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inkurimo mažesnių cent
KURKIME BLAIVIOS IR nuo
ru. Pavyzdžiui, susidarė kur
kuopelė žmonių, ypač jauni
DOROS ŠVIESOS mo, kurie trokšta blaivaus
doro gyvenimo ir visuomeniš
ko veikimo, kurio pamatan jie
CENTRUS.
norėtų padėti tikybą, dorą ir

iii
H*

SO MIESTŲ SUNAIKINTA, 50,000 ŽUVO ŽMONIŲ.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS ITALIJOJ. .
ANGLIJA SIUNČIA PRANCŪZIJON 500000 KAREIVIU
TURKAI PERSIJOJ.

Jeigu šiandieną kitos kai tautybę. Vis viena ar tai bus
kurios srovės kartais pralen “L. Vyčių”, ar “Blaivybės”
kia lietuvius katalikus savo kuopa, ar kokįa kita idėjinė
< *
visuomenišku gyvenimu ir su lietuvių katalikų organizacija.
KONSTANTINOPOLYJ BADAS.
sipratimu, tai visų-pirma dėl Tai kuopelei neužtenka kartą
to, kad mes savo kolonijose ne j mėnesį įsiprašyti kur į salę,
turėjome nuolatinių tinkamų kad padarius susirinkimą. Net
ČEKAI PRISIRENGĖ PRIE REVOLIUCIJOS.
a*
vietų, kur būtume galėję ir sa- ir į savaitę kartą rinkties
MIRĖ LENKŲ RAŠYTOJAS ZIGMAS MILKOVSKIS—T. F. JEŽ.
vo dvasią gaivinti, šviesti ir , jiems yra permaža, nes ką gi
-Stiprinti ir savo nuomones jie veiks per kitus ilgus še
F* •». / -/>
BERCHTOLD ATSISTATYDINO.
f
viešai pratinties reikšti, ir do- ši us vakarus. Dabar gyveni
jfifc
'fk
rai pasilinksminti. Daugelis mas taip yra indomus ir taip
PRANCŪZAI TIES NIEUPORTU.
katalikų be savo namų ir baž greitai bėga, kad per savaitę
nyčios daugiau nieko nenori įvyksta daugybė įvairių apsi
VOKIEČIAI TRAUKIAS! IŠ LENKIJOS
žinoti. Kuomet įvairūs jo įsi reiškimų ir atsitikimų, ku
tikinimų priešai renkasi, švie riuos minėtoji kuopelė turėtų
■
. įę
čiasi, daro įvairias konspira tuojau apsvarstyti, kad nu
Čekai rengia revoliuciją. pri skaitant užmuštus, sužeis
cijas — jisai bevelija nieko stačius savo nuomonę ir atsiAtvykę į Šveicariją pabėgėliai tus ir pakliuvusius į nelai
H
jiežindti ir niekur nesikišti. nešimą į kiekvieną svarbesnį
iš Pragos praneša, kad Čeki mę.
Tokių bene bus tik mūsų tar gyvenimo apsireiškimą. Atė
Tas skaičius taip padalina
joj laukiama svarbių atsitiki
pe didžiuma. Bet šių dienų jo kokia svarbesnė žinia, at
.A <
ma
tarp kariaujančių valsti
mų.
Austrijos
ciesoriui
pa

š is" -..: Asąlygos jau reikalauja kitokių sišaukimas — negali laukti,
siųsta nuo čekų prašymas su jų:
katalikų. Mums reikia augin reikia tuojau apsvarstyti ir
Anglija: užmušta oficierių
parašais žymiausiųjų čekų pa
ti tautiškai-katalikišką šviesą sau išaiškinti; atėjo naujas
bijotų ir veikėjų, kad jis pa 800, sužeista —4,000, kareivių
įr susipratimą ir nešti jį iš sa laikraščio numeris — reikia
sistengtų apsaugoti Čekiją užmušta 15,000, sužeista arba
”
...
vo nąmų ir Bažnyčių į visas tuojau perskaityti ir jo turinį
prieš rusų armiją. Jeigu tas į nelaisvę pakliuvo 60,000.
Z
ROUMANIAN SOIMERS MOBIUZING
tas vietas, kur visuomenė vie aptarti. Jeigu kurią dieną ir
Prancūzija: Išviso Prancū
nebus išpildyta čekai pasiry
KIN6 AMD QUE.EN OF ROUMAŲIį
šaisiais reikalais rūpinasi: į nieko naujo, nei atėjo, nei at
žę esą prisidėti prie Rusijos. zija nustojo
sales,; į susirinkimus, į vaka- sitiko, tai juk reikia mokinties
•
i
•
Kiekvieną dieną yra manoma, kad* 1
uja pradės :a mauti. Sakoma,' kad- Ru Kaip Tštikrijjų dalykai stovi,' v-hj, iš »___
is, j laikraščių skiltis. Bet to, ko nemoki, reikia skaityti
munija turi 500,000 gerai sutvarkytos kariuomenės su gerais vadais. Karalius Ferdi sunku pasakyti, bet iš viso to karėje 180,000.
ūmasis dalykas — tai tą iš skaityklos knygas ir pasi
Rusija:
Abefhas skaičius
nandas,naujas valdytojas, yra sakoma, labai norįs parodyti savo galę prieš Turkiją ir matyti, kad čekai rengiasi vei
mtiškai katalikišką dvasią, dalyti su draugais knygos tu
Rusijos žuvusios kareivijos
Austriją. Karalienė Marija rengiasi imties Raudonojo Kryžiaus organizavimą savo ka kti.
tvo viešąją nuomonę — rei riniu. Be to reikia ir pasi
1,800,000. Užmuštųjų skaičius
reiviams, jei jie eis karėn. P aveikslas parodo Rumunijos mobilizaciją ir karalių su ka
dą išauginti.
šnekučiuoti, ir pajuokauti ir
siekia 250,000.
raliene.
Konstantinopolyj
žmonės
Tečiau tam reikia tinkamos padoriai pažaisti.
Belgija:
30,000 užmuštų,
badauja. Uždarymas Dardavietos. Parapijų svetainės ne
apielinkėse išnaujo buvo mė
Taigi reikia tų prakilnes
58,000 sužeistų ir 35,000 nelai
Varoma agitacija ui taikos ne,i«. ir nutrūkus visiems suvisada tam tikslui tinka. Ypač niųjų žmonių kuopelei tokio gijai mokesnį nunešdavome, ginusi persikelti per Nidos
svėn pakliuvusių.
jeigu svetainė yra po/vienu nuolatinio gyvo centro, kur na, ir gal porą sykių metuose upę, bet austrijiečių artileri rafcinmę. Luksemburgo ku- j įnešimams Turkijos su tat,
Serbija: Kiek yra serbų už
stogu su bažnyčia, ta svetertnė rinktųsi kasdien visų jų ge nueidavome paklausyti pra jos karšta ugnis sulaikė ją. nigaikštienė Vilgelmina, Švei- i kr«st'» P™kyha, Konstant.no- muštų karėje nėra paskelbta,
negali tapti gyvu mūsų jau- riausios mintys, sumanymai ir kalbų iš toli atvažiavusio kal Rusų nuostoliai dideli, šimtai carijos prezidentas ir Jungti- j polio gyventoja. pasuoto la- vien tiktai nurodoma abelnas
Atvyomonės centru, nes ta jau- pastangos. Toje vietoje susi bėtojo — tuo tarpu mūsų tau užmuštų ir sužeistų kareivių nhj Valstijų prezidentas Wil- >al ““S3™
skaičius žuvusių, kuris siekia
tos
ir
tikybos
priešininkai
rin

1S
ons f’’ 1110P°IO A 170,000. Nelaisvių 80,000.
įmenė reikalinga ne tik darytų greitai tokia jauki, šil
likos ties Austrijos kariuome sonas plačiai varo agitaciją i ?p.
už įvykinimų taikos. Prie to! Chlca8° ^eor«e Tomayau, kuįtų paskaitų, prakalbų ir ta, maloni ir prakilni dvasia, kosi kas dien ir konspiravo, ir nės pozicijų.
Vokietija: 250,000 užmuš
augino
savo
nešvarią
dvasią
,
,
,
•
x
•
•
xi'!
ris net 8 men. išbuvo Konkarų (be šokių), bet kartais kuri sušildytų kiekvieną tos
darbo pakviesta visi neutralių I
.
, .
tų, 850,000 sužeistų ir 400,000
į stantinopolyj pasakoja, kad
Rusija pasiskolino Ameri valstijų valdonai.
■kia jai ir paūžti padoriai, įstaigos naują narį. Ta paki ir pagaliaus savo tamsios
prapuolusių.
dvasios
produktais
užpylė
net
i
mėnuo
atgal
Turkijos
sostinė-į
koj
12,000,000
dolerių.
Petro

'kojas pamiklinti. Bažny- li dvasia tuojau imtų leisti
Austrija: Austrijos armi
je didesnė pusė miesto gyven-į
ės gi svetainės — šokiams savo spindulius ir į visą apy mūsų pačių namus. Taip vi grade oficijaliai paskelbta,
ja neteko 1,500,000 kareivių.
Turkija nusilenkė prieš Ita-. tojų nebegaudavo valgomųjų ;
užmuštų karėje
jog Rusijos valdžiai pasisekė
ir padoriems — vieta ne- linkę. Lietuvių katalikų pa suomet būti negali.
gauti pas Amerikos kapitalis liją. Turkijos valdžia sutiko! produktų. Badas ir vargas j Austrijos užrubežinių rei
jaina. Dar labiau netinka kiltų ūpas, išaugtų susiprati
tus 12,000,000 dolerių pasko išpildyti visus Italijos reika-į žmonių esąs pasibaisėtinas,
tikslui svetainės, kad ir mas ir išdygtų gal dideli su
kalų ministeris
rezignavo.
lavimus dėl konflikto Hodei-'
los.
ižiausios, prie saliūnų. Nes manymai ir darbai. Tokiuo
Austrijos užrubežinių reikalų
doj. Tie reikalavimai yra 1) Į Suareštuotas Belgijos kar- J ministeris gr. Berchtold
.olio tvaike uždusta kiek- centru galėtų būti vieša skai
Anglija siunčia 500,000 ka-' Austrijiečiai pakliuvo į ru Atiduoti garbę Italijos laivy- dinolas.
Kardinolas Mercier skirtumo pažiūrose su Austrinas gaivios šviesos spindu- tykla, inkurta kad ir nedide
ls, vis viena, ar jis apsi- liame ir nebrangiame bute. reivių Prancūzijon. Trumpumą slastus. Buvusis vidurinių į nui, 2) paleisti tuojaus iš ne Malines, antvyskupis suareš- jog senuku ciesoriumi rer.igkš nuo scenos, ar nuo est- Tokia skaitykla, žinoma, ne laiku Anglija žada pasiųsti'reikalų ministeris Maklako- laisvės Anglijos vice-konsulą, t uotas vokiečių valdžios ir ran navo. Jo vieton paskirtas balos, ar nuo kėdės. Alkoliu platintų tvirkinančių raštų. 500,000 kareivių Prancūzijos' vas sugrįžęs į Petrogradą iš 3) padaryti nuoseklų tyrinėji dasi savo sėdyboje po sargy- ron. Burian. Gr. Berchtold
įžpiltos smagenys ir širdys Dar geriau būtų, jeigu prie karės laukan. Anglijos uos- Galfcijos karės lauko pasikal-įiną šiame dalyke ir suieškojus ba.
Kaipo priežastį suaręs- pasirašė po reikalavimais Ser
tavimo paduodama jo išteistas bijai, delei kurių kilo dabarlebepajėgia inimti į save nie- tos skaityklos būtų intaisytas tuose rengiama laivai karei-1 bėjime su “Birž Vied.” laik- kaltininkus nubausti juos.
j raščio korespondentais nuroraštas į žmones. Raštas buvo
Europos karė.
io prakilnaus.
Be to inkau- blaivusis bufetas, kur kiek vių pervežimui.
--------------•
i
dė
kokiuo
būdu
rusams
sekėatskaitytas
visose
Belgijos
.
___________
Įusieji visuomet kelia nera vienas galėtų nusipirkti ka
Balkanuose tebeverda. Pa
Turkai įsiveržė Persijon. si apgauti austrijiečius. “RuSusirėmimai Bukovinoj. Iš
mumą ir trukdo kitiems nau- vos, arbatos, saldinio (ice
dėjimas Balkanuose kasdieną bažnyčiose. Tame laike tarp
Keutero
telegramos
praneša
sų
armijos
viršininkai
leido
loties prakilniais dalykais.
creain), arba kad ir užkandos. į
eina blogyn. Rumunijos pa kitko rašo: Dabartinė valdžia Budapešto pranešama LondoPetrogradan,
kad
turkų
kaaustrijiečiams
prasimušti
pro
Tad reikia mums tokių su Sustiprėjusi kuopelė gal pas
sirengimas karėn dar labiau yra nelegališka ir kas dabar nan, kad rusų kariuomenė
riuomenė
įsiveržė
Persijon
ir
kareivių eiles dviejose vieto paaštrina dalykų stovį.
sirinkimų vietų, kur būtų ir kui surastų savo centrui to
Al veikiama ir daroma neturi ra- pradėjo generales atakas į au
užėmė
Tabrizo
miestą,
gulinse,
patys
pasiduodami
atgal,
iviesu, ir blaivu, ir dora, ir kią vietą, kur būtų nors ir ne
banijoj pasitaikiusios suirutės sti pas jus paramos nei jai pa Į strijiečių pozicijas ties At
malonu. Tokių mūsų centrų didukė salė didesniems susi tį 100 myliose į rytus nuo ru-; kada austrijiečiai laimėjimo iššaukė Italijos' kariuomenės sidavimo. Vienatinė Belgijos pnįs.
bežiaus.
Tabrizo apielinkių Į paskatinti atsidūrė gana giliai
ihalsiu ir programa turėtų rinkimams. Štai, mūsų nuo
išsibrujdmą į šią valstijėlę, ir valdžia yra valdžia Belgijos
Mūšiai prie Rįivos. Ofici
uiti: dora, šviesa, blaivybė ir mone, tikriausias kelias priei gyventojai bėga Kaukazo pa- rusų armijos užimtose pozici- tas gali iššaukti kariškus karalius, kaipo mūsų valdono
rubežių
link.
Dauguma
netu-ljose,
tie
juos
apsupę
ir
50,jaliai pranešama' Petrograde
ir žmonių atstovybė.
irakilnus draugiškumas. Tuo ti mūsų kolonijoms prie dide
žingsnius su Austrija.
ri
gauti
iš
kur
nors
maisto
ir
000
austrijiečių
pakliuvo
į
ne

apie rusų su vokiečiais susi
reikalu kiekvienos kolonijos lių ir erdvų liaudies namų.
—-----------miršta
iš
bado
ir
šalčio.
laisvę.
Belgijos .generolas kalėji rėmimus ties Ravos upe. Vo
idealu turėtų būti lietuvių-ka- Tečiau, kas svarbiausia, stip
Austrija būtinai nori pa
me.
Iš
Brukselio praneša kiečių kariuomenė negalėdaialikų liaudies namai, kur bū- rės mūsų dvasia, augs susi
glemžti Serbiją. Nors serbai
Prūsų
Lietuvoj
prasidėjo
Indija
siunčia
Anglijai
pa:y erdva salė susirinkimams ir pratimas, išsidirbs vieša lietu
ir sumušė austrijiečius ir net Amsterdaman, kad vokiečių,raa išsiturėti ant savo pozicikariški
reikimai.
Rusų
ka

gelbon
200,000
kareivių.
Lon

atgal.
Rusai
nkarams, gimnastikos salė, vių katalikų opinija, su kuria
juos išvijo iš savo šalies ribų, kariškasis teisinas pasmerkė į jų traukiasi
riuomenė
ligšiol
nieko
nevei

done gauta iš Indijos miesto bet austrijiečiai nepameta vil Belgijos generolą Gustavą Fi- Į atkakliai spiria vokiečius ir
to ir mažesni kambariai turės kiekvienas skaityties; be
kianti
Rvtprūsuose,
dabar
su

Delbi žinių, kad ten rengiama
aityklai, blaiviajam bufetui, to lietuviai katalikai kas dien
ties jų pergalėti.
Dabarti fe kalėjiman iki mirties už prįc Nidos upės, stengdamies
judo ir pradėjo kariškus žing 200,000 kareivių, kurie tuo
d ir nuolatinei kavinei, ar lavinsis visuomeniškų reikalų
niu laiku Austrija jau spėjo suteikimą pagelbos 350 jau- prasimušti pro vokiečių kareisnius prieš vokiečius. Spėja jaus bus pasiųsti Anglijai pabatinei, ar vis tiek, kaip ją supratime ir atlikime.
sutraukti naujos kariuome niems belgams pabėgti į Ho- vių linijas.
ma, kad žiemos šalčiai sukau gelbon.
ivadintume.
nės 300,0000 ir pagelbstant landiją.
Kol mes tokių centrų netu stė ledu nepereinamus raistus
Rusai
vartoja
Dum-dum,
sa

Susirėmimai ant jūrių. Trys
Bet prieiti prie tokių namų rėjome, mes buvome palikti
vokiečiams, rengiasi vėl už
•rus ir palengvino rusų ko Turkija. , Turkija pasiun
KIEK ŽMONIŲ ŽUVO
vokiečių uostai: Hamburgas,
ra lengvas dalykas. Reikia, malonei ir nemalonei įvairių
pulti Serbiją.
kariuomenei pradėti darbą.
tė Berlynan pavyzdžius taip
KARĖJE.
T .u bok a ir Cuxhaven paskelbti
vietinė visuomenė išne- griovikų mūsų šventenybių.
Rusija bijodama, kad aust
vadinamų Dum-dum kulipkų,
Pabaigoje
1914 metų ap- karės stovyje.
tų savo širdyse tą reikalą Kol mes ramiai namie sėdė
rijiečių ir vokiečių kariuome
Rusams nepasisekė ties Ni užgintų vartoti karės laikais
skaitliuota,
kad
5 mėnesių ka
Vokiečių povandeniai laive
jo supratimą, kad, taip ša jome, ir tik šventadieniais
nė nesusijungtų su turkų ka
dos upė. Berline oficijaliai ir nurodo, kad tos kulipkos
rės
laike
kariaujančios
valsti

liai,
lydžiami kelių orlaivių
riuomene,
siunčia
Serbijon
ut, priaugtų prie jo. Tad Bažnyčion nueidavome, o mė
paskelbta, kad rusų kariuome yra plačiai vartojamos rusų
jos
nustojo
6,000,000
žmonių,
buvo užpuolę Anglijos uostą
pradžių pravers pradėjus nesyje kartą pašalpinei drau
naujus pulkus kareivių.
nė veikiančioji Nidos upės kareivijos.
/
i

H KARĖS.

N. 4.

lavintus muzikoj, ir prie upės Yser įvyko gana apie 50,000 žmonių surado sau
Dover, bet anglai juos nuviję bet kaipo tas dažnai pasitaiko sapnuoti,
tolyn.
daktarų pranašystė neišipildė nes tas viskas labai sukelia smarkių susirėmimų.
mirtį tarp sugriuvusių miestų
Padėjimas Rytprūsiuose ir namų, tūkstančiai sužeistų ir
Norvegų garlaivis “Castar” ir Osborne pragyveno net ir žmogaus ūpų ir dvasių. Trūk
sta tik vieno dalyko, kad di Bukovinijoj pasilieka ligšiol minios be pastogės, tai Itali
užvažiavo ant minos šiaurinė savo visus pranašus.
rektorius palinkėtų, darbinin senoviškoje išvaizdoje. Gali jos valdžia palikus nuošaliai
se jūrėse ir nuskendo.
2uvėdų garlaivis “Vega”
Moterims ir vėl nepasisekė. kams, t. y. kad jie nustotų ir būti, kad neužilgo įvyks ten mažesnės svarbos klausimas,
tiokių-tokių permainų, nes da rūpinasi savo gyventojų pasugautas
vokiečių
laivyno Amerikos moters tvirtai yra valgyti.
bartiniu laiku ten stiprinama gelba.
Baltijos jūrėse. Vokiečiai jo pasiryžę iškovoti sau lygias
Streikas.
Miestely
Roosepozicijos ir gal netolimoje
vežamas prekes palaikė kaipo tiesas ir pasitaikius kiekvie
Alzacijoj pradžioje praėju
velt,
N.
J.
500
darbininkų
ateityje
užgirsimo
apie
nunsios
savaitės prancūzai nusto
kontrabandų.
nai progai karštai darbuoja
“
The
American
Agricultural
jus mūšius ir susirėmimus. jo Burnhaupto miesto, kuris
si. Žmonių atstovų rūman
Co.
”
firmos
sustreikavo,
rei

Didis kunigaikštis Mykalojus randasi Cerney provincijoj.
.■ Dardaneliai tebesilaiko. Be- buvo paduotas įnešimas, kad
paliovos talkininkų eskadra moterų balsavimų pripažinti kalaudami padidinimo mokes stengiasi savo armijos prieša Šiauryje nuo Saissons prancū
bombarduoja
Dardanelius, šalies įstatymu ir pridėti jį nio ir sutrumpinimo dienos kinius pulkus patraukti ar zai padarė pažangą, nustum
čiau Austrijos Vokietijos fron dami vokiečius nuo užimamų
dauguma tvirtovių suardyta, prie konstitucijos, bet tas valandų.
to.
pozicijų. Generolas von Kluck
sužeista didelis skaičius turkų joms nepasisekė pravesti, nes
kareivių.
204 balsais prieš 174 tas su
Daug kalbų sukėlė atsista vptatiškai stengiasi pataisyti
manymas atmestas.
tymas Austrijos vidurinių rei savo kariuomenių viršininkų
Visgi Amerikos moters ne
kalų ministerio grovo von klaidas. Su juo sykiu atvyko
BAISUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS nuliūsta ir dar karščiau žada Šeštas mėnuo baigiasi nuo Berchtold, tas atsitikimas be ir Vokietijos kaizeris Vilius
ITALIJOJ.
darbuoties, nes ir dabartinia karės pradžios ir dar nieko ne bus svarbiausiu atisitikimu Tuojaus išnaujo buvo sutvar
Baisi nelaimė aplankė Ita me pralaimėjime įžiūrėjo sa tikro negalima pasakyti kuo
praeitos sav aitės.
Laukiama kyti vokiečių pulkai ir prisa
lijos padanges, tūkstančiai vo darbo geras pasekmes; jau rai užsibaigs toji karė. Nesi
didelių permainų Austrijos kyta jiems būtinai atsimti pra
žmonių žuvo griuvėsiuose, tūk turi savo pusėje 174 žmonių mato ligšiol nieko šviesesnio.
politikoje. Berebto! do vietą laimėtas pozicijas. Išpradžių
stančiai sužeistų, daugelio atstovus.
Karės debesys dar smarkiau užėmė vengras ir čia šiokį to vokiečiams pasisekė sumušti
miestelių puikiausieji namai
apsiniaukė,
keletas ligšiol ki
pažanga
Austrijos su prancūzus, bet paskiaus jie
guli griuvėsiuose ir viskas tas
Irgi sumanymas. Austin’o neutraliai užsilaikančių, val Vengrija santykiuose.
Per buvo atmušti ir apturėjo ne
atsitiko ačiū žemės drebėji miesto, Texas gubernatorius stijų žada paimti dalyvumą
mainoms
Austrijos ir Ven mažai nuostolių.
mui. Telegramos, pranešimai J. E. Fergusanas paskelbė, karėje. Rumunija, Italija ir
Eina smarkūs susirėmimai
grijos
ministerijoj
davė
iš Italijos suteikia daug žinių jog jisai pageidauja, kad šiais Graikija jau nuo senai kariau
akstyną
Rusijos
kariuo tarp vokiečių ir prancūzų šiau
apie tuos baisius atsitikimus, metais daugiau gimtų dvynu jančių valstijų yra siundomos
menės įsiveržimas Galicijon ir ryje nuo Rbeimso.
nurodant nuostolius, bet ištik kų ir net trynukų ir paskiria į karės sukurį.
Nieuporto ir Ypres apielin
Atsiranda Bukovinon.
Armotos kulipka pramušė vienuolyno sieną, bet kryrųjų dar nežinoma kiek tik už pirmus dvynukus gimusius žmonių, kurie spėja, kad karė
kėse bepaliovos eina mūšiai,
Austrijiečių
kariuomenės
prancūžius
v
^uie
nesužeistas.
rai žuvo ir kiek sužeista, su 1915 m. 10 dolerių, o už try turės netrukus užsibaigti, va
■vieną sykį pasiseka
daugelis
stiprių
pulkų
veikia
naikinta.
zams, antrąsyk vokiečiams,
nukus 50 dolerių. Tikrai ame roma agitacija ir net rodosi
Lenkijoj ties Nidos upe. Sia
bet
didesnių laimėjimų nepa
13. dienų sausio iš pat ryto rikoniškai I
kai-kurių valstijų valdonai su
daro kun. Kraujalis, Mičiulis kokį poną gudrolį prieš kūdi
me punkte susispėtė geriausia
apsireiškė žemės drebėjimas
sitaiko nei vieniems, nei ki
Jungtinių Valstijų prezidentu
ir Skrypkus. Pagaliaus svar kį. Vaikas verkia ir pabė
austrijiečių kariuomenė ir jei
Romoje ir apielinkėse. Sulyg
Vokiečiai protestuoja prieš priešaky mano pradėti tvir gu ruBams pasisektų tą dalį tiems.
styta klausimas,
Komiteto go. Paskui sugrąžina sulam
pirmų žinių skaičius žuvusių bilių. Burnetto bilius suvar tus žingsnius prieš karę. Ki
Valdybos šian susirinkiman dytą, nekam tikusią — Gaila
austrijiečių kariuomenės su
jų siekia 42,000 ypatų, sužei žantis ateivių
atkeliavimų ti pasiliko kitos nuomonės, bū mušti, austrijiečiams tada pa
įneštas, būtent, apie komiteto la žmogaus ne dėl to kad lie
stųjų 20,000, bet tas skaičius Amerikon, ir priimtas atstovų tent, kad karė dabar vedama
likvidaciją. Paduota buvo re tuvis, bet kad protas, kaip viš
siliktų vienas tik išėjimas; su
vis didinasi.
žmonių rūmo ir senato, dabar tik dėl palaikymo kariškų traukti savo spėkas ties Kar
zoliucija, kad visa komiteto tos.
Avezzanos miestely, Obruzzi pasiųsta žmonių atstovų rū žingsnių, ištikrųjų-gi karės
manta pereina naujai įsikū
Vokietijai pri
provincijoj iš 10,000 guvento- man delei priėmimo pataisų. sūkurys prasidės gegužio mė patų kalnais.
PLUNGĖ, Kauno gub. Plun
rusiai Lietuvių Draugijai, nu
MEŠKUČIAI, Šiaulių apsk.
jų užmušta 8,000, sužeista 1,- Vokiečių šalininkai, kurių žmo nesyje, kada naujos valstijos sieitų tada vienai darbuoties gėje 15 verstų apielinkėje
kentėjusiems dėl karės šelpti, Delei žadėtojo lenkams savi
prieš
stiprią
rusų
kariuomenę.
000.
žmonės nustojo visai šieno ir
nių atstovų rūme randasi ne taip bent spėjama, žada su
kurii buvo 22 balsais prieš 2 tumo sodiečiai nesuprasdami,
Turkai nepaliauja užpuldi- arklių; daug yra bedarbių.
Romos miestas baisiai nu mažai, griežtai priešinasi pa stiprinti draugiškų valstijų
atmesta.
kad jis Lenkijos krašt’&i tei
kentėjo. 775 namai sugriauti, taisai, kuriųja suteikiama bel pozicijas. Ir taip jau leidžia nėję savo priešų, tiktai nepa
Kita rezoliucija, būtent, kad kiamas ir jos žmonių teisėms
sisekus jiems prie Sirikamigyventojai iš baimės bėgioja gams daugiau
RIETAVAS. Įsteigta čia
privilegijų, me 23 savaitę ir pažvelgkime
Komitetas
tampa minėtosios padidinti kalbą: “jeigu kara
šo
ir
Ardahano,
pamainė
sa

gatvėmis, it pamišę.
vaikų prieglaudos komitetas,
dabar kas paskutinę savaitę
kaip kitoms tautoms.
skyrium primta, lius duos ponams lenkams mū
pozicijas. kaipo miestų sąjungos sky draugijos
Campabasso miestas prinuveikta svarbesnio didžiosios vo kariuomenės
pridėjus
dar
Jasaičiui tokį sų kraštą valdyti, tai greitai
Šiaurinėj Persijoj mažas su rius; be to yra čia lietuvių li
skaitantis 18,000 gyventoji) —
Amerikos valdžia ir bedar karės lauke.
pataisymą: tik kuomet ji pa ponai mus į akiečias kinkys
griuvėsiuose.
Prancūzioj jokių svarbes bruzdimas. Turkų kariuome goninė.
biai. Washingtone neuilgo ža
aiškės savo veikimu. Už tą ir rykštėmis lups”. Pasiro
nė, bemaž persams nesiprieši
Susinėsimai tarp miestų su
da atsidaryti federalis biflras, nių nuotikių neįvyko. Vokie nant. užėmė Tabriso miestą ir
trukdyti, negaunama iš dauVEVIRŽĖNAI. Visai ma rezoliuciją balsavo 14, prieš džius atsišaukimams stoti sa
kurio tikslu bus pagelbėti be čiai išlaimėjo mūšį ties Aisne, rengias dabar įsiveržti į Ru
vo noru į lenkų kariuomenę
X gėlės vietų žinių, ir manoma,
žai žmonių bepalikę — visi iš 3 ir 6 susilaikė.
darbiams suradime užsiėmi kaip dideli vokiečių nuopelnai sų žemes ties Ararato kalnų ir
sodiečiai nė girdėti nenori,
Per
Vilnių
pervažiavo
apie
jog ir ten pasiekė baisi ne
bėgioję.
Žmonės kreipiąsis
sunku pasakyti, nes žinioms iš
mo.
Biuro
inkurimui
rūpinas
Kaspijos jūrėmis. Pakol tur dažnai su skundomis ant sa 1000 prūsų gyventojų belais sako: ”taip bus, kaip kad jmlaimė.
darbo departamentas. Išsiun abiejų šaltinių vargiai begali kai suspės išpildyti savo su
Caserta, Sarno ir kiti mies
vo vietinės valdžios prie ka vių, daugybė vaikų ir senukų. vo per ‘nieteštvas’, ponai pr
tinėta visiems Jungt. Vals kas pilnai tikėti. Gali būti, manymus, gal mums pasiseks
vilios, o potani rykštėm... ai
tai gulintieji Vezuvijaus pa
ro vyresnybės, kuri juos nere Viši kalba lietuviškai.
tijų pačto užveizdoms ir laiš kad vokiečiams pasisekė ko užgirsti apie turkų laimėji
Vilniaus gubernatorius Ve- ba pakars. Jei taip būtų gJ
kalnėse baisiai nukentėjo.
tai užstoja.
kanešiams instrukcijos, pagal kiame viename punkte, o jie mus iš kitų šaltinių, kurie tik
riovkinas, kaip rašo “Rus riau gyventi po ruskių, ne ka«
Pofi miestely iš 1,000 gy
kurių bus užmezgami ryšiai tuojaus pagarsina ap'e di roj šviesoj parodys jų veiki
ventojų žuvo 500. Ailli mies
SEIRIJAI, Seinų apskričio. Slovo” ketinamas perkelti į po lenkų ponais.
tarp biuro ir bedarbių. Ly džius laimėjimus. Tokių at mą. telio griuvėsiuose rado sau
Audra, kuri praūžė per Su Varsavą, užimti vietą paimto
giai ir darbo departamento sitikimų praeityj turėjome ne
mirtį 1,000 žmonių, 500 su
Italijos konfliktas su Turki valkiją, neaplenkė, nepalietus jo nelaisvėn bar. Korfo.
darbininkai,
skaičiuje 2,000 y- maža.
Didz. Kun. Tatjanos Komi
žeistų.
Vokiečiams būk sekasi ir ja nors šiuo tarpu išrodo už nė Seirijų. Spalių 15 dieną, 5
patų turės tarpininkauti tarp
tetas
be “Žiburėlio” paskyrė
Arpinoje 150 žuvo, Tarre
Ijenkijoj, bet peržiūrėjus skel baigtu. Turkija pasižadėjusi vai. vak., seirijiečiai pamatė
biuro ir bedarbių.
,
Cajatani didesnieji namai su
bimus
kaip
rusų
taip visus Italijos reikalavimus iš pirmą kartą būrį vokiečių, ku dar Lietuvių Draugijai nuken
Iš Suv. gub., Žagarų kai
griauti, žmonių žuvę šimtai.
ir
vokiečių
surandi
tą pildyti, ką mano dabar prade rie plentu nuo Seinų atlėkė tėjusiems dėl karės šelpti 10,Tai bent linkėjimai. Direk
mo Agota Grebliunutė ras
Zagaroloj bažnyčia sugriu
pat,
kas
skelbiama
iš ti Italija vargiai galima pa dviračiais. Mūši) kariuomenė 000 rublių.
torius
geležinkelio
išsiuntinėjo
vusi, Monte Casinoje bažnyčia
Gruodžio 7 d. vakare Pran savo broliui Jonui Grebliui!
Alytaus
Prancūzijos ir
Vokietijos: sakyti, ypač kad Italijoj atsi buvo pasitraukus
ir observatorija sunaikintos. visiems geležinkelio darbinin laimėjo ir tie ir kiti ir skai tiko baisi"nelaimė, — žemės link. Atsivežė porą patrankų, ciškonų mūrų salėje bus vi- į Brooklyn, N. Y.
Italijos karalius su savo kams ant Union Pacific lini tančiai visuomenei pasilieka drebėjmas, kuris sunaikino tuojaus iššovė ‘‘na vivat”, suotinasai “Lietuvių Draugi
Brangus Broleli! — Ta
jos
Naujų
metlį
linkėjimus,
žmona ypatiškai lanko nukentė
spręsti pagal prielankumo nemažą Italijos miestų dalį, nuo kurio trenksmo nevienas jos nukentėjusiems dėl karės laiškelį gavau šiandieną
jusias vietas, suteikdamas pa kad darbininkai dažniau mau tiems ir kitiems.
kurį nuoširdžiai ačiū.
M
paversdamas juos į griuvė persigando ir slėpės kur kas šelpti”, susirinkimas.
dytus,
pasistengtų
miegant
ne
galbų. Popiežius Benediktas
‘ ‘ Žiburėlio ” draugija mok dar Dievas užlaikė ikišiol
60 miestų nukentėjo, įmanė, kas į skiepus, kas į
Jeigu paskaloms tikėti, tai sius.
XV drebėjimui žemės prasidė
grovius ir tt. Štabas apsigy sleiviams šelpti yra gavusi iš vus ir išgelbėjo nuo baisių
jus atkalbinėjo rytmetines
veno klebonijoj, klebonas gi Tatjanos Komiteto 2,500 rub. laimių: mūs namai išliko ii
maldas ir visų laikų paskui
vargonininko
kambariuose. nukentėjusiems dėl karės mo ugnies. Neteko patirti n
parpuolęs ant kelių meldės.
\ ikara? kun. j. Markelį ir kiniams. Tie pinigai jan at- nuožmumų nuo vokiečių.
Jungtinių Valstijų ■pasiunti
pirklį O. Krapovicką — paė siųsti yra gubernatoriui, kad kiečiai pas mus išbuvo 7
nis, gyvenantis Del Drago rūmė, kaipo užstovus.
jis įteiktų juos “Žiburėlio” nas, siautė-apie Seirijus ir
' muose, kurie taip-pat žemės
liau net iki Nemuno ir per
Bažnyčioj kareiviai prisine- valdybai.
i drebėjimu sugadinti, pasiūli
sas 7 dienas buvo baisūs
šę šiaudų, apsinakvojo.
jo savo pagelbą pagelbėti nu
Ant rytojaus anksti- buvo
armotos gai.T
KAUNAS.
Šiomis dieno sirėmimai:
kentėjusiems. Romos miesto
atplėšta “Žagrės” skyriaus mis Kaunan atgabenti buvo kaip baisusis griaustinis pi r
nukentėjo puiki statua Mar
durys, iš kurio paimta valgo Rytprūsių gyventojai. Visi jie dieną ir naktį, mes visi tu<
kaus Aureli jo, Šv. Jono baž
mieji daiktai, visa kita buvo iš Gumbinės apielinkių. Jų laiku sulindome i duobes že
nyčia persprogusi keliose vie
išmėtyta....
tarpe nerasi subrendusių vy mėse. Vokiečiai pasitraukė n
tose, Farnese rūmai, kuriuo
Čia pasižymėjo karėje vie rų, vien moterys, vaikai ir se Seirijų 27-“tą dieną rugsėjo, f
se gyvena Prancūzijos pasiun
nas vietos gyventojų lietuvis niukai. Iš Kauno belaisvini ant rytojaus atėjo rusų k;
tinis, Šventos Agotos, Šv.
vaikinas. Užėjus rusų kariuo vežami Rusijos gilumon.
riuomenė. Apsidžiaugėme sa
Andriejaus, Šv. Kazimiero Ka
menei ,žinodamas, kad dar
vųjų susilaukę, tartum, nauji;
tinario ir Šv. Igno bažnyčios
pulkelis vokiečių slapstosi, pa
Vokie
ŠTAULTAT. Gyvenimo vai gyvenimą pradėjome
i andasi skaičiuje nukentėju
siprašė sau trijų kazokų, ir zdeliai. Kuomet sužeistuosius ėiams užėmus mūsų Krašto
sių.
užpuolė juos. Užpuolimo vie pro čia vežė, žmonės dalino mes, tarsi, kalėjiman pakliuvi
Drebėjimas žemės prasidė
ta buvo labai kalnuota ir ne kas ką išmanė. Kitas eidamas me: negalima laivo niekur i
jo, kada žmonės dar ramiai
žinančiam sunku net iš ten per vagonus, obuolius vis da eiti iš savo namų ir neturėjo
miegojo, tai iš miego išbudin
išeiti, taigi vaikino vadovau vinėjęs, kas tik ranką atkišo. me valios ant savo turto. N<
ti, nebežinojo kur dėties ir kur
jami kazokai gavo paimti ne Paklausė vienas, kodėl tuo- liko pas mus nei gyvulių, ne
bėgti ir tas dalykas sukėlė
laisvėn apie 90 vokiečių ir 3 dviem nedavėt: sako, jie ran paukščių, — viską prūsoką
dar daugiau sumišimo.
užmušė.
kų neturi ir negali ištiesti išpiovė ir suėdė. Iš kluonp
(“Liet. Žin.”) prieš davėją... Visokių ėsaina. išvežė šieną, dobilus ir neku
įnėjo stotin mažutis vaikas, tus javus, kuriuos sušėrė ai»
sušlapęs nuo lietaus. Slepia liams. Svirnai tušti: nei gr
nuo sušlapimo pluoštą teleg dų, nei drapanų, nei lašinj
Daktarai, nevisados nuspėja
VILINUU gruodžio 1 die ramų. Eina, žiūri į žmones, kas tik prūsokams patiko vi
Neivburgh mieste New Yorko
ną buvo v
tinas susirinki akytės spindi, tarytum, nori ką pasisavino.
valstijoj mirė tūlas IVilliam
mas “Vim.
Komiteto pa įkvėpti mintį: pirk telegramą
Iš gyvulių paliko tik tu<
Thompson Osborne sulaukęs
bėgėliams šelpti”. Susirinki — aš noriu duonos. Koks tai kurie niekam neverti,
102 metų amžiaus. 72 metai
mo pirmininku išrinktas J. gaisrininkas paėmęs telegra mns dabar tuščia visur,
atgal, kada Osborne smagiai
armehtieres.Tramce. F*BCLGIA« in'FAMTRYl
Kymontas,- sekretorium S. Ši mą — skaito. aVikas stovi — deginti nieko nesudegino, t
susirgo ir pašauktieji dakta i-. BEHIMPs TURF TREMCM, TYBELGlAriS W>TH DQQ DRA>X/ri M1TR/MLLEU5E5 Į
lingas. Duota buvo komiteto gal pažiūrėjęs mokės. Mato, tai Seiliunų kaimo vieno fl
rai pripažino jį sergant džio
už apkasų. 3. Belgijos karei i,-inas netoli Armentieres, Pra ncūzijoj. 2. Belgijos kareiviai darbų apyskaita ir išrinkta kad šiaip sau naudojasi pra ninko sudegė nuo vokie<
va, nulėmė, kad jam gyventi
Biu stuifoA supfznnpnft •[
viai su šunimis vežamais ve žirneliais.
,
revizijos komisija, kurią su- šo mokėti. Šis nuduoda kaž- šūvių trobos. Seirijų miestu
pasilieka vos keli mėnesiai,

KARĖS APŽVALGA.

IŠ KARĖS LIETUVOJE.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

iŠ AMERIKOS.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
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ištvirkėlių ir paklydusių, jei dirvoje, rengia vakarus, do
ly sudegė keletas namų, tik- veidų nebuvo kada bemąstyti, ginta. Gyvuliai, arkliai išva gali būti tikę tik varnoms šau
ne iš skaitymo blogų laikraš rus pasilinksminimus į ku
dyti. Rusai už viskų užmoka.
tai čia juos tyčia padegė vo- — užsikinkėme keletu arklių ryta, javai ir viskas kas ga
visuomenė
gausiai
čių ir knygų. Todęl Bažny riuos
Sudiev.
ir traukėme Nemuno link. Už lima išvežta.
lankosi
ir,
žinoma,
su
čia gerai ir daro, kad drau
kiečiai.
triūsiančiam
jau
džia skaityti, kas yra blo teikia
Apie Leipalingį ir Druski- pusės valandos išvydome ana
Iš Suvalkų gub., Kalvarijos
Iš Suvalkij gub., Naumiešpus Marijampolės (nuo Prūsų
ATHOL,
MASS.
nimui
medžiagiškų
ir
dva

ga.
kininkus pusė gyventojų ne
pav., Mergalaukio kaimo Jur
čio
pav.,
Vidgirių
kaimo
Pra

Gruodžio 27 dienų Atholyje,
Ant galo dar T. Migauskas siškų paspirtį. O priešingoji
teko pastogės, tas pats atsiti rubežiaus) gaisrus: degė sun nas Sainolis rašo savo sūnui gis Šimkevičius rašo savo dė
kiais vasaros darbais sukrau
t
pobažnvtinėje
salėje buvo papasokojo, kaip susirinkęs pusė, taip vadinamieji pirm
dei Jurgiui Miliauskui į \Vako ties Alyta.
tas lietuvių - suvalkiečių tur Pranui į Montreal, Canada.
prakalbos. Pirmiausiai kalbė šiek-tiek pinigų, išvažiavo į, eiviai, ir-gi dirba — tik be
Su žmonėmis mažai buvo
Mielas sūneli:— ...O dabar, terbury, Conn.
tas. Praslinkus valandai lai
jo Tomas Migauskas apie Lie Lietuvą paveizėti, kaip jinai J pasekmių. Turi nusisamdę vinelaimingi) atsitikimų. Leipa... Dieve, gelbėk mus visus ir
prašai
parašyti
visas
naujie

tuvos meilę ir kaip su nauda išrodo: nes pats gimė Ameri-įsiems metams šokiams renglįngio parapijoj ' užmušė dvi ko kanonada pasiliovė ir nu
mūsų šalį nuo tokio vargo,
tarėme toliaus nevažiuoti, ti nas apie karę, tik aš negaliu
darbuoties savo tėvynei. Pri koje ir apie Lietuvą žinojo j t* svetainę, kuriuos kas suba
moterį ir Zarasuose vokiečiai
kaip dabartinis. Einant ka
|
sumanyti,
kaip
pradėti
rašyti.
kėdamies, kad tuojaus galėsi
minė, kaip pragaištingų ardi- mba iš rašto, arba iš kitų
parengia. Tečiau į pirmnušovė Vincų Škarnulį.
Ji
riuomenei į karę, pas mus sto
me grįžti, rusams pasisekus Viskų teisingai viename laiš
mo darbų veda tie, kurie pla pasakojimų. Taip juokingai įeivių šokius jaunimas neina ir
sai išėjo iš savo stubos, tuo
vėjo visas pulkas pėstininkų
nustumti vokiečius atgal. Ap ke negalima apsakyti. Kad
tina bedievybę
•',* tarp
.* lietuvių
. .
• ir gražiai kalbėjo apie savo į svetainė tuščia švilpia.
jaus vokiečių kulipka ir atėmė
ir pridarė daug blėdies. Išei sinakvojome p-no Gustaičio geriaus Jums būtų supranta
J užtlkra: jog lietuviai, ats- ke)i
ietikiuSi kad žmo.
Gailimas.
jam gyvybę. Gaila jo mums
na pėstininkai, tuojaus atjoja
Mikališkio dvare, kuris pilnai ma, pradėsiu nuo pradžios.
kyi-ua
keletu
.leaėtki)
tūkstan)l6s
|eip0
is
ju(lko
Sa|p
|)u
begalo,
Degutu, buvo
uu«u geros šiędies
___ j
kazokai ir užima sau ir savo
žmogus, ne vienam padėjo ne- buvo užgrūstas rusų kariuo- Tuojau po Šv. Onai iššaukė
čių liuterių Prūsuose ir kele vo pilna žmonių. Buvo pada
WORCESTER, MASS
arkliams visus kluonus ir
’mene, visi keliai irgi pilni pa zapasnuosius, kurie tiko ka
tu tūksančių kalvinų Didžio ryta kolekta ir surinkta arti
Žinių daugybė, gi rašytojų
laimėje
rei ir neužilgo po to prasidė tvartus, sušeria arkliams dobi joj Lietuvoje, yra tikrais ka
10 dolerių išlaidoms padeng- maža.
Pas mus dabar badas, šal sitraukiančių rusų kareivių.
Ant rytojaus užsikėlę susi jo mūšiai Lietuvoje rusų su lus, šienų, o mokėti nieko ne talikais, todėl ir Lietuva yra
Gruodžio 31 d. giesminin
7'cn iott’f.s.
ti.
tis, tuštuma ir gyvename bai
moka, vienų sykį paprašiau
vokiečiais.
Rusams
pasisekė
katalikiškoji. Katalikų tikėji
rinkome visi į krūvų, nes pa
kai parengė gražų koncertų.
mėje, kad išnaujo pas mus
x
. apie- , greitu laiku įsibrauti į vokie- cficieriaus, kad atlyginti) už mo yra nuopelnu, kad lietu
bėgėlių iš -----Marijampolės
Žmonių buvo didelė daugybė.
neatsilankytų vokiečiai.
linkių buvo čia daug ir tarė-, f.įy žemę ir netrukus mūsų ka paimtųjį pašarų, tai jis atsa viai yra dori, paliko apginti
MONTELLO, MASS.
Pelnas naujiems vargonams.
Viskas pas mus pabrango,
mės kų toliaus darysime, nes riuomenė............................
atsidūrė prie
........
Kara
—  ke. “Dievas tau užmokės“. nuo surusinimo ir priprato diGruodžio 31 d. S. L. R. K
Sausio 3 d. Šv. Vardo Jė
rugių sunku gauti nusipirkti,
Kada prūsai pradėjo vyti ruliaučiaus,
o kituose --------miestuose,
A. 141 kuopa parengė prakal zaus draugija parengė prakalnežinojome
ar
bėgti
toliaus
ar
llUUViaitO)
Vf
-z Į
deliausius
vargus
kantriai
nu

duonos svaras 10 kap., dru
kaip Gumbinėj ir Insrutoj ir sų kariuomenę, penkias diebas. Kalbėjo du moksleiviu1 bas. Kun. J. Jakaitis kalbėskos — 7 kap., kerosino — 9 grįžti atgal. Apie 9 vai. ryto savo tvarkų buvo užvedę, tik-, nas bėgo su armotomis ir nuo kentėti. Taigi griauti tikėji
viskas paaiškėjo, (vokiečiai
mų, kurį lietuviai pamylėjo, F. J. ir F. V. nesenai parvy-'jo apie draugijas abelnai ir
kap. Vokiečiams išėjus iš
mūsų
viskų
paėinė,
nes
sakė,
tai
neilgai
‘
ten
rusai
viešpamusų krašto ins savaivco v. o-nemėgsta per daug anksti kelkuriuo gyvena, yra tuo-pat, kę ant vakacijų. Pirmas kai-1 Šv. Vardo Jėzaus. T. Migaumusų
krašto be
trisdruskos,
savaites visvistiek teks vokiečiams.
kų valgėme
nes ties, jie gerai ^išsimiega, iš-j tavo, turėjo trauktis atgal iš kad
,r
ta*
*x ivkaip griauti namu tvirčiausių liejo trumpai apie vertę, ko skas, Bostono universiteto stu
?
”
vokiečiai iš visų druskų atė-’ siprausia, susisukuoja, kaip , Prūsų. Kaip tas galėjo atsi- Mus Dievas išgelbėjo nuo vo- Į
kių turi sąnaris prigulėdamas dentas, išdėstinėjo filozofišmė ir Seirijų miestely viskų i pridera kultūringiems žmo- tikti, negalima žinoti. Vieni kiečių, nebuvo pas, mus apsi-> Pirmų kartų dar gerb. kal į Susivienijimų. Nuorodė iš kus priparodymus V. Dievo
,
išplėšė ir sunaikino. Turėjo-1 nėms ir tik tada stoja į dar- pasakoja, kad rusų kariuome lankę.
bėtojas pasirodė x4tholvje. bet praeitų metų statistikos, kad esybės. Al. Račkus, Holy
Mes
karės
sunkenybes pa
nės
vadai
parsidavę,
kiti
kito

rne važiuoti druskos nusipir-įbų) pradėjo vėl gausti kanuoColegijos auklėtinis,
vyliamės, kad ne paskutinį, asmuo, prigulėdamas į Susi Cross
jautėme
nuo
29
d.
rugsėjo...
vienijimų
ne
Susivienijimui
kti į Gardinu.
lies, ir griauti viskų be persto- kias priežastis nurodo, bet
gvildeno
socijalizmų. Visos
kaip pats prisiminė. Nors ne
Jurgis Šimkevičius.
daro
naudų,
bet
sau.
Neprigu

Rusų valdžia labai rūpinasi jo iki 10 vai. vakaro. Mes vi- kaip ten ištikrųjų buvo nega
kalbos buvo labai indomios.
ilgai kalbėjo, bet ir trumpa
v ■■
linčius
ragino
prisidėti,
prisi

keliavome
artyn Ne
pagelba karės nukentėjusiems sų dienų
”
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Vo- lima nuspėti, tiktai tiek žino
Sausio 7 d. p. F. C. Žilin
prakalba parodė savo gabumą
Iš
Suvalkų
gub., Kalvarijos
me,
kad
Prūsuose
rusų
ka

rašyti prie S. L. R. K. A., tuo skas iš Bostono suteikė pro
muno ir Vakarui užtikus nak
ir augštą išsilavinimą.
ir. kiek gali, suteikia žmonėms
mi, esą, nemažai pustumėsi-1 gos pasigėrėti operetiško ba
riuomenės daug žuvo, o liku pav. Neveckai rašo savo sūnui
vojome
netoli
Balbieriškio.
Antru kalbėtoju, jau žino
pinigų, bet visus aprūpinti
Jonui
į
Sheboygan,
Wis.
sioji
leidosi
bėgti
atgal,
į
dvi
me tų organizacijų prie geres ritono koneertu. Dainavo su
Ant rytojaus, 16 d. rugsėjo
per daug sunku.
Visuose
...Liūdnos pas mus naujie mu atholiečiams, buvo P. Juš nio ištobulinimo ir sudrutinisaulei tekant Nemuno apielin dieni iš Karaliaučiaus atsidū
lietuvintus klasiškus veika
kaitis, Bostono R. K. Dvas.
miestuose įsikūrė pagelbos ko
kėse apsilankė svetys iš Vokie rė Griškabūdy. Pradėjo va nos, gal nuo pradžios pasau Seminarijos auklėtinis. Jojo mo, nors ji jau beveik ir ne lus:
R.
’Leoncavallo, P.
mitetai vardu didž. kun. Tat
lio
nebuvo
tokių
baisių
atsiti

žiuoti
į
Griškabūdį
abazai
su
reikalauja
to;
tečiau
ji
ant
Tsckaikovski’o, Al. fon Fiprakalbos tėma buvo: Katali
janos... Pasiliekam jus mylin tijos (apžiūrėdamas pozicijas
tarp Kauno ir Alytaus). Iš kariuomenės daiktais, traukti kimų. Jau trečias mėnuo že ku Bažnyčia tikram mokslui ir vietos negali stovėti, privalo ditz’o “Elilarid’ų“, na ir mūčios — motina ir sesuo Agota.
A
V
girdome kur tai padangėse armatas. Pilni keliai raitelių, melė dreba dienų ir naktį.
tikrai kultūrai arba civilizaci žengti pirmyn ir pirmyn. An siškio Naujalio ir dar kitų.
Pirmiausia pradėjo muštięs
P-nas Žilinskas gal pirmu
Maskvos Petrovsko — Ra- tarp palšij debesų ūžimų ir iš pėstininkų. Po kelių dienų
jai nebuvo ir nėra priešinga, tras kalbėjo abelnai apie drau
ties
Eitkūnais
ir
Vilkaviškiu,
pradėjo
pas
mus
rodyties
ir
snmovskos akademijos stu vydome didelį arelį — vokieypač pati Bažnyčia per 16 gijas. Nurodė svarbų draugi tinis tarp lietuvių žymus ba
baisiai išsigandome, bet netru
vokiečių
žvalgai.
Pakilo
pas
Tai
buvo
mums
Jisai dainuoja ir
dentas V. L. Kravčiūnas rašo [čių orlaivį,
amžių laikė mokslų, apšvieti jinio gyvenimo. Jo kalba ritonas.
kus
rusai
nuvijo
prūsus
atgal,
geriausiu ženklu, kad nėra ko mus didelė baimė, žmonės pra
savo dėdei Cliicagon.
mų savo globoje. Steigė įvai daugiausiai atsinešė prie vie Bostono Opera House.
bet tas trusų laimėjimas tęsė
dėjo
šnekėti
visaip
ir
pabūgę,
Operos klausyti ne visi gali,
Brangus dėde:— Rugsėjo laukti ir mes persikėlėme ana
rias mokyklas, kaip žemąsias, tos lietuvių gyvenimo. Abel
si
neilgai,
vokiečiams
pasise

nai
imant
kalbos
publikai
pa

kad
vokiečiai
neapsilankvtų
kaip
ne visi filosofijų studipus
Nemuno.
Čia
suradome
X.
.
_
_
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14 dienų prisiėjo apleisti Maaip ir augštąsias: akademi
kė
rusus
sumušti
ties
Kara

[juoti
sugeba. Publika susi
tiko;
tik
gaila,
kad
publikos
kolus; ilgai sviravome pakol daugybę svečių iš Suvalkijos. | pas mus, bėgo toliaus nuo rujas, universitetus ir taip to
liaučiumi,
ir
prūsai
greitu
lai

padarėme paskutinį žingsnį, Suvalkiečiai, kas pėsčias, kas:džiaus, palikdami visų turtų,
laus, kaip ir dabar daro. Štai neperdaugiausiai buvo pri dėjo vien tik iš giesmininkų ir
ku
vydami
rusus
atsidūrė
Lie
Daugelis inontellie- šiap jau muzikų labiau mėg
nors per kiauras dienas ir '•aitas - važiuotas skubinos į | Išvažiavome ir mes į Lipkus
Bažnyčia siunčia šimtus ir sirinkę.
tuvoj.
Žmonės
iš
baimės
ne
pa tą vakarų, kada prūsai priėjo
naktis ėjo iš Prūsų pralaimė Užneniunį, nenorėdami
tūkstančius misijonorių tarp ių vieton eit prakalbų pasi stančiųjų.
žinojo
kur
dėties.
Dauguma
klausyt geriau nueina į kukniČionai jau tveriasi K. Mo
svečių lš į Griškabūdį :r laukėme toles
jus mūšį rusų kariuomenė ir sitikt neprašytų
išsikasė duobes ir, jose pasi stabmeldžių, tarp laukinių tau nius saliūnėlius po “bonkų“, terų Sųjungos kuopa. Dau
kasdieną galima buvo laukti Į Berlyno.
Čionai
suradonių
atsitikimų,
jeigu
pasiro

Beri vilo.
telių į Afriką, Australiją ir
slėpus, laukė kas bus toliaus.
vokiečių. Ol’icieriai, sustoda- nie pažįstamus,
kaimynus, dytų, kad prūsai įsiverš dar
kitur, kad juos išmokytų ne arba po keletą stiklų rudžio, giausiai tame darbuojasi kun.
Kai-kurie
norėjo
pabėgti
už
mi pas mus pasistiprinti, pa- beveik
visa
Suvalkija giliau į Lietuvų, tai nutarė
tiktai Dievų pažinti ir garbin ar stiklelių baltakės išsimesti. Vasiliauskas. Sausio 10 die
Nemuno,
tiktai
prūsai
neleis

»rė tiraukties, nes vokiečiai į klaudžiojo po Vilniaus rė me traukti į Panemunę. Bet
ti, bet ir pirmuosius kultūros O daugelis ir savo namuose ną bnvo viešas susirinkimas.
davo
ir
liepdavo
namie
sėdė

prūsai
toliaus
nėję.
Iš
Griš

^žiauriai apsieina su užkariau- dybų. Sužinojome nuo pabė
arba civilizacijos diegus pa turėjo po bačkas alaus ir “ga Sausio 14 d. įvyko viešas lo
ti.
Daug
Suvalkijos
mieste

(o krašto gyventojais: jaunus gusiųjų, kad ir mūsų turtai kabūdžio miestelio beveik vi
sodinti. Šalip bažnyčių tuo lionus“ arielkėlės, tai kur tau šimas su dovanomis į “66“.
lių
pakliuvo
į
prūsų
rankas
Patmala.
„
ima į kariuomenę ir Mokoluose tapo sudeginti. Pa- si išbėgiojo.
jaus stato pradines" mokyklas, įeikės eit prakalbų klausyti;
" ’zyrUS
<---ir
juose
buvo
užvedama
vo

namie
esą
geresnės
prakal

Į stato prieš prancūzus, bet mes į klaidžioję dar kelias dienas
Prūsai pas mus Lietuvoje
kolegijas ir tt. ir lavina juos
AVEST LYNN, MASS.
pridarė daug eibių. Slavikuo-'Į kiška tvarka.
vis dar laukėme, tik kada 14 [atvykome į Vilnių...
įvairiausiuose moksluose. Baž bos.
Už
paimamus
valgomuosius
Žiūrint į montelliečių lietu
Su pagarba V. Krav.
6 d. sausio Lietuvių Ukėsų
nyčia turėjo tarp popiežiai,
dienų rugsėjo apie 12:30 vai.
se nušovė kunigų ir šiandieproduktus mokėjo savo pini
vių
gyvenimų,
iš
teisybės
la

Kliubas
turėjo susirinkimų.
pasigirdo šūviai visai netoli
vyskupų ir savo narių augšto
ta o x.* , •»,
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nų dar niekas nežino už kų.
gais, dažniausiai be pinigų
P.
S.
Sis
laiškas
buvo
issm,,*
.
,
xr
.
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Marijampolės, (vokiečiai vež
mokslo vyrus, kaip ir dabar bai gaila darosi. Nors jau tie P. L., atidarydamas susirinki
v
: Sintautus,
Naumiestir o
serai pasiimdavo...
, . ,hnt, nOVlTUin
1A ntn-nl
.
Neveckai.
dami armotas automobiliais , sta TVAr,v,,
mėnuo
atgal, bet
nežinau I apnaikino,
patėmijo,
kad
susi
turi, kuriuos augština ne tik sa šiek - tiek pradeda gerėti, mų,
daug bažnyčių su
prisivijo rusų kariuomenę net j dėl kokių priežasčių grąžino.
sušauktas
tuo
ardė. Iš Griškabūdžio prūsai
tai katalikai, bet ir protesto- veizint iš nekuriu atžvilgių, rinkimas
Iš Suvalkų gub., Marijam
iki Gižų) kada pasirodė ant į Dabar jau daug naujo Pas ’ ~n~*k ~ . i Pilviškius Kletikslu,
kad
pasitarti,
kaip
nai.
Todėl aišku yra, kad bet iš kitų šonų dar jokio pro
polės pav., Devaidbalių kaimo
mėlynojo dangaus gorizonto 'mus,
Kaip žinote vokiečiai
gv
Rė
katalikų Bažnyčia nėra prie greso nesimato. Tartum žmo išgauti teises pardavinėjimui
palši dūmų kamuoliai nuo įsvyt. is Suvalkijos ir tevelia, i u
nlbli,j, r(>dMi tėvai rašo sūnams Pranui ir šinga tikram mokslui ir ap nės tokie pat kaip kituose mie svaiginamųjų gėrimų lietuvių
šrapneliu, kada išgirdome švilljau sugrįžo , Mokolus,
a> paskiap8 sutiko ant tūkstan. Jonui Lenavičiams į Saft, Pa. švietimui; bet tokiam mokslui į stuose, bet visai kitaip apsiei- svetainėje. Čia daugiausiai
mo. naumiesvje uzuejo
dabar P«W»y«« kas
SU< e ' čio. Naumiestyje uždėjo žyyra priešinga, kokį platina na. Gal dėlto, kad “šviesy dalyvavo laisvamanių narių,
dų rabinu miesto viršininku,! Pas raus 8‘.rdėt,s’ LletllV0Je:
Bagočius, šliupas, Michelso- bės apaštalų“ netrūksta, o jų kurie sudaro didžiumų minė
ICSIU v 11 Finnm uj j - ....
•
cninmaa
lrnris prasiTil’flSl
nes tikrieji miesto valdinin-j! Hi/IaIic su
irimas> kuris
nas ir kiti jiems panašūs rašy mokslas — apšvieta daugeliui tojo kliubo, na ir dar karta
kai išbėgiojo ir nebuvo kam dė3° nuo ru8sėj° mėnesio te’
tojai, kurie atitraukia žmones žinoma. Tikrai manau, kad savo svarstomu reikalu pa
tvarkos vesti. Kunigams bu-1 Nesitęsia ligšiol, nes visur pil
nuo Dievo, to tikro šaltinio, montelliečiai supras juos ir jų liudijo, kaip jie veidmainingai
vo uždrausta važiuoti pas Ii- ina kareivių. Kaip prasidėjo
visokios šviesos, visokio gero mokslų, kuomet ant savo odos intaria tik katalikus bačkutės
gonius ir nabašninkus laidoti ka,ė ™gsėjo mėnesyj parube- mokslo ir doros. Apie ta vis-j viskų išbandys
draugais, o patys viešai ap
su mišiomis. Atlydėjus na- ‘
PrGsib tai tik ir «irdėj°Persitikrinęs.
galvoja, kaip arčiau turėti
ką gana aiškiai ir logiškai kal
bašninką į miestelį prūsų ka-’me nuolatos anuotų trenksmą,
bačkutę. Gal tai daromi todėl,
bėjo, kad visi galėjo suprasti.
reiviai tuojaus jį pasitikdavo Nuvijus vokiečius Prūsų giluATHOL, MASS.
kad iš savo prakalbų vėliau,/
Po to buvo keletą klausinių
ir liepdavo vežti ant kapinių. ,non. aptilo truputį karės
— ;v bil-1(
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, A. M. D. V. draugija, 3 d. turėti didesnes
pasekmes, ’
Taip daug nabaSninkų ir nuo d«sla 'r ’aike.6 savaicuj ga - i paduota, kuriuos P Juskaitis
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mat, apipylus žmogui protą
pat Naumiesčio laidojo (iri5. l'\lome lengviau atsikvep i. l įsaiskinis Tarp kit-ko buvo
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%
alkolio nuodais, lengviau bus
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styvas, nes vokiečiai išnaujo i draudžia skaityti bedieviškus,nmnaSn
Prie Alytos įvyko didelis praclėjo rilsų kariuomenę gin-1 laikraščius ir knygas? Atsa'i narįn nuosaVe svetaine na ir ki akyti į svajonių vežimą.
Mūsų “socijalistai” .nese
ūšis, kuriam vokiečiai buvo ti atgaJ ir neužflgo vokiečiai [kė Juškaitis: dar mūsų žmo- į
g?;.|į)S
‘ftiįr
mūšis
atgal
;
.
■•,•»*,•
, ii dvasinės spėkos gvvos. Ši- nai bandė sudaryti laisvama
tiek išsilavinę, kad
. . , .
.
smarkiai supliekti ir vokiečių pasirodė ties Kybartais. Nau nes,.anėra, ,.
,. , - • ,
,* itame susirinkime padaryti to- niškų moterų draugija. Buvo
atskirti klaidų nuo tie.
1
rA
kariuomenė pasitraukė iš Lie- . mieščiu, Pilviškiais, Marijam galėtų
”
1
• kie nutarimai: paaukauti 50 pnrsikvietę iš So. Bostono "p.
sos
ir
prie
to
neturi
laiko
gi
į tuv*os, rusai visur užėmė P0" pole ir Kalvarija ir kituose!
lolerių Tautos Fondui; ne Michelsonų paaigituotų mote
Ir pas mus sto\ėjo i yUvalkijos miestuose. Rusų liai įsigilinti į mokslus, kadi'trukus surengti prakalbas ;mi
zicijas.
ris prie tos idėjos. Tečiau vi
galėtų suprasti, kur yra me-'
18 rusų kareivių su arkliais.
kariuomenė, kaip vilnimis užrus nariui, paliuosuoti kitus sos pastangos nuėjo niekais,
Negalima sūneli aprašyti į Hejo raūsų apįelinkes. Prie- las, o kur teisybė. Klebonas narius nuo dolerinio rnokes- nes mūsų moterėlės jau susi
•
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•
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baisumų tos karės: tokių atsi nai, Alytas, Barbieriškis pil lygiai paaiškino,kad žmonės nies. o pomirtinę — $150.00— pratusios ir nors dar savo
tikimų, sako, pasaulyje nebu nai prisikimšo rusų kariuome mokyti, jei skaito ir blogas išmokėti iš draugijos kasos.
vardo draugijos neturi, bet
vę.
Tėvas. nės. Pas mus laike 3 dienų knygas ir raštus, gal greičiau
6 d. sausio šv. Onos draugi dauguma yra susidėjusių į
stovėjo UV
60 nuivivuj
kareivių >«.
ir 60 ***
ark atrasti klaidą, melagystę, kas ja taip- pat turėjo metinį sa- ftv. Juozapo draugijų, kur
, DVMVrJJV
Iš Suvalkų gub., Griškabu-[ UU) nuostolių pridarė daugy bemoksliams suvisai negali
Padaryti se- joms duotos lygios teisės su
aip varnu..., .„ v.,^.i. , vt’ susirinkimų
džio par., Bliuviškių kaimo į bę\ dobihj> avį£ų mažai beliko ma. Kaip vaikams neduoda
skustuvu arba aštriu'dantys nutarimai: padidinti vyrais.
rašo Marijonai Gustainiutei.
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nn l««ko
nusi  žaisti
bulves „
patys
nuo
lauko nusi
Ekmenupelis.
o to labiaus Šautuvui
pašalpa iki $5.00 į snJūsų
brolis
Pranciškus
kapeiliu,
%
kasė.
arna nuodais, neigi vaistinin- va’H‘! prisidėt prie katalikiš
arba nuodais, neigi vaistininrėje, ligšiol, kaip girdėti te
LONDONAS.
kas (aptiekorius) leidžia modraugijų Federacijos; su
s
bėra gyvas. Bliuviškių kaimo
Iš Suvalkų gub., Marijamp. kiniams taisyti vaistus, iki1 rengti
19 d. gruodžio čia ištiko di
prakalbas; ant
—
nnt. sekan
sekankai-kuriuos gyventojus vokie I>av., Vaidbafil) kaimo Anta
A
<
pirmiaus nepuzum, n,»n.iv ,«x. ,(‘i° susirinkimo nutarta atpi- delė audra su perkūnijomis,
čiai baisiai nuskriaudė. Kelias nas Jenavičius rašo savo bro pirmiaus nepažins, kokie vaistai ir kaip juos taisyti, taip.
įstojantiems naujiems kuri įvarė kai-kuriems dide
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• • - ------ -dienas jų abazai stovėjo pas liams į Saft, Pa.
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tėvai
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pati
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nariams
į draugiją mokesnį, lę baime, ypatingai prietarin
VlTTLE PARIS HERO1ME TELIS THE SOLDtĘRS HER. STORY
mus ir prūsokai viską nuo
...27 d. liepos važiavau į Bažnyčia neleidžia katalikams kftd tokiuo budu pritraukus goms mūsų senelėms, kuries
žmonių išnešiojo. Žmonių ne Ameriką, bet kad jau buvo ap
šiame laike ir šiaip prisigązviską skaityti, kad neužsi- daugiau narių.
Denise Cartier, 12 metų mergaitė džiaugiasi išli kankino ir nežudė, kaip buvo skelbta karė, tai sugrąžino
nuodytų dvasiškai ir ne praMūsų jaunimas išskilęs j dina savo plepėjimais.
tus gyva nuo vokiečių bombos, kuri buvo mesta iš oriai sakoma, ką šėrė - sušėrė ark nuo rubežiaus. ftįmet Suval žūtų amžinai.
Iškur tiek dvi pusi. Katalikiškasis jau- Kaip seniau buvau rašęs, kad
Ii apsako
tų atsitikimą liams, ką patys suėdė ir vis kų gub. haujokų neėmė.
io. Bomba sulaužė jos kojų.
Atnerikoje atsirado bedievių, iuuim gyVui dirba tautiškoje
mokėjo savo pinigais, kurie
Brolis.
rancūzų kareiviams.

IŠ UETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE.
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Dienraštyje “The Chicago
Daily News” 12 sausio suran
dame indomių žinių apie ame
rikonų naudingų organizacijų,
t. v*. ‘Priešsaliūninę Sąjungų’.
(The Anti-Saloon League of
Amerįca). Dr. Henrz John
son’as inkare ją 1893 metais
ir per tuos 22 metus jai pasi
sekė pasiekti tiesiog milžiniš
kų rezultatų. Apskaityta, kad
per paskutiniuosius 7 metus,
ačiū tos Sąjungos pasidarba
vimui, Suvienytose Valstijose
saliūnų skaičius mažėjo kas
dien, vidutiniškai, keturiomis
dešimtimis.
Sąjunga savo propagandos
reikalams surenka kasmet
apie milijoną dolerių. Vieno
je Illinois valstijoje surenka
ma per metus $75.000 —100,000.00. Tą sąjungą remia
daugelis dvasiškių įvairių ti
kybų. Illinojaus valstijoje są
junga išleidžia savaitinį žur
nalą, netrukus gi iš AVashingtono pradėsiąs eiti Sąjungos
leidžiamasai dienraštis. Lai
ke rinkimų Sąjunga kasdien
išleidžia apie 10 tomj įvairių
spauzdinių. Sąjunga nėra po
litiška partija — tečiau nei
viena politikos partija negali
lyginties su ją savo gera or
ganizacija ir gyvu veikimu.
Sąjunga yra nutarusi nešu
si rišti nei su viena politiška
partija, tečiau ji suriša atsto
vus dar labiau, negu kokia po
litikos partija.
Indomus yra sutvarkymas
aukų rinkimo propagandos rei
kalams. Vinenas iš šventadie
nių skiriamas yra rinkimui au
kų.
Dešimtyse
tūkstančių
bažnyčių įvairiij išpažinimų
sakomos yra pritaikintos kal
bos prieš galiūnus. Pabaigoje
klausytojų doma esti atkrei
piama į pasižadėjimų korte
les, kurios esti padėtos kiek
vienam ant jo suolo: prašoma
kiekvieno pažymėti ant korte
lės savo vardą, pavardę, ad
resą ir kiek apsiima kas mė
nuo aukoti sąjungos reika
lams. Kad nebūtų išsikalbinėjimo, kad nėra kuo užrašyti,
ten pat prie kortelės pririštas
yra mažas paišelis. Tos kor
telės yra geriausias dokumen
tas.
Tokiuo būdu
surenkama
apie pusę milijono dolerių
per metus, kita pusė milijono
surenkama iš žmonių vieni
jant juos į tam tikrus kliubus,
kurių nariai apsiima įmokėti
nuo $5.00 iki $10.00 mėnesio
bėgyje. Illinojaus valstijoje
yra narių, kurie moka kasmet
po $500.00. Atsiranda ir di
desnių aukų. Vienas Bostono
biznierius paaukojo sąjungai
$10,000.00 įsteigimui kilnoja
mosios priešalkolinės paro
dos ir tam tikrų kursų.
Atėjus rinkimų laikui, Są
junga išgauna iš kandidato į
atstovus pasižadėjimą kovoti
kongrese prieš sali finus ir da
vusiuos tą pasižadėjimą — re
mia savo agitacija.
Sąjunga išlaiko Suv. Valsti
jose 123 savo biurus su 300 su
viršum stenografų ir raštinin
kų. Ji taip-pat išlaiko 000
važinėjančių agitatorių ir kas
met išleidžia milijonus egzem
pliorių įvairių raštų prieš var
tojimą svaiginamųjų gėrimų.
Sąjungos vadai tikrina, kad
1020 metais Suvienytose val
stijose bus uždarytas paskuti
nis saliūnas.

IŠPAŽINTIS, AR TUŠČIAS
PASIGYRIMAS?
Dr. Aliupas paskelbė laik
raščiuose laišką į “mielus
draugus ir malonius nedrau
gus, gerbiamuosius šalininkus
ir nemalonius veidmainius bei
pavyduolius”. Taip bent ji
sai pats užvardijo savo laiš

ką. Tame laiške jisai sakosi
pasenęs, lietuviams bedirbda
mas; dirbęs iš visų pajėgų ir
iš visos širdies. Nieko rifcapgaudinėjęs, niekam nieko nenunešęs, viską daręs “bona fide”. Skolas visas sugrąži
nęs. Gydęs ligonis, kurie per
23>/j metų jam likę kalti net
$16,000. Tuos pinigus Dr.
Šliupas paaukoja dabar vi
suomenės labui. Dabar jisai
jau žiūrįs, idant jo gydymas
taptų apmokėtas.
Jisai gelbėjęs moksleivius,
beturčius - vargšus. Net savo
čeverykais dalinęsis su jais.
Tūli iš beturčių pavirtę šian
dien turtingais, bet netik sko
lų jam nebesugrąžiuę, bet
šiandieną dar išjuokiu jį. Tai
lietai esąs išleidęs bent $7,000
savo gyvenime.
Indomus Dr. šliupo reika
lai su kun. Burba ir su ex-kunigu Dembskiu. štai ką apie
tai rašo:

Kun. Burba man buvo įtei
kęs apie 500 dol., išsiderėda
mas, kad atidirbsiu tautos la
bui besitriusdamas. Rods. ki
virčams kilus,
kitą giesmę
giedojo. Tečiaus
prieš jam
mirsiant, susitaikėme, tik vie
nos Išlygos išpildyti negalė
jau : rods buvau Plymouthe,
kada jį laidojo, bet ant kapo
nelemta buvo man pamokslas
jam pasakyti: kunigai neprileidė. Tad parašęs esmi pa
mokslą raštu, kurs savo laike
tapo atspausdintas.
Kun. Dembskis
išgyveno
pas manę apie 22 metus. Pri
žiūrėjau ir sergantį ir sveiką.
Iš pradžių teko jo farmon man
įdėti apie 350 dol. Vėliaus jis
pardavė savo farnią už $2,300.
Dar šiek-tiek
pelnė iš savo
raštų. Mirdamas man paliko
10 dolerių ir kiek savo kny
gų, kurias pardavus
bene
ineitii artimais $1,000 dolerių.
Rodos, ir čion aš skriaudos
n’esmi padaręs senukui, kurio
visi artimiausiejie giminės iš
sižadėję buvo, nors giminaičiai
ir šiądien skelbia, kaip mane
kun.
Dembskis
pralobinęs
esąs. Kas aplinkybės gyvenimo
pažįsta ir žino kaip lengvu
yra senuolius slogoti ir galiaus
pašarvuoti, tas apspręs, ar aš
pralobau senelį užlaikydamas,
dar kunigams visaip intriguo
jant nuo senai, kad jį išmetus
po plynu dangumi. Jis vis-gi
nugyveno savo amželį su ma
nimi ir pas mane kaipo drau
gas ir patarėjas.
Dr. Šliupas sakosi pasenęs,
akių šviesa nebetarnaujanti,
kaip seniau ir dėlto perduo
du s “Laisvąją Mintį” į ran
kas p. Zigmo Vitkausko, auk
lėtinio Valparaiso Universite
to. Dr. Šliupas tiki, kad ran
kose šio “kilto žmogaus”
“Laisv. Mintis.” dar augščiau
pakilsianti.
Užbaigia
Dr.
Šliupas šiaip:

“Nesakau,
kad jau nieko
nesakysiu ar nerašysiu. Bet
reikalauju atsilsio. Tikiu, kad
ir nedraugai tokio atsilsio —
po 35 metų darbo — man ne
pavydės”.
Su tikra pagarba visiems.
—

Dr. J. šliupas.

Šitą D-ro šliupo laišką so
cijalistai pavadino Šliupo tes
tamentu, laisvamaniai gi iš
“Vienybės Lietuvninkų” pra
minė jį šliupo išpažintimi.
Pagal mūsų gi nuomonės tai
nei testamentas, nei išpažintis,
o tik tuščias pasigyrimas,
kurs duoda nekokį paliūdiji
mą neprigulmingajai dorai,
kurios apaštalu buvo visą sa
vo amžių Dr. šliupas.
Kaip sau norite: daryti
kam nors gera tuo tikslu, kad
kada nors tai sunaudoti, savo
labui ar garbei — nėra tai
prakilnus dalykas. Tokie žmo
nės jau patys atsiima sau už
mokesnį, gyvi būdami; ai
niams gi nieko nebelieka nei
pasakyti, nei pagirti. Kada
po mirties a. a. vyskupo Cirtauto buvo apskelbtas jo už
rašų knygutės turinys, visi
pasigėrėjo ir net Bažnyčios
priešai pagerbė velionį, kaipo
duosnų ir gailestingą žmogų.
Kas bepagerbs Dr. Šliupą!

Nebebus kam, neB jisai pats
save jau išgyrė. Ne taip mo
kina Kristus. Anot Jo, kai
duodi auką, duok taip, kad ta
vo dešinėji ranka nežinotų, ką
duoda kairėji. Tie gi kurie
duoda dėl žmonių akių, jau
esą atsiėmę savo užmokesnį.
Menkos vertės yra ir ta Dr.
Šliupo auka visuomenės labui
- anų $16,000, kurių, matyt
d-ras Šliupas nebegali atsiim
ti. Šis pasigyrimo laiškas da
vė progą laisvamanių laikraš
čiui “Vien. Liet.” parašyti
pamokymą visai mūsų visuo
menei: ir “inteligentams, ir
kunigams ir socijalistams, ir
miniai”.
Visi esą amžinai
kalti: Šliupo neapvertinę, pa
sirodę nedėkingais. (Suprask,
tik ji viena tinkamai Šliupą
supratusi ir apvertinusi.) Vi
si jie dabar turį pasimislyti.1
Kunigams “Vien. Liet.” štai
kokią mintį užduoda:

ma ir Šliupas ir jo dvasios
dukrelė “Vien. Lietuvninkų”
— vienatiniai i£ tikri tautos
išganytojai.

simas patapo visos šalies kiau
simu ir jog taip daug rado
pritarėjų. Laimėti šį sykį nei
jos pačios nesitikėjo. Tuojau
po to kongreso posėdžio pir
mininkė Tautiškos Moterų bal
savimo Sąjungos — p. D-rė
Shaw taip išsitarė: “Ši diena
sudaro epoką istorijoj dide
lio judėjimo moterų teisių su
lyginimui,
o
taip -pat
epoką didelės pažangos tikros
tautiškos demokratijos.

na ir iš likusių pinigų to paties
S. L R. K. A. REIKALAI. fondo
pasidengtų kiti su mo iš

PROTOKOLAS S. L. B. K. A. gąsčiai. Centro Valdyba tą suma
Centro Vaydybos
susirinkimo nymą užgyrė ir paliko ateinan
įvykusio 11-12 d. sausio 1915 čiam Seimui galutinai išrišti.
Likosi
paskirtas ir užtvir
metų,
Edwardsvillų Pa.
Ant šio Husiriukiiuo pribuvo tintas per Centro Valdyba, iki
( entro \ aldybos
nariai. Susi ateinančiam Seimui, kaipo centrinkimą atidarė prez. K. Kru- rališkas susiv., gydytojas, Dr. J.
siuskas 10 vai. ryto, 11 d. sau Skladauskas iš Baltimore, Md.
užduotis
bus perekzamisio,
perstatydamas
svarstyti Jo
nuoti
aplikacijas
ir ligonių pašiuos reikalus: — registravimą
liūdijimus,
tokius,
kuriuos Cen
čarterio, pirkimą uaraų, užbaigi
matys
reikalingais
mą dalyko su spausdinimu vei tro Sekr.
kaipo
abejotinus.
Už
kiekvieną
kalo “Lietuvių ir Lenkų Uni
tokią
perekzainiuuotą
aplikaci
ja , šelpimo klausimą, Tautos
Tarybą, sulaikytas
bilas, per ją ar sirgimo liūdyjimą su iš
reiškimu per raštą, savo nuomo
žiūrėjimą knygų ir kitus.
Pirmiausiai plačiai, buvo ap nės, gaus atlyginimo po 50 cen

Tečiau mes esame truputį
kitokios apie tai nuomonės.
Mes nurodytume “Vien. Liet.
jos klaidą, kad ji stengiasi
užliuliuoti sąžinę mūsų seno,
bet nelaimingo veikėjo D-ro
Šliupo. Žmogus visą savo am
želį ėjo kreivu keliu (juk dar
pernai metais pati “Vienybė
Liet.” tai jam prikišo); pasi
Debatai (ginčai) atstovų rū
traukdamas nuo scenos — pa
muose yra apvainikavimas vi
rodė savo didelį silpnumą:
sų pastangų, daromų per 50
patsai išrokavo tuos nuopel-:
metų, kad pastačius moterų
nūs, kuriuos gal visai kitoniš
klausimą eilėn svarbiausių ir
kai apvertins ateitis. Geriau-1
didžiausių tautos klausimų, kalbėtas reikalas pirkimo Susiv.
šiai ką galėjo padaryti “Vien.
nuosavių namų, p. K. Krušins
kaipo pačios gyvybės klausi
kas, būdamas vienas iš komisi
Liet.” — tai .nutylėti ir nuo
mą, svarbų ne kokiai vienai jos narių išdavė raportą ir pra
savęs nei žodelio netarti. Tuo
žmonių dalelei, ir ne vienoms nešė smulkmeniškai apie dabar
met ir Šliupo idėjų priešinin
moterims, bet visiems žmo surastus namus Brooklyn’e, ku
kai būtų gal išpildę jo prašy
nėms, kaip vyrams, taip ir rie galėtų būti tinkamais S-mui.
mą — palikti ramybėje senelį,1
moterims. Amerikos moterys Iš jo pranešimo taipogi paaiškė
pasitraukiantį į atilsį. Bet
savo kovoje dėl lygių teisių jo, kad ne visi komisijos pirki
kalbėti jam į akis veidmainin
1'oŲaus turi
pasimjslyti
nevartoja būdų. priimtų Ang niui namų nariai, nori teisingai
musų dvasiškija. Ji su šliupo Į gus pagyrimo žodžius, girti jį lijos sufragiečių. Kova varo dirbti Sus-mo gerovei; sužinota,
ideoinis nesutiko, ir dar net už neginamus dalykus, sprau ma nors ir energiškai ir atkak kad tūlas komisijos narys lankė
jį patį beveik persekiojo. Bet dyti į akis visai mūsų visuo liai, tečiau rimtai, be išsišo si pas tų namų savininką pas
tarp dvasiškijos ir Šliupo ko menei — dovanokite, ponai, kimų, užtat ir vyrų tarpe jos lapčia tikslu pasipelnyti, kas, ži
va ėjo už maž-niekius, būtent tai perdaug. Net ir Šliupui turi daugiau prietelių, negu i noma, kenkia nusiderėjimui. Nu
tarta užtai neatkreipti perdaug
ir vieni ir kitas -ieškojo teisy jūs tuo patarnausite taip,
pav. kad ir Anglijoj.
atydos į tuos namus, o patarti
bės. Skirtas buvo tik
tame, l kaip anas Krylovo pasakos
komisijai,
kad rūpintųsi apieško
kad dvasiškija apie teisybę luokis.
Štai,
pavyzdžiui,
(
kaip
atsilie
ti daugiau namų ir jeigu dau
daug šneka ir iš knygutės
Ramaus atilsio D-rui Šliu pė aname posėdyje kai-kurie guma sus-mo kuopų, sugrjžiis
ambonoje paskaito, bet prak
tiškame gyvenime jos neparo pui mes nuoširdžiai linkime. į vyrai apie moterų teisių suly ankietai, pasirodys pritarę idė
do. O Šliupas norėjo teisybę Bet mes manome, kad tą atil ginimą. Republikonų vadas jai namų pirkimo, tąsyk €enįvykdint praktikoje. Jis vyki si žmogui gali užtikrinti tik ra Mann (iš Chicagos), seniau tro \ aid. pasitarus su komisija
no ir meilę artimo, — tik jau nū sąžinė ir širdis. Nebus rami buvęs didelis priešininkas ly nupirks, jeigu gaus pigiai tinka
ne iš knygutės, bet praktikoje. ' širdis pilna tulžies ir karty gių teisių moterims, dabar mus namus; o jeigu nebus gali
Tik skaitykite jo straipsnelį, bės prie tų žmonių, tarpe ku kongrese štai kaip prabilo: ma nupirkti. atidės tą reikalą
o matysite skirtumą.
Jeigu Į
iki ateinančiam Seimui.
rių gyvena ir darbuojasi. “Niekas negali užginti mote
Paskiau buvo svarstyta reika
mūsų kunigai, kurių yra Ame- i D-rui Šliupui palinkėtume in
rims proto gabumo sunaudoti
lai registravimo Susiv., čarterio.
rikoje dabar apie šimtą, butų
gyti daugiau tikros krikščio tiksliai balsavimo teisę. Aš ti Ant šio posėdžio pribuvo ir su
po tiek inteligentų
sušelpę,
niškos meilės.
kiu, jog atėjo mūsų krašte lai siv., advokatas, vedantis reika
tai šiandien turėtume būrį ap
kas, kada mes be baimės turi lus registravimo p. J.'Lopatto,
sišvietusių žmonių. Bet užuot
Be to D-ro Šliupo ramybę
šito, mūsų kunigai labai pri- gali drumsti ir jo ilgų metų me pasakyti toms, su kuriomis kuris pranešė, darodydamas doartimiausiai esame susirišę kumentališkai. kad Sus. L. R.
daboja savo bankines knygu
darbo vaisiai: aibės sakininper visą gyvenimą: mes pra K. A. čarteris yra jau pilnai už
tes. Ką jie kalba apie Šliupo
kų,
iškrypimas
daugelio mūsų
“bedievystę”, tai yra tik kal
šome jus padėti vesti tautos baigtas įregistruoti Pennsyljvaba. Šliupas tiek yra “bedie inteligentų (dėja — neva va reikalus — su ta viltimi, jog nijos valstijoj; dabar darbuoja
vis”, kiek ir mūsų tūli kuni dų) iš doros ir teisingumo ateityje su jumis mes geresnę masi su įregistravimu; MaryConnecticut’o, ir Illi
gai. Šliupas
norėjo kunigų nuovokos, pakrikimas lietuvių pažangą padarysime, negu land’o,
luomą pakelti iš mamonos pe tautiškojo gyvenimo ir veiki praeityje be jūsų — ir su ti nois — valstijose. Sulyg advo
lėsių, o šitie nenorėjo kelties, mo ir t. p. Jeigu D-ras Šliu kėjimu, jog suteikta atsako kato nuomonės čarteris bus ir
šiose valst. pilnai užbaigtas ligi
ir apskelbė jį bedieviu. Šliupas pas ištikrųjų nemažas žmo
mybė atneš naują atsinešimą Seimui. Taipogi p. Lopatto nu
norėjo juos pritraukti
prie gus, tai jis kuomet nors ras
kad Susi, vienij im,as
žmonių, prie didesnio darbo drąsą išpažinti visuomenei sa į didžiausius klausimus, kurie rodinėjo,
stovi
prieš
mūsų
akis.
Aš
jau

pradėtų
ruoštis
prie registravi
Lietuvai, o mažiau Romai, — vo gyvenimo klaidas. Antai
čiu,
jog
mes
nesuklysime
pa

mo
ir
kitose
valstijose,
kuriose
ir jį apskelbė “pagoniškos Šv. Augustino ‘ ‘ Išpažintis ’ ’
sitikėdami gera moteriška iš yra aštresnės
teisės; anot p.
vieros tvėrėju”. Ilgainiu atsi
iškėlė jį augštai žmonijos aky mone antros pusės žmonijos Lopattos paveizdan kaip Mass.
rado iš abie pusių aštresni žo
valstija. Tos valstijos insurance
džiai, kova ir-tt. Bet vis viena se. Nieko -neprakišo, bet daug — vedime šalies reikalų”.
laimėjo
ir
rusų
didysis
rašy

departmentas bijūnai, reikalau
prie Šliupo ideų turėjo ir ku-1
Įstatymo priešininkai la ja, kad visi seni nariai mokėtų
tojas
Tolstojus,
paskelbęs
sa

nigai ateiti — jau pamylėjo ir
Lietuvą, jau mato, kad reikia vo išpažintį (Moja Ispovied). biausiai rėmėsi tuo, kad tai, Į sulyg metų senumo pagal “Na
Dideli žmonės nesigyrė savo gird, esąs atskirų valstijų rei-j tional Congress Rates” tai yra
ir artimą mylėti.
gerais darbai, bet greičiau kalas, kad kongresas negalįs! pagal dabartinę naujai priimtą
Tik pasigėrėkime:
siaurinti atskirų valstijų tei-j Susiv. tabelę, taip kaip dabar
Tarp Šliupo ir kunigų kova reiškė savo klaidas.
Susiv. tabelę. taip kaip dabar
šių.
ėjusi dėl mažmožių...
moka visi nauji nariai; užtai pa
Taigi ir lietuvių visuomenė
Jiems atsako atstovas Kel tarė raginti visus senus narius
Šliupas — meilės mokyto (bent jos tikinčioji dauguma)
ly iš Pensilvanijos: “Nėra! kelties ant aukštesnių apsaugos
jas...
galėtų laukti iš D-ro Šliupo
jokios
priežasties, kad moterų Į (pomirtinių)
skyrių, o kurie
Šliupas — ne bedievis...
kitokios “išpažinties”, kuri ir
teisių
problema
turi
būti
ri

nemano
kelties,
išaiškinti tiems
Šliupas — kunigų luomo kė jo suvargintą sielą nuramintų
būtiną
reikalą
ir
naudą kaip pa
šama
dalimis
ir
po
šmotelį.
lėjas...
ir atitaisytų, bent iš dalies, jo
Nėra priežasties, delkojtas tiems taip ir organizacijai, pri
Šliupas išmokė kunigus my klaidas. Ar sulauksime kada
klausimas turi būti rišamas imant mokėti be pasipriešinimo
lėti Lietuvą ir artimą...
nors tokios išpažinties — sun
48 atskirose vietose. Jis tu sulygintą mokesnį sulyg metų se
Na, kaip sau norite, gerbia ku įspėti. Iš visa ko spren
ri būti išrištas visiems ir ant numo.
mieji, tiek nesąmonių priberti džiant — reikėtų apie tai drū
Tolians buvo pakeltas klausi
visados čia,
Washingtt>ne.
viename trumpame straipsne čiai abejoti.
mas Lietuvos šelpimo. Atsižvel
Piktadariai, vagys, įvairių rū
lyje, ir tai dar redakcijos įžen
giant į tai, kad Susivienijimas
šių niekšai eina ir paduoda
turi tam tikrą fondą “Tautos
giamajame, gali tik nebent
savo balsą, Amerikos gi mo Centų , kurie eina
visokiems
‘ ‘ Vien. Lietuvninkų ’ ’, kuri
terys turi stovėti nuošaliai”. svarbiems tautos reikalams ir,
ypač pasižymi tuo, kad dažnai MOTERŲ KLAUSIMAS SUV.
Atstovai tų valstijų, kur taip kaip dabar
atsitikus to
nušneka. Bene bus tai vai
VALSTIJŲ KONGRESE.
moterys jau balsuoja lygiai su kiam svarbiam reikalui šelpimo
sius tos pačios laisvamanybės,
12 sausio Washingtone pir vyrais, paliudijo, jog tų val Lietuvos, už kurį svarbesnis ne
kuri “Vienybėje Lietuvninkų’
mą sykį valstijų atstovai svar stijų prityrimas parodė, jog gu gali būti, nutarta paaukoti
rodo sau tokią saugią prie
stė klausimą suteikimo mote risi užmetinėjimai prieš mote iš tų centų 1000 rublių sušelpi
glaudą.
rims balsavimo teisių. Lig rių teisių lygybę neturi rim mui Lietuvos dabartiniame jos
Jei laisvamanybės idea bus [ šiol tas klausimas buvo svar
padėjime.
to pamato.
tinkamai kunijama ji, prigys.
Nuskirta atstovai nuo S. L. R.
stomas tik atskirų valstijų.
Šiaip ar taip ankščiaus ar K. A. j Tautos Tarybą, kuriais
sako tame pačiame straipsny Dabar atstovas Mondell įne
F. Kemėšis ir V.
je “Vien. Liet.” redakcija. šė įstatymo sumanymą, kad vėliaus moterys turės laimėti inėjo: Knn.
Deja, mes matome, kad ji jau moterų teisės rinkimuose būtų savo kovą, nes ta kova yra Lukoševičius.
Nutarta užvesti vienodas kuo
ir prigijo “Vien. Liet.” re sulygintos su vyrų teisėmis teisinga: balsavimas viešuose
pų
narių knygas,
kurios turės
dakcijoje, kuri užžavėta D-ro visose valstijose. Kadangi to reikaluose yra viena iš pamabūt liuosų lapų sistemos. Apda
Šliupo laisvamaniškais idea kio įstatymo priėmimas įneš tingiųjų žmogaus teisių ir
rai sulyg nutarimo
tūrės būt
lais, nebesiskaito nei su logi tų naują pataisymą į. visų Su veltui būtų priešinties suteik dvejopi pagal didumą; patalpini
kos įsakymais, nei su gyveni vienytų Valstijų Konstituci ti tą teisę tam, kurs ją supra mui 150 ir 300 lapų mežesnėms,
mo faktais. Jei kova dėl Lie ją, tai reikalaujama du treč to ir jos stoką skaudžiai pa ir didesnėms, kuopoms. Užvedi
tuvos ateities, dėl tautos tiky daliu balsų. Sumanymui bal juto.
mas sistemos, sužinojimas kainos
bos ir doros — tai mažmožis, savo 174, prieš jį — 204. Tai Suv. Valstijų Kongresas bė kiek tokios knygos atsieis pada
jei Šliupo mokslas, — tai mei gi nagavo jisai nei pusės bal gyje trijų savaičių svarstė du ryti ir jų užsakymas, pavesta at
lės mokslas, jei kunigai savo sų. Iki- dviejų trečdalių gi svarbiausiu klausimu: 22 d. likti Centro Sekretoriui. Kuopos
pinigais neišauklėjo Lietuvai trūko 78 balsų. Indomu bet gruodžio mėginta paliuosuoti norėdamos ingyti tų knygų, tu
didžiūnus dabartinių inteli gi, kad abi pusi: ir šalininkai, šalį nuo svaigalų, dabar 12 rės užsimokėti pačios iš savęs
prie pasiuntimo.
gentų (deja, net ir laisvama ir priešininkai džiaugėsi pas sausio norėta sulyginti mote
Plačiai apkalbėta reikalas sut
nių), jei tėvynės “Motynėlei” kui balsavimo pasekmėmis. rų teises. Ir vienas ir kitas
varkymo Fondo lėšų.
Surasta
ir Amerikos “Motynėlei” ne Moterų teisių priešininkai klausimas buvo iškelti kongre kad būtų daug parankiau ir ge
kunigai sudeda kasmet tūks džiaugėsi, manydami prašali se pirmą sykį. Suklupo vie riau, jei kiekvienas narys mokėtų
tančius, jei ne jie labiausiai nę tuo pavojų iš moterų pa nas ir kitas. Tečiau viena kas mėnuo tam tikrą mokesnį po
remia švietimo draugijas ir sės; moterys gi džiaugėsi pa aišku, jog jie bus keliami pa keletą centų j minėtą fondą, o už
kiekvieną svarbų ir naudingą dariusios savo darbu ir pasi tol, pakol nebus laimėta. Srie- tai gantų dykai susiv. organą,
AIaaa
■***»
vnvSTi knygas, kokios bus išleidžiamos,
sumanymą — tuomet “žino šventimu tai, jog moterų klau

tų.

Paskirti pinigai
Stipendijos
Fondui per paskutinius du Sei
mu, nutarta padėti atskirai ant
nuošimčiu, kaipo atskirą fondą į
Baltimorės Lietuvių
Taupymo
Paskolos Banką, Baltimore, Md.
Nutarta atspausdinti tam tik
ras blankas kuopoms,
praneši
mui Dvasiškam
Vadovui apie
savo narių, atlikimą Velykinės
išpažinties ir išsiuntinėti jas į
kuopas.
“Draugo” bilą už nedamokėtus pinigus, pagal jų reikalavi
mą, už spausdinius praeitų me
tų, kurią kasos globėjai antru
kartu sulaikė, nutarta nemokėti
ir atidėta nusprendimui ateinan
čiam Seimui.

Buvo tirinėta
dalykai 61-os
kuopos Duryea,
Pa. kas link
trukusių pinigų $19.00 už 2-rą
bertainį 1914 m. Surasta, kad
Centro Kasininkas yra priėmęs
tik $109. 36, o pagal surasą ant
dekleracijos turėjo būti $128.36,
tad pasiroko, kad tie pinigai yra
likę kuopoje ($19.00), kuriuos
pagal Centro Valdybos nutari
mą, kuopa turi prisiųsti į Cen
tro iždą ne vėliau 1 d. kovo 1915
m.; jei kuopa atsisakys tai išpil
dyti, pasiliks suspenduota
visa
kuopa iki ateinčiam Seimui.
Kas link 127 kp. nesusiprati
mų, jeigu bus reikalas, nutarta,
kad Cent. sekretorius
leistų
tverti antrą kuopą
Cambridge,
Mass.
Apkalbėjimas sulaikytų
posmertinių.

Nutarta velionio J. Jako, bu
vusio nario 43-os, kuopos, dalį
pomirtinės išmokėti jo dukterų
Onai,
kuri
randasi jau me
tuose, o likusius pinigus $100.0
palikti sus-mo ižde, pakol likusie
ji nepilnamečiai vaikai daaugs
metus.
Pomirtinė a. a. Antano Žylio
buvusio nario 10 kp. paskiau per
sikėlusio prie 15 kp. Csicago, III
kur ir mirė, būdamas už paskn
tinį bert. neužsimokėjusiu,
be
Centro Sekr. pranešė, būk Cen
tro knygos parodo kad jo yra, ke
Ii metai pirmiau, viena kartą per
mokėtą; užtai tas dalykas likos
pavesta Centro Sekretorui, tikra
patirti, kaip jo mokesnis stor
centro' knygose nuo pat pra
džios prisirašymo ir jei pasiro
dys pilnai apmokėta už bertain:
kuriame mirė, išmokėti jo liko
šiai moteriai pomirtinę.
Kitos visos sulaikytos pomirt
nės atidėta iki Seimui.
Kasininkas p. Burba, praneš
būk pasiunt.s 124 kp. į Wilmei
ding, Pa. keletą susiv. ženkleli;,
bet kuopą skudžiasi, kad negs
vusi. Užtai paliepta kasininki
visados siuntinėti ženklelius ar
draustus (ne registruotus tik ir
šiurintus) per “Parcel Post”.
Šių metų Seimą nutarta laikj
ti dienose 1, 2, ir 3 birželio mėn
kuris pagal Seimo buvusio ni
tarimą,
šįmet bus
laikoma
mieste Scranton, Pa.
Buvo peržiūrėtos
per kasė
globėjus Centro Sekretoriaus i
kasininko knygos ir atrasta vū
kas geroj tvarkoj.
Pinigiška
stovis susiv. atrasta sekantis: Pinigų įplaukė pereitais nu
tais, nuo kuopų
$ 22,807.0
Nuošimčių
987.8
Viso
$ 23.894.8t
Išsimokėjo: —

Pomirtinių,
pašalpos, tante
reikalams, išlaidų viso $16,170.8
Pribuvimai perviršijo iš
laidas ant
-7,724.07
Sulyg 1 d. sausio 1915 m. su
siv. pinigų randasi: —
Sudėtų į Bankas ant nuošim
čių (geležinis kapitalas)
$39,637.79
Pas kasininką ant rankų 5,609.f

$ 46,2834
Nutarta J S. Vasiliauskui ni

Sausio (Jan.) 21, 1915.
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N. 4.

mokėti už visus specijališkus dar
bus, atliktus susivienijimui ne
priklausančius prie jo urėdo kai
po sekretoriaus. Paminėtinai: —
sutaisymas istatų pašalpos sky
riaus ir atspausdinimas 15 kopi
jų ant rašomos mašinėlės, kurios
buvo išsiuntinėtos dėl Centro
Valdybos narių; sutaisymas tabelės apsaugos mokesnių ir ki
tų blankų reikaluose
pašalpos
skyriaus; išrašyta ant rašomos
mašinėlės 5 kopijos ištisos Suaiv. konstitucijos ir pridėta pa
taisos pagal nutarimus paskuti
nių dviejų Seimų; išverstų j ang
liškų kalbų įstatai pašalpos sky
riaus ir taip-pat išrašyta ant
rašomos mašinėlės kelios jų kopi
jos prie registravimo čarterio;
sutaisymas pirmo raporto valsti
joms iš viso laiko gyvenimo or
ganizacijos, nuo dienos susiorganizavimo iki sausio 1914 me
tų. Už tų visų darbų
Centro
valdyba pripažino jam užmokėti
ekstra atlyginimų,
be algos,
$60.00.
Susirinkimas užsibaigė ir pas
kutinė sesija užsidarė 12 d. sau
sio 7 valandų vakare.

4) Rašydamas kritikų už
miršk kad knygų parašė Jo
nas, Petras bei Pranas, vien
tiktai įsigilink į jos turinį.
5) Nevartok nešvarių žo
džių ir išsireiškimų, išdėstyk
trumpai savo nuomones ir ne
mėgink sakyti ilgų pamokslų.
6) Nerašyk apie savo įsiti
kinimus, bet pasistengk nuro
dyti rimtai veikalo geras ir
blogas puses.
7) Jausdamas, kad darbas
nelengvai pasiekiamas atidėk
jį kitam sykiui.
8) Parašęs kritikų, perskai
tyk sau vienas ir pataisyk sa
vo klaidas.
9) Pagalvok gerai pakol ra
štas tavo rankose ar jis tin
kamas spaudai.

Susivienijimo Raštininkas,
J. S. Vasiliauskas.

NEW ARK, N. J.

11 d. sausio 36 kuopa S. L
R. K. A. laikė savo bertaininį
susirinkimą, kuriame tarp kuo
pos reikalų buvo pakeltas klausimas ir apie
perkamąjį Susi-

vienijimo namą, apie kurį cen
tro sekretorius pranešė pirma
me “Draugo” numeryje, ydant
kuopos apkalbėtų ir nubalsuo
tų, ar pirkti tą namą ar ne.
Kuopa gerai žinodama, jogei
pirkimui namo yra Seimo iš
rinkta tam tikra komisija, kuyra pavesta: surasti, ap
žiūrėti, ir tt., o tada pranešti
kuopoms apkalbėti ir nubalsuoti,
kas ir būtų labai teisingai, bet
netaip, kaip kad dabar yra pra
nešta vieno centro sekretoriaus.
Todėl 36 kuopa laiko tą cen
tro sekretoriaus pranešimą ne
teisingu ir dėlto netik nebalsa
vo, bet protestuoja, reikalauda
ma : kad kuopų balsavimą su
laikyti, koliai vis^namo pirkl
io komisijos nariai nesusitars
pati komisija
nepagarsysfaneš). Taip-pat kuopa reiluja, kad būtų plačiau apie
namą paaiškintą, kaip tai:
idumas namo, loto ilgis, senas
[ar naujas, ar reikalinga koki
nors pataisimai ir tt. ir tt.
Pirmininkas,
V. Jurkaitis
Prot. raštininkas,
A. Pempė.
- - Wllkes Barre, Pa. 17 kp., nedėlioja
24 sausio, senos bažnyčios bute tuo
jaus po mišią, valdyba priimdinės užmokesnį nuo Susivienijimo narią.

P. S. Delei išvengimo nesusiprati
mą ir visokią negeistiną užsipuldynėjūną ant kuopos valdybos toliau sek
retorius taip-pat ir kiti valdyboe nsatskirium

mokesčią

nepriimdi-

J. Stulgaltis.

ehester, N. J. 103 kp. laikys metiausirinkinią, serodos vakare 20 d.
lio 1915 šv. Jurgio pobainytinėj

sinėj 7 vai. vak.

fariai privalo visi pribūti ir užsirėti mokesnį, ir bus renkama val
dyba, taipgi bus priimami nauji na
riai ir į pašalpos skyrią.
A_ P. Širvinskas Rašt.

Vandergrift, Pa. 133 kuopa laikys
etinį susirinkimą
24 dieną sausio
iv. Gertrūdos bažnytinėj svetainėj
;uoj po sumos 12:3$, užprašome visus
tarius pribūti ir naują atsivesti.
J.

K. Sunkus Rašt.

Svvoyers, Pa. 77 kuopa laikys metilį susirinkimą sausio 24 d. 1915 m.,
vai. po pietą A. Antonavičiaus saije Bradvieko, l’a.
O. K. Antanaitis Rašt.

Baltimore, Md .13 kp. laikys metij susirlnkimf nedėlioję 24 d. sausio
^bažnytinę svetainėje, 4 vai. po pieMalonėsit visi nariai, kurie užsiokėję ir dar nenžsimokėję, pribūti,
is svarstoma daug svarbią reikalą.

Komitetas.

) Perskaityk -atydžiai nuo
•adžios iki galui nemėtydais minčių nei kairėn nei deįėn.
t) Perskaitęs pagalvok apie
inį, knygos dvasių ir giliai
matęs veikalo idėją pri siigk prie darbo.

MIRĖ ŽYMUS LENKŲ
RAŠYTOJAS.
Šveicarijos mieste Genevoj
12 d. sausio šių metų mirė
pulkininkas Zygmontas Milkovskis garsus lenkų rašyto
jas. Jisai pagarsėjo kaipo
Toinasz Teodor Jež, nes tokį
vardų vartojo ant savo vei
kalų. Zygmontas Milkovskis
buvo karštas lenkų patrijotas,
ėmė dalyvumų lenkų sukilime
1863 m. ir už tai rusų valdžios
buvo priverstas pasitraukti iš
tėvynės ir. apsigyveno Švei
carijoj, kur uoliai dirbo plun
ksna ir skleidė lenkų tarpe
liuosybės idėjas.
Z. Milkovskis ypač atkrei
pė ant savęs atydų savo apy
sakomis iš ukrainiečių ir ven
grų gyvenimo.

čiai, tasai mūsų liūdėjimas
nieko mūsų viengenčiams ne
pagelbės, vientik kų mes pa
tys savę naikiname”. Padai
navome keletu tautiškų daine
lių. Žaidėme keletu žaislų,
ypač “Dangų”, kuris visiems
labai patiko. Ant galo padai
navome “Vyčių Hymnų”, ir
apie septintų valandų vakare,
linkėdami vienas kitam lai
mingų Naujų Metų, išsiskir
stėme namo.
Julius Bielskis,
Hartford, Conn.

CAMBRIDGE, MASS.
Vyčių prakalbos.

" Sausio 3 d. Vyčių 18 kuo
pa parengė smagų pasilink
sminimo vakarų su prakalbo
mis. Kalbėjo moksleiviai F.
V. ir F. J. ir ant pabaigos vie
tos klebonas kun. J. Krasnicsergančių pačių — ir tas šį kas. Pirm ir tarpais kalbų
kartų išrodė linksmas ir pil-[ vaikų ir Vyčių choras puikiai
nas vilties, jog jau atėjo ga- dainavo. Deklamacijų taiplas jo vargų, ir šie metai bus pat netrūko.
jam laimingesni. Kiekvienas
Visų-pirma vaikų ir mer
skubinosi namo, vienas kitų gaičių choras be jokio vado
pralenkdami ir sveikindami vo gražiai dainavo Lietuvos
“apiniuir” — “se imtųjų”. himnų “Lietuva Tėvynė mū
Bet manę slėgė kokis tai nu sų”. Tuojau po to 4 mer
liūdimas, ir tie jų pasisveiki gaitės deklamavo “Eina gar
nimai sujudino mano jaus sas nuo rubėžiaus”. Joms už
mus, priminė man Lietuvų... baigus moksleivis F. V. kal
Patankinau žingsnius, kad bėjo apie Vyčių organizacijos
greičiaus pasiekus namus, ti tikslų. Nurodė, kad svarbiau
kėdamasis ten nors kiek nusi siu tikslu šios organizacijos
raminti. Bet veltui; parėjęs yra užlaikyti sveikatų. Ši or
į savo kambarį jaučiausi dar ganizacija, girdi, daugiausiai
daugiaus nuliūdimo apimtas... mano rūpintis įvairiomis žai
Prisiminė man, kuomet Lie smėmis.
Trumpai Apibėgo
tuvoje praleizdavome Naujus visų Vyčių manomų kuomet
Metus, kartu tėvas, motina, nors įvykdinti programų. Kal
broliai, seserys...
Bet šian ba matyt patiko žmonėms, nes
dien...? Šiandien tėvas jau mi visi atydžiai klausės, išskyrus
ręs; brolis karės lauke, gal vaikus, kurie beveik visų laikų
taip-pat jau nebegyvena... O šnekučiavos ir bėgiojo. Vyčių
motina? Seserys? Nežinau... choras taip-pat be jokio vado
Vokiečiai buvo įsigriovę į Ra- vo gražiai dainavo porų dai
seiniij pavietų, taigi gal jos nelių: ‘Kafp-gi gražus gražus
taip-pat nukentėjo nuo vokie žolynų darželis” ir “sveiki
čių rankų,-ir gal taip-pat jau broliai”. Toliaus sekė dekla
nebegyvos... Staigu pertraukė macijos, kuriom buvo sakyta
mano mintis atsilankymas Vyčių kuopos kai-kurių sųnamano mokslainės sandraugų, rių. Abelnai imant visi gana
kurie pakvietė manę eiti su puikiai atliko. Labiausia prijais pietų. Po piet. turėjau juokino vienas vaikinas sn sareikalų nueiti pas K. taigi at- j vo deklamacija ir viena mersisveikinęs su savo draugais, gina persirėdžiusi į vyro dra
nuėjau.
panas. Potam kalbėjo mok

MŪSy JAUNIMAS.
“VYČIŲ’.’ KUOPOMS.
Centro valdyba, pildydama
pereitų metų seimo nutarimų,
išleido tam tikras blankas, t.
v. “nario aplikacija”. Ant
jų bus pažymima kuopos nu
meris ir jos vieta. Toliau ei™ nari° pasižadėjimas pildyti “Vyčių” įstatų, nario var
das, pavardė, amžius, ir pagaliaus jo adresas.
Apačioje gi eina kuopos
valdybos paliudijimas apie na
ri ir vietų parašui pirmininko
ir raštininko.
Gerbiamųjų kuopų valdybos
teiksis pareikalauti tų blankų
iš centro valdybos ir jasias iš
pildžius, grųžinti į centrų.
Be to primemename, kad
daugelis kuopų yra užsivilkę
savo mokesnius į Centrų. Prie
šios progos prašome atsily
ginti su centru netrukus.
Naujos kuopos, kurios ne
užsimoka savo mokesnio į cen
trų, neturi teisės savinties or
ganizacijos vardo.
Centro Valdyba.

Nuo 18-tos gatvės

“Lietuvos Vyčių” VI kuo
pa laikė savo mėnesinį susi
rinkimų 7 d. sausio š. m. Pirmin. išrinktas p. A. Aleksan
dravičius, vice-pirm. B. Abramavičiutė, protokolų rašt.
Pakeliui vėl apėmė manę sleivis F. J. apie dvasinį Vy
— Vincas Puzaras, fin. rašt.
— F. Nutautaitė, iždin. — M. tos pačios mintys apie Lietu- čių organizacijos tikslų. NuFreitikaitė, iždo globėja — P. vų, kad nežinojau nei kur ei- į rodė? kad toji organizacija
Balčianskaitė, maršalkomis — nas. Bet čia pat pertraukė! žada rūpintis ne tik už
sveikatų, lavintis
P. Varakulis ir St. Kybartas, mano mintis garsus ūžimas,, laikyti
kuris davėsi girdėti iš vienosĮ gimnastikose, bet
ir
už
knygiai — Jakavičiutė ir p.
Pabarška, į revizijos komisiją stubos, ir kaip žygis, rodėsi, laikyti sveikų sielų. Vyčiai ne
šalinties
katalikų
pateko L. Simutis, Karolis iš tos stubos, į kurių man rei privalo
kėjo užeiti. Čia tai stojosi tikybos ir mokslo. Trumpai
Tunonis ir Klimavičiūtė.
Atidarius susirinkimų išpil man prieš akis “Amerikos prirodė, kad tikyba neikiek ne
dyta mažas programėlis, bū lietuvio stuba”: stalas apsta sipriešina tikram mokslui.
tent padeklamuota ir pasaky tytas bonkomis, pastalėje pri- Ant galo ragino Vyčius savo
ta prakalbų. Deklamavo jau versta tuščių bonkų; stuba geru doru gyvenimu parodyti
na mergaitė Freitikaitė “Mal prirūkyta; ant stalo kazirės. Vyčių priešams pavyzdį. Poda už tėvynę” puikiai išėjo. Vyrai šlitinėja lyg vištukns zityviškai veikdami nuveiksiKeikia, rėkia, jne kur kas daugiau nekaip
Antrų deklamavo “Girtuok gaudydami.
lio daina”. Reikia pažymėti, blevizgoja — patys nežino negatyviškai, tai yra būdavokad ši maža mergaitė yra ga apie kų. Nors diena buvo ne dami savo pusę ir labiau at
šalta, vienok perėjo per ma- kreipdami domos į kasdieninį
na gabi deklamuotoja.
'
Po jam vėlei
Kalbėjo Vaičiūnas, jis savo no kūnų širpuliai ir jau be gyvenimų.
gražia ir įspūdinga prakalba veik buvau begrįžtus, bet ka buvo deklamacijų, dainų, mo
padarė ant jaunimo didelį dangi turėjau svarbų reikalų, nologų, kuriuos gana puikiai
įspūdį. Ragino jaunimų rašy- pasimatyti su K., tai pasiė atliko Vyčių vietinės kuopos
ties prie “Vyčių” draugijos, męs daugiaus drąsos, paspau sąnariai. Ir ąnt pabaigos tu
lankyti susirinkimus ir dar džiau skambutį ir laukiau žo rėjo žaismes, iš kurių kiekvie
buoties tėvynės naudai. Pa džio “kamin”, bet, vietoje to, nas buvo patenkintas. Trum
tarė jaunimui pavyzdingai už prasivėrė durys ir išgirdau pai sakant vakaras buvo pui
silaikyti ir būti tuo daržinin “meldžiame į vidų”, ir... o kus, linksmas ir naudingas.
Žmonių šiame vakare buvo
ku, kuris pasodinęs berželius, stebuklai! tokia permaina ma
prižiūri juos, laisto ir tvirtai no reginio, ir tartum stabo iš gana daug, taip kad daugeliui
tikis iš jų susilaukti vaisių. Bū tiktas, negalėjau nei žodžio prisiėjo stovėti net per visų
tų pageidaujama dažniau už ištarti. Tarpduryje pasitiko laikų. Prie vietinės kuopos
girsti tokių prakalbų.
Po mano pageidaujamoji ypata, naujų sąnarių prisirašė 40.
prakalbų
buvo
svarstoma apie stalų susėdę vaikinai ir Senų turėjo irgi apie 40, tai
“Vyčių” reikalai.
Vytė. merginos. Ant stalo pridėta dabar Vyčių 18 kuopa turi
apelsinų, riešutų, obolių ir ki apie 80 sąnarių. Beveik visi
tokių vaisių. Pakalbėjus man sąnariai jauni vyrukai ir jau
su reikalinga ypata, norėjau nos mergelės.
KAIP AŠ PRALEIDAU
tuoj prasišalinti, bet kur tau!
v
Ten buvę.
NAUJUS METUS.
jau tapo surasta ir man vieta
Po pamaldų žmonelei sku
prie stalo ir paaiškino, kad tai
binosi namo. Ant kiekvieno
šie visi susirinkusieji tai “Vy
“Liet. Vyčiai” gyvuoja.
veido buvo galima pastebėti čiai ! ’ ’
kokį tai pilnų vilties nusišyp
Jauna “L. Vyčių” kuopa
Pasikalbėjome apie “Vy
sojimu. Net Jonas T., kuris
čių” organizacijų, apie ren ant Town of Lake surado ge
visuomet būdavo nuliūdęs ir
giamąjį teatrų; apie blaivybę. rų dirvų ir kietai prigijo. Skai
užsimąstęs, nes jau daugiaus
Prisiminėme apie dabartinį čius narių vis auga. Po pa
kaip pusę metų kaip yra beLietuvos padėjimų. Vienas iš sekmingo vakaro, atsibuvusio
darbo, turi ketvertų vaikų ir
senesniųjų paaiškino: “vyru- 3 d. sausio, plačiau pradėjo

=asc
išsigarsinti ir platesnė minia
pradėjo interesuoties gyvu
jaunuomenės judėjimus. Svar
biausiu kuopos tikslu šiuo lai
ku — auklėti savo narius pa
žinime visuomenės reikalų ir
jų rišime. Tuo tikslu įvestos
kassavaitinės diskusijos, ku
rioms į temų perenkami svar
besni is politikos ar visuome
nės reikalų klausiniai. Pirmos
diskusijos atsibuvo Ketverge,
14 d. sausio. Ginčytasi, kur
Lietuvai geriau palikti po ka
rei, jeigu jinai negautų savystovybės: ar Vokietijos val
džios ar Rusios. Svarbu, kad
į diskusijas galima intraukti
tokie nariai, kurie visame sa
vo amžyje neturėjo progos ir
nebandė viešai prabilti. Čia
tokie pratinsis prie drąsos ir
viešo reikalų svarstymo. Ateinančiame ketverge bus diskusuojama: “Kur geriau gy
venti, ar ūkėje ar mieste”. Iš
abiejų pusių ginčysis po 3
ypatas. Bus vėl indomu pa
siklausyti.
Naujas Narys.

Dekite Sutaupytus pinigus
į saugių bankų, kuri jums tikrai apsaugos. Jei jums
nepatinka banka, su kuria dabar turi reikalus, da
bar yra geriausia laikas jų pennainytK Jei turi sa
vo pinigus bankoje, apie kurios saugumų abejoji,
viskas kų turi daryti, tai atnešti mums savo taupy
mo knygutę ir mes iširasime pinigus be jokių jums iškaščių.
#
MES MOKAME 3 NUOŠIMTĮ ant padėtų pinigų.

SIŲSK SAVO PINIGUS Į LIETUVĄ PER SENĄ
GERAI ŽINOMĄ

PEOPLES STOCK YARDS
STATE

shtMtf Avė.

BANK

Kilpas 47tos gatv.

Chicago, III.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka
vakaruose nuo Stock Yardų.
^uždrausta pardavinėti svaiga
lus.
Žmonės,
ištroškę, lau
kė
gatvėse
atsakymo
ir
grūdosi
prie
pardavinyčių
durų,
kad
įsigasmuklininko, kad jį išliuosuo- vus ir šiek tiek užgurguliuotų. Išsiliuosavęs, žinoma, tu ti alkolio. Tečiaus išgirdori atgal eiti pas tų patį smuk atsakymų, kad “Nelze”. Se
lininkų padėkavotų už išėmi novės populiariškosios restau
mų iš kalėjimo ir, nors pasi racijos turėjo vilties, kad dekskolinęs pinigų, juos prageria. tinės pardavimas sugrįšiųs,
Po Kalėdų ir Naujų Metų bet dabar lieka be jokios vil
švenčių lietuviai tartum kita ties — svaigalų.
Svaigalų parduoto jai, res
me sviete atsiduria. Rodos,
kaip po karei: vieno vaidas tauracijų savininkai, vynuo
perskeltas, kito keli dantys gių augintojai ir brogasunkiai
išmušti, trečio nosis ar ranka visomis spėkomis stengėsi insužeista ar šonas perdurtas. tikinti miesto valdžių, kad pa
Be skatiko pinigų, dažnai be sistengtų gauti leidimų parda
darbo. Pati ir vaikai ašarose vinėti bent alų ir lengvąjį vy
nų, kuriuos pusėtinai norėjo
ir nelaimėje.
Tai taip Amerikoje mūsų sušelpti mokslo teoristai, ku
lietuviai praleidžia metines riems rodėsi, kad ūmas, stai
šventes. Nors skaudu tų pa gus uždraudimas gali būti pa
vojingas, nors jie patys pri
sakyti, bet taip yra.
Žinoma, aš čia nekalbu apie taria blaivybei, tečiaus manų,
visus lietuvius. Turime mes jog palengva vykinti esą ge
ir pavyzdingų lietuvių, blaivii] riau. Bet nežiūrint į visas
ir dorų žmonių. Bet kiek to tokias intakas ir į tai, kad ne
būta nei vieno pilnojo blaivi
kių yra?
Į šiuos neskaitlingus pasta- ninko iš 100 miesto valdžios
riuosius lietuvius aš ir kreipiu narių, tečiaus svaigalų petici
savo žodį. Gelbėkite savo al ja nerado absoliutės užuojau
koliuje žūstančius brolius! Ki tos.
Uždraudimas
pardavinėji
taip, jie pražfls alkolizmo ban
gose. Jie patys žūs ir intrauks mo svaigalų, toksai kietas,
daug kitų gerų mūsų tautos kad be valdžios leidimo nei
narių paskui save. Alkoliuje dažams nei gyduolėms nega
paskendę tėvai prigamins tiek lima parduoti.
Kun. P. Saurusaitis.
idiotų, plėšikų ir visokių kri
minalų, kad pasijusime beturį
kuojuodžiausį vardų tarp atei
VIEŠAS LAIŠKAS.
vių Amerikoje.
Gelbėkime brolius, skęstan (Šitų laiškų dedame paties ra
šytojo atsakomybe už fakto
čius alkoliuje.
teisingumą.
Red.).
Baltinojus.
Iš “Lietuvos”
BROOKLYN, N. Y.

BLAIVYBĖS DIRVA.
PRABĖGUS ŠVENTĖMS.
Kalėdos ir Nauji Metai yra
gražiomis ir rimtomis šven
tėmis, kurias susipratę žmo
nės ramiai ir iškilmingai apvaikščioja. Kaip mes lietu
viai, tas šventes praleidžia
me?

Mes (žinoma, ne visi) jas
praleidžiame dažniausiai pa
plūdę alkoliuje. Pereikime per
lietuvių kolonijas švenčių me
tu ir rasime jas baisiausioje
išvaizdoje. Reginys praside
da dar prieš šventes.
Net
biauru žiūrėti, kaip lietuviai
gabena į savo stubas bačko
mis alų ir degtinę. Prie svai
ginančių gėrimų jie mėgina
linksmai praleisti Kalėdas.
Pradėję prie bačkos, baigia la
bai dažnai policijos namuose.
Buvau nuėjęs po Kalėdų ant
rytojaus į policijos stotį. Ten
teko man pamatyti skiepų, ku
pinai prikimštų girtų, kruvi
nų, alkolium bjauriai dvokian
čių... lietuvių.
Kadaisia aš
buvau kalbėdamas su tos sto
ties kapitonu išreiškęs, kad
amerikonai
dažniausiai tu
ri blogų opinijų apie atei
vius, nes yra klaidingai iš ko
kių nors šaltinių painformuo
ti. Kapitonas, nors ir tuomet
man atsakė turįs iki valiai
prirodymų savo blogai opini
jai apie ateivius, bet plačiau
nepanorėjo kalbėti. Šį kartų
jisai pats pirmu dalyku užsi
minė apie tai, apie kų mudu
anuo kartu kalbėjova:
“Tamsta anų dienų man ne
norėjai tikėti, kad aš turiu už
RUSIJOS PROHIBICIJA.
tektinai prirodymų savo blo
Laikrašt. “Waterbury Ame
gai opinijai apie ateivius. Eikrican
”, 1 d. sausio, 1915 m.,
šių sklepan”.
Nuėjus mud
viem sklepan, sako: “Čia dau paduoda žinių apie Rusijos
giausia
sukimšta
tamstos prohibicijų. Prohibicijos dėsviengenčių, lietuvių. Juos šion snys atkerta visiems užpuoli
vieton atvežė, kaip gyvulius. mams. Visi atsišaukimai į
Į juos čia žiūroma kaipo į Petrogradą į Maskvą, grųžin
gyvulius.
Kiekvienas jųjų. ti svaigalus, liko be pasekmių.
Petrogradas, sausio 1 dienų
jei nebus gabenamas kalėjiman ilgesniam laikui, turės 1915 m. Pasta rasai atsiliepiužsimokėti nuo $5 iki $?5 ir ' mas praslinkusįjį ketvergų
i priešais Rusijos prohibicijos
iki $50.”.
Nuleidau akis ir negalėjau dėsnį liko be pasekmės, nes
kapitonui daugiau nieko atsa Petrogrado ir Maskvos mies
kyti. Čia buvo virš 100 žmo tų valdžios atmetė peticijų, pn
nių, lietuvių. Jie visi girti. duotųjų, kad leistų pardavinė
Kokiam nors tikrai svarbiam ti alų ir lengvuosius vynus.
ir reikalingam dalykui jie gai Pastarasis įsakymas, uždrau
lis duoti centų. Atpenč ap džiantis pardavinėti svaigina
dovanoja prašytojų tokiais žo muosius gėrimus,tapo išduo
džiais, kurie negreitai išnyks tas su sąlyga, kad miestų val
iš atminties; ilgai jausi tų sa džios turi teisę apeliuoti, kad
vo brolių tautiečių žodžių sun valdžia leistų pradėti parda
kumų. Čia gi policijos stoty vinėti vien alų, su trečiu nuo
je lietuviai išmoka dešimti šimčiu alkolio, ir lengvų vy
mis dolerių, neskaitant to, kas
išmokama visokiems šunadvokačiams ir “perkalb'tojams”.
Kur gi dar smuklininkas, ku
ris °išbonzuoja”.
Pas smuklininkų lietuvis
prageria savo pinigus ir pro
tų. Pakliuvęs policijos stotin, turi šauktis vėl to paties

nų.
Tas uždraudimo
dėsnys
taip netikėtai tapo išduotas,
jog svaigalų pardavėjai ne
gavo progos ir nesuspėjo pa
sipriešinti abstinencijos idė
jai. Tarp 6 ir 8 v. vakare
svaigalų pardavėjai gavo įsa
kymų, kad ant rytojaus visai

Kalėdose po pirmų mišių
kun. Remeika,
Karalienės
Aniolų parapijoje, pasakė la
bai gražų pamokslų: linkėjo
visiems linksmų Kalėdų šven
čių, primindamas Tėvynė*Lietuvos vargus kuone visus
pravirkdė ir meldė Kalėdas
praleisti gražiai — vengti ne
gražių kalbų, negražių pasiel
gimų, na ir negirtuokliauti. O
užbaigdamas linkėjimus pasa
kė: “pasilinksminti reikia,
stiklas išsigerti sveikatai ne
kenkia”.
Vardan kai-kurių
Pilnųjų
i Blaivininkų ir tirinėtojų alkoI lio pasekmių
malonėtumėm,
į kad kun. Remeika darodytų
Blaivininkų organe “Drau
ge”, kad stiklas alaus neken
kia sveikatai.
Jeigu savo nuomonę išreiš
kėte tarp 700 klausytojų, tiki
me, išreikšite ir laikraštyje.
Su tikra pagarba
F. Povilonis.
136 AVallabout str.,
Brooklyn, N. Y.

KATALIKŲ DRAUGIJOS!
IMKITE ORGANU KATA
LIKIŠKI LA1KRAŠTJ!

DRAUGAS

Sausio (Jan.). 21, 1915.

N. 4.

nustoja su malda ir paaiškino susir. ti tam dalykui delei karės prie
kslą. Paskui padavė susirin žasties nevykstant, noriai lau tos, mokyklų, o kas-gi svar- goję, bet jai buvo ir yra ar“Vis-gi bėgyje 23‘A metų
kimui apsvarstyti keletą da kiama jo įsikūnijant ir šv. biauaia, tai kad lietuviams di-Į ti prie širdies Bažnyčios ir
dėlė stoka patrijotizmo ir vie Tautos reikalai. Taip antai
ligoniai mano prižiftromi ir
Ateiviams ir vėl norima pa- lykų, kurie buvo gyvai svar Kazimiero draugija
ištesės
gydomi man
kaltais liko
sunkyt kelionę į Ameriką. stomi. Nutarta įvesti kuopos savo pažadėtą auką. žodžiu nybės. Pagaliaus kun. J. Mi šv. Vincento draugystė nupir
$16.400. Žinoma, tų sumų
Nuostabūs tie Amerikos pa nariams lietuviškas painokas. sakant, apkalbamoji draugija sius-, kaipo Federacijos pir ko šv. Juozapo bažnytėlei varnegalia kitaip kaip paauko
bijotai : juk įsigilinus į praė Į mokytojus pakviestas vieto užima garbingiausią vietą sa- mininkas patarė šv. Vincento
draugijai apvaikščiojant 10
krikštelnyčią ir abelnai ji
ti — visuomenėj
įes labui
ii
”. .
jusius laikus surasime ten ne- nis klebonas. Klebonas apsi- į vo darbais ir veikimu tarpe
testamenmetines sukaktuves savo gy. i visokiuose reikaluose neatsiIš Dr. J. fcliupi
mažai ir Amerikos patrijotų ėmė sudaryti lietuvių
A ' 11
klesą ir Į montrealiečių lietuvių, nes ji- vavimo įstoti į Federaciją.akydavo nuo aukų. Augščiau
to.”
tėvų senelių analfabetų, kurie sjkį į savaitę ją vesti. Vyčiai, į nai aprūpina savo narius neIr užėjo didelių pasiauko geradarius.
Prakalba padarė didelį įspūdį , minėtą apvaikščiojimą galima
ir be rašto mokėjo sau gyve nors kai-kurie yra Amerikoje laimėje, jinai
Pužas.
jimų ir pasišventimų gadynė.
paremia nau- h* inkvėpė klausytojams gerą pavadinti pilnai pavykusiu,
nime naudą ištraukti. Kam gi gimę ir augę, su džiaugsmu dingus tautos
Ne savo pilvui, bet visuome
uzinanimus ir ūpą, bet drauge buvo ir di-j Draugystės pirmininkas Liudrodosi užkirsti kelią. norin- pasiryžę darbuoties lietuvių dar savo tarpe platina apšvie-' džiai
nės labui. Visi tik ir kalba,
pamokinanti. Dainuo- viltas Norkevičia pavedė kun.
tiems surasti geresnę ateitį? apleistoje dirvoje.
tą, pasirūpindama turėti nau jaut
dūsauja, vienas su kitu lenk
chorui
buvo
ren- į M. Kazėnui vesti programą,
Amerika tokiems patrijotams j Vėliau pirmininkas pranešė, dingesnius laikraščius savo
tini uoja visuomenės labui au
karnos aukos sušelpimui nu- kuri susidėjo iš kalbų ir daigalę ingi jus nustos “liuoso i kad susirinkime dalyvauja ke narių pa«ąskaitymui. Dabar
kų gausingumu.
Pasipylė
Karės žinovai paskelbė, jog,
kentėjusių brolių nuo karės, nų.
Kalbėjo kietokas Pius
lėtas moksleivių, kurie žadą pradėdama rengties prie apprisižadėjimai, chimeriškos do karė ištikrųjų prasidėsiantito krašto” vardo.
Surinkta suvirš septyni dole-1 Čėsna ir kun. J. M. Tarpe
šį-tą pakalbėti. Susirinkimas vaikščiojimo Lietuvių Dienos
lerių skaitlinės. Visuomenė, tik gegužio mėnesyje šių me
ivarg. Mileška su savo nors ir
Amerikiečiai
belgams
labai
pradėjo trukšmingai ploti. 1 (Šv. Kazimiero svetain.. Su- raidabar tau laikas pralobti!
tų, vadinasi, laikraščių leidė
I
’
rogramo
vedėjas
kun.
M.
neskaitlingu choru užtraukė
Karščiuojasi
tautininkai, jai gali ramiai miegoti, nes prijaučia ir kas-gi gali nepri- Kalbėjo keturi moksleiviai.! daryti tos dienos iškilmei pro- J. Kazėnas padėkojo kalbėto- gana gražiai keletą lietuviškų
jalisti: nuvargę nuo karės Kalbėjo įspūdingai ir visiems gramą išrinktas komitetas į
nori savo aukomis kitus pra medegos nepritrūks.
jams ir chorui už jų darbą; dainelių. Visuomet buvau karbaisenybių, netekę pastogės, patiko.
!I kurį
inėjo: J. Pundžius
—
lenkti.
,
"
šv. Vincento draugijai-gi pa- štas dainų mylėtojas. Jos užklaidžioja po nuteriotą žemę.
Išėjęs kalbėti vietinis klebo- pirm., V. Opanavičius — ra- dėkojo už surengimą apvaik- gauna jautriausią sielos sty-— Lenktiniuokim, lenktiniuoKorespondencijose
dažnai
Bet pažiūrėkite į lietuvių pa nas, išreiškė savo pasigėrėji-, štin., J. Šnirpunas ir J. Girkim! — ūžia jie, kaip bitės tenka užeiti aprašymų apie
ščiojimo ir taręs nuoširdų gą, verčia užsisvajoti, paskędėjimą : ašarų ir vaitojimų ir mą Vyčių veikimu ir nuo sa- ’ dauskas — finansų raštin., J.
lietuvių garsių “profesorių
.
avilyje.
ačiū aukotojams užbaigė pro- sti kažkokiame ilgesyje... Ant
Amerikoje. Kokiuo c,a uztek‘,nal>. dar ‘^erukrfa ves ineša, kad reikalinga esą Leskevičia — Vice-pirm. ir du
veikimą
— Taip, lenktiniuokim, —
gramą. Ant galo - gi choras savo meliodijos sparnų daina
karės dūmai, karės lauke lie išdirbti kalbėtojų, tuo tikslu nariai: A. Baltūsis ir kun. J.
karščiuojasi ūsiukus bepešio- būdu tie profesoriai čia atsi
visiems sustojus užtraukė lie- neša žmogų į neregimą pasautuvių gal ne viena tūkstantis jis pataria įvesti paeilinį kal Vyšniauskas.
rado
ir
koki
institucija
juos
damas tautininkėlis — Aš au
tuvos hymną: “Lietuva Tėvy- lį. kažkur toli, toli... Be dainų
i žuvo, tie patys vaizdai, tik ne bėjimą, kad kiekvienas narys
iškepė,
turbūt
žino
tik
kores

Pasibaigus
draugijos
reika

nė mūsų”.
sunku būtų patenkinti publiką
koju pusę savo turto!
žinomam amerikiečiams kraš bandytų pratinties kalbėti.
lams prieita prie parapijos
Nustebo visi, nerimastis pondentai. Ligšiol nieko ne
Pagaliaus
tapo
pradėtas
banors ir rimčiausiomis prakal
te atsitikę...
Pirmsėdis
tuojau
pradėjo
per

buvo
girdėti
apie
“
profesolireikalų
svarstymo.
Kun.
Vy

ima tokias baisenybes girdint.
bus su užkandžiais ir gėri-; borais bei vaidinimais. Tik gai
statinėti narius ir nares. Vy- šniauskas, linkėdamas para mai s, bet jau be svaiginamųjų la, kad Donoros jaunimas ne— Brolau, nešiką ršč i nok! pilogijos” mokyklą.
Amerikos
laikraštija P° čių prakalbos,
tikriausioje pijos nariams viso labo'') už at
— ramina degantį tautininką.
gėrimų. Vis gi pavyzdinga! mėgsta dainų, praleidžia liuoNaujų Metų taip pradėjo va prasmėje, eina. Vienas kalba
Sufragistės pralaimėjo mū
jautimą reikalingumo nuosa- Ant baliaus tapo surinkta su- są laiką kliube prie alučio ir
— Pusę turto!... Brolau, juk
lyties, kad kur kas dažniau trumpai, kitas ilgokai, kai-kušį Washingtone ir tuojaus ke
vios bažnyčios, išskaitė para viršum 138 dolerių, iš kurių tūzo, arba nuolatos nešiodatai tau bankrutas!
užeini naujų perlų, žemčiūgų, ris visai iškalbingai.
pijos narius pilnai užsimokė viena pusė eis patasymui šv. mos “Šakę” su “Keleiviu”,
sušuko: “bra
— Vyrai, nusiraminkite! — letas vyrukų
o ypač tų “nesveikų protų”.
Tokioje
daugybėje
prakalbų
girdžiama, „ ',
jusius už 1915 metus. Pas- Juozapo bažnyčios, kita - gi taip sužiaurėja, taip atbukina
Dabar
kraipo ūsiukus pusės turto au vo’’.
°
Kad tik
mogus skirtingos pasakyta labai daug indomano pakui išdavė atskaitą iš kurios pusė į “-Tautos Fondą”. jaasmus, kad nebeatjaučia
kėtojas. — Aš žinau ką da jog chicagietės
! nuomonės, tai jis ir pamišėlis. maus. Išreikšta daug pasirįmūšio
lau
paaiškėjo geras parapijos sto- Apart to dar reikia pažymėti, dainų gražumo ir pagaliaus
siusti
ant
rau.
| Nors sykį amerikiečiai atvės- žimų ir paraginimų darbuo
vis
ko
naujus,
rezervus,
ir
jau
""
"" baigiama išmokėti kad laike prakalbų buvo pilna tokie anarchijos dvasia užsi— Rinkim jį savo galva!
! tų.
ties
Vyčių
ir
visuomenės
la

žada
atsiimti
pozicijas.
skoloj
už žemę. Toliau pa- salė žmonių, net ir iš aplinki- krėtę jaunikaičiai, yra visaiJis žino ką darąs! — šoka iš
bui.
Lai
gyvuoja
Vyčiai
ir
kelta klausimas delei parapi nių miestelių atvykusių ir vi-' nepageidaujami parapijos cho
džiaugsmo
tautininkai. — Teks tada visokiems “neprie
Amerikos lietuvių nesusi tegu pildosi jų prakilnūs no
jos komiteto, kuris yra nepil si pavyzdingai užsilaikė.
re. Donoroje mažai tėra jau
Toks
pasišventimas! I’usę teliams”.
pratimai rado sau obalsį tarp rai.
nas. Buvo darinkti reikalin
Prutenis. nimo ir tas pats su labai ma
turto!
Anglijos ir Lietuvos lietuvių.
Bostono
šventakuprių
par
XT
.
,
■
.
■
.
gi
naria
r
dabartinis
komite

ža išmintimi varo destrukci
Ir aprinko jį savo galva. tiia iSleido tikrai stebuklingą \'SUr taS -r Utsinga. sakoma:
SO. BOSTON, MASS.
tas rūpinsis geru vedimu visų
jos darbą, taigi p. Mileškai
Bet pusės turto aukotojas iš
PITTSBURGH, PA.
“kaip danguje, taip ir ant že
ties žinojo ką darąs: jo visas knygelę. Žodžių be antgalvio mės, *kaip ant žemės, taip ir
Oras atšilo ir visur šlapia. reikalų:
išdavinės atskaitą
Sausio 3 d. 1915 m. šv. Vin sunku yra^suorganizuoti skai
Darbai po Naujų Mėtoj vis kas trįs mėnesiai nuo mažiau
tlingą .chorą. Yra Donoroje
turtas buvo vien skolių mai ir su šviesa nesuieškosi, visgi danguje.
cento teatrališka kuopelė pa
ta
knygutė
ir
be
žodžių
labai
prasti. Siuvėjai dirba pusę sių ligi didžiausių įplaukų ir
gana daug ir gerų išmintingų
šas !
rapijos svetainėje statė ant
B.
naudinga
tiems,
kurie
mėgsta
laiko.
išplaukų
parapijos
reikalams.
šeimynų, kurios su savo klebo
Nenori apsileisti savo auko
scenos dvi koniediji: “Vienas
per daug plepėti.
Mūsų, šv. Petro, bažnytinis Prie progos parapijos komite iš mūsų turi apsivesti” ir nu kun. M. Kazėnu bando kiek
mis ir mūsų biznieriai.
choras žymiai užaugo narių tas inešė klausimą, jogei šel “Piršlybos”. Važiuodamas į galėdami pakelti Donoros lie
— Skiriu visą pelną iš savo
Ir
naujas
krypsnis
Ameri

skaičiumi.
Mat, gyvenant pimui pavargėlių reikalinga Esplen iškalno žinojau, kad tuvių vardą, intraukti donobiznio tautos labui, — nutaria
Adv. A. A. Šlakis
kos
literatūroje
!
ŠventakupBostone kompoz. p. M. Pet sutverti komitetas, kas tuojau rasiu publikos pilnutę svetai- riečius į viešą gyvenimą. Rei
biznierius.
Ploja, pliauška delnai prita- ’iai kalba be žodžhb ° čia dar
Aukų rinkė' \ nę ir kad išvysiu senus sce kia pripažinti, kad tai iš da
Norėdami
gauti teisišką pa rauskui “Gabijos” draugija ir sutvarkyta.
žada
išeiti
naujas
laikraštis
be
tarimą,, malonėkite aiškiai ir pil nusisamdydavo jį už mokyto jas J. Smilingis, prižiūrėtojai nos veteranus, Kostantą Sa lies jiems pavyko. Tautos
nančiųjų. O tuo tarpu biznie
rius mintimi skaitliuoja kiek žodžių. Amerikiečiai, matyti, nai, iki mažiausios smulkmenos, ją, gi apleidus Petrauskui Bo aukų — V. Opanavičius, A. bonį ir Kostantą Vaišnorą. Fondas, kaip ir kiti vieši mū
nori auksinės tylos gadynę parašyti reikalą, ir ką norite ži stoną, vietinis vargonininkas Baltūsis, aukų paskirstyto
sų Tautos reikalai donoriš;
jo biznis atneš deficito.
Neapsirikau.
Nežiūrint be
Amerikoje
inkurti.
Nežinia
kiams
yra fi?§vetimi tt jų re>
noti,
ir
šiiio
jas
—
kun.
J.
Vyšniauskas.
pasiųskite
laišką,
pakvietė gabiecius prisidėti
Ką daro pavienės ypatos,
darbės žmonės noriai lankosi
tik
kaip
pasiseks!
antrašu
:
tą pat daro ir mūsų draugi
prie bažnytinio choro, ką dau Labai reikalinga pavargėlius Esplen ’e ant vakarų ir nekan miami. Veltu griežia danti
šelpti ir būtoj gražu, kad kiek triai jų laukia. Matyt, kad mis keletas neva tautiečių ii
jos. Viena garbingų Chica
guma ir išklausė.
Advokatas A. A. Šlakis.
susipratėlių, veltui bando pa-1
“Tarka” miršta, miršta “Draugo” Teisią skyrius, 1800
gos draugijų nutaria sureng
Ant pastarojo “Gabijos” vienas daugiaus ar mažiaus vakarų rengėjai Esplen’e bei
sėti nesątaikos sėklą vietinių J
ir
niekaip
negali
numirti.
Ir
W; 46th st., Chicago, Illinois.
ti vakarą viešo knygyno nau
susirinkimo liko nutarta pa pasiturįs ištiestų ranką ir šel W. Pittsburgh’e dar neįvarė
lietuvių tarpe, katalikų sąmo
dai. Auka visuomenei ir kas kns po plynių, jai neduoda
samdyti kambarį, tinkamą už ptų kuo gali: pinigais, dra ligšiol publikai žiovulio, nors
akučių
užmerkti.
Greičiausia
to nepagirsi Vakaras atsibu
KARĖ sustabdė pasažirį. dėjimui konservatorijos, ku panomis, produktais ar kuo šv. Vincento teatrališkas bū nė stiprėja ir jie baigia paim
kitu. Viską priiminės p. J. relis veikia jau daug meti) ti savo rankosna vietinio gy
Waterbury, Conn.
Gruodžio rią vestų p. M. Petrauskas.
vo triukšmingas, visi džiau čia bus kalti “draugai”, nes
venimo vadeles ir ketina nebegiasi gerą darbą atliekant. užgirdę paskalą ir nevisai 18, 1914 m. (Į teisiu patarimo
Sykį įvarius publikai žiovulį,
17 d. sausio čia pažadėtas Smilingis, 1641 Ontario st.
siduoti vedžioti savęs už no
A. B—s.
Jau po vakarui ir kuopa su “spravedlivą” sukelia tokį skyrių). Siunčiau laivakortę į koncertas, kurį laikys p. M.
išlaikius svetainėje 3-4 valan
sies jokiems ponaičiams, ku
teikia knygynui nemažą auką liarmą, kad ir negyvas iš gra Lietuvą per Hamburgo Ameri Petrauskas.
das ir nieko neparodžius, paskos
liniją,
liepos
mėnesyje,
1914
rie semia savo mokslą iš “Ša.
bo
prisikeltų,
apie
ligonius
gi
— 6 doleriij deficitą.
Pipiras.
DONORA, PA.
kui nei su piragu, kaip sakom.
Bet
po
savaitės
laiko
prasi

kės” ir kitų šlamštų... Bravo
Ir kas tik neteikia tautai, nėra ko kalbėti.
Čionai'1 vietinė šv. Vincen- ma, nepriprašysi publikos. Tedėjus karei nustojo vaikščioję
Donoros katalikai, jūsų dau
visuomenei*- -auką, netrokšta
VVESTFIELD, MASS
to draugija apvaikščiodama ! čiau nėra baimės, kad kas paVokietijos
laivai, ir mano “paguma, jūs jau nebemaži vai
“Laisvė” jokiuo būdu ne
jai labo! Nuskuręs inteligen
Mūsų miestelyje darbai ne 10 metines sukaktuves savo!našaus atsitiktų Esplen’e, iki
sažiras” negavo laivakortės. O
kai,
kad jumis vadovautų tie,
tas,
begerdamas drumstiną gali su beždžionėmis apsidirb dabar agentas, per kurį aš išpir blogi, tok ieškantiems sunku gyvavimo parengė prakalbas į vas4 dalyką ves kun. J. Vai
kurie jūsų tikėjimo nekenčia
“šampaną”, kelia kiek jo il ti. Tik, žiūrėk, įveda kas lai kau minėtą
laivakortę, nenori gauti.
su balium ir šokiais. Prakal-, šuoras, iki abu Kostantu bus
ir jį niekina. Susipraskite.
ga ranka daleidžia stiklelį su kraštyje naują skyrių — tuoj sugrąžinti pinigą, aiškindamas,
Šv. Kazimiero draugystė bos atsibuvo 2 ,dieną sausio įard scenos ir iki skaitlingas Parapijos reikalai eina gei
“šampanu” ir šaukia: “Už beždžionės, važiuoja kas į ki kad reikia laukti kol pasibaigs . puikiai gyvuoja: narių jau šiųjų metų. Prakalbas atida- | puikiai išlavintas Sabonio cho
Tiesa,, bedarbei viešpats
mūsų veikėjus, visuomenę, tą miestelį pas prietelius — karė.
turi apie 200, turi taip-pat rė šv. Vincento draugijos pir ras linksmins publiką skam jant sunku yra grumtis su
Taigi norėčiau sužinoti nuo puikia nuosavę svetainę. Vie
tautą!
Ura!” Iš stiklelio beždžionės ir tt. Na o kaipgi
mininkas, kuris trumpai paai biomis lietuviškomis dainelė- rapijos skolomis, sunku yi
Tamstos,
ar galima
dabar atsu
tais
“
draugais
”
,
kurie
iš
skystimėlis persikrausto į in
nas dalykas labai nepageidau- škinęs apie 10 metines sukak-'mis- Tik visa nelaimė, kad sumegzti galus su galais, tl
teligentišką pilvą, ir vis tau visos “Laisve” mėgdžioja: ar ieškoti tuos pinigus nuo jo ar amas — mūsų miestelio lie tuves gyvavimo draugijos už mūsų dramatiškų veikalų
~ nenusimenama, bet nj
iau
jie bezdž... o gal oęang-utan- ne, ir ar greitai?
tos labui!
apvaikščiojimo vedėją pakvie-j pertuaras yra labai netoytm-'
ėl.
žinama ir
J
Adelija Maurutienė. tuvių tarpe įsišaknijęs dide
Neiškenčiau ir aš kitų su di o’n i ?
tė
šv.
Juozapo
lietuvių
para£
as
,
nėra
is
ko
pasirinkti
veilis girtuokliavimas, o mažas
soma.
L. J.
delėmis galvomis, o mažu pro
rūpinimasis tautos reikalais pijos kleboną kun. M. J. Ka-|kalų vaidinimui. Scenos myATSAKYMAS.
“Noriu gauti merginą, kuri
tu veikėjų nepasekęs: nuta
Tamsta galite
pareikalauti, O laikas ir mūsų užkampiui zėną, kuris prakalbėjęs tuo-j stojai turi vaišinti publiką
BALTIMORE, MD.
riau paaukoti ką nors visuo apsivedus apsiimtų išleisti į
į netikusiomis beprasmėmis kokad jisai tuos pinigus sugrąžin sekti augščiau pakilusius savo jaus pradėjo programą.
Šv.
Jono parapijoje lietuvių
menės labui. Vyruti tu ma mokslą; besimokydamas išbai tų; bef“agentas turės tiesą sau brolius.
Pr,'.gramas tarėjo prasidėt.
kad ir
ėjo pri
pašalpinės draugijos susidėję
no, koks aš geradarys ir ko giau pinigus; noriu mokslą už pasilikti nuošimti tų pinigų už
I____ _____________________ :
pacids “Piršly!
šlybos”. EstetišVelioniškis.
sudarė draugystę vardu šv.
dainomis,
bet
kadangi
dar
Šit koks paieš savo darbą. Jeigu agentas ne
kią didelę sumą Įstengiu pa baigti...”
elioro trūko dainininkių, tasai
®^.0TJ*°..ve^u^ iškoši toj ko-(Vincento ir Povilo, kurios rūaukoti! Netikite? Tik pak kojimas tilpsta viename iš norės greitai
Jums
atiduoti
MONTREAL, CANADA.
punktas atidėtas ant vėliaus, ime
'Į1 F1”® ^ia. ,yai
' pesniu bus globoti ir šelpti pa
laikraščių ir žmogus, jį per- šiuos pinigus, tai Tamsta paš
lausykite.
10 d. sausio atsibuvo meti Pagaliaus už kalbėtoją tapo'm|l lr..r,eb” 1d’? lTargėlius
Yiišminėta drau
Visų-pirma aukoju visuome!skaitęs, pamanai: ar tas naba- nekėk apie tai su geru vietiniu
nis šv. Kazimiero draugijos pakviestas p. P. K. Cėsna, Pra™'’i >Ss.re.šk.mp, kurie gystė rinks aukas ir kitokius
nės labui visus pamestus pi- gas moksleivis nustojo doros advokatu, o jisai galės juos iš
susirinkimas. Narių apsilan kuris kalbėjo apie lietuvių ki-' raižyte raižo klausytojo ausį. reikalingus daiktus. Panaši
mgus ir daiktus. Ir ne tik ir proto besimokindamas, ar ieškoti iš to agento per teismą. kė skaitlingai, mat, kiekvie
Menkiausio veikalo uždaviniu
dr-jn jau senai buvo pageidau
limą iš tautinio miego ir pa- j
A. S.
tai: aukoju dar tas visas ge koks negudrus juokdaris ma
nam rūpėjo užgirsti, kaip galiaus apie sušelpimą nuken- • bei tikslu turėti), būti žmonių jama, nes mūsų pavargę ir
rybes, kurias teks ateityje no šiuo paieškojimu prajuo
draugija gyvavo šiuose bedar tėjusių brolių nuo karės. Po jausmų švelninimas, suteiki-/ pasenę seneliai neturi kur gal
kinti
skaitytojus.
Kaip
ten
prarasti. Gal; sakysite, tai
bės laikuose ir ką yra pelniu prakalbai tapo pakviestas šv. mas estetiško pasigėrėjimo, vos priglausti, o prisiglaudę
(Pradžia ant 3 pusi.)
nebūtų, liet kad tuo skelbimu
maža auka?
si per pereitąjį metą. Paaiš Juozapo lietuvių parapijos sveiko ,juoko, kuris tečiau ne• (prie svetimtaučių netikusiai
rašytojo
galvoje
“
tafabumTaip-pat aukoju visą ant
riebiais v. - •
.....
lietuviai rūpinasi prie savo kėjo, kad viso pelno draugija choras, kuris nors nedidelis turėtų būti žadinamas
.
užbaigia savo amžį, dažnai neniekų praleistą laiką. O kaip bija”, niekas neužgins.
bažnytėlės į Stasyti iškabą, ttai yra gavusi $12.00.
Priežas ir dar jaunas, bet ačiū darb išsitarimais, užgaunančiais pa aprflpinę dvasios reikalų. Da
žinote, laikas — pinigai. Au
nesenai mūsų bažnyčia ir pa tis silpno finansinio pelno ta-, štumui p. F. Mileškos ir dai dorumo jausmą.
bar tik reikalinga visuomenės
Vargiai pasiseks kovoti su sipuošė puikia iškaba, kuri me, kad turėta ithug ligonių
koju ištisas ant niekų pralei
L. Jonas paramos, o mūsų pavargėliai
nininkių prielankumui puikiai
stas valandas beskaitant soci Paliūnais, jeigu mūsų laikraš kiekvienam praeinančiam pa pašalpų ir posmertinių ir ki
padainavo ‘ ‘ Tekėjo saulelė ’ ’
bus tinkamai aprūpinami.
jalistų laikraščius ir jų rašt- tija neapsivalys nuo saliūni- sako, kad čia stovi Lietuvių tokių išmokesnių, — kaip tai:
DONORA, P Ai
Į komisiją pateko šie: kun.
ir “Kada noriu — verkiu”,
palaikius. Aukoju laiką, pra ninko skelbimų. Labai jau kei Rymo-Katalikų bažnyčia.
Sausio
2
d.
1915
m.
šv.
Vin

10 metinių spaudos sukaktu tiesiog
liarmonijinė
lie
J. Lietuvninkas — dvas. va|
leistą skaitant laisvamanių stai atrodo, kad ir šioks atsi
Kalnavertis.
vių apvaikščiojimo iškilmei tuviškų dainų melodija suža cento draugystė apvaikščiojo dovu, J. Grebliauskas — per.
nesąmones, klausant jų zaunų, tikimas: skaitai laikraštyje
surengti, į “Tautos Fondą” dino nevienam lietuviui malo 10 metines savo susitvėrimo J. Vebara — rašt., M. Bučnis
taip pat beskaitant negudrių karštą straipsnelį prieš gir
BROCKTON, MASS.
Apvaikščiojimo — kasininku.
karės nukentėjusiems šelpti nius jausmus. Antru kalbėto sukaktuves.
tuokliavimą, džiaugies geras
tautininkų išvedžiojimų.
30 d. gruodžio vietinė “L. paaukota $25.00. Iš viršmi- ju buvo J. M. kun. J. Misius. pelnas buvo skiriamas Tau
Grebliauskas.
Nors dar nepasitaikė, kad idėjas ir norus sutikęs, bet už Vyčių” kuopa turėjo nepap
nėtų draugijos žygių matyti, Gerbiamas kalbėtojas juokau tos Fondui ir šv. Juozapo pa
kas nors man kų nusuktų arėtai kaip skaudu pasidaro, ka- rastą susirinkimą. Nariai pri
kad draugijos veikimas buvo damas pradėjo savo prakal rapijai — pusiau. Šv. Vin
WESTVILLE, ILL
pavogtų, bet jei ateityje tas da ant paskutinio puslapio buvo beveik visi.
cento
draugystė
yra
labai
ge

Sausio
7 d. apie Sestą vnlar
gražus ir naudingas. Beje, bą. Rimtai išaiškino keliatą
atsitiktų — aukoju ir tai vi patėmiji “skanų alų ir garKuopos pirmsėdis, K. Čer buvo pažadėta sušelpti ir Kai Šios dienos klausimų, kaip tai, rai vedama, ji nepasitenkina vakare seserys Nazaritietės užl
idžią arielkėlę”.
Straipsnis bulenas, susirinkimą atidarė
suomenės labui.
riūkščių užmanymas, tečiaus kad lietuviams trūksta apšvie- vientik savo narių šelpimu 4i- ko mokslainėjc ugnį, kurią h
PASIAUKOJIMAI.

Galėčiau ir dar daug ką pa
aukoti, bet, manau, užteks ir
tų aukų, kad patekus j labda
rių skaitlių. Tikiu, kad vi
suomenė neraudonuos už tokį
labdarį, jei neraudonuoja už
Šliupo jai teikiamas dovanas,
neraudonuoju už pusės turto
aukotojus ir kitus panašius

tik ką perskaitytas
pusę vertės.

ŠIS TAS.

TEISIŲ SKYRIUS.

- j

DRAUGAS

X. 4.

m i uga i užgesino.
Sausio 10, laike sumos taipo
gi seseris užtiko ugnį po trepais.
Bet nei seseris, uei subėgę žmo
nės ugnies, užgesinti neįveikė,
ir visa mokslaiuė, iš dviejų gy
venimų supleškėjo. Gaila, kad
tarp \Vest vilios
lietuvių tame
laike girdėjos visoki pasišaipy
mai iš tos nelaimės.

vaidino “Nastutę”. Veikale
labai netunUiai nukopi juokas
mūsų liaudies gyvenimas, už
tai labai gyvas ir smagus.
Prie veikalo buvo suakompanuotos dainos, kurias parinko
muzikas p. A. Pocius. Vaidi
nimas išėjo labai vykusiai,
nes visi artistai į pasirinku
sias roles indėjo reikalingas
ypatybes. Panašių vaidinimų
LIŪDNA NAUJIENA.
būtų smagu kuodažnįausiai
Šiuomi pranešu
savo drau matyti.
G.

gams ir pažįstamiems, kad ma
no brolis Juozas Naujokaitis iš
“ Šv. Cecilijos" choro
tikus karei tapo vokiečių suba
vakaras.
dytas mirtinai Mažojoj Lietu
17 d. sausio 6v. Cecilijos
voj. Velionis buvo prasišalinęs
choro
draugija surengė vakanuo kariuomenės, kaipo rusų pa
ir apie kelis metus! rų su vaidinimu ir dainomis.
valdinis,
dirbo pas vokiečius
Mažojoj,! Vaidino “Katriutės Gilda
Lietuvoj. Buvo dar jaunas, apie rai”. Sprendžiant bešališkai^
trisdešimtis
metų. Aš Jonas galima sakyti, kad vaidintojai
Naujokaitis, tame pasilieku di kone visi roles atliko kO tobu
deliame nuliūdime, netekęs savo liausiai, o kai-kurie net artis
vienatisio brolio.
tiškų gabumų iškišo. Jeigu
Jonas Naujokaitis.

Londonas, 26—12—14.
WILKES BARRE, PA.

27 d. gruodžio, vietinis Tau
tos Fondo komitetas buvo pa
rengęs vakarėli su prakalbomis,
dainomis, monologais,
eilėmis
ir Raulo 6u Kaziu pasišnekėji
mais. Publikos buvo į 300 ypa
tų. Kalbėjo kongresmanas p. P.
Keisi ir kiti anglų kalboje, o
kun. Kuras,
iš Seranton, Pa.,
lietuviškai. Laike jo kalbos bu
vo renkamos aukos nukentėjusiems nuo karės. “Soeijalistai”
bandė kliudyti kun. Kurui kal
bą, tečiaus nesisekė, tada nubė
gę atsinešė dektinės ir pradėjo
gerdami cigarus rūkyti. Bet, jų
nelaimei, kada išėjo ant scenos
pasišnekėti Kazys su Raulų “socijalistai” susigėdę savo tipo,
prasišalino laukan.
S. Striaukas.

6HICA60JE.

žiūrėtojų atydos būtų neatreipę tokie netobulumai, kaip
atidengimas kartinos, kada
nereikalingi žmonės ten už
ėję tebevaikščioja, o pakėus skuba
nubėgti ir tuomi
prijuokina visai ne vietoje pu
blikų, tai vaidinimas būtų išė
jęs su giliu įspūdžu. Mat
veikale iudėtas tikras lietuvių
gyvenimo paveikslas ir tų pa
veikslų taip arti prikišo prie
akių, kad jeigu ne augščiau
minėtos spragos tai atydus
žiūrėtojas būtų ant ilgo įsidė
jęs atmintin tų paveikslų. Pa
gadino taip-pat įspūdį stiprus
;enoras išlėkęs iš užpakalio į
erdvų publikos salę; ten vie
nas jaunikaitis, gavęs prie
‘baro” linksmų ūpų, tur būt,
ir kitus norėjo pralinksminti,
ai ir užtraukė. Iš to aišku,
<aip yra pavojinga inešti daię tarp saliūnų, kur besilaistydami nikolio nuodai, dažnai
aptaško ir dailę. Šiaip jau vacaras smagus ir gyvas.

Vincas Pabilionas
Smulkesnių aukų

9

$2.00 nt, J. Vasiliauskas, J. Kantrimavi$6.35 čius, J. Radzevičiui, J. Gurinakaa,
$8.35 V. Marijauskas, J. Kilminskas, A.
svetainėj Dambrauskas, K. Brazauskas,
O.
Malinauskaitė, J. Vilkaitis, J. Stan
$5.00 kevičius, J. Kučinską*, K. Stačiokal$3.00 tė.

labo
Lietuvių Dienoje parap.
(49 Congress avė,,)
Balt. Digrie
K. Pranulis
(Vardus aukavusių paskiau 50 c.
Po $2.00 P. Suopis, A. Maurutis,
J. Antanavičius, J. Miliauskas, E. negarainame).
Viso labo su smulkiomis auko
Hutelionytė.
O. Skameraitė
,
$1.50 mis iš Montreal, Canada pri
Po $1.00: J. Tubavičius, M. Ta siųsta
$150.24.
mošaitienė, J. Breivė, 8. Knapkevičiua, A. Juškevičius, M. Skabaičiutė,
Naw Haven, Conn.
L. Piliutė, A. Šeštokas, K. Mačiulis, O
Kva. E- Grikia
$5.06
Norštaitė, K. Kisielius, N. Skabeikiu-

Irid. Dambrauskas
tė.
Po $2.00: Mikolaa
Po $.50c.: M. Slevas, B. Kutelionie- Kazlauskas.
nė, K. Skabei kis.
Smulkesnių aukų
Vi inėjimą svetainėn

$3.06

Modalia, J. T.

Julijonas Tiškus

$1.80

$7.74
Po $1.00: Ona
Blaiiukienė,
J,
$20.40
Daugšas, V. Silinakas, P. Rumskaa,
labu $60.14
M. Lotužaitė, B. Lotuiaitė, M. BUlaike “Aido”

Lietuvių
Dienoje
Dr-jos vakaro aukojo:
J. Neberka
$2.00
P. Sauka
$1.50
M. Kuraičiutė
$1.25
Po $1.00: M. Kisieliūtė, P. Lazlauakaitė, M. Valuskas, J. Bandzevičius,
A. Kazlauskaitė, L. Poškus, M. Kaz
lauskaitė, M. Pucetienė, J. Lieaunaitis, B. Pocevičiutė, J. Dileckas, J.
Augys, A. Mickuvienė, L. Mikriausis,
V. Vilkas, A. Grublis, A. Ramanaus
kas, K. Radzinskas.
Po $.50c.: A. Barkauskas, kun. J.
Valentiejus, V. Malinauskas, M. Bra
zauskas, N. N.
Smulkesnių aukų
$4.80
“Aido” dr-jos narių aukos:
Po $2.00: M. Meškunytė, K. B.
[Bazmantas, Jonas įjiesunaitis,
Ig.
Rakauskas, J. V. Kovas.
Po $1.00: A. Tiknis, P. J. Kunigo
nis, B. Buškus, M. Augustauskas, J.
Pocietaitė, K. Liegevičiutė, K. Junevi
čius, O. Stanionytė, A. Janušaitienė.
Tab. Druteika
5Oc.
Kolekta po stubas:
Mečisl. Noreika
$1.00
Smulkesnių aukų
$1.00
Pelnas nuo vakaro ‘ ‘ Aido ’ ’ drau
gijos
$74.95
Viso per “Aido” dr-jos pasi
darbavimą
$126.50
Labu iš AVaterbury, Conn. be pirmiaus prisiųstų
$156.10.
Ezport. Pa.
Po $1.00: S. Šimkus, P. Masaitis.
M. Seadler. P. Zaškauskas, G. Magrasn.
Po $.50c.: J. Visnich, V. Vaitiekus.
M. & H. Penn, S.
Kundrotas, L.
Stone, W. K. Silverberg, J. Bertovitz, B. Sprengel, P. Kivinskas, J. Mic

Savičius, V. Zevorskas,
P. Melžia,
Irid. Gvildis, A. Jakutis, J. Zaka
rauskas.
Po $.50 c.: Ona Pokelytė, J. Mileikis, S. Jančiua, A. Bakaitis, B. Danu*
levičius P. Bidlauskaa, J. Praneka*
vičiua, J. Paukštis, A. Paškunitš.
(Vardus aukavusių
maiiaiu kaip
50c. apleidžiame).
Bu smulkiomis Lietuvių Dianoje aw
rinkta
$3’.*®
Pirminua surinkta
$12.0$
Viso iš New Haven —
$45.42.
Mus prašo pranešti, kad čia darbą
labai trukdo nekurie labai “augšto”
mokslo, tokio augšto, kad ardo vie
nybę ir sėja tarp lietuvių sumišimu*.
Per tai vietos lietuviai kokio naudin
ga darbo nelabai gali
ką nuveikti.
Neatsižvelgiant į tai, visgi Lietu
vių Diena buvo tinkamai npvnikšii»
jam < su pamaldomis ui brolius kri*
tusius karėje, au prakalbomis ir tt.
Patartina, kad lietuviai panašių ar
dančių darbų apsireiškimų veagtafc
labiau susiprastų ir sueitų į vienybę
o kur vienybė — ten galybė. Tada ir
Lietuvos reikalų šelpiau* būtų daug
pasekmiagesnia is patį* lietuviai UŽeitarnautų pagarbas žodžias.
Plttston, Pv
Po $6.00: Kun. J. Kasakaitia, Adv.
W. Gilleapie.
Ant. Dedurkevičiua,
$2.50
Po $2.00: P. Bataitis, P. Mataitis,
kua. Bnpšinskas .
Po $1.50: Stasys Šakočius, Petrą*
žanuauskas.
Po $1.00: J. Bepirštis, M. Riešutauekaa, K. Daunoras, J. Raulinaitis, A.
Virnauskaa,
J. Kizis, J. Seniūną*,

•usaitis iš Waterbury, Conn.
Tikimasi, kad kun. Saurusai
tis sutiks pakalbėti ir kitose
Chieagos parapijose.
»

Blaivininkas.

tuojaus klausdamas apie kalorijas eusidamuaiue prie Roek Islaad linijos
Arkansea ir Louiaianas
valstijose.
Mae galime nurodyti kelių prie pasi
sekimo žmogui tu mažu kapitalu. Že
mėn išduoda dviejua vaisius kas me
tai. Puikus minkštas klimatas, geras

T. ▼$
>13 8. 4th at., Brooklyn, N. Y.
M. X PanM8 Park

Bridgapart
— Kaa. A.
Sek
Bnddyn, M. K.

Gerbiama® “Dr.” redaktoriau!

vasduo,

Būkite malohus pataisyti ša
šo laikraštyj labai noteisingąTT
nutę dėl sustabdymo
leidimo
Tarkos”. “Ji” yra spaudoj ir
tuojau* bus išleista. Priežastis
ilgo neišleidimo “Tarkos” yra
ta, kad “Jos redaktorius atsi
sakė redeguoti taip-pat panai
kino rankraščius ir dar mato
mai
laikraščiuose
paskelbė
“Jos” “sustabdymą”.
“Tar
kos” — gi leidimas priguli nuo
mūsų. ir mes Ją leisime. Tuojaus
įseis.
Su pagarba “Tarkos” adm.
J. Kerdiejus.
366 W. Broadway. So. Boston
Mass.

turgavietės. Mes padėsime išrinki gerų
vietų Adresuok L. M. Aliau P. T. M.,
Roek leland Lines, Room 718 La
Baile Station, Chieago.
Švento Juoupo SnugUos,

•v

•

Delei Katalikų Spaudos Drau
gijos įsteigimo susirinkimo.
Pereitame “Draugo” nu
meryje, Chieagos žinių sky
riuje įvyko spaudos klaida.
Buvo pasakyta, kad įsteigia
masis Katalikų Spaudos Drjos susirinkimas bus 27 sau
sio; ištikrųjų gi tasai susirin
kimas įvyks 24 sausio 7 vai.
vakare Šv.į Kryžiaus svetai
nėje. Visi lietuviai katalikai,
kam rūpi mūsų spaudos reika
lai, kviečiami atsilankyti.

REDAKGUOS ATSAKAI.

užtektinai

lietuvių,

geros

M

Wis., valdybos adresai:

Parsiduoda gerai išdirbtas
laikrodžiu ir muzikos instrumen
tų krautuvė už pigiausią kainą,
geriausioj
vietoj, Hamestead,
Pa. Kas norėtų pirkti arba mai
nyti, ant farmos vakaruose te
gul atsišaukia žemiau
esančiu
adresu, nes biznio savininkai pa
sirengę važiuoti į vakarus ant
farmų. Tai yra priežastis parda
vimui.
A. Katalius,

603 8th avė.,

Pirmininkai: Daugirda Pranas, $14
S. River s*.
Pagalbininkas, Skeris Antanas, 90$
Indiana avs.
1. Sekretorius
Stankus Antanas,
1414 Nsvr York avė.
$. Bekretorine Rutkauekae Juozas,
Kaso* globėjai:
Msrculaitia Antanas, 1839 8. 14tk *L
Kučauskas Andrius, 1623% Indiana

ava.
Maršalka, Karote* Juozas, 914 Clara
Kasininkas
Dilingham avė.

Balčius

Juozas

$1$

Hamestead, Pa.

RAČIŪNO

NAUJA SRBIJA PA Lietuvių Rymo—Katalikų Pilnųjų Blai
VEIKSLŲ U KARRS:
vininkų Aaarlkoj* Susivlenljluio Oen
tro Valdybos adnaal:
Nedėlios
ir Panedėlio
vakare,
Pirmininkas:
Kun. J. J. Jakaiti*,, 4t
sausio (Jan.) 10-tų ir 11-tą. d. 1915
Providence st, Woreeeter, Mass.
Bažnytinėje salėje, Pittston, Pa.
Ketvergo ir Pėtnyčios vakare sau
sio (Jan.) 14-tų ir lotų
d. 1815
Bažnytinėje salėje Forest City, Pa.
Subatos vakare, sausio (Jan.) 16-tų
d. 1915 Auditorium svetainėj, Seran
ton, Pa.

Nedėlios ir Panedėlio vakare sau
sio (Jan.)
17-tų ir 18-tų d. 1915
Bažnytinėje salėje, Wilkes Barre, Pa.
Nedėlios ir Panedėlio vakare, sau
sio (Jan.)
24-tų ir 25-tą d. 1915
Bažnytinėje salėje, Kingston, Pa:
Subatoe ir Nedėlios vakare, sausio
(Jan.) 30-tų ir 31-ą d. 1915 Bažny
tinėje salėje, Plymouth, Pa.
Su pagarba.
A. T. Račiūnas.

Dvasiškas vadovas: Kun. P. 8aarweaitie, 46 Congress avs., W*torbury,
Conn.
Vico-pirmininhae: P-lė A. Petrau*kintė, x 563 N. River et., Waterbury,
Conn.
Centro Sekretorius: J. V. Kovas, 24
Congress avė., Waterbury, Conn.
Kasininkas: Kun. V. A. V
4$ Congress avė., Waterbury, Conn.
Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 65$
W. Saratoga st., Baltimore, Md.
J. Antanavičius,
49 Congress av*^
Waterbury, Cona.

TAUTOS

IŽDO

VALDYBA.

Pirm. Kun. F. Kemėšis, 1800 W.
46th st., Chicago, III.
Idetuvaitei. Prakalbų
aprašymas
Vice-pirm. M. Kadzievskis,
211$
tilpo ankščiau. Laukiame naujų ži
W. 20th st.,
Chicago, UI.
nučių.
Sekret. J. Kaupas, 3337 So. Mor
Pipirui. Apie “L. Vyčių” vakarų
gan st.,
Chicago, III.
aprašė Bastenis 3
'Draugo” N-ryje.
Ižd. B. VaiSaoras, 1514 Carson st,
LIETUVrų R. KAT. FEDERACIJOS
Kiek galėjome
tiek išėmėme. Beje,
S. S. Pittsbnrgh, Pa.
VALDYBA.
pasirink, Tamsta, kitų slapyvardę, nes
Iždo glob.: kun. J. Misius. Ellsirorth,
Pirm. — lcun. Jr M įsius, Ellsworth,
Pipirų turime kitų, senų mūsų kores
Pa.
Pa.
pondentų.
Vice-pirm. M. Kadzievskis, 2118 W.
A. Steponavičiui. Sv. Kaz. Dr-jos

DRAUGUI) REIKALAI.

J. Bendoraitis, J. Jaunis, V. Runta, prakalbas

aprašė

Viekų

Girdėjęs 20th st., Chicago, III.

kus.
Metinis Dievo Apveizdos pa“Draugo” 2 N-je. Aukų surašą pas
K. Alekšiunas.
Sekr. — J. Kaupas, 3337 So Mor
Smulkesnių aukų
$10.25
Po $.50c.:
O. Baranauskienė, A. kelbsime.
.
rapijos susirinkimas.
gan st., Chicago, III.
(Vardus aukavusių
mažiau
50
Tel. Tardė 113*
Lišauskas, K. Rubinas, P. Gilia, B.
Sekr. pag. — U. Jokubauskaitė,
Sausio 6 d. Dievo Apveiz
negarsiname).
Gervė, P. Gudauskas, A. Žvirblis, P.
Lietuviškas 6raberiu
Be pirmiau prisiųstų iš Export,
2118 W. 55th st., Chicago, UI.
dos parapijos svetainėje at
Janušauskas.
Seniausias,
pigiausia* įraborius
pa.
labu $20.25.
Iždin. J. Elias, 4600 So. Wood st.,
Smulkesnių aukų
i
$9.46
silaikė minėtos parapijos su
ir tirinetojas dėl pavargelių-našWorcester, Mass.
Chicago, III.
Vardus aukavusiųjų/ mažiau kaip
laičių.
25 Blaivininkų Sus. knopa
$25.00
sirinkimas. Susirinkimas buIždo glob. P. Mdžeika, 3315 Au60e. negarsiname)
.
f». A MAŽEIKA
Po
$2.00:
J.
J.
Stoškus,
J.
Miški

...... l
• u.
.
>
Ivo labai skaitlingas. VidutiViso per prakalbas Lietuvių Die
3J1S
šakin
*n.
MKA8S, ttlburn
avė.,
Chicago,
I1L
M. Jovaišienė,
NUODUGNUMAS.
VALDYBA. nis, I. ftirvinskiutė,
noje
“
$71.26.
liško didumo svetainė pilnai TAUTOS FONDO
Kun.
Pr.
Augustaitis,
Girardville,
A. Raškauskas, A. Kriaučiūnas, M.
Nuodugnamas yra pasisekimo
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaua- Veniukė.
Tautos Fondo ženklelių par
buvo pripildyta žmonių. Beduota
už
$56.6$
pamatu.
Visa, ką mes tik prade Pa.
abejonės kiekvienam parapi- las, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
Leonora Liubinienė
$1.50
Už “tags” Lietuvių Dienoje in
dame, turi būti atlikta nuodug
UI.
Po $1.00: V. Ginkus, J. Juškevi
joniui rūpėjo dažinoti stovis
u$k N.JU1
$143.4$
niai. Tai yra ypač teisinga rei
Raštininkas Adv. A. A. Slakis, čiūtė, S. Dambrauskas, J. Vieraitis, plaukė
Per pamaldas bažnyčioje
$15.7$
parapijos; ypatingai šiais mc
valdyta
sntmtoh
kaluose, kurie liečia
sveikatą.
3255 So. Halsted st., Chicago, IU. M. Grinevičius, K. Mikelevičiutė, M. Viso Pittstono T. F. komitetas su
tais, kada darbavosi naujas
Prssideatu: K. J. Krntiaskaa,
Iždininkas B. Vaišnora, 1514 Bakšiutė, J. Pigaga, J. Dailida, J. rinko
$280.3$. xJeigu jūs nesijaučiate gerai, ne
Rakickas, P. Arauskiutė, K. Sinkus,
klebonas kun. M. Krušas. Su Canon st., S. S., Pittsbnrgh, Pa.
59
Ten Bych st, Brooklyn, N. Y.
Iš tų pinigų $250.00 pasiųsta Tau laukite, kol jūsų sirguliavimas
J.
Steponkaitė,
A.
Sianlytė,
F.
PurYieo-pr$$id$ntM: J. Biktonir
sirinkimų atidarė pats klebo
Iždo Globėjai: Kun. F. Kemė vinskaitė, R. Balčiūnaitė, J. Liu- to* Fondo iždininkui, pas vietinį. T. išsivystys į ligą, bet gydykitės
F.
kom.
iždin.
lieka.
$30.39.
tio,
91 Confregg avo, W*t$rbary»
nas. Pirmiausiai perstatytas šis, 717 W. 18th
tuojaus ir gydykitės nuodugniai.
Chicago, Dl. terskytė, P. Vaitiekaitė, B. Keršulis,
čia atkreipiame domų į šio Tauto*
Conn.
susirinkimui parapijos reika
Jonas Jaroševičius, 1048 Waa- T. Burauskaitė, J. Augustaitis, J. Fondo komiteto pasidarbavimo btt- Jeigu jūsų sirguliavimas paeina
■olootortai: J. 8 Yaailioaskss,
ftirvinskas, J. Damijonaitytė.
iš siklvio arba yra užkietėjimo
lų stovis. Labai buvo užganė hington st., Nonvood, Mass.
dus, Ypač sektinas pavyzdi* surengi
Smulkesnių aukų
$1.45
komplikacija,
tai
jūs
turėtute
111
N. Greene et., Balttanon, Md.
dinti visi parapijonjs, dagirmo taip vadinamo "tag day”. Gali
Už knygutes
$22.60
Amerikoniš Kadariu: Pranas Burba, <55ma sakyti, kad tie $143.46 už “tags” pasirinkti Trinerio
AUKOS TAUTOS FONDUI.
dę, kad žymiai per vienus tik
Už ženklelius
$8.20 surinkta pas kitataučius, kurie ženk
ką
Kartaus
Vyno
Elixirą.
Kai 58 Main st, Bdvrardtvillo KinfChicago, III.
(Apzeizdos
Dievo
metus parapijos stovis page
Dežfitė
’ $-68 lelius noriai pirkosi. Ženklelių parda
par) Lietuvių Dienoje aukojo:
kad
kelių
dožų
užtenka,
tuo
tar aton, Pa.
rėjo: išmokėta $3,000.00 senos Po $5.00: Kun. M. Krušas, M. Vait
Be pirmiau garsintų iš \Vorvinėjime čia ypač pasidarbavo jauni
Knygini: Knn. J. Infara, P. »aasa*aaaasaaes)assa**<*»e
eester, Mass. prisiųsta
$96.43. mas. Gausiu aukų surinkimu pasižy pu kaip kitais laikais ilgesnis
skolos, statoma nauja bažny kevičienė.
gydymas
yra
imtinas.
Jūs
taipo

O.
Freeland, Pa.
Sheboygan, Wis.
mėjo Jieva Kiziutė, Magdalena Bal
$3.00
čia, į kurių po poros savaičių paul. Balsauskaitė
$25.00 čiūnaitė ir Marijona
6v.
Juozapo
Dr-ja
gi
turėtute
vartoti
šį
vaistą
ape

Draattkaa Vadovas: Kaa. J
Lukoševičiutš.
Po $2.00: K. Bajorinas, A. Pa
Jei nori žinių iš
manoma ineiti. Į parapijos
$15.00 Lygiai uoliai darbavosi ir kiti. Garbė tito netekime, diegliuose ir tran- Jaksitio, 41 Providence st., Wor6v. Kazimiero Dr-ja
keltis, K. Vasiliauskas, M. Paulauskis,
Be pirmiau garsintų iš She
kasų inplaukė per metus apie A. Monkus, B. Abramavičiutė, M. As
už tai Pittstono komitetui už tokį kiojimuose, nemalonume po val cester, Mass.
$40.00. pasidarbavimų!
baygan,
Wis.
$25,OOOoo. Parapijinėje mo trauskienė, P. Varakulis.
Škotijos ar Anglijos
giui, silpnume. Kaina $1.00. Ap
Kasos OloMJat
Montreal, Canada.
$1.50
kykloje skaitlius mokinių iš Bar. Panlcauakienė
tiekose.
Jos
Triner,
Manufarturer
J. Stulgaitis, 122 8. Meade et.
6v. Kazimiero Dr-ja
$25.00
Italratyk dvisanitinl laikraitl
Po $1.00: Z. Vizgini, .T. Gumaliaus
Caattoridge,
1333—1339 So. Ashland avė., Wilkee Barre, Pa
augo iki arti 500, kuriuos lie kas, M. Pudzvaliutė, J. Semata, U.
Kun. J. Vyšniauskas
$5.00
Liet. Dienoje aukojo: M. DotsviKaz. Meškys
$2.00
Chicago, III.
tuviškoje dvasioje auklėja šv, Praitikienė, O. Daugirdienė, J. ZaguV. Lnkoievičia, P. O. Minersville.
liūtė
$2.00.
Aleks.
Lukšas
$1.20
Štyvas
sprandas
yra
labai
ne

Kazimiero vienuolyno sesers nis, J. Maziliauskas, V. Stulpinas,
Pa
Fe $1.00: G. Valeekleuė, A. BušąPo $1.00 Ant. Glinskas, V. Liutelė,
Po to kalbėta apie parapi- T- Dun<lulis. L- Vaemtis, p. žitkua, J. Uckus, .T. Bradzevičius, J. Ku- laite, O. Povilaitytė, T. Bsltraitš, M. maloni liga. Triner’s Liniment’
Vienintfilį Didžiosios Britanijos
A. Gotautienė, E. Grakauskienė, A.
as paprastai suteikia greitai pa “LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI
jos mokestį. Čia iškilo daug Vgršinaitė, K. Lukošius.
kauskas, P. Pažėra, J. Sabaliauskas, Jungaitytė, J. Ridikas, P. KochansLietuvių-Katalikų organą.
kie, M. Urbaitytė, 8. Dirsa, P. Pet lengvinimą. Kaina 25 arba 50c.
B.
Kučinskaitę,
O.
Tomaševičienė,
Kaina metams vienas doleris
visokių sumanymų gerų ir sil
JOS CENTRO VALDYBOS AN
Po $.50c.: J. Birgilas, R. GerobinaiO. Bendaravičienė, S. Norkeliunas, rines, J. Plekavičins, J. Dziedulla- per pačtą 35 arba 60c.
inesnių, bet kada galūtinai tė, J. žičkienė, S. Monkaitė, Z. Vene- K. Bindokas, A. Dvaranauskas. K. ris, M. Rueeckaitė, O. Repšytė, P.
Pusei metu 50 cento.
TRA8AL
kaitė, J. Guzauskienė, E. Ambraziuįas iš parapijonų patarė
Rinkimas, E. Bubeličia. A. Zigman Pocius, J. Račkiutė, V. Jakavičius, Z,
naitė, M. Miežis, K. Jonikas, P. Jan
Dvasiškas vadovas: Kuu. F.
tą, J. žemaitis, A. Stašaitis, J. Lea- Lukoeiunaitė, A. Prakaitė, , A. BarIi mokestį po senovei, tai kus.
Reikalingas vaikinas ar mer Kemėšis, 717 W. 18th» at., Chiea
taitis, K. Žilinskas, R.
Balčiūnas, tnaevičienė, K. Gaiinauskas, Moeke*
ipo vienbalsiai priimta
Smulkesnių aukų
$.80
Mossend, Lanarkshire,
gina į S. L. R. K. A. raštinę. go, IU.
A. Gaigalas, V. Mickevičius, A. Jo- vieiienė.
IV
L.
Vyčių
kuopos
nariai
aukojo
galo sekė rinkimas para
Pirmininkas: M. A. Norkūnas,
Scotland.
nikaitis, A. Pumputis, J. Andriukai
$40.60 Turi būt apsipažinęs
maž-daug
Smalkesnių ankų
uždarbį:
komiteto. Į komiteto dienos
tis,
V.
Milius.
19 d. spalių parapijonjs auk $205.00 au lietuviška ir angliška rašyba. 166 Melrose st., Montello, Mass.
Kun. P. Kemėšis
$5.00
Ant. Ulšinskas
$.75 Kleb. kun. J. Krasnickas
$50.00
iš pateko sekančios ypa
Vice-pirmininkas:
A. Alek
Po $3.00: A. Bružis, A. Aleksan
Atsišaukite tuojaus.
Po $.50c.: V. Petrošienė, P. Balči- $v. Stepono Dr-ja (3 d. lėpk.) $50.00
(kurių tarpe 6 Vyčiai, IV dravičius.
sandravičius,
782
W.
19th st.,
J. S. Vasiliauskas.
S300
Bra- Vincentas Tamulaitis
Po $2.50: Viktoras Juodelis, Karolis tis, A. Samulis, L. Svitas, P.
Chicago, UI.
rčių” kuopos):
$1.00 112 N. Greene st., Baltimore, Md.
dauskas, A. Nausieda, K. Kundrotą, Magdalena Jurgelionienė
Kinulis.
Prot. raitininkas. Al. M. Rai
Nauja Knygute
Bruožis, P. Žičkus, J
4—5
$15.00
Maciejunos, J. Už Tautos Fondo ženklelius
Vincas Rukštalis
$2.30 J. Raulinaitis, V.
tas,
Holy
Cross
College,
Worcea$388.00.
iška, Pr. Šmitas, A. Stul
Po $2.00!i R. Andriliunas, A. Le Mačiulaitis, P. Puida, - J. Nieelas, Viso it Cambridge, Mase.
ter, Maaa.
P.
Budris,
A.
Jeriksonas,
V.
Norgiavickis,
H.
Kibartas,
D.
Dantas,
P.
kas, ,J. Šimkus, A. Gri
A. RADZEVICZ
lė, M. Labanauskaitė,
P. VaičieFinansų raštininkė: Ona Kašė
Organ Builder, 104 Warwiek st.
J. Žagunis, K. Tijunonis limitas, L. Gotautas.
L. Vyčių IV kuopa
$25.00 kauskas, A. Beltušis, J. žemaitis,
taitė,
82 Porter are., MonteUo, (Suplikacijos, Pulkim aut kaišą
Newark,
N.
J.
Zybartas, J. šemiotas, J
Pliopus,
V.
Vtaugaitis,
K.
Staugaitis,
vas musų gelbėtojas,' maldos ye
Viso labo su kitomis aukomis iŠ
Mass.
Vargonų
dirbtuvė
Antano
Ra

J.
Mališauskas,
V.
Bobina,
J.
Jab

ričius.
Apveizdos
Dievo par.,
Chicago,
Ateinančioj nedėlioj, 24 d.
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 ,r k.)
dzevičiaus 104 :Warwick
st.,
$184.80. lonskis, K. Leikauskas, Agnieška Kagyvaujantieji susirinkime UI.
KAINA TIK 3 CENTAI
sausio, 3 vai. popiet, šv. Jur
lašinskaitė, V. Masis, V. Naujokas,
Newarke N. .T. Dirbu vargonus Melrose st, Brochton, Maaa
zdingai užsilaikė. DalyKaso* globėjai: K.
Pakštas,
V. Opsnavičius, P. Asitaitė, J. Ruz*- gio par. svetainėje įvyks Chi visų konstrukcijų Pertaisau se
Waterbury, Conn.
ivarstyta labai nuosek1644 Wabanaia ave^ Chicago, IU. " Perkant šlmtria tik >1.50
“Aušros” Teatro Dr. nariai aukojo gsitis S. Matulevičius, J. Čičinskas, eagos Lietuvos Vyčių apskri
nus.
J. Rugeinius, P. Samuolis, K. Vili
Žmonės išsiskirstė labai dienos pelnų:
A. Visminas, 315 — 4th ava., Kreipties “Draugo” adresu.
ties delegatų susirinkimas.
Kiekvieną vargonų darbą rei
mas, J. Karpavičius, N. Bačiulis, J.
V.
J.
Stankevičius
'
$3.00
Homestead,
Pa.
sėdinti.
Primename visoms kuopoms, kale atliekame kuošąžiningiauPo $2.00: S. Lukoševičius, A. Bak Savickas, P. Zlotkus, L. Avižis, J.
J.
Naginevičius,
32 Dominick
įkėtina gerb. klelionui
Pranskevičius, J. Kukys, M. Masai kad pasirūpintų prisiųsti de siai ir pilnai gvarantuojame.
ša, J. Kurauskas.
■t., New York.
M. Krušni ir naujam koA. Orantas
$1.75 tis, J. Kalinauskas, J. Jasiunas, O. legatus, nes bus nemaža rei
DirbirvėJ dirt a to amato
Literatiška komisija: A. KneiPo $1.50: F. Giliutė,
J. Bružas, Jankauskaitė, J. Jurkevičius, J. Ra
ui kuogeriausios pasekspecijalistai.
Reikale meldžiu
kalų apsvarstymui.
Iieškan savo brolio Juozapo Važia,
41 Capital
avė., Hartford,
manauskas,
J.
Arlauskas,
J.
Grigadarbuoties
Bažnyčios J. Prakuekaa.
kreipties aukščiau minėtų an Conn.
raslauflko. Du motą atgal gyveno. Wa.
Valdyba.
Po $1.00: T. Kazlauskas, K. Girdo- liauskas, K. Grigaliaunkas, J. Navi
terbury, Conn. Dabar regia gyvena
Lokysta.
trąšu.
ninfė, K. Sinkevičius, S. Tikrine, B kas, J. Popiraitis, P. Raudis, S. Ko
J. J. Ramanauskas, P. O. Bos

TAUTOS FONDO
REIKALAI.

SKELBIMAI.

Ar.

“IŠEIVIU DRAUGĄ”

Adresas: Rev. Jos. Norta*

REIKAIN6IAUSI0S GIESMES

PRANEŠIMAI.

i Birutės" vakaras.
d. sausio, Mieldažio sve“Birutės” draugija

Pudzaitis.
“Aušros” dr-jos nariai viso lavo

$80.00

$r. Juozapo Brolijos Dr jos suSirinkimucse:

lis,
A. Zubavičius, M. Visockis, J.
Pakulis, J. Laugminas, P. Gabalia, P.
Dubauskas, J. Balkevičius,— J. Dovidritis, M. Penkiunss, L. Kreivis,
J.'Meškinis, J. Kaminskas, B. Alek'

. 24 sausio, 3 vai. po pietų,
Aušros Vartų svetainėje kal ROK SAVO BOSU
TURTĄ.
bės žinomas lietuvių veikėjas

blaivybės dirvoje kun.

IR Į0IOAUK

Kam šneku dirbti mieste, kad ga
P. SaU- M eiti fikiniakanU pietiuoeef Rašyk

58, MonteUo, Maaa.
F. Virmauskis, 22 Broad at,
MonteUo, Mass.
“MatytoHa” valdyto!

toj pat valstijoje. Maloniai prašau jo
paties arba kitų duoti man žinių ant
adreso:

Jonaa Varaalauakla.
Tamaųua, Pw

20 E. Spruce str.,

X

DRAUGAS

Sausio (Jau.) 21, 1915.

Tol. Drovvt 7042

11

Karė - kainos sumuštos - Karė" Viskas už $5.95

z

Or. C. Z. Vežei (Vezelis
Lietuviškas Dentistas

ŪrtiŪtįįB

Bell

LIETUVIAI!

System

& 4712 So. Ashland Avė.

SKAITYKITE

arti 47to$ patvGi

rje

MOŠŲ NUOSTUOL1S, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms supažiudiiuui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotų laikų mes duosi
me šitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų a»ba vyriškų, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS j
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų aĮ>garsinimų ir savo j
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So. Halsted St,

Long Distance linijų.

LIETUVIŲ

LAIKRAŠTĮ

SAVAITINĮ

“ŽVAIGŽDĘ”

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

Jei jūsų tolesnių vietų prekyba nupuolė žemyn,

CHICAGO

)

(kumpas 34tos)

tai nėra jokio reikalo apleisti koki nors pirkėją

ATSIEINA TIK $2.00

METAMS

arba progą. Vartok savo telefoną

Telefonas yra pasekmingas, ekonomiškas, ir pa

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Tel. Drover 5052

co.

EXCELSIOR WATCH

w

Garsirk savo biznį liberališkais vartodamas Bell

Telephone Drover 1924

DEPT. 991,

IR PLATINKITE

KATALIKŲ

K

O.

N. 4.

DR. K. DRANGELIS

sekmes duodantis pardavimo

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

suomet gali pasitikėti. Bell linija padeda

*•

“ŽVAIGŽDE”

jums

pasiekti kiekvieną vietą

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

CHICAGO, ILL.

būdas, kuriuo vi

Philadelphia,

3654 Richmond St.,

Pa.

Telefono keliu.

Chicago Telephone Company

Plymouth National

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

’

.

Bell Telephone Building
Oificial 100

k

S?X,.

BANK.

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

į;:/

ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

!

Priimam Depozitas pradedant n»o VIENO DOLERIO ir dan
gina, nž kariuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dam kas pusė metų.
>
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

Šitoji Bunka prižiurom-

i Suvienytų.j y. Valstijų va.
džios.
Moka 3 nuošimčiu
j nuo sudėtų pinigų. Galimį susišnekėti lietuviškai.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

NAUJIENA!

CHARLES

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

“AUREOLE”

Joseph J. Elia$, Savininkas.
4690 -4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką uŽčSdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
į visas dalia 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 Banką išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitCs
viršminčtu antrašu.

Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

DR. KUN. M. GUSTAIČIO
Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,
bet dar maloniau skaityti

KAINA TIK
Reikalaudami adresuokite:

10 CENTU

1800 W. 46th Street

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakiene

J ,OfcAfaGVST£

Gydo visokias ligas
Specijaliste motorų ir vaiką ligose
VALANDOS:

■’H$*ei,D04„ PA- .
’ -

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
Nedėliotnis 9—12 prieš piet.

3255 So. Halsted St.,

25 ir 50 centų
aptiekose ir tie
siai iš

74-80

VVashington
Street,

NEW YORK.

DICKENS

Lietuvių Kalbon Vertė

28 metų senas laikraštis

Jonas Kmitas

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN. N. Y.

f

Ir paduoda daugiausiai gerų ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaštuoja metams t! j $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.51 .

Lienraotyj “Katalike” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
vis., s pajudintus mūsų gyvenime
klausimus kuoplaėiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj “Katalike” ■
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos
naujokynuose
gyvenančių,
S.
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas,
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ............................................ $5.00
pusei metų .. $3.00
trims mėnesiams .. $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
met-ms ................................... $7.00
pusei metų .. $4.00
Prenumeratų siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUViy DIENRAŠTiS

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
129-124 Orand Str.,
Brooklyil, N. Y.

gai prąieisti laiką, lai skaito šią kny

“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St., Chicago

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

Gerbiamiesiems Kunigams!

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

Man pavestu* dar
bu* atlieku artis
tiškai.

DRAUGAS PI BLISHING CO.

____ M. A. Norkūnas

Chicago, III.

-

1800 W. 46th Street,

16h MLLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Chicago, Uis.

* j į S iv eikslo.
.p:'..- iįP

“KATALIKĄ”

ženk

F. Ad. Richter &Co

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

WVD4 ii UPKUCtg'
•’O’. M., .?■

inkaro

",

m

Y ra tai labai graži ir interesinga
apysaka Pradėjus skaityti, sunku

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjęs

Telepbone Drover 5326

su

i

z

M. A. Norkūnas,

Chicago, Illinois

1i

Visi užsisakykite

Expeller

lu, kaip ant pa-

vienas, norintis smagiai ir naudin

Draugas Pub. Co.

Bichterio

i

Oliveris Twistas

LIETUVIŠKA BANKA

tikro

Fain —

11iO

patarnavimo*

reikalauk

tf

, m --'

Angliškai Parašė

Ką tik išspausdinta nauja peezijos knyga

....

visada

, sh ūmumai t cj

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga |
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Kapitalas su perviriiti

PIETVAKARINIS KAMPAS L Ar SAULE IR ADAMS

pa

SAUGOSIES

Malonu mums pranešti Gerb.
Kunigams, jog galime jiems

t

pasiūlyti

Kalėdų Dovanoms
labai

gražių naujausio leidimo

kalėdinių paveikslėlių
Mokykla Angliškos Kalbos.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos
, atsakančią metodą. Dieninės ir vakariniskliasos.
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir į
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) !
, labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių Į
rašykit^pas:

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

::

«r Skaitai hdi Laikriitį "LIETUVA?”

\

Gal nažinai kur |ą gauti?

adresas:

t

:

Chicago, III.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

i

ko lietuviams šiame svarbiame momente
kaipo tautai reikia, skaityk naujai

išėjusią knygą:

Parašė

Autonomija

J. GABRYS

“LIETUVA”

KAINA 10 CENTU

Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėlnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii
svarbių žinių II Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me•ul tik $2.00, pusti metų $1.00.

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
TH». Mh Streel

Seserų Seminarija

ChicaRO, III

A. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted St./ GHICA90,

ILL

CHICAGOJE.
Vierisolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Sohoa. ),.
Lietu rišk/mios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir iėaaklėjimai. Seminarijoje prie regvleriikojo '
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mazika, paiiymas, siuvinėjimas ir taip tolias.
GEROS MOKINTOJO8

T

“SAULE“
Jan 25 metai, kaip išeina kas Utarni
ir Pčtnyčla. Prenumera
ta kaiztnoja metame: Amerikoje
$2.50 metam*, pusei metų $1.25.
Rntijoje ir Europoje $3.50 metama,
$1.7$ putei metą.
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad
resuojant

nitai

PIGUS UŽLAIKYMAI

Reikale meHžis ja kreipties prie Motinos Perdėtinės
iiao antrais ■

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
ia»aaa»»>aaa aae—

Du-kart Savaitinis Laikraštis

W. B. BOCZKOISKI - CO.

• t

Mahanoy City, Pa

Jei nori linksniai ir naudingai praleisti
laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
I
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Tivain.

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.
Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

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

už šimtą.

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo
išleidimo knygų:

Rašyk adresu:

S

maldelėmis

ŽINOTI

LIETUVAI REIKALINGA?

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų rtumarį dykai.

lie

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

Kokia

Kaina 75 c. metams

1644 Wabansia Avė.

JEI NORI

Chicago, III.

Laikraštis eina dn kartu į mėnesį

Redakcijos

tuviškomis

WAITCHES BROS.

: 1741 Vkast 471h Street

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
*

Į

su

Chicago, III.

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.3. Kodėl neini išpažinties? Par. kun. Al. J. Warol 23c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.
Vėgėlė ............................................................................. 15č
Užkrečiamiįjįį-limpamųjų ligų išsiplatinimas ir
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas............................ 15d
6. Lietuvių Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c
„
„
„
II dalis 10^
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. Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas..........20c,
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų .................... 'v
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ........... 25Į
Ii. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25|
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5į
16. Tiesos žodis socijali.^ams. Parašė Kunigas. 3-čia
laida.................................................................................. tf
17. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5<
18. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 1(1
V). Šatrijos Raganos apysakėlės ................................. 25,
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų knj
gii iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pr
airinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, due
dame dideles nuolaidas.

Su pagarba
“Draugo” Knygynas.
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