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ŪSŲ LINKĖJIMAI,

s

mūsų seimais. Kuomet kata
likai sumanė kviesti visuoti
abėgusieji metai Ameri- nų seimų Chicagou, iš pat pra
s lietuviams buvo gana lai- džių sutiko didžiausias klin
ngi.
Atbudo ir smarkiai tis iš pusės sau neprielankių
»mė krutėti lietuviai kutai i- laikraščių. Federacijos pirmi
cai. Kitų srovių žmonės — ninko pakvietimo didžiuma
lieni žiūri į tų faktų su ne laikraščių net paminėti nepa
pasitikėjimu, kiti net nugą norėjo: tarsi jo ir būti nebu
stauja, matydami tame lietu vo ; chicagiečių pakvietimų
sių tautai pavojų. Tečiau taip-pat ignoravo. Tūli tau
mes, lietuviai katalikai, žino- tininkų vadai baidė mus: tuš
hae, ko verti visi tie nepasi čias, girdi, jūsų darbas ir
tikėjimai ir nugąstavimai, pasiryžimas su savo seimu,
katalikų gyvybės apsirei- nes kasgi garsins jūsii pakvie
mu tik pasidžiaugti tegali- timus. Priėjome iki to, kad
Juk čia atbunda patsai mūsų didžiausios organizaci
Kuto s branduolis, tie, būtent, jos buvo užmirštos, arba ig
m sūnūs, kurie visuomet bu- noruotos, kad iš mūsų pasiry
ištikimi tautos pamatams žimų tiesiog tyčiotųsi, kad ka
■idealams, kurie per amžius talikus apšaukta atskilėliais
Ekrųjų tautos dvasių sergėjo nuo tautos; tuo tarpu vienas
fr auklėjo, kurie tautos atgi žmogus, katalikų priešas, or
mimo laiku nešė ant savo pe ganizavo kitų seimų, “visuo
nų visas darbo ir vargo sun tinąjį”, kalbėdamas drąsiai
kenybes, kurie dirba ir dirbs vardu visos lietuvių tautos:
įaudingai ir sveikai savo tau jis žinojo, kad jam pritars
pos kultūrai. Praeitais me net 23 įvairūs prieškatalikišlais, rodos, padarėme nema- ki laikraščiai.

PRANCŪZAI BOMBARDUOJA METZ.
RUSAI IŠNAUJO EINA PRIE KROKUVOS,
(i

VISIEMS “DRA LJGO” SKAITY
TOJAMS,

lomi — dėl to viso darosi
fių tautai, jos vier.yb -i ir

didžiausia Blėdis, štai,
ir šiemet su

DIDELI SUSIRĖMIMAI JŪRĖSE.

AUSTRIJIEČIAI GALICIJOJ SUMUŠTI.

IR REMEJAMp LINKI AME

ITALIJA SIUNČIA KARIUOMENE ALBANIJON.
*
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NUSKANDINTA KELETAS VOKIEČIŲ LAIVŲ.

metų

PASKALOS APIE TAIKĄ — NETEISINGOS.
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“Draugo” Redakcija ir Administracija

a: sustiprinome Susivieniji
mų L. R. K. A., Federacijų,
Zyčius, Blaivybę, Moksleivių
Sus-mų, ėmėme tvarkyti labarybės reikalus, Suorganizaome Tautos Fondų ir tt. ir

įuo parapijų; mūsų pnrapi.ūjs mokyklos daugelio boiko.
jojamos, mūsų geriausieji
futiški
sumanymai dažnai

VOKIEČIAI NORI PASISAVINTI BELGUI.

HUSAI ATMUŠĖ VOKIEČIUS NUO VARŠAVOS.

PLATINTOJAMS

B

Nepaisant sunkenybių, įvy
kinome seimų, susiorganiza
vome. Mūsų veikimų ir toliau
arba ignoruoja, arba meta
ant jo savo pramanytų kleri
kalizmo šešėlį. O kada pareikalaujama *šrodyįir»wi, kame
gi to klerikalizmo esama,-arba
Tečiau vienas trukumas ligtyli, nuduoda kad negirdi, ariiol mūsų liko kaip ir nepa.  ba nesąmones šneka, akis muistebėtas. A ūsų spau( a \ is j. na kokiam padėjimui esant
lar tebėra labai silpname sto
mes negalime prieiti prie
ryje. Kol jos nesustiprinsi- didesnės tautinės pajėgos, nes
ne — visas musų visuomems- viskas, kas tik iš mūsų paeina
cas veikimas bus lyg kūnas — trukdoma, šmeižiama, arba,
>e kraujo. Ligšiol knygų ir
geriausiame atvėjūje ignoruo
laikraščių rinkos užverstos sojama.
ūjalistų ir laisvamanių išlei
Mūsų pačių tarpe labai
stais raštais. Katalikų laik
daug
yra nesusipratėlių, arba
raščių nedaug tėra, o ir tie,
turie yra, labai menkai teiš- svyruoklių, kurie kaip tos
datinti. Naudingų knygų la- nendrės, bile vėjelio pučia
>ai maža teleidžiania. Ilgų lai mos, svyruoja. Tie svyruok
tų trūko mūsų broliams svei- liai, tie katalikai be savo nuo
to maisto dvasiai. Tad ten- monės, be tikėjimo gilesnio
jntųsi ligšiol maistu, patiek pažinimo, — tai, anot laisva
tų žmonių, kurie spaudos manių, esą ne klerikalai. Jie
entyklų panorėjo sunaudoti juos mėgia ir jų tarpe žvejo
ja savo organizacijoms ir sa
o bizniui.
vo partijoms narių. Mes ne
ūnas pripranta prie niko- turime ligšiol vienos tvirtos
io, prie alkolio nuodų, argi aiškios opinijos, kuri patraukostabu, kad daugelio mūsų į tų kiekvienų tikintį katalikų.
olių dvasia apsiprato ir su Šiandienų daugelis ' katalikų
asios nuodais. Pasekmė gi mano, jog vis tiek, kokiuos
, kad daugelis nebeteko pa- laikraščius ar knygas skaity
orumo, prarado gėdų, tei- ti ir remti, vis tiek prie ko
ybės
nuovokų
ir
vi rorganizacijų rašyties.
tiesiog
nebepakenčialo
Visai kitoniškai būtų, jeigu
įu
gaivalu.
Jų
nebeIradėsi šviesti nuo
ABC, katalikai turėtų galingų spau
iies jie jau labai mokyti (mat dų, jeigu, sakysime, nors ant
|šėję “Šakės” klesas); ir ne- 5 lietuvių katalikų pripultų 1
laikraščio
jesugrųžinsi jų į doros lyg egz. katalikiško
svarą, nes jokiai dorinančiai (Dabar tepripuola vienas ant
[ntekmei jie nepasiduoda. To 25). Tuomet galėtume ir sa
ri uo būdu tūkstančiai mūsų vo organizacijas geriau išgar
gražiausio jaunimo virto tik sinti, ir prie jų sutraukti vi
sus katalikus ir nustatyti tvir
rais tautos degeneratais.
Bet ir tiems, kurie liko iš tų opinijų, kuri paremtų svy
tikimi savo tautai ir Bažny ruoklius, kuri tvarkytų mūsų
čiai, labai skaudžiai duodasi viešąjį gyvenimų ir su kuria
įjusti trukumas savo stip norom nenorom turėtų skaityrios spaudos. Juk dėl įsigalė ties visi katalikybės priešai.
simo bedieviškos spaudos jau Čia ir būtų pradžia ir pama
laugclis mūsų brolių šalinasi tas mūsų tautinės pajėgos.
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Dievo palaimų, mes to ypa-. bardavo geležinkelio stotis
tingai ir linkime nuoširdžiai prie Metzo.
Amerikos lietuviams katalikams naujaisiais 1915 metais.
Turkai uždarė italų misiTai linkėjimas, siekiantis tik jos mokyklas. Pasklydus ži
mus, lietuvius amerikiečius. nioms, jog turkai išnaikino
Tečiau mes esame surišti ar italų misijonieriij mokyklų
timais ryšiais su Lietuva ir su Aleppo’je, Romoje sukilo didi
visa žmonija. Savo Tėvynei i suirutė. Gyventojai reikalaupalinkėkime ingyti 1915-ais į ja, kad turkai būtų nubausti
S'etais politikos laisvę, visai už tokį savo nedorų pasielgi
gi žmonijai — nusikratyti ga mų.
"
,
lutinai militarizmo šmėklos ir
Jtalijoi> pasiuntinis Athe- pradėti gyvenimų naujais,
epftikijds val
singais pamatais.
džiai, jog Italijd negalės jau
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Prie La Boiselle priešo mė- ( Turkijos oficieriai prieš de
ginimai užpulti vokiečių ka- 'kiečius. Iš Konstantinopolio
riuomenę neturėjo pasiseki- į gauta žinių, kad suareštuota
mo.
Ties Meurissens, Arą- 100 turkų oficierių, kurie su(gonijon ir prie Verdun pran- kėlė prieš-voldškų judėjimų
cūzai sumušti.
Turkijos sostinėje. KonstanAugštojoj Alzacijoj prancū- tinopoly tūkstančiais išmėtyzai stengėsi išmušti vokiečius ta lapelių, raginančių visus
iš pozicijų ant linijos nuo tikruosius turkus sukilti prieš
Thann iki Dammerkirch, bet Į vokiečius ir
jaunaturkius.
buvo sumušti ir turėjo pasi- Turkijos valdžia prisibijo su
traukti.
vo laivyno, kuriuomi ji nega
li pilnai užsitikėti.
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Vokiečių oficijaliai praneši
mai. Flandrijos—apielinkėse
nepasitaikė nieko ypatingo,
vokiečiai ir prancūzai užima
savo senąsias pozicijas ir ren
giasi prie mūšio.

ilgiau kęsti turkų sauvaliavi
mo ir žengs tinkamus žing
snius.
Italijos kreiseriui “Calabria” įsakyta pagelbėti Jung.
Valstijų kreiseriui
“North
Carolina”, jeigu ištiktų Bei
rute ar kituose Turkijos uos
tuose svetimžemių persekioji
mas.
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Prancūzų skelbimai. Vokie
Husai rengiasi išnaujo žengčiai su įnirtimu stengės iš-1
tii prie Kraiuvos. Berlyne,
mušti mūsų kariuomenę iš po
VŠ
..
T n . i, .
. V ienoj ir Petrograde
paiz’
zicnų ties La Boiselle ir Voi-i ,
.
' ; , .L
y
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.
j skelbta oficijaliai, kad rusai
•z--4
si
nes,
bet
jiems
tas
nepasise-i..
.
,..
.
.................
y
, .
n
. . , . , • i
; išnaujo pradėjo verzties i oike. Prancūzai tvirtai laikos , ..
f .
. . A. A.
77 *’
....
lezijų tikslu prisiartinti prie
savo
vietose
ir
kiekvienų
vo'
,
...
1
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Krakuvos. (Ja icijoj rusams
kiečių atakų atmuša.
,^4
sekasi ant visos linijos. Ven
Prie Meuse prancūzų pozi
grų armija, kuriai pasisekė
cijos sustiprintos. Vokiečiai
atmušti rusus nuo Karpatų
bombardavo St. Die.
tarpkelių, dabar rusų sumušTarp jūrių ir Lyso neįvyko ta.
jokių permainų, eina smarkūs
Rugy oficijaliai pranešimai
susirėmimai,
bet
nei
T
i®Ę
a
pažymi,
jog austrijiečiai su
Amžinasis laikas veja senuosius metus į prapulties gelmes ir užmezga jau naujų
pusė negali pasigirti laimėji mušti prie Nidos upės 40 mykilpų Naujiems metams,, kad prabėgus paskirtam laikui galėtų juos pašalinti ir jų vie
mais. Prie Aisne ir Cham- lių nuo Krakuvos.
ton pakviesti vėl naujus.
pagne buvo susirėmusios abie
jų pusių artilerijos. Pethes’o
Du vokiečių laivu nuskan
tinkamos tikybinės, apologe das, į viešas biznių įstaigas; Mes tik vieno norėtume: kad apielinkėse vokiečiai po smar dinta.
Londonan pranešta,
tiškos literatūros, ir įvairios reikės organizuoti visur po nauji 1915-ieji metai būtų už kaus bombardavimo prancūzų kad vokiečių garlaiviai “Likitokios, reikalingos dėl lavi- kolonijas savo spaudos agen rašyti istorijoje, kaipo rimta tranšėjų turėjo pasitraukti naria” ir “lem” nuskendo
nimos tautiškai - katalikiškoje tūras; reikės susieiti į vieny pradžia lietuvių katalikų su- atgal, nes prancūzų artileri Šiaurinėse jūrėse, užėjus ant
krutimo savo spaudos reika jos ugnis jau- pasidarė jiems
minų.
Ir štai rodos, jau pribren dvasioje, reikės socijalį klau bę, į bendrų darbų visiems ka
lais. Mes norėtume, kad vi perdaug karšta.
talikiškų
laikraščių
ir
knygų
simų
pastatyti
pirmon
eilėn
do laikas, kada katalikai turės
leidėjams ir jų platintojams. si mes suprastume, jog mu
Argonijoj prancūzų kariuo
Vokiečiai nori pasisavintų
paimti arčiau į širdį savo mūsų tyrinėjimų ir veikimo,
myse yra didelė pajėga ir jog menė padarė pažangų į pietus Relgiją. Vokiečiai užėmę Bel^
Dirva,
kaip
matome
plati.
reikės
steigti
daugybę
knygy

spaudos reikalus.
nėlių, reikės
įvesti
kata Užteks joje darbo visiems, ku nuo mūsų pačių priguli ta pa nuo St Hubert’o.
gijų, tikisi jų ir pasilaikyl
Prieš mus stovi milžiniškas likiškus
raštus
į
viso- riems tik parūps katalikiškos jėga išjudinti, surinkti į krū
Vokiečių orlaiviai svaidė sau. Pastaruoju laiku Voki]
darbas: reikės įvesti į katali- kias viešas įstaigas, kaip an- Raudos reikalai. Tų visų dar- vą, ji ištobulinti ir apreikšti bombas ant Nancy miesto. ti jns_ vaMŽio. na-aii
kiškas šeimynas' katalikiškus Į tai biblijotekas,
skaityklas, i hų vienaiR metais neatidirbsi- ir savo tautiečiams, ir kitoms Prancūzų orlaivininkai bomGreta visokių kitų 1 k
laiki^Ufcns, reikės parūpinti kliubus, ligonbučius, prieglau-me. Ta: ilgų jnetų darbas tautoms.
? /
'v

DRAUGAS

Sausio (Jau.) 1, 1915,
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siekia 25 bilijonų dolerių į me tenkinti jų dvasiškus reikalus.
jie nešioja aukso kryžių su vusią tėvynę Ispaniją. Is
tus. Jei kiekviena'iš šių val Generolui Pikar sutikus —
raudonais krašteliais, perpin nų generolas Rodilius, tosios
stijų atskirai mokėtų karės iš penki vienuoliai išvažiavo Motais juodais taškučiais ir dėvi tuomet dar provincijos (Calkaščius, tai jai reikėtų dvejų rokon. Visi jie gavo tenai dar
skrybėlėmis su trijų spalvų lao) gubernatorius, sužinoję
metų laiko padengimui savo karo medalius.
raikščiukais (juodu, geltonu ir apie slaptą sutartį kilti pi
išlaidų. Ineigos Anglijos ko
Kiek
vėliau
parlamento
at

raudonu) su aukso kutais. — Ispanijos karalių, pasmf
Jungt. Valstijų valdžia visa
lonijų, Rusijos, Austrijos, Ja stovas Danielių, 1910 metais
Belgijos kareiviams išleista mirtin maištininkus, leidęB
dos tinkamai rūpinos šios ša- ponijos, Turkijos ir Belgijos
viešai pareikalavo, kad laivy maldaknygė: “Livre de preire rėš kapelionui, vienuoliui
’ies gerove ir gerai supranta siekia per metus _50 bilijonų.
no ministeris paskirtų kape du soldat chresien” (Malda vui Petrui Narielux, išklausj
savo didžią atsakomybę. VisRusai veja turkus.
Rusi) i kas kas tik yra reikalinga Matome, kad dar lieka nema lionus aprūpinti dvasiškus rei knygė kareivio krikščionio).
ti jų išpažinties.
ža
pinigų,
padengus
karės
iš

kalus jūrių laivynų karei
kariuomenė išvijo turkus už I šalies gerovei, bus vykdinaPamatęs, kad po atliktosic
Rusijoje kareiviai pravosla
laidas, bet nereikia užmiršti, viams. Ištikus karei, tapo
Kaukazo rubežių ir dabarti
vai labai gerai aprūpinti jų išpažinties, visi jo pasmerk]
raa.
kad karės išlaidos dar nesu įvykdinta, paskyrus 4 kapelio
niu laiku mūšiai eina ant Tur
dvasiškuose reikaluose. Petro tieji, ramiai laukė savo liki-J
Jungtinės Valstijos nieka
daro
visų
iškašeių.
Visiems
nus prie admirolo vėliavos.
kijos žemių.
grade, antai gy vena jų vyriau mo, — generolas Rodil suma]
dos neužlaikė ir negali užlai
Turku
laimėjimai.
Kon
žinoma, kad kaip karės taip
Tiek tai katalikų ^laimėta, sias laivyno ir kariuomenės nė dar daugiau sužinoti, kat
kyti didelios armijos, jeigu
stantinopoly ofieijaliai pa
ir taikos laiku milijonai ka ačiū tik grafo Muno veiklu
Italija pasirengus į karę | X1V7X
kunigas (Protopresvyter mor- link grąsinusio, anot jo pavj
nori,
Xy JVC*V*
kad Jjų AVAV>MtAUiJk
idealai **
ir jįzvy*
persi
skelbta, kad vienas iš Turki Ministerių kabineto pirminiu- į tikrinimai
bat, pudomi. Jun reivių laikomi, kuriuos užlai mui. Negano to, dievotų Pran skoho į suhoputnaho dnhoven- jaus, Ispanų karaliui. Ps
jos laivyno kreiseris sutikęs kis Salandra laikydamas kai- Ktinių VaIMijl) ^dfia negei- kyti išeina labai daug pinigų, cijos pamarių — katalikų pa
stva). Jisai, kad ir ne vys- kęs tat tėvą Petrą, vard^
rusų eskadrą atidengė ant jų bą viename iš posėdžių viešai
taip - pat
prirengiami
di reikalauta iš valstijos aprū
naudojasi mitra ir|panų karaliaus liepė ji
kūpąs
ugnį ir laike visos nakties patėmijo, koki turi būti Ita- džia, kad šios šalies jaunuo- delio
skaičiaus karei rei pinti dar jūrininkų dvasiškus,
sakyti, kame jie per išj
šiaip jau vyskupo rūbais.
...
. ..... .
menė savo gražiausi laiką kalingų
bombardavo
rusų laivyną. ...
dalykų
:
kanuobų,
reikalus,
ką
jūrės
ministeris
hjos pozicija linkui didžiosios praleistų kari8koj tarnystėj.
Kiekvienas Rusijos garlai save kaltais prisipažino.
Jeigu tikėti šiam pranešimui, Europos karės.
amunicijos, kurie prižadėjo išpildyti ir duoti 10
Jo kalba tai. Dabartiniu laiku didesnė pusė šautuvų,
Dievas neleidžia man
vis, turi savo pravoslavą ka
tai du rusų laivai “Oleg“ ir!
yra nenaudo kapelionų — Vidurmario lai pelioną,
vienas svarbiausių momentų , pasauiį0 atsidūrė karės suku- karės laiku
vienuolį, o sausumos
panašių ta\ o įsakvi
“Athos” nuskandinti.
jami ir naikinami. Karei už vyno reikalams.
Italijos valdžios veikime.
kariuomenės, kiekvienas pulatsakė vienuolis,
ry, amerikonai, prezidento
Prancijos sausumos karei kas, kiekviena baterija turi sa- Į Broli, suriko perpykęs
Jisai viešai paskelbė, kad nuomone, privalo stengties sibaigus, reikalaujama dide
Rusai suėmė į nelaisvę 13,lios sumos pinigų karės įran viai valdiškų karės kapelionų
Italijos pareiga yra apsaugo
vo cerkvę, kapelioną ir dar jojnerolas Rodili’us, ar tu mfl
000
austrijiečių.
Tarnavo ti šabes gerovę ir palaikyti vykinti santaiką ir romybę.
kiams pataisyti — dapildyti. nūnai nebeturi. Šiandien, sa
padėjėją. Visi, kaip aficieriai,; pasakysi kame jie prisipažint
Prezidentas
Wilsonas
spi

apielinkėse rusams sekėsi at jos intekmę ant jūrių. Pirmi
Sudėjus išlaidas, padarytas kysime, Prancijos kariuome
mušti austrijiečius nuo Tu- ninko kalba sukėlė tarp klau- ria ant vieno dalyko, būtent, karės laiku su išlaidomis iš- nėje tiek kapelionų, kiek yra taip ir kareiviai turi prieder- ar ašen įsaikysiu tave nušaut
.
.
..
kad Amerikos piliečiai dau- leidžiamosis išanksto karėn
mę dalyvauti pamaldose ne- ir čia-pat pašaukė ketvertą !
shovo - Olpinų linijos. Prie
tenai kunigų pašauktų į karę.
sytojų didziausĮ entusijazmų,'
pašvęstp mokinimos Tar.
dėldieniais ir šventadieniais ir reivių įsakęs jiems atremf
šas skubiai pasitraukdamas
besirengiant arba taikos metu, Patraukta jų išviso 20 tūks
VISI kaip vienas, sustojo ir ii- toti fatrtuTns ir tfln0 mank.
šautuvus į vienuolio kruti
atlikti Velykų išpažintį.
paliko karės lauke 10 didžių
sudarysime tokią milžinišką tančių, kurių tarpe net trįs
gai skambėjo po salę patenki štinimo.
Patėmytina, kad kunigas ir dar kartą kreipėsi į jį tary-j
jų kanuolių. Paimta į nelai
sumą pinigų, kad mažai galės vyskupai. Vienas jų, monsinimo. aplodismentai.
damas:
svę 43 oficieriai ir 2,500 karei
pasilikti ir nuo ineigų gauna gnoras Ruch, vyskupas padė pravoslavas yra, sakysime, ar
“Italijos neutralė pozicija
“Vardan Ispanų karaliaus
Žuvo 13 mainierių. Scrantimiausiu draugu ir mokytoju
vių.
jėjas iš Kambre (Cambrai)*
turi būti paremta kariška spė tone, Pensylvanijos valstijoj mų valstijų ižde.
paskutinį kartą įsakau tau!
Prie upės Bialos įvyko ki
Tokios karės išlaidos, sulyg skaitosi didžiuoju kapelionu. kareivių. Įstojusius į kariuo
ka’’, sakė pirmininkas. Dau Diamond kasyklose, prigubnmenę rekrutus — jisai mokina apreikšti man, ką ėsi per iš]
tas susirėmimas su austrijieguma Italijos diplomatų griež čioms “Delaware, Lackawan- statistų nuomone, šalį veda Taip tad netikusiai šiandieni
pažintį girdėjęs’’.
čiais. Austrijiečiai pralaimė
prie finansinio bankruto, ir nė — masonų Prancija rū kasdieninių maldų ir katekiz
tai tvirtina, kad tlabar tai jau
na ir Western Coal Co.“ paDel Dievo švento, ašen
jo ir palikę nemažai amunici
pilno šabes gerovės sunaikini pinasi savo sūnumis, guldan mo, jisai supažindina kareivį
tikrai Italija stos į karę. Liau
sitakius
nelaimei
žuvo
13
mai

sn šventųjų gyvenimais, ypa padaryki neturiu teisės, ats£
jos pasitraukė. Rusai paėmė
mo.
čiais galvas už bendrą tėvy
dis Itabjos džiaugiasi, kad
nierių.
Tarp
jų
randasi
kele

tingai
šventųjų Rusijoje ger-' kė tėvas Petras,
nelaisvėn 1,000 kareivių.
nę.
ant galo galės pasidarbuoti tas lietuvių.
biamųjų. Jisai nekartą su i Trinktelėjo šautuvai ir
Karpatų kalnuose atsibuvo
Prancūzų kareiviams išleis
Triesto ir Trento paliuosavikryžiumi rankose lydi karei rėš kapelionas atsiskyrei
karštus susirėmimai.
KARIAUJANČIŲ
NŪNAI
VAL

ta tam tikra maldaknygė: Liv
mui iš po Austrijos valdžios.
300 ypatų susirgo pietus
vius į mūšį, kaip būta nekar šiuo pasauliu...
Austrijiečiai stengėsi užsi
re de poclie du soldat francais’
STIJŲ — KARĖS KAPE
Didelę užuojautą italai jaučia
pavalgę.
New
Yorko
valsti

tą
Krymo ir Japonų karėse,
laikyti ant Unijos Zmigrod Kun. K. Prapuolenis
(Kišeninė maldaknygė pran
LIONAI.
prie belgų, taip sunkiai nuken
jos mieste Batavia buvo pa
ar kad ir nūnai Galicijoje,
Dūkia, vienok negalėdami at
Praneijoj e kitados karių ka cūzo kareivio).
tėjusių šioje karėje.
rengti pietus katalikų - airių
ir Prūsuose.
remti smarkaus rusų užpuoli
Anglija
visuomet turėda
pelionai, buvo, galima sakyti,
parapijoj.
Po.
pietų
bemaž
vi

AIGIPTAS.
mo pasitraukė. Rusai vyda
Katalikų kareivių dvasiškų
“tautos įstaiga“
Dar 1872 vo ir nūnai turi omenyje dva
si dalyvavusieji susirgo. Kaip
mi bėgantį priešą suėmė į ne
metais, valstijos nuspręsta, siškus reikalus savo kareivių, reikalų aprūpinimui Rusijos į Aigipto padėjimas šioje ka'
pasirodė
paskiau,
tai
buvo
J tikybos jausmus, Anglijos laikoma 2 kapelionu Varšuvos ■ rėje yra labai ypatingas. An-|
laisvę 10,000 kareivių.
kad karės ir laivyno ministenesveika mėsa ir pavalgiusieAigipto glo
Colorados straikas užsibai
riai pasirūpintų, ydant visi žiūrima kaipo į didžiausią ir karės apskrityje, 2 Maskvos, \ g]\ja skaitosi
ji
apsinuodijo.
bet iš
teisiško ai
Rumunija susitaikė su Bul gė. Organizacija “The Uni
kareiviai turėtų liuoso laiko prakilniausią veikmę, tvirto 3 — Petrogrado,'2—hėja,
1 — Kijevo ir 1 Amūro ap-'žvilgio
Aigiptas
prigu
garija.
Bulgarijos
mini- ted Mine Workers ’ ’ vienoje iš
atlikti tikėjimo priedermes. kareivijos ūpo.
skrityje.
Prietaru
aprūpini[prie
Turkijos.
Abi
šio
steris praneša į Petrogradą, sesijų nusprendė
užbaigti
Anglijos kariuomenėje esa
Užliejusi Prąnciją prieštikyVIENŲ
METŲ
KARĖS
jūrininkų katalikų, šalies
globėji
dabartini
jog tarp Bulgarijos ir Ru . mainierių straiką Colorados
bine banga netik kad pra ma kapelioną anglikonų ir ka nimui
IŠLAIDOS.
Kronštadto
mieste
užlaikoma
'
laiku
veda
tarp
savęs
smari
munijos išnyko visi nesusi valstijoj.
Pastarieji Irlandijos
šalino šitą įstatymą, bet dar talikų.
KaTės
vedimas
reikalauja
bažnyčia, o prie josios laivyno . kią kovą ir stengiasi prapfe'
pratimai ir jos susitaikė. Ru
uždraudė ofięijeriams ir karei pulkuose. Vietinių bažnyčių
didžios
sumos
pinigų.
Nevie

munija išvengimui visi} nesu
viams dalyvauti Mišiose ir įstatais urėdiškai paskirta ka kapelionas. Išimant šitų nuo- tųiti ribas savo. globos
Edisono dirbtuvės sudegė.
nas
dabartinių
laikų
žingeilatinių kariuomenės kapelio Aigipto. Ką mano pats Ai-I
sipratimų sugrąžins Bulgari Edisone elektros dirbtuvės
šiaip jau iškilmėse. To de reiviams tiek ir tiek laiko at
dauja,
kiek
išleidžiama
karės
nų, karės metu, skiriama dar giptas apie savo ypatingą pa-l
jai Dobrudžo provinciją ir di West Orange, N. J. baisiai
lei Paryžiuje ir kituose Pran- likti poteriams, pamaldoms ir
reikalams
dienai,
metams.
Tą
laikiniai lanko kapelionai (po- dėjimą laike varžymosi abie-!
desnę dalį žemių užgrobtų nukentėjo nuo ugnies. Sude
cijos miestuose, kame kareivių pamokslų klausymui, kurie vi
žingeidumą
galės
patenkinti
levoi sviaščennik) ir pasanli- jų globėjų sunku pasakyti]
laike Balkanų karės.
gė visi dirbtuvės didieji na
diktokai stovėta, tapo įvestos suomet būva labai praktiški.
gerai
suprantantys
karės
straSusitaikymas įvyko be pa mai. Nuostolių padaryta ant
Anglijos katalikų kopelio- niai jiems padėjėjai (pričet- Kiek galima patirti iš mus papopietinės Mišios, kad duoti
reikalus
ir
išlaidas
gar

siekiančių pranešimų Aigipte;
šalinių valstijų pagelbos.
7,000,000 dolerių. Pasisekė
nų viršininku yra Westmin- nik).
sūs prancūzų, anglų ir ameri jiems progos atlikti kataliko
Visi tieji kapelionai užlaiko- gyventojai mano pasilikti iš
išgelbėti nuo ugnies laborato
priedermes. Šis sumanymas sterio antvyskupis, dabartinis
Prancūzija kariaus iki pas riją, kurioje randasi labai konų statistikai, kurie imdami taip suerzino karės ministerį, kardinolas Bourne. Kariuo mi valstijos lėšomis. Patar-: tikimais Anglijos valdžiai, bet
kutinio. Atsibuvusiam Pran brangios tirinėjimo mašinos. tik mažiausią sumą, išleidžia generolą Andre ( kad jisai su menės įstatai reikalauja, kad navę 25 - 30 metų, jie lig gy-(kai-kuriose vietose apsireiškia
cūzijos nepaprastame Parle- 3,000 darbininkų kai-kuriam mą karės vedimui per vieną statė tam tikrą “šnipų jstitu- “kiekvienas aficieris ar karei vos galvos, gauna algą, kokią. nemažas bruzdėjimas prieš sa-į
lento ir Senato posėdyj Pa laikui pasiliks be darbo. Edi dieną, būtent 70,000,000 dole tą”, susekdinėti katalikus ka vis, išskiriant tikros negalės, jie ėmė. Prietam Rusijos ka vo globėjus, ypač kada būvi
ryžiuje ministerių pirminin sono dirbtuvėse išviso dirbo rių, suveda metinius dabarti reivius, atliekančius savo dva būtinai turi dalyvauti pamal riuomenėje, sulyg reikalo ap paskelbta “šventoji karė“
kas Viviani savo karštoje kal apie 7,000 žmonių. Tuojaus nės karės iškaščius iki 25 bi siškąsias priedermes.
dose“.
Kiekvienas kareivis rūpinami visi kiti krikščionys, ri šaukdama į kovą visus ma]
lijonų
dolerių
suviršum.
Taiboje pažymėjo, jog prancūzų manoma taisyti nukentėjusią
Rengiant Morokos ekspedi anglas gauna maldaknygę ir o taip-pat magometonai ir hometonus, negalėtų neatsi
yra
milžiniška
krūva
pinigų.
liepti ant Aigipto vidujinei
tauta nepadės ginklo tol, kol nuo ugnies dirbtuvę.
ciją (1908), ačiū Prancijos ka reikia pripažinti, kad Angli stabmeldžiai lamaitai.
Labai
galimu
yra
dalyku,
kad
nebus sumuštas priešas. PoPortugalija, pamėgdžioda politikos. Aigiptas kaip A n]
jos, Škotijos ir Irlandijos ka
tokios baisios išlaidos blogai talikų veiklumui, grafui Al
ma
bedievę Prąnciją taip gi gli.jai taip ir Turkijai yra lai
sėdys buvęs labai įspūdingas.
Prezidento Wilsono paaiš
bertui Mun vadovaujant, pa reivis gerai tuom naudojasi.
atsilieps
ant
Europos
finansi

bai pageidaujamas ir jos ai
Tarp atstovų buvo daug vos kinimai kongresui. Jungtinių
reikalauta iš karės ministerio, Anglijos kareiviai, katalikai ir atsisakė laikyti karės kapelio
stengsis visokiais galimais bj
tik sugrįžusių iš karės lauko, Valstijų prezidentas Wilso- nio stovio. Londono statisti
nų,
prašalinus
įstatą
1863
m.,
leisti keletui kunigų važiuoti anglikonai turi savo tam tik
kai
paduoda,
kad
Anglijos,
dais paimti jį po savo globi
jie papasakojo apie prancū ' nas savo metiniame paaiškidrauge su kareiviais, kad pa ras draugijas, kliubus ir apy- sulyg kurio! jos kariuomenėje
Prancūzijos
metinės
ineigos
Turkija niekados negalėj
zų narsumą kovoje su priešu.
lenkes. Katalikų turima tenai turėtų būti 42 kapelionu. Pa
Prancūzijos gyventojai džiau
“Catolic
soldiers Associa- žymėtina, kad Portugalijos ka išplatinti ant Aigipto visos
gsmingai sutiko tokiuos savo
tion", kurios pirmsėdžiu yra pelionai būdavo renkami per vo valios ir jinai, taip sakai!
valdžios pasirįžimus.
“konkursą”. Kiekvienas bū- tik nešiojo valdytojos vard,
IVestminsterio Antvyskupis.
Pasekmės to viso pasirodo tinai turėdavo turėti teologi- j 1517 metais, išlaimėjus tul
PETROGRADAS. Rusijos
apskritai augštoje doroje An jos daktaro laipsnį, būti vy-'karus mūšius prie Kairo, Al
skupo paskirta, bet valstijos giptas pakliuvo į turkų raij
sostinėje gauta žinių, kad di
glijos kareivių, o jos katalikų
kus. Nuo šio laiko Aigipti
deli mūšiai įvyko prie Pilicos
ginkluočių dar ir tame, kiek perstatytu!
Austrijos ir Vokietijos ka- nustojo savyvaldos politikei
upės. Vokiečiai stengiasi Pi
įkartų anglų laivynas užsuka į
reivių
katalikų reikalams ap- ir religijos žvilgsniu. Maho-1
licos upę pereiti, kad užgrieb
f čivittavekiją — anglai jūri
ti geležinkelį iš Ivangrado iki
ninkai visuomet atvyksta Ry rūpinti, šituodvi valstiji, tūri nięįonų bažnyčios galvą api
Radomo ir Kielcų.
man, pagerbti ir gauti palai tam tikrus karės kapelionus ir • sirinko sau už buvainę Kon|
stantinopoli. Tiesą pasakini
Vokiečių nuostoliai pralai
minimą iš Šventojo Tėvo. An po vieną karės vyskupą.
mėtame mūšyje ties Rrazos
Nelengva, ištiesų, karės - Į vidurinius Aigipto reikalus
glijos kariuomenės kapelionai
kapeliono
priedermė, kuriam , tikrai mažai kreipta domės, jq
upės buvo daug didesni, ne
kolonijose, ištarnavę tenai 15
kaip paskelbta.
metų, gauna -lig gyvos galvos dieną-naktį prisieina bildėti,,viešpatavimas, kaip buvo mikad aprūpinti dvasiškus su liota aukščiau, susidėjo tik iŠ
algą, kurią jie ima.
KONSTANTINOPOLIS. Tur
ar
mirštančiųjų paskirimo šiokių - tokių valdi
Belgijoje yra ir tam tikri žeistųjų
Neveltu tat
vi ninkų. Aigipter kaipo seniauJ
kų armija, vadovaujant basai
karės kapelionai, kuriuos ski reikalus.
sų
tautų
karės
viršininkai
ap-į
didelę intekmę turėjo Mnmel
Džemai maršuoja Suezo ka
ria vyskupai, o priima valsti
nalo link.
ja. Jie. atlieka visus dvasiš dovanoja kryžiais ar nieda- lukai, kurie valdė Aigiptą pū
Rusų miestas Chapa, gulin
kus kariuomenės reikalus — liais tuos Kristaus darbinin- gal savo norą ir pažiūrų, iii
tis netoli Batumo patelio į
kariuomenės
ligoubučiuose, kus, kurie didžiausiame pavo toks dalykų stovis tęsėsi iki
tu’k j rankas. Gliopa gana
mokyklose ir rekrutų mokyk juje, dažnai tarpe kulkų švil 18 amžiaus.
Užbaigoje
aštuonioliktoje
svarbus punktas karės žvilgs
pimo ir bombų ūžimo teikia
loje.
niu, rusai deda visas pastan
Kas link Belgijos kareivių dvasiškąją pagelbą mirštan amžinus pradėjo smalsiai žiū-,
gas, kad tuokus iš ten išstu
nekatalikų — tiems kur jų yra čiam kareiviui, patįs nekartą lėti į Aigiptą ir Europos valj
stijos, šiuo laiku Aigipte apsiĮ
mi.s.
didesnis būrelis karės ministe tokiu būdu guldydami galvą
reiškė gana gyvas prekyboj
rio skiriama atsakanti dvasiš už jų globai pavestąsias ave
judėjimas, kurio centru būvi
Vokiečių nauja armija. Ka
kiai, valstijos lėšomis užlaiko les.
Iš karės kapelionų gyveni Viduržeminės ir Indijos jūrėl
rėš laukuosna Belgijoj vokie
mi.
čiai pasiuntė nemažai naujai
Reikia patėmyti, kad kuo mo, istorija paduoda mums, Didesniuose Aigipto miestui
itlietų Kruppo dirbtuvės knmet kitų valstijų karės kape mažai kam žinomą, va kokį at- se pradėta įvesti kontorai
juolių, taip-pat. naują armiją,
agentūras, iš kurių jau
lionai turi net tam tikrus rū ritikimą:
Buvo tai laikais, kuomet is ropos gyventojai stengėsi
iri sudaryta iš vaikų nuo 17
bus — Belgijos kariuomenės
kybą perkreipti savo. p|
Naujus Metus Europoj sutinka kanuolių šūviais ir kraujo pralėjimu. Amerikoj dai
dvasiškiai dėvi savo ilgomis panų kolonija, šiandieninė Pe
nuodami ir linksmai šūkaudami.
sukniomis ir tik ant krūtinės ru valstija kilo prieš sam bu Dar prieš didžū

Šimą, jog Belgijos pasiunti-^
niai nebegalį turėti jokios
svarbos tuose kraštuose, nes
Vokietija šiuo laiku pilna Bel
gijos savininkė ir tik su ja
reikia susinešti visais reika
lais.
i 4
Belgijos valdžia užprotesta
vo prieš tokią, Vokietijos poli
tiką ir paskelbė, kad užėmi
mas Belgijos vokiečiais, dar
ne reiškia jos pasidavimo po
jų valdžia.

Amerikos turkai šaukiami
karėn. Turkijos pasiuntinis
prie Jungtinių Valstijų Teo
doras Proulx išleido paskelbi
mą, kad visi Turkijos paval
diniai 1890, 91, 92, 93 metų
šaukimo turi tuojaus atsišau
kti prie konsulų.

nime Kongresui atsakydamas
visiems tiems, kurie kelia bar
nią, delei Jungtinių Valstijų
neprisirengimo prie karės iš
tikus nelaimei, paaiškino, kad
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komitetus įsake Žemaičių vy- siai apšvietus platinimo pusėn. at8įdurė lietuviai ir lenkai ka
ir girdami kazoko narsumą,
voliuciją, Prancūzijos yal- sankrovon degtinės liekanas. skupas.
Iš Šidlavo, Kauno, gub. Pet
Surinkta vietinių pavargėlių rėš metu. Apžiūrėjęs visą da
tiesiog
pasakas
seka.
Taip,
da padarė su Aigipto valdi- Pasklido gandas, kad tą dieną
ras Unikas* rašo J. Unitui *į
KAUNO gubernijos naujo naudai 25 rub. ir riš drauginkais sutartį, pagal kurios duos “atsigert” ir “užsiga- kų ėmimas eina visur ramiai, i jos kusos dar pridėta 10 rub. lyką kaip reikia M. Yčas pri pavy^din, mūsiškiai buvo Ky AVaterbury, Conn.
siuntė į generalį miestų są bartuose, vokiečiai už Eitkū
*&ncūzų prekybai buvo užlei- vėt” seniai nebragauto “sky nes nedrumsčia nei degtinė nei1
Malonus broli ir brolienėlė!
jungos
komitetą savo pirmąjį nų. Kaip štai, girdi, dar pa Nuo tamstos laiškelį gavau,
iiaraa pirmenybė ir prancū- stimėlio”. Žmonių prisirin alus.
ŠIAULIAI.
Spalių 27 d. pranešimą. M. Yčas apvažia
tamsėliu atlekia - atūžia į Sta už kurį nuoširdžiai dėkoju.
su savo prekėmis galėjo ko daugybės, bet veltui: gavo
liko
palaidotas
Šiauliuose
Bavo
nemažai
pavietinių
miestų
‘liauti kiaurai visą Aigipto tik tie, kurie pasirūpino gauti
lupėnus kazokų pulkas ir kaip Labai man gaila, kad pas ius
Linų prekyba. Kauno gub. į naventuras Žilinskis 77 m., ir šiaip jau miestelių. Įstei
įlį iki Raudonųjų jūrių ir In-! gydytojaus liudijimą, kad išpradės šveisti trenksmo pri Amerikoj vargas, visgi ma
gana
daug
sėja
ūkininkai
linų
daktaras
veterinorius.
A.
a
gė visur komitetus nuo karės keltus vokiečius nagaikomis, nau ne toks baisus, kaip pas
ijos. Bonoparto laikais bu-i tikrųjų spiritas, kaipo vaistas,
ir veda jais prekybą. Daug li- velionis buvo kilęs iš lietuvių! nukentėjusiems šelpti? Lėšos
o net manyta ir visai užgrob- ■ reikalingas jų sveikatai.
kad ims engti, tai bematant mus Lietuvoje. Nors mes kas
M. vokiečių kareivių nei “dūko”
n u superkama ir išvežama valstiečių ii kaistai mylėjo sa-, padengiamos aukomis.
Aigiptą, bet tas mėginimas
--------------šventadienis meldžiame Vieš
Dvinskan. Šiuo žygiu linų vo kraštą ir žmones lig mir Yčas prašo paskirti kas mė
neliko.
Užpuolė
netikėtai, paties išgelbėti
nėjo niekais. Visgi Aigiptas j PAPILE. Nemažai džiaugnuo
bai
prekyba dar gana silpnai ei- ties. Daugelis jo pasigęs, kai nuo po 3,000 rublių, kuriuos
taip ir dingo nepaleidę nei sumo
usilpnėjo ir pasinaudojus ta Smo turėjom, kuomet pirmą
karės.
Didelės
ne
Jpnybe Turkijos Sultano ka- kartą uždarė girtybės įstai-įna’ Dvinske perkama dau po gero gydytojo ir žmogaus. jisai stengsis padalinti tarp vieno šūvio. Panašių pasako
lpnybe Turkijos Sultano ka- kartą uždarė girtybės įstailaimės
pas
mus:
ka
tųomenė
u
veikiančių konųtetų.
jimų dabar tarp žmonių pilna. rė, badas, ugnis, ašaros ir
Įomenė vedant
vedant Mehmet
Mehmet Ali
Ali gas,
gas, bet
bet išgirdę,
išgirdę, kad
kad ant
ant visa-i^.
visa- iau gėlosios mų ^ųsjs
ttt™™ Mamalinkn imlvbe ir'L
nei.šna-1 slJos verpykloms. Patys val
Suvalkijos
V.
Dūmos
atsto

Viskas buvo gerai pakol mū kraujas upeliais teka, negali
trynė Mameliukų galybę ir dos bus uždarytos, tai neišpaVilniuje Yčas sutvėrė ypa
stiečiai taip-pat nesiskubina vas kun. Laukaitis pakviestas
tingą komitetą, kuris prižiūrės sų kariuomenė švaistėsi po me nei visko aprašyti, patys
(ehmetas Ali apsiskelbė Ai- sakomai nudžiugome. Dabar
.
.
. ... ,
ia
ipto pilnu valdininku. Lai- miestelis ramus, tiek turgaus lun* tai8yy- Vietos ir KiiųSllvalkų gubernatoriaus gu- visų komitetų veikimą šelpi Prūsus, bet viskas kitaip vir galite iš Amerikos laikraščio
e Mehmeto viešpatavimo bu- tiek šventomis dienomis — ri-jmiest? pirkha1’ ^pac perka i bernijos komisijos nariu ap- me nukentėjusiu nuo karės. Į to užėjus vokiečiams {‘Mari
“Draugo” sužinoti, kas pas
o įvesta daugybė reformų si savo laiku išsiskirsto namo.;stoW dl'ob? mokėdami net rūpįntį nukentėjusius nuo ka- šį komitetą paskirta nuo kiek jampolę, Kalvariją, Suvalkus,
inus
dedasi.
Skaitykite
Ligipto šalies valdyme ir net .girtuoklių niekur nebematyti įbl’angiau, kaip paprastai, Ne-jrės Kun. Laukaitis dabar ap- vienos tautos po du atstovu.
Seinus. Žmonių ūpas nupuo “Draugą”, tai viską žinosite.
ibežiai praplatinti. .Nubija1 šlitiniuojant ir pešanties. Pa-jb!°g°s kainos esą ir marški-Į važinėja Suvalkiją,
lė, laukų darbai visai nusto Nuo brolio Kazimiero pasku
r Sennaras tapo priskirti j pilės monopolėje kasmet jpra-!
dro ei,
anos
aip-pa j Vilniaus lietuviai rūpinas,
jo, — viskas apmirė.
tiniuoju laiku gavau laišką,
»rie Aigipto. Aigipto naujas, t ger davo po kelias dešimtis !reiv.auJama- p.^na’llia^1jkadbūtųsakomalietuviškipaAš visą tą laiką, kartu su kuriame rašo, jog išpradžių
Nirkijos paskirtas, valdytojas tūkstančių rublių. Taip 1909 i ^žeistųjų
ai emu
1SOIU" į mokslai šv. Petro bažnyčioje,
Miku ir Ak. Vincu sėdėjau buvo Šiauliuose, paskiaus par
:ovojo kelius syk ir su pačia m. Papilės monopolėj -"išgerta Iiems■ Antakalnyje, nes daugiausiai j Iš Sosnavos, Marijampolio Sosnavoj į kurią buvo atvy kelė į Dvinską, dabar jau sa
irkija, kad sutraukus su ja už 50,000 rublių, 1910 m. apie
į pabėgėlių lietuvių tenai apsi-, pav., Suvalkų gub., rašo drau kę kelioms valandoms vokie ko reikės išeiti į karę. Ži
YILNIUS.
Miesto
galva
gagyveno.
I gas J. Navickui į Hartford, čių žvalgai, giriose gi pilna note, ratnikus visus paėmė tai
įsus ryšius. Europos valsti- 40,000 r., 1911 už 32,000 rub.,
Conn.
is įsimaišė į karę ir nedalei - 1912 m. apie 33,000 r. ir 1913 į vo iš Petrapilio 5,000 rublių
buvo mūsų žvalgų. Kiek rei ir brolį Antaną paėmė, netu
Lietuvių ligoninė Maskvoje.
lo prie to, visgi Aigiptas iš- m. už 34,000 rublių; išrišo per pabėgėliams iš Vakarų šelpti,
Mylimas Joneli! Daug van kėjo mums vargo pakelti, Kiek rime nuo jo jokių žinių. Lig
Maskvoje įsteigta sužeis dens nubėgo, daug laiko pra perkęsti visokių nesmagumų, šiol esame gyvi, laukiame at
javo platesnes tiesas valdyme penkerius metus
pragerta
r skaitėsi tik nominale Turki- 189,000.
Tik viena degtinė
Kauno gub. dvarponis — tiems kareiviams lietuvių li slinko nuo tos dienos, kada kad kulipkos švilpė ant mūsų sakymo nuo jūsų. Sudiev.
os provincija.
" įtiek prarijo, o kame
alus? vengia lenkų pulkus. Dvari goninė, kurioje telpa 10 lovų. gavau tavo paskutinį laiškelį. galvų ir kai-kurie mūsų ofiBrolis Petras.
1860 metais ir vėliaus* Ai-^pįe aių nėra tikrų žinių, bet ninkas Gorčinskis turįs dvarų į Tų lovų intasymas atsiėjo 400 j Dovanok Joneli! Aš, išpra- cierių be ceremonijų šeimynin’yptas pradėjo sparčiau aug-' įr jo nemažai išgeriama. Pri-, Kauno gub. ir Lenkijoje, nori rublių. Vidutiniai imant, vie- į džių verčiamas visokių apim kavo mūši} apielinkese, reikė
Iš Krakių par., Kauno gub.
li, plėtotis, įvedė savo šalyje skaitoma, kad už alų ir degti- kaip žinoma, sutaisyti pulkus į na lova užlaikyti per dieną* kybių turėjau laukti su atsa- tų tiesiog rašyti ištisą karės B. Kavaliauskienė rašo savo
lavyzdingą tvarką, vienu žo- ( nę išleista 378,000 r.
lenkų kareivių, kurie eitų su kainuoja 66 kap. Išviso lietu-| kymu keliomis dienomis, to istoriją. Daug vargo, daug dukteriai Onai Kavaliauskai
Ižiu, pradėjo sekti Europą, j
_________
vokiečiais kariauti. Apsirėdi- rių ligonbutyje buvo 26 sužei-RaUs atsirado daugiaus pas nelaimių teko iškentėti mūsų tei.
L869 metais prakastas Suezo| Nūuji mokesniai. Nuo že mus duotų senovės lenkų ka stieji. Dabar ligonbutis pįl- tavę, tavo draugų reikalų, šalelei. Ir daug dar ji kenčia.
Pas mus naujienos liūdnos,
įalas. Dabar tai Anglija mės valstybė ima mokesnio ( reivių ir komanda būtų atlie nas, visos 10 lovų užimtos. būtent,
norėjome
atsiųsti Negali sau drauge išsivaizdin padėjimas sunkus, daugybė
įstebėjo, kad ir jai būtų ne- mažiausia po *4 kapeikos, kama lenkų kalba.
Bet tur Sužeistųjų tarpe yra 6 lietu tau kokį šimtą egzempliorių ti visą baisumą karės lauko: žmonių nukentėjo nuo karės,
tošalį ingauti ten savo intek- d»augjausįa po 17 kap. nuo de būt nieko neišeis, nes lenkų viai. Ligonbučiui išlaikyti su “Jaunuomenės Idealas” Tau- čia kritę arkliai, ten vaikščio mes ačiū Dievui, dar tų baise
nes toki turtinga šalis, gimtinės. Visi žemės mokes- spauda nepritaria tam suma- rinkta išsyk aukų 1018 rubl. čiaus, kaip štai pradės laksty ja - dejuoja sužeisti, ten to nybių nematėme. Viskas bai
Įaip Aigiptas turi prieš save. njaį juoja i3y2 milijono rub. nymui. Neturime, sako, paty-jl5 kap., gi kas mėnuo prižadė- ti - skrajoti įvairios žinios, liaus tik likę griuvėsiai-nuode- siai pabrango, krautuvėse tie
Suikią ateitį.
1876 metais j)a|jar manoma mokesnis pa- rusių lenkų vadų, tai tik gali-' ta įmokėti 196 rub. 50 kap., kaip Ferdinando užmušimas ir guliai. Panašių vaizdų man
siog nežmoniškai plėšia. Oras
Lnglijos valdžia padarė pir- ■ keltį nu0 j kap lig 29y2 kap. me išsistatyti ant juoko. Pat-Į tečiau ne visi teįmokėdavo. aš vėl nutąsiau atsakymą... teko matyti po mūšio ties Ma mainos: vieną dieną baisiai
rus žingsnius prisiartinimui nuo dešimtinės (sulyg žemės sai Gorčinskis, rodos, visai nei Iki šiol surinkta išviso 1287 Prasidėjus karei, nežinojau ar rijampole.
šalta, kitą lietus, taip ir tęsia
prie Aigipto, užpirkdama nuo lgerumo) valdžia tikisi surink- kareivijoj netarnavęs.
15 kap., iš šitos sumos galima siųsti laiškus į užsienį,
Pilni laukai apkasų - tranšė si rudenio dienos...
Aigipto valdininkų Suezo ka-'sjanti 4okįuo būdu 17,000,000
išleista 632 rub. 33 k. ar ne; na ir vėl likosi. Da jų, pilna šrapnelių skeveldų.
Linkiu tau, brangi dukrelė,
ialo akcijas, ir tokiuo būdu in- daugiau, negu pernai
VIEKŠNIAI. Telšių apsk. i Lietuvių ligonbutis pradėjo bar, nors taip-pat nežinau, ka Koks tai prislegiantis įspūdis sveikatos. Tavo motinėlė, Bar
ji jus ten didelę galę. Neilgai j
_
19 spalių buvo blaivininkų su-. v^iKti nuo rugpiūčio 31 d.
da ir kur tave mano laiškas apima tuomet krūtinę, ypač, bora Kavaliauskienė.
trukus
pradėjo anglai kišties
suras, noriu pasidalinti su ta kaip sužinai, kad čia ne vienas
, .....
.....
.
. . , Dar nauji mokesniai. Mi-(sirinkimas.
Svarstyta apie
Lietuvių koncertas Maskvo vimi savo įspūdžiais, Negali šimtas žmonių krito ir daugy
i* į gJP 0 po i ą aiP°£5 lr j nįsterįų taryba yra nutarusi arbatinės intaisymą. Dabar
Iš Suvalkų gub., Kalvarijos
ekonom,jos dalykais rnp.ntic» -imti ateinan{iais metais nn0 statomas rūpesniu dek. kun. je. Lapkričio mėn. gale ren sau Joneli išsivaizdinti baisu bes sužeidė.
par. Landžiai rašo pas savo
Prancūzija, pamačius, kad visų padėtų bankose pinigų ir Jarulaičio ubagynas. Bus in- giama Maskvoje didelis kon mą mobilizacijos! Čia prilipi Dejuoja žmonės, nes dejuo vaikus į Worcester, Mass.
Anglija nori ją išstumti iš Aiprocentinių popierų rinkliavą taisyta didelė parapijinė salė certas - lekcija. Atstovas M. no ant stulpų paliepimus, čia ti paprato. Dejuoja įsiklausę - Brangūs vaikeliai. Mes esa
gipto politikos padangių, su po 10 kap. nuo 100 rub. Toki arbatinei ir susirinkimams; Yčas kviečiamas kalbėti apie vėl šaukia žmones, arklius, o
armotų ūžimo, dejuoja išgirdę me sveiki. Naujienų pas mus
judo. Susitarta bendrai veik- vienu kartu visoj Rusijoj pa
tautinį
lietuvių
atgimimą.
Prie
namuose - kaimuose verksmai, kareivio sužeisto vaitojimą, daug. Juozas buvo parvr
ten pat knygynas. Namai bus
bendrai tėmyti Aigipto daryta rinkliava duosianti iž
dainų
ir
grojrrrtb
kviečiami
p. dejavimai. Dar nebuvo pa dejuoja vargų suspausti, de vęs iš kariuomenės pasiviešėti,
dviem augštais; ubagams ir
reikalus. Nuo šio laiko prasi
dui 20 milijonų rub.. Taip- pavargėliams bus intaisyta 12 Kipras Petrauskas, imperato skelbta karė Vokietijai, jau juoja, kad sielvartėlis jiems bet tuojaus ir vėl išvažiavo.
deda Anglijos ir Prancūzijos
Karė smarki pas mus. Laik
pat nutarta imti po 6% nuo kambarių ir 2 didesnės sa riškųjų teatrų artistas, ir mu žmonės kalbėjo apie ją. Žmo galvas spaudžia...
viešpatavimas Aigipte. Anglai
zikas
kompozitorius
St.
Šim

nės labiausiai, kiek man teko
pelno uždeliaus
apsaugotų lės vaikų prieglaudai. Dau
Drauge! mano laiškas išro- raščiuose gal surandate apie
ir prancūzai skyrė Aigipto ša
kus.
Vakaro
tikslas
—
pakelgirdėti,
bijosi
vokiečių,
bijosi,
raštų (zakladnų) iš to laukia guma 1 parapijiečių pritaria
dys tau sunkus, lyg tartum visas baisenybes. Dauguma
liai valdytojus, šalino juos pa
naujo ubagyno intaisymui irj^ lietuvių vardą. svetimtau- kad nepatektų po jųjų jungu,
ma 8,000,000 rublių.
užgirsi tų dejavimų garsą, ne neteko pastogės, neturi kąsnio
sirodžius neištikimais, o 1879
»žada
j_ prisidėti medega.
1
-r->
1
čių
akyse
1
J
—
’
1
-—
J
0
n
:
-! o dar labiaus, kad Suvalkija galiu tau linksmų žinių teikti, duonos, uždirbti nėra kur, tai
Bet
metais pašalino ir patį kedivą.
gresia.
Daugiausiai
neliktų karės arena. Ką žmo nors ir šitos dar ne yra pil badas
Pinigų ministeris inešė su- randasi ir tokių, kurie yra
Aigipto gyventojai ilgai kentė
V.
D.
atstovo
M.
Yčo
veiki

nės jautė, ką kalbėjo, kiek ir nos, daug čia galėčiau tau žmonės. bėga į bažnyčias ir
“manymą ministerių tarybon priešingi naudingų namų sta
Anglijos ir Prancūzijos sauva
mas.
M.
Yčas,
ingaliotas
Ru

kur atsitiko visokių epizodų, aprašyti apie mūsų tėvynės meldžiasi. Prūsai kaip pajun
pakelti degtukų akcizą nuo 5 tymui; kam to, girdi, reikia,
liavimą, bet kada pastarosios
kap. iki 10 kap. nuo dėžutės. kad seniaus to nebuvę. Susi sijos miestų sąjungos, apva kas ir skaitliuos! Vieni pro vargus, bet matai cenzūra ne- ta, kad bažnyčiose eina pamal
pradėjo perdaug jau savotiš
Šitas akcizo pakėlimas turė rinkime turėjo paskaitą p-ni žiavo šiaurines Lenkijos gu verksmus pasakoja apie su mėgia per daug didžių deja dos stengiasi jas suardrii....
kai šeimyninkauti iškilo Aigip
\
siąs iždui duoti 20,000,000 rub. Z. Čiurlionienė apie naujas bernijas ir Lietuvą, kad ant mušimą ten ir ten mūsiškių vimų. Sužinojau, kad laiškus Sudiev. Tėvai.
te maištas, kuris Aigipto gy
Blaivybės užduotis, kad dabar vietos ištirti nuostolius pada būrio ,0 kitas jau praneša karės cenzūra peržiūri:
Iš Lietuvos rašo tėvai ir
ventojams neatnešė jokios
rytus
vietiniams
gyventojams
j
linksmą
naujieną,
kaip
kazoIr dar nauji mokesniai. Iš blaivybės draugija turėtų nu
Pas mus Lietuvoj dabar broliai pas J. ir Ag. Ridikus
raudos, tiktai sutvirtino anglų
kareivių
ir
padėjimą,
kokiame
i
kas
pavogė
vokiečių
oficierį,
kreipti
savo
veikimą
labiau“vargai žydi, vargai kleščia, į Cambridge Port, Mass.
imtekmę. Prancūzija nuoša degtinės rusų valstybė turė
Mielas broli ir brolienė!
davo kasmet lig 800,000,000
vargai
vargeliuos
auga.”
liai laikėse laike sukilimo, užSveikiname
jus nuoširdžiai ir
pelno. Uždarius monopolius
Daug pas mus laikraščiuose
nustojo savo intekmės ir
tojo pelno nebliko, tuo tarpu
rašo apie brolius Amerikoje, prašome nesirūpinti mūsų pa
dgiptas faktiškai papuolė po
tos žinios iš svetur ne vienam dėjimu, — esame sveiki, gy
įienos Anglijos globa, kuri iki valstybės išlaidos ne mažėja,
išspaudžia iš akių padėkonės vename savo nameliuose. Lig
Lai dienai nenustoja savo ga- bet eina didyn, užtat vyriau
griaudžią ašarą. Nežinau, Jo šiol Kauno gub. yra raini, ne
fcs. Anglijos rankose randa- sybė nutarė pakelti senuosius
neli, kada pasieks tave mano turėjome pas save jokių mū
li Aigipto valdymas. Be An mokesnius ir naujų įvesti. Mo
Daugiausiai vokiečiai
šis laiškelis, gal jau tuokart šių.
glijos leidimo negali Aigip- kesniai nuo gelžkelių ir lai
bus
ir
karė
pasibaigus,
ką
i
Suvalkų
gub. ir prie pat
|;as daryti jokių paskolų ir jo vais vežamųjų prekių žada bū
duok Dieve! o gal dar terios Kauno. Užėjus vokiečiams į
du išlaidų. Visoj ministeri ti tokie: nuo miltų pūdo po
p
.
|
mūsų žmones...
rauiagę ir kitus miestus,
joj Anglija turi sprendžiamąjį 4 kap., nuo cukraus po 8, nuo
Mokslas Suvalkijoj sustojo. “non;s
1 visas šalis.
balsą. Aigipto armija pilnai druskos po 3 kap. Nuo veža
' j'Į
iSeminarijon
dar
nevažiavome.
į
.
armotų
ir mes girmųjų gelžkelių ir laivais ra
priguli nuo Anglijos.
Su kitais draugais' negalėjau |b,lvo Oansytiea,
Iki 1904 m. Prancūzija vis guočių ir arklių po 1 r. 50 kp.,
žemė visa iš pamatų
susirasyti, nežinau kas su jais
ur. '
Idar nenorėjo pripažinti Ang nuo kiaulių 50 kap. Viso la
dreba...
i dedasi. Petras Alk. pateko į
lijai Aigipte pirmenybės ir pa bo tie mokesniai duos iždui
Metai buvo didžiai sausi.
300,000,000
rubl.
Bus
pabran

nelaisvę pas vokiečius, — inti rūpinosi, kad atgavus savo
Seniai tokių metelių neturėjo
tarė jį vokiečiai šnipavime.
(tiesas ir tiktai Anglijai už- ginti gelžkelių važiuojantieji
me.
Laimingai jums gyventi
Į Pasienyj sugriauta beveik
leidus jos valdymui ir prie biletai: iš to sueis 50,000,000
...
Amerikoj. Pasiliekame su go
žiūrai Moroko, jinai pasitenki ir daug visokių kitų.
visos triobos, pilna'visur de
r
done. V,
gėsių. Šūviai armotų tai kas
no.
Ridikai.
LIUDVINAVAS. Kalv. ap.
dieninis apsireiškimas. Jau
Nors Anglijos viešpatavi
beveik mėnuo kaip kaujasi mūmas Aigpite sutvarkė šalies Gražų gailestingumo darbą
atliko
Liudvinavo
gyventojai
Įsiškiai
su vokiečiais ir vis ant
valdymą, tečiau aigiptiečiai
įsteigdami
arbatinę
sužeis

vietos. Aną naktį iš 2 į 3
neperdaug buvo patenkinti jos
tiems
kareiviams
23
d.
spalių
globa. Dabartinės suirutės iš
, lapkr. vokiečiai buvo jau nejtoli Vilkaviškio, bet mūsiškiai
kilusios tarp Anglijos ir Tur m. Per Liudvinavą į Simno
i juos gerai apvanojo, net 15
kijos, nemažai pagamins Tur stotį, daug vežama sužeistų
kareivių.
Sužeistieji
gauna
BATAVIA, ILL.
1
ofieierių pateko į nelaisvę...
kijai šalininkų Aigipte ir nors
"Lapkričio
15 dieną. D. L. K.
arbatinėje
dovanai
pavalgyti
Anglija jaučiasi Aigipte galin
Aš šiuoląrpu gyvas ir sveiga, tečiau gali jinai pasijusti ir arbatos atsigerti. Ligoniai
kas. Su išsiilgimu lauksiu nuo Gedimino draugystės laikytame
susirinkime, praskambėjo balsas,
visuomet karštai dėkoja už
sunkiame padėjme.
tavęs laiško iš anapus jūrės,
kad ir šitos ko*onijos Uetiiviapn.
tokį svetingumą.
j Tie meilės ryšiai, kurie mus
ypatingai
D. L. K. Gedimino
jungė pirmiau, dar labiau sudraugystės
nariams,
turėtų apeiti
UTENA. Spalių 20 d. per
i stiprės laike šių tėvynės ne- sunkus mūsų brolių Lietuvoje pa
parapijos susirinkimą išrink
j laimių. Tik darbuokis, Jo dėjimas, ir mes, panašiai
r*
kitų
(Iš laikraščių)
ta komitetas šelpti šeimynas,
neli, kiek įstengdamas savo kolonijų lietuviams, parodytume
LURŠLNAT. Čia atsitiko kurių globėjai paimti karėn.
- £-ENGLISH SOL9IERS US1N6
ENGLISH QUICKFIRER
BY POGS
i Tėvynei! Tavę mylintis drau- užuojautą nuvergusiems nuo karo
•••
v
PIFIE GQERAPF.$
Gi
ppoliaus
“laidotuvės”, Panašūs komitetai steigiami ir
įgas Kazys.
(Seka ant 8 pusi.)
1) Anglių kulkasvaidžiai vežami šunų. 2) Anglų kareiviai šaudo iš apkasų.
išvežė Telšių dirbtuvės kitose parapijose. Daryti tuos

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

r

DRAUGAS

NAUJU
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METŲ

UŽDAVINIAI.

Socijalistų džiaugsmas.
Nesenai “Drauge” p. F-as
apskaitliavo, kad Am. liet. so
cijalistų laikraščiai turi apie
35,000 skaitytojų, neaiškaus
krypsnio — apie 26 tūkst in
čius ir katalikų — apie IS
tūkstančių. Bene bus tik p.
F-as perdaug padidinęs skai
čių socijalistų laikraščių skai
tytojų, nes “Naujienos” tuo
jau pasiskubino šitas skaitli
nes patvirtinti ir, kaip gali
ma buvo tikėties, nuoširdžiai
jomis pasidžiaugė, pastatydamos tų faktų didžiu nuopelnu
lietuvių socijalistų ir ragindamos savo draugus prie naujų
darbų ir laimėjimų. Koks lai
mėjimas, toks ir džiaugsmas.
Mes į tų “laimėjimų” žiūri
me truputį kitoniškai. Pagal
mūsų nuomonės išsiplatinimas tokios
socijalistiškos
spaudos, kokia ji dabar yra,
tai ne laimėjimas, bet didelis
pralaimėjimas ir mūsų tautai
ir tuo.-pat žmonijai. Jei
gu tai laimėjimas — tai tik
jau ne augštos socijąlizmo
idėjos laimėjimas, bet nešva
raus biznio, spekuliuojančio
ant žmonių silpnumų ir blogų
palinkimų. Jeigu mūsų soci
jalistai nors vienų minutę ga
lėti) būti bešališkais ir mokė
tų kritiškai pažvelgti į savę
ir į savo veikimo pasekmes,
tai ir jie patys pripažintų,
kad išsiplatinimas “Sakių”,
4‘Keleivių”,
“Laisvių” ir
kitų kitokių
yra
tai pa
ties
socijąlizmo
prakišimas, nes tokie “socijalistiškos
šviesos” židiniai tik gėdų at
neša pačiam
socijalizmui.
Prakilnias idėjas gyveniman
gali vykinti tik prakilnūs žmo
nės. Peversk žmogų išdykė
liu, nepraustaburniu, begėdžiu
-gyvulėliu ne
raliuotu — ir ar galėsi lauk
ti iš jo ko nors gera. Ar to
kie žmonės įstengs statyti gy
venimų ant naujų geresnių
pamatų! Čia, žinoma, nekal
bame apie visus mūsų socija
listus. Imame tik vidutiniš
ką tipų mūsų socijalistėlio,
kurį žmonių išmintis ciciliku
praminė, o Pužas Raulu pa
krikštijo. Kų pozityvaus, kų
naudinga duoda visuomenei
toksai tipas! Taigi, sakytu
me, perankstyvas yra džiaug
smas mūsų socijalistų. Vi
suomenė negalės ilgai ramiai
žiūrėti į bujojimų tvirkinan
čios spaudos. Tauta, kuri ne
pamatytų ir nepajustų to pa
vojaus ir nepasistengtų jo
prašalinti — galėtų išanksto
statyties kryžių ant savo ka
po. Mes tikime į mūsų tau
tos gyvybę ir jos ateitį ir dėl
to mes tikime taip pat, jog
priešais išdykėlių spaudų tu
rės netrukus susitverti stipri
lietuvių katalikų spauda, kuri
galės atversti pragaištingą in
tėkmę cicilikizmo.

lės raštus platinti ir patys už
sisakydami, ir kitiems inkalbinėdami. Pasiturintieji galės
remti pinigais. Bus darbo vi
siems: ir vyrams ir moterims,
ir mažiems ir dideliems; kiek
vienas galės būti tiesos ir
šviesos apaštalu. Sakysime,
mūsų priaugančioji karta,
mūsų vaikai, einantieji į mo
kyklas, galės čia begalo daug
pasidarbuoti: jie galės išne
šioti šviesos spindulius po lie
tuvių namus, galės pardavi
nėti spauzdinius ant gatvių.
Turėtume nors sykį ir patys
įsitikinti, ir in tikinti mūsų so
cijalistas, kad ne jie vieni tu
ri
mįklias
kojas,
ne jie
vieni
gali
būti
gerais
spaudos
agentais,
platin
tojais ir kad ne jie vieni
gali organizuoti vaikų armi
jas platinimui laikraščių. Pa
skutiniais laikais pradėjo šen
ir ten organizuoties (ypač kur
yra lietuviškos parapijinės
mokyklos) vaikų draugijos;
jų tikslas gaivinti patrijotizmų, tikėjimų, dorų, blaivybę.
Toms draugijoms būtinai rei
kia nurodyti dar ir tų svar
bų uždavinį — platinimo ka
talikiškos spaudos, kaip tai
daroma, pavyzdžiui, Anglijo
je.

Pagal konstitucijos projek
to (kurs, žinoma, galės būti
mainomas ir taisomas) Kata
likų Spaudos Draugijos na
riais galės būti atskiri žmo
nės,
laikraščių redakcijos,
spaustuvės, knygynai, spau
dos bendrovės ir visokios ki
tos katalikiškos draugijos, ku
rios tik panorės šiuo tuo pri
sidėti prie katalikų spaudos
parėmimo ir išplatinimo.
Atskiri žmonės bus trejo
pos rūšies nariai: 1) amžinie
ji, įmokantieji ant karto 100
dol, 2) tikrieji nariai, (dali
ninkai), įmokantieji ant kar
to -25.00 (šie, panorėję, ga
lės iš draugijos išstoti ir iš
draugijos pinigus atsiimti) ir
3) metinįeji nariai, mokantie
ji kasmet po $1.00. Už tų
dolerį kiekvienas metinis na
rys gaus knygų pagal par
duodamos kainos už $2.00 ir
tokiuo būdu per keletu ar keliolikų metų galės susitaisyti
sau pusėtinų knygynėlį. (Kny
gų gaus vietoje nuošimčio ir
amžinieji ir nariai dalininkai,
tik. žinoma, nelygiai). Metime
ji nariai neturės draugijoje
sprendžiamojo balso, o tik pa
tariamųjų. Tečiau jau 10 me
tinių narių galės tverti vie
tinę kuopų, kaipo skyrių L.
R. K. Spaudos Draugijos ir
turės draugijoje 1 sprendžia
mąjį balsų, kuriuo galės naudoties visuotinuose Draugijos
susirinkimuose tos kuopos de
legatas.
Visiems draugijos
nariams turėtų būti papigin
ta kaina visų katalikiškų laik
raščių. Spaudos Draugijos
nariu galės būti taip-pat kiek
viena katalikiška draugija, ar
tai idėjinė (švietimo, meno,
blaivybės, labdarybės), ar tai
ekonomiška (pašalpinės dr.).
Sąlyga bus tik ta, kad ta
draugija turės per metus pa
imti ar į savo centrą, ar na
riams katalikiškų raštų (vis
Būsimoji organizacija.
Šie nauji 1915 metai ture-, vien — laikraščių ar knygų)
tų mums atnešti gerų pradžių nemažiau, kaip už $20.00.
t,
tų svarbių ir naudingi) dar Kiekviena tokia dr-ja turės ka
bų, kuriuos mums reikės at talikų Spaudos Dr-gijoje vie
likti savo spaudos reikalais. ną sprendžiamąjį balsų ir ga
Iii
Šiais metais (ir tai netrukus) lės siųsti savo delegatų į vi
mes
turėsime užmegsti di suotinuosius Draugijos susi
in
delę ir svarbių organizacijų. rinkimus.
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Tai bus “Lietuvių R. Katali
kų Spaudos Draugija”. Tai
organizacijai bus reikalinga
ypač dviejų dalykų: 1) gyvų
ir veiklių žmonių ir 2) kapi
talo.
Veiklūs nariai — tai pirmo
ji sąlyga organizacijos pasise
kimo. Darbo dirva begalo
plati ir kiekvienam sugeban
čiam ir norinčiam veikti bus
labai daug vietos jo sumanu
mui ir veiklumui. Mokytesnieji, valdantieji plunksnų,
galės rašyti, arba versti iš ki
tų kalbų, knygas, ar straipsmažiau pamokinti — ga

Kadangi spaudos dirva yra
begalo plati, tad ir Katalikų
Spaudos Draugijos veikimas
reikės tinkamai padalyti ir
paskirstyti. Dvi sekcijos yra
aiškios pačios savąimi: tai 1)
laikraščių sekcija ir 2) knygų
sekcija. Visų katalikiškų laik
raščių redakcijos turėtų suda
ryti savo sąjungų, kuri rūpin
tųsi nustatymu bendrų nuo
monių ir bendro takto svar
biausiuose klausimuose, išven
gimu ir išlyginimu galinčių iš
tikti nesusipratimų; gerinimu
laikraščių kalbos, tvarkymu
reporterijos, agentūrų ir tt.

Antra knygų sekcija apimtų
dviejopų darbų. Vienas dar
bas būtų tai leidimas knygų.
Reikės parinkti tinkamų leidi
mui knygų, surasti rašytojus,
ar vertėjus, prižiūrėti leidimo
ir išsiuntinėjimo knygų. Ant
ras darbas — tai steigimas
knygynėlių.
Šios
sekcijos
priedrinė būtų leidimas kata
logų parinktų knygų, skiria
mų dėl lavinimos ypač jau
nuomenės, taip-pat davinėjirnas įvairių nurodymų dėl
knygynėlių steigimo ir tvar
kaus vedimo.
Bet neužteks laikraščius ir
knygas leisti. Reikės dar vi
sus tuos raštus išplatinti. Tai
gi be viršiau paminėtų dvie
jų sekcijų — laikraščių ir
knygų — prie Draugijos turės
būti įsteigtas “Katalikų Spau
dos Biuras”, kuris rūpinsis
spaudos išplatinimu. Spau
dos Biuras ves dvejopų dar
bų: jis rems laikraščių ir
knygų biznį, steigs ir tvarkys
vietines agentūras; be to jisai
rūpinsis inteikti spaudinius ir
už dykų visur ten, kur arba
negali užsimokėti, k. a. įvai
rios labdarybės įstaigos, ligonbueiai, ligonys, bedarbiai
ir tt. — arba kur išpradžios
kitaip negalima inpiršti, kaip
tik už dykų, k. a. viešos skai
tyklos, kliubai, kai-kurie biz
niai ir tt.
Visi laikraščių ir knygų lei
dėjai galės aukoti Biurui tam
tikrų skaičių savo spaudinių
dėl išplatinimo už dyką—ypač
viešose vietose. Galima pasi
tikėti, kad leidėjai neatsisa
kys nuo to, nes tai bus kartu
ir gera reklama jų leidiniams.
Be to spaudos biuras rinks
numerius jau perskaitytų laik
raščių ar knygų ir juos pla
tins tarp beturčių, negalinčių
užsimokėtL
Ilgainiui
prie
Spaudos Draugijos galės at
sirasti ir daF naujų sekcijų,
pavyzdžiui galės išdygti ka
talikų žurnalistų ir zecerių
sąjunga profesijonaliais tik
slais ir L
Visam tam milžiniškam dar
bui reikės
daugybės veiklių
pasišventusių žmonių. Veiki
mas bus reikalingas ir centre
ir, gal dar labiau, vietose.

mų, mes prašome katalikiškų
laikraščių redakcijas, taip-pat
mūsų rašytojus ir veikėjus —
netrukus išreikšti savo nuo
mones tame klausime, nes jau,
kiek žinome, cliicagiečiai, nepoilgo žada pradėti organi
zuoti minėtųjų “L. R. Kat.
Spaudos Draugijų.”
Darbininkiški laikraščiai.
Socijalistai nuolat giriasi,
jog tik jie vieni rūpinąsis tik
raisiais darbininkų reikalais,
todėl ir jų laikraščiai esą dar
bininkiški, visi gi kiti esą ne
darbininkiški. Darbininkai tu
rį remti tik savo darbininkiš
kų spaudų.

Tiesa, socijalistų spauda
ligšiol daugiau rodė rūpesnio
materijališku darbininkų sto
viu, negu kitų krypsnių laik
raščiai. Kuomet socijalistai
daug pranešdavo apie kovų
darbininkų su kapitalistais,
apie streikus, daug pripasako
davo apie busimąjį žemiškų
rojų — kitų pakraipų spauda
gal labiau rūpinosi darbinin
kų dvasios ir doros ^reikalais,
žadindami ar tai tautinį, ar
tai tikybinį susipratimų.
Bet kįla klausimas, kokį gi
laikraštį mes galėtume pripa
žinti tikrai darbininkų laik
raščiu? Mums rodos tik tokį,
kurs rūpinsis lygiai uoliai ir
darbininkų dvasios ir jų kas
dieninės
duonos
reikalais.
Taip žiūrint, reikėtų pripa
žinti, jog mes tikrai darbinin
kiškos spaudos ligšiol dar ne
turėjome. Socijalistai klysta,
kada per daug ingrimsta į ma
tei ijų ir pamiršta dvasių ir
dorų. Ir net:k pamiršta, bet
tavo klaidingais pamatais ir
taktu jie tų dvasių nususina,
r ualina ir atima dorų. Kata
likai gi, gelbėdami tikybų ir
dorų — bene pamiršo apie liglaikinę darbininko buitį.
Dabartinės esamosios orga
nizacijos neapima kaip rei
kiant visų darbininko reikalų.
Didelį darbų atlieka susivieni
jimai, pašalpnės draugijos,
aprūpindami savo narių ateitį.
Bet tos organizacijos nesirū
pina viso darbininkų luomo
reikalais, jo santykiais su ka
pitalu ir socijalio klausimo iš
rišimu. Socijalistų sąjunga už
25 centus duoda tik tam tikrų
dožų dvasiai nuodų, darbinin
ko gi padėjimo nei kiek nepa
gerina. Katalikų ar tautinin
kų idėjinės organizacijos rū
pinasi vien tik dvasios reika
lais.
Tat tikroji darbininkų spau
da ir tikrosios darbininkų or
ganizacijos, apimančios visus
jų reikalus, — tai dalykas
ateities. Šiandienų jau paaiš
kėjo, jog socijalistų monopo
lis — rūpinties darbo reika
lais — prie nieko gero nepri
vedė. Daug buvo žadėta, bet
nieko neištesėta. Iš viso ke
liamo trukšmo, iš visų agita
cijų, prižadų — mes tik turi
me keletą tūkstančių nenuora
mų paklydėlių, netekusių tau
tinių ir tikybinių jausmų ir
nuslydusių nuo doros pamatų.

Bet nemažiau
reikalingas
bus ir antras dalykas, apie
kurį jau išpradžių esame pa
minėję. Tai pinigas. Be pi
nigo nieko negalima bus nu
veikti, ypač iš pradžių. O kai
bus pinigų, kai bus galima ap
mokėti bent įmanomai gerus
darbininkus, tuomet ir dar
bininkų daugiau atsiras. Pi
nigų reikės nemaža jau ir
veikimo pradžioje.
Vienas iš svarbiausių dar
bų — tai bus knygų leidimas.
Reikės susekti, kokios rųšies
nuodų buvo per tas kelesdešimtis metų paskleista (ir
dabar tebeskleidžiama) tarp
Amerikos lietuvių. Ir tiems
nuodams reikės parūpinti tam
tikrų tinkamų vaistų. Rei
kės ginti ypač užpultąsias tie
sas, reikės leisti daugelį ne tik
tikybinių knygų, bet ir įvai
rių reikalingiausių mokslų poTuo tarpu darbininkų rei
puliarizacijos, kad davus žmo kalai ir liglaikiniai yra bega
nėms tyros šviesos ir kad ne lo svarbūs, nes tik sveikame
palikus tos svarbios dirvos i ir sočiame kūne gali būti svei
monopoliui vienų bedievybės ka dvasia ir tik padavus pir
apaštalų. Metinių narių drau ma duonos kąsnį, gali kalbėti
gija iš pradžių daug negalės žmogui apie jo dvasios reika
turėti; tuo - tarpu knygų lei lus. Antra vertus gal niekur
sti reikės nemaža ir nevisai darbininkai nėra taip išnau
nfažų skaičių egzempliorių ir dojami darbdavių, kaip čia
iš pat pradžių. Taigi čia rei Amerikoje ir todėl ir darbi
kės indėti nemaža pinigų. Be ninkų klausimas čia ypač yra
to turės daug išlaidų ir spau aštrus ir painus. Nors ir ne
dos biuras ir kitos sekcijos. lengva,- bet būtinai reikia su
Taigi kuo daugiau draugija rasti išėjimų iš dabartinio pa
pritrauks kapitalo, tuo dau dėjimo. Reikia surasti legagiau galės padaryti. Kiekvie liškus kovos būdas, reikia iš
no inteligento kataliko bus auklėti tokį tipų darbininkų
priedermė aiškinti pasiturin organizacijos, kuris apimtų
tiems ir dievuotiems žmo visus jo reikalus, kurs rūpin
nėms, kurie dažnai gausiai damasis jo kūno reikalais, ne
Dievo garbei aukoja — kad pamirštų ir dvasios. Tai už
šelpimas Katalikų
Sandos davinys krikščionių socijoloDrųn^ijos bus tai šioje gady gų. Ir dėlto šiandien ypač pa
nėje maloniausias Dievui dar geidaujama, kad mūsų mok
bas, kad bus tikrai Dievo gar sleiviai imtų uoliai tyrinėti
bės dauginimas.
socijalį klausimų ir ruošties
Paduodami čia tik bendrais prie ateities veikimo socijalėbruožais išpasakotų sumany je dirvoje. Tik tokiems žino

vams ir veikėjams atsiradus
galės būti pasekmingai riša
mas socijalis klausimas, už
gims tikrai darbininkiški laik
raščiai ir išdygs reikalingos
ogranizacijos.

PIETŲ SLAVU FEDERACIJA.
(Kadangi tame straipsnyje
pajudintas ir Lietuvos politiš
ko padėjimo klausimas, tad
dedame jį ištisai, prašydami
ir savo skaitytojų atsiliepti į
pakeltus čia klausimus “Dr.”
Red.)

Jean du Buy, J.D.,P.G.D.
Redaktoriui “Free Poland”.
Maloniai priimu jūsų pa
kvietimų ir siunčiu jums ke
letą eilių dėl “Laisvosios Len
kijos”.
Savo laiške jūs kreipiatės
į manę, kaipo teisybės užtarė
jų. Aš tikiu užsitarnavęs to.
Aš manau, kad mano žo
džiai turės daugiau svarbos,
jei aš pasiaiškinsiu apie savę.
Nors mano pavardė ntirodo
ant prancūzo, tečiau aš esmi
ne prancūzas, bet vokietys.
Neesu net nei Alzas Lotarin
gijos tautietis, bet prancūzų
hugenotų kilmės. Aš gimiau
Berlyne, taigi esu prūsas
— vienas tų prūsų, kurių
lenkai taip nekenčia.
Jūs^
kaip lenkai, esate Rymo Kata
likai, aš kaip prancūzų hu
genotų kilmės — protestonas.
Bet neveizint į tai aš myliu
teisybę — teisybę Lenkijai ir
visai pietų slavų rasei.
Prasidėjus dabartinei di
džiai Europos karei aš maniau
jog labai galima, kad Lenkija,
pasibaigus karei, liks neprigulminga. Gal būti, kad ta
me atsitikime mano noras pa
gimdė tokių mintį.

link Lenkijos ir link pietų slavų federacijos ir nuolati
slavų rasės. aKip tas idea nės Europoj taikos.
las gali būti atsiektas! čia
Eugene, Oregon,
nurodysiu kelius būdus, ku
Lapkritis, 1914.
riais, mano nuomone, mes ga
•
•
lime geriausiai prisidėti prie
Autoriaus
iškeliama
idėja
jo įvykdinimo.
griežtai skiriasi nuo tvėrėjų
1. Mes turime nuolat šne panslavizmo judėjimo, vado
kėti apie neprigulmingų Len vaujamo ypač čekų pat r įjotų
kiją ir apie pietų slavų fede (Kramaržo ir k.). Ta nauja
racijų mūsų čiagimiams Ame idėja vargu ar atras pasekė
rikos piliečiams, turime nuo jų*). Pietų slavai (išskyrus
lat apie tai rašinėti ir jiems lenkus) daugiau vilties pade
aiškinti problemų Lenkijos ir da Rusijoje ir jai yra linkę
pietų slavų, taip kad jie su skirti vadovaujančių rolę visų
prastų tas problemas ir už slavų vienybėje. Ji, tai nau
jaustų lenkams ir pietų sla ja idėja, nebent patiems len
vų tautoms. Tada, kada ateis kams tik patiks. (“Free Po
laikas Europos taikos, Ame land’o” redakcija, matyt, su
rikos žmonės galės panaudo tinka su straipsnio mintimis,
ti savo intekmingumų labui nes nuo savęs nieko nepridė
neprigulmingos Lenkijos ir jo). Lenkai netiki Rusijos ge
rais norais; antra, supranta
pietų slavų federacijos.
mas dalykas, jiems gėrėsi
2. Turime prieiti prie tų mū tokia federacija, kurioje jie
sų Amerikos draugų piliečių, patys, kaipo skaitlingesni, ga
atėjusių iš šalių, kurios turėtų lėtų vadovauti. Bet Rusiji
įneiti į pietų slavų federaci be abejonės, niekuomet pųi<
jos ribas k. t. lenkų, čekų, uk- tokios federacijos neprikiš
krainiečių, įvairių serbų, lie Tokia kombinacija gali būti
tuvių ir graikų. Turime jiems pageidaujama tik teutonams,
išaiškinti reikalingumų dide kuriems panslavizmo judėji
lės pietų slavų federacijos, mas su Rusija priešakyje, su
kuri suteiktų ramybę piet - prantamas daiktas, yra labai
rytų Europoj ir kad jie imtų pavojingas. Tad jiems laba
si tai idėjai darbuoties.
būtų paranku slavus persky
3. Tuo pačiu keliu mes tu ros, o paskui gal ir supjurime prieiti pačioje Europo džius. (Pastebėtinas yra da
je prie žmonių,'kurie sudary lykas, kad šis sumanymas pa
eina iš suvokietėjusio francūtų slavų federacijų, ypatingai
zo).
prie tų, kurie nėra Įsimaišę
šioje karėje k. t. bulgarų, ru
Pagaliaus, žinoma, slavai
munų ir graikų.
tesusitvarko sau patys, kaip
jie nori ir išmano. Mums, lie
4. Aš manau net būtų nau
tuviams, svarbu yra palyginti
dinga prieiti (approach) prie
visus tuos ęamanymus su mū
Austro-Vengrijos valdžios per
sų tautiniais ir politiškais sie
ambasadorių
Washingtone,
kias. Klausimas, kaip mes
nes branduolis pietų slavų fe
.turime žiūrėti į viršiau išdė
deracijos būtų dabartinė Au stytų sumanymų?
stro - Vengrija.
Pietų slavų
Sumanymas, mūsų nuomo
federacija būtų Austro-Ven
ne,
šlubuoja iš pačių pamatų
grija be vokiečių ir italų pro
vincijų, bet su Rusijos Lenki ir rodo daug nenuoseklumų.
ja, Prūsų Lenkija, Rusijos Kalbama apie pietų slavų ra
Ukraina, Lietuva, Bessarabi- sę, tuotarpu niekas ligšiol, ro
ja ir Balkanų valstijomis. Aš dos, nėra girdėjęs apie rasinį
manau -būtų geras Austro - skirtumų tarp Pietų Slavų ir
Vengrijos pasielgimas, jei ji Šiaurių ar Rytų Slavų,
pasakytų į slavus, kurie ran tra, į busimąją federacijų pri
dasi jos ribose, į lenkus, uk jungiama Vengrija, Rumuni
rainiečius, lietuvius, ~ ir Bal ja, Lietuva, Graikija ir vis
kanų valstijas: “Eikite prie dėlto ta federacija turėsianti
mūsų ir padėkite sudaryti di vadinties Pietrį Slavų federa
delę pietų slavų federacijų iš cija, tai reiškia, kad slaviškos
neprigulmingų ir laisvų val tautos turėsiančios toje fede
stijų”. Aš tikiu, jei Austro- racijoj vadovauti. Jos net,
Vengrija taip užkviestų, dau mat, jaučiasi turį teisę pri
guma pietų slavo aiškų jų tau glausti tas tautas, nes jos nuo
tų ir daugum i Balkanų val seno bendrai su slavais gyve
stijų greitai paimtų jos ištie nančios ir jau apsipratusios.
stų ranką. Takiame perdir Tik visas klausimas ar panobime Austro-Vengrijos į Pie tės to vadovavimo pačios tos
tų slavų federaciją, vokiško tautos, kurios norima prijun
sios provincijos, žinoma, eitų gti. Už kitus neatsakome. Ži
prie Vokietijos, ir itališkosios nome tik, kad mums lietu
provincijos eitų prie Italijos. viams prie tokios federacijos,
5. Labiau už viskų mes tu prigulėti nebūtų išrokavimo.
rime stengties, kad pasibai Būdami artimiausiuose ry
gus šiai karei Europoje būtų šiuose su Lenkais mes galėtu-|
laikoma generalė taikos kon me daug nustoti visų-pirma
ferencija, kad toji taikos kon savo tautybės žvilgsniu. Ta
ferencija būtų laikoma kurios me dalyke mes jau daug turė
nors
visai
neutralės val jome skaudžių pamokų. Eko
žvilgsniu
lenkai
stijos
sostapilyje:
Ber nomijos
ne,
Haagoje,
ar
Kris mums nedaug tegali duoti.
tijanijoj, ir kad konferencijoj Mūsų jaunutės pramonės iš
Lenkijoj vietos
dalyvautų atstovui netik tų dirbiniams
vargiai
ar
atsiras, nes ten
valstijų, kurioj yra įsimaišiu
sios karėje, bet atstovai ir vi pramonė augščiau stovi. Ūkio
sų kitų Europos valstijų. Mes produktų slavai turi savų
neprieinantiems
turime raginti, kad toji taikos Lenkams,
konferencija pasiimtų sau už prie jurų, reikia į tas jūres
pamatų nuolatinei taikai Eu prasimušti. Tad ir ieškoma
ropoj šiuos du princ’pu: tau talkininkių tarp tautų, priei
tiškumo principų ir rasių fe nančių į jūres, k. a. Lietuva,
Lietu
deracijos principų. Kad toki Graikija, Rumunija.
taikos konferencija galėtų su vai tečiau daugeliu žvilgsnių
tikti ant nuolatinės taikos Eu yra išrokavimas žiūrėti labiau
ropoj, reikėtų, kad konferen į Vakarus, negu į Pietus, ar
cija atsibūtų prieš vienos ku Rytus. Lietuva buvo ir bus
rios pusės visuotinų pergalė ūkio šalis. Mūsų miškams ir
jimų antrosios ir kad konfe ūkio produktams geriausia
rencijoj dalyvautų ne atstovai rinka tai Vakarų Europa, to
kios pramonijos šalys, kaip
dabartinių Europos valstijų,
bet atstovai Europos žmonių, antai Anglija, Belgija, GerVisa
mūsų
pre
atstovai kiekvienos tautos ne manija.
kyba
eis
Nemunu
į
Ka
išskiriant nei taip skriaudžia
mųjų tautų kaip lenkų, čekų, raliaučių, taip-pat į Lietu
ukrainų, serbų, lietuvių, ru vos miestus Liepojų ir Rygą.

Svarbiausias dalykas, kodėl
aš tikiu, kad Lenkija turi bū
tinai gauti neprigulmybę, yra
tai, kad aš tvirtai tikiu į tei
singumų tautybės principo, t.
y. į principų, kad kiekvienos
tautos žmonės turės ingyti
sau neprigulmybę. Ir toji vib
tis šiandienų taip plačiai išsi
plėtojusi, kad aš tikiu, jog
Europos žemlapis, kaipo šios
karės pasekmė bus perdirbtas
ant pamato tautybės principo.
Jei tautybės principas Eu-!
ropoję bus visuotinai priim
tas turės būti įsteigtos sekan
čios laisvos valstijos: Lenki
ja, Čekija, Ukraina, Didžioji
Serbija, Lietuva, Didžioji Ru
muniją, Suomija, Airija ir tt.
Didžiuma šių šalių žmonių
yra pietų slavų tautybės. Jie
yra artimi vieni kitiems ir
šneka giminingomis kalbomis.
Pietų slavų federacija susidė
tų iš sekančių valstijų: Len
kijos, Čekijos, Ukrainos, Di
džiosios Serbijos
(inimant
Kroacijų) ir Bulgarijos. Di
džioji Serbija būtų iš visų serbų valstijėlių federacija tarpe
didelios pietų slavų federaci
jos.
Be Lenkijos, Čekijos, Uk
rainos, Serbijos federacijos ir
Bulgarijos, pietų slavų fede
racija beabejonės turėtų pri
imti sekančias valstijas: Ven
griją, Didžiųjų Rumuniją, Lie
tuvą ir net Graikiją. Didžio
ji Rumunija susidėtų iš rytų
Transilvanijos, rytų Bukovenijos, pietų Bessarabijos ir
dabartinės Rumunijos. Ven
grija, Rumunija, Lietuva ir
Graikija yra ne slaviškos tau
tos. Bet jos yra susimai
šiusios su slavais ir nuosenai
draugiškai ? Red.) gyvena su
pietų slavais. Jos tiktų labi ge
rai į slavų federacijų. Kiekvie
na iš tų devynių valstijų būtų
silpna atskiriumi; sujungtos į
krūvų sudarytų labai tvirtų
federacijų. Toki federacija
padarytų galų karėms tarpe
federacijos narių. Ji duotų
jiems progos, ypatingai pietų
slavų tautoms parodyti savo munų, suomių, airių ir k.
*) O gal tai tik tyčia
ypatingų genijališkumų ir įne
Tai toks kelias, ir tik tas tomą baidyklė Rusijai, ka
šti savo dalį Europos civili
vienas kelias, kaip aš amanau, laikytų savo prižadą <
zacijoj.
padėtų prieiti prie mūsų tik T.enkams autonomiją.
Tokį tai idealų mes turime slo: laisvosios Lenkijos, pietų
(Seka ant 7 busi.)

Sausio (Jau.) 1, 5915,

N. I.
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e) Įvesta sistema
organiza laike 1914 metų
$23.850.00 nemalonumų iš valdžios pusės,
vimo susiv. kuopų-apskrieiais, to Viso išsimokėjo laike me
kas sutrukdytų mums pradėtąjį
ki apskričiai pagal Seimo nuta
registravime
čarterio.
$16.050.00 darbų
rimo yra susiorganizavę
ir or tų
Taipgi
dar
kartų
meldžiu
kuopų
ganizuojasi šiose vietose: Chica Susiv. L. R. R. K. A. turtas sekretorių, išpildyti ir sugrųžin
go, III, Cleveland,
Olwo., Pit- užaugo laike 1914 metų $7,800.00 ti minėtas blankas būtinai, jei
Užbaigiant šiuos 1914 metus
tsburgb, Pa., Wilkes Barre, Pa.,
susivienijimo
ižde randasi apie gu mes linkim gero sau ir orga
Baltimore, Md.,
Philadelphia,
nizacijai. Kuopų
sekretoriams
New York, N. Y., Boston, Mass., $47.000.00.
parankiausiai bus sužinoti me
Iš Susiv. narių stovio:
Waterbury, Conn., ir New Jertus, jei nėra kuopos
knygose
Laike šių prabėgusių metų su užrašyta, priiminėjant nuo narių
sey valstijoj.
15 naujų kuopų. mokesnius.
Šitos čion paminėtos
Uolios siorganizavo
Naujų
narių
prisirašė,
auaugusių
reformos, kurias susiv. yra pri
Susivienijimo Sekretorius,
ėmęs ir kurios yra vykinamos 1770, vaikų 230. Viso kartu pri
J. S. Vasiliauskas.
praeitų metų 2000
gyvenimai), yra labai svarbios ir sirašė laike
jų pasekmingas ingyvendiuimas naujų narių. Viso narių ikišiol
lemia susiv. bei nariams gražių randas susivienijime 9300.
REIKALE PIRKIMO SUSIVIE
ateit. Jeigu šitos atmainos pavy Manau, skaitytojams, bus in- RIJIMUI NOUSAVIO NAMO.
ko mums, galima sakyti, be jo- domu žinoti, ypatingai susiviePernai Seime likosi užmanyta
kių keblumų
pravesti, tai jau nijimo
nariams,
kaip veikia pirkti susivienijimui savo uamą,
gyzdingais ir dorais katali- suoti prohibicijos naudai. Lig galima tvirtinti, kad šie metai, aukštesnių
pomirtinių
įvesti kuriame galėtų tilpti susiv. rašti
tais.
šiol rinkimai rūpėjo daugiau- buvo susivienijmui
pasisekimo skyriai, taip-pat ir pašalpos sky nė ir būtų galima įrengti spaus
Pranas J. J.
stai tik mūsų sauliūnininkams. metai ir kad organizacijai klojo- rius ir kaip žmones link jų at- tuvę nuosavam organui.
Vieta
Ar ne laikas būtų pradėti jais si gana gerai.
sineša.
namui buvusis Seimas aptarė bū
(Pradžia ant 4 pusi.)
visais atžvil
rūpinties ir blaiviems žino- J Toliaus atkreipkim
mes savo
Augštesni skyriai
apsaugos tų parankiausia,
giais,
New
Yorkas
arba Broo
nėms.
Jeigu
mes
nors
kiek
domų
į
tai,
kų
Susiv.
L.
R.
K.
A.
Taigi mums yra išrokavimas
(pomirtinių)
matyt žmonėms
klyn
’
as;
dėlto
likosi
išrinkta
koungties tik su latviais, juo la- S galėtume prisidėti prie prohi-; yra nuveikęs visuomenei, kultu-, jakaj pageidaujami, nes naujai
.................
. x .
iau, kad tai mūsų giminės.! bieijos įvedimo, tai atliktume j ros ir apšvietos dalykuose, o pa-' tveriančiose kuopose beveik drjm“ųa suieskotl tokl naraą ™e'
j latviu mes daugiau galėsi-, tikrai gražų, naudingų pilie-į matysim, kati/ir čion susiv. paro- desnė pugė narįų raž0Bį į auį. noJ 18 minėtų
vietų ir sura us
ie ir pasimokinti negu iš len- tišką darbą. Be to patarnau-'savo di(ielę užuo-’aut? apsvie‘ štesnes pomirtinės. Taip-pat se !
tai Pranes 1
nBlv- en r0

oteiviams, reikėtų nurausti iš
lės, eiti j katalikiškas mok- gėdos. Nes kasgi, jeigu ne
d&ines pasimokytų arba pa mes, stipriname čia alkolio
siklausytų išguldomo katekiz pramonininkus ir trukdome
mo. Jau valdžia liovės per įvedimų visuotino blaivumo?
sekiojus katalikų mokslų ir, Kiek prisidedame prie to ne
girdi, “pirmiau laikėme kata lemto darbo ir mes, lietuviai ?
likų mokslaines už blogas, bet Juk mes kasmet alkolio die
dabar jos jau yra geros; pa- vaičiui paaukojame apie 40
knatėme, kad be tikros tikybos milijonų dolerių. Štai ir vėl
[žmogus negali būt geras“. Ir naujas uždavinys prieš akis
taip katalikybė ten jau prade kiekvieno doro ir susipratuda prigyti. Kas kartas pasi- 8io lietuvio. Jeigu kas nema
aiko girdėti dažniau ir daž no, ar negali tuoj grįžti į Lieniau krikštų netik tarpe pras- tuvų, lai patampa šios šalies
ų kaimiečių, bet ir tarpe ga-i piliečiu ir lai rinkimų laiku
įa prakilnių žmonių. Naujai atiduoda savo balsų tik tam,
iriėmę tikybų yra labai pa- j įxirs apsiima kongrese bal-

k“*'

leBtant dau- j—kūne

t,

/„J,pata U, ‘as £ —, “

BUS LIŪDNOS

KALĖDOS
Šįmetų jūsų giminėms ir draugams Tėvynėje. Dėlto
jūs turite neužmiršti kad keli doleriai nusiųsti jiems šven
tėms priduos jiems daug džiaugsmo ir gal būti apsaugos
juos nuo alkio ir šalčio, kuris randasi prie jų durų.
Dabar yra laikas siųsti pinigus į Tėvynę kada jie ten
reikalauja ir neužmiršk kad apsisaugoti nuo sugaišimo
siųsk senų ir ištikimų.

PEOPLES SIOCK YARDS
STATE BANK
iskkatf Are. 14M St

Seniausia,

CUcc g«

didžiausia Ir stipriausia banka

vakaruos* nuo Stock Vardų.
••••••"•••••••••••••oiasųssųssHssssssi
Brooklyn, N. Y. 115 kuopa S., Curtis Bay, Md. 58 kuopa lai
L. R. K. A. laikys savo metinį kys bertaininį susirinkimą, - sau
susirinkimų, panedėlio vakare, 4 į šio 10 d. 1915 m. 2 vai. Pas kuo
d. sausio 1915 metų, šv. Onos pos sekretorių, 2 Hazel.st.
pobažnytinėje salėje. Susirinki- j Meldžiama visus narius ateiti
mas atsidarys 8 vai. Nariai priva-' ant šio pirmo arba metinio susi
lo pribūti visi ir užsimokėti mo rinkimo,
nes yra daug naujų
kesnį ateinantiems metams. Taip i darbų atlikt}.
pat bus priimami nauji nariai. i
Rast. A. B. Radauskas.
115 kp. Sekr.
K. Strumskis.

Komisija
tokį namų surado
Brooklyne ant Grand gatvės, ne. tu talkininkų, mes pumoje *™rs Įvyktų n musų kolomjo- kftip turtingas. Taipgi ir žion GU- L
didesnės
sumos apsi pertoli Williamsburgo tilto. Tasai
ūtoje rastume savo kaimy-j^ ir Lietuvoje -- jeigu tie, sivienijimas yra užpelnęs visuotuQ geriau apsir^a
namas parduodamas su žemė,
ius estus, su kuriais jau yra.8" milijonų rumių, kuriuos menės padėkos, šiuosmet susiv. ,gavQ likimą ir tuo sraagįau jau. už viskų sykiu prašo $16,000.00.
ižmegsti nuoširdūs santykiai. mes IK>r metus prageriame, yra pažadėjęs ir paaukojęs šiems , giasi bodamas
užtikrintu, kad Žemai ant pirmų lubų užpaka
tusijos Dūmoje vra jau už-iliktų musų kiseniūje. Kaip reikalams: —
neliks priežasčia vargo savienr lyje, būtų, galima įrengti or
įmegsta Baltijos atstovų gru-; greitai pas mus pakiltų apa) Susidėjęs drauge su S. L. 8jemg.
ganui spaustuvę (šviesos pakak
išnuomuoti
[pė (Lietuvos, Latvijos ir E s-i Svietą ir gerovė!
A. paskyrė $250.00 globojimui1 T pašalpos skyrių rašosi daug tinai), o priešakį
emigrantų,
keliaujančių
per
New
Vos
gp
.
jua
ineiti
min
,.
krautuvei.
Ant
antrų
lubų galė
[tonijos), Taigi mūsų arti-Į
York’o portą (tų pinigų išmokė tam skyriui” į veikmę, tik per tų tilpti susiv. raštinė ir knygy
įiausieji draugai yra vakar
ta dar tik $75.00)
du mėnesiu laiko prisirašė apie nas ir dar gal pora kambarių
uose.
b) Pasižadėta Kairukšcio su- I uqq narių. Rašosi nauji, rašosi atliktų. Trečios lubos būtų gali
manymui: ‘Saulei”, “Žiburiui” ir seni, ypatingai seniems na ma išnuomuoti gyvenimui. Tai JUNGTINIŲ VALSTIJŲ ir a ta. Palydėdami senus metus, suAPŽVALGA
VEIKIMO SUSI ir Rytui” po 200 rublių kiekvie riams dabar yra gana gera pro gi, kaip ant Seimo buvo nutar UKŲ PILNŲJŲ
BLAIVININ. i siskaitykime viskų, o įžengdami
ta,
kad
suradus
tinkamų
namų
nai,
viso
kartu
600
rublių.
ga prisirašyti, nes specijališkai
KŲ VIOE-PREZIDENTAS BEL į naujų metų ratų, įlipkime į
LKOLIO KLAUSIMAS SUV.
^ameehVo“
perleisti
per
kuopas
perbalsavic) Paaukota
šv. Kazimiero papigintas įstojimas tęsis tik iki
GUOS KAREIVIŲ NAR8UM4 naujų tikslesnį kelių — prisira
VALSTIJŲ KONGRESE.
mui
todėl
šiuomi
yra
praneša

1914 METAIS.
Seserų Vienuolynui
Chicagoje balandžio
šykime į L. R. K. P. Blaiv. Su
mėn. 1915 ir dabar,
PRISKAITO BLAIVYBEI
ma
kuopoms,
kad,
ant
savo
su
22 gruodžio Vašingtone at
$200.00.
sivienijimą, pastoję blaiviais ir
seniems nariams, reikia
mokėt
Pažangos
delei tarp žmonių
Kun.
John
Q.
Beane
pirmasai
sirinkimų,
sausio
mėnesyje,
ap

stovų rūmai per keįairioliką priprasta, kas metas, užbaigiant
susivieniję
dang galėsime savo
d) Lietuvių Kolegijos Fondui tik pusė įstojimo, kaip parodo
viceprezidentas
katalikų
pilnųkalbėtų
ta
reikalų
ir
nubalsuotų,
tautai gero padaryti ateinančiais
[valandų svarstė atstovo Rob senus metus, belaukiant naujų, $100.00.
tabelė.
jų
blaivininkų
sąjungos
Ameri

ar
pirkti
tų
namų,
ar
ne
ir
sa

metais.
O būti Susv. nariu labai
e)
Amerikos
vargonininkų
ino įneštų įstatymo sumany sužinoti kas buvo nuveikta pra
Perbėgus maž-daug visus at vo nutarimus prisiųstų Centro koj apie Belgijos kareivių narsu lengva, nes ir mokesnies tik 20
Sąjungai
išleisti
operetę
“
Šventų, kuriuo būtų uždraudžia- ėjusiais metais ir kas manoma
sitikimus, veikimų ir gyvavimų Raštininkui ne vėliau 1 dienos mų štai kų sako:
centų metams.
visose Suvienytose Valsti veikti ateinančiais. Tas yra da-\ t0->° Naktis” $95.66.
S. L. R. K. A. šiais 1914 metais vasario 1915 m.
Žiūrėk į Belgiją, j’i pasekmin Beje, 4 seimas R K. P. B.
romą
plačioj
visuomenėj
netik
L
Lietuvių
Rymo-Kat'.
Mokjose pardavinėti svaiginamuo
galima sakyti, kad šie praėju
Susivienijimo Raštininkas.
gai išbandė šį dalykų. Alkolizmo Susv. nutarė įvesti
apšvietos
sius gėrimus.
Ligšiol tas dideliuose ir ideališkuose klausi- sleivių Susivienijimui $25.00.
sieji
metai
susivienijimui
buvo
J.
S.
Vasiliauskas.
mokinimas yra priverstinas kiek skyrių, o tą padarius greičiau
g) Lietuvių Informacijos Biu
muose,
bet
paprastai
visur,
vi

klausimas buvo rišamas tik
ačiū Dievui, pasekmingi. Linkė
vienoj Belgijos mokykloj. Pir pavyks
rui — Paryžiuje $25.00.
y
išaiškinti ir išplatinti
atskirose valstijose. Norint suose mažuose dalykuose, kaipo:
tina, kad ateinantieji būtų dar
mame
laipsnyje
vaikai vaizde Blaivybės idėjų.
b)
A.
A.
Kun.
A.
Kaupo
raštų
vaizboje, organizacijose,
drau- į
pasekmingesni,
nes pradėtąjį
įvesti visose valstijose už
liais mokinami • apie
alko
gijose ir tt., net vargu surasi išleidimui $25.00.
A. B. Petrauskiutė.
draudimų, reikia priimti nau nors vienų gerų ūkininką, kuris i) Stipendijos
fondui užsitar- 1 darbų įvedimo, reformų, dar po S. L. R. K. A. KUOPŲ SUSI lio baisumus žmogaus gyveni,
S.
L.
R.
K. P. B. A. vice-pirm.
RINKIMAI.
jas pamatinis įstatymas, kurį neapmąstytų, kaip jam klojosi, navusiems S. L. R. K. A. narių ; nai neužbaigėme, reikės išsijuome ir apie skirtumų blaivaus ir
Hartford, Conn. 29 kuopos su girtuoklio žmogaus. Vėlisus duo
I su? .stumti pirmyn, reikės gal
tegali priimti du trečdaliu praėjusiais metais ir kokias pa vaikams $67.58.
PLA«Aii^
Taigi, kaip matom Susivieniji- ^ar . daugiau
triūso
padėti, sirinkimas bus 3 d. sausio, 1915 dama lekcijos is tinkamų apie ni BLAIVYBE
kongreso balsų. Hobsono įst. mokas jam tasai metas paliko; tų
m. 6:30 vai. vakare paprastoje kolį knygų, šis mokslas Belgijoj
JAS — MILŽINAS.
sumanymui balsavo 197, prieš daro kiekvienas
ideališkesnis mas vienais tik šiais metais yra į Prisieis dar ga vienų i ų a
vietoje.
yra įvestas jau nuo 20 metų ir
labdarin- i raa’niJ
Pa( ai’-y^l>
pagerintu ų
Žymiu blaivybės platinto
ji — 189, Taigi sumanymas žmogus, kuriam rūpi kaip savo, paaukojęs įvairiems
B. Sarapas.
... ,
. . .
Įvesti—pakol viską pastatysim į
jau beveik dvi karti žmonių turė-! jų
kunigas Karolis Chiniir įstaigoms, !
i
gavo didžiumų balsų. Bet iki — taip visuomenės gerovė. O tai gienis tikslams
jo
progos
su
juo
susipažinti.
TaiĮ
qui
j
igai
giuIp 30 <jieną lieapie
$1,100.00.
Graži
tai
suma
!
;
n°
rmfi
liškas
vėžes.
vis
yra
daroma
dėlto,
kad,
perdviejų trečdalių truko dar 61
gi
Šiandien,
Belgijoa
UraiaM
'
ra6nesio
1809 metais Ko.
Prakilnus
darbas
!
Vasiliauskas.
balso. Taigi šis kongresas vi mačius, kaip gyvenimas verčia
Pittsburgh, Pa. 138
kuopa,
Dabargi iš eilės pažiūrėkim ką
------------ —
suotino uždraudimo nebeįves si ; kaip įvyko prakilnūs dalykai,
turės metinį
susirinkimų 3 d. kūno jėgomis ir tvirtai® raumeni rnouraskoje, Kanadoje.
gero susiv. padarė savo nariams. |
vaizdingi,
kaip
nuožmūs
ir
kenk

Medeciniškos žinios, o ypair tas klausimas lieka atidėtas
sausio, 1915 m. Šv. Kazimiero
smingi, kas atgabeno pasisekimus, Kalbėsim čia tik apie medžiagiš- SVARBUS PRANEŠIMAI S. L. parapijos moksleinės salėje. Vi mis.. Belgijos kareiviams, kurie tingai paties patyrimai pri
ibi 1916 metų, kuomet be abegina tėvynę šioje karėje nuo prie
* .
v
. , kas nepasisekimus; kaip pavyko i kų naudų, nes nariams tai dau-j
R. K. A. KUOPOMS,
jones bus jnestas svarstyti pelnyti> kaip nuostolius aptur'ti ginusiai apeina ir kai kurie net Reikale registravimo susivieniji- si nariai kviečiami pribūti.
šų visi turi pripažinti pasekmę vertė kunigą K. Chiniąui su
Rašt. K. Smigelskis.
jau naujam kongresui.
to blaivybės mokslo. Nors belgai dėti pilnosios blaivybės pri
ir tt. žodžiu, iš praėjusių metų abejoja, ar yra koki nauda pri- į
mo čarterio.
Kongresui buvo pristatyti pa- yra imama pamoka
karėje ir pralaimės, bet svietas žadus, dar jam esant laivo kaateinan- j gulėti prie susiv.,
manydami Rpgistruojant Susiv. earterį yra
jau ir dabar mato, jog pilnoji pelionu mieste QueBeck.
rašai 6 mil. žmonių, prašančių tiems. Nes iš patyrimo mes ži- į kad prigulėdami jie šelpia susi- reikalaujama per valstijų insuHudson, Pa. 73 kuopa laikys blaivybė atsiekė savo tikslų.
1838 metais tapo paskirtas
įvesti visuotinų^ uždraudimų nom, tyrinėjimas praeities, tai vienijimų,
bet ne susiv. juos. ranee departmentų komisijoniemetinį susirinkimų 12 d. sausio.
S.
H.
Revew.
K.
P.
8.
viename
iš Quebeck priemies
pardavinėti svaiginamuosius yra mokslas ateičiai.
j Tatai įsitėmykim gerai kų šių me- ! rių išduoti raportų apie susiv. 7 vai. vak. Nikodemo Stankevi
čių klebonu. Čia jam atsidarė
gėrimus. Prohibicijos šalininTatai manau, kad nebloga bus tų atsitikimai mumsparodė. Mes stovį, kitaip nėra
priimama čiaus salėje.
Kviečiame visus
ir
mums,
pažvelgti
į
praeitus
darome
tik
šių
praėjusių
metų
įregistravimui.
Pirmutinį
tokį
raii buvo gerai apsiginklavę
narius atsilankyti užsimokėti ir TAPKIME BLAIVININKAIS, “vardan Jėzaus Kristaus ir
tatai šių metų atsi portų -sutaisant prisiėjo turėti atsivesti naujų narių prisirašy Metai praeina ir daug atmainų žmonijos labo plati diiva
skaitlinėmis, sunaudojo visą metus veikimo mūsų S. L. R. K. apžvalgų,
įvyksta, šitiems
1914 metams blaivybės platinimui, nes šio
savo iškalbą. Tečiau ir alko A. organizacijos. Kaip jai klojo tikimus ir imame pavyzdžiui, bet kai-kuriuos keblumus ir net ant ti.
si, kų ji gero ar blogo atnešė reikia žinoti, kad tas pats buvo kai kurių reikalaujamų klausimų
baigiantis,
ne
vienas
apmąsto, ką priemiesčio žmonės buvo savo
Rašt.
Povilas
Marcukonis.
lio šalininkai gerai prisiruošė
visuomenei,
tautai ir savo na veikiama nuo pat to laiko nuo suvis nebuvo galima
atsakyti;
gero ir kų blogo apturėjo per i girtuoklyste plačiai pragarsėir sunaudojo visus galimus iš
riams; kokius pasisekimus ar ku,rio susivienijimas pradėjo gy- pav. yra reikalaujama atsakyti
tuos
metus.
į ję. Jisai, atvažiuodamas, parodymus prieš probibiciją. Di
Worcester, Mass.
41 kuopa
nepasisekimus prisiėjo perleisti vuotį. Laikė šių metų pasimirė kiek, kokių metų senumo narių
Ištikrųjų, reiktų nei vienam i taikė kaip tik tą dieną, kuoliausieji išrodymai buvo šie: ir abetoai kų ji nuveikė šiais pra- į 87 susivienijimo nariai,
kurių 1 randasi susivienijime ir ant ko- laikys metinį susirinkimų sau
napamirsti
susiskaitlinoti, kiek 1 met mieste būvo senų daiktų
iš kur valstijos gausiančios ėjusiais metais. Šioji organizaci- i šeimynoms ar giminėms išmo- kios pomirtinės
jie yra apsi- sio 3 d. 1914 m., tuojau po su
svaigina- j išpardavimas. Žmonės kaito
parapijinėj pinigų jis paaukojo
' 500 milijonų dolerių vietoje to ja, kaip žinome iš praeito Seimo 1 keta pomirtinių $13,125.06; šie-gi draudę abelnai sulyg metų. Ši mai šv. Kazimiero
miems
gėrimams
per
istisus
me- no gavo kleboną pirkti puikių
salėj.
Kviečiami
visi
nariai
pelno, kurį turi iš svaigalų? nutarimo, visas savo veikimo jė- mirusieji nariai per visų laikų f0 klausimo jokiuo būdu nebutM,
kiek
„„nipratimų.
nelaimi,,
vvn0 stikk|in> knri, {ia hav„
Kas atlygins nuostolius alko gas atkreipė ir panaudojo vidų- prigulėjimo prie susiv. buvo įmo- Vo galima atsakyti. Nors rapor- pribūti ir naujų atsivesti.
Rast.
Juodauga.
ekriaudoe
keimynom,
pederyta
ujtfkth|ai ir jie ,,uv„ j jai
lio pramonininkų, kurie esą jiniui organizacijos sutvarkymui, kėję susiv. iždan $1,170.00 tai- tas liko priimtas ir čarteris jreiš
gėrimo
pnezasties.
O
kurie
ne, . ’ , ,
• .
J , .
avi,
__
parduodami. Klebonas gi at
indėję į girtąjį biznį 6 tūks įvesdama keletą labai svarbių re gi vos tik dvyliktą dalį tos sir gistruotas, tečiau su prižadėji
vedę, lai apmąsto kiek rupesnio 1
.
....
susiv. jų mui, kad ateinančių metų raportančius
milijonų
dolerių? formų, kurias įvykinus bus už-: mos, kurią išmokėjo
uždavė savo tėvams ir kiek sau sake: As neatėjau jų pirkti,
So. Boston, Mass.
21 kuopa
tikrintas susivienijimui gyvavi pašalpgaviams (paveblė.jams) Jau te bus tas klausimas pilnai atsa
juos sukulti“. Žmonės iAKongresas, sako jie, neturi
turės
susirinkimų
3
d.
sausio. negerumų prisidarė.
mas, pastovumas ir bujojimas.
čia
taip
aišku,
jog
aiškiau
ir
ne■
kytas.
Negalima
buvo
atsakyti
Visi
gerai
žinome,
kad
svai&i
rt
lę
savo vadovo tokią kalbą,
teisės šito klausimo rišti. Jį
I« svarbesnių, įvykusių
šiais bereikia, kad nariai prigulėdami ■ štai delko:
didesnė pusė senų 1915 m. 1 vai. po pietų pobaž- ginamieji gėrimai mums atnešat labai perpyko, bet kunigasreikia palikti kiekvienai Val metais susivienijime pagerinimų,
ne susivienijimui
daro naudą susivienijimo
narių, kurie nuo nytinėj svetainėje. Bus priima daugiausiai
visokio blogo, te-' pamokslininkas savo iškalba
erijai.
paminėtinį yra šie: — a) Atnau bet patys sau; tai yra. atsiima 58enai priguli susivienijime, pri- mi mokesniai, renkama nauja
čiaus didžiuma lietuvių į tai vi-' patraukė į save žmonių širdis,
Bet tame ir yra dalykas, jinimas susiv. čarterio, kuris da dešimts syk tiek arba dar dau- į įrašydami
visai nėra padavę valdyba ir priimami nariai į pa sai kitaip žiūri. Turime Ameriko- J j trijų mėnesių laiką pasisekad tik atskiroms valstijoms bar yra jau registruojamas ir giau, kiek į susiv. buvo įino savo metų, pertad iš centro kny- šalpos skyrių. Visi nariai kvie
je prakilnų lietuvių tarpe
\ kė jam suorganizuoti vargaisjvedant uždraudimą, tas už bus įregistruotas visose tose vai kėje. Žinoma, žmonės prigulėda gų tokių narių negalima sužino čiami susirinkti.
21
kuopos
valdyba:
ryžį
—
tai
L.
R.
K.
Pilnųjų
(negalais blaivininkų draugiją.
draudimas tik per pusę savo stijose, kur gyvuoja susiv. kuo mi daro susiv. nauda morališkų. ti, kiek jie metų turėjo prisira
Blaivininkų
Susivienijimas,
ku pagal tėvo Teobaldo Mathevv.
tikslą atsiekia, nes žmonės įsi pos, (kai-kuriose valstijose jau nes vien tik tokiuo būdu susiv. gydami, nei kiek jie dabar turi.
rio tikslu yra plėsti blaivybę
Vieną kartą klebonas po pa
gali tiek daug
išmokėti, kad Taigi vienatinis būdas to klausiveža svaigalus iš gretimų val tapo įregistruotas.)
tarpe
lietuvių visuomenės, o
b)
Priimta
nauja
mokesnių
Poųuonick,
Conn.
45
kuopos
daugybė
narių
priguli,
bet
užtai
mo
išrišimui,
ydant
būtų
galima
stijų ir pardavinėja juos slap
kaipo tokis turėtų, rodos, atrasti mokslui pasakė, kad daro mi
lentelė,
pritaikinta
pagal
“
Na

patys
sau
apturi
keleropų
me
metinis
susirinkimas
bus
3
d.
tinkamai sutvarkyti
šių metų
tai. Tuotarpu, sakysime, jau
visų paramų
ir prielankumų. sijas ir kviečia atsilankyti vi
tional
Fraternal Congress Tablc džiagiškų naudų.
sausio,
1915
m.
pas
kasininkų
J.
raportų,
tai
kad
kuopų
sekreto

kelių mėnesių praktika visuo
Bet pas mus viskas kitaip eina. sus savo parapijomis šiais žo
of Mortaiyty”, atsinešant sulyg
Bus rinkimas
Be to S. L. R. K. A. šiais me riai sužinotų: kiek narių, kokių P. Kranauskų.
Jei pasiseka prikalbinti mergi džiais: “Vardan mūsų Išganytino uždraudimo Rusijoje pa
mirtinumo mūs tautos žmonių.
ir svarstomi
tais yra suše'pęs.
pavargusius metų randasi kuopoje, (tai yra kuopos valdybos
nų ar jaunikaitį į blaivybės pa tojauRf Jėzaus Kristaus, Knrj
rodė kuogeriausias pasekmes,
c) Įvedimas
kelių laipsnių, ir liguistus susiv. narius. Kai ku- j kjck ,netų nariai turi dabar, ne kiti svarbūs dalykai. Visi kvie
sekėjų skaičių, tai pirmutiniai alkolis iki šiai dienai kala prie
- nors ten žmonės 10 sykių ma apdraudos (posmertinių), kurios riems išmokėta iš jų pomirtinių ! kiek turėjo prisirašydami) taip
čiami susirinkti.
priešai būna jų tėvai,
kokių, kryžiaus, meldžiu visus atsi
žiau buvo priruošti prie pro- dabar yra šios: $150.00, $250.00, o kitiems iš Našlaičių Fondo vis) pat ant kiek sumos vienodų me
M. K. Vilumaitis, Rašt.
nelaimei,
turime
labai
daug.
Jie lankyti į mano ruošiamas miliibicijos, negu čia Amerikoje. $500.00, $750.00, $1000.00 ir taip- $525..00.
‘
‘ “
tų nariai kartu apsidraudę.
Tam
kalba,
girdi, vaikeli dar jaunas, , sijas. Kviečiu vardan Švenč,
Taigi ir čia daug lengvesnis pat pailginti metai įstojimo (da Dabar meskim žvilgsnį
link tikslui yra išsiuntinėtos į kuopas
būtų klausimo išrišimas, jei bar neriai gali įsirašyti ant auk susiv. iždo stovio. Gal iždas iš tam tikros blankos. kurias kuo
Brooklyn, N. Y. 56 kuopa lai tari dar laiko, kam tas jungas yjarįjos, Dievo Motinos, visų
nfaidėti M. «nt sprando. MM
jr A„ ,
jankių
gu įvesti visose valstijose už štesnių pomirtinių, būdami senes tuštėjo. tiek daug išsimokėda pų sekretoriai malonės išpildyti kys savo metinį susirinkimų 6 blaivybe paskaitoma nž jungų! r
...
.
nių metų kaip pirmiaus).
mas! Visai ne! šie metai buvo ir sugrųžinti į centro raštinę ne d. sausio 1915 m. 8 vai. vak. P.
x
• 1kalbeda-!,ašaras
draudimą iškarto.
Ir dažnai
tėvai,• r-x
šitaip
,, Adėl
.. jūsų ištvirkimo gnd)
Įvestas
pašalpos
ligoje
laimingi.
Netik
ką
neištuštėjo,
Draugelio
salėje,
73
Grand
st.
Vi

mi padaro didelę klaidų, nes vie-1 kaok,ystcJe- kvie,,,n vardan
vėliau 1 dienos vasario 1915 me
Žiūrint į tas vargingas pa
skyrius
su
keturiais
laipsniais
sa

bet
dar
žymiai
paatigo.
Štai
sus
kviečiame
susirinkti
ir
atsi

tų,
ydant
į
laika
būt
galima
ton pasukti savo kūdikį j blai ',tėv^’ Papl«kus.Ų širdies šo
stangas dorųjų amerikonų —
vaitės mokesnies, būtent: $3.50, skaitlinės:
vesti
naujų
narių
prisirašyti.
sutaisyti,
kaip
reikia,
valstijoms
vų kelių, jį dar užgrūdina būti ;Poliuose, kurių vaikai skęsta
nusikratyti nuo tos didžiau
$7.00, $10.50, $14.00.
Pinigų
įplaukė susiv. iždan raportų, šiaip gal prisieit turėti
Rašt. A. Drobišis.
leprieiniimn.
girtuoklystės bangose! Kviesios alkolizmo blėdies—mums,

j

BLAIVYBĖS DIRVA.

S. L R. K. A. REIKALAI,

t

j

ik

j

DRAUGAS
ti nukentėjusiems. O kadangi L. čionai sutvėrė moterų draugiją,
kas.
r
G. F. autonomijos nežada rem įsteigė “Tautos Fondo” komite
Dr. A. Bacevičius
99.00,
tą. Daug darbavos
Bažnyčios
ti tai jam ir tėko toji auka.
Po 91-00: V. BaubHs, Boriaahas,
Newarko gyventoju. atnaujinimu. IJž tą savo triūsą
Mokyklos vakaras.
Bu d rcr kis, A. Htakniauskas, A. Ruf«>
užsitarnavo nuo Weatville’s lie Parapijinės mokyklos vaikai
Jėuiaitienė, Milis, Klička,
tuvių — katalikų ilgą paminėji (Dievo A p v. parp.) 27 gruo ranis, Zupkus, Audigis, J. Btefanavičius, Aug. žindžius.
OROHARD LAKE, MI0H.
mą ir padėką:
džio kėlė savo vakarą. Vaidino
U viso su smulkiom aukom. 040.3).
MONTELLO, MASS.
Betlėjaus Stainelę“, dainavo,
ŠŠ. Kyriliaus ir Methodijaus Į buvusio klebono vietą atva
Katalikų judėjimas šiame mies seminarijoje
lietuvių — mok žiavo čia klebonauti kun. P. dekhamavo. Pastebėtina kad vi
Oonn.
te tuouii pažymėtinas, kad jiems sleivių skaičius jau nuo tūlo lai Vanagas. Linkėtina
naujam si vaikai laikėsi ant scenos visai Kun. M. Brtdgeport,
Pan k austas
9M00
čia atsieina vesti sunkią kovą ko nesidaugina.
geros kloties, šioje, drąsiai, ir gerai atliko savo roles. J. Šiaučiūnas
<1.90
šiais mokslo klobonuii
l'ž savo būvi. Bet kova išdirbo metais padidėjo skaičius klau vis dar sunkiame padėjime ėsan Kai-kurie parodė tikrus sceniš Po fl.OO: A. Stankevičius, P. Ber.
žmonių būdų ir gimdo susiprati- sytojų teologijos bei filozofijos, čioje, parapijoje.
kus gabumus,
k. a. Tarvydas mutaitė, A. Stankaitė, E. Lapaiti,
.
»» w Z. . , M- Miliauskiutė, D. Tatilytė, A. Ra5Parapijonas. iz
88 Pa8‘r°dė
pastaruoju bet užtai sumažėjo skaičius lie
Zasaitis, kreitikaite,
Vasaikiu- k/tė, A. Glimi., v. s.ukytė, A. Bur
...
laiku, kada katahkai pasistatė tuvių — moksleivių klasiškame
tė,
Macas,
Balčiūnas
ir kiti. aauskiutė, F. Kukeckis, A. Maciui*,
kančios: — įsirašė į blaivi 500 svarų sterlingų.
naują bažnyčią ir paėmė savo kurse.
Bercckaitė (13 metų mergaitė) vilta, J. Blažys, J. Juodvs, A. Kubi
Tokiuo būdu šis asmuo, at- valdžion senąją bažnyčią ir kle
ninkų draugijų 75 aršiausi gir
BALTIMORE, MD.
parodė nepaprasta gražų ir stip lius.
Į
vietines
moksleivių
draugi

"tuokliai, antrų dienų ingijo likęs tiek darbo, pasiliko ne- boniją. Laisvamanių
protestas jos prigu'i beveik visi mokslei
Ii viso ra smulkiom aukom 995.00.
20 d. gruodžio draugijų dele rų sopraną. Tai nauja patekanti
200, o trečių 300 asmenų. To-! užmirštu nekuomet.
apsireiškė
silpnučiu
mitingu viai. Suprantama, kaip pasauly
Dainavo du skait
gatai surengė vakarą naudai su žvaigždutė.
kiuo būdu du trečdaliu visos! Iš knygos “Nurodymai so- kuriame nieko nenutarta ir nenuNetr York, N. T.
mažiukų nuo 6
je nieko nebėra be išėmimų, taip šelpimo nukentėjusių nuo karės. lingu choru:
parapijos stojosi pilnais blai- cijaliniame gyvenime” vertė veikta. Žinoma, vietos klebonas
Pv 95.00: Kun. J. Šeštokas, Petro
ir čionais, mat yra keletas mok Aukojo šiol? ypatos: K. Mi- iki 8 metų ir šiek-tiek didesnių. nėlė Zuikitė, Simanas Ambrasas.
viniukais. Į vienų metų laikų!
*
J. Širvintas.
kun. K. Urbonavičius apturėjo sleivių čia gimusių, kurių nei su
kučiutė — 2.00;- M. Milinaus- Ir vieni ir kiti pridžiugino pub Juozas Aleksandravičius
03.00
grūmojimų žodžiu ir laišku, bet pyragu negalima
žlugo visos septynios smuklės, j
;
;
prikalbinti į kas 1.00. (Smulkių aukų davė liką ikvaliai.
Po 92.00: Petras Fesinra, Adomas
to nepaisydamas ir gerai ištyręs draugijas. Bet tai jau paprastas
Jo darbo vaisiai pasiekė ir
(Pradžia ant 3 pusi.)
Vakaro
dvasia labai graži Pstrila.
jų vardus afileidžiame. Red).
senos
nuosavybės užrašus, apsi apsireiškimas Amerikos lietuvių
kaimynes parapijas.
savotiška,
lietuviška.
Priruoši- Po 91-00: Andrius Kaužis, Jonas
Viso labo su smulkiomis au
broliams, — surinkę
liekamus gyveno klebonijoj, o senosios
mas
labai
sąžiningas
ir
gabus. Petrutis, Antanas Jocis, AntanM
gyvenime. Abelnat vietiniai lie komis surinkta — $9.20.
f-.
,
a
i
x
•
ir
• • i žvirblis, Ona Gramitė, Antanas DziKuomet 1840 metais vysku- centus siųstumę į Tautos Fondą bažnyčios rakandus.,
liepiant tuviai moksleiviai
Garbe mokytojoms — Kazimie« Bakutis,
u., .•
, ’
.
yra prakil
.
.
.
J. Montviditė, J.
pas iš Nancy gr. v. Forbin i i® kurio bus sušelpta tėvynė.
21 d. gruodžio draugijų dele netems.
Bostono Kardinolui, perkraustė nūs vyrukai, idealistai,
geri
*
, Benevičytė,
M.
Magdnevičž, Z.
Jouzon atsilankė i Quebeck, - Tėčiam atsirado keletas “su- j naująją. Gruodžio 17 d. įvyko
Salė — pilna žmonių. Vaikai Moksvitas, J. Valckas, Barbora 8a....,
tautiečiai, nors prisiglaudę po gatai laikė susirinl^ną. Repubkunigas Chiniąui, žinodamas, aipratėlių . kurie pradėjo klaidin- naujosios bažnyčios pašventimas.
Barkauskiutė, J. Tamoševičina, B.,
svetima pastoge, bet uoliai dar likonų kliūbag pridavė auką — pelnė savo biedniems draugams,'
kad jisai gerai pažįsta tėvo
dra',^tė8 narius, pasakod. Žmonių prisirinko daugiau kaip
ko nusipirktį •ačiukė, M. Mileuskas, P. ValiekajJ
buojas, lavinas, ydant atsakan 2.00. Komisija rengimo vakarų neturintiems iš
J. Bedeckienė, V. Urbšiutė, S. žudžius
Teobaldo Mathew darbus, pa
k,d Cl‘,“sos
sud,ry 800. Gražus kun. J. Krasnicko
naudai nukentėjusių brolių Eu knygų — $90.00 .
J. Avigžde, V. Mačiulis, J. Karuža
tas Tautos Fondas, nuskriaustų pamokslas, iškilmingos apeigos čiai prisirengti prie savo idealo. ropoję, pranešė, kad 31 gruodžio
Daugiau tokių vakarėlių.
f-irįžo i ir jį prikalbėti,
kad jų karės aukų, nesušelps. Ir toTuri jie susitvėrę net tris drau
J. Giraitis, V. Jakaitis, P. Slaveckia/
ir faktas,
kad tapo
pastata gijas, kurios gana puikiai gy rengiami fėrai ir ragino, kad
Rep.
P. Juškevičius, L. RusUas, J. Mačiuliu
įstotų į blaivininkų draugijų, kjuo jjQdu batavia'iečiai
nieku
bažnyčia, kurios nieks nuo
jų vuoja. Savo veiklumu atsižy prisidėti daiktais išlaimėjimui.
M. Kerbelis, A. Railiutė, O. Kasir neapsiriko. Kada vyskupas neprisidėjo, mat katalikai 'snauneatims, gamino žmonėse kiltus mi literatinė “Lietuvių Viltis”
J. Grėbliauskas
paaukojo P. Mažeika — Cook Gontit.y in. i Uuskiutė, A. Radzevičius, E. Mockialankė seminarijų mieste Que-!džia ir leidžia save pažeminti viir griaudžius
jausmus. Akyse
karstą, o kas
išlaimės gaus
vestigatorius.
! **’ J’ ®erecka8«
stokua, 8. Miklabeek, vietinis areivyskupas pa- šokiems ten
“susipratėliams“. sužibėjo ašaros. Rodos nauja ga dr-ja po globa šv. Kazimiero, $25.00; p. 4 Žebrauskas
aas, V. Grincevičiutė, M. Bamananapaauk,
Gerai chicagiečiams
žinomas ' kį
enė p
kuri ir turi daugiausia narių ir
kienė,
P. Širvys, J. Varnas, B. Varrengė pietus, į kuriuos sukvie Ar ne laikas mums batavia'iečiai dynė užstojo su vargintoj
nuo kas nedėdienį' karo susirinki moterišką laikrodėlį vertės $50.00 lietuvis p. Povilas Mažeika pas , aiutė.
tė daugelį svečių kunigų, tarpe stoti į dirbančios visuomenės ei daug metų parapijoj.
Reikėjo mus.
ir J. Kreivėnas eilę darbužių kirtas Cook County investigato- Išviso su smulkiom aukoai 962.09.
kurių buvo ir Chiniąui. Ar les ir nešti pagelba į vargą įpuo- matyti tą įspūdį, kad sumanius,
$25.00
vertės.
rimmi. Bedarbiai, kurių padėji
Susirinkimai
yra skiriami
ei vyskupas užkvietė kunigų lusei tėvynei.
jog tikėjimo nieks negali išrauti įvairiems
dalykams
būtent:
Malonu žiūrėti į nenuilstan mas yra blogas, galės kreipties
A. Zapolskis.
iš žmonių širdžių. Juo labiau jį lietuvių gramatikai, istorijai ir
Chiniąui pasakyti į svečių čiai besidarbuojančius šaukian pas jį ir per jo užtarimą gaus
slopinsi, juo smarkiau jis veržia prakalboms.
vyskupų prakalbų ' ir pakelti
Bet šiais mokslo čiųjų pagelbai. Tečiaus darbas pagelbą nuo miesto. Lietuviams
si
aikštėn.
toastų. Kunigas Chiniąui lai
metais, pasidėkojant p. L. Be- nelengvas, nes mūsų mieste be bedarbiams vertėtų pasinaudoti
BATAVIA, ILL.
Iškilmingus mišparus su pa reišiui, kuris yra baigęs “Sau darbė vis tebesitęsia o ir truk proga ir pranešti apie savo pa
kydamas rankoje vandens sti
16 d. lapkričio, Jurgis Bagdo laiminimu atlaikė kun. T. Žilins
dėjimą.
klelį, atsakė: “Prižadėjau vi
TAUTOS FONDO
VALDYBA.
nas. grįždamas namo iš St. Char kas. Dar dalyvavo šie svečiai — lės” kursus, Kaune, puikiai iš- dančių darbą nestokuoja.
guldinėja lietuvių literatūrą ir
sagaliui ir savo tėvynei ne
A. Kurelaitis.
Pirmininkas
Dr.
A.
K. Rutkaunles. kur aplankė savo pažįstamus, kuuigai. A. Jusaitis iš Lawrenee,
Iškilmingos Bernelių Mišios. kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago
vartoti vyno niekuomet”. Vy pateko po gatvekariu ir tapo ligi A Daugis i§ Norwood> L Tyla p. P. Rusis išguldinėja Lietuvos
V. Čepaitis.
Šv. Kryžiaus par. bažnyčioj Iii.
istoriją.
Visus daromus susi
skupas atsakė: “Esi fanatiku mirties vą^muštu. Velionis nepri
iš Nashua, N. II.. J. J. ’Takaitis rinkimus moksleiviai uoliai lan
jau
kelinti metai Kalėdij rytą
ir mus nori reformuoti”. Nu gulėjo nei jokion pašalpinėn drau
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
iš AVorcester ir T. F. Brannon, iš ko.
mišios
yra iškilmingai apvaik 3255 So. Halsted st., Chicago, III.
LONDONAS.
siminęs kunigas, atsikreipė į gystei!, be to dar nesenai atvaEdvardo, airių klebonas iš MonKita-gi skaitHngoji draugija
ščiojamos.
Minėtos parapijos
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
vyskupų Jonzonų ir tarė: žiavęs iš Lietuvos, kur paliko pa- tel,o GregorijoniškuS mišparus
Anglijos valdžia įvedė nau varg. V. Daukša, be skaitlingo
čionais yra I kuopa S. L. R. K.
Carson
et., S. S., Pittsburgh, Pa.
“Vardan Dievo Tėvo ir Jo čią ir 6 mažų vaikučių. Paėjo iš pagiedojo bažnytinis choras, vaM. A., kuri turi maž daug tiek ją tvarką uždarinėjime smuklių. giesmininkų būrio pakviesdavo
Iždo
Globėjai: Kun. F. Kemė
Vienatinio Sūnaus meldžiu Jū Kauno gub, Vainutos parapijos, ! anvnlGnnt
dovaujant vargonininkui
vargonininkui V.
V. Juš
Juš narių, ką ir “Lietuvių Viltis“. Seniau smukles uždarydavo vė “beną“ didesniai
iškilmei
ir
šis, 717 W. 18th st, CMcago, III.
sų Ekselencijos pasakyti — Kivilių kaimo.
kai.
Šita kuopa šiais metais geriaus liau 12 nakties, o dabar jau už triukšmingai muzikai pritariant
Jonas Jaroševičius, 1048 Wa«.
A. Z.
ar uždrausta kunigui dėl IšGruodžio 20 d. naujoj šv. Roko susitvarkė ir dabar sulyg III daro 10tą valandą vakare. Mo atgiedodavo
bernelių mišias. bington et., Norwood, Mase.
ganytojaus meilės ir savo žmo,
bažnyčioj
(skiepe) tapo atlai seimo nutarimo,
kas pirmąjį terims ir merginoms uždrausta Tečiau šįmet jaU iš savo giesmi
nių gerovės išsižadėti svai
kytos pirmosios iškilmingos šv. nedėldienį
kiekvieno mėnesio lankyti smūk’ę nuo ryto ligi 12 ninkų susilaukė beną, kurie po TAUTOS FONDO KOMISIJA*
LEWIST0N, ME.
galų?” Po ilgam abejojimui
mišios. Dalyvavo dvi draugiji in daro susirinkimus ir svarsto bė vai. t. y. ligi pietų. Anglų vai 10 mėnesių lavinimos gana pui P. Montvila, Brooklyn, N. Y.
21 lapkr. “Liet. Vyčių’’ antro- į corpore: vyru šv. Kazimiero ir gamuosius S-mo bei kuopos rei džiai, matyti, vis
reikalinga kiai atliko savo priedermę pri
vyskupas
Jonzon
atsakė:
A. Laukaitis, Baltimore, Md.
spėkų,
nes
iškabinėjami
naujų
šiais
metais
tardami ; giesmininkams. Garbė
“...Taigi kunigas Chiniąui su- ji kuopa turėjo scenoje Aleksan- i .moterų Nuolatinės pagelbos Pan. kalus. Taip-pat
A. Jakaitytė, Worcester, Mass.
vėl atsilankė pradėta vesti protokolų knygą, apskelbimai šaukiantys stoti į užtat tos parapijos giesminin Kun. A. Janusas, Forest City,
vią^pmr* negeria! Pažvelgus dro Fromo (Gužučio) 3-jų veik-' gvėnč. Žmonių
smų dramą “Palocius ežero dug-! daugįau kaip 800. P. Juškos cho- kuri ateityje paliūdųs, kas mok kariuomenę.
kams muizįkantams
už savo Pa.
j senovę, kuomet dar pats
nuose . Šis veikalas gan įspūdin- į ras pritariant vietos lietuvių or- sleivių buvo nuveikta labui mū Anglai dabar Rusijos paval- darbštumą: girdėjau, jog įsto Adv. J. Gabrys, Paris, France^
Dievas per Pranšus valdė sa
gas ir indomus, kaipo supažin- kpStrai puikiai sugiedojo mišias. sų S-mo
benas
diųius laiko didėje pagarboje, jus naujon bažnyčion,
Kun. M. Gustaitis, iš Lietuvos..
vo išrinktos tautos žmones, dinantis mus su žilos senovės lie
Lai gyvuoja atsigimusi lietu
dažniau
pasirodys.
Šiuo
kartu
netaip
kaip
seniam
—
dažnai
pa

Andrius
Buvelskis, Pittsburgh,
Silpniausį veikimą parodo, tai
matau Samsonų, kuris ypatin tuvių būdais.
vių parapija Montelloj ir užsi
nemažai pasidarbavo beno mo Pa.
juokdavo.
4 kuopa S. L. R. K. P. B. A. ir
gu Visagalio paliepimu nevar
Geriausiai atsižymėjo N. Mik miršus senus vaidus lai gamina
“Lietuvos Aukuras” t. y. šal kytojas p. B. Ežerskis; jis spėjo
J. Jaroševičius, Nortvood, Maas.
tojo svaigalų. Sename Įsta sas Grineičio rolėje ir plė Valeri apielinkėje tikrą katalikišką dva ji mažiausiai turi narių. Matyt, tinis nukentėjusiems nuo karės prirengti savo mokinius Kalė
Kun. A. Dargia, Mahanoy City,
kad tik mažuma moksleivių 'už
tyme matau šv. Jonų Krik ja Paičiulytė — Grinuolės rolėje. sią !
doms. Sutvėrime to beno nema Pa.
mūsų
broliams
šelpti
jau
surin

jaučia prakilniai blaivybės idė
štytojų,
J ėzaus
Kristaus Likusiems vaidintojams
žymiai
žai pasidarbavo pats ir vietinis
Tėvynainis .
Kun. A. Balinskas, Sheboygan,
jai, nors turėtų būti priešingai. ko viso apie 13 svarų smviršum
Pirmtakūnų, kuris taipogi ne trūko ar šiokios ar tokios ypaty
vargonininkas.
aukų.
Sako,
surinkti
pinigai
Wia.
Ypatingai mokslus
einančioji
Geras pavyzdis kitoms para Stasys Brazdys, Indiana Har*
gėrė vyno. Dabar, kuomet bės prie gero rolių atlikimo. Vie
greitai bus nusiųsti varguoliams.
jaunuomenė
turėtų
susi'aikyti
NE WARK, N. J.
jiems gero bor, Ind.
x Kalnavertis. pijoms. Linkėtiną
pažvelgiu į kunigų Chiniąui ni mokėjo kalbėti, — neturėjo
nuo vartojimo smaginamųjų gė
Gruodžio
10
d.
“
Žiburėlio
’
’
pasisekimd.
judėjimų,
kiti
per
daug
blaškėsi,
pasielgimą? matau iš vienos jo
Jonas Kazlauskas, New Haven,
rimų, kad ir vakacijų
laiku.
A. P. Conn.
pasės Samsonų, kuris jį serg lyg deginami, dar kiti išrodė lyg draugija savo metiniame susi Dabartinis 4 kuopos pirminin
rinkime, tarp kitko, nutarė at
S. P. Tananevičius, Chicago, UI.
sti, iš kitos šv. Jonų Krikšty alkolio turį galvoje, nes tai ineiLONDONAS.
kas p. A. Vaškelis, pasidėkojant
spausti savo lėšomis
atskiroj
AUKOS LIETUVIŲ INFOBM. BIOti
suvėlina
arba
išeiti
ir
kitokias
Kun. J. Jonaitis, So. Omaha,
tojų, kuris laimina. Jo pozi
jo darbštumui ir energijai, įs
Praėjus? savaitę pas mus atsi
BUI.
darė
klaidas. Tečiaus jeigu taip knygutėj “Tikyba ir Dora” pa kiepis ir kitiems draugams —
Nebr.
cija tokia tvirta, kad neįsten
Nevr&rk, N. J.
būtų vaidinę profesijonališki ar rašytą kun. J. Dobužinsko ir moksleiviams tą. prakilnią blai lankė, sugrįžęs -iš Amerikos, p.
J. V. Kovas, Waterbury, Conn.
giu jos prašalinti.” Pasakęs
Kun.
Jakštys
195.00
J. Gabrys. Jo, kaipo įžymiausio
tistai tai už tokius trūkumus pas paaukotą minėtai draugijai.
Kun. F. Kemėšis, Chicago, III.
vybės idėją. Kas ištiesų ir pa Lietuvos darbininko, buvo labai Kun. Dobužinskaa
<10.00
šiuos žodžius, išgėrė stiklų merktum, bet kad dabar vaidino
Gruodžio 17 d. kun. J. DoA. Nausiedienė, Chicago, III.
M.
Akelis
03.00
vandens, pakeldamas visų aky paprastu darbo žmonės, tai lieka bužinskas
laukdama atvykstant į Londoną, Po 92.50: A. Strungiutė, A. 8trulturėjo paskaitą
po geidaujama !
Jurgis
Liškevičius, Detroit,
Prutėnis.
se kunigo darbštumų.
29 d. lapkričio bu.vo sušauktas 5»»vien patarti, kad pradėtų ma- antgalviu “Ištvirkimo Galai”.
Mich.
labai
indomi
1842 metais kunigas Chini fesniais, lengvesniais, veikalėliais Paskaita buvo
viešas susirinkimas,
kuriame Po 92.00: O. Balivtė, M. Gsberintt
Dr. A. K. Rutkauskas, Chicago,
91-50
dalyvavo gerbiamas svečias su N. Staniulis
ąui tapo perkeltas į savo pri- o toliau eitų prie stambesnių. Be klausytojams.
m.
DORRISVILLE, ILL.
prakalba. Žmonių susirinko vi Po 91.00: J. Galionas, A. PodtiO- Kun. V. K. Taškunas, Rockford,
M|A;irntų miestelį Komouraskų, je, prie viršminėto veikalo labai
Gruodžio 18 d. atsibuvo fėrai
nas, P. Jocis, A. Matulaitė, P. Sta
jgHHv'S iš girtuoklystės priežas netiko scenos dekoracijos, kurios parengti “T. F.” komiteto. Gry
Smagu matyti, kaip šventa dutiniškai. Ineinant į salę lie niulis, J. Žuklys, J. Garionia, A. Stas nis.
džiaug kevičius, K. Reikevičios, K. Vaikavl■■ -‘s čia dideliai buvo išsipla- gan brangiai lėšavo, mat visai no. pelno atnešė $100.00. Ahel- dienyje visi tikintieji
skuba j tuviai p. Gabrį labai
Adv. A..A. Šlakis, Chicago, įlįs.
smingai
sveikino,
nes
visi
džiau

čius, O. šaukevičiutė, V. Jurkaitis, J.
atsakė
ne
senovei
tik
šiems
lai

nai
“
T.
F.
”
komitetui
aukos
bažnytėlę
pagarbinti
Augščiausį
B.
Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
demoralizacija. KuniDaukšys,
V.
Leičinskas,
J.
Kuilys,
S.
gėsi
gavę
progos
paxsveikinti
kams.
Matyt,
kad
“
Vyčiai
“
^
dar
rinkti sekasi, nes ligšiol surink Geradarį. Bezdžionvaikų.
kaip
A. Salasavičius, Detroit, Mich.
■_
gaa, užėmęs šių vietų, pradėjo
užsitarnavusį pagarbos tautietį. Naujalis, J. Kanapka, K. Auguatans- Juozas Urbšaitis, Cleveland,
nepažino
Lietuvos
istorijos
ir
ta
arti
$600.00.
Žinoma,
nemajie
patys
save
vadina,
nematy
F raginti, kad pamestų gėrę, bet nežino jos senovės. Nors vaka
kas, K. Tamkus, A. Radzevičiut, V,
žai ”T. F.” komitetui kliudo ti. Pirma būdavo ateina keli iš Labai indomę prakalbą pasakė Bereika, B. Fedienaį, M. fliklnaitl, Ohio .
I
žmonės nei girdėti nenorėjo.
ras, abelnai imant, pasisekė ir darbą visokie priešginos. Mūsų tvirkėliai ir krėsdavo “šposus“ p. Gabrys. Kalbėjo apie lietuvių J. Papartis.
M. Vabalas, Chicago, Uis.
Kada kunigas uždraudė ant publika, kurios šį vakarą susi soęijalistai ’ ’
nelaimės
karui
ištikus,
ir
šian

liviso su smulkiom aukom 989.31taip Įniršo ant dievnamyje.
J. S. Vasiliauskas, Baltimore,
Mat apsigyvenus
žiemos partraukti degtinės, laukta į 300 ypatų buvo paten katalikų, kad visus, be skirtu jaunam ir darbščiam
nuteriotos
Lietuvos
klebonui dieninį
Md.
smuklininkai ant patyčių iš kinta, tečiaus “Vyčiai“
W»terbury, Oonn.
gražų mo, '-Laisvėje“ išvadino kleri- katalikai atgijo, o “cicilistai” (Suv gub.) žmonių padėjimą.
Kun.
Saurusaitie.
9.50 06
pradžių parsisiuntė 100, o vė vakarą davė apibarstyti pipirais, kalais-vagimis.
Toliau
nurodė,
kad
po
karės
bū
D
draugijose buvo smarkiausiai subruzdę dar
ATSKAITA AUKŲ ĮPLUAKŲ31Ų
Po
95.00:
K.
Aukoiniutė,
M.
Bimkosllf
Europoje
perversmių:
per

liau 200 rūmo statinių. Ku leidę pasakoti iš “Šakės“ mono varo smarkiausią agitaciją, kad buoties, kad posenovei palaikyti
TAUTOS FONDAN IKI GRUODŽIO
P. Kova*.
nigas, matydamas, kad žodžiai logus. Juos pasakė ypata. daug- tik jos neaukotų
savo pinigų kata'ikiškoje visuomenėje nesu sikeis tautų padėjimas, ypatin ▼ičiutė,
Po 92.00: M. Auksiniutė, M. Bopl23, 1914.
pseudonimais ir “T. F.“, bet siųstų į “Lietuvos sipratimą ir suirutę. Tuo tikslu gai mažųjų tautų laukia kitoks niutė.
negelbsti, pradėjo studijuoti stąsi įvairiais
Balansas iš lapkričio 28,
Hetu- Po 91.00: .J. Matas, A. Kernam, B. 1914 .............................................. $ 522.09
po Gelbėjimo Fondą“.
Indomus jie šmeižė ir dar
tebešmeižia likimas. Tad ir mums
jų pereitų gyvenimų ir štai kų vieša pavarde, rašinėjanti
patyrė: — per 20 metų be “Keleivius“, “Laisves“ ir nieki buvo “Lietuvos Dukterų“ drau bažnyčią ir kleboną, tečiau ne- viams ateina svarbi valanda ir Pociūtė, O. Lepunaitė, Bomananakln- Gruodžio gauta: nuo IVorccstemes turime prisiruošti, kad jai tė, P. Stanevičius, A. Tolvailionė, A. rio, Mass. Lietuvių per M. Juo
pasielgimas, paskiriant pasekmingai.
idėjas. Panašius gijos
gerdami numirė 12 vyrų, 8 nanti katalikų
Balanda, A. Baulinaitis, J. Broiva, Anaudai nui
perlus dėti į programą
mums $50.00 iš jos iždo
Gruodžio 20 tą dieną, po pie atėjus žinotume / ko ieškoti ir Bpitris, A. Petrauskiotė, A. Ka»- zą A. Caskį ............................ A ■ 107.50
vyrai iš priežasties girtybės
Nuo Cicero, iii. Lietuvių per
kentėjusios Lietuvos. »Mat, kaip tų, pradėjo lyti ir šalti. Visa kaip.
“Vyčiams“ — nužeminimas.
lanakas, A. Karlnauskienė, J. Rozins- p. M. Mažeikų ........................
74.09
tapo sužeisti ir mirė, palikda
Galop, už šito vakaro surengi aukščiau buvo rašyta, kad mi jnoda žemė virto į ledinį ka Papasakojo ką veikia Ameri kas, N. N.. P. Gluodenas, A. Grublis, Nuo Cicero, Lietuvių per
mi kartu 20 našlių ir 60 naš mą ir jo pasisekimą, tenka pade nėtos draugijos didžiuma narių
muolį. Neišpasakyti slidumynai. kos lietuviai, kaip darbuojasi, J. Kovas, V. Romanauskas.
Justiną Antanatį
...............
79.96
laičių apverktiname padėjime. ka p. J. Paušiui ir jo moteriai, — katalikės, tik valdyboje įsi
I
liviso
9100.00.
Nuo Waterbury, Conn.. vie
OicUikaa.
kad pagelbėti
tėvynei, kuriai
60 ūkininkų prarado savo ukes kurie paaukojo daug triūso.
tinio T. F. Komiteto ............... 129.00
skverbusios “soeijalistės”. Va
gręsė ir tebegrąso didis pavojus.
I
Nuo Rockfordo, 111. vietinio
[> ir daugelis įsiskolijo. 7 motiMa^otb,
M.
Y.
dovėms
labai
rūpėjo
tos
aukos
Dobilas.
Patarė sekti amerikiečių pavyz
05.00 T. F. Komiteto
...................... 100.00
ĮVEST
V
aa
»L
E,
ILL,
Kas.
Bursokas.
nos iš priežasties girtybės pra
likimas, kad tik ji nepakliūtų,
dį, įšisteigti panašius
fondus Po 91.00: N. Kahaiinskas, J. Borao- Nuo A. Burnickienės Chicago,
sulyg narių noro, į “T. F.” Čia
stojo gyvybę: viena pasikorė,
Nedėlioj, 20 d. gruodžio atsi rinkti aukoms. Užbaigus p. Gab tavičius, .1. Paralelis, B. Oiubas, V. III..........................................................
3.00
KEWANEE, ILL.
vadovės
griebiasi gudrios tak sveikino su savo parapijonais riui kalbą ilgai
o kitos prisigirdė. Paskuti Nuo
Kaštono,
Pa.
Lietuvių
Kiveris,
J.
Paškevičius,
A.
Klvarta,
tęsėsi rankų
Peorijos
vyskupystėj įvyko tikos, nes per susirinkimą, ap
................. 17.52
A. Bubaičia, J. Norgėla, P. Kaapeva- per J. Krnšinskų
I
niais 15 metų išduoda ant rū
gerb. kun. A. Deksnis. Pasakė plojimas
tokios permainos:
kalbant,
kur
prisidėti
su
auka,
vlčienė,
A.
Navickas
P.
Bagočinna,.
Nuo
Miko
Juozapaičio
per
paskutinį graudingą pamoks^.
me 100,000 dolerių, o patiems
Antgalo kalbėjo p. J. SlezKun. A. Deksnis iš VVestville, matydamos šiaip galėsią prakiš
r. Brutas, 8. Cerebejus, K. Poramb- “Draugą"
2.00
Nors trumpą laiką šioje parapi nikas, rimtai pakalbėjęs ragino
pirkėjams įsiskolino 150,000 111. grįžta Atgal
akis, A. Gedminas, A. Valizaskas.
už kleboną j ti, pastato k’ausimą šitaip: “Ar
Nuo Brooklyno N. Y. Lie
joje teklebonavo, bet daug pasi paaukoti Lietuvos Fondui nors liviso su smulkiom aukom 937.T1 tuvių per kun.S. Remeiką
dolerių. 4 vyrai tapo nužudy Spring Valley, III.
92.00
narės skiria savo auką atgavi darbavo, savo gražiais pamok vienos dienos uždarbį. Rodos,
Nuo Scrantono, Pa. Lietuvių
ti iš tos pačios priežasties. Tų
Kun. P. Vanagas iŠ Kevranee, mui Lietuvai
autonomijos ar slais ir pamokinimais
nemažai tas įvyks, nes tėvynės labas vi
per kun. J.Kurą
..............
90.95
EUzabetb. N. J.
viskų kunigas Ciniąui perskai III., perkeltas į Westville, III
vien nukentėjusiems
nuo ka suklaidintų
Nuo
Igno
Stoškaus
per
žmonelių atvedė j siems rūpi.
Ku*. G. J. Budrevičius
010.00
tė per pamokslų apie blaivyKun. P. Gugis buvusia paskuti- rės“. Didžiuma nubalsuoja skir....................
2.00
Kalnavertis.
Po 95.00: D. Bražinskas, S. Maksus “Draugą"
tikrąjį kelią Beklebonaudamas
čia visus vardan tu vargdie
nių kūdikėlių, liejančių ašaras
ir mirštančių iš tėvų girtuo
klystės. Užkviečių ir prisie
kiu jūsų nemirštamomis dū
šiomis, kurios bus prarastos
per amžius, jeigu iš jūsų tarpo nebus išrautas alkolis!” Į
tokį užkvietimų ant rytojaus
susirinko daugelis
žmonių.
Kunigas klebonas viena die
na pasakė penkis pamokslus.
Pasekmės tų misijų buvo se-

bę. Pamokslo pasekmės to
kios, kad tų pačių dienų at
sakė pavardėmis neimsiu už
sakytų statinių ir į,blaivinin
kus įsirašė 1310 asmenų. Šis
pavyzdis patraukė ir kitus
taip, kad blaivybė sparčiai išsiplatino po visų šalį.
Vyskupai, pažinę jo darbš
tumų, pripažino jam garbę varilų “Blaivybės apaštalo
Kanadoje”. Pasaulinė gi vai
džia nuo savęs paskvrė jam

niuoju
laiku klebonu
Spring
Valley, 111., paliko paskirtas pagelbininku kunigui Deksniui ir
važinės an| pamaldų į Kewanee,
III.

Z.

CHICAGOJE.
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Uz. TAUTOS
ŽENRELIUS.

FONDO 1 r;np0 aukas ir tt., bet ir iš savo
,

\u 1 kliu. .1. Krasuicuo už. Tautoii
Fondu ženklelius
$ 13.00
Nuo .1. 1'. Miliutai'io 11.'. T. F.
ženkleli ir kuvuule
.25
Grigai, > u
T. F.

A Karščio už
: .P Kuro oP
Jasaičio uz I . k
P K rbšnieio e : 1 .
nkle.10
Piu
ir 20 Rus geliu
\ie. M. Abiaėiiisk. 1
I- le'ias
2 ',.00
- .10 k' u n. A. Keksu io už ’i'. F
111.00
11 70 knyeliii
\ iežeuio u - T. F

iždų, kaip viršui matome, aukojo
Tautos Fondui. Reikia tikėties,

kad tiedvi draugiji ir tolinus nepails darbuoties.

Makarevičius, I’. Makarevičius, N. šiandieną, žemė- pigi i,- lengvus išGcrviiis, J. Kaltauskas, P. Juškevi- inokesuiai. Kasyk arba ateik dėl in
{.ug * Brusokas, .1. Pakarklis, B. formacijų, L. M. Allen P. T. M.,
guIj,įH(1> -j- Grigaliūnas, D. Vilkas, Roek Islnnd Lines. Patarnavimai mūj Stauskas, A. Austrevičiutė, M. Kar sų agrikultūros departincnto sutei
ėiauskas, A. Naviekas, A. Savickas, kiami visiems naujai
apsigyvenu
K. Kudirka, J. Matukevičius, J. Va sietus.
laitis, J. Dvilaitis,
A. Opulskis, 8.
Baikauskis, D. Vilkas, P. Bizauskas,
J. Baikauskis, J. Buivida, B. Stražis,
BEDARBIAMS PROGĄ.
J. Meldažis, P. Strakauskas, J. AusReikalaujame
žmonių važiuot i,
trcviėius. J. Abraėinskas, V. Belekevilius, J. čižauskas, O. Jasiniauskai- sykiu su mumis apžiūrėti Varmas
tė, J. Bičiukas,
J. Simaoinas, A. Lietuviškoje Koliouijoj LouiaiaAi lukeviėiutė,
J. Radzevičius, V. 110H Valstijoje. Norintiems pirkti
Bakunas. P. V. Daugirda, P. Kaugirkelione dykai Ims tik viena sykį
dn, T. Stauskas, A. Stauskas, S. Rek]aitis, \ . Rėklaitis, A. Jakenovičiuf, sausio mėnesyje.
Susižinokite iš aukšto kreipdap. Dėdinas, J. Naviekas, M. Šiugžda,
mies ypatiškai ar laišku :
Jakeneviėius, J. Valentu.
Niekus
175 Į
Stasys Drangelis,

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jie rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios.
Paduoda gražių doros apysakų —trumpai sakant

Forest City, P*.
$10.00
8v. Onos Dr-ja
10.00
Lietuvių Kliubas
35.00
8v. Juozapo Kr-ja
50.00
Iv. Jurgio Kank. Dr ja
15.00
ftv. Jurgio kareiv. Dr-ja
75.00
Bv. Antano Dr ja
Pelnas nuo vakarėlio Lietu
vių Dienoje parengto Jauuuo
1
31.80
menės kuopelės
Kun. A. Janusas už 500 T. F25.00
Ženklelių
Kun. A. .lanušas
10.00 1
3.00
Juozas Milušauskas
Po $.E0c.: P. Labueiutė, J. Simaninas, 1 ,‘>261 S
al.sted
2.50.
Mot. Stanevičius
Palionė Labučiutė,
,1. Simaninas,
Po $2.00: A. Kraptavičius, Jonas y. Abraėinskas, M. Daunora, J. YirRomanauskas, Juozas čekotas, Juoz. bickaitė, M. Virbiekaitė, M. ValinNovašaitis, Ignacas Alekna. Ig. Ra čiutč, J. Daugirda, J. Kimdeika, K.
kauskas, A. Sviderskis, Vladas Jona- (iabarta, A. Virbickas, M. fiopkis,
vičius, Andr. Jankauskas, V. Kava- j. Marmanta, V. Ručys, Ig. Jerraaliauskas, \ . Jančaitis,
F. Rainys,
{4. Dndraitis, V. Tareijonas,
K.
\. Miliauskas, Ig. Girdauskas, Pran. , Lukoševičius, J. Skiečius, K. KarkSusiv. Li»t
Kolesinskas, Kotrina Milušauskienė.
! iaįt^ g. Stragis, T. Kalboka, J. Ka-

,
I .
. III. per .1.
šuo l'.i 1 shurgli.
Kun. A. ši m k,• ( i
Laikraštis eina du kartu j mėnesį
IKI Ali el, M ;e e. I i.
Kaina 75 c. metams
(•į \ i lilgiiį ........................
Kas
atsiųs
savo
adresų,
gaus vienų numarį dykai.
p>Ino (bange, M a--. Pietiniu
Redakcijos
adresas:
Stasį \iilugiii
iuo Painiu i'lge. Mass. I.icti
per kliu. P Kra-iii, ka
61.90
.1. I akai, o l;ž.
Įuo Vietiniu T. P. Komitetu
str.. Chicago 111.
Įiitley ville. Pa.........................
10
l» Vaitonio
T. F
1 no (kary liek Lietuva
1 > 2 I knygelių
Ve,Imki
............ lopui
• P Rugi.uvi, i ms kiivgc
Nl'U lll'i
flio J. Poškini
• P Rugiav Liaus už 'i F.
Ponu.
•‘llkle’ius
[uo F. Gutauskiutės i Ne iv
Nuo S. Ma/ioėio už T. I’
am, Coliu
1.00
’’ kun. A. Yanušo už I . F. "
Forest City, Pa. Lietuviu
’ S. Laukaičio už T. F.
R.-Kak Am.
£un, A. Yanuši. ................
397.87
’ J. Sageviėiaus už. T. F.
Pittstono. Fa. Lietuviu
J. V. Kovo už. T !'.
valdyboj antrašai:
Po $1.50: Ant. Stankus, A inc. 1 a- minekas, .T. Poška, P. Ramanauskas,
S. Laukaitį
200.00
’ J. Raibikio už. 1. Ik
Prezidentas:
K. J. Krušicskaa,
mulaitis .
, j, Bičkus, M. Oepliauskas, J. LastaueSo South Omaha, Nebr. Lietu’ .1. Austravičiaus už T. F.
Po $1.00: Zuzana
Buividienė,
V.
j
kaBj
A
Juknelis,
J.
Bartkus,
M.
Zuzana
59 Ten Eych «t., Brooklyn, N. Y.
per kun. J. Jonaitį ....
100.00
’ J.G. Miliausko už. 'Ik F.
j--,, į Lukevičius, J. Tenžegolskis, A. Gir- I Ališauskas, K. Miliauskas, J. VitVice-preūdentaa: J. Riktor&iJi Exporto, Pa. Lietuviu
’ kun. Meškausko už. T. F.
7 fift i
uskas, A. Grigaliūnas, Liudv. Žu- kauekas. J Vitkauskas, J. Brusokas, ti», 91 Congren avė., Waterbary,
.kun. A. Jurgnti ............
34.37
’ P. Bartkevičiaus už. T. F.
kauskia, A. še velys, Anelė Sevelienė, A. Kielina lg. Jasinskas, U. Kabato Sheboygan, Wis. Lietuviu
’ A. .Takaitukės už. T. F.
Gaunama pas autorių, 46 Congress avė.,
Conn.
J. Velička, A. Laurinavičius, S. Li- iinskaitė, M. Baltrušaitis,
V. SulsT. Austravieiu .
125.3"
’ P. Plaukio už T. F.
”
Waterbury, Conn.
■•kretorin*: J. S. Vaailianakai,
pinskas, A. Rudbalvs, R. Rudbalienė, čius, J. Benulis, A. .Tonikis, J. Ka
Io New Ilaven, Conn. Lie’ kun. J Valaičio už. T. F. ’’
ir “Draugo” Knygyne.
A. Dambrauskaitė, Z. Skiparaitė, A. rosas, P. Jurkša, M žemaitis, P. Ki- 112 N. Greene tt., Baltimore, Md.
per V. Zavarską ....
45.42
’ F. Vedeekio už T. F. "
Liji nskienė, J. Sinkevičius, M. Mar- iis, J. Jankauskas,
Kaaitrius: Pranas Burba, 45A
J. Skieris, .T.
Norvvood, Mass; Lietukun. .1. Kasakaičio už T. F. "
cinkiutė, A. Jokubaitienė, J. Kubi J. Aldakauskas, .T. Dabravolskis, J. 58 Main at., EdwardiTille King- - s t
kun. .1. V. Kudirkos už. 'Ik
F. Kuru ....................
252.51
40.3(1 lius, A. Petruševičius, J. Antanaitis, Bačejunas, J. Žalis, P. Gelbuda, J, •ton, Pa.
Vietinio Tautos F. Komi
Cecilija Antanaitienė, V. šniutė, P. Gataverkas, P. Petrauskas, J. Venc
kuu. Augštakaluio
S. l’ittsburgh, Ka.
301.23
Knygini: Kun. J. InSura, P.
’ ’3O.O0 filikta, J. Girdauskas, M. Kapus- kus, J. Kunigonis, 1’. Šimaitis, O. DyF.
LVt. Carinei, l’a. Lietuvių
O.
Freeland, Pa.
lūOoStienė,
P.
Stanevičius,
J.
Slikta,
T.
iiutč, .T. Drasutis, J. čižiauskas, P,
Dr. V. Baltuška
253.00
kun. Daugis už. 'Ik F.
Antanaitis,
J.
Petraitis,
P.Kaman

Dvasišku Vadovu: Kul
figinskas, M. Kazakevičius, P. Ov«|.šv. Mykolo Ark. parapijos
--.v.
Viso labo
$525.46. tauskas, A. Rimša, J. Vitkus, T. Bui- ra, V. Kudirka ,V. Grabauskas. T. Jakaitis, 41 Providenea st., WorIlk
11.32
Pranešu
broliams
lietuviams,
kad aš apie Feacock Michigan jau nebevidas,
L.
Banionis,
Ig.
Karosas,
A.
Tį§
kev
įį
ms,
Išmokesnis iš pajatnu už Tautos Fon
A. Kudirka, P. Grv eester, Mass.
'Draugystės S. M. Garv,
pardavinėju žemių, kur buvo geresnė žemė apie Feacock, Little Manistee RiGudaitis,
M.
Sonškavičius,
O.
Sonš
do ženklelius.
bas, Vaitiekus, žvinakis, A. Rama
10.00
ver, Irons, V'ellston Micbigau
tose apielinkėse liko
vieni smėlinai ir iš
Kuos OlobijaL
kavičienė, P. Skučas, K. Skučienė, nauskas, V. Povilaitis, J. Kurtinaitis,
A. A. šlakiui:
Brooklyno, N. Y. Lietu
tos
priežasties
tai
aš
buvau
priverstu
iš
tų
apielinkių
perkelti
savo farmų par
J. Stulgaitis, 122 8. Meade sk,
J. Burneikis, P.
Stanevičius,
P. A. Pažėra, A. činelis, V. Jaudegis,
davinėjimo agentūrą į patį lietuvių centrą Scottville, Michigan, kur žemė ir
L' kun. A. I’. Kodi
114.50 I’ž, 10,000 Tautos Fondo ženk. $99.17
Zdanys, S. Stankevičius, J. Žaliaus A. Kačevičius, D. Kačevičiutė, A. Ka- Wilke« Barre, Pa.
transportacija yra geriausiai. Žemė yra molis su juodžemiu, arba molis maišy
’’ Persiuntimas Tautos Fondo
Harrisbuig, Ilk Lietuvių
kas, E. Pranaitis, A. Žilinskas, B. Sia čevičiutė.
V. Lukoieviiia, P. O. Minenrrille, tas su žviru ir smelžeine, kur javai toje apielinkėje išgula ant dirvų nuo
uin. I’. Vaitouį ................
50.00 ženklelių Vietų Komitetams
trąšumo. Nerasite geresnės žemės nei Obio nei Indiana nei \Visconsin Val
12.98 mas, P. Siamas, T. Kazlauskas, M.
2.3 d. lapkričio, 1914 —
Įuo Sliainokiii. Ka. Lietuviu
Smulkesnių aukų
$14.60 Pa.
stijoje, kokia yra pas mus apie Scottville, Mich. Mūsų žemė derlingiausia,
Gudauskienė, K. Voska, M. Sonda, K.
Už Pers. T. F. ženk. Vietų
kuu. J. Valaiti
............... 02.00
Tautos Fondo ženklelių par
"LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI laukai lygus, keliai geri daugiausiai žviru išpilti, Telefonų linijos, Pasta at
Motuzas,
J.
Didžiūnas,
V
’
.
Katkevi

3.96
Komitetu ms 24 lapkr.. 1914
duota už
$7.50
įuo J. Austras iiuaus. Shebovveža j namus, visos vigados po šonu tiktai naudokitės,
čius, J. čižauskas, J. čižauskienė, S
Už. Pers. 'I’. F. ženk. l ietų
Scottville yra 2 Bankis, didžiausi Fabrikai valgomų produktų,
kuria
Vis.............................................. 2.00
Viso Sheboygan, Vis. surinkta $132.85. JOS CENTRO VALDYBOS AKnuo farmierių superka produktus ir į kenus sudeda. Yra sūrio, sviesto ir ki
70 čižauskaitė, J. Kolešinskas, P. Karo
Kom. .30 d. lapkr., 1914. —
Io Baltimore, AI,1. Lietuvių
TKASAL
sas, O. Kolešinskienė, J. Sarakaustokiu fabrikų, yra 4 vieraužės (magazinai), kurie perka iš farmerių javus
Už Pers. T. F. ženk. A ietų
). S. Vasiliauską
....
71.84
daržoves ir guvulius. 5’ra muilinos, mašinų ir kitokių įrankių krautuvės, ar
i
Dvasiškas
vadovas:
Kun.
P.
kas,
S.
Keinius,
J.
Galinskas,
V.
Bra

.96
Kom. 9 d. gruodžio 191! —
fuo Draugystės Saldžiausius
turgai, teatrai, 5 katalikiškos bažnyčios mieste, o aplink visur farmos.
zauskas, Tz. Povilaitis, M. Ančiurei Kemėšis, 717 W. 18tfa( at., Chica- klių
lies V. J. E.vport, Pa.
lito.00
Sheboygan, Wis.
Tik 8 mylios iki didelio portavo miesto iš kur laivai plaukioja tarpe Cbi-,
po'go.
vičius,
J.
Kraučunas,
J.
A.
Cižaus$117.77.
Viso išmokėta
[t»0._ Vi'aukegan, Ilk Lietuvių 152.0,3
Be pirmiau paskelbtų aukojo
rages, Milivaukee ir kitu miestų, vandenių viską veža pigiai ir gĮjj
kas, J. Baliunas,
A. Lukošius, M.
Liekas kasoj už Tautos Fondo
Draugystės Aušros Varta
ldol. — M. Mačiulis, J. Bubnis.
Pirmininkas: M. A. Norkūnas, mūsų portavas miestas vadinasi Ludjngton, Mieli, galite pas mi
ti laivu iš Chicago, Milivaukce, Manitoįvoc, Wis., o iš laivij
$407.69 Miliauskas, 8. Krakauskas, A. Slik- i
Vaiikegan, III.
10.00 žėri kelius
166 Melrose st., Montello, Mass. šaukti manę per telefoną, o aš pribūsiu su Automobiliui
ta,
S.
Žemaitis,
J.
Radžiūnas,
S.
Kre23,
Auku Tautos Fondo ik
įuo Draugystės Moterų ir
Waukegan, fil.
Vicepirmininkas:
A. Alek- kus. Arba išlipęs nuo laivo paimk treiną į Scottville, kjj
$ 5.693.57 iikas, J. Beiraša, J. Bulotas, B. Mor
gruodžio 1914 m. rambiai
tių šv. Rožančiaus, V.’aukenuvažiuot kaštuoja 17 centų. Važiuodami treinu pij|
Aušros
Vartų
mergini)*
Dr
ja
$10.00
sandravičiūs,
?32
W.
19th st., Scottville,
Auku už Tautos Fondo ženk. 407.69 kūnas, J. Milius, V. Milušauskas, P.
II
Mieli., čia turime gražiausiu gatavų fa
C.00
moterų Dr-ja
$6.00 Phieairo TU
Damaševičius, J. Patokas. Vikt. Pi- Rožančavos
taipgi pigios žemės su moliu neapdirbtos, visokių
Po $1.00: S. Misiūnas, A. Šankus.
? ’
uo šv. Juozapo parapijos
šioje apielinkėj yra lietuvių kalioniją,
Viso labo
$ 6,106.26. lukaitis, J. Buividas, B. Malinauskas.
Prot. raštininkas. Al. M. Rač- išmokesčių.
anton, Pa. per kun. .1. Km
mu lietuviams. Dabar turiu tokios žemės pardavj
Už Tautos Fondo ženklelius $19.50
Smulkesnių
aukų
$6.25.
Viršui
pamiirėta
suma randasi
.................................................
14LG1
kua, Holy Cross College, Worces- Pirkit nuo manės, nes aš parduodu tiktai liet
Per kun. Janušą Tautos Fondui Viso labo su pirmian garsintouo Broektono (Montello)
Politbanią State Bank, sudėta Tau
pats suorganizavau ir esu expertu pažinime žė
ųiė
$187.58. ter, Masa.
, mis aukomis
organizavau didelę koloniją ir pravedžiau kelią prie
ase. Lietuvių X...........
PJ'.OO tos Fondo vardu (Utliuauiau Natio- aukoja: Adomas šaučunas $3.00.
Finansų raštininkė: Ona Kašė kystės. “
r
Ezport, ■ Pa.
Po$2.00: K. Buividas, J. SubšinsNuo V„i Zubrio, Duoicop,
nal Fund)j
Todėl prašau visų lietuvių, kurie nori pirkti farmą arba esate jau, pirkę
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus dr- taitė, 82 Porter avė., Montello,
Va. per “Katalikų”
3.00
B. Vaišnoras. kas, C. Petrauskas, J. Stankus, P. Ka
atvažiuokite,
o aš visus užganėdinsiu, nes žinau, kad turiu geriausiu žemių, ne
ja
$100.00. Mass.
ralius, J. Dzikas.
uo Forest City, Pa. Lietuvių
/artos Fondo kasininkas
gu kiti Agentai, linksminusioji vietoje Suv. Valstijose. Norinti gauti mapą
Po $1.50: Ant. Slikta.
kuri. A. Yanuši .................... 20.60
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 lietuvių kolonijos kreipkities nuo pirmo Kovo mėnesio 1915, nes išleisiu
naują žemlapi lietuvių Kenijos.
Po $1.00: Tg. Ančiurevičius, Vladas
Nuo Susivienijimo Brolių I,ieMelrose st., Brochton, Mass.
Norinti platesnių žinių Adresuokite:
vių Chicago, III.
25.00 '
Jonavičins, J. Navadauskas, J. PoKasos globėjai: K. Pakštas,
derys,
J.
Morkūnas,
J.
Velička,
V.
Nuo Visų šv. parapijos (Rose1644 Wabansia avė., Chicago, III.
AUKOS TAUTOS FONDUI. Stonkus, V. Burdulis, M. Ančiurevi
!and) Chicago, III.
...........
79.40
A. Visminas, 315 — 4th avė.,
Nilo šv. Onos Draugijos (RoseOrtange, Mass. (prisiuntė Atho- čius, K. Stanislovaitis, J. Bilbokas,
Homestead, Pa.
įandj Chicago, III.
26.90
J. Siurbas, A. Šlekaitis, Silos BurSheboyges Maskoliui. Nesupranta
lio T. F. Kom.).
Nuo šv. Onos Draugijos per su
neikis^ P. Rakauskas, P. Černiauskas,
J. Naginevičius, 32 Dominick
me ką tamsta norite savo korespon
Po $2.09: (\ Markevičiutė, E.
rinktą pramogos vakarą
21.59
Smulkesniomis aukomis
$11.72
st.,
New York.
dencija atsiekti. Kiekviena draugys
Nuo Roselando Lietuvių Kūrin
Bieonaitė.
Viso iš Forest City, Pa.
$422.87.
Literatiška komisija: A. Kneitė turi teisę daryti savo nutarimus
ta laidotuvėse a. a. A. Gal
Po $1.00: O. Nieviakas, A. Du
kaip jai tinkama. Nedėsime.
ži»,
41 Capital avė., Hartford,
MUZIKOS MIGftJAMS.
8.65
vanausko
binąs, O. Karablytė, T. Baei3, J.
Worcester, Mass.
Vincentui Šoriui. Aurora, III. Kuo Conn.
ir SkiHii hda Laikraštį “LIETUVA?'
Nuo Lietuvių Westville, III
Labai būsi linksmas, jei pirksi
(surinko Moterų komitetas).
Bae.is,
K.
Mikonis,
B.
Šimonis,
E.
pos susirinkimo skelbimas atėjo per
J. J. Ramanauskas, P. O. Box
Nuo Lietuvių IVestville, III
Gal nežinai kur ją gauti?
Antanina Jakaitytė
$33.50 vėlai. Turėjome atidėti.
muzikos įrankių mūsų dviejose
.30.00 Baniulytė.
e r A. S. Vaitkų
58,
Montello,
Mass.
Po $5.00: M. Bendlkaltė, Ona BumJ. G. Tamstos rašinėlis “Nemylin
krautuvėse.
Po $.50c.: A. Čeponis. F. Jaki
■Nuo Lietuvių Donorą, Pa.
F. Virmauskis, 22 Broad st.,
iaitė, M. Ciauskaitė.
tys savo gimtinės” netinka.
.39.30 mavičienė, A. Vaitiekūnas, K. Ale
»or kun. M. J. Kazėną
Po $3.00 M. Kupstienė, M. BulEina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
K. Smigelskiui.
Korespondencija Montello, Mass.
Nuo Lietuvių Port tYašliing
kna, A. Alekna, A. Granckis, J. j viėienė, V Liutkevičienė, E. dum- netilps. Apie tai indėjome ankščiau.
Pėlnyčia Ir paduoda daugiausiai gerų ii
“Mstynėlis” valdybos bbzML
,on, Vis. per J. Markauską
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir
Belekia,
1*.
Ragaišis,
S.
Tamošių-1
kaitė,
Pirmininkas — Kun. V. VanHk
I Nuo Lietuvių Kingston, Pa
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
M. Laanaitė, J. Kepezinskas, K. FerekPo *200 M. Butkienė,
266.
kr kun. J. V. Kudirką
tui tik $2.00, pusei metų $1-00.
ilis, M. Srioga, J. Mažeika, Ka džiute, O. Liutkevičienė, O. Vaair Nuo Lietuviu .Girardville, ra.
213
S.
4th
st.,
Brooklyn,
N.
Y.
liauskaitė.
Rašyk adresu:
”1
)er J. Raibi k į
.................... ''O
I fJ. t i
ziai. Rudis.
Raitininku — Kun. M. ▲. PanOna Stasevičienė,
$1.50
Nuo Lietuvių Mahanoy City,
A, OLSZEWSK1,
Smulkesnių aukų
$1.75
Po $1.00: K. Juškienė, M. Stočkiukaoakaa.
’a per V. Jusaiti
109.47
tė,
O.
Amkiurienė,
M.
Pranckevičienė,
3252
So.
Halsted St., CriiCA60. ILL.
143 Tark ars., Bridgeport Cona
Viso Atbolio T. F. Kom
Nuo V lėtinio T. F. Komitete
'
1
J.
Vaitkevičienė,
O.
Gurevičienė,
O.
Pijanai,
Pearl
ąueen
koncerti

Kasininku —* Kun. A. Kodis,
Faterbury, Conn.....................
137.62 i prisiuntė
$2‘V.63. Žemaitaitienė, V. Stanevičienė, O.
ATIDĖTAS AMŽIUS.
nos, smuikos, šnekamos mašinos
89B Hifh st, Brooklyn, N.
Pauliukonienė, L. Pastavičienė,
L.
Senatvė, kuri yra suprantama
'iso labo ................................. $5.846.3:
ir lietuviški rekordai, akordeonai
Mickelienė, J. Prankiutė, M. Vaitke kaipo laipsniškas kūno ir'proto
mokesčiai Tautos Fondo reikaluose
padarys
Švento Juozapo Draugijos, Sheboygan, ir daug kitų įrankių
vičiūtė, J. Kukauskienė, T. Urbana
A. A. Šlakiui atmokėta:
puolimas,
energijos
bei
apetito
Bentleyville, Fa.
Wis., valdybos adresai:
puikias kalėdoms dovanas.
vičiūtė, M. čižauskienė, O. Anielausnetekimas.
užkietėjimas ir jo
Jei nori žinių iš
Pirmininkas: Daugirda Pranas, 214
Kituose
miestuose gyvenan
Sald. Šird. V. Jėzaus Dr-ja $15.00 kaitė.
pasekmės
ir
visi
trukdėsiai
bei
S. Rivcr st.
tiems katalogus siunčiame veltui
S. L. R. K. A. 92 kp.
$5.00
Smulkesnių aukų
$20.00
Pagelbininkas, Skeris Antanas, 909
sunkumai, žinomi
kiekvienam,
Viso
Worceste
Tio,
Mass.
Po $2.00: J. Flickas, A. Gelevitak
i krnsos ženklelius
$ 23.35
perankstyva. Indiana avė.
Moterų T. F. komitetas pris. $107.50. yra labai dažnai
žauskaitė.
1.
Sekretorius
Stankus
Antanas,
f Antspiuiilas
Ką jūs pasakysite apie tokius mo Jo priežastim daugelyje atsiti
Išsirašyk Msanitini laikrašti
1414 New York avė.
Po $1.00: K. Vaisieta, M. Kriš- terų pasidarbavimus? Nieko kito, kaip
Triijus ir viniujimo popierą
kimu būva koksai nors neregir
2. Sokrctorius Rutkauskas Juozas
čiunienė, A. Andrulonis, S. Oriš tik pagirimo žodžius.
’ RsšHlns
liariškumns
virškinimo
organų
Kasos globėjai:
*’ Apmokėtus Telegramus
ka, M. Kazlauskienė,
J. TamoBoseland ,I1L
Mnreulaitis Antanas, 1839 S. 14th st
veikime.
Tokiuose
atsitikimuose
Gumukus
šinnas, J. Borisą, Izd. Riškus, P.
Po $8-00: Kun. F. Serafinas, Ig.
Kučauskas Andrius, ]623Vi Indiana
Vieninteli Didžiosios Britanijosl
Trinerio Amerikoniškas Kartaus
Knygas
Viso
labu užrašams
5.1.35. Kazėnai,
M.
Launikonienė, Stankus, J. \ aičikauskia.
avė.
Lietuvių-Kataiiku organą.
čarterio
išėmimas
Vyno
Elisiras
turėtų
buti
varto

Monikai Gurinskaitei:
fCockebiirg), -T. Bakanas, S. tu- , Po ’3 00: J Smilingis,
P. flutMaršalka, Karosas Juozas, 914 Clsra
200(1valandas
kmiertu d,'ubo (slenngrnfėsj
Kaina metams vienas doleris
ž 27
jamas. Šisai pasekmingas vais avė.
Po $200; A Jagilevski9( v. Bliu$8.10 košiua, -T. Šulcą, A. Būdvietis, J.
tas paprastai greitai palengvina
S. Kazimiero draugija parengė balių
Pusei metu 59 centu.
Eidukas
” per-aiii-l;. 111:1 riiš.uuo-ios ma
vas, L. Norbutas, J. l’ečukaitis.
,-.vz.w«-.vuv.v.v
užkietėjimų,
kurisai yra daž su išlaimėjimu 10 auksinių vertės 10
šinėl.-s
I.9O
Po $.50c.: F. Oriška, J. Dau- Just. žekia
$1.50.
niausiu trukdėsio šaltiniu, ir tuo dolerių
io tor
Viso labo
$9.10. bartas, .T, Kuras, F. Kundrotas,
Po $1.00: St.
KaČinskaitė, M. J.
1015 Clara avė.
pačiu
laiku
sustiprina
organus.
Juliui Kaupui:
Kasininkas
Šalčius Juozas 918
50 SjMossend, Lanarkshire,
J. šilcraitis,
M. Launikonis, S. Pivoriūnas, J. Lipskis, A. Bičiūnas, K.
ž Riištiniiikavima
\ is. I'o! Seime
Raila, J. Norbutas, J. Liberis, V. Kaip tik šie dirba reguliariškai, Dilingham avė.
Križcvičius, S.
Kurtinaitis, 8.
Scotland.J
STHGali ji'•
*
ir parašymąprotokolo
.$13.87
Gaiževskis,
J. žekis, B. Gančis, A. senatvė yra
atidėta.
Kaina
Masaitia,
K.
Baublis,
F.
Lukošiū

” Reikniiiose sušaukimo seimo 6.L!)
Likšas, J. čiutra, B. Habonienė, J. $1.00. Aptiekose. Joseph Triner,
Pirlt į
nas, J. Ryčkus, K. Vaisieta, O. Samalionis, R. Astrauskas, J. Vasi
” Rašymą ir rcdagav-m i alsi
Manufaeturer.
1333—1339 So. Lietuvių Rymo—Katalikų Pilnųjų Blai
šaukimu
25.( 9! Karsokicnė,
J. Šupinskis, P. liauskas, O. Jerukaitienė, A. Stasevivininkų Amerikoje Susivienijimo Cen
»4M»
Visur į
Ashland avė., Chicago, III.
tro Valdybos adresai:
Alifika, P. Rimkus,
J. Belčiua, čius, J. Makaras, K. Rubinas, K.
Skaudulingi raumenys ir suy, karutes P. Lorillard
Viso labo
$15.00
Pirmininkas: Kun. J., J. Jakaitis,, 41
J. MiošČionaitis T Zctaveckia, 8 Grušdis, J. Pelgis, Iz. čapulis Tg. Doto.
IlžrCūūo 8u . . —. ,s0. .Ii ..8 aN.
vidonis, K. Kačinskas, J. Draz.daua- j noriai, nuilsęs kūnas privalėtų Providence st., Worcester, Maaa.
Nauja Knygutė
MaŽetis,
J.
Kižis,
J.
Sileraitis
F.
N,wYorkCl(y jĮ
P. L. šlakiui:
Dvasiškas vadovas: Kun. P. Saurnkaa, lg. Akėtolis, A. Laučius, J. N»- į gauti gerų ištrynimų Triner’s
ir* rašinėjimą adresų. 46 valandos Grikia.
Waterbnry,
viekas, F. PoldauUas, J. Jučas, Ig. Liniment’u. Kaina 25 arba 50 saitis, 46 Congress avė.,
Smulkesnių aukų
$16.0) Žukauskas, S. K lūšis. »
arbo
$0.!.O
Conn.
e., per paštų 35 arba 60c.
1 uu

\

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

1644 Wabansia Avė.

:

Chicago, III.

Visiems Blaivybės Platintojams ir norintiems
sužinoti KAS TAI YRA BLAIVYBĖ patariame per
skaityti naujai išleista kun. P. Saurusaičio

DRAUGIjy REIKALAI.

BLAIVYBES KATEKIZMĄ

Stora ir graži knyga aiškiai parodanti girty
bės pasekmes ir kovą su jomis.
KAINA 40 CENTU

Reikalaukite tuojaus!

:

J.

Extra! Farmos Extra!

Anton Kiedis

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Peoples State Bank Bldg.

Scottville, Mich.

“LIETUVA”

lirio.

SKELBIMAI.

7.

I

GEORGE &
MUSIC co. j Škotijos
1540 W. 47th St.
ir
769 Milvvaukee avė.
CHICAGO. ILL.

ar Anglijos

“IŠEIVIŲ DRAUGĄ”

:Į Adresas: Rev. Jos. Norba’

EB O
(

REIKAING1AUSI0S GIESMES

Jonui šlakiui: •

(Vardus aokavusių mažiau kaip

Ii siuntinėjimą atsišaukimu
t ženklelių
17 vul. darbo
1.70
P V Obtecunul:
ąsiniako kauciją
25.09
nko atmokėta už Ekspresątlh) iš Vorcestcr Mass.
.25

’iso išmokėta
Lieka® kasoje

$117 80
5,698.57.

60 e. ne^arsinainc).

Apvaikščiojimų Lietuvių Dieno
je surengti čia daugiausia pasidar
bavo SAld. Širdies V. Jėzaua Drja ir S. L. R. K. A. 92 kuopa. Tie
dvi draugiji netik kų darbavosi,

Viee-pinnininkaa: P-lė A. PetransI
Smulkesnių aukų
$2.30
v „ • ■ i
i- .■
.1 (Suplikacijos. Puikini aut kelių DieVargonnnnkas,
galintis
vesti
|
kintė,
563
N.
River
st.,
Waterbnry,
Už T. F. ženklelius ir knygutes 7.50
•
< ■ v
• vas musų gelbėtojas, maldos po mišiij
baznytinj chorų ir gerai zinan į
ar
j
Viso labo iš Roseland, UI. $70.40. TUBfiK ŪKĘ IR BOK NEPKIGUL Conn.
Centro Sekretorius: J. V. Kovas, 21 tis visa savo ainat'a ieško tuo- I *r k
Sheboygan, Wla.
MINGU.'
Congress avs., Waterbury, Conn.
jaus vietos.
KAINA TIK 3 CEHTAI
Kun. Ant. Ralinskas
$10.00
Europoj gimę žmonės jau parodė
Kasininkas: Kun. V. A. Karkauskas,
Po$2.00: M. Ringis, K. Krutulis, A. gerus pasisekimus išdirbime Arkansas
Meldžiu atsišaukti šiuo antra
46 Congress avė., VVaterbury, Conn.
T
Perkant Šimtais tik >1.50
Buivida.
ir Lonisianos ūkių. Aeimyna pradėjns
Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 658 «u:
Ant. Grybas.
$1.50 su dešimts—dvidešimts akrų akinimų
W. Saratoga st., Baltimore, Md.
J. A. R.
Kreipties “Draugo" adresu.
Po $1.00: J. Ivanauskas, M. Cima- žemės visi gerai gyvena, ksi-knrie
J. AntaBarič.ina^ 49 Congress avė., 21 E. 19 st..
Bayonne, N. J.
Ils, Ant.

Bacevičius, Lindv. Buivida,1

turtingi. Tas pats

laukia

tavęs

Waterbury, Conn

DRAUGAS

Sausio (Jan.) 1, 1915,

LIETUVIAI!

Bell

System ,
SKAITYKITE

KATALIKŲ

EXCELSIOR VVATCH CO.
lEPT. 991,

:

S
#

.unito.

f

atvės

laike šios karės. Daug iš tų pinigu yra išleidžia

>

3»wVir«1riWiros!$##$3#ą|u8ul$iljuĮMęijp#i||Ejj

mi Amerikoj

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Kada didelis orderis bus suteiktas jums parink
Ttlephonc Drover 1924

O.

Gerinusia Akušerka
3364 So. Halsted St.

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

jį greitai ir bandyk gauti biznio dalį. Greičiau

JONIKIENE

sias būdas yra Long Distance Telefonu. Var

CHICAGO

“ŽVAIGŽDE”

tok.

(kampo. 34to»)

CHICAGO, ILL. į

:

LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis(
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos
ir viso pasaulio gyvenimo.

doleriu į mėnesį

išleidžia daugiau kai bilijonų

4712 So Ashland Avė

y.. „ _ „ „ _ „ .**........... *......................

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

Statistikai išskaitliavo, kad kariaujančios tautos

Lietuviškas Dentistas
MŪSŲ NUOSTUOL1S, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI'NBMI-;
LAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMVS, JEIGU JIE PATIKS, j
daug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius doleri} davonoms supa- 1
dimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi- !
šitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su
ais viduriais ir aut gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietaiiš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Haos cigarų ir aut 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI
jARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS
ISIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir savo ,
IfffSą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. ;
Veigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian- '
Fdieu, o sutaupysi pinigų.

PLATINKITE

IR

“ŽVAIGŽDĘ”

w

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis

N. 1.

Philadelphia, P:

3654 Richmond St.,

Telefono Kelių.
Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
/

Jeigu apsiimate mokėti po 10c., kasdien, tai
išsiųnsime Jums ant išmokesčio labai puikų
Gramafonų sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais) visokių dainų, valcų, maršų ir tt., ku
riuos patįs išsirinksite Gerumas mūsų gra
mafonų gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus specijališkus rekor
dus Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir MažaRusiškus, Rašykite tuojau reikalaudami katalogų ir paaiškinimų įdėdami krasos ženk- /
lėlį atsakymui:
*
LIBERTY COMMERCIAL CO. 233 E. 14 ST.,

Bell Telephone Building
Otticial 100

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Oi] HstUSFatClf
«9*/.ALCOHOL 5*

A.

P.
o

•

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Depozitus pradedant nao VIENO DOLERIO ir danyiaos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridemetų.
Vakarais nuo 6-tos iki 8- toe vai. vakaro.
~

' 3315 Aubraa avė.

$

KAINA TIK

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
Ir paduoda daugiausiai gerų ir svarLių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso u.ielo, o
prenumerata kaštuoja melams tii $2.oo;
pusei metų $l.qo. Užrubežiuose; netams
$3.oo; pusei metų $1.51 .

Pradėjus skaityti, sunku <

gą-z Yrą tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

120-12-4 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamiesiems Kunigams!
Malonu mums pranešti Gerb.

pasiūlyti

Kalėdų

Gydo visokias ligas

M. A. Norkūnas,
Vienatims Lietuvis Išdirbėjus

12 PrieS P>«<i 4=30- 7:30 vakare,
Nedaliomis 9—12 prieš piet.

3255 So. Halsted SL,

tuviškomis

LietuviškŲjį) Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

į

j

Man parotu, dar-

x kaipo tautai reikia, skaityk naujai

PIOUB UŽLAIKYMAI.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
iiao antrašu •

A

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
ISSOSSMi iMM-ea

,

Autonomija
-

Parašė J. GABRYS
KAINA 10 CENTU
Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
*S60 W. 461h Street

Chicago, III

N. A. Norkūnas

T Du-kart

Savaitinis Laikraitis

•» -«• «•

.«?<■»> >»
I
$
* Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 0
laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Jan 25 matai, kaip ileina kaa Utarninkaa Ir Pttnyčia. Prenumera
ta kasztuoja matam.: Amerikoje
$2.50 metama, pusei metij $1.25.
Rnaijoje Ir Europoje $350 metama,
$1.75 putei met^.
Rąžykite žiądien, o gausite vieną
numerį pa.iliuržjimui dykai, adre.uojant

W. D. BOCZKOWSKI — CO
Mahanoy City, Pa

I

Hucleberry Finnas

“SAULE”

g

Parašyta garsaus Amerikos raštininke Mark Twain.
Lietuvių kaibon versta J. Kmito.
4

1

Yra tai didelė knyga turinti 2S4 fiuslapius ir atsiei- j

na tik 75c. su prisiuntimu.

i

Reikalauk tuojau.

s

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W) 46th St.

maldelėmis

Be to pasiūlome gerb. Kunigams !r savo
išleidimo knygų:

LIETUVAI REIKALINGA?

:

lie

I

išėjusią knygą:
Kokia

su

Kainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. 80 c. ir 60 centu
už šimtą.

ko lietuviams šiame svarbiame momente

bu. atlieku arti.-

160 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

naujausio leidimo

ŽINOTI

tiikai.

C HICAGOJE.
Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitionių aky.
riij pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa f.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moUnimui ir išauklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama - marika, paiiy
mas. siuvinėjimas ir taip toliau.

NORI

JEI

visokiu ženklu
draugystėm, o y- (
patingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Chicago, |„s<

gražių

kalėdinių paveaksieSių

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šlakienė
Specijallste moterų Ir vaiką ligose

Dovanoms

Chicago, III.

-

labai

Priimame pinigus į Pankų uSččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
į 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 iv duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatU kai ir per laiftkus. Tik kreipkite
viršminėtu antrašu.

Telephone Drover 5326

jog galime jiems

Kunigams,

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

Joseph J. Eiias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.

Chicago, Illinois

3249 So. Morgan St., Chicago .

f

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

1800 W. 46th Street,

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

J. J. Pauksztis & Co.

TIKTAI $1.00

LIETUVIŠKA BANKA

i

Licnraetyj “Katalike” žit
tilps daug greičiau ir plačiau
vis_s pajudintus mūsų gyven
klausimus kuoplačiausia atsių
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra
partyvis laikiaštis ir prisilailA
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj “Katalikė
bus galima aiškiai ir plačiai r.S
šviesti lietuvių, o ypač Amerik^
naujokynuose
gyvenančių,
Są
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas,
paduoti daugiausia žinių iš Eu-!
ropos karo lauko ir visuomenės!
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ........................................... $5J
pusei metų . . $3.00į
trims mėnesiams .. $1.75J
Užsienyje, Europoje ir kitur J
met-rns .................................. $7.W<
pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

RAŠYK ADRESU:

LA5J_g.AViNGS BANK

1800 W. 46th Street

GEROB MOKINTOJOJ

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU

DRAUGAS PI BLISHING CO.

Draugas Pub. Co.

VALANDOS:

NEVV YORK.

gai prajeisti laiką, lai skaito šią kny-

Mandagus patarnavima*

Reikalaudami adresuokite:

i

Angliškai Parašė

vienas, norintis smagiai ir naudin-'

G. N Postlethwaita
iždininkas

“KATALIKĄ”

ženk

74-80 VVashington
Street,

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

Suvienytųjų Valstijų vai
džios.
Moka 3 uuošimčiiL
i nuo atidėtų pinigų. Galiui
į susišnekėti lietuviškai

10 CENTU

inkaro

Oliveris Twistas

Tel. Yards 1133

Šitoji Batika prižiuronu

Kny ga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,
bet dar maloniau skaityti

Amerik. Lieluviiį Dienrašl

Expeller

F. Ad. Richiei &Co

Jonas Kmitas

Kapitalas bu perviriiu
$165.000.00.

DR. KUN. M. GUSTAIČIO

Riehterio

25 ir 50 centu
aptiekose ir tiešiai iš

Lietuviu Kaibon Vertė

Plymouth National
I
BANK.

Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

Visi užsisakykite

tikro

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knygą

apysSka

“AUREOLE”

reikalauk

CHARLES DICKENS

ESTATE DEPARTAMENTAS

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga

visada

veikslo.

Y ra tai labai graži ir interesinga

propertes ant komisijos; iškolektuoja
ipertes; parduoda geros vertės morgičiua;
'taisytų savrseių (properčių).

ir

lu, kaip ant pa

NAUJIENA!

i

Seniausias
lietuviškas
graboriu*
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 eng
čiau. Meldžiu atvažiuoti j mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti ui
$50.00 Neklausykite agentų ir kokių
, bobelių, bet nueikite pas kitų ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome
pigiau, nes turim* savo dirbtuvę, save
karabonų ir daugybę automobilių.
8u pagarba
P. A. MAŽEIKA.

-

pa-

mėgdžiojimų,

au

MAŽEIKA
.

SAUGOKIES

Pain —

pjKaicHrajc,, <1
^-sšsža

NEW YORK, N. Y.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS

Chicago Telephone Company

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytu, nuo 1
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.
Nedalioms ir Seredoms pagal sutartį.

SALIN SU NUSIMINIMU!!! GRAMAFONAS
ANT
I6MOKESNIO
10 C. KASDIENA. * ,

K. MKMK. •»

-

j

Chicago, 111.

J

•»> »,

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10v.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini išpažinties/ Par. kun. Al. J. Warol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.
Vėgėlė ........................................................ ................... 15c.
K Užkrečiamųjų-limpamųjų ligų išsiplatinimas ir...
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas............................. 15c.
(y. Lietuvių Tautos memorijalas. J. Gabrys 1 dalis 10c.
„
,,
r
II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
8. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. .Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.
10. Katekizmas apie alkoholių ............................................ 5c.
11. RZot/t kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas.......... 20c.
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų ....................
5c.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ........... 25c.
Ii. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. - Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5c.
16. Tiesos žodis soeijalistams. Parašė Kunigas. 3-čia
laida...................................................................................... 10c.
1~. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c.
1$. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c.
Šatrijos Raganos apysakėlės ................. 25c.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
gų iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.
Su pagarba
“Draugo”

Knygynas.

