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Tik ką nesenai praleidome
laimingai Susivienijimo 29-ą.jį
seimą, o štai prieš mūsų akis
naujas, gal dar svarbesnis rei
kalas. Tai būsimasai Lietuvių
Rymo-Katalikų Federacijos Kon
gresas, kursai, chdcagiečių su
manymu (jį, tikimės, patvirtįs
ir Federacijos valdyba) turės
būti Chicagoje 22-25 rugsėjo šių
metų. Savo skaitytojams pasi
stengsime visa eile straipsnių
išaiškinti Federacijos tikslus,
reikšmę mūsų gyvenime, jos nuo
pelnus praeityje ir uždavinius
ateityje. Į šitą numerį dedame
jau pirmą straipsnį “Kas tai yra
Liet. Rymo-Kat. Federacija?”
Šiuo gi straipsneliu mums rūpi
nurodyti, kaip Federacija yra
svarbi mūsų gyvenime.
Męs turėtume padalyti Ameri
kos lietuvius į dvi rųši: į tuos,
Jkurie grįš į Lietuvą ir į tuos,
kurie pasiliks gyventi čia Ame
rikoje.. Nors męs ir kažinkaip
pageidautume, ydant pirmųjų
skaičius būtų kuodidžiausias, an-.
trųjų gi kuomažiausias, vis dėl
to, kaip gyvenimas parodo, labai
daugelis mūsų ateivių dėl įvai
rių aplinkybių negali į Lietuvą
grįžti. Del šitų lietuvių, atskir
tų ant visados nuo savo krašto,
mūsų tikslas turi būti, kad jie,

zacijos parūpina mūsų bro
liams ir mūsų tėvynei gerą
ateitį, kurios remiasi Kristaus
mokslu ir savo tėvynės meile.
Tai ir suprato lietuviai kata
likai, kuomet jie steigė čia įvai
rių įvairiausias tautiškai-katalikiškas organizacijas ir įstaigas.
Steigė jas tokioj eilėj, kaip nu
rodė tikrieji gyvenimo reikalai.
Atvažiavus į svetimą kraštą,
kad aprūpinti savo tikybos rei
kalus ir užlaikius savo kalbą,
reikėjo savo bažnyčių, kunigų —
ir štai steigiamos parapijos. Rei
kėjo parūpinti pašalpą ligoje,
steigiamos visur pasalpinės drau
gijos. Tų pasirodė permaža; pa
aiškėjo reikalas vienos didžiu
lės organizacijos, vienijančios susišelpimo ir apsidraudimo reika
lais visus Amerikos lietuvius ka
talikus — steigiamas ir augina
mas Lietuvių Rymo-Katalikų Su
sivienijimas Amerikoje. Paaiš
kėjo švietjmosi, padorių pasilink
sminimų reikalas — steigiami
apšvietos, pasilinksminimo kliubai,- teatrjjii ės draugios.
Pasidarė aišku, kad be savų
lietuviškų mokyklų męs čia ne
išlaikysime savo tautybės — ir
šit steigiama mokytojų senuna
rija — šv. Kazimiero Seserų vie
nuolija atsiranda viena po ki
tos parapijinės mokyklos.
Reikia kovoti prieš girtybę —
steigiamos blaivininkų draugil-

patepę šio .Atraito getais pilie- Jo
čiais, pramokę šios šalies kalbos,

amatų, kad galėtų lipti augštyn
savo turtu, dora, apšvieta ir soeijaliu padėjimu, — tečiau, visa
tai siekdami, kad nenustotų bū
ti gerais lietuviais ir katalikais,
kad neišsižadėtų savo kalbos, at
simintų gimines, tėvynės reika
lus, kad tiems reikalams nesigai
lėtų savo aukų.
Gal dar svarbesni yra mfisų
seikiai su tais mūsų broliais, ku
rie, trumpiau ar ilgiau čia pa
gyvenę, grįš į savo kraštą. Del
jų mūsų tikslas yra: taip sutai
syti jų čia gyvenimo sąlygas, tiek
suteikti jiems reikalingos para
mos, kad jie netik nenustotų tų
dvasios turtų, kuriuos atsivežė
(tikėjimo, doros, tėvynės mei
lės), bet dar kad juos susf. >rin
tų, pagilintų; toliau, kad ingytų naujų turtų savo dvasiai:
mokslo, amato pažinimo, gyveni
mo patyrimo, na, o taip-pat, kad
šiek tiek dolerių susirinktų.' Vi
sus juos męs turėtume traukti j
naudingas savas organizacijas,
kurios padėtų jiems visų pami
nėtų prakilnių tikslų siekti. Jei
gu mums pasisektų taip pavesti
mūsų išeivius, tuomet jiems Ame
rika būtų ne tuo, kuo ji šian
dieną daugumai kad yra, bū
tent girtos, patvirkusios laisvės,
dvasios ir dažnai kišeniaus skur
do vieta, — bet būtų svarbi gy
venimo (mokykla, kurią išėję jie
grįžtų j gimtąją šalį sveiki dva
sia ir kūnu, šviesus, įsitraukę j
visuomenės gyvenimą ir su ne
tuščia kišene. Tuomet ir išeivybė nebe blėdis būtų Lietuvai,
bet palaima ir nauda.
Nieko naujo čia nepasakome.
Visi tie dalykai prakilnesniams
mūsų ateiviams senai rūpi, ir jie
stengiasi visa tai vykinti, ris
damies į tam tikras organizaci
jas. Tečiau ne visi keliai prie
laimės ir gerovės veda. Visa
pridera nuo to, kokį kas kelią
apsirinks, kokių pamatų laiky
sis. Yra, kaip žinoma, daug įvai
rių nuomonių apie pačius net
svarbiuosius gyvenimo klausi
mus; tos nuomonės gimdo gy
venime sroves, partijas. Tečiau
mūsų, lietuvių katalikų įsitikini
mu, tik toksai visuomenės
darbas,
tik
tokios
organi
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Reikia organizuoti geriau ka
talikišką spaudą — steigiama
“Draugo” bendrovė.
Reikia
šelpti beturčius, globoti našlai
čius — organizuojama Labdary
bė.
,
Atsibodo socijalistų tvirkinan
tis veikimas — jaunuomenė pa
ti grįžta prie doros, prie Dievo,
organizuojasi “Lietuvos Vyčiai”.
Matome tatai, į kiek šakų iš
siskirstė lietuvių katalikų visuo
menės darbas. Tas visas atžalas
išleido jau gyvenimas. Tečiau
tas gyvenimas nestovi ant vietos,
o nuolat naujus reikalus rodo ir
naujus klausimus stato. Didelį
dar savo žodį tars, svarbų indė
lį įneš mūsų tautos kultūron lie
tuvė katalikė moteris — ir štai
baigia bręsti Liėtuvių-Katalikių
moterų sąjunga.
Nereikia būti pranašu, kad at
spėti, jogei gyvenimas turės pa
gaminti netolimoje ateityje dar
vieną naują judėjimą — tai ka
talikų darbininkų judėjimą, kad
gerinti darbo sąlygas, apsidrau
sti nuo bedarbės. Nes mūsų so
cijalistai tik prispiegė darbinin
kams pilnas ausis, gražių pažadė
jimų, jų gi padėjimo ligšiol nei
per nago juodimą neįstengė pa
gerinti.
Čia taip-pat bus žymi vieta
kooperacijos draugijoms. Tečiau
visi tie gražus jau esamieji ir dar
busimieji judėjimai, organizaci
jos, įstaigos — labai žymios nau
dos nepadarytų, negalėtų labai
tiksliai darbuoties, jeigu būtų iš
krikusios, eitų kuri sau. Reika
lingas viską vienijantis centras,
reikalinga įstaiga, kuri jungtų
visas šakas į vieną didelį medį,
vienytų visus lietuvius katalikus
į vieną didelę stiprią organizaci
ją. Toje organizacijoje turėtų
rinkties visų lietuvių-l<atalikų
mintįs, širdįs, ir užmanymai.
Ir nesvarbu, kas ineš gerą mintį,
užmanymą — ar gvietiškis, ar
dvasiškis; ar vyras, ar moteris;
vigų pajėgoms ir mintims čia
turi būti lygi vieta, nea visų vie
nas turi būti tikslas: auginti
krikščioniškos Lietuvos kultūrą.
Tokią įstaigą męs jau ačiū Die
vui tarime. Tai Lietuvių RymoKatalikų Federacija, vienijanti
visą visuomeninį lietuvių katali-
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liūs turėjo atsitraukti. Beveik metonams ir Italijos valdžšąi.
pusė jo kareivių buvo sužeistų Kiek yra žinoma, kunigaikšti*
ir užmuštų. Viliai buvo prisa nori atsisakyti nuo sosto, bet Vo
kyta jį gelbėti. Vilią atsisakė. kietijos ir Rumunijos valdovei
Tuo pačiu laiku kai-kurie valdi jam pataria, kiek galint laikys,
ninkai, kurie buvo paskirti Car- ties savo vietoje.
ranzos buvo suareštuoti Vilios
ANOLIJA.
draugų. Valios resignacija iš
Didžiausiu ligšiol sufragisčįą
pradžios buvo priimta, ir paskir
tikslu
buvo susieiti su vyriausy-:
ta jam vieta Chib«uahua guberna
be
ir
perduoti
jai savo reikalavi
toriaus. Bet tuojaus 15 gene
rolų, kurie kovojo su Vilią at mus. Praėjusią savaitę tas jų rei
sisakė toliau kariauti. Po jų kalavimas išsipildė, nes ministeAsąuit sutiko
valdžia buvo į 30,000 kareivių. rių pirmininkas
Carranza pamatęs, kad blogai da priimti šešias sufragistes ir iš
lykai stovi, pasidavė ir pradėjo klausyti jų reikalavimus. Apsi
tarybas su Vilią. Susitarė, Car lankiusi deputacija, kuri suai
ranza bus vyriausiu valdovu ci dėjo vien tik iš darbininkių mo
moterg
viliškuose dalykuose, Villa-gi ves terų, apsakė įvairius
vargus
dirbtuvėse
ir
įvairius
pa
visus karės reikalus. Taip susi
žeminimus
draugijoj
ir
prižadė

tarus, Vilią pradėjo eiti Zacajo sukelti nemokėjimo nuomos
tecas linkui.
straiką visoj Anglijoj, jei negaus
Huerta ir jo draugai nudžiugo sau lygių tiesų.
išgirdę, kad Natera liko nuveiktu
Asąuitas teisinosi, kad jis negai
ties Zaeatecas. Bet revoliucijo- lias dabar įnešti sufragišeių binieriai laimėjo kitur. Gen. Ob- liaus į parlementą ir gal prieis
regonui taip pasisekė ties Jaliseo, laikas, kad ir moters galės su vy
kad jis uždėjo ten savo valdžią. rais sykiu balsuoti, bet ir jos.
Blaneo su 17,000 vyrų visai ar- gavusios balsavimo tiesas, sa
tinasi prie Guadulajara. Sukilę- j ^iks tas pačias sunkenybes, ku
lių atakavimas Mazatlano miesto, ■ rįa§ svltinka vyrai.
pakol kas, atidėtas.
Airijos autonomijos bilids^
Federalistų laivas “Guerrero” kuris
nesenai
perėjo
per
nuskandino sukilėlių laivą “Tam-J žemąjį
rūmą,
šią
savaipico”, kurio kapitonas nusižudė. ■ tę bus paduotas į lordų rūmą.
Po trijų valandų mūšio “Tampi-, yisų yra spėjame, kad čia jis ne*
co” kareivius iš vandenio turėjo galės pereiti, taip kaip neperėjo
i Amerikos laįvynąš. ę - Į ij» pirmesnius du kartu. Lordams
Z- '
■ '
* ėbiliu atmetus, jis bus duodama*
- Du laivų Mississippi (1) ir Idaho (2), Kūrinos Graikijos valdžia rengiasi pirkti nuo Jung
į pasirašyti kar'afiuL Jam pasiratinių Valstijų. Prieš tai Turkija pakelė protestą, ji bijosi, kad Graikija nesustiprėtų ir neliktų
ALBANIJA.
į sius, neveizint Į lordų nesutiki
Turkijai vienu didžiųjų priešu.
Visuose Balkanuose indomiau- , mą, autonomija bus įvesta. Ne*
šia scena Tai Albanija, ypatin- ^inia ar karalius norės ant biLiberalai, su
kų darbą. Jos svarbiausia tik rėk, Bosnijos gubernatorius, ku- Ne pirmos tai atsitikimas, gai miestas Durazzo. Čia Prūsi liaus pasirašyti.
kunigaikštis jais sykiu ir Asąuitas spėja, kad
slas, kaip skelbia jos program a, ris aiškino, kad viskas jau pra- Habsburgų (Austrijos Ciesoriaus) jos protestantas
yra: “bendromis visų lietuvių ėjo, kad daugiau užmušėjų negali šeimynoje. Po nušovimui Pran- slepiasi, apsuptas savo sostapilė- j "karali'ug eina3 su jais ir bili*
katalikų spėkomis gaivinti savo būti. Įpėdinis sutiko važiuoti į ciškaųs Juozapo brolio Meksikoj, je jo paties padonųjų mahome j iengvaj perieįs<
tarpe augštesnj, tobulesnį, do miesto salę, kame1 miesto majo Habsburgai nukentėjo nemažai ! tonų ir ginamas katalikų ir Ita-________
! lijos bei Austrijos laivynų. Tie
resni ir teisingesnį naminį, viešą, ras su žmonėmis laukė jų atsi įvairių nesmagumų. Dabartinio
KANADA.
draugišką ir politikišką gyveni lankant. Jiems inėjus į salę, ma ciesoriaus sūnus ir sosto įpėdinis, dvi šąli matomai tikisi gauti ko Šįmet Kanadą lanko viena po
mą”.
joras buvo bepradedąs sakyti Rudolfas užmuštas 1889 m. Cie- kią nors naudą iš šalies, kurią kitai nelaimės. Nesenai prabėga
jie patįs padarė
savivaldyba.
žinia apie nelaimingą ateitikizam
Kiekvieno gi Federacijos Kon prakalbą, bet įpėdinis į jį atsi sorienė Elzbieta nužudyta 1898 Beviltis kunigaikštis
kreipiasi
m.
Dabar
nužudytas
įpėdinis,
ku

liepė:
“
Mes
atvažiavome
apsi

,
.
.
.
.
,
.
.
.
.
i
su
laivu “Impress of Ireland’*,
greso uždaviniu yra daryti per
tai į vie®^ *al *
e
kuriame žuvo viršum tūkstanči*
ris
buvo,
Pranciškaus
Juozapo
lankyti
į
jūsų
miestą
ir
į
mus
žvalgą jau nuveiktų darbų, išai
gauti, o į pa engvinimą, ti gi , ž,ncniy dabar pranešama nelaiškinti ir taisyti viešojo darbo mėtomos bombos”. Truputį ap brolio ‘/tinus. Vis tai isto/iškos liau įsipainioja į pinkles. Honan- .
...
,
, .
* *
. . ,
.
įmingąs ats/Jituas kasyklose Kasilpnas puses ir nepriteklius, nu- sistojęs, jis liepė sakyti pradėtąją tragedijos.
dijos
atmena.,
kūne
pastatyt.
nados
indjoj
Alberta
. g,
žiūrėti naujas darbo sritis, ga prakalbą. Žmonės, kurie jau
didžiųjų
viešpatijų
saugoti
nuo
>taitikimM
atnešė nemaža nuliūminti naujus judėjimus. Taigi ligšioliai buvo sužinoję apie tą
įvainų vietinių susirėmimų, uri , jjmo neiainijngiems kanadiečiam*,
MEKSIKA.
atsitikimą
iš
visų
pusių
šaukė
uždavinis —. begalo svarbus.
Pradžioje praėjusios savaitės, nemažai vargo. Nesutikimai vi 9 d. birželio, netoli nuo LethUžtat kiekvienas kongresas — “ura”.
maža buvo vilties, kad Niagara sur. Majoras Sluis, kuris buvo bridge gulinčiose Hillcresto ka
tai vaisingiausios dienos mūsų
Iš salės įpėdinis su visais savo
paskirtas naujojo kunigaikščio,
tautos kultūrai. Ypač svarbus palydovais, važiavo aplankyti su Falls tarybos prieis prie ko susiginčijo su Essad Paša, karės syklose atsitiko ekspliozija taip
itr vaisingas turėtų būti šių metų žeistojo pulkininko Morizzi. Vos kio nors nusprendimo. Jungtinių ministeriu. Pastarasis pareikala smarki, kad visoje apielinkėje
Valstijų delegatai reikalavo pa
drebėjo žemė ir daugel namų su
Kongresas.
tik automobilius privažiavo prie skirti konstitucijonalistą laikinu vo atimti nuo jo valdžią. Išpragriuvo. Kasyklose dirbo 23®
Tečiau apie tai — kitame nu- Rudolf gatvės, žmogus vardu
prezidentu, Huertos delegatai no džios kunigaikštis Vydas paliuo- žmonės. Iš jų 41 išsigelbėjo.
meryje.
Prinzip būdamas ant šaligatvio rėjo bešališko, o Carranza nesu savo Majorą Sluis, bet kiek pa
Trumpu laiku pribuvo du trauki
du kartu šovė į įpėdinį ir jo mo
tiko prisiimti tarybos pasiuliji- laukęs vėl jį sugrąžino ir paliuo- niu su prityrusiais mainieriais i*
terį. Pirmas šūvis pataikė mo
mų visai. Du Carranzos delega savo Essad Paša. Vėliau jis pa dalstarais į nelaimės
vie
teriai,
antrasai
jam
pačiam
į
di

POLITIKA
tai buvo Buffalo, kame Washing- siuntė Majorą Sluis į Holiandiją, tą ir bandyta daryti, kas tik gali
džiąsias gįslas netoli sprando. tono delegatai šnekėjosi su jais ir jo vietoj pastatė kitą holiandą,
ma, kad išgelbėti nelaiminguosius*
Po kelių minučių abudu mirė.
AUSTRIJA.
gan ilgą laiką. Visų buvo spė pulkininką Thomsoną. Pulkinin bet viskas turėjo nueiti niekai*.
Austrijos ciesoriui Pranciškui
Žmogžudystė atsitiko taip stai jama, kad tarybų galas visai arti. kas Thomsonas suareštavo du Antroje dienoje atrasta 94 numirę
Juozapui prisiėjo pergyventi dar giai, kad daugumas žmonių, bu Huertos delegatai apskelbė ilgą italijonu, kurie signalais norėjo žmonės. Daugelis iš jų stovėj*
vienas naujas tragiškas atsitiki vusių prie pat atsitikimo vie pranešimą, kuriame atmetama suteikti tūlus ženklus sukilėliams, stati prispausti prie sienos.
*
mas. Nedėlioj 28 d. birželio Se- tos net nei šūvio neišgirdo. Kai- konstitucijonalistų prezidentas ir apgulus Durazzo. Tuo įsižeidė
Nėra jokios vilties, kad likusie
rajevo mieste, Bosnijoj, užmušti kurie sako, kad Prinzip šovęs ke aiškinama, jog netiesa, kad tau Italijos valdžia ir ji pareikalavo ji neatrastais būtų gyvi.
Austrijos sosto įpėdinis Pranciš lis kartus, bet tik du kart te- ta remia sukilėlius, nes daugiau pulkininką pavaryti. KunigaikTikros priežasties ekspliodavikus Ferdinandas ir jo žmona.
pataikė. Jis slapstęsis už namų kai 10,000,000 gyventojų esą pri čiui nereikėjo daug tame dalyke mo ligšiol nežinoma, bet manom*,
Pirmiausiai bevažiuojant gat kampų ir tik privaZIavus artin sirišę prie republikos. Jei būtų veikti, nes Thompsonas buvo tai atsitikę dėl susirinkusių dau
ve, buvo mesta bomba po įpė automobiliui iššokęs iš užkertės naujas prezidentas renkamas, ša peršautas susirėmime su suki gybės dujų žemesniuose kasyklo*
dinio automobiliu, bet bomba ir pradėjęs šaudyti.
lis, be abejo, Carranzos neiš lėliais. Jo vietą užėmė Majoras sluoksniuose.
Raelfsema, tik klausimas ar jis
sprogo tik ĮT> antruoju automo
Nuskendusiame laive “Impres*
Užmušėjas tuojau suimtas ir rinktų.
galės apginti miestą nuo sukilė
biliu, kuriame važiavo įpėdinio
Sekančią
dieną
Jungtinių
Val

of
Ireland” buvę ir lietuvių. Ar
tik su vargu policija teatgynė
lių. ,
sargai. Jie buvo tik lengvai su
stijų
delegatai
paskelbė
savo
pra

žuvo lietuvių užgriuvusiose k*,
jį nuo žmonių, kurie norėjo jį
žeisti. Bomba buvo pripildyta
Sukilėliai
skaitomi
tūkstan

nešimą,
kuriame
buvo
išaiškintą
syklose
nėra ligšiol žinoma.
ten pat nužudyti. Jis prisipa
vinimis ir švino gabalais ir, jai
čiais.
Jie
gerai
apsiginklavę
ir
visai
priešinga
nuomonė,
būtent:
žino esąs studentu, mokinęsis
sprogus, išdaužyti aplinkiniai na
Belgrade (Serbijos aostapilėje) kad tarybos turi taip elgties, kad turi gerą artileriją. Jų siekiai
mai.
ir neturėjęs jokių su savim drau nenuskriausti sukilėlių, nes ki pakol kas labai neaiškus, išsky
taip jie pildysią savo prižadėji rus vieną dalyką, tai nuvertimą
Įpėdinis liepė sustabdyti auto gųmą ir ginklų jokiuo būdu nepa nuo sosto kunigaikščio Vydo. Jie
mobilių, klausinėjo kas pasida
sakosi, kad sutiktų priimti kiekdėsi ą.
Tas
atsitikimas
atsitiko
Bosni

rė ir liepė apžiūrėti sužeistuo
ELENORA, OHIO.
sius sargus. Bombos metėjas tū joj, kuri tik 1908 m. buvo pri Tuo pačiu laiku buvo iškilęs ną kitą valdovą, kad tik būtų
las Gabrinovič šoko į upę Miljač- jungta prie Austrijos. Jos pri nesutikimas Carranzos su Vilią. mahometonų tikėjimo arba iŠ
Mt. St. Mary Seminary. 18 d.
ką ir norėjo išbėgti, bet žmo jungimui Serbija labai priešinosi Mat vyriausias sukilėlių vadas Bonapartų kilmės. Sukilėliai tu birželio šios Seminarijos kopl>»
nės pradėjo jį ginties ir nedavė ir dabar, spėjama, kad Serbijos užgavo Vilios didybę duodamas ri užuojautą ir pagelbą iš Kon- čioje Jo Malonybė Cincinnati
pabėgti. Po to įpėdinio moteris darbas buvo nužudyti būsinti dalį jam pamestos šalies gen. stantinopoliaus.
antvyakupis suteikė 20 semin*.
Naterai,
kuria
buvo
pasiųstas
užbandė perkalbėti savo vyrą, kad valdovą, į kurį kaip serbai, taip
Išgindamas Essad Paša, kuni ristų tonsurą; davė 21 klierikui
suktųsi atgal ir nevažiuotų to ir kiti alavai nelabai prielankiai imti Zaeatecas. Jis miesto ne- gaikšti* pasidavė į rankas Aus du pirmu iŠ mažųjų šventimų, ir
ir panešęs gerokus nuoito- trijos. Tai labai nepatiko maho- 14 du antru mažuoju šventimu^
liau, bet ją nuramino M. Potio- žiūrėjo.

j

pusė, ims buvo paskelbta tos vargoniniąkas, ir B. Kahlerbi • » viena pusė paBko prie seno
Taipgi pakėlė 20 akolytų į sab- našaus nepapasakojo, vien užsi- mui, kadangi smirišėjo,. sulenks
rikpjp gimę, bet būdami trejos
jo
ju
vaikai
—
sumažėjo
parapitik
bažnyčioj.
Susirinkime daly, tės — mokytojos. Pertraukose sios bažnyčios, kita pusė su kaž
puldinėjo
ant
socijalistų,
o
ypač
diakonus. Aut rytojaus, šv.
metus nariais literatinės draugi
įji*
«»tro
'irariMUud
SWŽįk orkestrą. Žmonių buvo vi- kurioms draugijoms nupirko la
Petro Katedroje, Cincinnąti, O., ant blaivininku, būk pastarieji jonų skaiči
“ ' svetimtaučių bai gražioj Vietbj burusę “Ohris- jos, sugebėjo apsipažinti su lietu
nemažai
4 subdijakonai tapo pakelti į di- ardą šeimynį gyvenimą ir tvar mokyklos,,, vai medis Uė šaknų. p. Krušinskas, kuris ilgoje savo dūtiniškaf, n
vių kalba ir istorija ir persiimti
Ir turi skursti ir galu gale nie kalboje išsiifcino /žmonėms žiu ir visi matomai buvo patenkinti. tian Church” bažnyčią. 24 bir
jakonus ir G dijakonai tapo įšven kątautine lietuvių dvasia. - Tad tar
dienų gyvenimą ir naudą, kokią
Kalbėtojas nors nepasakė sa kingai pražūti.
Pabaigus viską gerb. klebonas želio buvo toje bažnyčioje pamal dami savo paskutinius persiskyri
tinti į kunigus.
Svočias K. J. V
vo nuomonės, bet kiekvienam
atnešą susivienijimas lietuviams*. kun. Lietuvninkas pagyrė vaikus dos. Prisirinko daug žmonių, mo žodžius pasižadėjo ateityje,
M. J. Urbonai.
Ačiū labai p. Krųšinskui už jo ir gabesniems išdalino dovanas.
aišku, kad blaivininkai visuomet
nes visi buvo akyvi išgirsti dirbti lietuvių labui ir gaivinti
PERU, ILL.
atsilankymą į mūsų susirinkimą
yra priešingi smuklininkams ir
Visokio plauko mūsų “pirmei ką atvažiavęs kunigas papasakos. tautinį lietuvių judėjimą.
CICERO, ILL.
(St. Bode College)
ir gražią prakalbą. Pasibaigus viai” užmetinėja, nėva parapi Tak kunigas taip prabilo: AŠ esNedėlioję 21 gegužės, lietuviu ju šalininkams, o kaipo toki, be
P. Prutenis.
Birželio
14
dieną,
šios
kolegi

abejones
pavojingi
ir
minėtam
seimui — žmonės mato, kad pas jinėse mokyklose vien poterių mu, kunigas, Jankauskas, šv. Pet
iv. Antano bažnyčioj, atsibuvo
parapijinės mokyklos auklėtiniu kalbėtojui. Nujausdamas pavoju jos liet. moksleiviai laikė eavo tarasis daug sutvarkė prakilnų temokina, gailu, kad tokie neįžiū ro ir Povilo bažnyčios Chicagoje
pirmoji komunija. Vaikeliai jau savo bizniui iš blaivybės pusės, paskutinį susirinkimą... Tasai reformų ir stengiasi prie jų prisi- ri tiesos. Tvarkos palaikymu rū. tarnas, paskui pagarbino Kris
LIETUVOJE.
susirinkimas buvo surengtas už taikįti. Mūsų kuopos sąnariai, pinosi “Vyčiai”.
Radastėlis.
iš anksto su didžiu džiaugsmu stengiasi ją pasmerkti.
taus žodžiais, skaitė maldas. Ne
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
K. Y. baigimui lietuviškos klesos. Su nors visi priklauso į pirmą sky Pedame abidvi korespondeneiji, atkartosiu jo pamokslo, pažymė
rengėsi ir laukė taip didžiai iš
(Iš laikraščių)
siėjus visiems draugams į kole rių, bet visi beveik prisirašys į kame tiesa, skaitytojas pats te- siu tiek, kad jis nupeikė lietuvių
kilmingos savo jauno gyvenimo
Semeliškis,
Vilniaus g. Semegijos autditorium, klesos vedėjas pašalpinį skyrių. Taip-pat keli sprędžia.
“Dr.” Red.
valandos. Bažnyčia puošė gy
dvasiškiją, buk jiems trūksta ar
N. J.
vomis gėlėmis išrėdytas didysis
timo meilės, paskui ragino ginti liškiečiai su nekantrumu laukia
Birželio 13 d. š. m. Lietuviškoj Anicenas Linkus pradėjo susi sąnariai iš pirmo skyriaus persi
rinkimą
trumpa
prakalbėle.
Vin

kelia į augštesnius, o p.p. J. Na
altorius ir kiekvieno širdis buvo svetainėj, atsibuvo koncertas, pa
EA8T ARLINGTON, VT.
bažnyčią nuo globos airių kuni monopolio ir aludžių uždarymo.
pripildyta augštomis mintimis rengtas p. M. Petrausko. Koncer centas Stulpinas skaitė referatą; vickas ir A. Lišauskas įsirašė
Iš mūsų miestuko gana dažnai gų. Po šiam kartui žmonėliai Žydeliai bando išgąsdinti, inkalbežiūrint į tuos mažus nekaltus te dalivavo Newark’o ir New “Lietuvių Išeivystė ir Gyveni į 5 skyrių, kuriame mokama pos- pasirodo korespondencijos “Ke labai svyruoja, vieni rašosi prie bėdami, kad uždarius monopolį
vaikelius.
York’o p. M. P. konservatorijos mas Amerikoje”. Antanas Mar- mertinės 1000 dol. Matyt, nors leivyje” ir “Laisvėje” į kuriuos naujos, kiti prie senosios, treti — pabrangs kai-kurie daiktai. Žmo
nės neklauso. Žmonės jau tariasi
Iškilmingas šv. Mišias laikė mokiniai. Koncertas nusisekė tinkus aiškino vietiniams mok ir brangiai reikia mokėti, visgi rašomi nežinomi arlingtoniečiams niekur.
savo krautuvę ir arbatinę įsisteig
vietinis klebonas kun. A. Ežer- puikiai. Iš Newark’o mokiniu ge- sleiviams, “Kaip reikia-terp sa lietuviams pastarieji yra priei dalykai, gana daug neteisybių pri Darbai eina prastai.
ti. Jaunimas paduoda gražų
skis, kuris per mišias pasakė vai ri ausiai dainose atsižymėjo: p-ni vęs elgties, ydant vienybę užlai nami ir reikalingi. Ir labai malo kišama katalikams. Štai “Kelei
keliams pritaikintą pavyzdingą M. Bradunienė, p-lė Vaškevičintė kyti.” Adolfas Garuckas apibrie- nu, kad mūsų lietuviai, vieton vio” No. 7, kaž-kas apšmeižė tik
Red. prierašas. Minėtas Jan pavyzdį, meta rūkimą, o griebiasi
pamokslą, linkėdamas ligi mirties ir p. A. Radzevičius. Gėlių bukie žė apie mokinimos šv. Bedo Kole rašytis į svetimas “ įsižiūriji- ką susitvėrusę S. L. R. K. A. kauskas nėra jokiu; katalikų ku apšvietimo. “Ryto” skyrius krei
bfiti ištikimais bažnyčiai. Išviso tus gavo p. M. Petrauskas ir gijoje, ir trumpai pasakė atsis mo kompanijos”, prisirašo į aug- kuopą. Vėliau kitame socija nigu, tik paprastu neprigulmin- pėsi į gubernatorių su meldimu
priėmė pirmąją komuniją 41 auk Kralikauskutis. Turiu pažymėti, veikinimo kalbą, nes jisai šį metą štus susiv. skyrius. Teprisiartina listų laikraštyje “Laisvėje” No. gos bažnyčios Chicagoje vadu. atidaryti biblioteką. Atsakymo
Kazimieras jau tas laikas, kad žmonės su 47, pažeminami katalikai .kaipo Westvilliečiai turi savo tikrą lie dar nesulaukta.
lėtinis, 13 bernaičiu ir 28 merge kad p. M. P. konservatorijos mo baigė tą kolegiją.
lės. Šį metą gi parapijinę mo kiniai gana sparčiai žengia pir Ivinskas pakalbėjo apie, “Nau prastų mūsų draugijų dvasiškas bačkučių raitytojai, peštynių ir tuvį katalikų kunigą, reikėtų jį
Pakuonis, Suv. g. Šitame nedi
kyklą lankė 190 vaikučių.
myn. Velytina jiems ir toliaus dą, kokią turi žmonija iš skaity puses, neveik tik biznį ir steng belangių paukščiai. Tas tiesa, ir sekti.
deliame
užkampyje tiek daug
mo laikraščių.” Kazimieras Liut tųsi rašyties į tokias, kurios ap kad krikštynose neapsieinama be
Balandėlis.
lavintis*.
dvarų,
kiek
kitur kur vargu beWORCESTER, MASS.
Birželio 14 d., klebonas kun. kus sakė eiles, “Algirdo Kova rūpina žmogų nevien medžiagiš bačkutės, bet ne paslaptis taipesama. Tie dvarai pastaruoju
Rymas. Šv. Stanislovo bažny F». Jakštis sužiedavo p. Joną ties Maskva”. Jonas Poška, gar kai, bet ir dvasiškai.
pat, kad su jomis meiliau glamo Socijalistai dažnai giriasi su pa
laiku
pradėjo smukti. Gaila, kad
sus ir karatas kalbėtojas, kalbėjo
čioje Ryme, kur klebonauja kun. Lapena su p-le Elena Belžiutė.
J. Širvintas. nėjasi eicilikai ir už muštynes, o sididžiavimu, kad jų idėja jau
dauguma
žemės pereina į žydų
Prapuolenis, atsibuvo šv. Stani Vestuvėse ir prie vakarienės apie, “Tikrą ir Netikrą Meilę”
kandidatystę į šaltąją taip-gi kra žmonių tarpe prigijo. Mūsų so
rankas.
Pakuoniečiai
mažai ap
slovo atlaidai. Dalyvavo dau dalyvavo dalis Newark’o įžymes A. Linkus, užbaigdamas susirin
SO. BOSTON, MASS.
tosi garbės, kuri jiems, o ne ka cijalistai savinasi sau net 1000
girtybė
įsišaknyjus.
giausiai lietuviai ir italai.
Užbaigiant mokslo metus,vi talikams dažniau pakliūva. At pasekėjų. Girdi, kaip dr. Šliu sišvietę,
niųjų ypatų- Geros kloties jaunai kimo programą pasakė trumpą
Šiaip
taip
gyvuoja
“Žiburio”
pamokinamą, kaip reikia, mok- sose mokyklose yra paprotįs da menam* kas buvo per Velykas: pas buvo su prakalbomis, tai su
porelei!
draugija.
Suturėti maldininkai. Vilniaus
Šiomis dienomis Nevvarkieeiai sleviams elgties apleidus mokyk ryti didžiausius bandymus. To tada jūsų bendrai viešėdami pas sirinko apie 800 publikos. Skait
gubernatorius suturėjo maldinin lankia atvažiuojant iš Lietuvos los sienos. Tuomi susirinkimas kie bandymai atsibuvo Lawrence savo rūšies šeimininką padarė linė apsilankusiųjų gal ir teisin
Gervėčiai, Vilniaus gub. Tau
ku kelionę iš Visu Šventųjų P&- naujo kunigo, kuris pagelbėtu tapo užbaigtas. Apleidžiant salę mokykloje, kurią lanko apie 2 lie betvarkę jo kambaryje besisvei ga. Bet kas tai svarbaus. Žmo
tiškasis
susipratimas lietuviuose
rupijos į Čenstakavą.
gerbiamam klebonui
rengties visų veiduose matėsi kokis tai tuvių, iš jų du dalyvavo ant kindami kėdėmis ir kuo pakliuvo. nės eina ten, kur gali pamatyti atgyja.
prie statymo naujos bažnyčios ir nepaprastas linksmumas ir užga- programo. Mergaičių mokyklo Bet šis faktas buvo turbūt, be ką nors žingeidesnio, kaip saky
nėdinimas, ir kiekvieno širdis je Noeross užbaigė kursą apie vertės, kad “Keleivis” nei “Lai sime : lanko muzėjus, kad pa
Kaunas. Žemaičiu katedros ka- mokyklos.
Volungėlis
Marijampolė, Suv. gub. Seinų
jautė
brolišką meilę.
pitulon, kalbama, kad bus pas
šešios lietuvaitės. Labai malonu svė” nežinojo. (Kodėl tamsta matyti visokių retenybių, lanko vyskupas paskyrė kun. Draugelį
Kitas Susirinkimas.
kirti: A. Dambrauskas, šv. Kapažymėti, kad jau laimingesni apie tai nepranešei Red.) An zoologijos sodus, kad pamatyti Marijampolėje atsidėjus darbuo
MT. CARMEL, PA.
Birželio
16
dieną
vakare,-atsi

jsimiero draugijos pirmininkas,
laikai įkums virto; jau mes ne dai buvo civiliškos vestuvės. Ūž stebėtinų žvėrių, eina kur rodo ties vien katalikiškųjų draugijų
Lietuviu šv. Kryžiaus parapi
buvo
apeigos
visos
kolegijos
už

kun. Olšauskis “Saulės” pirmi- jos mokykla birželio 17 d. užbai
privalome taip dejuoti dėl jauno- ta neprastai, kad beeidami1 iš tų komedijas, kad rasti juokų, — reikalams. Galima tikėties, kad
nrkas ir kun. Januševičius Semi gė savo mokslo metus. Mokyklos baigimas, mokslo meto. Visi su- mos kartos, ir jinai nors išauklė vestuvių, “blaivieji” buvo užata- kodėl gi aplenkti mūsiškius juok katalikiškųjų draugijų darbas
narijos profesorius ir prokurato vedėjos šv. Kazimierp
sesers nekantrumu laukėme tos pasku- ta pagal anglų kultūros progra kuoti alkolio galybės, nugriuvo darius. Kad maža žmonių pa Suvalkijoje žymiai sustiprės.
rius. Visi lietuviai..
mą, nedingsta vienok lietuvystei, <nt kelio, tik laimė pagelbėjo sidavė į eicilikų globą, tai liudija
toms pabaigtuvėms pažymėti su tinios linksmos valandos.
Aštuntoje
valandoje
susirinko

neužsigina jos vardo ir pamyli kaimynai. Be ja, “Keleiviai” ži jų rengiami vakarai, teatrai, ypa
rengė vaiku vakarą. Vakaro pro
Lukšiai, Suv. gub. “Žiburio”
Rymas. Propagandos kongre- grama susidėjo iš 22 įvairiu daly me į kolegijos auditorium. Susi tėvukų kalbą.
Putinėlis nojo apie viršminėtas vestuves, tingai gavėnios laike, tokie va
draugija
nutarė pasistatyti na
gaeija apskelbė, kad 1913 metais kėliu: dainų, • žaislu, deklemacijų, rinkus visiems salėn, už valandė
ir kaipo iš tokių patarė visiems karai jiems vien nuostolius pada
mus.
Nutarta
taip-gi rūpinties
mirė pildydami savo priedermes gimnastikos ir t. t. Prasitęsė iš lės sulaukėm kolegijos preziden
ro, nes žmonės juos pažino.
BALTIMORE,
imti pavyzdį.
199 misijonieriai.
12 birželio išlydėjome gerb. pradedamąja “Žiburio” mokyk
'Krumplių Jonas,
tisas tris valandas, bet klausyto tą Rt. Rev. V. Huber, kurį suti Birželio 19 d. užbaigiant mok
la.
Teisybės Mylėtojas. .kleboną pasiviešėtų į Lietuvą
ju nei kiek nenukankino. Žiūrė kom su trukšmingų delnų plo slo metus, lietuvių šv. Jono Krik
Ispanija. Toje šalyje tarp ka- tojams ypač patiko, man rodos, jimu. Po trumpo, maršo, prasidė štytojaus parapijinės mokyklos,
Laimingos, kelionės.
Marijampolė. “Žiburio” mer
talikų labai madoje, užsiimti tikė- žaidimas “Vainikėlis” ir paau- jo užbaigusiems mokslo išdalini vadovaujant p. Grajauskui (var“Draugo” Skaitytojas.
STONEYBURN, ŠKOTIJOJ.
gaičių
progimnaziją kasmet lan
jjimo klausimais. Daromi tam net gegnių bernaičių bei mergaičių mas diplomų. Po to už didesnius goninink.) ir p-fei E. Kolrler bu
Atėjus linksmam pavasariui,
ko
vis
didesnis ir didesnis merr
kongresai.
' gimpaatika Pasitenkinimo nusi moksle atsižymėjimus buvo su vo surengtas Vakarėlis šv. Al viskas ėmė atbusti, — atgijo ir
CICERQ, ILL.
5
gaičių
skaičius. Šiuosmet jau
Dabar Cicerone, parapijiniame
fonso salėje. Programa, tiesa, mūsų socijalistų sąjungos kuopa
šypsojimu lydėjome ir mažų mer teikiami aukso medaliai.
Okeanija. Ant Monikolo salos gaičių žaidimą “Jievužė”, ber
Ant galo už mažesnius pasižy buvo netrumpa ir įvairi: vaidin ir pradėjo “darbuoties”. Visų-pir- kieme nedėlios pavakarę atsibū- esą užsisakę kandidatėmis prie
vietiniai gyventojai stabmeldžiai naičių — “Žvirblio liga”. Vaka mėjimus buvo dalijamos dova ta “Jonukas melagius”, dainos, miausiai parengė prakalbas, ku na pavyzdingi pasilinksminimai, kvotimų daugiau, kaip 50 ypa
tų.
užmušė 7 kataliku misijonierius, rą paįvairina dainelės, o dargi nos knygomis. Lietuviai buvo deklemacijos ir žaislai.
rios įvyko 5 d. birželio. Kalbė kurie suteikia gerą progą, kaip
kurie jiems apsakinėjo Kristaus duetas ir solo.
me linksmi ir džiaugsmingai svei
Vaidinimo, kaip nuo vaiki? ne jo visiems žinomas A. Baranau vietiniams, taip ir chicagiški&ms
Prienai, Suv. gub. Prienų ir
mokslą.
kinome
savo
draugą
Adolfą
Gagalima reikalauti geresnio, nes skas. Prakalbų tikslas man ne lietuviams smagią pasilinksmini Pakuonio dvarininkai buvo par
Apskritai labai malonų įspū
dį darė negudrus, bet naturališ- rueką iš Chicagos, III. kuris pir jie atliko visą ką buvo išmokin apeina, tiktai paminėsiu tiek,, kad mui ir liuoso laiko praleidimui sigabenę darbininkų vasaros dar
Portugalija. Vyskupas iš Por kas, liuosas vaikų apsiėjimas. Be mas iš lietuvių pavyzdingai už ti. Jei tą viską būtų atlikę an užbaigiant prakalbas pažymėjo, vietą. Orkestrą labai puiki. Ve
to miesto po dvieju metu ištrėmi žiūrint į tuos nekaltus veidelius baigė šią kolegiją ir gavo aukso gliškos mokyklos vaikai, tai kad laikui atėjus turime stoti į lytina, kad aplinkiniai lietuviai bams iš Lenkų ir Gudijos, bet
darbininkai pasirodė prie čionykmo sugrįžo vėl savo vyskupijom nenoromis lindo į galvą šitokios medalį.
kaip tę nebūtų, bet kadangi vie kovą prieš savo tamsius žmonės, atsilankytų iš Chicagos surūkusių fičių laukų darbų netikę, todėl
Tik pirmeiviai-socijalistai, bijo mintį?: koki lepus augalėliai, tie
Toliau .kitas lietuvis Vincentas natinios lietuviškos parapijos, ne ginklu, kurio negriebsime į užkampių pakvėpuotų tyru, svei
liko atleisti.
,
dami, kad katalikai nedarytu iš- vaikučiai! kokios
Stulpinas,
iš Cicero, III. laimėje tai negalima, nekaltinti, maky rankas, bet doru pavyzdžiu. Rei ku oru ir dorai, linksmai pralei
rūpestingos
Johningo sutikimo, liepė grįžti širdies jie reikalingi! Laimingi aukse medalį už mokėjimą ge tojo p. G_, nes nei deklemacijos kia dabar parodyti kokį pavyzdį stų liuesą laiką.
Šiauliai, Kauno g. Šiaulių poli
aaktį. Ant rytojaus vienok ap- tėvai, kurių vaikučiai taip gra riausiai šioje kolegijoj lietuviš nei žaislo lietuvių kalboje nesu mes galėtume nuo socijalistų pa
cijos kalėjime sėdi trįs mergaitės,
katedrą tiek susirinko žmo- žiai yra 'auklėjami. Reikia tikė kai. Antrą dovaną laimėjo Jo rado. Būdamas lietuviu, .ture naudoti. Nesenai pats sąjungos
visos trįs nubaustos po 6 savaites
kad nesutilpo bažnyčion. tis, kad jie išaugs geresniais žmo nas Poška iš Chieago, III.
ORCHARD LAKE, MICH.
damas savo globoje visos para sekretorius per krikštynas apsiadministratyvišku teismu už vai
Tai policiją labai erzino. Ji su nėmis!
Tą medalį lietuviams paauka pijos vaikučius, visą priaugančią dumęs akis alkoliu nužiūrėjo sa Nedėldienyje, 14 d. birželio vie kų mokinimą katekizmo. Stebė
ėmė vieną žmogų, tik dėlto, kad
Ant galo vietos klebonas pasa vo gerb. kun. Antanas Deksnis, kartą — didžiausią mūsų viltį vo žmoną su kurnu bekalbant. tiniai lietuviai-moksleiviai, kurie tinos tai “mokytojos” — visos
noriko “Tegyvuoja, Valio vysku. kė prakalbą ir padalino vaikams klebonas lietuviškos parapijos, — nestengė arba nenorėjo atlik Turbūt intaręg, kad jiedu meili susispietę į “Lietuvių Viltis” litetrįs elgetos: viena raiša, antra
ti priedermės lietuvio mokytojo, naši šoko ant žmonos, pagalios ratinę draugiją, parengė iškilmine vienakė, o trečia suputosi vos
dovanas. Iš jo prakalbos sužino Spring Valley, UI.
Gerbiamam aukautojui šv. Be Pradedant vakarą dainavo: nugriebęs savo auką smarkiai su gą atsisveikinimo programą tiems vaikščioja.
jome, kad mokykla, prieš šešis
Tytuvėnai, Kauno g. Šią vasa metus pradėjusi vargingą gyve da Kolegijos lietuviai taria nuo “The Star Spangled Banner” mušė. Tai perspėjantis pavyzdis draugams nariams, kurie jau bai
rų rugpiūčio pradžioje Tytavė- nimą vos su kelias dešimčia vai širdų ačiū.
didesnė dalis programos išpildy merginoms, kad saugotus tekėti gę filosofiją ir theologiją aplei
Linksimu žinių. Vilniaus g.
BHose bus apvaikščiojimas 300 kų, o dabar turėjo pustrečio šim Svarbu dar paminėti kad kiek ta angliškai-gi lietuviškai vos už girtuoklių ir socijalistų.
džia šią mokyklą. Būtent P. La lietuviai ima pavyzdį iš augščiaui
metu sukaktuvių nuo bažnyčios to ir turi geresnės ateities viltį. vienas lietuvis gavo dovanas kny baigiant vakarą pagiedota: “Te
Kitas nuotikis taip-gi vertas peliui “Moksleivio” redaktoriui, pakilusių lietuvių krvojime su
statymo.
gyvuoja mus tauta”, ir ta pati paminėtu J. Ar—das sąjungietis, V. Broziui ir S. Dobiniui, kurie girtybės įstaigomis. Andai Vie
Klebonas apgailestavo, kad ne gomis.
Dar verta priminti jog čia gy “My country ’tis of thee” gaida turėjo inamį S. Mar—ių taip-gi buvo netik ištikimais nariais vio valšč., Trakų apskr. vyrija
visi dar brangina savo lietuvišką
Rymas. Ryme atsibuvo didelis mokyklą. Ypač vyrai, kurių ir į vąją A. L, R. M. Sas-me III-čia Kokį tai prasižengimą daro! — sąjungietį. Prieš kiek laiko šei “Lietuvos Viltis” draugijos, bet
vienbalsiai nutarė uždaryti tame
tarptautinis katalikų blaivininkų šį vakarą labai mažai atsilankė, kuopa ir veikia kiek išgali.
darkydami mūsų dailų lietuvišką mininkas patėmijo tarp savo žmo ir S. L. R. K. M. A. Apart virš valščifije visas gėrimų įstaigas,
kongresas. Vadovavo daktaras esą perrūgę baudžiavos likučiais.
Moksleivis.
akcentą, skolinant nuo kitatau nos ir kambariečio meiliškus at- minėtų draugų dar theologiją bai o nutarta prašyti vyriausybės
fierembrouch iš Olandijos. Kon- Jiems brangu, kas svetima. Jie
čių melodiją, tarytum trūksta sinešnnus, užsispyrė nelabą ina gė: V. Abromaitis ir P. Vaito inknrti Vievyje naują augštesnę
gresan ateidavo ir kardinolai mano, kad apsikaišę svetimomis
NEW YORK, CITY.
savo kompozicijos. Net skaudu^ mį prašalinti iš savo namų, kas nis. Kolegiją-gi baigė du lietu miesto mokyklą. Namams pasta
Casseta ir Granito. Dalyvavu plunksnomis, išsimokinę svetimos
14 dieną birželio 1914 metų at matant tarpe mūsų tokį nesusi- galų gale pavyko tik per kovą. vių : L. Kavaliauskas gavęs auksi tyti valstiečiai paskyrė 1000 rnb.
sieji blaivininkų kongrese gavo kalbos, panašesni bus į anuos sibuvo New York’o
“Vyčių” pratinyj, gėda nuo svetimtau Tada netekęs savo mylimosios ir nį medalį ir J. Valančiūnaa bai ir žemės plotą.
•adijanciją pas šv. Tėvą.
susirinkimas. Tapo čių !!!
ponus akamonus, kurie plakė jų draugystės
pašiepiamas vietinių žmonių S. gęs “eum Įaudė” (su garbe).
Tad paskirta valanda susirin Sudegė. 25 gegužės sudegė Rotėvukus. Antgalo klebonas dė nutarta įvesti vakarinę mokyk Po vaidinimui dalino dovanas Mar—čius, nutarė prasišalinti į
Vilnius. Kai-kuriems maldi- kojo seserims už jų sunkų de lą, ir prašyti miesto valdybos, gabesniems mokiniams.
kus
moksleiviams erdvoje semina jenčiij miestelis Vilniaus gub.
Glas/ową (eilikų tėviškę). Neiš
nikams keliaujantiems kompani šimts mėnesių darbą.
rijos
salėje, buvo matyti vienu
Lietuvių vakaras, bet maža tikimas pačios vyras manė, kad
kad mokytojui
mokinančiam
joje su kryžium policija neleido Ant rytojaus vaikučiai seserų anglų kalbą būtų mokama šio- lietuviškumo. Publikos gerokai
bent sykį nuslinko visos nelaimės, džiaugsmas, kad jau atsiekė savo
Švenčionis, Vilniaus gub. Vy
eiti per Vilniaus miestą. Dides- lydimi išėjo į mišką pasilink kia-tokia alga iš miesto vakari prisirinko ir užsilaikė ramiai.
bet dar apsiriko. Vieną gražią tikslą, kitų-gi liūdėjimas, kad jau rų gimnazijoj šiemet buvo dar tik
aės kompanijas vesdavo miesto sminti. Juos akimis belydint, ma nių mokyklų iždo. Mokytojas
Du Draugu.- dieną sugrįžęs iš darbo rado du turi persiskirti su draugais, su dvi klesi Nors įstojimas leng
jpakraščiais.
no atmintin įstrigo viena maža, (kaip pavardė! Red) lietuvių
ris užrakytas, per kurias inėjęs draugijomis ir apleisti mokyklos vas, pragyvenimas nebrangus, te
rodosi, smulkmena: viena seserų kalbos apsiima aiškinti veltui.
BALTIMORE,
nerado pačios, dviejų mergaičių suolą. Bet štai J. S. Martišiūaas čiau lietuviai maįia atkreipė į
nešėsi po pažaste diktoką laikro Nutarta sutverti didelį chorą, nes
Birželio 19 d. vietos šv. Jo ir apie keliolika svarų pinigų. pirmininkas “Lietuvių Vthis” j šitą mokslainę atydos. Iš 56 modį “bndniką”, kad žinotų, kada iki šiol esamas permažas. Mer no Krikšt. parapijinės mokyk Suskato dabar ieškoti, be abejo draugijos atidaro programą trum i kinių šiemet buvo vos tik 4 lie
reikės grįsti... Tarnaitės turi auk- ginos apsiėmė t. y. sutiko antga los mokiniai, užbaigdami mokslo nės pačią su mergaitėmis suras, pa maldele ir kelinis žodžiai pra tuviai.
snrius laikrodėlius...
lo taisytis tautiškus rūbus savo metus, surengė vakarą. Progra» bet pinigų vargu. Vėl geras pa- neša apie tikslą šio programo.
WATERBURY, CONN.
Pabaigiau savo korespondenei- mis lėšomis. Iškilo nesusiprnti- ma buvo plati ir įvairi. Kome mokininimas visiems, kad nelai Eilės ypatingai pritaikintos tai
Prienai, Suv. gub. Netoli Prie
Praėjo pusė mėnesio po S. L. ją, vienok neiškenčiu neparašęs maa dėl vyrams, — kareiviaus dija “Jonukas melagis” atvai kyti pinigų namie, ir tokių įna persiskyrimo valandai padekle- nų užsidegė šilas. Ugnis bere
E- K. A. seimo, kur tik pasisuk vienos pastabos savo kaimynams reikalingos uniformos. Šis klau dinta labai gerai. Taipgi žaislės: mių, ypatingai laisvos meilės mavo J. Kiršauakis ir J. Kara gint išsiplatino, pasidarė baisus
si ten išgirsi įvairias
kalbas. Mt. Carmelio lietuviams.
symas atidėtas sekančiam sei “Žvakės Šviesa”, “Lietuviški skelbėjų, kurie išsižadėjo tikėji lius. J. 8. Martušiūnaa karštais žo gaisras. Grėsė pavojus net kaiViens kaltina — kitą, būk per jį
Jų Pe vienas nmrna be abejo mui. Į šerną išrinkti tris delega pliuškiai” ir “Japonų vėdyklos” mo ir doros.
džiais pasakė atsisveikinimo pra kuriems gyventojams, tik subė
■■stojęs garbės, kurią buvo už- nės nekartą, kad reikia išmesti tai — J. Navickas, M. Judickas — nusisekė
kalbą, patardamas d raugama-m a- gus daugybei žmonių ugnis su
kuopniMansiai.
■tarnavęg ir t. t.
turistams gyvenime būti idealis stabdyta. Sudegė daug malku
kvoterį kitą savo mokyklą užlai ir J. Naginevičhis. Kiti svarbes “IJetuviški pliuškiai” rankų
• WB8T¥ILLB, ILL.
Praeitą sekmadienį, draugija kyti. Tokie tegu atsimena, kad ni įnešimai atidnoti delegatams plojimu baro iššaukti atkartoti.
Mūsų
miestelis
žinomas tai! ir toliaus darbuotis Bažnyčios ir medžių, kiti jau buvo nupirkti
šv Petro ir Povilo laikė mėnesini aplinkinės lietuvių parapijos, >■> •varstyti seime.
3. tirviata*. Anglų kalboje deklemavo A. Va- kaipo skaitlngai apgyventas lie ir tėvynė* labui. Pagalians-gi todėl daugeliui yra nuostolių.
aasirinltimą.
Kai-kurie nariai turėdamos savo mokyklos, vienos
sšlianakiutė, solo padainavo ang tuviais. Ir miesto valdyba lietu P. Lapeli* “Moksleivio” redak
ineše sumanymą, kad nuo drau- didesnėsės išmeta dolerių galy
Kaunas. Gegužės 21 d. atsibuvę
liškai ir “SaJtytių” ltetariMai-— vių rankose. Tik labai liūdnas torių pratarė savo paskutiniu
MEW YORK, ORY.
siųstas (.delegatas į S. L. bę byloms ir saliūnams, o kitos
“
Motinėlės
” draugijos susirinki
21 birželio šių metų, bažnyti p-lė Žrtiriutė. Prie vakara naram- faktas, kad tarpe lietuvių iškilo žodžiu, ragindamas draugus dau
B K. Seimą praneštų šį tą apie maiaaaėaėa turi mokėti didesnę nėj* salėje atsibok* 8. L. JR. K. gano nemažai triūse aukavo vie didan nesusipratimas. - Lietuviška giau užsiimti literatn ra. V. Bro ■aas. Iš apyskaitos paaiškėjo,
jį. Ten buvęs delegatas nieko pa mėnesinę savo bažnytėlės įšlaiky
(Seka ant 6to pusi.)
A, susirinkimas, Narių snairinko tos mokytojas p. Grajauskas, vie- katalikų parapija akil* į dvi pu- ly* ir S. Dobilu*, ners čia Ame-
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DAILĖ I POEZIJA
' Šitas skyrius bus dedamas

syki menesyje,

autoriai ir leidėjai, kurie norz susilaukti paminėjui:- šitame skyriuje, privalo prisiųsti
ras duris matosi šimtai žmonių,
prie altoriaus rūksta kadilas, girdžiasi mano ausyse kokios tai
pažįstamos man giesmės aidas.
Islengva tas aidas eina tvirtynstipryn ir jau girdžiu: “Šven
tas Dieve, Šventas tvirtas”, it
audra ūžia, kįlą augštyn ir su
sijungia su padebesiais. Noriu
ir aš šaukti, noriu verkti, bet
mano vadovas traukia mane to
lyn. Žengiame...
Prisiartinam prie švaraus na
melio. Tyku aplink. . Koks tai
nepaprastas nuliūdimas skrieja
toje vietoje. Slenkame pro du
ris.
Ant baltai užklotos lovos guli
dar jaunas žmogus, pabalęs vei
das rodo, kad jis serga ir baisiai
serga — mirtis dengia jį savo
sparnu. Jo giminės sustoję brau
kia ašaras nuo blakstienų, mel
džiasi. Nusiminimas matyti ant
jų veidų, veidas gi ligonio švie
sus, šypsosi jo lūpos. Rankose
ženklas išganymo-Kryžius. Šnib
žda ką tai mirštantis, klausausi.
“Kristus mano viltis, mano iš
ganymas, girdžiasi žodžiai.
“Kristus, Kristus kartoju ir
mano akys prasivėrė ir pamačiau
idealą. Pamačiau, kad visas mū
sų darbas, visi mūsų pasiryži
mai be Kristaus neturi pama
to. Užmiršau savo visus ieškoji
mus idealų, savo pasistengimus
kovoti už kitus idealus ir padėjau
viltį tame didžiausiame ideale —
Kristuje.
Kar—s.

KUR DINGOT?

Kur dingot tos dienos
Jaunystės sapnų,
Taip mielos, malonios
Taip pilnos jausmų?
Kur dingot svajonės
Karstuosios sielos,

Kur širdies begalinės
Meilės spinduliai?
Kur mano draugužių
Tie kilni žodžiai,
Kur mano brolužių
Augštieji darbai?
Kur sesės man dingo,
Kur žuvo jaunos?
Kodėl nesigirdi aido,
Jųjų brangios dainos.

į

Kodėl matusė
Apleidai mane?

Tavo veidužis
Dingo, it sapne!
Prabėgo tos dienos
It jūrių vilnįs,

Jaunystės svajonės,
Kitos pamainis!
Draugai išblaškyti
Po visus kraštus

Sesės laimės ieškoti
Bėga pas kitus.

Ir žmonės taip šalti
Neatjaučia skausmų
Jie moka lik barlits
Tyčioties iš kitų.
Bet vilties nenustosiu
Kol plaka širdis
Darbuosiuos, kovosiu
Kol gyva mintis.
Ar žengsiu prie Dievo,

Prie laimės tik tos,
Kuri per amžius vien gyva
Nežūsta niekados.
IDEALAS.

Pasiryžau idealą sugauti, ide
alą augštą, prakilnų. Pasileidau
per žmonių minias su virpančia
iirdimi, su verdančia siela, su
meile visiems, su begaliniu troš
kimu surasti tą tiesą, kurios per
amžius ieško visi, ir visi svajo
ja. Pradėjau- tyrinėti, kur tas
idealas yra, kame jisai yra pasilėpęa. ..
Ūžia minios žmonių... Įvai
riausi balsai girdžiasi jų tarpe...
Šaukia tūkstantinės minios...
Negaliu suprasti jų šauksmo, ne
galiu atskirti žodžių, ko jos rei
kalauja.
Ir gimė baimė mano širdyje,
nuliūdęs stoviu tarp kaukiančių
žmonių ir noriu jau bėgti nuo jų,
bet mane iš visur apstoję laiko
'žmonės grūmodami man kum
ščiais, ir perverdami širdį dra
skančiais žodžiais.
Nusiminimas buvo apėmęs ma
ne, nulenkiau galva, laukiu nu6prenėimo... Pasiduoti verčia
protas, jų galybė, jų teisybė...
Teiraukis, šnibžda širdis... Ieš
kok, taria sąžinė...
Pakėliau galvą. Drąsiai pakė
liau ranką, nutilo minios, klausiu
“Parodykit man, kur yra idealas,
kur jo pasekėjai?” klausiu mi
nios.
t
Suūžė minia. “Idealas”? “Kas
tai per vienas. Kaip jis atrodo?
pasigirdo balsai.
“Idealas, mūsų gyvenimo sie
kis, mūsų viltis”, atsakiau ir lau.
kiu.
Atsiskyrė iš minios jaunas vaikynas, priėjo prie manės ir kar
štai pradėjo kalbėti, kad idealas,
tai griovimas visko, seno atgyve
nusio, o statymas naujo.
Gerai, eiva griauti, tariau ir
dirbame su įniršimu, griovėme,
draskėme ir darbas mūsų ėjo ga
na pasekmingai, bet ant galo
buvome prispirti statyti naują
būtą ir pradėjome ieškoti medžia
gos. Neradome naujos medžia
gos, o kad senosios, sugriautos
negalėjome vartoti, tai ir likome
be pamato ir mūsų pasekėjai
mus keikė, rugojo ant mūsų ir
turėjau pabėgti nuo apviltų žmo
nių ir nuo savo draugo.
Atsidūriau antru syk tarp mi
nių. Vėl užklausiau apie idealą,
ir vėl minios ūžė. Laukiau nuo
jų atsakymo...
Priėjo prie manės žmogelis su
paniurusiu veidu, su akimis šal
tomis, it plienas, patraukė mane

ir sekiau jį...
Privedė mlane prie bažnyčios
ir iškėlęs kumšti prabylo:
“Nuversk tuos rūmus, sutrink
galvą tai galybei ir pasieksi ide•lą-
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Kar—s.

Nutvėriau akmeni pradėjau
daužyti mūrus, šoksta kibirkštys,
dreba mano rankos, prakaituo
ju, keikiuos, rėkiu, nieko negaliu
padaryti. Mūrai stovi ir tartum
juokiasi iš manęs.
Išpuolė akmuo iš mano rankos
ir sukniubau ties tais mūrais...
Atsipeikėjęs neberadau savo
vadovo ir vėl grįžtu prie minių
ir vėl klausiu.
■
“Eik su manim, tarė išdidžiu
balsu juodomis drapanomis pa
sirėdęs žmogus”.
Ne drįsau
prieštarauti ir seku naują savo
valdoną. Veda mane į didžius
namus... Pilni kambariai knygų,
popierių... “ Čionai tu surasi sau
idealus”, suskambėjo mano ausy
se ir pradėjau ieškoti. Varčiau
knygas, skaičiau. Mokslas-išganymas, radau jose — mokslas,
šaltinis visų laimių, pasiek mo
kslą — pasieksi idealą.
Slinko dienos... Protas mano
pasitenkino, bet širdis pradėjo
nerimauti, liūdėti, neiškenčiau,
mečiau knygas ir pabėgau iš to
namo.
Ir vėl stoviu prieš minias ir vėl
klausimas su skausmu veržiasi
iš mano lūpų..b
“Neliūdėk, vaike”, užgirdau
šalę savęs balsą malonų ir jaut
rų. Pažinai gyvenimą iš vienos
pusės, pamatei jo apsireiškimus,
bet nesupratai jo prasmės. Ieš
kai idealo, bet nematai, kad šal
tinis to idealo šalę tavęs”. Pa
mesk išdydumą, puikybę, pa
mesk kerštą, bereikalingą kovą
ir sekk mane.
Apimtas kokios tai malonios
vilties, sekų...
Einame sunkiais vingiuotais ta
kais... Maža bakūžė šalę take
lio... Veda mane mano vadovas
prie tos bakūžės, praveria duris
ir liepia man žiūrėti. Prie stalo
sėdi nuvargus moteriškė, šalę jos
klupo pulkelis vaikučių ir sudėję
rankutes kalba paskui motiną:
“Tėve mūsų”. Krūptelėjau ant
šio reginėlio, atsiminiau savo ma
tui?, atsiminiau mažus savo bro
lius, seseris, atsiminiau, kaip
visi sykiu suklaupę meldėmės ir
kaip tyros buvo mūsų širdįs ir
kaip jausmingai kartojome žo
džius tos didžios maldos. Liūdėsis suspaudė man širdį, ašara
nurėdėjo per mano skruostus.
“Eiva, tarė palydovas ir su
pasigailėjimu atsigrįžau nuo šio
reginėlio. Mano širdyje užvirė
koki-tai begalinė kova, senai už
miršti vaizdeliai iš mano praei
ties kėlėsi prieš mano akis.
“Žiūrėk”, užgirdau pažįstamą
balsą. Pakėliau
akis. Prieš
mane puiki bažnyčia. Pro atvi-

“draugui” ©u

savo raštu egzempl.

Jonas. Gyvas ir sveikas, o kaip status. .Atsargumas pirm visaAntanas. Gerai. Bet ką skam vianis. X. J. Z. 8. Mūsų kultūros
tu besilaikai?
ko.
binsimi?
gyvenimas. 9. Viln. Lietuvių bąųTarnas. Taip sau Mokinuos ir. Jonas.. Tfu! Kaip matyt šianTarnas. Ogi, “Noriu miego”, ko stovis. 10. Pranešimas. M.
stumiu senus vargus ir bėdas, dien su tavim jokios rodos ne- (skambina).
į
Yčas.
Bet meldžiu sėsti.
.bėr. Bet atsimink, kad piniTarnas. Kaip žiūriu, iš tavęs
Paveikslų turinys: 1. Utenėlės
Jonas. (sėdasi). Ačiū. Bet kaip gai būtų gatavi, kada antru kar puikus muzikantas.
upė. J. Strazdo fot. 2. Strigaiiištu pagerėjai! Nebūk mulkis, gal tu pas tave ateisiu. Aš tau ųeAntanas. Nujau. • Tik negirk kių sodžius. J. Strazdo fot, 3.
ir pinigų kur prigriebei?
duosiu juokties. (Piktai nutve- be reikalo.
Raseinių apygardos kryžius. Pr.
Tamas. (Į žalį) Aha, žinau ■ r'a kepurę ir neatsisveikindamas
Tarnas. Aš dabar esu baisiai Mas. fot. 5. Linkmenų miestelis
kur link riečia, , (Balsiai). Tie mauna iš kambario).
prastame padėjime. Ar negalė J. Strazdo fot. 6. Žemaičių malū
sa. Sutvirtėjau taip, kad, jei Tarnas. Laimingos kelionės! tum tu man paskolinti pinigų nas. J. Strazdo fot. 7. Kazimieras
nori, išbandymui savo stiprumo j ®uk atsargus su laiptais, (po va- trumpam laikui? Aš gal sugrieb Būga, fot. 8. Mečislovas Davąigaliu patį net pro duris išmesti, indėliai). Še tau, boba ir ragai- siu kur nors vėliau, bet dabar na- Silvestravičius, fot. 9. A. Ja
Nori?
šis! Ir reikėjo susipykti su tuo niekur negaliu gauti.
ruševičiaus vinjetė.
Antanas. Gerai. O ar daug
Jonas. Tik, susimildamas, ne Bedūšių. Toks matyt gyvenibandyk savo tvirtumo ant manęs! "mas an^
balt0 svietelio. Ot, tau reikia? (Išsiima pluoštą po Draugija. Literatūros, mokslo
Džiaugiuosi iš to, kad taip su- ir raokykiea tokiose aplinkybėse pierinių).
ir politikos mėnesinis laikraštis.
drutėjai. Aš-gi nelabai galiu pa būdamas! Ateis vienas — kvar
Tarnas. Nedaug, nedaug. Ak, No. 85, 86, 87, 88 (keturios kny
žiną apie pinigus, ateis antras tu balandėli mano! Kas sakė,
sigirti savo taip geryn ėjimu.
gos).
Tarnas. Jei ne geryn, tai, vyru — ir tas tik apie tai tešneka. kad bloga gyventi ir prastas pa
Svarbiausieji dalykai: Poezija
ti, kietyn vis tebeini. Pasida Eikvok visą su jais energiją, iš- dėjimas? Yra ir už kambarį kuo
—
Margalio: Nejaugi ir *•*. (No'.
rysi galop kietas, kaip titnagas. radinėk būdus išsikalbinėti, o ne užsiipbkėti ir Bedušiui skolą su
85).
Putino: Pabudai, gamtužėlė,
Neuždyka gi tave titnagu vadi retai reikia surasti būdas ir pro grąžinti.!
J. B. K.
Žvaigždės, ***, Vivam, Suvytusi
duris išprašyti. Bet kaip ten ne
na!
Lelija. (No. 88). A. Jakštas:
Jonas. (Į šalį) Apie kokį jis būtų, o dailiu būdu aš nuo to
FRAGMENTAS.
Dievo Kareivis (88). Juo
Bedūšio atsikračiau. Supyko net.
čia titnagą šneka. (Balsiai). Taip, į
Raudona
Pagiežos
ir
bespalvė,
zas Purickas: Beletristikos ro
Tai niekis. Susitaikysiva kaip
Taip, hm-m-m, taip. Atsi/ninus
nepastovi
Neaiškumo
dvasi
su

lė žmonijos švietime (86). Pa
nors, by tik pinigų būtų. Pras
kietumą, galiu nusiskųsti ant sa
sitiko.
Susitiko
jodvi
ten,
Lie

nevėžietis: Rašto sukaktuvės —
tas dalykas tame, kad kaip gavo kišeniaus: pirm buvo kietas,
tuvoje,
kur
gerų
norų
ir
didžio
rašto ir paminklas. (85). Juozas
spadinė, tai ir Bedūšis būtinai
o dabar, brolyti, taip suminkštė
pasišventimo
žmonės
dėjo
visas
Purickas: Protestantizmo Lietu
pareikalavo, kad kaip antru žy
jo, arba, geriau sakant, taip
savo
pastangas
nušvietimui
prievoje
žlugimo
priežastis.
giu atsilankys, turiu su jais at
sutuštėjo, kad būtinai reikia kaip
tamsokos,
Lietuvos
padangės.
Tie
(87)
Jakštas:
Mūsų
-alsilyginti. Reikia gauti pinigų ir
nors papildyti.
vyrai
degė
žiburį,
kvietė
talkon
fabito klausimas (88), P. Pen-tis:
gana!
ot,
imsiu ir
pa
Tarnas. Sakai, kišeniai sutuš skambinsiu ką nors vargų užmir Saulę ir skaidriuoju Rytu sten Svajonės, svajonės. (88), A. Jak
tėjo. Blogi dalykai. Bet aš tami šimui.
štas. Mūsų nauji laikraščiai (85),
(Pasiima balaiką ir gėsi apšviesti rytus.
nenorėčiau intikėti. (Kelias ir skambina). Bet aš visai pamir
Abi dvasi žiūrėjo ir kiekviena Amerikos Jaunoji Lietuva (85), .
eina prie Jono ištiestom rankom). šau apie tą Valutį. Kuri dabar savaip protavo.
Mūsų santikiai su lenkais (86).
— Kas gi čia būtų? — mąstė
Palaukėk, aš juos apžijūrėsiu. valanda? Traukinys ateina, kaip
Ilgesnieji raštai: J. Gabrys ir
Brač, tu gal ir turi, bet, kaip vi aštunta valanda. Šeštoj valandoj Neaiškumo dvasia. — Išrodo nei A. Jakštas: Lietuvių literatūros
sados, tyčia taip sakai.
apžvalga (No. 85-88). Straipsny
buvo vakarienė; 15 minutų vaka šio nei to!
Ir
jau
buvo
bepradėjus
tuo
je bandoma sistematiškai pirJonas. (Atsistodamas). Susi rieniautų, vadinas, kareiviškai,
TAMO VARGAI.
darbu
džiaugties
ir
jį
rėmus.
žiūrėti lietuvių literatūra. Bene
(Vaizdelis iš moksleivių gyve laikyk, Tarnai.Nebūk toks kei pasivaikščiojimui ėmė apie va — Mulkiai! — tarė Pagiežos
pirmas ilgesnis tos rųšies straip
stas.
Kas
tau
pasidarė,
kad
tu
landą; kaip namie bus vėl ko
nimo).
dvasia,
stengdamosi
neprileisti
snis, kurį kiekvienas indomaušiandien taip keistai elgiesi? kia valanda. Ehe, reik skubė
Veikiančios ypatos:
nei
vieno
iš
tų
šviesos
spindulių
jantis mūsų literatūros kilimu
Klausyk, sėskies, o geriau pašne ti, nes galiu pavėluoti. (Girdė
Tarnas Tilvikas ( moksleiviai.
kėsime apie dalyką. Aš, matai, ties barbenant į duris). O ką prie savo pasekėjų. Tam tikslui turėtų perskaityti.
Jonas Bedūšis (
atėjau pas ta,ve su reikalu.
čia biesas vėl atneša? Meldžiu panaudojo visas savo juodas ga Prof. K. Paltaroko: Socijalis
Tarnas. Reikalai palauks; gali į vidų (Įeina Jonas su “boxu” ir lybes. Ant scenos pasirodė da klausimas (85-87). Labai svar
Antanas Valutis — rengiasi stoti
juos atidėti nors neapribuotam Antanas Valutis). Ot, ir svečių bar jau nusibodę, pirm to dar bus šios rųšies straipsnis.
į mokslą.
Dr. A. Maliausko: žydai (87
laikui, man dar geriau būtų. Bet susilaukiau! O aš ką tik ren pakampėse betuną Kutros, KoaSeimininkė — balsas už durų.
kulauskai
etc.
ir 88). Straipsnis labai rimtas
ką sakysi apie orą? Tokia puiki giausi eiti ant stoties .pasitikti.
Prakilnios širdies Kairiūkščiai ir svarbus tiems, kurie nori ar
Scena — plikas
kambarys. diena, tik gerėties ir džiaugties Sveikas, Antanai.
Viduryje stalas, ant jo kalio* tereikia! T ik „tu pamąstyk — Antanas. Sveikas, kaip . visuo pastebėjo, kad jei Žiburys skais čiau su žydų visuomene susipa
čiau žibėtų, Saulė labiaū šviestų žinti.
knygos. Trįs kėdės, tai ir visas pavasaris, saulė, paukščių dainos met ir laimingai atkeliavau.
ir
rytams greičiau išaustų Rytas.
Biblijografija ir kritika kiek
kambario parėdymas.
ir kiti galai.' Ar ne gražu, ar ne Tarnas. Labai tai linksma gir
—
tai
tam
reikia
daugiau
kuro.
viename
numeryje.
Balsas už durų:— Tai tamstai pušku?
dėti. Bet kaip su Bedūšiu teko
Paleido
gražų
šauksmą,
kad
tuo
Su šiais metais prie “Draugi
nepamjįršk apie tuos pinigus.
Jonas. H-m-m-m. Tas viskas susitikti ?
Kad ateisiu antru sykiu, žiū puiku, bet, kad tu žinotum, aš Jonas. Ogi susitinku gatve ei tikslu sudėjus paspirtį ne mažą jos” pradėta leisti priedas “Mo-.
— šimtatūkstantinę.
kytojas”. Jis pavestas mokyto
rėk, kad būtų gatavi.
dabar labai reikalingas pinigų. nant, paklausė ar nežinau kartais
Išgirdo
tą
šauksmą
Pagiežos,
jų reikalams ir talpina straip
Tarnas. Nepamiršiu, nepamir Reikia, ką tu nori daryk! Taigi kur Tarnas Tilvikas gyvena, sa
Neaiškumo
dvasi
ir
pradėjo
nė

snius iš pedagogijos ir visuomet
šiu. Sudiev, sudiev, (atsitraukęs tuo reikalu ir atėjau pas tave.
kau, žinau. Štai ir atvedžiau pas
rini
astauti.
nio mokytojų gyvenimo, taipnuo durų). Ir keliauk sau svei
Tarnas. Labai gerai, kad ,atėjai tave.
—
Pertoli
siekia;
iš
to
nieko
pat turi poezijos, biblijografika? Labai aš čia noriu, kad tu — atlankyti savo draugus yra Tarnas. Na, tai nors sykį ir
ateitum? Ateis — tai tik zirzia, ytin pavyzdinga.' Bet bekalbant tu gerą darbą atlikai. Bet mel nebus, — peikė ir ramino save jos ir šiaip įvairių straipsnių ,ir
žinių iš Lietuvos ir užrubežio.
tik nuolatos kartoja: “Užmokėk apie pavasarį, juk tai seniai lau džiu nusirėdyti ir būti, kaip na- raudonoji.
—
Kam
jau
tas
reikalinga,
—
“Mokytojuje” matosi sendarbįuž kambarį, juk senai jau me kiamas laikas. Kiek tai turėjome iIūie (Antanas nusivelka ploščių
svarstė bespalvė, — pakaktų jau ninkaujant keletos lietuviams pa
tas”. Gerai užmokėti, jei yra prišalti ir lauke ir kambariuose, ir dairosi, kur jį pakabinti).
žįstamų veikėjų k. a. Žalvarnis,
iš ko. O aš iš kur gi mokėsiu, kuriuos, tiesą sakant, beveik vie Jonas. Aš tau atkartoju, Ta to, ką turi.
Čia abi dvasi susiartino ir pa Grigelis, Svirno Žvyne ir k.
jei kišeniuose ne tik vėjai lak na lempa ir tešildė. Dabar-gi rnai, dairykiesi, kur nors pini
sto, bet tiesiog vėsulai. Dar, ačiū kas kita: šilta lauke, šilta ir kam gų — dolerį turi sugrąžinti kuo- sibučiavo.
— Aš savo akliems garbinto Rytojun bežiūrint. Visuomenės
Dievui, kad ne galvoje. Kitaip bary.
greičiausiai.
jams, — tarė Pagiežos dvasia, — pedagogijos straipsniai. Par.
visai riestai prisieitų. Bandžiau
Tarnas. Gerai, gerai.
Jonas. H-m-m-m! Tas tiesa.
pasiskolinti pas savo draugus Bet aš vis negaliu prieiti prie Antanas. Bet kaip aš žiūriu, — neturėsiu nieko nei rodyti — Aitvaras. “Vienybės Liet.” spau
moksleivius, bet kur tau! Užsi dalyko. Aš atėjau pas tave ti pas tave nėra kur nei drabu visvien jie nieko nemato, — o da ir lėšos, Brooklyn, N. Y. 1913
tik išrėksiu tą šauksmo garsą m. Pusi. 174. Kaina 50 centų.
mink apie pinigus, tai rankas ir kėdamasis gauti tą dolerį, kurį žių pasikabinti.
Nemaža knygelė, gražiai iš
kojas nukrato. Mat, pliki, kaip tau pirmiau paskolinau.
Tarnas. O kam juos kabinti, savo paprastu šmeižtu ir bus po
viskam
!
leista.
Apie jos vertę prane
Chicagos “sportai”. Tiesa, BeTarnas. Ką čia apie dolerį ir be kad ir pagulėti gali? Dėk va
—
0
aš,
—
prabylo
antroji,
šime vėliaus.
į
dušių Jonas siek tiek prie pini kalbėti — doleris buvo, doleriu čia. (Rodo kresę).
gų, bet jis tiesiog žydas: kietas, ir paliks. Jo nepakeisi. Bet Jonas. Na, tai aš jau eisiu — perkošiu tuos garsus per savo
neaiškius principus taip, kad ma
Mūsų alfabeto klausimas. Pa
kaip titnagas, nei neišprašysi. Bet žvilgterk į gamtą, kaip joje vis Sudiev, judviem.
niškiai
pasekėjai
tų
trarsų
noocrašė
A. Jakštas. “Ateities” lei
ir gavęs nuo jo nesidžiaugsi; kas keičiasi, kaip viskas auga,
Tarnas ir Antanas. Viso laj išgirs arba nugirdę nieko nesu dinys No. 15. Kaunas. 1914 m.
nuolatos sekioja paskui tave ir žaliuoja, kaip viskas juda, apreiš bo! Sudiev! (Jonas išeina).
Pusi. 26. Kaina 15 kap.
vis tik žiūri, kada jam sugrąžin kia savo gyvastį!
Tarnas. Kaip aš prisižiūriu į pras.
Pasakyta
—
padaryta.
si. Va, aną dieną iškaulyjau do
Jonas. (Į šalį). Ką jis čia į tave, kaip dailiai tu pasirėdęs!
Nuo tūlo laiko mūsų cicilikų
Pavasario Balsai ir Kur Iš
lerinę, tai visą laiką ir sekioja tą pavasarį įsikibo! (Balsiai). Antanas. Man gi pažiūrėjus į
spauda
į
Kairiūkščių
sumanym.a
ganymas..
Parašė Maironis. Ket
— atiduok ir atiduok. Mulkis; Klausyk, Tarnai, ar tu supranti tave, net keista darosi: apdris
atsiliepė
vien
jų
sumanymo
juodi

virtą kartą atspausta ir padau
žino, kad dabar neturiu, o vis ką aš tau sakau? Atiduok tą kęs, apskurdęs... (Paima skver
nimu ir Lietuvoje apšvietos drau ginta. Švento kazimiero Draugi
prieš slankioja, kaip koks nela
ną,
matyties
išdriskęs
pamuša

dolerį! Supranti?
gijų šmeižimu.
jos leidinys No. 155. Kaunas.
basis. Oi, blogi laikai! Visa
Tarnas. Suprantu, suprantu... las). O kas čia?
Tautininkai
tylėjo
ar
bent
tar

1913. Pusi. 112. Kaina nepažy
dabar viltis pas Valučiu Antaną. Bet aš nežinau apie ką tu kal Tarnas. Tai, vyruti, studentiš
Senas tai pažįstamas ir draugas.
ka uniforma. Kuo studentą ir davo neaiškiai, supainiotai. Tai mėta.
bi!
Aną dieną rašė, kad sumanė mo-.
beatskirtum nuo kitų žmonių, jei niekis, kad jie nuaidės prieš Lie Yra tai vėliausis Maironio po
Jonas. (Į šalį). Tikrai su juo
kyties ir pranešė, kad kaip šian
pasirėdytų, daleiskim, kaip pats? tuvos meilę, papildys neatleistiną ezijos leidinys, labai gražiai iš
kas nors negerai. (Atsistoja; bal
nuodėmę prieš apšvietos platini leistas. Su poeto paveikslu ir
dien čia pribusiąs. Jis dar nau siai). Aš tau sakau, kad atiduo Niekuo.
jukas ir kaipo pradžiai, beabejo,
Antanas. Bet kaip gi bus su mą, — tai jiems nerūpi. O ry pagražintais viršeliais.
tum tą dolerį, kurį nuo manęs
tojus! Tas jiems rūpi, tik, dėatsiveš pinigų pluoštą. Būti
manim T
pasiskolinai!
10 metų spaudos atgavimo pa
nai turiu išgauti nuo jo užmokė
Tarnas. Pagyvensi taip metus ja, jo nesupranta ar nemato, ir
Tarnas. Ar ieškai kepurės?
tą
patvirtina
jų
elgimąsis.
minėjimas
(su; p’aveikslėliašsO.
jimui už kambarį ir skolės tam
Štai va čia. Bet nesiskubink; kitus ir susilyginsi su visais.
Purenąs.
Surengė ir išleido “Lietuvos Ūki
Bedušiui. Bet jei nepasiseks gau
Antanas. Kaip matyt tai mo
paspėci namon pareiti. Ver
ninko”
Redakcija.
Vilnius.
ti, tai jau tiesiog sudiev, Tarnai,
kyte nekokie pyragai.
čiau pasikalbėkiva.
NAUJI
RAITAI.
1914.
Pusi.
32.
Kaina
10 kaę.
Tarnas. O ką tu manei! Kep
ir mok/kla ir tas apskurdęs kam
Jonas. Kad šiandien su tavim
barys! O būtų gaila. Bet ar
to strazdo negausi į burną nei kslo ir politikos laikraštis. Geg.
nei susišnekėti negalima. (Atsi
Jaunoji Lietuva. Iliustruotas
turiu nusiminti? Esu jaunas ir,
čia. Bet už tai ko tu čia ne- 5 d. 1914, No. 9.
sėda). Aš šneku apie vieną da
Raštų turinys: Kultūrinė dai literatūros, moks’n visuomenės
išmoksi, kokių žingeidžių dalypo šimts pypkių, tvirtas. (Išpučia
lyką, o jia apie kitą!
lininko pareiga.
Vidflnas.
2. mėnesinis laikraštis. No. 3.
krutinę ir bando rankų raume
Tarnas. Parėjęs namon nepa kų nedažinosi!
Turinys 1. Apie ateivybę Ame
Antanas. Juk ne ko kito ir Šveicarijos įspūdžiai. M. Pečkaunis). Ot, raumenįs tai raume miršk induoti labas dienas savo
2.
skaitė. 3. Dailiojo tautos meno rikon. V. K. Račkauskas.
nis, nei ant Oliandijoft gaidžio
atvažiavau.
kambariečiui.
Kultūros
įrankis,
P.
šilviškis.
8.
Tarnas. Kaip matau, tai tu ir reikšmė. A. Jaruševičius.4. Kiumuskulų nemainyčiau! (Girdėties
Jonas, (atsistoja. A, suk tave
barbenimas į guria). Meldžiu į devynios su tuo kambariečiu! muzika šiek tiek užsiimi. Ar kiumo Klebonas. Alfonsas Dau- Žmogaus praeitis gemalo išsivys
det. 5. Kas reiktų daryti tyri tyme. A. Petraitis, B. A. 4. Įspū
vidų! Entrez... (Ineina Bedu- Aš tau sakau, atiduok tą dolerį! moki skambint?
nėjant senovės Romos raštus. A. džiai atsilankymo Lietuvoje. J.
Antanas. Nagi biski.
šių Jonas). Kad jį kur bala!
Tarnas. Ar vėl ieškai kepurės?
Vėl tas Bedūšis! Palauk iškirsiu Štai va čia. Tik nesugriuk laip Tarnas. Ar pritarsi man! Tuoj Valdemaras. 6. Kalbos mažmožiai, J. Hertmanavičius. 5. Škicai JI
šposą ir tau. (Prieina, sveiki tais beeidamas, žinai, kokie jie ižmėginsim tavo muzikoj gabu K. Būga. 7. Naujas apsireiški-' atsiminimu Karolis Vairas. «.
mas lenkų neapykantos lietrr(Seka ant 5-to pusi.)
nas). A, sveikas gyva*, Jonai.
mus./

*T~)

PASTABOS.
VYSKUPAS TAUTININKAS IB
VHMUGMSN ĮNINKĄS.

Pirmoji šių. metų pusė buvo
linksma visai Lietuvai. Viena,
galėjo lietuviai džiaugties, mi
nėdami spaudos atgavimo sukakkuves ir apskaitę visą dvasios ir
kultūros pelną, gautą tautos per
eitą-dešimtmetį. Antroji gi džiaug
smo priežastis, tai paskyrimas j
Šėmaičių vyskupus aiškaus tau
tininko ir visuomenininko, kun.
Karevičiaus. Tarp abiejų atsi
tikimų yra artimas sąryšys. Jei
gu lietuviai nebūtų gavę 10 me
tų atgal savo spaudos, tai be abe
jonės nebūtų galėję dar turėti
tokio vyskupo. Ir jeigu lietuviai
gavo šiandiena vyskupu Karevi
čių, o ne, sakysime, kad ir len
kininką Borovskį, tai čia ne vien
Dievo malonės mums apsireiški
mas, bet taip-pat ir gyvas tautos
nuopelnas ir laimėjimas. 10 me
tų veiklaus inteuipto darbo viso
se srityse, vadovaujant spaudai,
padarė tai, kad su lietuvių tau
tos reikalais ir norais ėmė labiau
skaityties ir rusų vyriausybė ir
Vatikanas. Pasklidus gandui apie
kun. Karevičiaus paskyrimą, mū
sų vyskupu, mūsų dvarininkai
siuntė savo atstovus į Rymą, ku
rie ten stengėsi jo kandidatūrą
nugriauti, visaip jį šmeiždami.
Tečiau nieko nepešė. Matyt, kad
ir Vatikane nustojo aklai tikėti
lenkais. Žemaičių vyskupo vie
ta yra, gali sakyti, intekmingiausia visoje Lietuvoje. Jo klauso
milijonas su viršumi lietuvių ka
talikų Žemaičių vyskupijos. Ma
ža to, į jį, kaipo visos tautos va
dą žiūri su pasitikėjimu ir kitų
gretimų vyskupijų lietuviai. Tai
gi, dabar kuomet tą vietą apėmė
netik prakilnios dvasios ir aug
štos doros kunigas, bet taip-pat
ir susipratęs tautietis, geras Lie
tuvos sūnus, šviesus ir tvirtas rė
mėjas lietuvių kultūros darbų —
šiandien drąsiai jau galima sa
kyti, kad Lietuvai su naujuoju
vyskupu prasidėjo nauja gadynė.
Dar a. a. vyskupas Paliulionis,
kad ir valstiečių sūnus, tečiau
vyskupijos valdyme
labiausiai
rėmėsi dvarininkais. Jo inpėdinis a. a. vyskupas Cirtautas,
kad ir mylėjo Lietuvą, nuošir
džiai prijautė jos atgijimui ir
labiau buvo linkęs į liaudį, te
čiau vis dėlto perdaug atsižiūrė
davo kartais į visai neteisingus
reikalavimus mūsų krašto lenkų
— dvarininkų.
Visai kitoniškas iš pat pirmos
dienos pasirodė J. E. vyskupas
Karevičius. Atvažiavo, prabilo,
pradėjo valdyti, kaipo lietuvių
vyskupas, kaipo tikras tautos tė
vas ir vadas. Lenkams, prisimi
nusiems savo nuopelnus Lietuvai
ir paketinusiems ir tolians Lie
tuvą globoti — vyskupas atšo
vė, kad lietuvių tauta jau nebe
kūdikis, globos nebereikalauja ir
vienkart priminė nuoskaudas,
lietuviams jų ir dabar dar daro
mas. Taigi nenuostabu, kad vys
kupu
Karevičium
šiandiena
džiaugiasi visa Lietuva, rodos, be
skirtumo srovių.
Neiškenčiame, nepadavę čia
ištraukos iš vieno privatinio laiš
ko, gauto mūsų iš vieno Lietu
vos liaudies1 mokytojo.
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lr t. t. Jis ant lenką kokios tai
prakalbos su seniai žinomais pa
sakymais, kad lenkai pakrikštiję
lietusius, lenkai Kultūrinę lietu
vius ir t. t. ateako: kai lietuviai
buvo kūdikiai, tat gal ir rei
kalavo globos, bet dabar jau jie
užaugo ir nereikalauja
jokios
globos; negana to, lietuviai dar
galį pareikalauti nuo savo glo
bėjų — lenką apyskaitos, ar ge
rai jie išpildė savo priedermes.
Jis savo pasielgimu taip sužadi
no lietuvius, kad jie; ne tik
kauniškiai,
bet
ir suvaikieėiai,
vilniečiai,
byges, net
Odesos ir Petrapilio — vadi
na
jį savo. tėvu, prašo
jo
jiems pavesti savo širdies kerte
le. Visi metė sav®. vadus,
o
šaukiasi Karevičiaus. Pats vysku
pas jautė, kad jo atvažiavimas,
tai visos tautos šventė ir klau
siamas kun. Dambrausko, ar ga
lima esą atspaudinti jį sveiki
nančias prakalbas, atsako: Kaip
gi no, galimą juk tai visos tau
tos balsas! Jis pažymėjo absti
nencijos svarbą ne tik žodžiu,
bet ir pavyzdžiu, nes per jam
keliamus pietus gėrė narzaną

čiau ir vėl nebegerai. Tie pa-gijoje tikybos ir doros pamatus mą, tik prisidengdavo kryžiumi, dėjimas, kad aiški lietuvių kata
tys rėksniai pyksta ir barasi ant •- tai nejaugi katalikai gali ma kad pasiekus savo nelabuosius likų didžiuma turi mažiau įsiga
kunigų, kam jie kišasi ne į sa- nyti, kad iš to galės būti organi tikslus, kad “Draugui” labiaus lėjusią spaudą, negu kitos sro
vo reikalus, kam nežiūrj zakri zacijai pavojus, blėdis.
rūpinti klerikališkoji hegemonija vės.
stijos, ligonių ir tt.
Jeigu kunigas, besidarbuoda kunigų laidymas), negu, tiky Tikėkite, kad su kiekvienu nau
Nenuostabu, kad laisvamaniai mas organizacijoje, turėtų ome bos reikalai.
ju katalikišku laikraščių mažės
pyksta ant kunigų už jų viešą nyje ypač savo asmeniškus rei Męs jau nesykį turėjome pro- ir Draugo” karingumas, kuris
jį darbą. Bet keista tai, kad kalus, jeigu darytų tenai kokį gos nurodinėti panašių užmeti taip baido kai-kurias redakcijas.
yra, rodos, nemaža ir tikinčių nors savo biznį, tuomet kaltini nėjimų neteisingumą. Taigi da Mat tuomet galima bus pasida
.katalikų, kurie gera akimi žiū mas galėtų turėti pamatą. Te bar to nebekartosime. Pabriežia- lyti darbą, jeigu tasai darbas
ri į kunigą, sakantį pamokslą, čiau, jeigu kunigas eina į visuo me tiktai dar sykį, kad “Drau ir toliaus bus reikalingas.
ar klausantį išpažinties, ir ku menę ir dirba beinteresingai, jei gas” neaugina mūsų visuomenėje
Antra vertus “Draugo” kur
rie vienok negali sukelti, pama gu ir turi jisai visada prieš akis klerikalizmo, bet rūpinasi katali so atmaina priguli ne tiek m»
tę kunigą ant estrados, arba iš tikslą vykinimo Dievo Karalys- kybės ir tautybės reikalais; pri “Draugo” redakcijos, kiek nuo
girdę jį kalbant draugijos susi stės ant žemės — tai matyti ta duriame dar tai, kad jeigu “Lie kitų laikraščių, iš dalies, kad ir
rinkime.
me blogumą, pavojų gali tiktai tuva” ir toliau tyčia neskirs ka štai nuo “Lietuvos”. Atvirai
Nesenai vienas mūsų laikraštis toksai katalikas, kuris gyvena talikybės nuo klerikalizmo ir jei sakant, męs to nuoširdžiai pagei
(norintis būti katalikišku), apra jau nebe katalikiška dvasia,* bet gu, neturėdama jokio pamato, ir daujame, kad mums nereikėtų
šęs R.-K. Susiv. seimą priėjo prie pripūsta iš kur kitur, tikriausiai toliaus mums primetinės klerika niekam nieko priminti ir ant nie
išvados, kad seimas nieko ypa iš katalikybės priešininkų pu lizmo tendenciją, tai męs būsi ko neužsipulidinėti. Męs norė
tingai nenuveikęs dėlto, kad ku sės.
me priversti skaityti to laikraščio tume, kad kiti laikraščiai gerbtų
nigai perdaug jame dalyvavę,
Juk gero kunigo tikslai turi vedėjus blogos valios žmonėmis. lietuvių katalikų tikybos visuo
veikę, kalbėję. Tas laikraštis būti tikslais ir visų gerų katali Męs neesame šalininkai tuščių menės reikalus, kad nešmeižtų
mato tame net pavojų organiza kų. Tad argi čia galima kalbė ginčų ir bereikalingų polemikų. jų veikėjų, kad nemeluotų, necijai, į kurios seimus, pasak jo, ti su nugąstavimu apie kaž-ko- Tie ginčai, kurie užima kartais prasimanytų nebūtų daiktų. Štai
niekas iš svietiškių daugiau ne- kią neaiškią kunigų politiką, “Draugo” skiltis, turi svarbią tik to męs ir tenorime. Jeigu
ir boržomę; tik seniai kleboną* Į benorėsiąs važiuoti, nes kam, gir- apie pavojus, grasančius visuo priežastį: laikraščiai, turintieji “Lietuva” pirmoji
tuos mūsų
galę pietą iš kurtai ištraukė se
troškimus
išpildys,
tai
mes jai
menei
iš
kunigų
pusės?
Lai
ku

di,
tiek
daug
kunigai
kalbą;
or

pretensijų (gal ir teisingų) prie
ną
(10-ties ir 20-tiee metą)
garantuojame
visišką
ramybę.
Be
nigai
dalyvauja
kuogyviausiai
rimtumo ir ieškantieji sau skai
midą ir pradėjo vaišinties. Apie ganizacija, pagaliaus užšalsian
je
!
Norėtume
ir
dar
vieno
mažiš to tytojų tarpe katalikų, dažnai nietai tai visą ir dar daugelį ne ti, ledu pavirsianti, jeigu taip to mūsų visuomenės darbe,
paminėtą atsitikimą girdėdamas liau būsią.
lietuvių kultūra tik laimės. Visi kina tikėjimą, Bažnyčią, kartais } možio;v. kad mūs? tautininkų
ir aš, nors niekam nežinomas,
Taigi, ar turi bent kokį pama gi tie nugąstavimai dėl kunigų stengiasi net išrauti jį iš širdžių ^a^r*ččių redakcijos išmoktų
pats sau vienas džiaugiuosiu.
darbe ( savo skaitytojų. Jeigu nedaro gerbti savo idėjinius priešiniutą panaši baimė kunigų dalyvavi dalyvavimo visuomenės
Su visa besidžiaugiančia Lietuva mo viešajame gyvenime?
yra ne kas kita, kaip čirškėji to aiškiai, tai kartais kitokiais kus. Prie to jos prieis tada, ka
pasidžiaugkiine ir męs, Ištremtie
mas plastiškos gramofono, pri- gudresniais būdais veda priešti- da ingys daugiau kultūros. To
ji Jos vaikai. Tečiau vien džiaug Seniau į kunigą žiūrėta tik kai giedoto ir užsukto mūsų tikybos kybinę kampaniją^ juodindami męs jiems ir linkime.
•
•
ties būtų permaža. Nepamirški po į kunigą, doros mokytoją, sa priešininkų.
katalikybės veikėjus, katalikų
kramentų
dalytoją.
Tečiau
pas

•
me, kad. kita gretimoji Kaunui
organizacijas, neteisingoje švie
mūsų vyskupija — Vilniaus vys kui atsiminta, kad kunigas yra KŲS NEDAUG TENORIME. soje paduodami, arba kartais net
Prie progos čia-pat atitaisome
taip-pat
visuomenės
narys,
kupija yra našlaitė, kuriai gal
melagingas
žinias, paduotas ‘Lie
“Lietuva” 26-me numeryje iš prasimanydami ' apie katalikus
kaip
ir
kiekvienas
kitas
žmogus,
neveikiai bus lemta susilaukti
plūdo “Draugą” už tai, kam ji nebūtus daiktus.
Taigi čia tuvos” tame pat 26-ame numery-!
vyskupu antro Karevičiaus. Tai ir kad kaipo toksai turi tai vi sai prikišę jai neteisingą ir ten- “Draugas” ir pildė ligšiol (pil je apie Chicagos lietuvių kata-,
galės įvykti tada, kada žymiau suomenei priedermes. Kunigai dentišką mūsų Susisvienijimo dys ir toliau) rolę atitaisytojo likų susirinkimą, laikytą 22 bir
atbus mūsų tėvynės Rytai, kada patys, ypač išgirdę paraginimą Seimo aprašymą. Labai mums neteisingų žųnilų, nurodinėtojo želio Federacijos Kongreso rei
mes visuh labiau sustiprėsime: savo vado Leono XIII: fuori gaila, kad nenoromis sukėlėme to klaidų. Ir nenuostabu, kad tas kalais, p. K. “Lietuvoje” sako,
della Sacristia (eikite iš zakri
ir Romoje, ir Paryžiuje ir visoje
kius žemus “Lietuvos’ ’redakci- “Draugo” darbas randa sau ne kad buvo susirinkę iš 4 parapi
stijos),
atsimindami,
kad
ir
Kris

Europoje. Vienas iš kelių prie
jos jausmus. Tečiau bene pa maža priešininkų iš pusės tų, ku- jų 44 žmonės, tarpe kurių buvę
šio tikslo vedančių yra gausus tus netik dvasią žmonių maiti teisins mūsų ta gyvenimo tiesa, j riems rūpi katalikų dezorganiza- 7 kunigai ir maždaug tiek pat
šelpimas Kairiūkščių sumanyto no, bet dažnai ir kūnus, ir ligo jog teisybė; į akis pasakyta vimas ir 'tempimas į savo aba klierikų (suprask, kaip klierifondo 100=100.000, kun. Tumo nis gydė, ir sielojosi visais ir dainai esti labai nemaloni ir kar zus. Iš to ir visų jų sutartinė kališkas bnvo susirinkimas), kad
kun. F. Kemėšis ne tiek kalbėjęs
fondo rytiečiams šviesti ir Lietu žemiškais žmonių reikalais—ne tais iš lygsvaros išmuša net gana “ūžia” ant “Draugo”.
vių Informacijos Biūro Paryžiu begalėjo sėdėti tik zakristijoje ir kultūringą žmogų. Neteko lygMums, žinoma, labai nema- apie Federaciją, kiek skundęsis
ėmė dėties į visuomenės darbą.
silpnu “Dnrago” stoviu, kad ko
je.
Dėjosi lygiomis teisėmis su visais svaros ir “Lietuvos” redakcija, lonu, kad ta rolė šiandieną mitetai! inėję daugelis klieri
kitais visuomenės nariais, kaipo Nesenai įširdusiam “Katalikui” j tenka veik išimtinai, “Draugui”, kų.
AB KATALIKAI TURĖTŲ BI
lygus su lygiais. Ar visuomenei (dar kuomet jisai veržėsi į Sus-' Tečiau neteisinga būtų manyti,
Čia kas žingsnys, tai melagy
JOTI KUNIGŲ VIEŠOJO
yra iš to nuostolis? Aiškus da mo organus) išsprūdo nekultū kad sargyba krikščioniškos kul
stė.
Susirinkime dalyvavo iš 5
DARBO?
lykas, kad ne. Kunigas, šiaip ringas pasakymas, kad .“Drau tūros pamatų čia Amerikoje yra
parapijų
katalikai, kunigų buvo
Rodos, kam čia reikėtų ir sta ar taip, turintis dažnai daugiau gui” per dideli ragai auga. “Lie tar kaž kokia naujos- “Draugo“
klierikai
trįs. Nei kun. Ketyti toksai klausimas; tečiau jo inteligentijos, kaip kiti draugijų tuva” dabar kartoja su pamėgi redakcijos ypatybė. Ne, yra tai! mėžia,
nei
niekas
kitas nesiskun
reikalingumą iškelia patsai gy nariai, gali būti tik labai naudin mu tą pasakymą ir nuo savęs dar priedermė laikraščio, apriėnrasio dė silpnu “Draugo” stoviu (tas
kaa piries tą raguotą tarnauti katalikų visuomenei ir
venimas. Dar neseni tie laikai, gas tų draugijų reikalams, prie prideda, kad
“Draugo” dicfybię reikėsią su il- ginti tikybos ir tautos reikalų. prasimanymo* apie pasiskundimą
kad* kunigai buvo kaltinami tuo, kurių- jis dėsis, nes tuos reikalus
Jeigu šiandieną beveik - vie dėl silpnumo ‘^Draugo” stovio
kad be savo bažnytinio darbo, gal jis galės kartais net geriau gu botagu rodyties.
Be to “Draugui” jis prikiša nam “Draugui” tenka tai šiaip yra ypač besąžiniškas, turįs tik-.
nesidarbuoją dar ir visuomenės suprasti ir nušviesti. Jeigu gi
be abejonės, atgrasyti žmones
dirvoje. Kitoniški virto laikai. kunigas, besidarbuodamas orga- norą patapti visagalihgu dikta taip atlikti, tai čia nei nuo-'
pelnas
“
Draugo
”
redkkcijos,
nei
ano
dėįimosi į, “Draugo” benDaugelis kunigų ir Lietuvoje ir zacijoje, turės omenyje ir savo, torių lietuvių visuomenės gyve
Čia Amerikoje ėmė uoliai daly ir visos žmonijos galutinus tik nime, lygina jo taktiką su takti prasikaltimas. čia tik apsireiš- j drovą). Komątetan inėjo tik
vauti visuomenės gyvenime. Te- slus, jeigu sergės toje organiza- ka kryžeivių, kurie, kaip žino- kia nenormalia mūsų spaudos pa- į vienas klierikas.
SOCIJOLOGIJA IR KATALIKIŠKAS
DOROS MOKSLAS.
(Tąsa)
GRYNI SOCIJOLOGINIAI DALYKAI KATALIKY8TB8 DOROJE.

Ilgus metus prieš socijologijai užgimsiant, ka
talikiškoji dora atidirbdavo visuomenei tą, kur šian
dien pinasi socijologija. Tai gi sunkoka atskirti gry
nai aocijologinius dalykus katalikystės mokslo nu,o
socijologinių doros reikalavimu. Prostitucijos pur
vų mažinimų šiandien rūpinasi socijologai. Krik
ščionija, kaip tik užgimus ėmė kovoti su tą šlyk
ščiąją visuomenės liga.

Krikščionijai prostituciją žiūri kaip į daiktą bai
sesnį už vergiją. Vergu likti ir vargu* pasilaikyti
Bažnyčia pavalydavo savo vaikams. Prostitučių ir
prostitucijos prilaikytojų lenkdavosi ištolo. Aš netu
riu tiek spėkos žodžiuose, kad galėčiau išreikšti, kiek
paribiaurėjimo Bažnyčia parodydavo prostitucijai.
' Pirmiausiai reikia pasida
Nėra žmogaus Europoje nežinančio kaip baisi kova
linti įspūdžiais — jausmais, ko
terp
katalikų Bažnyčios ir prostitucijos. Bet yra
kiuos dabar pergyveno kiekvie
menkučių
protų mintijančių, būk kunigija pavy
nas susipratęs lietuvis iš atvyki
mo J. B. Vyskupo Karevičiaus, dėjo žmonėms lytis džiaugsmų ir dėlto prasimanė
Kaunan ir Jo pasielgirilo su lie Dievo vardų skelbti įsakymą: “Ne paleistuvauk”
tuviais ir lenkais. Daugumas jau
Narnėtas čia ginčytis dėl įsakymo “prasimany
čia, kad su vyskupu Kar. prasi
mo
”
. Kas yra matę* prasiradusioa motinos vargus,
dės nauja lietuviams era (jeigu
kas
iŠ
arti regėję* pragarą pasidarantį žmonyse dsl
tik priešai Jo nesuklupdys). fttai
kokios žymės- tos jo erosi bū vyro arba moteraneištikimybės, tam aišku, kad proadamas Petrapily išgauna il mi tltuoij* ir naudojimasis prostitutėmi* yra nekal
nisterijos leidimą galėti skirti
ei numoji pnl Pistu vystė* rųšia. Bet to “nekaltybė”
į kapitulą kunigus Dambraus
yra lygi brohažudrio kaino “nekaltybei”. Kainas
ką, Janušvečią ir Olšauską: dar
neatvažiavo vysk.
Kafevičluss užmušė brol|, * kiekviena* vyra*, kurs neša savo pi
Kaunan, o Jau poperis
atėjo, nigą į prostitucijos nanrps, užmuša savo seserį, rašė
kurį perplėšė kun. Baranskaa, gydytoja* Antimi Wystonch. AŠ dar pridėčiau, kad
kaip® valdytoja® ir tuojau su Kaina* užmušė kte% o toki* vyra* užmuša žmogų.
kurstė visą kapitulą ir suvaNe ji* viena* užmuštų bet ji* yra viena*, iš užmušėjų.
žiavnaiuos lenkus (jie taisės raSyti protestą Ryman, bet kai at Pinigas nuneštas į paleistuvybė* namu*—prakeikvažiavo, tai matyt nedrįso) Jis tesnis už Judošiau* pinigus, nes au tuo pinigui* dėl
atlanko visaa lietuvią įstaigas to pinigo prasti t tirijo* namų užlaikytojai daro vietą
Vilniiije ir L. Mokslo Dr., o gyvųjų paakių picklybos pragarą. Šiandien to proga,
dakt. Basanavičius, nesitikėdaro baisybę žino ir aprašo gydytojai ir socijologai.
damas taip brangaus svečio iš
džiaugsmo bučiuoja vyskupo ran- Ir taą-gi jie daro, kad to pragaro nebūtų:! Vieni lai
lnff. Jis pradeda katedroje pa kosi' abolfuoi jonicmo sistemo*, kiti pripažįsta privers
mokslą lietuviškuoju pagarbintu tinos priežiūra* reikalą. Prakeikta
vaidmainybėl
ir gražia prakalba Ir tik po jo Beiki* vyrų bulrivybė suvaldyti, reikia mergaičių
lenkiška, pradėdamas žodžiais
širdie uuo pagundų sustiprinti. Tai toki* yr* ne“ Garbė Dievui aukštybėse, o ant
žemės ramybė žmonėms gero no veidmainingasis katalikystės programa* kovai su
ro”. Iš to lenkai labai pasipik prostitucija.
tinę; ne tik Išto, bet ir dauge
Kokiu būdu katalikystė tą programą pildo?'
lio kitą dalyką. Jie sako, tai Katalikiškos programos pradžia eina iš tos tiesos,
mus vadina maištininkais, gir
kad lyties geiduliai dygsta iš žmogau* kūno prigifn.
tuokliais (mat priminė kaip lie
ties.
Ta prigimti* galį būti artyrna prie normalinio
tuviams taip ir jiems blaivybę)

tipo, arba vietomis sugedusi. Katalikystė*) tiki,,
Lytiškos skaistybės gyrimu, nuolatiniu priminikad dabartiniame vidutiniame žmoguje kūniniai mu, kad didžiausiejie ir Dievui mylimiansiejie švenveiksniai, sukeliantiejie lyties geismus yra perdi- j tiejie tą dorą išlaikė ištisai arba nuo pasitaisymo iki
deli, todėl tie geismai persmarkųs, todėl gamtaiI mirštant, Bažnyčia giliai įsėjo į širdis tą tiesą, kad
pritinkantis jų maldymos moterystėje nesutelpa ir į lyties geiduliai suvaldomi. Nors ir nemaža, bet mūgimdo prostituciją su svetimoterybe. Katalikystės sų tikėjimas nepasitenkino vienais tolymais istorištikslas atvesti žmogaus kūno prigimtį at- > kais pavyzdžiais. Iš tarpo mergaičių jis išrinko šimgal į tokį buvimą, kuris kuopilniausiai atsako tus tūkstančių vienuolių, iš tarpo jaunikaičių šimtusžmogaus būtybei, Dvasia turi intekmę ant kūa*, ji ; tūkstančių kunigų. Abeji apsieina be lyties geidugali padėti jį pataisyti. Žmogaus dvasiojo yra valios lių numaldymo ir abeji dėlto darosi laimingesni,
spėka. Bet ta spėka daugelyje taip silpna, o lytiški j Kiekvienas katalike* mato savo parapijoje nors vienorai su fizijologiniais savo veiksniais taip atiprųs, ną neabejotinai užlaikantį skaistybę kunigą. Nusikad valia jų nepajiegia pergalėti. Tat reikia valią kaitimai reti. Pražūtingą nusikaltėlių pavyzdį atistiprinti laivinimais, pripratinant ją prie lengves taiso kaimynų nekaltybė. Nevisi mes mintijame, to
dėl ne visi nei matome, kiek reikalingas yra kunigų
nių kovų su kūno norais.
. ... .. priperša
.
, žmonėms
-___ .
kovoje
AmžiCioaai ,katalikyste
pasninką, ;i celibatas katalikystei
*
* su prostStucija.
K

klapojim, ir kitu. tokiu, daiktu.. B. to ji S««riebi»

taog.u. minti į m.ld,, k.d .ukityn iškilt,. Auk-

.uUtko

)"”'«»

^ktn., m<rt«ry«e,e, prazuuuga, .to

siliepiančių jos vaikų fizijologijoje.

Stos minty*, daug lengvina žmogui
valios darbus.
Kuomet katalikystė šitaip kovoja su prostitu
Kaip pakabintos daikto apatinės dalys gauna batu.
cijos priežastimis, o ne str jos apsireiškimais, nekąrališkai išsitiesti ir pareit į savo vietft9, iš kurių

buvo ampl.ku.io., k.d .uukeuybi buvo priplojo"
pri. kirti pagriodoa,
tmp ir umld., p.k.ld.m. j

žmogų prie Dievo, duoda mūsų prigimties apačiai
išsitiesti ir pereiti į prigimtą formą.
Atskiro žmogaus valia,silpna būdama, negreit
laivinasi. Todėl katalikystė sukviečia savo žmonės
kas šventą dieną bažnyčion. Čia viską* parengta
mintims pakelti aukštyn: ir paveikslai, ir giesmės,
ir apeigos, ir pamokslai ir minios turi intekmę* į
kiekvieną. Visi čia apreiškia tiktai geriausiąją savo
dvasios dalį, o kiekviena* mato tų gerumų somą.
Jos didybė jam dideliai padeda. Gailą kad nevi
si kunigai supranta kitą bažuytioa auklėjančią fl*>
lybę ir nevisada tikslingai sutaiso šventa* dienos
pergyvenimą bažnyčioje.
Tai dar tik apskritoji valios lavinimo dalis, rei.
kalinga kovoje su visomis žmogaus silpnybėmis Tpatingai prieš lyties sugedimą Bažnyčia surengė skais
tybė* pavyzdžius. Pirmių pirmiausiai tt skaičių
skaiščiausiai tas pavyzdis kalba iš dviejų didžiau
sių asmenų, esančių, katalikystės centru: V. Jėzus ir
Marija. Vyro nežinanti mergaitė tampa Dievo Moti
na. Šitas dogmatas daugiaus sumažino prostituciją,
negu visi aboliucijonizmai ir protekcijonizmai, nės
jisai daugiaus pakėlė žmonių mintis aukštyn, o eu
mintimis ir apsiėjimus.

i»teHgontlį. «oWtto.i .psiein.: to, ko.
-em.to. Tleu.. B l.dom.mm.1, m,,tot4M
apsireiškimų yra tat, kad sugestij onuotasis nemato
paliepto objekto, nors aplink jį šiaip viską mato.
Tik didžia sugestijina viešpataujančių pažvalgų spė
ka tegalima išaiškinti Etą stebėtiną nekatalikiško
sios visuomenė* aklybę.
Negana kad t* visuomenė nemato senos ir
■markine kovei, ji dfcr srdb katalikystės darbą
Pasninką išjuokia, maldą apšaukia nereikalingu
daiktų, nuo ėjimo bažnyčion atkalbinėja, prieš
dvasiškuos ceDbotą kovoja eendentiškomis pasako.
mis prie tiesos prikergdama nebūtų daiktų, žmo
nės, kurie melą pripažįgta doru politikos {tan
kiu* sakosi dėlto celibato nekenčia, kad jis jiems
rodosi esą* melagingas. Alkiausi pavyzdžiai nepertikrina tų, kurie patįs savo geidulių spėką ži
nodami netiki, kad kitų žmonių valia galėtų būti
stipresnė už geidulių^. Jeigu tabako rūkymas
būtų teip slaptas daiktas, kaip lyties darbų pil
dymas, tai rūkantieji amžiną dieną netikėtų, kad
yr* nerūkančių. Prostitucija tik tada išnyks,
kad* katalikystė savo programą gąlės ištisai iš
pildyti. Daugelis šiandien yr* to programo prie.
skunkais dėlto, kad, iš tiesų, nasiMno ką darą.
(Toliau bus
IŠSIILGAU DRAUGO.
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KAS TAI YRA LIET. B^KAU
FEDERACIJA?
< J

Svarbiausieji atsitikimai lūs®
tuvoje visuomet turėdavo intek.
mę ir į Amerikos lietuvius. Kacu
met 1905 metais visoje Rusijoje,
ir Lietuvoje iškilo revoliucija,
gyvai atsiliepė į ją ir mūsų išei®
viai, mesdami duosnias aukas it;
siųsdami jas į Lietuvą. Tečiau
kaip Lietuvoje anais judėjimą
metais rimtesnioji visuomenė bu®
vo užklupta iš netyčių ir davėsi
išnaudoti judesniems, kraštuti®
uisma gaivalams, taip lygiai iu
Amerikoje Lietuvos revoliucijos
globojimą pasiskubino paimti į
savo rankas socijalistai ir laisva®
maniai. Tečiau netruko atsipei®
keti ir lietuviai katalikai, kurių,'
žinoma, buvo dauguma; ypač su®
kruto liet. katalikai, kada pa®
aiškėjo, jog “cicilistų” vedamo®
ji revoliucija Lietuvoje išsigimė
į. monopolių daužymą, valščių ka®
sų plėšimą ir įvairias “giltinie-.
čių, darbus. Tuomet tai krikščio®
niškoji Lietuvos visuomenė tard
sau: ne kruvinos revoliucijos
mums atneš naudą, milžino Ru®
sijos mes vis viena spėka nenu®
veiksime, imkime dirbti ramų ir
rimtą kultūros darbą, šitas obal®
sis rado gyvą atbalsį Amerikos
lietuvių k.tdikų t?,rue ir jie,
nebenorėda>z būti išnaudojami
socijalistų ir laisva nanių, nutarė
veikti aky?.cm, s*'» reikalais
rūpinties p-. lys ir patiems atsi®
liept į tikruosius tėvynės reika®
lūs, šelpiant jos naudingus dar®
bus, o ne įvairius “cicilikus” ic
giltiniečius.
Šitas paskutinis atžvilgis ir,
buvo vyriausiuoju akstinu, paža-i
dinusiu Amerikos lietuvius kata®
likus susivažiuoti į kongresą 17,
1& bal. 1906 m. į Wilkes-Barre«
Tečiau tuojau pasirodė, kad
esama daugybės ir kitokių svar®
bių visuomenės reikalų; reikėjų
aprūpinti ir į tikrą vagą įsta®
tyti visus savo tikybos ir tauty®
bės reikalus, kuriuos galima iš®
aiškinti tik bendrai visiems su®
sivažiavus; maža to, reikėjų
įsteigti nuolatinę didelę organi®
zaciją, kuri visus lietuvius kata®
likus vienytų į vieną pajėgą ir,
rūpintųsi visais jų reikalais.
Taip ir gimė Lietuvių R. K.
Federacija. Firmoj* i Katal^ų
Kongreso (AVilkes-Barre’j) di®
džiausi nuopelnai buvo: I) įstei
gimas Liet. Kat. Federacijos ir
tuo pat atsiskyrimas nuo prieš®
tikybinių srovių, 2) nutarimas

O jis toli, labai toli, už jūrių marių, už devynių
žemelių.
Aplinkui manės riogso augšti, niūrus kalnaų
tarai kalėjimo sienos.
Pasilypėčiau ant augščiausio, kad žinočiau, bent
garselį iš jo pusės išgirsiąs, bent debesėlį atplau®
kiantį išvysiąs. Bet tik vėjalis po kadagynus siūle-,
naši — kugžda.
/ ,
Vai nunešk jau, vėjeli, slaptingiausią mana
širdelės raudą. Vai primink jam, vėjeli, taa ra®
mias jaunystės valandas, kai medžių paunksnėj* au®
dėva aukso svajones. Kai skrido tos sparnuotos —•
skaisčios mintįs ir visą pasaulį apglėbė-glostė. Kai
mudviejų akims nesimatė tamsių rūkų, nei no®
pergalimų kalnų — kliūčių, nei gilių bedugnių®
Kai mudviejų širdįs plezdeno meilingoj kalboj ia
savo karščiu rodėsi sniegus sutirpdįs ir atmainys,
pasaulio išvaizdą. Ir, rodėsi, kad lekiava štai ant
aušros sparnų į šviesią, spindulingą laimės karaliją.
Bet ištiko vėtra, išskyrė mudu ir bloškė kas sau®
Ir atsviedė mane štai šičia į nežinomą pilką šalį.
Ir raudu štai, liūdžiu, kaip Šitas, vėjo blaškoma* me®
delis, prie kurio priglaudžiau inkaitusią kaktą.
Ir virpu štai, kaip šitas lapelis, kurs bijosi, kad
šiaurė* vėjai nenuskintut jo nuo gimtinės šakelės ii;
nenuneštų, kur tai ton. toli toli. Jie žino, kaip vėt®
ra nulaužė nevieną jau šakelę, nudraskė nevieną jau
šisdelį.
frt
Vai blaško*—drasko ir mane štai ki et asai tiki®
mas. Ir parblokšt štai rengiasi mane į tamsią be®
dugnę,
> į
Drauge! ar girdi? —■ aižųstu... Vai tark žodelį,
{liek tvirtybės į abejojimų teriojamą širdį. O gal a^
aigaaaha...
t
Bet Ša! tyla... begalo tylu! Nė vėjelio nesigirdi®*
Ir taip kurtu! Ir taip nejauku!

Žengiu jau Žemyn į savo kasdienę landyne. Dag
nužvelgs mane kerno blog* akis vieną čia berymantį.
Dar padyvya, kam nuo žmonių bėgu, kam raudu, lygį
kūdikis.
Pagaliaus kam čia raudoti!? Mano tylu* skun®
das nesykį jau praskambėjo veltui. Jo aidą greičiau
pakarto* kietos uolos, kaip mano linksmų draugų
širdįs. Jie nesupranta mano dejavimų. Sako, kad ai
darkausi. Bet ai nepykstu ant jų. Jie šypsosi man;
tik gaila, kad taip Šaltai, kaip ledo krikŠtnlai.

Tik iš tavęs, drauge, lankių paguodos žodelio,
kaip saulė* spindulėlio. Bet tu toli! Vai ilgu man,
ilgui

Bet i*! Štai atlinguoja kadagių šakelės. Tai
Išsiilgau draugo. Pirmusyk aš jo taip išsiilgau.
pumo kalboje ir ėelto, kad tikiu, jog išreikštosios
atskrieja
vėjelis. Tarsi kokią žinelę atkužde. Kiau®
O tiek jau metelių pasipažįstava.
čion pažiūroe sutinka M kataltšeyutėe mokslu, Mt iš
Ir pirm* aš jį mėgau, gal mylėjau, bet netaip syėtimet
, Joe pripatintų degSMšą iSrertoe. Be* Ui tiK
Ir neramus medžio lapeliai klauso, ką pasakyn
bMngkuu,
kaip dabar, nesijutau taip vienų vien*
paliūro, o nė Jflgntatai.
•) Žodį “katalikyrtš” aš M* vsrtojtt tik dėl trum

B

steigti savo mokytojų seminariją ir parapijines prie bažnyčių mo
kyklas. Be tų dalykų buvo iškel
ta ir kiti svarbus mūsų visuo
menės klausimai: Katalikiškos
spaudos, moterų klausimas ir
kiti.
Po

kongreso

reikėjo

pradėti

darbas organizavimo lietuvių
katalikų į Federaciją; tečiau
pirmiausia reikėjo aiškiai nu
statyti judėjimo pamatus ir su
galvoti

Federacijos

(Paryžiuje); “Indspendance Bel

L. K. Federacija veikime pa-

(Brusrllej) , ‘‘Voce Trenti(Italijoj); ‘Vea Cutalussya’ .
(Barcelonijoj), “Narodni Listy*
(Pragoj, Čekų), ‘‘Russkija Vedo-

ge"
m”

nartam deda demokratizmą t. y.
pripažįsta, jog visi yra lygus ir
turi pilną teisę dalyvauti viešame gyvenime patįs arba per
aavo atstovus. Tečiau Federa
cija skirsis, nuo tautiškųjų de
mokratų tuo, kad katalikystę
kuri yra mūsų tautos tikėjimu
pripažįstame nenaminiu kiekvie-

mosti”
(Maskvoj); “Viestnik
Europy” (Peterburge) ir d. k....

Čia tilpo ir telpa reikalui esant
straipsniai apie Lietuvą. Nors L.I.
B. turi ir daug ryšių svetimtaučių
spaudoj, tečiau to dar neužtenka
jo tikslui atsiekti, atsirado rei
kalas nuosavio organo, kuriame
galima būtų liuosa i be jokio var
žymo kelti aiakšton Lietuvių
klausimą. Tuo tikslu tapo L.
I. B. sutvertas 1912 m. tam tik
ras mėnesinis laikraštis: “Aunales dės Nationalites”, kuris su
grupavo aplink save prakilniau
sius t Europos mokslihkikua ir
politikus (žiūreėk comite de Patronage) užtarymus ne vien Lie
tuvos, bet podraug ir visų kitų
prispaustųjų tautų, — kas da
vė nepaprastą moralį autorite
tą L. I. B. ir išaugusiam iš jo

prsgramą.

Tai ir atliko tara tikra išrinkto
ji kongrese komisija, kurioje da
lyvavo ir a. a. kun. A. Kaupas.
Manome naudinga būsią trumpai
perpasakoti turinį
knygutės
“Lietuvių Katalikų Federacija”,
išleistos netrukus po kongreso
1936 metais. Toje knygutėje yra
paduotas Federaeįjos programas.
Federacija remiasi ant pamatų
katalikystės, kuri į pasaulį ir
jo sutvarkymą žiūri kaipo į tobu
los tvarkos (esančios pas Dievą)
atspindį. Katalikai, neieškodami
pilnos tobulybės ant žemės, te
čiau turėdami teisybės pajauti
mą ū- tobulesnės tvarkos troški
ną, nuolat eina tobulinimosi ke
liu, kurį nurodo prigimtasis įsta
tymas, saugojamas ir paaiškina
mas Dievo Apreiškimų, užlaiko
mų Katalikų Bažnyčioje. Taigi
svarbiausiu Liet. Katalikų Fede
racijos siekiu yra “bendromis
visų lietuvių kataliku spėkomis
jjaivinti savo tarpe augštesnį,
tobulesnį, d oresnį ir teisingesnį
naminį, viešą, draugišką ir politikišką gyvenimą. Vadovu tame
darbe bus Kristaus mokslas. Fe
deracija ieško artesnių tarpusa
vinio lietuvių katalikų susiži»ojimo, pasekmingesnio bendrų
veikalų aprūpinimo ir, apskritai,
prašalinimo kenksmingų lietuvių
katalikų visuomenei apsireiškimų
ir pagaminimo to visko, kas rei
kalinga jos gerovei, tarpimui
ir pažangai. Tautystės ir do
rybės gaivinimas, apšvietimo pla
tinimas ir medžiagiško būvio ge
rinimas — Štai Federacijos ar
timiausi uždaviniai.
L. K. Federacija neina prie te•kratiškos imperijos, nes ji ieško
ąse neatmainomos, bet nuolat be
gena ainaačies pagerinimo kelio
tvarkos.

“Federacija nėra politiškoji par
tija; yra ji liuosas susidraugavi
mas vienaip manančių liet. kata
likų bendram tikslui pasiekti.
Federacija nesikiša į savo są
narių prigulėjimą prie vienos er
kitos politikos partijos, nors
trokšta, kad Lietuvoje susitver
tų politiška partija, paremta ant
krikščioniškos demokratijos. To
kia partija galės gauti nuo Fe
deracijos dorišką ir medžiagišką
paspirtį.” Federacijai labai rū
pės lietuvių švietimo reikalai. Ji
stengsis šviesti ne tik protus, bet
ir širdis. Ji rems parapijines
mokyklas, stengsis inkurti augštesnę lietuvišką mokyklą, šelps
lietuvaičių seserų vienuoliją,
kurs skaityklas, knygynus, lavi
nimosi kliubus, platins laikraš
čius ir knygas. Rems “Motynelę”, šelpiančią einančius į
augštesnį mokslą lietuvius.
L, K. Federacijai rūpės ir me
džiagiškas lietuvių pakėlimas.
Ji rūpinsis steigti darbo biurus,
kooperatyviškas krautuves, dirb
tuves, taupymo — paskolos drau
gijas, statomąsias ir paskolinamąsias draugijas, rems vertelgų
draugijas, rūpįsis inkurimu nas> laičių, senelių prieglaudų, ateii vių globojimo namus.
Į Kad suvedus visus lietuvius kaj talikus į artesnius ryšius, FedeJ racija darys kesmet (arba reį čiau) Kongresus, steigs lietuvių
t kolonijose Federacijos kuopas su
i vietiniais komitetais, kurie steng
sis jungti visas vietines katali
kiškas draugijas bendram darbui
pagal to, kokiuos reikalus nuro
dys vietinės sąlygos.
Federacijos vyresnybė susidei da iš prezidento, vice-prezidento,
kasinininko, susinėsimų sekreto
.» Federacija-rrepataikaus pri gim.,. riaus, finansų sekretoriaus ir
tiems instinktams, bet nėrės juos dviejų kasos globėjų. Vyresnybė
tobulinti, suvaldyti ir taikinti yra re n kūma kongrese iki kitam
prie prigimtų ir amžinų įstaty- ! kongresui.
Šitas programas galį būti su
L. K. Federacija neseks nei siaurintas, papildytas arba pra
istoriški} materijalistų, pašalinan platintas kongrese.
čių nuo žmonių atsakomybę už
darbus, nei socijalistų, kal
Federacijos steigėjai ir pirmie
bančių vien apie darbininkų teiji
jos veikėjai labai plačiai su
•es, o neužsimenančių ir apie jų
prato jos uždavinius. Tai papriedermes.

Tautų biurui. * “Annales dės Na

Lithuanian nation. .

4. A aketeb of tise Lithuaniaii
natfon.
5. Lithuaniens et Polonais.
6. Svarbiausiu L. I. B. darbu
yra tik ką iš spaudos išėjęs kun.
Prapuolenio “L’Eglise pokmaise

Vyriausiu jrankiu, kuriuom
naudojasi L. I. B. savo tikslui
atsiekti, yra spauda, ypačiai tie
prielankūs Lietuviams svetim
taučių laikraščiai: ‘La Depecbe’
(Paryžifije), “La Oroix” (Pary
žiuje) ; “Petite Republiąue”

—Teip darysiu, keip būsiu vyras, —
lapelius, — nevisad a pučia, šiaurės vėtra, ateis pietų Visi dainuoja. — Tik tinginiai ne tur darbo,
vėjai, parneš ir vėl išblaškytus jūsų brolelius — laJie nieke neveikia;
pettos, seseles — žiedelius- Ir vėl visi puošite gimtą
Arkim sekim, ir aiėkim,

PRIE AMATO.
Vaikų artistų mėgėjų sceniškas radi
Skiriamas lietuvių mokykloms,
Parašė J. V. Kovas.
Mokytojo damai: Prie Rio veikalėlio reikia pas
kirti drylika vaikočią ir padalinti kiekvienam, tintamą amatą. ^Jnstutyti acanojė puBia rato, kaip jau
ną mėnuli. Kirriaon reikia vienam kalbėti, tas ii eilės
ileina j vidurį soenos; kalba ir veikia su savo įran
kiais pagal savo amato, ir esti apsidaręs tinkamose
drapanose, ir tnri savo amatui reikalmgns įrankius.

Ūkininkas.
Tur grėblį, upatą ir t.t.
Stalius. — Tur pfflklą, lentą ir tt.
Kalvis. — Kūjį, repSes ir tt.
Siuvėjas. — Adatą, prosą, skudurį ir tt.
Kurpius. — Batus, kūjį, ylą.

MatroitainlcBs. — Maišą (Žakų)
Kuonkepis. — Kubilą.

Račius. — Ratą, kūjį.
Kunigas. — Knygą.
Gydytojas.—Skrynutę su vaistais, bonkučių
Tepliorius. — Veizdą, teptukų, dažų.

MuzikantaR.—Kokį bent muzikai] įrankį.

Viri (pirui nurodytoje traukoje uustoję kalba).
t

Kas amato nsr mokytis, tegu tarp mus Moja
Tegu kala, mala, siuva, triobas budavoja.
Nes tinginiai netur duonoa,
w

Tie nieke M«aškaa; — '
Mokykimės mes amato,

Nes visiems dirbt naikia.
Bkininkaa: — Ariu, sėju, ir akėju, po lauką

Saldžius, gardžius medaunmkus, — riestainius,
,

(Pradžia ant 3-čio pusi.)
Chanas
ir jojo sūnus M. Gorkij.
Nevienas paklaus^ delko gi Pa
ryžiuje', o ne kur kitur šaukti 7. Smuiką ir vamzdelis, D. DePanlituaniškąjį seimą? Štai del mirčjan, vertė K. Baronas. 8
ko : 1. Paryžius yra, galima sa Darbininkas Ėmei jonas ir tur
kyti, ant pusiaukelės tarp Ame čius Bubnas. N. L. Tolstoj. 9.
rikos ir Lietuvos. 2. Paryžius Dulkė, Jonas Parakas, vertė K.
yra kultūrinis pasaulio centras. Baronas. 10 Vasaros naktyje, I.
3. Iš Paryžiaus gandas lengvai A. 11. Dienos vaikai, Karolis Vai
pasklinda į visas šalis. 4. Pary ras. 12. Šuns širdis, Karolis Vai
žiuje jau treti meti gan pasek ras. 13. Rudens lapai. Karolis
mingai veikia Liet. Inform. Biu Vairas. Miko Petrapsko muzi
ras ir tautų biuras. Tiedvi įstai--i ka. 14 Broliams vargdieniams.
gi ingiję ryšių politikos veikėjų, Į Mintis iš M. Kanopnickos, Karo
mokslininkų ir žurnalistų tarpe lis Vairas. 15. Mūsų laikraščiai
galės tinkamai prirengti dirvą balandžio ir gegužės mėnesiuo-*
Panlituaniškam seimui — kon
gresui ir užtikrinti jam didelį
Jaunimo Sapnai. Literatūros ir
pasisekimą. Keli žymūs parla
mokslo dvimėnesinis žurnalas.
mento atstovai, senatoriai ir
Organas lietuvių moksleivių su
Sorbonnos profesoriai pasižadėjo sivienijimo Amerikoj No. 3.
pasveikinti pirmam (atsidary, mo) viešam posėdij atgimusią
No. 35 Les Annales dės Natio
Lietuvių tautą vardu Prancūrų nalites. Bulletin de l’Union dės
tautos.
Nationalites, Numėros consaecrėo
Svarbumas tokio Panlituaniš- a l’ėtude de la Nation Roumaine.
ko seimo yra aiškus, — tai bus
Šitame numeryje Annalių telpa
viešas pripažinimas — konsekra daug dalykų apie Rumunų tautą.
cija mūsų užmirštosios tautos vi Peržvalgoje (eehos) paminėti ir
so pasaulio akyvaizdoj iš pusės lietuviai.
garbingiausios ir kultūringiausios
Europos tautos.
Vadovas. Mėnesinis laikraštis,
Praktiškas įvykdymas nėra skiriamas dvasiškiems lietuvių
sunkiausia^ Posėdžiams turiu reikalams. Tomas XVIII. No. TO.
užtikrintus rūmus — “Booles dos
Turinys. 1. Pamokslai. 2. Jo
’ Hsatos Ztudes Meialfls” (uragštųEkscelencija Žemaičių Vyskupas
jų visuomen. mokslų mokyklos), Pranciškus Karevičius. 3. Kos
kuri pirmutinė atidarė savo du- mogonija: Dv-as. Akademijom
• ris paskaitoms apie Lietuvą. prof. kun. Al. Grigaitis. 4. Šir
, Prancūzijos geležinkeliai, o gal dies auklėjimas
katekizuojant.
ir Companie Traus atlantigue
Kun. J. Dan. 5. Blaivybė ir mes
[ (laivų linija) L. I. B. rūpesniu
i kunigai. Kun. Petras Dvaranauanumuš pusę kainos už kelionę.
kas. 6. Prie gyvenimo ir pažiūrų
Taigi, gerbiami Tautiečiai,
j vienybės. M. Reinis. 7. .Liuosoji
į teikkities apsvarstyti šią mano
tribūna. 8. Bažnytinės vyriausy
. propoziciją ir malonėkite pranešbės parėdymai. 9. Iš bažnyčios ir
i ti man -Jūsų nutarimą. J. Gabrys.
visuomenės dirvos kitose šalyse.
10. Iš mūsų gyvenimo atbalsių ir
reikalų.
11. Recenzijos ir kritikos.
Visi mato gražius vaizdus, — yr augštai
paskirtas. 12. Biblijografija.
bai

tionalites” kiekvienam savo numer. talpina žinias apie Lietuvą;
maža to, pernai Lietuviams ir Jų
broliams Latviams buvo pašvę
stas visas sąsiuvinis (N. 5-6) ar
ti 100 pusi. ‘‘Annales”, kas su
kėlė didelį trukšmą Lenkų, Vo
kiečių ir Rusų laikraštijoj. Ten
buvo tarp kitko tilpę 2 straipsniu
j apie Amerikos lietuvius, ypač
visų domą atkreipė straipsnis
apie lietuvių tautiškai bažnytinę
organizaciją Amerikoje (rašytas
a. a. kun. Kaupo).
Be “Annales” L. T. B. išleido
R
nemaža brošnrų apie Lietuvą:
(Siunčiame podraug)
1. Memore sur la nation
Lithuanienne.
2. La Nation Lithuanienne.
3. A memorandum upon the

vėją lis. — Nurimkite lapeliai, rako jis pašiulenęs

Vėjali, vai man ar neparnešei jokios žinelės?
Kurti tyla.... Vai ilgu man, ilgu!

(PanUtuanšucą) seimą —
demonstraciją didžiausiame ir
kultūringiausfame pasaulio cen
tre — Paryžiuje. Tokiuo būdu
sykį ant visados būtų nutrauk
tas nuo lietuvių uždangalas, ką
juos iki šiol slėpė nuo pasaulio
akių.
Šiame Visų Lietuvių — Pauli
tuaniškam seime galima būtų ap
tarti daugybę mūsų tautiškų rei
kalų, palytinčių visą tautą ir
padėti pirmąjį pamatą Visų Lie
tuvių organizacijai: Tautos tary

vių

P. S. Jeigu delei kokių nors
priežaščių Jūsų Būtas seimas ne
galėtų būti laikomas Paryžiuje,
tai malonėkite bent atsiųsti 2030 delegatų Panlituaniškain sei
mui j Paryžių.
I Red. prierašas. 30-sai seklias
bus, kaip nutarta Serantone, tur
būt birželio mėnesį; taigi jeigu
būtų priruoštas Paryžiuje liepos
mėnesį visų lietuvių suvažiavi
mas, tai seimas dar suspėtų pa
skirti delegatus į tą suvažiavimą.
Tik kadangi šio suvažiavimo
klausimas yra be galo svarbus,
tai ir reikėtų pirma ilgai ir nuo
dugniai jį pasvarstyti mūsų spau
doje. Į g- J. Gabrio pakvieti
mą kitaip negalima žiūrėti, kaip
tig į gražų sumanymą ir tiek. Ar
□eteiktųsi pats gerbiamasai su
manytojas plačiau savo sumany
mą išdėstyti, motyvuoti. Turė
dami prieš akis aiškų, apgalvotą
sumanymą, galėsime jį iš visų
pusių svarstyti.
“Dr.” Red.

kaip ragus.

— Jei teip nusisektų...
Visi dainuoja. — Jei negražu, — nieks nemyli,
Visi dainuoja. — Tik tinginiai netur duonas,
Visi darbą peikia,
Nes visiems dirbt reikia.
Jie nieko neveikia;
Reikia mums ir tepliorių,
Stalius. — Esu stalius, nieks už darbą .mane
Kepkim duoną ir pyragus,
Nes visiems dirbt reikia.
nepapeikia;
Nes visiems dirbt reikia.
Muzikantas. — Aš geriaus jumis patiksiu — regit
Dirbu stalus, lovas, kėdės — kam tik jų
Račius. — Esu račius, aš kaip reikia,, ratus gerai
muzikantą?__
prireikia.
kaustau,
Kad užtrauksiu nuo ausinę, tuo bus tremta,
— Teip darysiu, kaip mokėsiu amato.
Ir,
kas
nori
stiprių
ratų,
—
štangomis
tremta —
Visi dainuoja. — D tinginiai netur darbo,
apkaustau.
— Ale visi šokit.
Jie nieko neveikia;
— Ratus gerus padarysiu.
Visi
dainuoja.
— Muzikantas tramta ramta,
Dirbkim ir mes lovas, kėdės,
▼iri dainuoja. — Tik tinginiai netur duonos,
Ir
jas
sunkiai
dirba,
Nes visiems dirbt Teikia.
Jie nieke neveikia;
Bir, vir, vir-vir, tremta ramta,
Kalvis. — Era kalvis aš kaip reikia, — arklius gerai

— O! gerą duonutę iškepsiu.

Dirbkim ratus, roges šlajas,

Iranriau,
Nes visiems dirbt reikia.
Ir kas norį ratus, roges štangomis apkaustau.
Kragus. — Aš morėčrau būt kunigėliu — kad tik
— Teip idaiysiu, kaįp užaugsiu.
Dievs padėtų,

Visi dainuoja. — 0 tinginiai aetur darbo,

Visiems žmonėms būčiau geras, tad visi mylėtų.

Jie nieko neveikia;

— Bet, tada, kaip išmoksiu.

Mokykimės mes kalvystės,

Visi dainuoja. — Tik tingiaius nieks nemyli,
Nes visiems dirbt reikia.'
Jie sinku neveikia;
Siuvėjas.—Era geras aš siuvėjas, siuvu sermėgėles,
Visi būkime veikėjais,
Aš parodau ūkininkas, kaip darželio gėles.
Nss visiems dirbt reikia,
— Teip daiysin, kaip aiūti išmoksiu.
fiįyriytąjna. — Gydytoju būt norėčiau, savuosius
Visi dainuoja. — 0 tinginiai netur duonos,
pagelbėt,
Jie sieko nereikia ; *

Siūkim ir mes sermėgėles,

Ar

Nes visiems dirbt Teikia.
Kurpki*. — Esu mistras nuo čebatų, ir dailių

kuipslių
Sąžiningai dbbdsras batus, gerai gyvent guliu.
— Teip darysiu, kaip jau kurpiu būsiu.
Visi išimąja. — Tik tingimai metur daasms,

ligose, ar nelaimėj, visame prigelbėt.

— Kaip pabaigsiu mokslą.
Viri dainėj*.. — Juk kvailųjų nieks nemyli,
Jie nieko neveikia;

Visi būkime veikėjais,

NeS visiems dirbt reikia.
Ifeplknrias. — Teplioriumi būt geriausiai, jų darius

■Lttiit-U, ■.

Jie nieką neveikia;

Siūkim batus ir kurpaitės,
Nes viriams dirbt reškia.
Msluntaksa. — Esu grūdų ratrinėjas — maitos iš
jų dirbu

Didis makiss man prigelbsti, kada vėjas virba.
— Teip darysiu, kaip užaugsiu.

Viri darimuju. — Tik tinginiai aetnr duenas,
Jie nieko neveikia;
Malkam, trįkim grūdas duonai,
Nes visiems dirbt reikia.

Bosakafris. —• Era duonos aš kepėjas — kepu rr
pyragus,

ir jo pirštai kirba.

— Būsite laimingi.

durt par J. Gabrys. Išleista lie
tuvių Informacijos Biuro Pary
žiuje. Pusi. XIX+168+2.

Yra tai vertimas gerai žinomos
ksn. K. Prapuolianio “Pelskie
Apostolsvvo w Litwe”, ir kaipo
veikalas, kuris išrodo Lietuvos
lenkinimo
politiką,
išleistas
prancūzų kalba turi didelę mums
tietuviams svarbą.

‘Vaopas” visuomenės ir politi
kos laikraštis. 1914 m. Balandis
vienybę rinkit,
No. 3. Leidžiamas Tilžėje, Garamatu, naudokit, nizon str. 9.

Viri kalba. — Broliai brangųB amatiilnkui
Blaivus, — mokslu apsišvietę,

L’Eglise Polonaise en Lithuanie
par L’Abbe' C. Propolanis. Tra-

į

Visi dorinusia. — Būkit, blaivus, išmintingi;
Boną ponylėkit.
Dirbkit traukit dėl tėvynės,
Niekad netingėki!.
(Uždanga)
FatUtBUMT Kada po vieną vaikas kalba, turi
kalbėti lėtai ir aiftkiai, pritaikinant prie kiekvieno
žodžio ir sykis krutėjimą, ir «n jraakia ūarbo rady
mą. Kmla sykiu visi kalba, taip-pat tur nenkubėti, ir
vesti kalbos gaidą lyg dainuodami, kirčius pzatęadami. Atrflsrias sceną, vaikai jan visi stovi viriui nu
rodytoje tvarkoje, It sykių lenkia*i publikai. Kada
viena* ii eilės ifteiną į vidurį au aavo amatu, taip-pat
pradiiop* aavo kalboa, ir baigdamas kalbą pasilenkia
priel publiką, ir kada visi nykiu pabaigia, taip-pat
vbri sykiu pasilenkia.

“Ateitis” No. 4. Turinys:
Btud. J. D.—nis: Pn Kakim ą
save tobulinlįimės! II. Al. Ąžuo

linis : Medės Kibirkštis. (Eilės),
III. Brtikas: Pavasario audra
TV. Stud. Ig. Gostokui Iūctvsių

spauda iki 2* balandžio ĮSU «.
<, B. Kamštis: Spurta. VI. Stud.
L. Bistrus: Asketifca. VII. M. Jo

nis: Gedimino kalnas

VIII Vi-

koris: Namon. IX. J-nas: Vaka

ras. X. Atritininkut-is: Laikraščių
opžoalga. XI M- Narjaaskus: Ki
jevo Komercijos Institutas. BIf
K. P. Amžinasis pavyzdys. KHL
Ii moksleivių gyvenamo. XIV. Br
kiijugrafija ir kritika. XV. At
muštos redakcijai knygos XVL

Redukcijos atsakai. XVII. flpuoAns klaida. XVIII. Priedas: Mū
sų tautinės Įrėžytas žiedai.
Delko žmogui reškia gurt ii

valgyt? Pagal A. Bemstaisą, pa
rasė Dr^as Ą. Gerams. S®. Bes
ton, Mass. 1914 m. Pusi. dO, kai
na 15c.
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DRAUGAS
rūpi šviesesnė mūsų tąutos atei
tis, ir jos kultūra, nes tas viskas
priguli nuo gero jaunimo. Vi
sus maloniai kviečiame dalyvau
ti šiame kongrese, nes turėsime
išrišti svarbių klausimų jaunimo
reikaluose. Taip-pat meldžiame
gerbiamųjų kunigų ir visų inte
ligentų padėti platinti “L. Vy
čių” organizaciją,
tverti kuo
pas, kur jų dar nėra, siųsti duo
kles į centro kasą kasieriaus var
du.
Su augšta pagarba,

Lįepos (July) 2, 1914.
Prienai, Suv. gub. .Kaž koki
nesugaunami piktadariai bažny
čioje per pamaldas piausto žmo
nėms rūbus. Bet matyti taip gud
riai išsilavinę, kad jokiuo būdu
nepavyksta nužiūrėti. Jau piaustymo drabužių darbas prasidėjo
ir Pakuonyje.
Kubelis.

turės aštuonių valandų darbo die
ną ir tris permainas 24 vai.
Grand Rapids, Mich. Policijos

viršininkų susirinkime liko pa
smerktas garsus detektyvas Burus.
Jis išmestas iš jų draugijos
ir ateityje jo įvairus pranešimai
Garleva, Suv. gub. Garleva pra busią atmetami. Išvilktą aikštėn
turtėjo draugijomis. Yra: “Žibu keletas policijai nemalonių daly

išnaudoti. Štai laikrodis išmušė
dvyliktą valandą. Žydas, įsino
19 birželio 19... metų mieste
rėjo miego, išvijo^ juos iš smuk
Brrrr .u... klyne buvo vaidinta
lės. . Jie išsiskirstė ir nuėjo kiek
“Kova su girtybe”. Vardan idea
vienas savo keliais. Baltrui už
lo, vardan apšvietimo mūsų tam
kų.
vis daugiau rūpėjo kelionė, nes
rio”, “Blaivybės”, Skolinamojisių tautiečių, ydant paliautų mau
jis atsiminė pavojingą lieptą ant
tapomoji, vartotojų “Vyturys”,
kę gardųjį rojaus skystimėlį ir
Batavia, Java. Daugel užmuštų
upelio, netoli jo namų, per kurį
dabar gi įsikūrė “Žagrės” sky
suprastų, kokius nuostolius atne
ir
sužeistų ištikus žemės drebė
neatbūtinai turėjo pereiti. Štai
rius. “Blaivybės” draugija ge
Rašt. 8. Bugnavičius.
ša žmonijai girtybė; vardan šių
jimui
pietų .Sumatroj. Namai
riausiai gyvuoja. Nesenai su
principų garsūs visuomenės vei jau ir lieptas. Baltras nemaža
Oliandijos prezidento ir daugelis
(Pradžia ant 2-ro pusi.)
kėjai, priešakyj su vienu iš di- padaręs mėginimų ant lygios že kad 1913 draugija turėjusiu 100 rengė vakarą. Vaidino “Ant be kitų sugriūvo Benkoelen mieste.
deliausių, kaip pasakė tūlas kal mės užėjo lieptu vidurio upelio. tikrųjų narių, ir 48 narius šel dugnės krašto”. Pavyko neblo Telegrafai ir įvairus su kitomis
bėtojas per blaivininkų vaka Bet čia nelaimė: jo galva apsi pėjus. Ineigų gauta išviso 3212 gai. Tečiaus dar netrūksta gir šalymis susinėsimai sutraukyti.
sukę, akys aptemo, kojos pradėjo
tuoklių, kurie irgi turi savo įstai
rėlį “Plaza” salėje, lietuviškų
virpėti
ir
nelaimingas turėjo tap rub. 23 kap., o išlaidų turėta vi gas kur gauna rudojo net tada Manoma, kad anglų laivas kuris
literatų, pastatė šį veikalą.
ti auka upelio, kurio kaimynystė so 1,879 rub. 92 kap. Sušelpta 18 kuomet visos viešosios įstaigos išėjo iš Kynijos bus gerokai nuo
to žemės drebėjimo nukentėjęs.
Nieko nuostabaus, patįs dide- je augo, gyveno ir pagaliaus... augštųjų mokyklų moksleivių, ga esti uždarytos.
Kubelis.
Tai ne pirmas toje apielinkėje
vusių nuo 30 iki 300 rub.
liausi abstinentai privalo remti sau galą surado...
toks baisus atsitikimas.
sau lygius ir tiesa vardan drau Buvo šaltas, tamsus rudens va
Plutiškės, Suv. gub. Pašlavangiškumo apgarsino vakaro pro karas. Saulė senai buvo nusi Jonava, Kauno gub. Jonavos čio ir Mielaiškampio kaimų jau
La Cross, Wis. Smarkus lietus
gramoje 33 smuklininkus, o mū leidus. Vėjas su lietumi ūžė ne vyrija vienbalsiai nutarė užda nimas,. pirmąją Sekminių dieną,
kaimą
Lenesboro, Minn. pavertė
ryti
Jonave
monopolį
du
trak

zos skaisčiausios, su pažymėji perstodamas ir daužė langus ga
jau gerai inkaušę ties pilekalniu
į
6
pėdų
gilumo ežeęą. Ten ėjęs
mu programos pabaigoj, kad gar na senos trobelės, pastatytos ant tierių ir 30 aludžių.
aukuose, surengė muštynę. Ne
bingi svečiai nepamirštų apsilan kalno ties upeliu į kurį Baltras
gana buvo lazdų, akmenų, bet pa geležinkelis turi eiti vandeniu per
Ratnyčia,
Vilniaus
gub.
Iš
27
kyti pas apskelbtuosius, viršmi- ingarmėjo. Gritelėje prie surū
leido į darbą revolverius ir šau 3000 pėdų, taigi jis visai sustoja.
Kaimoje gyveno apie 1000 žmo
į 28 d. gegužės naktį sudegė Rat
nėtus biznierius.
kusio pečiaus stovėjo verkdama nyčios miestelis. Liko tik bažny dykles. Pasekmės gan nelaimin nių. Visi išsigelbėjo.
Valio, vyrai! Išpildėte krikščio moteriškė, apsupta būrio mažų
gos; vienas užmuštas, kitas sun
nišką principą — “remkite var vaikučių. Girdėjosi iš grinte- čia ir mokykla.
kiai sužeistas ir keletas lengvai
Londonas. Sufragistės užpuolė
ginamus!”
sužeistų. Ilgai paliks atmintyje
lės švelnūs klausimai vaikučių:
Matyt rengėjų protingai elgia mama, ko verki, ko taip nuliū Vilnius. Birželio 4 dieną krito šitos Sekminės kovos didvyriams. karalių ir karalienę einančius į
Hyde Park ir pradėjo mėtyti į jį
masi — biznieriai iš stuomens ir dus? bijai, kad vėjas ūžia ir tam sniegas.
Kubelis.
popierais iki numušė skribėlę nuo
;'ir
--------------liemens! Kam mokėti 20 dolerių si naktis. Kaip iš po žemės gir
RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
galvos. Karalienės parasoliui
Nauja opera, žinomas lietu
už muziką, kad galima ir be to
dėjosi drebantis balsas moteriš vių kompozitorius St. Šimkus ra
taip-pat
teko nemažai nukentėti.
Žinai ką, Kazy? aš tavim vi- rybės ir kitokiais reikalais, tuo apsieiti. Antgalo galvočių ne- kės, kuri daugiau buvo panaši
Dvi
sufragistės
suimtos ir nuveašo muziką prie Maironies po
sai nebepasitikiu. Štai aną sykį tarpu socijalistai netik ką nieko muzikališkų būta, kad neatjau į karstą, negu į žmogystę. Vai
tos šalin.
emos “Kur išganymas”. Bu
tu išvadžiojai, kad socijalistai ne panašaus nestato, bet visą tą ka tė aplinkui žiovavimų bei laike kučiai, nesekit pavyzdžio tėvo, sianti tai pirma lietuvių originale
Salem, Mass. Birželio 25 d. čia
turi mokslininkų ir kad socijalis talikų veikimą juodina, šmeižia vaidinimo laukinių publikos juo neikit jo pėdomis, nes matote opera.
išdegė didelė miesto dalis. Sude
Mobile, Ala. Jungtinių Valsti
kų.
Juk
muzikalis
žmogus
kiek

ir
tai
griebdamies
visai
nešvarių
tai yra neapsišvietę, tamsus. Bet
gė apie tūkstantis namų, dirbtu jų muitinio laivelio užveizdėtaa
kokia nelaimįė jam ir mums; bū
pasakyk tu man, kuogi katalikai įrankių. Socijalistų veikimas — vieną gilesnį atsidūsėjimą atjau kite blaivūs, geri žmonės. Tai Raseiniai, Kauno g. Raseinių vių ir kitokių įstaigų. Apie de Matson plaukė per Pinto Pass su
geresni, kad tu taip už juos stoji? tai ne statymo, o griovimo dar čia!
ištarusi, kartu su vaikučiais nu gyventojai prašo valdžios leisti šimt tūkstančių žmonių paliko be kitais savo draugais. Čia juos už.
Bet tai mažmožis.
— Vadinas, Raidai, nori sužino bas.
ėjo ilsėties. Jai užmigus kažin jiems savo mieste inkurti val pastogės. Gaisras prasidėjo iš puolė aligatorius. Kiti pabėgo,
ti, koks skirtumas tarp socijalis Čia Raulas išsižiojo, norėjo ką Viskas rengta vardan idealo, kas drebančiu balsu, lyg De
diškomis teisėmis gimnaziją, ku Korn Leatber dirbtuves, kurioje paliko vienas Matson, kuriam ali
to ir kataliko. Skirtumas toks: tai pasakyti, bet vien tik nusi- bet... kokias pagamįs pasekmes mono, sušuko: “skęsta!” Mote rioj galėtų mokyties vaikinai ir dirbo 75 žmones. Jie visi išsi gatorius nutvėręs koją gerokai
socijalistai nesigriebia įrankio ap spiovė. Greitai griebės už “Ša šis vakarėlis? Tesprendžia be riškė, pašokus iš miego, nežino merginos.
gelbėjo, nors kai-kuriems prisi apgraužė. Draugai vos tik išgel
sišvietimui ir tobulinimuisi, kurie kės”, piktai ją pavartė, bet nie šaliai svečiai!
ėjo
šokinėti pro langus. Gaisrą bėjo, dabar guli ligonbutyje.
dama ką darytijŲąusė: “kas ka
Idealistas.
nuo seno pripažinti gerais, o ka kur nesuradęs ką galėtų atsakyti,
me?” bet niekas neatsiliepė. Ir Ukmergės apskričio 50 liaudies gesinti vartota dinamitas.
talikai, atpenč, stengiasi patobu nukiutino tolyn, nusinešdamas sa
atsiminus, kad vyro nėra namie, mokyklose baigiamosius kvotimus
La Cross, Wis.. Didelė dalis
vo juodas mintis.
Pužas. ATSAKYMAS p. PAVILONIUI.
linti savo sielą ir apsišviesti.
Independence, Cal. Šilas Chris- Wisconsino, Minnesotos ir Iowa
puolė prie upės ir ištikrųjų pa išlaikė 263 mokniai, jų tarpe 71
P-nas Pavilonis N. 25 mano iš
— Čia tai jau nieko nebesu
ŠIS-TAS.
matė vyrą skęstantį. Puolė jam mergina. Pagal tikybas buvo to tofferson, oru lakiotojas perskri valstijų nukentėjo nuo audrin
prantu. Juk socijalistai labiau
Atsargiai su feljetonistais! Jie reikštas nuomones vadina užgau ! pagelbon, bet vanduo, kaip al kių: • lietuvių-katalikų 202, žy do viršumo kalno Mount Whit- gų lietų, kurie perėjo praėjusią
skaito laikraščius, visokias kny gali kartais tokį šposą iškirsti, liojimais. Stebėtina. Juk, ma kanas vilkas, džiaugdamasis au
dų 40, pravoslavų 15, sentikių 5, ney, 14898 pėdų augščio. Jis iš savaitę. La Cross’e gatvėse buvo
gas, negu, daleiskim, katalikai. kad, kaip tu nebūk visokių “štu- no nuomone, kiekvienas gali su ka, abudu nunešė tolyn, tolyn...
kilo beveik 16000 pėdų nuo žemės, giliau kai keturios pėdos vandens.
liuterių 1.
— Bet kokius laikraščius ir ko kų” matęs, visvien liksi nuste prasti, kad daliniai blaivininkai į jūres... O vaikučiai iki šiai
t. y. augščiau negu kas kitas Traukiniai daugely vietų turėjo
neatneša jokios (? Red.) naudos
kias knygas daugiausiai skaito? bintas.
dienai laukia jų.^rįžtant. Vytis.
sustoti. Daug nuostolių padary
Leipalingis, Suv. gub. Leipalin Amerikoje galėjo iškilti.
visuomenei. Tiesa, brooklynieSkaito laikraščius, kurie pilni
Džiaugiaus pirmesniais p, Kar-s
ta.
gio maldininkų būrys, apie 140
■■
nešvarumo, pilni pikto noro, ne feljetonais. Tariau: “Ve, kur.vy čiams reikia pripažinti, kad jie
Nsw
York.
Čia
nusibankrutijo
žmonių vyrų ir moterų 17 gegu
~ NEW YORK, CITY.
apykantos, skaito knygas, kurios-’ ras gali rašyti, ir visus linksmin suruošė prakalbas ir gyvuosius
didelė krautuvė, H. B. Claflin
Wheeling, W. Va. Nuo 30 birže
N. 25 “Draugo” “Blaivybės žės nukeliavo Vilniun aplankyti kompanijos.
žmogų nešviečia, o tik žemina ti! Taip gali viską pastebėti ir paveikslus, bet to neužtenka.
Nusibankruti
jimas
lio,
AVest Virginijos valstijoj inei
kai varijų. Įėjus procesijai Pol
pastato ant vienos papėdės su ci sugebiai įvilkti į malonius, link Reikia žmonėms duoti pavyzdį. Dirvos” skyriuje p. Pavilonis at
yra
vienas
iš
didžiausių
atsitiku

na veikmėn naujos tiesos, kurio
tavos gatvėn, priėjęs vyresnysis
vilizuotu gyvuliu. Panašių raš simus rūbus!” Bet atsitiko kas tai 0 čia ką? Paprastas atsakymas sakydamas p. Šikvintui, sako,
sių Jungtinėse Valstijose. Kom mis užginama pardavinėti svaigi
policistas
pareikalavo
nustoti
gie
tų skaitymas žmogų nepatobulins, navatno: iš prigimto feljetonisto — “Kaip gali vadinties blaivin- kad brooklyniečiai priklauso į
doti ir nuleisti nešamąjį prieša panija turėjo skolų apie 44,000,- namus gėrimus. Visoj valstijoj
14
kuopą
L.
R.
K.
P.
B.
S.
A.
ku,
tuom
didžiuotis,
mane
kviesti,
o greičiau nupuldins.
virto į nepaprastai gausų kores
kyje kryžių; paskui visa procesi 000 dolerių. Kompanija turėjo paskutiniomis dienomis eina di
— Ką tu išmanai apie tai? Gal pondentą. Prisipildė tautininkų kad patsai vartoji svaigalus?” New Yorke, tai-gi aš kaipo 14
ja nuvaryta 8 nuovadan, kur su suorganizavusi 25 krautuves, dau džiausia svaigalais pirklyba. Žmo
dar tu nei tų raštų nėši skaitęs, laikraščiai jo korespondencijomis, Būtų malonu patarti ką apie kuopos sekretorius turiu pasaky
nės perka kuopigiausiai ir slepia
grąžinta kryžius ir paskirtas pa gelis kurių turės bankrutyti.
ti,
kad
p.
Pavilonis
klysta,
nes
tai
mano
gerai
apgalvojęs
pat

ot kas!
retkarčiais pamargintos straip
savo namuose, kad įstatymams ūž
lydovu sargybinis palydėjo mai
— Ir skaityti nereikia, kad sneliais. Ir viskas apsiausta to sai p. Pavilonis, karštas dalinių mūsų 14 kuopoje nėra nei vieno
Holy Springs, Miss. L. B. Ma- ėjus galėn nereiktų be alkoliaus
dininkus
ligi
Žaliojo
Tilto,
visą
brooklyndečio. Visoje kuopoje
thevvs, kuris buvo pasodintas į
dažinojus apie tų raštų blogą in kiu nelinksmumu, apvilkta to blaivininkų” apgynėjas?
yra du sąnariu rfė iš New Yorko laiką vesdamas miesto pakraš kalėjimą dešimčiai metų už žiau likti.
J. Širvintas.
tekmę: juk mūsiškiai cicilikai — kias rimtumo drabužiais. “Žuvo
— vienas iš Astorijos, o kitas iš čiais.
tai panašių raštų skaitymo pasek feljetonistas! Pasens pirm laiko”
rų pasielgimą su savo sūnumi, po
Londonas. Susidarė nauja mo
Greenpoint. Nežinant draugijos
NEGRYŽO.
mė. Bet ne apie tai šneka. Pa —- mąsčiau su gailesčiu. Jau ren
15 dienų bado straiko mirė.
Skersnemunė,
Kauno
gub.
Šitoj
terų
politikos organizacija. Ji
reikalų,
netiktų
p.
Paviloniui
sakyk tu man, ką gero konkre giaus uždegti kam reikia žvakę Buvo tai ketvirtadienis. Ūki
neužsiimsianti
terrorizmu, kaip
parapijoj
labai
įsivyravus
gir

taus yra padarę mūsų socijalistai? ar ką, kad tik jam sugrįžtų sena ninkas Baltras su savo draugais skleisti visuomenėje neteisingas
Muncie, Ind. Kaipo pasekmė nu- sufragistės, bet kovosianti legatuoklystė
;
pačiame
miestelyje
sėdėjo žydo smaiklėje. Visi jie žinias.
— Kaip tai ką gero? Socija sis Iinksmumėlis.
kiek grįčių, tai tiek beveik ir sibankrutijimo Chicagos La Šalie lišku keliu ir remsianti darbiniu,
Su gilia pagarba
listai daugiausia surengė prakal Bet štai išnaujo pasirodo p. buvo girti Tik vienas šeiminin
smuklių. “Blaivybės” skyriaus Street banko, skaudžiai atsiliepė kų partiją rinkimuose į parlemen
Jonas Navickas,
kas
žydas
gyvai apie juos su
bų, teatrų ir kitokių įvairybių.
į vietinio instituto reikalus. Mat tą.
Kar—so feljetonai. Džiaugiuos,
14 kp. blaiv sekr. nėra, jo įsteigimu dar nieks nei
— Kas daugiau. surengė pra kaip pirma, ir sveikinu. Pasiro kinėjosi, norėdamas juos gerai
bankoje buvo apie 183,000 dole
nesirūpina.
kalbų, teatrėlių — sunku būtų dė, kad iš prigimties linksmutis p.
rių, kurie ligšioliai institutui ne
Tokio. Japonijos laikraščiai
pasakyti; bet visgi galiu tvirtinti, Kar—s, vietoje feljetonus rašęs,
Kaunas.
Žemaičių dvarinin grąžinami. Mokyklos prezidentas pradėjo labai nerymauti dėl Jung
kad vargu bus tame dalyke soci sumanė atlošti feljetoną gyveni
kams ir lenkų endekams, matyt baimėje, kad nereiktų uždaryti tinių Valstijų tiesų, kurios la
jalistų pirmenybė. Bet vis ne me. Gal kada ir tai sunaudos....
nepatiko naujas vyskupas, kuris įstaigos. Mokytojai, kurių yra bai siaurina japonų ateivių tie
prieiname prie dalyko: kur soci
Liepos
7
ir
8
bus
surengti
va

VYČIŲ” KONGRESAS.
pasirodė drąsiu lietuviu ir prielan apie 50, prižadėjo trumpą laiką sas. Jie pataria nedalyvauti atei
jalistų apšvietos draugijos? kur
karai
Brocktono
“
Vyčių
”
sky

Nurodymai gg. Delegatams.
kiu lietuvių veikimui, kad at algų palaukti; iki nebus dalykai nančių metų San Francisco paro
jų mokyklos? kur blaivybės, labrių
į
kuriuos
gerbiamieji
dele

darybės ir kitokios draugystės?!
0
tik nesąmonių kartais
Gerbiamieji delegatai, važiuo
sisakė dalyvauti užprašytuose sutvarkyti.
doje.
gatai
užprašomi
pribūti,
nes
ger

• •
j laikraščiai neprirašo! Štai “Lie jantieji per New Yorką, geriau
pas vyskupą pietuose.
— Tas, to... matai... hm
Fanning, Km. Tūlas S. Brovvn
tuvos Ūkininkas” isskaitliavęs sia tevažiuojie laivu Fall River biamiems delegatams įžanga bus
Athenai. Graikijos atsarginiai
e-e-e... iš vienos pusės imant... kiek suomiai turi gimnazijų, uni Line, vakare 5 vai. Ant rytojaus dykai. Vakarų programą į laik Kaunas. Iš tų pinigų ką kali šovė į vežimą, kuriame sėdėjo
kareiviai mobilizuojami. Mobili,
Mes turime sąjungą!
versitetų ir t. p., sulygina lietu anksti išlipus iš laivelio į trauki raštį patalpint jau nesuspėjome. niai per 1913 metus uždirbo, vy jo žmona, kūdikis ir uošvis. Nu zacijos tikslas pasak vyriausybės
— Nemikčiok, o sakyk ką gero vius su suomiais, ir į priežastis, nį į Brockton, Mass.
Pasitikime didžio skaitliams riausioji kalėjimo valdyba pa šovė uošvį ir 7 mėnesių kūdikį ir
žodžių esąs tik bandymai ir madaro ar padarė jūsiškė sąjunga? kodėl pastarieji turi tiek mokyk Važiuojant iš New Yorko ant delegatų pribuvimo.
skyrė kalėjimų prižiūrėtojams ir sunkiai sužeidė moterį. Vėliau nebrai, bet visų spėjama, kad
— Padarė, padarė... Pasakė! lų, štai kaip atsako: “Tiesa, suo Providence R. I. imt laivas 5
Su tikra pagarba
kitiems kalsimų valdininkams pats save nusišovė. Jo kišeniu- Graikija rengiasi prieš Turkija,
Ką gi ji padarys?... Palauk, są miai pėtnyčios neužlaiko ir tt.” vai. vakaro ant 6 ryto busite
Kongreso rengėjų komisija dovanoms 3855 rub.
je rastas raštelis iš kurio mato kurios santikiai su Graikija die
M. Abračinskas, pirm.
junga leidžia savo organą “Ko Vadinas, suomiai todėl turi tiek Providence, R. I. iš čia imt Clecksi, kad jis tai norėjęs padaryti na iš dienos eina blogyn.
187
Ames
st.,
vą”.
S. Čiurlionienė — Kymantaitė, dėl savo kūdikio.
apšvietos įstaigų, kad jie neužlai rikos gatvekaris, kuris atvež net
T. Kubilius, rašt.
— Taip, sąjunga leidžia orga ko pėtnyčios! Išeina, lietuviai ga Brocktonan. Pigiau yra važiuo
atsisakiusiu nuo “Saulės” moky
Vienna. Austrijos kareiviams
66 Porter avė. tojos vietos ir kitais metais kur Philadelphia, Pa. Rytiniame ka
ną, kuris buvo ir tebėra li labai pigiai įgyti savas gimna ti ant Providence.
įvedama
naujas dalykas valgyme.
Montello, Mass. suose nebemokytojausianti; ji lėjime renkami parašai po pra
apšvietos platinimo priešu ir mok zijas, universitetus, — lai tik nu
Važiuojant per Bostoną, Bo
Pusryčiams jie gaus pieno vietoj
slo neprieteliu. Atsimeni “Sau stoja pėtnyčiomis pasninkavę 1 stone reikia imti traukinys iš
atvažiuosianti šį rudenį Ameri šymu kuriame sakoma, kad 70 kavos, kurią ligšioliai gaudavo.
lės” atstovų atsilankymą? Pri Kaip tokius “Liet. Ūkininko” iš South Station.
kon, kur žadanti laikyti paskai nuoš. visokių prasikaltimų rauda Atrasta, kad pienas atsieisią*
“LIETUVOS VYČIŲ”
simeni “Mokslo ir Dailės Draugi vadžiojimus pavadinti? Kitokio
si per girtybę. Po prašymu pa
tas lietuviams.
KONGRESAS.
Vieta delegatams apsistoti tuo
daug pigiau ir daugiau maisto su
jų pasiuntinių tautos Namas au žodžio nėra, kaip tik absurdas
sirašė 1500 kalinių. Jis bus pri
7-8 liepos, 1914 bus laikytas
jaus prie pat stoties Brocktone,
teiksiąs, neg kava.
•
•
kų rinkimą? čia tai ir pasirodė
(nuo duotas Valstijos legislatūrai.
Jaunimo Federacijos vardu “Lie Panemunė, Suv. gub'.
Norris Hotel.
•
visas socijalistų prieš mokyklas
Norintieji apsistoti pas savuo tuvos Vy.čiai” kongresas, Brock mūsų korespondento). Šiemet
Paryžius. Prancūzijoj 1913 m.
Washington, D. 0. Išleistos nau
ėjimas ir mokslo negerbimas. So“Tėvynė” nenori atsilikti nuo sius, malonėsit atsišaukti prie ton, Mass. Pagal “L. Vyčių” apie Augštąją Panemune ir apie
gimė 5112 vaikų mažiauHneg 1911
eijalistų vadai per laikraščius “Liet. Ūkininko”. Ji pastebi,
konstitucijos, kiekvienas skyrius visą Kauną dirbamos naujos jos atvirutės, kurios bus vartoja m. Išskyrus 1911 m. mažiausiai*
rengėjų
komisijos,
o
visiems
bus
plūdo visokias nesąmones, šmeiž kad prie tautiškojo susivienijimo
ar kuopa į šį kongresą gali sių tvirtovės, todėl reikia daugelio mos po Jungtinės Valstijas. Nau skaičius gimusių praėjusiais me
tus, apkalbėjimus, kaip tik jie priklauso tūli kunigai ir, kiek jai vieta parūpinta.
sti savo atstovą. Atstovu pri darbininkų. Kadangi Lietuvoje jos atvirutės turės Tarno Jeffer- tais, bet už tai skaičius persisky
įmanė, rašė neteisingus skundus... žinoma, “tai tose parapijose žmo
valo turėti savo skyriaus valdy darbininkų maža, nes iškeliauja sono paveikslą ir spausdintos ža rimų užaugo vienu tūkstančiu
Antras
“
Vyčių
”
Kongresu.
O ką gi darė jūsų sąjunga, kiti nės gyvena sutikime... etc.” Reiš
bos paliūdijimą su parašu vieti Amerikon, tai valdžia parsigabe lia spslvs. Senosios turėjo Mc- daugiau, neg 1912 m.
socijalistai t Tylėjo. Prieš tą aiš kia tegu tik kunigai prisirašytų Prasidės 7 liepos 10 valandą nio klebono ar*fciaip artimemio no, mūsų kraštan nematytų (?) Kinley paveikslą ir buvo spau
kų juodašimtiškumą, barbarizmą prie 8. L. A., o jų parapijose už ryto su iškilmingomis šv. MiŠio- kunigo, bet jeigu toje apielinkė žmonių, lyg puslaukinių, gan sdintos raudonoj spalvoje.
nei viena kuopa, dagi nei šeip li viešpataus parapijonų tarpe, kaip mis šv. Edvardo Bažnyčioje. De je, kur randasi įkyrius nėra jo nuožmių. Valdžia jiems duoda
Remiate
sąjungos pavienės ypatos nepakė magiškąja lazdele mostelėjus, mei- legatai meldžiam 'pribūti į pa kio kunigo, tai pakanka vienos kambarį ir po 1 rub. už 10 valan Boston, Mass. Keliose vietose
lė protestuojančio balso. Čia tai lė sutikimas... Agitacija savu ke maldas ir pamokslą. Pasibaigus skyriaus valdybos paliūdijimo. dų darbo. Per Sekmines Pane buvo užsilikusi pečkuriams dėvi
visas skirtumas tarp socijalistų liu, o liogika savu, ir tos liogi- pamaldoms visi eis užpietaut, Svečiai bus priimami kaipo pa munėje minėtieji ateiviai lyg mų valandų darbo diena prie įvai
ir katalikų veikimo. Kada katali kos kelias panašus “Tėvynės po pietų bus atidarytas Kongre tarėjai. Taigi nuoširdžiai kvie žvėrys užpuolė vieną žydukę ir rių geležinkelių. Iškilęs straifcaa
kai štato mokyklas, tveria blai išvadžiojimus privedė prie ab sas, “Vyčių” svetainėje, 195į čiame visus, kaip kunigus, taip ir dvi lietuvaiti ir papiovė. Nuož vienoje dirbtuvių darbininkų laimėtas ir dabar visur pečkuriai
vybės draugijas, rūpinasi labda- surdo.
Kabelį*
Pužas.
Ames at,
svietiškius inteligentuą kuriems mus tai žmpnės,
VARDAN IDEALO!..
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USMŲ JAUNIMAS.

lietuviiį švietimo fondą
100r.-100.000r. n
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kykloB nes kitais metais mokslas miai į suolus, kiti išdūlino iš sa džiojimų, bet j>eį vieno tikro
1OO
'tė A. Pbcius. Veikėjų tiek daug, būsiąs padidintas iki astuonių lės. Buvo sumokėti mokesniąją konkurento, kurisai galėtų paro- Viskis ku tyrei nUulhti
Vylia.. į valdybą išrinkti 5 žmonės.
kad gali dalyvauti veik visi mo skyrių.
t
Paikių fr SpaiFvootg
tas,
paeiąs,
gyduolių 1$ Visi barsdq skutimai K
FEDERACIJOS IV KONGE®. kyklon vaikai, by tik bfHu vie
ata^gfh
ypatybės.
Žmonės
ATVYRUČIŲ
Taigi visiems tiems “prieteSB1 WUW©ŽTI KOMITETO tos ant scenos. Turinys patrijote
DALYKI
ta
Kauja kuepa Chicagoj*.
ir
liama”, kurie daug kalba vįešai pamatė tai greitu laiku
F08ADTS.
kūsą
28 d. birželio Ellis svetainėje apie prielankumą katalikiškom* nuo tada atmata pamėgdžioji Kadi
tiškas, praėjo opera labai gyvai.
Baus»U» yra akaiNių retai u«Knksa«
Birželio 29-tą. Apveizdos Dievo
tr
unlvmssiais
Programai pasibaigus — vai- (kampas 57-os ir S. State gat- organizacijoms, ištikrųjų gį sten mus.
Trinerio Amerikoniškas
BAVBasLų
aaaaaų modsu? xb
tik per
parapijos Svetainėj buvo suairiau kams dalinamos premijos už gerą ' vės) įvyko įsteigiamasai susirinABTI86IŲ
giasi kur tik galėdami joms pa- Kartaus Vyno Elixira» yra pasi P»
S <Merią vertės I
kitnas komiteto dėl priėmimo L. mokymąsi, elgimąsi ir uz ne- kimas naujos L. R. K. Am. su- kenkti — ir galėtume patarti, tikėtum gyduolė; jisai veikiai
Taip-pat savaimi; pripildančloe
lt. K. A. Kongreso Chicagoje. apleidimą pamokų.
BAM0M0SI08 PLUNKSNOS
sivienijimo kuopos. Susirinkimą
aet prašyti, kai'paliktų tas išvalo vidurius, tuom pačiu lai
savo iMhbisiu* Usetat
Pinnsėdžiu išrinktas kun. F. tt.
tfouątain pau).
Prieš tai gražiai aiškina lietu , sušaukė ir vedė p. A. J. Sutkus, jų
nemėgiamos
drganizacijas. ku juos sustiprindamas- Dauge- ir
Serafinas sekretorių U. T. Jukiv viškos mokyklos svarbą kun. F. Visųpirma Illinojaus
bį,
karį
eaO
pseUneo
Sgsntsi,
kurie
valstijai šventoje ramybėje ir kad sn- lyje skilvio; kepenų ir vidurių Ei
kaip žinote gerai uždirbsi
bauskiutė. Nut&rfa:
B. Serafinas. Iš jo kalbos pa seimo paskirtas organizatoriumi prastų, jog nepadoru yya eiti gų jisai neturi konkurento, nes . 1. Indubuslai sugaląsta Mtva.
Viriam ttfc nl 5t> eantą.
•1) Gatvėmis neinaršuot.
Pigiausias
pardavimas prekių už pui
kun.
F.
K.
plačiai
išdėstė
sus-inn
tyriame, kad dovanas jų mokykla
ir kliudyti kitiems, norintiems jojo veikmė yra miukSta, be- L S colių muilui Šepetys.
2) Rugsėjo 22, 23, ir 24 su duodanti gana šykščiai. Pirmą tikslą, svarbumą ir jo uždavinius. dirbti naudingą darbą.
kias
atvirutes
ir ratai sutinkamas dai
skausininga, be jokio nesmagu
lės
paveikslus.
Daugelis yra sunku
rengti vakarus.
1. Nikeliuotas veidrodis,
ją dovaną už mokslą gauną tik Po jo gražiai prabilo P. Lapeliu,
Aptiekose- Jos.
Triner,
P—as. mo.
gauti
ir
yra
parduodami
už tiek kiek
t. 93 eottą barbertą abrosas.
3) Surengti pirmą vakarą pa tie, kurių ženklelius sumušus į aiškindamas apskritai svarbą su- Į —•
Manufacturer, 1333—1338 South
me* parduodam* visus sykiu. Jie bus
1.
Šmotelis
skutimui
muilo.
vesta Chicagos “Vyčiams”, an krūvą gaunama vidutiniškai ne- sidraugavimų kultūriniai žmoni-!
Ashland avė., Chicago, Ui. Štygreitai išparduoti mylėtojams gamtos
Dėžutė Talkum miltelių.
trą šv. Kazimiero seserinis ir Visų mažiau kaip 85. Tie, kurie turį jos pažangai ir ypač svarbą lie- i 38-oji Pilnųjų Blaivininkų kuopa. viems raumenims ir sąnariams, 1.
1. Fagradtutaa p Bocmano puodelis gražybių, kurie mėgsta retai rauda
Chicagoje Apveizdos Dievo pa
mus dailės paveikslus, puikų modulių.
šventų parapijos mokiniams, tre vidutiniškai nuo 80 iki 85, gauną tuviams katalikams jų suaivknireumatizmui ir neuralgijai, išti
1. Auniino basberlą žukos.
rapijoje 26 birželio galutinai su
Gera rašomoji plunksna (fountain
čias vakaras, muzikališkas, pa antrą dovaną. Gauną dovanas jimo.
1. Šerinis šepetys.
nimams ir išsisukimams vartoki
pen) veltui su kiekvienu užsakymu.
sidarė 38-oji Pilnųjų Blaivininkų
vestas Chicagos vargonininkams už uolų mokyklos lankymą tie
Visi
tie
dalykai
sudėti
gražioje
dė

te Trinerio Linimentą.
Šis sushrinkimass, kuriame da
Jos vienos yra parduodamos krautu
žutėje $1.00 pinigus arba money or
4) “Vyčiams” leista vaidinti vatkai, kurie per ištisus metus nei lyvavo arti 100 žmonių, indomus kuopa. Susirinkimą atidarė kun.
vėse po dolerį,
jiems tinkamą veikalą. Komisijos sykio neapleidžiu mokyklos. Nors buvo tuo, kad į jį atėjo daugelis F. K., kurs ir buvo išrinktas šio 60 kp. S. L. B. K. A. Bayonne, deriu. Prisiuntimae 10 centą.
100 gražią atviručių ir plunksna tik
UNIVEESAL PRODUCT CO.
susirinkimo vedėju. Pakalbėjus N. J. laikys bertaininį. susirinkimą
nž 50e, ir 10 centą už prisiuntimu.
patarta vaidinti “Smuklė”*
ir šykščiai dovanos duodamos, vis tokių žmonių, kuriems mūsų su
Daytou, Ohio.
5) Sekantieji “Vyčių” atsto dėlto nemažas būrelis Roselando sivienijimas visai nei nerūpėjo, jam trumpai apie reikalingumu 10 d. liepos 1914. -7:30 vakarą 57
Prospect
avė.,
vai ingalioti vardan
komisijos mokyklos vaikų gavo tas dova ir kurie nemanė visai rašytiės į orgauiaustoa kovos prieš alkolis- Visi nariai turi prisiųsti savo mojį, atėjo gi tik tuo tikslo, kad in^ “ aP*e uždavinius būtinosios kęsnį. Neužsimokėję lika suspenduoti
kviesti savo kuopas surengti pir nas.
DATTON, OSTO.
mą vakarą: Apveizdos Dievo pa 2 mokiniu baigė šiemet aštun pakenkti mūsų
susivienijimo kuopos, buvo susirinkimui persta arba išbraukti.
P. Sedvydis, rašt.
rapijos p. Aleksandravičius, Vi tąjį skyrių ir galėsią be kliūčių naujai kuopai įstaėeigti k— Bers lytas susirinkimai centro pirmi
tefestinbr mecrig &tsiiaukite pas aataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa****
sų šventų parapijos A. Pocius, stoti į visokias augštąsias mo ant plakatų aiškiai Buvo pažy ninkas kun- Briška, kurs vaizdžiai 9-tą kp. S. L. R. K. A; Bridgeportį,
•v. M y koki parapijos K. Pakštas. kyklas. (High Sehools)-. Jau ne mėta, kad susirinkimas kviečia papasakojo apie plėtimosi pilno Conn. laikys bertaininį ir pusmetini:
Jei norf žinių iš
6) Kiekvieno vakaro rengėjai vienas, baigęs Rosekmdo para mas kad įsteigus mūsų sus-mo sios blaivybės tarpe Amerikos lie susirinkimą liepos 5 d., 5 vai. vakare. 227 lUttėbenSt-, SOltUttkPk
tuvių ir išreiškė savo džiaugsmą Parapijos salėj, Park avė.,
paims savo mušiką, visas išlaidas pijinę mokyklą., įstojęs į augštą- kuopą.
Taigi malonėkite visi nariai ateiti
prižiūrės komisija.
buvo tautiškojo iš įnmteigimo jau 38-os pilnųjų
ją mokyklą, kur jie ne tik nepa Susirinkime
ttiMyš MamiUa] Muailį
r naują atsivesti, nes Bus malonu
7) Angliškų šokių tuose vaka silieku nuo kitų, bet dargi vado sus-mo didelių prietelių, socija blaivininkų kuopos. Pa m gimim. *išgirsti
nuo mūsą delegato ką gero nu
ruose neleisti.
vaują jiems.
Tuo prirodotnas listų būrelis, šakininkų kuopelė prie kovos su girtybe dar ir vie veikė 29 seimas, ir dengiau svarbiu da
8) Kun. Kemėšio surengtas at faktas, kad ta mokykla nei kiek ir net pats “Šakės” generališkas tiniam klebonui kun. M. Krušui, lykų.
Bašt.
Vrmintelį Didžiosios Britanijos
okmi
ėmė rašytiės nariai. Įsirašė 36
sišaukimas į visas Lietuvai kata-- nežeminu stovinti kaip viešosios agentas.
125 kp. S. L. B. K. A, Erport, Pa.
Lietuvių-Katalikų organu
Wl. CmiaC2tl8
likų draugijas Amerikoje, vien mokyklos. Kai kuriais-gi žvilgs Kunigui F. K. kalbant cicilikai didieji (22 amžinais nariais ir laikys savo bertaininį susirinkimą 5
Kain mtaas riems <Mer»
balsiai priimtas, ir nutarta tal niais net augščiau. Taigi ir ragi juokėsi, šaipėsi, tarp savęs kal- 14 — vieniems metams) ir 10 liepos. Nedelioj 2 vai po pietą Bab.
Pusei metu 51 centu.
vaikų. Taigi išviso) 46. Jie su Greres svetainėj. Kviečiame visus na
pinti laikraštyje. ,
no kun. klebonas savo parapijo- bėjo.
rius
susirinkta,
paskirtu,
laiku.
Turėsim*
3t
9) Oficijališkai kviesti draugi nis, kad savo vaikus leistų mokyPo Lapelio prakalbos pasiprašė mokėjo veikimo pradžiai 11 dol.
g T*l*fonas Canal 40S2
daugel visokiu reikalą.
jas atsiųsti delegatus. ' Atsišau ties tik į parapijirfę mokyklą.
balso tūlas tautiškojo sus-mo 60> centų. (Įstojimo mokama 25a.
Mossend, Lanarkshire,
Bašt. M. Grigelevičia.
kimus nusiųsti parapijų klebo Vaikų akcentas — ištarimas prietelius, ir išreiškė savo pasi mėnesinių po 10c., vaikai įstojimo
109 kp. S. L. B. K. A. New Britai*, g Dr. 1 L Rstkamkaa
Scotland.
nams, prašant, kad jie induotų yra geras.
piktinimą, kam kun. F. K. savo po 5c., mėnesinių — lc.).
2312 S«. Uftvitt St
. •otaoaaaaaaiaaaaaftaoao'Miaa
Conn. laikys savo susirinkimą 5 liepo* |
Į valdybą išrinkti: pirmininku Lietuviškoj svetainėj. Meldžiu visą da
juos draugijų valdyboms.
Visa tai matant ir girdint ne prakalboje užgavęs ir pažeminęs
Kun.
F. Kemėšis, vice-pirmininku rią pribūti užsimokęti bus daug naują,
10)
Atsišaukimų atspausti nuostabu, kad ir pesimistui viltis tautiškąjį sus-mą. Jis nieko ne
— Aleks. Aleksandravičius; pro reikalų svarstima po seimo. Mūsą de
5000.
atsiranda ir imi šviesiau į ateitį turįs prieš katalikiškąjį sus-mą,
Seniausias
lietuviškas
grabelius
tokolu raštininku — Petras Zila- legatas paaiškįs susivienijimo raikal'us ATSISAUBJMAS Į TAUTtteiUS.
11) p. Kadzevskis nuskirtas pa
ir stovį.
Žiūrėti. Jeigu ir lemta čia mums vis dėlto nereikią užgaulioti tau
Chicago* mieste. Per 13 metą mano
Dabar
yra
geriausia
laikas
pirkti
nevičius;
Finansų
raštininku
—
imti šv. Jurgio svetainę sekan ištautėti, tai bent nors ne taip tiškojo, kurs esąs lygiai geras,
Rašt.
J. Valinčiua. . žemę, pakol dar pigu, važiuokit Įsi- graborystės tarnavau savo broliams
čiam susirinkimui, liepos 27 greitai. Tuščias būtų darbas kaip ir katalikiškas. Užgavimą Mareijoną Freitikaitė, kasininku
58 kp. S. L. B. K. A. Curtis Bay, rinkt gražiausiai vietoj. 7 Liepos bus lietuviam*. Grabai yra numažiata
— Stasys Kibortas, kasos globė Md. laikys bertaininį susirinkimą 12 didžiausia suvažiavimas iš vsur.
1914. 8 vai. vakarė.
U. T. J.
gi
jisai
pamatęs
štai
kame:
kun.
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
spėlioti kelinta iš eilės karta ne
ja — Anastazija G-rincevičaitė. d. liepos 2 vai. po pietą pas kuopos
O Skali grabeliai nuo $3.00 ir eng
M. Walenčiue.
F.
K.
pasakė
jog
“
S.
L.
R.
K.
bemokės lietuviškai. Lai kieksekretorių
2
Hazel
st.,
meldžiami
vi

čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
Peacock, Lake C«. Michingan.
Nutarta susirinkimai daryti kas
Visų Šventų mokyklos vakaras, viena suaugusiųjų karta išpildo esąs didžiausi lietuvių organiza
si prigulenti nariai sueiti, nes turime
tuvę,
o- persitikrinsite, kad ne reikia
(Z6, 27) .
Labai girtinas yra Amerikiečių savo priedermę, lai išauklėjo savo cija Amerikoje, nes priskaitanti pirmoji pėtnyčia kiekvieno mene. daug svarbiu reikalų nutarti. Ateida
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paprotys — pabaigus mokslo me vaikučius lietuviškoje dvasioje, 8,760 narių. Buvusi paduota laik šio, vakarais. Sekanti susirinki mi atsiveskite naujų narių.
palik* našlaičiams, kuris bėdnais pa
Bašt.
A. B. Radauskas.
EusKftal Amerikoniškai lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti
tus, suruošti mokyklų vakarus, lai išmokina juos gražiai kalbos raščiuose žinia kad tautiškojo su mas bus 3 liepos.
Valio 6-oji Chicagos pilnųjų
biūras, uždėta* pagal $100.00 tai pas mane galite gauti už
kuriuose veikia, dalyvauja vieni — paojus bus pastūmėtas tolyn. sivienijimo narių skaičius jau
X.
Illinojaus Valstijos tie $50.000. Neklausykite agentą ir kokių
PAIEŠKOJIMAI.
moksleiviai. Tai tdip sakant pas O kol ateis mirtis, vis dėlto tė perviršijęs 9000 — pasirodžiusi blaivininkų kuopa.
sų. Jo kapitalas siekia bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
Reikalingas lietuvis vargoni
sus-mo
kutinieji jų kvotimai, bene svar vynei, kad ir svetur būdami, bent neteisinga;, tautiškojo
$10.000. Teisią depart- sitikrinkite kas pigiau daro. Darome
Žmogžudystė..jįjtoeilės..
ninkas į Waukeganų. Tari gerai
valdybos buvusi padaryta klai
besni kaip anię^ kuriuos jie lai šiuo-tuo patarnausime.
F.
menėse atliek* advoka pigiau, nes- turima save dirbtuvę; savo
da, nes 2000 suviršum-1 narių buvę 25 d. birželio Jąjfeaa Pouiškia mokėti nrariką it vesti chorą.
tą reikalus, pardk^ karaboną ir daugybę automobilių.
ko prieš savo pedagogus. Čia
nušovėnašlę
Oną
Andriukaitienę.
Su pagarba
P. A. MAŽEIKA.
paskaityti
du
sykiu
”
.
Reikalaujame
paliūdijimo
ii
pamus, daro vekselius ir 1.1., išrenka pa
kvotėjai — visa publika: tėmyk,
Moksleivių vakaras.
3315 Aaferaa avė.
Tel. Tatds 1138
Jie
abudu
buvo
siuvėjai
ir
gyvena
veldėjimus
Rusijoj
ir
Galicijoj.
Pata

Anot
kalbėtojo
(šalininko
ntnBMio*Bwwiiv.
į/ei
klausyk, žiūrėk su atyda netik
Sekmadienį 28 birželio Apvei
rimai
visokiuose
dalykuose
dykai.
At

412
9.
Sangamon
gatv.
viename
sąlygų kreųptm Į
į tai, kaip ir kas juda prieš ta zdos Dievo parapijinėj svetainėj Tautiškojo sus-mo) to visai ne
sišaukite raštu. Del kainą ir sužino
name.
Jis
dažnai
pas
ją
ateida

reikėję
minėti,
nes,
kaip
pats
Kun, Zaikauskas,
vo akis ant scenos, bet Įsižiūrėk buvo iš šv. Bedo kolegijos L. R.
PREMtER
jimo adresuokite:
arčiau į vaikučių veidus, akis, į. K. M. S. III kuopos vakaras. kun. F. K. sakęs, šita žinia bu vo ir praėjusiais metais dut kartu 1232 A Anreokr st. Wwukegaivlll. BUS8LAN-AMBBICAN 1EUBAU
“NON PUNCTURE”
160 N. Flftta avė. Tarp Baadolph- iv
visą jų užsilaikymą, sugauk jų Vakarą pradėjo monologu “Po vusi paimta ne iš organo Taut piršosi, ją vesti, bet abu kartu ji
Vargonininkas, ieškau vieton. Eemu Lake gatvių Chicago, ITI.
atsakė
už
jo
tekėti.
susiv-mo
“
Tėvynės
”
,
bet
iš
dvasią — ir turėsi tikrą supra naitis”, kurį labai gerai atliko
Aulomoboliiį gumas gvirajiluejame 7500
blaivas, 22 metą amžiaus, guliu vesti
timą apie mokyklos stovį ir pe- K. Ivinskas. Kalbą “Apie ūkį”, “Vien. Liet.” Prie tos geros pro Andriukaitienės sūnus parėjo chorą ir mokyklą, reikale atliek® ir Ofiso valandos: per savaitę 3:00 it
myli^ važiavimu.
ryto ikė 8c30 vakare. Nedėliomis ano
gos kalbėtojas išgyrė tautiškąjį apie 3 vai. po pietų, atėjo ir Po zakrastijoiro dtarbuv.
dagogij gabumus.
kalbėjo A. Martinkus, nupiešdiar
9:30 ii ryto iki 4:00 po pietą.
Šitos gumos gvarantuojamos kaipo išlai
nišku ir paprašė darbo. Ji davė
Jeigu būtą
reikalinga, kuriam ii
Tokiuos kvotimus laikė 28 bir mas jos reikalingumą, naudin susivienijimą, paminėjo jo turtą,
kančios ilgiausių kelionę, tečiau parduo
narius, šelpimą našlių ir t. t. jam ką tai siųti ir susėdę abm- gerb. klebonu malonėkite atsišaukti į
želio Roselando parapijinė mo gumą ir ragino nebijoti ūkės.
dama net pigiau neg gumos paprasto gva
J. J. R.
Kun. F. K. atsakė, kad jisai nei du pradėjo dirbti, Kiek vėfian Draugo” Red.
Ttl. Tarės 1SM
rsMavimo. Ta* gvarantavimas ari
kykla. Vaikų pilna scena, žmonių Monologą “Taboko
nenauda”,
jis paprašė jos sūnaus, kad nueitų 27—30
.
.nemanęs
užgaulioti
Tautiškojo
ED.
REUTER
moperdurimą, Išsipūtimą ir visuoti
pilna salė; matėsi nemaža inteli neblogai
atliko. V Stulpinas. I
...
.
~ /
,,
i
sus-mo, -7
kuriam
jisai
pripažįstąs
nupirktų laikraštį jis norįs pa
Didžiaus* ahrvamų maMnų knn
nų nusidėvėjimą.
Gvarancija apima
gentų: mat visiems buvo indomu, Monologas
“Skurdas vargas i
,
, , , ,.
Ieškau savo parapijnno Joną Vaev
tave. Mašinas parduodame nuo 7,500 mylią kelionės išskyrus tyčia
žiūrėti ar neras apskelbto kokni
v
..-i.
t
.
!
nemaža
nuopelnų,
kad
fakto
pri

liaucko ir Antano Kubiliaus ir Morton
kaip pasirodys sesers Kazimie- buvo atliktas J. Poskos, Runa
,.
; ....
5 ,
padažytą- blėdV Mtos gumos padarytos
,
u
............................
vedimas
nesąs užgauliojimu, kad darbo. (Mat nuo kiek laiko jin Kubilintėe visi Kauno gub. Subačiau* fJ.OOIr a*gšaaa.
rietės ir jų vedamoji mokykla, lob„ p,b,„ nnp.eSe
var-1
.
CMcago. IU. sunkiausiems bandymams.
vaikščiojo be- darbo). Vaikai iš parapijos Kunčiškią Kolonijos meldžiu 1616 W. 47th St.
Jungtinių Valstiją valdžia tlaoMa
kuri jau ingijo opiniją vienos g.ng, gyven-m, Tohau kalbėjo
a
„
„
ėjus kaimynai išgirdo reroPrario atsišaukti šiuo adresu:
užsakymus toms gnmoms J mflaų am>
iš geriausių, jei ne pačios ge A. Linkus ant temos Nėra ve
Mr. Paul Kubilius.
nepadavusi tikrų žinių, kiek ku Šurvį, Rliksmą ir pamatę Andriu
riausios lietuvių pradedamosios lu,” tai yra nėra vėlu pataisyti
301 South lst. st., Brooklyn, N. Y.
Kaip aPECIJALĮ ĮVEDAMĄJĮ pariame skyriuje
yra narių, 2) kaitienę iškišaut galvą pro langą,
mokyklos Amerikoje. Rašančio savo klaidingą gyvenimą, nėra
muUjimą mes skiriame per 10 dienų
“Tėvynė” neatitaisiusi žinion tik bet greit nukrintant atgal. Tuo
Dirbtuvių Kainomis
Antras didelis pikninkas parengta*
jo šiuos žodžius nuomone — kvo vėlu pradėti mokinties, nežiūrint!
šokančią kainą
pusioa “Vien. Liet.”
pačiu laiku, Poniškist iškrito nuo su išlaimėjimu paauksuoto laikrodėlio
Stfiapri mt 311 Iki 60 misiimčii
timai išlaikyti visai gerai. Kas kokio nebūtų amžiaus. Toliau at
GUMOS — TRTTB09
Kun. F. K. pagaliaus sako, kad „trečių Ribų ir žmonėms susirin ant 20 m.
ypatingai metėsi į akis, tai vai vaidintas farsas “Tik niekam
S8x3
$ 9.20
$ 2.00
Guma
Triuba
Rengia draugystė švento Antano ii
tapo
atvaidintas neIabai 8VArbtt e8’’ kuris ši*n”‘ kus buvo abudu mirę: ji peršauta
Mx9
t
tM
$1.65.
90x3
10.25
2.30
kų inteligentiškumas, mokėjimas nesakyk ’ ’;
Padvos, gyvuojanti Cicero, III. Pili
per krutinę, jis užsimušęs.
S.
80X9
7.80
1.95
90x3%
13.50
2W
atsižymėjo
J.
Poš^eną
sus-maa
turįs
daugiau,
na

■užsilaikyti ant scenos, suprati- gerai, ypač
ninkas bus nedėlioj: 5 d. liepos (Jnly)
30*3
10.80
2.80
92x3%
14.05
3.ffl»
mas ir persiėmimas tuo, ką jie! ka žydo rolėje; nemažiau atsi- rių. Jeigu tautiškasai šiandieną
1914 m. Bergmans Grove Darže. Biven8$*8%
11.00
2.95
84x3%
15.25
3.97
ir
mažiau
turįs,
tai
po
metų-kitų
side, III. Pradžia 9 vai. iš ryto.
dainavo, rodė, ar sakė: jeigu dai žymėjo ir fHulpinas Raišuoto
84x8)4
12.40
3.00
31x4
17.00
3.95
šv. jisai gali turėti daugiau negu ka
navo, tai nuo širdies, jeigu kal rolėje. Choras draugystės
82x4.
13.70
9.38
98X4
18.00
3.3D
tik lietuviai
EKSKURSIJA.
13x4
14.80
3.50
33x4
19.50
3.40
bėjo, tai suprato ir jautė, ką kal Grigaliaus P. D. po vadovystė talikiškas, jeigu
Karalienės
Aniuolą
lietuviškos
34x4
20.40
3.90
14x4
18.80
3.80
bėjo. Net ir mažutis smuikinin pono K. Mikalauskio padainavo katalikai apsnūstų ir neberem- Dviem draugam. Tamistą pranešama
parapijos
Brooklyn,
N.
Y.
4 liepos,
8«a4
17.8*
290
95x4
21.00
3.80'
tų
savo
susivienijimo,
užtat
jie,
daug
karčioa
teisybės.
Kai-kurias
dalis
kas 9 ar 10 metų, kai griežė keletą lietuviškų dainelių taipo
20X4
27.00
3.90
MMW
»75
4.80
turėjome išbraukti. Manome už tai ne 1914. į Bear Mountain ant Hudsono
lietuviai
katalikai,
nors
ir
linkė

Lietuvos himną
smuiku dar neinpratusia ranku gi pagiedojo
upes, dviem garlaiviais Ajax ir Adonis.
Mx4H
19.80
4.90
89x4%
20.00
5.00
dami pasisekimo kitoms organi- supyksite.
“
Lietuva
tėvynė
mūsų
te, ir tai buvo žymu, kad į dre
37x4%'
«L50
8.10
36s4%
27.00
5.10.
Geradėjistel. Kviečiame
Tamistą Ant kožno garlaivio bns restauracija
r,.
...
......
zacijoms, tečiau turi remti la- mums apie laiške minėtus dalykus ra- su skaniais valgiais ir gardžiais, šal
97X4%
27.50
5.19
>7x5
*4.90
290
bantį antyčių muzikantas indėjo
( noras labai gerai išsilavinęs
’.
....
. .
X >r., , ,
blausia savas organizacijas, hu- šynėti. Jei tiks talpinsime. Nes norime tais gėrimais. Bus taipgi choras ir Visokio didumo turime ant rauką
27X5
32.00
5.40*
nemaža savo jaunutės sielos. Ar matyt
nemažai p. Mikalauskas
muzikė.
Nečiužiančioa
gumos
(Non-Skid
tiree)
rios
remiasi
ant
tautybės
ir
tiky

tokį skyrių senai inešti, bet neturime
Tarime visokio didumo. Nečiuokanba ir tą 8 metų pijanistė, kuri pridėjo triūso, žodžiu sakant va
Bear Mountain yra tai labai graži 15 nuošimčiu brangiau, raudonos tru čios (Non-Skids). 20 nuošimčiu bran
medžiagos.
bos
pamatų
ir
darbuojasi
dėl
vos-vos užsirepečkiojo ant suole karas labai gerai pasisekė. Geis
Senučiui. Tamistos korespondencija Vieta ant ežero kranto. Hudsono bos 10 nuošimčiu brangiau neg pilkos ginu. 5 nuošimčių nuleidžiama jei
lio ir niekaip savo kojytėmis tina, kad moksleiviai daugiau to krikščioniškos Lietuvos ateities. paprasta reklama ir tinka tik skelbi' upes krantai labai primena Nemuno ▼Įsos naujos, švarios, šviežios gva- prisiusi pinigus sykiu su užsakymu is
.
, . ...
,.
i Pasibaigus prakalboms ir diskupijano pedalų pasiekti negalėjo ,kių
padorių, blaivų pamokinant i
~ *,«.*«. u • «
. _ mų skyriui. Už skelbimus mes reika krantus tik čionai yra daug puikią rantuotos gumos. Goriausio ir neprigul- ir jei vienu kurtu užsakai du priX
I
J
;
,
,
.
Sijoms
A.
Sutkus
kviečia
prie
Sta laujame tinkamos mokesnies. Jei būtu palocią.
mingo išdirbimo.
Pirk tiesiai nuo siuntimns dykai. C. O. D. gavus 15
— kai skambino, tai su tokiu at čių vakarėlių darytų, nes labai .
x • y
■
. . ; . .
Laiai
išplaukia
nuo
Metropolitan
mūsą
ir
taupyk
pinigus.
5 nuošimčiai nuočimčiu visos sumos. Turime apmete leidę trumpinti, būtume indėję.
Daūjai
sidėjimu, o paskui, nusiritusi, su malonų įspūdį daro, kada jautie. 1,° ” *
,
,
.
.
kuopę.
Kritiškas
momentas:
nuTam pačiam. Tamistos atsakymo ne avė., Pler, Brooklyn, N. Y. lygiai de nuleidžiama, užmokant tykiu su už rybuotą skaičių, taigi patariame ne
tokia gracija publikai kinkojo, si esąs tarpe savųjų moksleivių
nutė-dvi... visi sėdi, tyli ir niekas dėsime. Daveme abiem pusėm savo min- šimtą valandą anksti. Yra labai gera sakymu. C: O. D. gavus 10 nuošim laukti ilgai siunčiant užsakymą. Mes
kad nors truk juokais.
proga pasivažinėti ant šviežio oro ir
Vytis.
nesijudina. Mūsų sus-mo priešai tis išreikšti. Beto vienas mūsą sandar atminti sau Lietuvą. Bilietas mažiems čiu mokesnies. Leidžiame peržiūrėti. parduodame tik vartotojui ir pirkė
Visų programos numerių negi
bininkas rašė beveik tą patį ką Tamis
TIRE FACT0RIE8 SALE8 00. jas tori parankumą uždirbti parima kalbėties,
juokties, p a ga tą rašai, taip manome pakaks.
ir dideliems 50 c. Galima užsisakyti Dsp. A.
Dagteo, Ohto. kupčią uždarbį.
išskaitysi: buvo jų išviso 21. Pa
Mokyklos vakaras.
baus stojasi ir ima šaukti: Eime J. Budtalfltn. Del daugelio priežasčių sau puikius, skanius pietus perkant
Nepraduriaml sustiprinto] at
žymėtina tai, kad per visą vaka Ketvirtadienį 25 birželio Ap
Htskyrą bilietą. Bilietus galima gauti
vyrai! laukan! laukan! visi iŠ- atsišaukimo laikraštin nedėsime.
(KON PVNCTUARE RELINĖM)
rą raudonu siūlų žymi buvo lie veizdos Dievo parapijos svetainė
K. Mikui. Tamistą nepaduodi vietose: Brooklyn, N. Y. Karalienės
eikim! Tečiau ne visi paklauso.
Vartok
mūsą sustiprintojus, jie
Aniuolą Klebonijoje, “Vienybės Lietu
tuviška dvasia: tai jutai ją liau je buvo užbaigimam bažnytinės
Kai-kurie lieka besėdį. Pagaliaus faktų. Korespondencijos nedėsime
neleidžia
išsipnsti
ir sulaiko 90% pTaPMftKE
STATYTI
vninką” Redakcijoje, V. DannoTO ap
dies dainelėje, tai gražiai pasa mokyklos,
mokslo metų. Buvo vienas-kitaa prieina prie stalelio Lietuvos Gėlei. Zinutė kitą mieetą tiekoje, A. Malianska*, A. Vidžiūnas,
sidurimą, beto jie suteikia daug tūk
lietuviams nešndomi nedėsime.
kytose eilėse, kur buvo žadina vaidinimai, dainos ir šiaip, jau
stančių mylią kelionės patarnavimo.
687 3rd avė., Garsas Co. T. Masiuleužsirašyti.
Po jų ir daugiau.
ma Lietuvos meilė, raginama žaislai. Viskas gerai pasisekė,
Kada savo gumose važiuoji be rūpesnio
vičius,
209
Bedford
avė.
Užsirašė išviso 21. Ardytojai,
TAUTOS
RAMUS
VILNIUJE
ir
gumų sugedimo.
grįžti į tėvynę, tiems gi, kurie vaikai gerai
Nevr Ybrk City, K t (ik Marta
išmokyti. Nebent matydami, kad jiems nepasisekė
Visoms
3 colių gumoms ........ $ 1.V5
vus Co. 335 SpTing ei., Blleaville,
to negali, bent mylėti ir neuž tik galėtume pageidauti daugiau
Aakaa priima musą redak
išvilioti visų is salės, ir patįs joje
Visoms
3% colių gumoms ....$8.20
L.
I.
Jokūbas
Raižys,
50
Groenpoint
miršti savo Motynos.
lietuviškos dvasios, Gabesniems! visi pasiliko. Tečiau ilgai dar
BE KONKURENTO.
cija, arba galite siųsti tiesiog
Visoms 4 colių gumoms ...........$2.60
are., .Tonas Oeldauskae, 151 Review
Bepigu tai Roselando mokyk mokiniams buvo išdalytos dova šaukė, kalbėjo ir 'nedavė įsirašiu
į Vilnių šiuo adresu:
Visoms 4%colią gumoms .......... $8.75
Sunku yra- rasti daug prietai avė., Antanas Valaiti*, 135 Greenlai. Parapijos klebonas — poetas, nos. Pradžioje ir pabaigoje kal
Visoms 5 colių gumoms .......... $8.90
siems svarstyti savo kuopos rei sų, neturinčių konkurento, bet point avė., Simanaa Grigaliūnas, 55
LIETUVIŲ MOKSLO DRAU6IJK
vargonininkas gi kompozitorius. bėjo vietinis klebonas, nurodyda kalų, Tik kai A. Sutkus kelis sy mes su pasididžiauvhnų nurodo Pearsall et..
Visoms 5% colių gumoms ....$8.00
Maspeth,
L.
L
Povilas
Kirilą,
Taigi pabaigoje ir pamatėme mas reikalingumą lietuviškų-ka- kius pagrasė, kad. trukšmodariai me į Trinerio Amerikonišką Kar
Lyrioa riatvtad,?, VMnHre.
labai malonų h* įspūdingą daly talikišių mokyklų ir ragino tė bus išmesti lardsaa, jeigu nellMk toną Vyno Elivhų, kuris «to*f Čtermmt avų., S. Kraaaaska*, 134
Rri-PiMtiM lik hclBJ
Clinton avė., O. Kairaitis, 92 Ma*kėlį: vaikų operą “Kur tiesa”, vus neatimti dar ii minėtos moRatarfo-Uthoanla.
Daytoa,
»»» trnfcšma kėlę, vieni susėdu na viensM. Jisai tori daug panaėg pė«h *«<., Retrae Patobimkas, 1$

CHICAGOJE.

Parašytą Praoo, smzirką *i snsta-

Art Portrayal Co*

Rokalinsas

OtivcnaI PrihtHig Cb.

Škotijos ar Anglijos

Br. A. Tošha
man. Mas*,

“SEW

Mum; Ihn. Jte. RorW

P. A. MAŽEIKA

Automobiliu Gamos

Redakcįįos Atsakymai.

J.

Apgarsinimai.

Hamilton PI.

DRAUGAS
6834
Dr. P. O. VVIĘONEft
’ s*, s .
asJUiSAM
’ "
' (Kalba lietuviškai)
3337 S. Morgan St., Chicago

Liepos (July) 2, 1913.

JĮ Telephone Varde

Ncw City
SAVINGS BANK

J g KAVVALLS

Dr.v.,3«3

Į-lgTUVIS FOTOGRAFAS

Bell

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

System

Naujausi ir geriauai paveikslai volu vemt ir kiliems atsitikimams.

Ateik ir pat, pamatyk

A. 3. BIERŽINSKI, Pres.

4401 So. Ashland Aveaue

Specijalis pasiulijimas paniekų

CHKAG0, ILL

Gvarantuotos Wear-Ever pančiakos vyrams ir moterims
Ypatingas pasiulijmas moterims

Priima 'pinigus taupinimui ir moka 3čią nuot. metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account.
Pasamdo Bankines Skryneles po 02.50 metams,
1
-j
Siunčia pinigus į Lietuva ir kitur.
Parduoda Šifkortes ant visų geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietuvon
parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Biznius ir
Rakandus ir visokį turtų geriausiose kompanijose.
Skolina pinigus ant Properčių Chicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri “Abstracts” pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtina pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus.
Kiekviename reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINOS BANK,
o gausite Mandagų, Greitų ir Gerą Patarnavimų.

j Tiktai per paskirtą laiką —
Sesios poros mūsų puikiausių 35c.
vertės
moterų pančiakų: juodos, ru
dos, arba baltos spalvos su rašytu
gvarantavimu už 1 dol. ir 10 centų
ui prisiuntimą, etc.

•r< 1

EXTR A

YPATINGAS PASIULIJIMAS
VYRAMS.

$ $ $ Jums

7 reikalingi da
lykai vertės

$25.00
tik
PINIGŲ NESIŲSK.
Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo.
Vienintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikradžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai
įšpiaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Su
juo 7 šūviais nikeliuotą revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pa
gražinimų, špilką dykai.
Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas
$15.00 kiti dalykai
$10.00.
Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet
pamatyk mūsų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbi
mą parašydami savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandvti. Jei tiks užmokėk agentui
$5.85 ir espreso kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

Tik per trumpą laiką šešios poros
mūsų geriausių 35c gvarantuotų pančekų visokios spalvos su rašytu gva
rantavimu ir mūsų gerai žinomus Vyrų
Paradise keliarisčius už vieną dolerį;
ir 10 centų už prisiuntimą etc.
Jus žinote tas pančekas, jos išlai
kė bandymus, kur kitos negalėjo. Jos
neturi siūlių, kurios ardytųsi. Jos nie
kados neišsitampo viršui ir nepalieka
kaip maišai, nes yra nunertos ne įspau
stos. Jos gvarantuojamos gerumu, sti
liumi, geriausia medžiaga ir darbu,
niekados nenublukimu ir išlaikymu
per šešius mėnesius nesukiurusiomis,
arba nauja veltui.
Nelauk, reikalauk pakol pasiuliji
mas pasibaigs.. Paduok kokio didu
mo nori.

JONIKIENE

3364 So. Halsted St.,

CHICAGO

THE HIBERNIAN

(kampas 34tos)

BANKING ASSOCIĄTION

HEaHHBMDHSB
Tel. Drover 5052

ĮKURTA 1867

M.

T

suomet būt pabaigti, kuomet numeris

yra pirma yra pašaukiamas.
Jei pasakyta, kad linija yra “busy”, tai nešauk
kas valandėlė. Palauk geroką valandėlę.
Jei telefonistė atsako “does not answer”, tai

nesakyk “there ir always someone there”. As
mens, kurį pašaukei gali nebūt namie tuo tarpu.

Palauk ir pašauk vėl.

DR. K. DRANGELIS

________ S. E. COR. CLARK ANO W. MORROE STR.________

“ATEITIS

M

Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” yra bepartyviskas jaunimo laikraštis ir beparty viškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ ATEITI JE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimų. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts val
stijos tiesų reikalavimų.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:

C h! č agol T e I ep KoneJC oinpa n y

“ATEITIS”

Bell Telephone Building

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimui dykai).

Official 100

C JŪSŲ MOKYKLOS VIRŠININKAMS C
Gražios kolegijų vėliavos V

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”

NAUJIENA!

v

Gal nežinai kur Jų gauti?

Yale ir Harvardo, kiekvienas 9 c. x 24
col. Princeton, Cornell, Michigano
Kiekvienas 7 col. x 21 col.

“LIETUVA”

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Telephone Drover 1924

O.

....

ELEFONO SUJUNGIMAI negali vi

WEAREVER HOSIERY COMPANY
Dayton, Ohio.

Geriausia Akušerka
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

"

' 'vT

Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
lui tik 92.00, pusei metų $1.00.

Oliveris Twistas

Visi geriausio milo su milo antgalviais, stulpeliais, radėmis, maskotais
$6SManyare. .llu Š:mtšz-asn.lLiėšj„vo
padarytais tikrose spalvose. Tas pui
kus surinkimas siunčiamas už 50 c..
ir 5 centus krasos ženklelių už prisiuntimą. Siųsk tuoiaus.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,

Angliškai Parašė

i

3252 So Halsted St., CHiCASO, ILL.

HOVARD

SPECIALTY COMPANY
Dayton, Ohio.

CHARLES DICKENS

LIETUVIS DENTISTAS

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Lietuvią Kalbon Vertė

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

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dangiav, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

Jonas Kmitas

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

I

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

Gerų lentų pigiai

fine!

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

4MĄ

pirkti naujausios
vyrų papuošalus.
riausį tavorą už
“Mes stengiamės
išauklėjome savo

Šiaurvakarius kampas 46ios gatvės

F.

EUDEIKIS
GRABORIUS

Paršam Jo karietas ir automobilius
dėl pagrabų vestuvių ir krikštynų.
4608 Herntage Avė.. CHICAGO.

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
gerai pasidėti, rašykit? ir siųskite pinigus šiuo adresu:

Jau 25 metai, kaip išeina kas'U—
taminkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams; Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.

Plymouth National
BANK.
Kapitolaa au pervirifo

Visi pinigai užtikrinami nekilnojamu turtu-žeme, namais ir t. t.

1165.000.00.
Šitoji Banka prižiūrame
Suvienytųjų Valstijų vai
džios.
Moka 3 nueSimfisn
nuo sudėtų pinigų. Galinis
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iidinlnkaa.
Mandagus patamavlmaa

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

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.
Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; S), nebus baimės kad pinigai
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; 3). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti j Lietuvą ir pirkti
įau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Busija.

Lietuviškos Dielės

■M»»»l»MimHl>888888M

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Semin ar ij a

ir iš kitur prisiųsti vaistai
pigiausi ir geriausi, gaunami pas:

Wm.

S. COWEN
Druntet

13 S. Centre St., * Pottsville, Pa.

i

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos PerdėtinAs
šiuo antraia:

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

»,,|KWnAi>P

. A. Norkūnas,
Vienatimi Lietaris Išdirbėjai
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Maa pavuatua da»bua alliefku artis £
tU kai.

1.4. Norkūnas
RJSfig SJ„ MONTELLO, MASS.f

MSH

__

PARDUODAM

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

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

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

Viengolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa}..
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaitei moki
nimui ir išaaklėjimii. Seminarijoje
prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriivn, yra mokinama: mazika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS M0KINT0J08
PIGUS UŽLAIKYMAS.

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

MĮi’

LAIVAKORTES

ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išm&inom
pinigus visų viešpatysčių. Darom daviemastis pigiau
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis
pas mus su visokiais reikalais į artymiaueį jums offisą ar per laiškus.

*

*

I
ti

Geo. d.

BARUSIUS ir J. P. WASiLIAUCKAS

498 VVashington St.,

t
dr

261 W. Broadvvay

Corner Spring Street

NEW YORK City. N. Y.

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

SO. BOSTON, MASS.

820 Bank Street, WATERBURY, CONN.

*
*

DRAUGAS PUBLISHING CO.
I809 W. 46(h Street,

-

Chicago, III.

PARMOS, FARMOS.

Dykai•

Turiu ant pardavimo visokių farmą
gatavą su ariamais laukais, bu sodai*
ir budinkais, su prastais ir labai ge
rais budinkais, turiu mažą ir didelių,
Naudinga ir kiekvienam reikalinga
farmą ant pardavimo, žemės lygio* bu
užsisakyti
moliu, bu
juodžemių
ir su smėlu
LIETUVIŠKA BANKA
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
TOWN 0F LAKE SAVINGS BANK
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos
"Katalikas” yra 12-koc 'Pusla
Joieph
Elias, Savininkas.
su medžiais trečios — pliki laukai,
pių, didelio formato ir sut< įja
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
kur gali eiti ir arti be valymo. Par
svarbiausių žinių iš Amerikos,
Priimame pinigus 1 Bank. uičMyįimni nuo
duodu visokio
didumo plotais arti
vieno dolerio Ir daugiaus ir mokame trečia
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
rocentaniomis ant metų. Siuučiame pinigus
miestuką ir priepat gelškelią. Didžiau
visas dalia aviete pigiai, greitai ir teisingai,
“Katalikai ietims S2, puseej nuly 11.
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir sioje LĮetuvią kolionijoj Michigan Val
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų
Užsirašyt Katalikas” galima kiek
stijoj; kur yra 215 Lietuvią farmerią,
linijų ) krajų ir IS krajaus, taipgi tikietus ant
viename lai;
Rašykite tuojaus, o
geležiukelių po visa Amerika ir Europa.
tarpe tą Lietuvišką farmą ir tos že
gausite vien^
ataliko” numerį pa
Musų Binka išdirba visokius raštus ir do
mės randasi prekės žemių nuo $9.00
matyti veltui.
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
akeris ir brangiau pardodu, ant leng
J. M. TANANEVICZ,
se ypatiiksi Ir per laiškus. Tik kreipkite*
viriminčtu antrašu.
viausiu išmokėjimą.
Atvažioki touj
3249 8. Morgan 8t., Chieago.
ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefonuoki njan į farmą o aš gavęs žinią,
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus
apvažiosiu po farmas ir laukus, kuri*
yra ant pardavimo, iš kurią gąlėsi pa
sirinkti tinkamiausją vietą. Rašyki tuoj
t
Iliustruotas Literatūros, Mokslo
Danai knygelią apie kainą ir viso kral
*
Visuomenės Mėnesinis
to mapą dovanai.
Adresuok:
Laikraštis
Išėjo iš spaudos jau trečiasai numeris.
‘JAUNOJI LIETUVA” laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos.
Anton Kiedis.

„

Kaune, Rusija-Lietuva
Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako
už pinigus visu savo turtu.

CHICAGOJE.

vienas, norintis smagiai ir naudin

“SAULE”

W. D. BOCZKOWSKI _ C0.
Mahanoy City, Pa.

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

TIKTAI $1.00

SAVUOSIUS

PAS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi me? ir
ir jsteigrėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washington St,, kampas Spring St., New
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos
namą, o gausite sanžiniikus patarimus. Mes pasitin
kami New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus
iš konsulio.

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku

Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamuTpinigiiš

LIETUVIAI, KREIPKITĖS

Yra tai labai graži ir interesinga ;

puslapių, o kainuoja
r

Yards 1741

mados drabužius ir
Mes duodam gežemiausią mokesnį.
patenkinti” ir tuo
krautuvę.

4558 So. Ashland Avė.

Armonikos, akordinoa .koncertines, smuikai blaa
pisiai. Krautuvė atvira iki 9 vai. vak. Medėjo
mis iki 12 vai.
1809 Se. Halsted St.

J.

PAS

S. Kulvinsky

ARION MUSIC STORE

EIK PAS

Carr Bros. Wrecking Go.

EIK

Rašyk tuojaus.

KATALIKAS”

J.

F

i “JAUNOJI LIETUVA’

“JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkanja, prižadėjo ir pakviesta
sandarbininkauti beveik visi pirmaeiliai mūsą poetai, beletristai,

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

R. H. Morgan

pusei metų

$1.50,

pavienis numeris 25 centai.
Visa ką siųskite antrašu:

.“JAUNOJI
4611 $o. Paulina St.,

UV-JrfSHl

pnriŲ,

tokių

Kukardy,

4627 S. Ashland Are., CHICAGO, ILL.
SIS H nfM ,««9W!3S«1KIKI#

tam

pana-

šių dalykų.

Reikalauk

U

Kreipti* reik viiumetant to tikro *drl«o taip:
DR. STANKUS,

1210 S BROAD 8T.,

fhilaoelbhia,

Kata.

liogo.

Lietuvi* daktaras. Gydo įvairiau*** liga* Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cija*. Tursi savo locna ligonbutį. Lekarstaa sutaiso pili dėl kiek vieno sergančio.
Ofiso VnlaodoK Nuo Olklll H rito: J--4 po piet. 7 ■•* vokiira. Nedel . ik po piet.
RA.

• 28 metų senas laikraštis (

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

Y
AY
JkAil, A A A A AA A Jh A
99
999*9999999

Daktaras Ignotas Slankus,

tt K.n n a n « h m h »•» »'» ttI«;»U»Mi#3«(r hteM
Telefonas Yards 994

Ke-

Išdirbėjai

dų, ŠarpŲ ir ki-

Chicago, III.

P. O. Box 101

VALANDOS: nuo rylo 8 iki 10 nuo
1 po pietų iki 3 irnuo 7 iki 9 vaisto

Vėliavų, Antspaa

LIETUVA”

UNITED SALES COMPANY

Dr. MAURICE KAHN
BONA MORS

SODALITY
kainuoja metams 13.00,

Tie du grąžąs dalykai labai ieškokomi geresnės draugijos moterų. Nevr
Yorke ir kituose miestuose. Jie yra
grąžąs ir dailus auksu padabinti da
lykai, kurie palinksmins širdį kiek
vienos merginos ar moters ar tai jan
nos ar senos. Labai puikus ir vilio
jantis.
Mūsą pasiulijimas dykai. Mes skel
biame. Spearment kramtimo gumą ir
norime, kad būtą kiekvienuose na
muose toji puiki ir sveika guma. Ji
pasaldina kvėpavimą, pabaltina dan
tis ir padeda virkštinimui. Ji atgai
vina ir patenkina visus. Kiekvienam
prisiuntusiam tik 50c ir 10 centą už
prisiuntimą mes išsiųsime didelę dėžę
20 paprastą 5 centinią pakelių Spearmint gumos ir indėsime gražų “Tan
go” kaklaraištį ir “Evelyn Thaw”
branzaletą visiškai dykai.
Tas pasiulijimas yra tik trumpam
laikui. Ne daugiau kaip du užsaky
mai vienam žmogui. Perkupčiams neneparduodame.

Peacock, Lake County, Michigan. Dayton, Ohio,

mokslininkai, publicistai ir t. t.
“JAUNĄJĄ LIETUVĄ“ leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois

valstijos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys namažiaus kaip tris metinius prenumera
torius “Jaunajai Lietuvai”, gaus dovaną 6 knygas V. Kudirkos

Londono “Tango” kaklarišis
“Evelyn Thaw” brasletas

3 N. Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso tvirto, o
prenumerata kaštuota metam* tti $2 oo;
putei matų $1.00. Užrubežiuose; metam*
$3.oo; pusei metų $1.5(.
RAŠYK ADRESU :

J. J. Pauksztis & Co. 7
120*124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

________

