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šams niekinti mus ir tyčioties i 
mūsų. Jeigu mes turime kiek 
tautinės ambicijos, jau dėlto vie
no negalime to sumanymo palai
doti, bet turime stengties būti
nai jį įvykinti.

3) Gaila būtų ir tų 25.000, ku
rie jau yra pažadėti. Surnany-

Metai }Voki VI.

Kairiūkščio 
sumanymas.

. “Draugo” skaitytojai, beabejo 
bus jau girdėję, ai’ skaitę apie 
Kairiūkščio sumanymą — suau
koti iki 1 d. Sausio 1915 metų 
šimtą tūkstančių rublių trims mū
sų švietimo draugijoms: “Sau-lmųi žlugus, jie liktų aukotojų 
lei”, “Žiburiui” ir “Rytui". M o- kišenėse ir gal būtų išleisti as- 
kytojas Kairiūkštis pernai metais!meniškiems reikalams.
“Viltyje” pasakė: lai kiek vie- Tečiau to viso nežiūrint suma
nąs žmogus, ar draugija, kas už- nymas greičiausiai žlugtų, jeigu 
jaučia Lietuvos švietimo reikalą jo jvykinimu rūpintųsi tiktai Di- 
ir kas pasigali, apsiima iki 1 džioji Lietuva. Net stačiai galė-
saųsio 1915 metų įmokėti vienai tume tvirtinti, kad tik musų iš-
iš mūsų apšvietimo draugijų: |eiviai, ypač Amerikoje gyvenan- 
“Saulei “Žiburiui ’, ar “Rytui ’ jtieji galės tą sumanymą įvykin- 
100 rublių (arba visoms lygiai po Lį. Kaip be mūsų Lietuva nebūtų 
33 r. 33 k.), bet tik su sąlyga, įturėjusi “Saulės” namų ir pa- 
jeigu tokių aukotojų atsiras ne
mažiau, kaip tūkstantis, kurie su
dėsiu 100 tūkstančių rublių. Jei
gu tokių aukotojų nesusirastų 
1000, tuomet pasižadėjusieji ne
mokės nieko ir draugijos liks be 
nieko.

Lietuvai brangios yra visos 
tos draugijos ir aiški jų veikimo 
nauda. Taigi ir pasipylė pasiža
dėjimai. Vienas iš pirmųjų atsi
liepė į sumanymą a. a. Žemaičių 
vyskupas Cirtautas, pasižadėda
mas kiekvienai iš tų trijų drau
gijų įmokėti po 100 rublių, nors 
jau ir pirma “Saulei” buvo da-

ir
skui “Tautos namų”, taip be 
mūsų ncįvykįs greičiausiai ir to 
sumanymo. Ir kad reikėtų mums 
stoti į pagelbą tam prakilniam su
manymui — apie tai ir abejonės 
negalėtų būti. Tik klausimas ar 
ne per sunku mums būtų? Juk 
tik nesenai išsikaštavome “Tau
tos” namams.

Pamėgintume nurodyti leng- 
viausį būdą įvykinti šiam suma
nymui. Amerikoje rasis, beabejo, 
nemažiau 750 įvairių draugijų, 
kurioms be abejo yra brangus 
brolių, tėvynėje gyvenančių dva
sios reikalai. Lai kiekviena iš tų
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i matyti, kad anglai tikro sukili
mo bijosi. Nes ir ką jų saujalę kad 
ir gerai išlavintų kareivių galėtų 
padaryti tūkstančiams nors ir be 
tvarkos kariautojų už laisvę.

J Kaip praneša geresnieji laikraš
čiai, vyriausybė žadanti išpildyti 
kai-kuriuos indiečių reikalavimus, 
nes ji pati mato, kad gali pri
sieiti negeriausiai. Ir netik ji bi
jo autonomijos, bet ir to, kad 
nors jie azijiečių ir neapkenčia 
vienok be jų apsieiti nega
li. Juos iš ten išvarius žlugtų 
vietinė pramonija — truktų dar
bininkų. Per mažai ten esama 
dar baltųjų, o tengimiai nelabai 
darbo mėgsta dirbti. Vyriausybė 
tikrai randasi kebliame padėjime.

Antroj Afrikos dalyje siaučia 
milžiniškas streikas darbininkų 
ant geležinkelio dirbančių. Nors 
valdžia stengiasi juos užlaikyti 
ramiai, bet dažnai girdžiami su
sirėmimai ginkluotų policistų ir 
streikininkų, kurie ardo geležin
kelius, dinamituoja sandėlius ir 
t. t. Vienok streikierių ūpas 
einąs geryn ir valdžia mažiau ten 
turinti kišties į jų reikalus. Kaip 
ten nebūtų, bet pats žodis visuo-| 
tinas streikas, daug reiškia ša
lies gyvenime, o ypatingai tokio
je šalyje, kaip Afrika.

vęs su viršum 2000 rublių. Lig draugijų kokiuo norg badu pa.
iam laikui pasižadėta sumokėti

Pirmas paveikslas parodo Gen. Vilią, garsų su 
spėka. Pav. 2. Kiekvienoje Chihuahuos gatvėje ra 
rodo vieną iš tokių trobų. Pav. 3. Orozco, viriausis^ 
nago. mieste.i sirūpina šiais metais sukrapštyti 

daug ketvirta dalis visos su-f^ doler5u tam tikslui. Sakysime,+ 
inos, t. y. apie 25.000 rublių. Pa- kiekvjena draugija taiso baliu8>
Fskutiniuoju laiku pasižadėjimai ipįknįkltts teatras. Lai nors vieną nų. Miestą užėmė sukilėlių ge- 
pasidarė retesni ir tur būt dėlto !vakari} tam tikslui surengia. Tuoslnerolas Vilią, kuris visą laika 
daugelis mūsiškių ėmė manyti, j-2 doleriu
kad tas sumanymas nebeįvyksiąs.
Nenuostabu, kad mūsų tautiečiai 
Lietuvoje taip sunkiai tą suma
nymą vykina. Juk pas mus tiek 

idar nedaug tėra žmonių ir įstai- 
[gų, kurie ir galėtų, ir norėtų tą 
lauką daryti. Beveik visi jie yra 
Išimtais jau aukoję ir toms drau
gijoms ir kitiems geriems tik-

galima būtų pada- apsekmingai kariaudamas, pasie- 
ryti net pasiliekant draugijai va-Jkė savo tikslą. Užėmęs miestą, 
karo pelną. Per vakarą galėtų j,suėmė daugiau neg 300 belaisvių, 
kas nors prabilti tuo reikalu į Daugumą iš tų belaisvių Vilią 
svečius ir pakalektuoti. Kiek apkaltino persidavime federali- 
trūktų, draugija galėtų pridėti iš j starus ir, nelaukdamas net ka
sa vo kasos. Gal atsirastų tokių! rėš teismo, pats juos teisia. Fe-
pasiturinčių ir geraširdžių drau
gijų, kurios stačiai iš kasos pa-

deralistų vadai, Salazar, Orozco 
ir k. su 400 vyrų prasimušė pro

skirtų tuos 52 doleriu. Pagaliaus, sukilėlių glytas ir bėga į vaka
rams. Turtingų draugijų Lietu- gaj atsirastų vienas-kitas kursinis, vejami didelio sukilėlių l,ū-

patsai vienas visus 52 dol. paau-įrio.
kotų. Jeigu visi sukrustume tuo | Sužeistieji, kaip federalistai, 
dalyku, rūpinties, tai be jokio sun- taip ir sukilėliai> eina per upę Rio

I voje taip-pat maža. Galėtų drau
gijos taisyti tam tikslui vakarė
lius, galėtų sodžiai susidėję au
koti. Bet policija trukdo ir va
karų steigimą ir aukų rinkimą.
Pagaliaus ten ir steigiami vaka
rėliai paprastai maža pelno te- tėyynei dovane,ė/
duoda. Antra vertus dauguma: Gerbiamieji tautiečiai kun. F. 
mūsų sodiečių dar maža teatjau-įB Serafiūas ir p. A Poeius daro
čia visuomenės reikalų. Tad ne-įgražią pradžią, apsiimdami išmo- 
jaugi ištikrųjų lietuviai palaidos kėti iki j sausio 1915 metų Vi
tą gražų sumanymą? Matytume 
tris priežastis, dėl kurių būtinai 
šį sumanymą reikėtų įvykinti.

1) Visos tos draugijos lietu

kūmo tėvynei tą dovaną pada
rytume. Būtų tai graži šių 1914 
metų Amerikiečių lietuvių savo

viams, jų dvasiai, kultūrai — 
taip yra reikalingos ir brangios,

jsoms trims draugijoms: pirmas— 
300 rublių, kiekvienai po šimtą 
rublių, antras — 100 r., kiekvie
nai po 33 r. 33 kap.

Gi Šv. Mykolo Arkaniolo pa- 
šalpinė draugija (Chicagos Visų

kaip duona kasdieninė, kaip švie- šventų parapijoje) per savo va- 
ai saulutė. “Saulė” šviečia Kau
no gubernijai: ruošia Lietuvai 
mokytojus, bugalterius ir kito
kius inteligentu^. Paskutiniuoju 
laiku rimtai ruošiasi prie amatų 
mokyklų steigimo. “Žiburys” 
Užžiebtas Suvalkijoje, išlaiko vie
natinę ligšiol lietuvišką progim
naziją, mokyklas, prieglaudas, 
knygynus ir t.t. “Rytas” nušvito Įj 
mūsų tėvynės rytuose, Vilniaus 

-gubernijoj, kur mūsų broliai, len
kybės bangose paskendę labiau
siai šviesos buvo reikalingi. Ir 

Rytas” greta kitokio darbo yra 
sumanęs steigti mokytojų kursus 
ir amatų mokyklą. Visos trįs 
draugijos be pinigo skurstų, tu
rėdamos gi ištekliaus labai daug 
nuveiktų.

2) Kairiūkščio sumanymas — 
tai pakvietimas mūsų tautos eg- 
zaminan, kad ištyrus būtent, kiek 
jau mūsų tauta yra pakilėjusi 
susipratimu, vienybe ir ištekliu- 

»i. Lietusiai stojo kvotimam Bet 
ir išlaikys — nežinia. Viena tik 
įišku, kad jeigu nusikirs, tai kaip 
Įtik parodys stoką visų tų daly
tų, dėl kurių buvo kvočiama ir 
Inos progos įvairiems mūsų prie-

karėlį TI sausio, paraginus drau
gijos pirmininkui p. J. Stonkui, 

idrauge sui susirinkusiais į vakarėlį 
svečiais, neatidėkodami sumetė 
52 doleriu ir inteikė “Draugo” 
redakcijai. Taigi, ačiū Dievui, ga
lime jau pasigirti su gera pradžia.

“Draugo” redakcija, kviesda
ma tautiečius talkon į tą bendrą 
ir gražų darbą, mielu noru apsi
ima patarpininkauti, priimdama 
ir skelbdama laikraštyje atsiun
čiamus pasižadėjimus, arba pini
gus. Manome, kad ir kiti laik
raščiai patarpininkauti neatsisa
kytų. Pagaliaus duosime vietos 
savo laikraštyje įvairioms nuo
monėms ir sumanymams, kaip* 
lengviau būtų Kairiūkščio suma
nymas įvykinti.

POLITIKA.
MEKSIKA.

Svarbiausia atsitikimas praėju
sią savaitę, tai sukilėlių paėmi
mas Ojinago miesto. Miestas gu
li šiaurinėje šalies dalyje,'prie 
pat Jungtinių Valstijų ribos. Jo 
apgulimas tęsėsi per keletą die-

lėlių t*dą, kurio rankose didžiausia sukilėliu 
asi ^daugyl-es suardytų trobų. Paveikslas pa

vada , kuris ilgai ginesi užsidaręs Oji-

Grande į Jungtinių Valstijų pu
sėj esantį miestą Presidio. Čia 
jau randasi daug sužeistųjų, ku
riais rūpinasi Amerikos daktarai 
ir Raudonojo Kryžiaus draugija. 
Jie turi labai daug darbo juos 
prižiūrėti, aprengti, ir pavalgidin- 
ti, nes visi jie bėgte išbėgo, 
plaukdami arba brisdami per upę. 
Prie visų tu blogumų prisidėjo 
audros siaučiančios po visą apie- 
linkę. Serga netik sužeistieji, bet 
ir vietiniai gyventojai. Apie ini- 
rių dar negirdėtis.

Gen. Vilią užėmęs Ojinaga, 
trauksiąs link Meksiko miesto, 
šalies sostapilęs. Tuo pačiu laiku 
Carranzos kareiviai eisią į vaka
rus, kad perskirti federalistų ka
reivius.

Zapata su savo visais kareiviais, 
dar nesusitaikė su Huerta, nors 
daugumos buvo senai manyta, 
jog jis tą darysiąs. Jis dar te- 
beerzina federalistus, atakuoda
mas patį Meksikos miestą. Jojo 
kareiviai mažą turi supratimą 
apie konstituciją, kurios jie ne
va reikalaują, nes tai tik papra
stų . plėšikų gauja. Huerta

nascalientes. Vos tik jiems nu
važiavus į La Honda, sprogo mi
nos, kurios buvo padėtos kito su
kilėlių vado, Gen. Robles. Trau
kinys sudaužytas ir žuvo apie 80 
žmonių. Gen. Robles manė, jog 
tai Huertos traukinys. Mažas 
neapsižiūrėjimas taip daug žmo
nių pražudė.

Nors ir kantrus Meksikos ka
reiviai vienok šen ir ten girdžia- 
ini rūgojimai ypatingai dėl blo
go maisto ir apdaro ir dėl ilgo 
kares tęsimos. Kareivių vadai, 
žinoma, tų rūgonių nemaloniai 
klauso ir laikraščiai praneša, kad 
12 sausio sušaudyta 12 federalistų 
vien tik dėlto, kad jie pradėjo 
ant valdžios rūgoti už neišmokė- 
jimą jiems prigulinčių algų. To
kios rūgones prieš vyriausybe kį- 
la dažnai, nes iš kur ji mokės 
kad ir jos augsas jau senai iš
sibaigė — ginasi tik popieriniais 
pinigais, kuriuos verstinai spiria 
savo padonuosius vartoti ir ku
rių kaina užrubežyje labai žemai 
nupuolė. Tik ar ilgai jie ginsies, 
ar ilgai žmones nesupras savo pa
dėjimo — tai klausimai, kurie 
šiandiena paduodamais faktais 
dar neišrišami.

AI'RIKA.
Paskutiniuoju laiku tas senai, 

bet mažai žinomas kraštas, pra
deda daugiau ir daugiau svietui 
rodyties. Svarbiausi ten atsitiki
mai, tai indiečių tariamas judė
jimas ir darbininkų streikas. 
Kaip vienas taip ir kitas turi sa- 
vije nemažą reikšmę nežinomos 
šalies gyvenime. Indiečių judė
jimas eina pietinėje dalyje Afri
kos. Šalis priguli Anglijai, kuri 
norėdama tinkamiau išnaudoti 
šalį prisikvietė pigių indiečių-dar-

GALICIJA.
Austrijos rytų krašte, vadina

mam Galicija, gyveną lenkai su
ukrainais, bet visa valdžia lig šiol
buvo lenkų rankose, nors ukrai- 
nų yra net daugiaus, kaip pusė

mųjį vandenyną į rytus nuo Si* 
berijos. Ant tųjų salų randasi 
daug veiklių ir užgesusių vulka
nų (ugniakalnių) Vulkanų gi ša* 
lyje, kaip žinome, dažnai atsitin* 
ka žemės drebėjimai. Vienas ii 
tokių drebėjimų pridirbo daug 
bledies Sakuro ir kitų salų gy* 
ventojams, išardydamas keletu 
miestelių, užpildamas pelenais nr 
naikindamas žmones ir gyvoliuaų 
Pirmiausiai ant salos Sakura afc* 
siverė vulkanas, greitai pajustai, 
žemės drebėjimas ant kaimynių, 
salų. Drebėjimai nors ir lengvus, 
bet manoma, jog pridirbę daug 
bledies, kuri tebėra dar nežinoma, 
nes telegrafo vieloms sutrukinė-! 
jus, jokių tikrų žinių iš ten ne* 
gaunama. Gyventojai baisiame 
persigandime bėga ant ramesniiį- 
jų salų. Daugybės karės laivių 
tik ir užsiėmę žmonių perkėlimu. 
Nuo pabėgėlių nieko negalima da- 
žinoti, nes visi apimti didžiausioa 
baimės ir persigandimo, nedaug 
ką gali pasakyti.

Ant salos Sakurl buvo skaito
ma lig 15,000 gyventojų, mano* 
ma, jog didelė jų dalis bus prašo* 
vusi.

Drebėjimas žemės apsireiškė in 
kitame Ramiojo vandenyno kraš* 
te, Pietų Amerikoj, Calloa uoste. 
Peruose. Nuostolių nepadaryta. 
Drebėjimas tęsėsi 52. sekundi.

RUSIJA. &Tj

Praėjusių švenčių laike, Peter* 
visų Galicijos gyventojų. Ukrai- burge įuvo susirinkimas visos Ro* 
nai vedė ilgą kovą su lenkais ir sįjos mokintojų. Suvažiavo vir* 
dabar Austrijos valdžia suprato j5um §ešių tūkstančių mokintoją

indiečių bruzdėjimo. Vietiniai 
pramoninkai, ne azijiečiai, nutarė 
nusikratyti jiems jau dabar ne
pageidaujamo elemento — neįlei
sti visai naujai atkeliaujančių ir
vienu ar kitu keliu išvyti tuos, ......
, • * • rr • i • • dienomis Austrijos ciesorius pasi-ikurie ten apsigyvenę. Kai-kune gi i. , , . J , vietinėmssaukęs ukrainų atstovus ilgai kal-;»įug, ragįnangįusjų vedėjai net giriasi, jog indie- 
čiaj būsią priimami kaipo darbi
ninkai prie miškų kirtimo ir ki
tų sunkių darbų, bet neleisią 
jiems laisvai šalyje apsigyventi. 
Taigi išeina, kad jiems indiečiai 
tinka kaipo pigus ir darbštus 
darbininkai, bet netinka kaipo lai
svi šalies piliečiai. Indiečiai gi, 
kurių jau ten didelis skaičius, 
reikalauja, kad jiems būtų ne
tik laisvė duota, kaipo piliečiams 
apsigyventi, bet ir autonomija 
šalies valdyme. Už tą reikalavi
mą stoja ir didžioji Indija, kuri 
taip-pat pradeda nerimauti.

pagalios, kad ukrainams reikia su- |svietimo ministeris, nors susirm* 
teikt lygias teises. Todėl šiomis lkimą ir leid0( vienok pasiunti 

valdžioms aplinkral* 
kiek galint at* 

ypatingai
žemesniųjų mokyklų, nuo važia*

bejosi su jais apie jų reikalus ir kalbinėtį mokintojus,

matydamas jų nekaž-kokią spė 
ką neužsipuola ir taikinties, nes 
anksčiau ar vėliau, jis tur būt 
mano,-jie turės būt pergalėtais.

Kaipo vieną iš nemalonių at
sitikimų reikia paminėti sudau
žymą traukinio kuris prigulėjo 
patiems sukilėliams. Štai kaip at
sitiko: Gen. Pedro Garcia; suki
lėlių vadas, sustabdė prekių trau
kinį netoli nuo Agnascalientės. 
Prekių dalį sukrovė į vieną va
goną, dalį vagonų sudaužė, ir i 
ketonus vagonus susodino 200 
vyrų-kareivių, ir pasiuntė į Ag-

bininkų. Bet tie patįs darbinin
kai įvairių priežasčių delei pra
dėjo nerimauti. Tas jų neri
mavimas pirmiausiai apsireiškia 
dėlto, kad juos kviesdama anglų 
vyriausybė prižadėjo atėjus į Na- 
talį ir savo kantraktus pabaigus 
laisvai šalyje apsigyventi. Tuo 
laiku dar nebuvo žinoma, taip 
vadinama azijiečių neapykanta, 
kuri dabar taip prasiplatino vi
sur, kur tik valdo anglų kalbą 
vartojančios tautos'. Ta neapy
kanta ir yra didžiausia priežastis

prižadėjo juos užganėdinti. Len
kai, matydami, kad nenuveiksią 
ukrainiečių, sutiko pagalios užleist 
jiems pusę vietų Galicijos seime ir 
pusę atstovų krašto valdyboje.!
Ukrainams begalo daug padeda j . . . , . _
politiškuose ir tautiškuose reika- dau* tartasi ,r daug indomių ui- 
luose jė areivyskupas šeptickis, nibežinėms salėms nežinomų da* 
kurio rupesniu liko įsteigta ukrai- |Lvk,I Vilkta į aikštę. įsų uvo
nams daug apšvietos ir visuome-'nukreiPta doma t Rl,8Uos Pakra5- 
nės įstaigų. Dabar liko atidary- mokintojų skundus, iš ku-
tas tautiškas muzėjus, kuriame!™* Parodė, jog mokslas ten, 
telpa 14,859 dalvkai, prigulintįs ypatingai pradinėse mokyklose, 
prie ukrainų dailės, pramonės, |nePasiekia savo tilcsJą apšvietimu 

, mokslo. Muzėjus užima 21 kam- bet -V™ k»iP° įrankis gyventoją
Žinioms is Afrikos ten nuėjus ,,)arį Mnzėjo rumus nupirko iF| rusinimo. Tą aiškiai išdėstė ma* 

didžiausia Bombay miesto sve- |padovanojo savo tautai arcivysku- žosios Rusijos delegatai Jie iš- 
a u. —j_._ 'aiškino, kad pas juos mokyklą

Rvgos Garsas”. Pad®j*mas tikrai blogame padėji- 
!me. Viso blogo priežasčia yra tas, 
kad mokyklose yra priverstina 
didrusių kalba, kurios mažrusiai 
nesupranta. Vaikai nenoria eiti 
mokyklon ir visaip nuo to atsisa- 
kynėja. Daugumas mokinių trum
pu aiku užmiršta, ką išmoksta 
svetimoje jiems kalboje. Pasekmė 
to viso yra ta, kad didrusiai gy
venantieji Mainui jo j yra geriau 
apsišvietę negu vietiniai gyven* 
tojai.

Jeigu taip daroma su matro
sais, kurie daug turi bendrų rišių 
su pačiais rusais, ką galima ma
nyti apie kitas tautas, kurios jo
kios giminystes neturi. Taigi visi 
mokintojai ir nutarė reikalauti, 
kad prigimtoji kalba būtų moki
nama visuose pradinėse mokyk
lose, mažiausia per pirmuosius 
tris metus. Nes visiems aiškus da
lykas, kad sistema, kurią Rusi
jai suteikė Pobiedonoscevas, Sto- 
lypynas ir dabartinis švietimo 
ministeris, Kasso, veda užimtųi 
šalių gyventojus ne prie šviesos, 
bet visai prie kitokių tikslų. 
Mums lietuviams tas ne naujiena, 
bet kitos tautos, kurių apšvieti
mo cenzas 'daug augštesnis, ir 
kuriu mokyklos m sla, • . ios tik^ 
šlama tarnauja ant to ' )*<>

tainė prisipildė žmonėmis, vadais 
iš visų Indijos šalių, kad išreikš
ti užjautimą savo viengenčiams, 
Afrikoje gyvenantiems. Visų kal
bėtojų temos buvo nukreiptos 
prieš anglų žiaurius pasielgimus 
su ten gyvenančiais indiečiais ir 
tartasi, kaip reikia iš to viso iš
sisukti. Iš viso padėjimo aiškiai

pas Šeptickis.

vimo susirinkiman. Neveizint Ant 
to, susirinkiman priplūdo delega
tų iš visų Rusijos kraštų.

Susirinkime daug kalbėtasi,

ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ.

Japonija tai daugeliu žvilgsnių 
labai indomi šalis. Ji susideda iš 
daugybės salų išblaškytų po Ra- 1
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ir

kėlė Bažnyčią naujos gadynės 
akyse. Jis skatindamas sveiką 
liaudies ir darbininkų judėjimą 
pasaukė darban tokius veikėjus 
socijalėja dirvoje kaip Lueger’is 
Austrijoje, grapas de Mun’as

damas Rampollos gabumus, -kitas bas. Kalbėtojai buvo p. J. Jaru-
reikalui išleisti kokį -parėdymą,igėvičia, ii Walpole, Mass., kl-kai: 
nekartą klausė savęs, ką tame 
reikale manytų Rampolla. Po
rinkimų Rampolla, prasišalinęs 
vienumon, įsigilino į moksliškus
darbus.

Kardinolas Rampolla yra pa
rašęs įvairius veikalus iš istori-

nes dalyvaujanti* audrinkime , nepilnus dvejatą metų įvesta apie 
Kauno gubernijos agronomas 811 bemaž 3000 medelių obelių 
Protopopovas paaiškino susirin—kriaušių; papasakojo taip-pat 
kusiems, jog 1914 metalus de- aPie 8avo ir vyriausybės auma- 
partamentas paskyręs gana daug nynuis, t. y. ateinančių 1914 me- 
pinigų ūkio būreliams sušelpti, darbus. Iš jo referato gali- 
sėkloms, veisliniams gyvuliams nia buvo suprasti, jog jis per tą 
ir paukščiams pirkties, žemės trumpą laiką suspėjo susipažint 
dirbimo ir sodininkavimo įran-1811 npygarda, vietiniais sodais ir 
kiams ir mašinoms įsigyti, ek- sąlygomis, todėl galima tikėties,

šiol daugiausiai švietė mums čia 
“Saulė‘*.v Su “Draugu” mažai 
kas draugavo. Bet matyt, kad ir 
Čionykščiam lietuviam nusibodo 
vieniem be “Draugo”; nes už
stojus Naujiems Metams net de
vyni pasiėmė jį už savo prietelį. 
Ir tikrai nesigailės tą padarę, nes 
geriausiu lietuvio kataliko drau
gu yra “Draugas”.

F. J. Juškaitis iš Šv. Jono Semi
narijos, Brighton, Mass. ir IT. J. 
Vaičiūnas iš Niagara Seminarijos, 
N. Y. Tarpais prakalbų vietinis 
Šv. Cecilijos choras sudainavo ke
letą dainelių.

Pirmiausiai p, J. Kuras, pirmi
ninkas vietinės S. L. R. K. A. 
kuopos trumpai apibriežė tikslą 
šio vakaro ir perstatė Šv. Cecilijos 
chorą, kurs uždainavo Lietuvos 
giraną “Lietuva Tėvynė mūsų ir 
t.t.” Potam kalbėjo p. J. Jaruše
vičius, organiz. S.L.R.-K.A. Mass. 
valstijoje. Jis aiškiai išpasakojo

Prancūzijoje, Toniolo Italijoje,
Becurtius Šveicarijoje, Zepeda Is
panijoje. Ir visuose tuose Le
ono XIII žygiuose jo sekretorius j08 jr archaiologijos sryties, stu- 
kardinolas Rampolla buvo visuo- <jiją apie šv. Petro primatą, di-, 
met jo tiesioji ranka, ne vien pa- ;8ertaciją apie Makabėjų karštą 
klausus pagelbininkas, bet ir ge-' įr puįkų veikalą apie šv. Melani- 
riausias patarėjas. Būdamas pui- ją
kus diplomatas, Rampolla drau-Į Pagkui garbing08 atmįnties šį- 
ge buvo ir prakilnaus būdo žmo- met mirupius kardįDohl8 Vives y 

yra duota; arba pranašavimą, gus, šalę gilios žinijos buvo die-'Tuto ir Oreglia nųkeliavo sielos
pagal tikėjimo saikds; arba tar- votas, kaip nesudarkytas kūdi-! bėn aštUntąją dešimtį metų,« T R K A •• •*
navimą tarnavime; arba kas mo- j kis. Augštumon iškilo tik ažiū ,)radėdama8 Lietui iams kardi- S'L'A'-’ g T • J ’ Ut°'
tint — mokvnime: arba kas savo dorinėms ir dvasinėms ver-_ , o___ In___ ,__ „4: r,J$>ir dabartini padėjimą. Baig-

ANTROJI NEDALIA PO TRIJŲ 
KARALIŲ.

Lekcija. —Rym. XII, 6 —
16. — Turėdami tūleriopas do
vanas pagal malonės, kuri mums

kiną — mokynime; arba kas 
draudžia — draudime; kas duo
da — prastybėje; kas turi vy
resnybę — rūpestingume; kas da
ro gailestybę — su linksmybe.
Meilė be veidmainystės; neapkęs- ginče Ispanijos su Vokietija de-

IV t>-j - molas Rampolla malonu prisiminti d • . kntybems. Būdamas popiežiaus pa- dar įr delei tQ> kad nabašninkas da,nas ragmo rasyties V18us> ku 
siuntiniu Madride, Rampolla tu- 8uppato lietuvių taut08 atgimiino
rėjo progą parodyti savo, kaipo reikalus ir užjauzdavo lietuviams 
diplomato, gabumus kilusiameĮbažnytiniuose reikaiU08e.

rie da nepriguli į tą organizaciją. 
Jam pabaigus kalbą vietinis cho- 
as dainavo tautos dainelę. Toliaus

Lietuviu čia irvvena anie 30J sfcursijoms, apskaitoms, o taip- jog vajys tą darbą priinyn ir ge- Lietuvių čia gyvena apie JO pat algQmg ŪJ;jo bflrelių 8ekre. ryn. P< Miliušis, kaipo speciali-
šeimynų. Aštuonios turi nuosa- 
vius namus. Visi gražiai gyvena. 
Išpažinties išklausyti pribūva čia' 
kun. Adomas Šimkevičius iš North 
Side, Pittsburg, Pa.

Darbai pas mus dabar eina silp
nai. Mykolas.

Castle Shannon, Pa.
Šiame miestelyje, kuris yra ne

toli Pittsburg’o, yra net 60 ap-

darni pikto, glausdamiesi prie ge
ro; broliška meilė viens kitą my-

lei Kardinu salų, kaip, žinoma, 
užsibaigusio nusprendimu popie-

‘ Viltis”

New Haven, Conn.
„ n* , Sausio 4 d. Švento Kazimierometų Rampolla tapo pakeltas , * , .. , ,v. bažnyčioje buvo 40 valandų at-kardmolu ir tuose pačiuose me- : . v ■

. . . • • i t„i,„ laidai. Per visas menas žmoniųtuose vieton mirusio kard. Jako- i „ v. , .buvo pilna bažnyčia. Pamokslimn-

lėdami: garbėje viens kitą pra- žiaus Leono XIII. 13 kovo 1887 
nokdami; rūpestyje netingus. Dva
sioje karšti, Viešpačiui tarnauti;
▼iltyje linksmi; varguose kant-

bini’o pakviestas popiežiaus ir. -
visos Bažnyčios sekretoriumi. K P?™*“. z°de‘,a1' T**“! ap'rus; maldose neperstojanti; šven- 

tųjų reikalus šelpianti; svečius 
mielai priimanti. Garbinkite tuos, 
ką jūp persekioja; garbinkite, o ligi Leono XIII mirčiai Rampol- 
ncnorėkite keikti. Linksminkitės la daug ir žymiai pasidarbavo 
m* linksminančiais, verkite su ver- taip Bažnyčios istorijos, taip 

" kiančiais. Tarp savęs vienodai ma- tarptautinės politikos srityje, 
nydami — ne augštai išsikeldami, Besekretoriaujant Rampollai te
kėt nusižeminantiems sutikdami, ko ypač daug atlikti įvairių dip

lomatijos darbų. Tečiau jo dip
lomatija nebuvo kokia intrigų 
virtinė. Jo asmenyje daugiau ap
sireikšdavo tiesmukas kunigas, 
kaip gudriai-veidmainus politi
kas.

Tai būdamas jupmi per 16 metų

Evangelija. — Jon. II, 1 — 
11. — Anuomet buvo vestuvės 
Galilėjos Kanoje. Ir buvo ten Jė
zaus motina. Buvo taipo-gi pa
kviestas ir Jėzus ir jo mokiniai 
j vestuves. O kad neteko vyno,

rėdyti altoriai, choro jausmingas 
giedojimas — visa tai kėlė šir
dis, žavėjo sielas ir ‘nsi sakyte 
sakė: Laimė yra tau pas Dievą, 
Jis davėjas jos”

Pagelbon buvo atvykę kunigai: 
Žebris, Ambotas, Židanavičius, 
Šeštokas, Mosurkevičius ir Kar- 
kauskas. Katalikas.

toriui (400 r.), jeigu būreliai su- Į stas-sodininkas, žinomas jau mū- 
tinka duoti jam nuo savęs butą sų visuomenei iš savo populeriš- 
ir arklius važinėti būrelio rei- kų paskaitų Suvalkų ir Kauno 
kalais, nes toksai sekretorius tu- gub., o taip-pat, kaipo mokyto- 
rėsiąs būt drauge ir instrukto- jas ir organizatorius sodininky- 
rium. Gauti pašalpos kitiems, stės prie Obelių mergaičių ūkio 
augščiaus minėtiems dalykams mokyklos. Mokėkite tik, šiaulie- 
pirmenybę turėsią tie būreliai, čiai, jį išnaudoti.
kurie pasižadėsią duot nuo savęs 
pusę pinigų prašomajam daly
kui nupirkti, nes visiems Kauno 
gub

Viltis’

Kauno ūkės draugija /Jenkiš- 
būreliams paskirtosios su- koji) padarė sutartį su vienu prikalbėjo kl. P. J. Juškaitis apie įgyvenusių šeimynų lietuvių. ’ . . . - -

Kai darbai gerai eina, tai žmo- 1,108 neuzteksii>- KlIns klausimui statytojų, kuris apsiėmė ateinan-
nes čia pasidaro gerą pragyveni- aP’e sekretorius, Užvenčio atsto- čiai vasarai pristatyti dr-jos są-
mą Dirba anglių kasyklose. vas Smilgevičius, pritariant ir ki- nariams dvarininkams iki 800 lau-

tiems, paklausė, ar būreliai galės kų darbininkų, kurie būsią dau-
potįs pasirinkti sau atsakančių giausiai traukiami iš Volynijos

draugijinį žmogaus gyvenimą, 
apie žmogų kaipo protaujantį gy
vūną: ir apie apšvietą. Po jo kal
bai trečiu kartų dainavo šv. Ceci
lijos choras ir tuojau po dainelei 
kalbėjo kl. H. J. Vaičiūnas. Jis 
savo kalboje gvildena katalikų 
priedermes visuomenės gyvenime? 
Paskiausiai vietinis choras daina
vo “Onytę”. Tuo vakaras ir užsi
baigė. Naujų narių prie S. L. R. 
K. A. prisirašė apie 6.

Šiuo vakaru visi, buvo paten
kinti. Žmonių buvo prisirinkę be
veik pilna svetainė.

Ten Buvęs.

Šiuom tarpu darbai apstojo. Dir
bam tik pusę laiko.

... kandidatų, ar pati tvarkomoji gubernijos, rusinai. Vyrai mėne- 
vasis uose rei a uose i e i°. koilljsįja 8kirsianti, nes esą, jei- siui gaus 12 rub. pinigais, duo- 

vargo neturime. spazincia aprū- gu komįsjja skirstanti žmones, nos savaitei 20 sv., moterįs, mer- 
’ inezinancius vietinių sąlygų ir gilios ir vaikai menesiui gaus 10

^1D1S . .° e onas. 1 kalbos, tai jie būsią netinkami ir rub. pinigais, duonos savaitei 18
.J a.nSl . &1. U1?» P”®1 1 nenaudingi. Į tai gubernijos ag- sv., kvietinių miltų 5 sv., kvietie-

pazinties ir išgirsti 1®^u^ls ronema8 atsakė, jog vyriausybė nės košės 5
pamo 8 V nuvažiuoja i 1^s" i Juosianti liuosybę patiems būre- druskos 1 

utrg ą į sv. azimiero^aznycia. ,jjamg pasirinkti sau sekretorius rokų 30 sv. ir muilo baltiniams 4 
" ‘ ir, jeigu* tik toksai sekretorius lotus. Perniai ta pati draugija 

netik mokės rašyt, bet bus teore- mėgino kviesti darbininkus iš Len-

sv., lašinių 2 sv., 
sv., pieno 2 litru, bu-

tiškai, arba nors praktiškai susi- kijos, bet apsigaudino. Darbinin- 
pažioęs su ūkio vedimu, tai to- kai pasirodė mažai tinkantįs prie

Thomas, W. Va.
Kokie trįs mėnesiai atgal pa

sirodė . iki, be s be įo, vyriausybe uztvir- vietinių darbu, patįs darbininkai Drauge labai mums in- , I_. . . , . v. ,. , , , , itisianti. toliau buvo pakeltas liko neužganėdinti iš savo ponu irSitam mieste yra parapija, ku- domi žinute — kai gerb. kun. V. i ‘ . . . . . r i . ,. , , . m ,. , . L, , , v , ... ... klausimas apie žemes tvarkomo- skundės, kad juos apgavę. Tekonigas ir-kelios draugijos ypatm- Bukaveckas žada apimti vietinę, . . . t ’ ,. . . , . • U m •• a- i w • sies komisijos rengiamas paskai- matyti Joniskvje si rudeni kele-esa- kun pralotas J. Maculevi- gai paminėt verta, kaipo visu sv. Tarno parapiją. Čionykščiai . J i Jesą. nuu. plaunąs luavujcu g r , e _ _ r - . tas arba kursus valstiečiams ru- ta mazurų šeimynų, susikrovusiu
čiu/s Žemaičiu seminariios rėk- draugijų motina — Sv. Jono (lietuviai visi pradžiugo išgirdę, į _ . .mus, zjemaieių aemiuanjus ± .. . I, , v.. , . su kalba. Būreliu atstovai vai- ant kupros savo baldus ir vaikus,
torius, kun. Aleksandras Dam-Evangelisto draugija, suorgam- ----— — *

Kandidatais Žemaičių vysku
pu, kaip rašo “K. L.” (277 No.) 
sužinojęs tai “iš tikrų šaltinių

Hartford, Conn.

Paėmus Rampollai ant pečių 
tarė Jėzaus motina jam: vyno ne- sunkią sekretorystės naštą, euro-
turi. Ir tarė jai Jėzus kas man pėjiškės diplomatijos priekyje ■ ■ . R ieq« +;v ;s ii„ . i . .. ii • k i • brauskas. Drauguos redakto- zuota b rugsėjo lo9o m. tik iš iiir tau, moteriške? Dar neatėjo stovėjo Rymo klausimas, arba ki-j . . „f y ,
mano valanda. Tarė jo motina taip, klausimas apie 
tarnams: ką tik jums sakys dary-1 valstiją. Kaip Leonas, taip ir 
hite. Ir buvo tenai šeši indai iš Rampolla buvo įsitikrinusiu, kad 
akmens padaryti pagal žydų ap- visą laisvę Bažnyčiai tegali gva- 
žystijimo, kuriuosna tilpo du ar- rantuoti tik teritorijinis popie-
ba trįs viedrai. Tarė jiems Jė
zus :pripildykite indus vandenim.

žiaus savistovumas
Todėl viena iš svarbiausių

kad neužilgo gaus vėl savo pn-............ , . ........................................ ... .. . , . •». j stieenn, kartu su Šiaulėnų ir Lz- einančius pėsčius i Šiaulius ir kei-gimtos kalbos dvasišką vadovą. ’ r
Visi buvo persitikrinę, kad jo su venč-o atstovais dvarininkais kiančius Baisogalos Komarą, kad 

(nes buvo keletas ūkio būrelių jiems daug buvo žadėjęs, o 111a- 
atstovų dvarininkų, bet jie tą žai tedavęs.

“Rygos Garsas”.

Bažnyčios r’us *r kun- pr0^* Karevičius; šis draugų; šiandieną gi, ačiū Die- 
paskutinis turįs daugiausia šan- vui, turinti 278 draugus. Yra vil- 
sų tapti Žemaičių vyskupų. Kun. tis, kad greit susilauks 300 drau- 
Pranaitis gi visai nebuvęs sta- gų. Pinigų turi apie 4000 dole- 
tomas kandidatų. Irių. Draugija turi savo lotus ant

“Viltis”.kapinių laidoti savo draugams,
______ arba kam nors iš jų šeimynų be

jokio primokėjimo. Dabar ieško,

lauks prieš Kalėdas, bet Kalėdos 
atėjo ir praėjo, o ketinančio ap-

Žemaičių vyskupijoje, nepa- 
vimas bent mažos dalies bažny-'tvirtinus vyriausybei valdytojum I 
tinės valstijos. Tuomet popiežius kun. Borovskio, nebeskiriami • nei,

Ir pripylė anuos sklidinus. Ir ta-. Rampollos pastangų buvo atga
vę jiems Jezus: semkite dabar
ir nuneškite vestuvių užveiždėto- 
joi. Ir nunešė. O kad vestuvių už- 
vdzdėtojas paragavo vandenį, 
kuris stojose vynų, o nežinojo iš 
kur būtų^ bet tarnai žinojo, kurie' pradžių rodėsi linkęs tą reikalą 
■ėmė vandenį, pavadino užveizdė- paremti, bet jį kaskart atidėlio- 
tojas vestuvių jaunikaitį ir ta- į jo vis tolyn. Vokietijos ir Austri- 
rė jam: kiekvienas žmogus pir- jos užviltas Rampolla kreipėsi į 

padeda gerą vyną, o kad draugiškesnes valstijas: Praneiją 
ęeria, tada ta, kurs yra lėtes-1 ir Rusiją.

■i*. O tu gerą vyną užlaikei iki- Į Delei šio žygio viešuma apšau- 
Boliai i Tą pradžių stebuklą padarė kg vokiečių priešu, o prancūzų 
Jėzus Galilėjos Kanoje ir parodė 
savo garbę, ir įtikėjo į jį jo mo
kiniai.

dar vis tikėjosi, kad bažnytinės 
valstijos atgavime jį paremsią 
Europos valstijos. Bismarkas iš-

nebemainomi vietomis jokie ku
nigai.

“Viltis”

Mirė a. a. vyskupas Steponas 
Denisevičius, buvusis Magilevo 
arkivyskupijos ir Minsko vysk.

kad kur savo svetainę nusipirkt, 
arba pasistatyt.

Šv. Jono Evangelisto
Komitetas.

v - ..........

ĮVAIRIOS žinios.
Baltimore, Md.

3 d. sausio lietuvių mėgėjų bū-

. , ..... klausima tyloms , taleido) prašėimti šią parapija kunigėli# kaip i x .. „ ... v. . departamento atstovo, idant pa-nera taip nėra. Kalėdos, užtat, i , . , . * . A. v., . v. x , ... skaitos kursai valstiečiams butųtapo praleistos šiemet be tikro , A ...!laikomi lietuviu, ne rusų kalba, linksmupno. Thomasietis. i .’nes didesne puse Šiaulių ap. val
stiečių visiškai nesuprantą rusų 

Dayton, Ohio. kalbos, ir per tai negalį jomis
Lietuvių šiame miestę yra ne- nattdoties, o katrie ir moką kai- į

mažas būrelis — su viršum šim
tas -šeimynų. Nemaža turi ir sa
vo namus. Yra gerai pasiturinčių iy

(VAIRIOS žinios.
VILNIUS.

Salės Pašventimas. Penktadie
nį, gruodžio 6 d., vakare, po miš-

, ... . ..... ...... . parų, buvo pašvęsta naujoji salėbeti ir skaityti rusiškai, tai vis t . . .... , . ...., , .. , . . . . . . prie sv. Mikalojaus bažnyčios.,dėlto is paskaitų taip pat mažai „ . ... ...... ...f, . .. .... Pašventinimo įskilinen susirinkotur, naudos, nes daugelio sodžių, Hetuvir
ir neblogai uždirbančių. Turime jlp tekn^klA issireiskimų “e8«-Įpažvcntinu8 s{dę pįrmajain 
nusipirkę lotus dėl bažnyčios, kle-ipfaZtami’ n.ega J pas a? 08 ?n’ Mikalojaus bažnytėlės lietuvi 
bonijos, mokyklos ir Seserų Na-Iul° kruvon- ls vertimo

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
A. A. KARDINOLU 

RAMPOLLĄ.
Viltis rašo:
Kardinolo Marijanos Rampol- 
■ dėl Tindaro mirtis naktį iš 16

draugu, nors Prancijoje įsigalė
jus radikalizmui neką buvo gali
ma daug prisidraugauti. Netru
kus ir pats Rampolla išvydo vi
są veltumą jo pastangų kovoje 
už svietišką popiežiaus valdžią. 
Ir ši kova įnešė tragizmo ir jo 
paties gyvenyman: dėl jos ir įvy
ko anasis nelemtas Austrijos ve
to prieš Rampollos kandidatūrą į 
popiežius.

Mirus Leonui XIII 1903 m., 
Rampolla buvo rimtai pastatytas

administrator., vyskupas in Par- relis parengė teatrą naudai vie- 
tibus infidelium, Apaštalų sosto no moksleivio. Vaidino “Byla dėl 
protonotarijus ir Magilevo kon- linų markos”. Žmonių susirinko 
sistorijos prelatas. Kitkart a. a.'maža, nes orai labai bjaurus bui- 
vyskupas Denisevičius buvęs Įvo: lijo. Artistai-mėgėjai atliko 
Smolensko klebonu, čia tat ir gy-jsavo roles gan gerai. Vakaras už- 
venęs pastaraisiais laikais. Pa- sibaigė deklamacijomis.
laidotas būsiąs Smolenske šešta
dienį, gruodžio 7 (20) dieną.

“Viltis”

Vilnius. Vidaus dalykų mini-

Antrą dien Kalėdų sukako ly
giai 20 metų kunigavimo ir klebo
navimo mūsų gerbiamo klebono 
kun. J. Lietuivniko. Kiek mums 
žinoma, labai retai pasitaiko ko-

sterija pareikalavusi, kad Vii- kiams nors kunigui išbūti klebonu 
niaus šv. Jono bažnyčios klebo- į vienoj parapijoj tokiuos ilgus me
nas ir ddekanas kon. Černiauskas tug.

mo. Bažnyčia jau pradėta staty taip-pat ėsą mažai naudos, nes klebonui gerb. kup. kan. J. Kuk-
tai, Visų Šventų klebonui, visi

......... .............. T c---- ,---- o— . ... ... . . .susirinkusieji ton smagion iškil-.n , 4. • ciiahstui, išeina ne sis ne tas; . . , . ,tume neužilgo uolų, pasisventus, | J ; ... mėli buvo pakviesti prie gerb., . . . i .- mors atsirastų ir geriausias • ver- ,, ,kunigą, bet sunku j, gauti. . * ® .. . klebonou • v. .. ... . . tejas, vis dėlto klausytojų jisaiDarbai eia šiuo laiku eina vi- •* ’ . . , .nepatenkintu, nes tokios paskai-1,. . . ,A A 4 . lietuvių kunigų ir poros atvyku-tos labai ilgai užsitęstų, o per tat l . . .. ... - v j •, . ji šiųjų is sodžiaus, uz bendrojopavargtų prelegentas, o da la-1 , ' x x x • • , • •., 4 - 4. , v -* stalo, pastatyto naujoje saleje,biau klausytojai; ant galo butų , T nx . , ,-i .... susėdo d-ras J. Basanavičius,tai brangaus laiko gaišinimas.;, . ... . „!_, , x ®., . . 4- .,4 d-rai Vileišiai, gener. Paskevi-Del tos tik priežasties keletas!.. ,4,-T-i4- ,» j » 4 4cius, “Vilties redakcijos atsto-

ti. Viskas būtų gerai, kad gau- verčiant prelegento kalbą ne spe-;

kun. Jezukevičiaus pa
tiektos vakarienės. Be Vilniaus

sai menkai. U.

Bridgeport, Conn. Čia susior
ganizavo graži kapelija, vadovau
jant B. Vasiliauskui.

Darbai pas mus eina silpnai.
B. V.

Šiaulių aps. būrelių griežtai nuo i 
siūlomųjų paskaitų ir atsisakė. vai ir kiti. Salė, nors dar vi

siškai neužbaigta, bet jau galima

i 17 gruodžio šukele subruzdimą., m- n , kandidatu , popiežius. Tame tar-nvien Ryme ir Bažnyčios sfero- ■ . x... . . , _ pe Austrijos ciesorius Pranciškus■e, bet drauge ir visame kultu-1, .. .

butu prašalintas iš Vilniaus ir 
Vilniaus pavieto.

“Vienybė”.

pasaulyje. Nieko stebė
tam, nes nabaštininkas yra buvęs 
daugiau kaip žymus tik katalikų 
Bažnyčios asmuo: jis yra buvęs 
▼iena* iš retai amžių bėgyje pa
sirodančių žmonijos vadų. Jo gy
venimas daugiau, kaip vien ke- 
liotika metų Bažnyčios istorijos: 
tai visuotinos kultūringos žmo- 
■ijaa istorijos žiupsnelis. Nes 
fcaa rašo apie popiežių Leoną 
XIII, tas turi rašyti ir apie jo 
16 metų laiktarpio sekretorių 
kardinolą Rampollą; kas augšti- 
na Leoną XIII, turi drauge augš- 
tiaži ir Rampollą; kas piešia Le-

I Juozapas per Krokuvos vyskupą 
kardinolą Puzyną formaliai pra
nešė Šventajai Kolegijai, kad jis 
nenorįs matyt pakeltu į popie
žius karlinolą Rampollą. (Tojo 
protesto tekstą paskelbė kardi
nolas Mathieu, žiūr. Revue de 
Deuz Mondes 15 marš 1904).

Šis protestas buvo ištartas pa
siremiant iš senovės paeinančia 
katalikiškųjų valstijų teise tar
ti savo išskiriamąjį “veto” per 
rinkimus į popiežių (jus exclu- 
sivae). Šį kart tasai ištart asai 
veto reiškė tik svietiškės valdžios 
įsikišimą į grynai bažnytinę sry-

Kun. Lietuvnikui per tiek me
tų teko patirti daug karčių va
landėlių. Kas žino Amerikos lie
tuvių istoriją, tam lengva supra- 

Utica, N. Y. Lietuvių Šv. Jur-įsti, kokiame padėjime yra Ame- 
gio parapijoj reikalingas lietuvis laikos lietuviai kunigai-klebonai; 
R.-K. kunigas. Jeigu kuris ma-jO ypač Baltimorėj, nes čia yra 
lonėtų pas mus važiuoti prašom [lopšys dabartinių erezijų. Kiek 
atsišaukti šiuo adresu: janksčiaus čia atvyko J. Šliupas

M. Krauciavičiua, Įėmė ardyti ramų tuo laikų kata-
220 Lincoln avei? Utica, N. Y. likų gyvenimą. Taigi jaunam kle-

Tą klausimą departamento atsto- - . . “J. . ,. 1Nekuria A. Badaukis mums Vas taip išrišo: girdi, tą būrelių|buV° susierti, nes ir grindis/ 
praneša, kad Montello miesto gy-iatstovų užmetimą ir teisingąjį jųĮ^8? ?a e ?8 . 81^.
ventojas B. (lietuvis), kaltintas ireikalavimą jis užjaueiąs, ir tas |acen°Je\ \r aD?.ai *S a 1’C! 
už išžaginimą 5 metų mergaitės, klausimas jam pačiam ant širdies! r08“i8 i aisy osis uren os. e 
teisėjo buvo pripažintas nekal-!gUiįs bet tuo tarpu, nesant Kau-i Vf rupu įu ą ga siauresne uz
4„ r . . 4 , . .. • v [“Rūtos” salę, bet užtat kiek litu. no žemes tv. komisijoj specijali-| . . ’ . _ .

' . i iv-4 • i - v gesne ir aitgstesne. .Scena, nors■ ....... - stų gerų kalbėtojų, mokančių lie-p ,7 . .4 . 4L „ 4 nedidele, bet gerai įtaisyta. Bu-, .... tuviskai, ir nebegalima kolkas tų i . v. ’ 0 _* "
Athol, Mass. 27 d. gruodžio jau- Įteigingij valstiečių reikalavimų iš. pančios bent 4-o dekoracijų 

ni blaivininkai turėjo nepaprastą pildytį Tuq paaiškinijuu nepa permainos. Prakalbose, kūnų bu-
pas,linksminimą, kur, jiems su- !sitenkino težiau) Užvenčio atsto. 
rengė vietinis klebonas. Buvo pa-1 ip paklausė> ar žemig tvar 
rengta eglaitė su ,va.nais zaidais. kom 8utiktų> ip ar departamen.
Vaikai žaidė aguonėlę, žvirblelį 

“Lai, ..... ~ . ,, • Jas užmokėtų už paskaitas to-
bonui reikėjo susitikti su daug ir dainavo Sėjau rūtą , ^i|kiems prelegentams> kuriu08 DU-

Išvogė Sv. Onos relikvijas. P™«“e«*nų. Lai Augščiausias
New Haven, Conn. Iš francūzų|Pailglna metellU8- . 

šv. Liudviko bažnyčios pavogtas Į v’ena moteriškė (lietuvė) at- 
grabelis su šv. Onos piršto kau- kase a*1'0 m*ru8’° Priea 10 me-

gyvuoja Lietuva” ir k. dainas. arbft pakviestų patįs val.
Buvo ir deklemacijų. Žmonių ma- stiečiai kaJp anUi p y Toto.

vo pasakyta keliolika, svečių bu
vo pažymėta didelė svarba tos 
naujos salės, kaipo kultūrinio 
centro, ypač mūsų liaudžiai, 
draugijoms; “Vilties” redakci
jos atstovas, pabrėžęs energiją ir 
darbštumą gerbiamojo klebono

žai tesusirinko. rai

ono XIII nuopelnus, tas piešia ir PU todėl kolegijos dekanas at 
Rampollos darbus. Leonas XIII sake, kad tas pranešima* nepri- 
ypatingai pakėlė Bažnyčios in- imtinas ir su juo nesiskaitysią. 
taką ir jėgą. Jis praplatino mi- Rampolla irgi energingai prote- 
njų srytį. Jis sutvarkė ir su-'at®To» tik ne prieš ant jo as- 
sžiprino Bažnyčios organizaciją mena, bet ant Bažnyčios laisvės 
Azijoje, Indijoje ir Australijoje, pasikėsinimą. Protestavo ir kiti 
Afrikoje ir Amerikoje. Jis už- kardinolai ir kilo reakcija Ram- 
karto kelią taip vadinamo “kui- polio* naudom Sekančiame bal- 
tftriuunfp” įstatymdavystei, už- savime jis gavo net vieną balsą 
maniusiai katalikus pasmaugti, viršaus kaip pirmiau. Tečiau bal- 
Jia tei šen, tai ten priešių* Baž-^ų didžiuma tapo išrinktas kar- 
■ąyiam ir valstijos santykius pa

leliu. Ta relikvija, katalikams la
bai brangi, prigulėjo bažnyčiai 
jau nuo 13 m. Buvo gauta iš Ry
mo. Grabelis turėjo popiežiaus 
Leono XIII žymę.

1$ UETUVIĮGYVENIMO 
AMERIKOJE 

DRAUGUOS.

Marė draugiškais. Jis kilmių 
imlesniu aptarinėdamas naujos

linolas Sarto.
Nepalikus Rampollai išrinktu

į popiežius, nestigo žmonių, no-
kultūros problemas sa- rojusių sukurstyti Rampollą prieš 

▼• esmyklikų eilėje žymiai pake- naująjį popiežių ir jo sekretorių 
Ii assralę Bažn ms reikšmę dar ir tuomi išsaukti Bažnyčioje drvi 
•k pašaliečių tarpe. Jis pabrėš- priešingi srovi. Tečiau į tai Ram

• reikalingumą sbcijalio de- polis atsakydavo visuomet tik ty- 
itizmo ir taikinimosi prie Įėjimu ir jo nusižeminimas ne-

▼alatijos formų, pav. Pran- persikeitė ir prie naujojo pepie- 
rsspubliko*. tuomi pa- žiaus. Naujasis gi popiežius gerb-

Cambridgs, Msar Gruodžio 28 
d. po iškilmingų pamaldų sn klie
rikų patarnavimu buvo po bažny
tinėje svetainėje Šv. Stepono 
draugijos susirinkimas. Kalbėjo 
H. J. V.— apie katalikas drau
gijas. Įsirašė 7 nauji nariai.

Kibbut*.

tų vyro kūną, kad palaidojus ki
ton vieton. Rado suakmenėjusį. 
Suakmenėjęs kūnas svėrė 700 
svarų. Gyvas būdamas svėrė tik 
100 sv. Vienas muzėjus duoda tai 
moteriškei už tą kūną 2,000 do
lerių, bet moteriškė nežada par
duoti.

3 dieną sausio nusišovė savo 
bute jauna moteriškė, lietuvė. 
Tikra priežastis nežinoma. Sako, 
kad vėlionė bijojus operacijos, 
bet kiti mano, jog kita priežastis 
buvusi. Velionė, jauna atkelia
vo į Ameriką, ir pateko pas laisvus 
žmones būti; ten prarado tikė
jimą. Apsivedė sn tokių pat pa
žiūrų vyru. Nenuostabu, kad 
žmonėms nustojusiems tikėjimo 
gyvenimas pasidaro be tikslo.

Prie progos reikia paminėti, (čius lietuviškai; į tai atsakė de- 
kad gerb. vietinis klebonas moki-'part. atstovas tvirtinančiai. Pa
na vaikus lietuviškai skaityti ir skiau perstatė būrelių atstovams 
rašyti. Lekcijos esti ketvirtadie
niais ir šeštadieniais.

DalivavusL

. ’ , , kun. Jezukevičiaus, kuris be rub-itį ir kitus agronomus, mokan- ’

LIETUVOJE.

DRAUfilJOS.
ŠIAULIŲ APSKR. ŪKIO 

RELIŲ ATBTOVŲ ŠUVA 
UAVHIA8.

BŪ-

Eonrood, Mml
Gruodžio 28, 1813, S. L. R. K. 

A. vietinė kuops parengė pvsksk

Stsmberrille, Ohio.
Dar kaip “Draugas” gyvuoja, 

tai rodos nei, karto nepasirodė 
jame nei jokios žinutės ii šio 
miesto. Turbūt dėl to, kad lig

Gruodžio 1 d. buvo Šiaulių 
žemės tvarkomosios komisijos 
metinis susirinkimas, kurian bu
vo sukviesti ūkio būrelių atsto
vai. Posėdį atidarė komisijos 
pirmininkas p. fon Bok, ministe
rio Stolypyno žentas.

Pirmiausia buvo svarstomi vi
sokis ūkio būrelių sumanymai ir 
klausimas, kaip išgauti pašalpos 

žemės dirbimo departamento,

lio, gali sakyt, pradėjęs per vie
ną vasarą išmūrijo tokiuos na
mus, linkėjo jam dar ilgai dar
buoties Vilniaus lietuvių naudai; 
toliau “Vilties” atstovas pažy
mėjo, jog toji salė būsianti to- 
kiuo pat žydiniu Vilniaus lietu
vių katalikų organizacijoms, kaip 
šv. Mikalojaus bažnyčia buvo iš-

naujai paskirtą Šiaulių ir Telšių 
aps. sodininkavimo instruktorių 
p. Miliušį, lietuvį, ir patarė jo 
patarimais ir paskaitomis pasi-1 
naudot, t. y. reikale kreipties į i
Šiaulių žemės tv. komisijos ag-| . ... ...
ronomijos skyrių. Pranešė taip- į*
P»t, jog nuo Naujų Metų žemės į
dirbimo departamento esąs pa 
skirtas Kauno gubernijai ir biti 
ninkavimo instruktorius.

Po 2 valandų pertraukos Šiau
lių apskrities agronomas p. Ty- 
zengoltas pranešė susirinkusiems 
šių metų veikimo apyskaitą, o 
taip-pat papasakojo apie naujus 
sumanymus ateinantiems 1914 
m.; čia taip-pat neapsiėjo be gin
čų. Pagaliaus p. Miliušis ilgaja
me referate plačiai išdėstė srį- 
rinkusiems apie sodininkavimo 
stovį Šiaulių apskrity j, apie so
dus, {vaisintus vyriausybės m tra
čių valstiečių pinigais, kurių, 
kaip paaiškėjo, šianlių aps. per

Po prakalbų ir linkėjimų naujo
sios salės scena buvo pirmą kar- <
tą sunaudota improvizuotam 
koncertui. Buvo padeklamuotą 
eilių, padainuota solo ir choru.

“Viltis”

Nemakščiai. Mūsų apylinkėj 
žmonės labai nudžiugo, kad už
tvirtintoji geležinkelio linija nuo 
Mintaiijos ligi Kėdainių bus pra
tiesta netoli Nemakščių. Be ne
pakeltų tai prekybos javais ir 
naminiais dirbiniais.

Gal iš tos priežasties ir paeirA j 
dė Raseinių apskr. pirkliai, at
vykę net, nuo f*enstakavos iri 
Damhravos pirkti žemės. Siulija



galėjo pamatyti nutvėrė jų po je. Maža, 8 metų, jo duktė para- nori pakvietimų atsakyti ir kai- taisiusia jau tokiuo pietizmu irmūsų ūkininkams po 500 rub. už 
dešimtinę. Liūdna būtų, jei mū
sų lietuviai sutiktų savo žemę 
parduoti, o patįs keltųsi kitur iš 
savo krašto. Nuo pavasario jau 
bus pradėtas darbas prie nau
jo gelžkelio; yra viltis, kad ir 
mūsų žemaičiai gaus prie to ke
lio užsidirbti; nebereiktų tuo
met ieškoti Prūsų ir Amerikos.

“Viltis”.

IŠ VISUR.
14000 žmogžudysčių Paryžiuje

I susekta padariusi akušerė žydė 
Jeane Simon drauge su savo 
kompanijonu, įvairiose Pary
žiaus dalyse užlaikiusi tam tik
rus namus, kuriuosna buvo pri
imamos nėščios moters ir mer
ginos ir paliuosuojamos nuo vai

Tas žinoma pridės jiems didelį 
lirbamosios žemės plotų. Laimingi 
žmones, kurie gali ne su žmo
nėmis, bet su gamta kariauti.

savim ir mirtinai į dvi dali per
plovė.

iė lndijanos valstijos gubernato
riui laiškų, prašydama atiduoti

CHICAGOJE.
Oh. L. Dr. Sąjungos II Seimas.

Pirmiausiai Barbutės pasigedo jai tėvų. Gubernatorius atidėjo 
mokyklos užveizdėtoja, kuri ne- j jo mirtį iki 20 d. vasario. Per 
matydama jos mokykloj ir žino- tų laikų manoma paroditi jo ne
darna, kad be priežasties ji namie kaltybę. Jis kaltinamas užrau- 
nepasiliks, davė žinių motinai. Šime savo žmonos.
Abidvi su motina nubėgo į polici
jos nuovadų ir čia jų atrado bai-

kurių manoma, jog jis neapsiim 
siųs naujos šalies valdyti. Kiti 
kandidatai valdyti Šąli — Essad 
Paša, Ismel Kernai Bey, ir Izzet 
Paša.

siaus. Tam tikras sąrašas rodo,
Pumpėnai, Plėšio ap. Lap-ĮI'ad ‘“o “du nu8alabi-

kričių 29 d Pumpėn, ..Blaivy.ljusi v,mau8 14,000 žmogaus gy- 
bės” skyrius atidarė arbatinę su !’'"«>* ba“ua 8yveu,mo pa- 
pyragu ir duonos kepykla. Ar-jVt'lbs a8 8H y!8’ kur vl8obl°8 i>n8‘ 
balinės namas yra gana didelis Į“10“88 vartojama, kad sumazmt.
ir gražus; turi keturius nemažus
kambarius ir virtuvę. Arbatinė mynos ži 
atidaryta naujuose mūriniuose 

'namuose arti bažnyčios. Arbat- 
namis savo išvaizda ir gražiomis

gimimų skaičių ir suardyti šei-

“Viltis”.

Daktarų streikų gresia pa-
iškabomis žymus visame mieste- daryti Francūzijos gydy-
lyje ir traukte-trauikia į save pra
eivio akis. Arbatinė laikoma šva
riai ir tvarkiai, ant stalų mato
me laikraščių: “Viltį“, “Šaltinį“ 
ir “Vienybę“, vienu žodžiu, 
žmonėms jon susirinkusiems ra-

tojai, jei Į ligonines nebūsiu su
grąžinta išvytosios katalikiško
sios sesers. Gydytojai ligoninė
je Touluose jau nori tų streikų 
pradėti. Tų žingsnį gydytojai ke
tina padaryti delei blogo dalykų

mu ir malonu gerti saldžių arba- stovio ligoninėse nuo to laiko,
tėlę ir skaityti dorus laikraščius. |kaiP buv0 ižv-vtos Pnžlū*
Dabar Pumpėnuose netik para- rėtojos ordcnų sesers, 
pijonįs, bet ir iš kitur atvykusie
ji turės kur, užėję, sušilti ir uiž- 
kųsti.

rūpestingumu panašų, nors ir ma
žesnį, Ed. Steponaičio raštų rin
kinį. L '

Visus tuos L. P. raštus, kurių 
yra užsilikę rankraščiai, Redak
torius akyvai sulygįs su > tais 
rankraščiais ir kiekvienų dalykėlį 
aprūpins tam tikromis pastabo
mis, bibliografiniais nurodymais 
ir paaiškinimais.

Savo autobiografijų pažadėjo 
pati autorė.

L. P. raštų rinkinys bus išlei
stas ant geriausios suomių popie
ros, kuri jau tam tyčia užsakyta 
Suomijos fabrikuose.

Rusijai dirba vagonus.
Pullųiauo vagonų kompanija iš

siuntė daug savo darbo miegamų
jų vagonų į Rusiją. Vagonai iš
siųsti išardytais, nes taip mažiau 
vietos užima ir būsiu vartojami 
ant Siberijos ir Mandžurijos ge-

Mokės seniams algas.
Pullman, IU. Pullmano vagonų

kompanija išleido paaiškinimų,
„. Y . . “T ” . . -kaip bus mokamos seniems algos.Ginčai prie Sv. Jurgio parapi- , . , ,. . , . . ... 'Kiekvienas darbininkas, turintis jos, kurie pakele tokių audrų vie-’

Šiuomi paskelbiama visiems siai sudaužytų. Mergaitė buvo tik
Chicagos Lietuvių draugijų atsto
vams, išrinktiems dalyvauti Chi
cagos Lietuvių Draugijų Sųjungos 
Antrame Seime, jog Seimo sesijos

3 mėn. is Lietuvos.

prasidės 10 d. ryto nedėlioj sau- tinių lietuvių tarpe užsibaigė lai- 70 m. ir išdirbęs Pullmano dirb-1 ležinkelių. 
tuvėse 20 m., galės gauti algų, Išio 18 d. 1914 m. “Aušros” sve-'iningai. Išrinktas komitetas, kur , . ,

tainėj prie 3149 S. Halsted st. >ri.m diiakonaa pavedė vesti baž. ’,r' “ Pag> j 1 RaStus _ be autorta fotogra_
Praeit, met, atstovai, kuri, nyčios reikalus. Ilga ,X,i «dol Tmeura t” ' p° josios iliustracijos ir

draugijos kokių nors aplinkybių -------- g " *. menesb lie> tojai vakarines Prancūzijos buvo i V , . B.
delei nesuspėjo išsirinkti hau- _ «.«» xi„i I"““* -----7* ~“'J----- .“‘“Icijalai.

Teksto iliustracijas maloniai 
sutiko nupiešti žinomas mūsų dai
lininkas p. Antanas Žmuidzinavi-

Nukrito didelis meteoras.

„„„ UC.U.PCJO ..... Dailės institute atidaryta ?’W8K">‘ “et, ir labai išgadinti matydami kriu-!fa^“'°‘m“ _ VI“J'teS “
jų atstovų — taip gi atvyks Sei- rikos dailininkų paroda. Paroda ne?alet,Į del ®10k!?S,^.ar tokl°s tant nepaprasto didumo meteorų. Į 
___  +n:ri tilrcln netik nnrnHvti i&tntv. priežasties darbo dirbti, gaus ai-' Pirmiausiai iis Dasirodė netoliau turi tikslų netik parodyti ištaty-Prieza8uea uaruo.ufruw’ «aus Į Pirmiausiai jis pasirodė netoli

Draugijų, kurių neišrinkta at- tus veikalus, bet ir sulyginti dai- ,J4 ir darbo nereik®a burbti. Mo- Tour ir, pavydale labai baltos 
stovai, jų valdybų viršininkai mei- Hninkų auginių, išstatant jų se-ters gales nustoti dirbti tureda-lliepsnoS) tęsėsi per dangų su ne.
man.

džiama atvykti Seiman.
Šitame Seime bus renkama nau

ji 1914 metams viršininkai, svar
stoma šie svarbus dalykai: 1) įgi-

nesnius ir naujausius veikalus. 11108 65 m' Nei vienas darbinin- apgakomu greitumu. Jam bebė. čius, beto jis suteikė autorės per.

“Viltis”.

A . sausio 6 d. atėjo į policija reika- sejimas savos svetaines, 2) įsteigi- „ *• • • iJ , , . . . .. .. Jaudamas surasti jo jaunavedę,mas darbo ir informacijų biuro, _ ,.. . . . , , J. Ta-diena pas makedomeeius tai3) įmmigrantų ir bedarbių reika-' ... ,' ° Kalėdų vakaras jis noris apsive-

,Kas nebus priimamas senesnis gant buvo girdžiauii smarkus 
Pražuvo vestuvių vakarę. kaip 45 m. Senesni bus priima- 8progimai; kai-kurių namų langai

Tūlas makedonas Dovidovič, ini tik ypatinguose atsitikimuo- įgbirėjo. •
Manoma kad jis nukritęs Į ma

res netoli nuo Paimpol. Krisda- 
apielinkyje padarė tokįmus

“Viltis”, sus keliauninkas Bernovas pa-
--------- į duoda šiokių statistikų New Yor-

Muzikos mokykla. Juozui Nau-'ko gyvenimo: Kiekvienų sekun- 
jaliui vyriausybė leido įsteigti dų atvažiuoja 4 nauji keleiviai,

_______ lai, 4) įsteigimas tautos fondo ir
New Yorko gyvenimas. Gar- Geir^Rašt.

Pranas Butkus,
Vice-Pirmininkas.

Augis daugiau kopūstų.
Copenhagen, Danija. Vietiniai'trenksmų, kad daugumas manė, 

sti tų vakarų, o čia jaunoji ga- ūkininkai subruzdo organizuoti jog tai žemės drebėjimas, 
vus 80 dolerių kasžiu kur pražu- draugijag kopūstų auginimui.
v0* Numušus Jungtinėms Valstijoms

ant kopūstų muitų, jie atranda,
Miesto valdžia pradėjo perkra- kad galėsią pigiaus savo augin-

Pranešimai.
Jau nuo “Varpo“ laikų nenu-

Sausio 8 d. bujvo susirinkimas darbo biūrus. Nuo kėlėt os tus kopūstus pardavinėti, neg įĮsdama darbuojasi Lazdynų Pe-. . _ _ ii a -iii otimtu ‘ Haiunioi ’ ’ .1 n t\o i i TZ” nX m a >. . ... . . . -. . _ !

treto eskizų, kurs bus taip-pat pa
talpintas. Vinijetes, inicijalus ir 
viršelį darys kitas mūsų gabus 
jaunas dailininkas Vilius Jamon- 
tas. Klišės bus daromos artisto 
St. Fleury’o įstaigoje.

Pirmasai tomas bus pradėtas 
spauzdinti š. m. gruodžio mėn. pa
baigoje.

Lazdynų Pelėdos raštai galima 
užsisakyti jau ir dabar. Atsiun- 
tusieji iš&nksto 7 rub. 50 kap., 
gaus visus Lazdynų Pelėdos raA

Kaune muzikos mokyklą. Kur-Įkas 52 sekundos ateina pasažie-I2/7^ Liet' RymJ-KataTikų įiš W atimta “Jaisniai“. Juos be- vietiniai daržininkai. Kai-kurie lėda lietuvių raštijos dirvoje’. Per f™ £ JT^Vėli^aštu kai 
sai trijų metų; su įstojamųjų rinis traukinys, kas 6 minutės . . blaivininkų sąjungos. Su- Sėjant pasirodė daug sukty-mano, jog danijos ūkininkams tą laika paleido jį plačiojon Lie-j“ J? rub tai

^Xas buvo šv. Eržilus baž-l^'J-- tūlas Louis Citro, 38 bus tikra aukso kasykla kopū- tūkstančius
nytinėje svetainėje. Pirm. kun. ’ So"tb . .Canal gaJ\’. kaltinamas stų auginime. Rdlua_ žinoti, kad dailės žodžio eilučių, sutvėrė šim-!gJ t pinigus šiuo adresu: Vil- 
A. Briška atidarė susirinkimų at- kad Priem?s nno sesių žmonių po įr oras ten tik kopūstus ir au- typų, parodė daugybę puikių 
kalbėdamas maldų. M. šiaučiuvė-!3 dol., nedavė jiems nei kvitos nei ginti

darbo. Jam primetama ir dau-(

klase keturių metų. Bus moko- gimsta kūdikis, kas 13 minučių 
ma bažnytinių giedojimų, groji-j esti vestuves, kas 42 minutes at- 
mo vargonais, kaip vesti raštinę sidaro nauja pramonijos įstaiga, 
ir kitų vargonininkams reikalin- kas 48 min. išeina iš uosto lai-
gų dalykų. vas, kas 51 min. baigiama sta- 

‘Viltis“, tyti nauji namai. Kasdien čion 
apsigyvena 350 naujų miestiečių;

nas skaitė protokolų, iš kurio pa
sirodė, kad norėta išbraukti kai- 
kuriuos narius iš sųjungos, bet

Veiverių mokytojų seminarijo
je nuo N. Metų steigiami mokyto
jų kursai, bus priimami tiktai lie
tuviai, baigę bent 4 klesas gim
nazijos arba miesto mokyklų.
Mokslas tęsis metus, bet pirmais
metais kursai tęsis tikt 7 mene- milijonų rublių. Čion dau- 
glug Igiau italų nei kaip Ryme. Vo-

Mokslas dykai, tikt reikia nuo kmčių 2 kart daugiau nei kaip 
savęs turėt gyvenimų ir valgį. ’Bremene. Ant kiekvienos ketur- 
Prašymai reik duoti Veiverių se- kanapės mylios gyvena 96,000

21341 traukinys kasdien ateina į.. -.. _ , ; . xv, .jiems prižadėjus daugiau svaigi-New York, ,r rfem. stveždam, MvartoU
ir ivezdami kasdien 493,183 ke-l ^ atWstas Susirinkime
liauninkus. Kas vakaras įsge-1 . . ...,T _ , nutarta, jog tie ar kiti asmens,narna ir suvalgoma Nevr Yorko . . . ........... . A v kurie vartotų svaiginamus gen-viesbuciuose ir restoranuose uz

giau tamsių darbelių.
Patartume lietuviams, ypač šia- Į

me bedarbės laike,būti atsargiais. Į

Sprogo kasyklos. Apdegė 
keturi vyrai.

Moundsville, W. Va. Čia spro 
go (expliodavo) anglių kasykla

realizmo ir Brikos paveikslų. 
Lazdynų Pelėdos raštai ypač

svarbus yra tuo, jog jie atvai
dina, gali sakyti, visos Lietuvos 
gyvenimų pačiausioje prasmėje. 
Ji neužsisklendusi kuriame nors

nius, Sniegovaja 20, K. Strado ir 
A. Vėgėlės spaustuvei.

Leidėjai:
K. ir J. Strazdai ir A. Vėgėlė.

minarijos inspektoriui iki 15 sau
sio 1914 metų. Reikia, kad susi-

žmonių. Kasmet suvalgoma vie
nų kiaušinių 90,000,000, kasdien

mus, būtų išbraukti iš narių skai
čiaus.

Nutarta vaidinti teatrų ir pa
rengti balių. Ši kuopa gana tur
tinga — turi didelį knygynų savo 
nariams pasiskaityti. Kun. A. 
Briška pasakė puikų paaiškinimų

rinktu nors 15 kandidatų, jeigu suvartojBma 11,000,000 dėželių 
tidt neprisirinks — kursų nebus, degtukų. Ateiviai kasdien atve- 
Lietuviams reik pasiskubint. l^a 88,000 ruįb. Vandentraukis 

“Rygos Garsas“. ,New Yorko kainuoja 300 milijo-
_______ ;nų rublių ir duoda kasdien 3 mi- ]

vni li jonus viedrų vandens.
“Vienybė“.

Plungėje (Telšių apsk.) 
sčiaus sueiga 25 lapkr. nutarė 
vienbalsiai panaikinti miestelyje 
visus traktierius, kurių buvo čion 
3, o ketvirtasis Kulių miestelyje. 
Žydai visai to nesitikėjo, nes nei 
kalbos apie tatai nebūdavo. Trak
tieriai buvo visai arti bažnyčios.

KAIP OLANDAI GERINA 
SAVO ŠALĮ.

Olandai priguli prie tokių žmo
nių, kurie ne vien gražiai kalbėti,
bet ir dirbti moka. Visa beveik 

Jei juos pavyks išnaikint, vyrai Olandija tai nuo marių užka-

Nedėlioję, 11 d. sausio, Šv. Ka- - kurios išimta 4 labai apdegę viename luome, ar sluogsnyje. Ji 
zimiero Karalaičio draugija (ant vyraj Betirinėjant pasirodė, kad aprašo ir kauna, ir dvarų, ir 
Town of Lake) turėjo savo nie- sprogimas atsitiko užsidegus dū- jmiestų. Jos raštai pasakoja mums 
tinį susirinkimų Šv. Kryžiaus pa- joms kame tik keli žmones te-'apie vargus-reikalus ir sodiečio, 
rapijos svetainėje. Tarpe svarbe- djrbo Sakoma jog apdegusieji ir dvarininko, ir inteligento, ir 
snių nutarimų verti paminėjimo -^sią. įmiesto darbininko. Jos raštai —
šitie: 1. Galutinai nutarta paimti j ______ 'tikras mūsų dienų veidrodis.
už organų “Draugą“, kuris pa-i
tarnautų draugijai ir rūpintųs jos •
labui. 2. Nutarta pinigų taupi- x._ w.;«a jį čiamas, buvo tai tiesiog dideliauc

Mirė turėdama 111 m. Į Ir dėlto jos raštų pilno rin- 
Binghamton, N. Y. Netoli nuo kinio trukumas ypač buvo jau-

. . . . v , , .. čia, miestelyj Vestai mirė
apie svaiginamus gėrimus, paaiš- mu> y 1000 dol. dall ,Murphy jį turėj0 šimta vit
kindamas keliais atsitikimais, prie (sūare) is Paskolos Draugijos. Airijoj ir dį.
ko priveda žmogų alkolis ir pa-| Toliau nauja, .1914 m., vyriau- dž&ugią dal- Wvo atnžiaug -j§gy.
ragino narius, kad pasirapintų J“8“8 ™*»8'- P”™- A- , akes knri, jį pati val, aaių issis.

Paukšta, pagelb, A. M.kalauskas, tur.jo be( broSįdr«le.daugiau kariauti su juo — ne su
kardu, bet darbais.

Po susirinkimo prisirašė šie na
riai — labdariai: Viktoras Sa

Murphy. Ji turėjo šimtą vienuo- sia sPra6a mūs’? raštijoje. Nors 
ji yra parašiusi arti šimtų apysa- 
kų-apysakėlių, tečiaus del josjiei- 
kalų išsisklaidymo po mažutes 

ir laikraščius, jos,
įzd. K. Vanagas, organo uzveiz.
T T t, , , 1VI81 jau senai išmirę.J. J. Polekas. I J. . • - OA

t. • x 1 j t-. • ras mirė prieš 30 m. , ...Paminėtina ir tas, kad Dr-ja su- .r darbšči ratūroje, o per tai nežymu ir pa
sideda is Ezerenų pav., Vilniaus . . * .. *---, x • n- - j n žmonių galima užtiktigub. lietuvių. Givuoja dar tik 9

vičius, Petras Paškevičius, Mari- sideda iš Ežerėnų pav.,Vilniaus .
joną Kavickienė. i

Tegyvuoja blaivybė. ar It) mėn., o jau turi apie 130
M. Šiaučiuvėnas. narių ir apie 300 dolerių turto.

J. J. Polekas.
J. Elijošiaus svetainėje praėju

žada ir aludes pradėt uždarinėti, gautas kraštas. Kai-kunos tos statomag baž gios naudai. Fėra 
“Rygos Garsas“, 'salies vietos guli daug zemiau»ldar bug 15 jr ig 

______ ' neg marių paviršius, taigi jei tie 1 sausio.

Suvalkai. Lietuvių moksleivių darbštus žmones neturėtų supilę ( fėrft. idėjo
vietinėse ginazijose yra 25 vaiki- tų aplieta vandeniu, o dabar pa-J. H 
nai ir 6 mergaitės. versta derlingais laukais. Bet pats

Žymus tarp jų tautiškas susi- ūkininkavimo būdas, prieš desim- 
pratimas ri metų buvo vedamas senoviš-

“Viltis“ ika*‘ ^e’kia tiesų pasakyti, jog
Ryga. Prasidėjo gyventojų sų-!kaiP ir kit* darbščių šalių žmo- 

rasas, 
apie

ir Beržinskio svetainėje naujai 
rengiamos parapijos naudai. Jie 
baigsis taip-pat 18 d. sausio.

Jo8 vy_ kaip ir kitų mūsų rašytojų, lig
šiol kaip ir nežymu mūsų lite-

čios literatūros.
Tų tai spragų ir ryžomės už

tverti, sumanę išleisti Lazdynų 
Pelėdos originalių beletristikosStudentai sustreikavo.

Raleigh, N. C. 250 studentų, ragtų rinkinį. Milžinas tai darbas, 
ankančių Shaw universitetų at- (reikalaująs daug truso ir begalės 
isakė eiti ant lekcijų, pakol uni- j išlaidų, tečiaus ryžomės į tų žygį 

versiteto prezidentas nepriims at- (tikėdamies, jog lietuvių visuome- 
gal išvaryto studento, kuris bu- ng supras sumanytojo mūsų dar- 
vo išvarytas už nelegali apsi-!bo svarbų tautos kultūros pakeli- 

Sausio 2 d. netoli nuo Baltinio- 'vedima praėjusių švenčių laike, mui ir jam Prijauis ir palaikys. Mes
es, Md. miesto vieno farmerio 1 ---------- (manome, jog jau atėjo metas, kad

žentas atėjęs į uošvio namus šo-Į Turinės kasikių sprogimo mūsų literatūra iš “kapeikinės”

NAUJIENOS.
Nušautas farmeris.

vė, iš revolverio į savo uošvę, | priežastis.
kuri netrukus mirė, bevežant jų' Decatur, III. Šių savaite, D. J.'storų ir gerų leidinių literatūra, 

. 11 j iiTA »> j į ligonbutį, taip-pat ir savo pa- prį(,e pradėjo tirinėti kasyklų'jog jau metas mūsų didiesiems ra-
. ausio . raugo re a - gių šovė, bet tik sužeidė nemir- gprogįmo priežastis. Sprogimas šytojams susilaukti savo raštams

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Garbi “Draugo“ redakcijai 

Prašau patalpinti į jūsų gerbia
mų laikraštį šį mano laiškų pla
čios lietuviškos visuomenės žiniai, 
labiausiai gi šiems, kurie rengia
si grįžti į Lietukų, ir parvažiuo
jant par New Yorko uostų, už
tinka daug nesmagumų del neži
nojimo miesto ir vietų. Daugelis 
nori išsiimti nuo Rusijos kon
sulio praleidimo par rubežių pa
liudijimų, bet nežino kur, ir pas 
ką, kreipties, kad surasti vietų, 
kur būna kanęulis. —

Taigi pranešu, kad šiuose da
lukuose gali kreiptiesi prie L. I. 
Š. Draug. atstovų New Yorke, ku
ris duoda patarimą ir patarnavi
mų visuose reikaluose. Taip-pat 
linkėtina žinoti maloniems tau
tiečiams, jog ypatingu tikslu šios 
draugijos yra, šelpti kiek galint, 
atvykstančius įš anapus vande
nyno lietuvius, išimant juos su
laikytus ant Kilis Island ir duo
dant reikalingiausius patarimus, 
pradžioj gyvenimo šioj šalyj. Par 
praeitus metus ši draugija, šim
tams mūsų tautiečių padavė savo 
pagelbos ranka, ne vienam nu
šluostė. ašaras ir suramino esan
čius vargingame padėjime. Taigi

brošiūrėlių literatūros pavirstų aš norėjau pranešti garbiai vi
suomenei kuri prijaučia šiam tik
slui, kad praneštų savo gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems 
apie tikslų ir norus šios draugi
jos, ir tiems, kurie dar nėra gir
dėję, arba kurie neturi supratimo 
apie naudingus užmanymus, ir 
norą sušelpti, reikalui atsitikus 
savo brolius ir seseris.

Jeigu draugija turės užuojau
tų plačios lietuvių visuomenes, ir 
susilauks iš jos pašalpos, be ku
rios draugija ir su geriausiais no
rais negali egzistuoti, tada mūsų 
draugijai bus užtikrinta geresnė 
ateitis, o taip-pat ir biedniems 
ateiviams nebus baimės ir ne- 
datirs tiek daug vargų kaslegar- 
nės šveisty kloję, nes L. I. Š. 
Draug. atstovas stengsis kiekvie-. 
nų paimti savo globon ir neduo
ti išnaudoti svetimtaučiams, arba 
vargti ilgai ant Ellis Island, o ko 
labiausiai išvengti gražinimo at
gal.

Su pagarba 
I. Brazdžionis,

L. I. S. Draug. Atstovas 
ant Kilis Island

. Manoma, kad lietuviu bus nės, olandai dideli konservatyvai; cija^išsiuntė telegramų atstovui tinai, nes nepasiseke pataikyt, atsitiko prieš dvidešimt metų, prideramojo rimto rūbo, susilauk-
50 tūkstančių. [vienok matydami, kad jų kaimy- McDermott ui išreikšdama blogų- kaip sako, nuo seno buvę tarp bet tJk dabar pradėg jį nuodug-(ti pilnųjų savo veikalų leidinių.

“Viltis“ nai — vokiečiai, danai, belgai — sias puses paduoto kongresui jų nesutikimų su pačia. Žmogžu- niai tirinėti> neg taip tankiai at- Ypač metas, manome, susilaukti
ačiū mokslo išradimams, kįla kas- svarstyti biliaus ateivių geidimo dis pasislėpė girioje ir pats nusi- gjtjnkantjs sprogimai atkreipė to Lazdynų Pelėdos raštams,
kart augštyn, jie įsteigė visų ji- klausime. šovė. Policija surado dar gy- ant to viriausybes atydų. Gaila, Mūsų skelbiamas Lazdynų Pe-
stemų žemdirbystės mokyklų. Tos _ — _ vų, bet tuojau, mirė. kad ta pati viriausybe nesusi- ledos raštų pilnas rinkinys susi-

Mažiuks. prat0 to daryti dvidešimt metų darys iš 5—6 tomų, storų dide-

Palangoje nuo seno užsiimdavo 
gintaro apdirbimu vietiniai žyde
liai, iš kurių žymesnės dirbtuvės 
yra: “Gutman, Marks ir Nei- 
man”, ir “Gutman ir Kaplinski“. 
Be to daugybė žydelių po namus 
dirbdavo ir gintaro sagutes, vir
balus, cigarnyčias ir kitus niek

Tuo pačiu laiku Chicagos Lie
tuvių Dr-jų Sąjunga išleido laiš
kus į 22 kongresmanu ir 2 sena- 

paveikslų, jie įsteigė žemdirby- toriu iš Illinois valstijos ir į 2
stės kolegijų Wageningene, ke- kongresmanu iš kitų valstijų. bajgtas kasti naujas didelis tu- 

vidutiniųjų mokyklų ir dau- Laiškuose reikalaujama jų baisa- neiįg) kuriuo bus leidžiamas į 
ntekhis. **Dabar*ir krikščionių at- ^yūę pradinių ir vidutiniųjų mo- vimo prieš biliaus priėmimą. (namus vanduo. Jame tilps 500,-

mokyklos šiandienų stovi ligioj 
vietoje su tokiomis pat kitų šalių 
mokyklomis. Sekdami vokiečių Iškasė didelį tunelį.

New York. Sausio 10 d. už-

pirmiau, bet vis geriau . vėlai, 
nekaip niekad.

Dalinsis uždarbiu su 
darbininkais.

lio formato knygų po 300-400 pu
slapių. Išviso bus ligi 80-ties apy
sakų ir apysakėlių. Bus Čia su
rinkti visi ligšiol išėję atskiro
mis knygelėmis Lazdynų Pelėdos 

Motor'veikalai taip-pat visi išmėtytiDetroit, Mich. Ford
000,000 galionu vandens. Tune- kompanija paskyrė 10,000,000 do- įvairiais metais po įvairius mfi-

Mėnesinią laikraštis. “Jaunoji ij0 užbaigimas bus vienu iš ži- lerių pakėlimui algų savo darbi-(sų laikraščius: “Varpų“, “Nau-
sniosios žydų dirbtuvės savo iš- (darbai ant laukų pasibaigę. Vi- Lietuva“ tikrai žada pradėti eiti. mjaugįų darbų, kada tik inžinie- nįnkams. Kompanijos galva, jienas“, “Vilniaus Žinias“, “Lie-
dirbinius pa duvinėdam Turkijo-,.888 Si°8 dienos Pasi8ekimas ūki- beisiąs gale šio mėn. Pakrai- riai galėj0 atlikti. Jis atsiėjo pOrd, sako, jog darbininko ir ka- tuvos Ūkininkų“, “Šaltinį“,
je ir Kaukazo kraštuose. “Gut- ninkavime paeina tik ačiū toms P«. žada būti tautiškai progresu raįestuj 162,000,000 dolerių. Prie !pital0 uždarbis labai vienas nuo “Viltį“, “Draugijų“ ir kitus ii

si randa, kurie pradeda iš gintaro kuriose mokinami ūkinin-
dirbti panašius papuošalus. Dide-^ai vien tik žiemos laiku, kada

mano, Markso“ dirbtuvėje dirba žiemos mokykloms. Jos yra ski- viška.
apie 30 darbininkų, ir jos apyvar
ta siekia 800 tūkRt. rub. į metus.

Tečiaus Palangoje trūksta už
tektinai darbininkų ir gerų mei
strų, todėl vienas iš gintarininkų

riamos kaip vyrams taip ir mo-1 
terims visokio amžiaus. Vietiniai'

jo dirbo daugiau kaip 72,000 kito atsiskyrę. Tuo savo pasiel-'po įvairius kalendorius. Be to
darbininkų ir buvo sužeistų ir gjmu jis, sako, juos suartinsiąs.

Pasirodė pirmas numeris mene- mirė apie 4,000.
gyventojai atsineša į jas su di-^sinio moksliško žurnalo “Galvo- ______
dėlių užsitikėjimu. Įvairus pra- čius“. Redaktorius A. Montvi- Pietinėj Afrikoj streikuoja gele- 
moninkai, pirkliai, ir iš sakyklų das, medicinos studentas, leidėjas [ Mnkelių darbininkai 

Klompos persikelia Liepojun ir kunigai ragina žmones tas mo-B. Montvidas. (1650 Fulton st.). Johannesburg. Tūkstančiai dar- "^^^n^ariasr^aTn ”bū-
čion atidaro elektra varomų dirb-(kyklas lankyti. Taigi ir lanko (Apie jo vertę pranešime vėliau. ,bininku pametė darbų. Streikas 
tuurę. Tiktai gintarų tegalima tūkstančiai lankytojų, kurie

Rengiasi perspėti netinkamus 
ateivius.

Wa8hington, D. C. Darbo sek-

ganti iš Prūsų, kame Karaliau- vėliaus Paklysta po visų šalį ir
čiaus apylinkėje randas gintaro 
kasyklos. Gintarų, kurį išmet ju
ra Palangos ir Argentinos pakraš-

gerindami žemdirbystę — didina 
visos šalies turtų.

Didesne šalies dalis, kaip aug-
činose superka vienas pirkėjas sčiau minėjau, tai žmonių pačių 
fialminas ir parduoda prūsams, iš jnu0 jūres atkariauta. Praėjusį 
kurių vėl esti perkamas Palangos rudeni į šalies heimų įneštas klau- 
pirklių. Prusai kitaip savo gin- simas išdžiovinti, taip vadinamas

bininkų pametė darbų. geriau persergėti keleivius,
labai audringas. Apsiginklavusi ldar jipmg namie egant apie jvai.

Prie Draugo redakcijos policija su vietiniais gyventojais rjug apgnnkinimns įeinant į Jung- 
įrengtas knygynas, kuriame bus sergsti geležinkelius, kuriuos !P»- tineg Valstijas, ir kad keleiviai 
laikoma įvairios lietuvių kalba kę streikeriai bando ardyti. Ne- neijmįtytų savo turtų namie iki
spausdintos knygos. malonus padėjimas.

Suvažinėta septinių metų 
mergaitė.

Sausio 5 d., Barbora Dulskutė, 
taro neparduoda, kaip atsisakius i Pietines Mares, kurios nors ir 7 m. mergaitė įsirengus eiti į mo- 
musiškiams dirbtuvių savininkams didelį žemės plotų užima, bet vi-ikyklų, eidama Morgan gatvė, 
nuo savojo gintaro vartojimo, ku- sa* negilios. Nors dar nieko tikro praleidusi karų einantį j vakarus
rio neužtenka ir jisai yra persmul- 
kus.

“Rygos Garsas“.

apie tų darba negirdėtis, bet ga
lime spėti, žinodami gyventojų 
darbštumas, kad jie tų išpildys.

bėgo greitai skersai gatvės. Bet 
antras karas, einantis į rytus, ku
rio mergaitė per dulkių debesį ne-

Dnktė išprašė kalties atleidimo 
tėvui.

Gary, Ind. Maži Cirkos vai
kai turėjo linksmas Kalėdas 
(Cirką priguli prie graikų baž
nyčios, kurių Kalėdos 13 d. vė
liau neg katalikų.) Sausio 9 d. 
buvū paskirta diena kurioje tu
rėjo tėvas numirti elektros kedė-

jie nebus užtikrinti apie jų įlei
dimų. Sekretorius tų darąs iš pa
sigailėjimo tų, kurie išvažiuoda
mi viskų už niekus išpardavinė
ja, o potam jų čia neįleidžiant, 
parvažiavę turi kentėti didelį 
vargų.

Nenori valdyti šalies.
Visnua. Kunigaikštis Wied, pa- 

užimti Albanijos sostų

bus keli visai dar niekur nespauz- 
dinti, pirmų kartų išeinantieji 
raštai, tarp jų viena didelė mūsų 
laikų apysaka.

Raštus apsiėmė tvarkyti žino
mas mūsų poetas Liudas Gira, 
“Vaivorykštės” Redaktorius, su-

r Didžiausia lietuvių pramonė įstaiga

“VILIJOS” Bendrove
Turi Vilniuje ūkio mašinų fabrikų ir sandėlius, 

apdovanota už savo dirbinius I aukso ir 4 sidabro 
medaliais, norėdama padidinti fabrikacija.kviečia
Amerikos lietuvius prisidėti šeriais (pajais).

Kreipties: VILNIUS, Poltavos g vė 56,
“VILUOS“ Bendrovei.



DRAUGAS •V Sausio (J»p.)~ 15, 1914 m.

šviesti kitus, 3) šelpti lietuvius 
emigrantus iš Lietuvos, ar į Lie-

“ Vilties” 146 N-yje tūlas P. R. tuv9 keliaujančius, 4) šelpti pa- šelpimui. Pagaliaus “Tėvynė” 
praneša žinių apie “Gabijos” (mu- senusius ar sveikatos nustojusius kviečia gyvai šitų klausimų svar- 
’sikos, literatūros, dramos drau- darbiuiukus ir našlaičius. (styti, kad nepoilgo galima būtų
gija) veikimų, tikrai sakant tiki Nariai. Draugijos nariu gali Tautos Fondų įvykinti, 
apie tos draugijos Marijampolės >’“tl kiekvienai lietuvis, užsimo- •■Tautos fondas” neatbūtinai
skyrių. Veikli buvo Suvalkijoje 25 centus.metiniu »«k«a». reikalingas. Visi tsi suprsn.)

PASTABA. 1. Kas užsimokėtų K 1

PASTABOS. taip-pat malonėtų jis įvesti skyrių 
straikierių, bedarbių ir kankinių

kiarns. G«rb. mūsų kompozito- 8kienė už 4-12,- Alena Kondrotie- Noburaičiutė, Magdė PovilaičiutĄ 
liaudies melodijų rinkė- Marė Petruševičienė, Magdė Pranas Patraitis, Petronė Gvildio- 

Užtat svarstykime “Tautos fou- JaĮ teiksis pagelbėti žį svarbų Matulevičienė už 2-13, Juozas Čer- nė, Petronė Barčiukė. 
do” sumanymų savo spaudoje. mūsų tautai darbų atlikti, prisių- niauskas kaltas inst., Marė čer-Į 117 kp. Kostas Jakimavičius už 

------------- sdami Lietuvių Informacijos biu- niauskienė taip-pat, Magdė Kir- 3-13.
TAUTIŠKIEJI LIETUVIŲ BEI- ro adresu *(41 Bd des Batiąuol- kickienė, Pranė Valiutkievičienė, j 120 kp. Barbora Kilikevičienė, 
KALAVIMAI VISASVIETINIA les’ Paris) mQsų tautiškų šokių 3jarė Petrauskienė, .Raginu Zar- Julė Zvikienė.

ME KONGRESE GANDE. |mel<>dijas, kurios netrukus bus deckienė, už 3-13, Jievų Audžiu- i 123 kp. Antanas Gužauskas, Ka- 
sugrąžintos savininkams. lienė, Katrė Grigalevičienė, Uršė zys Barkauskas.

Pagaliaus tokie sumanymai, ži 
noma, nevykinamj ant greitosios.

“Gabija” ir seniau, kuomet vedė) ^«**"*- a. ^as uHunonevų jtame Ligšiol amerikiečiai šelpė Į Šių vasarų Gande (Belgijoj)
jų p. Ješmouta, Varšuvos kon- $15 ant sykio, butų pamosuotas t- reikftlug tik j atsi_'laike visasvietinės parodos buvo Opero8 autor,U8 »u teatro sce- Marcinkevičienė, Marė Muraus- 124 kp. Motiejus Gabris, Jo-
servatorijos mokinys, ir kuomet nuo metinių mokesčių visam tįk graįjaį paprašyti. Te- visuotinas kongresas tarptautinių neriu,u rengiasi ateinančių va- kienė, Motiejus Žitkus, už 3-13, nas Abromaitis, Antanas Milašis,
'joje buvo susiėję pirmeiviai įr į šiui. PASTABA. 2. Ypatos, užsi- padidėjo tautos reikalų su- draugijų (Associations Interna- “r4 vaznwtl Lietuvon idant pri- Marcijona Jankauskienė, už 4-12, Karalius Aravičius, Juozas Kin- 
katalikai. Tečiau pernai metais mokėjusios $25 gauna garbes na- tį atsirado stipresni ryšiai tionales); be kelių šimtų draugi- 81zluI’eJ1*8 lietuvių bei lietuvaičių Agota Kaunienė, Ona Zardeckiu- deris.
iškylas ginčams tarp katalikų irįrio vardų. Ta mokestis gali būti 8u tėyyne Jr jau mes Jyg priau.ljų atgtovų blfvo tenai kelios de. typams, parėdams, gamtos gyve- tė (trūksta instojimo mok.). j 127 kp. Matilda LukačauskhitĄ 
pirmeivių ir išrinkus katalikams sumokama dalimis. irome prie to, kml galime nuolat Rimtis ir valstijų atstovi). nimui’ .“ “•“"I 36 kp. Barbora Monkevičienė, Agnė Šimaitė, Marcelė Laugienė.

[p*1 -į valdybų visus savuosius, pir- 2. Tautos Fondas kreipiasi į vi- tė / reikalus nebepra Tautų sąjunga (Union des Na- 0per08 kuoteisiugiausiai atlikti. Vincas Monkevičius, Marė Mili- 128 kp. Juozas Karbonas, Ve-
1 meiviai buvo pasitraukę iš drau-i888 lietuvių draugijas, kuopas,!^ jr neberaginami> į vien tik tionalites) Paryžiuje buvo pasiun- WŪ8Ų P««d«mė yra kaip ga- nevičienė, Ona Rimkuvienė, Ur- ronika Zaleskiutė.

gijos, pranašaudami jai greitų organizacijas, kliul.us, ar »U8i'i*-! pildydaini gayo atbudllpio8 dva- tusi tenai mūsų tautietį J. Gabrį, lint P*»®®«viirti šį darbų, šutei- šulė Strolienė, Rožė Samuliutė,, 135 kp. Zofija Audrinkūnaitė, 
pražūtį. Iš viršiau minėto P. R. nijimus kviezdamas prisidėti prie įr lietuviško8 širdie8 reikala. kuris inteikė raportą "Les desl. kiant kas kokias turi žinias, Karolius Strolis. Feliksą Kaminskas, Liudvikas Ž»-
aprašymo matyti, kad tie jų pra-.T/utos Fondo. Ta m tikslui kiek- vįmug ]\je8 negaijme reikalauti, derata de differentes nationalites” i*dan^ 8*° garbingo kompozito- j 38 kp. Ignas Baikauskas. kas.
našavimai neišsipildė. Viename viena draugija, kliubas, susivie- kad nuolat kag nors .« Lietuvog (Reikalavimai įvairių tautų). Tas naus darbas atneštų mūsų nu-1 40 kp. Lukošius Natkauskas,' i36 kp.
Marijampolės skyriuje esu 265 {nijimas, ar kuopa kviečiami ive-1.^ pr^ytį m_8Ų pinigy ^^ Kančienė, Pranas Ce-1 137 kp.
nariai. Tik per vieną susirinkimų sti j savo Įstatymų rubrikų tau- kaįp kftd važiavo oišau- skyrium (N69) kongreso lėšomis bę> Oabry8, kavičius, Ona Braslauskienė, Do- 3-13, Vin<
-(1 gr ) įsirašę 35 nauji nariai, tos r« ikalams po 25 centus ant gk Tumas, Basanavičius, Yčas, ir išsiuntinėtas visuosna pašau- ~ _T_mTT„TTT m*ce^ Blekev ičienė, Julė Gau- galskiutė.v _ J 1 !•  ___•__  nmhi ni.n L’inVvi*mn no».,n 1 ’ 17 * D A G V A TTAfi A DTP TTTPJT’TTVTTl !• • 1 _ . .

Natkauskas, j3g kp. Franas Bakovičius.
Dominikos Povilaitis, hž 

Vincas Šimkus, Paulina M»-

PASKAITOS APIE LIETUVIŲ bienė.
41 kp. Antanas Kamaitis. 
43 kp. Albertas Beržinskas.

r"Be.
I
r.

r

r

I

Jaunimas dar labiaus pamėgęs>V 1‘u'1 k'**° na”0, [Vanagaitis. Juk kiekvienas iš tų lio kraštuosna. tmtto a dvaitttp“Gabiją”, kai ji patekusi į kata-1 PASTABA. 1. Draugijos, P** tau|t08 veikėjų> važiuodamas ke-Į Tarp kitų tautų Lietuvių rei. LIAUDIES DAILę PARYŽIUJE.
likų rankas. Pereitais metais nuo 81 an^os P”e au 08 °” °’ liems įnėn. į Amerika apleido sa- kalavimai informnluoti šitaip: Į U81° y1*11; p' ' a ry8’ pro"
kovo iki gruodžio buvę suruošti pnsiunčia valdybai ant tam tikrų yQ gvarbi giag priedermes, kurias “Lietuva, padalyta vienkart su fe8®ril« Au«st; Xlsu°m* Mokslų 
4 vakarai ir 1 koncertas su turi- blankų surasų visų narių su pir- visuomenė jiems yra pa. Lenkija tarp Rusijos ir Vokie- ,"<>* des Hautes Etu-
ningomis programomis. Daininin-mimnko ir sekretoriaus parašais, ;vedwi yedamos izaei.{tijo8 užiaikė nepaliečiamybėj sa- |d®« Sociales) Paryžiuje: pradės pa- 2,13, Marė Černiauskienė taip-pat.
•» • » 1 • m, rtro,,mio inz%vo foi i hagIa /į nni kp Apolionija O^inticnč

51 kp. Magdė Akevičienė.
54 kp. Marė Domeikiutė.
56 kp. Juozas Jasnukaitis, Ado

mas Laučius.
57 kp. Magdė Varnagirienė, 

Juozas Mickevičius, Marė Jucie
nė, Vladas Velička.

kg ir artistu būrelyje susis,,irta 711 o jei draugija inkorporuota tai laikrajžiai ilgMniala laiklli'v0 k>1|„, liter„,ūra, I,istorijų, žo. ,kait"S .liaUdi'’8 d,“‘ę (l ,rt
žmonių gailaus jaunimo. Be in- vls^ nanii parašais. - ,ur^j0 sustotj aptirti .Gaila. paga- džiu visko, kuom ji skiriasi ull0 popu aire), pirmojo pas aitą turės
• ’ • •• -.1 HA O V.ob-inono tuomc/I Omai o t a ir o apie LietUVlU IT LfttVlU ltfUldieS

. dailę, paaiškindamas nykstančiais
karų buvę tuo laiku, suruoštas 4 BA. 2. Kiekviena prisidėjusi Įįftus jr pinigų, kuriuos jie ke- kaimyniškųjų tautų
labai indomios paskaitos: Kun. draugija prisiunčia metines na- lionėms turėjo išleisti. Gal tų “Lietuvių tauta nori išlaikytif i iistuicio P DovvdHičio kuu A riu mokestis (po 25c. nuo nario) i .. . , „ > . ..v > .. . « paveikslais.vjusmKiu, i. Mm. ari. t /'velkeiu pasirodymas musu kolo- nepalieciamybei si. turtą uito bo- * .
Dambrausko, ir S. Čiurlionienės. 16 vienų me ų pra šioje, ne ve ldjose jr buv0 daugeiįu žvilgsniu čių paveldėtų ir nori jį perleisti . pa\ progos rengiama
“Gabija” turinti labai turtingų baus sausio 31 d. Centro valdy- pageidaujamas ir reikalingas, te- nepaliestu savo ainiams. Tai yra “mėtoj Mokslainej ir paroda liau- 
knygynų, kuris praeitais metais bai, ar ašie ui. asiun us pini gjau nega|^ume t0 rejkaiauti nup- nelengva užduotis, atsižvelgiant į es a es PavYz zllL ‘a'° ex
buvęs žymiai padidintas. Pirmi- gus tiesiog kasieriui, turi būti pri- Jat Tėv ė j visuomet bug rei. 
ninkaująs "Gabijai” žinomas mū- statytas Fondo valdybai kasie- kaH 
sų poetas. Marijampolės lietuvai- naus pakvitavimas apie pinigų 
čių progimnazijos direktorius gavimų.
Kun. M. Gustaitis. . IV. Valdyba. Fondo valdyba
' Iš viso ko matyti, kad Katali- susideda iš: 1) Centro valdybos,

tai, kad Lietuva padalyta tarp 
Rusijos ir Vokietijos nebegali su-

ponatus prisižadėjo atsiusti Če
kai, Katalonai, Suomiai, Serbai, 
Bulgarai, Ukrainiečiai reikia ti-

Pavieniai: Juozas F. Makinią 
Adomas Šiaučiūnas.

2-ro Skyriaus.
46 kp. Petronė Jodsnukiutė.
50 kp. Paulina Česnavičienė.
81 kp. Adomas Jermalavičiua.

Vaiku Skyrius.
11 kp. Jonas Sakalauskas, Ona 

Sakalauakiutė.
21 kp. Stasys Šiauliūnas.
24 kp. Magdė Navickiutė, Ko-

58 kp. Aleksandra Šermenis, n>Kunda Navickiutė.
Kazys Končius. 28 kP- Veronika ZdanaičiutĄ

60 kp. Ona Poviliutė, Jieva JurB«» Miliauskutis, Marė Grubir

44 kp. Antaniną Politikienė.
47 kp. Juozas Černiauskas, už

kybė anaiptol nekliujdo mūsų ga- būtent: pirmininko,* jo pa geibi-narių: a) tų, kurie ap- ) l« uvių u re uja,
biesiems žmonėms kelti mūsų mu- ninko, sekretoriaus ir sekreto- įgimtų kas met mokėti fondo iž-j^au uies au onomijos^ 
zikų ir sceną.

Šitų sumanymų, kurį apskelbė sivienyti jį vienų kūnų. Maziau* |kėtie8j kad ir mūsiškė Dailės drau - Laučienė, Petronė Seštakauskiutė. vilutė 
“Tėvynė”, mūsų nuomone, rei- 818 tautiškos gyvybes apreiski- g„a neatgigakys exponuoti savo! 61 kp. Tarnas Sarpalius, Viktė 36 kP- Andrius Matulis, 
kėtų papildyti štai kuo: įvesti dar,mas yra ziaunai 8telblanias- kolekcijos liaudies išdirbinių. Stancikienė. 42. kp. Jonas Straigis.

naus pagelbiuinko; 2) Labdary- dan didesnėmis sumomis, skirda-{Vilniuje savo senoje sostinėje, 
bės Komisijos iš 3 ypatų ir 3) mi tam tlkn* DUO8irati nuo savo idant galėtų plėtotis įntelektuialis- 
emigraci.jos inspektoriaus.

Pirmininkas ir sekretorius su jų
“Draugo" nuomones apie “Tė. pngelbinmkais, o taippat Labda.[į“‘BaaaŪa5čiaus gimimo dieni,, žmonijai, 
vynės vargus“, kaltina “Drau-r.vl>« Komisija, renkam, visuot.-'^^^ Uikraj»rt.
g,” iškraipymu, kam, gird, „u balsavimu pusketvirtiems n,. ^ skai(ęs p Ratkausko 
“Draugas pasakęs, jog ‘Tėvynės.’ ,»«■"«• Išrinkus nanjg valdybą-,,^ kad inleligentai,
vedėjai rengė iškalbinga, laido, senoji tarnauja dar puse. n.ety, l im<|am. „
žuvę. a. a. De,nbskiui, sakė l<l»nt supas,nd,nt, nauj, dapbininklĮ turj priedermę
prakalbas, organizavo komitetus bbij stoviu. Į Labdanskąjį) Ko-į da]. 8kjrtj
jo bijografijai rašyti”. Visa tai misija renkami vienas is lytine. .. dvasiM h. kulta.
darė. p. Raėkauskas, „e “Tėvy-.Amerikos Snvleny,p Vaistu da-l^ ne.

Kur gi čia iškraipymas?
‘Tėvynė”, atsakydama į

ineigų ir b) tų, kurie bent vienos kai, doriškai ir fiziškai; tokiu bū- 
darbo dienos uždarbį kasmet pa- du ji ingys didesnį tautinį susi- 
aukotų Tautos fondan, pav. kad pratimą ir galės atnešti naudų

2) Lietuvių tauta reikalauja 
įvedimo Lietuvių.. kalbos visosna

63 kp. Ypolitas Grikauskas. 50 kp- B°hu8 Sajauskas, Alfo«>- 
65 kp. Antanas Gadeikis. 888 SaJauskas> Ona Sajauskiutė.
71 kp. Antanas Petrauskas, 51 kp- Ona Karišauskiutė, Ve- 

Juozas šimanskas, Juozas žadei- romka Kansauskiutė. 
ka, Jonas Žadeika, Juozas Draz- 57 kp‘ Vltahus Varnagiriukaą 

SUSPENDUOTI NARIAI 4-TĄ das, Antanas Audeikis, Kazys Ka- Ak“aa Varaagiriutė.
BERTAINĮ 1913 METŲ rinauskas, Juozas Zaveckas, Sta-

1-mo skyriaus. 'sys Valantinas, Antanas Petkus,

L. J. B.

Susiv. L.R.K.A. Reikalai

77 kp. Motiejus Stankauskas^ 
Petras Stankauskas, Veronika

le+oovro imto* Stankauskiutė, Julė Zakiutė, Ona1 kp. Juzė Tarutienė, Marcelė ,asys Kasputis, Mikas Juzikis, x_ tv .i *_

nės” vedėjai . Kiek “Draugo” lies, antras iš vidurinės, trečias iš

- ----- Belevičienė Tafilė Vaitkunienė Antanas Grigaliūnas, Kazys Ule- DMiiRe,* Benediktas Bėrukas, Ab-
administraeijosna ir viesosna jstai- į*™5 vičius> JoQag Valavičius. tanas Stankevičius, Agnieška Ku-
gosna Lietuvoj greta Rusų kalbos, n Antanaa ylitkūnaa Kostas I 75 kP- Ona Matusevičiūtė, Ma- klutė’ Ag“®«ka Žakiutė.
(Rusijoj) ir vokiškos (Vokieti- ,kiene> Antanas Vaitkunas, Kostas pnd_pVix;ntA 90 kP- Ona Matulevičiūtė, Ma-
• -v Grigoraviičus, Marė Povilionienė,, *aazeMciuie. . Matnlevieintė

Katrė Kosienė, Aižė Jarkauskie-i 76.kp- Antanas Laugzemis da-j Spokiutė
109 kp. Jonas Kuzma.
116 kp. Juozas Petraitis.

z s Rimša kp- J°nas Semežis, Ona.
Zyoi . g I ~ . Semežiutė, Petras Černiauskas. /81 kp. Juozas Smūgis. j * . s...; '

85 kp. Ignas Pundinas, Stasis

3) Lietuvių tauta reikalauja,

redakcijai yra žinoma, p. Račkau- vakarinės
— akas yra “Tėvynės” vedėjas. Tad Emigracijos inspektorius sam- . iTltlUi_Antn i,111Pu t viena * ' — -sunhTsuprasti,'kam£ gi čia iš- doUfts už algų; jis turi prižiūrėti 8auhpi* ,nteh«enU> v*ni* (Vokietijoj): negana to lietuviai

kraipymas. Pagaliaus “Tėvynė” [lietuvius emigrantus emigracijos g *
negali sakyti, kad p. Račkauskas stotyje ir suteikti žinią valdybai y 
dalyvavo vien kaipo Račkauskas, apie tuos, kurie reikalauja šiokios 
o ne drauge ir kaipo “Tėvynės" ar tokios pagelbos.
vedėjas. Juk tuoj po tų iškilmių Už kasierių Tautos Fondas pa

76 kp. Antanas Latigžemis da- 
mokėt instojima.

2 kp. Jurgis Antanaitis, Ona 77 kP- Anielė Muraškiutė, Ju-1
Antanaitienė, Rožė ZilinaUienė, U MurašUintė, Rožė Deeienė, Ka-
Morta Genevičienė.

3 kp. Antanas Pigaga.
.... • x. . i i 4 kp. Jieva Aleknavičienė, Kun.

valdžia negamintų privatinių mok- v glavyna8) Agnieška Navickie- Marcinkevičius, Joanna Vaičie- į
nė, Rožė Petuškienė, Jieva Ma- nė> Magdė Kantauskienė, Simo- IŠBRAUKTI NARIAI 4-TAME

reikalauja, kad rusų ir vokiečių

Pagaliaus dar vienas ir tai slainių steigimo.
svarbiausias dalykas. Ar mūsų Lietuvių tautą daugel kartų kunavičienė už 3 bert., Marė Ja- nas Brazauskas, 3-13, Mikas BERTAINYJE 1913 METŲ.

. t... '!SaanX"d-ig Prad'ėio iiUvvkintil reikalaV° n.esiliauja reikalavusi siniauskienė už 4-12. Siaučiuvienas už 3-13. t kp Viktė Gobelienė, Anta-
“Tėv-ynėje” įžengiamuoju straip- siręnka Susivienijimo Liet. Ame- \ *' . J ’ ruslJ valdžios atidarymo Vilniuje g kp jonas Rįbinskas. 86 kP- Jonas Miknaitis, Anta- Ilina Krakauskienė.
sniu buvo paleista a. a. Dembskio rikoj kasierių, už kurio darbus Į a ..1F ° U ai’. a a ’ 9 ® e universiteto, kuris yra būtinai 7 kp Rožė Levanavičienė, Jie- nas Diškevičius. j 2 kp. Adomas Stankevičius,
nekrologas, kuriame jis iškelia- atsako augščiau minėtoji dr-ja. / 8 Pirma ir 8a e U reikalingas intelektualiam mūsų va CePulienė. 90 kp. Jonas Žilinskas, J°nas Martynas Misevičius,
mas tau,tos didvyriu. Daug buvo į V. Turtas. T. Fondo turtas 8«*i^^a Įa^ F^eraci os^^čiau taUt°S Plėt0«iimua- j 8 kp. Petras Rapulskis, Petras Pauderis, Marė Žilinskienė, Mo- 4 kp jfagdė Navickienė, Ona
rašyta “Tėvynėje” ir apie jo lai- sideda iš narių mokesčių, 
dotuves. Ir tik stebėties reikia VI. Turto aikvojimas. Visą tur is to kvietimo vargiai ar kas iš

eitų. Dabar, sukrutus rūpinties
5) Lietuvių tauta protestuoja Mušinskas, Agnieška Stepšienė. tiejus Tamašiūnas, Zabelė Tama- ^ušinskienė, Antanas Navickas, 

prieš kolonizavimą Lietuvos že- 9 kp. Juozas Juodis, Kazys Gai- siūnienė. jjarė Greblikienė, Jonas Grebli-
“Tėvynės” redakcijos drąsa, kuo- tą Tautos Fondas skirsto į Seiman- į^^ j-gįRj^Hi'mGs ^ lrTn'eiYlamŠ! ai m^S v^enos Pus*‘s rusV ateiviais, damavičius kaltas inst. 91 kp. Jonas Ramanauskas, Ka- kas, Katrė Navickienė,
met ji, visa tai pamiršusi, priki- cias septynias dalis*: j uo rei a u m sų p e v , ga kįtog jenkų ateiviais, nes ši n kp. Ona Petrauskienė, Ma- zys Stiklius, Juozas Brazauskas, 5 kp. Agota Gelčiutė.
ša mums, kad mes “nesidrovį 1) 5 dalis — einančios augs-ift™8 (nortHr galėtu^ kolonizaciia’ išplėšdama bočių že- rė Neberkiutė, Jonas Daunis, Al- Jonas Stadelnikas, Dzidorius Ta- 6 kp. Kun. A. Šaulinskas. 
net ir neteisybę kalbėti”. Valia p. iesnius mokslus jaunuomenės 9«-,^V?S ?a-”b ;oti nes* socfali mę ia P° k°P) vietinių gyventojų, zė Kaminskienė, Petronė Pauliu- mošaitis, Juozas Žukauskas, už 7 kp. Jonas Rinkevičius, Agota
Račkauskui augštinti, ką jis nori šelpimui; ap’^ a,e^. °^ja ‘ {verčm juos apleisti tėvynę ir konienė, Petras Pauderis, Mikas 3-13, Antanas Ragauskas už 2-ra Rinkevičienė, Adomas Pūdimai-

- 1 O\ r. J.i:„ ‘suuns, lamos, Kaipo iokios rema- • .. • Sl] ■ „ a™„ ttu-i-h.-- ____________ 1.:_ a iq Tn„„o ai„oL- .. __ *tik mūsų priedermė yra nurody-! 2) 5 dalis — mokslo re*ka^a,n8 j 7 nepū^D ^tečiaTaišku^kad ka emi8ruot* i Suvien. Šiaur. Ame- Ukelaitis, Petronė Jasinskienė 13, Antanas Jonikis, Jonas Sluok- tig, Katrė 
ti katalikams “Tėvynės” skai- ir pavedama į pilną savastį Ue-U’„lo„otJoBįrikos Valstijas. Ona Akelaitienė, Juozas Kačergis, snaitis, kaltas inst., Motiejus 8 kp.
tytojams ir L. S. Am. nariams, tuvių Moksfo Dr-jai Vilniuje;
kad jie savo organo ir jo vedėjų | 3) 5 dalis — dailės rėmimui
yra kartais klaidinami.

Šiaip ar taip šį kartą turėtume
tarti ačiū “Tėvynei” už aišku-! 4) 7 dalis — praplatinimui lie- ’pontlas bus kur tevartojama vien vokiečių gienė, Antanas Mačys, Marcelė lesius Budzaitis, Vincas Lizdenis,

<mą. Pirmame šių metų numery- tuvių tarpe amatninkystės. Pa- rišamas su 8wivienijimu To gi kalba- Pauliukonienė, Aižė Kačergienė, Kazys Gerdauskas, Pranas Lu>-
je ji aiškiai pasisakė: “Susivie- staba. t,10 tikslu Fondas šelpia a ., «• • Vn+oiiv,, 7) Lietuvių tauta turi su gaile- Ona Sakalauskienė, Antanas Ki- koševičius, kaltas inst., Juozas- Susivmmjimo ir Katalikų re,ka- ................ . m giurkus, Matas

Misevičienė.
talikams tautininkams glausties ;*i“WD ivfui* ^«.cmžiwuc, auvina «.nvc.8.o, nanai, xUai., j»v„vjuo 0 kp. Juilius Čiuberskis, Ma-
tuo reikalu prie pirmeivių lai-! 6) Lietuvi^ tauta Pr«testuoja Ona Juodsnukienė, Magdė Ven- Predžius, Leonas Picinis, Stasys rė Jenelionienė, Povylas Jnknevi-

. _  • k’ o būdu nebus prk‘8 germanizavimų Lietuvių Ry- skienė, Rožė Jodsnukienė, Ona Lekavičius, Justinas Juzelaitis, gįugi
{Ta dalis pavedama Lietuvių Dai- KaĮJproiektO fondo ka- tų PrU8U|O8e Per mokyklas, per Dovidavičienė, Juozas Jksinskas, Jonas Marcinkevičius, Kazys Ge- 9 kp. Pranas Abromaitis, Ta
lės Dr-jai Vilniuje. ga una. a a ) j bažnyčias ir per viešąsias įstaigas, Stasys Lukoševičius, Anielė Ma- rulaitis, Simas Bandzevičius, Bo- raas Segevičius.

u - . .... i_x- e..... f i- sininKas Dus tas Pals» Kc> lr nie- , vnv;„x:„ x. *_x___ _  tit___ ia n___ t!. x-

nijime visados pirmeiviškoji dva- besimokinančių amatų jaunuome- jaj beabe;0 visuomet skirsis Pa- 8'u konstatuoti čionai, jog lenkai Jis, Tafilė Vaitiekaitienė, Emilė Paukštis, Vincas Šiui 
šia buvo dominuojanti  Mes nęt 0 materijališkai sustiprėjus gaĮjaus pačiame aukų paakirsty- vart°ja lietuvių link tuos pačius Budziutė. Buinauskas, už 3-13.
tHO gplime tik pasidžiaugti. Kad Dr-ja stengsis inkurti amatų mo- 
džiaugiasi tuo “Tėvynės” redak- kvkla.
cija, nenuostabu. Bet ar pasi- • 5) j dalis* — emigrantų sel-
džiaugs katalikai, to Susivieni- pįmuį, jr Emigracijos inspekto- 
jimo nariai — tai didelis klausi- riaus užlaikymui.
mas. Kas yra ta pirmeiviškoji! 6) 1 dalis — našlaičių, senelių 
dvasia, kokia jos rolė musų tau- ar SVeikatos nustojusių darbinin- 
tos gyvenime, apie tai plačiau ki- ku šelpimui
tų syk pakalbėsime

įrankius kolonizacijos, ką vokie- 12 kp. Marė Matulevičienė, iš 92 kp. Stasys Kolesinskas, Jo- kiutė.

10 kp. Karolina Daugeliutė.
11 kp. Aleksandrina Orentienė. 
13 kp. Magdė Kašinskienė.
16 k. Stasys Pilipas, Jonas 

Bacevičius, ♦ Apolionė Marčinau*-
me butų taip-pat skirtingos nuo- v. . .. , T „ t v, ... .X m • ,v. . , x 1- ciai Poznaniuje lenkų link, ir pri- kur 31T nas Jogminas, P. Juskaitis, Am- 17 kn Juozas Mureika Andriumones. Taip, pavyzdžiui, katali- x ‘ J , .v. a T . , ap. mumhih JHireiM, nuum

versta yra protestuoti prieš polo-i 13 kp. Kazys Zinkevičius, Jieva cetas Linkus. Jakučionis, Pranė Rumšienė.kai, beabejo, panorėtų skirti dalį 
suplaukiamų pinigų katalikiško 
apšvietimo reikalams, ant ko var
giai sutiktų kitų srovių žmonės.

Skirstyti pinigus, mūsų nuomo
ne, peranksti dabar, kol tų pi-

Tautos fondas.

7) 1 dalis - valdybos užlaiky-K n-ra Negalima lokio
inui ir kitiems draugijos reika- kaiHu dalytieg) kol ta8 iokig dar 
lams. Pastaba, šio skyriaus liku-,nenuSautag< Gyvenimas pats nu-

nizavimų (lenkinimų) lietuvių per Bielskiutė, Agota Raslavičienė, 
bažnyčias ir prieš visas begėdis- Marė Dapkiutė, Agnieška Vilčau- 
kas priemones, ką vartoja lenkų skienė, Rožė Matusevičiūtė, 
kunigija lietuvių link nesustoda- 15 kp. Anastazija Kuncevičienė, 
ma nei prieš užmačių aštriausio- Kazys F. Pocius, Rožė Pocienė, 
je formoj, daeinaučių tankiai iki j 16 kp. AĮpna Kuzmickaitė, An- 
kraujo praliejimo bažnyčiose.” tanas Bacevičius, Dominikas Zu- 

Toki tai lietuvių reikalavimai tautas, Pranas Alekna.
liai- vienas mūsų tautinio su- jįai gali butį pavesti kitam sky- , avftrb;.nfii,i<1 sentinhia rei- kitų tautų reikalavimV ta* 17 kp. Agota Tunaitienė, Mag

įpratimo žiedas, — tai “Tautos {rjui, pagal dr-jos nutarimų. kalus ir paskirstyti juos nebus P° aPskeB>** šimet Gande ir iš jį Trimirkiutė,sipratimo
fondas”. Tiesa, jisai dar nepra-l KaBkriuB išmoka pinigus tik- 
Šyd°, bet jau ugsimezga. AP'e,tai pagal tam tikrai išdirbtų blan- 
jį seniai svajota, daug kalbėta, kjl RU 8kyrių pirmininko ir sekre- 
rašyta, bet štai jau artinasi j°(toriaus parašais, kuriuos patvir- 
įvykinimas. Katalikų Federacija'^ cpntro ,valdyba. Blankų tu- 
padarė pradžių, nutardama išlei-Įri trįg kopijos. viena pagi.
sti centines markes tautos fondo ;Ueka pgg kagierių, antra tame
reikalams (tik kame jos?); Tė- Skyriuje, kuris išduoda pinigus, o 
vyne” gi padavė p. Martaus ge- {tr(UUoji pentro vgĮdyboje. 
rai apgalvotą pienų, kuriam įvy
kus, Tautos fondo iždan be abejo! Prie to projekto dr. Šliupas ir 
inplauktų kas met nemaža pini-į”Tėvynės” redaktorius p. Rač- 
gų. Paduodame p. Martaus pro- kauskas pridėjo savo pastabas 
jektą išt isa i:

sunkumo. Reikėtų tik, kad pi
nigų paskirstyme visi fondo na
riai galėtų turėti halsų.

Taigi, rodos, turėsime, mažiau
siai bent du tautos fondu, vie
nų prie R.-Katalikų Federacijos, 
kitų prie L. S. A. Tautos rei
kalų žvilgsniu, nebūtų čia ko nu-

93 kp. Juzė Lygnugarienė.
94 kp. Kazys Abromaitis kai-! 

tas inst.
97 kp. Genova Pauliukienė, Mi

kasė Mikelioniutė, Zofija Joriu- nįĮęa Malinauskienė, Vaclovas J»- 
laičiutė. - nuškevičius, Petras Stiegus.

98 kp. Stasys Parulis. { 31 kp. Povylas Poznekas, Kat-
102 kp. Pranas Bružas, Vincas Poznekienė, Pranas Vaurina-

Jokinčius. kftR) Antanas Leskevičius, Juozas
Vincas Vaškevi-Į 103 kp. Antanina Navickienė, š„kaitis, Alena Aidukaitienė^ 

ten aidu atsikartojo visam pa- gia> Veronika Čeponienė, Marė Stasė Semaškienė.. Kun. V. Dargia.

20 kp. Jonas Rudis.
21 kp. Marė Butkiutė.
27 kp. Antanas Akromas.
30 kp. Juozas Janulaitis, Mo

saulyj. Ypač svarbu, kad šis ra- Raisienė, Marė Ališauskienė, Vin- 107 kp. Marcelė Saulevičienė, 
portas p. J. Gabrio tapo atspau- cas Tunaitis, Magdė Ambrazienė. Marė Statkevičienė.
stas bendram kongreso “ęomptej 20 kp. Petras Jančauskas, An- 
rendu” (atskaitose) N62 ir tokiu tanas Čiurlionis.
būdu pasieks kuonoplačiausia vi-j 22 kp. Levose Bučioniutė už ^iknevičius, Jieva Taranlienė, 
suomenę primindamas Lietuvų. 343

L. J. B.

108 kp. Antanas Kvederas.
109 kp, Vincas Jurkša, Pranas

32 kp. Katrė Armolavičienė.
36 kp. Ahė Vanagaitė, Teresė

Balčiuniutė, Ona Aleknavičiūtė, 
Juozas Krakauskas, Kosta Jaki- 
mavičiutė.

Jadviga Stakevičienė, Pranas Ma-j 40 kp jjeva Alytienė.
23 kp. Martynas Pangonis. {tulevičius, Marė Nevuliutė, Marė 42 kp. Ona Kiselevičiutė, Pra-

...«., ... . ______ 24 kP- Magdė Kasparavičienė, Siukšdienė, Vincas Radzevičius, „į Valantilis, Marė PuznauRkintė.
liūsti. Bus bendrų reikalų, ku- LIETUVIŠKA OPERA PARY-Ona Navickienė, Marė Miliuvienė, Ona Vaitkevičienė, Katrė" Bart- 43 kp. Antanas Venslovas, Vit
rinos šelps vieni ir kiti (pav 
Mokslo ir Dailės draugijos); 
esant gi tarp abiejų fondų lenk-

tLAUS ORAND OPEROJ Jieva Matulevičienė.
Paryžiaus operoj rengiama sta-j 25 kp. Martynas Gylis už 3.13.

tyti lietuvių opera. žinomas j 26 kp. Ona Klimanskienė, Idzi-
apie fondo pinigų paskirstymų, tynėms daugiau suplauks i abel- pranc> kompozitorius Sylvio Lai- dorius Dragūnas.
I)r. šliupas malonėtų sumažinti nų tautos reikalų iždų. Tik da- „ui baigia rašyti Lietuviška ope-| 27 kp. Tafilė Bardziliauskienė. 'Ruseckienė.
dalį, skiriamą Mokslo ir Dai- bar ir katalikams reikėtų sukru- rą, pasiremdamas Lietuvos liau- 28 kp. Ona Marcinkevičienė,
lės draugijoms, užtat amatams sti ir jau per šių metų Federaci- djeg dainomis. Rožė Jakienė.

lioti.vni. ir vin.r kur tik ’išeiti norėtų skirti net 10 centų jos Kongresų sutvarkyti “Tautos{ Šitos operos siužetas yra pa- 29 kp. Vincas Zaunierflnas.
J ii Jt Ji.. ’ k T 25; ** P' Račka,,8kas’ nurodo fondų”, pastačius jį plačiau ir'įmtns iš žinomos KeherMng’o 30 kp. Ignas Noreika,
asi ueiinių. Ireikalų geležinio tautos kapitalo geriau sutvarkius, negu tai bu-

Projektas:
1. Tautos Fondas veikia Ame

rikos Suvienytose Valstijose,

'Tikslas. 1. šelpti materijališkai kurin reikėtų skirti fondo dalis
lietuvių kultūriškąjį darbų, 2) pa
dėti (materijališkai) šviesties ir

Ir iŠ kurio reikėtų sušelpti neti
kėti reikalai (pay. revoliucija),

vo siąraanyta per pernykštį kon
gresų. Markės — geras daik
tas, bet jų vienų per maža.

dramos: “Pavasario Anka.* 31 kp. Saliomė Rinkevičienė,
Dabar autorius kompanuoja Juozas Grigalevičius, Juozas Pet- 

operos baletų, jam "stingų me- rusevičius, Aižė Dočkienė, Ag- 
lodijų tautiškiems Lietuvių šo- nieška Mockaitienė, Morta Jazer-

i-JL.

nikienė, Boleslovas Dzimida. 3aR Saras.
110 kp. Alena Dambrauskienė. 44 kp. Juozas Truskas.
112 kp. Kazys Karasevičius.
113 kp. Leonardas Živelis, Rožė

47 kp. Jokūbas Saldonis.
49 kp. Marė Kuranskiutė, Anta

nas Mockaitis.
114 kp. Bernardas Miliauskas. 54 kp. Andrius Ka rašau akas,
115 kp. Agnė Stankevičiūtė, Ona Karasauskienė.

Ona Samuolienė, Aižė Beganskie ( 54 kp. Marė Stankūnienė, Kos- 
nė, Stasys Radavičius,, Kazys tanfaR Aaplys, Jonas Stankūnas.
Gimbutas.

116 kp. Marė Makaravičienė,
Kazys Makarevičius, Petronė Si- 
milienė, Juozas Saikus, Antosė

t

56 kp. Antanas Berenta, Alek
sandra Vaicekauskas.
• 57 kp. Juozas Mankus.

60 kp. Vacius Krnšinskas.



pwrhi

65 kp. Petras Valentinavičius, 
Ignas Smdikas, Kazimiera Ver- 
kiukė.

66 kp. Ignas Nartonas.

būti paskirtu 'laiku. Bus daug 
nauju dalyku svarstoma. Taip- 
pat ir bertainines ir už organą už-

kesniai ir renkama valdyba. Ne
pamirškite paskirtu laikui ko- 
skaitlingiausiai susirinkti. Taip-

simokėti. Katras ne užmokės. 50e. pat kviečiame ir nauju prisirašyti

-

67 kp. Petronė Tabutienė, Apo- šitą mėnesį tam bus organas ko daugiausia.
lionija Ogintienė, Ona Povilionie- sustabdytas. Taip-pat bus, priirna-
ne.

71 kp. Martynas Jokubauskas. 
75 kp. Jonas Pakruopis, Juozas 

Litvinavičius.
77 kp. Dominikas Katkevičius, 

Jieva Katkevičienė,

mi nauji nariai. 
Raštininkas S. Cibulskis.

Su pagarba,

Rašt. O. K. Antanaitis.
93 kuopa, Easton, Pa. laikys 

metinį susirinkimą nedėlioj 18 d. 
sausio 1914 m., 2:30 vai. po pietą, 
pas kuopos raštininką J. Skir
mantą, 52 N. Locust st. Reikės už-

Sveikatos Skyrius.
Dr. A. L. Orelčuna*.

19 kuopa, Northampton, Mass.
laikys susirinkimą pirmą bertai- 

Martynas n»o šių metą. Užprasom visu Pri- 
Janeiūnas, Jieva Jančiūnienė, Vin- būti ir norintieji prisirašyti bus
ras Nešukaitis, Magdė Barniškie- priimami 25 dieną sausio antrą 8įmokėti bertaininį mokesnį, taip-
ne, Ona Stankauskienė, Jieva Bar- valandą po pietų. Adr.: 52 Holyo-pa^ jr organą “Draugą” 50c. ___ _ ______ ____ _
makiūtė, Jurgis Juozaitukas, Te- ke gatvė, Northampton, Mass. Tautišką centą 10c. Našlaičiu fon- mūrio dalį virpėti, pasidaro knar-

Dr. A. L. Oraičunas mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltys* 
hygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo ljgų. Jei
gu butą stoka vietos, ar i kokius klausimus netiktą atsakyti per 
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir krasos ženklelis. Dr. A. L. Qr. nestatys diagnozio ir nerašys 
receptų pavieniems asmenims jų ligoje; todėl į tokius reikalavimas ne bus atsakoma.

DZLKO ŽMOGUS KNARKIA 
MIEGODAMAS.

Kada vaikščiojantis oras pri
verčia užpakalinę minkštąją go-

resė Žakienė, Barbora Žakienė, 
Petras Barniška, Morta Antanai
tienė, Marė Višniauskienė, Tarnas 
Bartuška, Veronika Bielinnienė, 
Ona Juiozaičiutė, Katrė Valiuko-

Su pagarba Komitetas

102-roji kuopa, Duąuesne, Pa.
laikys metinį susirinkimą 25 sau
sio mėn. 1914 m. nedėlioj apie 1 
vai. po pietą, pas B. Aleknavičią.

dan 5c., viso $1.15. Gerbiamieji kimša, 
nariai malonėkit visi atsilankyti 
ir naują atsivesti.

Košt. Jonas Skirmantas.

7-toji kuopa, Pittstou, Pa. lai-

Tai gali atsitikti ir ta
da, kada burna yra sučiaupta. 
Bet daugiausiai atsitinka tada, 
kada šiek tiek kvapo išeina vie
nu sykiu per nosis ir burną.

Gal atsitikti ir tada, kada bur
na yra suvis uždaryta ir nėra

protis” gali būti sustapdytas. 
Knarkiantis žmogus privalo

miegoti ant šono. Tokioje pozi- 
cijoje burna netaip lengviai at
sidaro. Daugybė visokiu meka- 
niškų priemuonią (įnagių) yra 
vartojama ir patartina, idant su
laikyti apatinį žandą nuo atsi
darymo laike miego. Padarytas 
tam tyčia apinasris, kuris nely
ginant moters skepetaitė esti už
dedamas ant galvos einant gulti;

nienė, Zosė Karpavičiūtė, Katrė
Karpavičienė. [Malonėkit visi draugai ir draugės kys metinį susirinkimą 18-tą sau-

84 kp. Kazys Raselis, Mikas susirinkti ir nepamiršti kad rei- sį0) bažnytinėj svetainėj. Tuo-[jokio kyberio nosinėse oro ta- j“ 8Uū’eržia pasmakrį ir tokiuo
Kie vienas.

85 kp. Jokūbas Jančauskas.
86 kp. Pranas Brangaitis, Jo

nas Daubaras, Vincas Čmukas.
88 kp. Juzefą Masaitis, Anta

nas Geležauskas.
91 kp. Jonas Kuntautas, Jonas

kis mokėti už organą, tautiškus jaus p0 mišių. Kiekvienas priva-'kuose (nosis suvis sveika).
centus ir į naši. fondą. Taipogi 
ir naujų narių atsiveskit.

Rast. B. Jokubauskas.

lo ateit ir naujų narių atsivest.
Rašt. V. Smalenskas.

Bet palinkimas prie knarkimo 
pasididina per obstrukciją (už-

41 kuopa, Worcester, Mass., lai
kys nepaprastą metinį susirinkimą 

Žiūronas, Mikas Žiūronas, Juozas nedėlioj tuojau po sumos, sausio
Latas. Il8 d. 1914 m., bažnytinėje salėje, sirašyti pas raštininką.

69 kuopa, Ashley, Pa. bus me- sispraudimą) nosinių oro takų. 
tinis susirinkimas po numeriu 103 Laike miego kūno raumenis su-

būdu nedaleidžia atsidaryti apa
tiniam žandui.

Yra patartina, kad einant gulti 
įsikąsti abruso galą, ar taip ko
kį čystą skudurėlį tarp dantų ir 

pasilsė ji-i ^UP°8 P&čios padeda suvaldyti

94 kp. Juozas Zioba. (Prašome visų narių pribūti, nes
95 kp. Adomas Urbonas, Pet- daug yra svarbių reikalų.

ras Armakevičius.
98 kp. Pranas Glažauskas.
99 kp. J. K. Vasiliauskas 
162 kp. Jonas Grisius.
103 kp. Mikas Tankevičius. 
106 kp. Povilas Janušonis. 
108 kp. Juozas Stanionis.

Rašt. S. Jodauga.

44 kuopa, Haverhill, Mass. lai
kys savo metinį susirinki
mą, nedėlioj sausio 18 d. 1 vai.

So. Main st. Prašau’ visų draugų gležnėja (suliuosėja)
susirinkti ir užsimokėti savo mo- mui. Delei šitos tai priežasties, ;kn&rk™°/“Pai
kesnis ir naujų narių atsivesti pri- kad«, žmogus guli aukštinelkas, 

tai burna esti palinkusi atsida 
ryti. Tokiuo būdu suaugę žmo

Dabar yra laikas siųsti jiems 
pinigus, kad jie gautų tai prieš 
Šventes ir džiaugtųsi tuomi 

Jei tu nori keliauti į seną 
šalį arba parsikviesti draugus 
ar gimines, atsimink, kad mu
sų yra seniausia ir didžiausia

"" laivakorčių agentūra. Męs par
duodame laivakortes ant visą linijų ir už žemiausią kainą.

Męs mokame 3 nuošimčius į metus už jūsų pa
dėtus pinigus ir suteikiame knygutę veltu.

Tu gali pradėti taupyti su vienu doleriu. Negai
šuok, bet pradėk tuojaus. — ....... ••

Męs išrandavosime tau apsaugos dėžutę už $2.50 
j metus. Buki atsargus, ir nelaikyki savo brangių popiet 
rių ir kitokių dalykų manie.
.... Asimink, kad veikdamas su mumis tu veiki su 
banka, kuri yra PO VALSTIJOS PRIEŽIŪRA ir kurios 
turtas esti suvirs 5 Milijonai dolerių.

PEOPEES STOCK YARDS 
STATE BANK

Ashland Avė. cor. 47th St., - Chicago, III.

Antanas Malinauskas.

Bet koksai daiktas laikomas 
tarp dantų padaro intekmę į

_ (miegantį protą, kad reikia laikyti kilo Amerikos lietuvių blaivininkų metams; skaityti ir juos tikrai- 
nės, kurie miega aukštinelki pa- burna uždaryta- Buvimas kokio [dvasia. Seimas, kuriame dalyvavo [siais nariais ir duoti jiems spren- 

• I___ • j_____ _•________ . i_______ nors daikto burnoie nriverčia delegatai iš tolvmu miestu. kain Jdžianin ii halei, KioV '/inon ii* n o o

Pastarasai 19 rugpiūčio seimas nai), tečiau priimti ir tuos, kurie 
geriausiai liudija, kaip augštai pa- norėtų dėties prie draugijos tik

33 kuopa, Kensington, III. lai-(prastai daugiau ar mažiau knar- 
kys metinį susirinkimą 18 d. sau- kia.

;nors daikto burnoje priverčia delegatai iš tolynių miestų, kaip: jdžiamąjį balsą. Kiek žinau, ir pas 
mieganti* protą veikti, kad burna Chicago, Baltimore, New Englan-

šio 1914 m. tuojaus po pamaldų, 
bažnytinėj svetainėje Visų Šven-

Knarkimas esti paprastai dėl
to, kad noses oro takai nėra ga
nėtinai dideli. Gal būti iš prie

'do valstijų, seimas prie kurio pa-

. . . tė parap. Prašau visų draugų ir
po pietų pas kuopos raštininką ,jrawgj^ atsilankykit. Bus renka- žasties kreivos nosinės sienelės 
jS. Bndrevičių, 215 River st. Ma- mjĮ nauja valdyba ir taip daug Gal būti padidinti ir susirgdinti 

109 kp. Marė Radžiuniutė, Jo- lonekite visi pribūti ir užsimokėti Jurįm 8varbių dalykų. Visi nariai nosių indubimai. Nereikalingų 
savo duoklės. Naujų narių atsi- nepamirškit nors pO vieną narį mėsą augimas — kaip tai: “poly-naa Radzevičius.

115 kp. Antanina .Gurskienę, veskite. Kituose miestuose gyve- naują atsivest prisirašyt
į nantieji, atsiųskite savo mokesnis 

116 kp. Juzė Jasinskiute, Tė, ne vėRau, kaip sausio 25 d. Mo- [ 
vesė Soliunienė, Ona Jasinskienė, kesnis siųskite ant šio adreso: S 
Petronė Klimaitienė.

120 kp. Jonas Žvirblis.

Marė Kaičiurytė. Rašt. A. J. Draugelis.
pai-adenoidai ”; jie bųva prieža
stimi liuoso oro praėjimo per no
sinius takus,

būtų uždaryta (sučiaupta)
Miegas-gi toks yra lyginai ge-:sisekimo prisidėjo mūsų dvasiš

ki ras ir suteikiantis poilsį, kaip ir kija asmenyje gerb. kun. šeštoko, 
beknarkiant. kun. Saurusaičio, kun. Briškos,

---------- kun. Serafino, kun. Jakaičio, kun.
LIAUKIS BEMĄSTĘS APIE iKrakausko, tasai seimas aiškiai 

SAVŲ. parodo jog pagaliaus blaivybė ima
1) D. K. rašo:—Gydytojau, kas bujoti ir tarp mūsų tautos.

man yra? aš valgau gerai, mie
gu gerai, ir sveriu pagal ūgį, bet

airius katalikus tokia-pat yra 
tvarka tame dalyke. K—is.

Budrevičius, 160 Washington st., 
Haverhill, Mass.

Rašt. S. Budrevičius.123 kp. Simas Parednis, Alek
sandra Dailidavičius.

127 kp. Marcelė Terminienė, .... . x
Antaną. Gutauskas, Viktas Savu- ’UBrmkm., sausio 18 4 tuo 
Uonis.

S. L. R. K. A. 88ta kuopa lai
tą sausio 18 d. tuo

jaus po sumos pobažnytinėje sve-
128 kp. Jonas Leonavičius, Ka- ^raša"/JT _naįĮ

vys Dundys. būti į tąjį susirinkimą, nes bus 
129 "kp' Zigmas Galanskis, Jo- renkama nauja kuopos valdyba, 

nas Grybinas.

* *
_____ ______ . Vienu iš svarbesniųjų praeito-

Wilmerding, Pa. 124 kuopa 18' Ir gali būti be jokios matomos Inano smagenis rodosi yra ne-I jo Blaivininkų seimo nutarimų yra 
sausio 1914 laikys savo metinį su- priežasties, ar iš priežasties mažų
sirinkimą 2 vai. po pietų Bridge nosinių takų, arba dėl palinkimo 
str. Bus renkamas naujas komite- minkštųjų dalių nosės tako šu
tas ir svarstomi įvaras kuopos siploti laike kvėpavimo. Perdaug 
reikalai. Ateikiti visi nariai ir riebumo sale oro takų, arba ant 
naujų atsiveskite. pilvo, ar ant krutinės, kurios tai
Raštininkas P. Jokubauskas. priežastįs vis priduoda nesmagu-

veiklios. Manę baisios mintįs k**-įap8irillkimag už organą rimto plaJ
m X zimmn n Anon, I

ADRESAI P. BLAIVININKŲ 
SUSIVIENYJIMO.

Pirmininkas: — Rev. A. Briska, 
4557 So. Wood st., Chicago, UI.

I Vice pirmin.: — J. Aleksa, 
658 W. Saratoga st., Baltimore, 
Md.

II Viee pirmin: — Miss A. Rim
šaite, 4608 So. Wood st., Chicago,

mų kvėpavime.
’ Inprotis knarkimo nėra leng- 

Nenormališku-
47 kuopos Mt. Carmel Pa. ber

svarstomi kuopos reikalai ir kiti taininis susirinkimas 18 dieną Yiai išgydomas!
.v. . svarbus dalykai. Būtų pageidau- sausio 1914 m. tuojau po pamal- mB1 ir iguisž^ gumai neses ir

130 kp. Morta Lazareviciene, kad kiekvienag at. dų Bažnytinėje salėje, deltogi gerklės prisideda
arė Matusevičiūtė. | ’ . . ...vestų naujų narių prirašyti.

kiną, aš pats savęs nenžkeneiu, 
visados bijau kokios nelaimės ir 
tūkstančiai visokių baisių minčių 
slankoja mano prote, žodžiu sie
loje esu kankinis. Aš vartoju 
baką ir svaiginančius gėrimus ' 
At aš beprotis?

Atšokimas D. K. Tamista ne

čiai žinomi laikraščio “Draugo”.' Dvasiš vadovas. Rev. P. Sanm- 
Nūnai blaivininkai turi “Drau- 46 Congres8 ave > Water.

ge” savo skyrių, kurį tai skyrių j bury, Conn 
pavesta vesti patiems blaivinin-'

torių.
Tad, vyrai, į darbą. Susispietę

apie geriausijį mūsų laikraštį, pla- 
si beprotis - dargi nesi nei sun- tinkime blgivybėg sėklą ne tik
Llnl -m avi 4-m nm-ivnintVlAmlrO o

132 kp. Magrė Juškevičiūtė.
133 kp. Augustas Ringis, Ona 

Sausunaitė, Aleksandra Ališaus
kienė.

132 kp. Magdė Juškevičiūtė.
137 kp. Stasys Linkevičius, Jo

nan Vaičiūnas.
i

2- ro Skyriaus.
103 kp. Magdė Kasparavičiūtė.
140 kp. Adolfas Juravičius.

3- čio Skyriaus.
123 kp. Kazys Ušinskas.
138 kp. Antanas Grafas.

Vaikų Skyriais.
1 kp. Albina Verkauskiutė, Jo- Pra&au vis^ narh> sulinkti kuo 

nas Verkanskas, Marė Verkaus- skaitlingiausiai ir užsimokėt 
kiutė, Anelė Kazlauskiutė.

Kun. M. J. Kazėnas.

Athol, Mass. 110 kuopa S. L. 
R.-K. A. laikys metinį susirinki
mą 18 sausio 1914 m., 2 vai. po 
pietų, pas
vičią, 3 Charles PI

didžiai prie
kvečiame visus susirinkti užsimo- knarkimo. Tai privalo būti patai- 
kėti mokesnius; atsiveskite ir syta ir pagydyta, 
naujų narių

Rašt. J. Beigis.
Daugelyje atšitikimų reikia pa

taisyti kreįvos nosinės sienelės, 
išpiauiti nereikalingus mėsinius 
augimus, kaiptai: “polypus, ade-įo lui'i m £ vai no 17-tą kuopa IVilkes-Barre, Pa., i .W ui., vai. ’ . . . . ia noidus , — viršūnes peraugusiųraštininku K Monta- laikys bertaininį susirinkimą 18 . ’ . .. . T • •lasuuuiK.} luuuia v t __  viduje noses kauliuką. Lyginai

PI TiTuloripkite sausio po pietij, parų-, .laries n. xuaioneKitc f v 5 ” 1 dar ir susirgdintus tonsiliup is
visi susirinkti ir užsimokėti ber- Pijos svetainėje nariai, malonėkit . ..

atsivest savo draugup ir pažįsta- p ' . . . .
naudin-' Yisokie kybenai nosių ir tontaininę ir mokesnį 

Nepamirškite naujų 
sivesti.

uz organą.
draugų at- mus prisirašyt prie šios 

Rašt. Kl. Monstavičia. gos R. K. organizacijos. 
- i rašt. J. Stulgaitis.

kiai sergantis “ neurasthenikas 
(nervų liga). Liaukis savo blo-

Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 
Congress avė., Waterbury, Conn.

Kasierius: — Rev. V. P. Kar- 
kauskas, 46 Congress avė., Water- 
bury, Conn.

Blaivyb. Dirvos” redaktorius,darbu, žodžiu, ale ir raštu. Pla-
( v , tink blaivininkų “Draugą”, kur- Rcv- J- J- Jakaitis, 41 Providence 

gų inpročių - tai yra: tabakos, '^. priglaudė blaivininku8. Dirb- lst > ^oreezter, Mass 
- svaiginamųjų gėrimų . Lian- feie blaįvybeiir
kis bemastęs apie savę. Suvar
tok visas sielos ir kūno pajiegas 
darbui. Nors truputį mėgink pa
daryti ką nors gera savo arti- ( 
mui. Idant žmogus būtų svei 

yginai kas ’r laimingas, jis privalo dirb

Blaivybei dirbdamas, diriisi ne 
vien savo naudai, ale naudai ar
timo, naudai visos tautos, naudai 
visos žmonijos.

Kun. J. J. Jakaitis, 
ti, linksminties, valgyti ir mie- KAI-KURIE MŪSŲ DRAUGIJOS

TEATRAS.
New York City, N. Y.

New Yorke 4 sausio “Aušros
Vartų Švenč. Panelės” bažnytinė-

ISTATU TRUKUMAI P® SalėjC •>au"i,nas al^engė vaka- 
ĮS TŲ . ,rą. Vaidino Žemaitės “Tris ray-

Musų įstatai nieko nesako apiei,. -f m.
gilių turi būti pirm pagydyti ar^minies blogojon pusėn, tad kajp ilgam laikui įsirašoma' 81 na 88 nusi8e e
prašalinti, o tada “knarkimo in- jnuostabu, kad neturi ramumo.

į goti. Tamista gi tik 
(miegi, perdaug valgai

perdaug; 
ir link- (

iua,, .. • xr k * i a- a- i™ &erai- Ypatingai gerai suvai-draugnos narių. Kiek teko patirti, .. .... . ,ia\-.. __ :.’idino Denncele (p. Sambelyte) ir

31 kuopa, Mahonoy City, Pa. 20 ( ' Į--------------------------------------------------------------------------------------------
'dieną Sausio, tai yra utarninkė, 7 30-ta kuopa S. L. R. K. A., ^g^^^^e^^^e^e^e********^!^****^*)^^***^****^^^

valandą vakare laikys savo susi- Scranton, Pa turės didelį ba- į $
rinkimą, lietuviškoje mokslainėje. gausį0 24 d., 1914 m. Ba- | 

liūs bus Music Hali, .213 g

ireikalaujama iš įstojančių narių1,. ... . _ , , .. . . .. . . . .Liudvikas (p. Levendauskas).(pnsiturejimo nuo svaiginamųjų',, .. • r, x ...' d v. t • . .Motina ir Petronėle savo roles at-

Sul

Blaivybes Dirva.
gėrimų per visą amžių. Lietu vo 
je (ir Škotijoje) mūsų blaivinin- 
įkai rašosi į draugiją metų pra-i

11 kp. Jonas Kemėšis.
28 kp. Antanas Miliauskas.
77 kp. Jurgis Saivukas, Vik-Į

godone raštininkas *
Adolfas Gudovičius.

liko irgi gana gerai, tik Kozeris
truputį pergreit kalbėjo. Pasibai-

,v. . .. ... , . .. .. gus vaidinimui, pp. Visminas irdzioje (ir vėliau) ir apsiima pu-1.. , , . „ . ,, , .. . . . ... Kvedaras sudainavo Petrauskodyti draugijos įstatus tik iki ar
ŽODIS Į SKAITYTOJUS. i“Senesnis”, “Smarkesnis”, “Išįtimųjų Naujųjų Metų. Naujiems 

Laikas mainosi ir mes jame, sa- toli pargabentas” ir tolygios metams prasidedant nori — užsi-1 £ybę<*jJjgt,,,"'os" jr “pasakyk ma- 
no mylimas krašte”. Po dain

Lackawana, avė. Prasidės 
6 vai. vakare. Pęįe baliaus
bus pasilinksminimas, kokio ko jO|jnų priežodis. Buvo laikas, tėzos, tai dar ne visai išnykusi rašo ir kitiems metams, nenori — 
niekad Scantone nebuvo. IŠ kuomet girtuoklybė žmonių vie-*[praeitų laikų pietlaikio nuobodu-

“Skambančias stygas”. Vietinis 
choras geriausia sudainavo “Gro-

63 kuops, Youngstown, O., 18
toras Saivukas, Veronika Katkevi- Sausio 1914 m., laikys metinį su- miestų lietuviui, kaip šai didžiuotasi. Prisigėrimas, tar- 'lio pasaka
čiutė, Alena Katkevičiutė, Vero- sirinkimą. Bu* renkamas naujas įr vietiniug prašome atsilan- 

, kyti.
V. Mučiulaitis. Rašt. .

aika Stankauskiutė, Alesė Vis- komitetas ir svarstomi įvairus 
uiauskiutė, Matas Saivukas. kuopos reikalai. Ateikite visi na

Snsiv. L.Rrlt.A. Centro Sekrc- riai ir atsiveskite naujų kandida- 
lorius, J. S. Vasiliauskas. tų. Susirinkimas bus 2 vai. po

_______ pietų, Vokiečių Katalikų mokyk-
Pagarsinant vardus naujai pri- 

sirašusių narių 4-am. bertainyj, 
per klaidą buvo apleista: 42 kp. 
Juzė Dargužiutė, Petras Liukaus- 
kaa, Leonardas Tvaska, Palionija 
Peeilioniutė.

Rašt. J. S. Vasiliauskas.

loj Rayen, avė. 
Pirm. Kaz. Stupinkevičius.

75 kuopa, Wanamie, Pa., bus
18 dieną Sausio 1914, tuojau po 
mišių parapijos mokslainėje susi-

tum, būdavo vyriškumo ženklu, i Bet aušta aušrelė. Žmogus to- 
Subrendę žmonės, mokslinčiai (bulinasi. Mainosi ir laikai. Ir tas

neužsirašo, žodžiu, ten “Blaivy
bės” draugijoj priimta tokia pat 
tvarka kaip ir visose kitose drau 
gijose. Taigi klausimas, kaip gi

inM
prasidėjo šokiai bei tautiški žai-

net ir tie nelaikė sau už blogą bū-[kas pirmiau kone už dorybę bu- geriau? Žinoma, “Blaivybei” ge-'*..

dimai-rateliai. Labai visiems pa
juko “Jievužė” bei “Rūtelė’

Skrajojanti krasą buvo iš tauh
net ir tie ue.amt. sau uz oiogą • • - “» / « |tįškų atvirlaiškiu, kuriuos rengė-
ti alkolio pasekėjais ir per vie-jvo statoma, šiandien jau imama nau yra turėti pastovius narius, - _ tam tyčia parsisiųsdino iš Lie

Susiv. L. R. K. A. Centro 
Valdybos antrašai.

Prez. — Viktoras Lapin-

sus trukšmingus pokilius savo įsu gėda varyti šalyn. Blaivios .tečiau pastovumą geriausiai gali.
visų-didžiausį prie jo prisirišimą .krikštynos, blaivios vestuvės, blai- užtikrinti draugijos plėtojimąsi, tuvos. Būtų labai geistina, kad ir

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.

3-čia kuop», Elizabeth, N. 
laikys bertaininį susirinkimą 14 
dieną sausio 7 :30 vakarą Jančai- 
tienėa salėje, 109 Pine str. Pra- 
aoflie visų narių pribūt, užsimo
kėt bertaininį ir už org. “Drau
gą” ir taip-pat atsivesti naujų na
rių. Rašt. If. Balčiūnas.

vios primicijos bei pakasynos, jau [nuolatinis jos augimas, o ne laiky- IT””1/ **5 vakar’,s skrajojančio- 
Šiandien, nebe n.njiena. . ima, prievarta prie draugija, '"A ’ ,U “*■

Jau dingata stikleli, akami>ė-(galiaua, kiek žinome iŠ AmerikoB ivlrllea.’. 0 n<1 “

patvirtindavo....
Ką šnekėti! pagonįs net turė- 

skas^.601 W. Mahanoy avė., jo girtuoklybės ypatingus globė
jus — dievaičius!....

Taip buvo žiloje senovėje. Ne 
ką geriaus ir netolimoj praeityj. 
Toji artimos praeities istorija 
skelbia mums, kad net didžiausių 
genijų, didvyrių maudytąsi alko
lio taurėje....-

Buvo poetų ir šiaip jau* litera
tų, ar pragarsėjusių vyrų, kurie 
savo poemas ir nepaprastus veik
smus atlikinėdavo tik po intekme 
alkolio. Kone į patarlę inėjo pa
sakymas “Literatas tai ir — gir
tuoklis”. Atrodė, lyg būtų norėta 
įvykdinti mintis, kad genijai tai 
bepročiai (girtuoklio protas ap- 
tilsta ar visai neteikia).

Pas mus lietuvius tą pati mato
me. Jaunų piemenukų, gimnazi
stų, studentėlių su pasididžiavi
mu būdavo griebemasi baltakės. 
Pas suaugusius gi net patįs šv. 
Sakramentai bei bažnytinės apei
gos, tai-gi Krikšto, Moterybės, 
Kunigybės, toliau — šermenįs, 
“Poteriai”, “Atlaidai”, būdavo 
proga didžiausių girtuok
liavimų I.... Tiek praščioko grin- 
telėje, tiek pono rūmuose alko- 
liniai gėrimai užimdavo pagarbią

Mahanoy City, Pa. 
Vice-prez. C. J. Rru-

rinkimas. Prašom visų narių su-įšinskaa, 59 Ten Eyck Str., 
sirinkti, nes bus renkamas nau- Brooklyn* N. Y.
jas komitetas ir apsvarstyti kiti 
kuopos reikalai. Lauksime naujų 
narių. Su pagarba

Rašt. P. M. Vosylius.

49 knopa, Reading, Pa., lai
kys metinį susirinkimą nedėlioj 
1B dieną mūšio mėnesio, 1914 m., 
3 valandą po pietų, pas kuopos 
raitininką Antaną Jekučionį. Pra
šom visų susirinkti ir užsimokėti 
mokesnį ir už organą. Lauksime 
ir naujų narių. Užprašo kuopos 
raitininkas A. Jekučionis.

91-moji kuopa laikys savo ber
taininį susirinkimą nedėlioję sau- 
aio 18-ta dieną 1914 m. parapijos, 
•enojoje svetainėje 1-mą valandą 
po pietų. Prašau visų draugų pri-

15-ta kuopą, Chicago, m., lai
kys bertaininį susirinkimą nedė
lioj Sausio 11-tą dieną, tuojau po 
sumos, Bažnytinėje salėje. Visi 
nariai privalo pribūt užsimokėt 
bertaininius mokesnius. Prašom 
atsivest ir norinčius prisirašyti.

Rašt. G. S. Zokas.

99 kuopa, Chicago, I1L, laikys 
savo susirinkimą Sausio 11-tą, 
1914, Šv. Jurgio Parap. Salėje 
No. 18, tuojaus po sumos, todėl 
meldžiu gerbiamųjų narių, idant 
atoitumėt ir taip-pat atsivestumėt 
naujų narių.

Rašt. M. L. Gurinskaitė.

T7 kuopa, guroyors, Fa. laikys 
metinį susirinkimą sausio, 18 die
ną 1914 m. trečią valandą po pie
tų, T. Antanaičio salėje. Bus mo-

Sekr. — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, Md.
* Kasiuin. — Pranas Bur
ba,, 456—458 Main st., Ed- 
tvardsville, Wilkes - Barre, 

Kasos Globėjai: Marty
nas Kadzewskis, 2118 W. 
20th st., Chicago, UI.; M. 
Milukas, 2758 E. Pacific st., 
Philadelphia, Pa.

Knygius — Kun. 8. J. 
Struckus, P. O. Wanamie, 
Pa.

Dtas. Vadovas —- Kun J, 
Dumčius, P. O. MinersviTe 
Pa.,

Profesorius. —• Kvailas klausia 
daugiau klausimų, neg protingas 
atsakyti gali.

Studentas. — Vai, tai aš ži
nau dabar, kodėl neišlaikau kvo
timų.

1

jimas tarp mūsų apšvietūnų, tiek .blaivininkų gyvenimo, kai-knriuo-1 su “čikinais”. Apie 11 valandą■ i ii ■ no ini 1/ iii imu ’ iv vuuu, t — ''j f . vt •, ....... ... . ..... , • _ v v. j buvo skinamos dovanos—žvaigždėdvasiškiu tiek svietiškiui. Mažėja se skyriuose daugelis narių, kad ," .Imi »•<» zl nid it , <1 iii* ir i įti/irkn m i ei nm
jisai ir prasčiokėlio pastogėje, ir pasižadėję iškilmingai visam j su radasta viduryj, vienam jauni- 

amžiui išbūti blaivybėje,’ tečiau!kaičiui bei "'ergelej kurie dau-Ateina štai laikas, kuomet pas pa
togesnius bei apšviestesnius žmo- pameta draugiją, nelanko jos su
neš svaigalai yra didžia gėda var- sirinkimų, o pagaliaus kai-kurie ir 
toti, gi juosiuos vartojant slepia- gerti pradeda. Antra vertus rei- 
8i kaip ir su biauriais darbais, .kalavimas daryti apžadus visam

Taip, žmonės jauste ima jausti‘amžiui daugelį mūsiškių gali su- .. .
kad betikslis svaiginamųjų gėri- turėti nuo įstojimo draugijon. Ir |Mxzy,e 
mų vartojimas žemina žmogų — tai nenustabu. Kad suvaržyti sa- 
protingają esybę.

ginusia apturėjo laiškų. Dovanas 
laimėjo vietinis klebonas kup. 
Šeštokas bei p-lė Šambelytė 
(Damicelė). Tvarka peą vakarą 
buvo labai švari. Žmonių, neal- 

l orą-darganą, 
atsilankė nemaža. Nauda medžio-

vę visam amžini tame dalyke rei-1 KiAka’. kaiP buvo Paakelbto> a^ 
Gi tasai jausmas vis kįlą ir kį- kalinga yra: 1) turėti daug žinių!Kars>ninulose> skiriama parapijų#

Ia.
Ir štai mąstantieji žmonės, ku

rie sugebėjo kūno geismų patai
kavimo silpnybę apgalėti, ne tik 
kad patįs metė alkolinius svai
galui vartoję, bet dar susitelkę 
į skaitlingas draugijas, kurios 
stengiasi, idant ir tie žmonės, ku
rie silpna valia seka ne protą, tik 
kūno norus, kad ir tnos nelaimin
guosius patraukti prie doresnio- 
jo kelio.

Organiznojamosi ir lietuvių 
blaivininkų. Štai jau keli metai, 
kaip gyvuoja Blaivininkų Susi- 
vienyjimas. Ir blaivybės idėja, 
kuri iš pradžios šioj šalyj pašai-

ir susipratimo alkolizmo klausi- kny&ynu’
me, 2) turėti labai tvirtą būdą ir 
išlavintą valią, kad pasitikėti sa-

Lauksime ir kitą kartą toki# 
malonaus pasilinksminimo, gal ir

vimi ir duoti tuos apžadus. Atsi-|vėl jaunimas mums suruoš, 
minim gi, kad bemoksimi žmogui, 
kokių daugiausiai mūsų draugijo
je yra, suriku ir tų žinių daug 
trumpu laiku ingyti ir staigiai iš
lavinti būdą, pakilti kultūroje,

J. Širvintas.

Cleveland, Ohio. Nedėlioj, 28 
d. gruodžio, Aeme svetainėje, bo- 
vo parengtas dailuR vakaras 

turėsime pripažinti, kad iš mūsų draug. Clevelando liet. teatr. cho-

vietą ir apie juos vesdavosi rim- pos teatrado žodžius, jau nūnai
ton dbknnijon (išvadžiojimai) f. užimti sau tinkamą via-

brolių negalime mes reikalauti pa-jro Vakaro programas buvo įvai- 
sižadėjimo neberagauti visai svai-iriIS: perstatymas, muzika, dekle- 
ginamųjų gėrimų visam amžiui. macįj01, įr dainos. Buvo statyta 

Bene geriausiai būtų taip pa- pirma 8ykj ant scenos penkių 
darius? Priimti apžadus visam
amžiui iš tų, kurie apsimąstę ir 
liuosa valia tuos apžadus daro,
(juos laikyti ypatingoje pagarbo
je, nes tai tikri dvasios gsliū-

veiksmų drama, “Rytų Pilis”, 
angliškai parašyta C. Woodi, liet. 
vertė p-lė B. Skripkauskiutė. Per
statymas nusisekė puikiai. Visi 
veikėjai atliko savo roles, galima
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sakyti, artistiški. Ypatingai atsi
žymėjo pati vertėja p-lė B. Skrip- 
kauskiutė, (rolėje Izabelės), p-lė 
A. Radzevičiūtė (Auielia), Jonas 
Daumantas, p. Mockaitis (kabe
les vyras). Nors jau draugija 
daug vaidinamu ruošė, bet šis! 
paskutinis buvo iš visu geriau
siai atliktas ir į jį bežiūrint ne

. i lengva galva ir maloniais inspu-
džiais.

Linkeme geriausios kloties te
atrališkam chorui ir teatrų vado
vui p. J. Klimavičiui.

M. A. B. Korespondentė.

visų pajiegų galėsime ir mes su
silyginti su kitų tautų jaunuo
menė. Beržas.

PAŽVELGUS ATGAL.
V’ėjo greitumu prabėgo senie-

Montreal, Canada. Gruodžio 28 ji metai, užstojo nauji, pilni vil- 
d. antrą vai. po pietų buvo pa- ties, bet ir rūpesnių-vargų. Mes,

, J ■ • . .• irapijinis balius, kuris tęsėsi iki jaunuomenė, pažvelgkime atgal,vienas gavo verkti ir juokties.1 , ... . . ...‘vidurnakčiui. Balius buvo pui- kaip sunaudojom praėjusius me- 
kns: gražiui papuošta eglaitė, ir tus. Kokią naudą atnešem tikė- 
dailųs vaikų žaidiuiai patenkino jimui, tautai ir sau? Ar buvom 
visus atsilankiusius. Po žaidimų naudingi žmonijai ar tik sun- 

apsivedęs su Barbora,"įniršta ant Prasidėj° dain08‘ Dainav0 dl1 kia našta, mesdami savo darbo
jo ranku. Labai linkėtina, kad ehoru: ’)irmasis labal Pu,kiai’ 0 dal‘ ant klt^ Pecu*‘ Ar darbe> 
draugija' pasirūpintu duoti at. laktasis silpniau, tur būt nebuvo ar miege praleidom praėjimuos 
spausdinti šią drama, kad galėtų Pilnai P^engę. Paskui dainavo metus? Jau jie nebesugrįš!

mergina, padainavo labai dailiai. Bet šitie nauji metai yra mums

Iš tikro graudu matant, kaip ma-!. \ I.
žas Vincutis miršta ir, kaip Iza
bele, pagrįžus pas savo vyrą, kurs 
manydamas, kad ji mirus, buvo

ir kitur pasinaudoti. Po vaidini
mo choras padainavo keletą dai
nelių, kurios gerai nusisekė. Taip- 
pat p-lė P. Misinskiutė deklemavo

Susirinkusieji gausiai plojo dėl- duoti, kad suvartotume juos ge
nais. Vėliau ėjo deklemacijos ir ran ar blogan. Taigi, brangus 
prakalbos. Kalbėjo P. K. Bajo- broliai, kaip sunaudosim šituos 

“Atsiminus Tėvvne” už ką jirinas’ moksleivis Montrealio kole- metus? Ar praleisim svajonėse, 
gavo daug delnu plojimu. Ant Deklemavo P. Gureckas -ar naudosimės kiekviena proga

Gyvenimas, kova ir laime. Visi tiesti ranką mūsų šaliai pakelti? 
atidžiai klausė jo aiškaus dėklė- Nevienas esate girdėję apie “Lie-galo buvo balius ir šokiai. Žmo

nių prisirinko pilnutėlė svetainė. . . ......... . . mavimo. Ant užbaigos choras pa- tuvos v vcius, kurio susitven-
Vaidinnno laike užsilaikė ramiai. , . llT. , „ „a *-i i , ,dainavo Lietuva tėvynė musų mo tikslas plačiai buvo aprasy- 
Gryno pelno gauta 100 dol. Vaka- jr atėmus eglaitę, prasidėjo šo- tas “Drauge.” Čia ir nekartosiu, 
ras buvo be jokių sviginamųjų gė- kįaij kurie tęsėsi iki pusiaunak- Kiekvienas, kuris skaito savę bė
rimų, kiekvienas grįžo namo sukčiui: Vaizginis. tuvių bei lietuvaitė privalo in-

teresuoties tos draugijos likimu, 
prisirašydami patįs ir kitus ra
gindami. Kiekvienas iš mūsų tu-

PROTOKOLAS.
“Lietuvos Vyčių” Centralines 

Valdybos posėdis.
“L. Vyčių” Centralines Valdy

bos posėdis, buvo gruodžio 30, 
1913, Šv. Edvardo svetainėje, 
Brockton, Mass. posėdyje dalyva
vo šie žmonės: p. M. A. Norkū
nas, Vyčių organizacijos pirmi
ninkas; p-lė Agota Simanoniute, 
iždo prižiūrėtoja ir p. St. Ma- 
čiulskis iždo prižiūrėtojas, abu
du iš Lawrence, Mass.; kun. J
Krasnickas, klebonas iš Cambrid- Parapijoje. Tuomi susirinkimas 
ge, Mass.; kun. K. Urbanavičius,'užsibaigė.
vietinis klebonas, kl-kai: K. j. Posėdžio raštininkas. Pr. Juskaitis 
Vaičiūnas, F. A. Vermauskas ir

ri kokį nors talentą; todėl ne- 
užkaskini jo, bet tobulinkim, o 

‘Vyčiai” padės mums 
pos ir paliudijimu klebono. Ku-;sunaudot « Lietuvos labui. Dau- 
nigai, taip-pat ir moksleiviai su 8elis žhlot’ kad Amerikoje yra 
klebono paliudijimu kongrese tu- Paprotis daryti prižadus Naujuo-
rės pilną balsą. |se Metuose k<‘ darys ir ko neda*

rvsIII. Užmanymas, kad greitai,
kaip galint stumt Vyčių organi- Į Mes, Lietuvos jaunuomenė, at- 
zavimą pirmyn. Kokiu būdu? Rei- mindami Maironies žodžius: 
kia tverti naujas kuopas arba peĮyS gį j petį, na, vyrai, kas gali 
nors didinti senąsias. Raginti per sU8tokim j darbą už mylimą šalį! 
laikraščius ir prakalbas mūsų pakelkime Lietuvą mūsų! — 
jaunimą prie organizavimosi. La- j
bai būtų geistina, kad kiekvie- prisižadėkim spiesties į krūvą 
nas klebonas pasistengtų sutverti, P™ Lietuvos “Vyčių , paduo- 
kuopelę, jeigu da jos nėra jojo

1 dirbti ant katalikiškos-tautiškos 
dirvos. Į darbą jaunime!

Girios Duktė.

F. J. Juškaitis, pp. P. Balčiūnas 
ir T. Kubilskis, vietiniai.

Visų pirma pirmininkas p. M. 
A. Norkūnas atidarė susirinki
mą. Trumpai kalbėjo apie tikslą 
šio susivažiavimo. Apgailestavo 
kad daugiau, iš centro valdybos, 
narių nepribuvo. Kai-kurie, svar
bių kliūčių delei, negalėdami pa
tįs pribūti, atsiuntė laiškus, aiš
kiai pabrieždami, kad pilnai su
tiksią su visais tos dienos nutari
mais. Centro raštininko nesant, 
pirmininkas pareikalavo, kad 
raštininkas, tam kartui būtų pas
kirtas. Viebalsiai tapo išrinktas 
kl. F. J. Juškaitis. *

„^Prasidėjo svarstymai.
-I. Buvo kalbama, kad iždinin

kas būtų po kauciją. Kaucijos 
Atidumas bus galūtinai nuspręstas 
pasitarus su iždininku. Sekančia
me kongrese tą kaucija galės 
būt padidinta arba pamažinta. 
Centro iždas turės prasidėti nuo 
naujų metų. Kuopos privalo siųs
ta mėnesinę mokesnį iždininkui.
4 >11. Busiančio kongreso laikas ir 
vieta. Laikas paskirtas liepos 14 
d. 1914. Vieta.— Buvo paduota 
įrįs vietos: Cambridge, Mass., 
brockton, Mass., ir So. Boston, 
Mass. Pirmininkas turi pasiteirau
ji su tų vietų klebonais; nuo jų 
gavęs atsakymą, privalo pranešti 
kuopoms, kurios galės balsuoti. 
Už kurią rasis daugiau balsų, 
toje bus kongresas. Į kongresą 
kuopos galės siųsti nuo 10 narių 
Vieną delegatą su mandatu kilio

Redakcijos prierašas. Dėdami 
šitą gražų ir gyvą Girios Duk
ters atsišaukimą, mes vienkart 
kviečiame visų tų, kurie “Lietu
vos Vyčius” yra sumanę, taip- 
pat jaunimo kuopų organizato
rių ir vedėjų atsiliepti “Drau
ge”; kas kur jau yra daroma 
“Lietuvos Vyčių” organizavime,

tarė eit namo, o kitą sekmadienį ' Ar bus genaus, kad sooijali-
stai gaus viršų? parašė D. Dumb
rė. — 15c.

6. Evoliucija ne revoliucija. 
Parašė Patrimpas — 40c.

7. Miestų ir apskritai pramoni- 
jos darbininkų klausimas, parašė 
prof. d-ras Matulevičius.

8. Darbininkų klausimas. Para
šė kup. J. Staugaitis — 15c.

Kl. Ar galima tikėti vaikinui, 
kuris po l&ikraštį merginos pa
ieško?

Toks būdas žmonos ieškojimo 
nesuteikia garbės tiems, kurie jį 
pramano ir tik gėdą daro vi
siems lietuviams. Gyvenimo drau
gę surasti — tai ne arklį, arba 
net ir namus nusipirkti. Gražaus 
sugyvenimo pamatas, tai sielų su

gal, sako, daugiau susirinks. Vie
nas iš senesniųjų aiškino, kad už
tektinai esą 'vaikinų ir kad ga
lima esą svarstyti, kuriem gi pa
tinka, tai ir rašyties, nes kiti pra
deda iš 5—6 žmonių draugiją, čia 
gi net keturios dešimt ypatų ir 
negalima jų paleisti be nieko.
Tokiuo būtu pradėta svarstyt.
Moksleivis J. Veberas paskaitė 
gražų referatą, pritaikintą jau
nimo dorai palaikyti ir apie kul
tūros darbus, kuriuos gali susi
vieniję jaunimas nuveikti. Ant
ras kalbėjo J. Bučnis (mokslei
vis), nurodydamas svetimtaučių 
tokius susivienijimus, kurie vi
sokiais žaislais užsiimdami, daug 
savo draugijai naudos neša įsteig
dami namus ir sales, ir 1.1.

Po to buvo pakviesti užsirašyt 
vardus tų kurie pristos; įsirašė tarimas ir harmonija ir būdų su-

tikimas. Per laikraštį žmogaus 
nepažįsi. Mergina, nors šiek tiek 
savę gerbianti, niekuomet nete
kės už to, kurs apsivedime ma
to tik savotišką biznį ir skelbiasi 
su juo.

apie 20 ypatų. Paskui buvo iš
rinkta valdyba: pirmininku J.
Bučnis pagelbininku J. Aleksa, 
raštininku J. Sakevičius.

Kitas susirinkimas turėjo būti 
11 sausio. Mažiukas.

Redakcijos prierašas. Atstum
dami merginas nuo “Lietuvos Vy
čių” susivienijimo, mes be reika- Prieš revoliuciją katalikų
lo iš pat’ pradžių silpnintume tą vadovai pakelia balsą.... Bet del- 
pageidaujamą jaunuomenės judė- katalikų vadovų nekeliama 
jimą. Merginos, čia nepriimtos, |balsas Prieš kares?” “Tėvynės” 
ieškos visuomeniško darbo kitur Nl.
ir “Vyčiai” negalėtų išlaikyti Ats. Kristaus mokslo šviesoje 
rungčių (konkurencijos) su kito- nei kruvinos revoliucijos, nei karės
mis jaunimo organizacijomis. Mer 
ginos “Lietuvos Vyčių” naudai ir 
tikslams nemažiau galėtų pasidar- 
ibuoti, negu vaikinai. Taigi visai 
be reikalo atstumiamos naudingos 

i darbininkės. Susirinkimuose ir 
■visame veikime dorą ir padorumą 
galima būtų apsaugoti, nes juk ir 

Ivyresnieji, tėvai jaunųjų darbe 
(turėtų dalyvauti ir kuo galėdami 
padėti. Pagaliau# mergaičių at
stūmimas priešinasi ir “Lietuvos 
Vyčių” konstitucija.

Skyriaus II, paragrafas 1, 
kur kalbama apie organizacijos

negali būti pilnai pateisintos. “Kas 
kardu kariauna, nuo kardo ir žū
sta”, pasakė Kristus. Krikščionių 
idealas — taika, ramybė, ne kru
vinos karės. Kruvinos revoliuci
jos nėkuoniet neatsiekia savo tik
slo. By kokios naujos tvarkos 
įvedimas turi remties visuomenės 
supratimu apie naujos tvarkos ge
rumą ir žmonių būdo ištobulini
mu ir priruošimui prie tos naujos 
tvarkos. Žmonėms liekant to
kiems pat, valdžios permaina įve
da tik naujas prievartos formas, 
bet ne permaino žmonių sugyve

RED. ATS.
Draugo Berneliui. Apie tai jau 

buvo “Drauge” rašyta.
Tiesos Salininkui. “Draugo” 

skaitytojams tas neindomu. Ne
dėsime.

K. Bertuliui Mūsų skaitytojai 
senai tai žino, kad anie jūsų mi
nimi leidėjai tik savo reikalus da
boja, bet ne skaitytojų. Laiškelį 
padedame į arky\ą.

Stasiui. “Kaip žmonės tampa 
girtuokliais” dėsime mielu noru. 
Laukiame pabaigos.

Apgarsinimai.
SKAUSMAS.

Mes turime tarti skausmui ačiū, 
nes jis mums parodo, jog mes per
žengėme kokią nors gamtos tiesą 
arba nepaklausėme jos įsakymų 
ir, kad mes valgėme ar gėrėme 
tą, kas mums priderėjo palikti 
jojo vietoje; arba kad mes ilgai 
užsitensėme. Virškinimo sistema 
pirmiausiai pradeda atsiliepti. 
Nevirškinimas pagimdo skausmą 
galvoje ir nugaroje, nenorėjimą 

i valgyti, ir kitas negales. Tada 
mums reikalingas Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras Karčiojo Vy
no. Su juo mes tikrai išvalome 
savo kūną ir tuo pačiu daliku pri- 
duodame jam tvirtumą tiek, kad 
vienas jis gali atlikti virškinimo 
darbą. Jis yra geras vaistas pil
vo, plaučių ir vidurių ligose. Gau
namas aptiekose. Jos. Triner, 
,1333-1339 So. Ashland avė. Chi
eago. III. Nuvargęs kūnas laiks 
nuo laiko reikalauja gero brauki
mo, Trinerio Linimentas yra tam 
geriausiai tinkamas, nes yra toks 
tvirtas.

Pa. dabar nežinau kur yra. Tu
riu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas kitas pruneškite šiuo adresu. 
Stan. Montvidas, 855 — 122 st., 
West Pullman, 111.

Aš Morta Geležauskienė ieškau 
savo pusbrolių Antano ir Augusto 
Abėčiunų. Paeina iš Suvalkų g., 
Seinų apskr. Prieš 12 metų, An
tanas gyveno Ilomestead, Pa., o 
dabar nežinau kur randasi. Bus 
jau 31 metai kaip Amerikoj, tai
gi norėčiau susižinoti, jei dar gy
vi yra.

Mrs Morta Geležauskienė,
56 — 8th st., Donorą, Pa.

Watervliet, N. Y. Vietinė 
Šv. Antano draugija rengia 
17 sausio 1914 m. didelį ba
ili; (2600 Fourth avė., Ši- 
mauskio salėje) vyrams 25 
centai, moterims dykai.
PIRKITE NAUJUS NAMUS NE 

SENUS.
Užmokėsite tik $1800.00 ir tu

rėsite savo namus su keturiais di
deliais kambariais su augštu skie
pu ir gonkomis. Namai randui 
geroj beturiu apgyventoj vietoj. 
2500 — 2502 West 45th plaeė. 
Tarpe Western avė. ir Rockwell 
gatv. Jau pabaigti statyti ir iš IG 
namų tik drieji tėra nepar
duoti. Nepraleiskite progos.
NEW CITY SAVINGS BANK 

4601 S. Ashland av., Chieago, DL 
3, 4, 5.

GANA TARNAUTI SVETI
MIEMS DIEVAMS.

Dar daugelis iš mūsų jaunuo
menės tarnauja lenkams, dauge
lis dar paturi jų tautą. Tokie 
mūsų broliai nejaučia kad nuo 
jų priguli tos tautos ateitis ir to
bulumas, prie kurios jie priguli. ■ kokios yra jaunimo veikimui 
Tokiais broliais niekas negali pa-!kliutįs, kokie trūkumai ir 1.1, 
sigėrėti, o lietuviams už juos Tik pranešant visuomenei žinių, 
tiktai viena gėda. Neturėdami išreiškiant nuomones, sumanymus 
tautiškų jausmų, jie tik sportų ir pageidavimus, galima bus jau- 
rūpinasi. G tas tuščias gyveni-Į nimo veikimą padaryti gyvesniu 
mas veda žmogų vien tik į ne- ir praplatinti jį. “Draugo” skiltįs

narius, sako: “Nariais šios orga-jnimo pamatų, būtent jų širdies ir 
nizacijos bus abiejų lyčių asme-jbūdo. Už tat krikščionįs vieton 
nįs be amžiaus skirtumo.” |revoliucijos ir stato evoliuciją, tai

Nors “Drauge” paskelbtieji įyra ramų plėtojimąsi visuomenės 
įstatai yra dar tik projektas, te- |tvarkos, remianties žmonių bū
čiau kuopų steigėjams, bent iki d0 įr proto tobulinimu. Geriausiu 
jaunuomenės visuotinojo kongre- pavizdžiu gali būti Prancūzija ir 
so reikėtų laikyties to projekto. Anglija. Niekur tiek nebuvo kru- 
Kitaip sunku bus gerai susitvar- vinų revoliucijų ir niekur tiek 
kyti. Pasitikime, kad Baltimorės daug kraujo nepralieta, kaip 
jaunuomenė išprašys nuo savo Prancūzijoje. Tečiau ten kapita- 
gerbiamojo klebono, kad nesi- Jistai ir šiandien nei kiek nepra- 
priešintų įsteigimui bendros kuo- Lčiau išnaudoja darbininkus, kaip 
pos vaikinų ir mergaičių. įr kitose šalyse. O radikališki

žmonių atstovai visuomet prieši-

laimę. Būtų gerai, kad mūsų 
jauni vyrai ir merginos tai su
prastų ir kitus savo brolius at
kalbintų nuo tarnavimo kitoms 
tautoms, iš kurių jie nieko gero 
negali ateityje tikėtis.

Pažiūrėkime mes į kitų tau
tų jaunuomenę, pamatysime, kaip 
jie gerbia savo prigimtą kalbą, j 
kaip jie nesiduoda savęs išnau
doti, o mūsų lietuviai per vieną j 
savaitę išsižada savo prigimtos 
kalbos, ir netik išsižada, bet jos

visuomės bus atviros jaunimo rei
kalams svarstyti.

Baltimore, Md.
Kai-kurie moksleiviai ir kiti 

vaikinai, sumanė suorgazinupt 
Baltimorės, liet. jaunimą, pagal 
konstitucijos “Susivienijimo Lie
tuvos Vyčių”, kuri buvo paskelb
ta “Draugo” num., ir paprašė 
klebono, kad paskelbtų, ant 4 die
nos sausio susirinkimą bažnytinė-

, v. .. >je saleje, užprašant jaunikaičiusir neapkenčia, savo nesupratimu ? . ;....... lir merginos ir suaugusius vyrus.dažnai ją teršia. , ... , . ... ,,Klebonas paskelbė bažnyčioje, bet 
Šen ir ten turime jau nemaža jpatarė organizuoties tik jaunikai. 

lietuvių, kurie veda dorą gyve- giam8; merginos gi turinčios sa-
nimą, rūpinasi tautos reikalais. 
Dabar, kiek galėdami judėkime, 
švieskimės, mokinkimės savo kal
bos,- Lietuvos istorijos ir t. t., nes 
jau laikas priėjo nubusti. Ne
leiskime tos rugepiūtės ant nie
ko, ir nesnauskime, kol mums 
šviečia viltis, o darbuodamės iš

vo draugijų.
Nors lijo smagiai, bet vis dėlto 

susirinko į 40 vyrų jaunikaičių, 
(apie 6 buvo vedę).

Pirmiausiai paprašius susėsti J. 
Aleksa perskaitė, konstituciją iš 
“Draugo”. Paskui pranešė, kad 
esą permaža susirinkusių, tai pa-

Klausimaiir Atsakymai
Kodėl “Draugas” neaiškina 

apie socijalizmą?
Atsakymas. “Draugas” ir se

niau aiškino socijališkąjį klausi
mą, neatsisakys ir toliau aiškinti. 
Tečiau laikraštis dažniausiai gali 
atsilieti tik’ į bėgamuosius die
nos klausimus. Laikraštis, ypač 
dažniau einantis, negali spaugdin- 
ti ilgų moksliškų veikalų. Tą at
stoja knygos ir knygynėliai. Ta
me klausime, kurs Tamstai rūpi, 
lietuvių kalboj nemaža knygų, 
kurias pra varta būtų perskaityti. 
Čia paminėsim bent keletą.

1. Socijologija, parašė kun. prof. 
Šaulys — 35c.

2. Socijalistai ir mūsų socijališ- 
kieji reikalai, to paties autoriaus 
— 25c.

3. Socijalistai kas jie? Iš kur 
atsirado? Ko nori. parašė Dr. A. 
Civinskas — 15c.

4. Socijalizmo silpnos pusės.
Antanas K—as — 40c.

naši parlemente, kaip tik reikia 
pakratyti buržuazijai kišenes dar
bininkų naudai (pav. įvedimui 
mokesnio nuo pelno). Tuo tarpu 
Anglijoje, kur visuomenės išsiplė- 
tojimas, parlementarizmas ėjo pir
myn daug ramesniu keliu, darbi
ninkų gerovė stovi augščiau, negu 
kituose kraštuose. (Vidutiniškai 
kiekvienas darbininkas turi susi
taupęs suviršum 600 r.) Ten dar
bininkų padėjimą 19-me amžiuje 
pagerino ne revoliucija, bet įvai
rus susidraugavimai (kooperaci
jos ir tred-unijonai).

RAČIŪNO KELIONE PO 
LIETUVĄ

Kamgi liūdi ilgėdamas Tėvynės 
Lietuvos? Lietuva judomuose pa
veiksluose jau Amerikoje. Pir
mu kartu; Lietuvos judėjimas gy
vuose paveiksluose mūsų histori- 
joj. Nepamirškit ateiti ant šio 
perstatymo, pažvelgti į savo gim
tinį kraštą, kurį apleidot. Nekar
tą apgailaujam musų paliktos 

, Tėvynės. Daugumas sako: ‘ ‘ trok
šta mano širdis dar kartą Lietu- 
!vą pamatyt”___

Pamatę prieš savo akis vaizdą, 
perstatantį Lietuvoje gyvenančius 
musų likusius brolius ir sesutes 
bei senelius, pamiršim savo kar- 
įtrųjį kasdieninį gyvenimą ir ne
vienam užžibės ant veido džiaug
smo spindulys.

Paveikslus rodant aš pats apie 
juos publikai ir aiškysiu. Pa- 

i veikslus rodys gabus mašinos ope- 
Sratorius p. J. M. Danielius, kuris 
i ilgą laiką prie to praktikavosi.

Kinematografistas A. T. Račiū
nas. Padainuos p-lė E. Kaneieriu- 
tė.

Apart šių vaizdelių bus persta
tyta visoki vasaros laukų darbai 
Lietuvoje.

Šitas perstatymas atsibus se- 
redos vakare 21 dieną Sausio-Ja- 
nnary, 1914, nuo 8:15, McCaddin 
Memorial Hali, Berry st., tarp So. 
2-ros ir 3-čios, Brooklyn, N. Y.

Kas norite turėti Dr. J. Ba
sanavičiaus ir Martyno Yčo pa
veikslus 6X9 colių didumo, ar
ba puikų šien o; kalendorių su 
abiejų minėtų vyrų paveikslais^ 
tas teatsišaukia pas mane. Kaš
tuoja kiekvienas tik 25 eentaai 
su prisiuntimu.

W. J. Stankūnas (fotografas) 
3452 So. Halsetd Str.,

Chieago, UL

Dailus Kambariai.
Ant randos Elijošiaus Bankos

name, kampas Wood ir 46-tos 
gatvių. Tinka daktarui, advo
katui ar byle žmogui, kuris nori 
švarių ir gerai įrengtų kamba
rių.

Atsišaukite:
J. J. Elias, 4600 So. Wood str.l

TEATRĄ RENGIATE?
Jeigu rengsite teat- 

rv, reikes tam tikrų 
draupanų. Drapanos 
pirkti atsieina labai 
brangiai. Dėltogi no

riu pranešti, kad aš esu atsto
vas: — Hooker-Howe Costnme 
Co. Kurie rendavoja visokius tam 
tikusios drapanos ir kittokiup 
daiktus dėl teatru, balių, parodo, 
šokiu t. t. Su visais tam pana
šiais reikalais kreipkities prie 
savo tautiečio, kuris geriau su
pras ir išpildys tamistų norus. 
Kataliogą prisiųnčiame dykai. 
JONAS J. RAMANAUSKAS, 

P. O. Bos 58, Montello, Mass.

“DRAUGO” KNYGYNAS
atidarytas Sausio 11-tą dieną

Galima gauti įvairių įvairiausių 
knygų ir laikraščių lietuvių kalba 
spaudintų Amerikoje ir Lietuvoje.

Galima pasirinkti Įvairių maldaknygių, nuo 
pigiausių iki brangiausių, taip-pat rožančių, 
škaplierių, medalikčlių. paveikslėlių Ir tt,

Knygynėlių steigėjams, išsirašantiems už di
desnius pinigus nuleidžiame didelius nuošim
čius. Katalogus siunčiame ant pareikalavimo 
dykai

Adr. 1800 W. 46th Slreet, “Draugo" Knygynas

Redakcijos Atsakymai.

G. G. p. p. 41, 36, 125 R. K. 
Susivienijimo kuopų raštinin
kams. Tamstos pervėlai atsiuntė
te žinias apie savo kuopų susi
rinkimus. Dėlto ir nebedejome jį 
į laikraštį.

Baltimoriečiui. Apie nusižudė
lę buvo jau rašyta “Drauge”.

Vargonininkas, gerai išsilavi
nęs savo amate, gali vesti chorą. 
Ieško vietos. Kam iš gerbiamųjų 
klebonų yra reikalinga meldžiu 
atsišaukti pas: Kun. M. Šedvydį, 
15 E. 23 st., Bayonne, N. J.

PAIESKOJMAI.
Paieškau savo dėdes ir jo sū

nų Petro ir jono. Paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Padvar- 
ninkų kaimos. 10 m. kaip Ame
rikoj. Pirma gyveno Pittsburgh,

GERIAUSIA PLAUKV 
GYDUOLE.

Sustiprina skelpą, sujudina šak
nis, plaukus padaro švelniais, blie* 
gančiais. Geriausia vaistas nno 
pleiskenų (dendruff). Vartojant 
du ar tris kartus savaitėj sustab
do plaukų slinkimą.

Trinkie gerai ant skelpo į šak
nis kas antrą ar trečią dieną.

Priekė 50c. ir $1.00.
F. A. POŠKA, Aptieka,

3121 So. Morgan st., Chieago, UL 
Phone Yards 695.

Jeigu ligšiol nesate skaitę, tai tuojau užsisakykite

“DRAUGĄ”
visuomenės, politikos Ir literatūros savaitinį laikraštį,

kurs yra vienas Iš didžiausių ir indomlausių 
Amerikos lietuvių laikraščių.

“DRAUGAS” yra lietuvių-katalikų darbininkų laikraštis.
“DRAUGAS” gvildena svarbiausius gyvuosius beturiu reikalus.
“DRAUGAS” yra organas didžiausios Amerikos lietuvių organizacijos, būtent Amerikos 

“Lietuvių Rymo-Katalikų Susivienijimo”. Taip-pat “DRAUGAS” yra organu “Am. 
Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blaivininkų” ir kitų kai-kurią beturiu organizacijų.

r‘DRAUGAS” yra vedamai prityrusių redak tūrių ir savo bendradarbių ir korespondentų 
skaičiuje turi žymiausius Lietuvos ir Amerikos mokslo vyrus, literatus ir publi
cistus.

“DRAUGE” greta rimtų straipsnių rasite daugybą svarbių ir indomių žinių iž visos Lietu
vos, Amerikos ir viso pasaubo.

“DRAUGAS” atsieina metams $2.00, pusei mgtų $1.00, užsieniuose metams $3.00, pusei 
metų $1.50. Norintiems “Draugą” pažinti, siunčiame 1 numerį DYKAI.

“DRAUGO” adresas. ‘ -x, •••

“Draugo” Spaustuve
NAUJAUSIA, DIDŽ1 AUSIAJr GERIAUSIA 
Greitai atlieka Įvairių Įvairiausius darbus

Gerbiamų klebonų domai
Dar nevėlu užsisakyti velykines kviteles. 

Spauzdlname parapijų atskaitas

Konstitucijas, plakatus, tikietus, Spaudina 

užkvietimus ir kitokius darbus pigiai
Raides statomos didele — nnauįausioįo patento — 

mašina “Linotype”.
Sutrukimo darbuse nebus, nes spaustuve aprūpinta 

pakankamu skaičių prityrusių darbininkų.

Adresuokite “DRAUGAS”
1800 We»t 48th St, Chieago, III.

DRAGAS PUBUSHING CO., 1800 W. 46th St, Chieago, UI. »1
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Imkit aptiekoj Severos 

m Lietuviškąjį Kalendorių 
H 1914 metams, arba parsi- 
!•< traukit stačiai nuo mus.
I Užsišaldymas ir 

Kosulys

l'žsišaldymas yra pradžia 
kosulio arba uždegimo 
gerklės, todėl reik tuojau 
pradėti gydymų, imant

; Severos 
Balsamą 
Plaučiams

« Užkiete-
! Jimas>1 tulžiavimas, jaknų ir žar

nų netvarkumai ir kiti pa
našus nereguliariškumai 
greitai nyksta, jeigu

Severos
! Balsamas 

Gyvasties
(Severą’s Balsam of Life)
imamas pagal nurodymų, 
išspauzdintų ant dėžučių 
arba užklijuotų ant bute
lių. Jis sustiprina visą or
ganizmą ir sugrąžina žmo
gui sveikatą.

Kaina 75 centai.

Aptiekose, arba tiesiog 
nuo musų, prisiuntus

kiek kainuoja

(Severą’s Balsam for Lungs) |
kuris yra rekomenduoja
mas kaipo vaistas nuo ko
sulio ir užsišaldymo, nuo 
uždegimo ir skausmo ger
klės, užkimimo ir kitu 
plaučių netvarkumų. Yra 
visiškai nevodingas ir vi
sados pasekmingas.

Kaina 25 ir 50 centų.

telegrafą ir geriausį pa- 
tarnavimę vis klasų ke
leiviams. Yra naujausia 
ir geiiausis laivas. Vardas 
naujo, naujo laivo yra 
“Prineipello”. Kitu du lai
vu prigulenti Uranium Li- 
nijoi vadinasi “Campane- 

įlli” įr “Uranium”. Jie 
pliaukioja tarpe Ne\v York 

! ir Uotterdam.
Naujas laivas “Principe- 

llo” plauks pirma siki iš 
Rotterdamo vasario mėne
sio 5-ta dienoj ir iš Ne\yj 
Yorko į Potterdamą vasario 
26-to dieną.
-------r------- i--------------------------------
25,000 Katalogų Dovanai

■Teigu neturi mano katalogo^ tai 
prisiųsk už 2 c. pačtinę markę, o aptu
rėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame 
rasi , visokių geriausių Armonikų, 
mužikališgų instrumentų. Istoriškų, 
Maldų ir kitokių knygų, kokios tik 
randasi lietuviškoj kalboj. Gražių 
popierų laiškams rašyti su puikiais i 
apsiskaitymais ir dainomis, su dm-1 
kuotais aplink konvertais tužinas 25c. 
5 tuzinai už $1.00. štorninkanis. a- I 
Tentams parduodu visokius ta vorus 
laimi pigiai.

Adresuoki!:

W. S. WAIDELIS.
112 GRANO ST.’ BRROOKLYN 

N. Y.

Veltu! 2 Lotu Veltu! TAUPYK - CEDYK - PINIGUS

W. F. Severą Co.
CEDAR RAP1DS. IOWA

URANIUM ILNIJIS NAU- 
_ ..JAS LAIVAS, .
Uranium Laiv^ kompani

ja nupirko liaują didelį 
10,000 tonu laivę. Šitas lai- ! 
sas neseniai buvo padarb-lI
tas Anglijoje. Turi du ka
minu, Markonio berelinį

Malonus Viengenčiai: Ar dar mo
kate randas kitiems? Jeigu taip, tai 
išrinkite jas į šiuos keturkampius 
taip, kad ateina suma išneštų 15. — 
arba lygiai tiek, kiek raudos mokate.

Atsiųskit teisingą išrišimą kuogreį- 
čjausiai. tai gausite nuo mus pllnnas 
informacijas sulyg to, kaip likti sa
vininku 2 parcelįų. netolį New Yorko, 
fabrikų mieste, kur reikalaujama žmo
nių į įvairius biznus, darbus ir pra
monę.

Vienatine proga Jums palikti pilnu 
savininku parcelių visiškai uždyką ir 
tuį tįktai prieš Naujus Metus. Pihią 
(tvartinei Ją gausite nuolatinam darbui 
ir tšstatysim Jums nuosavų namą ant 
jusų loto aut mažų mėnesinių išmo
kesčių. Prisiųstų išrišimus, taį gausįt 
tolimesnes informacijas.

Adresas:
Sales Maneger Dept. D.

132 Nassau str., Room 306
New York, N. Y.

“Jaunoji Lietuva”Z

MĖNESINIS MOKSLO IR LITETUROS LAIKRAŠTS, 
46 puslapių dydžio, pradės išeidinėti Chicagoje nuo vasa

rio mėnesio 1914 metų.

Gaivinti Jaunąją Lietuvos ią; Saugoti, kad ne
sentų ir nebūtų sendinama siaurose užsikirtimo ir 
fanatizmo ribose lietuvių mintis; Gaminti šviesų
laikotarpį mūsų gyvenime ir literatūroje. ----- .
Tai yra “Jaunosios Lietuvos“ uždavinys.

Visi jaunieji dvasioje Lietuvių rašytojai yra kviečiami 
bendradarbiauti “Jaunojoj Lietuvoj’’ Redaguoti “Jaunąją 
Lietuvą” pavesta Kl. Jurgelioniui. • u

Jaunąją Lietuvą leidžia bendrovė, inkorporuota sulig 
Illinois valstijos įstatymų. Bendrovės prezidentu yra Pr. Ki
bą rta s.

‘Jaunosios Lietuvos” prenumerata matams $3.00; pusei 
metų $1.50; atskiras numeris — 25 c.

Kiekvienam svarbu įsigyti “Jaunąją Lietuvą” nuo pir
mojo numerio. Tatai siųskite prenumeratos piningus tuojaus.

Adresuokite:
‘‘Jaunoji Lietuvą” 4611 So. Paulina str. Chicago, III.

“Visada jums tarnauja9’
Lackawana Trust Campany

“Bankas, kariame jusa pinigai nežus’*

400 Lackawana Avė., Scranton, Pa.

Jei nori kad pinigai nežūtų tai kreipkis į mus.
Mūsų bankas yra lcgnle vieta Pennsylvanijos valstijos,

Lackatvannos pavieto ir Scrantono miesto pinigins laikyti. 
Visuotinis turtas miiins įtikėtas išneša viršum 5,000,000,00 
dolerių.
PINIGAI priimami taupimui pradėjus nuo vieno dolerio ir 

mokama 3% nuošimčių nuo padėjimo dienos.
PINIGAI siunčiami kasdiena į visas svieto dalis žemiau

siomis kainomis. Greitas nusiuntimas užtikrintas.
Mes perkame ir išmainome visokius svetimų šalių pinigus. 
Mes sutaisome visokius legalius dokumentus ir užtvirti

name juos pas rusų konsulj.
Mes vedame taippnt bilns Lietuvoje ir kitur
Mes samdome lietuvius darbininkus, kurie šneka lietu

viškai ir jus galėsite atlikti visus reikalus savo kalboje. 
Atvira kasdiena iki 9 vai.

> i 2 A T f* *» '-1
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TANANEVICZ SAVINGS BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, SAVININKAS

3249-3253 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

TANANEVICZ SAVINGS BANK NAMAI

Dabar Geriausias Laikas Pradėti Pinigų Čėdyjimą
Kas pasidės pinigus į Tananevičio Banką iki Sausio menesio 

10 dienai, tam procentas rokuosis nou Sausio 1 dienos.
Tananevičio bankoj procentas ant padėtų pinigų auga kasdiena. Nelaikyk pinigų kuperelyje, kur jie nie
kad neauga ir gali prapulti. Dėk savo pinigus Tananevičio Bankon, kur tavo pinigai kasdien augs ir niekad 
neprapuls. Ilgai nelauk, Šiandiena išsiųsk į Tananevičio Banką kiek turi: ar dolarį, ar penkis, ar šimtą.
Tuojaus gausi Bankos kningutę ir galėsi rokuoties išmintingu ir atsargiu žmogum, kaip tikras Ameriko
nas. Neatidėliok aut ^tojaus, nes tai neatsargu.

“DRAUGO ’ ’ AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mū

zų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto 
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar st., 

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis,

CAMBRIDGE, MASS.
C. Kavolis. 75 Washington st..

N0RW00D, MASS.
Jonas Peža, 568 Plcasant si.. 
M. Paltanavičia, 15 Millbury st., 

WORCESTER, MAGS.
J Raudonaitis, 840 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.
. Ramanauskas, 101 Oak st., 

Lawrence, Mass.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 si

M. Šimonis, 1383 E. 30 Str.,
P. Szukis, 2118 St. Clair avė., 

OLEVELAND, OHIO.
V. Petinas, 416 N. Marshall st., 

PHILADELPHIA, PA.
P. Zaveckas, 425 Parvon st., 

PITTSBURGH, PA,
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.

PITTBTON, PA 
J. Stulgaitis, 122 S. Neade st 

WILKES-BARRE, PA. 
KELIAUJANTIEJI AGENTAI
Jonas Kulis,

M.. K. Petrauskas,
Iz. Pupauskis,

Mikalauskas, P., 248 W. 4th su, 
So. Boston, Mass. 

Milevvski, J., 166 Grand ~t.,
Brooklyn, N. Y.

Miškinis, B. P., 35 Arthur st.
Montello, Brockton, Mass. 

Paltanavičius, M., 15 Millbury st 
AVorcester. Mass.

Jonas Peza, 568 Pleasant st. 
Norvvood, Mass.

A. W. Radomski and Sons, 
2257 W. 23 pi. Chicago, III

A. RamanauskasJOl Oak Str., 
Lawrence, Mass. 

Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str., 
Bridgeport, Conn.

Užsimokėjus čia nepagarsin
tiems agentams prenumeratą, 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija,

Galima nusipirkti “Draugas' 
kas savaitė už fa. pas sekančiu*

žmones:
Vaclovas Bahavičius, 16 Myr- 

tle Str., Exeter, N. H.
Balauskas, M., 119 Grand st,

Brooklyn, N. Y.
Peter Bartkeviez, 877 Caro

vridge st., E. Cambridge, Mass 
Garse, Rev. Robert St. Patriek’s 
Chnrcb, St. Charles, III.,
Jankauskas, A.,
131 Marimmack st. Loveli, Mas* 
Juozapavičius, B. 222 Berry st..

Brooklyn, N. Y.
C. Kavolius, 47 Wasbington st..

Cambridge, M*s« 
Mickevicz, J. B. 2135 Sarab st.. 

S. S. Piitsburgh, Pa.

.. i. ■

“DRAUGIJA”
Mėnesinis LITERATŪROS MOKSLO IR DRAUGIJA POLI
TIKOS, su nemokamu priedu “MOKYTOJAS“, laikraštis, 
einąs jau aštunti metai dailais didokais (96 — 128 pusi. in. 8, 
sąsiuviais.

DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių mūsų jaunos po
ezijos pavyzdžių. Tame tikrame poezijos skyriuje dalyvauja 
geriausi mūsų dainiai, senesnieji ir jaunieji.

DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletistikai įvairiausio
je jos formoje: novelių apysakų, dramų ir t. t.

DRAUGIJOJ randas daug moksliškų straipsnių iš įvai
riausių mokslo šakų: apologetikos, fosofijos, sociologijos, 
biologijos ir k. Nei vienas tikras mokslas iš “Draugijos” nėra 
prašalintas.

DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės reikalais. Tam 
tikslui duoda plačią peržvalgą, lenkų ir rusų spaudos apie 
Lietuvą judina mūsų rašybos ir kalbos dalykų klausimus.
___DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, biblografi
jos skyrius, kur paduodama recenzijos naujų knygų lietuviškų

' laikraščių turinys, svetimtautinės spaudos peržvalga ir t. t.
DRAUGIJOS tikslas — krikščioniškos kultūros darbas, 

sujungtas su karštu noru — tautiškai susipratusią, doriškai 
ir ekonomiškai pakilusią lietuvių tautą įvesti kultūringų tau
tų draugijdn.

DRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi mūsų mokslo vyrai, o 
taipogi nemažas mokytojų buris ir talentuota mokslu einan
čioji jaunuomenė.

DRAUGIJO8 kaina metams 6 rub., pusmečiui 3 rub. 
Mokytojams leidžiame už pusę kainos. Užrubežyje metams 
7 rub., pusmečiui 3 rub. 50 kap. Amerikoje 8 rub. metams, 
4 pusrn.

DRAUGIJOS adresas: Kaunas “Draugijos” redakcija. 
Didžioji Vilniaus gatvė, No. 34.

AUT ISMOKESCIO PO 5 CEMTUS KASDIEN
[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, su lencu- 

k f?ėių [retežėlis] su geriausiais viduriais Elgin
arba Waltham, gvarentuotas 20-čiai metų. 
ženklelį atsakymui:

Juros pasiųsime dailu 14k. afikso spaustas 
Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos

AMERICAN WATCH COMPANY 
343 E. 9th St, - Ncw York, N. Y.

Lietuviai šiandien neturi tvirtesnės ir sauges
nes batikos kaip Tananevicz Savings Bank.

Tananevicz Savings Bank yra išmintingai ir atsargiai 
vedama banka. Per 15 metų ši banka augo, kol išaugo 
į didžiausią lietuvių banką, ir šiandien visi atsargus lie
tuviai tik Tananevicz Savings Bankoj laiko savo pinigus.

Chicagiečiai atneša, o iš kitų miestų atsiunčia mo
ney orderiais ir visi geriausia yra aptarnaujami, visi 
gauna ant savo pinigų trečią procentą kasmet, ir visi 
yra pilniausia užganėdinti.

Pilniausią užganėdinimą gali duoti tik tokia 
didelė, atsargi ir tvirčiausia Banka, kaip

TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Meldžiam nesivėluoti užsisakyti 1914 metams 
pirmutinį Rygos lietuvių laikraštį

“Rygos Garsą”
“Rygos Garsą” lietuvių laikraštį. .. 

i goję 2 kart į sąvaitę trečiadieniais ir šeštadieniais, todėl
žinias paduoda greičiaus už kitus savaitinius laikraščius.

“Rygos Garsas”, įkurtas pačių Rygos lietuvių darbinin
kų ir inteligentų , eina be pertraukos jau penktus metus.

“Rygos Garsas”, trokšta, kad lietuviai būtų dori, švie
sus susipratę kuo esą, ir kad vardas ir visas gyvenimas kil
tų augštyn.

į “Rygos Garsas”, rašo daugiausiai apie lietuvių darbo 
» žmonių reikalus, todėl tinka pasiskaityt uždarbiaujantiems 
> didesniuose miestuose, bet taipogi neužmiršta reikalų if kito

kio užsiėmimo savo tautiečų.
“Rygos Garsas”, paduoda daug žinių iš Latvių gyveni

mo, todėl įdomus yra Pakuršio gyventojams.
“Rygos Garsas”, paduoda tikras žinoas apie javų ir linų 

kainas pagal Rygos biržos komiteto pranešimų ir todėl labai 
naudingas ir ūkininkams.

“Rygos Garsas”, paduoda daugybę įdomių žinių iš viso 
pasaulio. Talpina įdomias apysakas ir pamokinančius straip
snius.

“Rygos Garsas”, daug duoda žinių iš Lietuvos ir kitų 
vietų, kur lietuviai gyvena ir padeda išeiviams savo tarpe 
susižinot ir užlaikyt didesnę venybę.

“Rygos Garso”, kaina: su prisiuntimu visoje Rusijoj —
3 r. 50 k., pusmečiui 1 r. 80 kp., 3 mėn. 90 kp., mėnesiui 30 
k. Užsienin metams 4 r. ir 6 mėn. 2 rnb.

“Rygos Garso” adresas: Ryga, Elizavetinskaja «1. 22.

; te************************* ******»***»****»*>»**»!»»||te

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visas 
žmonijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiek
vienas privalo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir beparig- 
viškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams. 
“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. 
“ATEITUS” tilps kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo j* 
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir B- 
nėlių iš Lietuvos ir ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” isleidinės nuo Naujų Metų kooperativiška b«a- 
drvė “ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Mu»- 
ehusetts valstijos tiesų reikalavimą.
ATEITIS” bus 8 puslapių d idumo ir prekiuos tiktai $1J# 
metams ir 85 c. pusei metų. f Lietuvą ir kitas užrūbėžinžfi 
viešpatijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS“ galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: 

“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimai dykai)
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T. LUCAS
LIBTUVltKAY KRAUTUVE

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 
redalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE, ILLINOIS.

_____ . .1 ' W <■ t .i , ,.

Sausio (Jan.) 15, 1914 m,

Tel. Yards 3162
Dr. A. L. Graičunas

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank L

LA SALLE & QU1NCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.00 Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi- 
čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki 
6 nuošimčių.

Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

Užkviečiame biznierius dėti pas mus pinigus ant “che- 
king account”, kur sauga užtikrinta.

VVILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY viee-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. McDONALD ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE
3E

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

DR. IGNOTAS STANKUS
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvys Daktaras

Ofiso valandos:
9 iki 11 prieš piet 
2 ,, 4 po „
7 ,, 8 vakare

I I
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Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

‘KATALIKAS’’
“Katalikas” yra 12-koc -*vsla- 

pių, didelio formato ir sui^ «ia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

"Katalikas ietims $2, puseej mėty $1.
Užsirašyt katalikas” galima kiek

viename laii Rašykite tuojans, o 
gausite vien., ataliko” numerį pa
matyti veltui. 1

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan 8t., Chicago.

TIK $25.00 I EUROPA
Keirularitkl Plaukimai. Bevielis. Povan
deniniai Bevieliai Oarlalal, Pigios Gele
žinkelio kainos i Ruasilą.
URANIUM STEAMSHIP CO.LTD.

R.H. Morgan

Kajuta $45.00.
New York 
Chicago 
Philadelphia 
Minncapolis

. . 13 Broadway
140 No. Dearborn St.

. 422 So. 5lh Street
37 So. 2 d Street

Žemiausios kainos iš Europos

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiauab 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius aue 
sudėty joje pinigų.

Telefonų patarnavimas nėra ir negali būti vi
sai be klaidų. Kaip viskas taip ir tas kai
kada veikia ne taip kaip reikia.

Jei jo gerumas siekia 80%. Mes norime pa
siekti 85%. Jei jis siekia 85% mes turim viltį 
pasiekti 90%.

Tamsta padedi ir gali daugiau padėti. Kada 
patarnavimas nėra toks koks reikia, pasakyk 
viriausiam operatoriui ir viskas bus veikiama 
kad išvengti tų klaidų atsikartojimo.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

BONA MORS
S0DAL1TY

Jšdirbėjas Ke
purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk Kata- 
liogo.

13 N. Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Priešai Olševakio Banką.

STJAMtSHTHEDRAl 
MONIREAL, CAN.

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso uvieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oa; 
pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei matų S1.5C.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120*124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS LESCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

BRIDCEPORT’O
3315 Morgan IStraat, - - Teloph. Yards 9

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta 'arba expresu

t

■:<
Ir Skaitai lala lailnilį 'IIEIUII?" 

Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina Įau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuo|a me- 
•ui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So, Halsted SI., CHICAGO, ILL.

I DARYK DRAUGUS
SU SAVO PINIGAIS

I

Panacea.
Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visų gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo 
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmų, astretizmų; vidurines pilvo ligas, už
degimų ausų ir tekėjimų iš jų, tekėjimų iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro. 
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti 
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant seks.t- 
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - - Chicago, lllino g

4552 So. Ashland Avė.
Dr. Bode & Co.

Chicago, UI.

Į DR. M. STUFNICKIS
Ū Priėmimo valandos: nuo 8jryto ligi 11 ryte

3i09 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 

CHICAGO,f ILLINOIS

iiiVV Ui

nuo 5 vakare ligi 8 vakare fŠ A a a
$

H’SALIN SU NUSIMINIMUHlį
Gramafonas ant išmo-|
kesžio 10c. kasdiena. |

Jeigu apsiimate mokėti po 10 c.; 
kasdien, tai išsiąnsime Jums ant ’ 
išmokesčio labai puikų Gramafoną; 
sykiu su 16 rekordais (32 ka- i 
valkais) visokių dainų, valcų. mar 
šų ir t.t. kuriuos patjs išsirinksite 
Gerumas musų gramafonų gvaran j 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- j 
ei ja. Išsiųsime naujus specijallš- 
kaa “rekordus Lietuviškus, Lenkiš- ■- 
kus Rusiškus Ir Mažei-Rusiškus. 3 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- j 
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra-J 
sos ženklelį atsakymui: į

Liberry Commercial Op. ;
233E. Utį ST., «EW YORK. H. V.'

Padėk savo pinigus į 
MARCHANTS BANKING 
TRUST CO. MAHANOY *
CITY, ir turėsi draugą, ku
ris bus su jumis reikale.

Ši banka dėkuos jums už [ 
byle padėlį, kurį jus padė
site arba prikalbinsi 
draugus padėti.

Banką yra visados sau
giausia ir geriausia vietą j jį į
laikyti jūsų pinigus. Jūsų <>t >
pinigai bankoje uždirbs nuo- < >
šimti ir darys draugą dėl • [

o of
G O
< fO

D. M. Graliam, Prez. 
D. F. Guinan, Ižd.

savo o

MERCHANTS BANKIN6 TRUST CO. <
Mahanoy City, Pa. ’'

LIETUVIŠKA BANKA
[TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

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

Priimame piniirus | Banka užččdyjimui nno 
J vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus Į vi- 

' sas dalis svieto piiriai, greitai ir teisinirai, o sveti
mų žemių pinigrus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų |

Į krajų ir iš krajaus, taipiri tikietus ant geležiuke- 
lių po visa Amerika ir Europą.

Musų Bnnka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 

1 ir per laiškus. Tik kreipkitės viršminCtu antrašu

Plymouth National 
BANK.

Kapltelas su perviršiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuoiimėitu 
nuo sudėtu pinigu- Galime 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Po8tlethwaite, 
iždininkai.

Mandagu# patarnavimo*

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man paveatua dar
but atlieku artig.Q 
tiikai.

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

JONAS KMITAS

Y ra tai labai graži ir interesinga 
apysaka, Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yr^ xai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 

TV/ISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.
1800 W. 46th Street, - Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

FRED F. KLEKER
■S FOTOGRAFISTAS J

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

Patariam čia nusiimt 4 1ĄI ZlT-th Telefoną*:1f Savo Fotografijas VV.-Va tll wl., VllICaįL. Drover 285

*DR. S. BROWSTEIN
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116, Westville, III.

«**€€*«*«*€**8

r Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jan 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų, 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant

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

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke«-Barre, Pa.’

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,0f)
Perviršis ir nepa
dalyta nauda <90,00060

UŽ sadėtus pinigus mok’ 3-Sią
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, Preeident, 
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

“LIT W A

T ’

| Lietuviškyjiį Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių si y- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).

Lietuviškosios Sesers priima pns save mergaites moki
nimui ir iiaaklėjimni. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriu™, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GERO8 MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtmėa 

šiuo antraše:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockvvell St. Chicago, III.

M. A. Norkūnas
., MONTELLO, MAAS.

Dr- RICHTERIO ■
pain-expeller!

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prašalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Gelbstantis dėl Niksterėjimų, 
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudj ir Dantų gėlimą..

4—5 lašai į stiklą vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus į stiklą 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo- 
kisi nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F. AD. RICHTER & C0.
74.80 VVASHINGTON ST.,

NEVY YORK, N. Y.

Vienintelis lietuviškas laikraštis lenkų kalboj, eis ir to
liaus 1914 in. kartą i dvi savaiti. Užsisakant, “Litvvą” me
tams 4 rub., o pusmečiui 2 rubliai Antrašas:? G. Vilno, Redak
cija “Litwy” Bereg Antokolski, No. 8 Prašam Oerbiamiejų 
“Litwos” skaitytojų ir priselių šelpti ją prenumerata ir agi
tacija, platinant tarp pažįstamųjų.

Norintiems gerinus susipažinti su “Litwa” siunčiame 
veltui numarins. Nauji ėmėjai, kurie paskubės su “Litwos” 
uižsisakiinu gaus paskutinius N. N. šių metų dikai:

Literatūros, dailės, mok
slo, visuomenės ir politi
kos laikkraštis, gražiai il- 
iustuotas, ant dailiaus po- 
pitrio, 30X22 santim. pa 
vidalo, 24 pusi. leidžiamas 
inteligentu būrelio, pradės 
eiti Vilniuje nuo šių Nau-

___________ - jųjų Metų po du kartu per
mėnesi. ..

VAIRAS bus puošiamas ypač lietuvių bei Lietuvos vaiz- 
| deliais ir lietuvių dailininkų darbais. Ligšiol yra jau pasiža- 
J dėję dirbti Vaire šie rašytojai: A. iš-B. D-ras Basanavičius. 
S Bytautas, Būga, S. Kymantaitė f'iudlionienė, kun. Gustaitis. 

iJM. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), kun. Steponavičius, kun.
! S Tumas, A. Valdemaras, Vydūnas ir šie dailininkai: .laroševi- 
14 čius, Rimša, Šlapelis, žmuidžinavičius.

VAIRO kaina Rusijoje: 6 r. metams, 3 r. pusei metu 1 r. 50 
k. trims mėnesiams, užsieniuose: 8 r. met., 4 r. pusei metų,

— / 2 r. trims mėnesiams.
Vairo Redakcijos ir administr. ardesae šoik: Vilnius, Makar- 
jevskaja, 15. “Vairo” Leidėjas Redaktorius A. Smetona.

VAIRAS
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