodo miestelius WeUstona iš1
Peaeock, kuriuos p. Swigart apgy
■ 1•
dino. Jam dabar priguli didesnė
<1
miesto Peacoek, kuris paliks Uatevių miestu. IVeston yra 13 mylių ■ |‘
šiaurę nuo Peacock ir yra jo Mieh»r |

gano stotis, kurioje jis užlaiko ofisų,
ir aštuonius automobilius, kuriais par
rodomos žemės. P. Swigart nusprenAsparduoti žemės stačiai lietuviams w :
jiems sutaupyti agentams išmokamos
pinigus. Kada perki nuo jo, perki ■ !>
pirmųjų rankų. Jis turi didžiausį bis- . ,.
nį žemės Michigane ir veža vežimą pirkėjų ant savo žemės kas dvi savaitL “•’*
Ekskursija bus rugpiūčio 4 d. aa*> i.j ■
tomobiliu važiavimas dykai. Jis turi
Antrašai Administracijos Draugy 50,000 akrų iš kurių gali sau pasrrinkti. Jo lietuviškos kolonijos randasi
stės, iv. Kasimuro Kar. (ant
Mason, Manistee ir Lake pavietuos^-, o
Town of Laka).
ir yra didžiausiomis .Tungtiuėse VatPirmininkas — V. Paukšta,1 stijose. Jis pardavė lietuviams šimtus
ūkių, kurios randasi šioj apielinkėj® :-.t
4304 So. YTood st.,
ir ant kurių gerai gyvena. Jei mmap°S’ arba iteratūros, rašyk''“
Vice-picm. — A. Mikalauskis,
1 s"“' l.°
.atsihsime. Dažinosi
i\i
K60 W. 47th at.
HetuviaTi4vraLiUisVvi
'

B.

'Rašt. — L. Abaravičius, 4388
žemės „„o $10 iki $2J
?
Bo. Hermitage »ve.
toli g,a2lŲ ežcn?i fipiy ir ge^
Knygvedia — Jonas Černiaus tų. Lengvas įsmokesnis — nuo $50 iki
- 0 Įmokėti ir $10 kas mėnuo. Kad*
kas, 4459 So. Wood st.,
uz žemę yra pusė išmokėta, užaseknė
Iždininkas — Kazimieras Vana ruoja už dyką, jei numirtumei, žemė
palieka dykai palikusiai
SeiTnyMy-^'*’
gas, 4351 So. Waod at.
kada
žemė
išmokėta
jis
skolina
pini- •i>'
Organo Užveizdėtojas — J. J.
i gus ją pagerinti. Klausk apie
7^Palekas, 1802 W. 48th st.,
' žinių nuo žymesniųjų lietuvių Chie*-

“MotjntėM*" valdybos nariai.
Pirmininkas — Kun. V. VarnaW. Gaižewski,
10759 Michigan avė.,
Sesaland, III. giria.

213 S. 4th st., Brooklyn, N. Y.

goje arba čia pat kur randasi farmos? <M
Jie jums pasakys apie p. 8wigartė
finansinį stovį ir ypatiškumą ir tai-,. < ;•,
singą tikrą reikalų varymą su vi
sais lietuviais vienodai praėjusiais ' ’
laikais. Daugiau lietuvių iš daugybės,.,.
Valstijų atkeliauja pirkti žemių šįais
metais, neg kada pirmiau. Jiems ■fc-" 1
lonu pasiliuosuoti iš mainų ir dirbta- < ’
vių. Mokyklos, geri keliai, telefonas^. :n
ir t. t. jau randasi čionai. Jau reu|į*mės statyti lietuvių bažnyčią. Čia
'■
tuviai augina įvairias žolias,
daržoves, verčiasi galvijais, avims
ir kiaulėmis. Oras ir laukai labSfc
panašus į tėvynės laukus ir orą. Kvį*- čiame prisijungti prie didelios listar
vių kolonijos. Rašyk mums tuojau*
ir mes atsakysime
lietuviškai.
F. '

Raitininkas — Kun. M. A. Pankaaakas.
KNYGYNE.
D. 8. J. turėjo pusmetinį susirin 443 Park are., Bridgeport Conn.
AM. LIET. R. X. VARGON.
kimą, kuriame tapo išrinkta valdy Kasininkas — Kun. A. Kadis,
S-G06 RANDASI &I06 OAID0S:
ba ant šešių mėnesių. Pateko šios
225 Hi|fc st., Brooklyn, N. Y.
1. Liet. bažn. didelis gies
ypatos:
pirmininku Juozas Spranaimynas
J. Naujalio
$2.00 tis, pagelbininku Mykolas Kuleckas,
protokolų raštininku Julius J. Fra2. Liet. bažn. mažas gieskopas,
finansų raštininkus Vincas Adresai P. Blaivininkų Susiv.
mynėlis
J. Naujalio
.30
Kraučūnas, kasos globėjais: Antanas
Pirmininkas: — Rev. A. Brička, 8wigart turi savo dfeMii ^oftaa c**3. Giesmė į Panelę Šven
Baranauskas, Vincas Esudavičius, iž
cagoje. First National Blgd.
1 Kin
čiausių
J. Naujalio
.40 dininku Jokūbas Mažulis, maršalka D. 4557 So. Wood st., Chicago, HL
Adresas:
4. Mišios šv. Aloyziaus 3
Andrukaitis.
I Vice-pirm. s — J. Aleksa,
GEORGE W. SWIGART,
ui;
bal.
J. Singerherger
.35 Nutarta
sumažinti įstojimo mo 558 W. Saratoge it., Baltimore,
A 1247 First National Bank BIdg.
kesnį per tris mėnesius: liepos, rug
5. Ališios Tercija 2 b. AI.
Md.
Chicago, K
Hallar
.30 piūčio, rugsėjo, tik už vieną dolerį.
II Vice-pirm.: — Misa A. RumH£WAM, H. J.

6. Kaljdinė Giesmė P. Čiur
lionio
.25
7. Solo Avė Yerum Solo
Sopr. ar Alto (Dės. F.) AI.
Millard
.50
8. Solo Avė Venim Solo
Alto ar Bass (D.) W. AIozart
.50
9. Solo Avė Maria Alto ar
Bass (A) Ed. Marzo
.50
10. Duet Avė Maria Alto ir
Bass (As) Lambillote
.50
11. Solo O Salutaris Sopr.
(A) J. Holden
.50
12. ir Asperges me 4 mišr.
bals. A. Rosevig
.50
13. Skambančios Stygos AI.
Petrausko
.50
14. Gamta Graži AI. Petrau
sko
-50
15. Lopšinė daina
J. Nau
jalio
.40
16. Barkarolė J. Naujalio .50
17. Kur bakūžė samanota S.

turi būti gražiai ir aiškiai para
Kreipties malonėkite šiuo ant
šytas.
rašus
•
.
4. Permainant antrašų reikia
Knygini J. HodelL
būtinai prisiųsti naujų ir senų 304 Wbaxton SL,
Phila, Pa.
antrašų.
5. Siunčiant skelbimus kuopų
susirinkimų, išsiųskite užlaiko,
tl
kad mes gautume norėliau, kai
Kuris
sstartts darbo Ir norite
panedėlyj tos savaitės, kurioje or gauti darbas, taafcl aaastiainhai ir
fscattarai. AtaUbakita kuogreičiauatai
ganas išeina.
$1AO • aras priaiųaisM U.
ftn
a.

S. darbdaystėg- e«rtifik«tą ir adresus

Labdariu
Draugijai AI. B. darbaviečių, iš kurių galėsite sau ar
Juškevičia, Hannnond, Ind. —50c. čiausiai pasiskirti ir darbą gauti. Tik
Kairiūkščiu supiaaymui pasiža parašyk koks esi araatiuinkas ar paprastas darbininkas.
dėjo.
Lithaunian Bureau,
No. 48-52 kun. T. Žilinskas
N. Main st.,
Montello, Mass.
žada įmokėti 500 rb. "Žiburiui"
kitų 1915 m. birželio mėnesį iš- Paieškau
vietos už vargonininką,
priežasties tuomet sukankančiu Suprantu savo amatą gerai. Esmu
25 m. kunigavimui jubilėjaus.
mokinęsis pas Naujai} Kaune apie
No. -52-72 kun. A. Milukas žada ; pusantrų meti}. Gerai išsipraktikasavo išleistu knygų "Žiburiui" vęs, esmu blaivas, geras katalikas,
21 metę. Jeigu kur bus
už 1000 rb- ir "Rytui už 1000 rub. amžiaus
reikalinga Gertįiamui Klebonui ga
No. 73 kun. Pr. Aleškauskas lima atsišaukti redakcijos antrašu:
° Žiburiui 100 rb.
30—31
No. 74 Scenos Mylėtojų Drau
gija, Ncwark, N. J. 100 rb. "Sau
lei", "Žiburiui"- ir "Rytui" ly Aš Franciška Kubilienė paieškau
savo vyro Mataušo Kubiliaus. Pa
gia dalia.
eina iš Sodžium} kaimo, Kraanavo

1. 29-to seimo nutarimu, susivie
ttijimo nariai už organų mokės
po 75 c.: Tiems nariams,• kurie
prisiuntė savo prenumeratų dar
prieš seimų, organas eis kaip ir
ėjęs — primokėti nereikės.
2. Tie nariai, kurie užsimokė
jo už organų ir jo negauna, priŠimkaus
.30
siųskitė savo pilnus antrašus.
18. Dvi daini S. Šimkaus
.30
3. Prisiunčiant prenumeratų
P. S. Ilektografu atspaudintų
neužtenka pasakyti, kad laik
randas įvairių dainų: Apleistas,
raštį siųsti senu antrašu, bet rei
Šarka, Biruta, Vilija, Baimė, Jiekia paduoti pilnų antrašų, kuria
vužė, Sudiev Lietuva ir tt.

l,»i FV

Liepos (July) 23, 1914.

Priimam gerą draugą, nesenesnį 30
metų amžiaus, dėlto, kad neperdaug
dirbama šiais laikais. Mūsų draugija
atsakanti: mokame pilną benefltą per
šešius mėnesius ir turime pilnai užsi
mokėjusių draugų ligi 60. Bankoje ir
gi turime padėtų pinigų, taigi kam
reiktų, gali pasiskolinti, nes yra ge
ra proga dėl visų darbininkų. Mė
nesinė mokesnis, taip kaip ir visose
katalikų draugijose, 35c. o benefitą
mokame $5.00 už savaitę per še
šius mėnesius, o toliau pusę.
Nepamirškite geros progos pasi
rengti, kuris atsibus 8 rugpiūčio
(August).
Prasidės 7:30 vai. ryto
ir tęsis ligi vėlybai nakčiai. Meldžia
me visų, lietuvaitės ir lietuvius ap
silankyti ant mūsų baliaus. Vyrams
inžanga 15c., moterims 10 e. Drapa
noms padėjimas už dyką.
Nepamirškite geros progos p asilinksminti.
Vžkviečiame.

“VILTIS”
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

DIENRAŠTIS
Eina kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias

1' Sodžius ir sodiečiai, Darbai ir darbininkai, Teatras, Įvairus atsikĮmai , .

ir t. t:, 3) Vilniaus, Kauno, Rygos, Šiaulių, Panevėžio, Manjampolėe i
ir kitų Lietuvos miestų kronikos; 4) Iš Prūsų Lietuvos; 5) Lietuviai „
kitur; 6) Lietuviai svetur — Amerikoje, Anglijoje ir tt ; 7) Svetim- .j
taučiai apie Lietuvą ir lietuvius; 8) Bažnyčios žinios iš Lietuvos Ir
užsienių; 9) Telegramos iš viso pasaulio; 10) Valstybės Dūma; Vai-e
stybės Taryba 11) Politikos diena Rusijoje ir užsieniuose; 12) Ru--;;
sijos ir užsienių kronikos; 13) Užsienių gyvenimas; 14) Iš katalikų t
gyvenimo; 15) Dailė ir mokslas; lfl) Pasaulis ir Žinija; 17) Įvairios ų
žinios Ji visur; 18) 8pauda ir gyvenimas šiapus ir užsienuose; 19) <š
Laikraščių apžvalga; 20) Lietuvių raštų bibliografija ir kritika. ,
Užsienio literatūros bibliįografija, birža, valstybinės loterijos, javų
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliai,^
apysakos, dramos komedijos Ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos. ;
“Vilties" dienraštis duoda KAS MANUO nemokamą

raštininkas.

I

Mokslo ir Literatūros priedą

Jj

mažiausia 32 skilčių knygos formato; iš to per metus susidarys rimta,
indoaraus tarinio knyga in 4o.
Beto, koris užsisako visiems 1»14 m. “Vilties” dienrašti tie gana

Dykai “Viltias” kalendorių-almanacha 1915 m

Lydos gatvelė, 7, Vilnius.

“Vilties” dienraščio kaina pati pigioji, nes —Rusijoje metams 8 rub., pusm. 3 rub., 1 mėn. 65 kap.
Užsieniuose metams 11 rub., pnsm. 6 rub., 1 mėn, 1 rub.
“Vilties” dienraštis SIUNČIAMAS DYKAI ištisą savaitą kiekvienam,
kuria praneša redakcijai savo adresą.
.
"Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilnioje.
Prieglaudos g-lė (Bogedetayj parenlok) No. 4, h. 2 ir knygyauoee sos ’
kiekvieno mėnesio 1 dienos.

Russta-Ltth Manta.

▲tsašeausis “Vilties" ttenrsUie Redaktorius — Leidėjas.

Lienmy

mm

mausi ja

(Lltsvsks|e NsatasĮs OMėsstvs),

_______

■

I' bės dalykai, Santykiai su lenkais, Lenkybės vaisiai, Išeivybė, Santykiai g i
'' su žvdais, Iš ūkio gyvenimo, Paskaitos, Parapijų, Valsčių reikalai. * [

pirmininkas

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

1) Lietuvių kultūros, visuomenės, ekonomijos ir politikos reikalai; a) i i

j! žinios iš Lietuvos: Draugijų gyvenimas, Mokslas ir mokyklos, Blaivy- M

J. 3. PrakspM,

TAUTOS NAMUS VIUNUE

šventes. , ,

• “ Vilties” dienraštis uiaiaekyti galima įos Admiaietracijoje Vlmdie. ’ ,

J

J. Spranaitis,

PADEKITE

v„

Pr. DOVYDAITIS

,
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DRAUGAS

Liepos (July) 23, 1914.

Talaphona Yard* 5834

New City

Drover 3473

Dr. P. G. \VIEGNER

J. G. KAWALLS
lietuvis fotografas

DAKTARAS

Bell

(Kalba lietuviškai)

SAVINGS BANK

3337 S. Morgan St., Chicago I

1624 w. 47th St. Kerte Marshfield Avė. netoli nuo Ashland Avė.

System

Naujinsi ir geriausi paveikslai vestuvėms ir kitiem* atsitikimams.

Ateik ii pats pamatyk

A. J. BIERŽINSKI, Pres
Tel. Yards 1594

4601 So. Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.
KADA IR Iš Kl R GERIAUSIA IR GREIČIAUSIA LAIVAI ĮSbPLAUKlA IR KIEK ŠIPKORTĖ KAŠTUOJA! — Parašyk mums
atvirutę, paduodamas savo vardų, pavardę ir tikrų
atgalia pačta prisiusime piluus padavadijimus.

adresų,

Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Labai retai teatsitinka, kad biznierius, kaip ten

Chicago, III.

1616 W. 47th St.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.

užimtas jis nebūtą, butą perdidžiai užimtas, kad

o mes
Rusiškai Amerikoniška*
biuras, uždėtas pagal
Illinojaus Valstijos tie
sų. Jo kapitalas siekia
$10.000. Teisių depart
mentas atlieka advoka
tų
reikalus,
pardavi
mus, daro vekselius ir 1.1., išrenka pa
veldėjimus Rusijoj ir Galicijoj. Pata
rimai visokiuose dalykuose dykai. At
sišaukite raštu. Del kainų ir sužino
jimo adresuokite:

AR SIUNTEI KADA PINIGUS PER MŪSŲ BANKĄ1 — Prisiųsk
mums savo adresų, o mes pasiųsime mūsų rublių kaiuas ir reikalingas
blankas.
Susipažinęs su mumis kitų Bankų neieškosi.
Mes aprūpiname visus bankinius ir Seno Krašto reikalus pigiai, grei
tai ir tinkamai. Kiekviename reikale kreipkitės į mumis.

Kiekviename

“ATEITIS”

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

reikale kreipkitės j NEW CITY SAVINGS BANK,
o gausite Mandagų, Greitų ir Gerų Patarnavimų.

feXTR A

“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

Bell patarnavimas ne vien užtikrina susižinoji

“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 Lietuves ir iš viso pasaulio.

mą veik kiekviename atsitikime, bet sutaupina
laiką asmeninio pasimatymo. Bell telefonas yra

“ATEITĮ“ išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts val
stijos tiesų reikalavimų.

magiškas raktas dėl kiekvieno biznio duriu.
Vartok apsčiai lokalį ir Long Distance telefoną.

“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:

RUSSIAN-AMERICAN
BEURAU
160 N. Fifth avė. Tarp Randolph ir
Lake gatvių Cbicago, III.

7 reikalingi da
f

lykai vertės

negalėtą pakalbėti per telefoną.

Ofiso valandos: per savaitę 8:00 iš
ryto iki 8:30 vakare. Nedeliomis nuo
9:30 iš ryto iki 4:00 po pietų.

$25.00

Chicago Telephone Company

“ATEITIS”

Bell Telephone Building

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
;kas prisius savo adresų, gaus vieną numerį pa, turėjimui dykai I

tik

Official 100
PINIGŲ NESIŲSK.
Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo.
Vienintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikradžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai
į&piaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85.
Su
juo 7 šūviais nikeliuotų revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pagražinimų, špilkų dykai.
Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas
$15.00
kiti dalykai
$10.00.
Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet
pamatyk mūsų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrųžiuk litų apskelbimų parašydami savo vardų, pavardę ir antrašų ir mes išsiųsime visus augščiau
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui
$8.85 ir espreso kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

SS*

tf

Telefonas Canal 4052

Dr. A.
i
[ 3E

jf

K. Rutkauskas
, ,
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1 Telephone Dreve- 19’4
1
P
Urove' 1,24

O.
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

JONIKIENE
Otriausia Akušerka

3364 So. Halsted St.,

CHICAGO

(kampas 34tos)

THE HIBERNIAN
ĮKURTA 1867

M.

Tel. Drover 5052

CHARLES DICKENS

LIETUVIS DENTISTAS

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Yra tai labai graži ir interesinga
TEMYKITE!
Mes prosijame visai veltui per visus
metus kiekvieną
mūsų
krautuvėje
pirktą siutą.

ARION MUSIC STORE

finc>

Vartotas namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams poperas, vynių, plumbingų ir t. t.
3005-3039 So. Halsted St.
Rtone Yards 1294

Ateik ir pažiūrėk
siutų ir čeverykų.

mūsų

puikių

Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame gerlausį.

EIK PAS

Carr Bros. VVrecking Co.

S. Kulvinsky

Armonikos, akordinos /koncertinos, smuikai blaa
pigiai. Krautuvė atvira iki 9 vai. vak. Nedalio
mis iki 12 vai.
1909 So. Halsted 8t.

F. EUDEIKIS

Du-kart Savaitinis Laikraštis
44

GRABORIUS

SAULE”

Parsamdo karietas ir automobilius

CHICAGO dėl pagrabų vestuvių ir krikštynų.

Jan 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoją metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei mettĮ $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei mettp

4605 Harn’tage Ava.. CHICAGO.

TI KRIAUŠI A VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
gerai pasidėti, rašykite ir siyskite pinigus šiuo adresu:

Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
resuojant

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

W. D. BOCZKOWSK1 — CO.
Mahanoy City, Pa

Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus

NEW YORK City. N. Y.

tr Skaitei Kada laikraHį "lIETIItt?"
Gal nežinai kur ją gauti?

TIKTAI $1.00

“LIETUVA”

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

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

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS ,

Rašyk adresu:

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

3252 So. Halsted SL,

DRAUGAS PUBLISHING CO.

Plymouth National
BANK.

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

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

Kapitolas su perviršiu
1165.000.00.

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

Šitoji

Banka prižiurome

Su vieny tųjų Valstijų vai
-ižios.
Moka 3 nuošimčiui
nuo sudėtų pinigų. Galinu
susišnekėti lietuviškai.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.

KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.
Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerų procentą; 2), nebus baimės kad pinigai
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir pervirfijimu; 3). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti j Lietuvą ir pirkti
■au vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Vienasis Piečius, Lietuva Rusija.

G. N. Postlethwaita
iždininku.
Mandagu*

patarnavhna*

■J
A. Norkūnas,

Lietuviškyji) Švento Kazimiero

Seserų Seminar ij a

Vienatimi Lietavis Išdirbėjai
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CHICAGOJE.
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Vieniolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaitei moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mazika, paiiymas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GER08 MOKINTOJOS.

PIOU8 UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie

Motinos Perdėtinėa
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visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: Jįokardu
guzikučiu metaliavu, anameHotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
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Man paveatua dar.
hua atlieku artis-£
tiikai.

M. A. Norkūnas

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc mjslapių, didelio formato ir sur^fia
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
“Katalikas

letams $2, puseej mėty $1.

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

J.

M.

TANANEVICZ,

3249 8. Morgan St.,

Chicago.
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TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus i Banką užččdyjimni nuo
vieno dolerio ir dauaiaus ir mokame trečią
procentą ratomis ant metq. Siuučiame piniprus
j 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 ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitčs
viršminčtu antrašu.

1 JO ± VJ V XX

iliustruotas Literatūros, Mokslo
Visuomenės Mėnesinis
Laikraštis
jo iš spaudos jau ketvirtas numeris.
‘JAUNOJI LIETUVA” laikosi bepaTtyvės pažangiosios pakraipos.
‘‘JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkaiija, prižadėjo ir pakviesta
sandarbininkauti beveik visi pirmaeiliai mūsų poetai, beletristai,

raštų, T. M. D. išleistų.
“JAUNOJI LIETUVA”

kainuoja metams $3.00,

pusei

metų $1.50,

pavienis numeris 25 centai.
Visa ką siųskite antrašu:

*
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R. H. Morgan

Chicago, III.

Lietuvis daktaras. Gydo ivairiauaea lipa Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cijas. Turei savo locnaligonbuti. Lekarstas sutaiso pats ^Ikiek vieno sergančio.
Ofiso Valandos: Nuo » Iki lt iš rito; »-»po piet, 7 --8 vokuro. Nedel. Iki 3 po piet.
Kreiptis reik visumet ant to tikro adrlso taip:

1210 S BROAD ST.,

„s

Dr. A. Yuška
1749 So. Halsted St.

PHILADELPHIA, PA.

CHICAGO

Tel. Canal 2118

Jei nori žinių iš

Išsirašyk dvisavaitinį laikraštį

Vienintelį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris
Pusei metu 50 centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire,
Scotland.

P. A. MAŽEIKA
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Telefonas Yards 994

Ke

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

Kukardų,

4627 S. Ashland Are., CHICAGO. III,

Išdirbėjaa
purių,

dų, Šarpu ir ki

HTLieikRBBBtaiĮia

• 28 metų senas laikraštis t

tokių tam pana

VIENYBE LIETUVNINKU

šių dalykų.

EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y

Reikalauk

Daktaras Ignotas Slankas,

DR. STANKUS,

SO. BOSTON, MASS. $

Dr. MAURICE KAHN
BONA MORS

ROSE. ST., MONTELLO, MASS/

GARSINKITES
“DRAUGE”

261 W. Broadvvay

Vėliavų, Antspau

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 So. Paulina St.,

p

Seniausias
lietuviška*
graborius
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
graborystės tarnavau savo broliams
lietuviams. Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
o maži grabeliai nuo $3.00 ir augį ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefo- čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
j nuoki man į farmą o aš gavęs žinią, tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
tuoj pribūsiu su automobiliu ir Jus sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
po farmas ir laukus, kurie | Pa’iks »a«ai«a®8, kurie bėdnais pa
lieka,- žinokit
žinokite
gerai,
norite mokėti
yra ant pardavimo, iš kuriu
galėsi na
« B«
rab jei norite
mokėtl
kurių gąlėsi
pa ,ieka
sirinkti tinkamiausją vietą. Rašyki tuoj $100.00 tai pas mane galite gauti ui
Gausi knygelią apie kainą ir viso krai $50.000. Neklausykite agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
to mapą dovanai.
sitikrinkite kas pigiau daro. Daroma
Adresuok:
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, sa’'O
karaboną ir daugybę automobilių.
Anton Kiedis.
Su pagarba
P. A. MAŽEIKA.
Peacock, Lake County, Michigan. 3315 Auhrnn avė.
Tel. Yards 11SS

SODALITY

iiao antrašo :

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

š

įf

*
*

Turiu ant pardavimo visokių farmų
gatavų su ariamais laukais, su sodai*
! ir budinkais, su prastais ir labai ge‘ rais budinkais, turiu mažų ir didelių,
farmų ant pardavimo, žemės lygios su
moliu, su
juodžemių
ir su smėlu
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos
; su medžiais trečios — pliki laukai,
kur gali eiti ir arti be valymo. ParJ duodu visokio
didumo plotais arti
miestukų ir priepat gelškelių. Didžiau
sioje Lietuvių kolionijoj Michigan Val
stijoj} kur yra 215 Lietuvių farmerių,
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos že
mės randasi prekės žemių nuo $9.00
Į akeris ir brangiau pardodu, ant lengj viausiu išmokėjimų.
Atvažioki touj

mokslininkai, publicistai ir t. t.
‘‘JAUNĄJĄ LIETUVĄ” leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois
valstijos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys namažiaus kaip tris metinius prenumera
torius “Jaunajai Lietuvai”, gaus dovaną 6 knygas V. Kudirkos

CHICAGO, ILL.

FARMOS, FARMOS.

LIETUVIŠKA BANKA

“lATTNTnTT T IFTTT V A’
JAU

y

“ISEVIU DRAUGĄ“

Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

y

Škotijos ar Anglijos

A. OLSZEWSKI,

Kaune, Rusija-Lietuva
Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras
kvitas-vekseiius su knygutėmis ir atsako
už pinigus visu savo turtu.
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puslapių, o kainuoja
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LAIVAKORTES

820 Bank Street, WATERBURY, CONN.

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

I800 W. 46th Street,

•y

Corner Spring Street

vienas, norintis smagiai ir naudin

4558 So. Ashland Avė.

*

są ar per laiškus.

498 Washington St.,

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

gą. Yra tfu stora knyga, turinti

SAVUOSIUS

Geo.. J. BARTAŠIUS ir J. P. VYASILIAUCKAS

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku

Yards 1741

J.

_
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REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektnoja
randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua;
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Gerų lentų pigiai

PARDUODAM

Jonas Kmitas

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO

PAS

ant drūčiausių ir greičiausių gai laivių už pigiausią
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom
pinigus visų viešpatysčių. Darom daviernastis pigiau
kaip kiti.
Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kieiptis
pas mus su visokiais reikalais į artymiausį jums offi-

Lietuvių Kalbon Vertė

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

Priimam f)epozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan
gina, hž kuriHOs mokam 3 nsosimeiiis ant metų, kurį pride
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

KRElPKiTES

Mes patėmijom, kati būtinai yra re J-alingą lietu*
viams New Yorke UŽEIGOS NAM A b Taigi mes ir
ir įsteigėm tą užeigos namą, kuris sar. ’asi po mimeriu 498 \Veshington St..
:n j ,.s Sj :ing St., Nf.v
York, City
Brangus keliaur. r kai. kt .i* manot keliauk į Lietuvą, nepaminėki i <.ts’lar.k>t i į mus ažeigos
namą, o gausite sanžiniškus ratai .n.u- . Mes pasitinkam New Yorke pasaŽierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir paiupinam pasportus
iš konsulio.

Oliveris Twistas

DR. K. DRANGELIS

HOTELIS

arba

LIETUV1AI,

Angliškai Parašė

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

8H8HaaB®SS®a!ggfS.:«,a^LH,lgISa

UŽEIGOS NAMAS

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

BANKING ASSOCIATION

*

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

NAUJIENA!

2302 So. Leavitt St.

Kata-

liofo.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ii
nių Iš Amerikos, Europos ir viso '.virto, o
prenumerata kaštuoja metams tik $2 oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metam')
$3.oo; pusei metų $1.5( .
RAŠYK ADRESU:

3 N. Main St.,

SHENANDOAH, PENN’A

J. J. Paukaztis & Co. 120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.

