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f savo tautai ir Bažny 
labai ska udži ai duodi 

trak' 
faudbs.

ūtevišk'

RĖJimai. niūmi Seimais. Kuomet kata
likai samanė kviesti visuoti-

liituvieun^ buvo gana lai* 
E mingi. Atbudo ir smarkiai

tižių sutiko didz.imtos kliū
tis iš pusės sau neprielankių

ėmė krutėti lietuviai katali- ‘M'ara>. ių. Feueracijus pirpn-
kai. Kitų srovių žmonės — pakvietimo didžiuma

laikraščių net paminėti nepa- SS 
norėjo: tarei jo ir būti nebti- g* 
vo; chicagiečių pakvietimą į£
taip-pat ignoravo. Tūli tau- vS

vieni žiūri į tų faktų su ne- 
pasitikėjimu, kiti net nugą
stauja, matydami tame lietu
vių tautai pavojų. Tečiau 

etuviai katali!tuviai katalikai, fino- tininkų vadai baidė mus: tuš 
verti visi tie nepasi- eias, girdi, jūsų- darbas ir

ir nugąstavimai, 
to katalikų gyvybės apsirei- 
rimu tik pasidžiaugti tegali- timus.
g. Juk to atbunda patsai 

_iutos br&nduolis, tie, būtent, 
jos sūnūs, kurie visuomet bu- 

Ištikimi tautos pamatams 
kurie per amžius

rują tautos dvasių sergėjo 
auklėjo, kurie tautos atgi- 

i laiku nešė ant savo pe- 
darbo ir vargo sun 

rie dirba ir dirbs 
• sveikai savo tau- 
. Praeitais me- 
pudarėme nema- 

mstiprinome Sasivieniji- 
j. R. K. A., Federacijų, 
js, Blaivybę, Moksleiviu

r _ reikalus, Suorganiza- 
«e Tautos'Fondų ir tt. ir

VIS1E
TOJAMS, PI

pasiryžimas su savo seimu, 
nes kasgi garsins jūsų pakvie-

-- Priėjome iki to, kad 
mūsų didžiausios organizaci
jos buvo užmirštos, arba ig
noruotos, kad iš mūsų pasiry
žimų tiesiog tyčiotųsi, kad ka
talikus apšaukta atskilėliais 
nuo tautos; tuo tarpu vienas 
žmogus, katalikų priešas, or
ganizavo kitų seimų, “visuo
tinąjį*', kalbėdamas drąsiai 
vardu visos lietuvių tautos:“ 
jis žinojo, kad jam pritars 
net 23 įvairu* rieškataliki 
ki laikraščiai.
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M |; RUSAI IŠMAUJB EINA PRIE KROKI 
VOKIEČIAI NORI PASISAVINTI BE

RUSAI ATMUŠ VOKIEČIUS NUO VARŠAVOS.
DIDELI SUSIRĖMIMAI JŪRĖSE.

AUSTRIJIEČIAI GALICIJOJ SUMUŠTI.

ITALIJA SIUNČIA KARIUOMENE ALBANL’ON.

NUSKANDINTA KELETAS VOKIEČIU Laivų.

PASKALOS APIE TAIKA — NETEISINGOS.

A dministracija
------------

Dievo palaimų, mes to ypa- bardavo geležinkeli 
tingai ir linkime nuoširdžiai prie Metzo.
Amerikos lietuviams katali- į ----- ———
ksmis naujaisiais 1915 metais. Tutkui uždarė italu
Tai linkėjimas, siekiantis tik - jos mokyklas. Pasklydus 
mus, lietuvius amerikiečius.; nibms, jog turkai i šita j k 
Tečiau mes esame surišti ar- italų misijonierių mokyklą 
timais ryšiais su Lietuva ir su j Aleppo ’je, Romoje sukilo didi 
visa žmonija. Savo Tėvynei;suirutė. Gyventojai reikalau- 
palinkėkime ingyti 1915-aisĮja, kad turkai būtų nubausti

Nepaisant sunken 
kinome seimų, susiorganiza
vome. Mūsų veikimą ir toliau 
arba ignoruoja, arba meta 
ant jo savo pramanytų kleri- 
knlisno JmčIĮ. O kada narei- 
' Atsia iAiodyiinmi, kan?

rkftiizmo esama,-arba 
uodą kad negirdi, ar- 
lones šneka, akis mui

lina. Tokiam padėjimui esant 
meB negalime prieiti prie 
didesnės tautinės pajėgos, nes 
viskas, kas tik iš mūsų paeina

. , rito k’
“5" 1 tyli, nu

ustiprinsi-

nedaug tėra, o ir tie, 
ii menkai teis
ingų knygų la-

geriausiame atvėjūje ignoruo
jama.

Mūsų pačių tarpe labai 
daug yra nesusipratėlių, arba 
svyruoklių, kurie kaip tos 
nendrės, bile vėjelio pučia- i 
mos, svyruoja. Tie svyruok-Į

trūko mūsų broliams svei- h ui, tie katalikai be savo nuo-
maisto delsiai. /Tad ten-

u tų žmonių, kurie spaudos 
norėjo sunaudoti

monės, be tikėjimo gilesnio 
pažinimo, — tai, anot laisva
manių/ esą ne klerikalai. Jie 
juos mėgia ir jų tarpe žvejo
ja savo organizacijoms ir sa-

pripranta pru> niKO-! linini vu.nne įvirinor ? 'turime ugsioi ienos Tvirtos
Mio, prie nikolio nuodų, argi aiškios opinijos, kuri patrauk-
uostabu, kad daugelio mūsą tl) kiekvieną tikintį kataliką.

dvasia apsiprato ir su Šiandieną daugelis kata!
tiek, kol

ar lt:nygas sk
remti, vis tiek prie
rgamzacijiji rašyties.

ai ntnų, "

tauto* degeneratais

ruokliuB. kui

tenor

metais politikos laisvę, visai už tokį savo nedorą pasieigi- 
gį žmonijai — nn “ 
lotinai mįl 
pradėti

pasiųy.tinis Athe 
eibė Graikiji 
liuli ja uogai

IŠ KARĖS
Vokiečių oficijcdiai p 

mai. Flandrijos apie 
nepasitaikė nieko ypatingo, 
vokiečiai ir prancūzai užima 
savo senąsias pozicijas ir ren
giasi prie mūšio.

Prie La Boiselle priešo mė
ginimai užpulti vokiečių ka
riuomenę neturėjo pasiseki-

Italijos kreiseriui. “Cala 
įsakyta pagelbėti Jung. 

kreiseriui “North 
”, jeigu ištiktų Bei

rute ar kituose Turkijos uos
tuose svetimžemių persekioji
mas.

Turkijai ofici vo
kiečiui. Lš Konstantinopolio

nio. 'lies JHeurisucus, Arą- į (jų turkų oficienų, kurie su- 
gonijon ir prie Verdun pran- kėlė prieš-volūšką judėjimų 

Įcūzai sumušti. Turkijos sostinėje. Konstau-
Augšiojoj Akacijoj prancū- tinopoly tūkstančiais išmėty- 

zai stengėsi išmušti vokiečius ta lapelių, raginančių visus 
iš pozicijų ant linijos nuo tikruosius turkus sukilti nrieš

buvo samuliu r 
traukti.

mušti mūs 
ricijų ties 
sines.

.skelbimai. Vokie- 
rtimu stengės iš- 

I kariuomenę iš pi 
lle ir Vo

jokių permain
susiri ■ • ■ ■
rmsė neimli n

Fne J
? buvo su

artileri-
jiems

V & Iki/J.u 
vo laivyno, kuriuomi ji n
Ii pilnai

tusa

na

o veržti es 
irisiartinfi
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Tarnavo !!“S“ T S vykinti .aalaik^r romyt,.

AIG1FTAS.
I c A M F RIV n 2 ifei gyvavusieji susirgo, k
I u n ui L lt I RU Ui I pasirodė paskiau, tai bi

pn

i-l

lam aitai.

gerai tnom

■.et

Rusijos ka.- 
sulyg reikalo »p- 

mi visi kiti krikščionys,

ttoeneno.
kad Po

konkursą".
tinai turėdavo turėt
jos (Ištaro laipsnį,
sirupo paskirtu, bet valstijos ppta» pakliuvo 

,k j perstatytu! ;k|s. Nuo šio Į

siškasias priedermes.
Bengiant Morokos ekspedi

cijų (1908) 
talikų vei 
bertui Mun 
reikalauta iš 
leisti keletui

Amerikos turkai saukiių, jog Belgijos pasiunti-
li nobagali turėti jokios 

avarbos tuose kraštuose, nes 
Vokietija šiuo laiku pilna Bel
gijos savininkė ir tik su ja 
reikia susinešti visais reika
lais.

Belgijos valdžia užprotesta
vo prieš tokių Vokietijos poli
tikų ir paskelbė, kad užėmi
mas Belgijos vokiečiais, dar 
ne reiškia jos pasidavimo po 
jų valdžia.

karėsi. Turkijos pasiuntinis 11 
prie Jungtinių Valstijų Teo-1 _ 
doras Proulz išleido paskelbi-1 nep: 
mų, kad visi Turkijos paval-! tikus n 
diniai 1890, 91, 92, 93 metų I 
šaukimo tari tuojaus atsišau- Į 'Jos tiakamai 
kti prie konsulų. Į ies gerove ir gerai

. . , _ savo didžių al«a*umybę. Vl»-
Rusai veja turkus. Rusų kas tik yra 

kanuomenė išvijo turkus uz į gerovei> bl 
Kaukazo rubežių ir dabarti
niu laiku mūšiai eina ant Tur-

m a.
Jungtinės Valstijos nieką- ( 

dos neužlaikė ir negali užlai
kyti dideiios armijos, jeigu 
nori, kad jų idealai ir persi- 

į tikrinimai būtų pildomi. Jun
gtinių Valstijų valdžia negei- 

! džia, kad šios šalies jaunuo- 
rusu laivvna T------v”- jjz- L“ menė Bavo gražiausi laikų, ■ z ų ievynų- iuos pozicija linkui didiioBos į> ...-ri- m.ątr’

Jeigu tikėti šiam pranešimui,! Europos karės.
tai du rusų laivai “Oleg” m nenas^momentų paVaul^'atsidūrtVrts'sutai-

I ry, amerikonai, prezidento 
nuomone, privalo stengties

kijos žemių.
Turkų laimėjimai. Kon

stantinopoly oficijaliai pa
skelbta, kad vienas iš Turki- _ 
jos laivyno kreiseris sutikęs kas Salandra laikydamas kai
riųjų eskadrų atidengė ant jų b^ viename iš posėdžių viešai 
ugnį ir laike visos nakties patėmijo, koki turi būti Ita-į 
bombardavo i

Italija pasirengus į karę. 
Ministerių kabineto pirminin-j

“Athos” nuskandinti.

kad karės

reivių laikomi, kuriuos užlai- mui. Nugano to, diev

Jo kalba tai j)abartįnįu }niku didesnė pusė

Italijos valdžios veikime.
Jisai viešai paskelbė, kad

Rusai suėmė į nelaisvę 13,- 
000 austrijiečių. ’____ _
apielinkėse rusams sekėsi at- 
mnšti austnjieeius nuo Tu- njnko sukėlė tarp klaū. 
riiovo-Olpmų linijos. Pne- Rytojp didiinusį entuzijazmų,1 

iIT?“™ vienas’ ir u- 
gai skambėjo po salę patenki
nimo aplodismentai.

“Italijos neutralė pozicija 
turi būti paremta kariška spė
ka”, sakė pirmininkas. Dau
guma Italijos diplomatų griež
tai tvirtina, kad dabar tai jau 
tikrai Italija stos į karę. Liau
dis Italuos džiamriasi. kad 

iant galo galės pasidarbuoti 
Triesto ir Trentc paliuosavi- 
mni iš po Austrijos valdžios. 
Didelę užuojautų italai jaučia 

i prie belgų, taip sunkiai nuken
tėjusių šioje karėje.

į ti šalies gerovę ir palaikyti 
į jos intekmę ant jūrių. Pirmi- 

shovo - oipinų linijos. Prie- dTdžiau'J' entūrija^ l 
šas ^skubiai pasitraukdamas -
parom karės lauke 10 didžių
jų kanuolių. Paimta į nelai- i 
svę 43 oficieriai ir 2,500 karei- i 
vių.

Prie upės Bialos įvyko ki
tas susirėmimas su austrijie- 
čiais. Austrijiečiai pralaimė
jo ir palikę nemažai amunici
jos pasitraukė. Rusai paėmė 
nelaisvėn 1,000 kareivių.

Karpatų kalnuose atsibuvo 
karštus susirėmimai.

Austrijiečiai stengėsi užsi
laikyti ant linijos Zmigrod - 
Dūkia, vienok negalėdami at
remti smarkaus rusų užpuoli
mo pasitraukė. Rusai vyda
mi bėgantį priešų suėmė į ne
laisvę 10.000 kareivių.

taip - pat prirengimui di
delio skaičiaus karei rei
kalingų dalykų; kanuolių,

Prezidentas Wilsonas spi
ria ant vieno dalyko, būtent, 
kad Amerikos piliečiai dau
giau pašvęstų tnokinimos var
toti šautuvus ir kūno mank- 
štinimo.

Žuvo 13 mainierią. Scran- 
tone, Pensylvanijos valstijoj 
Diamond kasyklose, prigulin
čioms “Delavare, Lackavan- 
na ir Western Coal Co.” pa
sitarus nelaimei žuvo 13 mai- 
nierių. Tarp jų randasi kele
tas lietuvių.

reikalauta iš valstijos
pinti dar jūrininkų dvasiškus, šiaip jau vyskupo rūbai; 
reikalus, kų jūrės niinisteris! jjj

karės laiku yra nenaudo
jami ir naikinami. Karei už
sibaigus, reikalaujama dide- 
lios sumos pinigų karės įran- viai valdiškų karės kapelionų 
kiams pataisyti — dapildyti. —‘: —v-‘: *!—J:— -
Sudėjus išlaidas, padarytas 
karės laiku su išlaidomis iš- 
leidžiamosis išanksto karėn 
besirengiant arba taikos metu, 
sudarysime tokių milžiniškų 
sumų pinigų, kad mažai galės 
pasilikti ir nuo ineigų gauna
mų valstijų ižde.

Tokios karės išlaidos, snlyg 
statistų nuomone, šalį veda 
prie finansinio bankruto, ir 
pilno šalies gerovės sunaikini
mo.

kapelionų — Vidunnario lai
vyno reikalams.

vis, tuvi 
pelionų, vi 
kariuomenės,

sausumos j 
pu> į miai atsakė vien 
isa-l Broli, suliko 

vo cerkvę, kapelionų ir dar joįnerolas Rodili’us, 
Visi Lnin lūfuiprini inūnai nebeturi. Šiandien, sa

kysime, Prancijos karinome- ’į/kareiviai Turi prieder- »r įsaikysiu tave 
mę dalyvauti pamaldose ne- i,J < ui-pat pašaukt kalvi 
dėldieniais ir šventadieniais ir reivių įsakęs jiens 
atlikti Velykų išpažintį. i šautuvus į vienuolio 

Patėmytina, kad kunigas t ir dar kart« kreiPėB‘ ’ 
pravoslavas yra, sakysime, ar-1,iumas- 
timianriu drnnyn ir mokytoje' “Vardan Ispanų ka 
kareivių. Įstojusius į karino- paskutini kartų jauku 
menę rekrutus — jisai mokina ; apreikšti nian, kų ėsi

nėję tiek kapelionų, kiek yra 
tenai kunigų pašaukti? j karę. 
Patraukta jų išviso 20 tūks
tančių, kurių tarpe ”et trįe 
vyskupai. Vienas jų, monsi- 
gnoras Ruch, vyskupas padė
jėjas iš Kambre (Cambrai) 
skaitosi didžiuoju kapelionu. 
Taip tad netikusiai šiandieni- 
n< . lnaf!oniI Pranei ja r®" Į mo jįsaj supažindina kareivį! Del Dievo švento, 
pinasi savo sūnumis, guldau- Svent^ vpa- * padaryti neturiu teisė 
ciais galvas uz benurų tevy- ’ . . . • ‘ k- PptrPK

KARIAUJANČIŲ NŪNAI VAL
STIJŲ — ! ARĖS KAPE

LIONAI. ______ _ __
Prancijoje kitados karių ka-Įcūzo kareivio).

Anglija visnon
Dar 1872 vo ir nūnai turi on

“ę‘ , . . ,, . biamųjų. Jisai nekartų su 1 Trinktelėjo šautuvai
Prancūzų kareiviams ^>s-, unu railkow lydi k&rei., r - g kapeUoiMB at8ig] 

ta tam tikra maldaknyge: ^)V1ŪS į mūftį, būta nekflr.
Į \e.^ P°e,,f du frn^ : tų Krymo ir J.ponų karėse, j Kun. K. Prap
(Kišenine maldaknyge pran- ar 0 _________

In>i7n Irarmi'inl Į w w
., ir Prūsuose, tureda-i , . . _

ie dva- titttahky kareivių dvasiškų
■reikalų aprūpinimui Rusijos ~Aigipto padėjimas 4 
laikoma 2 kapelionu Varšuvos 

! karės apskrityje, 2 Maskvos,\ a
3 — Petrogrado, 2 — "Vi

Amu

300 ypatų susirgo pietus
pavalgę. New Yorko valsti
jos mieste Batavia buvo pa
rengti pietus katalikų - airių I a__  .. ._ ..... T, . . , . . : penonai, buvo, galima sakyti,parapijoj. Po pietų bemaž w

metais, valstijos nuspręsta, aiškus reikalus sav® kareivių, 
i kad karės ir laivyno ministe- :} nkybos jausmus, Anglijos 
! riai pasirūpintų, ydant risi į žiūrima kaipo į ilidžiamnų ir 
j kareiviai turėtų liueso laike j prakil- 
I atlikti tikė jim

ič RmcniAuo. ' pasirodė paskiau, tai buvo 
_ , , , . inesveika mėsa ir pavalgiusie-
( (ilCTddoS stfOlndS I •• i- •

Sė. Organizacija “The Um-“31 aP81nuodlJ°- 
ted Mine Workers” vienoje iš j

• užbaigti

Rumunija susitaikė su Bul
garija. Bulgarijos mini- 
steris praneša į Petrogridą, ^sijų nusprendė užbaigti VIENU METU KARE
jog tarp Bulgarijos ir Ru- mainierių straikų Colorados IŠLAIDOS
manijos išnyko visi nesusi-' valstijoj, 
pratimai ir jos susitaikė. Ru- ‘ ■
manija išvengimui visų negu-) Edisono dirbtuvės ‘su 
įpratimų sugrąžins Bnlgari- Edisono elektros dirb 
jai Dobrudžo provincijų ir di- WeKt Orange, N. J. b; ,,clKJuaiJlb wei4Mlj nieuuu8. 
d«nę įll žemių užgrobtų 'nukentėjo nuo .ugnies. Sude- L gal-8 pateukinti
l&ikc Raikanij karės. <r<» visi dirbtuvė** didieji na- _ • . . *.. * - . , ,ge vi»i airouiveb aiaie.,1 na gerai BUprantantys kares stra-

Sus.ta.kymas įvyko be pa- !mai. Nuostohų padaryta a»t j„įkalus D išlaidas gar- 
šahmų valshjų pagelbos. 7,000,000 dolerių. Pasisegė sūVpraneūzų, anglų ir amTri-

išgelbėti nuo ugnies laborato-, konp 8tatiBtikai, kurle imdami 
rijų, kurioje randasi labai: ^k maįįausį^ sumų, išleidžia- 
h ra ilgios tirinėjimo mašinos. |mą vedijmji
3.000 darbininkų kai-kuriam Į 70 000j000 dole.
laikui pasiliks be darbo. Edi- ĮrilJ MVeda metiniu(, 
šono dirbtuvėse išviso dirbo j karėg iSkagčiūF 25 bi- 
apie 7.000 žmonių. Tuojau®lįsi™, ,_x__ m-:• • »» . . » — —— .  * ** ■ L**. ■ - * *** ~

rtinių
!Ve® dauja, kiek išleidžiama karės
Slai reikalams dienai, metams. Tų

Prancūzija kariais iki pas
kutinio. Atsibuvusiam Pran
cūzijos nepaprastame Parle- 3,000 darbininkų kai-kuriam 
mento ir Senato posėdyj Pa
ryžiuje ministerių pirminin
kas Viviani savo karštoje kal
boje pažymėjo, jog prancūzų 
tauta nepadės ginklo tol, kol 
nebus sumuštas priešas. Po- 
aėdys buvęs labai įspūdingas. 
Tarp atstovų buvo daug vos 
tik sugrįžusių iš karės lauko,

manoma taisyti nukentėjusių 
nuo ugnies dirbtuvę.

Prezidento Vilsono paaiš
kinimai kongresui. Jungtinių 

; Valstijų prezidentas Wilso-

zų narsumų kovoje su priešu- 
Prancūzijoš gyventojai džiau
gsmingai sutiko tokiuos savo 
valdžios pasirįžimns.

PETROGRADAS. Rusijos 
sostinėje gauta žinių, kad di
deli mūšiai įvyko prie Pilieos 
upės. Vokiečiai stengiasi Pi
lieos upę pereiti, kad užgrieb
ti geležinkelį iš Ivangrado iki 
Radomo ir Kieleų.

Vokiečių nuostoliai prala 
metame mūšyje ties Brnz 
upės buvo daug didesni.
kaip r

KONSTANTINOPOLIS. Turi 
ku armija, vftdnvanjftnt baš 
Džemai mariuoju Suezo k

Husų miestas Chrrpa, g 
iii; ngtoli Būt 
turk į rankas, 
svarbus punktą
niu, rusai deda vi

mi

Vokiečiu nauja armija.
laukuvsna Belgijoj vokie-

įdaryta iš vaikų nuo

cijos

yra milžiniška krūva pinigų. 
Labai galimu yra dalyku, kad 
tokios baisios išlaidos blogai 
atsilieps ant Europos finansi
nio stovio. Londono statisti-

rėje. yra labai ypating 
skaitosi Aigip 

teisi

Turkijos.

tapo įvesto 
popietinės Mišios, kad duoti 
jiems progos atlikti kataliko 
priedermes. Sis sumanymas 
taip suerzino karės ministerį, 
generolų Andre ( kad jisai su
statė tam tikrų "šnipų pstitu- 
tą'*, susekdinėii katalikus ka-

r i anvuiu jom meUUrB <uw*u® •

menės įstatai re 
“kiekvienas afici

w efitnunsteno
Pasekmės to 

apskritai a ugšl 
glijos kareivių, o

IUO-1*“1 reKMiuB. 11
' narę 25 - 30 metų, jie lig
vos

os ka- nu

2

2



Kanuo gub

iekam
mos,

RiJau

vis

nedės ry

lė Suvalkų gub., Kalvar 
par. Landžiai rašo pas sav

krit 
imi no

blaivybės draugija turėtų nu
kreipti «?vo veikimų labiau-

pu gyvas i 
išsiilgimu lauks

> laiško iš anauus iūr

Amerikoj.

iu neuuobiua 
uju Įvesti. Mo- 

sniai nuo gel&Smį ir lai- 
ųjų plukių žada bS 
įuo miltų pūdo po 
• cukraus po 8, nuo 

Nuo Veža-

net 151
i nelaisve... i

Trenksmų annotų ir mes gir
dime 
rodos 
drebi

Motai buvo didžia
Seniai tokių metelių r

kviečiamas kalbėti apie)Tg šaukia žmones, arklius, o 
etaną atgimimų, Prie. namuose - kaimuose verksniai,

,ir grojimo kviečiami p.'dejavimai. Dar nei
Petrauskas, i------- 1 '

'vietos ištirti nuostolius pada-lbūrio ,o kits? jau praneSa 
rytus vietiniams gyventojams linksmų naujienų, kaip kazo- 

i kareivių ir padėjimų, kokiame kas pavogė vokiečių oficierį,

Klaiku buvo klausytiem 
žemė visa iš pąmat

ateiti.

Dejuoja žmonės, nes dejuo- Į vaikus į Worcester, Mass. 
ti paprato. Dejuoja įsiklausę] Brangūs vaikeliai. Mes

bė.s, bet veltui: 
irie pasirūpino

liudijimą, k.

bą. Daug Ii-j 
išvežama i vf isti 

vinskan. Šiuo žygiu linų j ve kraštą 
Į prekyba dar gana silpnai ei- ties.

i ir lenkai ka- kazoko narsumų, Iš
s visų da-j tiesiog pasakas seka. Taip, ras Unikus rašo

ia M. Yčas pri- 
ralį miestų sų- 

-------------- (jungos komitetų savo pirmąjį 
IMLIAI. Spalių 27 d. Į pranešimų. M. Yčas apvažia- 

ose Ba- Vo nemažai pavietinių miestų 
‘ ~ i ir šiaip jau miestelių. Įstei- 

rius. A. a.1 g<> visur komitetus nuo karės 
nnkentėjiisiems šelpti.. Lėšos 
padengiamos aukomis. M. 
Yčas prašo paskirti kas mė
nuo po 3,000 rublių, kuriuos 
jisai stengsis padalinti tarp 
veikiančių komitetų.

Nemažai džiaug- 
, kuomet pirmą to—. — — — »—- —L— - j-—-— 

_____ girtybės įstato™- D*jnske perkama dau-'po s 
Ali gH8, bet išgirdę, kad ant visa- ^au Kerosi°s rųšys Ru-

LjįįUynv Mameliukų guiybę įįdon bus uždarytos, tai neišpa- fcIJ0S. verpjUami. Patys vaL
Ali apsiskelbė Ai- sakomai nudžiugome. Dabar kiečiai taip-pat jn __ ____ ______

pilnu valdininku. Lai- miestelis rainus, tiek turgaus bn’l taisyti. Vietos ir kito gavalkų guberi 
«! JtaStkhmcta, v-ifišpatavimo bu-j tiek šventomis dienonus — vi-|miest,i pirkliai. YP«e j-erka :bcrnijos gomisj 

įvesta daugybė reformų! sį savo iaįku išsiskirsto namo. ’ ■ torW drobę mokėdami net
gipto šalies valdyme ir net?Girtuoklių niekur nebematvti1 branEiau- kaiP P»rrastai. Ne-_______________

praplatinu. Nubija šlitiniuojant ir pešanties. Pa- blo«os kui 1108 eSi> ir lnarįkl važinėja Suvalkiją L— '

_ A. a.1 
ęs iš lietuvių' 

i mylėjo sa- 
iciies lig mir-

įgelia jo pasigęs, kai- 
u ir žmogaus.

. t- Suvalkijos V. Dūmos atsto- j Vilniuje Yčas sutvėrė ypa- 
ie818_”fl-s Laukaitis pakviestas tingų komitetų, kuris prižiūrės 

uliernatoriaus gu- visų komitetų veikimų šelpi-> 
! _ Įjos nariu ap- me nukentėjusių nuo karės. J
rūpinti nukentėjusius nuo ka- šį komitetų paskirta nuo kiek- 

; rėš. Kun. Laukaitis dabar ap- vienos tautos po du atstovu.

Aigipto. Aigiptū ūaujaB, gerdavo p" kebas dešimtis '• reikalaujama: ji eina, matyti 
kijoa paskirtas, valdytojas tūkstančių rubh'ų. Taip 1909 kareivių ligoni-S i—1-- —». — —r:_ I _ nėms.

bartuose, vokiečiai už Eitkū
nų. Kaip štai, girdi, dar pa- Nuo tamstos laiškelį 
tantsėliu atlekia - atūžia į Sta
lupėnus kazokų pulkas ir kaip 
pradės šveisti trenksmo pri
keltus vokiečius nagaikomis, 
kad ims engti, tai bematant 
vokiečių kareivių nei “dūko” 
neliko. Užpuolė netikėtai, 
taip ir dingo nepaleidę nei 
vieno šūvio. Panašių pasako
jimų dabar tarp žmonių pilna.

Viskas buvo gerai pakol mū
sų kariuomenė švaistėsi po 
Prūsus, bet viskas kitaip vir
to užėjus vokiečiams į Mari
jampolę, Kalvarijų, Suvalkus, 
Seinus. Žmonių ūpas nupuo
lė, ftukų darbai visai nusto
jo, — viskas apmirė.

Aš visų tų laikų, kartu su 
Miku ir Ak. Vincu sėdėjau 
Sosnavoj į kurių buvo atvy
kę kelioms valandoms vokie
čių žvalgai, giriose gi pilna 
buvo mūsų žvalgų. Kiek rei
kėjo mums vargo pakelti, Kiek 
perkęsti visokių nesmagumų, 
kad kulipkos švilpė ant mūsų 
galvų ii- kai kurie mūsų ofi- 
cierių be ceremonijų šeimynin- 
kavo mūsų apielinkėse, 
tų tiesiog rašyti ištisų 
istorijų. Daug vargo, 
nelaimių teko iškentėti
šalelei. Ir daug dar ji kenčia. 
Negali sau drauge išsivaizdin
ti visą baisumą karės laukn- 
čia kritę arkliai, ten vaikščio
ja-dejuoja sužeisti, ten to- 
liaus tik likę griuvėsiai-nuode- 
guliai. Panašių vaizdų man 
teko matyti po mūšio ties Ma
rijampole.

Pilni laukai apkasų - tranšė
jų, pilna šrapnelių skeveldų. 
Koks tai prislegiantis įspūdis 
apima tuomet krūtinę, ypač, 
kaip sužinai, kad čia i«e vienas 
Šimtas žmonių krito ir daugy
bes sužeidė.

Malonus broli ir b

nuo
Didelės

mus:
TW-
ka-

už kurį nuoši 
Labai man gaila, kad pas 
Amerikoj vargas, visgi 
nau ne toks baisus, kaip pas 
mus Lietuvoje. Nora m 
šventadienis meldžiame 
paties išgelbėti 
sumo. karės, 
laimės pas
rė, badas, ugnis, ašaros u 
kraujas upeliais teka, negali 
me nei visko aprašyti, patys 
galite iš Amerikos laikraščio 
“Draugo” sužinoti, kas pas 
mus dedasi. Skaitykite

Draugų”, tai viską žinosite 
Nuo brolio K»T.iiniow» paikU- 
tiniuoju laiku gavau laišką, 
kuriame rašo, jog išpradžių 
buvo Šiauliuose, paskiaus par
kelė į Dvinską. dabar jau sa
ko reikės išeiti į karę. Ži
note, ratnikus visus paėmė tai 
ir brolį Antanų paėmė, netu
rime nuo jo jokių žinių. Lig- 
šiol esame gyvi, laukiame at 
sakymo nuo jūsų. Sudiev,

Brolis Petras. “

ksrt i - s >. . •I anurus lietuviai rūpinas,
V 1 kad būtų sakoma lietuviški pa- LAIŠKAI Iš LIETUVOS, 

mokslai šy. Petro bažnyčioje, * 
Antakalnyje, nes daugiausiai 
pabėgėlių lietuvių tenai apsi- I»av., Suvalkų gub., rašo drau- 
gyveno.

jb kelius syk ir su pačia u- Papilės monnpolėj išgerta
kad sutraukus su ja nį 50,000 rublių, 1910 m. apie 

Europos valsti-Į 40>000 r-) 1911 nž 32iooo rub., 
------ m. apie 33,000 r. ir 1913

lę prie to, visgi Aigiptas iš- in už 34,000dublių; išviso per pabėgėliams iš Vakarų šelpti. Lietuvių ligoninė Maskvoje.
ivo platesnes tiesas valdyme penkerius metus pragerta Į .■■■ —

■ skaitėsi tik nominale Turki- ] 89,000. Tik viena degtinė Kauno gub. dvarponis
; provincija. tiok .prarijo, o kame alus?' rengta lenkų pulkus. T

VILNIUS. Miesto galva ga- i 
vo iš Petrapilio 5,000 rublių [

Iš Sosnavos, Marijampolio

gas J. Navickui į Hartford,
i Conn.

Mylimas Joneli! Daug van-.
Maskvoje Įsteigta sužeis- dt.ns nubėgo, daug laiko pra- 

I — tiems kareiviams lietuvių Ii- slinko nuo tos dienos, kada 
. .,. . . -pioiyv, u smue mum tcnffia tenKiį puikus. D'tari- 'goninė, kurioje telpa 10 lovų, 'gavau tavo paskutinį laiškelį.

? 1. metais ir*vėliaus Ai- ^pįe aių nėra tiknj žinj^ bet ninkas (Jorčinskis turįs dvarų Tų lovų intasymas atsiėjo 400 Dovanok Joneli! Aš, išpra-
,,, u P™ ■ J v1 arCiaU. ir j° nemažai išgeriama. Pri- Kauno gub. ir Lenkijoje, nori rublių. Vidutiniai imant, vie-!džių verčiamas visokių aplin- 

Ęe^-? 18> savf j‘‘yj^iskaitųma, kad už alų ir degti- kaip žinoma, sutaisyti pulkus!na lova užlaikyti per dienų,Lybių turėjau laukti su atsa-
lenkų kareivių, kurie eitų su j kainuoja 66 kap. Išviso lietu- jį yiUU keliomis dienomis, to- 
vokiečiais kariauti. Apsirėdi- Į vių ligonbutyje buvo 26 sužei- liaus atsirado daugiaus pas

nę išleista 378,000 r.

Kela!8 ^,Ta^a8taS* U|f-° X°uji mokesniai. Nuo že- mus duotų senovės lenkų ka- Į stieji. Dabar ligonbutis pil- tavę, tavo draugų Veikalų, 
• v n mes valstybė ima mokesnio reivių ir komanda būtų atlie- nas, visos 10 lovų užimtos, būtent, norėjome x atsiųsti
įo, ka ir jai būtų ne- mažiausia, po % kapeikos, Į karna lenkų kalba. Bet tur- Sužeistųjų tarpe yra 6 lietu ; tau koki šimtą egzempliorių 

daugiausia po 17 kap. nuo de-Jbūt nieko neišeis, nes lenkų vi ai. Ligonbučiui išlaikyti su- “Jaunuomenės Idealas” Tau-
------ Visi žemės mokės- į spauda nepritaria tam suma-, rinkta išsyk aukų 1018 rubl. čiaus, kaip štai pradės laksty- 
-------- ,.„_w— —1. Neturime, sako, paty-(15 kap., gi kas mėnuo prižade- ti -skrajoti įvairios žinios, 

. Dabar manoma mokesnis pa rusių lenkų vadų, tai tik gali- (ta įmokėti 196 rub. 50 kap.,' kaip Ferdinando užmušimas ir
va a pa arė pir- kehj nuo 1 kap. lig 29’į hap. -me išsistatvti ant iuoko. Pat- tečiau ne visi teįmokėdavo. ag vėl nutesiau atsakvma...
"•na nriRiartinimni . . ............................  „ . J . « w. - . . . .!«.*». . * *.

a i 14 t.'i vt v j u u nu* «•« ,
j iub. 15 kap., iš šitos sumos Į galima siųsti laiškus į užsienį, 
'jau išleista 632 rub. 33 k. Į ar ne; na ir vėl likosi. Da-‘ 

VIEKŠNLYI. Telšių apsk. i Lietuvių ligonbutis pradėjo bar, nors taip-pat nežinau, ka-, 
(19 spalių buvo blaivininkų su- J,uo rugpiūčio 31 d. da jr kur tave mano laiškas 

„ Mi- sičinkimas. Svarstyta apie į
taryba yra nutarusi Į arbatinės istaisymą. Dabar į . ' 

nčiais metais nuo [statomas rūpesniu dek. kun. '^p‘ 
(visų padėtų bankose pinigų ir f Jarulaičio ubagynas. Bus in-j T ___
(procentinių popierų rinkliavą i taisyta didelė parapijinė salė i* ^5.^' Atstovas M.’no anf stulpų paliepimus, čia 

__  po 10 kap. nuo 100 rub. Toki,ar

Sius. Nuo šio laiko pre.si- 
Auglijos ir Prancūzijos 

tai jatavimas Aigipte. Anglai 
| prancūzai skyrė Aigipto ša- 

valdytojus, šalino juos pa- 
neištikimais, o 1879 

tais pašalino ir patį kedivą. 
^gyventojai ilgai kentė 
ir Prancūzijos sauva- 
bet kada pastarosios

nes toki turtinga šalis, 
tas turi prieš save 

1876 metais
niai duoda 13Vb milijono rub. Įnyru ui.

... . w g x .------- --- —- --- ------ n i n<i 11...
. 08 mimui nn0 dešimtijjėg (sulyg žemės sai Gorčinskis, rodos, visai nei' Iki šiol surinltta išviso 1287 Prasidėjus karei, nežinojau ar

' ama gerumo) valdžia tikisi surink- kareivijoj netarnavęs.
valdininkų buezo tokino būdu i7 000,000 ------------
jas, ir būdu m-

■ ten didelę galę. - Neilgai. ________
ijo angiai kišties l .. ,

| Aigipto politikų taipogi "
įjosaaiysaismprnties.-^ 

pamačius, kad
mti iš Al

ios padangių, su- 
a bendrai veik

da ir kur tave mano laiškas 
suras, noriu pasidalinti su ta- 

Lietuviu kartas Maskva- vįjUį savu įspūdžiais, Negali 
l?v. Lapkričio Ąėn. gale ren- san Joneli išsivaizdinti baisu- 
Į giama Maskvoje didelis kon- mobilizacijos 1 Čia prilipi-

reikė- 
karės 
daug 
musų

Iš Krakių par., Kauno gub. 
B. Kavaliauskienė rašo savo 
dukteriai Onai Kavaliauskai
tei.

Pas mus naujienos liūdnos, 
padėjimas sunkus, daugybė

liti v

mes ačiū Dievui, dar tų baise
nybių nematėme. Viskas bai
siai pabrango, krautuvėse tie
siog nežmoniškai plėšia. Oras 
mainos: vienų dienų baisiai 
šalta, kitų lietus, taip ir tęsia
si rudenio dienos...

Linkiu tau, brangi dukrelė, 
sveikatos. Tavo motinėle, Bar
bora Kavaliauskienė.

Įdaryta rinkliava duosianti iž- 
idni 20 milijonų rub.. Taip 
pat nutarta imti po 6% nuo 
pelno uždeliaus apsaugotų 
raštų (zakladnų) iš to laukia
ma 8,000,000 rublių.

ijienų pas mns

i iškilo 
kuris Aigi

ir tiri o anglų
Vizija nuoša

savo intekmės ir
i papuolė po

valdymas, 
leid imo neira

Pinigų ministeris i nešė su
manymų jninisterių tarybon 
pakelti -degtukų akcizų nuo 5 
kap. iki 10 kap. nuo dėžutės. 
Šitas akcizo pakėlimas turė- 

iždui duoti 20,000,000 rub.
Bkl*■ ■ ■ . ..........  ii '■'«į,

anuotų ūžimo, dejuoja i 
kareivio sužeisto vai _

. n pa- [ dejuoja vargų suspausti, de-1 iš kariuomenes pasivii
imperato-! delbta karė Vokietijai, jau juoja, kad sielvartėlis jiems. tuojaus ir vėl išv 

teatrų artistas, ir mu- žmonės kalbėjo apie ją. Žino-' galvas spaudžia... [Karė sutarki pas mus. J stik
lės vaikų prieglaudai. Dan-(žiba®-kompozitorius St. ftim- n^g labiausiai, kiek man teko Drauge! mano laiškas išro-Įra*'’':0S8 surandate apie
guma parapijiečių pritaria; ^0R- \ akaro tikslas pakai- girdėti, bijosi vokiečių, bijosį, dyg BUnkus, lyg tartum j v*saa baisenybes. Dauguma 
naujo ubegyno intaisymui ir ^ lietuvių vardą ^etimtau- jiad nepatektų po jųjų jungu, užgįrsi tų dejavimų "arsą ne-lnete^° l,astoS',|i> neturi kąsnio 

ftkj se- Į o dar labiaus, kad Suvalkija (Kaliu iinJisulų žinių teikti, iduonos’ uždirbti nėra kur, tai
" *----  _ i J badas gresia. Daugiausiai

žmonės bėga į bažnyčias ir 
meldžiasi. Prūsai kaip pajurs-, 
ta, kad bažnyčiose eina pamal
dos stengiasi jas suardyti.... 
Sudiev. Tėvai.

Iš Lietuvos rašo tėvai ir 
Lietuvoj dabar!broliai Pas J* ir Ridikus 

į C'ambridge Port, Mass.
Mielas broli ir broEenš! 

Daug pas mus laikraštuose. Sveikiname jus nuoširdžiai ir 
rašo apie brol ns Amerikoje, j Prašome nesirūpinti mūsų pa-

žada prisidėti meilega. Bet 
randasi ir tokių, kurie yra 
priešingą naudingų namų sta
tymui; kam to, girdi, reikia, 
kad seniais to nebuvę. Susi
rinkime turėjo paskaitų p-ni 
Z. Čiurlionienė apie naujas 
Blaivybės užduotis, kad dabar

Ir dar nauji mokesniai. IŠ 
degtinės rusų valstybė turė
davo kasmet lig 800,000,000 
pelno. Uždarius monopolius 
tojo pelno nebliko, tuo tarpu 

ivnlghWk išlaidos «e mažėiaJ

sueis t 
tų kitų.

NA V.....
liestingurn

i neliktų karės arena. Ką žno-:nors jr gįtos dar ne yra pd_
T. D atstovo M. Ico veiki-Įnėg jautė, ką kalbėjo, kiek ir 1108; daug čia gaiįčiau tao| 

j mas. M. Yčas, mgahotas Ru- kur atsitiko visokių epizodų, aprašyti apie mūsų tėvynės I 
^S1 jos miestų sąjungos, apva- kas ir skaitliuos’ Vieni pro-vargui bet matai cenzūra ne-į 
žiavo šiaurines Lenkijos gu-'verksmus pasakoja apie su- mėgia per daug didžių deja- 

Įbernijai ir Liėtuvų, kad ant;mušimų ten ir ten mūsiškių1 vilniJ- Sužinojau, kad laiškus į 
karės cenzūra peržiūri.

Pas mus 1
“vargai žydi, vargai kleščia, 
vargai vargeliuos auga.”

išspaudžia iš akių ^adėkonės j 
griaudžių ašarų. Nežinau, Jo-1 
neli, kada pasieks tave mano 
šis laiškelis, gal jau tuokart 
bus ir karė pasibaigus, ką 
duok Dieve! o gal dar terios 
mūsų žmones...

Mokslas Suvalkijoj sustojo. 
Semiuarijon dar nevažiavome.

s draugais negalėjau 
su jais

Įvename savo nameliuose. Lig- 
iauno gub. yra rami, ne

turėjome pas save jokių mū- 
Įšių. Daugiausiai vokiečiai 
j siautė Suvalkų gub. ir prie pat 
' Kauno. Užėjus vokiečiams j 
j Tauragę ir kitus miestus,

beveik
ur de

jau

ant 
j 3 
ne-

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE
BATAVIA, ILL

15 dieną, D. L. t 
t ės laikytam 
nnbėjo baisa

3
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Socijabstij džiaugsmas.
Darbininkiški laikraščiai-

ir

v<11 nuiuugijua, . .. • rojų — Kitų paKraipŲ spauua j
jų tikslas gaivinti patrijotiz- rietines agentūras; be to jisar ]abian nlpinosi darbinin-i • -> • « »-nninnin irtlniVti cniinrliniHC IT ' . . f J

! PIETŲ SLAVŲ FEDERACIJA, j kėti

skutimais laikais pradėjo šen 
ir ten organizuot ies (ypač kur 
yra lietuviškos parapijinės 
mokyklos) vaikų draugijos;

tm
liepti (

jog tik jie vieni rū] 
raišiais darbininkų

pailgo žada pradėti organi- 
tai steigimasI zuoti minėtąją “L. R. Kat.

Jeau du Btiy, JT).,P.G.D. 
socijaiistų spauda R^dftorim “Free Poland”.

i, taip-pat

pajudintas ir Lietuvos politiš-l rįk
(ko padėjimo klausimas, tad ] f

aiškinti problemą
pietų slavų, tai

š rūpesnio Maloniai priimu jūsų pa- 
bininkų sto* Į kvietimą ir siunčiu jmns ke-knygų — prie Draugijos.turėsi

aai ntalikiŠkijs raštus platinti ii patys už-. Antra kn 
si sakydami, ir kitiems i i įkalbi-1 dviejopą 
nedarni. Pasiturintieji galės j bas būtų 
i euiii pinigais. Bus darbo vi -.------- -----
siems: ir vyrams ir moterims, mu’ knygų, surasti rašytojus, mones tame klausime, nes jau,f 

________ ‘ir mažiems ir dideliems; kiek- ar vertėjus, prižiūrėti leidimo“
vienas galės būti tiesos ir > ir išsiuntinėjimo knygų. Ant- 

HAUJŲ METŲ UŽDAVINIAI. žvie8OS apaįU]u. Sakysime,jr“ darbas '
mūsų priaugančioji karta, ; knygynėlių. &*ow sekcijos 

Nesenai “Drauge” p. F-as niūsų vaikai, einantieji į mo-. priednnė būtų leidimas kata- 
kyklas, galės čia begalo daug' parinktų knygų, skiria 
pasidarbuoti: jie galės išne- mV dfd lavinimus ypač jau-> 
šioti šviesos spindulius po lie-1 nuomonės, taip-pat davinėji- 
tuvių namus, galės pardavi- ,nns įvairių nurodymų dėl 

spauzdinius ant gatvių, knygynėlių steigimo ir tvar- 
kaus vedimo.

Bet neužteks laikraščius irj
Reikės dar vi- 

ne jie'sns ^no8 toStiri išplatinti. Tai- ( 
■'e r ai s P be viršiau paminėtų dvie- 
platin ‘ W sekcijų — laikraščių ir

ir veikėjus —I 
savo nuo-!

i prisidėti prie

apskaitliavo, kad Am. liet, so- 
cijalistų laikraščiai turi apie 
S5,000 skaitytojų, neaiškaus 
krypsnio — apie 26 tūkst m 
čius ir katalikų — apie 18 Į 
tūkstančių Bene bus tik p. 
F-as perdaug padidinęs skai 
čių socijaiistų luikruščių skai
tytojų, nes “Naujienos” tuo 
jau pasiskubino Šitas skaitli
nes patvirtinti ir, kaip gali
ma buvo tikėties, nuoširdžiai 
jomis pasidžiaugė, pnotatyda < 
mos tų faktų didžiu nuopelnu 
lietuvių socijaiistų ir raginda
mas savo draugus prie naujų 
darbų ir laimėjimų. Koks lai
mėjimas. toks ir džiaugsmas. 
Mes į tų “laimėjimų” žiūri
me truputį kitoniškai. Pagal 
mūsų nuomonės išsiplatini- 
mas tokios socijalistiškos 
spaudos, kokia ji dabar yra, 
tai no laimėjimas, bet didelis 
pralaimėjimas ir mūsų tautai 
ir tuo-pat žmonijai. Jei
gu tai laimėjimas — tai tik 
jau ne augštos socijalizmo 
idėjos laimėjimas, bet nešva
raus biznio, spekuliuojančio 
ant žmonių "’Tp’n.mų ir blogų 
palinkimų. Jeigu mūsų soci- 
jalistai nors vieną minutę ga
lėtų būti bešališkais ir mokė
tų kritiškai pažvelgti į savę 
ir į savo veikimo pasekmes, 
tai ir jie patys pripažintų, 
kad išsiplatinimas “Sakių”, 
“Keleivių”, “Laisvių” ir 
kitų kitokių yra tai pa
ties socijalizmo prakiši- 
mas. nes tokie “socijalistiškos 
šviesos” židiniai tik gėdų at
neša pačiam socijalizmui. 
Prakilnias idėjas gyveniman 
gali vykinti tik prakilnūs žmo
nės. P
liu. nepraustaburniu, begėdžiu Į j;' kasmet" po $1.00. 
— žodžiu sakant gyvulėliu ne
raliuotu — ir ar galėsi lauk
ti iš jo ko nors gera.

nėti
TuiėUune nors sykį ir patys j 
įsitikinti, ir intikinti mūsų so : 
cijalistus, kad ne jie vieni tu- Į knygas leisti, 
ri miklias kojas,
vieni gali būti 
spaudos agentais, 
tojais ir kad ne jie vieni

reikalais, 
todėl ir jų laikraščiai esą dar- dedamo jį ištisai, praš 
bininkiški, visi gi kiti esą no įr saVu ekaii 
darbininkiSiu. Darbininkai tu pake__ _ .
rį remti tik savo darb.ininkiš- Rmi.) ‘ 
ką spaudą.

Tiesa, i 
ligšiol daugi

tai r

ja idėja, nebe(jaustų lentoms ir pietų sla-l 
vų tautoms. Tada, kada ateis 

■laikas Euiopos taikos, Ame- lnnd 0 
rikos žmonės galės panaudo-?,uka 
ti savo intekmingiimą labui 1168 
neprigulmiiigos Lenkijos ir J0)” Len1

jas platinimui laikraščių. Pa- dos f,Ara^"’ kl,n8 rtP,n“8‘daug pranešdavo apie kovą! "H į-įj*- kreiniaUs' 
spaudos išplatinimu, ripau- darbildnkų su kapitalistais, L kaįp0 t<^vbės n/t vė-i 2. .Turime prieiti prie tų mū( tokia federacija, 
bąS ImkraSu i’r apit“ Strpikl’S’ <’’mg 'ją. Aš tikiu užsitarnavęs to AuM,rik“s dra^ *8^ Pnt^’ sfail
bą. jis rems laikraščių ir dav0 ie bŪ8įjnajj žemišką m„nau kflfi n.,no .1 atėjusių iš salių, kurios turėtų,lėtų vadovautu 
knygų bizrų, steigs ir tvarkys ro^ _ pakrail,ų spauda1 dž-ai tarė>i ‘|mipau Rvarboe i ^**1 federaei- be abejonės, niekuomet 

jei aš pasiaiškinsiu apie ' . k. t. klikų, čeki], uk- tokios federacijos <
kų dvasios ir doros reikalais, Nors maB0 pavardė nn„,tioj serbų, be- Tokia kombinacija gali
žadindami ar tai tautinį, ar ant prancūzo, te- .au aš esiui!1™'-' /r gi alkų. Turime jiems (pageidaujama J* teutm 
tai tikybinį susipratimą. |ne pranCiU!,s b(.t vokietys ’sal-<kinh reikalingumą dide- kumms pan.-inmmo ji 

Bet kįla klausimas, kokį gi‘.Neesu net nei Alzas Lotarin- ,ės ,pif>tų. s)av,J f<‘<leracijos, (mas su Rusija priešakyje, si 
; laikraštį mes galėtume pripa-.gijos tautietis, bet prancūzų|kul' sutelK"-1 ramybę piet-Įprantamas daiktas, yra labt 
žinti tikrai darbininkų laik WpT,(,(ll kl)n,ės Aš gimiau)^! Europoj ir kad jie imtų- pavojingas. Tad jiems labi 
raščių! Mums rodos tik tokį, h;eriyne) taigi esu prflsastnr idėjm darbur.bes? Ibfitn paranku slavus nersky- 
kurs rūpinsis lygiai uoliai iri vieMas tų prūsų, kurių! 3. Tuo paėb keliu tūj™- 
darbininkų dvasios ur jų kas-l 1(,nkai taip nekenčia. J^, rime prieiti pačioje Europo-'™"""• „ 2,

( leį | dieninės duoim, reikalam. kaip ]enkai> esaU Rynio Rata- f j(. prie kurie sudarv-
(Taip žiūrint, reikėtų pnpa- Ūkai, aš kaip prancūzų bu- ,'į sla^ federaciją, ypatingai;?“ 1B suvokleti*Jusw 
1 zinti, jog mes tiarai darbiniu-1 genotų kilmės — protestonas. ‘ yį-ie tų. kurie nėra” ’simaiše’“'' ’

dėl išplatinimo už dvką—ypač “T~*. T? į a. U.y.iujslojp ferpję į. t bulgarų, ra-]
viešose vietose. Galima pasi-. ^nhftal kl/sta> (teisybę. - teisybę Lenkijai i1 munų ir graikų. • 
tikėti, kad leidėjai neats.sa- <ada tal ma , visai pietų slavų rasei. i ------- ----------------
kys nuo to. nes tai bus kartu tP1'W ir Pa"’!rste " Prasidėjus dabartinei di-■ 4- AS net na11- tuviams, svarbu yra pal,
ir' gera reklama jų leidimam® >’*• , ,lr "V- 'K lwi!lirsta: '^'džiai Europos karei aš maniau ĮP"«ti (aPPro^^ Pr*c visus tuos samanvmus su 

- ’^avo Maldingais pamauisjr fjenkija,; Austro-Vengrijos vridSos per )(,n tautiniais ir politiškais še-
taktu jie tą cvr.sią nususina. ■ pabaigus karei, liks nepri-/imbasadorių "U ashingtone, Klausimas, kaip mes 
lualina ir atima dorą. Kata- gulminga Gal bfltį kad ta-jnM branduolis pietų slavų fo-j turime Žiūrėti į viršiau išdė- 
likai gi, gelbėdami tikybą ir m(j atsitikime man0 noras pa ideracijosTiūtų dabartinė An-' tytą sumannnąf 

į dorą — bene pamiršo apie hg- t ki : tL stro - Vengrija. Pietų slavui
gunde tokią mintp (federacija hQtu Austro-Ven- Į Sumanymas, musų nurnno-

Svarbiausias dalykas, kodėl grija be vokiečių ir italų pro-(ne- Abuoja iš pačių pamatų 
. .: t , t- in_į^ įįjjf.įjyj, Lwįį.|ix md" daug nenuosek’ur

ja, Prūsų Lenkija. Rusijos Kalbama apie pietų slavų 
1’krMna, Jaetnva, Ressarahi- tuotarpu niekas ligšiol, 

Į įa ir Balkanų valstijomis. Aš dofi- aP‘«
manau butų geras Austro - į Artumą tarp Pietų SI 
IVengrijos jei ji *!S^S Rytų
pasakytų į davus, kurie rnr tra» i bū-imąją federacijų 
dasi ios ribose, j’lenkus, uk- Vengrija. Rum
rainu-čius. lietuvius, ir Bal- ia- Lietuva, Graikija ir

“Eikite nrie *a ^deraeijn turėtol 
te sndarvti di- vadmties Slav 
\ federaciją iš 
ir laisvų val.; tautos turėsmnčms t

rūpinsis inteikti spaudinius ir 
už dyką visur ten, kur arba 
negali užsimokėti, k. a. {vai
rios labdarybės įstaigos, Ii-j 
gonbučiai, ligonys, bedarbiai ; 
ir tt — arba kur išpradžios 
kitaip negalima inpiršti, kaip 
tik už dyką, k. a. viešos akai-j 
tykios, kliubai, kai kurie biz
niai ir tt.

Visi laikraščių ir knygų lei-, 
dėjai galės aukoti Biurui tam : 
tikrą skaičių savo spaudinių j

mą, tikėjimą, dorą, blaivybę. 
Toms draugijoms būtinai rei
kia nurodyti dar ir tą svar
bų uždavinį — platinimo ka
talikiškos spaudos, kaip tai 
daroma, pavyz.iižiui. Anglijo
je.

Pagal konstitucijos projek
to (kurs, žinomu, galės būti 
mainomas ir taisomas) Kata
likų Spaudos Draugijos na
riais galės būti atskiri žmo
nės, laikraščių redakcijos, 
spaustuvės, knygynai, spau
dos bendrovės ir visokios ki
tos katalikiškos draugijos, ku
rios tik panorės šiuo tuo pri
sidėti prie katalikų spaudos 
parėmimo ir išplatinimo.

Atskiri žmonės bus trejo
pos rūšies nariai: 1) amžinie
ji, įmokantieji ant karto 100 
dol, 2) tikrieji nariai, (dali
ninkai), įmokantieji ant kar
to -25.00 (šie, panorėję, ga
lės iš draugijos išstoti ir iš 

i draugijos pinigus atsiimti) ir 
Peversk žmogų išdykę-!3) metinieji nariai, mokantie- - -  L . ų 

dolerį kiekvienas metinis na- 
(rys gaus knygų pagal par- 

Ar to-; duodamos kainos už $2.(X) ir 
kie žmonės įstengs statyti gj'-! tokiuo^hūdu per keletą ar ke- 
venimą ant naujų geresnių iioĮį]^ metų galės susitaisyti 
pamatų! čia, žinoma, n^ąl- sau pusėtiną knygynėlį. (Kny- 
Lame apie visus musų socija- gaus vietoje nuošimčio ir

Be to spaudos biuras rinks 
numerius jau perskaitytų laik 
raiščių ar knygų ir jnos pla
tins tarp beturčių, negalinčių 
užsimokėti. Ilgainiui prie I 
Spaudos Draugijos galės at
sirasti ir dar naujų sekcijų,'

raganaus, zitra 
tesusitvarko sau patys, km 
jie nori ir išmano. Mums,

laikinę darbininko buitį. »
IT uur naujų , Dahartinės-esamosios orga- r ' ‘ ‘ ‘ ” *‘

pavyzdžiui galės išdygti fe. Inizacijos neapima kaip rei- i aš Ūktu, kad Lėnąją tun bu-
m • • j kiant visų darbininko reikalų. tinal Pautl nepngunnybę, yra

proferi jonuliais Ūk- Didell tlarb* ^iviani- j tai, kad aš tvirtai tikiu Į tei 
i jimai, pašalpnės draugijos. | **ng 

ridami savo narių 
Bet tos- organizacijos 
pina viso darbininkų lu 
reikalais, jo santykiais su ka
pitalu ir socijalio klausimo iš
rišimu. Socijaiistų sąjunga už 
25 centus duoda tik tam tikrą 
dožą dvasiai nuodų, darbinin
ko gi padėjimo nei kiek nepa
gerina. Katalikų ar tautinin-

amžinieji ir nariai dalininkai,

kų idėjinės organizacijos rū- i

5. Labiau už viską mes tu-

etuva
1U va]

pinasi vien tik dvasios reika
lais.
i Tat tikroji darbininkų spau
da-ir tikrosios darbininkų or-

Estus. Imame tik vidutiniš-

nūsų ir padėkit

itybės principo, t. 
kad kiekvienos 

turėr ingyti 
iihnybę. Ir toji vil-

pamatų. į Be Lenkijos, Čekijos, Uk- ne,

j Kiekri“- 
talik

-

šel
Draugijos

■

ką tipą mūsų socijalistelio, įįnolna> nelygiai). Metinie 
kurį žmonių išmintis cieiliku j, narįaį neturės draugijoje 
praminė, o Pužas Raulu pa- sprendžiamojo balso, o tik pa
krikštijo. Ką pozityvaus, ką tariamąjj. T^iau jaū 10 1KC. 
naudinga duoda visuomenei tįnių narių ga!ės tverti 
toksai tipas! Taigi, sakytu- feOpą, kaipo skyrių L.

perankst^as yra dziaūg-: K. Spaudos Draugijos ir 
smas mūsų socijaiistų. Vi- tur-fi draagijOje i sprendžia- 
suomenė negalės ilgai rainiai ^jį bals^ kuriuo galės nau-suomenė negalės ilgai rainiai , - •_ ___
z.ūrėti į bujojimą tvirkinau- visuotinuose Draugijos 
eios spaudos. Tauta, kuri ne- susirinkimuose tos kuopos de- 
pamatytų ir nepajustų to pa legata(l draugijos
•t'***” b- lof"
prašalinti — gamtų įsaiiKsui 
statyties kryžių ant savo ka
po. Mes tikime į mūsų tau
tos gyvybę ir jos ateitį ir dėl
to mes tikime taip pat, jog 
priešais išdykėlių spaudą tu
rės netrukus susitverti stipri 
lietuvių katalikų spauda, kuri 
galės atversti pragaištingą in- 
tekmę cicilikizmo.

Busimoji ortĮanizacija.
Šie nauji 1915 metai turė

tą mums atnešti gerą pradžią 
tų svarbių ir naudingi] dar-

talikų žurnalistų ir zecerių 
sąjunga i 
slais ir k.

Visam tam milžiniškam dar-;*PluI 
bui reikės daugybės veiklių 
pasišventusių žmonių. Veiki
mas bus reikalingas ir eentre 
ir, gal dar labiau, vietose.

Bet nemažiau reikalingas 
bus ir antras dalykas, apie 
kurį jau išpradžių esame pa
minėję. Tai pinigas. Be pi
nigo nieko negalima bus nu
veikti, ypač iš pradžių. O kai 
bus pinigų, kai bus galima ap
mokėti bent įmanomai gerus 
darbininkus, tuomet ir dar
bininkų daugiau atsiras. Pi-<m ir ūktosios oęirtHinnKų or- 
nigų reikės nemaža jau ir ganizacijos. apimančios visus j 
veikimo pradžioje.

Vienas iš svarbiausių dar- ateities. Šiandieną jau paais 
bų — tai bus knygų leidimas, kėjo, jog socijaiistų monopo 
Reikės susekti, kokios rųšies lis — rūpintiea darbo reika- 
nuodų buvo per tas kėlės- lais — prie nieko gero nepri

>pr 
tis siand 
plėtojusi, kad aš tikiu, jog 
Europos že.mlapis, kaipo šios 
karės pasekmė bus perdirbtas 
ant pamato tautybės principo.' dėlę pietų si

Jei tautybės principas Eu-' nepngulming 
ropoję bus visuotinai priim-1 stijų”. Aš . ...
tas turės būti įsteigtos sekam-:Vengrija taip užkviestų, Zau-:ma^’ iau<das* turi P 
žios laisvos valstijos: Lenki- guma pietų slavoniškųjų tau- ^aOtdl taut&Sj nes jnsj 
ja, Čekija, Ukraina, Didžioji, tą ir dangumi Balkanų va]., bendrai su slavais 
Serbija, Lietuva, Didžioji Ru- stijų greitai paimtų jos ištie- ^an “P'1
munija, Suomija. Airija ir tt ‘stą ranką. T.-kiame pcrdir-i *ja visari ““ ; !iaS flT

;■! reikalus. — Ui dalvtos .Fa P*ety slavų tautybės. Jie-tų slavų fedtrneįją, vokiško- “ X v.,' 
ILcoifUa «n n»niš. F“ artimi vieni kitiems ir Į mos provincijos, žinoma, eitų!?' *• .

šneka giminingomis kalbomis, prie Vokietijos, ir itališkosios?' I!>' viams prie tokios
prigulėti

ta kaina visų katalikiškų laik- jghjįj- tebeskleidžiama) tarp ’ 
raščių. Spaudos Draugijos lietuvių. Z.
nariu galės Imti taip-pat kiek- mjoJajng reikės parūpinti tam 
viena katalikiška draugija, »r 
tai idėjinė (švietimo, meno, 
blaivybės, labdarybės), ar tai 
ekonomiška (pašalpinės dr.).
Sąlyga bus tik ta, kad ta 
draugija turės per metus pa
imti ar į savo centrą, ar na
riams katalikiškų raštų (vis 
vien — laikraščių ar knygų) 
nemažiau, kaip už $20.00. 
Kiekviena tokia dr-ja turės ka

Ir tiems lliamo trukšmo, iš visų arita 
(’ijų, prižadų — mes tik turi 
rae keletą tūkstančių nenuora
mų paklydėlių, netekusių tau-’~ 
tinių ir tikybinių jausmų ir T 
nuslydusių nuo dor

Tuo tarpu darbininkų r«i-is 
kalai ir liglaikimai yra bėga-1 Guigai ij 
lo svarbūs, nes tik sveikam 
ir sočiame kūne gali būti svei

Kroaeijąj ir bmganjos, xn- uuKoiua geueraie taikos kon-i
(džioji Serbija būtų iš visų ser- Į ferencija, kad toji taikos kon-'sa'° • s 
bą valstijėlių federacija cij iitn laikoma kurios

'didelius pietį) slavų federaei-'ui w,e skaudžių pamokų.
žvilgsniu 1 

edaug tegali d 
junutės uramonėr i

s: Ven- i sios

bų, koriuos mums reikės at (talikų Spaudos Dr-gijoje vie- 
likti savo spaudos reikalais, ną sprendžiauųjį balsą ir ga- 
siais metais (ir tai netrukus) , Ičs siųsti savo delegatą į ri
me® turėsime užmegsti di- Į suotinuosiup Draugijos susi- 

svnrbią orvanizaciją.1 rinkimus.
T>i bus “Lietuvių R. Katali
kų Spaudos Draugija”. Tai
organizacijai bus reikalinga 
ypač dviejų dalykų: 1) gyvų 
ir veiklių žmonių ir 2) kapi-

lūs nariai — tai pirmo- 
organizarijos pasiso- 

Darbo dirva begalo

(ikrų tinkamų vaistų. Rei
kės ginti ypač užpultąsias tie
sas, reikės leisti daugelį ne tik 
tikybinių knygų, bet ir įvai
rių reikalingiausių mokslų po- 
puliarizacijos, kad davus žmo
nėms tyros šviesos ir kad ne
palikus tos svarbios dirvos
monopoliui vienų bedievybės (fe dvasiu it tik | 
apaštalų. Metinių narių drau-'nm duonos kąsni 
gija iŠ pradžių daug n 
turėti; tuo-tarpu knyj 
sti reikės nemaža ir r 
mažą skaičių egzemplic 

jis pat pradžių. Taigi č 
’lrpfl voTvi**’’

Kadangi spaudos dirva yra j to turės daug išlaidų Ir spau- 
begalo plati, tad ir Katalikų Į do: biuras ir kitos sekcijos. 
Spaudos Draugijos veikimas į Taigi kuo daugiau draugija 
reikės tinkamai padalyti ir (pritrauks kapitalo, 
paskirstyti. Dvi sekcijos yralgjąs “ ’
aiškios pačios savaimi: tai l)!no i 
laikraščių sekcija ir 2) knygųjpric 
sekcija. Visų katalikiškų laik- jtien 
raščių redakcijos turėtų suda-|nė

Kiri vienūiū Bugvuau- 
ir norinčiam veikti bus 

ai daug vietos jo sumanu-

versti iš 
ar strai

tusi nustatymu bendrų nuo
monių ir bendro takto svar

us! uose klausimuose, išven- 
yginimu galinčių iš- 

nesiK-inilįtimų:
aščių kalbos,

Amer

lengva, b<

Dievui

iją. Di 
dėtų iš 
ytų Bukove* 
sarabijo; ir ropoj šiuos d

i.V-

■ į,..įr..V'

__

4

4



Viduje krūtines randasi pora pabuvau į savu gmitinį kai-

u gnžtan

uzo

is mus PASAULIU.
PBIDBEYSTfi.

no arba pasiųstas iš plaučių į smegenis, raume-

». į gina, gy 8te w-i;iii
#.lt

netikėta

mokslo 
išmint ingi-

mą, Kalvarijos paviete, Su
valkų gubernijoj.

Tėvukus nors ir žymiai nu- 
senėjusius, bet radau sveikus. 
Prisirinko pilna grįčia kaimy-

ot sakyti.
Po trijų dienų paskelbė mn 

prasidėjo karė

Lietuvos vnrda keltų ir tautos garbę didintų.
(Toliau boa.)

čiuose. Oras gali įsigauti ir per burnų gomu
riu ir balso dėžėn, bet šis būdas kvėpavimo nė- > 
ra sveikas ir geras. Visados reikia kvėpuo
ti per nosis, o ne per burnų, nes per nosis,30 metų kaip iškeliavo j Arne- 

ignkhla ciizlrAlrci a ir tiVo Ilnv

ienas, vynuustu^, f rankų puunęs 
eilį, j krūtį kryžioko jau stato: 
ytlom’s ,ij laiko jį Rrdi įrėmęs —

Eddip*' kandis 
Ksehilių Tik na 

ojni, iianyiiami

į kaip uukžūįauą kalbyta. turį Ųuosą Prie vartoj 
i gal būti dvejopos lakštinės — išlaukinė*. ir 
j vidujinės. Nėra kallsM. kaa prideryatė verstų mus 
į j* lauko kk ws (taryti, jinai neturi pasigaminus 
i tokiu įrankių, Jinai verčia mus raginimu, skatini

na., priderystės bn
i. Bct tegąl t i fctni
moter* viduriuosi savo 'ai-

daktarai rezarėjiikaa opera

atsakys, p:
hi vytomis i: naujos reiknlarimtiK. uauj

u v.vedživjiniai yra ti -ioginin a!
KELIONĖS !

tiesa, l’ergyvenęs Amerikoje 
rlLrl&ini Mnešlsrait

į pradeda jis, 
daskaitę

sutvėrei
irdj pasauliui atvėrei.
į vaitą, kurs bastos po svietą,

GRAŽINA.

žinę nuraminti, ir tokiuo būdu nuo priderysiės išsi- to krašto Lietuvos ir senų sa- 
(sukti postringauja sakydami: "mitaų tėvai netu vo tėvelių. Atsisveikinęs su 

antiško* m vkyldoK nu . jo* netur, j< n ne h/ivaisiais, išvažiavau į Mew 
, Y orkų, iš ten la-tą dienų lie
pos šių metų laivu “Itnpera 
tor” išplaukiau į Hamburgą. 
Laivas - tuteteuta plaukė grei
tumu 23 jūrmyles į valandų, 
Keliauju 2-ra klesa .viskas ge

trai intaisyt', kasdieną kon- 
vienu šertai. Smagu plaukti. " dis

ii,' net prieš savo valią turi 
ttyrram*. jų klausyti. {statymai 
visu pirmu dulktą (ohiektą). i, 

nri« yra štatam**prieš mflsu aki* kaipo daryti-'
arba vytina t. iš kitos-gi puses reiškia mū-j, 

en'-Uta Tr veiluma — darbą. Paprasta priderystės prasmė. ,
®jt»i dorinė prievarin kuri lyti žmonių valią. Reiks- , 

I laa būtinai ką nors daryti. arba būtinai ko nors , 
|#aucoties, tai pridery-tė. Žmogus ne gyvulys, jisai,] 
I I-.!,. . „I-:.*...,,.. Vi.TtkAl .. ■ lli.Ao.. ..'.Iii. Pn.L.FtM

lai veikia’ 
ycrvčlai pagelbą suteikia!

Antra, ar ji saunoriai pradeda tų karę,
Juk vokiečiai su patim bu’o sandarą

[darę!.
Sunku atsakyti, nes poemos autorius pa-i . . -... •, . . , ./.Z;. d , .. . . • I tokiu trankių. Jinai vrieia mus raginimu skatinilieka tą viskį išrišti pačiam skaitytojui, ne- , .• , ., .. .' J . .... r.’i lenkinta mflstJ valios prie geroįstengdamas, kaip reikia tikri) amų suteikti.
malonėjo,'mat, tylėt geriau, nė meluot”, j Jinai primena mum* mūsų gy venimo tikslą, jo

Kodėl

priglauski našlaitį 
ieki jaru kraitį’

A. Tamuli
laštyje nėbuvc aišk

irdejo, kaip prašė išlėto,
tas, kokią ten slaptą užlaikydnms, 

Apie viską, ką tik žino tylėti).
Ritu vilas žemyn net nuleido; 

šiurpuliai kūną jo drugiu pakratė: 
Balsą kad vado išgirdo, ant veido 
K ad pažiūrėjo, Rnnvitas pamatė — 
Veidas nebuvo Lietavaro veidu.

ytm užgaudė. J namus rengiasi. Juo- 
įotia paėmė sužeisti’, lietuvių - karžygių va- 
nt savo žirgo. Visi karžygiai grįžo, liud

ijate pąsimirti. Pilies gyven 
ramiai lankia jų sugrįžtant. Bet prisi- 

prie pilies, perjojo griovį, tiltą užtraukei
argus aplinkui vįTfflS, kad niekas' 

pilin. Ir kuomet pasinitiiiiuosius ta- ‘ 
pilieeiai sutiko, akių griaudingit nuo! 
n<> neaslaikė:
norint tinsta, įiers ašaras lieja. 

Jautriosios širdį® gaivina noodijų.
* ‘ Nieks nieko nežino 
griovį Iv© rtn 

krūmu* ir sSml

. — ^ijskun»G, taigi p**ts vtcHgisus * žemės auiži#. iyĮfesi*-.-* gėrybės. Del doros įstatymu
Naupilyje teirauties. nlau’ viską dasizinoti. ir, iveBtumo mes privalome net. jeigu reikalas yra, 
užlsigti... Bet nieks nieko nežinojo, apart Rim-. ;r gyvasties įsižadėti. I*rideryatė nežino psliuosavi- 
Vito. Jis gi nieko nenorėjo isdnoti. nes pri- mų, ji yra abelua visuotins, visus žmonės varžanti 
verstas buvo po prisiega tylėti ir niekam ne- visų amžių ir.visu Salių. Kas teisybė, tai mūsų pri- 
gaiėjo išduoti paslapties, ’i ečiau. vienas žino-; gimimas yra pridery.šėių pamatas. Klausydami mū 
gus. apart Eimvito. radosi, kurs visk* žinojo. —s—--- — 1 : - j—v— —
Juo gi buvo kunigaikštienės Gražinos garinus 
Jis tai ‘‘menkiau prižadus laikydamas, jtasa- 
kojo", o aš rašiau sekančiai; Gražina, dasi- 
žinojns apie kryžnoeių pasiuntinių pribuvimą, 
tuojau nubėgo pas Lietavarą, bet nieko nepel
nė. Tuomet paliepė man, kad aš pasakyčiau,

bu prigimimr mes laikon? kai-kuriuos darbus ge
rais. kitus gi blogais, nežiūrint, paliepimų įsaky
mų iš kitur paeinančių ir įvairių proto privadžioji- 
m u. Bet visgi pastačius griežty klausimi) ar mūjįi 
prigimimas patsai savimi gali doros tiesas gaminti, 
mes priversti esame atsakytį, kad ne. Žmogaus pri
gimimas visai nieko nesako, kas darytina o kas ne,

idant vokiečiai palauktų už pilies vartų. ęaj rj* mfi»ų prato privalumai. Mūsų protą* vien
AA gi gerai nesupratęs, paskubau ir jiems ta- tik nurodo kss pr«. o kas bloga, bet neturi savyjev? v_’  —I- t  ----- *» į * * ” rasv p.’ • « ■ ” • - v < »•«*•** • J V,
nau: “jus laukan išvarė! “Ir iš to visko visa būtino privertime galybės. Gali būti patarėjas, bet 
nelaimė kilo. \ okieciai įsiuto ir atsigręžė SUinp despotą*, turinti* savo rankose prideryščių gau- 
visa gale j pilį. Tuomet Gražinai isdešriau • aybę Priderystė*. nors ir remiasi žmogaus prigi- 
viską. kas atsitiko. Ji antru sykiu bėgy prie| m imu. jo protu ir pagaliaus eikštinio pasaulio 
Lietavaro, bet jis drūčiai miegojo. Neišdrįs-; tvarka, visgi turi ne šio* žemė* pradžią. Priderya-

Tiktai kirtikai pa- 
, kapoja šakas,!., , ai neša į pilį. Ant šventyk-l^1^ Snansm.ą. 

naikų laužų stato.
io yr aržuolas žalias, 
kluotas, ant žirgo, išbalęs 
t

reiks jus nei luū^ų vaikams"
Arba kiti taip sąprotauja : "ve. sako. Shenan- 

doiii; Mahanoy'jus. lietuvių metropoliai neturi lie- 
tuviškns m.ikykl'’*. nereikia nei mum*" Tokie™’ 
nušnekėjimams yra tik vienas atsakymas. .Jeigu kas 
nors savo prideryačių nepildo nusideda. Visų net 
Žmonių nepaisymas prideryšėių nepateisina manos ii 
mano prasižengimų.

Užbaigsiu šį straipsnį apie prlderync*
pastėbejbnu. Lietuvūu, ikttinliai nelabai mokėdavo nų kelionės jūrėmis pasiekėme 
prisitaikinti prie naujų gyvenimo aplinkybių ir pa Hamburgą. Važiuojant trau- 
gamintų gyvenimu prideryščių. Mano geismas būtu. ^įniu per Vokietiją, visur nia- 
kad visi lietuviai d angimi’ pažintų šio amžiau.* pri- ^,sj gcra tvarka, dirvos tin 
derystes. pažine, jas noriai jnldytų^ir tokiuo būdu apdįrbtofų javai gražūs,

miestai ir kaimai gerai su- 
.tvai’kyti. Keliai ir plentai abi
šaliai męilžiais apsodinti —
daro puikių išvaizdų. Laukai 
netinkami javus auginti taipo
gi medžiais išsodinti, žodžiu 

I Vokietija tai kultūringa šalis. 
jTėmyjant tų viską ir nejutau 
(kaip atsidariau Eitkūnuose.
Štai jau ir Virbalis — Rusi- 
, i siena. Čia viršininkai 

jam nežinant, kaip jis kvepoja. Kaip^gali ,lia .atėmė nuo visų pasažierių pa- 
| sportus, peržiūrėjo valizas ir 
i visus paleido eiti, kur tinka 
ina. Važiavau traukiniu iki

\ Vilkaviškio iš ten ■vežimu plen-

dama jo bftdinti. persiėmė kitokiu mintim: t ė* paeina nuoIKėro proto, tvarkančio pasaulį, duo
ima kardą, ką šalt* prie lovos kabvjv, rianeio nuo amžių įstatymus ne tik Ramios, liet ir 
Deda šarvus ant savęs, velkas ploščium ! doros. Jisai aktrikė imopui dideliansią dovani) — 

įjojo, i huosą valią. Jisai taip surėdė pasaulį ir žmogų ja
-Ir, paliepus man tylėt, lėtai prasitraukia;(nir. kad protingi sutvėrimai, norėdami apturėti 
Eina laukan, kur ttirgas pabalnotas laukia, jg,ų kitame gyveniuie. privalo <dgti<-s. kaip jum* ‘ 
Bet. kad. besėdant, kairiu šonu atsisuko. Dievas įsakė, duodamas Įirotingus įstatymu*. Dėlto-i

pamačiau, kad ji kardo neturi; bėgas ieškoti, gi į, priderystės nėra laikinės, vietinė*, bet amžinos, y™ *- J? ,ssPa”s,_a*- 
t o kareiviai tuo tarpu Gražinos vedami išjojo, visu* žmonos lytinčios. Čion ir skiriasi keliai tų.
Neužilgo pamačiau dūmus klonyj’, išgirdau kurie galybė savo prato, suranda gamtoj Dievą ir j

— kova buvo pradėta, jojo jstatycina. nuo tų. kurie laiko savo protą ūka- 
į Tuo tarpu Lieta va ras pabudintas iš miego,' uouim aptrauktų, bloga valia pagadinta, ir neįsten 
; ploti ir šaukt’ pradėjo AŠ Į slink a n į tamsu jo į gienėine Di"»e st>T«*ii. K’ap pn<tery«tės klausimo 

. .
radęs jų. pradėji 

epia.

Sveikatos Skyrius
Dr. J. L. Graičūnas

LEKCIJĄ IX,
Kvėpavimo organai.

Kada esi su draugu krūvoje, tai patėmyk, (jos

noti. kad jis kvėpuoja! Tai mes galime ma-I 
tyti, nes jo krūtinės priešakis tai pasikelia, tai * 
nusileidžia. Kada oras yra intraukiamas. tai I 
kriitinė pasikelia, kada oras yra iškvėpuoja- ( 
mas tai krūtinė nusileidžia. | ..

Atsistok ir giliai atsikvėpk. Netik jausi. tu an’ Marijampolės, 
kad kriitinė išsitempia, pasikelia ir nupuola. Kaipgi ramu pasidarė, jog 
nusileidžia, bet ir krūtinės šonai išsitempia ir jau e«n prigimtoje šalyje, ir 
net pilvo priešakis prisipildo, kada intranki, nors ’Tn truputį išrodo praš- 
orą. Kada iškvėpuoji orą. tai krūtinė ir šo- čiau .negu Vokietijoj, bet vis

liam mažesnis. Lp gax>» gražu, na ir ant gale
lįįK* PU učiai. ’

plaučių. Jie turi daugybę mažų trūbebų. ku- 
■ rių galūnės pasibaigia kempės pavydalo mai
šeliais. Kada krūtinė išsitempia, oras įsigau
na per tas trobeles ir prisipildo tie plaučių 

.maišeliai; kada krūtinė nusileidžia, tada oras

eian. kaip ginklų ieškojo, bet ne-; pasekmingo išrišime priguli sveikas doras mokslas, . 
jo vėlei šaukti. Niekas ne- ; kaip lyginai priderysti-, šaltinių suradimas ant že- 7* 

tnės doros ūpui ir jo už-

i to griamlaus reginio... Neilgai i šaukti mok'' 
pasigirsta ir i . Gr*žina T

, Lietavaro krutinės pitsvyrus. Ir kuomet ka- ■
i reiviai turėjo ją laidoti, aš užsislėpiau, idant 
dasižinojus, kas toliau bus.

Taip tai tisai garinus paslaptai pasakojo, 
oiiiĮt j man. bet kuomet Rimvitas pasimirė, tuomet į 
, i garmąs nieko jau nehesibijojo ir iš jo lūpų toji!

_ , „w,,_ b» i žinia pasplito po visą apylinkę.. Nūnai nėrai
Rūbas vaitavo, b“t nematyt veido — į to Žmogaus Naųpilics apygardoje, kurs neši
AirtUktį platu ant jojo užleido ,notų dainos apie Gražiną Visi žino, o rner-

<lidįiai liūsta, kad praradę gaitės ir bernaičiai, atkartodami tą viską, vlai
likos” viešpatį ir stebisi, kodėl nuoja. ir “kovos vietą vadina Jauku lietu-j

« Sofokl

VlfebicĮBil

link
štai

per tiltų, iš lėto 
apsišarvojęs, 

ant rankų prie b 
ūdok.ifc, jo guli pas kojai 
uaucia jį skraiste raudoti

jenovėje didvyriu kūnus lai- 
(atmaus, žirgo — „ titnvlėtu kn

Dasilriėk pirštais iš priešakio kaklo ir pa- ir slaiP Jau t pažįstamų. 
. braukyk jais aukštyn ir žemyn. Didžiausis Mat jie visi žingeidavo išgir- 
šmotas, priešakyje yra tai balsą išduodanti dė- sti ką nors nuo manės apie sa- 
žė. ir žeiniaus slenka kvėpavimo gerklės žie- vuosius iškeliavusius į Ame- 
dui (lankeliai). riką. Kaip apipylė įvairiais

Kvėpavimo gvildė sieuka žemyn ir. pas, klausptaį*, tai ir nežinojau
atsakyti,

vienas klausė, kaip ten mano
. dalina į dvi žaki po vieną abiem plau- kuriam pirm taus 
čiam. Tolcsniai tos šakos dalinasi į šakeles, , ■ ’ J ...
pavidale medžio šakelių kuriomis oras plau-

Kvėps lino gerklė stovi priešakyje ir ri
jimo g rklė n i' ik.'iyjė. Na. tnkiuo būdu. k: <lr 
mes maistą rijame, tai maistas visada kvėpa- 
vimo gerklėn įpultų, bet tas niekad neatsitinka, v> rus

. kaip brolis, s««uo 
. trečias vėl kaip mano tėvas. 
a Moterys gi klausė apie savo 

------g įr tt., na ir kiekvienas 
dėlto, kad kvėpavimo gerklė turi tam tikras norėjo išgirsti gerų žinių, bet 
dureles ir kada maistas slenka, tai jos užsi- kaip visiems tetikus, kadnevi- 
daro ir kąsnelis nuslenka į rijimo gerklę, si tie dorai gyvena, apie kti- 

. Tečiau riuos prisiėjo pasakotu Pa
norėtai pastaiko, kad maisto trupinėlis įpuo- šakojau kiek galėdamas, pa 
la išnetyčių kvėpavimo gerklėn ir tas iššaukia teisindamas kat-kurių pasiel- 
didį kosulį, kuris rodosi kad net dusina. Ir gimus kad Ueuž«e<iinti klau- 
jei plauėiamr nepasiseka iškosėti įpuolusio Bau-, iabiausiai pri.
marrio šmotelio, tat žmogus uždusta. verstas buvau teisinti girtuo-

nokiuo budu oras įsigauna j plaučius. __ ■______.,__
_________ _ _ Oras įsigauna kūnan per nosis, tada jis nuslen- 

i^MjantiuHirražė* iš milsupri- •-« gomuriu, praeina balso dėžę, įsigauna kvė-j
deryščių išpildymo. Pmiliksim nevaisingais, jeigu j į pavimo gerklėn ir Įsiilsima j oro trūbeies piau-į 

tWOČO?«a«. tįspūilžius aptojėtnafl* lauko mes nereasuosim, ne-j 
tsišauksitn, pasilikSBB kurti, be veiklumo. Ne tas Į 
'entss, kars nieko jįgdaro. neveikia, nekenčia, bet j 

į tani, kursai uieku|tet nepraeina šalę vargstan- 
tčiaa .smomjos. >1 barniu kur ir kaip galėdama*, kvėpuojant oras genaus snšįla. sudrėksta ir'riką. Dar išpiadžius atrašy- 

nuo dulkiu nirrn neg įsigauna i nlau-'dnvo biška iy ninigi) atsius
i Neužtenka. rirnirt-todžnt. tinoti pnderystes,-.rim*.”-* s .
j bet kai labiausia datos gyvenime, reikia, progai at- . _ ‘ _
įsitikiu, prideryites pildyti ? visas kūno dalis. Kadangi kiekviena kūno da

lelė reikalauja ovygeno kas valandėlę .tai žino- 
j Par. Doro* jttafĮpia* skamba: mylėk artymą nia, yra reikalinga, kad jis būtų priduodamas 
■ savo. Tasai įstatym^yisai nieko nekalba apie mei 
į lės laipsnius. Tie 1 
i palikta žmogaus Iii 

.ana* J nori. Žmogui duot 
ilrivn. ' ne*l»p<p»l i Yri r Uf*pypn

Ii 
ėjų 
■P»-1 
vai’į 

s liko, kaip šv. Kaštas sako, ir nudundėjo heple- i 
lami j pakalnę su beriks n ė i a i* ratukai’

Noriut kad piiilerys:' ■■ jauMMiiįfll
ir kad jinai nebūtų ištrinta raidė, žmonės privalo • Praslinkus kąsneliui ji vėl atsidaro, 
atsiminti savo gyvenimo paskyrimą. Privalo stip
rinti savyje gyvumų, veiklumą, o kas aršiausia pri-j 
valo nustatyti visam gyvenimui motyvų tvarką.1 
Kaip tepliorius, r urs ir geriausiai žinotų, teplio- 
rystėa tiesas, neturtai gabumų, ir tepliorystės do
vanų nieko doro nenupieš. taip lyginai ir doros. I 
mokslo arityj, mes pasiliksim visuomet tuščiais puo-

L ... „ ...Kareiviai suvilgo 
MidtnDikūną, ir ant laužo deda;

Kokiuo būdu oras įsigauna i plaučius. ... ‘ . . . . . .ti«i™» knnnn nėr „nX M. ii, n„tU. U,US’ nCS « pOtelgimai kar
tais ėsti šlykščiausi, todėl ir 
didesnė gėda lrlw„ganti»mg 
Man bekalbant, priėjusi viena 
moteriškė klausė ar tamsta 
pažįsti mano vyrų, kuris jau

mvaikštį

O dy

vaši..

(Žiūrėk 42 “Draugo” N-ryje.)
Jeigii pavienio žmogau* protą*, valia.

jausmai negamina prid<ryžėių. tai jų negali pagini 'nebegalima peržen
bei viauomenė. Bei valdonai nei kiti galiūnai.; kęsti, bet meilė* ii

litnuūtm. kad dar visai neb 
liemenės, bei v »iettj««. ė toe

derystes supratim
ir be valdė.

noap
ežoa Širdyje ture 

auiunų Kinyje Ram 
žmogų* privalo savo

ne

Kokiuo būdu užgenąs yra ^erdu^dama, kaip negaunu.
Tiktai girdėjau nuo kitų, kad 
dar gyvas esąs girtuokliauja 
ir laužo 6-tą prisakymą. Atsa- 

gali bQti begaliniai. Tas nis ir kitas kūno dalis. Kraujas plaukia į plau- . u nePazi®^u> vxtų pana- 
. .. . .i.. «> . .. i _. . . . - - _ . Šių tamstos vyrui, galima ras-valiai tiek mylėti, kiek jis - čius. tam tikrais kraujo indėliais, įsigeria oxy-.

rma, minimum. tos normos geną iš tųjų plaučių maišelių ir išnešioja tada šimtais. Tokių ir jiems pa- 
netagalima adymo neap- jj po visą kūną su pagelba tam tikrų kraujo našių klausimų daug reikėjo 

____  nėra galo. Arba žmonėm* indelių.
/u . suteikta gyvybė, kurią privalo branginti. Pakol Kada intrauki į save giliai kvapą, oras

!<» pri : įmonės santaikoje savana, vienas kito gyvastį bran- nueina Į kiekvieną plaučių italelę ir plaučiai bilizaci'ą ir | .................
npti taip labai, kaip gali iš- Rusijos su Vokietija ir Aust- 
sveika sveikiems plaučiams . ro . Vengrija. Šita

taip pergązdino žnlo
kali negalima ir apsa-
Vyrai rengėsi į karę, 

moterys ir vaikai liejo ašaras 
", gal ir ant visados atsisveikin

tada pasidaro išten 
aitempli. Tas yra si 
ir jtios prilaiko sveikais. Atsistok, pakelk ran- /jnjg 
kas ir intrauk į save giliai orą. Jei esi svei- 
kas. tai bus smagu taip daryti. Gilus kvėpa- 
vimas mankština plaučius, kraujas geriaus te- . 
ka ir yra gerai kūnui iš daugel kitų atžvilgių, i . .

ao deda senelius n.
to,. ketina nuodiuti.
-1 eijaa daryti, pruic-ystė gyvasties užlaikymo ant že- j

rti,' mėa palei'i/i« ga!iiiĮK-avii ba’si), įsakydama neuJ 
l’akol vii nOf< tėvynė* vaikai taikos laika, 
’-Ąt nsRrikirio ■ durim* dirba, nieks* i

’ ir įsitupin» apie priderystę tėvym i. įlieti if gduit. Kada mes daug mankštinamos, ar

t visi šoks kas gyvas tėvynės gelbėti. Kuris 
gaus išganai jį patiks neapykanta •

jų Iš privAi yždžių matyti, kad pat- į 
lavitnai* kas:

vbi-s . tai dirbdami darbą, ar tai žaisdami, tai mum: graudžiai raudojo išleis

j ta pati apie tai frarirūpina. Kūdikiai ir vai vilties kadanors„pasimatyti, 
kai mėgsta žaistS-Žaidžiančius pati gamta pri-] Lieka namie, tiktai moters, 
verčia vaikus tapti tvirtais ir suteikia gerus vaikai ir seneliai, u čia veik vi 

iria. Kuo įrai- plaišius, kūnais jie kvėpuoja ir gerą širdį su M javaj ant lauko. Nėra kam 
I1!’”!| ‘‘i ® jUft< 'nvahti. Nors ir brau

Tikos lietuvio Uank i IR vm rmnrlin • « ...* U A-a a • 18 • ra1IIau,Jn' g^lipiai užmokėtum, bet dar
j1'a b,; i ,l,r" ftlmaino ii,,<iale!<lzia hininl Į- renaliniu r 

va»Vut» | airuj lauke žaisti ir mank-hoties. Gerai vra pn- 
tikėjimą-i atidaryto Įaugi ar durų iš ryto atri „ ”

intraukti į save giliai kvapą, koki dvi F'wlr' sausa, ti
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uos pušys giedos apie pasauli, ha dar garsiau, —

nūs sykiu. .Gaila savęs, sesu-
!i iš Rusijos užsienin, reikėjo '"bj ir pirmą Pcr risą Ra‘. . „ . . i__ *• i _  _ _ i_____

:rtą dėl
bėgo į

I’. Lapinskas.

NAUJOJI DAINA.
nie

Bernaičiai irgi neretai, reikalauja patė-

-pat 
kakl: 
ržtoi

pušy* 
i dai

hažnyt
ūku u

ėmia, pr

pro Hamburgą. B 
H Olandiją. Gavęs vie
lai vo “Ryndam” iž

du xyvftH 
bet * ' 
kati

kui. Caras garai išrodė, va
žiavo pamažu ir be jokios 
sargybos. Toras jo pasirody
mas žmonėms labai patiko.

asti. .
japonų

Per

Japonų 
j kvbės.

’ - •-

gysta. Teisybė, randasi kele- 
- - j tas krautuvių, bet ką tai reiš- 
”• t km tokiame mieste. Žydams

kliūtis —
i geidimas

jos. Jie
■ kultūringas ' 
įgreičiausiai ir

Kai-kurie bernaičiai nenešioja petnešų,'kiasi jos i

reikia dažiūrti, 
nebūtų apykaklei 

Apykaklės turi

daįnuo- 
Trau-1

| jos rado čia prieglaudų, dau
geliui buvo duodami būtai ir 
maistas iomuT Graudu žiu-1

, beveik pranyk
, Trečia
mokyklų

kuriuop kf 
algų gaudavo, pastatė., net 
Imžnyč-ių. Bažnyčios, supi 
tania, yra labai mažos.

Vertelgystė Vilniuje su ma
žu išėmimu visa žydų ranko
se. Nesuprantama kode! lie-

I telis už 
icivilizki 
j Europoj' 
į nori ku< 
i tapti tokiaif-. Htci.g.ayt7
! paskutiaios savo krašte 
iv -ką Midrayti, kaip m 
kad yra pas vokiečius, p 

galiu- j-eūZus ir kitus, o į tikybą 
8« rišu 1 ,

i liet sekioti katalikus ir dauge-’bę.
Ilis jų buvo nnkankiirti. Ir tain b''" s 
katalikai ten buvo smarkiai kti p

Stock! vo savo šakelėmis ir iš kruti- 
išsiveržė toki graudi, 

lė, kad viskas nu 
o ir senųjų puši 
niavo pušelė

tamsu, niekur n 
vieno spindulėlic 

kad ir ap|iak!‘‘ '•'

atsitikimų,, parašais, 
kad tūlam ūkininkui nei vieno 
arklio nepaliko. Nors už pa
imtuosius valdžia užmokėda- 
VOą bet kur pirkti sau kitus: 
arklius, jeigu jų niekas neno
ri parduoti f Tad suvežimui 
javų, nuo laukų skolindavo 
arklius nuo tų, pas kuriuos 
dar buvo atlikę nuo karės. Ne
gaunant pasiskolinti nešioda
vo viską ant savo pečių į kluo-, 
mis, kiti vežioilavo karučiais, I 

Į dvi dieni pasigirdo anuo- į 
tų šūviai aut Vokietijos sie
nos ties Eitkūnais. Jau ištie-* 
sų prasidėjo karė. Dar dides
nis žmonių nusiminimas. ,,ouo .

Aš taip-pat sudrebėjau, vertė juos laikinais karės ii- 
kaip ir per kur reikės sugrįš-1 gonbučiais. Tokių ligonbučių 
ti namon! Manau sau: įšoko‘galima buvo matyti po keletą gug.

:::: gile!" -■ V- 'l'.š;. . ■ . ’.ivhiilll
’j- i1 '-U pai I.i p" 'mi.V’.u a • i vėLu • kare gav:
mūsų garsaus muziku Nauja- Apsistojau Lietuvos sostapi-
lio parašą “Mokykla Vargo- lyje Vilniuje pas p. K.
nininkanis’’. Už visa kibiau f'įa pasijutau kiek linkė
sią! norėjau pamatyti Saulės ' mosniu, manydamas, kad vo- 
Draugijos namus. Klausiu kariai manės čia taip lengvai 
praeivių kame jie randasi, i nepasieks. Čia būdamas tu- 
Viiuias žmogus nurodė man įėjau progos susipažinti su 
kelią aukštyn prieš kalną, kn- riie; .
riuo eidamas ištikro priėjau ;nė senoviška išvaizda: siau- išvažiavo.
prie tų namų.
gražūs ir tinkamoje vietoje.
I neiti į vidų negalėjau, nes, Gedemino kalnas gerai užlai-Įną tolyn į Lietuvą, bet nepa- tamsoje tarp nūlžin 
tuo laiku buvo jame sužeisti i komrs Pilies bokštas tebe- j vyko: rusai narsiai juos at-' kelmų.
kareiviai. Mat valdžia užėmė stovi, stropiai saugojamas rėmėgr jie su dideliais nuo- valanda, antra pratega ir
visus geresnius namus ir pa- ! no sugriuvimo. Buvau ir staliais priversti buvo trauk-j baisi likimo šmėkla užties

“Vilijos” Bendrovės dirbtu- ties atgal iki lįpAdetijos šie- juodą mirties maršką. I: 
m .į. dirba visokius ūkei padai* r.ai. Ir pradėjo eiti trauki- į pasidarys dideles kapinės, dainos

Dabar laike karės gavo niai pilni sužeistų kareivių ir kuriose sugrius galvo. jaunu- pasipilu ... o
ožiukas į rūtų daržą; argi jau kiekvienoj gatvėje. Kalbur™ "Tsr.kymą nuo Valdžios pa-;'raikai vokiečių Aareivių pa- čin, jausmingų tned >*!»£. ir se dabino Paukšteliai Čiulba - <iL neralis vikaras. Vl’okwfl 
prisieis kentėti karės nešina- apie “Saulės” Nuraus nepro-, dirbti 11,000 geležinių lovų U-j imtų nelaisvėn,. uos pušys giedos apie pasaul), ha dar garsiau, — visas pa- drąsinęs pradėjo prasyk -
gurnus iki gaiui; negalėdamas šaiį bus priminu, jog ir AtūS-igonburianM. Kiekvienu L.v. m lietuviai ir

balnai rai Tventojai Suval-1 • * ’ » deliai mirties itaaikt tai porgulėU veli m J
kų gubernijos šitame mūšyje. “no modelių,, irimui užgiedojo giesmę apie jiWUB duodavę iižtalkok;

ogalima buvo Sužinoti, nes aš p trijų aidžių ii augšiijjm- vinį geresnė.- ateitos ii jaunų veikslėiį, ai kitką, b t !;u 
ton jau1 negrįžau, iš kai-kuriųj®*’* primgtetJde jauna pūšėlė, 

■ oaaakojimn galima spręsti, knliai ir-' ver?jas‘ iS 
kad nuostoliai milžiniSti. Ant|,lwa8 paž'elgrti į užburtą pa
balo jau man ir nusibodo tas ir •’in,u sva<>0Ja aPie _____
nuolatinis žmonių dejavimas, Tp°žb *Wia išpintos senų pu- kas ūžia, 
ašaros, gilus nuliūdimai, tas <nj dainos.
įų nelaimimas taip slėgė ma-

Ypatingai mene nžė- prieš paveiksle Motinos šv., ždntės šyptelėįįįBo, mėnulio 
Trumpame laike skaistaus veido, dangaus me- 

Namai tikrai ros jr vingiuotos gatvės, mu- pasigirdo, kad Vokietijos ka- lynių ir nepajus pūtimo vėjo- 
e siena ir Gedimino kalnas. Į riuomenė veržiasi per Neinu-; švilpunėlio. — reikės pražūti 

miško -

gurnus iki gaiui; negalėdamas šaiį bus priininii, jog ir Ame- rironbučiams. 
nieko išgalvoti, pasidaviau Ii- rikos Lietuviui nemaža prifei- lėJuoja 15 rublių. Gražus tai 
kimm. dėjo savo aukomis jį pastaty-«užsakymas, man ten beviešint

Žmonės vieni kasa duobes ti. AukavusiajHninėticnis na- j pradėjo jau dirbti. Dirba die- 
žemėje pasislėpti nuo kulkų mams gali tiktai didžiuoties, įu,-j jr naktį apie 100 darbinin- 
ir pasidėti maistą. Kiti riša atlikę gerą darbą, nes aukos 'įų Veik vi’i lietuviai, 
visokius reikalingus daiktus į sunaudotos tinkamai ir geram 
pundus ir ketina toliaus trau- tikslui.
kti, visai prasišalinti nuo ka-‘ turėdamas ką ug.ua ^unrantama KOtlP1 Ile 
rėš lauko. Mat tikėta, kad vo- ..piuti K-iune leidžiuos at<-nl ' L' t ° V Lama .vidini ižksrto nuro-Kios Kaune, leicUiaus atgal tuviai mažai tesirūpina vertel-neriai iškarto pergales Rusi- nauion, grjždanis uar aplan-į 
jos kariuomenę ir užims risą kįail gavo draugą p. Juozapą!

Jurgelevičių buvusį S. I ____
K. A. Sekretorių, jis vargo-! nėra kur 
nininkauja Begotosios para- l;usipirkti valtęio.
pijoj netoli Pilviškių, Mari- ... ± , . .Vilniuje, taip kaip ir visoj 

Lietuvoj, nematyti pas žmones 
linksmumo, — visus mat sle
gia tie patys karės vargau 
Pilnas miestas ligonbučių. 
Kasdieną keli traukiniai atva
žiuoja su sužeistais kareiviais. 
Lengviau sužeistus palieka 
čia, pavojingai sužeistus gabe
na toliaus. Kasdieną prabėg
davo keliosdešimts traukinių, 
su kareiviais. Tūkstančiai

Suvalkų guberniją, paskui 
trauks ant Kauno, todėl visi ir 
mėgino kiek galint prisireng
ti, apsirūpinti maistu, kad iš
tikus nelaimei, neprisieitų ba
dauti. Tečiau kitaip atsitiko. 
Rusijos kariuomenė stūmė ir 
stūmė vokiečius atgal į Vokie
tijų- jau Rusai užėmė, Eitkū
nus, Stalupėnus, Gumbinę, ir 
apsupo Karaliaučių. Žmonės 
nusiramino, gyvenimas plaukė 
veik normaliai, tik vis liūd
na, dingo linksmumas, vaka
rais negirdėt jaunimo dainuo
jant, kaip kad seniau buvo, 
išnyko šokiai ir vakaruškos, 
o dar kas aršiausiai, prasidė
jus karei valdžia uždarė visus 
degtinės monopolius ir alines. 
Visai uždraudė pardavinėti 
tuos du, kaip kai-kurie sako, 
pasilinksminimo gėralus, to
kiuo būdu paskutinis šaltinis 
linksmybės užsidarė, pama
niau sau, ištikro tai geras bū
das platinti blaivybę, ant kart 
su viršum 100 milijonų žmo
nių stojosi blaivininkais, kaip 
tai gera būtų, kad lietuviai 
Amerikoje susilauktų pana
šių įstatymų.

3-čią dienų rugsėjo užsigei
džiau nuvykti Kaunan. Bet 
kaip! Komunikacija bloga, 
traukiniai neima pasažerių, 
automobiliai nustojo vaikščio
ti. Tad pusiau pėkščias, pusiau Prienus, persikėliau per Ne
važiuotas, visgi .-pasiekiau muną. V ažiuoju permainęs 
Kauną. Parėjau kelias gat- vežimą iki Košedarų gelžke- 
ves, žiūriu ant krautuvių iš- stoties. Kelionė inkiri. 105 
kabintos lentos su lietuviškais verstus prisiėjo arkliais va-

pijoj netoli Pilviškių, 
jampolės apskričio. Vospar-] 
grįžau namon, tai yra pas sa
vo tėvus, kaip vėl pasigirdo! 
urmotų dundėjimas ir jau ma
tyti daugelis vežimų ir karei
vių grįžtant iš Vokietijos. 
Klausėme kas atsitiko. Sako, į 
vokiečiai mus veja, traukėmės 
už Nemuno. Kas gi čia rei
kės daryti* ar likti vokiečių 
nelaisviu ar traukti toliausi | 
Baisu. Važiuosiu toliaus. Ga-• , . .. -, . ,, .... • pabėgėlių is Suvalkų guberni-vau vežimą ir važiuoju, pilni!: , ,. , , ,• * * * | mn v»n rizv žilti nriAtrlll nria /TUTT-
keliai ir laukai kareivių: rai-1 
tų, pėščių ir važiuotų. Karei- , 
viai suvargę, arkliai vos kojas j 
pavelka, liūdnas reginys. Dun- j 
dėjimas urmotų vis t-------
girdisi. Ja’> matyti ir dūmai, 
— ugnis, tai namai dega nuo 
anuotų šūvių. Prisiartina tad į 
valanda baisaus išnaikinimo. į 
Iš ūkininkų nedaugelis aplei-1 
do savo namus, didžiuma likos 
ant vietos, pasislėpę duobėse. ] 
Bet iš miestų ir miestelių veik į 
visi išbėginėjo. Mano . tėvai' 
ir brolis su šeimyna liko na-1 
inie, sakydami * * mes vokiečių Į 
nebijom, jie mūsų neužmuš”. 
‘‘Gerai, kad jūs nebijote”,-at
sakiau, ‘‘bet aš jais netikiu ir 
čia neliksiu”. Da važia vau

į tai.
___ girdus. Klausosi 
tlėlę - kitų, ir meiliai n« 
so. Laukė jinai tos dainos 
amžius ir šiandieną užgirdo 
taip nuo seno pageidaujamų tekilai 
halsą. Dangaus mėlynę aidui ėiom i 

pasiekus, dar dailinu pinigų 
e, žemčiūgų save pa gįjonierius (d r®

š, jų iš sunkaus slogučio pasi- daro mažos vertės. Tai 
krūtinės Iiuosavimą. iįJengVG-ir prisipiatuio

• ’ • ' nės prie jo užlaikymu?
Tamsus, juodas senas niiš-,tuos pinigus, 

~ . Bet jai nebaisi jo 
išvaizda. Jame linksma, ma- 

Neverkia jinai, kaip Jaro lomi, ramu. Senosios pušys.
ną, jog nusprendžiau ieškoti J”8 sesutės, nesiskundžia; ji- pastebėję žeminus savęs kitą tun kartui geros, 
kokio nors būdo sugrįžti pas j ••*'*! giliai paslėpus save- skau- jautresnį gj'venimą, prasklei- 
Mvuorius į Ameriką. Rašiau 81ul‘* viršūnę kelio vis «ug- džia raivo tetikimi šakas n sau- 
laišką Petrapilėn pas Jungti- štyn k augŠtyn ir viltis dega lės spinduliai auksine šviesa 
nių Valstijų Ambasadorių, jos krūtinėj, kad išvis gi kn- žiba miško gelmėse ir gaivi- 
klausdamas patarimo, gavau 1'1a tas padanges, kur žibsi na jaunus medelius, kurie vio- 
piielankų atsakymą ir 17 die- uniuolų akutės. I 
uą spalių sėdau į traukinį, nu- ’ 
.važiavau j Petrapilį. Čia am- ' 
basadorins išdavė man pa8-pl'e,19 jaučia, 
portą ir patarė per kurią ša- mil ti su visomis savo sesutė- 
lį keliauti. Bet, kad išvažiuo-

. Sunki kova, nes pušelės dainos sujudinti. 
Metus prastovėjo jinai, metus1 taip galingai uždainavo, kad 
tikėjosi, metus kentė ir šian- visas pasaulis sudrebėjo. Ne- 

kad reiks jai teverkia jaunos pušelės. nebe- 
vilgina savo šakelių gailiomis 
ašaromis - rusa. Linksniui jos 
veizi Į dangaus mėlyno ir su

Protest- >uų misijouieriai 
turtingi, turi puikius gy, 
niui namus iš 
kaip turtuolif 
namai puiki 
prastos; o pi 
jonu-rius baž 
gyvenimo nai

dar gauti leidimą ir iš vietinės v<> kančių laiką apriliejo kar- tvirta viltimi žiūri į tą nati 
valdžios. Ijžiauginusi, kad ėsui'bo1“1- ašaromis. 
Jungtinių Valstijų piliečiu ] • * •
nes kitaip būčiau negalėjęs! ' erkia visos pušelės. »Seno- 
sugrįžti Amerikon. Prisiėjo :s*os Pūšys dainuoja apie lai- 
važinoti per Suomiją, iš ten‘,!'C— Staiga atsiskyrėlė - pn- 

ikiL u Baltijos jūrių’ užteka įi’'“u smarkiai suūžė stinlevesa- gį jj. tetbar.
1 rėti į pabėgėlių šeimynas, kaip'|Žuvėdijos sostapilį fitock-1*° savo-šakelėmis ir iš krūtį- vjorūs vienvbės ryšiai ir, su-į 

lėkiau ■''t a‘snanD°ja’ skundžias', ver- Ih'lmų
kia '' ’ugoja- 3°K priversti ta- Į

savo namus, Visą 1 ’• okie

upielinkę.
Vilniuje bebūdamas turėjau 

progos pamatyti Rusijos Ca
rų Mikalojų. Jis aplankęs ka
riuomenę ties Varšavą, grįž
damas Petrogradan sustojo 
Vilniuje. Nuo gelžkelio stoties 
važiavo automobilium per 
miestų su vienu iš savo dva
siškių; kiti automobiliai su 
vietiniais miesto ir kariuome
nės viršininkais važiavo pas-

ię, “Sus
šviesos”, dainavo pušelė

tą ant
plaukiau iš Rotterdamo 31-mą
spalių, o 12-tą lapkričio jau |
buvau namie. Taip ir pasi-1erškėčiais išklotais; skausmą 
baigė toji mano nenutikusi ke
lionė.

ją gražų pasauli, kur šviesa 
skaisčiai šviečia, kur meilė, it 
rožė, žydi ir viltis auksinkite 
sparneliais plevėsuoja.

Neliūdi medeliai, nes guun- ų- gitus.
Juos yisųą rišu ,Į0;

— ... --j Jų tikyba yra tai geri 
s galę, išvien pt įtėviu. Karefiu pas 
ugštybes. da- Itevą anglui

į;, tikrai Įiki- k.ui dab; rkįni 
; ratili tai tikras ainy.- - 

’• mojo karaliaus, kurs 21 
>* tų gyveno. Tiesa, japo 

po buvo ir Konfuiiii

kiekvienų sutinka, tuo keliu ei
nant, kovoje prisieina nustoti] 
savo jaunystes, savo jėgų ii i OI A! IKYBĖ JAPONIJOJ. 7kZ iš 
palydėti daug skaisčių svajo-įrtH 1 1 UU
nių, bet tas takas yra mei-į 

• lės kelias, kuriuo eina visi, kas i 
į myli artimą ir visą pasaulį. į 
j Baisi ta kova, — dainavo pu- Į 
želė, — daug vargo reikia pa- - 

Tamsus telėkus. Senos pu- j daug skausmo perkęsti, • 
šys susinėrę šaltomis ūžia se-jbet tas vargas yra nebaisus,! 
ną amžius pragyvenusią dainą Jeigu kovotojai remia viens 
ir viršūnėlių medžių linguoja. į kitą ir dirba išvien. Vienybės 

įAidan tos daigos ir mažos pu-,tik reikia”. Snžibė visų ma-;
- 'šelės, egliėėliai

žinantis. Labai geras būdas duoti vaikams į čios ir po teisybės suvis nepntraufcianrios. ir 
nors po penkias minutes prasivėdinti po kiek!toks rėdymos visada iššaukia negalę. Kada 
vienos valandos mokslo. Tuo laiku būtinai tu- mes inkvėpiame daug tyro oro — turtingo 
ri būti durys ir langai mokyklos atidaryti pra- oxygenu, tai mes galime atstovėti ir apsiginti 
vėdinimui. Mokytojas ir mokiniai privalo kvė- nuo mikrobų genaus. Kada-gi mes nešioja- 
pavimo mankštinimą būtinai padaryti. į me aptemptą tvirtai drabužį, tai mes mažiaus 

Mankštinimas krūtinės. Su juostele, ga-1 inkvėpiame oro ir krūtinė mažiaus išsitempia, 
Ii dasižinoti kaip storą turi krūtinę. Kada I plaučiai ingauna mažiaus osygeno ir tokiuo 
plaučiai prisipildo oru. tai krūtinė yra didės-Į būdu mažiaus gyvybės duodančio oxygeno. 
nė, neg tada, kada išleidi orą iš krūtinės. Tad 
pamieruok didumą savo krūtinės, kada pri- nrijimo, kad nenešiotų tvirtai aptemptų dra- 
verstinai intrauki į save orą. potam išleisk vi- į liužių.
są orą iš krūtinės ir vėl pamieruok, — skirtu-' o dirželiu prijuosia kelnaites. Tas tai dideliai j savo galvffl 
mas tarp dviejų storumų ir bus taip vadina-1 kenkia kvėpavimui. Yra daug genaus palai
mas “krūtinės tanipunias”. Geros krūtinės i kyti kelnaites per pečius, petnešomis, neg dir- 
tampumus 
ženklas gerų plaučių.

Galime išmįf.ruoti “plaučiu tampamą”, 
vartodami didelį pilną butelį varinei.s ir gū- 
minę trūbelę. Pripildęs butelį vandens, ap-lūžte 

pilk nei kiek vandens iš butelio. Indėk vieną! 
tralu mini 1 iiAe i 1 Ti 1 1

kai vai
IŠ MISI JON1ER1 AUS FU.
IVATER’IO KALBOS B V. pe

JONO SEMINARIJOJ}^ i
BR1GHTON, MASS.

katali- moki 
girdėti giau niekas kaip tik

ilgus metus 
nebuvo girdėti -apie 't,na ’L 

priėmimą 
Nebuvo

.. . , . dėl to, kad ten katalikų tiky- Visa krikščionybi'
stiebdamies žūčių pušelių širdyse nuo tos -r H>w,1na-, vi remta ant vriet

bių, knriigE:jiems 'pasakoja, 
kaip ten. angštai ir saulė skai
sčiai žiba,- ir padangių mels
vos erdvės juokiasi - šypsosi 
ir paukštfeiai linksmai čiul
ba, — viskas ten gražu ir skai
stu. Norėtų mažytės grei
čiau iškiltu } padebesius ir pa
čioms patirti ar tiesą 

pušys.

jonai, sukilo norus dnrhn nž- • ., ..‘ sa, ttv. 1 rmąasakuo .savo būtį ir visos pušelės lin- < džioje 16 
gnodamos savo viršūnėmis dėjęg platinti ten krikSf-.i(,. 
skardžiai tari- pušelei: “Viė-!nybę ir< kiek 16
nybes, auksines vienybės'^ įįjjjhaečįais katalikų Ja 
mums reikia ; mums rmkia p^je buvo apie du 
vienytes, knn remiasi aut ar-Į^ Pagkiau Vfildžin prgit^

Tokiuo būdu 
besir 
prie?
dyse
blogi

paprastai yra skaitomas kaipo I želiu.
Taip 

sprandų, 
s u ve 
ikamai didelės, kad asmuo jaustųsi sma ’

Pasilenkimas, svsikvprinimas. UoMKlj Tainsua* 
galą guminės trūbelės į butelį, o kitą galą į! kvėpavimas dideliai yra trukdomas jei žmogus j liai leidži 
savo burną. Pritraukęs ir pripildęs plaučius į yra siisikrinrinęs. susilenkęs priešakio, kada sė- i žinos! 
oru pūsk per trūbelę į butelį taip ilgai kol1 di prie stalo arba kada stovi. Tssi ypatingai' 
visas oras išeis iš plaučių ir jausi, kad nori 
išnaujo atsikvėpti. Tada butelyje parodo kiek 
oro bnvo tavo plaučiuose.

Norėdami kvėpuoti giliai 
Unės ir pilvo raumenis turi

Klausosi senosios 
girdę tokių nepapra 
i. Klausosi amžini 
ės dainininkės ir i 

••so8,jkad drįso kokios tai ji

almi s am-
Mibniz- i ,

Ii tikybai nuogybę-uito, 
sinti mažiu

iijonienem0 
iradėjo keli 
taip katalikų, 
■ektn nrote®

blogai, nes stumia į įprotį sėdėjimo ar stovė- id.,nif 
jimo susikuprinus. Įprotis susikūprinimo yra j v-,.,„ 
priežastis įlenktos krutinės, mažų ir silpnų 
plaučių ir iš tos tai priežasties visas ' *

i ir gali būti neišsivystęs ir pilnai neiš llliel

Kietai aptempta drabutis. Jei mes ne- a i. 9< irbiousia yra pašteb 
šiosime drabužius kietai aptemptus apie savo • kad nor Utena dalele kūno •

6

6

ug.ua


įtrtl.)

■ šiai tik mūsų sauiiūnininkams.
Ar no laikas būtų pradėti jais t gi gana gerai.

I rūpinties ir blaivioms kino 
nertis. J eiga mes nors kiek

praeitų metų 2000

milais nradėtajj
ivime iirtcrio.

knygose ‘

J. S. VasiUansku
labai svarbios jr'»wse

ingyvendinimas į n8u.i’J
i nariams rražią įr8ndBS eusįyjeiajime 9300. REIKALE PIRKIMO 8U8IVIE 
>s atmainos pavy i Manau, skaitytojams, bus in NTJIMUI N0U8AVI0 NAMO, 
na sakyti, be jo-' domu žinoti ypatingai susivie-: Pernai Seime likosi užmanyta , 
pravesti, tai jau nijimo nariams, kaip veikia J pirkti susivienijimui savo namą 

, kad šie metai, ankštesnių pomirtinių įvesti ■ kuriame galėtų tilpti susiv. rašti 
skyriai, t.ip-pat ir pašalpos sky-lnė ii būtų galima įrengti spaur 
ritis ir kaip žmones link jų at-jtuvę nuosavam organui. Vieta 
sineša. ■L-* I namui buvusia Seimas aptarė bū-1

. i tų parankiausia. visais atŽvilAugsto.sni skyriai apsaugos “ , . n ;? . . - . . gins. New 1 orkas arba Broo

»e jo'
kių keMuinn 
galima tvirtinti, 
buvo smūviemjmui pasisekimo 
metai ir kad organizacijai klojo-

Toliaus Atkreipkim mes savo 
domą į tai, ką Susiv. L. R. K. A.

**”•!•* i
įasTfeeu Litrinis, j=s '- tr. vj ~" F"e, p” ~ 

m. kad tai mfisn giminės. ' įvedimo, tai atliktume 
latvių mes daugiau galėsi- tikrai gražų, naudinga Pilie- 
^.aaFuar,kinti, nega iš len- ta*? Be to patarnau j 
, nes Litviti ūkio kultūra '«“* *5“*“ ir P*™ «*“• Tlk 

if,q;ant dau- įsivaizdinkuue ta skirtumų, 
mes pirmoje kl,rs įvyktų ir mūsų kolonijo- 
savo kaimy- ir Lietuvoje - jeigu tie 

sa kariais jau yra 80 milijonų rublių, kurtuos 
ooftirdūs santykiai. nies P®r nw4uf pragename, | 

liktų mūsų kišeniūje. Kaip' reikalams: —
j a) Susidėjęs draugo su S. Jj. 
1 A. paskyrė $250.00 globojimui 
I emigrantų, keliaujančių per New
Y-ork-’o portą (tų pinigų išmokė

S. L. R. K, A. REIKALAIi: b į Pasižadėta Kairukščio au- 
I (manymui: ‘Saulei”, “Žiburiui”
A P:. V ALGA VEIKIMO SUSI 1 ir Rytui” po 200 rublių kiekvie
VIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO nai, viso kartu 600 rublių.

j — KATALIKŲ AMERIKOJE ( c) Paaukota šv. I
1914 METAIS -Seserų. Vienuolynui Chicagoje

Pažangos dėlei tarp žmonių i $20° 00.

įau t tavi, 
įnik i niūkų, 
e rastume 
.slUS

Kurijos lūi-ioje vra jau oi .
Baltijos atstovų gm-.grdUi pas mus pakiltų ap- 

pt (Lietuvos. Latvi 
iąimjus). Taigi 

‘ ūbieji draugi
•uli-Į

=====BUS LIUDN1
Sįmetą jūsų giminėms ir draugams Tėvynėje. Dėlto 

jūs turite neužmiršti kad keli doleriai nusiųsti jiems šven
toms priduos jiems daug džiaugsmo ir gal būti apsaugos 
juos nuo alkio ir šalčio, kuris randasi prie jų durų

Dabar yra laikas siųsti pinigus į Tėvynę kada jie ten 
reikalauja ir neužmiršk 
siųsk senų ir ištikimų.

kad apsisaugoti nuo sugaišimo

IsUiU Are. I 4M St

PEOPLES STOCK TĄSOS
STATE BANK

CWc*C»

Seniausia, didžiausia ir stipriausia b>nk* 1
ros ir apšvieti* dalykuose, o pa- tV(,rian6ioSf kwB|KIW beveik di m“lJJ IW1“-OU to^ n&m’ 
matysim, kad ir čion susiv. pern pųsė raJogi j noj >s nunetų vic^ .nradus
dė ssvo didrie užuojautą apšvie- Slp8neR Taip pbt se *P>* S"8" Cpn,r0
tai, tautai ir labdarybei, perem- n)f kas Ur1 vir daugiau į'sldyb^ 
damas dmigeb šios sąšies įstaigų ' p,.rsikelia a žemesnių skyrių j Komisija

augšiesnius. ai gerai daro, nes T
kuo ant didesnes i
draudžia, tuo geriau apsirūpina : namas parduodamas

i _ ___ Tir vialrn svtiu nrnit

vakaruos* nuo Stock Yardų.

pinigiškai, nors pats būdamas ne- J 
kaip turtingas. Taipgi ir čion su 
sivieuijiuiM yra užpelnęs visuo
menės padėkos. Šiuo«met susiv. 
yra pažadėjęs ir paaukojęs šiems

Brooklyn, N. Y. 115 kuopa S., Curtis Bay, Md. 58 kuopa ini 
L. R. K. A. laikys savo metinį kys lu-rtaininį susirinkimą, sau

1 F1,ra 0 1 susirinkimą, pagedėlio vakare, 4 šio 10 d. 1915 m 2 vai Pas km
Brooklyne ant Grand gatvėj ne- d 1#]5 -v Ono# S|,kr(.toriu , , *

sumos J*Psi ĮPertol* J' į P°b“z,,-vtiuėA' Susirinki Meldžiama visus narius stiūi
M8X atsidarys 8 vai. Nariai priva ant šio pirmo arba metinio susi 

Įlo pribūti visi ir užsrmnkni mv- Trinkimo. nes yra daug nauju 
įkesnį ateinantiems metama Taip ; darbų atliktj.
pat bus priimami nauji nariai, i Rašt. A. B. Radauskas.

115 kp. Sekr ~ K. Strumilos.

MKOIUO KURSIMAS SUV.
VALSTIJŲ KONGRESE.

S? 22 graudžio Vašingtone at--5 _ — O”— — «>><’ » *«»o f )
FUivų rūmai per keturzoliką priprasta, kas metas, užbaigiant' d)'Lietuvių Kolegijos Fondui j 
valandų svarstė atstovo Hob-. senus metus, belaukiant naujų J d'A 'r 
šono įneštą įstetynio sumany- sužinoti kas buvo nuveikta pra 
mą. kuriuo būtu uždraudžia- ėjuaaia metais ir kas manoma

|I>ua visuse Suvienytose Valsrti- veikta ateina nė m :s. Tas yra da- t0^° Naktis $9 5.©6.
fežste pard;.viiiėti svaiginamuo- rnml plačioj visuomenėj netikį -

T in-ūnl tn« I dideHnose ir ideališkuose

$100.00.
e) Amerikos vargonininkų

Sąjungai išleisti operetę “Šven-
lua

f) Lietuvių RymoKat. Mok
e klausi- krivių Susivienijimui $25.00. 
isnv vi-1 k) Lietuvių Informacijos Biū

iu«c maži suse dalykuose, kaipo: į

Mier

‘ savo likimą ir tuo smagiau jau ’>ž viską sykiu prašo $16.000.00.
’ ėiasi būdamas užtikrintų, kad Žemai ant pirmų lubų užpaka-• 

neliks priež.nsėia vargo saviem lyje būtų, galima įrengti or 
lsi»ros. ganui spaustuvę (viešos pakak

J pašalpos skvriu rašosi dahg I linai >- 0 P^ki išnnomuoti I 
i nariu. Vos spėjus išeiti min i- į krautuvei. Ant antrų lubų gale-, 
jum skyriui į veikmę, Ūk per raštinė ir knygy-:
'du mėnesiu laiko prisirašė apie į®88 ’r dar gal pora kambarių 
4'0 narin. Rašosi nauji, rašosi j atliktų. Trečios lubos būtu gali 
ir seni ypatingai seniems n-a ma mnuomuoti gyvenimui. Tai JUNGTINIŲ VALSTIJŲ KATA. Palydėdami senus metus, sū
riams dabar vra gana gera pro- P- kniP ,nt Seimo buv0 ru,sr LIKŲ PILNŲJŲ BLAIVINUS, ^iškaitykime viską, o įžengdami 
ga įirisirašvti. nes spedjališkai!u- ked mradua tinkamą namą VICE-PRKZIDBNTA8 BEI. i* n8ujŲ mP,y iliPki’oe ‘ 

Kazimiero papįg!ntaS .Mojimas tęsis tik iki i perleisti per kuopas perbalsavo . G]JOS KAREmn NARSUMĄ nauj’ ,iks!esni kel"» — prwra
' balandžio =fe. 1915 ir dabar. ">ui todėl i.uomi yra praneša-, BLAIVYIIET iyWm“ ' ” K P &*

seniems nariams, reikia mokėt ,"8 kuopoms, kad. ant savo su BUžvyUM. sivienijimą. pastoję blaiviais ir
tik pusė įstojimo, kaip parodo (“rinkimų, sausio mėnesyje, ay Jobu O. Beane pirm asai. SIiBi vieniję daug galėsime sava
takelė ' kalbėtų U reikalą ir nubalsuotų, viee-prezidentas katalikų pilnų- tantsi p.ro padaryti ateinančiais

ar pirkti tą namą, ar ne ir sa jų blaivininkų sąjungos Amen- metais. O būti Susv. nariu labai 
•t’; vo nutarimus prisiųstų Centro į koj apie Belgijos kareivių narsu- lengva, nes ir mnkesnies tik 20

eentų metams.
| Beje, 4 seimas R K. P. P 

i a pš vietos
tą padarius greičiau 

išaiškinti ir išplatinti 
idėją.
A. E. Petrauskiutė.

i S. L. R. K. P. B. A. viee-piran.

BLAIVYBĖS DIRVA.

Perbėgu* maž daug visus
sitikimus, jeikimą ir gyvavimą Raštininkui ne vėliau 1 dienos mą štai k* sako: eentų metams.
S. L. R. K. A. šiais 1914 metais įvairi# 1915 m. : 4i6j»k į Belgiją, ji pasekmin n - -
galima sakyti, kad ue praėjn- Susivienijimo Raštininkas. gai išbandė šį dalyką. Alkolizmo c,,...'' „nterė ivectl 
šieji, metai susivienijimui huvo ( v *• :---- — —■.------ ė-— ...- . I” • *
ačiū Dievui, pasekmingi. Linkė
tina. kad atprastieji būtų dar 
pasokmingesni. nes pradėtąjį j 

įmo 
..;ge

T Pa> L *• ?F0P? 8U8r »8 Uogaus
-sijuo- on-r-u.t

Hartford, Conn. 29 k

kwkvi«mas id« 
s, kuriam rūpi 1

eito, kad,
rti—pakol 
•niališkas

m. 6:30 vai. 
dietoje. *

vakare

skyrių, o 
pavyks
Blaivybės

, į vaizdingi, kaip nuožmfb ir kenk* 
sruingi, kas atgabeno paaiaekimus, 

. kas nepasisekimus; kaip pavyko 
pelnyti, kaip nuostolius aptur’ti

> ir tt. žodžiu, iš praėjusiu mėty 
‘a~ yra imama pamoka ateinan-

geru busit, padare savo nariams.
Kalbėsim čia lik apie nscd/.iagiš SVARBUS 
ką naudų, nes nariams tai dau
giausiai apeina ir kai kurie net Reikale registravimo susivieniji 
abejoja, ar yra koki nauda pri- mo carterio.
gulėti prie busiv., manydami Registruojant Susiv. čarterį yra

R. K.

I vienoj Belgijos mokykloj. Pir- j 
name laipsnyje vaikai vaizde- 

i Jiais mokinami apie alko- 
____________ __ i gyveni

me ir apie skirtumą blaivaus ir 
girtuoklio žmogaus. Vėlians duo- ,blajVVBips PLATINTL- 

jkolj knygų, šis mokslas Belgijoj' JAS — MILŽINAS, 
yra įvestas jau nuo 20 metų ir Žymiu blaivybės platinto
jau beveik dvi karti žmonių turi- !jq yra kunigas Karolis (’hini- 

| jo progos su juo susipažinti. Tai- 
jgi šiandieną Belgijos 
atsižymi grynomis 

(kūno jėgomis ir tvirtais raumeni
mis.. Belgijos kareiviams, kurie I 
gina tėvynę šioje karėje nuo prie- į 

išų visi turi pripažinti pasekmę

no, 19! ;> dama lekcijos iš tinkamų apie

B. Sarapas.

J. S. Vasiliauskas.
__ ___..... | Pittsburgh, Pa. 138 kuopa, 

j turės metinį susirinkimą .3 d. 
PRANEŠIMAI S. L. sausio,- 1915 m. Šv. Kazjmiero
A. KUOPOMS. j parapijos moksleinės salėje, 

jai nariai kviečiami pribūti.
Rast. K. Smigelskis.

Vi

tyriiiėjmias praeities, tai, vienijimą. bet , ne susiv. juos, rance di-partnu 
ekalan ateičiai. -Tatai įsitėmykiin gerai ką šių mc- rių išduoti raf

reikalaujama $ r vaistu u insu Hudson, Pa. 73 kuopa laikys 
metinį susirinkimų 12 d. gausio.

ltai manau. kad nebloga bus i tų atsitikimai mums parode. Mes stovį, kitaip

sunaudojo visą n,rt!W veiki»° ™0sų S. L. R. K. Apžvalga, 
— ’■ 'A. organizacijos. Kaip jai klojo tikimus ir

si, ką ji gero ar blogo at " L' ”
visuomenei, tautai ir savo

Ibą, Teėiau ir alko- 
nkai gerai prisiruošė 
lojo visos galintos iš-

priimama 
utinį tokį ra 

tatai šių metų atsi portą sutaikant prisiėjo turėti: 
mule
, kad tas pats huvo kai kurių reik:

ikiama nuo pat

čiaus salėje. Kviečiame visus 
narius atsilankyti užsimokėti ir 

pavyzdžiui, Imt kai-knriuos keblumus ir net ant ! Bt«verti Mril>
rų klausimų j “■ 

atsakyti: įto laiko nuo suris nebuvo Rast. Povilas Marcukoniz.

ciae jįifiuis pra- 
>ji orgnnisaei-

dolerių vietoje to j ji, kaip žinai
turi iš svaigalų T nutarimo, visas savo veikimo jė 

S tinortobus alko-i gna atkreipė ir panaudojo vidų

IglTojo J-

ųtti. Jisai gimė 30 dienų lie- 
kareiviai mėnesio 1809 metais Ko- 

Mnegemmis, mouraskojei Kanadoje.
. . . j Mededniškos žinios, o ypa-

tingai paties patyrimai pri-
• _, vertė kunigą K. Chiniąui su- 

:U bUivybes mokslo.ors belgai pilnosios blaivybę pn- 
karėję ir pralaimės, bet svietas žadus, dar jam esant laivo Ra
jau ir dabar mato, jog pilnoji pdionu mieste Quebcck. 
blaivybė atsiekė savo tikslą. 1838 metais tapo paskirtas 

8. K Revev. K. P. S. viename iš Ouebeck priemieB- 
-------------- (čių klebonu. Čia jam atsidarė 

TAPKIME BLAIVININKAIS, j “vardan Jėzaus Kristaus tr 
Metai praeina ir daug atmainų ‘ žmonijos labo plati dirva 

įvyksta, šitiems 1914 metams blaivybės platinimui, nes šio 
baigiantis, ne vienas apmąsto, ką priemiesčio žmonės buvo savo 
gero ir ką blogo apturėjo per i girtuoklyste plačiai pragarsė-

- Į 'J A '.’r’1Ištikrųjų, reiktų nei vienam i taikė kaip tik tų dienų, kuo- 
napamiršti susiskaitliuoti. kiek met mieste buvo senų daiktų 
pinigų jis paaukojo svaigina- išpardavimas.
miems gėrimams per ištisus me- no kleboną pirkti puikių 
tns, kiek nesusipratimų nelaimių, yyn<) Htik]eijVy kurių fia buvo 
skriaudos šeimynoms padaryta užtpktinaj ir bnyo
iž gėrimo priežasties. O kūne ne- { Klebonas gi «L

sau 
—S6- 

i parapijinėj
■ salėj. Kviečiami visi nariai 
pribūti ir naujų atsivesti.

Rašt. Juodas ga.

oi suBuumijimo nariai, kurių randasi susi' .eBynnc ir ant ko-. laikys menių susmukimą 
šrimyaanit ar giminėms išmo- įjos pomirtinėj jie yrn apsti-!šio 3 d. 1914 m., tuojau po 
keta pomirtinių $13,125.00: šie gi draudę abelnai snlyg metų, fii jmai šv. Kariiniero 

tO klausimo je^^*“ v-"-1- —v— ■ ' —ITvialhami 
vo galima atsa 
tas lilro priimt 
gistrnotas. teči 
mm kad ateini 

k 1:: l

n irusieji nariai per visa 1 
irigulėjimo prie .susiv. buvo 
tėję susiv. išdari $1,170.00 
ri vos tik dvyliktą dalį ton 
nes, kurią išmokėjo stare 
lašalpgaviams (paveldėjams) 
•a taip ai.ku, jog aiškiau ir

pagerinimų.1 ne eusįvienijimi

o, kuria da- dešimts avk iie]

j sn«,iv. nati 
n ūk tokiu.
k daug

Žmonės kalbi-
laiką

*dar

kad

smių.

uo būdu nebū
ti. Nors rapor- 
ir ėarteris jre 

sn prižadėjo 
tų metų rspor 

bus tas klausimas pilnai atsa 
as. Negalimu - buvo atsakyti (ui 

delko: 
vienijimo

me’ tinkar

ir liguistu, susiv. narius. Kai-kn- 
riemv išmokėta iš jų pomirtiniu

seūp

siisivieni jim

jo pn

m.oo.
Iž.i., stovio. Gs! i;

d«

S. Boston, Masr 21 kuopa 
-s Buiiiinkimą 3 d. sausio.
i m. 1 vaL po pietų pobaž* 
nėj svetainėje. Bus priima- 
mokesniai. renkama nauja. .. . .yba ir paimami nariai > pa 

ak yriu. Visi nariai kvie' !

valdyte

niek, TJetm ėr’ ūrm 
nusirink imas bua 3 

opų sekreto- Į gausio. 1915 m. pas kasininką 
narių, kokių p Kranauską.

n dabar, ne Į (,j svarbūs dalykai. Visi kvie- 
v-tn.T" taip -įtnii

šių metų -metinis d.

Bus rinkimas
ir svarstomi

M. K. Vii tunaitis, Rast.

j kys save metinį si
d. sausio 1915 m. 8

vesę, :s: apms.-.ro z:ez , .uždavė savo tėvams ir kiek aan!^.: “As neatėjau jų ptrktl, 
negerumų prisidarė. : Juo« įkalti0. Žmones 16-

Visi gerai žinome, kad arai -Į girdę savo vadovo tokių kalbų, 
ginamieji gėrimai mums atneša į labai perpyko, bet kunigais- 

pamokslininliais savo iškalba 
patraukė j save žmonių širdis.

daugiausiai visokio 1 
čians didžiuma lietuvių 
sai kitaip žiūri. Turime 

j je prakilnų lietuviu 1 
ryšį — tai D. R. K. 
Blaivininkų Susivieniji 
rio tikslu yra plėsti

blogo, 
į j tai
Amerikc-h trijų mėne

uizuoti va;
lnlžJd (negalais blaivininkų draugiją, 

" j pagal tėvo Teobaldo Mathew.
‘. J ę Vieną karta klebonas, po pa- 

tarpe lietuvių visuomenes, o( r .
kaipo tokie luru-ių, roOua, atrašui .. . 1 ė 'T" .„>,»<Visų paramą ir prielsnknmą ! slJaK ” kvti-ria atsilankyt- vi- 
Bet pas mu« viekas kitaip eina. savo paiapijonrts .^ais z<.»- 
Jei pasiseka prikalbinti mergi- įdžiais: \ ardan mūsų Išgany- 
ną ar jannikaitj į blaivybė, pa-(tojaus, Kristaus, Km-j
sekėjų skaičių, tai pirmutiniai, nikolis iki šiai dienai kala prie 
priešai būna jų tėvai. kokių, kryžiaus, meldžiu visus atsi- 
nelaimel, turime labai daug. Jie (lankyti į mano, ruošiamas nu
kalba, girdi, vaikeli dar jaunas, . ^jas Kviečiu varewį Svenė. 
ta.r!..dy Uik0 kW" t8S. Marijos, Dievo Moliubs,. vii y

J,‘‘nJ9 • I ašaras dėl jūsų i 

lik į T i ';!*

7

7



bę. Pamokslo pasekmės to
kios, kad tą pačią dieną at
sakė pavardėmis neimsią už
sakytų statinių ir į blaivinin
kus įsirašė 1310 asmenų. Sis 
pavyzdis patraukė ir kitus 
taip, kad blaivybė sparčiai iš
siplatino po visą šalį.

Vyskupai, pažinę jo darbš
tumą, pripažino jam garbę - 
vardą “Blaivybės apaštalo 
Kanadoje”. Pasaulinė gi val
džia nuo savęs paskyrė jam 
500 svarų sterlingų.

Tokiuo būdu šis asmuo, 
likęs tiek darbo, pasiliko

iiu visus vardan tų vargdie
nių kūdikėlių, liejančių ašaras 
ir mirštančių iš tėvų girt no ■ 
klystės. UžkvieČių ir prisie
kiu jūsų nemirštamomis dū-' 
šiomis, kurios bus prarastos 
per amžius, jeigu iš jūsų tar-Į 
po nebus išrautas alkolis!” J 
tokį užkvietimą ant rytojaus 
susirinko daugelis žmonių. 
Kunigas klebonas viena die
na pasakė penkis pamokslus. 
Pasekmės tų misijų buvo se-! 
kančios: — įsirašė į blaivi-! 
ninku draugiją 75 aršiausi gir 
tuokliai, antrą dieną ingijo 
200, o trečią 300 asmenų. To-' užmirštu nekuomet. 
kino būdu du trečdaliu visos Tš knygos “Nurodymai 
parapijos stojosi pilnais blai- eijaliniame gyvenime” vertė , veiku. Žinoma, rieto* klebena* 
vininkais. Į vienų metų laiką J. Širvintas. *— " ------—i
žlugo visos septynios smuklės. ------------L , pyragu negaiu

Jo darbo vaisiai pasiekė ir (!•««>» 3 Pu.i.. t0 mTaisydamas ir gerai ištyręs draugijag Bet u- •'
kalmynes parapijas. _ liekamul I ** apsireiškimas Amerik-o.' /ieurij

irviiMM. mirinzę nesamu* gyveno klebonijoj. o genosios .kal„ u.
Kuomet 1840 metais vyaku- centu, iųatmnę į T«nto« Fondą j bkžnyč.o* rakandu*, liepiant „.„kairiai m«il

v. Forbin « kurio i-u. sušelpt, tėvynė. i Kaste5G Dlo,ka1’1'!«> • ra »’>«■'

važinės aut pamaldų į Kevranee, 
III- X.

niuoju laiku klebonu
Valiey, III., paliko pas!

unnw

▼IMI

žiavo čia klebonauti kun. P. 
ictu'ių m<> Vapagag. Linkėtina naujam 

kloties, šioje, 
padėjime ėsan

at-
ne-

so-

MONTELLO, MA SS. I „
„ a ... . .... 5*8. Kyriliaus ir Mrthodi.?sus
Katalikų judėjimas šiame mirs-

te tuomi pažymėtinas, kad jiem, uuo
«. atsieina vesti sunk!, kovą ko neaidaugina mokglo
už savo bfivt Bet kova išdirbo - metaia pad](1( jo klm
žmonių budę ir gimdo snsiprati-1 yt„jy teoloffijos bei fiio^fijo*. 
ma. Tas P,*.rodc pastaruoju!^ &umaiėjo skiličiu, iic.

. - , , - ---- ■—------- iiuvių — moKsieivm Kusisasme
naują bažnyčią ir paėmė savo
valdžion senąją bažnyčią ir kle , , moWeiviv draugi.
boniję. Imi.v.manių protestas jo, priguli t ik mokliJei. 
apsiredke .ilpnučm mitingu |viai 8upr kflip pasfnl]v.
kuriame uie.ko uenutarU ir neuu j je nieko Ut-bęra be išėmimų, taip 

ir čionai*, mat yra keletas mok

laiku, kad. katamai pamatau |(uvių _ mokaWvi,, kta*išk.me

Linkėtina 
geros 

vis dar sunkiame 
šioje, parapijoje.

Paryti jonas.

BALTIMORE, MD.

d. gruodžio draugijų <We

kun. K. Urbonavičius apturėjo Rleivių j/ gimugi knrių neį gu _
.grumopmų žodžiu ir Iširtu. brt pyragu ni.galima prika)blnti j kaa LOo. (

tai jau paprasta*

gyvenime. A beina i vietiniai lie

20 c.
gatai surengė vakarą naudai su 
šelpimo nukentėjusių nuo karės.

Aukojo šio ypatus: K. M į- 
■ 2.00; M. Milinatis- 

kas 1.00. (Smulkių suku davė 
jų vardus apleidžiame. Red).

Viso labo su smulkiomis 
komis surinkta — $9.20.

su

J. 91-99
J>o »U». A. St**9.virtu*, F, B.r- 

■ataitė, A Suskaitė, K. '*

pas iš Nancy gr.
Jonzon atsilankė į Quebeck, 
kunigas Chiniąui. žinodamas, 
kad jisai gerai pažįsta tėvo 
Teobaldo Mathew darbus, pa- 
sirįžo ir jį prikalbėti, kad 
įstotų į blaivininkų draugiją, 
ir neapsiriko. Kada vyskupas ^t katalikai šnau-
lankė seminariją mieste Qtie- džįa jr leidžia save pažeminti vi- 
b. ck, vietinis arcivyskupas pa- šokiem, ten "susipratėli.ma". I akaroa ^o. nauja 'g».
rengė pietus. į kuriuos sukvie- Ar ne laikas mums batavia'iečiai dynė užstojo varginto)

1 J' Jtf’I'R. FttUSl V i Tji’į* VA'fllVoi i/i no 1 • «»♦ * n r-i U® U VU Al V UI H 1,1 lltilf*
Tečiau. atsirado keletas “.u-, į Oruodžio 17 d. įvyko £ , - ^.de ™ ,aikė Repub

sipratėlių . kurie pradėjo klaidin-. nauj0gjos bažnyčios pašventimas, 
ti draugystė* nariu*, passkoda- žmonių prisirinko daugiau kaip 
mi. kad Chicagos Seimo, sudary- m Oražuh klln j Krasnicko 
*»s Tautos fondas, nuskriaustų- pamokslas, iškilmingos apeigos 
jų karė* aukų, neaušelps. Ir to- 
kiuo būdu batavia'iečiai nieku

ir faktas, kad tapo pastota 
bažnyčia, kurios nieks nuo jų 
neatims, gamino žmonėm kiltus 
ir griaudž.ius jausmus. Akyse

Kai kurie parodė tikru* sceniš 
kns gabumus, 

-mitis f-’-
tė, Mai-as. Balčiūnas |
Bereckaitė (13 metą mergaitė) J- 
parodė nepaprasta grąžą ir atip-j11“ 
ru sopraną. Tai nauja patekanti 
žvaigždutė. Dainavo du skait j
lingu choru: mažiukų nuo 6. ____  ___ ____
iki 8 metą ir šiek tiek didesnių. ■ BJ72Biklū( 8i»a»M Amb«**M
Ir vieni ir kiti pridžiugino pnb 1 j„MK Alrk*a*dr»v,»;w M 00 
likę ikvaliai. ! P« $ZOO: Petrą* Feeiart* Adom**

Vakaro dvasia labai graži fa*"**-
Mtvotiška, lietuviška. Prirnoa-i «* •100: A.dri«i KanTm. J»M 

77; , •’etrrfš. Ant**** Joeh, ArtaM*mM labai sąžininga, ir gabu.. OrMaiWi AbUbm
Garbe mokytojom* - Kazimic kaa_ H n»kut>» r “e-t-iiiii, X 
rietem*. I e-BcrrfTtf, M. M.ąd*«ri«, g.

Salė — pilna žmonių. Vaikai' Mok»»u««, j. «*!****, Barbora A .., 
pelnė savo biedniem* draugams. J‘ ’**rkiOTkl“M. J- 'Tamiutevitia*, B.

‘•atiekž, M. F. Vauakai,
J. BMeckieai, V. UrHiuU, B. Zadiiu., 
J. dvigUe, V. Mačiuli*, .T. Kini M, 
f. Giraitis, V. Jakaitia. P. Slsraeti*, 
P. Joikevlrtu*, L. Buailu. J. MaHnlrtį 
M KorbelH. A. BsdliaU, O. K»» 
lauskintė, A. tUdzevirtne, E. Murki*- 
*ė, J. Berackaa, A. Stoka*, 8. MiUa- 
■*», V. GriacevJįimė, M. k»maBaa»

k. a. Tarvydą*'jg Miliaaakiutė. D. Tatilrlė. A, B*’

ir kiti. I aauskiutė, F. Kakeeki*, A. M*eieW- 
BUSy», J. Jiiody*, A Kubi

X«w TerK M. gį
F» $6410: Kas. J. tešlotu.

tautiečiai, nors prisiglaudę po 
svetima pastoge, bet uoliai dar
buojas, lavina*, ydant atsakan
čiai prisirengti prie savo idealo. 
Turi jie susitvėrę net tris drau
gijas, kurio* gana puikiai gy
vuoja. Savo veik'umu atsižy

mi literatinė “Lietuvių Viltis" 
dr-ja po globa šv. Kazimiero, 
kuri ir turi daugiausia narių ir 
kas nedėdienį 
mus.

Susirinkimai 
įvairiems 
lietuvių gramatikai, istorijai ir 
prakalboms. Bet šiais mokslo 
metais, pasidėkojant p. L. Be
teisiui, kuris yra baigęs “Sau
lės” kursus, Kaune, puikiai iš 
guldinėja lietuvių literatūrą ir 
p. P. Rusis išguldinėja Lietuvos 
istoriją. Visus daromus susi
rinkimus moksleiviai uoliai lan
ko.

Kita-gi skaitlingoji draugija, . ...
(Šonais yra I kuopa S. L. R. K.|. A!1*hJ°s valdžia ,vede

likonų kliūbas pridavė auką — 
2.00. Komisija rengimo vakarų 
naudai nukentėjusių brolių Eu 
ropoję, pranešė, kad 31 gruodžio 
rengiami fėrai ir ragino, kad 
prisidėti daiktai* išlaimėjimui.

J. Grėbliauaka* paaukojo 
karstą, o kas išlaimės gaus 
$25.00; p. Žebrauskas paauk, 
moterišką laikrodėlį vertės $.'>0.00 
ir“?. Kreivėnas eilę darbužių 
$25.00 vertės.

Malonu žiūrėti į nenuilstan
čiai besidarbuojančius šaukian
čiųjų pagelbaL Teeiaus darbas 
nelengvas, nes mūsų mieste be
darbė 
dančių

neturintiems iš ko nusipirkt} 
knygų — $90.00 .

Daugiau tokių vakarėlių.
Rep

P. Mažeika — Cook Oounty'tn- 
vestigatoriu*.

Gerai chieagiečiams žinomas 
lietuvis p. Povilas Mažeika pas 
kietas Cook County investigato- 
riuani. Bedarbiai, kurių “padėji
mas yra blogas, galės kreipties 
pas jį ir per jo užtarimų gaus 
pageltą nuo miesto. Lietuviams 
bedarbiams vertėtų pasinaudoti 
proga ir pranešti apie savo pa
dėjimą. -

nuo 
daug metų parapijoj. Reikėjo 
matyti tą įspūdį, kad sumanius, 
jog tikėjimo nieks negali išrauti 
iš žmonių širdžių. Juo labiau jį 
slopinsi, juo smarkiau jis veržia
si aikštėn.

Iškilmingus mišparus su pa
laiminimu atlaikė kun. T. Žilins
kas. Dar dalyvavo šie svečiai —

tė daugelį svečių kunigų, tarpe stoti į dirbančios visuomenė* ei- 
kurių buvo ir Chiniųui. Ar- les >r nešti pagelbą į vargą'įpuo- 
civyskupas užkvietė kunigų :,us'’' tėvynei. 
Chiniąui pasakyti į svečių - 
vyskupų prakalbą ir pakelti 
toastą. Kunigas Chiniųui lai-1 
kydatnas rankoje vandens 
kHį, atsakė: “Prižadėjau 
sagaliui ir savo tėvynei 
vartoti mo niekuomet”. V v- ■ • , . . ..* i
skapas atsake: ‘ užmuštu, venoms nepn-jj. Naghua N H ,T j jakaitia
ir mus nori reformuoti . Nu- ^lejo nei jokion pašalpinėn drau- .. Woreegter >r T. F. Brannon, iš 
atminęs kunigas, atsikreipė | gystėn, be to dar nesenai atva-j E(ivardo airiu klebonas iš Mon 
vyskupą Jonaotią ir tarė: žiavę* iš Lietuvos, kur paliko pa- (e)lo Gregorijoniškm mišparų. 
“Vardan Dievo Tėvo ir Jo'čią ir 6 mažų vaikučių Paėjo iš b^-tinis choras va-

A. Zapolskis.

BATAVIA, ILL.
16 d. lapkričio, Jurgis Bagdo

nas. grįždamas namo iš St. Char-

sli- )
vi

,np les. kur aplankė savo pažįstamu., A."'ju*aUig iš LawrėneC,
"Fsi Patek° f>° gatvekariu ir taP° A. Daugis iš Norwood, L. Tyla

I,si fanatiku užmuštu. Velionis nepri-

Vienatinio Sūnaus meldžiu Jū- Kauno gub., Vainuto* parapijo*, dovaujallt vargonininkui V. Jui 
sų. Ekselencijos pasakyti — Kivilių kaimo.
ar uždrausta kunigui dėl Iš- 
gtiiiv-tojaus meilės ir savo žino 

’ftių gerovės išsižadėti svai i 
galų?" Po ilgam abejojimui! 
vyskupas Jonzon atsakė:! 
“...Taigi kunigas Chiniąui su-! „ •
vis vvmo negeria! Pažvelgus! r° r0U1° *°! ve‘k Svenč. Žmonių

, , , . *tnų dramą “Palečių* ežero dug • • ■ . • ~
1 senovę, kuomet dar pats n||w„ ftįg gap 
Dievas per Pranšus valde sa- lr ,n(lomuii kaipo supažin. 
▼o išrinktos tautos žmones,. dįnaatįs mug gu senovė* lie- 
matau Samsoną, kuris ypatin- 'tuvių būdai*.
gu Visagalio paliepimu nevar- į atsižyniėj0 N. Mik-
tojo svaigalų^ Sename Įstn (jrįneičio rolėje irplė Valeri- 

mainu Linu Iv 1 •_ . «• _*.•

LEWI8T0N, ME
21 lapkr. "Liet. Vyčių” antro

ji kuopa turėjo scenoje Aleksan-

tyme matau šv. Joną Krik
štytoją, Jėzaus Kristaus 
Pirmtakūną, kuris taipogi ne
gėrė vyno. Dabar, kuomet 
pažvelgiu į kunigą Chiniųui 
pasielgimą, matau iš vienos jo 
pusės Samsoną, kuris jį serg
sti, iš kitos šv. Joną Krikšty
toją, kuris laimina. Jo pozi
cija tokia tvirta, kad neįsten- 
-gru jos prašalinti.” Pasakęs 
šiuos žodžius, išgėrė stiklą 
vandens, pakeldamas vigų aky 
se kunigo darbštumą.

1842 metais kunigas Chini- 
o'ii tapo perkeltas į savo pri-

nes iš girtuoklystės priežas- .netiko *ceuc* dekoracijos, kurio* 
ties čia dideliai’buvo išsipla-' f“ br»t>giai lėšavo, mat visai 
tinus
ga«. užėmęs šią vietą, pradėjo 
raginti, kad pamestų gėrę, bet 
žmonės nei girdėti nenorėjo. 
Kada kunigas uždraudė ant 
žiemos partraukti degtinės, 
fuiūkliniiikai ant patyčių iš 
pradžių parsisiuntė 100, o vė
liau 200 rūmo statinių. Ku
nigas, matydamas, kad žodžiai 
negelbsti, pradėjo studijuoti

i jų pereitą gyvenimą ir štai ką 
patyrė: — per 20 metų be
gerdami numirė 12 vyrų, 8 
vyrai iš priežasties girtybės 
tapo sužeisti ir mirė, palikda-

ja Paičiulytė — Grinuolės rolėje. 
Likusiems vaidintojams žymiai 
trūko ar šiokios ar tokios ypaty
bės prie gero rolių atlikimo. Vie
ni mokėjo kalbėti, — neturėjo 
judėjimų, kiti per daug blaškėsi, 
lyg deginami, dar kiti išrodė lyg 
alkolio turį galvoje, nes tai inei- 
ti suvėlina arba išeiti ir kitokias 
darė klaidas. Tečiaus jeigu taip 
būtų vaidinę profesijonališki ar
tistai tai už toįrius trūkumus pas
merktum. bef kad dabar vaidino 
paprasti darbo žmonės, tai lieka 
vien patarti, kad pradėtų ma-, 
tauriai*, lengvesniais, veikalėliais 
o toliau eitų prie etanrttovnfn Re-

kavo susirinki- aiatt.
Išviso »o hbsIMmb sakam MlM

yra 
dalykams,

skiriami 
būtent:

vis tebesitęsia o ir trak 
darbą nestokuoja.

A. Kurelaiti:
V. Ganai tia

LONDONAS

Iškilmingos Bernelių Mišios.

jau kelinti metai Kalėdų rytą 
mišios yra iškilmingai apvaik
ščiojamos. Minėtos parapijos 
varg. V. Daukša, be skaitlingo 
giesmininkų būrio pakviesdavo 
‘beną" didesniai iškilmei ir 

triūkšmingai muzikai pritariant 
atgiedodavo bernelių mKias.

nau- 
M. ’A. kuri't‘r<ri ‘maž daug' tiek j« t’ark» “^nėjime smuklią, 
narią, kę ir "Lietuvių Viltis”.ISeniau M,ak.le» įdarydavo vė- 
Šita kuopa šiai* metais geriau* I ^au nakties, o dabar jau už-
susitvarkė ir dabar sulyg ni|daro va,Iind» Mo’
seimo nutarimo, kas pirmąjį *"1®* ir merginoms uždrausta į Trfiflu 8jmet jan jj aavo gicemj. 
nedėldienj kiekvieno mėnesio( an Bnflu DU0 ‘&1 Įninku WMilfinkė kurie po 
daro su/širinkimua ir svarsto bė y‘ P1^* Anglv mėnesių lavinimos gana pui*
gamuoRius S-mo bei kuopos rei-iVls re,kahnga | kiai atliko savo priedermę prir 
kalu*. T*ip-pat šiais metais «P*kV- įskabinejami 1^^. Garbė
pradėta vesti protokolų knygą J aPa*el,umai saukt«!D's «toti i 
kuri ateityje palifldų*, kas mokkariuomenę.

kai.
Gruodžio 20 d. naujoj šv. Roko 

bažnyčioj (skiepe) tapo atlai
kytos pirmosios Iškilmingos šv. 
mišios. Dalyvavo dvi draugi ji in 

i corpore: vyru šv. Kazimiero ir 
moterų Nuolatinės pagalbos Pan. 

į tėl atsilankė
daugiau kaip 800. P. Juškos ebo- kuri ateityje palifldų*, kas mok -i *»r>u<”neur- j kams muzikantams už savo
ras pritariant vietos lietuviu or- sleivių buvo nuveikta labui mO-j Anglai dabar Rusijos paval- į darbštumą: girdėjau, jog įsto
ti ėst r ai puikiai sugiedojo mišias. aų S-mo : dinius laiko didėje pagarboje.

Lai gyvuoja atsigimusi lietu- gilooiangi veikima Darodo j netaip kaip seniau - dažnai pa 
j vių parapija Montviloj ir užsi
miršus senus vaidus lai gamina | 
apielinkėje tikrą katalikišką dva
sią !

Silpniausi veikimą parodo, tai į netaip kaip

Tėvynainis .

NEWARK, N. J.
Gruodžio 10 d. "Žiburėlio” 

draugija savo metiniame susi
rinkime, tarp kitko, nutarė at
spausti savo lėšomis atskiroj 
knygutėj "Tikyba ir Dora” pa-' 
rašytą kun. J. Dobužinsko ir 
paaukotą minėtai draugijai.

Gruodžio 17 d. kun. J. 
bužinskas 
antgalviu "Ištvirkimo 
Paskaita buvo labai 
klansvtnisms

t orėjo pa skaitę 
Galai", 
indomi

4 kuopa S, L. R. K- P. B. A ri
ji mažiausiai turi narių. Matyt, 
kad tik mažuma moksleivių už- 

I jaučia prakilniai blaivybės idė- 
ijai, nors turėtų būti priešingai.
Ypatingai mokslus einančioji 

j jaunuomenė turėtų susi'aikyti 
nuo vartojimo svąginamųjų gė 
rimų, kad ir vakscijų laiku. 
Dabartinis 4 kuopos pirminin- 

Į kas p. A. Vaškelis, pasidėkojant 
i jo darbštumui ir energijai, įa- 
kiepįa ir Šitiems

i moksleiviams tą. prakilnią blai- 
J)o vybės idėją. Kas ištiesę ir pa- 
po j geidaujama!

Prutėni*.

“TAUTOS FONDO” REI
HALAI.

TAUTOS FONDO VALDYBA.
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaua- 

kas, 2302 So. Leavitt at., Chieago, 
UI.

Raštininkas Adv. A. A, šlakis, 
3255 So. Halsted st., Chicago, III.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson et., S. S-, PitUburgh, Pa.

Iždo Globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th st., Chicago, III

Jonas Jaroševičius, 1048 Tu- 
hington st., Norwood, Mase.

juokdavo.
“Lietuvos Aukuras" t. y. šal

tinis nukėntėjusiems nuo karės 
mūsų broliams šelpti jau surin
ko viso apie 13 svarų suvirtum 
aukų. Sako, surinkti pinigai 
greitai bus nu*ų*ti varguoliams

Kalnavertis.

jus naujau bažnyčion, benas 
dažniau , pasirodys. Šiuo kartu 
nemažai pasidarbavo beno mo
kytojas p. B. Ežerskis; jis spėjo 
prirengti savo mokinius Kalė' 
doma. Sutvėrime to beno nema
žai pasidarbavo pats ir vietinis 
vargonininkas.

Geras pavyzdis 
pijoms. Linkėtiną 
pasisekimo.

TAUTOS FONDO AOJKBIJA-' 
P. Montvila, Brooklyn, N. Y.
A. Laukaitis, Baltimore, Md.
A. Jakaitytė, Worcester, Marš 
Kun. A. Janusas, Foreat Citgr,"

Pa.
Adv. J. Gabrys, Paris, France,
Kun. M. Gustaitis, iš Lietuvos, j 
Andrius Buvelskis, PitUburgh, j 

Pa.
J. Jaroševičius, Ncnvood, Ma* 
Kun. A. Dargia, Mahanoy City,

LONDONAS.

Fraė.iuse savaite pas mus atsi 
■ankė, sugrįžęs iš Amerikos, p. 
J. Gabrys. Jo, kaipo įžymiausio 
Lietuvos darbininko, buvo labai 
laukiama atvykstant į 
29 d. lapkričio buvo 
viešas susirinkimas,

Londoną, 
sušauktas 

kuriame

kitoms para
jiems gero

---------------------------------
AUKOS LIETUVIŲ INF O KM. BIŪ-

Hivuk. N. J.
Kuo. Jakštys 
Kun. DobuiiaskM

|iS« 
11(100

Po 12.50: A. Strungiutė, A. Stru*-

Kun. A. Balinrtas, Sheboygan, 
Wi».

Stasys Brazdys, Indiana Har- 
bor, Ind.

Jonu Kazlauskas, New Eaven,

S. P. Tananevičius, Chicago, UI. 
Kun. J. Joūąiti*, So. Omaha,

J. V. Kovas, Waterbury, Conn. 
Kun. F. Kemėšis, Chicago, III.
A. Nausiedienė, Chicago, UI,
Jurgis Liškevičius, Detroit,

Mirt

demoralizacija. Kuni 'atsakė ne senovei tik šiems lai
kams. Matyt, kad "Vyčiai” dar 
nepažino Lietuvos 
nežino jos senovė*. Nors vaka
ras abelnai imant, pasisekė ir 
publika, kurio* šį vakarą susi
laukta į 300 ypatų buvo paten
kintą, tečiaus "Vyčiai" gražų 
vakarą davė apibarstyti pipirais, 
leidę pasakoti iš "šakės” mono
logus. Juos pasakė ypata, dauįf- 
stęsi įvairiais pseudonimais ir 
vieša pavarde, rašinėjanti po 
"Keleivius", "Laisves" ir nieki
nanti katalikų idėjas. Panašius 
perlus dėti į programą mums 
"Vyčiams” — nužeminimas.

palop. už šito vakaro surengi
mą ir 
ka p. 
kurie

istorijos ir

parengti ' T. rįf Komiteto, (bly
no pelno atnešė $190.00. Aurf- 
nai "T. F.” komitetui aukos 
rinkti sekasi, nes Hgšiol surink
ta arti $600.00. Žinoma, nema
žai "T. F.” komitetui kliudo 
darbą visokie priešginos. Mūsų 
“aocijalistai” taip įniršo ant t a: įgyvenus 

am klebonui 
o "citsilistai” 
subr>izd<- dar-

faiėių apverktiname padėjime, 
t'i'i ūkininkų prarado savo ukes 

daugelis įsiskolijo. 7 moti- 
- ;š priežasties girtybės pra-

1 gyvybę: viena pasikorė, 
tos prisigirdė. Pasknti- 

s 15 metų išduoda ant m- 
100,000 dolerių, o patiems 

įsiskolino 150,000

jo pasisekimą, tenka padė- 
J. Paūšiui ir jo moteriai, 
paaukojo daug triūso.

Dobilas.

4 vyrai tapo nužudy- 
oačios priežasties. Tą 
ligas Ciniąui perskai- 
latnokslų apie blaivy-

KEWANE1, ILL.
Teorijos vyskupystėj 

tokio* permainos:
Kun. A. Deksnis iš Westville,

III rrižt* atgal <įt Vl^K*-. j

įvyko

Kuo. P. Vanagas - iš Kew*nee, 
III., perkeltas į Westville, I1L

Kun. P. Gugi* buvu.-ui partiiti-

Smagu matyti, kaip šventa
dienyje visi tikintieji skuba j 
bažnytėlę pagarbiife A i'<r’ usj 
Geradarį. Bezdž i nuvaiką, kaip 
jie patys sęve vadina, nematy
ti. Pirma būdavo ateina keli iš
tvirkėliai tr krėsi! 
dievnarayje. Ma

katalikų, kad visus, be skirtu- jaunam ir darbšči 
mo. "Laisvėje” išvadino klerk katalikai atgijo, 
kaluisvagiini*. O’ draugijose buvo smarkiausiai 
varo smarkiausią agitaciją, kad į buoties. kad posenfivei ps 
tik jos neaukotų —«avo pinigų • katabkiškoje visuomenėje 
"T. F.", bet siųstų į “Lietuvos sipratimą ir suiru$| 
Gelbėjimo Fondą”. Indomu* į jie šmeižė ir dar 
buvo "Lietuvos Dukterų” drau 1 bažnyčią ir klebon 
gijos pasielgimas, paskiriant: pasekmingai.
$50.00 iš jos iželi. naudai nu i Gruodžio 20 tą d 
kentėjusios Lietuvos. Mat, kaip | tų, pradėjo lyti ir šalti. Visa 
ankščiau huvo rašyta, kad fni tGtndn ft'tnč virto ' 
neto* draugijos didžiuma nartų Imuolį.
— katalikės, tik valdyboje įsi
skverbusios “soeijaliatėę". Va
dovėms labai rūpėjo tos aukos 
likimas, kad tik ji nepakliūtų, 
eulyg narių noro, | “T. F.” Čia 
vadovė* griel iaai gudrios tak 
tiko*, nes per susirinkimą, ap
kalbant, kue prisidėti su auka, | paskutinį graudingą 
matydamos šiaip galėsi* prakiš j Nors trumpą laika į 
ii, pasiaio k'-ausimą šitaip: ■•ArljojP tekiebonavo, bet 
narės skiria savo auką atgavi j darbavo. gavo graži 
mui Lietuvai autonomijos ar j s]ąig ir pamokinimt 
vien nukėntėjusiems nuo ka ! suklaidintų žmcnėl

Tuo tikslu 
tebešiaeižia 
tečiau ne-

i«. po pie

Neišpasakyti riidumynai.

WESTVTLLE, ILL.

Nedalioj, 20 d. gruodžio atsi
eikino su savo parapijonais

Pasakė
.moks'a

įprašai na. amonių susirmso vi
dutiniškai. Ineinant j salę lie
tuviai p. Gabrį labai džiaug
smingai sveikino, nes visi džiau
gėsi gavę progos pasveikinti 
užsjtamavusį pagarbos tautietį. 
Labai indomę prakalbą pasakė 
p. Gabry*. Kalbėjo apie lietuvių 
nelaimės karui ištikus, h- šian
dieninį nuteriotos Lietuvos 
(Suv gub.j žmonių padėj 
Toliau nurodė, kad po karės 
šią Europoje perversmių: 
sikeis tautų padėjimas, ypi 
4a i mažų 
likimas, 
viams at

siuita, J. žuklya, J. Garionia, A. Btaa- 
kevičias, K. Reikevičine, K. Vaikvvl- 
tiua, O. ŠMikeviėMrtė, V. Jorksitia, J. 
Daaklya, V. I-M r i atkas, J. Kuily*, R. 
Naujalis, J. Kauapka, K. Augaata**- 
kaa, K. Tamkoa, A. BadasviHua, V. 
Bareika, B. Fedicost, M. šikšaAif*, 
J. Papartis.

Uviao au tmuikiora aukos: *89.3 L

Ktun y. K- Taikuuaa, ivuciuord,
IITs.

Adv. A. A. Slakir Chicago, Illa.
B. Vaišnoras, Pittsburgh, Po.
A. Salašavičins, Detroit, Mieh.
Juozą* Ilrlįaitis. f.-Rr,d.

Ohio .
M. Vabalas, Chicsgo, UJ».
J. 8. Vasiliauskas, Baltimore,

Md

AUKŲ

kių tanių
u

tęsėsi rankų

p. J

dį, įsisteigti panašius fondui

la

<\ „riii

■Ha

rūpi

plojimas
Antrai

■ina svarbi 
prisiruošt 

ko

—

1

kos lietuviai,
kad pagelbėti
gręsė ir tebegrąso didis pavojus.
Patarė sekti anieriki«-čių pavyz

tėvynei, kurmi

oti Uetnvoa Fohdui nore 
ždarbi. Rodos.

WUerbnrr, dona.

8

8



į žepkleliitR

ros
matome rui

l-M
Vilkas,

formaciją, L. -M. Alien. P. JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Senini amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”

S V.1ri 
E;

kiin, J. Kury it?
1 - V.

’ L PrUtaifin lIŽ
» li«. Ir VU Įąy^ta

N u i M. Abračiaak

M
■5 l* j Uotavią Kliubss
^.W-:gT JuoiSĮ'U Dr-j»

$v. Jurgio Kauk. Dr ja
1 $v. Juygi© Dr-ja

Beinu i.uo Vakarėlio Lieta- 
ią IVeaoje parengto Jsunuo-

kas, P. Ci&auskM, 
fuivida, B. Kirstis, 
rakauskas, J. Aus- 
inskas, V. Beteks

BF.DARB1AMS PROGĄ.
Reikalaujame ’monią važiuoti,

b, O. '.laziBisuskBi- KH ™«™»s apžiūrėti farmas
J 8irasnin», A. Lietuviškoje Kolonijoj Loniaia

I, _>»ii«>viėia», V. no* Valstijoje. Norintiems pirkti

M7.S7

T. 9, 2VŪ,ŪO
Kuo South Ūmab?.. Kebr. Lietu*

^»V Jonaitį .... 100.00
Fa. Lieiviviy

jgęr Įto A. Jaięutj ...... 34.37
Nuo- Shohc»ygfcn, Wie. TJctutin

>■’ «' Ikven, -Cona. Lie
•V }>er V> Zavawkr;___  45.

Lūtu-
rlą per F Ki'!., ..........

grįjSžg; Ttetitt. T®*itw F. Komi 
toto C 8 Pittsbnrgb, Pa.

per ktm, I>. V. Bartuikij W.€(»
NuKr iv' Mykimo Ari. par:ipij<™

/U. .............. 1J.32

10.00

L.-irrishtirĮ’ 111.

Tąja it

•dį 114.30
Jaietnviu

50.00
Lietnvią 
i....... 02.011

Ji* rašo apie nauju* amerikiečiam* dalyku*, aitkina 
tikėjimo klausimu*, atsako į visokiu* užsipuldinėjimus ant 
Kataliką Bažnyčios.

Paduoda gražių doro* apysakų—trumpai *ak*nt
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraiūs eina du kartu į mėnesį
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų numerį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansii Avė.

į 1 sitis. J Dvitr 
B».k««.ki». D.

410.OT J. BaikaM&to. I 
Meldata, f'.

I®-00 i trečius, J. Al 
J. Čita

1S-0®' U J. F.iMukai
*«»-v0 . Aždttkeviėiutė,

' Šmotu. P. v. n*»gird», P. Daagir- kelionė dykai bus tik vieną sykį
Į do, T. Staniku, A. Stauskas, B. Bok- 

31.®!! laitie, V. Bsktadtia, A. Jak«a»vUio%
j P. Dėdinas. J. X«virkas, M. Siugtda, 

25-00 Į n. Jakenavitins. J. Vklenta.
tO.OOi Anfc Kirkus »-’S

Po »aoc.: P. lAbešintė, I. Simaninas, 
Palionė i.abuėiutė, J. Simaninas,

•a tįsio mėnesyje.
Susižinokite iš aukšto kreipda- 

mie* ypatiikai ar laišku:
Stasys Draugelis,

3261 S, Habited stfM Chicago, III.

Ghlcago. III, ienklelių
K i Kun. A. Janutas 

Juoząa Miiušaubkaa 
Mot. Stanevičius 

Po *2.00: A. Kraptavičius, Jonan v. AbraėiMkao, M. Daunora, J. Vir
is ė Bmriaviėiau. u* T F j RomaBauak**, Juoaas OehotM. Juo*, tdekait*, M. Vkblekaitė, M. Valia-
Rlj’t5 3M1 !*“«“ Alotaa, Ig. R*- <ta:\ J. D*BgM*« J. Etoadoika, K.

S. Mauočio už T F trak’ ;i35-1 k,“k“’ A- VUtfa* Jom-į Gabarta, A. Virttrka.. M. tapk..,
kuB. A. Vaauto ui T F ” 25®!”®*** Aod'- J“k»',sk“. v- KaT» ;j. Mama***. V. Rttly«, Ig J«nua- 

lakas, V. Jutaitto, F. Eaiays, > Ia> g. Uadsaitia, V. Tartijonas, K. 
Miliauskas, Ig. Gudauskas, Praa. j Liikutovičius, J. Skiečių?. K. Kark- 

F,..:.:.. XuUB,u,»iaQ' |MiU. 8. StrsĮria. T. Kulboką, J. Ka-

a.oo
Itmbdrdiua ir SO knygelių 2.09 j

Nuo .1. BugievifiMis knygelės u*'

DRAUGUI! REIKALAI
Visiems Blaivybės Platintojams ir norintiems 

.. sužinoti KAS TAI YRA BLAIVYBĖ patariame per
skaityti naujai išleistą kun. P. Saurusaičio

P.
f«r jp-jnmiįMį g. - 'aa.*s t

J. Raihikio ui T. E. ” 4.00 1 
” J. Autoravii'ii.i... už T. F. ” 7.5oj 
” -T.O. Miliausko ut T. F. ” .54.00 j 
" kun. Meškausko už T. F.
” F. Rartkbviėiaus už. T. F.
” A. Jakaituk.-s ui T. F. •' 20.00 
” P. Plaukiu na T, F.
” kun. J Valaičio už T. F.
” P. Vedrokin už T. F.
’ kun. J. Kašubai--iv už T. F.
'* kun.

F.
” kiui.

Dt ilVVDCC iz iTTi/Tnrii iBL Ai V i utb rxa i e KiAlYlĄ
valdybe* utraM:

Prezidentai: K. J. Krūkiusia*, 
59 Tau Eyoh et, Brooklyn, N. Y.

Vice-preaidenta*; J. Riktorai- 
ti*, 91 Centre** W*terbnry, 
Conn.

••krateriu*: J. S. Vaafliaoaka*.
112 N. Graen* *t., Baltiniore, Md

K**i*ritu: Praną* Burba, 45*- 
58 Main *t., Rdvrardlvflle Kinf-

Po *1^0: Ant. Btaukua, Vine. Ta
ni ui ai ti»

Po *1,00: Zuzana Btiividienė, V. 
Lukeviėius, J. Tenregoiskis, A. Gir- 

7 00 i ^aus^as* A- Grigaliznas, Liudv. fcu- 
frautokiiu A. frevelya, Anelė *evelionė, 

25 00 IJ Veliška, A. luaurinavižius, S. La
lo 00 i pin8kas, A. Rudbalya, R. Rudbaiienė, 
g ; A. Dambrauskaitė, Z. Skiparaitė, A. 

15 Ou j j. Sinkevi*i*s, M. Mar-
T V Kudirka «* t ' e»kiutė, A. Jokubaitienė, J. Kubi- 4n <U) hiua, A. PetnmeviMtt, J. Antanaitis, 

: Cecilija Antanaitienė, V. frniutė, P. 
Išlikta, J. Girdauskas, M. Kapus- 
! tiesė, p. Stanevičius, J. filikta, T.
Antanaitis, J. Petraitis, T.Kaman
tauskas, A. Rimša, X Vitkus, T. Biri- 
vidas, L. Banionis, Ig. Karosas, A. 
Gudaitis, M. Bonškavičiua, O. Sonš- 

• kaviėisaė, P. Skučas. K. Skučienė, 
J. Bureaakis. P. Stanevičius, P. 
Zdanys, S. Stankevičius. J. Žaliaus
kas, E. Pranaitis, A. Žilinskas, B. Sia
mas, P. Siamas, T. Kazlausku, M. 
Gudauskienė. K. Voska, M. Bunda, K. 
Motuzas, J. Didžiūnas, V. Katkevi
čius, J. Olšauskas, J. Cižausk’enė, S. 

-G • ūiteuskaitė, J. Kolešinskas, P. Karo- 
: s&a, O. KolešinskienČ, J. fiarakaus 
' kas. 8. Keinius, J. Galiasku, V. Bra- 

__ j zauskas, Tz. Povilaitis. M. Ančiure- 
•• J viMna, J. Kmučnzss, J. A. Citaus- 

kns. J. Balionas. A. Lukošius. M. 1
407.09 i Miliauskas, B. Krukauskas, A. frlik- j 

. ta, 8. Žemaitis, J. Radžiūnas. 8. Kre- 
gąs.57 j čikas. J. Beiraša, J. Bulotas, B. Mor- ’ 

flp ' kūnas, J. Milius, V. Milušauskas, P. ;
. . i Dama-’evičius, J. Patokas, Vikt. Pi-1

kun.

Aufžtttkaluio už

Daugis nė T. P,

T.
“30.00

” 15.00

Vis® labo
Bmokesnie iš pajamų u* Tintos 

do ženklelius.

*525.46.

12.98

T:ž ro.OOO Tautos Ponio ženk. *90.17 
PersiuntimaM Tautos Fondo 

ženkMiy Vieti? Komitetams 
23 d. lapkričio, 

Už P«rs. T. F. šenk. Vietų
KoizitMams ®4 lapkr.. Ifrl4 

,tHFi T’ž -Rbfr. T. F. ženk. V iety
Į Kam. 30 d, bpkr,, 1914. — . 

s 74.R1 j Ui Pers. T. F. ienk Vietą
ės Saldžiausius - | Kum. :i d. gruodžio 191 i ■—

.į.. „..........., 

orė, Md. laetuvi^

UL Lifltuv iii iš* m

Mfi.

3.96

gir 
Fondo

Nuo Drjiiiįjyni *•£ M«
.Paną šv. Riiž.'iiičiau*

įsr. Juozapo p 
t. ;iiii)į'Ųg^jiĮi.jpKi per jum. -f.

odfio 1914 m

Noo Mųutelloį
pan

lufceitiv, T. Bnividaa, B. Malinauskas.
Snndkeeaią aukų *8.85.

j na i 1
Užuora^.

784al AUKOS
j Ortange, Mus. (prisiuntė Atho-1 

fa <lio T, F. Kom.).

TAUTOS FONDUI.

Eta laido: 
vansuako 

Nuo 
Nuo

Lir Kestville, UI. 
Westville, 711. 
« .30,00

Biconaitė.
Po $1.00: G. Nieviaka*, A. Du

binąs, 0. Karablytė, T. Baris, J. 
Bacis, K. Mikonis, B. Šimonis, E. 
Bauiulytė.

Po f.SOc.: A. Čeponis, F. Jaki-
39.80 mavižienė, A. Vaitiekūnas. K. Ale-

[vĮlle, P t*.

' ĮBeli-kis, P. Ragaišis, S. Tamošiu
je --1 naitė, J. Kepezinskaa, K. Perek- 

il;s, M. Srioga, J. Mažeika, Ka- 
s "4'am. Rudis.

I Smulkesnių aukų

SįjArfą

miBBkaa, j. p*8k>. P- Eanjanaui4iw, 
J. BU k u b, M. CepIlauBkar, J. Lgetsui- 
k*P, A. .TnkneliP, J. Bartkus, M. 
AlUauBkas, K MiliauBkas, J. Vil- 
kauthaa, J. Vitkauskas, J. Brupokan, 
A. Kibina, Ig. Ja™»ka*. U. Kaba- 
iiavkaitė, M. Baltrušaitis, 
liūs, J. BenuliB, A. 
rosat, P. Jurkia, M. 
lis, J. Jankauskas, 
J. Aidakauskas, J. 
Bačejunas, J. taiia, 
Gataveckas, P. Petrauskas, J. Vena* 
kua, J. KuBigonis, P. Šimaitis, O. Dy- 
iiutč, J. Draautis, J. Cižiauskas, P. 
čųfinskaR, M. Kaaakeviėiua, P. Ove-

1 ra, V. Kudirka ,V. Grabauskas. T. 
• Tiškevičius, A. Kudirka. P. Gry
bas. Vaitiekus, Ivinskis, A. Rama* 
nauskaa, V. Povilaitis, J. Kurtinaitis, 
A. Pašėra» A. Činelis, V. Jaudegia, 
A. Kačerišiua, D. KaČevičiutč. A. Ka- 
^evičiutė.

Smulkesnių aukty $14.60
Tautos Fondo itnkleliŲ par

duota už $7 50
Viao Sheboygan, Wj^ «urinkta $132.85.

V. Sub 
jonikis, 3. Ka 
temaitlk, F. Ki-

J. Bkierin, 
Dab ravolskis,
P. Gelbuda, .T.

J.

Knygių: Kun. 3, InJura, P.
O. Froeland, P».

Dvutiku Vadovo: Kub. t.
Jakaiti*, 41 Prcvidenos *t., Wor-

Kaso* Globi]*!
J. Stulgaite, 122 8. M**d* *U 

Wilka* Barre, Pa.
V. LukoJeviSia, P. O. Minerrrilia,

Sheboygan Wis.
Be pirmiau paskelbt v aukojo 

Idai. — M. Mačiuli*, J. Bubnis.
po

W«ik«g*a, III.
Aušros V&rtą merginą Dr-ja $10.0© 

Rožančavos moterą Dr-ja $6.00 
Po *1.00: 8. Misiūnas, A. Šanku*. 

Cž Tautos Fondo lenk lėliu $19.50 
garsiu to- 

*187.58.
Per kuB. Janufą Tsutou Fondui Vi“ ,r‘bo ™ Pinni

PofS-OO: K. Buivida* J. Subšl 
k ar. C Petrauskas, J Maukus, P. J

Po $150: Ant. Alikta.
Po $1.00; T<. Ančiurevičius, Vladas I 

Jonavičins, J. ’^avadauskas, J. Po- 
dM/Rt £ Morkūnas, J. Velička, V. 
Stonkna, V. Burdulio M. AnMursvi- 
Šius, K. fitanislovaitis, J. Bilbokaa, | 
J. Siurbaa, A. Šlekaitis, Siloa Bur- ; 
neikia, P. Rakauskas, P. černiauskaa,

Bmulkpsn iomis aukomis 
Viso iš Forest City, Pa.

Saldžiausio* aus dr- 
*100.00.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
*11.78

1422.87.

Worcester, Haas.
(surinka Moterą komitetas).

Antanina Jakaitytė $33.50
Po $5.00: M. Beadlkritė Ona Rum

šai lė, M. ^įsuskaitė.
Po *3.00: M. Kupstienė. M. Bnb

į Sheboygee Maskoliui. Nesupranta
me kų tamsta norite savo korespon
dencija atsiekti. Kiekviena draugys
tė turi teisę daryti . savo nuturimus 
kaip jai tinkama. Nedėsime.

Vincentai gorini. Aurora, III Kuo
pos susirinkimo sketObna- atėjo per 
vėtai. Turėjome atidėti.

J. G. Tamstos ra-iaėlis •‘Nemylin
tys savo gimtinės’’ netinka.

"LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI- 
JOS CENTRO VALDYBOS AN

TRAI AL
Dvasiškai vadovu: Kun. F.

i Kemėši*, 717 W. 18tb *t-, Chic«- 
go, Dl.

Pirmininku: M. A. Norkūnu, 
166 Melrose *t., Montello, Mus.

Vicepirmininku: A. Alek
sandravičius, 762 W. 19th st, 
Chieago, UI.

Prot. raštininku. AL M. Rač-
I kns, Holy Croa* College, Worcea 
jtuį Mas*.

Finansų raštisrakė: Ona Kuė- 
j taitė, 82 Porter avė, Montello, 
Mase.

Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 
Melrose st, BrocKton, Mas*.

Kaso* globėjai: K. Pakštu, 
1644 Wabansia avė, Chic&go, IR

A. Visminu, 315 — 4th *ve, 
Homestesd, Pa.

J. Naginevičiu*. 32 Dominick 
»t, N«w York.

Literatiška komisija: A. Knei- 
ž:», 41 Capital avė, Hartford, 
Conn.

J. J. Ramanausku, P. 0. Boi 
58, Muutėlk, Mm*.

F. Virmauskia, 22 Brotd (t,

vitiuBė, V. LūotkevHieaė, E. 
kaitė.

Po *2.00: M. Butkienė, 
džiutė. O. Liutkeviėienė, 
iiauskuitė.

! Oaa Staaeviėienė,
|1.75, Po »1.00: K. Južkieaė, M. Staikin- 

-iį. -

netilps. Apie t®» in46jome ankAriau. “Motyn*!**" valdybe* nariM
Pirmininką* — Km*. V. Varto*.

O.

$1.50 SKELBIMAI.
213 S. 4th gt, Brooklyn, N. Y.

kiuku

Aeai&itaitiaaey V. fau*utviėAeiu:, G,
l Paulinkonieiiė, L. Pastavičienė, L.
< Mickclienė, 
j vičiutė, J.

BeatleyvIlJa, Fa. vičiutė, M
'aid. Šird. V. Jėzaus F/r-ja f 15.00 ; kaitė.
I. L. R. K A. 92 Ip. $5.00: Smulkesnių auką
Po $2.00: J. niiekaa, A. Gele-1 v“°

pra'iMe

J. T’rankiutč, M. Vattks- 
Kukauakienė, T. Urbau- 
Olšauskienė, O. Aoislaus-

Po 11.00:
ų' g”7 ib. <xrū- j tu

F. to 
pasak

lodžius 
uselaad

*20.00

apie tokius mo-
Nieko kita, kaip

I*
nk’nė,

BgU,

to *200:
ii, I. N ortu
Just £eU»

įkiš, 
ukait

Kadis rksit.

Nurimtas. J

ulia

ATIDĖTAS AsūžIUS.
Senatvė, kuri yra suprantama 

kaipo laipsniškas kifaio ir proto 
puolimas, energijoj bei apetito 
netekimas, 
pasekmės

ir jo 
ir visi trukdėsiai bei 
žinom i 1 

labai dažnai - 
priežastim datij 
j-bera koksai
Skotu p s viSk išimo 

kteiti

ienam.
^cTfinkšly va, 
gelyje ateiti-

Kaip ti!

auduling

jt’u. K«: 
pb'tą 35

imuosi

rto*

Kasininku — Ktm. A. Kadi*, 
236 Righ *t, Brooklyn, N. Z.

fronto Juozapo Draugijos, Sheboygan, 
Wis., valdybos adresai :

Pirmininkas; Daugirda Pranas, 2<4
S. River st.

PejjeJbisJukas, Skėtis Antanas, 
Indiana are.

1. Sekretorius Stankus Antanas,
1414 New York s ve.

2. Sekretorius Rutkauskas Juozas.

90!

Antan

bal

Juozas 9181

go i ld»twrtq Bymo—KataUkg Pilnąją Bl*l 
rtalaką Amtrlkoje Su»lvl»idJisM Om-1 

tro Valdybe, adresai
8U Į Pirmininkas: Kcn. J- 3 -L

•lėtų [ Provi
ner’g Į Dvi Kuo. P. 8nnm- 

e., W«tarbnr>,

P-lė A. PetrKiM

Cantro Sekretoriui: 3. V. Kovas, 81

rkanras

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

KAINA 40 CENTU
Gaunama pa* autorių, 46 Congress avė..

Waterbury, Conn.
ir "Draugo” Knygyne.
Reikalaukite tuo jaus!

Extra! Farmos Extra!
Pranešu broliams lietuviams, kad ai apie Peacoek Miehigan jau nebe* 

pardavinėju žemi v, kur buvo geresnė žemė apie Peacoek, Little Manistee Ri
ver, Iroos, Wellston Michigan tose apie linkės© liko vieni smėliaai ir iš 
tos priežasties tai aš buvau priverstu iš tę apielinkių perkelti savo farmy par
davinėjimo agentūrą į patį lietuviu centrą BcottviHe, Michigaa, kur žemė ir 
transportacija yra geriausiai, žemė yra molis bu juodžemiu, arba molis maišy
tas su iv iru ir mnelžeme, kur javui toje apielinkėje išgula ant dirvą aue 
trąšumo. Nerasite geresnės žemės nei Ohio nei Indiana nei Kisconsin Val
stijoje, kokia yra pas mus apie Scottville, Mich. Mūsą žemė derlingiausi*, 
laukai lygus, keliai geri daugiausiai žviru išpilti, Telefoną linijos, Pašta at
veža j namus, visos vigados po šonu tiktai naudokitės.

ScottvlUe yra 2 Bankis, didžiausi Fabrikai valgomą produktą, kurie 
nuo fannierią superka produktus ir į kerus sudeda. Yra sūrio, sviesto ir ki
tokiu fabriką, yra 4 vieraužės (magazinai), kurie perka iŠ farmerią javus 
daržoves ir gurulius. Yra maitinos, mašiną ir kitokią įrankių krautuvės, ar
klių turgui, teatrai, 5 katalikiškos bažnyčiom mieste, o aplink visur fannoa. 
Tik 8 mylios iki didelio portavo m i esto iš kur laivai plaukioja tarpe Chi- 
eagos, Milsraukee ir kitu miestą, vandenių viską veža pigiai ir greitai. Tas 
mūsų portavas miestas vadinasi LudingtOT, Mich. galite pas mūsą atvažiuo
ti laivu iš Chirago, Milvraukee, Manitowoc, Wis., o iš laivo išlipąs gali pa
šaukti manę per telefoną, o aš pribūsiu su Automubilią ir aprodysiu lau
kus. Arba išlipęs nuo laivo paimk treiną į Seottvillo. kur yra mano ofisas, 
nuvažiuot kaštuoja 17 centą. Važiuodami treinu pirkite tikietą tiesiai į 
Brottville, Midi., ėia tiirimė gražiausiu gatavu famą pardavimui, torte 
taipgi pigi”" žemės su moliu fFftfpdirbtos, visokio didumo ir ant visokią 
išmokėsiią. Aioj<- apielinfcėj yra lietuvių kalionijq, kur turtu pardavęs J18 fer
mą lietuviams. Dabar tūriu tokios žemūs pardavimai kokios dar neturėjau. 
Pirkit nuo manės, nea aš parduodu tiktai Betuvią kofonijosr, kzrias ai 
pati suorganizavau ir esu eaperiu pažinime žesjM ir farmirrrstrB. Aš fra 
organizavau didelę. kol^Bijią ir, pravedžiaą kelią prie Amerikoniškos Ūkinin- 
kyatėa. 5J

Todėl prašaū višą H^tuvią, kurie nori pirkti fanuą arba ėsate jau, nirką 
atvažiuokite, o aš visus užganėdinsiu, nes žinau, kad turiu geriausiu žemiu, ne
gu kiti Agentai, linkimiausioji vietoje Suv. Valstijose. Norinti gauti magą >4 
lietuvią kMonijos kreipkities nuo pirmo Kovo mėnesio 1915, nes isleisis 
naują žemlapį lietuvią Koniios.

Norinti platesnią žinią Adresuokite:

Anton K i ėdi s
Peoples State Bank Bldg, Ssottiilli, Midi,

MUZIKOS MAG1JAM8.
Labai būsi linksmas, jei pirksi 

muzikos įrankių mūsų dviejose 
krautuvėse.

Pljanaį Teari ųueen koncerti- 
no*, gmuikos, šnekamo* mašinos 
ir lietuviški rekordai, akordeonai 
ir daug kitų įrankių • padarys 
puikiu kalėdoms, dovana*.

Kituose miestuose gyvenan
tiems katalogus siunčiame veltui 

GEORGE & VITAK MUSIC CO.
1540 W. 47th St.

ir
769 Milwaukee avė.

CHfCAGO. ILL.

“LIETUVA”
Eina |u 21 metui Chicigo, Ulinei* kai 
rttnrčia Ir gadutas daugiausiai gėry Ir 
svarbių žinių II Amerikos, Eu-epai Ir 
viso svieto,* prenumerata kattuoto mo
tu! tik *2.00, pusei metų *1.00.

Ralyk adresu:

A otsmrsKi.

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
IHInšyk (klsiraitiiij Ižikražtj

H M

Vienintelį Didžiosios Britanijo* 
Lietuvių-Katalikų organą. 
Kaina aietanis vienas doleris 
Pašei metu 51 cealu.

Adresas: Rev. Jos. NoiW
Mnsaend. I.anarkshlre,

Scotland.

BO i Visur
„flGARtntS 3. tonflard

♦••♦t'**'***-**********'

M*. YM City Nauja Knygutč

REIKAIHG1AUSI0S GIESMES
bažnytinį chorą ir gerai ‘man 
tis visą savo amatą i -sko tuo-

Meldžiu ūkti šiuo antra-

J.
SI E. 19 st..

is musiį gelbėtojas, maldos po ra i 
k)

KAMA TIK 3 CENTAI

9

9



“Karė - kainos sumuštos — Karė" Viskas už $5.95
Yards 1741

J. F. E U D K i K I 8 
GRABOfftUS

Farsam J i> karietas ir avtemobi* 
bus dėl pagtabų, restavių ir kriti-

Deli bystem
KATALIKŲ SAVAITINĘ LAIKRAŠTĮ

MCBV NUOSTUOL1S, TAI MOŠŲ LA1MAJIMA8. PINIGAI KEREI 
KALAVJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATS1RMU8, .lElut JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. IMuodam tūkstančius dolerų davonoma aupa 
žindimui žmonių bu mimų taromis. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyriškų, bu j 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir vibub ak u t įmoki prietai 
su ii 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha 
vanos cigarų ir ant 7-nių žavių nikeliuotą revolverj —DYKAI. PILNAI 
GVABANTPOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda |>o $25.00. SPB01ALIS 
PASIALUIMA8: Pakol ta vorų yra. Atsiųskit Šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui 
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR
DŽPT, 991, :

daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
35.95 ir ekapreao lėšas. U išakyk *ian-

VVATCH CO.
: CHICAGO, ILL.

SALIN SU NUSIMINIMU HI GRAMAFONAS 
ANT UMOKESNIO 10 C. KASDIENA.

Jeigu apHiimate mokėti po l^e., Kasdien, tai 
ižai ynai m e Jums aut išmokančio labai puiku 
Gramafoną sykiu su 16 rekordais (32 kavai 
kais) visokiu dainų, valcų, markų ir U., ku
riuos pat ja ifisi rinksite Geruma*; mūšy gra
mofonų gva ra n t uotai* kiekvienam rašyta gva- 
faneija. Išsiųsime naujus specijalifikus rekor
dus Lietuviškus, Lenkink na. Rusiškus ir Maža- 
RuMiškus. Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami krasoa kenk
lei) atsakymui:
LIBERTY COMMERCIAL CO. 233 E 14 ST., 
NEW YOBK, N. Y.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE 
THE HIBERNIAN 

BANKING ASSOCIATION 
|KU*T1 1M7 M.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLC IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant n*o VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, až karinos mokam 3 naoiitnčias ant metij, karį pride
da® kas pusė metų.
Atdaras Bubėtos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertei ant komisijos; iikolektaoje 

randa* ir prižiūri propertes; pardaoda gero* ve tės-morgičiui; 
skolina pinigas ant įtaisyti) savaičių (properčių).

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga
“AUREOLE”

Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų 
DR. KUN. M. GUSTAIČIO

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti, 
bet dar maloniau skaityti

KAINA TIK 10 CENTU
Reikalaudami adresuokite:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street Chicago, Illinois

Dr. S. A. Rutkauskaitė-všlakienė
Gydo visokias ligas 

Specljallate motorų Ir valktį ligose

VALANDOS ’ j2, P,iti P“!L 43°- ’ “ ”kW 
! Nedelionua 9—12 prieš piet

32W5*. Balsiui St.. Chicago, llli.

>*•«*«»»

Lietuviškyjy Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

Vienaolynt yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augitoji mokykla (High Schea) .

Lietuviikosios Sesers priima pas save mergaite* moki
nimui ir iaa*klėjirnsi. Seminarijoje prie regaleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mezika, paisy
mas. siuvinėjimas ir taip toliau.

GEBOS MOKINTOJOS PIGOS UŽLAIKYMAS
Reikale meldžiama kreiptiea prie Motinos Perdėtinėe 

tino antrais •

St Casimir’s Seminary, 
6700 S. Rockwell St. Chicagc, iii.

IJ c aasssssa———s—ssn

T.1 Dru.er H4,

Dr. C. I, Vežei (Vežei i s
Uditiškas bcalisuu

4712 So. Ashland Avė.
arti <7tos gatvAs

“ŽVAIGŽDĘ”

JONIKIENE
UerisusU AKuierkA

J3U So. Halstel St, CIUCAttO 
tk«mpM

Tel. Dreve r 5062

DR. K. DRANCELIS
LIETUVI* VEtVOBTA*

VALANDOS: nuo S .'L< 11 rru. 1 
nu po ptee, no. 7 Hu 1 vakaro.

Nvd.-llom, ir Samdoma papai .utart|.

3261 SO. NALSTED ST., CHICA60

P. A. MAŽEIKA
Suiium liotaviikii griboriue 

Ckicijūi m Imu. Pir 15 metę mino 
(grlboryetll tiroiviu lovį broliiai 
liituviiai. Grabil yn iiaitiBta 
kliu: *idiU įuo *12.00 ir UfUiie, 
• noki grabeli!! lai *3 00 ir 
Uia. Mildiiu įtviiiooti | nuo km 
tnv,, • penritikriiiite, kid reikli 
saikiai atdirbtu, pisigus mėtyti, jie 
paliki asilaičiam,, kari, bėdaū pe 
liika. tUekite gerai, jei norite mokėt1 

(*100.00 tai pu mano galite gauti ai 
*50.00 Neklausykite ageatų ir kokiv 
bobelių, bot nueikite pu kit» ir per 
sitik.inkilo ku pigiau daro. Darome 
pigtaa, ase turimo naro dirbtuv,, uve 
karaboią ir diugyb* automobili,.

Be pagarba P. A. MAkEDEA 

331* Aubm avi. Til Tarti 11M

Plymouth National 
BĄNK.

*.apiioia« bu perviršiu 
1166.000.00.

Šitoji Banka prižiurono 
Suvienj tyjv Valstijų nJ 
džioa. Moka 3 iitioaiinči.ir 
nuo aiidiitų pinigų. Galim į 
susišnekėti lietufiAkai.

G. N Postlethvaiti:
iidiiiinkaft

Mandagu* pa tania vimar

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

4600-4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banko uičAdyjimui nuo 
vieno dolerio Ir dauginus ir mokame tračią 
procentą ratomia ant metų. SiuuČiame piaigus 
| vilias dalia svieto pigiai, greitai ir teitingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
paduodame. Parduodame M k ortas antytay 
linijų J k rajų Ir iš k rajaus, talpai Ukietusuat 
geležiukahų po visa Amerika ir Europa.

Muaų Banku iAdirba visokius raštus tr dr-

antrašu.

NLA. Norkūnas,
Vienatims inetEvis Udir bėjai

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

I
 i.. bus atlieku artia-

liikai.

KB M. A. Norkūnas 
į Hi MELUOSE, ST.. MOTELIO, MASS.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE"
Jas 25 matai, kaip iželiu ku U- 
taraiukn ir Pelnyčio, Freauii.en. 
ta kaaztaoja lutinn; Amerikoje

Rąžykite šiądien. o gausite vieną 
anmerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant 

v. b. Mcnersi - sa 
Mahanoy City, Pa

Statistikai išskaitliavo, kad kariaujančio^: fadtpš 

išleidžia daugiau kai bilijonų dolerių į įpėnesį

mi Amerikoj

Kada didelis orderis biur suteiktas jums parink 

jį greitai ir bandyk gauti biznio dalį. Greičiau- \ 

sias būdas yra Long Distance Telefonu. Var

tok.

Chicago Telephone Conipany
Bell Telephone Building 

S, ortiriil 100

NAUJIENAI
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
LMri| Klibu Verti

Jonas Rinitas

Y ra tai iabai graži ir interesinga 
apysaka Pradėjus skaityti, sunku 
yra atisitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
ga: pra 
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520 

puslapių, o kainuoja

i iaiką.lai skaito šią kny-

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu: 

DRAUGAS PL BLISHING CO.
1800 W. 40th Street. - Chicago, III.

. .................. ................

JEI NORI ŽINOTI
ucuhmuu oicunc svetimame momente 

kaipo# tautai reikia, skaityk naujai 
išėjusią knygą:

Kokia AutonomijaLIETUVAI REIKALINGA?
Paraše J. GABRYS
KAINA 10 CENTU

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishir.g Co.
J *M*W. Uib Street Cbkage, UI

|
Jei nori linksmai ir naudinga; prakišti 

laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Hucleben
Parašyki fianuitis Ameri 

Lietuvių kalbon versta J. K

na tik 7

1800 W.

nnas
liko Mark Twaiti.

untiinu. Reikalauk tuojau.

B. CO.

B., yra seniausiai lietuvių katalikų lai k 
nq didumo. Suteikia įvairių žinių ii Ameri 

ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

| 3054 Richmond St.,

RAUOOKIE8 pi- 
fl mfigtUioJfaii),

1 riaaiia

tikro
^Paia —

ir 

reikalauk 

Bicbterio 

Erpeller 

r u inkaro taik

lu, kaip aut pa

veiki! o.

25 ir 50 centų 

aptiekose ir tie- ;

•lai »

F. Ad. RicMer&Co
74-M) Washingtou |

^.Street,

NElV YORK

Visi užsisakykite

Amsrik. Lietuviy Dieni ašt|
“KATALIKĄ”

Dieuroatyj “Katalike” |

tilps daug greičiau ir plačiau; i 1 
via. s jaudintus mūsų gyvenimą 
klaudimufc kuupiuėir.iibia atsiiiep- 
•ime. .;^L

Dienraštis 'KatalikM’ yra b* ’ 
partyvis laikr&Atis ir prisiloikya 
ramaus knlturini® darbo.

Todėl dicniaštyj 'Kataliko” 
bus galima niekiai ir pWiai bu 
Žviegti lietuvių, o ypač Amerikos 5 
naujokynuose ^venanBių, S. 
Valstijų ir kitų Šalių gjveuŪLfcS, • , 
paauoti ^Egianaia žinių ii įlu-

— I —U —■ — . .............................  1* I I j
28 metų senas laikraštis

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbiu ži- į

ropoi kiro liuko ir visuoreoli 
gyvenimo
Svv. Viletijoee ir Grūdoje m* 
tam, ... .. .. ................... *5 00

peaei metų .. *3.00

rtsionyje, Europoj! ir kitur

primiMTiti kittiiji (Miims tli $2.ne; 
putli metų Užrubeiiuose; jietim, 

IS.oo; putei metų *1.H.

RAini lentiu:
J. J. Pauksztis & Co.

I20-U4 Oriod Str„ B
Brooklyn, N. Y.

pmei m»tq .. M 00 į 
Pri-UHmerati) li^eti iiie įdreia: Jį

AMERIKOS LIETUVIU DIENRAŠTIS
"KATALIKAS”

3249 šo. Morgu St., CAIugo

Malonu mums pranešti Gerb.
Kunigams, jog galime jiems 

pasiūlyti

Kalėdų 'Dovanoms
labai gražių naujausio leidime 

kalėdinių paveikslėlių su lie
tuviškomis maldelėmis

♦'’tn Wn"r <-n -

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 
! 2. Aureolė. Oratorija. Paražė M. IIu>d«riia

3. Kodėl neini ispažintiesĮ Par. kun. AL J. Warol
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Is lenk vertė A

5. Užkrečiamu,

6. Lietui'iif

, Katekizmas mažiems vaika
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimie 

10. Kaiekizmas apie alkoholių 
H ttM kūdiki imnrotiai. Dr

. Ku

| J 2. A’• Krislus turėjo brolių ’r seserų .
1 i i' ’ t : luomo. Kun. P. Saurarni 

j 14. Apaštalystės maldo 
i|; 15. Apaštalystės mahb

16. Tiesos žodis nacijai 
laida .....

j VI. Va”dagus r
IR. Antanukas.

Į 19. Šatrijos Ra
. Be to Kuhiiie <

Kun

■M

10

10
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