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mūsų akis beveik visos Europos
savytarpė žudynė.
Vokiečių Kaizeris Vylius įsako
Dar prieš keletą dienų laik
raščiai pranašaudami Europos kariumenei eiti per Liuksembur
karę, sakė, kad tik stebuklas ga go šalį, užimti.jos geležinkelius,
li ją sulaikyti. Stebuklas neįvy kad galėtų gabenti laisvai savo
ko. Per ilgus metus Europos val kariumenę į Prancūziją. 1867
stijos, gražiai apie taiką kalbė metais vokiečiai pasirašė po su
damos, ginklavosi, aukojo mili tartimi, kuria Liussemburgui bu
jardus militarizmo dievaičiui, pa- vo užtikrinta nepaliečiamybė.
galiaus išmušė valanda, kada tas Įžengus vokiečių kariumenei į
militarizmas užguls Europą visu Liuksemburgą, pažeistas jo neitrasavo sunkumu, sutraiškys tūk litetas (nesikišimas į karę).
stančių metų civilizacijos vai Vokiečių Kaizeris sulaužė su
sius, Europą paplukdys kraujuo tartį, pasielgė neteisingai, nusi
se ir ašarose... bet ar žus pat dėjo prieš elementarinį teisingu
sai — tai klausimas, į kurį atsa mo principą, parodė, kad vokie
kymą bene sulauksime jau ar čiams šventa tik kumščio teisė.
timoje ateityje. Šiandien visas Pasekmės bus tos, kad vokiečių
pasaulis išgąsčio perimtas žiūri į vardą visi dori žmonės su panie
Europą ir laukia iš ten žinių, nuo kinimu minės.
Bet kas bus su mažute Lietu
kurių kraujas gįslose šąla ir plau
kai ant galvos stoja. Kaip pa va? Milijoninė kariumenė galėtų
saulis pasauliu tokios karės žmo ją beveik nušluoti nuo žemės
nija dar nėra mačiusi. Visos veido. Vieną nelaimę Dievas pra
Europos didžiųjų miestų minios nešė pro šalį. Pirmieji susiėmitarsi įšėlusios, slankioja gatvė mai rusų su vokiečiais įvyks vo
mis, šūkauja; visur girdėti karės kiečių žemėje. Kas bus toliau
šauksmai. Ar šventa ta ugnis, — vienas Dievas težino. Lietu
kuri minias uždegė 1 Ne! tai siau vos likimas — vien Dievo ranko
čia žemieji instinktai. Tai žmo- se. Męs tik viena tenumanome:
gūje žvėris atbudo.
Vokietys, ar šiek męs nuo tos karės nuprancūzas, rusas, serbas, išalkęs kentėsime, ar tiek, karei pasibai
būdamas, o pajutęs grobį, blaško gus męs tur būt dar neįstengsime
si it liūtas, rėkia ir kraujo šaukia. išgauti sau to, ko męs norėtume:
Kiekvienas turi savo nuoskaudas, Lietuvos autonomijos su seimu
da|vo paslėptus geismus. Bet Vilniuje. Esame dar persilpni.
kuomet visi išsinardys kraujuose Bet užtat ta karė daug mus ga
ir bejėgiai susirinks žaizdų gy lės pamokyti • ir naujus kelius
dytų, ar nepagalvos nors sykį mūsų tautai nurodyti. Tad mo
apie tai, kad valstijų pamatan kykimės nors iš kitų nelaimės ir
29 seimo 8. L. R. K. A. Atstovai, 1914 m. Waterbury, Conn.
keikia dėti kitokius principus, ne prašykitne To, nuo Kurio tai pri
gu tie, kuriais gyvuota ligšiol: lai guli, kad mūsų tėvynei kuomabus užtikrintos kiekvienai tau žiausia vargų ši baisioji karė at Lietuvos girios ir pievos, glamo- kreivasai kryžius spindi ant cer tomis, išauklėtomis dvasioje tau
nėdamos savo valdoną prisiklau kvės bokšto. .
tiško susipratimo, dvasioje sutai teisės gyvuoti ir tvarkyties neštų.
sydavo
jo
sielos
balsų.
Tuo
tar

ir
savarankumo.
savarankiškai, lai didžiosios tau
Argi tat nuostabu, kad Vil maningumo
pu krašte šeimininkavo ir savo niaus pilietis rusas Zamislovskis Tamsų žmogų by kas išnaudos,
tos išsižada noro engti, išnaudoti
ir galabyti mažesniąsias, ir žmo KO MUSU TAUTA YPAČ BEI tvarką vedė vis svetimi: lenkai, taip lengvai nugriovė įnešimą jam visada atsiras globėjų tiek
KALAUJA?
rusai, žydai. Užvisdaugiau blė- mūsų atstovo Yčo. Lietuva šiam kiek nereikia. Išplatinkite mūsų
nijai nebe bus ko pešties. Tau
Lietuvos
laikraščiai
nesenai
pa

dies Lietuvai padarė lenkai. Jie dien beveik visa išmarginta tau tarpe apšvietimą, išmokykite mus
tos ingijusios laisvę ir galę plėtoties savais pamatais, netruks skelbė dvi žinuti, kurios vaizdžiai netik raumenis lietuvių bau tomis ir kalbomis. Ir tas svetim- mylėti savo kraštą ir savo kalbą,
susiartinįti, užmegsti broliškus parodo dabartinį mūsų tėvynės džiauninkų sau pavergė, bet per tatis, kurs turėjo progą perva — mes neatiduosime niekam sa
bažnyčias prilindo su savo “pol- žiuoti per Lietuvą negalėjo sau vo žemės, mes nebėgsime į sveti
ryšius ir karės virs anachroniz stovį.
1) - Valstijos Dūmoje M. Yčas ska wia^ą” ir prie gyvosios sie
mu. Jos bus nebereikalingos.
išdirbti apie ją kitokios nuomo mus kraštus; mes kibsime į ama
nešė
pageidavimą,
kad
taikos
los,
įskiepydami
jon
paniekini

tus, į prekybą, mes netik savo
Nebereikės šalims dejuoti po mi
teisėjais
lietuvių
gyvenamo mą savo kalbos, nepasitikėjimą nės, kaip Zamislovskis, būtent, sodžių lietuviškais rūbais užvilklitarizmo sunkia letena.
kad tai yra tautų ir kalbų miši
siose vietose, būtent Kauno, Vil
Tečiau sunku tikėties, kad tai niaus gub. ir Gardino gub. da savimi. Rusai mažiau jau bu nys, kurs neparodo, kuriai iš sime, bet atlietuvinsime ir mies
vo pavojingi, tečiau ir jie savo
tus. Taigi duokite mums švie
įvyktų jau po šios baisios karės.
lyje ministerija skirtų žmones, galybe ir durtuvais prislėgė tau visų krašto kalbų lemta užimti sos ! Štai šių dienų Lietuvos
Tautų savytumo principas dar
mokančius vietos kalbą. Yčo pa tos gyvybę, surusino visą kraš viešpataujančią vietą.
šauksmas. Tautiškoje dvasioje
nepaaiškėjęs, dar nepriimtas, dar
Delko taip atsitiko? Sakytume, prasišvietę lietuviai tvers ir
geidavimas atmestas 118 bal to paviršių: mokyklas, valsčius,
vos nesenai teįsikurė savo sąjun
sų prieš 83. Pasak Zamislovskį, visas viešąsias įstaigas (išsky pirmoji priežastis, tai lėtas lie rems savo tautinę pramonę ir
gą Paryžiuje slegiamosios tautos,
kalbėjusį prieš Yčo įnešimą, vie rus bažnyčią). Lietuvių nutau tuvio būdas, užleidžiantis vietą prekybą. Juk ir dabar kįlant
(garbė inicijatoriui, mūsų tautie
tos kalbų vasaros vakarų krašte tinimas tik žydams nerūpėjo; už kiekvienam, kurs tik nori ją tautos susipratimui, atsiranda ir
čiui Juozui Gabriui; pasaulio is
esą kelios ir negalima esą rasti tat jie pasirūpino iščiulpti mate- užimti; kalta ta perdidelė nuo sava prekyba, ir pramonė. Mūsų
torijoje jo vardas aukso raidė
teisėjų, kurie kalbėtų ir rusiškai, rijališkos tautos syvus, aprėpę vi laidumo dvasia, pasekmingai per “Vilijoms”, “Birutėms” ir ki
mis bus įrašytas), dar Kristus
ir lenkiškai, ir lietuviškai, ir žy są Lietuvą savo gešefto tinklu. ištisus šimtmečius skiepyta mums toms pramonės ir prekybos įstai
neįsigyveno pilnai žmonių širdy
diškai; taigi Yčo pageidavimas Ir tie visokios rųšies ponai, čiul mūsų globėjų — lenkų.
goms jau iš pat pradžių nepa
se, dar diplomatai nenorės skaiesąs neįvykdomas. (“Vilties” pikai, globėjai ir šiandien Lietu Kartais tauta atbusdavo ir prastai sekasi. Toliau eisis dar
tyties su tautų savarankumo prin
126 numeryje).
voje tebešeimininkauja: lenkai stengdavos nusikratyti svetimų geriau. Jau ir šiandien “Vilija”
cipu. Taigi gal vėl šiaip taip
2) “Vilijos” Bendrovė, laimė vis tebevaldo didžiumą dvarų, rūbų ir globėjų. Taip atsitiko ir
duoda išlaikymą keliolikai inteli
sulopys skylėtą žiponą. Ir vėl
jusi konkursą Gižuose, kurios tvirtai laikosi miestuose; rusai 1905 metais. Lietuviai ėmė vyti
gentiškų šeimynų, kurios tveria
išnaudojimai, vėl bruzdėjimai,
plūgai pripažinti geriausiais ir vis tebevykina savo velstybės iš savo krašto rusus raštininkus, savo tarpą, daro intekmę į kitas
karės, iki kol žmonijai visa tai
tinkamiausiais mūsų ūkininkams, idėją: teberusina Lietuvą; žydai mokytojus, atsirado visur dau
neatsibos iki gyvo kaulo ir nestenantiems metams rengiasi žy tebevaro savo gešeftą. Sudėjus gybė lietuviškų parašų, bet tai tautas; “Vilija” jau, ir šiandien
apČiops ji sveikų ir tvirtų sugy
miai padidinti savo fabrikaciją. juos visus į krūvą — pasiralya buvo tik laikinas ūpo pakilimas, duoda darbą kelioms dešimtims
venimo pamatų, pagrįstų Kristaus
Jau šįmet nagalėjusi patenkinti daug mažiau, negu tikrųjų kraš iššauktas laimėjimu spaudos ir lietuvių darbinįnkų. Nereikia
mokslu.
visų reikalavimų, savo dirbinių
visos Rusijos sukilimu . Pakilęs būti pranašu, kad atspėti, jogei
Kol kas gi žmonijai reikia ken būtų galėjusi parduoti dar kar to gyventoj} ir šeimininku — lie- ūpas atslūgo ir kada į vietą lie “Vilija” netruks išaugti į mil
.'lėti už savo klaidas. Kiekvienas tą tiek, o dabar labiau pagarsė euvių. Tečiau jie, mūsų pirbui- tuvių mokytojų vyresnybė siun
prasižengimas prieš Dievo įsaky jus jos dirbiniams, jų reikalavi šiai, visur ir visada labiau duo tė vėl rusu. kada prieš porą me žiną, priglaudžiantį šimtus naujų
mus yra didžiausia žmonių ir tau mas dar pasididins. Tuo tikslu da savę matyti negu lietuviai; jų tų atėjo slaptas cirkuleras iš žmonių, kurie būtų dirbę sveti
tų klaida, kuri visada traukia “Vilija” mananti didinti savo pilni Lietuvos vieškeliai, plentai, mokyklų direktoriaus nuimti miems. Apsišvietusioji tauta pa
su savimi blogas pasekmes. Lie kapitalą, darbininkų skaičių, kad pilnos gclžkelių stotis, pilni biu nuo liaudies mokyklų lietuviškas gamins daugybę tokių “Vilijų”.
pos mėnuo ir pradžia rugpiūčio toliaus dar veisingiau rungties rai ir visos viešosios įstaigos. Ir iškabas, kas, žinoma, buvo išpil Taigi kas platina šiendien Lie
tavo kalba ir būdu jie visi pri
šių 1914 metų mums parodo jau su nelietuviais,
įsivyravusiais duoda musū kraštui ištikrųjų la dyta — niekur nieks nebepro- tuvoje apšvietimą, tas dirba nau
dvi tokias klaidas. Jų gi pasek mūsų krašto rinkoje. (“Vilties”
Kokie buvome, to dingiausi darbą. Tad aiški ver
bai margą išvaizdą. Apskritai testavo.
mės neapsakomos. Serbas stu 140 numeryje).
kie ir pasilikome: lėti ir nuo tė “Saulės”, “Žiburio” ir “Ry
pramoninkai,
dentas Principas (kokia keista li
Paviršium žiūrint gali pasorody imant pirkliai,
įvairus
valdininkai
net
labai nu laidus. Tau patinka atsiųsti ma to”.
kimo ironija! Principo vardą ne ti, kad tarpe tų dviejų žinių nė
no vaikams burlioką mokytoją
šiojantis pažeidė elementarį prin ra jokio sąryšio. Tečiau, giliau piešia bykokio krašto fizijonomi- — gerai, siųsk. Tau patinka
Tad lai gyvuoja garbingoji
cipą žmogaus gyvybės vertės) nu pažvelgus, paaiškės, jog jiedvi ją (veidą), negu to krašto ūki- nuteplioti mano namus, vartus,
Kairiūkščjų (šeimyna, padavusi
dėjo Serajeve Austrijos sosto in- arti rišasi tarp savęs. Jos sudaro nikai, kurie mažiau turi ir lai mano stulpus įvairiais rusiškais
pėdinį ir jo žmoną. Jis užmiršo tartum slenkstį, vadantį iš liūd ko, ir pinigų, ir reikalo tranky- parašais, — gerai tepliok, nors gerą sumanymą (100=100,000
Dievo įsakymą “neužmušk”. nos krašto praeitės į šviesesnį ry ties viešose Vietose. Pagaliaug ir kyniškai. Tau patinka, kad rub.).
net ir pačiam mūsų sodžiui pasi
Kokios gi pasekmės! Austrija tojų.
Lai gyvuoja gerbiamieji sve
aš klausyčiau Diefo žodžio, kad
rūpinta
užvilkti
rusiškus
kaili

skelbia karę Serbijai, už Serbiją
Tikrasis krašto savininkas —
mebčiuos lenkiškai, gerai klausy čiai, atvažiavusieji pasidarbuoti
užstoja Rusija, šiai apskelbia ka lietuvis ūkininkas per ilgus am nius: parašai ant trobų, aut len siu. Juk tu gal geriau žinai,
to sumanymo naudai.
rę Vokietija; prieš vokiečius ei žius bijoję pasirodyti viešumon: tų, ant akmenų visur yra rusiš kaip ten Dievulis supranta.
na prancūzai, anglai ruošiasi su savo kalba, būdu, papročiais ki, mokyklos steigiamos daugiau Ta mūsų yda gali išnykti tik
Mūsų tautiškoji priedermė —
prancūzams j pagalbą ir prieš užsidarė savo grįčioje; nebent siai rusiškos, o kur ne kur net per ilgą laiką, su naujomis kar paremti jų žygį.
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lės žinios iš Liepojaus, patvirtina
žinias, kad Vokietijos laivas pa*
eido iš armatų dvidešimtas bombų*
iš jų viena pataikė į karės liKott*
tį. Padaryta nuostolių, nei viena*
neužmuštas nei sužeistas.
Vokietijos Parlementas pasky
rė karės reikalams
1250000000
dolerių, kad padengti karės išlai

das.

“

1

Anglija apskelbė karės stovį vi
soj šalyje, neišskiriant nei salos
Maltos ir Gibralterio. Taip-pat
paėmė valdžia į savo rankas vi
sas radiotelegrafines stotis, vi
sus geležinkelius.
Karei prasidėjus sustojo plauki
nėj laivai tarp Europos ir Jung
tinu} Valstijų. Daug keleivių ir
turistų negali Amerikon sugrįžti.
Amerikos valdžia rengiasi siųsti
trisdešimt šešius laivus į įvairina
Europos uostus, kame randasi A_
merikiečių.
Mississippi atstovas
inešė į kongresą
rio užginama sugrįžti
tiems, kurie dabar važiuos
ropą kariautu
)
Prezidentas formališkai apskel-t

bė, kad karės dalykuose laikysies*

PRANEŠIMAS.
Iš gerb. kun. Dr. M. Gustaičio
gauname žinią, kad iki 1 d. rug
piūčio, be pirmiaus apskelbtų pa
sižadėjimų, Pennsylvanijoj gerb.
svečiai lietuvių švietimo fondui
gavo pažadėjimus
55 šimtinių.
Galiama tikėties, kad jiems ir to
liau seksies.

IŠ KARES
VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
RUSŲ KAREIVIAI UŽĖMĖ EIT
KŪNUS. 1
Rusijos kareiviai keliose vietose
perėjo Vokietijos rubežių, Užėmė
Eitkūnus, kurie yra Prūsų lietuvoj. Vokiečių
kareiviai spyrėsi
kiek gėlėj o, bet buvo atstumti at

gal. Mieste randasi būriai pėsti
ninkų ir artilerija.
Septyniolika rusų kareivių už
muštų ir penkiasdešimt suimtų
susirėmimuose ties
Hohensalza.
Rusai buvo nejučiomis Vokiečių
užpulti.
Vokietija visur daro užpuoli
mus. Rytuose ji eina į Lenkiją,
kame užėmė tris miestus, Kaližių,
Čenstakavą ir BecLziną. Manoma,
kad toji užpuolimo šaka eina tie
siai į Varšuvą. Nors gal būti, kad
tas Undimas į Lenkiją yra tik
noras atkreipti
Rusijos atyda,
kad Vokietija galėtų pasekmtngiau kariauti Prancūzijoj.
Nes
visos Vokietijos
karės spėkos
kreipiamos į Prancūziją. Vokiečių
kareiviai parėjo Holiandijos rubežių ir užėmė provinciją Limburg,
kuri guli tarp Vokietijos ir
Belgijos. Kaizeris pasiuntė Belgi
jai antrą reikalavimą, kad leistų
jo kareiviams maršuoti prieš prie
šą. Ant pirmo pareikalavimo Bel
gija atsakė neprielankiai Antra
sai tebėra svarstomas parlamen
te. Manoma, kad apskelbs karę
prieš Vokietiją. Kareiviai mobili
suojami.
Japonijos valdžia išsiuntė pra
nešimą, kad jei Anglija apakėli
tų karę, Japonija eitų jai padėti
Prancūzija formaliikai apskel
bė karę prieš Vokietiją. Ofidja

neutrališkai, t. y. nepadės nei via.
nai kariaujančiai pusei.
Visaip buvo manoma kas atsifti*
ko su laivu Kronprinzessin Cecilie, kuriame buvo vežama
10
800000 dolerių aukso ir sidabro*
vežamų į Anglijos ir Prancūzijoa
bankus. Laivas sugrįžo į
Bar)
Harbor, Me. Kaip toli laivas buvo
nuvažiavęs ir kodėl sugrįžo atga£
kapitonas atsisakė duoti atsaky-,
mą.
Utarninko vakare
Vokietija
apskelbė karę Belgijai, o Anglija
pasiuntė ultimatą Vokietijai, ku
riame reikalaujame atšaukti ka
reivius iš Belgijos.
1

Panedėlvje, rugp. 3 dieną štai
ką mes dasižinome apie karę.
Vokietija apskelbusi karę ne
laukė iki kiti prie jos prisirengs.
Vienu kartu pradėjo atakuoti kelijodc skirtingose vietose. Pati
prisirengus, ji pasinaudojo savo
priešų neprisfrengimų ir netu
rėjimu sumobilizuotos kariumenės. Jos žygis Prancūzijon ty
čia buvo paskubintas, kad ineiti
į tą šalį dar prieš Rusijai spėsiant sumobilizuoti savo karei
vius. Tai padaryta dar formaliai
neapskelbus karės su Prancūzija.
Iš Petrapilės ateina
žinios*
kad išeis apie dvi savaiti pakol
Rusija tiek susitvarkys, kad ga
lėtų tikrai kariauti.
Vokiečiai užimdami Luzenburgą pasižadėjo atlyginti visus pa
darytus ten nuostolius. Tuo pačiu
laiku jie ramiai rengėsi maršuoti
į Longwey, vienos iš tvirčiausiųjų Prancūzijos šiaurėje tvirto
vių. Longwey ir Cirey pietuose,
tikrai pasakius yra vartais į
Paryžių. Longwey buvo vokiečių
užimtas 1871 m. Cirey yra tik
vienuolika mylių nuo rubežiaua.
Pranešama, kad Vokietijos karei
viai kurie buvo siųsti prieš Cirey
Prancūzams narsiai besigynant
turėjo atsitraukti.
Tečiau toji
žinia dar ligšioliai niekuo nepat
virtinta.
Tuo pačiu laiku pranešama, kad
Prancūzų pulkai perėjo Vokieti
jos rubežių, kurie buvo
siųsti
juos pasitikti. Kitoj žinia prane
ša kad vokiečiai
nuveikę ir
Prancūzai turėję atsitraukti.
Kitu keliu ateina žinios, kad
Vokietija pasiuntė savo karei
vius į Šveicariją. Tai rodytų lyg
užpuldamas
republiką kaizeris
norėjo vesti tarybas su Italijos
valdžia. Belgija taip-pat atsidarė
vokiečių kareivių stovykla ir

dsauois
viena žinia tvirtina, kad Belgija
yra linkusi prie Prancūzijos.
Ar pasirodys kokie tarptautiškieji nesmagumai Už užpuoli
mą Luxemburgo ar ne, sunku ką
tikro pasakyti, tiek yra žinoma,
kad Kaizeris apsaugoja savo vieš
patiją duodamas karės lauko sve
timoje viešpatijoj. *
iki iš Rusijos neateis pagelba
Prancūzijai tikrai gresia pavojus.
Nuo Rusijos ir Vokietijos rube
žiaus ateina viena kitai priešin
gos žinios. Viena buvo, kad trįs
divizijos rusų kareivių
parėjo
rubežių. Viena divizija, sakoma,
perėjo rubežių ties Varšuvos ir
Vienos geležinkeliu, kita ties EicheUrėda ir trečiai ties Bialla.
Taip-pat pranešama 4ad dau
gelis vokiečių kareivių yra jau
Rusijoj netoli nuo Kališiaus. Ka
liams yra Lenkijos miestas tu
rintis į 52,500 gyventojų ir jo
geležinkeliai.
Svarbiausia iš visų tai jūreivių
susitikimas šiaurės marėse Vo
kietijos su Anglija. Kovoje Vo
kietija, sakoma pražudžiusi septy
nias laivus ir Anglija du. Po to
atėjo kitos žinios,, kurios praneaa, kad Vokiečių laivynas yra
visai uždarytas Kieliuje. Toji ži
nia valdžios nepatvirtinta ir sa
koma, kad Anglijos su Vokietija
karės dar nėra.
Yra gerai žinoma, kad Rusijos
laivynas išplaukė iš Petrapilės
j Baltiką o iš čia į Kielių. Prieš
keletą dienų Anglijos laivynas
išplaukė iš Yarmontho.
Laivy
nas plaukė Havre link, bet plau
kimo tikslas užlaikomas slapto

-’•*

Peterburgas. Laivų komunika
Austrija slepia nuo žmonių vi
cija
tarp
Peterburgo
ir
Anglijos
sas žinias dėl kares dalykų. Ji
Morgan apskelbė, kad Europoje
skelbia net kad Belgradas esąs
generalės karės nebus, nors visur sutraukyta.
neužimtas. Kovojama parubežfais.
ir yra didžiausias pajėgą inRymas.
Čia
gauta
žinių,
kad
tem pintas.

Ii Stockholnio
praneša, kad
tuviai dažnai vaikščioja su prapirmoji kova ant marių tarp Ru
mušt o u lis kaktomis, nulaužtomis
sijos ir Vokietijos laivynų, prasi
nosimis ir užtinusiomis akimis.
dėjo nedėliąj, rugpiūčio 2 d. Ko
Štai kuo BentleyviUes lietuviai
va buvo ties Alan sala. Rusaį
atisižymi. Yra čia neva Keistu
vokiečių valdžia išleidus Prancū Panedėly pasklido pijvati
nuveikti. Pasitraukusieji laivai
čio kliubas, bet kas iš to, kad,
Rusija. Vidaus reikalų mini
zijai ultimatą, kuriame reikalau žinios kad užmuštas Austrijos pasislėpė Komijos inlankoje.
anqf išsitarimo tūlo lietuvio yra
Londonas. Iš Berlyno praneša
sterija, pranešė arkivyskupai
jama,
kad
Prancūzija
j
12
valan
ciesorius
Pranciškus
Juozapas.
vedamas
purvinomis rankomis. ..
ma, kad Vokietijoj apskelbtas ka
Kliučinskni, kad jeigu ir toliaus
dų
laiko
duotų
prižadėjimą
už

Vokietija
siunčia
dvi
savo
ka

Londonas.
Išvažiavus
iš
Čia
Ru

rės stovia visoj viešpatijoj išsky
Bet ar vis taip bus? Yra viltis,
bus laikomos pamaldos rytų apei
kad ateis geresni laikai... Jau
rus Bavarijos karalystę, kuri, jei laikyti neutrališkumą. Taip-pat reivių armiji iš 100,000 žmonių sijos eiesorienė Marija užgriebta
gomis, kunigai būsią prašalinti ir
□orės galės pati nuo savęs skel Vokietija padavusi ultimatą ir j Luzemburgą, kame suimti vi Berlyne. Jai duota prisakymas atiduodami teisman, o bažnyčios kalbama apie vienybę ir darba
bimą išleisti. Apskelbimą patvir Rusijai. Jame reikalaujama su si geležinkeliai ir telegrafų lini arba grįžti į Londoną arba ke uždaromos.
vimosi.
stabdyti mobilizaciją.
jos. Antroji kareivių dalis perėjo liauti į Copenhageną. (
Lygumų Jonas.
tinta vokietijos ciesorius. ,
Prancūzijos rubežių netoli Cirey Į Beveliniu telegrafu pranešama,
Peterburgas. Caras išleido pri- miesto. Tečiau formališkoji karė kad apie 20000 vokiečių kareivių
Londonas. Liep. 31. Oficijaliai
Seinai, Sųv. gub. Marijampo
sakyidp sumobilifcuoti rebervifH dar neapskelbta. Kaip Anglija, buvo atmušta atgal beeinant per
ATHOL, MASS.
pranešama, kad Austrijos ir Ru tus ir apskelbė karės stovį Finlėje
6 birželio atsibuvo Seinų vy
Prancūzijos rubežių ties Nancy.
taip
ir
Prancūzija
išmetinėja
Liepos
23, 24, 25, 26 dienomis
sijos valdžia turėjo pasišnekėji landijoj ir apielinkės vandeny
skupijos lietuvių kunigų rekolek
Vokietijai
už
sulaužymą
neutraAtholio Mass lietuviai, paraginti
mus.
se.
liškumo ir užpuolimą ant Luzem- Japonijos imperatorius sušaukė cijos. Tai pirmos čia lietuviškai savo klebono, atliko pamaldas
burgo. Didžiausia
neramumas privatišką susirinkimą, kuriame vedamos viešosios rekolekcijos.
prie Šv. Panos Marijos, kad iš
Iš Paryžiaus praneša, kad ko
sprendžiama
kokiame
padėjime
Anglijos
visuomenės
tarpe.
NeCopenhagen. Visi redaktoriai
prašyti per Jos užtarimą sau ir
munikacija tarp Prancūzijos ir
Kun. P. Kraujalis, Vilniaus se
užsilaikyti dabartinėje Europos
dėlioj
kabinėtas
turėjo
posėdžius
daniškų
laikraščių
Haderslebene,
savo
tėvynei reikalingų Dievo
Vokietijos sutraukta jau nuo lie
minarijos profesorius ir “Auš
kuriuose tartasi ar skelbti karę. karėje.
Prūsijos
uoste,
Šlesvige,
prisaky

malonių.
Prie šių pamaldų para
pos. 31 d.
ros” redaktorius lankosi dabar
mu Vokietijos vyriausybės su Rusija pradeda užpulti ant Vo
gino ta aplinkybė, kad Liurdc,
Prancūzijos
laivynas suside Ryme. Buvo pas Šv. Tėvą pri kur apsireiškė šv. Pana Marija
areštuoti ir uždaryti tvirtovėm kietijos. Po karstų susirėmimų
Liepos 31 d. Rusijos Danijos — Vokietijos rubežius ties Erchenreidu
turėjo pasi dantis iš 12 laivų perėjo Gibral- vatinėje audijencijoje, gavo pa mergelei Bernadetai, šiais metais
kareiviai suardė Varšavog ir vie saugiai sergstamas Vokietijos ka traukti. Kitas rusų su vokiečiais terio persmaugą ir eina rytų link. laiminimą, taip-pat ir lietuvių
ir tomis dienomis atsiliko i 25 juspaudai.
nos geležinkelio tiltą, kuris bu reivių.
susirėmimas buvo ties Miloslavo
bilėjinis šv. Sakramento garbin
vo ant Austrijos rubežiaus. Va
geležinkelio stotimi. Daugelis Ru
tojų kongresas. Į tą kongresą
Paryžius.
Garsi
Figaro
redak

Austrija. Šįmet per Sekmines
kar suardytas tiltas ties VirbaBerne. Šveicarijos valdžia 1 d. sijos kareivių su arliterija užpa toriaus Calmette užmušėja CailMarijataferle, stebuklingoje vieto šimtai tūkstančių katalikų iš vi
linm, Lietuvoje.
rugp. išsiuntė prisakymą sumo kalyje perėjo rubežių ties Švin- lauz augščiausiame teisme at
sų kraštų, visokių luomų ir už
bilizuoti antros ir trečios eilės den. Kazokų būrys eina į Woha- rasta nekalta. Užmušimas atsiti je ant Dunojaus upės krantų, bu siėmimų skubinos pagarbinti V.
San maflbeot Cal St. Paul atsarginius kareivius. Tokių ka nirisburg. Rusų kareiviai įėjo ko iš susipainiojusių politikos ir vo teologijos profesorių susivažia Jėzų Šv. Sakramente ir pagar
Marine
Inauranse Co. atstovas reivių skaitoma į 70,000 vyrų. į Vokietiją koliose vietose. Netoli meilės dalykų. Kaip priešai taip vimas. Atvažiavę buvo 25 pro binti šv. Paną Mariją ir išpra
fesoriai.
Llayd praneša, kad asekuracijes Tikrųjų kareivių
esama apie Eitkūnų suardė krasos stotį.
šyti Jos užtarimu visokių Dievo
ir užtarytojai ją išteisinus pakėlė
ant išeinančių laivų daugiau ne- 140,000 vyrų.
nemaža trukšmo.
Šveicarija. Viename Alpų so malonių. Šventasis Tėvas ragino
bepriimtų. -Plankinėjimas laivais
Holiandija ligšiol buvusi nedžiuje pasimirė ganus prancūzų visus krikščionis dalyvauti tose
pavojingas.
Telegramos iš Ničoe praneša, utrališka, bet matydama, kad
Paryžius Visame
pasaulyje pamokslininkas tėvas Gaffrc. Tė pamaldose, jei ne Liurde, tai
kad subatoje prasidėjo bambar- iš visų pusių apsupta kovojan garsus socijalistų
vadas Jean vas Gaffre važinėjo Amerikon bent visur, kur tiktai gyvena.
Iš Vokietijos augštų- davimas Belgrado miesto. Graiki čiomis pradėjo taip-pat mobili
Taigi ir lietuviai Atholyje daliLeon Jaurės užmuštas beval Dievo žodžio skelbtų.
'
jų mokyklų išvarinėjami visi sve ja ligšioliai nepasirodė ką mano zuoti savo kareivius.
vavo tose pamaldose. Vainikais
gant restorante pietus. Užmušė
timtaučiai
studentai. Manoma, veiktu
jas suimtas, bet atsisakė pasaky Rymas. Buvusis miesto galva aprėdė šv. Panos Marijos Liurkad mokyklos ir universitetai bus
Penėdėly, Vokietijos kareiviai ti savo pavardę. Tečiau vėliau žydas Natanas, kurs anuomet sa diškės stovylą, rytais susirink
reikalui esant perdirbti į ligonpradėjo eiti į Rusiją. Pirmasai
davo šv. mišių išklausyti, o va
jebučius. Tūkstančiai studentų va Brussels Tarptautinis taikos batalijonaa pėstininkų užėmė pa- susekta, kad jis esąs Raoln Vil vo kalbomis įžeidė šv. Tėvą, ne karais išklausyti pamokslų ir
iam, 29 metų.
komitetas išsiuntė
prezidentui
Dalis Rusijos laivyno turėjo žiuoja ii Vokietijos.
teko savo vietos.
rąžančių atkalbėti. Daugelis at
Iki Jaurės paspėjo iš vietos pa
Wilsonui užkvietimą taikinti Eu rabežinį lenkų miestą Kališių.
apsistoti plaukus ir eiti ginti
liko išpažintį ir kasdieną eida
Rusijos uostą Liepojų, kuris pa
Austrijos užrubeži- ropos viešpatijas. Tas pats komi Iš Liepojos praneša, kad ma sijudinti jo galvą pervėrė dvi
vo prie šv. Sakramento. Pa
kulki. Nespėjo nei žodžio pratar
sak ankstybųjų pranešimų buvo nių dalykų biuras pasiuntė Vokie tetas išsiuntinėjo atsišaukimus į
žas
kreiseris
Augsbprg
bambarmoksluose klebonas aiškino, ko
IŠ
LIETUVIU
GYVENIMO
ti ir mirė. Nušautas dėlto, kad
bombarduojamas vokiečių krei tijai notą, kuria pranešama, kad Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos
dnoja
miestą.
Miestas
liepsnose.
kios yra šiandieną didžiausios
buvęs karštas antimilitarizmo
serio Augsberg. Liepojaus uostas Anglija mato jog Europos karė valdovus ir į popiežių Pių X.
Ant kreiserio esama tik 400 vy- šalininkas.
lietuvių ydos, kurios kaip kir
nesenai
sustiprintas. Jis buvo neišvengiama ir kad
AMERIKOJE.
Anglija
minai arba vėžys ėda mūsų tau
užimtas laikė Prancūzų su Ru kiek galėdamaJĮiurės vien tik sa Praėjusią sukatą Vokietija ap
PEACOCK,
MICH.
N
tos kūną; tai tos: kai-kurių pa
sija karės 1812 m. Augsburgo vo reikalus ir stengsies į karės skelbė karę prieš Rusiją. Visi
Prancūzų
aviatorius
Roland
Iš lietuvių ūkininkų gyvenimo linkimas prie bedieviško socijašaudymai uždegė miestą ir apie reikalus nesikišti.
laukia kada Prancūzija apskelbs Garros pamatęs vokiečių orlaivį Wheaton, UI. Praėjusį rudenį
Kad lengviau ir drąsiau būtų lizmo, girtybės ir pasileidimo.
90000 gyventojų atsidarė dvejoiškilo skandalingas atsitikimas.
karę prieš Vokietiją. Prancūzų su 25 oficieriaia,
beskrindant
kibti
prie ūkės, lietuviai privalo Sakė apie tų ydų kenksmingumą
pame pavojuje: ugnies ir kulipMat koksai tai lenkas Skarupa
New York. Atėjo
traukinys valdžia apskelbė generalę mobi Prancūzijos linkui, suardė.
kų.
pasivadinęs Henry Spencer už spiesties kuopomis arba sudaryti ir kaip reikia pasitaisyti. Ypa
prikrautas auksu, kuris priguli lizaciją, apimančią apie 4000000
mušė tango šokių mokytoją M. korporacijas, tada turėdami dides tingai ragino, kad nesidraugauJungtinių Valstijų Valdžiai. Auk žmonių ir apreiškė Belgijai kad
Alteratein Rytinėje
Prūsijoj A. Rezroat, kuri jį mokino šokti nę vienybę užsilaikys geriau ant ti su bedieviais? neprigulėti prie
Viena. Liepos 29 Pranešama, sas sinneiamas iš Philadelphijos į karę nesikištų.
kova ant Rusijos. rubežiaus tęsėsi ir į kurią jis buvo įsimylėjęs. ūkės. Tą turbūt suprato Michiga- jų draugijų, nešelpti jų reika
kad Varšuvos‘tvirtinęj e sprogo į New Yorką, kad
pripildyti
iki 6 vai. nedėlįąs. Geležinkelis Po kai-kurio laiko užmušėjas su no valstijos ūkininkai sukvieeda- lus savo centais, kaip jie boi
viena Austrijos ir Vokietijos vieš vietą praėjusią savaitę išsiųstų
Ciesorius
Wilhelmas
atšaukė
nuo Jobtonnisburgp iki Lyck ant imtas. Teisme jis gyrės užmu mi susirinkimą ant “Big Boss kotuoja katalikų reikalus. Ragi
keli parako magazinai ir spro jų pinigų. Traukinyje buvo apie
savo
ambasadorius
iš
Paryžiaus
Rusijos rubežiaus'nukirstas. Ru šęs net 23 žmones. Dauguma tų Ežero“. Tai bus lyg piknikas, no prie blaivybės, o jaunimą prie
go kelios bombos krasos stotyje. 10,000,000 dol. vertės to brangaus
ir
Peterburgo.
Antrasai
skyrius
sijos kareivių žuvę apie 20. Vo užmušimų pasirodė netiesa. Bet kuriame bus visokių smagumų, skaistybės, kuria nuo senovės
Buvo pradėję šnekėti, kad lenkai metalo. Jį saugojo tvirta polici
japonų
jūreivių
vakar
sumobili

kiečių keletas sužeistų.
pakėlę revoliuciją, bet vėliau pa jos sargyba.
pa-starasai užmušimas šokių mo net ir įvairiausia programa. Tas Lietuvos berneliai ir mergelės
<
zuotas
Saseboj
ir
prirengtas
geistinas, atsižymėjo, apie ką ir senovės
Laivas Kronprinzessin Cecilia kytojos pasirodė jo atliktas, Po susirinkimas visiems
sirodė, kad tai buvo perkūno
kiekvienai
atsitikusiai
progai.
kad
įvyktų
taigi
jau
ir diena dainos liudija,. Kad gerą intekkuriame vežama 13,000,000 dol. ilgų tyrinėjimų nuteistas pakar
trenkta.
Peterburgas. Rusija dirba pie
auksu ir sidabru apstotas ketu ti. Kas ir atliktai 31 dieną lie paskirta 16 d. rugp. (August). mę padarė tie pamokslai į ka
nus padėti Serbijai. Caras visame
Tai dienai važioti svečiams yra talikus, tai liudija ir tas: sek
Brussels.
Belgijos kabinėtas Europo judėjime mato vien
Kovoje ties Lešnicu ant Bosni- riais Britanijos kreiseriais. Auk pos, Wheaton, III.
Yorko
Pastebėtinas dalykas, kad kal nusamdyti 4 automobiliai, kurie madienį liepos 26 dieną pirmei
nutarė sušaukti trijų klesų karei-j paskutinį ’ suėmimą "slavų b J08 rabežiaus keli šimtai «erb9 sas gabenamas iš New
Anglijos ir Prancūzijos bankie- tininkas vietoj slėpties visu lai patarnaus nuo Peacock, Mich. viai padarė pikniką su pasilink
vių rezervus.
~
teutonų. Apskelbta mobilizacija, pakovojo su keliais tūkstančiais
riams. Taipgi Anglijos valdžia ku džiaugėsi, kad jis bus pakar stoties ligi vietai susirinkimo. sminimais, kuriuose katalikai jau
kurioje manoma sušaukti 1,280,- austrijiečių. Kova tęsėsi penkias
Viena. Visi Serbai, kurie gy 000 kareivių, dvidešimt trijose valandas. Priešams
pridirbta žiūri, kad niekas su tais pinigais tų. Tik paskutinioje valandoje Susirinkimas prasidės nuo 12 v. nedalyvavo, tiktai keletą depėtdieną ir tęsis ligi vėlybai nakčiai. kų jų buvo ir tai daugelis at
blogo neatsitiktų.
vena Austrijojs ir Vengrijos vieš gubernijose. Karės tiesos apskelb daug nuostolių.
išsitarė, kad esąs nekaltas.
Kas norės sugrįžti tuos pavėžįsi- važiavo iš Gardnero.
patijoj, ir kurie gali būti karei tos Dauguvos intakoje, Rygos
me,
kas nesiskubįs ras nakvynę
Atholetis.
viais, areštuojami ir atiduodami mieste ir apielinkese. Tai daro
pas
vietinius
ūkininkus.
Progra

kareivijos valdžiai kaipo nelais- mu kad atsispirti, Vokiečių už
ma bus pranešta ant susirinkimo.
▼iai.
puolimą. Vokiečių jūreiviai stovi
Bus maždaug tokių įvairumų :1)
GARDNER, MASS.
Wilhehnshavene ir manoma kad
prakalba
apie
žemdirbystę,
2).
Gardnero šv. Petro ir Povilo
Londonas.
Bankų padėjimas karei prasidėjus jie užpuls ant
Kaip
pagerint}
ūkį,
3)
Mūsų
rei

draugija žada surengti prakal
visuose Europos didžiuosiosc mie Rygos.
kalai, 4) deklemacijos ir šokiai, bas liepos liepos 9 d. vakare.
stuose labai susilpnėjo. Londo
5) lenktiniavimas, 6) persitranki- Lietuvių Gardner, Mass yra apie
ne bankierių susirinkimai aplei Berlynas. Alzas valstijoj dimas miesčionių su ūkininkais ka 5 šimtai, bet tarp jų labai yra
džiami nes nėra ko veikti. Ber džiatMM rengimąsi į karę. Gynapinė virve, 7) važinėjimasis prasiplatinęs socijalizmas, taip
lyne
bursas,
nors ir neuždarytas,
A
...
.
ventojai perka maisto dalykus,
gėlių, žodžiu pasistengsime su- sako kaip kibždėti kibždo. Ka
tekiau banku nuspendė
B u.*, •tim.mL KaiM.
automobiliais
ir kitokių pramo- talikams pamokslus sakyti atva
u.
-J--Z___
"V
r
I
veikimus sustabdyti. Petrapilės ant visų dalykų augštai pakilo.
teikti
kuogeriausią
pramogėlę ir žiuoja kun. Pr. Meškauskis iš
bursai uždaryti. Paryžiuje auk Popieriniai pinigai pradeda nu
duosime geriausią patarnavimą.
siniai ir sidabriniai pinigai nu stoti vertės.
Atholio, Mass. sykį į mėnesį. Bu
Taipgi visi lietuviai, be skirtu vo pradėjęs važinėti kas antrą,
stojo vaikščioję per rankas,
mo malonėkite dalyvauti mūsų
trečią šventę, bet katalikai taip
Rymas.
Tautiškoji Italijos
iškilmėje.
So. Chicago, III. M; Cozayso spauda reikalauja siųsti kareivius
atšalę bažnyčia, kad susirinkda
Walter V. Strygas.
teisme buvo kaltinamas už gir- ant”ft^flrij^“ k^ItalijOT 7vo tiktai po 20, 30, tai rečiau
tuokliavjmą. Jis teisinosi, kad beži||Wt Italija nori perkalbėti
pradėjo važiuoti. Laikas jau ir
■ J
BETLEYVILLE, PA.
Serbijoj karei įskilus jis turįs Juodkalnijos valdžią ūegiki5H j
lietuviams katalikams sukrusti,
mksminties ir prašėsi teisėjo. karę
tai ja{ nesiseka „„ jęi
Mus cidiliku.čiai nesykį yraj pamesti tą snaudulį, kuriame iki
! % < ,4
a j} is cistų, eiti j karę. Tei-Į Austrijos valdži» darys llžpuotvirtinę, kad ten apšvietimas š;ol?ai miegojo ir miega. Kada
scjas išgavęs is jo pažadėjimą, ,imug u- nei Italija Qei Jnod.
platinas, lietuviai organizuojasi, I irmeiviai socijalist.ii dažnai ren
kad užmokės 100 dol. jei pėt- kalnija tylėti negalės.
veikia, kur nėra lietuvio kunigo, gia prakalbas, kuriose išniekina
nyČioj neišvažiuos į Serbiją ka
kur nėra lietuvių parapijos. Štai tikėjimą, r viską, i ns su tikėji
riauti už tėvynę, paleido.
Bentleyville s arba Elswcfrth’o mu turi sąryšį, o katalikai iki
Viena Liepos 31. Visuotina kalietuviai per septynius metus ne šioliai nieko nedarė, kad atgai
t
_.
...
reivių ir Jūreivių mobilizacija
Ohicagos serbai ir kiti slavai apBkelbu> kaip atsakymas j Ru.
turėjo savo tautos kunigo, te vinti savo dvasią. Gal šios pra
-v.
organizuoja kareivius, kurie ato- sijos mobi.izacijlĮ<
čiau ar. toli jie nužengė apšvie- kalbos įves ir į katalikų tarpą
■ “S"
tų karėn su Austrija. Jie susi_______
toje, kuo pasižymėjo, nuveikė?... šiokį-tokį judėjimą, kas laba', pa
rūpinę kaip galės pasiekti savo
Londonas Rngp 1. pradėję roPakeleivis.
Palydinus Bentleyvillės lietuvius geidaujama.
* ii
tėvynę, nes svetimoms šalims iš' dytiee šiek tiek vilties, kad Euro
su lietuviais kitų kolionijų, kur
gyvuoja lietuviškos parapijos,
,visų pusių apsupus šalį, bus sun- poa karės šmėkla gal praeiti.
<33
kur veikia jau: keletą metų kuni
n *en asigauti.
Žmonės nieko tikro dar nežino.
*
CICERO, ILL.
Chieagos čekai, pritardami harė ,r
tębė-.a dar
gas, tai net gaila pasidaro Ells37-oji Pilnųjų Blaivininkų kuo
A
‘
serbams, Pilsen svetainėje su klausimas Ant visų žinių uždėta
worthiškių. Išėmus keletą susi pa, nedėlioj, liepos 19 d. turėjo
p* 7
draskė Austrijos vėliavą ir šank- aštri cenzūra.
pratusių vyrukų, visi kiti arba savo mėnesinį susirinkimą.
Tarimas's tarp
dami šalin su Austrijos crplinf Austrijos ir Rusijos vienoje išro
nieko neskaito, arba savo mok Buvo svarstyta daug svarbių
išreiškė nepasitenkinimą Austri do lyg ant ramyl ės. Angliją ir
slą semia iš Keleivių, Laisvių ir reikalų, nutarta prisirašyti prie
jos valdžia.
Šakių. Nėra tatai ko stebėties, R. K. Federacijos. Tolesnei nu
Prancūzija yra žinoma, kad ka
kad' patys tampa purvini, kaip tarta rugpiūčio mėnesyje pai*u<>&>
rės nenori ir bando įniršusias
Waahington, D. O.
Austrijos šalis sutaikinti. Bet viskas laiko
ir ‘Šakė’. Su tais ponaičiais susi ti pasilinksminimą tyram: ore
konsulas praneša visiems savo pa ma slapta. Vokietijos ciesorius
kalbėti jokiu būdu 4<*g*lima. Gir (basket pienie; ir parengti dailų
valdiniams, kurie randasi Jung pareikalavo, kad jo kaimynai
tuoklystė žydi Bentleyville, kaip vakarą su programa. Šioji blai
tinėse Valstijose apskelbimą, ku snstabdytų mobilizaciją. Viskas
niekur kitur. Po “pedei” išėjęs vininkų ku?pa gyvuoja jau de
riame reikalaujama, visiems Aus tebėra supainiota taip, kad tik
Europos valdovai, turintieji reikalus dabartinėje karėje: 1. Nikaiojns II, Rusijos caras. 2. pasivaikščioti matai tiek ištuš
trijos pavaldiniams, galintiems trįa didieji Europos valdovai ži- Petras, Serbijos karalius, 3. Vilius, Vokietijos ciesorius. 4. Konstantinas, Graikijos karalius. 5. tintų bačkučių, kiek giedroje vintas mėnuo turi 60 narių ir apie
$45.00 turto.
P.
gmklus grįžti Aust rijon ir ka-> DO tikrą dalykų padėjimą. Žmo- Viktoras Emmanuelius Italijos karalius. 6. Pranciškus Juozapas, Austrijos ciesorius. 7. Jurgis, naktyje ant dangaus žvaigždžių.
riauti nž tėvynę.
, [U>i Įaukla
(Seka aat 7 puzL)
Visai neįatabu, kad miestelio liei'1'i/i
- I','jom UaiHH’H u l’oin. '(ir*. Prnu< u/Į'i'-ziH .•»»? s s
New York. Milijonierius J. P.
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bus dedamas syki menesyje, autoriai ir leidėjai, kurie nor. susilaukt; pamimčjims

DELKO?

Delko tavę jie skriaudžia, vargdieni ramus T
Per šimtmečius tau nugarą taip engia t
Jau iš nagų jie veržia padarus, namus T
Nes užmiršai tėvynę savo brangią!
Jau iš burnos jau traukiamas liežuvis,
Kad užmirštum, jog esi Lietuvis!... D tu dar vis tyli, tyli, tyli,
Nes spinduliai šviesos toli, toli, toli...
i) Kankintojų sustoję ilgos eilės
Bu išgamoms drauge jie pina tau tinklus,
D tu, toks lėtas, toks ramus, toks pilnas meilės,
Kad savo nugarai tik gamini ginklus.
Ju jiems rankas laižai, kaip tikras vergas,
Nes jungą nešti išmokino — vargas.
Jie kalbą svetimą tau bruka, — tau vis tiek.
Na, ne! tau svetima geriau dar tinka!
Bavaip atsiliepi, jie sako tau: tylėk!
> Ir į vežimą savo kinko.
Ju dirbai jiems per amžius, tautai jų pakelti,
ly dar nesupranti, kame čia tavo kaltė t!...

SUDIEV.

(Atminčiai a. a. Kun. Kaupo)
Sudiev tėveli,
Sudiev močiute,
Sudiev broleli,
Sudiev sesute.
Sudiev genteliai,
Sudiev kaimynai,
Sudiev draugeliai,
Sudiev tau miniai.
Sudiev senieji,
Kurie mokinot,
Sudiev jaunieji,
Kurie raminot.

Sudiev Lietuva
Ir Nemunėli,
Sudiev Dauguva
Ir Šešupėle.
Sudiev laukeliai,

Mylinčius sūnus nuo jos išplėšė,
Toli į šiaurę išgrūdo,
Spaudą ir raštą nuo jos atėmė,
Likusieji tamsoj užsnūdo.
Daug buvo tokių, kurie ir vardo
Išsižadėjo Lietuvos,
Prisiragavę lenkiško raugo —
Pastojo išgamos tautos.
Šiandien Lietuva jau naują rūbą
Ant pečių savo uždėjo,
Ilgai miegojus kįla ir auga,
Nauja gadynė atėjo.
Laikraščiai plaukia, kaip vanduo upės
Lygiai pas turčius ir prastus vargšus;
Nyksta dirvonai, dagiai ir usnės
Saulutė išblaškys ūkus.
Tik, broliai, sesers, daugiau drąsumo,
Kėlės tėvynė, Kelkim ir mes
Gana miegoti, reik mums darbštumo
Arkim dirvonus, raukim usnis.
K—ras J—čia.

MANO TROŠKIMAS.

Norėčiau aš dainą jaunuoliams nupinti
Iš rožių, nastartų, lelijų puikių,
Norėčiau galvužes jaunas padabinti
Vainikais linksmybės ir laimių visų.
Norėčiau inkvėpti į jautrias širdeles
Broliškos meilės skaiščiausius jausmus,
Norėčiau sukelti karštose galvelėse
Mintis teisingas ir siekius kiltus:
Žadinčiau juose meilę tėvynės,
Kuri per amžius šaukias vaikų, —
Jie gi išsklydę po svieto platybes,
Dažnai pamiršta jai nešę aukų.
Kviesčiau juos grįžti prie savo kiemelių,
Kur laukia jų tėvai, broliai seselės
Kur tiek malonių, puikių vaizdelių
Ir skamba jautrios lakštutės dainelės.
Augšciausio malonės jiems aš prašyčiau
Atverti jų širdis tėvynės darbams,
Kad gyvenimo pūgos, audros ir vėjai
Nepakirstų jiegų jaunučiams sparnams.
Kar—s.

SENA PASAKA.

Lankų lygumai,

Kalnai, kalneliai,
Girios ir krūmai.
Sudiev paukšteli,
Kursai ten čiulbi,
Anksti rytelį
Giesmelę ulbi.
Ak, kad galėčiau
Pas jus sugrįžti !

Gal dar nemirčiau,
Nereiktų skursti.
O jeigu reiktų
Pas jus ir mirti,

Man linksma būtų
Tenai atgulti.
Tu paukštužėli —
Visad giedotum,
Linksmą dainelę —
Visad kartotum.
Sudiev širdingi
Tautos meilumai
Sudiev jus brangūs
Gamtos gražumai.
Sudiev augštybės,
Erdvės platumai,
žvaigždžių daugybės
Ir jų gražumai.
Sudiev šviesybės
Saulės spinduli,
Nakties tamsybės
Ir tu mėnuli.
Kodėl nenorit
Del manęs šviesti,
Ar-gi jau norit
Pas save kviesti.
Dangaus kometa
Nesiliauk šviesti,
Kas jau pradėta
Daleisk išvesti.
...Sudiev, norėjau

Del visų tarti,
Bet nesuspėjau
Reikėjo mirti.
Dieve, brangiausias,
Tau pasiduodu
Tu, teisingiausias
Visa Tau atduodu.

Sudiev, mes viai
Del tavęs siunčiam,
Ilsėkis, didvyri,
Po didžioms kančioms
J. D. Žitkevičiui.

NIEKUR ANT SVIETO 1

Niekur ant svieto nėra gražesnės
Šalies, kaip mūsų Lietuva.
Nei-gi dainelės už jos garsesnės,
Nei gamtos, kokią tur ana.
Nors nuo priešų daug iškentėjo
Pusšimtį metų prispausta.
Naštą jos nešti nieks nepadėjo
Ajo retežiais apkalta.
Silpną jos kūną priešai nedori,
Varžė retežiais, kankino.
Su kalavijais varžė krutinę,
Tamsų jai karstą gamino.

Tyliuose, lygiuose
Tėvynės laukuose
Lieknoji pušelė
Viena sau rymoja.
Galvelę jos gobia
Balta sniegų drobė; •
Pro ją akųjf^ kekės • > > ■
Kur-ne-kur žaliuoja.
Šakelės nusvirę,
Vėjelį patyrę,
Lengvai suplasnoja
Ir vėlei sau snaudžia.
Sapnuoja kalnuose
Toli vakaruose
Svyruojantį beržą,
Kurs dainą jai audžia.
Linguoja jis, stiebias,
Šakomis ją siekia,
Veltui, bet... tik gailiai
Rasa apsiverkia.
Išsiilgusiai porai
Nebūt, rodos, noro
Be vilties tikėti,
Vienok juodu rengias...
Bet ša! štai atskrieja
Žiaurus šiaurės vėjas...
Suvirpo pušelė,
Nelaimę paiutus.
Vaitoja ir blaškos
Bet ...nėr kas apsaugos,
Nuskynė viršūnę
Jai vėtra pasiutus.
Lyg nuotaka liko
Jiji be vainiko
Stovėti, liūdėti;
Drave dar vadinas.
Jos grožė pranyko,
Viltis tik ar liko?
Ar beržas baltasis
Jai vis dar vaidinas?
ILGAJIMOS.

Pasiilgau aš tėvynės
Brangios Lietuvėlės,
Pasiilgau aš gimtynėa
Ramios pastogėlės.
Pasiilgau aš pievelių
Gėlėms išmargintų,
Plačiųjų lankelių
Javais padabintų.
Pasiilgau aš giružių,
Žaliųjų berželių,
Skaiščiųjų mergužių
Skambančių dainelių,
Pasiilgau aš lakštutės
Dyvinoe giesmelės,
Raibosios gegutės
Graudingos raudelės.
Pasiilgau aš sodnelio
Malonaus ūžimo,
Sesučių darželio
Rūtelių gražumo.
Liūdna man be galo
Tarp svetimų yra,
Širdelę smarkiai gelia
Ašarėlės byra .”7.

Šitame skyriuje, privalo prisiųsti • draugui'’ du savo ražtu

PAUKŠČIŲ KELIU.

egzempl.

KRITIKA.

‘ Svajonė.
Ei ten, ton beribčn žvaigždėton erdvėn
Vis kilkim augštyn ant aušrelės sparnų.
Ei ten, toms liepsnotoms padangių gatvėms
Vis žengkim tolyn karalijon sapnų.
Ei ten, kur krūtinė kvėpuoja laisvai.
Kur akys nekliudomos skraido žaibu,
Kur širdis plezdena meilingoj kalboj,

Eime ton sritin — ten ramu, nuostabu.
Ten žydi pavasario amžina grožė,
Erškėčio diglių nematyti visai,
,Nei ašarų tvano, nei skausmo nežymu,
Tik pergalės giesmę girdi ištisai.
Ten rūmų statykim dorybės gėlių.
Audrų nebijokim — jos liko žemai.
Vainiką nupinkim šviesos spindulių,
Ir ateičiai žvelgkim akysna ramiai.
NUODĖMKLAUSIO GEISMAS

Prislėgs akis šalta žemelė man,
Bet kur, kuomet! tik Diev’s žino tai.
Širdies audras mirties nuvys kapan,
Nurims jautri krūtinė amžinai.
aTda paliks man vienas geismas dar,
Kad du ateitų’ kapą atlankyt, .
“Sveika Marija” pamaldžiai ištart,
Ir mane Dievo tarną atsimint.
Dėkotie viens, kad perspėta laiku
Išliko jo siela gryna, tyra;
O kitas laimintiė tyliu balsu,
Kad gailesčio rasa širdyj’ yra.
Tuomet kape ilsėsiu ramiau.
Žymu mat bus, kodėl aš gyvenau,
Pasaulį metęs, Kristų pasekiau,
Ir dangun rodžiau kelią nevienam.
Vertė K. J,
BERNAJORKO

CICILIKAI

na ueveia Diaivminaas, Del megsiu paseueu
Viename iš redakcijos straipsįuklėje, kur išgirsti tai, ko niekad neišgirstum niŲ> naujMaį “j l.” redaktorius
aiv/ninkų tarpe. Taigi nelabai spyriausi už ban(jo ginti pirmesnių jos re.nkovės tempiamas.
daktorių obalsį — žmoniškumą.“
— Sveikas, Maik! štai atvedėme tau naują Reikia patėmyti, kad visai nenuįstumierių! bus trinksas! — sušuko nauji mano sisekusiai. Kada “Draugijos”
raugai vos peržengę saliūno slenkstį.
redaktorius teikėsi pastebėti, kad
cMiūnininkas Mikas Lasas riebaus, bet tru- ««j L/> žmoniškumas nėra vi
ltį gelsvo ir apdribusiais žandais veido stovėjo
aiškug) kad žmogaus kultūri.
inkoves pasikaisojęs už baro ir šypsojosi, it mė- nimuisi daugiausia jis tėra
ulis pilnatyje.
tik skambiu pasakymu ir tiek, —
— Labai man malonu, labai malonu! jeigu ką.gi Daujasai «j. L?» redak.
aujas mūsų draugas nespėjo dar prasigyventi, torius į tai atsako? šiao gykiQ
ii mielu noru pabarguosiu.
jis paseka pasenusią laisvamanių
— Kad žinotumėte, aš blaivininkas, atsiliepiau. dainelę Gieda apie dogmas, k*4
~ Na,- na,-ar tik ne klebonas suspėjo įrašyti,
nesupranta> traukia apie
įve į blaivybę? paklausė vienas.
kviziciją, įmaišo prietarų žiup— Ne, neįstabu būtų, juk jis kasnedėl iš sa- gni> prideda k^okį1J «<macnil.
ykios keikia gėrimus ir saliūnus, patėmijo kitas. mų„ ir tuQ vigu
paug.
— Klebonėlis turbūt nenumano, kad nebūk
savotiškąjį žraoD|škumą>
u man saliūnų, tai nebūtų nė bažnyčios, pomo- ne> nužeminti tikėjimQ. Nors
inančiai tarė šeimininkas.
dalykų supainiojimui ««j L.„
— Kaip tai? susukau.
redaktorius prie žodžio “tikėjį— Ugi labai prastai. Kai dar nebuvo pas mus mas„ prikergia budvardi «<ak.
mznyeios, tai mes saliūninmkai pirmutiniai rū- la8-; vis vien pajsiveiysiu
apiez
iinomes jos pastatymu. C,a šitoje vietoje susi- tikėjimą ir menamąji žmonišW
unkdavo žmones pasitarti, čia gausiausiai pas,- r
pakalbėti kiek pla5iau:
nldavo aukos.
— Bažnyčios reikalas ypač sparčiai pažengė . visuPjrma>
reda to-,
lirmyn, kai judu su Skytimaičiu susiginčijote, ties ru?S’
rnn’> nesuras zmonl *
latro saliūnu turi stovėti bažnyčia, pajuokiančiai 8nl° a y o, aip ti ėjimas.
ijatėmijo vienas žemas, liesas geltonais taškais kėji,nu’ Aagštesnėa Esybės priint veido svečias
pažinimo ir supratimu žmogus
— Pons advokate, neužgaujiok manės! atsikir- yra išskiria,na8 ia ^vuli^ į **
to saliūnininkas, neseniai daviau šimtinę bažny- meanių sutvėrimų tarpo.
Šios langams, o jei mane išrinktų parapijos pre- ta™ su tikėjimn yra ang*tM
ridentu, tai penkias šimtines paguldyčiau. Kokia suri^ta kas 8era> kas dora, as
gi čia man nauda?.
žmo^ Padaro kiltesniu’ angštes— Su šimtinėmis tiek to, bet kas teisybė, tai n’u>
k'ogo’ nedoy°» žemo
ne melas, ėmė kalbėti žmogutis pavadintas advo- atras
redaktorius tikmkatu, — dabartinė parapijos tvarka nepakenčiama. ^iųjį? maldose, apeigose, kaip esKlebonas suima visus pii|igus ir šeimininkauja, mėJe> *a’P jr žodžiuose? . Ką ne
kaip tinkamas. Ant dabartinių komitėtninkų nėra g.ero’ žmoniškumui priešingo raako atsidėti, — tai kunigo bernai. Kaip jie jam tikintiems prisakymuose, krikšpriestaraus, kad kasnedėl išeina iš klebonijos įkai- Uloniškame moksle? Tas visas
tę su cigarais dantyse? Aš čia nesakau, saugok,
žmogl? Pake,t’> PadaryDieve, kad klebonas suktų, bet Amerika, vyručiai,
žmogumi koks jis privalo
tai ne Lietuva. Čia kiekvienas lygus: kunigas, būti, ® ne k°ks
*'enc*’en$ yra.
ne kunigas. Kodelgi mūsų klebonas negalėtų klautečiaus J. L. redaktorius
syti parėpi jonų, kaip kad, sakysime, protestonų šneka apie tamsumą, prietarus,
kunigai? Vyrai, mes turime numesti dabartinį inkviziciją ir kitus dalykus vien
kuniginę komitetę, o išrinkti savo žmones.
^u0 tikslu, kad įskiepijus prie— Lengva pasakyti išsirinkime, bet kaip tu taringą tikėjimo baimę. Jei kas
priversi kleboną klausyti naujo komiteto? Pa- De&ero buvo daryta tikėjimo vartėmijo kažikas.
dan, tai čia nekaltas Kristaus mo— Šito nesibijokite. Amerikos įstatymai sto- kalas, bet žmogus, tas žmogus,
ja parapijonų daugumos pusėje. Tik rinkite.ko- kurį “J. L.” redaktorius nori
mRetą.
paleisti ant savo valios. Kam ir
— Ką-gi rinksime?
kokiuo tikslu J. L. redrttte*
— Ugi štai misterį Maik, Joną Verpetą ir ri'is platina tą apie tikėjimą prie-

Skruzdė,
(Toliau

-

PASTABOS.
MĘS — IK LIETUVIŲ ŠVIBIMO FONDAS.

Gerbiamųjų svečių kuii. Gus
taičio ir p. J. Gabrio atsilanky
mas davė progų Amerikos lietu
viams parodyti aiškiau savo nuo
mones, krypsnius: kaip jie žiū
ri į Lietuvos ateitį į jos kultū
ros reikalus. Cieilikai, bekoliodami svečius, paskubėjo parodyti
savo juodą, nešvarią, išsigimusią
sielą ir vienkart jie galėjo pa
sidžiaugti, konstatuodami faktą,
kad jų intekmė išaugo ir sustip
rėjo. Didžiausios tautininkų or
ganizacijos S. L. A. organas “Tė
vynė”, cioilikų užpulta, pasisku
bino paskelbti, kad ji nieko bend
ro neturinti su svečių kelione ir
net pavarė agitaciją prieš Kai
riūkščių sumanymą, primindama
vieton jo vietinius Amerikos rei
kalus. Indomus buvo momen
tas, kaip pasielgs kiti tautinin
kų laikraščiai. Anot ‘ ‘ Lietuvos
šiuo žygiui tautininkai nutarę,
laikyties indiferentiškai, vadina
si nei už, nei prieš sumanymą.
Tečiau peržiūrėję šios savaitės
laikraščius, mes įsitikiname, kad
šiame atsitikime tautininkai ne
išlaikė tarp savęs vienybės.
“Vien. Liet.”, “Ateitis” gal ge
riausiai išlaiko nesikišimo tak
tiką, nes tyli, savo žodžio nepa
sako. Indomu, kad ir “Katali
kas” (pramintas tautininku taut^kaHlerikaljšku) jų taktiką
palaiko.
Tečiau kituodu intekmingu
tautininkų laikraščiu “Lietuva”
ir “Tėvynė” negali nutylėti apie
svarbų šių dienų klausimą (ir
nenuostabu) ir nemaža rašo apie
svečius ir jų kelionės tikslą. Kal
bant gi apie tai norom nenorom
reikia
pasakyti
šiek
tiek
ir ss(Vo tikrosios nuomonės. Taip
ir atsitiks. “Tėvynė” pasijuto
priversta eiti aiškiai prieš Kai
riūkščių sumanymą, pripažinda
ma jį ne tautos reikalui, bet “kle
rikalų” politikos rėmimu. “Lie
tuva” visai kitoniškai pažvelgė
į šį reikalą. Ji principe pripa
žįsta, kad “Saulė”, “Žiburys”
ir “Rytas” yra naudingos drau
gijoj nes, pasak “Lietuvos” —
Jeigu tmime
šiandien kokius
svarbius reikalus, tai iš ją svar
biausiu, be abejonės, yra pirmiau
siai tas, kad kiekvienas lietuvis
mokėtu bent skaityti ir rašyti, —
e antra vėl, ka-i mūsą ištautėję
broliai, ypač" Vilniaus gubernijoje,
pažintą,' kuomi jie buvo ir kuomi
jie yra.
Mums nesvarbu, kas tuos darbus
atlieka — kunigai laisvamaniai,
socijalistai, ar kas kitas — geras
darbas lieka geru darbu ir jam
priešinties vien todėl, kad jį at
lieka “jie”, o ne “mes”, būtą
paikios saumylystės ir pavydėjimo
' darbas.

“Lietuva” ir Kairiūkščių su
manytąjį fondą 100 r.=100,000 r.
pripažįsta naudingu, tik prikiša
sumanymui tai, kad be reikalo
buvusi išskirta iš sumanymo L.
Mokslo Draugija: tuo buvęs pa
rodytas klerikališkas sumanymo
pamušalas, perdidelis nukrypi
mai į aiškią “kariaujančiojo”
klerikalizmo pusę.
Tuo pasiremdama “Lietuva”

yra gerbiamas. Ar, sakysime, tos naujai pažadėtos 38 šimtinės. užkrauti mums kokių mokesnių.
Kauno dr. Šliupas, Vilniaus dak Visa tai regint linksma darosi Važiuoja nereikalaudami maitin
tarai Basanavičius, Bagdonas, ir žmogus drąsiai imi į ateitį žiū. ti Lietuvą, bet prašydami aukų
svarbiausiam šių dienų tėvynės
“Vairo” redaktorius A. Smeto rėti.
reikalui. Kas nori aukoja, kas ne
na, dirbantieji minėtųjų drau
nori ne; ir aukoja tiek, kiek ji
MUS
—
IR
MŪSŲ
SVEČIAI
gijų valdybose — neparodo aiš
sai
nori, niekas nepaskiria kiek
“Lietuvos’ redakcija savo pas
kiai, kad toms draugijoms rūpi
visų-pirma platus švietimo dir taboje “apie mūsų svečius” (N. aukoti ir nieką* neišmetinėja už
bąs. Nuopelnus panelė* M. Peč- 31) daro du. skaudžiu užmetimu neaukojimą, ar už mažas aukas.
kauskaitės, auklėjančios “Žibu Europos lietuviams: 1) kad jie Antai Shenandoriečiai sumetė vos
rio” gimnazijoje visą kartą lie siunčią savo atstovus aukų rinktų 3 dolerius su centais, ačiū jiems ir
už tai. (Tik gerb. klebonas pa
tuvaičių inteligenčių (krikščio tuomet, kada
vadavo parapijonis, aukaudamas
niškoje dvasioje) pripažįsta visi
amerikiečiai jau begalo pailsę nuo
rublių). Tikri esame,
tą nesiliaujančią auką, kuriomis 1000
lietuviai. Ir nevienas tų, kurie
jiems neišmetinėjo,
Lietuva ne tik, kad alsina ameri kad svečiai
vadina savę pirmeiviu, savo duk
kiečius, bet alsina juos be palio delko jie taip mažai sumetė. Tai
terį bevelija induoti auklėti ne
vos, neduodama jiems nei progos gi čia ir kalbos negali būti apie
kitur, o tik “Žiburio” gimnazi
atsikvėpti,
kokį norą priverstiną tėvynė* rei
jom
kalavimą,
ir tas “Lietuvos” iš2)
kad
europiečiai
skaitosi
ne
Nesant kitų švietimo draugijų,
sižodimas
išrodo lyg nuduotas,
su
amerikiečiais,
o
tik
su
jų
do
kurios, sakysime, nesilaikytų ti
netikras.
nepasiklausę
kybinių pamatų, anos trįs draugi leriais : važiuoją
amerikiečių,
ar
patogus
būtų lai Šiame atvėjūje Lietuva turėjo
jos šiandien atstovauja ir varo
netik teisę, bet ir priedermę pa
kas
važiuoti
(net
ir
nepranešą
viso* Lietuvos švietimo darbą.
siųsti
atstovu* į savo kolioniją.
išanksto,
kaip
tai
padarę
ir
daAr buvo reikalas dėti į tą skai
čių L. Mokslo Draugiją? Ne! bartinįeji svečiai). Dabartinis sto Vykinamas didžiausios svarbos
Tos draugijos tikslu nėra liaudies vis amerikiečių esąs sunkus, bet tautos darbas. Kairiūkščių suma
švietimas, o tik lietuvių mokslo tai nerūpį europiečiams, kurie to nyto fondo laikas baigiasi jau po
kėlimas: tai draugija mokslo vy nežiūrėdami vykstą čia su milži- keleto mėnesių. Išvienos pusės
prieš akis vaizdelis Lietuvos pa
rų ir šiaip jau inteligentų. Pla niškiausiais projektais.
keltu ūpu, gausiai sušelptos svar
“
Lietuva
”
visa
tai
apsvarsčiu

čioms minioms ji neprieinama.
biausiame jos reikale, ingijusios
Prie Kairiūkščio
sumanytojo si, štai kaip rauda:
daug naujų jėgų, pasitikėjimo
tikslo ji nelabai tepritiktų. PaAmerikiečiu myli savo tėvynę ir
delei jos gerovės nepasigailėtą ir savimi, pagarbos iš pusės kitataugaliaus priskyrus ją, būtinai bū
savo kraujo, bet męs manome, kad l, čių, — iš antros gi pusės — nu
tų reikėję priskirti ir L. Dailės
yra jau laikas pasakyti, jog ame siminimas, apatija, daug sugriau
draugiją, vien lietuvių daile be
rikiečiai nenori toliaus indiferen tų vilčių, pasityčiojimas svetim
sirūpinančia. Būtų atsiradę ir
tiškai žiūrėti į brolią europiečią
taučių. Argi nuostabu, kad rink
daugiau naudingų įstaigų ir
beceremoniškumą, kuris prieina net
prie to, kad męs, sulyg ją nuomo tieji tautos vaikai, pajutę sąžinės
draugijų prie sumanytojo fondo.
nės, privalome svečius priimdinėti priedermę eina klabinti į tautie
Sakysime lietuvių “Blaivybės”
ne tik giedroje bet ir audros laiku; čių širdis?
draugija arčiausiai priėjusi į
kad mes, amerikiečiai, patįs be
Argi jau pas mus taip bloga?
liaudį, varantį plačiai žmonių j darbėmis ir kriziais, kaip tuo dru
Ne! po senovei žmonės gyvena,
blaivinimo ir švietimo darbą;
giu, sirgdami,
maitintume daug
i
sveikesnį, šiuom laiku už mus kfl- ' puošiasi, moka ištikimai savo mo
mūsų šv. Kazimiero vienuolija, iš
ną. Męs žinome, kad motina Lie kesnius į salifluus. Bedarbių ne
laikanti, panašiai “Saulei” mo
tuva to nuo mm reikalauti negali taip jau labai daug. O kadangi
kytojų seminariją, L. K. Fede
ir nereikalauja ir kad mūsą vyres laikai ištikrųjų prastesni, negu
racija, sumaniusi kurti lietuviš
nieji broliai — broliai europiečiai
kitais metais, tai ir aukų tėvy
kąją kolegiją ir tt.
— panašiu būdu elgdamiesi daro
nės reikalams bus mažiau. Lai au
mums skriaudą.
Ir kasgi galutinai būtų išėję?
Męs manome, kad męs turime koja tie, kurie lengvai gali auko
Visi lietuviai, visiems savo kul
pilną tiesą už tai nusiskąsti ir ti ir tik tiek, kiek jie be. jokio
tūros reikalams būtų panorėję
tiems broliams pasakyti: “Jąs ne sunkumo gali paaukoti ir tai jau
surinkti pert porą metų 100,000
geri esate broliai, jeigu žiūrite į
daug susirinks. Taukų nepa
mns ne kaipo į brolius, bet kaipo
rub. Gražus sumanymas bereika
prašius
jos pasiliks kišeniųj e ir
į kokius, nelyginant, vergus, — jei
lingai būtų buvęs praskiestas
gal
bus
apversto* net ir nelabai
gu jąs neatsižvelgiat į mūsą gerbū
mūsų reikalų juroje. Juk ir be
O esti
vį, o vien tik į tai, kiek. męs gali reikalingiems dalykams.
to sumanymo lietuviai kasmet
me jums duoti...”
momentai tautos gyvenime, kada
daugiau surenka savo kultūros
reikia šiek tiek nutraukti net ir
Vienų ir pirmiausių kultūringo
reikalams, negu 100,000. Štai
nuo savęs, nuo savo malonumų
pernai metais Mokslo ir Dailės elgimosi sąlygų yra būti manda ir sušelpti tėvynės .reikalą. Toks
draugijų namams surinkta apie giu su savo svečiu. Męs kartai* momentas be abejonės yra da50,000 r.; “Blaivybė” lietuvių prišnekame nemalonių dalykų to bsr.
blaivinimui surinko apie 40,000 kiam svečiui, kurs atėjęs į mūsų
Bet o kiekvienas ,t.atsilankys. 33
r., o ineigos mūsų, švietimo drau namu* pats nemandagiai elgiasi. ; tokių svečių iš Išsiuvo* n* vien
gijų? » mūsų Amerikos mokyk Tečiau- J‘Lietuva’* prišnekėjo iš mflsų šį-tąpaamą,bei ir mums
los? Taigi su savo praskiestu nemandagumų dar beviešintiems nemaža duoda. Jie mums pro ne
sumanymu mes nei kitienis, nei svečiams, kuriems negalima už- ša žinių iš mūsų tėvynėj jie gai
sau nieko nauja nebūtume paro metinėti nei kokio nors nepado vina ir stiprina mūsų dvasią. O
dę. Dabar-gi, įvykus šiam su rumo, nei nemandagumo. Męs ge kadangi jų tas važinėjimas yra
manymui, mes ir patys imsime rai žinome, kad gg. svečiai kai- beabejonės pasišventimo darbas,
savę labiau gerbti, kad štai vien kuriems savo geresniesiems pa nes jie aukoja savo ir laiką, ir
lietuvių švietimo draugijoms su žįstamiems pranešė išanksto apie sveikatą, — tai ir jų pavyzdys
gebėjome trumpu laiku sumesti savo atvažiavimą ir kiek žino yra mums naudingas, nes skatina
net 100,000 r. ir be abejonės ir me, iš jų protesto nesusilaukė. ir mus prie darbų tėvynės naudai
svetimtaučių didesnės pagarbos' Klausti nuomonės visų redakci Ypač naudingas yrą toksai svečių
užsitarnausime. Ir, rodos, su- Į jų ir įstaigų atstovaujančių žmo atsilankymas, jeigu jų tarpe pa
manymas, ačiū Dievui, įvyks. | nių opiniją nėra tai taip lengvai sitaiko gerų kalbėtojų. DabartiJau šeštoji šimtinė pasižadėjimų įvykdoma kaip lengva patarti: nieji mūsų svečiai abudu geri
baigiama rinkti. O juk tik tūk redakcijų, didelių organizacijų kalbėtojai.
Sakysime kun. M.
stančio pasižadėjimų (po 100 r.) yra daugybė, tokių gi organizaci Gustaičio kalba, pasakyta “Vy
tereikia. Amerjkiečiai lietu,viai- jų, kurios atstovautų rinktinę vi čiams” Brocktone per “Vyčių”
katalikai sumanymą ir svečių žy sų Amerikos lietuvių (bent pripa vakarą yra beabejonės viena iš
gį gyvai remia. Nejuokais kru žįstančių tautybės reikalą) opini svarbiausių kalbų, kurias kuomet
ta ir Lietuvoje. Viename tik 146- ją — kol kas dar nėra. Paga- nors lietuviai yra sakę. Jos svar
arae “Vilties” numeryje paskelb liaus negi važiuoja tie svečiai ba ir intekmė Amerikiečių gyve-

stengiasi pateisinti tautininkų ne- ŽVAIGŽDUTĖ, ARBA PAAIŠKĖJUS GINČAS. Tamukas.. Na, gana apie tai kalbėti, kaip pasimoVaizdelis artistams scenos mylėtojams,
kysiva daugiau, tai apie tai ir daugiau suprarėmimą svečių žygio, jų tylėjimą

t,_. Pavestas lietuvių mokyklų vaikučiams.

■

nime bus begalinė*).Arba vėl p.
Gabrio iškilmingi išvedžiojimai
apie mūsų tautos nuoskaudus pra
eityje, jos reikalus dabartyje ir
uždavinius ateityje — kiekvieną
ensusipratėlį daro susipratusiu
tautiečiu, kalusytoją jie tiesiai žavėte lavėja.
Taigi ne papeikimais ir prie
kaištais tokius svečius turime
lydėti, bet su meilė ir dėkingumu.
Ar męs ištikrųjų jau labai pail
sę nuo aukų? Ar pails net dar
bininkas, jeigu jis net ir kasmet
tolimiesiems iš tėvynės svečiams
po pusdolerį numes, neapleisdama* žinoma vietinių savo reikalų?
Indomu, kodėl męs nepaklau
siame : ar nepailsta Amerikos lie
tuviai broliai darbininkai, kas
met suaukodami alkolio pramo
nei dešimtimis milijonų dolerių?
Ar nepailsta ir mūsų inteligentiš
ki skilviai nuo kasdien užduoda
mų jiems alkolio, nikotino nuo
dų? O juk ir tie nuodai kaštuoja.
Ar nepailsta dora, sveikata ir
kišenius daugelio mūsų patvirku
sių jaunikaičių, besitrankančių po
paleistuvystės namus? O juk ir
tai kaštuoja. Štai kur męs ištikrų
jų ilstame. Ir štai kur mums rei
kėtų griaudžias ašaras lieti.
Tautos gi darbininkai, rašyto
jai, veikėjai, lankantieji mus tė
vynės reikalais visuomet Lu3 mū
sų maloniai priimami ir ramiami.
Be abejonės tokia tvarka, ko
kia dabar yra su dažnu važinėji
mu ir auką rinkiniu nėra pavyz
dinga, ideale. Nemalonu nei ran
ką atkišus prašynėti, negi kartais
ir duoti auką. S-usipė&tusieji
visu menės nariai galės užsidėt '
sau nu- laimius nedir.elius mokes
nius tautiškiems reikalams. Kuo
met mūsų Tautos Fondas turės
bent kelias dešimtis tūkstančių
narių, mokančių savo* metinį mo
kesnį, tuomet klausimas bus jau
išrištas. Svečiai tuomet iš Lietu
vos bevažinės vien su paskaito
mis, be rinkimo aukų. Svarbieji
gi Lietuvos reikalai bus šelpiami
tiesiai iš Tautos Iždo. Tečiau kol
tai įvyks — dabar kito išėjimo
nėra, kaip tik dažnas klabinimas
į lietuvių širdis ir aukų rinkimas.

sios Esybės pažinimą, dėl taria kaipo laisvo žodžio šalininknų
mosios laisvės iškrikę po partijų patariu, taip nesikarščiuoti ir
partijėles, kurios dažnai užsiaugi kūdikiškai nesanprotanti, o
na geltonai raudonus ragus, jog draug nesipiktinti iš gerų dar
ir patiems laisvosios pasaulėžval bų katalikų draugyščių.
F
gos salininkams nuo jų karšta Dvasviekis lai sau ant visados
darosi, ir nekartą šaukiama: įsideda į širdį, ir žino, kad ki>
“draugai, bene jau perdaug—tai nigai, kaipo veikėįjai Kristaus
liuligauų darbai” — Prieg to bažnyčioj laikės ir laikysies sa
laisviečiai kiek įmanydami rūpi vo pastovumo principų, jie žinių
nas padidinti savo glitas. Tara kad vienybėj — galybė ir nesvitikslui pasirodė aibės knygų ruos visomis pusėmis panašiai
prieštikybinis turinio: Šliupų, laisvosios minties šalininkams.
Dembskių, Šventmikų et Co. vei Nereikia taip-pat pavydėti, jei
kalai šimtais paplito lietuvių ka koki draugija, kunigui paprašiaa
talikų tarpe; prieg tD būriai kal intaiso į bažnyčią ar tai kryžią,
bėtojų gyvu žodžiui ir po šiai ar varpus •— Bažnyčiai to visa
dienai dar tebenešioja laisvosios juk reikia, kas vis ateina aukos
minties žiedus platindami prieš pavydale iš draugysčių bei pavie
Dievą, prieš tikėjimą šmeižtus. nių asmenų. Aš bučiau per vi
Pasekmė to visa buvo, kad kuni są pilvą kvailas, jei pasipiktin
gai bei katalikai ingijo vardą čiau iš S. L. A., kuris paaukav*
tamsunų, atžagareivių, juoda $250.00 imigrantams šelpti, ku
šimčių,—ir taip jau priprasta mus ris taip-pat šelpia, regis, moks
pirmeiviu, — štai kad net p. leivius, tveria nešlaičių fondo*.
Liberty (Liet. N. 30) sako: “ku Taigi manau, juk ir p. Dvasvtonigai ir tamsus žmonės, — na, kis daugiau iš gerų darbų nebaima juos dievaj! Juk mes jau į sipiktįs, kad tokiu pat nepaliko*.
juos papratę atžagareiviais, juo P. Tiesos Mylėtojas toj pačio*
dašimčiais vadinti”.
“Vien. Liet.” N. 28 pasipiktino
Reikia dar stebėties, kad ne iš Wilkes-Barre lietuvių kataliku
tik geltonoji socijalistų spauda kam jie rengia pasilinksminimą^
plėtoja Šliupo užmegstą geltoną Chicagos vienuolyno naudai, kur
ją literatūrą, bet ir taip vadinami užlaikoma gauja “aptingusių ir.
bepartiviai laikraščiai ala “Vie meile nusiminusių panelių”. Bro
nybė Lietuvninkų” palaiko tą liai, šaukia tas pats ponas, ar
tradiciją. Priminsiu p. Žuraulį jau mes taip žemai nupuolėme
(N. 39 “‘Vien. Liet.” 1913), ku-j kad net pradedame remti vienaaris
mūsų
jaunuomenę,
iš- į lynus, kurių istorija pilna įvai
kėlė į padanges, o kunigus iš rios rųšies tamsių darbų? Griebvadino “negramotna šviesuome kimės už tikro darbo. Meskime
ne”. Arba vėl toj pačioj “V. prietarus į šalį. NapataikaukiLiet.” p. Rinatas Katalikų Baž-j me dvasiškiems tėveliams ar ne
nyeią vadina atgyvenusia Bavo J tikriems darbininkij švietėjams’amžių instituciją*).
Taigi, kaip saulėtoj dienoj aiš
Žodžiu, kur tik nepažvelgsi į ku, kad tie pirmeiviai tikram
pirmeivių raštus ir bus užkliudy kryžiaus neprieteliais taps, pa
ta Dievas, tikėjimas, kunigas, — vydo pilnos jų širdįs, gatavos
tai patėmisime, kad be užgau sprogti, kai mato, jei dar esam*
nančio paniekos žodžio neapsiei žmonių, kurie remia Kristau
nama, visados pasipiktinama — bažnyčią ir nesigaili jos palaiky
toks jau mat anot “Lietuvos” mui skatiko. Aišku, juk vis*
paprotys pas mus: kunigus va kompanija yra susitvėrusi, kaA
šmeižtais išgriovus Kristaus baž
dinti juodašimčiais.
Ir p. Dvasviekis nuo to nelemto nyčią. Tuos raštu* sulyg jų ta
papročio nepasiliko liuesas. . Kai rinio ir pilnus neapykanta* mo
“Drauge” No. 27 pakelta klau dų p. Dvasviekiu turiva. pava
simas, kad visuomenės gyvenime dinti šmeižto raštai*, o jų auto
privalo dalyvauti taip-pat dva rius šmeižikais, kurie net įsi
NEDORI “PIRMEIVIŲ”
siškiai — ir tie ir svietiškiai ne skverbė ir seniai jau viešpatauja
INPROČIAt
privalo vieni kitų drovėties, tai “Vienybėj Liet.” nekalbant jam
Rimta polemika paprastai v^ p. Dvasviekis išėjo priešais su apie kįitus žemesnės doros laikraš
da prie tiesos pažinimo. Prie savo straipsniu: “Iš jų vaisių...” čius. Visai nedoras inpratimaa.
K. Lasdaila.
tos išeigos maloniai kviečiau p. ir lietuvių visuomenei dar sykį
Dvasviekj, kuris (“V. L.” No. paskelbė^ juk:
29) parašė straipsnį: “Iš jų dar
Kunigai tai ‘‘apgailėtini dva
PROGRESAS.
bų vaisių pažinkite juos”.
sios ‘‘dvasiški” vadovai, viskuŽmonių tarpe pagyvenus bei
Feljetonas.
pą vergai”.
“Taigi, klausia p.
Lietuvius
giria už jų svetingu
įsiskaičius literatūroj, aiškiai gy
Dvasviekis, kas dėsis ten, kur toks
vergas
įsiskverbs
nors
kokios
drau

mą. Sako lietuviai svečius my
venime patirsime dvi srovi: vie
gijos valdybon?
Kas nepatėmijo, li ir stengiasi juo* atsakančiai
na bus tikybinė, kita laisva, nesi
kad beveik visos draugijos, kurio
priimti ir pavaišinti.
laikančia tvirtos pasaulėžvalgos.
se dalyvauja kun'gai, virsta į drau
Tiedvi srovi, savaimi aišku, te
Taip,, tas tiesa, bet tą tiesą
gijas kryžiams
statyti, varpams
ka savais keliais stengdamos vie
galima labiau pritaikinti prie
pirkti...
na kitą užlieti.
atskiros dalies lietuvių. Va Lie
Gyvenimo prietikiai bei lite * Baisus kriminalas, baisi dė tuvoje, tas paprotys yra visur
ratūra aiškų-aiškiausiai liudija, mė, kurios, regis, sunkiai kuni gerbiamas. Nueik pas sodietį pa
kaip laisvosios srovės pasekėjai, gams benusikratyti, taip gal ma- sikieminėt!, už stalo pasodina ir
išmetę iš savo širdies Augščiaudar garbingiausioje vietoje. Pri
•) “Draugo” No. 10, 1914 jam krauna ant stalo visokių gardu
•) Bus spauzdinama ‘Dr.’. Ne buvo duotas atsakymas,
mynų, tiktai spėk valgyti. Užtrukus išeis atskiroje knygutėje. no p. Dvasviekis — Bet aš jam, sukk pas dvarininką, — katlietą.
šrinę žvaigždę. Argi nežinai, kad aušri
žvaigždutė esanti gražesnė ir prakilnesnė
nė žvaigždutė, išreiškia asmenį Dangaus Ka
rytinę-aušrinę. O «š sakau, kad ne.
ralienės, Šv. Panelės Marijos, sako: “Sveika Juozukas. Na, ir ant ko užbaigėte?
Aušros Žvaigždė sviesi!”
Tamukas. Pradėjova ginčytis, ir neužbaigėva, ;
Tamukas. Nevien tik prie Aušrinės, bet ir prie
gal tikrai taip yra, kad nei vienas apie
vakarinės taip-pat išreiškia asmenį Šv. Panelės
gerai nežinova.
Marijos ir sako: “Sveika žvaigždė marių, Pa Juozukas. Tikrai yra, kad nežinota,! r bereiks!
nelė Marija”.
gai ginčus tarp savęs susikėlėta, už vi

siva, ir galėsiva pilniau pagalvoti. Bet dabar,
pasakyk man, kuri tau žvaiždutė yra gra
Parašė
J. V. KOVAS,
žiausia, iš tų visų, kurias tik matai dangaus
■' Žinoma, toks naudingumo pri
VEIKIANTIEJI ASMENIS:
erdvėje ?
pažinimas (teorijoje) ir sumany
Petrukas, 7 metų ūkininko vaikiukas.
Petruku. Aš manau “Rytmetinė Aušrinė” yra
mo išpeikimas (praktikoje) Kai
Tamukas, 8 metų kaimo vaikiukas.
gražiausia, nes ji šviesiai šviečia, ypatingai,
riūkščio sumanytojo fondo nesu
Juozukas, 14 metų kaimo vaikinas lanką* aukš
tarsi
ji pranašauja, kaip tik pasirodo, kad Petrukas. Dabar mudu ginčijavos, o gal bus, kad
šildys. Vis dėlto šis “Lietuvos”
mudu abudu mažai dar apie tas žvaigždutes tetesnę mokyklą.
veikiai bus diena.
balsas yra džiuginantis: jisai
suprantava.
SCENA: Kiemas, arba laukas. Vakaras. Vakacijų
Tamukas. .Tiesa, graži Rytmetinė, bet sulyginus
duoda viltį, kad su mūsų kai-kuTamukas. Sakyk sau kaip nori, bet aš sakau, kad
laikas.
su Vakarine, tai toli gražumu pasilieka.
riais tautininkais galėsime šen-ten
vakarinė gražesnė ir prakilnesnė.
Petruką*. Kaip gražu stebėties ir gėrėties' Dievo Petrukas. Ar tau taip atrodo ?...
susitarti ir rasti bendro kultū
Petrukas.
0 aš sakau, kad ne vakarinė, bet ryt
surėdimu; Saulutė šviečia dieną, mėnulis, Tamukas. Be abejonės. Žiūrėk, saulutei vos nusi
ros darbo. Męs tik norėtume nu
metinė
aušrinė gražesnė ir prakilnesnė.
žvaigždelės naktį, ir jų yra nesuskaitoma dau
leidus, ant žemės lieka lyg liūdnas reginys:
rodyti, kad tas “Lietuvos” prie
gybė.
nei vieno dangiško žiburėlio nematyti, ir tuoj, Tamukas. Aš sakau vakarinė.
kaištas, kam, girdi, neįndėję L.
štai, saulėleidžiams beblykstant, “Vakarinė Petrukas. 0 aš sakau rytmetinė.
Mokslo draugijos — neturi po Tamukas. Mokytojas aiškino mokykloje, kad
žvaigždių taip daug yra, kad niekas dar negali
žvaigždutė” plykst ir užžiba; pirmutinė nak Tamukas- Vakarinė.
savimi rimto pamato. Suma
Petrukas. Rytmetinė.
įstengti
suskaityti;
ir
tik
viens
Dievas
težino
ties
suramytoja.
nytojų tikslas buvo parūpinti iš
Tamukas.
Tu tikrai nežinai.
kiek jų yra, nebeto, jos visos didelės, kaip Petruku. Gražu paklausyti. Kaip pasakoji, tai
tekliaus toms organizacijoms, ku
mūsų saulė ar žemė, tik ką nuo mus labai toli
jaut ir rodos, kad vakarinė gražesnė ir nau Petrukas. Ir tu nežinai.
rios atidaro plačiausioms minioms
Tamukas. (Pašiepdamas) Birrrr ir nežinai.
tai
išrodo
mažos.
dingesnė, o aš sakau, kad ne !...
▼artus į šviesą: mokina skaity
Petrukas. (Užpykęs) Pišėšš ir tu nežinai.
ti, rašyti, steigia knygynėlius, ^Petrukas. Kaip smagu yra į jas žiūrėti, kada gied Tamukas. Gerai, užginčyk, bet nurodyk kuo ge Timukas. Kas tau į galvą, kad aš nežinau.
ra naktis, tarai jos viso* į tavę žiūri, visos
riau atsižymėjus arba gražesnė rytmetinė
taiso vakaru a — žodžiu sakant
Petrukas. Ir tau ne galvoj, kad aš nežinau.
mirgai;
visos
skelbia
Dievo
neapimamą
galybę.
žvaigždė.
,
▼aro žmonių švietimo darbą. To
Tamukas
. Na, ir abudu nežinova...
kių draugijų šiandieną lietu Tamukas. Tiesa, viena spindi gražiai, kita dar gra Petrukas. Taip yra Tamuk, už aušrinę žvaigždę
žiau, trečioji tarsi sukasi apie save, mirga, ki
nėra gražesnės, nei prakilnesnės ant viso dan Petrukas. Tai ir tylėk.
viai turi tris: “Saulę”, “Žiburį”
ta
nusidriekia
per
dangaus
skliautą
palikda

giško skliausto žvaigždės... Kad iš po nak Petrukas. Aš netylėsiu. Antai ateina Šimų Juo
ir “Rytą”. Ar jos yra klerikazukas, aš ir paklausiu tuojau, jis visgi geriau
ma
šviesią
spindsnčią
vėžę.
ties liūdno laiko, Aušrinė apreiškia, kad bus
liškos draugijos? Anaiptol. Jos
žino
kaip mudu, ir pasakys ką jis mano apie
veikiai diena, ir tuoj aušra, pradeda aušti,
▼aro švietimo darbą ne klerika- Petrukas. O mėnulis, tikrai atrodo jų valdovas,
tuodvi
žvaigžduti. (Ineina Šimų Juozukas,
skriedamas per dangaus erdvę, tarsi visoms
švieayn, ir diena brėkšti, o po tamsiai nak
liškais, bet tautiškai-katalikiškais
augštesnės mokyklos mokinys). Juozuk aikš
tvarką daro.
čiai, dienos auštant, visi meilingai laukia, ir
pamatais. O čia didelis skirtu
į mudviejų ginčų tarpą.
trokšta, ir širdingai sveikina.
mas. Jose darbuojasi ne tik ku ‘Tamukas, Mokytojas aiškino, kad žvaigdžės daug
didesnės yra ui mūsų žemę ir mėnulį, kaip-gi Tamuku. Nieko tikro nenurodei. Ar-gi po nu‘ Jnozukas. Na, kas-gi judviejų tarpe toks nesuti
nigai, (tie be abejonės yra aiškų*
kimas ; ateidamas girdėjau panašiai į barnį.
sileidimul saulutės nėra daug ramiau išvysti
konfesijonalistai) bet ir dauge- jau jis galėtų būti jų valdovu?...
T
amukas
Nė tai barnia nė peštynės; nei už šį,
pirmą žvaigždutę, negu matyti beveik ją vieną,
tautininkų svietiškių, žinomų Petrukas. O, aš taip-pat žinau tai, bet jei žmo
nei už tą, smarkia* odginčijova.
gus įsivaizdini kaip to laiko reginį, tai ištruputį ui kitas šviesesnę, kurių rytui auštant
«ų tautos veikėjų, apie kurių
JuosUkasi
Na, sakykit*, už ką-gi?
teisybės taip atrodo, kad. mėnulis lyg Htltų
dar tebėra pilnu dangaus skliaustas.
ąlikystę visuomenė mažai te
Petrukas.
Tamukas nori užginti, kad vakarinė
žvaigždžių
Petruku. Palauk, dar neviską pasakiau apie au
tečiau,Vizų
kurių
veikimą*valdonu.
viaų

net priešingą poziciją,
|4ružėmė
“Tėvynė”.

kurią
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U patį.
•'
,
Petrukas. Kaip už vieną tą patį ?...

Juozukas. Na, taip. Kad ta žvaigždė ta patų ae
rytmetinė, ir vakarinė; ji mums šviečia ir ry«
tą ir vakarą; Mokslinčiai jai davė vardą “Va,
nėra”, ką reiškia “grožybes diėvė” ar “Dsm,
gaus Karalienė”. Venera yra tai antra phb
neta nuo saulės, o mūsų žemė iš eilės treSeų
.Venerą matome saulei nusileidus. Stebėta^
tai žvaigždė, spindanti baltai ir aiškiau neguį
kitos žvaigždės, ir taip išrodo kiekvienam ma
loni; ji sau mirgsi dangum erdvėje iki včbg
iŠvakarų, tarsi besididžiuodama savo grožybe.
Rytą prieš aušrą ir vėl ji pasirodo, tarsi kokia
prakilni Jie v ė, blaškydama nakties tamsą naši
apsnūdusios žemės, lyg kviesdama saulės spim,
Julius, pabudinti žemės miegančius- gyventoj*,
Apie ją daugiau norint dažinoti, skaitykit* k*y»
gutes, kur yra aprašoma daugaus plento*.
Manau užteksiant dabar judviejų užbaigia*
ginčams tiek paaiškinimo, ir supraaita maž kabį
plačiau apie tą žvaigždę.
( i
Tamukas. Suprasiva, kaip-gi nesuprasti taip *2,
kiai paaiškiaus; tik mudu būtuva likę šiopGrių
tikrai nepatyrę, už tuščią, maišą taip smarkiai
ginčuose suairėmėva.
Petrukas. Mat kad žiopliai, kad tik dar biskį,
būtuva ir į plaukus susikibę. Bet jau **,
ėjo, tegu lieka užmiršta.
Ačiū tau Jnas*|
sveikas paaiškinęs, o tu, Tamuk, duok raafcg
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Atsikeliu, žiūriu mano
paštetų, sosų iki valios. Papili ties reformacijos sargyba pas bos.
“
frendas
” miega, o čia toks
ai į kleboniją, — viščiuko šlaunį kui tuos vyrus. Prakaituoja na
kvapias
nemalonus.
Paryžiumi
apgrauši, arbatos su citrinų iš bagai, liežuvius iškišę bėga, po
gersi, o kad kunigėlis geros šir rą kapitonų, net su vežimu tren ir Suvalkomis atsiduoda. Pra
dies, — narzono stiklelį, kitą, kia. Bet kur tu juos pavysi. Jų dėjau smarkiau traukti kvapą,
taip kaip priguli. O kad tenka karietą traukia astuoni gerai nu pajutau Gabrio ir Gustaičio dva
tau apsilankyti Kaune arba Vil penėti eržilai, o reformacija vos sias. Supykęs, kad nepulsiu ant
niuje pas kokį gerai gyvuojantį ant vienos reformuotos kumelai savo “kamrato”, jis vietoj man
inteligentą, tai buk tikras, kad tės styp, styp, styp. Ir kaip jie nusilenkti, pykš, man per snukį.
be šampano anei iš vietos. Pa nerėkė, ir kaip jie nešaukė, nie
“Skorina”, susiraukė kapito
ko neišėjo. Basanavičius su Yču nas. “Žiopliai. Užtai dabar pa
laiminta šalis!
Mūsų gi amerikiečiai nori tą ramiai sau valgo pietus, gerdami statykite čion kulkasvaidžius ir
brangų palikimą mūsų bočių — “sodės”. O mūsų gvardija al per dienas, naktis leiskite kul
probočių išnaikinti. Tai laikai. kana staugia ant tyro lauko. Ir kas į tą pusę, kur tie juodvarniai
Nors paimk ir prisigirdyk, tik vėl sveteliai dovanėles veža ir vėl nuskrido. Ir kilo triukšmas. Kul
tai nelaimė, žiemą vanduo per širdies skausmus ingyja mūsų ka kulką veja, bet ligšiol dar ne
šaltas, vasarą per daug “čerepa- gvardijonai.
žinia ar pataikė į plunksnas Gab
Dar laiko daug. Gal vėl kas... rio ir Gustaičio, ar ne.
kų” gali nelabąsias ingnybti.
Bet pažiūrėkim ištikrųjų ame “Mulkis”, “Apkvaišėli”, rū
Gal jūs draugai juos pamaty
rikiečiai lietuviai keičiasi. Gal sčiai pravardžiuojasi posto karei site, taigi, gerbiamieji, pasveikintaip, o gal ne. Vieni keičiasi, viai. Pyks, pyks, pyks, viens kit juos nuo manės ir užklauski
kiti paslieka po senovei, tiktai kitam per žandus. Išbėga po te, ar neteko jiems paragauti rau
daugybė iš jų pradėjo ieškoti ko nas “blagorodie načalnikas. “Da- donosios kulkos. Man pranešite
kio ten progreso. Esą progresas loi šapki, duraki! Kas per trukant Veneros planetos, kur aš ne
tai mada. Europa su madų ka šmast” klausia piktai.
užilgo
manau apsigyventi.
raliumi Paryžiumi per daug no “Ponuli, verkia vienas, aš nu
Kar—s.
sį riečia, tai Amerika irgi neno ėjau gulti, jį palikau ant sargy
ri visai pasilikti užpakalyj. Ar
nėra pas mus Bostono, Chicagos.
Ar nėra pas mus senovės lieka
nų. Dar ir kiek. Na kad taip,
v
tai prie darbo. Lai progresasmada parodo ką gali.
REDAKCIJOS. ŽODIS.
mai, praėjo viena savaitė, praėjo
Ir vyrai progresuojasi, laikyda
Kaip pavasarį, gamtai atbudus, ir kita, bet jokio atbalsio nuo
mi apart pačios dar tris, ke
džiaugiasi visi, kas gyvas iš jos lietuvių katalikių kaip negirdėti,
turias meilužes, moters ant ker
atbudimo, nes iš gamtos atbu- tai negirdėti.
što labai myli šunyčius, kaip
dusiųjų jėgų kiekvienas laukia
Kas per priežastis to tylėjimo?
tuos rėksnius vaikučius. Merge
sau daug malonių, — taip ir męs, Argi joms nerūpi jų ir sekan
lės progresuojasi gerklės, ausų,
lietuviai katalikai, turime dabar čių gentkarčių gerovė — ateitis?
ir veido srityje. Vaikinai la
progą nudžiugti: į mūsų visuo Sesutės, jau laikas atbusti! Lai
biau mankština kojas, kaip galvą.
menės gyvenimą eina nauja pajė kas pakilti iš to gilaus miego
Katės ir šunes susilaukė Ameri
ga, eina lietuvė katalikė moteris. kur riek amžių gludėjome! Lai
koj lygių tiesų su dvikojais.
Naujų kartų auklėtoja, šeimynos,
Mūsų lietuviai kaip ir visi ki taigi ir visuomenės ramstis, tau kas susiprasti kuomi esame, ir
ti progresuojasi, bet kad atsižy- tos, doros parama, grožės nešioto atminti, kad gyvename XX-tame
mėjns ypatingu būdu pradėjo ja, gyvenimo švelnintoja prakil amžiuje, o ne XVIII.
Gyvenimo sąlygos verste verčia
galvoti, kaip geriau atsižymėti nių minčių ir jausmų inkvepėja
mus
prie didesnės vienybės, soliant tautiškos dirvos. Ir pradė — jį, lietuvė moteris, rodėsi lig
ta ieškoti iš kurio galo geriau šiol nebylė, kitų visų tarnaitė, dariškurno, negu iki šiol tarp
nutverti tas progresas-mada. Sun savę pačią tarsi užmiršusi. Bet ko mūši} buvo. Yra šimtai reikalų,
kiai eina darbas išpradžių, ir lei ji savęs neatminė, kol savo tei kurie mus visa* apeina, yra klau
gal vėjais būtų nuėjęs visas su sių nežinojo, tai ir priedermių, simai, kuriuos visos bendrai turi
me svarstyti. Negalime visos
manymas, kad ne: vampt: kuni ir prakil -ių uždavinių
aiškiai Amerikos lietuvės susivažiuoti dėl
gai Tumas ir Alšauskas atvažiuoja nematė. Ir iš to apsnūdimo tos
Amerikon svečiuosna. Nei jokių mūsų prakili losios ir gražiosios aptarimo savo reikalų, bet gali
svečių nežinome' sušuko sargyba pusės buvo tik didžiausias nuosto me atsiliepti apie tai savo sky
ant niekados nemiegančio posto. lis mūsų tautai. Taigi valio nau riuje.
Tai senovės liekanos — svečių joji jėga! Eik į mūsų užžėlusius Taigi, sesutės, tegul tas mūsų
priiminėjimas, tai tikras ženk dirvomis, rauk iš jo usnis ir dil skyrius netrūksta medžiagos, nau
las “drevnieh vremen poganst- geles, skiepyk grožę, tvarką, do dokimės ta dirva dėl geresnio su
•va”. Lauk juos vyti! Nutarta rą. Čia rasi ir plačią, bet ligšiol siartinimo. Vienas iš svarbiausių
vyti. Pradėta šaudyti raudono užleistą “Moterų Dirvą”. Išpu šiandien * mums klausimų, man
mis kulkėmis, perkunuota, griau renkite ją — ir tautos atgijimas, regis, yra tai susiorganizavimas
«ta, visgi nieko gero nesusilauk dora ir gerovė daug greičiau ims visų lietuvių katalikių, kaip pa
ta. Atsirado išgamų, kurie tiems kilti. Pamylėkite tą savo “Mote vienių, taip ir draugijų į vieną
kunigužiams ir būtus parengė ir rų Dirvą”. Šelpkite ją savo raš milžinišką moterų sąjungą.
arbatos išvirė, pirago iškepė, o tais, savo išmonės ir širdies bal
“Lietuvių Rymo Katalikų Fe
kas aršiausia, nepasigailėta jiems iais, sąvo sumanymais.
deracijos” kongrese, laikytame
dovanų. Net kelius maišus
Pradžiai dedame vieną balsą 1913 m. Pitsburg, Pa., buvo iš
skambučių įvelta j jų vežimėlį. mūsų bendradarbės sfinkso.
rinkta komisija sustatymui “Lie
“Niedobže panie”, ale bus ge
tuvių Rymo Katalikių Moterų Są
rai. Reikia laukti.
jungos Amerikoje” konstitucijos
Džen, džen, džen suskambėjo 5FSUT1F, LAIKAS ATBUSTI! projekto. Kaip teko patirti ta
Kitk laiko atgal “Drauge” bu konstitucija greitu laiku bus atvarpelis. Sargyba galveles kišt
vo pajudintas moterų klausimas. spauzdinta “Drauge”.
pro langą.
Labai
“Veizėk, broly, ar tiktai tas Redakcija buvo užklausta apie būtų pageidaujama, kad moters
seniukas ne Besenavičius, o tas įvedimą moterų skyriaus; užklau ir draugijos išreikštų savo nuo
antras tai tikras bus laidokas sima* tapo entuziastiškai sutiktas mones apie tą konstituciją ir im
ir sumanymas paremtas. Vien tųs darbo—tvėrimo Moterų Są
Yčas, sako vienas.
tik reikalavo kad moters pačios jungos. Taigi moters, o ypač
“Kaipgi ne, jie”.
“Karaul! Už kardų! Nepralei atsilieptų pirma.
draugijos į darbą!
sti ! Nereik svečių! Ir dui vy
Praskambėjo pajudinti klausi-

MOTERŲ DIRVA,

mo padorių būdu (ne militarišKomisija nuskirta kongrese, ka) kova; ant galo rūpinties
Dek savo pinigus į saugią vietą
Pittsburge, Lietuvių Rymo Kata abelnais moterų reikalais.
Skyrius
I.
likų Federacijos Amerikoje, ap
People Stock Y ard s State Banka
dirbti projektą. Lietuvių Katali Lietavių katalikių moterų są
turi kapitalo ir pervirsiaus $600.
kių Moterų Sąjungai Amerikoje jungon gali priderėti kiekviena,
000.00 ir turto penkis ir pusę mi
spausdina savo patarimus minė doro elgimosi, Katalikė-lietuvėlijono doleriu. Bankos direkto
tai sąjungai, formoje projekto. moteris, lygiomis teisėmis ištekė
riai yra atsakomi biznio vyrai
Komisija išmėgino įvairius būdus jusi ir neištekėjusi, praktikuojan
ir taip-pat yra valdytojais Stock
ir sėmė medžiagą iš įvairių šal ti katalikų tikėjimą, pildanti pr'Yardų, kuriuose tūkstančiai lietinių, tik nelaimė ne visi būdai sakus Dievo ir Katalikų Bažny
33 tuvių turi gerą ir nuolatinį dar
buvo pasekmingi. Išsiuntinėjus čios (pavienėmis arba kuopomis
bą. Žiūrėk, kad tavo sunkiai uždirbti pinigai būtų padė
ankietą lietuvėms moterims ir lie ir draugijomis).
ti bankoje, kuri už padėtus pinigus pilnai garantuoja. Mes
tuvių tarpe socijalių santykių ži 1. Katalikų tikyba praktikuomokame 3 nuoš. į metus už sutaupytus pinigus. Taupyti
novams, pasirodė, kad mūsų se jančjomiįs Madįsie: atliekančios
gali pradėti nuo vieno dolerio.
sutės nesiinteresuoja savimi, nes visas katalikų Bažnyčios įsaky
Pinigus siunčiame telegrafu į Lietuvą labai pigiai. Jei
vos kelios atsakė ankieton. Ką tas apeigas, kaip tai: Velykinę
gyveni kur už Chicagos, parašyk mums, mes viską paaiš
jau kalbėti apie mūsų inteligen išpažintį ir k. Liudijimus atlikime
kinsime.
tiją. Iš svietiškių inteligentų priedermių Katalikų Bažnyčios
atsakė ankieton vos vienas ir tai suteiks klebonai parakvijų, ku
taip nejautriai, kad nieko panau rių ribose gyvena.
dot komisija negalėjo. Iš dva
Skyrius II.
siškių inteligentų atsakė du: vie
1. Lietuvių katalikių 'moterų
nas apipiešė politiškas pažvalgas
^sąjunga rėdysis įstatais priim
labai nušviečiančiai ir komisija
Ashland Avė. & 471h $t„ Chicago, III.
tais susivažiavimuose atstovių
galėjo daugel pasinaudoti iš jo
nuo kuopų ip- moterų draugijų,
nuomonės, kitas, taip sakant, nie
Seniausia, Didžiausia ir Tvirčiausia Banka
priderančių sąjungai.
ko nepasakė. Komisija žiūrė
į vakarus nuo Stock Yardų.
jo į moterų sąjungą, kaipo į pa 2. Kiekviena sąjungos kuopa,
geidaujamą draugiją, pataisymui moterų draugija prideranti są
blogųjų ydų, bet mažai gavus jungon, turinti nemažiau 10 na
patarėjų, negalėjo žymėt taisyk rių, turi teisę skirt vieną atstovę
6. Išpildymui įstatų priimtų FEDERACIJOS KONGRESO
lių,, bei nurodyt būdų įvykinimui sąjungon. Tokios atstovės renka
įstatymų tarybos rinksis iš at
mos
kuopų
bei
draugijų
susirin

propaguojamųjų projektų pageri
REIKALAIS.
stovių kuopų pildomoji valdyba,
nimų. Taigi komisija nurodo kimuose ir jos laikos tarnystos
kuri vadinsis: Centrališkąja val
KONGRESAS.
veiksmarodį, kas turėtų būt vei vieni metai nuo dienos išrinkimo.
dyba.
3.
Sąjungos
kuopų-draugijų
at

A.
L.
R.
K. Federacijos kon
kiama taisyklės įvykinti, bei
7. Centrališkoji valdyba susi gresas atsibus Chicagoje rugsėjo
stovės
laikys
reguliariškus
ir
ne

tvarkyti palieka busimajai Są
paprastus susivažiavimus, taip dės iš: Pirmininkės, Vice-pirmi- 22, 23 ir 24. Kiekviena parapija
jungai.
nikės, Raštininkės, Kasininkės, gali siųsti kongresan trįs delega
Tikėdamies, kad atlikome už dažnai, kaip sąjungos bėgantieji
dviejų kasos globėjų, dvasiško tus, draugijos gi po vieną dele
duotį iš dalies paliekam linkėda reikalai reikalaus.
vadovo ir (daktaro-kvotėjo).
gatą. Delegatų mandatai bei inmi labo busimajai L. K. M. Są 4. Kuopų-draugijų atstovė yra
8. Tvarka laike susivažiavimų galiojimai privalo būti paliudyti
aukščiausia valdžia sąjungos ir
jungai.
įstatymų tarybos.
vietinio kunigo. Parapijos ir
vadįsis: įstatymų taryba.
Su tikriausia pagarba
1. Atidarymas susirinkimo 9:30 draugijos, negalinčios atsiųsti
Agota M. Sutkaičiutė,
5. Įstatymų taryba, savo su rytmetį.
kongresan atstovo, gali pasiųsti
Kun. J. Vaišnoras,
sirinkimuose išdirbinės įstatus
2.
Atstovės
lanko
bažnyčią
iš

savo įnešimus laišku.
J. G. Miliauskas.
rėdymuisi sąjungos — valdymuiklausymui iškilmingų šv. mišių.
Kun. J. Misius, Fed. pirm.
si kuopų; kurs reikalingus są
3.
Atidarymas
susivažiavimo
KONSTITUCIJOS jungai fondus — pašalpinę ligo
pagrįžus iš bažnyčios.
REFERATŲ KOMISIJOS
LIET. KAT. MOTERŲ SA-GOS je ir posmertinės fondus; inkurs
4. Šaukimas vardų valdybos.
PRANEŠIMAS.
AMERIKOJE.
fondą, ir nurodys taisykles pla
5. Malda pradedama dvasiško
Liepos
3 dieną buvo įvykęs šių
Vardas.
tinimui apšvietos tarpe lietuvių
vadovo
metų Federacijos Kongreso Re
Liet.-Katalikių moterų drau katalikių moterų, susitarus su
6.
Kalba
Dvasiškojo
vadovo.
feratų Komisijos posėdis (Kon.
gija vadinsi*: Lietuvių Katalikių dvasiškuoju vadovu išduos tai
7.
Raportas
pirmininkės.
Ežerskis, kun. Serafinas, Uršulė
moterų Sąjunga Amerikoje; su syklės katalikų tikybinės pro
8. Raportas raštininkės apie są Jokubauskaitė, Petras Lapelis,
trumpinus raidėmis L.K.M.SA. pagandos platinimui, mokinimuijungos
veikimą.
Julius Kaupas, kun. Kemėšis).
Tikslas.
si tikybinėse doros; kurs tam tik
9.
Raportas
kasininkės.
Komisijos nuomone dar ir šiais
Tikslas Lietuvių Katalikių mo rą fondą vakarinių kursų užlai
10.
Raportas
iždo
globėjų.
metais Federacijos Kongresas ne
terų sąjungos Amerikoje yra su kymui, inkurs vakarinius kursus,
11.
Raportas
įvairių
komisijų.
galės nukrypti į kokią nors vie
vienyt visas lietuves-katalikes mokinimuisi gaspadinystės, nami
ną specijalę sritį, bet turės pa
12.
Raportas
komisijos
manda

moteris vienon sąjungon savi-l nės dailės, gigijienos ir pavyz
tų
priėmimui.
liesti visus opiausius lietuvių ka
tarpiniai susišelpimui medžiagiš dingo auklėjimo būsinčios genttalikų visuomenės reikalus. Il
13. Vardošaukis atstovių.
kai, auklėjimui 'tautiško susi kartės, kur tik galima ir kaip
gainiui,
padidėjus pajėgoms, pri
14.
Priėmimas
skundų
ir
atsto

pratimo, platinimui apšvietei greit galima; kurs pensijonatus
brendus
mūsų visuomenės gyve
vių
įnešimai
labui
sąjungos
nuo
tarpe lietuvių katalikių moterų ir užlaikymui — tam tikrą fonkuopų.
nime
turiniui
—ir kongresų dar
platinimui tarpe katalikių mo Jdą. Pensijonatuose globos nau
15 Perkrafcftiėjimai konstitu bas galės būti tiksliau tvarkomas.
terų tikybinės doros, skelbimui jai atkeliavusias lietuvaitės, kad
Sakysime, vienas kongresas bus
cijos
ir įnešimai dėl pataisymų.
meilės artimo; rūpinimuisi pa apsaugojus jas nuo apsigyveni
vyzdingu auklėjimu businčioa mo tarpe girtuokliaujančių šei 16. Svarstymas pataisymų ir jų pašvęstas ypač parapijų, parapi
jinių mokyklų reikalams, kitas
kartos; mokininmuisi gaspadiny- mynų, kad neinkliutų į,darbavie______ priėmimas.
jaunuomenės
reikalams, arba mo
17.
Neužbaigti
reikalai
iš
pra

stės, naminės dailės, gigienos; ap- ^es nupuldančias dorą; kurs ir
terų,
darbininkų
reikalams ir t.
eito
susivažiavimo.
saugojimui atkeliavusių lietuvai-i rėdys darbo biurus, parūpinip.
Geriau
įsigilinus
į kokią sri
18. Nauji įnešimai labui są
čių ir čion gimusių nuo ištautė^ mui darbo sąjungos nariams ir
tį, galima geriau ir plačiau viską
jimo, nuo darbaviečių, arba gy-i naujai atvykstančioms mergi- jungos.
toje srityje apimti, negu; užgrie
19.
Nominavimas
ir
išrinkimas
venimo vietų nupuldančių dorą;' norus; ruoš paskaitas aiškinimui
biant
ją tik paviršium. Tečiau
parūpinimu darbo dėl ne dir- pilietybės šios šalies , rūpinsis, Centrališkos valdybos.
20. Užtvirtinimas naujai rink šiemet dar kitokio išėjimo nėra,
bančių sąjungos narių ir atkelia- tftad sąjungietės taptų pilietėkaip iškėlus aikštėn visus labiau
tos
valdybos.
vusių lietuvaičių; lavinimuisi po-t l»is šios šalies, kad dalyvautų šios
21. Rezoliucijos, jai tokios esti. pribrendusius mūsų reikalus ir
litikoj, dalyvavimu politikoj, val i šalies politikoje ir reikalui priė22. Malda, sekant dvasišką va nors paviršium juos palietus.
stijoge, kur moterų teisės lygioj jus tvers ir rėdys tokius fondovą.
Komisijos nuomone per šių me
su vyrų; vietose, kur teisės nėr* dus, kokie bus reikalingi sąjuntų
kongresą reikėtų iškelti aik
23. Pirmininkės kalba uždarylygios — reikalaut išvien su ki-5 gos gerovei ir abelnam lietuvių
štėn šie reikalai:
mui susivažiavimo.
susitvarkymas (į
- KOMISIJOS ŽODIS.
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visokių “fakfijį”: prietarai, ak tai pavirstų mūsų spauda ir mū Del visų tų priežasčių aš esu pos valdyba turėtų atskirti rei
lumas, inkvizicija . ir tt. Bet sų gyvenimas, jeigu mes imtume priverstas žiūrėti į šį jūsų žygį, kalaujamą dalį metų gale ir nu
gilesnis bešališkas dalykų ty skelbti protestus ir papeikimus kaipo nerimtą, neapmąstytą iš siųsti į Centrą. Naujų mokesnių
rinėjimas jam visgi linkėtinas.
iš narių tuo tikslu nebereikėtų
visiems ir visam kam, kas tik sišokimą.
Atleiskite, kad taip ilgai už mums nepatinka.
Kun. Fabijonas Kemėšis. rinkti 10 centų metams nuo na
trukau su “J. L.” savotiškų
rio į centrą, mano nuomone, bū
“žmoniškumu”. Bet ką darysi,
tų mažoka. Viena, kad centras
kad pastarasis numeris tesutei
turėtų vykinti didesnius sumany
kia tiek maža minčių kiton linkmus (leisti knygas priešalk. tu
rinio, taisyti kinematografą prieš
mėn, tesuteikia maža gerėjimuisi,
alk. parodas ir tt.) Tam gi rei
pasidšiaugimui. Didesnė dalis
(Pradžia ant 5-to pusi.) ..
kia nemaža pinigo. Be to “Blai
prikimšta savos tendencijos verpų be jokio savo iždo. O ar ga vybei”, kaip ir kitoms visoms
mo reikalai (referentas pakvies timėlių, tarp tų vienas į padebe
4-TAS SEIMAS
tas, bet atsakymo dar negauta). sius keliantis bedievį Voltairą. Lietuvių Rymo-Katalikų Pilnųjų li šiandien kokia draugija dar- mūsų katalikiškoms organizaci
16) Lietuvių ūkininkų koloni Tą patį Voltairą, apie kurį, be Blaivininkų Amerikoje Susivieni buoties, neturėdama ištekliaus sa joms, labai būtų naudinga pri
__ „ ir
zavimas ( gal referuos pernai met rods, vienas iš vokiečių kara- jimo, atsibus RUGSĖJO 15 ir 16 vo sumanymams vykinti. Šian-, sidėti prie _R. _K.________
Federacijos
išrinktoji komisija).
ių, arčiau su juo susipažinęs, DIENĄ, 1914 m., Worceseteryje, dieną ir prakilniausios idėjos ne- , tuo pačiu prie Tautos Fondo,
Jeigu kas apsiimtų pagaminti išsitarė: “Gaila, kad pas tokį Mass. Šv. Kazimiero Lietuvių pa išplatinsi be pinigo. Imkime kad kursai prie jos yra vykinamas
ir blaivybę. Reikia steigti kny Kaip galima tikėties, visoms cen
ir kongrese perskaityti referatą žmogų randasi tokia žema šie rapijoje.
gynėlį, platinti knygutės apie tralinėms organizacijoms, kaųpf
ar šiais, viršiau išvardytais reika- a"’). Kam dar augštinti tokį
alkolizmą,
taisyti žaislai, gimna antai ir “Blaivybei”, — bus nu
ais, ar kitais komisijos nepra- žmogų, kuris visai to nėra ver
SEIMUI BESIARTINANT
stikai įrankių jaunuomenei, kur statytas 6 centų metinis mokes
matytais, malonėkite atsiliepti tas?
Kiekvieno seimo uždaviniu yra
nevėliau, kaip iki 1 rugsėjo į re
Šiek tiek gėrėjausi Karolio peržiūrėti ir apkainoti pereitų ti orkiestrą, kartais svetainę sam nis nuo kiekvieno suvienyto su
feratų komisijos sekretorių kun. Vairo atsiminimais bei įspūdžiais metų veikimą, surasti jo nepri dyti — pinigų tiek ir tiek pra centru nario. Bent “Vyčių”
F. Kemešį (717 W. 18th st. Chi- “Gyvieji Nabašninkai”. Tai pro teklius, apgalvoti būdą jų praša- vartu būtų turėti. Taigi ir rei kongresas jau ir į įstatus sau įra
cago, III.). Referato skaitymas za. Bet jo eilės gimdo tiesiog linimui, ieškoti naujų geresnių kia čia ne nepastovių aukų, bet šė prisidėti prie Federacijos ir
negali užimti daugiau laiko kaip sloginantį jausmą. Mat, tos ei veikimo kelių, naujos darbo dir pastovaus ir nuolatinio ineigų mokėti po 6 centus nuo nario.
pusę valandos.
lės veržėsi jam “iš skausmų dau vos ir tt. Be abejonės, gerb. de- šaltinio, būtent mėnesinių mokes Jeigu tą pat nutartų ir “Blai
nių. Jeigu tų pritruktų dide vybė”, ir kitos mūsų centraliIV-ojo Kongreso Refe
gybės”, “iš širdies nelaimių”. egatai tuos uždavinius ir turės
sniems sumanymams vykinti, nės organizacijos, tai tuos mokes
ratų Komisija.
Tad kelia jis į giesmes “draugų prieš akis. Tečiau kadangi kiek
tuomet, žinoma, neprošalį būtų nius parankiausia būtų mokėti
vyliugystes ”, “skausmą nema vienai organizacijai pirmapra- ‘
pridurius ir aukomis. Mūsų idė centrui iš savo centralinės ka
KLAIDOS ATITAISYMAS.
tuotą”, nemiegotas naktis ir 1.1. džiu ir svarbiausiu dalyku yra
jinės organizacijos, kai antai sos. Kuopoms tai būtų didelis
Chicagos komitetų (pakvieti Nabagas. Taip ir norėtųsi su gera konstitucija, nustatanti or “Vyčiai”, “Blaivybė” negali no
palengvinimas. Jos nei juste ne
mų komisijos) atsišaukime, iš šukti: “Dieve, palengvink jam tą ganizacijos pamatus ir veikimo rėti didelių mėnesinių mokesni .į,
justų
to mokesnio į Tautos Fon
spauzdintame .“Draugo” 29-ame sunkią skausmų naštą, pasaldyk būdą ir tvarką, — mūsų gi or nes jie atbaidytų daugelį narių,
dą. Bet jeigu ir “Blaivybė” to
numeryje ir išiuntinėtame pas jo kartų gyvenimą!” Geistina, ganizacijos konstitucija turi di negalinčių dar prideramai apkią tvarką pas savę įvykintų, tai
kui atskirais lapeliais įsiskverbė kad Karolis Vairas paieškotų gy delių nepriteklių — tai, mano vertinti idėjų svarbos. Tečiau
tuomet iš 10 centų gaunamų nuo
klaida. Ten buvo pasakyta: “Fe venimo rytmo, suradęs gal pa nuomone, šiam seimui ir reikėtų 10 centų mėnesiui, yra tai visai
nario atskirti 6 centus į Federa
deracijos pereitų metų kongresas liautų kitus savo skausmais kan būtinai įvesti į konstituciją kai- nedidelis mokesnis. Jį įmokės ciją būtų perskaudu. Reikėtų
ir
savo
rankose
turėjau.
Jei
noPirmu syk Raulas buvo toks
nustatė, kiek mokės į Federa kinęs. Perdaug jau turime ly kurias atmainas.
netūgodamas ir darbininkas žmo gauti iš kiekvieno nario bent po
mandagus.
Pamatęs ateinant rėtum galėčiau atnešęs parodyti. cijos Iždą draugijos, kurios į ją rikų, kurie be sustojimo tik gie
Visų pirma pilnųjų blaivininkų
— Tu, Raulai, kalbi apie is dėsis. Buvo nustatyta mokesnis da apie savų skausmus, skun konstitucija nenustato aiškiai, gus. Jam čia nebus jokio sun 20 centų metams. Tuomet savo
Kazį pasisveikino ir atidavė la
kumo ir skriaudos, nes juk jo reikalams liktų 14 centų, su ku
torijos knygą. Aš gi norėjau pa po 1 centą mėnesinio mokesnio
bą dieną.
džiasi savo nelaimėmis ir tt koks turės būti narių pasielgi draugai neblaivininkai už savo riais vis dar daugiau galima būtų
sakyti, kad mes nematėme tų (metams 12 centų) nuo kiekvieno Mums reikėtų gyvesnio, links mas ir priedermės su svaiginan
— Labą dieną, Kazy.
“dinerkes”, ne tiek dešimtukų padaryti, negu, kaip dabar, su
— Labą dieną. Tu pirma bu mokslavyrių, tų atsitikimų, ku tos draugijos nario”. Ištikrųjų mesnio tono.
čiai gėrimais. Visų tautų ir sumoka. (Reikėtų dar ir įžangos
10 centų. Tuos 20 centų nuo navai išsitaręs, kad netiki į tai ko riuos istorijos knyga aprašo.
gi pernykščių metų kongresas,
Šį “J. L.” numerį puošia du kraštų blaivininkai pripažįsta, mokesnio bent 25c. Tokią tvarką j rio kuopos galėtų siųsti centrui
— Hm... Bet ar tu gali nu kaip skelbia jojo protokolas, štai paveikslėliu. Vienas bus, berods, kad pavyzdys, negėrimas yra
nematai, Aš jau beveik buvau
tau intikėjęs: nematydamas man rodyti nors vieną moksle atsižy ką nutarė: “Visos Suvienytųjų perspauzdintas nuo O. Vitkau- svarbįpusias kovos ginklas, di ir įvedė jau kai-kurios kuopos: per du; atveju, kas pusmetis po
dagumo. iš tavo pusės, pradė mėjusį vyrą, kuris būtų buvęs ti Amerikos Valstijų katalikiškos skytės knygyno išleistos atviru džiausias įrankis blaivybės pla AVorcesteryje, Mass. Roselande, 10 centų.
Tiek šiuo tarpu.
III. ir r.).
jau manyti, kad tu visai jo ne kinčiu?
draugijos gali prigulėti prie Fe tės “Lietuvaitės”. Antras, nors tinimo. Tečiau mūsų konstitu
F—as.
Iš
tų
mėnesinių
mokesnių
kuo— Su tavim sunku susikalbėti. deracijos... Užteks jei kiekvie apačioje ir padėtas parašas, kad cija aiškiai nereikalauja iš narių
turi.
— Taip. Aš visuomet taip sa .Visi didesni mokslininkai buvo ir na draugija, prigulėdama prie. Fe tas paveikslėlis atvaizdina Si- visiško prisiturėjimo nuo svai
kau, kad tikėti į tai, ko nema yra tikinčiais. Netiki tik tie, deracijos mokės metams į Federa mano Daukanto A^apą, bet, kaip ginamųjų gėrimų. Ten sakoma
tai, būtų kvailystė.
kurie mokslo nežino ar nesupran cijos Iždą tiek centų, kiek joje .atsidėjęs neieškojau, to kapo, tiktai apie davimą pavyzdžio sa
— Mąiau, Raulai, kad tu tikė ta. Netik pasaulinių mokslinin randasi sąnarių. Vėliau jei drau
neikaip negalėjau surasti. Ma vo pasielgimu (gal išlaikant gė KONGRESO PASVEIKINIMAI. Kad ir labai gerbiame dak
jimo nesupranti, kad taip kalbi. kų, bet aš galiu tau priskaitliuo- gijų susivlenijmas sutiktų po
čiau upę, tiltą, triobas ir tt., bet rime saiką?). Reikėtų į įstatus
taro Rutkausko nuomonę, tečiau
Aš tikiu į tai, ką suprantu.
ti visą eilę vienuolių ir kunigų, daugiau mokėti nuo kiekvieno sa kapo niekur neįžiūrėjau.
aiškiai įrašyti: “nariai nevarto Il-ąjį “L. Vyčių” krongresą
pasveikino ir geriausius linkėji prie šio jo laiškelio vietos, kur
— Visai netiesa. Aš kada ne kurie atsižymėjo moksle. Štai ne- vo • nario galės Federacijos kou
Atyeįnai suėmus, perskaičius, ja jokių svaiginamųjų gėrimų”. mus išreiškė kai-kurios vietinės kalbama apie vienybę ir Lietuvos
supratau tikėjimo, "tuomet tikė kurie iš jų: vienuolis Fra Mauro gresas tai kartą apsvarstyti”.
Toliaus su tuo surištas ir ki
pastarasis “Jaunosios Lietuvos”
Brocktono draugijos, J. B. Sa- garbę, kaipo “Vyčių” sąžinės
jau, bet kada pradėjau jį supras ■padarė pirmutinį žemlapį; Roger Taigi pagal to nutarimo lietu
numeris palieka apsivylimo jaus tas svarbus klausimas: ar na liūnas ir O. Stalioniutė iš Wa- vadovą, turime pastebėti šit ką:
ti, tuomet jį pamečiau.
Bacon, pranciškonas išrado mi vių katalikiškos draugijos ir po mą, sunkų ir nelabai malonų riai gali duoti kitiems gerti svai
Lietuvių katalikų (taigi ir “Vy
— Su, tavim, Raulai, vis blogai kroskopą ir pagerino teleskopą; 1 centą įmokėdamos, galės dė įspūdį. Jei ir toliaus “J. L.” ginamųjų gėrimų, ar ne? Įstatai terburio, Antanas Ramoška iš
čių”) sąžinės vadovu yra Krįatue
iš katro galo neimsi. Tikėjai, o vyskupas Regimontanus dar prieš ties į. Federaciją. Šių gi metų bus vedama toje. nevisai girti apie tai nieko nesako. Nuoseklus Baltimorės.
ir Jojo mokslas, paliktas ir skel
Bol.
Buskis
iš
Krazmautos,
M.
nesupratai o kada klaidingai su Koperniką mokino, kad plane kongresas nutars galutinai ar taa nų tendencijų linkmėje, vargu blaivininkas kitam niekuomet ne
biamas katalikų Bažnyčioje. Len
pratai, palioyei tikėjęs. Pastara tos sukasi; vienuolis Schvvarz iš 1 centas bus mėnesinis mokesnis, bau ji įstengs padaryti kokį žy paduos svaiginamųjų gėrimų, nes Drumstytė iš New York o, Kun.
ki; endekai, tiesa, turi net savo
sis dar blogiau, nes klaidingas su rado paraką; pirmutinį perkūn ar metinis.
jisai žino, kad kas jam nuodai, M. Gustaitis iš Lietuvos, Juozas
mesnį indėlį mūsų raštijoj.
programoje įrašytą mintį, kad
Gabrys
iš
Paryžiaus,
D-ras
Anta

pratimas yra ko tik ne blogesnis sargį padarė vienuolis Divisch; ., ... Pakvietimų Komisija.
tai ir kitam ne pyragas. Duo
Purenąs,
vyriausiu doros įstatymu yra tau
pirmutinį balioną padirbo vienuo
damas kitam alkolį vartoti, jisai nas Kazys Rutkauskas iš Chica
už nesupratimą.
tos gerovė ir garbė. Ir kaipo pa
gos ir kiti
— Tai ne mano vieno nuo lis Berthold Gusmac; akinius iš
•) Neturėdamas po ranka rei bent dviem trečdaliais silpnina
sekmę to jų klaidingo principo
Čia
spauzdiname
ištisai
pas

monė, Kazy. Aš skaičiau, kad ir rado domininkonas Aleks. Spikalingos medegos negaliu pri savo blaivybės veikimą. Nes jei veikinimą, gautą iš d-ro Rut męs turime skandalus Vilniaus
(Pradžia ant 3-čio pusi.)
mokslo vyrai visuomet netiki. na; pirmutinį dviratį padirbdi
vesti žodis į žodį to pasakymo, gu tu duodi savo mylimam sve kausko :
vyskupujos bažnyčiose, begėdiš
Nereikia
nei
gilaus
tyrinėji

no
kunigas
Planton,
ir
tt.
ir
tt.
čiui tų gėrimų, tai aišku, kad ne
Štai kitados Darwinas, Newtobet už mintį atsakau. .
kus šmeižimus mūsų užsitarnavu
skaitai jų dideliu blogumu ir Į LIETUVOS “VYČIŲ”
nas, o šiandien Šliupas, “Kelei O kiek šiandien yra tikinčių mo mo, kad pamačius gyvenimą esant
sių
veikėjų ir tt. Juk endekija
praktikoje paremi vartojimą jų TRAJĮ SEIMĄ. 195 AMB8 8T.,
kintojų, universitetų profesorių, netobulu, žiauriu, pilnu daugybės
vio” redaktorius yra betikiai.
visa
tai daro su ramiausia sąžine,
— Ot ir pasakė! Iš kur gi tai nei vietos čion nebūtų, kad nedorybių. Kas tam kaltas? Ne S. L. A. PHELADELPHIJO8 neva su saiku. Tokiuo būdu MONTELLO, MASS. LIEPOS 7 savo ojezyznos” gerovės dėlei.
dora žmonių prigimtis, figuriš- APSKRIČIO 2-OJO SUVAŽIA pats sugriauni savo principą pil
DIENĄ, 1914.
tu, Raulai, žianai, kad Darwinas juos surašius?
kai,
pirmųjų
tėvų
nusidėjimas,
Gerbiamieji
Lietuvos “Vy Męs jais neturėtume sekti. Tautų
nosios abstinencijos.
— Na, tegul bus ir taip. Bet
VIMO NARIAMS
ir Newtonas buvo netikentieji?
sąžinės vadovu turi būti amžini,
Antra vertus blaivininkas turė čiai”! Mūsų išeivijos Rinktiniai
Atviras laiškas.
Kaip Darwinas, taip ir New: tikėjimas vistiek neleidžia žmo greitas į blogą palinkimas. Tuš
nepajudinami,
Dievo apskelbti
čias apie žmoniškumą kalbėjimas,
Savo suvažiavime birželio 28 d tų suprasti, kad niekas iš svečių Tėvynainiai! Nuoširdžiai sveikinu doros dėsniai. Žmonių gi numanytonas buvo tikinti. Apie jų ti- gui apsišviesti.
— Kaip tai, kokiu būdu? Tas to blogan palinkimo nesustabdys. 1914 metų jūs, gerbiamieji, man neturi teisės norėti paversti jo Jus visus. Lai Lietuvos meilė bų- mai apie tautos gerovę ir garbę
kėjimiškus įsitikriniinus rasi bile rimtesniame jų gyvenimo ap-! aiški netiesa. Aš tik ką sakiau, Reikia gilesnio, toliaus siekiančio užmetate, kad aš užpuldinėjęs namus į smuklę, kurioje kiek va Jūsų nuolatiniu ir amžinu yra nepastovus.
rašyme. Tik visa nelaimė, kad j kad tu rasi tiek ir tiek tikinčių veiksnio, kuris žemą žmogaus ant S. L. A. vyriausybės ir ant vienas, kas panorės, gali gauti Į Idealu. Vienybė ir Lietuvos garDr.” Redakcija.
LVUklaidingai tikėjo, nes klaidingai profesorių, o argi jie neapsišvie- nriffimt.i atsvertu. O tuo veiksuprato. O kas link
redaktoriai

iš tavęs sutvėrimas! Visviena ar
tu tikėsi ar ne, o Dievas kaip bu
vo, taip yra ir bus. Savo neti
kėjimu tik sau blogą darai, nes
už savo klaidas reiks pačiam ir
atsakyti
Kaulas tik papūtė per nosį ir
mažais, mažais žingsniais nusprindžiavo tolyn.
Dagiliuks.

Blaivybes Dirva.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS

MUSŲ JAUNIMAS.

ssst
.

Rugpiūčio (Augusi) 6, 1914.

(Pradžia aut 2-ro pusi.)

vatkų žaidimais, vadovaujant K.
gumą, ir naudingumą, ir ragino net kelias augštesnės mokyklas, mentas yra puikus. Aš niekuo tis, 91 Congress avė., Waterbury,
LIETUVOJE
MONTREAL, CANADA.
J. Bajorūnų. Oras buvo labai
tėvus leiati vaikus į katalikiškas o mes lietuviai argi negalėtume met nesu vartojęs geresnio vais Conn.
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
12 liepos š. m. šv. Kazimiero gražus dėlto procesija nusisekė
Sekretorius: J. S. Vasiliauskas,
mokyklas. Antras kalbėjo gerb. įsisteigti nors vienos augštesnės to. Mūsų daktaras užrašė man
Draugijos nariai savo sueigoje, puikiai. Ypač gi įvairus progra
(Iš laikraščių)
kun. A. Briška, apie Susiv. L. R. mokyklos? Be abejones gal:me. speciali linimentą. Trinerio Li- 112 N. Greene st., Baltimore, Md.
pasiūlius kun. J. Vyšniauskui, vi mas ir gražus jo išpildymas pali
Josvainiai, Kauno gub. Birže K. A., ir apie baivybę, išaiškin tik reikia sukrusti.
Kaaierius: Pranas Burba, 456nimentas yra kitoniškas. Dvidesi su džiaugsmu nutarė paminėti ko žmonėse nepamirštinai malo lio 15 d. “Blaivybės draugija pa damas apie Susiv. stovį ir kaipo
58
Main st., Edtvardsville KingKun. J. Misaus. j šimts bonkų kitų linimentų nie
Bajoras.
10 m. sukakti spaudos atgavimo. nų įspūdį.
darė klebono daržinėje susirin yra reikalingą prie jo prigulėti,
ston,
Pa.
kuomet neturėjo tos veikmės,
Tuojau tapo išrinktas tam rei
kimą. Atvyko į 300 narių. Tarp taip-pat ir apie blaivybę, išdėsty DOMAI LIKT. R.-KAT. DRAU kaip Trinerio viena. Aš kenčiu . Knygius: Kun. J. Inčnra, P.
SHENANDOAH, ’PA.
kalui sutvarkyti komitetas, ku
ko kito nuspręsta prašyti Josvai damas, kaip alkolis yra žmonėms GYSTĖMS, WE8TVILE, tt.t. nuo sprando štyvumo, ir kaip O. Freeland, Pa.
riu pateko tarp kitų ir mokslei Tik žia! 26 dieną liepos ne- nių valsčiaus sušaukti susirinki kenksmingas ir ragino prisirašy
Dvasiškas Vadovas: Kun. J.
Kaip žinoma, kiekvienos lietu tiktai patrinu jįjį šiuo linimentų,
vis K. J. Bajonrinas, Visi stropiai dėldienyj atvyksta gerbiamieji mą dėl uždarymo visų gėrimų ti prie blaivybės. Trečias kalbė vių R Katalikų draugijos kon skaudėjimas išnyksta. Aš noriu Jakaitis, 41 Providęnce st., Worpradėjo ruošties, nes laiko bepa svečiai iŠ Europos: Kun. Dr. M. įstaigų.
jo gerb. Dr. A. K. Rutkauskas. stitucija reikalauja, kad nariai rekomenduoti Trinerio Linimen cester, Mass.
liko tik 2 savaiti. Darbo daug, Gustaitis ir p. J. Gabrys, lydimi
Jis kalbėjo apie draugijų reika atliktų velykinę išpažintį. Išpa tą kiekvienam,* kenčiančiam ntio
Kasos Globėjai.
jiegos dar vis silpnos.
gerbiamojo Mabaaoy’aua klebo
lus,
ir
jų
stovį.
Nurodė
kaip
J. Stulgaitis, 122 S. Meade at,
Beržėnų įpriemiaatia, Šiaulių
žintis galį būti atlikta tiktai prie kokio nors skaudėjimo; trumpa
Didelė naujiena Montrealio lie no kun. V. Dargio. Vakare-gi apskr. Ūkio draugijėlė rengia bi dauguma draugijų randasi, pa R. Katalikų knnigo. Nariai gi me laike jie vėl bus sveiki. Paul W ii kės Barre, Pa.
tuvių gyvenime dėlto visi lau septintą valandą gerbiamieji sve tininkystės kursus, kurie prasi vergtos smuklininkų, ir kaip. be atlikę išpažintį prie kokio kito Bartos, Box 31, Pocahontas, Altą., V. Lukoševičia, P. O. Minersville,
čiai turėjo prakalbas pobažnyti- dės nuo 1 liepos ir tęsis visą sa jų jos neapsieinančios, raginu kunigo, kuris nepriguli prie R. Canada ’
kė tos dienos pasiilgę.
Trinerio Linimentas Pa.
tą blogą paprotį pamestį ir šalin- Katalikų bažnyčios, skaitosi pra yra labai stiprus, ir daugelis žmo
26 d. liepos iškilmė prasidėjo nėje svetainėje. Gerb. Shenan- vaitę.
Kursai bus veltui, pragyveni ties nuo smuklių, Jis dar pridūrė sižengę prieš konstituciją. Ka nių praskiedžia jį alyvų aliejum. Lietuvių Katalikų Federacijas
iškilmingomis šv. mišiomis, lai doah klebonas kun. S. Pautienius
perstatė
svečius
ir
jųjų
tikslą
at

kad geriau yra prisirašyti prie dangi Jankauskas nėra tikru R. Jisai visuomet yra veikmingas
Centro Valdybos antrašai:
mas savo.
ke kurių parapijos choras pa
vykimo
Amerikon.
Tik
gaila,
susivienijimo,
ir
ragino
neužmirš

giedojo savo parinktas giesmes.
Katalikų kunigu,, nes nepriguli raumenų ir sunarių štyvume, reu Pre*. Rev. J. Misius, Box 2SK
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Kauno
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Rymo katalikų vyskupo, nei matizme ir neuralgijoje. Aptie- Elsvvorth, Pa.
Baigiantis pamaldoms lauke su
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tautos
reikalus,
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riūkščio
sumanymui
ir
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Ket

peratorių būrelis inteikė guberna
Šventojo Tėvo tai atlikimas vely kose. Jos. Triner, Manufacturer, Viee-prez. Rev. P. B. Serafinai
gaudė dūdų orkestras. Po pa
laike
prakalbų
buvo
svetainėje
virtas
kalbėjo
gerb.
Klerikas
1*.
toriui prašymą užregistruoti Lie
kinės išpažinties prie jo neturi 1333 — 39 South Ashland avė., 10806 Wabash avė., Chicago, H,
maldų prie bažnyčios susitvarkė
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Draugijos
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bažnyčios. Taigi jei draugijos
Box 106, Esport, Pa.
draugijos ir patraukė miesto gat
PAIEŠKOJIMAI.
Kas. B. W. Waahner, 1SK
vėmis. Kelią vedė ant žirgų du už tai patsai kun. S. Pautienius ti savo krašto kooperaciją, pre kultūrą, ir kaip reika stengties nori prigulėti prie R. Katalikų
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net
1,000
rublių
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žmo

paliudijimų
būtų
pasirašęs
tikras
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Rev.
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parapijos ir pavieto. 28 n. kai Ame1
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Vilniaus gub.ę pradinėse mo
Rymo Katalikų kunigas.
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įvairius maršus duodama. Čia
rikoj. Pirmiau gyveno Bostone. Jei ais, 818 Fourth avė.,
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tuojau linksmai žinksniavo va
dickas Shemandoah Truat Co. 35,231 vaikas ir 13,425 mergaitės, gimo lietuviškos kolegijos. Pub
siliepkite šiuo aataašu:
Khn. K. Skrypko.
Ka*. glob. P. V. OHeemą 28
sarinės lietuvių mokyklos mer
Rankos
kasierius
paaukavo
1
šim

MmSUotm Msaceričia,
lika
visą
laiką
ramiai
klausėsi,
išviso
48,646
žm..
gaitės ir vaikiukai vėliavėlėmis
and Corsoa at, B. 8, Pįttatofc
Worcestoc, Mass.
tinę “Rytui” ir keletą dolerių
Amatų buvo mokinama 19 mo ir gausiai plojo rankomis. Kiek GERE. SVEČIŲ IS LIETUVOS 19 WUmh st,
plevėsuodami.
*
tt:
Informacijos Biurui Paryžiuje.
vienas jautėsi patenkintų.
Aš Juozas Romeika nesenai atva
Po JU šv. Onos draugijos ko P-ns Birštonas teisėjas taip-pat kyklose. Šiaip rankų darbo 100
Galop prakalbų vedėjas paragi
5-6 d. Pittsburg, Pa.
žiavau ii Lietuvos, paieškau vargo “LIETUVOS VYČIŲ”
mitetas, plačiomis juostomis per prisidėjo savo auka prie Informa mokyklose.
no prisirašyti prie viršminėtos
nininko vietos. VargOMninkystėe kur
ir
apygardos.
VALDYBOS ANTRASAI.
petis persimetę, vedė dvi ilgas cijos Biuro. Tad gerbiamieji sve
są baigiau Varšuvoje pas profesorių
7 d. Esport, Pa.
Nemunu ir Neriu, šįmet daug kuopos. Žmonės visi ramiai klau
2)
Dvasiškas Vadovas: Kun. BL
porines eiles su savo draugijos čiai pralaimėję svetainėje atsi
Makakauską, kurio ir šiaip klebonų
>7
sėsi ir nei vienas
nesiskirstė.
8
d.
Homestead,
Pa.
mažiau
gabenama
sielių
į
Prū

Kemėšis,
717 W. 18th str., Cttkukardoms pasipuošusių moterų griebė ant pavienių ypatų ir to
gailu duoti palifidijimus.
Galiu ves
Tuo tarpu atsiradęs vienas cici9-15
d.
Chicago
ir
apy

sus,
negu
kitais
metais,
sako
dėl

ti didelį chorą ir orchestrą.
Groju cago, III.
ir merginų. Na jau “Blaivybė” kiu būdu Shenandoah gali susily
likas arba'“Šakės” agentas, pra
gardos. ant vargonų su pedaliaia. Esu blai
1.) Pirmininką*; N. A. N«tk8k
— tai niekas nesitikėjo, kad taip ginti ir su kitomis lietuvių kolio- to, kad Prūsuose labai atpigo Ru dėjo dalinti apskelbimus cicilikų
vininkas. Adresas:
sijos
medžiaga.
nas,
166 Melrose str., Mantetta^
puikiai pasirodys. Visiems puolė nijomis, kurios ir gi gausiai dė
r,
kuopos; gerb A. Briška paaiškino Maršrutas bus sekantis:
Mass.
1 *kj ant pečių komiteto aiškio jo aukas ant Tėvynės aukuro!
Vilnius Lietuvių 2 klesėj mo publikai, kad netikėtų tų šmeižė- 9. rugpiūčio pas kun. Krau- 1104 Samberton st.,
Viee-pirmininkas: A. Aleksan
mis tautiškomis bpaljvomis iš
82—38
P—us,
jų. Visi džiaugsmingai jo kalbą čiūną.
kykloj
per
1913-14
mokslo
metus
dravičius,
732, W. 19th str., Chi
dirbtos, žėrinčios juostos. Auk
mokinosi
93
mokiniai
—
31
b$r priėmė ir apskelbimai likosi išnai 10 d. rugpiūčio pas kun. Skrypcago,
UI.
štai iškeltas, tai dienai paruoš
MEIKAUNGAS kepėjas, kuris mo
niukas ir 42 mergaitės. Mokyk kinti.
ką.
HARTFORD, CONN.
Prot. raštininkas: AL M. įtai
tas, taip-pat tautikomis spalvo
ka iškepti juodą, pusjuodę ir baltą
Prie minėtos kuopos prisirašė 11 d. rugpiūčio pas kun Sera duoną. Del išlygų atsišankti šiuo ant kus, Gilbertville, Mass. P. O. Box
lą šį pavasarį pabaigė 5 auklė
mis sutaisytas ženklas stebino Liepos 25 dieną atsibuvo lie
11 nauju narių. Geistina, kad ir finą. "
rašu:
65.
visus, ką tik patiko. Kiekvieno tuviškas vakaras, kurį surengė tiniai. Vakarinius kursus, kurie
buvo
laikomi prie šios mokyklos daugiau panašių prakalbų suge
12.
rugpiūčio
pas
kun.
AmbroK. J. Žemaitis,
Finansų raštininkė: Ona Kašė
svetimtaučio lūpos taip ir spau šv. Kazimiero ir “Lietuvos Vy
618 Fullum st.,
Montreal, Canada.
lankė 48 mergaitės, o kursą bai betų surengti šitoji kuopa
zaitį.
taitė,
P. O. Bos 58", Montreal,
džiasi norėdamos sylebizuoti pa čių” kuopos. Programa buvo la
81—32
A. J. 8.
gė 14.
13
d.
rugpiūčio
pas
kun.
KruMass.
rašus “Blaivybė”, “Lietuva”. bai įvairi, net iš 19 dalykėlių,
są.
Užlaikymui mokyklos per me
Iždininkė: M.
Juškienė, 22
Tik pamatęs kitoj pusėj “Tem- kaip tai: dainų, muzikos deklemaVISOKIOS FAKMO8.
tus inplaukė 1205 rub. 66 k. pa Viename didžiųjų »• Chicagos 14. rugpiūčio pas kun. EžeTskį.
Broad
str.,
Brockton,
Mass.
Vriscansino,
Michigano,
Indianos,
perance” — apsiramina. Pirma cijų ir komedijos “Aukso Dievai
jamų, o išplaidų turėta 1143 rub dienraščių “Daily Ne\vs” Dr.
Luizianos
ir
kitose
valstijose.
Galima
Kasos
globėjai:
moters paskui vyrai žengia rim čiai” kuri buvo labai gerai at
45 k. Dar kitiems metams liko A. L. Graičūnas patalpino straip Lietuvos švietimo fondui 100= gauti lengvais išmokėjimais be tro
K. Pakštas, 1644 Waba»MB
tai su pagarba apsupę apsupę vaidinta, nes kiekvienas artistas
62 rub. 21 kap. Daugiausiai šios snį apie lietuvius. Tas pats straip 100,000 rublių pasižada įmokėti. bų ir su trobomis, su padarinėmis ir
avė., Chicago, III.
savo ženklą.
rūpinosi savo rolę išmokti kuo- mokyklos palaikymu rūpinosi snis prieš keletą savaičių buvo ru
75-78 L. R, K. A. Federacija gyvuliais. Dabar laikas, viską gali
A.
Visminas, 315, 4th avė.
Po jų sekė skaitlinga šv. Ka geriausiai. Režišiavo A. Knei- “Vilniaus Lietuvių Susišelpimo dėtas, kitame dienraštyje “Tri Saulei”, “Žiburiui” ir “Rytui” ma matyti ant lauko. Parduodu kom
Homestead, Pa.
panijos kainomis, nes aš gt.iuu mė
zimiero draugija, taip senai ži žis. Dainos taip-gi pavyko. ' Vai Draugija”. Tai vienintelė lietu būne”. Apie jo turinį buvo jau po J00 rb.
nesinę
mokesnį.
Kreipkitės
šiuo
ad

J.
Naginevičius, 32 Dominidr
noma Montrealy. Per ją ir apie kų choras padainavo “Per gire vių mokykla Vilniuje, kuri atlie “Drauge rašyta.
ioJ
79. Kun. Krasnickas “Žibu resu; '
str.,
New York.
lietuvius kanadiečiai pirmą kar lę jojau” — dainavo gražiai. De- ka didelį Lietuvai darbą.
Gatoewak4
riui” 100irb. „
Literatiška komisija:
tą sužinojo. Jų, brangaus išdir- klemaeijas atliko vien maži vai
Koselaud, TU.
Chicagoje, UI. 101-os kuopos
80. P. Čaplikas “Žiburiui” 10759 Mlchigan avė.,
A. Kneižis, 41 Capital ava,
bimo su šv. Kazimiero paveikslu kai, iš jų gan vykusiai pasakė p.
Rokiškis, Kauno gub. Įžiuro mėnesinis susirinkimas buvo 2 100 rublių.
Hartford, Conn.
KNYGYNE.
veikslu vėliavą, senai pažįstama Vytautas Vaitkevičius, p-lė A. ma šmėkla blogų metų. Žmonės rugpiūčio Dalyvavo keliolika na 81. J. Šokas Boston, Mass “Ži
J. J. Ramanauskas, P. 0l
AM. LIET. R. X. VARGON.
montrealiečiams su pagarba ne Salaveičikiutė, p-lė O. Vaitkevi nuo Šv. Jono pradėjo kirsti ru rių. Įsirašė 2 nauju nariu. Kuo buriui” lOOrb.
Bos -58, Montello, Maaa.
čiūtė
iš
New
Britain,
Conn.
Žo

šė penki vyrai. Ją sekė iškil
gius, grūdai nuo neišpasakytų pos delegatas papasakojo apie 83. J. Bulvičius ir J. Sutkus S-GOS RANDASI SIO8 GAIDOS:
F. Virmauskis, 22 Broel
1. Liet. bažn. didelis gies
mingais savo draugijos rūbais pa džiu pasakius — vakaras pavyko karščių be laiko subrendo ir ker seimą. Žinia apie įvedimą li “Žiburiui” 100 rb. ,
atr.,
Montello, Mas.
labai gerai. Žmonių buvo virš tami bįra. Vasarojus nuspirgėjo, gos pašalpos priimta su džiaug 84. J. Vaitkus, “Žiburiui” 100
mynas
J. Naujalio
$2.00
sipuošęs draugijos komitetas.
2. Liet. bažn. mažas giesPaskui šv. Kazimiero dr-jos 200.
rublių
neS nuo pavasario nelyje, pasi smu. Daugelis žada rašyties.
Tikimės, kad viršminėta drau
J. Naujalio
.30 Aatraial iflmlsirtraaijM Drsaiyb
ėjo Vytauto draugija drauge su
maišęs keleis atvejais lietus tik
Į vietą jau daugiau, kaip pu 85. L. P. Choras Čižauskio ve mynėlis
■tėa, iv. Kazimiero Kar. (aal
gija surengs dažniau tokių nau jeibiij pridarė. Dega miškai ir sę metų nesirodančicu Sim. Pi- damas, Worcester, Mass. “Žibu 3. Giesmė į Panelę Šven
Lietuvių Susivienijimu.
Tow» of Ūks).
čiausią
J. Naujalio
.40
Pasiekus salę National muzi dingų vakarų.
durpinės; kur tik pažvelgsi, vis lecko, buvusio kuopos pirminin riui 100 rublių.
Pirmininkas
— V. Paukšta,
Kas?
ka triukšmingu maršu suleido
bent keliose vietose matyti, kaip ku —-. dabar pirmininku kuopos 86. Kun. K. Vasiliauskas “Ž.” 4. Mišios šv. Aloyziaus 3
bal.
J. Singerberger
.35 4304 So. Wood at,
žmones į salę.
veržėsi į padanges dūmų kamuo išrinktas kun. M. Krušas. Be to 100 rublių.
Vice-pirm. — A. Mikalausku
Trečią valandą po pietų K. J.
liai, net kvėpuoti sunku; pakįla kuopa nutarė pranešti Centro 87. Petras Civinskas ir broliai 5. Mišios Tercija 2 b. M.
1680
W. 47th at
Hallar
.30
Bajorinas sutvarkęs svečius pa
vėjai tai dulkes stulpais nešioja valdybai, kad ji S. Pilecko dele “Žiburiui” 100 rublių.
LONDONAS.
Rašt — L. Akaravaiimt
garsino programą. Tuojau pa
ir kliudo laukų darbams. Prasti gatu į 29-ąjį seimą nėra rinkusi. 88. Kun. J. Ambotas “Žibu 6. Kalėdų Giesmė P. Čiur
8o.
Hermitaga avė.
lionio
'
.25
rapijos choras vedant kun. J. Lietuvių šv., Kazimiero para metai!
Nutarta kreipties į visas Illino- riui” 100 rublių.
Knygvedia
— Jonas CerniattttįVyšniauskui pasveikino publiką pija laikė savo bertaininį susi
jaus valstijos Susiv. L. R. K. A. 89. Jonas Krotkus, Chicagoje, 7. Skambančios Stygos M.
50 kas, 4459 So. Wo«d at,
Petrausko
žinomu Česlovo Sosnauskio imnu rinkimą, 5 d. liepos sekmadieny,
Vilniaus gub. An kuopas, kviečiant jas dalyvauti “Žiburiui” 100 rublių.
Iždininkas — Kazimieras VaSR*
8.
Gamta
Graži
M.
Petrau
“Jau slavai sukilo”. Jaučiama tuoj po mišparų, savame klube. tras mėnuo nėra lietaus, viskas per savo delegatus Illinojaus ap 90. J. K-pas Chicagoje “Rygas,
4351 So. VTood at.
.50
ako
skričio suvažiavime, kur įvyks 30 tūj” 100 rublių, i
buvo salėje, kad tautiečių širdis Kaipo ant bertaininio susirin nudžiūvo.
Organo
Užveizdėtojaa ■— 7. R>
9. Lopšinė daina J. Nau
d. rugpiūčio mėn. (nedėldienį), Rugpiūčio (August) 5, 1914.
smarkiau suplakė. Pirmiau pra kimo žmonių prisirinko mažai.
jalio
.40 Palakaa, 1802 W. 46th st,
Siaūbai, Kauno gub. Rajoninė 1914 m., 3 vai. po pietų, Apveibilo kun. J. Vyšniauskas smul Kaip visuomet, taip ir šį kar
10. Barkarolė J. Naujalio
.50
kiai išdėstydamas stovį lietuvių tą pirmiausia mūsiškiai susirin ūkio ir pramonės paroda Šiauliuo zdos Dievo parapijinėje svetai
11.
Kur
bakūžė samanota S.
kę
griebiasi
pasilinksminti,
pa

Ll*t Im. Dr-jos Gaut Valdyta
se prasidės 29 rugpiučio ir tęsis nėje. Suvažiavimo tikslas suor Redakcijos Atsakyiaai.
prieš uždraudimą spaudos, taipŠimkaus
.30
Antrašai:
ganizuoti IHionjaus apskritį, pa Vyščiukul, Montreal. Tąmstos ko
pat istoriją uždraudimo ir atgavi šokti, padainuoti ir tt. Po pa 5 dienas.
12. Dvi daini S. Šimkaus
.30 Praz. St Jankus, 360 NemMfc
silinksminimui,
tapo
svarstyta
sitarti apie naujų kuopų steigi respondenciją, nors ir labai vykusiai
mo spaudos, drauge duodamas
Knygius J. Hodell,
paįrapijos
reikalų.
Pirmiausia
st., Hoboken, N. J.
Druskininkai,
Vilniaus
gub.
Po
mą, senųjų stiprinimą, išrinkti parašytą turėjome atidėti į šalį, nes 304 Wbarton St.,
daug faktų, kaip darbavosi ir
Phila,
Pa.
Viee-prez.,
Kaz. Vaškevičiuj
jau buome sustatę apie tą patį daly
kaip platino literatūrą lietuviai buvo perskajtytas praėjusio su dideliu karščių 27 d. birželių krito agitatorius ir tt.
sirinkimo
protokolas, ir išduotos ledai. Nuplėšyta iškabos, pauk
184
New
York
avė.,
Newari^
ką
aprašymą
kito
mūsų
korespondento.
Sua. L. R. K. A. Pilnas Narys.
spaudą uždraudus.
skaitlinės ineigų ir išeigų. Iš ščiai krito nuo medžių, o visa
v
_ __ ____
N. J.
Potam K. J. Bajorinas išrodi- atskaitų pasirodė, jog šių trejaDRAUGIJŲ
SKALAI.
Iždin., P. Vaičeliunas, 38 taBlrūtiečių žiniai.
nėjo, kaip naudinga spauda kul tos pastarųjų mėnesių buvo žemė apsidengė lapais, ant kurių
ley ava., Nevrark, N. J.
Susiv. Liet. R.-Kat. Am.
tūrai aplamai. Prie tos progos įplaukų parapijos iždan apie šim stovėjo geroka ledų eilė. Au “Birutės” dr-jos dainavimo se
dra
truko
visą
valandą.
Tai
ne

Raštn A. M. Stanelia 48 Wa»
valdybos
antrašai:
zonas
prasidės
ateinančioj
Pėt
18 KANADOS.
prabylo dar M. Masaitis.
tas 24 svarus suviršum. O iš paprastas apsireiškimas. Nuosto nyčioje Rugpiūčio (August) 7
Mr. Paul Bartos, Kanados gy Prezidentas: K. J. Krušinskas, wick st., Newark, N. J.
Pirmą dalį programos užbaigė laidos buvusios mažesnės. Tat
lių
daugybė.
d.,
1914
paprastoj
svetainėje
ventojas,
sako: “Aš turiu pra 59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y. Vienokiuose ausinešimuoaa krašp*
par. choras tautiška daina.
iš tų 3 mėnesių įplaukų, yra kiek
Mark
White
Square.
Taigi,
visi
Vice-prezidentas: J. Riktorai- kitėa prie raitininko.
nešti jums, kad Trinerio Linidalį programos K J Da . ir atlikusių pinigų. O revizoriai
. Antrą
,
Kapčiamiestis, Suv. gub. 29 “Birutės” nariai teiksities atsi
jonnas paskelbė septimoms pasi-1 padavė atskait,( net nuo pustnebirželio
Juškonių sodžiuj iškilo lankyti augščiau minėtoj dienoj,
baigus. Parap. choras užkaukė Sio> sakydami, kad per 6 meneapie 8 dol. vakare. Prašome ne
Ltetuva Tėvynė musų”. A’stoparapijos kason įplaukė apie gaisras, kuris sunaikino trobas
Kuomet kitos'firmos žlunga delei netvarkaus šeimyvai draugijų Blaivybės, Šv. Ka 500 ir ar 24 svarai, kad neapsi ir visą mantą 16 ūkininkų. La pasivėluoti.
Rast. A. Lebecki.
zimiero, Šv. Onos moterų, i?ėjo rikčiau, ant kokio svaro pasakęs bai apdegė bemiegąs piemenu
ninkavimo, prarydamos jūsų sunkiai uždirbtus
paeilium su savo pasveildnimais Revizoriai minėjo ir išlaidas, bet kas ir vienas senis, kuris bandė
sučėdijimus, reikia atminti, kad
Kun4H**rš:<iauskas nurodė svar gerai neįsitėmijau. Kiek viso da išgelbėti penimį meitėlį. Pade
PRANE8IMAI.
gėliai
liko
be
duonos
kąsnio
ir
bą lietuvių tautos tarpe kitų pa bar parapija turi skolos šiame
KOLEGIJOS FONDAS.
pastogės.
tu ulio tanių. K. J. Palotinas susirinkime, neminėjo.
Vyčių ' kuopa iš Montello
ragino leisti kuodaugiau jauni Toliau buvo rinkimas naujo
firmos
(Brockton), Mass. prisiuntė kole
mo mokslan, auklėti jį blaivu kasininko ir finansų raštininko,
gijos fondan $10.00. Ačiū. Ko
me, taip-pat aiškino veikimą mo į atsisakiusių vietą. Naujų įne
legijos pinigais yra sudėti ant
ksleivių ir tikslą jų susivieniji šimų dėl parapijos reikalų kaip SUSIVIENIJIMO PRAKALBOS. nuošimčių Polithania State Bank,
mo.
ir nebnvo. Tik mus vietos kle 2 d. rugpiūčio Suaiv. L. R. K. Pittsuburgh’e ir kasdieną, nors ir
Vedėjas parapjos choro J. Va- bonas K. Matulaitis, liepė kai- Amerikoje 39-ta kuops turėjo pamažu, auga. Savai kolegijai
turfs locną nuolatlnĮ Ir nepaliečiamą, New Yorko valstijos Bankų sky
linskas ir Marijona Norkeliuniu- Į kuriems dailiaus pasielgti bažny- parengusi prakalbas. Prakalbos pabtatyti čia Amerikoje yra rei
riaus patvirtintą {steigiamąjį kapitalą
tė padainavo maloniai solo. De- čioj. Tarp kitko bate, kad baž atsibuvo Ellig svetainėje ant 57 kalinga milžiniška pinigų krūva,
klemaeijas pradėjo P. Kilikevi- nyčioj perdaug dairosi, o ypač PI. ir S. State gatv.
$250.000.00
tečiaus pusė milijone Matuvią ap
čius. Po jo visa eilė vasarinės tuo laiku, kada koks svetimtau Kalbėtojai buvo 4: Klerikas sigyvenusių šioj šalyj gali leng
mokyklos mokinių dcklen.nvo tis ineina musų bažnyčion.
M. Vitkus, kurį perstatė publi vai sudėti reikalingą pinigų su
pilnai džiaugiasi visuomenės užsitikėjimu, kokie užsitarnavo
įvairaus turinio eilutes ir ža Visas susirinkimas pasibaigė kai p. A. J. Sutkus, kuopos raš mą, jei tik visi suprastų savos
teisingu reikalų vedimu.
vėjo pnbliką savo jaunais balse kuodailiauaia. Mat už gėrą pa tininkas. Gerb. M. Vitkus, kalbė kolegijos reikšmę mūsų ateivių
liais ir maloniu apsiėjimu. Pro- giriu, o blogą papeikiu.
Šiame banke Jūsų piaigai yra pffnal apsaugoti mio žuvimo,
jo apie reikalingumą mokyklų, tautiniame ir kultūriniame gyve
užaihaigė par. choro ir
Kalnarertis.
plačiai išdėstydamas jų reikalin- nime. Lenkai čia Amerikoje tori
ra—eiaauui a
» aa »e»»a hh ase aaee a a a a a a s
v_

W.

Apgarsinimai.

Senas Lietuv škas

CHICAGOJE.

Bankas

Henry J. Schnitzer,

141 Washington Street, New York, City,

Du šimtai penkiasdešimts tukštančių doleriu

rr Bums

Rugpiflžio (LSūgosl)' 0, 1911.

tstitstss&tttsttitsmąMO
Telephone Yards S834

Ncw City

Dn,v.rl47J

Dr. P. G. WIEGNER
DAKTARAS

Bell

(Kalba lietuviškai)

jAVINGS BANK

J .(į. KAWALLS
LIETUVIS FOTOCRAPA*

System

1624 w. 47th St. Kertė Marshiield Avė. netoli nuo Ashland Avė.
Neatrasi ir geriausi paveikalai veatuvema ir kitiems ataitikimama. Ateik ii pala pamatyk

raktas Bell

“ATEITIS”

_ 3337 S. Morgan St., Chleago
«. ® «« s ®«« ««»««,»»««»

A. J. BIER2IN8KI, Pres.
Tel. Yards 1591

4601 So. Ashland Aveaue

ED. REUTER

CHICAGO, ILL.

1616 W. 47th St.

KADA IR IS KUR GERIAUSIA IR GREIČIAUSIA LAIVAI ĮftbPLAUKIA IR KIEK SIPKORTfc KAŠTUOJA t — Parašyk mums
atvirutę, paduodamas savo vardą, pavardę ir tikrą adresą, o mes
atgalia pačta prisiusime pilnus padavadijimus.

Naujas Sąvaitinls Laikraštis.

telefono patarnavimo.

Chicigo, III.

Už jūsų Bell telefono yra armija 200000

dirbančių

krūvoj,

kad

Telefonas Canal 4052

jums patarnavimas būtų kuodidžiausias ir

Dr. A. K. Rutkauskas

kuogeriausias.

Mes aprūpiname visus bankinius ir Seno Krašto reikalus pigiai,* grei
tai ir tinkamai. Kiekviename reikale kreipkitės j mumis.

Kiekviename

sijveikimas yra

vyrų ir moterų,

AR 8IUNTEI KADA PINIGUS PER MOŠŲ BANKĄ! — Prisiųsk
mums savo adresą, o mes pasiųsime mūsų rublių kainas ir reikalingas
blankas.
Susipažinęs su mumis kitų Bankų neieškosi.
£ \

Išmintingas

Didžiausė siuvamų mašinų krau*
tuvė. Mašinas parduodame nuo
$3.00 ir augščiau.

2382 Se. Leavitt St.

Vaisius jų sujungto veikimo yra telefono

reikale kreipkitės j NEW CITY SAVINOS BANK,
o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

.

patarnavimas toks, kokio sviete nei vienas______
Telephone Diover 1924

EXTR A

$ $ $ Jums

7 reikalingi da

O.

negali susilyginti didumu ir išnašumu.

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So. Halsted St.,

Vartok vietinį ir Long Distance telefoną

CHICAGO

apsčiai.

(kampai 34tos)

lykai vertės

$25.00
Tel. Drover 5052

tik už

$5.85

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
įipiaustytą 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. Specljalis pasiulijimas. Sugrąžink litą apskelbi
mą parašydami savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui
$5.85 ir expreso kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

r

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

ARION MUSIC STORE

Gerų lentų pigiai
EIK PAS

Onei

Vartotas namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams poperas, vynių, plumbingų ir t. t.

3005-3039 So. Halsted St.

-

CHICAGO

Armonikos, akordlnoa .koncertinos, smuikai blaa
pigiai. Krautuve atvira iki 9 vai. vak. Nedeiiomla iki 12 vai.
1909 »o. Halsted St.

Yards 1741

J. F.

E U D E I K I S

GRABORIUS
Paršam d o karietas ir automobi
lius dėl pagrabą, vestuvių ir krikštynH- 4605 Hermitage avė. Chicago

Jonas Kmitas
f rjrTt

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku <

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

yra atisitraukti nuo knygos.

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

Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

Plymouth National
BANK.

G. M. Postlethwaite,
Iždininkai
Mandagus patarnaviraa*

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

yjslpir^i§o.iaztikrinami nekilno
jamuturtu-žeme, namais ir t. t.

Vienatinis Lietavia Išdirbėjai

I

patingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

“anBi $d#ti I Lietuvą Ir pirkti
mįu vietą, tai būtinai susižinok ro Draugija Brolių Vailokaičių Ir Ko.
Kaunas Vietaeis Plečiu, Lietuva Rusija?

maonoo—aaati

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Man pavestus dar.
bus atlieku artis-;,
tiikai.

M. A. Norkūnas
1W MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, ažtaonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schaor).
Lietuviškosios Sesers pnima pas save mergaitei moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie regnleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama; nuriH paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliaa.
GERO8 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėa
Šiuo antrašu:

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

I

Dr. A. Yuška
1749 So. Halsted St

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
f
1800 W. I6th Street,

-

Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

LIETUVIŠKA BANKA

KATALIKAS”

SODAUTY

Ke

Išdirbėjaa

purių,

Kukardų,

Vėliavų, Antspaa

"OKTRE/LCMi

Kata-

ttofO.
3 N. Main SL,

SHENANDOAH, PENN’A

Telefonas Yards 994

Dr. MAURICE KAHN
4627 S. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

MICHIGANO FARMOS.
George W. Swigart, valdytojas Swigarto žemės plotą šiuo skelbia, kad A.
Kiedis nėra toliaus jo agentu. Lietu
viai visose Jungtinėse Valstijose žino
apie p. Svvigarto Michigano žemės.
Daugelis iš jūsų turite jo mapas. Tos
mapos parodo miestelius Wellstone ir
Peacock, kuriuos p. Swigart apgyven
dino. Jam dabar priguli didesnė dalis

miesto Peacock, kuris paliks lietu
vių miestu. Weston yra 13 mylių į
šiaurę nuo Peacock ir yra jo Michi
gano stotis, kurioje jis užlaiko ofisą
j ir aštuonius automobilius, kuriais pa
rodomos žemės. P. Swigart nusprendė
parduoti žemės stačiai lietuviams ii

8.

Daktaras Ignotas Slankas,

TIEMIKITE LIETUVIŠKOS

Draugystes
kad aš nupirkau

Kurie lietuviams gerai žinomi

šių dalykų.

v »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

r

tokių tam pana

Reikalauk

261 W. Broadvvay

SO. BOSTON, MASS.
NEW YORK City. N. Y.
820 Bank Street, WATERBI1RY, CONN.

jiems sutaupyti agentams išmokamus ,
pinigus. Kada perki nuo jo,, perki iš
“Katalikas” yra 12-kor <*\8laJoseph J. Elias, Savininkas.
pirmųjų rankų. Jis turi didžiausį biz
pių, didelio formato ir sut^ Jia
4600—4602 S. Wood St. Chicago, III.
nį žemės Michigane ir veža vežimą pir
Priimame pinigus l Banka uičMyjimni nuo
svarbiausių žinių iš Amerikos,
kėjų ant savo žemės kas dvi savaiti.
vieno dolerio ir dauginus ir mokame treėia
Lietuvos ir iš viso pasviečio.
roeentą retomis ant metų. Siuučiame pinigus
Ekskursija bus rugpiūėio 4 d. auvisas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
“Katalikas utimt $2, puses j matų $1.
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir i tomobiliu važiavimas dykai. Jis turi
parduodame. Parduodame Slfkortea ant visų 50,000 akrų iš kurių gali sau pasi
Užsiraiyt katalikas” galima kiek
linijų t krajų ir iŠ krajaus. taipgi tikietus ant
rinkti. Jo lietuviškos kolonijos randasi
viename laif
Rašykite tuojaus, o
geležiukelių po visa Amerika ir Europa.
Mason, Manistee ir Lake pavietuose
gausite vieną
ataliko” numerį pa
Husų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
matyti veltui.
ir yra didžiausiomis Jungtiuėse Val
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
stijose. Jis pardavė lietuviams šimtus
J. M. TANANEVICZ,
se ypatil kai ir per laiškus. Tik kreipkitės
ūkių, kurios randasi šioj apielinkėje
vlršminfitu antrašu.
3249 Morgan St., Chicago.
ir ant kurių gerai gyvena. Jei ne
turi mapos, arba literatūros, rašyk
mums, o mes atsiųsime. Dažinosi apie
šitą naują Lietuvą Amerikoje, kame
lietuviai yra laisvi ir neprigulmingi
Lietuvis daktaras. Gydo ivairiauses ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
žemės nuo $10 iki $25 už akrą, ne
cijas. Turei savo locnaligonbuti. Lekarstas sutaiso pats dėl kiek vieno sergančio.
toli gražių ežerų, upių ir gerų miesOfiso Valandos: Nuo 9 iki lt iš rito: 3—4 po piet, 7—8 vokaro. Nedel. iki S po piet.
"V- Lengvas išmokesnis — nuo $50 iki
200 įmokėti ir $10 kas mėnuo. Kada
Kreiptis reik visumet ant to tikro adrlso taip:
už žemę yra pusė išmokėta, nžasekuDR. 8TANKUS, 1210 S. BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.
įuoja už dyką, jei numirtnmei žemė
palieka dykai palikusiai
šeimynai

dų, šarpų ir ki
STJAMSMfflfm

$
|

rOWN OF LAKE SAV1NGS BANK

CHICAGO

R. H. Morgan
BONA MORS

j* 498 Washington St.,

VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo
1 po pietų iki 3 irnuo 7 iki 9 vakaro.

Tel. Cinai 2118

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

520

TIKTAI $1.00

Naudinga ir kiekvienam reikalinga
užsisakyti

visokiu ženklu
draugystėm, o y-

Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių darant i jos Perviršiji mo.tokiuo būdu pinigą
niekad negali pražūti.

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; $), nebus baimės kad pinigai
gali prapulti, nes atsako ui juos Draugija visu savo turtu Ir pervirliji’)• prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus.
miestuoan namui
dvarus, mieatuoM
namu, ■-nioilr/Y
auieiko no-

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

. A. Norkūnas,

Reikia gerai įsitemytl sis šiarbus dalykas, kad —---------------

BARTAŠIUS ir d. P. WASILIAUCKAS

Corner Spring Street

Suvienytųjų Valstijų vai
džios.
Moka 3 nuoiimftiui
nuo sudėtų pinigų. Galinu
susišnekėti lietuviškai.

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

Geo. d.

Yra tai labai graži ir interesinga .

Šitoji Banka prižiurtum

Kas ketina grįžti [ Lietutį arba nori atliekamus pinigus
ger«i pasidėti, rašykite Ir siųskite pinigus Šiuo adresu:

LAIVAKORTES

ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom
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 artymiausį jums offisą ar per laiškus.

Lietinių Kalbon Vertė

$185.000.00.

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

į

CHARLES DICKENS

Laikraštis

Kapitalai su perviršiu

(r

PAS SAVUOSIUS
e
Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir
ir įsteigėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 VVashington St., kampas Spring St., New
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus vžeigos
namą, o gausite sanžiniSkus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus
iš konsulio.

Oliveris Twistas

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

Carr Bros. Wrecking Go.

LIETUVIAI, KREIPKITĖS

Angliškai Parašė

Jau 25 metai, kaip išeina kas Utaminkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metų.

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

Phone Yarda 1294

Savaitinis

«

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

PARDUODAM

Du-kart
«a

S

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

SAULE”

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir danffiau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8 tos vai. vakaro.

B.'
fe

Mes prosijame visai veltui per visus
metus kiekvieną
mūsų
krautuvėje
pirktą siutą.
Ateik ir pažiūrėk mūsų puikių
siutų ir čeverykų.
Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame gerlausį.

* r
U

NAUJIENA!

TEMYKITE!

4558 So. Ashland Avė.

DEPARTAMENTAS

«

*

BANKING ASSOCIATION

TAUPYMO

Official 100

3261 SO. HALSTEO ST., CHICAGO

S. Kulvinsky

’S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR,

Bell Telephone Building

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

THE HIBERNIAN
ĮKURTA 1867 M.

fe1

Chicago Telephone Company

DR. K. DRANCELIS

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimą. 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 reikalavimą.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

ant 47tos ir VVinchester Avė
Lietuviai krelpkitčs { saviškį
JUOZAS

ANDRUŠKA

Savininkas.
-

--

kada žemė išmokėta jis skolina pini.14 pagerinti. Klausk apie mus
žinių nuo žymesniųjų lietuvių Chica
go,ie arba čia pat kur randasi farmos.
Jie jums pasakys apie p. Swigarto
finansin, stovį ir ypatiškumą ir tei
singą tikrą reikalų varymą su vi
sais lietuviais vienodai praėjnsiaia
laikais. Daugiau lietuvių iš daugybės
Valstijų atkėlinnja pirkti žemių šiai*
metais, neg kada pirmiau. Jiems ma
lonu pasiliuosnoti iš mainų ir dirbtu
vių. Mokyklos, geri keliai, telefonas,
ir t. t, jau randasi čionai. Jau rengia
mės statyti lietuvių bažnyčią. Čia lie
tuviai augina įvairias žolias, javus,
daržoves, verčiasi , galvijais, avimis
ir kiaulėmis. Oran ir laukai labai
panašus j tėvynės lankus ir orą. Kvie
šiame prisijungti prie didelios lietu
vių kolonijos. Rašyk mums tuojaus
ir mes atsakysime
lietuviškai.
P.
Rwigart turi savo didįjį ofisą CM-’
eagoje. First National Rlgd.
Adresas:

GEORGE W. SWIGART,
A 1247 First National Bank Bldg.
Chicago, III.

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitini laikraštj

"IŠEViy DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris
Pusei meto 58 cento.

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

Kr Skaitei Kada Laikrailį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia Ir paduoda daugiausiai gerų Ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europo* ir
viso svieto, o prenumerata kaštuo|a me
tui tik 92.00, pusei metų 91-00.
Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,

32S2 So. Halsted SI.. CHICAGO, ILL.

P. A. MAŽEIKA
Seniausias
lietuviškas
graboriua
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
graborystės tarnavau savo broliams
lietuviams.
Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
o mali grabeliai nuo $3.00 ir aug
liau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti ui
$50.000. Neklausykite agentų ir kokią
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau dar,
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, eavo
karaboną ir daugybę automobilių.
Su pagarba
P. A. MAŽEIKA.
$315 Aubrun avė.

Tel. Yards 1136

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių iinių Iš Amerikos, Europos ir viso uvleto, o
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo;
pusei matų $1.oo. Uirubeliuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5C.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co. ’
120-124 Orand 5tr„
Brooklyn, N. Y.
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