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Svarbiuoju Momentu.
Pastarųjų dienų atsitikimai pa

rodė mums, jog susirinkę j visuo
tinąjį lietuvių suvažiavimą, nega 
lėsime apsirubežiui/i vien svarsty
mu, kaip šelpti nukentėjusiuos 
nuo karės tautiečius, bet reikės 
taip-pat pasitarti ir apie plates
nius mūsų tėvynės reikalus.

1) Rusų kariuomenės vadas Di
dysis kunigaikštis Mikalojus ap
skelbė lenkams manifestą* pra
šydamas būti talkininkais kovo
je su priešais ir pažadėdamas au
tonomiją visai suvienytai Lenki
jai.

2) Paaiškėjo, kad lenkai nežada 
daryti šią valandą ginkluoto su
kilimo. Taigi jie nesuerzins kovo
jančių pusių, gi suvieniję visą 
tautą—apietai negalima abejoti 
— prie griežto ir tvirto reikalavi
mo laisvos autonomiškos Lenkijos, 
jie tą autonomiją galės išgauti. 
Gyvai subruzdę keletas milijonų 
Amerikos lenkų mokės tuos reika
lavimus parenti.

3) Paaiškėjo, kad vokiečiai yra 
netekę užuojantos visame pasau
lyje. Visų šalių spauda prieš vo
kiečius. Kaizerio Vyliaus karingi 
šauksmai, vokiečių ginkluotoji 
kumštis, per ilgus metus grasinusi 
ir ramioms šalims, sunki militariz 
rao letena. — visa tai iki gyvo 
kaulo daėdė visiems, trokštan
tiems taikios kultūrinės pažangos.

įp, Visi lyg nųjančia^ kad sutrynus 
vokiečių galybę — ateis galas mi- 
litarizmui Ir tautoms užšvis švie
sesnė gadynė. Taigi ir laukia visi 
vokiečių galybės žuvimo. Net 
socijaldemokratai Prancūzijos, 
Belgijos, Rusijos, visada karštai 
protestavusieji prieš kiekvieną 
karę, šioj valandoj eina išvien 
su savo tautomis.

Tokioms aplinkybėms esant vo
kiečiai negali laimėti. Nec Hercu
les contra piures (Ir Hercules ne- 
atsistengs daugeliui). Viso pasau
lio neužkariausi, juo labiau nepa
lenksi prie savęs su kardu žmonių 
širdžių.

Galima tikėties, kad stiprios, 
gerai susiorganizavusios tautos, 
kaip antai čekai, lenkai, šią pato
gią valandą įvykins savo politi
kos siekius. Mus čia labiau apeina 
lenkai. Atsimindami jų vadovau
jančių partijų siekius, męs galime 
numanyti, jog lenkai nepasiten
kins etnografiškos Lenkijos auto
nomija, bet sieks taip-pat Lietu
vos ir Gudijos. Jei ir nepareika
laus priskyrimo visos Lietuvos, 
tai Suvalkų guberniją, mūsų tau
tos kultūringiausį branduolį, be 
abejonės panorės pasisavinti, rem
damies Vienos 1815 m. kongreso 
sutartimi, nustatančią Lenkijos, 
ribas iki Nemuno upės.

Jeigu vokiečiai laimėtų karę, 
tuomet mums nereikėtų galvoti 
apie pavojų iš lenkų, bet tik iš 
vokiečių. Tečiau to sunku tikė
ties.

Šiaip ar taip viena aišku, jog 
atėjo laikas ir mūsų tautai pra
dėti statyti rimtai savo po
litikos reikalavimus. Nes, 
suirutei pasibaigus susirinku
siųjų tautų atstovai tarsis 
ne apie numirėlius, bet apie gy
vus žmonės ir gyvas tautas. Gyvos 
gi tautos nepraleis progos savo 
teisių pareikalauti. Ir jeigu męs 
tikime į savo tautos gyvybę ir tą 
gyvybę stengiamės visiems skelb
ti, tad neprivalome praleisti ir 
šio svarbaus istorijos momento. 
Męs nevaikysime tuščių sva
jonių, nereikalausime, ' visiš
kos tautos neprigulmybės: prie

, jos reikia priaugti ir ją 
iškovoti. Tečiau, mes tiek jau 
atgijome ir pribrendome, kad ga
lime ir turime pareikalauti mūsų 

į tautos vienybės ir čielybės. Vi
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JAPONIJA PASIUNTĖ ULTIMATUM 
VOKIETIJAI

Japonija apskelbs kare
Graikija rengiasi karen su Turkija

Bulgarija mobilizuojasi
Kynai labai susirūpinę delei Japonijos pasiusto ultimatum Vokietijai

Rusai užėmė Galiciją

Lenkai jau muša vokiečius

Vokiečiai varu veržiasi Suvalkų redybon

ojo jūsų tėvai — arti. Šimtą 
netų atgal Lenkija buvo suskai
tyta į šmotus, bet jos dvasia ne- 
ižmigo, ir jinai gyvena viltyje,

Geneva, Šveicarija. Austrijos 
prašymas leisti jos kariuomenei 
naudoties Italijos ir Šveicari
jos žemėmis, tapo abiejų valstijųux***©v, XX J xxx t* A V V XX a T

ad ateis laikai, kttomet lenkų, atmestas ir net griežtai pažymėta,

visgi dar mėgins vykdinti san
taiką tarp susikivirčiusi Eu
ropos valstybių. Vėlesnės žinios 
praneša, kad Japonija jau paskel

sos Lietuvos dalys, kaip Didžioji, 
taip ir mažoji Lietuva, privalo pa
tapti vienu politišku kūnu. Tam 
kūnui privalo būti suteiktos visos 
sąlygos, prie kurių jisai galėtų 
savarankiai plėtoties. Męs turime 
gauti Lietuvos "autonomiją 
su seimu Vilniuje. Šian
dien savo reikalavimo męs 
negalėsime paremti fyziška 
pajėga, kaip tai darys čekai, 
lenkai, rodydami šimtus tūkstan
čių savo gerai išmankštintų saka
lų. Tečiau reikalauti vis dėlto 
turime. Jeigu valstijos nepatikė
tų mūsų dvasios pajėgomis, arba 
su jomis nenorėtų skaity- 
ties, o nematydamos or
ganizuotos fyziškos pajėgos nesu
tiktų duoti mums plačios autono
mijos, tai męs bent išsiderėtu, 
me iš jų mūsų tautos čielybę ir 
tokią savyvaldą, prie kurios mū
sų kraštas galėtų normaliai plėto
ties. Tie dalykai beabejo mūsų 
broliams, tėvynėje gyvenantiems, 
dar labiau rūpi, negu mums. Tik 
jie, karės stovio varginami, ne
gali dabar nei laisvai organizuo- 
ties, nei veikti. Męs gi, tos pa
čios Motinos vaikai, privalome 
sunaudoti savo geresnį padėjimą 
šią valandą ir kritiškame mo
mente padėti savo tėvynei. Vi
suotinas suvažiavimas ir galės vi
sa tai apsvarstyti.

Tik dėl to suvažiavimo vaisin
gumo ir naudingumo būtų ge
riau suvažiuoti tarties tik tiems, 
kurie 1) eina prie lietuvių tau
tos čielybės, 2) kurie siekia Lie
tuvos autonomijos, 3) kurie nė
ra šalininkai kėlimo dabar Lie
tuvoje ginkluoto sukilimo. Pir
mos dvi sąlygos aiškios pačios sa
vaime. Trečią turėtume truputį 
plačiau paaiškinti. Tautos suki
limas tuomet tiktai gali būti nau
dingas, kuomet jis yra pasekme

ir apvainikavimu ilgo ir rimto 
kultūros ir organizacijos darbo., 
Tautos sukilimas tuomet parodo, 
kad tauta priaugo prie to, ko rei
kalauja. Ir ingyti to ko reikalauja 
tuomet gali pasisekti ir be kraujo 
praliejimo. Pav. Suomiai 1905 
metais sukilę ir apsiginklavę iš
gavo be kraujo pralėjimo tai, ko 
reikalavo. Tuo tarpu lenkų su
kilimai 1831 ir 1863 metais nega
lėjo nusisekti. Turėjo išsigimti ir 
tik blėdį atnešti ir lietuvių su
bruzdimai 1905-6 metais. Tai-pat 
negalėtų turėti mažiausio pasise
kimo ir dabartinis ginkluotas lie
tuvių sukilimas. Be to męs, lie
tuviai katalikai, ir savo princi
pų žvilgsniui negalėtume niekuo
met remti kruvinas revoliucijos. 
Lyg iš netyčių išsprūdęs S. L. A. 
prezidento Živatkausko išsitari
mas (“Tėv.” 32 num.): “Gal da
bar ne tik šiaip balsą reiks pakel
ti, gal iškilti ir revoliucija, kurio
je dalyvaus tos pavergtosios tau
tos” — parodo, kad mūsų tarpe 
gali atsirasti ir revoliucijos sa
lininkų. Tečiau bent mes, lietu
viai katalikai, tokiam darbui ne
galėtume talkininkauti.

Vėlgi panaujiname savo patari
mą, kad tasai suvažiavimas įvyk
tų Chicagoje 25-26 rugsėjo šių 
metų. Delko męs negalime ank
ščiau, paaiškiname plačiau redak
cijos pastabose.

IŠ KARES
VALIAUSIOS ŽINIOS.

LONDONAS. Praneša Ii De- 
lement, Šveicarijos, kad pran
cūzų sustiprinti pulkai atakuoja 
vokiečius Alsase tarp Belforto 
ir Altkirch.

LONDONAS. Telegrama iš Ni- 
šo, Belgijos dabartinės sostinės 
skelbia, kad Austrijos armija ta
po atmušta prie upės Save.

LONDONAS. Paimtas nelai
svėn vokiečių generolas von Dei- 
mling papuolė į vokiečių rankas.

KOPENHAGA. Rusija rei
kalauja, kad Turkija leistų jos 
Juodųjų jūrių laivynui važinėti 
per Dardanelų siaurumą.

PARYŽIUS. Mobilizacija rusų 
kariuomenės užbaigta. Kiekvie
ną valandą laukiama generališko 
mūšio. Rusijos kariuomenė vei
kia Prūsuose.

LONDONAS. Praneša Londo
ną iš Nišos, kad susirėmė Austri
jos flotilija su Prancūzijos eskad
ra ant Adriatiko jūrių.

BRUXELL. Prie Diesto žuvo 
1200 vokiečių kareivių. Sumuš
ti vokiečiai slepiasi Haelen’e.

LONDONAS. Reutero tele
gramos skelbia, kad Vokietijos 
ciesorius keliauna ant fronto su- 
surėmimų. Tas žingsnis išaukė 
kaip ii spaudos taip ir iš žmonių 
pusės didį entuziazmą.

PETERBURGAS. Rusijos ka
rės kanceliarija skelbia dideles 
rusų kariuomenės pergales. O^ 
licijoje ir Lenkijoje.. Austrijos 
pulkai išvyti ii Kelcų ir Tomašova

LENKIJA GAUS SAVYVALDĄ.
Rusijos valdžia žada lenkams 

duoti liusybę tikėjimo ir kalbos, 
jeigu lenkai pasiliks ištikimais 
valdžiai. Tam tikslui tapo iš
leistas manifestas, kurs skamba 
taip: “Valanda, apie kurią ava-

auta atgis.
Rusija vieno tik dalyko nori 

įuo jūsų, tai ištikimybės. Su at- 
ira širdžia, su broliškai išties- 
a ranka Rusija eina sutikti jūs”.

Šitaip skamba rusų pažadėji- 
ias.

Lenkų laikraščiai Amerikoje 
ukruto. Vien tik ir kalbama- 
pie lenkų savyvaldą. Ant kiek- 
ieno puslapio tik ir mirga vi- 
oki patarimai, paliepimai drau
gijoms, organizacijoms.

Paryžius. Karės kanceliarija 
aryžiūje apturėjo žinias apie 
inaikinimą dviejų pulki} Austri- 
>s raitininkų rusų kazokais prie 
pės Dniepro. Kazokai atkirtę 
ntininkams kelilą ir išskerdę 
los. Iš kitur pranešama, buk 
azokai paėmę juos nelaisvėn.

New York. 1566 Amerikos pi

kad nei vienas kareivis nebus lei
džiamas ant pastarųjų žemės, 

20,000 Amerikos studentų, mo
kytojų randasi Europoje ir išti
kus karei negali grįžti. Bemaž 
kiekvienas miestas priskaito ke- 
liatą ypatų viešančių Europoje.

Paryžius. Prancūzijos karės 
ministeris pranešė, kad neužilgo 
turės būti didis ir baisus mūšis, 
kokio dar pasaulis nematęs. Mū
šis įvyksiąs 266 mylias atstume 
nuo Bazelio ant Šveicarijos rube- 
žiaus. Iš abiejų pusių stos po 
kelius milijonus kareivių.

Vokietijos kaizeris pasiryžęs
viską paaukoti, bile laimėjus 
karę. Vokietija pasirengus ka
riauti iki paskutinio, kol .rasis 
nors vienas žmogus galintis lai
kyti kardą, tol vokiečiai nepasi
duos. Vokietija šioje karėjo nu-

čių sugrįžo laivu Altic. Jų stojus daugybės žmonių. Kaip
;aičiuje daugybė Amerikos tur
elių. Sako džiaugiasi, išbėgę 
įo karės baisenybių.

Peterburgas. Rusų generališ- 
is štabas praneša apie išardy- 
ą geležinkelių ir telegrafo li- 
jų rusų kariuomene tarp Sma- 
ainkų ir Tilžės.

Londonas. Pasitvirtino žinios 
įie mirtį vokiečių generolo von 
ninich. Jis vadovavo kariuome- 
ii prie užpuolimo ties Liege. 
įėjama, kad nepasisekimas jį 
bai sukrimtęs ir jis pats sau 
irti uždavė.

Londonas. Dienraštis “Morn- 
g Post” gavęs telegrantą iš 
anstantinopolio, kurioj prane- 
ma, kad Turkijoje gal kilti su- 
įtės iš priežasties karės. Jau- 
turkiai, kurių dauguma užima 
ldiškas vietas, pradeda prieš 
akietiją agitaciją, tuo tarpu se- 
įturkiai pilnai remia vokiečių 
manymus.

Roma. Balkanų valstybės ren
iai išnaujo sutverti tarp Balka- 

valstijų santarvę, ir susiorga- 
savus padėti Rusijai. Kasžin 

pasakys ant šito Turkija, kū
jam nesyk) tokius nutarimus

bė karę Vokietijai.r- ' - •'
Vashingtonas. Amerika dabo

ja japonų kiekvieną žingsnį ka
rės link. Japonijos pasiuntinys 
Vashingtone Vinkontas Chinda 
ir sekretorius Jungtinių Valstijų; 
Bryanas turėjo pasikalbėjimą, 
bet kaip vienas taip ir antras 
atsisakė suteikti žinių apie ką bu
vo kalbama.

Peterburgas. Caras su cariene 
apleido Peterburgą ir šiuo tarpu 
apsigyveno Maskvoje.

Daugybė vokiečių sužeistų ka
reivių atgabenta Maskvon. Juos 
prižiūrima gerai. Dr. Tolstojaus 
šeimynos nariai pasisiūlė jiems 
tarnauti ir prižiūrėti. Jųjų skai
čiuje ir garsaus rašytoja žmona..

Aštri jos ir Vokietijos konsulai 
apleido Rygą.

didelis skaičius žuvusiųjų negali
ma pasakyti, apie tai žino vien 
tiktai karės konceliarijos.

Austrija sutraukė visus susi- 
nešimus su Prancūzija, Serbija ir 
Juodkalnija.

Brussels. Raportuose iš Liege, 
kur dabar verda smarki kova, 
pranešama, kad Vokietijos armi
jos daug aficierių ir paprastų 
kareivių žudosi, nusiskandinda
mi Meuso upėje. Visa kariuome
nę sndemoralizuota. Baisūs kar
ščiai kankina kareivius.

Londonas. Reutero telegramos 
iš Nish, Belgijai dabartinės so
stinės praneša, kaip Austrijos ka
riuomenė užėmus miestą Sabac, 
gulintį 37 m. nuo Bielgrado. Ki
tur rašoma, kad Austrijos armija 
skaičiuje 400,000 užpuolė mie
stą Sabac, bet buvo atmušta, tik
tai po ilgos kovos jai pasisekė 
pereiti upę Save.

New Yorkas. Gauta čia žinia, 
kad Japonija skelbianti nenori 
karės, tiktai ištikus reikalui sa
vo garbės paturėjimui turės iš
traukti kardą ir padėti Anglijai. 
Grovas Okuma ministerių pir
mininkas išsireiškęs: “Japonija 
yra verčiama prie karės ir jinai 
reikalui pasitaikius stos karėn,

Lenkai užsilaiko ramiai. Lon
dono laikraščio “Chronicle” ko
respondentas prisiuntė tokias ži
nias: “Ligšiol lenkai užsilaiko 
ramiai, elgiasi atsargiai. Rusai 
entuziastiškai sveikina Anglijos 
vėliavas. Aš mačiau, rašo toliaus 
korespondentas, vieną lenkų laik
raštį, kuriame buvo skelbiama, 
buk Suomija ir Japonija apskel
bė Rusijai karę. Tam niekas ne
tiki. Vokiečiai iš orlaivių sten
giasi paberti proklamacijas, šau
kiančias lenkus prie sukilimo už 
neprigulmybę.

Roma. Šventas Tėvas pri
sakė visose Romos bažnyčiose lai
kyti pamaldas už užbaigimą ka.- 
rės. Pats Šventas Tėvas karštai 
meldėsi savo koplyčioje būrelyj 

1 artimųjų giminių.

Kiblemont, Belgija. Vokiečių 
kariuomenė spiriasi Hasselton. 
Belgai stipriai apsikasę laikosi 
Namuro tvirtovėj.

Austrija. Pasažėrinis laivas 
“Baron Gautsch”, nuskendo užė
jęs ant minos. Prigėrė 150 p»- 
aažėrių, kita tiek išgelbėta. Ne
laimė atsitiko prie Lussin saloo.

Paryžius. Skaitlinga pranci 
armija skubinasi pagelbon 
gama į N am urą.
'i '



Hamburg-American Linija par-Į Peterburgas. 17 d. rugp. čia su
duoda laivų vertės 20,000,000 do- Į areštuotas Austrijos vicekonsu- 
lerių. Tame skaičiuje randasi I las. Vienoje suareštavo Rusijos 
dSdžiausis pasaulyje laivas “Va-J vicekonsulą.
tėrland”. Jungtinių Valstijų
pirkliai rūpinasi tuos laivus nu-1 Londonas. Pasitvirtino žinios, 
pirkti ir jeigu derybos įvyks, I kad vokiečių gen. v<Ju Deimling 
laivai pradėtų plaukioti po Į paimtas nelaisvėn.
Amerikos vėliava ir sudarytų 
prekybos laivyną apie kurį senai 
svajoja Amerika.

. Vienoje, Austrijos sostinėje už
mirė gyvenimas. Moterįs užėmė 
tarnystę ant tramvajų automo- 

Paryžius. Oficijališkame pa-|bilių, Vienu žodžiu vjsoki pa

tuoj aus atsako: “Slavai Galici
joje, Prūsuose ir Čekijoj, toliaus 
Alzo^Ijtaringiečiaji, pareikalaus - 
sau tiesų ir visos valstybės da
bar kariaujančios su Vokietijos 
militarizmu, parems jų teisingus 
reikalavimus.

Vaidintuvėje rodosi mums nau
ja Europa, kurioje atskiros tau
tos bus liuiūsos”.

Ant popiero* taip rašoma, bet 
jeigu pažiūrėti, kaip daroma, tai 
rastume daug visokių peržengimų 
tarptautiškų tiesi}.

skelbime karės prancūzų mini- 
Sterio sakoma, kad jau buvo su-

| tarnavimai atliekami moterų. 
Apielinkėse Margrabova rusai

sirėmimų ties Naniuru, Prancūzai perėjo Prūsų rubežį ir traukia į 
laimėję ties Dinant, Sainte Ma- šalies vidurį. 
rie-aux-Mines, ties Blamont ir Ci- Į
rey. Prancūzai atmetė atgal vokie

čius Alzas-Lotaringoje.
' Rusijos pirmoji armija perėjo 
upę Styro, Galicijoje. Antroji 
armija sumušė Austrijos kariuo
menę prie žaložcų.

Trečioji armija peržengė ru
bežį apielinkėse Sokola. Ket
virtoji armija išvaikė 12,000 Au-

Japonijos pasiryžimas stoti į 
karę sujudino visą pasaulį. Mika- 
dos valdžia prisakė Vokietijos 
laivams pasitraukti iš Rytų ir 
suteikė laiko iki 23 rugpjūčio.
Iki tam laikui Vokietija turi iš- 

strijos kariuomenės nuo Dniestro Į Pydyti Japonijos reikalavimus
upės pakraščių.

Paryžius. Susivienijo prancū
zų ir anglų armijos pamainyda
mas tarp savęs aficierius.

Galima spėti, kad Vokietijos ka
riški laivai apleis Rytus. Laike 
vienos savaitės japonai išvaikys 
vokiečius iš rytinės Azijos.

Rusija sutraukė ant Austrijos 
ir Vokietijos rubežių 2,000,000 ka
reivių. 500,000 randasi prie ru
munų ir turkų rubežių.

Makedonijoj maištas. Bosnija 
ir Gercovina sukilo prieš Aus
triją. Gyventojai Bosnijos ka
riauna išvien su juodkalniečiais 
užpuldami Austrijos miestukus.

Rusijos kariuomenė Vokieti
joje. Rusijos kariuomenė sku
biai eina Vokiečių žeme, užimda
ma mažus miestukus. Keli ru-j Vokiečių Volto teiegrafo agen- 
aų p ai a icijoje irgi žengia fura paduoda žinias, kad lenkai 
pirmyn, ir stengiasi užimti visą užsilaiko panašiai belgams. Bu-

Turkija siunčia savo kariuome
nę į Bulgarijos žemę užpuolimui 
Graikijos.

Ne* York. Gauta čia žinia, 
kad Anglijos laivai sugavo Ham 
burg-American linijos laivą San
ta Catherina, vežantį prekių už 
1,000,000 dol..

Austrijos kariuomenė slenka 
upės Vilijos pakrančiais gilumon 
Lenkijos. Rusai jos visai nesu
turi ir leidžia jiems liuosai mar
guoti.

Galiciją vo apšaudoma vokiečių kariuo
menė prie Kališo. Krito keletas

Vokiečių orlaiviai skraido Su- 
valkų rėdyboje. Londone gauta
žinia Reutero telegrama, kad vo- Į Anglija sumušta ant jūrių. Ei 
kiečių orlaiviai skraido Suvalkų Į na paskalos, kad Anglijos keturi 
rėdyboje prisižiūrėdami rusų ka- drenuočiai ir 6 mažesni laivai nu- 
riuomenės judėjimas; vienas skandinti mūšyje prie Hulto ant 
iš orlaivių tapo sugadintas šūviais upės Humber. Vokiečių žuvo 60 
ir lėkdamas žemėn susikūlė, sy- torpedinių laivelių. Žinios paeina 
kiu ir 4 vokiečių aficieriai .uzsi-1 įį angliškų Baltinių,
mušė. * ' " v '

Londonas. “Daily Telegraph” 
Japonija pasiuntė ultimatumą Į rašo, kad Japonijos laivynas išė- 

Vokietijai. Japonija prisako Vo- jo į atviras jūres ir greitu laiku
kieti jai pasitraukti iš Rytų. Ja- susivienys su Anglijos laivynu 
ponija prisako Vokietijos kariš-[
Iriems laivams apleisti tolimus Kerė trauksis 18 mėnesių. Lor- 
Rytms. Duoda laiko iki 23 d. das Kitchtener, Anglijos karės se- 
ragpiūčio. Gali būti, kad neuž- jkretorius užklaustas laike vieno 
ilgo Japonija užves karę prieš pokylio, kaip ilgai tęsis karė, at-
vokiečius. sakė, kad karė nesitrauks ilgiau, 

j kaip 18 mėnesių.
Peterburgas. Rusai užėmė Vo

kietijos miestą Insterbnrg pri-Į Jeigu tiktai pasitvirtins žinios, 
skaitantį 31,600 žmonių. Taipo- kad Turkija nėra nupirkus Vo
gi užimtas miestelis Gumbinė. kietijos kreiserių Gueben ir Bre- 

slau, Graikija tuojaus pradės ka-
Londonas. 150,000 moterų ra®- riškus žingsnius prieš Turkiją, 

bilizuo jasi Anglijoje; jos žada Į 
gruti tėvynę nuo priešų. Moterų Dauguma laukia ką mano da- 
armijos vadovė poni Cook aprei- ryti Japonija ir Italija. Sumne- 
škia, kad jos kariausiančios už Į Šimai tarp Anglijos ir Japonijos 
savo sodybas, garbę ir vaikus. Į R7vi. Spėjama, kad urnai Japo- 
“Mūsų armija bus apmundiruota |nM* apskelbs karę. 
panašiai vyrų armijoms. Mes
galėsime per tris mėnesius pilnai I PRANCŪZIJA DŽIAUGIASI IA

KO LAUKTI M KARAS.
Europa — karės šalis. Bepar- 

stojo ten girdisi ginklų žvangėji
mas. Buvo tokių laikų, kada 
karė vieniems suteikė smagią pra- 
monėlę kitiems užsiėmimą. Pa
skui karė buvo vedama apsigyni
mui nuo plėšikų-kaimynų. Ant 
galo karę sunaudojo, kaipo įran
ki apgynimui valstijos garbės. 
Bet niekados karė nebuvo taip 
raišiai įsigalėjus kaip šiandieną.

Nuo Koeniggraetzo 1866 me
tuose ir Sedano 1870 m. praside
da ipisiplėtojimas ir įsivyravi
mas karės dievaičio, kuris rijo 
jaunus vos pražydusius gyveni
mus, kuris gimdė nusiminimą ir 
spaudė iš žmonijos baisius dejavi
mus. Vokiečiai apsvaigę nuo kelių 
pergalėjimų savo priešų, pradė
jo karštai svajoti, kad tapus ga
lingiausia valstija Europoje ir 
užėmus tarp valstijų vadovaujan
čią vietą ir savo autoritetu pri
slėgus visą pasaulį. Prigimta 
daugnarystė visai sutiko su jų 
manija, didybe, puikybe.

Ginklavosi prūsai be perstojo, 
svaidė milijonus į nasrus dievai
čio militarizmo, sykiu su jais 
turėjo ir visa Europa ginkluoties, 
nes kitaip būtų nustojus galės 
atsispirti saumyliškiems norams 
prūsų.

Kutltūringas žmogus pamanęs 
apie tuos pinigus, kuriuos Euro
pa laike kelių metų sukišo karės 
reikalams, tveriasi už plaukų. Juk 
suvartojus tuos milijonus mo
kslo apšvietimo reikalams gali
ma būtų buvę pasiekti tokių pui
kių rezultatų, galima buvo pri
vesti žmoniją prie tokio stovio, 
kad karės sumanymas būt savai- 
mi nykęs, dilęs.

Europa apsvaigus, nebepaste 
bėjo, kad prisiartino laikas, kad 
jau tolimesnis ginklavimas ne
bepakenčiamas. Europos tautos 
ant tiek buvo išnaudotos pinigiš- 
•kai, kad jau joms gręsia ekono 
minis bankrotas. Žmonių šalies 
gerovė nyko ir pramonijos su
stojo plėtojimas.

šmėkla revoliucijos išskėtė juo
dus sparnus ant velstijų ir pra 
dėjo jas baisiai kankinti. Arti
nasi krizis.

Ttto laiku apakę Vokiečiai vis 
ginklavosi , ant jūrių leido mil
žinus laivus, liejo armotas. Laika 
nuo laiko vokiečių daug mėgstan
tis šnekėti ciesorius grūmojo ki
toms Europos Valstijoms ir jo 
grūmojimai rodė (žmonijai, 
kad jis auklėja baidyklę, 

tyko ant jų liuosy- 
mantos ir kultūros. Pa

siliko vienas tik išėjimas kitoms 
valstijoms,—susispiesti į vieną di
džią spėką ir suturėti baidyklės 
grasinimus.

Dar niekados Europa taip soli- 
dariškai nebuvo susijungus, kaip 
dabar ir nepakėlus ginklo prieš 
sauvaliavimą vienos valstijos.

Šiandieną ant vokiečių gula vi
sa Europa su viena mintimi su
trinti ją sugniaužti jos spėkas.

Kokie bus rezultatai, negali
ma šiandieną pasakyti, jeigu Vo
kietija bus pergalėta tai nėra abe
jonės, kad Vokietija turės panešti 
daug karčių valandų nusižemini
mo ir kad jos padėjimas bus tai
somas ir reguliuojamas. Atsikar
tos laikai Bismarko.

Reikia tikėties, kad Europa 
padės visas pastangas, kad pra
šalinti kultūrtregerius. Jeigu, 
kartais Vokietija laimėtų, tai tada 
,militarizmas dar labiau įsigalės 
ir prasidės Europoje eilė kruvi
nų susirėmimų, kurie žmonijos 
kultūrą sustabdys ant daug me
tų.

Stovime ant slenksčio didžių at
sitikimų.

Vokiečių spauda" Amerikoje 
tiesiog pilia sensacijas, kaipo iš 
rankovės. Paimk kurį nors vo
kiškų laikraščių į rankas, pa
matysi, kad vokiečių armijaj be
galo puikiai klojasi Europoj.

Skelbiama, kad jau Lietuva 
užimta vokiečių. Lenkija apsiaus
ta vokiečių kariuomene. Peter- 
burgui gręsia pavojus iš jų pu
sės. Tiesą pasakius tokios žinios 
vien tiktai vokiečiams ir gali bū
ti naudingos.

kuri
bės,

pasirengti. J LBNKUOS AUT0N0MU08.
Prancūzija nuoširdžiai sutiko 

Kopenhagen. 'The Frankfurter Ižini®8 aPie suteikiamą rasų val-
Zeitunt” rašo, kad Rusijos ca- džia Lenkijai savy valdos. Išlei-
ras išleido manifestą žydams, 
kurį pradeda žodžiais: 
mylimi žydai!”

dus carui manifestą, prašalinta 
Mano|v’enas Ldbai nemalonus dalykas, 

būtent, nebereiks reikalauti nuo
Mat kviečiama visi žydai ka- Įrual? valdžios suteikimo lenkams 

liauti už Rusiją. Įliuosybės. Prancūzai dar tikisi,
kad rusų valdžia turės išleisti

Roma. Šventas Tėvas susirgo, j ^am tikrą manifestą, kuriame bus 
Slogos, lengvas karštis, o ypač J nurodoma» aid ko remsis žadamo- 
kruvina karė Europoje pakirto I i* lenkams autonomija, bet šiuo 
jam spėkas. Dr. Marchiatava ran- ,aikū lenkams užtenka ir šito pa
dėsi prie jo ir tėmija ligos -ap- b™'žin’° 3V seniai laukiamų sva- 
•ireiškimue. Šventas Tėvas gnli 1 Jondl išsipildymo. Jau kad 
lovoje. I Pati ™sų valdžia palietė tą klau

simą, tai Prancūzijai nebereikės
Aleksandrija, Aigiptaa. Ang-1 kį?tis .* reikalą, kaipo jau iš

rištą ir išpildytą.
Svetimų reikalų prancūzų mi-

nisteris Steponas Pichon taip at
siliepia rimtame prancūzų laik- 

Japonija reikalauja, kad Vo-Paštyje “Petit Journal”: Rusai 
kietijos kariški laivai apleistų j tiktai teisybę teikia, duodami 
Kynų vandenis ir visai pasitrauk-1 lenkams autonomiją, ir jie tuomi 
tų iš Kiau Čiau. , parodo, kad daug augščiau sto

vi už vokiečius.
Bulgarija rengiasi karėn, tik-J Gabrielius Manotauz d«r to

lei* nežinia su kuo jinai manoj liaus eina savo išvedžiojimuose.

liškas kariškas laivas paėmė ne
laisvėn Austrijos pasažirinį lai 
vą “Marienbad”.

Amerikos laikraščiai užsiėmę 
dabar išskaitliavimais šios šalies 
laimėjimų ir nuostolių, kokie 
yra laukiami iš Europos karės. 
Rašoma, kad Jungtinės Valstijos 
1912-13 metais išsiuntė pre
kių apie pusantro bilijono dole
rių vertės. . .

Atsitikus karei, Amerika turės 
suturėti savo prekybą, ypač, kad 
Amerika visai neturi prekybos 
laivyno. Kapitalistai ir taip jau 
vertelgos mano intaisyti greitu 
laiku prekybos laivyną, bet tai 
vis ne dabar.

Amerikos pramoniją gali su
laikyti ir imigracijos nustojimas.

Kaikurie iš Amerikos politi
kierių buvo pradėję aštrią kovą 
prieš ateivius ir stengiasi viso
kiais būdais jiems kenkti. Da
bar susilankė to, ko norėjo 
Imigracija suturėta ir galima spė
ti negreit prasidės. Kaip jau įvy
ko tas dalykas tai amerikiečiams 
atsivėrė akys ir jie pradėjo ai
manuoti, kad pramonija daug nu
kentės, ateiviams neatkeliaujant. 
Ateiviai atsiveža nemažai pinigų 
iš savo tėvynės, sudaro galingą 
darbininkų spėką ir kelia šios 
salės pramoniją. Amerikos laik
raščiai su širdgėla--apskaitliuoja, 
kad daugybė ateivių nebegalės 
įvažiuoti į Jungtines Valstijas ir 
net paduoda skaitlines, kiek atei
vių atkeliavo iki 30 d. balandžio 
1913 m.

Štai kaip skamba tos skaitli
nės : į,
čekų ir moravų 11,091, bulgarų, 
serbų,, juodkalniseių 9,087, kro- 
vatų ir slavokų, -4&499, holąpdų 
14,507; anglų 55,522; suomų 12,- 
756; prancūzų 20,652; vokiečių 
80,865; graikų 8,60; žydų 101,- 
330; italų 231,613; lietuvių 24, 
647; vengrų 30,610; lenkų 174,- 
365; portugalų 13,566; rumunų 
13,451; rusų 51,472; rusinu 30, 
588; skandinavų 38,737; škotų 
21 w,293; slavokų 27,234; airių 
37,023. Išviso atvyko 1,197,892. 
Iš jų 808,114 vyrų 389,748 mote
rys. ,

Tais metais Ameriką sukurę 
ateiviai savo darbo spėkomis ir 
nors amerikiečiai nesykį ateivius 
niekino, vadinasi, skelbė jų nerei
kalingumą, bet kaip tiktai jų 
norai pradeda išsipildyti, tuo
jaus prašneka kitaip.

1009 Anglijos skautų pasisiūlė 
eiti ginti savo tėvynę. Valdžia jų 
pasiūliji m ą priįėmėf ir pavedė 
jiems saugoti tiltus ir telegrafų 
linijas.

skaitliaus, kad viršina armija ke
lių valstijų sudėtų išvien. Pa
gal kariškus įstatymus 1913 m. 
Vokietijos armijos skaitlius turė
jo siekti 784,000 kareivių. Austri
jos kariuomenės skaičius turėjo 
būti privestas iki 460,000 san
taikos metu. Ant galo Italijos ka
riuomenė dabar siekia 300,000. 
Tokiu būdu šių trijų valstijų ar
mija siekia 1,544,000. Gana di
delę spėką sudaro toji armija, 
bet visgi jinai dar yra mažesnė 
už, Rusijos armiją ant' 120,000 
žmonių laike kiekvienos vasaros. 
Žiemą Rusijos armija viršina ne 
tik viršui minėtų valstijų armi
ją, bet dar Japonijos, kuri san
taikos metu siekia 250,000, Tur
kijos 220,000 ir Švedijos 78.000. 
Šios šešios valstijos gali išstatyti 
2,092,000 tuo laiku kada Rusija 
gali prieš jas pasiųsti 2,116,000.

Tos skaitlinės tinka santaikos 
metu. Ir žinoma, jeigu atsiti
kus karei tiktai tas ir būtų var
tojamas, tai nėra abejonės, kad 
greitu laiku galėtų užsibaigti vi
sokie kivireiai tarp valstijų.

Prancūzų dienraščiai labiau už 
pačius rusus giria ir aukština Ru
sijos kariškas spėkas, ir net iš- 
skaitliuoja, kiek kariuomenės ga 
lės Rusija pasiųsti karei iškilus

eiti žymūs Prancūzijos veikėjai. 
3et jų šauksmai pasilieka be 

atsakymo ir kfts dar keiisčiausia, 
tad Prancūzijos masonai dar su di 
dėsniu įnirtimu kovoja su doros 
mokslu, su krikščionybe, kuri tik
tai ir galėtų apvalyti prancūzų 
tautą nuo supuvimo.

Ypač pastaruoju laikui pakilus 
tarei aiškiai pamatė prancūzai, 

kad laikas jau susiprasti. Dau
guma kitų žymių Prancūzijoj 
veikėjų pasirengę darbuoties dėl 
pakėlimo savo tautos gerovės.

1$ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE.

VOLO .ILL.
Rasit, pirmutinė žinutė bus iš 

Volo, III. O tai yra mažas mie
stelis apie 40 mylių į šiaur-vaka- 
rius nuo Cbicagos. Jo apygardo
je yra daug nedidelių ežerų, o 
juose nemaža žuvų. čia dau
guma chickgiečių vasaros laike 
praleidžia laiką, čia jie ir turi 
prisistatę daugybę vasarnamių. 
Daugiausiai apsigyvena vokiečiai,
kurie jau turi nedidelę katalikų 

tapr jos vienos pusės ir bažnygią ir mokykią darb.
Vokietijos ir Austrijos iš kitos.

Pagal tvirtinimų specijališko 
laikraščio “ Motin ’o” korespon
dento, atsilankiusio Peterburge 
sykiu su Prancūzijos prezidentu 
Poincare, Rusija gali pasiųsti 
prieš vokiečius 32 korpusu ar
mijos. Tuo tarpu kaip vokiečiai 
galėtų sunaudoti vos 6 korpusus 
savo armijos. Kitą dalį kariuo
menės ji turėtų siųsti Prancūzi
jos parubežin.

Jeigu gi vokiečiai padidintų 
savo armiją ant 50,000 santaikos 
metu, Rusijai tas nesuteiktų jo
kios baimės, jinai tuo pačiu lai
ku gali savo armiją padidinti ant 
100,000 arba 150,000. Rusijos 
gyventojų skaičius ant tiek dide
lis, kad jinai be jokių sunkeny
bių gali tą įvykinti.

Gali būti, kad tos žinios yra 
šiek-tiek perdėtos, antra gi ver
tus nelabai jos ir skiriasi su su 
teisybe, nes dar santaikos metu 
Rusijos armija taip vykusiai bu
vo sugrupuota, kad ištikus karei 
ne gresia didelis pavojus! Po ru- 
bežiais Vokietijos, Austrijos ir 
Rumunijos buvo išstatyta 900,001 
kareivių. Peterburge-gi ir jo apy
linkėse 200,000. Ant Dniepro ir 
Dauguvos upių linijų 550,000.

Matyti, kad Vokietija ir Au
strija permažai kreipė atydos 
amt Riėsijos armijos fr^rtumo 
santaikos metu ir per daug tikė
josi savo spėkomis, kad gerai ne- 
apsvarščius sukėlė Europoje to
kią suirutę, kuri ne visiems su 
teiks malonias pasekmes.

kariauti. Visoj valstijoj apskelb- j 
karės stovis.

kariuomenėn serbu ir | 

ų mušasi ties Ložniea.

“Figaro” laikraštyje įžengiama
me straipsnyje: “Kokiu aidu at
silieps Rusijos caro manifestas 
lenkams tarp kitų prislėgtų tau
tų” — klausia p. Manotaux ui- 
baigdkp savo išvedžiojimus ir

Iš priežasties Europos karės, 
kuri faktiškai jau užliejo visas 
viešpatijas, kaip antai sausumas 
taip ir ant jūrių, Jungtinių Val
stijų valdžia apskelbė, neseniai 
atidarytą Panamos kanalą neui- 
trališku taip kaip ir Suezo kana
lą. Sulyg tarptautiškų sutarimų, 
tokie kanalai, jų uostai, turi už
laikyti neutralitetą ir negali jokiu 
būdu leisti kariaujančioms vieš
patijoms rengti kokius nors ka
riškus žingsnius tose apielinkėse.

Karės laikas Rusijai suteikia 
visados daug nesmagumų. Vi
durinės suirutės nuolat ją bau
gina savo Šmėkla. Labiausiai Ru
sija nukenčia laike karės iš finan
sinio atžvilgio.

Vos Rusija spėjo apskelbti ka
rę, kaip jau pinigų nebeturi. Nuo 
8 d. rugp. Rusijos valdžia ap
skelbė, kad nebemokėsianti au
ksu, — tiktai popieriais. Ban- 
kieriai atsisako ją šelpti.

Jungtinių Valstijų valdžia už
ginė savo oficieriams išreikšti 
nuomonę apie karę viešai.

Prezidentas tokį paliepimą nu
siuntė karės sekretoriui:

“Patariu prisakyti ir patarti 
visiems oficieriams Amerikos ka
riuomenės, kad susilaikytų nuo 
viešo savo nuomonių išreiškimo. 
Būčiau labai dėkingas, kad ma
no pageidavimas būtų išpildy
tas”.

Matyt pabūgo Jugt. Valst., kad 
neištiktų koks nesusipratimas.

RUSUOS KARIUOS 
SPĖKOS.

Viename iŠ numerių laikraščio 
“Rimkoje Slovo” i randame ga
na indomias skaitlines apie ka
riškas spėkas Rusijos ir sulygi
nimus kariškų spėkų kitų valsti
ją .

“Organizacija Rusijos armijos 
yra davesta iki tokio tobulumo ir

PRANCŪZŲ TAUTA NYKSTA
‘Prancūzai išgimsta’ girdisi ant 

kiekvieno žingsnio. Nupuolimas 
doros, nustojimas tikėjimo va
ro prancūzus į grabą. Kiek
vienais metais Prancūzijoje ma- 
žinasi užgimimų skaičius, kiek
vienais metais prancūzų tauta ei
na silpnyn. Ir nors faktai paro
do, kad Prancūzijos nupuolimas 
rišasi su nupolimu tikėjimo 
tarp prancūzų tautos, visgi šios 
šalies salininkai materializmo ir 
bedievystės, pasiryžę yra varyti 
savo netikusią politiką iki pa
skutinių spėkų .
Su įnirtimu vejama tikėjimas 

iš mokyklų, su atkaklumu kovoja
ma su kunigais ir nematoma, kad 
tas jų atkaklumas stumia Pran
cūzų tautą į prapultį.

Dar vienos naujos skaitlinės 
parodo prie ko eina prancūzų 
tauta.

Vedėjas valdiško statistikos 
biuro Paryžiuje dr. J. Bertillon 
prieš išeinant valdiškoms žinioms 
paskelbė “Journal Officiel” to
kias žinias. >

1913 metais skaičius gimimų 
išneša vos tiktai 745,539. Iš
skiriant nelaimingus 1911 metus 
niekados skaičius gimimų nebuvo 
tiek sumažėjęs. Kaip skelbia tas 
pats Bartillon, laike šimto metų, 
tai buvo mažiausis skaičius už
gimimų.

Reikia taisyti sąlygas gyvenimo 
šaukia Bertillon. Reikia, kad 
Prancūsija pradėtų vesti normalį 
gvyenimą ir atsižadėtų savo bai
saus Stvfrkrmo. Būtinai jau 
reikalinga, kad prancūzų tauta 
atsipeikėtų ir pradėtų iš pat Šak
nų taisyti pamatus

Taip šaukia Bertillon, šaukia ir

kyties tvirtai savo tautiškos 
dvasios. Tolesniai buvo pasaky
tos eilės “Saulė ir varguoles' 
kurias pasakė S. Bugnavičius. 
Po to sekė daina “Sveiki broliai 
dainininkai“. Kler. JI. Vaičįųpąs 
kalbėjo temoj “mūsų draugijos”. 
Po to vėl tas pats S. Bugnavičius 
pasakė eiles “Lietuvos Rauda”. 
Tolesniai kalbėjo F. Juškaitis 
“Cicilikizmas”. Po prakalbų 
buvo inteikta ant popierėlių ke
liolika įvairių klausimų, kuriuos 
kalbėtojas nuosekliai išaiškino.

Kaip kalbomis taip ir daino
mis publika matyt buvo paten
kinta. Prie draugijos prisira
šė 13 narių. _ Taip-pat( ir jauni
mas pradeda krutėti: ’ 4 rugpjū
čio L. Vyčių kuopa laikė< susi
rinkimą kuriame buvo svarsty
ta daug svarbių dalykų dėl vei
kimo ant tautiškos dirvos.

Taigi, Dieve, padėk!
Naujokas.

štus klebonas kun. F. Epštein ap 
rūpina ne vien savo tautiečių rei 
kalus, bet ir kitų tautų. Lietu
viams šitas kaimelis visai netu
rėtų svarbos, jeigu jo apygardo
je nesirastų lietuvių ūkininkų, 
bei pavienių vyrų dirbančių ar tai 
pas vietinius ūkininkus arba pie 
no bei ledo įstaigose. Dėlto ne- 
prošalį bus ir “Draugo” skaity
tojams šį-bei-tą apie juos suži
noti. »

Pirmieji lietuviai apsigyveno 
čionai apie 16 metų atgal. Da
bar jų čia priskaitoma į 50 as
menų. Yra čionai apie 10 suvir 
Sum lietuvių išnuomuojančių 
ūkės, o viens, berods, turi nuo- 
savę ūkę. Man teko aplankyti 
net 8 lietuvius ūkininkus. Visi 
jie čia gerai gyvena ir moka 
vesti ūkį sulyg šios šalies vedi
mo būdo. Daugumas iš jų pra
dėjo ūkininkauti su mažu ūkiu, 
bet dabar jau yra gerai pasitu
rinčių. Pasiturėjimo priežastis

mokėjimas ūkį vesti, ir žemės 
derlingumas . Žemė prie juod
žemio ir augštų vietų. Pelno 
ūkininkai gauna daugiausiai iš 
pieno, kurį parduoda pieno pra- 
monijoma už tai kai-kurie iš jų 
laiko nuo 30 iki 50 melžemųjų 
karvių. Daug vėl auginama kiau
lių, žąsų, vištų ir ančių; pas vie
ną lietuvį mačiau apie 90 suvir- 
šum ančių. Iš javų sėja avižas, 
kviečius, miežius, bet daugiausiai 
sodina komų. Šiemet javai lau
kuose gerai užderėjo, bet dėl 
greito prinokimo grūdai lyg ne- 
perstambųs. Gyvuliai čia taip- 
pat gražus, žodžiu, ūkininkystė 
šioje apygardoje yra gana pelnin
ga. Kaip teko sužinoti nuo vieno 
vokiečio, tai jis padaręs $32,000 
į aštuonis metus. Tai gana ge
rai pelnyta nuo 200 akrų žemės.

Apšvieta, bei dvasiškas susi
pratimas pas čionykščius lietu
vius nelygus. Yra daug gerų 
norų ir manymų žmonių, bet yra 
ir tokių, kuriems nerūpi nei ap
švieta nei Bažnyčia, bet pakalbėk 
su tokiais, tai jie skaito save vis
ką žinantįs. Mat ta garsia “Ži
nija” nemažai jau lietuvių yra 
užsikrėtusių, dėlto ir pasilikę 
užpakalyje kiti} tautų. Kada-gi 
mes lietuviai nusikratysime tuos 
prietarus, kad nesimokinus ga
lima viską žinoti. Papartis.

M0RW00D, MA8S.
Šis miestelis nelabai didelis, 

bet stovi patogioj vietoj ir yra 
švarus. Lietuvių kaip teko su
žinoti iš senesnių gyventojų, čio
nai yra apie 600. Lietuviai kaip 
ir kitur nors susiskaldę į par
tijas, bet kruta vieni kitiems 
nepasiduodami. Štai nedėlioj 
2 d. rugpiūčio draugystė šv. Jur
gio kareivio buvo surengus pra
kalbas, paminėjimui 5 metų su
kaktuvių nuo savo pradžios gy
vavimo. Kalbėtojais buvo: vie
tinis kun. Daugis ir klerikai H. 
Vaičiūnas su F. Juskaičiu iš 
Montello, Mass. Visupirma cho
ras Šv. Cecilijos, po vadovyste 
varg. Sereikos padainavo Lietu
vos Himną, po to vietinis kleb. 
Daugis papasakojo apie Lietuvos 
vargus, kuriuos ji kenčia ir dar 
turės iškentėti, laike Europos 
karės, po to ragina lietuvius lai-

DORISVILLE, ILL.
Kone visas pasaulis sujudo, 

prie praliejimo kraujo. Sujudo 
ir mūsų prūsokai, arba kaip ki
taip vadinama cicilikai, katriems 
Kryžius aptemo. Pusė tuzino 
tos gudrios “gvardijos” (arti
lerijos) atkreipė savo kanuoles 
ir pradėjo bombarduoti katalikų 
bažnytėlę. Nesenai “Kovoj” til
po, kokio tai gudraus pisorėlio 
pasirašusio S—as A., kad katali
kų bažnytėlė siuboja, taip, kaip 
Šv. Petro valtelė ant ežero ir 
neužilgo nuvirs.

Jau šeši metai kaip katalikų 
bažnytėlė stovi ir per tą laiką 
bombardavo ir visomis savo pa
jėgomis stengiasi tos pozicijos 
užimti, bet nabagėliams nepasi
seka. Juo tolyn, tuo katalikų 
bažnytėlė eina stipryn, o prū
sokų “gvardija” silpnyn..

Patariu pirm pasaulį apversti 
viršum kojomis, tada gal nepa
sisektų toji pozicija užimti, nes 
be pasaulio apvertimo neužimsi- 
te, gaila jūsų to sunkaus varge
lio.

Ir dar nesigėdija tokias nesą
mones pliaukšti, kas tik ant sei
lės užeina “Kovos” korespon
dentui. '■

Viziemą žinomas

ARERDAN, MASH.
Mūsų miestely apšvietimas sto

vinę aukštai. Daugiausia žmo- 
peljės švieėįiąsi prie bačkutės 
alaus. Prigėrę “byro” tampa did
vyriais ir sukelia tokius Bar
nius, kad net gėda apie juos mi
nėti.

Tūlas žmogelis prisiskaitęs ‘Ša
kės” ir gerokai apsišvietęs ciei- 
likų mokslu pakėlė balių šv. Onos 
dienoje. Parsitraukė keletą bač
kučių alaus, atgabeno “viskis’’ 
ir vyno keletą buteliukų ir, su
kvietęs savo geruosius draugus 
pradėjo su jais garbinti “Ke
leivius”, “Šakes” ir bačkas. Vie
nai Onai nepatiko perdaug di
delis kitų šlovinimas ir jinai su 
padūkimu kaip pradės šlajuoti 
svetelius , kad net dulkės stulpais 
rūko. Apšviestunai griebėsi už. 
kuodų, “Šakės” garbintojai pra
dėjo tauškyties per žandus. “Ke
leivio” pasekėjai antakius čiu
pinėjo. Pusė miestelio subėgo 
pasigerėti, kaip apšviesti žmonės 
daužosi. Ne vienas gal manė, 
kad mokyti vyrai vien tiktai lie
žuviais šaudosi, bet apsiriko. 
Mūsų aberdan’iečiai, o labiausiai 
tie, kurie “Šakes” ir ‘Keleivius’ 
perdaug garbina, net kraujais 
taškėsi. Tikrai gailestis ima žiū
rint į tokius žmones. Vietoje 
šviesties, lavinties, rflpinties tau
tos reikalais, jie kaktas sau dau
žo ir kas aršiausia, kad maži 
vaikučiai prisižiūrėję į darbus 
vyresniųjų, išaugs nebe gerais 
tautiečiais, bet kokiais ten pa
laidūnais.

,Teą buvęs.

GARDNER, MASS.
Rugpiūčio 9 dieną Gardnere šv. 

Petro ir Povilo draugija surengė 
prakalbas paminėjimui 10 metą 
atgavimo spaudos sukaktuvių. Sn- 
airinko bemaž-ko visi lietuviai 
apie 400 žmonių be pašiūru ■kir
timo. Žinoma, pirma* eilės už
ėmė socijalistai, tautiečiai. Visu 
pirmu Atholio choras, varg. A. 
Barono vedamas, visiems atsisto
jus, padainavo tautišką himną: 
“Lietuva tėvynė mūsų” paskui 
draugijos pirmininkas perstatė 
knm. Pr. Meškanskį, kurs kalbėjo 
apie spaudos atgavimą ir kaip
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nauduotiem knygomis ir laikraš
čiais: nės visokių jų yra. Geri 
daiktai yra šautuvas, peilis, bet 
blogai naudodamies galima įsi- 
piauti ir nusišauti, taip ir blogus 
laikraščius ir blogas knygas 
■kaitydami galime nustoti Dievo 
malonės ir amžinai pražūti, kaip 
dažnai atsitinka, o pa gailaus ga
lima ir kūno gyvybę pražudyti. 
Paskui sekė eilės: Vai.
Draugunaitė, VI. Matulis, M. 
Draugunaitė ir Mag. Andreliu- 
naitė, visiems gerai pasiseki. 
Antras kalbėtojas Aug. Petraitis 
kalbėjo apie socijalizmų, tai yra: 
ant ko remia socijalistai savo 
teorijas ir kaip jų sumanymai 
tušti yra ir niekada ne gali išsipil
dyti, nes trūksta jiems tvirtų 
pamatų ir yra priešingi Dievo ir 
gamtos djsniams. Čia pradėjo so- 
eijalistai trukšmų kelti ir reika 
lauti paaiškinimų. Tada kalbėto
jas pradėjo gėdinti juos, kad jie 
nemoka užsilaikyti kaip reikiant. 
Jeigu kas nepatinka, tai galės 
ant galo daryti užklausimus ir 
bus išaiškinta kaip reikiant. Ir 
tai dar nenurimo tiktai įsimai
šius tarp jų antram moksleiviui, 
Pr. Juškaičiui ir pradėjus su jais 
draugiškais kalbėti šiek tiek apt
rinto, kad galėjo kalbėtojas to
liaus tęsti savo pertrauktų kalbų. 
Po tos prakalbos choras padaina
vo 5 dainelės, kurios visiems la
bai patiko. Tuo tarpu rašinėjo 
užklausimus ir padavinėjo. To- 
liaus pirmininkas perstatė tretį 
kalbėtoji Pr. Juškaitį, kurs kalbė
jo apie krikščioniškų demokrate 
jų, kad taiktai Kristaus mokslas 
galį žmonijų išvesti iš sunkaus 
šių laikų padėjimo. Tiktai rei
kia pažinti jo mokslų ir į gyve
nimų įvesti, re^kjia pritaiikiųti 
Leono XIII žodžius: ‘ ‘ atnaujinti 
viskų Kristuje” ir to popiežiaus 
patarimus, kas link teisingo at
lyginimo darbininkams. Pabaigus 
■akyti Pr. Juškaičiui A. Petrai
tis atsakinėjo ant užklausimų, 
kūnų buvo nemaž, taip kad pri
stigo laiko. Dauguma norėjo, 
kad greičiaus užbaigti. Užbai
giant choras dar padainavo 4 
daineles, kurias su entuzijazmu 
išklausė ir patys socijalistai ir 
ant galoJ . Andreliunas pasakė 
«l«a: ‘Apsaugok Viešpatie’ ir tuo 
nžmbaigė prakalbos, Pirmų kartų 
Gardneriečiai girdėjo tokių Krik. 
Uloniškų prakalbų ir tokių daine
lių. Tik jau tvarka, tai pirmų kar
tų atsiejo matyti tokių. Tie soci
jalistai, kurie savę vadino švie
suoliais, inteligentais kuo pras
čiausiai Dasielgė. Per pirmų pra
kalbų dar šiek tiek ty
liai užsilaikė, bet paskui 
taip baisiai kalbėjosi, šu
kavo, kad reikėjo palicmonų 
atvesti. Pažadėjo socijalistai ka
da norents padaryti diskusijas ir 
pakviesti kalbėtojus, ir tie mielui- 
noru pažadėjo atvykti. Visgi nau
da bus nemaža, ypač katalikai pa
liko pastiprinti. Reiktų ir jiems 
jau susitvarkyti: išrinkti komi
tetų, kurs rūpintųsi parapijos įs
teigimu, pradėti aukos rinkti, 
kad po kelių metų sau bažnyčių 
pasistatyti. Ten buvęs.

WEST LYNN, MASS.
Jau bus metai nuo pradžios žy

mesnio atgijimo tautiško judė
jimo. Pernai metų vietiniai lietu
viai veįkėjaį daug darbavos|i, 
bet nežinia kas per priežastis, kad 
jau vėl pradėjo snausti, ypatin- 
tingai pastaruoju laika, ar tai 
dėl vasarinės šilumos ar tai iš 
savo valios. Pradžioje liepos pas 
mus buvo indomus atsitikimas.
K. Lowell, Mass. pavogęs šeimi
ninko $800.00 pabėgo į Lynn, 
Mass. pas P. L., kuris jį paslė
pė savo vištinėje. Paskui J. K., 
numanydamas to viso pasekmes, 
nusprendė pabėgti Lietuvon ir 
maldavo P. L. pasirūpinti lai
vakortę. Jau viskas buvo prireng
ta, bet J. K. panorėjo atsisveikinti 
aavo giminaitį ir nuėjo pas jį, gi 
giminaitis jį nučiupo, ir indavė 
valdžiai, kuri nugabeno į Lovvell 
kalėjimų. Tuojaus atsibuvo teis
mas, teisėjas klausinėju kur padė
jo pinigus, išpradžių jisai gynėsi, 
bet kada teisėjas pažadėjo liuosy- 
bę jei prisipažins, jis ir prisipaži
no, kad pinigai pas P. L. paslėpti. 
Tuoj tapo areštuotas P. L., bet 
užstačius $1000.00 kaucijos tapo 
paleistas.

Turiu pranešti teisybę, kas toks 
buvo P. L. Jisai West Lynn’o 
Lietuvių Ukėsų Kliubo pirminin- 
kaa; jisai darbavosi vien cicilikų 

ir platino suirutę tarpe

lynniečių; P. L. didžiausias šali
ninkas “Šakės” ir ‘'Keleivio”. 
Tai matot, gerbiamieji viengen
čiai, kokių vietų užimdami “pir
meiviai”, turėdami gaujas šali
ninkų drįsta atlikti tokius darbus.

Ekmenupelis.

BŪGAS NOTOH, PA.
7 d. rugpiūčio Šv. Petro ir Po

vilo bažnytinėj svetainėje, atsi
buvo susirinkimas vietinės iut. 
jaunuomenės abiejų lyčių, kurių 
susirinko gan skaitlingai. Po 
trumpo pasikalbėjimo susispietė į 
draugystę, kurių pavadino “Bi
rutė”.

“Birutės” tiklas bus: lavin- 
ties bažnytiniame giedojime, mo 
kinties tautiškų dainų, rengti, 
vakarus, teatrus, užlaikyti kny
gynų, prenumeruoti laikraščius, 
išėmus “šlamštus”, pratinti pri
augančių ir čia gimusių jaunuo
menę prie skaitymo doro turi
nio lietuviškų knygų bei laikraš 
čių, ir platinti kiek bus galima- 
blaivystę.

Jaunuos “Birutės” administra 
cijon liko išrinkti: pirmsėdis: Po 
vilas Gilia, prot. raštin. Mari
jona Kaminskiutė, iždininkas 
Adomas Perluikas, globėjais: Ma
rijona Dereškevičiutė ir Kazimie
ras Juodzbalis turto rast.: O. Ros- 
mauskis.

Linkėtina Sugar Nohch jau
nuomenei nenuilstančiai darhpo- 
ties naudai naujos draugystės ir 
kaip vietinios, taip ir apielinkės 
lietuvių visuomenės labui.

L. Sūnus.

BENTLEYVILLE, PA.
Čionykščiai lietuviai dažnai 

tardavosi kas prakilnesnio nu
veikti, bet ačiū susiskaldymui 
partijas nieko gero neįs'tengda 
vome nuveikti. Būdavo didelės 
pastangos prakilnesnių vyrukų 
neatnešdavo jokių pasekmių.

Pastaruoju laiku sustiprėjus 
mūsų bažnytiniai ‘ ‘ Saldžiausios 
Širdies V. J.” draugijai ir užsi-z 
mezgus S. L. R. K. A. 92 kuopai, 
atsirado naujos spėkos, kurios 
pradėjo šį-tų naudingesnio įvykin 
ti. Abi minėti draugiji andai pa
sitarė pakviesti gerb. svečius iš 
Lietuvos: kum. M. Gustaitį ir p
J. Gabrį iš Paryžiaus, kuriuodu 
vykdo švietimo fondo sumany
mų. Šitoms draugijoms pritarė 
ir tautiško kliūbo nariai, kurie 
prisidėdami užleido dykai salę 
Užkvietime patarpininkavo gerb 
klebonas kun. J. Misius, svečiai 
buvo užkviesti 7 d. rugpjūčio 
Kun. Gustaitis mus neaplankė 
atvyko tik p. J. Gabrys. Svečias 
buvo meiliai priimtas ir su au 
komis kiek galint visi parėmė tik 
išskiriant mūsų socijalistus.

Pirmiausiai gerb. klebonas pa
aiškino tikslų gerb. svečių atsi 
lankymo, paskui perstatytas 
svečias pasakė ilgų kalbų apie 
Lietuvos reikalus.

Stambesnių aukų davė: Sald. 
Š. V. J. draugija $10.00, susivie
nijimo L. R. K. A. kuopa pasky
rė $5.00. Viso gi surinkta $41.00 
su centais; už aukas p. Gabrys 
Lietuvos vardu ištarė aukoto
jams nuoširdų ačiū.

Žinoma, fondo sumanymų kur 
kas gausiau reikėjo sušelpti, bet 
kaip viršui pastebėjau, kad mū
sų nelemtos partijos suskaldė pa
jėgas ir kenkia darbui.

Beje, jau antras mėnuo prie 
mūsų parapijos darbuojasi mok
sleivis — klierikas M. U., kuris 
mokina lietuvių vaikučius gimto
sios kalbos skaitymo ir rašymo. 
Tam darbui daug pasišventęs. 
Garbė jam už tai, o gimdytojų 
dėkingumas. > S. M.

GILBERTVILLE, MASS.
Liepos 19 d., pasidarbavus p. 

Al. Račkui ‘ moksleiviui iš St. 
Laurent College, Montreal, Ca- 
nada susidarė “Vyčių” dr., kuo
pa. Pradžioje narių prisirašė 16.

Rugpiūčio 5 dv “Lietuvos Vy
čių” kuopa surengė puikų pro
gramų Buvo rodomi per stcreosko 
pų puikūs ir malonūs paveikslai 
apie Lietuvų, karės, pilys ir tt. 
t. t. .

Po paveikslui, buvo šokiai, dai
nos ir t. t. Publika buvo paten
kinta — nes tų patį Vakarų pri
sirašė 10 naujų narių. Todėl tu
rime vilties, kad nesimažįs “Vy
čiai” Gilbertville — bet daugį- 
sies. _ Jaunutis.

0L1VELAND, OHIO,
Rugp. 8 dienų Tėvynės Mylėto

ju 47 kuopa surengė prakalbas.

kalbėtojai buvo pakviesti kun. 
Gustaitis iš Marijampolės “Žibu
rio” dr. pirmininkas ir p. J. 
Gabrys Informacijos Biūro ve
dėjas, Paryžiūje, bet atvyko tik
tai Gabrys ir tai labai susivėli
nęs. Publika buvo pradėjus ne
kantrauti nesulaukdama svečių, 
ir būtų gal daugutntf* išėjus, bet 
ačiū Lietuvių Tautiškam Benui, 
kuris visų laikų grojo ir tuomi 
publikų suturėjo. Atvykęs p.

Gabrys atsiprašė, kad susivė
lavo, ir, kad vienas tiktai tega- 
ėjo atvažiuoti, nes kelyje pasi
metė su kuo. Gustaičiu, kuru 
liko Chicagoje. Paskum pradėjo 
kalbėti. Kalbėjo apie kovų ir 
apie visos Europos stovį, kad su
kilo visos mažos tautos, kurios 
buvo po jungu kitų. Pridūrė 
taipgi, kad ir dėl mūsų Lietuvos 
gali ateiti svarbi Valanda — ka
da galės nusikratyti šiaurinio gu
do jungų, tiktai išanksto reikia 
mums rengties prie taip svarbios 
valandos, ir dėti aukas. Kalba 
publikai patiko ir rankų ploji
mui nebuvo galo. Aukų surinkta 
$95.09. Laike aukų rinkimo 
Lietuvių Teatrališkas choras pa
dainavo tris dainas: “Prašom 
prašom”, “Lietuvos dievai didi” 
ir “Lai gyvuoj Lietuva”, kurios 
publikai labai patiko. Surinkęs 
aukas p. Garbys išreiškė visiems 
aukotojams nuoširdų ačiū taip 
gi L. T. Benui už taip gražių mu
zikų ir L. Teatrai, chorui už dai
nas. Ant galo visiems sustojus 
Y. T. Benas užgrojo “Lietuva 
tėvynė mūsų” ir publika išsiskir 
stė. Pilaitė.

PEACOCK, MICH.
Lietuviams miestiečiams pik

nikus turėti yra taip paprasta, 
kad nei už naujienų neskaitoma 
Visai kas kita su Amerikos lietu
viai ūkinikais: jie gyvendami 
laukuose, turi užtektinai tyro 
oro, taip kad ieškoti jo miesto 
apielinkėse nereikia. Taigi pik
nikai retai tapasitaiko.

Didžioji lietuvių kolonija, ku
rių suorganizavo A.* Kiedis, lai 
kė pirmų savo piknikų arba, ge
riau sakant, susirinkimų, nedė- 
lioj, 16 d. rugpiūčio. Susirin
kimų padėjo įvykdinti buvusis 
žemių savininkas Swigart, ku
riam leidžiant buvo duodamos tū
los išlaidos padaryti šokimui šėt
ras, užkviesti muzikantus ir t.t.

Piknike dalyvavo didelė da
lis lietuvių flkinikų. Iš tikrųjų 
pasirodė, kad ūkininkų čia esu 
ma jau nemažas būrys. Pasak 
p. A. Kiedžio pasakojimo lietu
vių yra čia pirkę apie 300 ūkių 
Be pasilinksminimo susirinkime 
atvirai ir slapta turėta keletas 
pasikalbėjimų apie ūkininkų 
draugijos sudarymų ir apie pa
rapijos inkūrimų. Norinčių drau
gijų sudaryti padavė savo var 
dus apie trisdešimtis ūkininkų 
Tame dalyke daug pasidarbavo 
agr. studentas D. B. Pratapas 
Prisirašiusieji turės savo susirin 
kimų po kokios savaitės, kame 
manoma visus dalykus tinka-i 
mai sutvarkyti.

Piknikas tęsės iki vėlybai nak 
čiai. Jam pasibaigus p. Kiedžio 
ir Swigarto automobiliais susi 
rinkusieji išvežiuota į namus.

Platesnis aprašymas pikniko 
ir abelnai lietuvių Ūkinikų kolo 
nijos Michigano valstijoj gyva 
vimas bus sekančiuose “Drau
go numeriuose. Šiv

LIETUVOJE.
(VAIRIOS ŽINIOS.

Prienų, Garliavos ir Veiverių, 
Suv. gub. mugėse patėmyta, kac 
žymiai krinta arklių kainos. Tai 
delM, kad nustota gabenti arklius 
u-.ieniuosna.

Šakiai, Suv. gub. Liepos 13 d 
Satių^*’®štelį aplankė ugnis, pa
vertusi pelenais 7 gyvenamąsias 
triobas ir apie 12 šiaip jau trio- 
bų. Daugiausiai nukentėjo žy 
dai.

Kaunas. Karo ministerijos ži
nybai reikalinga buvo daugiau že
mės Kauno tvirtovės rajonui 
Caro įsakymu dabar jai leista 
nupirkti iš apylinkės žemvaldžių 
žemės sklypas Kauno ir Marijam
polės apskričiuose.»

Raseiniai, Kauno gub. Vienas ii 
indomesnių dalykų Raseiniuose 
tai kasmet daromos parodos šv. 
Jono dienoje. Šįmetinė paęoda 
atsižymėjo arkliais, raguočiais.

•giau akį krei
pia tai puikūs lietuviški lininiai 
rankšluosčiai. Kadangi dar per- 
ankstyvas laikas tai paroda sky
stoka, nei daržovių, nei javų vai
sių nebuvo.

Ukmergė, Kauno gub. Mergai
čių gimnazijos valdyba nutarė su
mažinti mokslo mokesnį, kuris 
>uvo pakilęs net iki 124 rub. 
cai-kuriose klesose.

Kalvarija, Suv. gub. Be “Žag
rės” sandelio yra keletas krautur 
vių lietuvių rankose. Bet lietu
viai per didelį savo nesusiprati
mų eina pirkti daugiau pas len- 
tus ar pas žydus. Apielinkės ke- 
i lenkai žemvaldžiai patraukę ne
susipratusių lietuvių uždėjo savo 
irautuvę, kad daryti konkuren
cijų lietuvių “Žagrei”. Bet ne
žiūrint padarytų lietuviams ne
malonumų praeityje daugelis at
siranda tokių, kurie tuos lenkus 
palaiko.

Kalvarija, Suv. gub. Apsnūdęs 
gyvenimas įnėjo į kalvariečių tar
pų. Nei vakarų, nei gegužinių 
nerengiama. Snaudžia ir inteli
gentai. Tautinis ūpas visai nu
puolęs, vargu išgirsi skambant 
lietuvių dainas. Tylų.

Pušalotas, Kauno gub. Nuo pa- 
vasario daugiau nelyja. Šuliniai, 
markos ir rudės išdžiuvo — gre 
šia stoka vandens. Javai gel 
tonuoja ir vysta. Ūkininkai, ku 
rie verčiasi vien linų pramone, 
matydami didžius plotus linų 
nusususius nusiminę aimanuoja 
Matyt, nepaprasta šįmet vasara 
Lietuvoje.

Sintautai, Suv. Valsčiaus vyri
ja nutarė uždaryti visas girty
bės įstaigas. Taip-pat nutarė iš
varyti visus žydus iš Sintautų 
valsčiaus.

Tarp Pilviškių ir Vilkaviškio,
(Suv. gub.) užsidegė vagonas su 
linais. Gaisrų pasisekė užgesinti.

Vilnius. Žvėryne ir Antakal
nyje kur daugiaus maudomasi, 
bus intaisytos pagelbos stotys dėl 
skęstančiųjų.

i.Ž*i ' -■

Į kkrgonininkų susirin
kimų, kuris atsibuvo 2 ir 3 lie
pos pribuvo apie 70 žmonių.

Panevėžys, Kauno gub. Pasiro
dė naujas rūsų kalboje laikraštis 
“Naš Kraj”. Iš jo turinio ir pa- 
sirašusiųjų asmenų, leidėjais yra 
žydai ir berods jų reikalams bus 
pavestas. Rašo apie lietuvių jau
nimų, jo laikraščius tik nesuge- 
bia teisingai paduoti net var
dų lietuvių laikraščių. Ateinan
čiuose numeriuose žada dėti ro
manų “Po Litvie”.

Kaunas. Valdžiai pareikalavus 
Dvasiškoje seminarijoje padaryta 
8tatįstik|u pagal tautystę. Pa
aiškėjo, kad lietuvių esu 120 
žm., lenkų 17 žm., latvių 7 žm., 
ir gudų 2.

Kaunas. Miesto gyvenimas ap
miręs. Kaitros didžiausios, delei 
kurių pusė gyventojų išėjo vasa
roti į apielinkės. Taisomi seni bu
tai ir nauji namai statomi.

Orlaivių skraidymas. Vilniuje 
jau beveik inėjo į paprotį.

Stumbriskis. Del didelio sau
sumo dega miškų plotai. Didelis 
gaisras buvo “Žaliojoj” girioj.

Pašiaušto dvarų Padubysio val
sčiaus, Panevėžio apskr. nusipir
ko lietuvių kompanija ir žada 
išparceliuoti lietuviams.

Pilviškiai, Suv. gub. Atidaryta 
dviklasė mokykla, kurioje mo
kslas prasidės rugpiūčio 15 d.

Tokios pat dviklesės mokyklos 
bus atidarytos sekančiuose mieste
liuose: Griškabūdyje, Garlevoje, 
Prienuose, Simne ir kitur.

Girios dogą. Beveik vienu lai 
ku Vilniaus “Maskvos draudimo 
draugijos” gavo 12 pranešimų, 
jog dega Vilniaus girios.

Liepoja. Tarp Liepojaua gy
ventojų ateivių didžiausias nuo
šimtis tai lietuviai, bet lietuvių 
prastas susipratimas visai juoe 
paslėpė kitataučių tarpe. Lietu
viai ant kapų drovisi padėti lie- 
tuiviškus parašus, bet deda len
kiškus.

Kampiniai, Suv. gub. Antrų die
nų Sekminių pas J. Stulgaitį bu
vo “Žagrės” kuopelės susirinki
mas. Svarstyta apie ūkės rei
kalus. Atvyko kelios dešimtįs 
senesnių ir daug jaunimo, kurie 
atydžiaįL klausėsi, kaip reikės 
ateityje ūkininkauti ir spiesties 
į draugijas.

Pasvalys, Kauno gub. Tarpe 
jaunimo pradėjo platinties blai
vybė. Gegužės 18 d. buvo dve
jos vestuvės, kuriose apsieita be 
svaiginamų gėrimų. Vestuvinin
kai vietoje alkolio ir papirosų da
lino “iBrutės” saldainius.

Telšiai, Kauno gub. Tautinis 
susipratimas jaunuomenės tarpe 
žymiai kįla.

Panevėžio apskričio valsčiaus 
paštas (stoikos) kaštavo 38,713 
rub. 43 k., iš kurių valdžia davė 
19,295 rub.

Vilnius. Lenkai nepakenčia lie
tuviškų iškabų, už tai jas drasko. 
D-ras J. Bagdanavičius nespėja 
mainyti naujomis. Tai vis lenkij 
“kultūros” apsireiškimai.

Vilnius. Dailės draugijos bu
te 3 liepos atsidarė Čiurlionies 
paveikslų paroda.

Panevėžys, Kauno gub. Miesto 
dūmą reikalavo iš vidaus dalykų 
ministerijos lėšų elektrai, bet 
ministerija atsisakė duoti. Iš
laidas sudėsiu patys gyventojai.

Šėta, Kauno gub. Labai krinta 
gyvuliai, ypatingai raguočiai

Vilnius. Švenčionių apskrityj 
ledai išmušė 15,000 dešimtinių ja
vų.

Vilniaus gubernijoje valstie
čiams reikalaujant uždaryta 
52 privatini įstaigi ir 11 mono
polių.

Benekonyse, Vilniaus gub. Su
sikūlė du karo lakstytuvu lėkusiu 
Gardinan. Abudu sudužo.

Kaunas. Liepos 1 dienų įvy
ko šv. Kazimiero draugijos susi
rinkimas. Pirmininkavo Jo Ekse- 
lencija vysk. Karevičius padedant 
kun. Dambrauskui. Paaiškėjo, 
kad Draugija turinti viso 10872 
narius. Draugijos turtas 1913 
metais siekė 61,012 rub. 29 k., 
kurio dalis, apie 40,000 rublių su
dėta į draugijos mamus, kuriuos 
ji įgijo savo nuosavybėn. Draugi
jos veikimas buvo dvejopas: 1) 
knygų spausdinimas ir 2) knygų 
platinimas. Išviso išleido 22 kny- 
gi 191750 egzemplioriuose. Papi- 
ginimui draugijos leidinių pripa 
žinėa naudingu įsisteigti savo 
spaustuvę. Jo Eks. vysk. Kare
vičius po susirinkimo tų pačių die
nų išvažiavo 1 mėnesiui užsienin

Vilniaus gub. Visose apskrity
se žieminiai javai ir vasarojus 
vidutniai. Tik Vileikos apskri
tyje javai rodo prastų derlių.

Nemunas labai žymiai nuseko. 
Tas labai kenkia komunikacijai.

Vaisių derlius Kauno guberni
joje, ypatingai daržovių išrodo 
gausus.

Melioracijos darbai. Panevėžio 
ir Žarasų apskričiuose, Kauno 
gub. netrukus prasidės meliora
cijos darbai. Bus sausinamos 
balos.

Šakiai, Suvalkų gub. Gailio- 
nių sodžiuje 8 birželio kilo gais
ras: sudegė 14 namų, 1 arklys, 
1 jautis, 11 žąsų, 7 vištos. Nuo
stolių padaryta iki 26,450 rub.

šakiai, Suv. gub. “Blaivybės” 
skyrius turi 100 suviršum narių. 
Blaivybė” daug pataisė net tik
rųjų girtuoklių. Jau daug laido
tuvių atsibūva be svaiginamųjų 
gėrimų.

Griškabūdis, Suv. gub. Ūkinin
kas Bacevičius už keletos metų 
jautį gavo 175 rub.

Miroslavas, Suv. gub. Po ūkio 
paskaitų keli jaunikaičiai nuta
rė važiuoti užsienin pasimokin
ti ūkininkavimo.

Subačiūje ir Gslažuose, Kauno 
gub. uždaryta monopoliai. Sako, 
ir patys girtupkliai tuo džiau
giasi.

Alunta, Kauno gub. 13 birže
lio ledai labai išmušė javus, iš
gūrino langus ir šiaip pridarė 
jeibes nuostolių. Ltįdai buvq 
nepaprastai keisti, vis panašus 
tai į kirvį, tai į kaltų, tai į pei
lį, arba į kitų kokį aštrų daiktų

Vilnius. Lietuvos dvarininkai 
vis smunka. Dvarų žemės sly
sta į kitų rankas. Kad suturė
ti dvarininkus nuo pardavinėji
mo dvarų, lenkai buvo įvedę pa
protį laikraščiuose garsinti pa
vardes su dideliu papeikimu, ku
rie parduoda savo dvarus ru
sams. Dabar Vilniaus guberna
torius išleido įsakymų, kuriuo 
uždedama 500 rub. Stropos už 
tokį pavardžių garsinimų.

Vandens keliai. Sujungti Ne
munų su Baltijos jūra pradėta 
ištįesų rūpintas. Ikišūįl yra 
trįs būdai to sumanymo įvyk- 
dinimui. Vienas — sujungti ka
nalu Nemunų su Liepojumi; an
tras ----- Nemunų su Vindava ir
trečia — Nemunų su Ryga. Len
gviausiai išeina sujungti Nemu
nų su Ryga, kadangi tarp tų 
dviejų vietų žemiausia lyguma, 
tai darbas daug lengvesnis ir pi
gesnis.

Kupiškis. Nuo degančių miš
kų ir durpinių aplink Kupiškio 
miestelį ir miestelyje tiek durnų, 
kad vos matyti saulė. Ugnis su
tikus apgyventas vietas viskų 
naikina. Taip sudegė Malinau
sko trobos virš 10 tūkstančių 
rub. vertės, paskui žemiečių vir
šininko namai, ir kiti. Gana ma
žiausios kibirkštėlės sukūnimui 
gaisro, nes viskas sudžiūvo nuo 
kaitrų. Pradėjo jau dvėsti gy
vuliai. Viename tik kaime iš- 
dvėso 29 galvijai.

Uždaromos gėrimų įstaigos.
Valstiečiams reikalaujant jau 
įvairiuose Lietuvos kampeliuose, 
panaikinamos gėrimų įstaigos. 
Tai liudija, kad Lietuvoje blai
vybė platinasi.

Kaunas. Manoma padaryti 
nuolatinį tiltų per Nemunų ties 
Kaunu. Jis bus toje vietoje, 
kurioje stovi dabar gulintis ant 
vandens tiltas.

Šiauliai, Kauno gubernijoj. 
Prasidės kontrol-asistentų kur
sai. Klausytojų yra 37, jų 
tarpe tik 1 moteris. Lie- 
tnrių kursuo 13, lenkų 14 ru
sų 7, latvių 2, gudų 1. Baigusie
ji minėtus kursus turės geras 
vietas, taigi būtų gaila jeigu tos 
vietos atitektų svetimtaučiams, 
kuriems maža rūpi mūsų krašto 
gerovė.

Kauniškis žemės banko sky
rius netoli Mažeikių arti rusų 
cerkvės nupirko du dvarus. Į 
tuos dvarus ketinama pargaben
ti net 41 rusų šeimynų. Paskui 
žadama pastatyti cerkvę ir mo
kyklą, kad tie rusai neištautė- 
tų lietuvių tarpe.

Vilnius. Valdžia žada pasirū
pinti, kad Nerys padaryti tin
kamu laivams plaukyti, o Vilniu
je neatbūtinai padaryti uostų.

Marijampolė, Suv. gub. Lici
tuojant Suvalkuose miškų “Žag
rės” draugija nupirko gerokai 
vyriausybinio miško keliose Ma
rijampolės apskrities vietose.

Vabalninkas, Kauno gub. (nuo 
mūsų korespondento). 15 balan
džio čia buvo gana puiki paskai
ta apie bitininkystę. Skaitė sve
čias kun. Budria. Klausytojų bu
vo daug ir paųkaita visi paten
kinti. Kad gi daugiaus tokių pa
skaitų. Bičių Mylėtojas.

Vabalninku, Kauno gub. (nuo 
mūsų korespondento). Čia esti 
beveik kas mėnuo blaivininkų su
sirinkimai, jie esti kartais labai 
gyvi, o kartais priešingai, ' vie
nok žmonėliai blaivybe intere
suojasi, tik didžiausias blaivinin
kams vargas, kad mūsų pristavas 
girtuoklis, baisiausiai persekioja 
blaivybę platinančius, tečiau švie
sus augštosios valdžios cirkulerai 
(link blaivybės) matyt kliudo 
mūsų Snitkos antstolio biznį, nes 
pirmiaus jis gaudavo didesnį nuo
šimtį ir tiesiai iš kiekvieno slap
tojo šinkiaua, o dabar akčyžės 
agentui dažniaus apsialankant,

antstolis senįų nuošimtį gauna 
nuo viešbučio užlaikytojo Slav - 
no, o tas grafo Tiškevičiaus užei
gos kiemas monopolkę velka glė
biais ir platina po visas žydų 
gūžtas — policija padeda už
slėpti, pranešėjus gi bauginama.

Išeivis.

LONDONAS, ANGLIJOJE.
Lietuvių kliūbas badar tvirtai 

stovi, ir dykai į klubų sunku in- 
eiti. O ypač per susirinkimus tai 
net keli duris apstoja, tas ir ge
rai: juk kiekvienam kliūbui rei
kalingas, ir tam paskirta mėnesi
nė mokesnis, man rodos kiekvie
nas gal įsigalėti užsimokėt. Pas
kutinis kliūbo bertaininis susi
rinkimas parodo, kad nuo pra
džios šių metų kliubas turis jaa 
gryno pelno, kad neapsirikčiau, 
apie 20 svarų suvirš. Dabar Kliu- 
be gyvena tam paskirtas žmogus, 
jis šinkuoja, ir kliūbų švariai už
laiko kiek gauna už savo darbų 
nesužinojau.

Sekmadieny, 26 liepos, blai
vininkų draugija laikė susirinki
mų paprastoj vietoj. Žmonių pri
sirinko vidutiniai. Dalyvavo ir 
aš dėl žingeidumo. Pirmininku 
to vakaro buvo J. Oželis, karštas 
blaivininkų, ir “Išeivių Draugo” 
platintojas. Po perskaitymui pro
tokolo, iš praėjusio susirinkimo^, 
vietos klebonas K. Matulaitis, il
gai kalbėjo apie svaiginamų gė
rimų kenksmingumų, ir aiškino 
kas tai yra blaivybė, ir liepė įsi
rašiusiems blaivybės priderystę 
pildyti — nevartoti svaiginamų 
gėrimų, ir nepiktyt kitų. Toliaus 
kalbėtojas sakė, kad girtuoklių 
tėvų vaikai esu niekam netikę, 
daugiausiai palinkę prie įvairių 
blogų, esą silpno proto, ię vis 
dažniaus ligūsti ir netaip ilgai 
gyvena, ir t. t. ir t. t.

Pagaliaus mus gerb. klebonas 
kalbėjo ir apie politikų, kaip 
va apie viešpatysčių rengimąsi 
karėn, apie Rusijos konstitucijų, 
anot kalbėtojo esą rusų valdžia 
gražina senuosius laikus t. y. kad 
buvo pirmiaus liusybę davusi, da
bar jau atimanti ir tt. Klausy
tojai labai gėrėjos tokia žingei
džia klebono kalba, jam užbaigas 
visi dėkodami plojo rankomis. 
Turiu pridurti; kad man vėl pir
mų kartų teko girdėt apie poĮ 
kų taip žingeidžių kalbų. Susirin
kimas pasibaigė ramiai.

Kalnavertis.

ŠIS BEI TAS.
Kas dabar bus? Socijalistų 

laikraštis “Pirmyn,” paėmė 
ir apsuko j ienas. Ar ne
pradės ir visas socijalšs- 
mas atbulai žiūrėti. Kų dabar 
veiks Smelstorius? Gal ’įlypęs 
aukštan medelin sudainuos: Ku
ku aš čia...  - -•

“Naujienų” populi ariškumas 
neišpasakytas. Eidamas šiandie
nų dabar patėmyjau vieno tau
tiško saliūno lange apskelbimų 
“Naujienų” dienraščio. Tai brač 
ir užbėgo kelių. Čion blogiau pa- 
užtarymo ieško. Ar ne išeis ir čia 
taip, kaip su: “Laisvės” priva- 
tiškaiš bankais.

Žiūriu šiandienų “Laisvės” nu- 
meryn ir liūdžiu. Kurgi tu ma
tysi, taip apgauti ir dar kų? — 
Savo didžiausį ‘frendų’. Jau ‘Lai
svė’ sumanius buvo kasdien sa
vo brangų veidužį pasauliui rody
ti, tik štai “Naujienos” be jokių 
draugiškų palaiminimų šmakšt 
ir užbėgo kelyių. čion blogiau pa
sitaikė nekaip bobų susitikti su 
tuščiais naščiais. -

“Keleivis” užginčija ir sako, 
kad, jo bosas neturi nei namų, 
nei automobiliaus... Gaila, kad 
vargių “Keleivį” tas jo boso ne
lemtas' “biznis” priverčia taip 
negudriai pameluoti savo skaitys 
tojams.

Kas čia darosi? Ogi nieko nis- 
paprasto. “Naujienų” redakto
rius nupyškino karštų straipsnį 
savo europėjišjtų talentų apgy
nimui. “Kova” išvydus .tų da
lykėlį “capt” redaktorių už 
plaukų. Redaktorius purios^ 
spardosi, nori išsprukti iš pono* 
tėe nagų, bet galingi kumščiai 
kovos it magnesas prilipo prie j» 
nugaros ir bambarduojų, 
bardnojų nabagėlį.
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niekuomet nerodė savarankumo, 
bet vis dairėsi į Scrantono pusę.

Visuotinas lietuvių suvažiavi
mas turi įvykti. Jisai turi sutrauk
ti visus lietuvius, mylinčius tėvy
nę, suprantančius jos reikalus, ir 
liuosus nuo neapykantos jausmų.

KAIP SUTAISYTI TAUTOS 
FONDĄ.

Mūsų tautai bręstant, priviso 
įvairių srovių gyvenime ir spau
doje pagal to, kaip kas riša įvai
rius politikos, ekonomijos, visuo
menės klausimus. Tečiau yra gy
venime vienas veiksnys, kurs 
visoms srovėms gal labiausiai 
rūpi. Tai tikybos klausimai, at- 
sinešimas į Bažnyčių. Tie klau
simai visiems rūpi, visus apeina, 
ir tie, kurie giriasi jais nesirūpi
nu, tik stengiasi savę ir kitus 
apgaudinėti, ištikrųjų gi ir jie į 
tuos klausimus daugelį savo dva
sios energijos indeda ir savotiš
kai juos išriša. Klausimai amžb 
ni, pamatiniai. Jie tiesia šiokį 
ar tokį pamatų tautos ateičiai ir 
kultūrai. Tad jų neišvengsi. Tie 
klausimai ir jų rišimas perskyrė 
mūsų visuomenę ir Lietuvoje, ir 
čia Amerikoje į dvi pusi: viena 
pusė laikosi krikščionybės pama- 
tų ir Katalikų Bažnyčią, vieni
jančią mažne visą mūsų tautą, 
skaito Tautos Bažnyčia, pripa
žindama ją tikrąja sielų ganytoja 
ir doros mokytoja. Antroji pusė 
to visa nenori pripažinti, ir tautos 
ateičiai kultūrai ir dorai ieško 
kitokių pamatų. Prie pirmųjų 
priklauso visų-pirma ištikimieji 
katalikai ne tik turintieji, bet 
ir pildantieji savo tikėjimą. Prie 
jų glaudžiasi taip-pat ir tie, 
kurie, kad ir dėl kokių nors 
priežasčių nutolo nuo tikybos 
praktikų, tečiau krikščionystę 
ir katalikų Bažnyčių gerbia ir 
prpažįsta jai savo srityje kompe
tencijų. Tie žmonės, anksčiau ar 
vėliau, prielankioms aplinky
bėms esant gali ateityje patapti 
tikrais katalikybės išpažintojais 
ir pildytojais. Tad tikintieji ir 
.praktikuojantieji katalikai netu
rėtų jų nei niekinti, nei nuo 
bendro darbo skirti. Prie antrų
jų priguli visi atviri bedieviai, 
dauguma mūsų soeijalistų ir dau
gelis tokių, kurie kad ir nepri
sipažįsta aiškiai kovoju prieš ti
kybų ir Bažnyčią, tečiau tų ko
vų, nors ir kitų taktu (gudres
niu) varo.

Tautos Fondas yra toksai svar
bus dalykas, kad jisai turėtų vie
nyti kuodidžiausius tautiečių bū
rius. Vienybėje — galybė. Te
čiau ar Tautos Fondas galėtų su
taikinti abidvi viršminėtas pu
ses? Jokiuo būdu. Tautos Fondas 
turi veikti tiksliai, turėdamas 
prieš akis aiškiai nustatytus ke
lius tautos kultūrai. Jisai negali, 
vena rankų griauti to, kų kita 
stato. Negali steigti ir palai
kyti tuo pačiu laiku, sakysime, 
tikybinių ir prieštikybinių mo
kyklų, knygynėlių; negali remti

PASTABOS.
KADA SUVAŽIUOTI?

Suvažiavimo idėjai pritaria v»ai 
mūsų laikraščiai, išskyrus sociju- 
liatų, kurie apie tai tyli. Tik ne
sutinkama dėl laiko ir vietos su
važiavimo. "Vien. Liet ’-pataria 
suvažiuoti U’GoLlyue apie rugsėjo 
vidurį. “Kata ;kas” Ciucagoje 
rugpjūčio aįgoje. G) spaudos 
draugijos sAretorius "Tėvynės” 
redaktorius kreipiasi į laikraščiu 
redakcijas, klausdamas nuomonių, 
kur ir kada reikėtų suvažiuoti. 
Gavęs atsakymus turbūt paskelbs 
vardu spaudos draugijos pakvieti
mų į suvažiavimą. Męs dar sykį 
pakartojame savo nuomonę, kad 

iausiai būtų suvažiuoti Cliica- 
joje 'rugsėjo pabaigoje, prisitai
kant prie L. R. K. Federacijos 
Kongreso. Jeigu kitų tikybų ir 
srovių lietuviams svarbu būtų tu
rėti visuotinų suvažiavimą, tai 
jie, mūsų nuomone, turėtų atsi
žiūrėti į lietuvių katalikų rimtą 
pasiryžimą atlikti savo kongresą. 
Lietuviams Katalikams, tiek daug 
jau padėjus priruošiamojo darbo 
prie kongreso, ir tiek daug pasi
tikint iš jo naudos, jokiuo bū
du negalima būtų nei atsižadėti 
Bavo kongreso, nei net jo atidė
lioti. O kadangi kitų tikybų ir 
srovių žmonėms nedarys didelio 
skirtumo, kur ir kuomet daryti 
suvažiavimą, bi tik jisai įvyktų šį 
rudenį, todėl męs, ir kviestume 
suvažiuoti visus į Chicagą ant 25 
d, rugsėjo.

Atkelti ankščiau Federacijos 
kongresų, kaip tai pataria “Kata
likas”, Federacijos valdyba, žino
ma, jeigu panorėtų galėtų. Tečiau 
yra daugelis priežasčių, dėl kurių 
kėlti kongresų anksčiau būtų la
bai nepatogu 1) Pasižadėjusieji 
skaityti referatus apsiėmė pri
ruošti juos tik iki 22 d. rugsėjo. 
Ankščiau pagaminti galėtų kai- 
kurie ir nesutikti. 2) Vakarų 
rengėjai pilnai prisiruošti tega
lės iki rugsėjo pabaigai. Ypač 
Sosnauskio Kantatos ‘ ‘ Brolių ’ ’ 
pastatymas reikalauja labai daug 
laiko ir triūso. 3) Mūsų organi
zacijos nesuspėtų greitu laiku 
padaryti susirinkimų ir išrinkti 
delegatų. . *r«rrw

Pagaliaus pačiam visuotinojo 
suvažiavimo tikslui—pasitarimui 
api^Lietuvos padėjimų ir reika
lus bus-daug gėriau, kai šiek tiek 
labiau paaiškės BĮuropos ir Lie
tuvos situacija. Iki pabaigos rug
sėjo galės jau daugelis dalykų 
paaiškėti. Per daug skubinties su 
tuo reikalu, mūsų nuomone, nebū
tų reikalinga.

Nemalonių disonansų praskam
bėjo “Tėvynės” 33 numeryje 
daktaro Šliupo žodžiai. Rašyda
mas apie tai “Kų dabar turime 
daryti”, jisai štai kų pasakė:

Nepaveskime tautos likimu rū
pinties nė kuniugams, nė jų atsto
vams (pvžd. p. Gabriui, kurs jau 
dabar vardan visų lietuvių lan
džioja pas ambasadorių Rusijos 
Washingtone), bet dirbkime ir tar- 
kimės patįs, beje liaudis.

Deja, prieš šitų daktaro Šliupo 
nuomonę “Tėvynė” nesurado nie
ko pasakyti. Vadinasi pritaria. 
Taigi “Tėvynės” “patrijotai’ 
nuo bendro tautos darbo norėtų 
atstumti kunigus. Jie šmeižia 
taip-pat mūsų tautos veikėją J. 
Gabrį. (Nuostabu, kad čia mato
ma kas bloga ir kad tas pasakymas 
net pabriežiamas. Lai d-ras Šliu
pas paaiškina, kokį jis čia matu 
prasikaltimą p. J. Gabrio, (Red.) 
kurio dalyvavimas busimajame 
lietuvių, suvažiavime ir visame 
lietuvių veikime kaip tik būtų la
bai naudingas. Ar tai tokiuo bū
du einama prie lietuvių vieny
bės? Męs nesuprantame, kaip su 
tuo išsišokimu -galima sutaikinti 
to paties Šliupo žodžius, parašy
tus tame pačiame straipsnelyje: 
“Tad bent sykį sueisime visos 
tautos vaikai į vieną krūvą.” Lie
tuviai kunigai jaučiasi esą tokie 
patys tautos vaikai, kaip ir J. 
Šliupas su “Tėvynės” redakto
riais ir rūpinties tautos likimu 
jie gali ir turi nei kiek nemažiau, 
kaip anie. Prisiskaityti prie liau
dies kunigai turi taip-pat bent 
nemažesnę teisę, kaip J. Šliupas. 
Nėjaugi Šliupas ir “Tėvynė” no; 
rėtų suvaryti į seimų kunigus ir 
neduoti jiems balso? Tai bent bū
tų lygybė ir žodžio laisvė!?

Tikėkime, kad tas balsas, kai
po paeinantis iš lupų žmogaus ne
tekusio lygsvaros, yra pavienis ir 
kad jisai nesuras užuojautos pla
tesnėje visuomenėje. Lai mūsų ne- 
nugųsriina ir “Tėvynės” rodakei- 

pritarimas tam halsui. Atsi- 
redakcija ligšiol

vienu laiku katalikiškos ir prieš- 
katalikiškas spaudos ir t. t. Jei
gu ir pamėgintume susieiti prie 
Tautos Fondo abiejų pusių žmo
nės ir sunešti savo centus, tai 
kuomet prireiktų tuos centus 
skirstyti, niekuomet negalima 
būtų prieiti prie bendrų nuta
rimų. • Vieni matytų išganymų 
revoliucijos kėlime, Bažnyčių 
griovime, kiti, priešingai, norė
tų remti ramų kultūros darbų 
ir stiprinti tikėjimų. Gal tik vie
na Mokslo Draugija visus su
taikintų. Tečiau ji tik dalelę 
mūsų tautos reikalų teap|ra(a. 
Visuose kituose reikaluose rei
kėtų barties. Nuolatiniai ginčai 
ir nesusipratinai pagaliaus būti
nai privestų prie skilimo.

Pagaliaus męs, prisilaikantieji 
krikiščioniškoa pasaulėžvalgos, 
būdami nuoseklus, ir negalėtume 
priderėti prie tokios organizaci
jos, kurios pinigais būtų šelpia
mas prieškrikščioniškas darbas. 
Manau, kad ir mūsų laisvama
niams nelengva būtu skirti pini
gai vienuolynui, parapijinėms 
mokykloms ir t. t. Taigi ir reikia, 
noroms nenoroms veikti šįame 
dalyke kas sau. Napavydėdami 
katalikybės priešams organizuo- 
ties, steigti savo fondus, męs, 
lietuviai katalikai steigsime Ka
talikiškos Lietuvos Fondų, o ka
dangi mūsų tauta beveik visa i 
susideda iš katalikų, tad męs ir 
turime teisę pavadinti mūsų stei
giamąjį Fondą “Tautos Fondu”. 
Mūsų “Tautos Fondas” turės 
tarnauti visai tautai ir plačiau
sius jos reikalus aprūpinti: nors 
Fondas ir šelps pirmoj vietoj ka- 
talikiškai-tautiškas įstaigas, te
čiau jisai lygiai rems ir grynai 
tautiškas institucijas, neliečian- 
čias tikybos dalykų, kaip antai: 
Lietuvių Mokslo Dailės draugi
jas, Lietuvių Informacijos Biu
rų ir tt. Tik įstaigos, priešin
gos savo tikslais ar veikimu tau
tybei ir katalikybei, negalėtų 
gauti pašalpos iš mūsų Fondo. 
Prie mūsų Tautos Fondo prigu
lėtų ne vien katalikiškai-tauiiš- 
j kos organizacijos, įstatais reika
laujančios iš savo narių tikybos 
priedermių'atlikimo, bet ir tes 
tautiškos draugijos, kurių nei 
tikslas, nei veikimas nėra krei
piamas prįeš katalikų tikybų. 
Tas pats reikėtų 'pasakyti ir apie 
pavienius asmenis.

Kadangi Lietuvių R.-K. Fede
racija yra vyriausia mūsų įstai
ga, vienijanti ir reguliojanti vi
sų katalikiškai-tautiškų veikimų, 
tai ir tas Tautos Fondas turėtų 
būti steigiamas prie Federacijos, 
kuriai turėtų būti pavesta ir nau
jus narius (ar tai draugijas, ar 
tai pavienius žmones) į Fondų 
priiminėti . Tečiaui Fondo nariai 
turėtų sudaryti Fondo Tarybų, 
kuri ir spręstų, kaip paskirstyti 
Fondo pinigus. Federacijos kon
gresas turėtų nustatyti, koki* su
ma įmokamųjų į Fondų kasmet 
pinigų duotų teisę vieno spren
džiamojo balso. Sakysime, gali

BERNĄJORKO “CICILIKAI’

Kitų šventadienį nudrožiau tiesiog jau į baž
nyčių. Po sumos klebonas, įsilipęs į sakyklų, išsi
traukė kaz kokį laikraštį ir paskaitė maž daug 
ve kų: — Bernajorke naujienos tokios: Ilgaskver
nis vis keikia soeijalistų laikraščius, bet socijalistai 
tveria naujų kuopų, kurios nariai užsisakė “Kovų” 
auga kaip ant mielių, štai šiomis dienomis susi- 
ir nutarė parsikviesti į Bernajorkų garsų kalbėtojų 
Dvylekį. Kalbės jisai apie išmintį. Prašome vi
sų atsilankyti.

Perskaitęs šį pranešimų klebonas giliai atsi
duso ir tarė: — matote patys, mano mieli, kad 
nebereikalo grąainau jus nuo soeijalistų laikraščių. 
Štai ir pas mus cicilikai, ligšiol tūnoję patylomis, 
dabar jau aiškiai parodo savo ragučius ir kviečia ži
nomą bedievį Dvylekį su prakalba. Koks jisai pats, 
tokia bus ir jo prakalba. Taigi uždraudžiu pa- 
rapijonams eiti j jo prakalbą.

Ilgai dar klebonas aiškino, kad reikia saugo
ti es klaidingų pranašų.

Išėję iš bažnyčios žmonės, tiek tik ir zirzėjo, 
ką apie tik ką girdėtą pamokslą.

— Kas tie cicilikai galėtų būti per vieni? 
klausinėta vien kito.

— Ar tik tu, Petrai, neprisirašei prie cicilikų?
— Betgi ir drąsumas tu man jų: nė peklos 

nesibijo! kalbėjo viena kita bobelė.
Nuėjau į Lašo saliūną pasiklausyti ką veikia 

patys ujamieji “cicilikai”. Kompanija buvo be
veik ta pati, ką pereitą nedėldienį. Man inėjus 
Ilgaplaukis skaitė laišką, gautų iš Bostono nuo 
Dvylekio. Tas rašė, kad sutinkąs atvažiuoti į Ber- 
najerką su prakalba apie išminti, tik reikalauja, 
kad jam kalbant būtų parėdyta viena mergina — 
draugė, kuri turėtų būti nelyginant gyvu išmin
ties paveikslu. Jfei, kaip kokiai dievaitei, turi ki
tos dvi mergaitės smilkinti kvepiančią smilkyklą.

Pabaigė Dgaplaarkk skaityti ir užviešpatavo 
išktlmfergs tyla. ’llaž kol. ji būtų tvėrusi, jei ne

būtų įstraksėjusi į kambarį linksmutė jaunutė 
Lašo duktė. Ilgaplaukis atsipeikėjo ir sušuko:

Štai turime išminties dievaitę! Drauge, juk 
sutiksi būti per mūsų vakarą dievaite?

— Tegu šuo būva “cicilikų” dievaite! atkir
to ir apsisukusi ant vienos kulnies nėrė pro duris.

Ilgaplaukis prikando lūpas ir piktumas žyb
telėjo akyse.

— Kad taip, taip aMrė bus mums dievaitė.
— Tik kasžin ar aš tikčiau? kukliai atsakė 

užkalbintoji. Buvo tai Lašo tarnaitė, Stormare 
vadinama. Stormare ją vadinta ne dėlto, kad ji 
būtų buvusi pernelyg stora, bet dėlto, kad kar
tais ji būdavo storesnė, kartais plonesnė. Jos no
sis buvo rausva, bet veiduose raudonumo visai 
neliko. Taigi teisingai jiji paaibejojo, ar tiktų 
vaidinti išmintį.

— Nenusimink, drauge! geriausio “pauderio” 
gausi už kvoterį o dresę gali išsirinkti, kokią tin
kamą : mes užmokėsime, ramino Ilgaplaukis.

— Marei parėdų nereikia: ji ir taip graži, ypač 
išvakarėmis, nusijuokė kaž-kokg berniokas.

— Ki-ki-ki, prunkštelėjo pagirtoji.
Toliau imta kalbėties kaip sutvarkyti visas 

vakaras, kaip privilioti daugiau žmonių ir tt.
— Nė jūs rengkite to vakaro, nė ką, pertarė 

Lašas, bet tarsi nenoromis, — davatkos iškels mus 
liežuviais, tarsi šakėmis ligi padangių, Man kaipo 
biznieriui, iš to gyvas nuostolis.

— Sveikas, iš davatkų biznio nepadarysi. Mes 
norime vakaro ir atliktas kriukis, užrėkė svečiai 
šeimininką.

Artinosi vakaras, didinosi žmonių kalbos. Vie
ni tarė pagonų dievaičiai garbinami tenai būsią 
kiti sakė nieko blogo nebūsią, tik klebonas Iš pa 
vydo uždraudė eiti į vakarą, kad žmonės neiš
girstų puikesnio pamokslo. Ir plačios popieros 
prilipintos prie sienų garsino, kad žodžiu ir gy
vu paveikslu būsią rodoma šventoji išmintis; būrią
aiškinama, iš kur žmogus atsirado, kam f J v*

kam reikalingos bažnyčios, kaip išmintingai gy
venti ir tt.

Prisiartinus garsiam vakarui, tik žiūrėk, kaip 
iš kiekvienų beveik namų išlenda žiopsotojas.

— Sveikas, Raulai! tai ir tu į vakarą iš
sirengei.

— Sveikas, Motie! Kur visi tę ir aš: kuo aš 
geresnis, už kitus.

Matyt buvo ir moterėlių bekiutinančių pasi
žiūrėti “šventos išminties”.

— Barbutė, argi tu nė grieko nesibijai? klau
sė viena kitos.

■— Kumute, ugi kam jau ta išpažintis? ant 
galo pagaliaus, sulig patirsiu ką blogo, galiu pa
sitraukti iš vakaro.

žodžiu paskirtoje valandoje knybždėte knib
ždėjo kupina salė. Kiekvienas troško neliek pra
kalbos išgirsti, kiek “išminties” pasižiūrėti. Ka
peli j a užtraukė maršą, pasikėlė užtiesalai ir žiop- 
aotojai išvydo ant tam tyčia padaryto paaugšti- 
nimo, tarp eglaičių, elektrikos ir gėlių... Išmin
tį — Stormarę. Bet nemanykite, kad žiopsoto- 
jai pažino ją Stormare esant. Anaiptol! patys va
karo rengėjai, norą žinojo kas ji per viena, te
čiau dabar ■ negalėjo jos pažinti. Jų akys išvydo 
merginą gražesnę, krautuvių (Storų) languose. 
Apsigaubusi ilgu, skystu, rausvu, paauksintais 
kraštais apsiaustu (kodėl būtinai rausvu, to turbūt 
nė pats kalbėtojas Dvylekis nebūtų galėjęs Išaiš
kinti) laikė jijie vieną ranką ant krutinės, kad 
pridengus šį tą, nes t?, P^trūka au
deklo. Ant kaktas spindėjo paauksuota žvaigždė, 
po pajuodintais snukiais žibėjo augštyn pakeltos 
akys. Nosis buvo jau neberausva, o veidai ir lupos 
raudonavo, kaip Šermukšniai. Prie jos kojų sėdėjo 
dvi mergiščios ir bėrė smilkyklą į tam tikrą indą 
su degančiomis žarijomis.

•— Puiku! trynė rankas iŠ džiaugsmo Itgaplan- 
lds

Arimni' Ir drengtaI naekambėjo

šalyje keno tai balsas. Žiopsotojai atsisuko ir ps* 
matė pasilypėjusia nt poros kėdžių garsųjį kalbė
toją Dvylekį. Jisai užsimerkė, užrietė galvų, ir ėm$ 
kalbėti toliau: »

— Štai ant estrados jūs matote dievaitę MiMą 
— Ne Mildą, tik šventąją išmintį, šoko pum

balsiai taisyti vietinis Ilgaplaukis.
— Neklupdyk, tai vistiek, lyginai pusbalsiai

atsikirto kalbėtojas ir užsimerkęs ėmė vėl kalbėti, 
— Štai ant estrados jūs matote šventąją iftt 

mintį... , |
—Aččii. suskambėjo ant estrados garsiau

už kalbėtoją. į
Visi, neišskiriant kalbėtojo sužiuro ant “švsmh 

tos išminties”. Toji po senovės sėdėjo labai ttt
'kilmingai. Taigi kalbėtojas vėl užtraukė:

— Štai matote dievaitę Mildą... J j
—Ačči... vėl pasigirdo, tik daug garsiau. 1 
— Ant sveikatos! nenoromis išsitarė onmiiąg

kalbėtojas. < I
— Ačči... vėl suskambėjo, bet dabar viMt 

salė matė, kad tai “dievaitė” iš pradžių užsimer
kė, paskui susiraukė, išsižiojo, parodė savo krei
vus daritis ir susiriesdama nusičiaudė. |

— Ant sveikatos! ant sveikatėlės linksmai mh 
gaudė visa salė. O ant estrados skambėjo vig 
garsiau ir dažniau: • i i

— Aččii! akki! apsyl • ’ 5
Kalbėtojas sumišęs stovėjo ir nežinojo kas d®-

ryti toliau.
— Tegu tave velniai! liaukis! pusbalsiai bu4

“šventąją” pribėgęs prie estrados Ilgaplaukis.
— AŠ nekalta, tai viską tie prakeikti dūmai

padarė, teisinosi "šventoji”.
Čia buvo nekalti nė dūmai, nė Stormarė, bei

apačioj sėdinčios mergšės. Išpradžių jos sėdėjo 
lūpas išpūtusios. Matyt pavydėjo Stsrmarei ‘gar-, 
bės, o gal iŠpirartou buvo su ją piktos ; > kas gal 
žinoti''visas mergų paslaptie? Gana to, kad risad 
ypo Jodvi linksssai snstsssrkė far -ant larijų mš»

ma būtų nustatyti, kad kiekvie
nas $50.00 metinio mokesnio ga
li duoti 1 balsų. Draugijos, ar 
atskiri žmonės, įmokantieji į 
Fbndų mažiau, negu $50.00 ga
lėtų gautoj sprendžiamąjį bal
sų, susidėję su kitais, ir sudarę 
tokiuo būdu nemažiau, kaip 50 
dol. metinio įmokėjimo. Toje pa
čioje vietoje ir tuo pačiu laiku, 
kada būtų Federacijos Kongresai, 
įvyktų taip-pat ir Tautos Fondo 
Tarybos posėdžiai, per kuriuos ir 
būtų paskiriami Fondo pinigai. 
Sekančiame numeryje pakalbė
sime apie tai, kokiuos reikėtų 
skirti mokesnius kaip atskiriems, 
žmonėms, taip organizacijoms, 
prigulinčioms prie Tautos Fondo.

IŠLAKA ATMINTIS FRU AKĮ.
“Tėvynė” 32-ame savo nume

ryje rašo:
“Draugas” Tautos namą nerė

mė taip, kaip juos rėmė “Tėvy
nė”, teėiaus mes nešokinėjome 
“Draugui” į akį, kaip dabar jis 
daro.

Pasirodo, kad tas šokimas tie
siai į akį buvo “Tėvynei” labai 
pavojingas, nes pakenkė netik 
jos akims, bet ir atminčiai. Lai 
“Tėvynė” persižiūri pernykščių 
metų “Draugo” numerius; ji pa
matys, kad ten Tautos namų rei
kalas buvo remiamas tikrai ir 
nuoširdžiai. Katalikai netik ne
boikotavo, bet bene didesnes au
kas dėjo, negu kitų srovių žmo
nės. Jeigu “Tėvynė” būtų šie
met tiek prielankumo parodžiusi 
Kairiūkščių sumanytam Fondui 
ir Lietuvių Informacijos Biūrui, 
kiek pernai “Draugas” rodė 
“Tautos” namų reikalemęs 
netik nebūtume pasikėsinę aut 
“Tėvynės” akias, bet dar būtų 
mc nuoširdžiai pasidžiaugę.

Arba ir vėl rašoma tams pa
čiame N-yje:

‘ ‘ Dr. ’ ’ piktinasi,. kam mes žodį 
svečiai dedame kabėse. Ar ne juo
kai? Mes “svečiais” vadiname 
Ir vadinsime visas, kas atkeliauja 
pas mus ne tam, kad pas mus pa
sisvečiavus, bet tam kad gavus pi
nigą.

Užsimiršusiai “Tėvynė” prime
name, kad pernykščių svečių 
D-ro Basanavičiaus , ir Martyno 
Yčo ji į kabutes nestatė, nors ir 
jie buvo atvažiavę tam, kad ga- 
vus pinigų. Kabutės1Atsirado tik 

‘ šiemet. Pro ištiktą akį išskrido 
netik atmintis, bet ir logika.

PRIE IMIGRACIJOS REIKALŲ 
TVARKYTI BANDYMO.

Kiek pas mus šnekama apie 
vienybę, kiek prirašyta apie jų 
gražių straipsnių, kiek prirody. 
nėta visokiais pavyzdžiais — kad 
surašius tų viskų ant'j'aučio ska
ros, tai jautis turėtų būti mil- 
žininškas, kokio dar nieks nėra 
matęs. Rašyti męs mokame, sal
džiai pakalbėti dar labiau, bet 
prisilaikyti ir pildyti tai, kų pa
rašome ar pasakome, mes nemo
kame. Tos minties palaikymui 
galima būtų privesti šimtus pa

vyzdžių, bet užteks pažymėjus ta-v 
kenčiąs.

Daug Tašėme ir kalbėjome apie 
apšvietos platinimų, nurodėme į 
jos reikalingumą, pažymėjome ir 
tai, kad mokslas ir apšvieta ne
gali ypač tarnauti kokiai nors 
srovei, nes mašvieta visiems reika
linga. Tų męs pasakėme labai 
rimtai, įspūdingai. Bet spėjo tik 
atvažiuoti svečiai iš Lietuvos, męs 
suskubome badyties pirštais, mū
sų atsiskyrusios dalies vėl tapo 
atkasti vardai “klerikalų”, ku
nigų tarnų ir tt. Be smulkaus 
partyviškumo męs nei žingsnio!

Reikia mums šelpti imigrantus, 
ištiesti jiems pagelbos rankų — 
męs vėl pažymime, kad tai mū
sų visų šventa pareiga, kad mums 
visiems reikia ateivius šelpti, juos 
globoti. Ir jau beveik buvome 
pradėję vykinti tai, kų prasitarė
me. Mūsų susivienijimai, kaip 
tautiškasai, taip ir katalikiškasai, 
apie tai pradėję rūpinties, tarties 
ir net gražių pradžią padarė: abu 
sudį vienijamu paskyrė net po 
250 dolerių imigracijos reika
lams!

Paskirti paskyrė, bet ar tas 
bendras darbas galės būti vykina
mas, apie tai galima drūčiai abe
joti. Ylos maiše nepaslėpsi, o 
toji yla yra mūsų nelemtas par- 
tyviškumas, noras kitus valdyti, 
ant kitų viešpatauti. Vos įvyko 
pirmas susivienijimų paskirtos 
komisijos susirinkimas, o toji yla 
jau išlindo: kalbėtasi ne tiek apie 
ateivių globojimų, kiek apie tai, 
kuris iš susvienijimų turįs užim
ti pirmenybę!

Berods, tautiškojo susivieniji
mo atstovai kvietė katalikų su
sivienijimų prisidėti prie ateivių 
šelpimo lygiomis dalimis ir teisė
mis, bet dabar jau gieda kitų 
dainą. Girdi, visą dalyką vesti, 
kontroliuoti teturįs teisę vien tau
tiškasai susivienijimas. Ir vėl se
na istorija, inkalbinėjimai kodėl 
tautiškasai susivienijimas turįs 
kontroliavimo teisę.

Kad veikti iš principo vieny
bėje, reikia ant kitų viešpatavi- 
monorą palikti nuošaliai. To ne
padarė tautiškojo susivienijimo 
komisijos atstovai. Ir vėl nesu
sipratimas, kuris neatneš nau
dos nei pačiam tautiškajam stu 
sivienijimui, nei kam kitam. O 
tuo tarpu imigrantų globojimu 
reikalų sutvarkymas nusitęs ant 
toliaus. Antra gi vertus katali
kų susivienijimas vargui bau no
rės būti kitų pastumdėliu, iš ku
rio pinigai imami, bet kuris ne
turi teisės turėti intekmės į tai, 
kaip tie' pinigai bus sunaudoja
mi. Berods turėtų pakakti ir tos 
iš jo pusės aukos, kad katalikų 
susivienijimas, nežiūrint to, kad 
jis yra didesnė ir didžiausia Ame-, 
rikoje lietuvių organizacija sto
ja tarties su kitais kaipo lygus.

Žinoma, jei tautiškasai susivie
nijimas ir toliaus taip užsivari- 
nės, katalikų susivienijimas su 
pagelba labdarybės, Tautos Fon
do ir kitų organizacijų galėtų 
pats vienas, nors nepakankamai,

'bet vis dėlto aprūpinti ateivių rei
kalus. Bet jei tas apgailėtinas 
skilimas įvyktų, dar vienu pavyz
džiu būtų daugiau apie mūsų tau
tininkų dviveidystę. Greičiau lai 
jie parodo savo neaiškų veidą!

Purenąs.

. MŪSŲ KRITIKAI.
Antrosios arba Bostoniškės 

“Ateities” N-28 tilpo 2 “L. Vy
čių” kongreso Montello, Mass. 
kritika. Perskaitęs šią kritikų 
gal būčiau ir tikėjęs kas čių pa
rašyta, jeigu patsai nebūčiau bu
vęs delegatu. Dabar gi patsai 
buvęs ir matęs, skaitau savo prie
dermę p. Paprusio nenuoseklu
mus pataisyti. — Man rodosi p. 
Paprusis žino kad “L. Vyčiai” 
yra gryna katalikiškai-tautiška 
organizacija. Kaip visos katalikiš
kos organizacijos, taip ir šį pra
sidėjo bažnytinėmis pamaldomis; 
rodosi nereiktų stebėties. Toliau, 
kada užtruko keli žymesni asme
nis ir susivėlino ant paskirto lai
ko taip-pat nėra nieko stebėtino, 
nes tai gali kiekvienam pasitaikį- 
ti, kad pavėluotų. P. Paprusis pa
šiepia, kad kongresas buvo neva 
“prie uždarytų durų laikomas, 
ne3 į svetainę buvo leidžiami tik 
geri katalikai” prasidėjus kon
gresui kada pradėjo per duris 
šmaižioti svečiai-klausytojai ir 
trukdyti delegatams, pastarieji 
paprašė maršalkų, kad šie užda
rytų duris visiems atsilankan
tiems. P. Paprusis, rodydamas ki
tų nepunktuališkumą, taip-pat 
pasivėlino ir patiko prieš nosį 
duris uždarytas. Apie jo “gerų 
katalikiškumų ’ ’ maršalkos neži
nojo nes ant kaktos nematė jo
kio parašo. Pats kritikas prisipa
žįsta, nematęs nei girdėjęs kon
greso, naudojosi kitų pasakomis 
ir rašo pastarojo kritikų. P. Pa
prusis rašo: “Nors šitas kongre
sas- seimas buvo jaunimo organi
zacijos seimas, bet jaunimo jame 
kaip ir nesimatė. Dauguma dele
gatų — tai suaugę žmonės (sen
berniai) ir kunigai, kurie ir tarė
si, svarstė jaunimo reikalus. Kas 
iš tokio jaunimo reikalų svarsty
mui skiriamo seimo, kuriame nėra 
jaunimo, kur subrendę žmonės 
svarsto jaunimo reikalus? “Te
paskaito pirmiausia p. P. “L. 
Vyčių” JtoaafcRpejją^ P®akui ty- 
kalba apie. “senbernius”. Skyrius, 
2:2 skamba: “Jaunieji bus kaip 
veikėjai, o senieji kaip patarė
jai, turintieji ddbgiau patyrimo 
iš savo praeities gyvenimo”. Kad 
nesubrendęs jaunikaitis gali pa
klysti — yra milžinišku faktu! 
Tai yra atsivėrusi žaizda mūsų 
visuomenės gyvenime! kas link 
tarimosi, tai tarėsi ne p. P. “sen
berniai” su kunigais, tiktai pa
tys jaunieji, kurių iš viso buvo 
19 (delegatų buvo 23). Tai tau ir 
senberniai!

P. Paprusis “nusistebia”, kad 
kun. dr. Gustaitis sakė jog Vy
tautas Didysis platinęs Lietuvo
je katalikų tikėjimų; beto ger- 
biaman kalbėtojui prikiša, kad

jisai “savaip aiškinęs istorijų". 
Dyvait Bet iš ko? Iš p. Tapiu
sio, akd jisai gerai “mokąs” S- 
torijų. Klausimai! — Kas palai
kė Lietuvoj katalikų tikėjimų? 
Kas jį įvedė 1417 metais į Že
maičius! Kas pastatė bažnyčias 
—Varniuose, Viduklėje, Kaltinė
nuose, Kelmėje, Raseiniuose, Lū
kėję, Kražiuose Ariogaloje, Ve
liuonoje ir kitur? Kas rūpinosi, 
kad Vilniaus vyskupai ir kuni
gai mokėtų kalbėti visi lietu
viškai? Kas išleido 1415 metais 
pasiuntinius į vyskupų susirin
kimų Konstancijoj ? Kas siuntė 
Rusų žemių vyskupus (rodosi Ro- 
gozų) į Romų, kad susivienytų 
Rytai su Vakarais, (rytų su va
karų Bažnyčia) ? Kas matė, kad 
katalikų tikėjimo yra gyvi tiesos 
pamatai ir kad tik ant tokių, 
susivienijus, galima laimėje gy
venti? — Vytautas. Antra ką 
p. P. palieka be komentorių, tai 
labai aišku. P. Paprusis, nesu
pratęs žodžių prasmės, kitiems už
baigi nesuprantamai paduoda 
mintį... P. Paprusis reikalauja iš 
kun. Urbanavičiaus, kad šis turė
jo savo prakalbų paremti statis
tika, tartum kun. Urbanavičius 
skaitęs kokį mokslišką referatų. 
Kam būtų gerbiamieji kalbėto
jai moksliškas prakalbas sakę! 
Gal tokiems. paprusiams, kurie 
ir tokių paprastų viršminėtų žo
džių k. dr. G. nesugebėjo supras
ti.

P. P. negalėjo žinoti kas vai
dino ir kų vaidino. Jeigu jisai 
nepažinojo nei vieno iš šitų as
menų, tai ir taip nebūtų pažinęs, 
kad ir pavardęs jų programe būtų 
perskaitęs. Jeigu “pažinojo, tai 
aiškiai matė kas vaidina, nes vei
dai nebuvo nudažyti. Išvedimas •
— “kad apsisaugojus nuo kri
tikos” — tuščias. Klesiškų Šatri
jos Raganos veikalėlį: “Nepasi
sekė Marytei” žino kiekvienas 
apsišvietęs lietuvis ir iš pirmų 
žodžių supranta.

..“Publikos šį kartų daug 
prisirinko ir visi užsilaikė ra
miai”. Kad publikos buvo daug
— neginu, bet kad užsilaikė ra
iniai, tai jau grynas melas. Gal 
šis užsilaikymas Bulyginus su 
kitais buvo ir gana ramus, bet 
to negaEu manyti, tartum mon- 
taliečiai būtų baisiausi pabaMba 
ir tvarkos ardytojai. Sprendžiant 
iš - vieno karto užsilaikė labai 
netvarkiai ir net nemandagiai: 
Vienas gerb. kalbėtojas kun. Ur
banavičius laikė savo prakalbas, 
nekartų pertraukdamas, meid$ 
publikos užsilaikyti nors truputį

1 ramiau.... begalinis vaikščiojimas 
ir durių varstymas pasibaigė —* 
vakarui pasibaigus..

“Lietuvos Vyčiai” Sergėkimės 
nuo tokių kritikų, semiančių ži
nias iš tradicijų!

12 kuopos delegatas J. N.

DVIEJU TAUTŲ SEIMAI.
Lietuvių Informacijos Biuro 

vedėjas gerb. p. J. Gabrys iškėlė
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aikštėn labai mums lietuviams 
svarbų sumanymų, būtent pasitar
ti visiems lietuviams apie reika
lus savo tėvynės, kuri dabar ran- 
flasi tokiame padėjime, kad nė
ra abejonės, kad jos reikalai tu
rės keisties ir jeigu męs, Ame
rikos lietuviai, praleisime šitų 
progą, gali būti geresnės jau ne
sulauksime. Aš nemanau čia tą 
klausimą nagrinėti, vien tiktai 
prisiminiau apie jį, nes man rū
pi parodyti, kad ne vien lietuviai 
svajoja apie savo seimo įvykdy
mą. Ąpie lietuvių reikalus, su
manymus paaiškins geriau už ma
ne, pažįstantieji politiką, geriau •
suprantant ie j i dalykus. Tiktai, veikėjai. Tiktai klausimas

I

f £

kad labiau savo tautiečius paragi
nus prie darbo aš nors trumpai 
pažymėsiu, ką yra pasiryžę veik
ti lenkai, atsitikus suirutei Eu
ropoje.

Geriausiai lenkų ūpą galima 
pamatyti iš jų spaudos.

No. 190 “Dziennik Narodovvy” 
patalpino savo skiltyse atsi
šaukimą, kurį manau neproša- 
lį būtų pažinti ir lietuviams, ir net 
imti iš ten pavyzdį.

Tas atsišaukimas taikomas la- 
biaus Sakalams, bet jis tinka ir 
kiekvienam, kuris dar tautiškų 
j?:i:-wų neprarado.

‘‘Svarstant skyriaus sakalų 
posėdy, apie mūsų tėvynės (Len
kijos) dabartinį padėjimą, visi 
sutikome, kad mums reikia tver- 
ties aktyvio darbo ir kad gerians 
aprūbežiuoti, kas reikalinga 
mums iš pirmų žingsnių, nusprę- 
dėme sušaukti: Tautos seimą! 
ne dėl turto ir garbės, vien tik
tai tėvynės naudos delei, mes 
kviečiame visas organizacijas, 
draugijas, be skirtumo pažiūrų. 
Katalikiškas, svietiškas, kariškas 
taip-pat ir visi tik tėvynės sūnūs, 
lai pasiunčia savo atstovus į seimą 
mieste Buffalo. Čia, mes sudarę 
atstovybę nuo keturių milijonų 
mūsų tautiečių, visam pasauliui 
tarsime, kad gana vergijos, gana 
pančių, ir čia męs praskleisime 
laisvės spindulius dėl dvidešimts 
penkių milijonu lenkų.

Netversime męs susirinkę mū
sų tautos viešpatijos, ne, męs tik
tai norime parodyti visam kul
tūringam pasauliui, kad lenkai 
jau yra galybė, kurios nebegali 
niekas sutrinti ir kurie, jeigu 
jiems nebus suteikta teisybė, pa- 

paims ją ir paimsime kultūros
Oteliu Tvirtus dvasia, stiprius kū

no žmonės gerhia—tai parodykim, 
kad ir męs jau išaugome,, kad 
ir męs tvirti. Parodykime, kad 

j^iol neužimsime lygias vietas su 
Europos tautomis, nenurimsime. 
Europa, turės per amžius kardą 
rankoje laikyti, nes mūsų tauta 
ar ankščiau, ar vėliau, su kaTdu 
sankose užpuls ant savo priešų 
ir vis nenustos kovojus, kol 
neatgaus tą, kas jai buvo atimta. 

Nešaukiame męs jus tautiečiai

ant linkamios puotos, vien tiktai 
saitai aptarus mūsų pirmą žingsnį.

Mūsų tėvynė pavojūje. Milijo
nai kareivių terlioja mūsų kai
mus. Karės šmėkla apdengė jį 
savo sparnais. Vaitojimas girdisi 
iš jaunų krūtinių, ašaras lieja 
seniai, moterys, vaikai, argi męs 
tylėsime.

Pakol mus rankos surištos, pa
kol negalima padėti savo tėvynei 
pajėga, naudokimės linoaybe A- 
merikos piliečių ir paremkime 
nors dvasioje mūsų tėvynę ir pa
kelkime ją žmonių akyse”.

Šiais žodžiais kelia lenkai savo 
tautą, panašiai šaukia ir mūsų

kurios tautos seimas atneš ge
resnius vaisius, kuri tauta geriau 
subrendus, geriau supras reika
lingumą organizuoties.

Beabejo lenkai išeis su garbe 
ir neauklups. Jie tai gerai pasi
rengę. Ką gi turi lietuviai? La
bai mažai. Dabar laikas sukrusti, 
sujudinti savo apmigusią dva
sią. Dabar tai laikas atsiliepti į 
gerb. p. J. Gabrio atsišaukimą. 
Taigi vyrai stokime prie darbo!

Mums būtinai reikalinga pasi
tarti ir dar dėl vieno dalyko. 
Lenkai be abejonės norės Lietu
vą paimti po savo globa, taigi ir 
reikia apsvarstyti, kas mums rei
kėtų daryti. K.

AMERIKOS LIETUVIAI TURI
GELBĖTI LIETUVĄ.

Lietuvoje jau karė. Ties Prū
sų rnbežiais sutraukta arti milio- 
no kareivių, rusų ir vokiečių. 
Laikraščiuose skaitome, kad Ky
bartai jau vokiečių rankose. 
Skaitome, kad ties Eitkūnais ru
sai rėmėsi su vokiečiais per tris 
dienas. Tai tik pradžią. Rosija 
dar nesuspėjo sumobilizuoti savo 
kariuomenės ir sutraukti jos pas 
Prūsų sieną. Kuomet tas jau 
įvyks (o įvyks visai netrukus), — 
tai nelaimingoji mūsų Lietuva pa
regės takius baisius mirties ir iš
naikinimo paveikslus, kokių nė 
mūsų seneliai jau neabeatsiminė. 
Gal būti, kad ant nelaimingos 
mūsų Tėvynės žemės įvyk® Dvi
dešimtojo Amžiaus Gruenvaldas 
kur turės, gal, išsiristi vienos ar 
kitos kariaujančiųjų pusių vieš
patavimo Lietuvoje klausimas.

Kas bus su Lietuva? Kas bus su 
mūsų Tėvynė? Mes matome, kas 
bus. Gaisrų sunaikinta, kraujais 
aplaistyta, ašarose paplūdusį, la
vonais ir griuvėsiais nuklota, ba
do nukankinta.. Ar dabartinėje 
Europos tragedijoje laimės Vokie
tija, ar laimės Rosija, — Lietu
vą laukia tas pats likimas: daug 
skaudesnis, negu tų žmonių, ku
rie gyvena Rosi jos arba Vokieti
jos gilumeje. Visviena, ar mes 
liksime, susijungę su Mažąja Lie
tuva, po Rosijos valdžia, ar pa
teksime po Vokietijos valdžia, —• 
Lietuva turės per ilgą metų eilę

gydyti tu žaizdas, kurias ji da
bar gauna.

Šitame atsitikime, kaip ir viauo- 
se kituose, galingesnieji nesiklau- 
sia silpnesniųjų. Jie tvirtemiojo 
spėkos teise ateina pas mus ir 
daro kas tinka: mūsų sutikimo 
nelaukia, mūsų norų ne&iklausia 
ir mūsų protestų nei maldavimų 
balsas jų napasiekia. Taigi to, 
kas dabar mūsų biednoje Tėvynė
je dedasi, mes negalime prašalinti, 
nei nuo to apsisaugoti: esame pri
versti sutikti su laktu.

Broliai, kas nušluostys Tėvynės 
ašaras ? Kas palengvins jos skur
do naštą? Kas išties jai, nuvar
gintai ir sunaikintai mūsų moti
nai, Meilės ir Pagalbos ranką? Ar 
Vokietis su Rusų? Tai sarkazmo 
klausimas. Niekas jai negali pa
gelbėti, kaip tiktai mes.

Nuo pat mūsų ateivybės Ame
rikon pradžios nėra buvę tokio 
svarbaus momento, kada Tėvynei 
butų taip reikalinga mūsų pagal
ba, kaip dabar. Ji neatsiliepė į 
mus, ji dar neturėjo laiko, ji yra 
tokiame panikos stovyje, kad ne
žino, kas ją ryt-poryt laukia. Bet 
ar mes lauksime jos atsiliepimų? 
Jei lauktume, tai pasirodytume, 
jog jos nemylime, nenorime sku
bėti pas ją su pagalba, bet laukia
me jos dar didesnio pasižeminimo 
ir maldavimo. Tad nelaukime, o 
tuojaus ruoškimės į didelį Lietu
vos gelbėjimo darbą.

Tuoj aus įsteigkime Lietuvos 
gelbėjimo fondą. Tegul tas fon
das sujungia visus Amerikos lie
tuvius be skirtumo pažiūrų ir ti
kėjimo. Tegul tas fondas sujun
gia mus visus į didelę lietuvių šei
myną, kurios visi sąnariai — Tai 
vienos šalies ir vienos kalbos 
vaikai, supranta, jog meilė arti
mo priL<riAoHn. nuo meilės savo 
žmonių, savo brolių.

Mes, žemiaus pasirašiusieji, 
Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je išrinktieji Kankinių Šelpimo 
Komisijos ir Pildomosios Tarybos 
nariai, šaukiamės į visus Ame
rikos Lietuvius, reikalaudami Tė
vynei Lietuvai pagalbos. Ne pra
šome, bet reikalaujame, nesą gel
bėjimas Tėvynės — tai ne labda
rybės darbas, ale pirmučiausioji 
kiekvieno Tėvynės vaiko pareiga. 
Tas ne lietuvis, kas nepaduos 
skęstančiai Lietuvai rankos!

Neabejojame, kad kiekvienas 
lietuvis, kiekviena lietuvių drau
gija supras šio momento svarbą 
ir visi, kaip vienas, sukils prie 
darbo. Siųskite savo duonę Su
sivienijimui Lietuvių Amerikoje, 
kaipo minėtojo Kankinių Šelpi
mo "fondo iniciatoriui ir palaikyto
jui nuo daugelio jau metų. Po ar
timiausia SLA. Pildomosios Ta
rybos ir Komisijų priežiūra kus 
susižin-vtą su Lietuva, kur bus 
sudaryti pagelbiniai vietų komite
tai, ir per tuos komitetus bus

suteikiama pagalba tiems pirmu
čiausiai, kas labiausiai bus karės 
nuskriaustas. Atskaitos iki smulk
menų bus skelbiamos laikraščiuo
se.

Mes, žemiaus t pasirašiusieji, 
kviečiame visas Amerikos lie
tuvių kolonijas, visas jų draugi
jas ir reikėjus, kuogreičiansiai 
sušaukti ekstra susirinkimus ir 
savo vietose paskriti vieną dieną 
generaliam toje vietoje aukų rinki 
čiuose iki mažiausiam skatikui: 
gelbėjimo dieną. Paskirkite ištiki
mus ir garbės vertus vyrus ir 
aiųkite juos su tam tikrais įgalio
jimais per Lietuvių grįšiąs: tegul 
kiekvienas lietuvis turi progą kad 
ir su mažiausia savo duone prisi
dėti prie Lietuvos gelbėjimo. Su
sirinkimuose sudarykite tam tik
ras rezoliucijas ir garsinkite jas 
laikraščiuose. Surinktas ir pri
siųstas aukas skelbkite laikraš- 
čiuosei ki mažiausiam skatikui: 
tegul bus paminėtas ir našlės ska
tikas, atneštas ant Tėvynės au
kuro.

Amerikos lietuviai, Draugijos, 
labdariai, visuomenės darbinin
kai, aukotojai — dabar turite 
progą parodyti Lietuvai, jog jus 
esate lietuviai ne iš vardo, bet iš 
darbų.

Pakilkite, Lietuvos vyrai ir mo
ters!
SLA. Kankinių Šelpimo komisija.

Dr. A. K. Rutkauskas,
V. J. šliakys,
V. K. Račkauskas.

I

SLA. Pildomoji Taryba:
F. živatk&uskas,
P. Mikolainis,
A. B. Strimaitis,
T. Paukštis,
T. Astrauskas,
K. Varašius,
Dr. J. šliupas.

Redakcijos prierašas. Nuošir
džiai užjausdami patį reikalą šelp
ti mūsų brolius ir seseris, nuken
tėjusiuos nuo karės, męs tečiau 
manome, kad reikia plačiai ap
svarstyti, kaip geriau suorgani
zavus aukų rinkimą ir kaip su
tvarkius jų suvartojimą. Juk be
ne tuo tikslu ir buvo “Lietuvos” 
sumanyta suvažiuoti visų kryps
nių ir nuomonių lietuviams. Taigi 
mus Jabąį nustebino skubotas 
žingsnys S. L. A. Kankinių Šel
pimo Komisijos ir to susivieniji
mo Pildomosios Tarybos, kurios 
visą darbą aukų rinkimo pasisavi
no vien sau, prašydamos visų 
lietuvių siųsti jiems aukų į“ Lie
tuvos Gelbėjimo Fondą”.- Nieko 
neturėdami prieš tą pasiryžimą ir 
linkėdami kuodaugiausiai aukų 
surinkti, mes tečiau manome 1) 
jog ir ta komisija ir ta Taryba 
negali jausties turinčios pilną 
įasitikėjimą visos mūsų visuome
nės ir esančios ingaliotos visų 
ietuvių šitam darbui, 2) jog jos, 
nasiskubindamos paskelbti savo

atsiliepimą, tuo pat nuslydo nuo 
pamato, pirmykščio sumanymo — i 
užinegsti fondą tik visuotinajame 
suvažiavime —, 3) jog męs da
bar nebegalime tikėtiea, kad šis 
darbas visų lietuvių būtų varomas 
bendrai, 4) jog mums, lietuviams 
Katalikams geriausia proga 
bus apsvarstyti ir sutvarky
ti šitą reikalą per sa
vo Federacijos Kongresą, įvyk
siantį netrukus Chicagoje (prasi
dės 22 rugsėjo), 5) jog iki to 
laiko surinktųjų pinigų męs vis 
viena negalėtume sunaudoti, ka
dangi nėra tarp Amerikos ir Ru
sijos jokios komunikacijos. Visa 
tai turėdami omenyje męs ir pata
riame lietuviams katalikams ati
dėti savo duosnumą dar vienam 
mėnesiui, iki kol neturėsime pro
gos geriau šitą reikalą apsvarsty
ti ir sutvarkyti. •
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LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYK
LA.

Linksma ir drąsu yra pradėti 
darbą, kuomet visuomenė kuomi 
nors naudingam sumanymui pri
taria.

Pasirodžius tik pirmam mo
kyklos straipsniui mūsų gerbia
moje laikraštijoje, labai gražiai- 
atsiliepė ir išreiškė pageidavimą 
ydant tas sumanymas kuovei- 
kiausiai įvyktų.

Prie šios progos turime pra
nešti gerbiamai visuomenei, kad 
valdyba Lietuvių Muzikos mokyk
los turėjo nemaža darbo sukviesti 
atsakančius mokytojus. Tas dar
bas jau atstengtas ir įvairias 
muzikos šakas ves sekantieji 
žmonės:

Piano skyrių ves: A. Pocius ir 
A. Aleksandravičius — abudu yra 
prityrę mokytojai; pirmas baigęs 
American conservatory of Music, 
— antras Varšuvos konservatori
ją

Giedojimo skyrių — O. Klima
vičiūtė — Pocien", kuri turi dip
lomą iš, Calumet conservatory of 
Music.

Smuiko8 skyrių — C. M. Mirer, 
kuris yra vienas iš Amer. conser- 
vatorijų mokytojų.

Dramos skyrių — visiems ge
rai žinomas p. Kl. Jurgelionis.

Vargonų skyrių ves: A. Alek
sandravičius.

Teoriją, harmoniją, kontra
punktą, muzikos istoriją, orkies- 
traciją ir kompoziciją — A. Po
cius ir A. Aleksandravičius.

Daugiau informacijų duosime 
vėliaus.

A. Pocius,
A. Aleksandravičius.

VAŽIUOJU.
Feljetonas.

Važiuoju, bet ar jūs numano
te, kur aš važiuoju. Galiu “be- 
čyti”, kad ne. Ir kaip jūs ne 
stengkities įspėti, vistiek nie
ko nebus Paslaptis ir gana.

$500.000.00
Paskolos pagerinimui 
Chicagos nejudinamų 
turtų (Real Estatel su

moje nuo $500 iki 
$25.00

PEOPLES STOCK YARDS

Ashland Are. & 47th St. Chicaga.

STATE BANK

Seniausi, plačiausi ir stipriausi banka va
karuose nuo Stock Yardų.

Aha! nemylite paslapčių. Krai
pote galvužes, judinate rankeles 
ir nors man gailu jūsų “bobiškų 
natūrų”, bet kad jūs persilpni 
esate, nesubrendę, kad žinoti kur 
važiuoja feljetonų rašėjas. Pra
keiktas būdas. Marytė.jau pra
deda verkti, kaipgi čia nepasa
kyti. Cit mažutyte, jau kad taip 
labai nori, tai pasakysiu tau vie
nai, kad važiuoju Chicagon ir tai 
tuojaus. “Ir koks kipšas tave 
ten neša”, rugoja “duška”,—ne
geriau tau čia su manimi prie 
mėnulio dūsauti, negut važiuoti 
į tą Chicagą.

Nusprendžiau ir pabaigta, ir 
Marytė nepagelbės. Prispaudžiau 
prie širdies paukštytę. Pabučia
vau vienan žandan, “cmoktelė- 
jau” kitan, žvilgterėjau kair’-n 
akin ir “gud bai”.

Su mažu “bunduliuku” po-’ 
pažaščia drožiu ant “dypo”, kur 
praliejęs dar tris ašaras sėdu 
traukinin ir švilpiu, kaip vokie
čiukas po Amerikos žemelę.

Neišpasakytai malonu važiuo
ti vasaros laike geležinkeliu. Pro 
vieną langą matai aprūkusius 
krumus, pro kitą upeliukus su 
visokiais riebumėliais. Pro tre
čią vėjas tau veidą vėsena, ap
kraudamas jį storai pačiA gamta 
pagamintais milteliais.

0 kiek malonių ypatų su tavi
mi keliauna. Šalę tavęs sėdi Je- 
ruzolimo pomieščikas, kuris gal 
ant minčių apie savo “imieni- 
jas” taip erza ir man šonkau
lius iki trečios pakalenijos su
trynė.

Priešai^ sėdi storas airys, ku
ris savo mėlynas akis varto, kaip 
bulius prieš skerdynes. Stebėti
nai meilus žmogus.

Toliaus tai tikras mano

tietis — lietuvis, susirietęs ant 
sėdynės skaito kažin-kokį laik
raštį. Iš pradžių jį patėmijęs, 
maniau kad tai anglas, bet paskui 
pastebėjau, kad nosis, rankos 
ir kojos visai lietuviškos, na tai 
ir visas kūnas turi būti lietuviš
kas.

Pusę vagono užima palaiminta 
Italijos piliečių šeimyna. Yra 
čia pora tėvų, pora dėdžių, bet 
kiek porų vaikų, tai neapsiimu 
pasakyti. Tiesiog verda anoj 
pusėj vagono.. Seniai vaišinosi 
“amerikoniškomis dūlėmis”, vai
kai blusas gaudo po sėdynėmis. 
Pačiame įnirtime “lady” ištrau
kė iš maišo džiogą ir prasidė
jo vaišės. Pirmą stiklą išmaukė 
pati, antrą vyras, trečią dėdė, 
ketvirtą... bet kur tu juos visus 
išskaitliuosi, vienu žodžiu teko iš 
stiklelio paragauti ir mažiausiam 
tvarinėliui, tiktai man nelabieji 
ainei stiklo. Rodosi ir aš krei
piau akis, verčiau liežuvį, bet 
kaip nieko, taip nieko.

Traukinys bėga sykiu ir laikas. 
Žiūriu, kad žmonės pradėjo tan
kiai minėti ir Chicagos vardą. 
Džiaugiuosi nuo širdies, kad teks 
ir man pamatyti Chicagą. Ten 
mūsų laikraščiai išeina: “Šakė”, 
“Naujienos”, ‘»,žurna|as”; sa
ko yra ir daugiau, bet gal tau
tininkų ir šventakuprių, takių 
tai aš nemyliu, pas juos nieko 
gero. Vat mūsų pirmeviški laik
raščiai, tai “caea”, Bostono laik
raštukai man baisiai patiko. Pa
imk “Laisvę’4, iš viršaus gražiai 
numaliavota laisvė; atverti apa
čią — kunigas su merga kabinė
jasi, vydury “Vyčių” reikalai 
gvildenami, “Vyčių” vėliavos pa
veikslas. Sako žmonės, kad

*4

mnetė vieton smilkyklos, matyt, pipirų ar tabakos. 
Dabar jos sėdėjo ramiai, kaip nieko dėjos, o 
“šventoji” vis tampėsi.

i —Ačči, akki, apsy!
Ant sveikatos linkėjo žiopsotojai. Salėje kilo

juokai, klegesys. Iš piktumo ar gėdos “Šven
tajai” ėmė risties ašaros iš akių, tai pakėlė ranką, 
kurią ligšiol laikė ant krutinės, ir brūkštelėjo 
per veidą. Bet kas atsitiko! Nubraukė miltelius: 
veido skaistumas išnyko, nosis pasirodė pusiau bal
ta, pusiau raudona.

— Tai Stormarė! šūkterėjo kažikas.
— Ištikrųjų Stormarė! Stormarė! ir tu mums

išsyk nepažink! pasigirdo balsai. Stormarė iški
lo visiems liežuvį. Kilo visuotinas liakamnmas, 
spiegimas, švilpimas. _

—■ Uždangalą nuleiskite! rėkė dantis griež
damas Ilgaplaukis.

Uždangalas nuleistą, tečiau kvatojimas, švil
pimas, trepsėjimas nesiliovė.

— Tai bus dabar džiaunamo klebonui ir kuni
giniams, nusiminusiu balsu tarė Lašas.

Palauk, Maik, tėgu pereis staugimas, o aš pa
taisysiu mūsų “biznį”, atsakė “advokatas”.

Kai triukšmas šiek tiek aprimo, “advokatas 
pasilypėjo ant kėdės ir ėmė ploti delnais. .Visi su
žiuro.

» — Broliai, atsiliepė “advokatas”, mes čia su
sirinkome prieš mūsų klebono norą ir dabar patys 
matome, kad negerai padarėme, nepaklausę jo per
spėjimo. "Kodėl mes taip pasielgėme. Dėlto, kad 
esame išsiilgę pasilinksminimų, be' kurių joks žmo
gus negali apsieiti. Kai neturime padoresnių pra- 
UMgėlių, tai einame į bile kokias. Dabartini 
komitetas kaltas, kad nesurengia jdkio vakarėlio 
Tai jų, kaipo parapijos globėjų, pareiga parūpint: 
žmonėms padorių pasilinksminimų. Iš to būtų pa 
rapijai pelno. Broliai, dabar artinasi parapija 

tai išsirinkime geresnį komitetą. Tuome

— Reikia nukreipti minios piktumas antį 
mūsų priešininkų galvų, atsakė pagirtasis.

— Kad tik judošiai nepareikalautų pinigų at] 
gal! aimanavo Ilgaplaukis.

Susirinkusieji vienok nelabai pyko už euva- 
džiojimą. Seniai slinko prie bačkučių, jaunieji po-| 
ravosi prie šokio, tik moterėlės spiaudydamos ir,I 
nedrįzdamos pažiūrėti viena kitai į akis, slinkino iš| 
salės laukan.

Skruzdė.
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nereikės mums būti šitaip suvadžiotais, karpo šiai

— Sur, kad komitetas čia 
baltai, — JBta nekalti.

— Betgi ir gudrumas tavo pašėlęs — 
Lašas, plodamas “ advokatui* per pefl.

kaltas, pasigird!
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Bugpifiiio (August) 20, 1914.*4 bijodamas jo didybės užru- 
Aiiti, nepratardamas nei žodžio 

nudulkinau šalin, traukdamas 
•kanų kvapų iš garsiosios įstai
gos. Nors mano nosis ir rietės 
taškutį, kų gi daryti, nepaprastas 
padėjimas mano jausmus dilgi
no. ifinu gatvėmis. Žmonių 
daugybė. Karai kaip pašėlę 
jvimbia. Pasivažinėjau ir aš. Ge
rokų valandų važiavau, kol ne 
liepė man išsikraustyti. Atsidū
ręs vėl ant gatvės pradėjau iš- 
naujo žvalgyties. Žiūriu, ant 
vieno namo lango parašyta: “Lie
tuva” su tautišku gėrimu. Užė
jau. Jurgutėli tu mano! Pilnos 
lentynos tautiškų buteliukų pri
statyta. Pamėginau iš kiekvieno 
po gurkšnelį. Tautiški jausmai 
atgijo, pasijutau tautiečiu ir aš 
esąs ir jau drąsiai žengiu per mie
stų. Ko-tiktai aš nemačiau: “Lie
tuviškų saliūnų”, Lithuanian”, 
“gerų užeigų”. — Prie kiekvie
nos gatvės po 65. Ant vienos iš 
gatvių tai pastebėjau, kad šaly 
lietuviško saliūno ir lietuviškos 
“Naujienos” raudasi, ir net su 
didele biblija, kokios ten mand- 
nos galvos pagaminta. Saliūnų 
languose visokių mergų, smalsių 
senių prigrūsta devynios kirby- 
nės. Tokioje draugijoje naujienų 
nestoka, tai ir labai naudinga 
“Naujienų” įstaiga. Visokių ma
čiau tautiškų įstaigų, bet. dar ne
spėjau pamatyti, ar Chicagoje 
randasi lietuviška aristokratija ir 
lietuviška konservatorija, tūli 

'* tvirtina kad taip, bet man to ne
leido patirti mano draugas, ku- 

• ris kokiu tai būdu užėjo mane ant 
gatvės ir nusivedė pas save. Su 
laiku gal viskas atsiras. Tada 
pabaigsiu apie Chicaga, dabar gi 
šerap. Putpelė.

AMERIKOS LIETUVIŲ VAR
GONININKŲ SĄJUNGOS ATSI

ŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ.
Gerbiamieji Tautiečiai!
Kadangi svetimtaučių scenų 

puošia jau nuo seniai visokios 
rųšies muzikalės komedijos, ope
retės ir operos, mes-gi lietuviai, 
turime prisipažint esu beturčiais 
tame atžvilgyje ir alkstame netu
rėdami tinkamų scenai veikalų

Kad užlopit nors dalį spragos, 
o tuo pačiu padidint repertuarų 
mūsų dailės, kurį nevienam duot 
progų praleist maloniai laikų, 
mūsų tautietis kompozitorius p. 
M. Petrauskas, šiais metais, pa
gamino vienų iš tinkamiausių ir 
prieinamiausių scenos veikalų, 
trijų aktų kalėdinę operetę 
“Šventoji Naktis”.

Praėjusia vargoninkų seimas, 
sumanė nupirkt tų operetę nuo 
p. M. Petrausko ir išleist jų sa
vomis lėšomis.

Nupifkimas ir išleidimas šios 
operetės, kaip apskaityta kaš-
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Svečiams pagerbti vakarėlis.
17 rugpiūčio šv. Jurgio sve

tainėje tam tyčia susidaręs komi
tetas parengė puotų pagerbti to
limiems sveteliams kun. M. Gus
taičiui ir p. J. Gabrio ir prie 
tos progos pasikalbėti apie Lie
tuvos dabartinį padėjimų. Su
sirinko gražus būrelis lietuvių in
teligentijos. Šeimyninkaujant 
kun. dekanui Kriaučiūnui ir ve
dant vakarėlį kun. Al. Skrypkai, 

|_buvo pasakyta daug gražių pra
kalbų ir ne taip gražių, įspūdin
gų ir. ne taip įspūdingų, karštų 
ir ne taip karštų kalbų, tarpe 
kurių ypač pasižymėjo gražios, 
nuoširdžios ir turiningos kalbos 
pačių svečių. O ir praktiška 
nauda buvo šiokia tokia, nes pa
žadėtos 8 naujos šimtinės į Kai
riūkščių sumanytąjį fondų ir taip- 
pat gausiai paremtas Lietuvių 
Informacijos Biuras Paryžiuje. 
Vakarėlyje dalyvavo visų trijų 
didžiųjų laikraščių redakcijų ir 
administracijų personalai: “Ka
taliko”, “Lietuvos” ir “Drau
go ’ ’ Karštuolis.

kitokiais gardumynais. Krauna 
ant stalų, ir prašo svetelius ką
sti. Kiek čia kilo juokų, nekal
tų šposų. Tai merginas pirma
užleisti, vaikinams tarnauti, tai 
gaudyti riešutus, obuolius. Il
gai su vakarienė negaišta, pa
valgyta, pagerta ir vėl prie žai
dimų. Gerb. p. J. Gabrys da
lyvavo žaidimuose ir kėlė visų 
ūpų, gerb. kun. Gustaitis su pa
sigėrėjimu klausėsi jaunimo skar- 
džiųjų balselių.

Mūsų garsieji vargonininkai, 
pp. A. Pocius, A. Aleksandravi
čius, o irgi ponia Pocienė pavai
šino susirinkusius muzika ir dai
na.

Įspūdžių iš to vakaro išsinešta 
pilni krepšiai Vyresnieji gėrė
josi jaunimu, jaunieji siautė, o 
gal ir dievaitį Amūrų minėjo, 
— labai gali būti.

Vedėjai vakaro savo užduotį 
atliko puikiai. Tvarka visame, 
užsilaikymas Vyčių tiesiog ste
bėtinas. J.

damas kalbų pasakė: lietuviai,su- 
kruskime, organizuokimės į milži
niškų organizaciją, nes nežinome, 
kas mus laukia. Atsiminkite, kad 
gyvename labai svarbiame mo
mente, juk turi išmušti valanda, 
kada Lietuva susilauks savo au
tonomijos. Pabaigoje klebonas 
kun. Krušas, nurodė naudingumų 
skaitymo gerų laikraščių ir pa
peikė tuos, kurie skaito šlamštus. 
Antgalo būta lietuviški šokiai ir 
žaislai su dainomiis, jaunimas 
ypatingai linksmai žaidė, nes jų 
tarpe buvo ir gerb. svečiai.

Smulkių aukų surinkta $59.75; 
beto kun. Krušas užsirašė am
žinuoju nariu į Informacijos biū-

rų, aukaudamas $25.00 ir Kai
riūkščio sumanymui 300 rub. pa
sižadėjo. “L. Vyčių” IV kuopa 
ir blaivybės 38 kuopa pasižadėjo 
po 100 rubl. Kairiūkščio suma
nymui.

Gerb. advokatas Gabrys pa
žadėjo specijališkai “Vyčiams” 
pasakyti prakalbų ateinantį 20 
rugpiūčio. Nuo šio laiko “L. 
Vyčių” IV kuopa kas antradie
nis turės susirinkimų, į kurį bus 
priimami vien nariai pilnai užsi
mokėję ; jie turės pasikalbėjimus,
,diskusijas ir žaisles, o ketvirta
dieniais bus paskaitos, kame ga
lės dalyvauti ir nenariai.

Vytis.

MUSŲ JAUNIMAS.
PROTOKOLAS. ' džius ir geriausius linkėjimus ir

“Lietuve. Vys,” O«.tro Mpu.'”*™ P’^tataim,. Pilnai tam-

Bemaž sykiu su jaunimo rato- reikalauja, kad jos viena kitai 
liu pradėta agitacija, pasigirdo paduotų rankas, 
kitas balsas. Neaiškus jis buvo '
iš pradžių, bet toliaus priėmė to
kias galingas formas, kad sukė
lė lietuviškų visuomenę iš miego. 
Vieni pradėjo tuos balsiu iš pat 
pradžių keikti ir tai keikti iš

Vien tiktai ima abejojimas, kad 
mūsų moksleiviai, kaipo jau aug- 
iėiau stovintis jaunimas ar norės
padėti mūsų jaunimui darbuo
tes.

—. Kai-kurie moksleiviai jau ps visos. Nusigando. Kiti jiems Įsiskelbė “Vyčių” draugais.. Bet
J-----

Svečiai ant Town of Lake
Pirmadienyje, 10 rugp. gerb. 

svečiui švietimo fondo reikalais 
aplankė Tųwn of Lake lietuvių 
šv. Kryžiaus parapijų. Prakal
bos atsibuvo p. Ellias svetainėje.. 
Publikos prisirinko pilnutė sve
tainė, oras pritvino, net sunku 
buvo kvėpuoti, bet tai nepakenkė

Svečiai Apveizdos Dievo 
parapijoje. ,

Praėjo jau pora savaičių, kaip 
svečiai: gerb. daktaras kun. Gus
taitis ir p. J. Gabrys jau Ameri
koje. Visų tų laikų laukėme jų 
su nekantrumu. Ant galo 9 rug
piūčio atvyko į Chicagų. Besi
lankydami po Chieago lietuvių 
kolonijas, 13 d. rugp. apsilankė 
Apveizdos Dievo parap. “Lietu
ti! vos Vyčių” IV kuopa pasisten-tvarkai, kuri buvo labai graži, .__ r_

mat kiekvienas rūpinosi išgir- j gė surengti šiokį-tokį programė 
“ *’ ’ ” lį, kad pamarginus tų iškilmingų

vakarėlį, ir papuošti svetainę, kad 
padarius svečiams didesnį ma
lonumų. Atėjo minėta diena. 
Žmonių pilnutė svetainė, netik 
nebuvo vietos, kur susėsti, bet ir 
stovėti nebebuvo kur; daugybė 
grįžo atgal, arba būriais stovėjo 
prie atdarų langų. Publika jau 
nerimsta, kiekvienas su mušančia 
širdžia laukia svečių ateisiant. 
Štai jau ir svečiai pasirodė ant 
scenos. Gerb. kleb. kun. M. Kru
ša svečius perstatė publikai. Vi 
sų pirmu jauna mergaitė Freiti- 
kaitė padeklemavo paties gerb. 
svečio kun. Gustaičio eiles: “Mi- 
lėkimės broliai”. Toliaus kal
ba kun. Gustaitis. Kalba ilga ir 
žingeidi: apie mokyklos ir jų rei
kalingumų. Kalbėtojas, savo kal
boje, daugiausiai atkreipė domų 
į reikalingumų apšvietos mote
rims, nes tik nuo jų priklauso 
Lietuvos ateitis ir jos kultūros ki
limas. Jeigu mūsų tauta nori su
silaukti inteligentiškų lietuviškų 
šeimynų, jeigu nori geresnios atei
ties susilaukti — lai šelpia bran
gių įstaigų “Žiburio” mergaičių 
gimnazijų, Marijampolėje. Gale 
savo kalbos kalbėtojas nepamir
šo paminėti mūsų ištremtųjų iš 
tėvynrĄ amerikiečių mokyklas. 
Sako: jeigu leisite vaikus mo- 
kinties į viešų mokyklų — gerai, 

tiek apsisvies, bet iš-

sti svečių kalbas
Aukų surinkta $55.25. Tai tiek

smulkių. Gi gerb. šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas kun. A. 
Skrypko pažadėjo visoms trims 
draugijoms po 100 rub.

M.

Svečių prakalbos Roseland’e, III.
12 rugp. kun. dr. Gustaitis ir 

p. J. Gabrys aplankė Roselando 
Visų Šventų lietuvių parapijų. 
Prakalbos labai gerai pavyko. 
Publikos susirinko daug. Aukų 
surinkta, rodos; apie $58.00 su 
centais. Be to vietinis klebo
nas kun. F. Serafinas visoms 
švietimo draugijoms pažadėjo po 
100 rub. Tos prakalbos tuo ypa
tingos ir ilgai bus Roselando 
lietuvių atmintyje, kad pasibaigė 
lietuviškais šokiais, žaidimais, dai 
norais ir kitokiais įvairumais^, 
kuriuose ėmė dalyvumų taip gar
būs svečiai. Tas matyt, pridavė 
daug gyvumo ir smagumo 
kiekvienam. P. Gabrys išsiilgęs 
lietuviškų žaidimų labai džiaugė
si, ir net studijavo, kad vėl ap
leidus lietuvius žinoti, kokie lie
tuvių žaidimai ir svetimtaučiams 
perstatyti. ,G.

Rugpiūčio 16 d. Apveizdos Die
vo parapijojos svetainėje atsibu- 

maloniausių ir gra-
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prasto susirinkimo, liepos 26 d.,
1914 m., vietinėje “L. V.” svet.,
195 Ames st., Montello, Mass.

Ant susirinkimo pribuvo: pir
mininkas M. A. Norkūnas, raš
tininkas *A. M. Račkus, iždinin
kė M. Juškienė, finansų raštinin
kė Ona Kašėtaitė ir literatiškos 
komisijos narys Jonas J. Rama
nauskas.

Visupirma nutarta paliuosuoti 
nuo kaucijos ez-iždininkų Karolį 
Urbonų. Gavus nuo jo visus or
ganizacijos pinigus bus inteikta 
jam formališkas raštas.

Svarstyta kokių kaucijų turėtų 
užsistatyti nauja “L. V.” iždi
ninkė Marijona Juškienė, — pi- 
nigiškų, ar nejudinamu turtu? 
Nutarta priimti nuo jos kaucijų 
nejudinamu turtu ant 50 Melr<|5e 
st., Brocktone, Mass.

Klausimas apie sutvarkymų 
Centro knygų. Protokolų ir fi
nansų raštininkams pavesta kny
gas susitvarkyti savotiškai, be to 
protokolų raštininkas tapo inga- 
liotas pirkti visas reikalingas 
kaipo katalikiškai organizacijai 
knygas, išduodant atskaitų Cen
trui.

Čarterio klausimas. Pasirodė, 
kad apie čarterį dar nieko nėra 
darbuotasi, kadangi Fr. Juškai- 
čio nėra namie. Kaip tik jis bus 
liuosesnis nuo savo svarbių parei
gų, tuojau čartearis bus parūpin- 
tas. d'; .

Ženklelių (sagučių) reikalas 
atidėtas tolesniam laikui.

Protokolų raštininkas yra pil
nai ingalotas rašyti kuodaugiau- 
siai agitatyvių laiškų Centro lė
šomis.

Posėdis uždaryta 2:35 po pietų, 
jis tęsėsi apie pustrečios valan
dos. ‘

M. A. Norkūnas,
pirmininkas.

Al. M. Račkus,
raštininkas.

stos ištikimas, C. J. Sullivan, 
raštininkas”.

Kas dėl įdėjimo anglų laik- 
raščiuosna, tai nekalbant apie 
vietos anglų laikraščius, kuriuose 
“Vyčių” seimas buvo aprašytas 
kuosmulkiausiai, aš dar nusiun
čiau straipsnelį p. P. Vermaus- 
kui Brightono Seminarijos klie
rikui, kad įduotų Bostono die
cezijos organui “Pilot”. P. 
Vermauskis pridėjo dar kiek nuo 
savęs, ir išėjo šešių puslapių 
straipsnelis. Tečiau “Piljot’o” 
redaktorius taip jį apkarpė, kad 
liko tik šešios eilutės. Bet ži
nutė tilpo.

Kun. K. Urbanavičius.

IŠ JAUNIMO GYVENIMO.
27 ir 28 d. rugpiūčio Worces- 

ter’y atsibus Amerikos lietuvių 
katalikų moksleivių III iš eilės 
seimas. Moksleivių mėnesinis 
laikraštis “Moksleivis” pranešda

_ -- -.--—
pritarė. Tai buvo mūsų “Vyčiai”. 
Visi turi dabar pripažinti, kad 
mūsų organizacija užėmė tokią 
stiprių vietų jaunimo tarpe, kad 
jau nėbagalima apie jų užtylėti, 
praeiti salia.

“Vyčiams” daug stiprybės prL ; 
duoda reališkas siekiu aiškus 
tikslas. Jie, pasilikdami gerais 
tautiečiais, galės sykiu būti ge
rais katalikais. Nekurie prie
šai “Vyčių” organizacijos šau
kia, kad jie dengiasi po spar
nu klerikalizmo. Tokiems gali
ma tiktai tiek pasakyti, kad jie 
nežino kų reiškia klerikalizmas, 
jie nesupranta žodžio: katalikas, 
nes jiems fanatizmas, kurį jie 
labai mėgla sagstyti, išėdė akis 
ir atėmė supratimų. Jie mato 
tik kunigo švarkų, bet nebesuge- 
bia pamatyti kų toji švarka den- Į 
gia. Čion ne kunigas “Vyčius” 
tveria, bet čion idėja veikia. Ir 
jeigu toji idėja patraukia prie 
savęs sykiu ir kunigų ir svietiš- 
kį, tai gali tiktai apkvaišęs žmo
gus pasijuokti. “Vyčiai” dabar 
tvirtai stovi ant savo pamatų ir 
jau jie nesvyruos. Tiktai da
bar pasilieka pageidavimas, kad 
kaip galima daugiau pradėti 
veikti, apšvietos ir lavinimosi 
srityse. Kas tiktai jaučia, dau
giau žinųs, daugiau suprantąs, lai

dauguma dar pasilieka neutrališ- 
kaia. Tikimės, kad mūsų mokslei 
vija ir mūs “Vyčiai” susivienys 
darbe ir veiks ant vienos dirvos.

Užbaigdamas savo straipsne
lį norėčiau, kad kiekvienas iŠ 
mūsų jaunimo pasistengtų apgal
voti plačiai “Vyčių” draugijos 
reikalus ir jeigu tiktai pavelys 
pajėgos, surašęs savo mintis 
trumpai ir aiškiai pasirūpintu nu
siųsti į laikraščius. Tiktai labui 
ir labai pageidaujama, kad tie vi
si straipsneliai būtų suglausti ir 
nebūtų per daug vietos pašven
čiama tuštiems plepalams.

Kregždė.

TRUPINĖLIAI.
Vyčiai taip sparčiai žengia pir

myn, kad net ir pirmeiviška 
“Laisvė” nusigando, kad jos ne
pralenktų. Gėdia ir pamanyti. 
Tai ir sumanė mūsų kumutė prisi* 
gerinti “Vyčius” “numajiavo- 
dama ’ ’ jiems vėliavų... ant po- 

įpieros. Mat pritruko finansų.
t

Vienas iš jaunimo globėjų, se
ninus tiek daug rašė apie jauni
mo reikalus, kad žmonės nespė
davo net jo raštų perskaityti.

Pastaruoju laiku nutylo jo 
švetnoji lira. Gal mano drau-

griebiasi darbo ir tai tokio dar- Į gužis, kaip visus pirma gresian- 
bo, kuris gal nesykį bus' sunkus. Į čius iš “Vyčių” pusės pavojus 
Idėjai, broliai, dirbkime. Klabin- -J nuskandinus... užmiršimo ban-
kime kiekvieno jaunuolio, jau
nuolės širdin. Kvieskime prie

gose.
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mas apie tų seimų užkviečia visas į savo organizacijos. Pasėmę žinių 
kuopas dalyvauti, pasiunčiant 
Seiman nors po vienų atstovų.

Labai malonu pastebėti jaunimo 
tarpe vis didesnį ir didesnį subru
zdimų. Gal tas įvyko atsiradus 
kaip moksleivijos taip ir jauni
mo tarpe sumanių vyrukų. Ga
lima tiktai palinkėti mokslei
viams gero išrisimo savo klausi
mų ir dar geistina, kad jie arčiau 
susirištų su Blaivybės ir Vyčių 
draugijomis; Moksleiviai turi rem
ti tas idėjas, iš dalies jie taip ir 
daro.

Moksleivio 21 numery pastabų 
vietoje štai kaip apibūdinama tas 
klausimas:

“Lietuvos Vyčių” judėjimas 
apima vis platesnes ir platesnes 
ribas. Jaunutė tai organiacija, 
bet jau parodė, kaip ji yra svar
bi ir naudinga mūsų tautinia
me gyvenime. Galima manyti, 
kad ateityje atlos milžiniškų ro
lę. Neseniai atsibuvęs Brockto
ne, Mass. seimas pastatė jų ant 
“ irtų idėjinių pamatų. Mokslei- 

ija “Lietuvos Vyčiams” priva-
rodyti kuodidžiausių simpatijų 
svarbesniuose savo kultūri- 

ose žygiuose turėtų eiti su 
išvien.

Tiktai džiaugties reikia iš 
oksleivio”,tokių pastabų.

Jon—s.

iš mokslo visokių šakų, dalyki- 
mės jomis su savo draugais ne 
kaipo ponas su elgeta išmalda, 
bet kaipo lygus su lygiu. Moky
kime “Vyčius” protauti, kad jie 
“Vyčiais” būtų ne vien iš vardo, 
bet ir iš persitikrinimo.

Tame dalyke mums geriausiai 
galėtų, pagelbėti antra mūsų jau
nimo organizacija. Tai mūsų 
moksleivija. Teko pastebėti, 
kad mūsų moksleiviai iki mo
liai labai prielankiai atsineša 
prie “Vyčių” idėjos ir net re
mia juos savo patarimais. Tos 
dvi organizacijos taip arti stovi 
viena prie kitos, taip viena kitai 
reikalingos, kad pati jau gerovė

Vienų sykį užgirdau kaip ke
letas “Vyčių” karštų priešų pra- 
vardžiavosi ant pastarųjų. Pri
einu pasiteirauti. Vienas iš jų 
laiko “Laisvę” kitas rodo pirštui 
tų vietų, kur vėliava plevėsuoja. 
Trečias traukia iš kišenės džinės 
kvortų, kad tuojaus aplaisčiua 
naujų vėliavų. Mat “Laisvė” 
apsiriko. Jinai turbūt norėjo sa
vo cicilikams numaliavoti karū
nų ir padėti ant jos mergų su z 
laisva meile, vakinų su laisvomis 
pažiūromis ir galų kilbasos dėl 
pėtnyčios. Apsiriko nabagė. Bet 1 
nėra ko ir stebėties. Ne tokie 
gudročiai klaidas daro; mūsų ci- 
eilikams tai ir nenaujiena.

Jon—s.
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Projektas konstitucijos Liet. Kat. 
Moterų Są-gos Amerikoj*

Tųsa.
15. ~Kuopų tarimai ir veikimai 

bus tiesotais, tik sutinkant su 
Lietuvių Katalikų moterų Sąjun
gos konstitucija.

16. Septynios narės susirinki- 
man atėjusios, tur teisę laikyt su
sirinkimų.

17. Kiekviena kuopa, kasmet, 
nuskirtame laike įstatymų tarybų 
susivažiavimuose, laikys metinius 
susirinkimus ir juose rinks val

ia pirminin-
1, raštininkės, 

|iždo globėjų, 
-kvotėjo ir 
Kuopos įve- 

^>je ir pride- 
šelpimosi li- 

aka dvi ligo
tas, prideran-

tikių moterų 
ie<k atstovių 
1, kiek teisės 

bfrlžia.
pe prieš rin- 
įešta narėms 

t taros.
pirmtakė ps- 

llsams suskai
do jos turi bū- 
irėdus valdy-

balsų gsvu- 
tika išrenkant 

ir balsuojama 
kandidatę

b, kurių by- 
Įgali būti rin-

&duosna 
Įdaturų, bet 
ieš balsavi-

akė turi pra- 
|kaslink ksu-

eijos ir priderysčiųf naujai ren
kamų.

Valdyba.
24. Pirmininkes privalumas da

bot, kad kuopos narės ir virši
ninkės pildytų visus konstitucijos 
įstatymus. Centralinės valdyboj 
reikalavimus ir įstatymų tarybos 
paliepimusė pirmininkaut visuo
se kuopų susirinkimuose ir kuopų 
komisijose; atstovaut kuopų vi
sur ir visame. Pirmininkė per
sveria balsų lygybę savo balsu; 
patvirtint visas kvitas, dokumen
tus kuopos savo parašu; daryt 
visų tų, kas lietuvių katalikių 
moterų Sų-gos įstatymais leista.

25. Pirmininkės pagelbtainkė—- 
vicepirmininkė turi pildyt vi
sas priedermes pirmininkės, pa
starajai nesirodant.

26. Raštininkė ves visus užra- 
tų knygas, ęurašų narių; tur pra
nešt skolingas nares sąjungai 
kiekvienų susirinkimų, išduoti at
skaitų iš knygos stovio; pasirašyk 
ant f;?ų svitų ir ’k'tų kaopai 
priderančių dokumentų sykiu sn 
pirmininke; ji su iždo globėjom 
la;ke susirinkimų surinks ir už
rašys, tam tikroje knygoje, mo
kesnis mokėjusių narių, pabaigoj 
susirinkimo perskaitys susirinku
sioms narėms ir perduos pinigus 
kasininkei, padarys atskaitas mo
kėjusių narių ir perduos kasi
ninkei persiųsti Centralinei rašti
ninkei.

26. Kasininkė priims 41uo raš
tininkės visus kuojos sumokė
tus narių pinigus, išmokės visas 
kvitas paliūdytas pirmininkės ir 
raštininkės, persiųs pinigus mo
kėjusių narių, pagal atskaitų raš-« 
itininkės, persiųs pinigus mokė
jusių narių, pagal atskaitą raA- 
tintakės, Centralinėn kason.

27. Kasos globėjos prigelbės 
raštininkei . priimt mokesnis «
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nuo narių, prižiūrės kaucijas vir- 
žiniukių kuopos ir savo patyrimus 
praneš kumpai; peržiūrės kny
gas raštininkės ir kasininkės ne
mažiau — vieną sykį į tria mė
nesius ir savo patyrimus praneš 
kuopai.

28. 't Daktarai-kvotėjai ištirs, 
sveikatų naujai prisirašančių ir 
išduos savo patyrimų kuopai ant 
suteiktų tam tikrų blankų.

29. Dvasiškas vadovas, jei ran
dasi susirinkime, kalbės maldų 
atidarant ir uždarant susirinki
mų ; dvasiškas vadovas liudija na
rių stovį religiškoj praktikoj. 
Dvasiško vadovo liudijimas, kuo
pose turi didelę svarbų priėmime 
naujų narių.

30. Maršalka užlaikys tvarkų 
svetainėj laikė susirinkimų.

31. Kiekviena viršininkė, pasi
baigus tarnyštai, išduos atskai
tų iš savo darbų ir perduos vi
sus dokumentus ir turtų naujai 
išrinktai valdybai.

32. Kuopų viršininkės tur pil
dyti visas priedermes Lietuvių- 
Katalikių moterų Sąjungos, už
dėtos įstatymais užgirtais įsta
tymų tarybos.

-
k* pabaudos 25c. vakarinių kur
sų fondan.
12- Kiekvienų bertainį ąnsirinki- 
mų, kuopų raštininkės perskai
tys vardus narių nelankiusių su
sirinkimus per tų bertainį ir pra
neš — kurios tur mokėt pabau
dų.. raštu kiekvienai, užsitarnavu
siai pabaudos.'

13. Įstojusios Lietuvių Kata
likių i moterų Sųjungou apturės 
uuo ■ Centralinės valdžios na<- 
rystės ženklą, tokioj formoj, ko
ki bus užgirta įstatymų tarybos. 
Narystės ženkle pažymimu sąly
gos, kuriomis narės įstojo sųjun- 
gon, diena įstojimo įr pašalpga- 
vės, arba pašalpgavio vardas, 
taip-pat įstojusios narės vardas.

14. Narės būdamos geram sto
vyje Sųjungoj visuomet gal nu
ženklintų, narystės ženkle pašalp- 
gavę ar pašalpgavį pamainyti, pa
duodant prašymų ir pasiunčiant 
narystės ženklų Centro raštinin
kei. Už naujai išduotus narystės 
ženklus mokėsis 50c. Prašymai 
permainų pašalpgavės induodami 
Centralinei valdybai raštu ir pa
liudyti dviejų kuopos narių.

15. Narystės ženklai siunčiami 
kuopos raštininkės vardu. Kuo
pos raštininkė gavus narystės 
ženklų nuo Centralinės taštininkė* 
išpildžius savo priederystę induos 
narei.

16. Pametus narystės ženklą ir 
reikalaujant naujo, savininkė tur 
padaryt išpažinimų po prisieka, 
kas atsitiko su pirmu jau duotu 
narystės ženklu. Minėtų išpaži
nimų pasiųst Centralinei raštinin
kei, pridedant 50c. už naujų na
rystės ženklų. Davimas naujo 
paliūdijimo panaikina visas tei
ses pamestojo.

Toliau bus.

Tamaųua, Pa.
Kun. P. Gudaitis, $5.00, 

i Jaciunskas Adomas $2.00.
..Po 1.00: Vasiliauskas Adomas, 
Svedokienė Ona; Dubauskas An
tanas, — smulkių aukų $6.10

Iš viso $16.10. 
Gilberton, Pa.- - -

Po $5.00; Jakubelskis P. ir Če- 
rakavičius J. $3.50 Vik. Baliunas 
$2.00 Marta Žubanienė.

Po $1.00 Milutienė Marė, Ba- 
liunienė Magdė, D. J. Petravičie- 
nė„ Juozaitis J., Ražanskis J., De- 
vulis K. ir Juzė Sienkevičienė 
$1.50 =$20.00. ’

Girardville, Pa.
Po 1.00: Giedraitienė V., Pilec- 

kas M., Giedroje Ę„ Arcikauskas 
V., Abromaitis J., Ki jaūskas' J., 
Seniukitis J., Bernotas M., Povi
laitis M., Velybienė K. Bagdonas 
A., Pileckienė O., Načiulis V., Am
braziejus A., Jasikas L., Kvedera- 
vičienė. Marė, ir Savulis J.=$16.00 
— $44.50.

Wilkes Barre, Pa.
J. S. Lapato $10.00.
Po $1.00: Damsevižia J., Ro- 

palevičia Ž., Draugeliutė Ona, 
Kiciniutė E., Janunas J., Grikie-- 
tis ir Staugaitis J. Išviso $44.93.

Magdalena Duobiutė 10.00 
K iv. Jurgio bažn. NašL skr. 3.51 

Iš M t. Carinei, Pa.
Kun. Dr. V. Bartuška 10.00

Iš WiHcer-Barre, Pa. ,
Iš šv. Trejybės bažn. Naši.

skarbonos

Viso:

30.00

$148.91
Pirmiaus apskelbtų buVė: 1595.38

Viso -labo yra $1744.29 
Kun. A. Staniukynas,

Kaiininkas.

•ūsų korespondentas. Manėme, jog 
.amupykmtę, kad lamste* nštulį ati
dėjome į šalį. • ;

K. Parapijoaul. Labai liaksma, kad 
parapijoaįa nauju savo ganytojų pa
tenkinti, j lalkraStį tečiau dėti ne
galėsime.

Skyrius V.
1. Lietuvių-Katalikių moterų 

Sąjungos narės dalijasi į du sky
rių : savitarpinio šelpimos me
džiagiškai ir draugijiniu.

2. Savitarpinio šelpimos ski- 
riun priklauso narės norinčios 
gaut medžiagiškų sušalpą ligoje 
ir posmertinę — mirus. Pami- 
nėtan skiriun įstoja ne jaunesnės 
16 metų, ne senesnės 50 metų.

3. Narės prigulinčios savitarpi
nio šelpimosi skiriun, būtinai tur 
prigulėti ir draugi j inin.

4. Geidžiančios įstot pašalpinin 
'ekyriun pasižada pildyt visus 
įstatus Lietuvių-Katalikių moterų 
Sąjungos; duot daktariškų liudi
jimų kasliuk sveikatos. Jei iš- 
rodytų senesnė penkiasdešimties 
metų tur priduot gimimo metri
kus paliudytus klebono, parapi
jos, kurioje gimus, arba kitus pri
rodymus nušviečiančius gimimo 
vietų ir dienų. Taip-pat turi būt 
paliūdyta dviejų Sąjungos narių, 
gerai stovinčių ir dvasiško vado
vo, kaslink tinkamumo religiš
kuoju žvilgsniu.

5. Įstojančių į Lietuvių Katali- 
Moterų Sąjungų aplikacijos
omą paprastuose kuopų su

rinkimuose ir balsuojama narių,
kurios randasi susirinkime balsa
vimu priimtu per Įstatymų Tary
bų*
■* Kiekviena įstojanti pašalpi- 
ufh skyriun užmoką įstojimo mo
kesnį nustatytų per Įstatymų Ta- 

’^bą ir moka mėnesinius mo
kesnius pašalpinin skyriun koki 
yra reikalaujami, taip-pat mo
ka visus kitus mokesnius palai
kymui inkurtų ir kuriamų fon
dų.

7. Įstojančios pilnai užmoka 
i*t£> jimo mokesnį dienoje padavi
mai aplikacijos. Atmetus aplika- 
cįjt įstojimo mokesnis sugrąži
nama. Priėmus aplikacija pusė 
įstojimo pinigų skiriama abel- 
niemg sąjungos reikalams, kita 
ifąasė padalinama lygiai į inkuria- 
nsus ir inkurtus fondus: — kaip 
tai; apšvietos, vakarinių kursų, 
pensijonato elc inkurimui.

8. Aplikacijos įstojančių gal 
būt narių atmetamos, balsuojant 
kuopų susirinkimuose. Pasiprie
šinus bent trims narėms įstojan
čios aplikacijai, kuopos pirminiu- 
Vė skiria komisijų ištirti pasiprie
šinimų. Priešninkės narės tur 
pr i rodyt komisijai pasipriešinimo 
priežastis. Neprirodžius priešin
gumo, kas būtų kenksmingu Są
jungai bei dorai, komisija prane
ša kuopai ir tokia aplikacija pri
imama be balsavimo, pasirodžius 
priešingumui aplikacija atmeta- 
ifia. Dvasiškam vadovui priro- 
džius, kad aplikanąė neprnktikno- 
ja katalikų tikėjimo — aplikaci
ja, tokios kandidatės, atmetama 
be tyrinėjimų.

9. Visos naujai įstojančios pri
statys liudijimų daktaro-kvotė- 
jo tos kuopos, kurioj aplikantė 
kandiduoja. Už tokį liūdijimą 
aplikantės pačios apmoka.

10. Narės privalo lankyti kuo
pų susirinkimus, prakalbas, pa
skaitas ir vakarinius knrsus. 
Kiekviena gųjungietė privalo per
duot savo supratimų kitoms «e- 
■ąrima, jei ji daugiau numano 
apie hent kokį reikalų, ar tai lai
bą ^susirinkimų kuopos, ar tai 
laike liuosų pašnekų, prelekcijų 
ale.
11, (Narės nelankančios kuopų m-
•iriukimų per tris eu^sius, mo-

PRANEŠIMAS.
PRANEŠIMAS APIE TIKRUO
SIUS IR AMŽINUOSIUS “ŽIBU
RIO” DRAUGIJOS NARIUS.
Daug kas iš lietuvių Ameriko

je gyvenančių dėl laikino nedarbo 
ir kitokių kliūčių, negalėdami 
pasižadėti į Svetimo draugijų 
fondų 100=100,000 r., norėtų te
čiau sušelpti savąsias Lietuvos 
mokyklas. Todėl pranešu, kad no
rint tapti tikruoju “Žiburio” 
draugi jos'nariu vieniems metanu, 
galima įsirašyti 1 doleriu; kad 
įgijus amžinojo “Žiburio” nario 
vardų, reikia įmokėti 10 dolerių. 
Vieni ir kiti gauna “Žiburio” 
laikraštį dovanai. Tasai laikraštis 
eina 2—4 kartus metuose. Už jo 
siuntinėjimų amžinieji nariai turi 
damokėti 1 dolerį.

AUKOS.
Lictj/ių švietimo fondai 

100 100,000 rab.
New Philadelphia, Pa.

J. Bendoraitis $2.00.
Po $1.00: Račkus V., Ferance A,. 
Kunaitis J., Jakaitis A., Bulota 
Židonis A., Dobilas J., Lietuvnin
kas J., Gudaitis J., Kelmelis A., 
Rabačenkienė O., ir Šitkauskienė 
Viktė — $15.00 smulkių $1.55. 
$16.55.

Shamekia, Pa.
Kun. J. Valaitis $10.00.
Po $1.00: Kaz Ulevičius, Ant. 

Sakalauskas, Liud. Dibilinskas, 
Jur. Matulevičius, Ant. Kaspera
vičius, Jon. Ignatavičius, Jon. 
Ragaišis, Petras Brokevičius, Jo
nas, Andriuškevičius, Jurgis Ko- 
seraitis, Jur. Turičinavičius, Ant. 
Kajokas, Povilas Kuzma, Jurg. 
Ulevičius. Išviso $26.55. 

Mahanoy City, Pa.
Po $2.00: Banevičia A. ir Mace- 

junas J.
Po $1.00: Aleksandravičienė A., 

Pangonienė M., Kubertavičienė 
E., Kubertavičienė M., Gavelis 
M., Klimas S., Baronas P., Bar
tuška A., Neverauskienė K., Po
vilaitis P., Gustaitis J., Zablackas 
J., Urbonas A., Banevičius A., 
Jenkerta P., Pangonis K. ir Da- 
nesevičia J. Išviso $54.05. 

Frelaad, Pa.
Po $1.00 Žilinskas J., Kubilius 

V.,Pacelis J., Bakaitis J., Ukatie- 
nė R., Graehovskis M., Kaspera
vičius J., Stepanavičiua J., Pra- 
kaitis J., Rugieniutė S., Vaitke
vičius V., ir Citro A. — $11.50. 

Harleton, Pa.
Žukauskas A. $5.00
Po $2 .00 Mizera V. ir Seštaka- 

kauskas J.
. .Po $1.00 Kirtiklis V. S., Kirtik
lis J., Šeštakauskas J., Česnavi- 
čius F., Nevežas F., Raudys A., 
Dilia L., Žukauskas S., Ablašins- 
kas J. ir Kasparavičius V.

Ii viso $19.00.

AUKOS.
iv. Kazimiero Vienuolynui. 
Susiv. Liet. Rymo Kat. Ameri

koje $200.00.
Iš Boston, Maas .

Kun. T. Žilinskas $50.00.
Ona Meškauskytė $5.00. 
Marijona Račiūnienė $5.00.
Po $1.00: A. Naujokaitis, S. 

Vaitkevičius, J. Liutkevičius, M. 
Algertienė, L. Gedminiutė, E. Jon- 
kaitė, M. Norbutas, A. Staniuliu- 
tė, M. Kilmoniutė, J. Jovaiša, J. 
Andriuliunas, A-. Navickienė, V. 
Puišiutė, M. Urbaičiutė, J. An
tanavičienė, J. Skinkevičiutė, A. 
Sundukienė, J. Beleckis, B. Kuz- 
mauskienė, J. Vaičiulis, M. Ra- 
džis, E. Tukaitė, M. Turkauskiu- 
tė, O. Kultonaitė, Smulkesnių au
kų $24.00. Viso $108.00.

Iš Mahanoy City, Pa.
Kun. V. Dargis $100.00, Vik

toras Lapinskas $2.00.
Po $1.00. St. Kubilius, A, Les- 

kauskas, P. Navickas; F. Pango
nis, J. Skaparas, M. Janulevičie- 
nė, M. Betodinskienė, J. Petručio- 
nienė, J. Andžiulienė, A. Anuše- 
vičienė, V. Pangonienė, K. Bud- 
revičienė, J. Zableckas, D. Ba
nevičius, J. Bendinskas, J. Drob- 
nis, A. Bartuška, A. Benevičia.
J. Kalėda, O. Minevičienė, J. Ru
lonas, K. Pangonis, N. N. Bura- 
čiauskas. Smulkesnių aukų $28. 
Viso $154.00.

Iš šv. Kazimiero parap. 
Philadelphia, Pa.

Kun. J. J. Kaulakis $50.00, 
Bažnyčioje kolekta $50.00. Vi

so $100.00.
Iš Shaboygan, Wis.

Kun. A. Balinskas $50.00.
Po $1.00 : J. Buividas, A. Bui

vidas,, E. Žebelį, J. Kudirka, J. 
Abračinskas, S. Poška, A. Poce- 
vičia, J. Pakarklis, A. Gribas. J. 
Jankauskas, J. Žalys, V. Bekū
nes, A. Navickas, M. Kižys, J. 
Šalčius, J. Kieliukaa, J. Bacenas, 
A. Baranauskas.

Po 50 centų: P. Jakeaavičia,
K. Jankauskas, J. Matikevičia, 
J. Šidlauskas, S. Bainauskas, J. 
Auštrevičia, A. Brusoka, O. Dy- 
šiutė, A. Kupraitis, J. Kubiliui, 
J. Ivanauckas, J. Galminas, J. Si- 
moninas, J. Dožlainis, P. Juš- 
kevičia, A. Maciukainis, S. Pu
žauskas, M. Kačiulis, J. Bacenas 
A. Pužauckas, J. Žukaitis, J. Bu- 
žaitis, K. Krutulis, J. Sons, K 
Kadavičia. Mažesnių aukų: 12.64i 
Viso $95.64.

Iš Port-Waahington, Wis.
Po $1.00: A. Buividas, L. Bui

vidas, K. Žilinskas.
Po 50 centų: B. Mockaitė, J, 

šeštakauskienė, S. Petrošienė, R 
Birsenienė, J. Dapkus, P. J au
gelis, J. Savickas, Andriejauskas, 
A. Poška, Jodišienė, M. Kiržgal- 
vikė, J. Murackas. Viso: $12.82. 

tt Ohtoage, UL 
Mikolas Misiūnas $9.00.

Kun. A. Staniukynas.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Pereitame numeryje straipsny

je “Federacijos Kongreso rei
kalais” įvyko šios klaidos:

Pasakyta, kųd antras vakaras 
bus surengtas Visų Šventų para
pijos mokyklos vaikų. Tuo tarpu 
tas vakaras bus surengtas Šv. 
Kazimiero vienuolijos mokinių ir 
Visų Šventų parapijos mokyk- 
os vaikų.

Ruošiama kantata ne kun. M. 
Gustaičio, bet Č. Sasnauskio kan
tata “Broliai”.

Pasakyta: Bufetas bus svaigi
namųjų gėrimų. Turėjo gi būti: 
bufetas bus be svaiginamųjų gė

rimų. Išspauzdinta: komisijos 
vaikinus, turėjo gi būti komisi
jos veikimas.

Mūsų prašo pataisyti klaidą 
praėjusiame “Draugo” numery
je. Būtent: Jonas Krotkus ii 
Chicagos pažadėjo 100 rublių 
mokėti “Saulei”, o ne “žibu
rini”, kaip buvo praeitame 
‘Dr.” num. paskelbta.

J. K.

Apgarsinimai.
PASENUS PIRM LAIKO.

Kai-kurie žmonės pasęsta per- 
greitai. Jie neatboja savo sveika
tos, ypatingai reguliario savo vi
durių veikimo. Jie pavelija mai
sto liekanoms likti viduriuose 
ir, rugstant tenai, nuodinti krau
jų ir platinti tuos nuodus po vi
są kūnų. Tai reiškia pegdeitą 
paseninių, nervingumų, negalia- 
vimų. Šiame stovyje esantiems 
męs patartume Trinerio Ameri
koniškų Kartaus' Vyno Eliksirų. 
Jisai išvalys iš kūno visus ne
švarumus ir nuodingas atmatas 
ir sustiprins kūną naujam maistui 
priimti ir pilnai suvifškinti. Skil
vio ir vidurių ligose jisai yra la
bai veiksmingas ir pagelbingos. 
Laikydami savo virškinimų tvar
koje, jūs ilgiau būsite jauni. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manufac- 
turer, 1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III. Reumatizmo ir 
neuralgijos skaudėjimuose bandy
kite Trinerio Linimentų.

Draugystės šv. Kartmiero Kara
laičio ant Town ,of Lake 

narių domai.
Kviečiami yra visi draugai su

sirinkti kuoskaitlingiausia bažny- 
tinėn svetainėn, nedėlioj 23 d. 
rugp., 1914 m. ant 46-os ir Wood 
gatvių, pirmą valandų po pietų. 
Taip kaip esam nutarę dalyvauti 
prie apvaikščiojimo DidŠio Liet. 
Kunigaikšti) Vytauto Gvardi
jos, kuri atsibus nedėlioj 23 d. 
rugp., 1914 m. Columbia sve
tainėje ant 48-os ir Paulina gat
vių. Pradžia bus 2-rų valandų
popiet. Liud. Abaravičius.

protokolų rašt.

lumblja svetainę ant 48-tos ir 8a. 
Paulina gatvių. Po apvaikšįięjimą 
psaaidėa labai gražus ir linksma* 
programas su prakalbomis, deklema- 
cijomis ir gražiomis lietuviškomis dai
nomis. O po programo prasidės' di
delis helius su visokiais lietuviškais 
lokiais ir trauksis iki valybal nakčiai, 
Muiika bus Town of Lake Benas, va
dovaujamas p. J. Kazlauskui.

■, Kviečiami lietuviai ir lietuvaitės^ 
knmskaitlingisusiai atsilankyti anfe 
šio gražaus vakaro, kuris bus gražiau
sia iš viešų vakarų. Nee bus gar
džių ir šaltų gėrimų ir kvepiančią 
cigarų, net iš Havanos.
. Inianga į svetainę 25c. perai. 

Kviečia visus nuoširdžiai
KOMITETAS.

PKANSSIMAS.
New Yosk, N. Y., 30 dieaų rugpiū 

čix, mėnesio šių metų 6 valandą va
kare bažnytinėje Aušros Vartų Svž. 
Panelės salėje atsibus didelis susirinki- 
aaae. Ma^Unama atsilankyti visą Su
sivienijimo L. R. K. A. 106 kuo
pas narių. Bus renkama nauja val
dyba, nes reikia pirmininko ir se
kretoriaus. Taipgi bus svarstomi 
svarbūs dalykai; naatsil&nkias bau- 
diiama pinigiškai, jei neatsilaakyda- 
mas neprisiąa jokia laiškatio dalims 
bas užsimokėti ir mėnesinę mokesnį.

išdalinti paliudijimai.
Pirm. 7. Navickas.

GERBIAMOJI ‘DRAUGO* RED.
Malonėsit pataisyti klaidų, ku

ri įsibrovė į “Lietuvos Vyčių” 
2-ro seimo protokolų. Tenai gerb. 
seimo raštininkas, priskaitė ma
ne prie skaičiaus delegatų. Bet 
turiu pažimėti, kad aš nors ir 
atvažiavau iš Lewiston, Me. kur 
gyvuoja 2-ras skyrius “Vyčių”, 
bet aš nepersistačiau ant kon
greso kaipo delegatas, nes ne
buvau ingaliotas, bet dalyvavau 
jame kaipo centro valdybos na
rys.

Kadangi toji klaida pagimdė 
antrame skyriuje neramumų, to
dėl meldžiu “Draugė^ Redakci
jos tų klaidą viešai pataisyti.

Su tikra pagarba/ ■
Steponas Bugnavičiua.

VISUOMENES DOMAI!
Moksleivių vakaras parengtas 

Susivienijimo Lietuvių R.-K. Ame
rikoje 2-ros kuųpos atsibus su
imtoje, rugpiūčio 22 dienų, 1914 
m. M. Meldažio svet., 41242-44 W. 
23rd PI. Chicago, III.

Bus suvaidintas _ trialogas iš 
moksleivių gyvenimo. Bus ir kal
bų. P-lė Bernotaitė padainuos so
lo. Orkestrą ir daug visokių kitų 
pamarginimų. Lietuvaitės ir lie
tuviai! Užkviečia jus ant šio va
karo.
Įžanga 25 ir 50c. Pradžia 8-tų 
vai. vakare.

Šokiai, skrajuojanti krasa.
Rengėjai

Nedėlioję ta pati kuopa laikys 
vakarų Visų Šventų parapijos sve
tainėje Roselande, III, Be viršmi- 
nėto programo bus daug naujų 
įvesta įvairumų.

Aukos Našlaičių Prieglaudai.
Ii OUoago, m.

Šv. Agotos, Moterų Draugija 
iš šv. Kryžiaus parapijos $ 7.82 
Šv. Kryžiaus parap. Labda

rybės draugija per savo 
kasininkų p. J odei k į 6Qj00

Iš Dievo Apvaizdos bažnyč.
Naši. skarbonos 19.15

Dievo Apv. pav. Mokyklos
vaikai 8.48

DRAUGIJŲ REIKALAI.
Susiv. Liet. R.-Kat Am. 

valdybos antrašai:
Prezidentas: K. J. Krušinskas, 

59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y.
Vice-prezidentas: J. Riktorai- 

tis, 91 Congress avė., Waterbury, 
Conn.

Sekretorius: J. 8. Vasiliauskas, 
112 N. Greene st., Baltimore, Md.

Kasierius: Pranas Burba, 456- 
58 Main st, Edwardsviile King- 
ston, Pa.'

Knygius: Kun. J. Ineura, P. 
O. Freeland, Pa.

Dvasiškas Vadovas: Kun. J. 
Jakaitis, 41 Providenee st., Wor- 
cester, Mass.

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st., 

Wilkes Barre, Pa.
V. Lukoševičią, P. O. Mmersville, 
Pa. . . i ;

' r-°- -

deras medinis ant keturių fanailiją 
namas, geroj lietuviais apgyventoj apy 
gardoj,ant Paulina' gatvės, ant Towa 
o# Lake, netoli lietuviškos bažnyčios, 
parsiduos už pįgę prekę. Atsišaukit į:

M. T: Tanaaavteslo Banką,
670 Weet 18th Bt, Tai Oanal 2196

PnisMran savo vyro Zigmo Dirva- 
nanaka 41 aaetą. Išvažiavo iš Chiea- 
goa 30 balandžio šių metų į miškus. 
Duokite žinią Onai Dirvanauskieuei, 
1730 W. 17 st., Chieage, IH.

KNYGYNE.
AM. UET. R. K. VARGOM. 

S-GO8 RANDASI MOS GAIDOS:
1. Liet. bažn. didelis gies
mynas J. Naujalio $2.00

2. Liet. bažn. mažas gies-
mynėlis J. Naujalio .30

3. Giesmė į Panelę Šven
čiausių J. Naujalio M

4. Mišios šv. Aloyziaus 3 
bal. J. Singerberger JB

5. Mišios Tercija 2 b. M.
Hallar At

6. Kalėdų Giesmė P. Čiur
lionio AB

7. Skambančios Stygos M.
Petrausko AB

8. Gamta Graži M. Petrau
sko AB

9. Lopšinė daina J. Nau
jalio AB

10. Barkarolė J. Naujalio .50
11. Kur bakūžė samanota S.

Šimkaus AB
12. Dvi daini S. Šimkaus .30

Knygius J. Hodell,
304 Wharton St., Phfla, ftu

Iieškau vargonininko vietos. Esu 
jaunas, blaivus, dirbti netingiu. Tu
riu daug gerų norų. Kreipties šiuo 
adresu: Rectory St. Casimer’s R. C. 
Lith. Church, 157 Montgomery str., 
Patersoa, N. J.

Ieškau vargonininko arba parapiji
nėj mokykloj vietos.

Antrašą sužinoti “Draugo” Redak
cijoje.
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ŪMaMo Kataliką 
OiU'B VslBjikm 

Pres. Rev. J. Mbhuų Bos 283^, 
Btororth, Pa.

Yioe-prea. Rąv. F. B.
10806 Wabask «w., Chicago, Hk 

Sekr. Rev. A. Jungntkų 7, O.
Boz 105, FngBrt, FA 

Kas. B. W. Wa*h»er, ĮSU 
Corson st., S. S. Pittsburg, Pa.

Kasos glob. Rsv. S. J. Čepėna
ms, 318 Fourth avė., Hemą- gar 
sted, Pa. ’fr®1

Kas. glob. P. V. Obieennas, 22 
and Corson st., S. S. Pittsburg,
Pa.

Aš Juozas Romeika nesenai atva
žiavau iš JLietuvoe, paieškau vargo
nininko vietos. Vargotaininkystėe kur
są' baigiau Varšuvoje pas profesorių 
Makakauską, kurio ir šiaip klebonų 
galiu duoti paliudijimus. Galiu ves
ti didelį ekorą ir orchestrą. Groju 
ant vargonų su pedaliais. Esu blai
vininkas.. Pirma gyvenau Trentoa, N. 
Y. dabar esu Cbieago. Adresas:

2134 CamseUll sA, ChicA^Op Blr

DEDCiig jb imumraAB

Hel. ofiso Drever 5116 Gyv. Proopect 4176 
Pnktlknlt tkrNiiU» Ugne Ir vyrą lipsi

DR. CHAS. A. SBOLACK 
esaa a«. aekiand a»e.

Ofiao valaadoo: auo» ryto HO8 vakaro. 
Sendomis aoo 9 ryto iki 5 vok. Ntdėlio-
 mis nuo 10 ryto iki 12 valenos.

Redakcijos Atsakymai.
Saliamonui. Korespondenciją gavo

me, TSlps aekančiame “Draugo” 
numeryje. Ačiū. ,

Lietuviui. Žinutę iš Larrrence, M 
aptruėjome. Tilps sekančiame numery j. 
Ateityje taip-pat neužmirškite.

Balandėliui. Žinutę gavome.
J. LapinakuL Keletą žinučių gavo

me. Jei tikę sunaudosime.
P. Varabauakaitel. Aukų surašą ga 

vome. Pagarsinsime 35 numeryje.
▼. K Detantai. Tamsta savo straip 

sniu mažai apšvieti tikrą dalykų sto
vį. Mat aponentų kalbama apie da 
bortinį tamstos stovį, o tamsta pa 
duoti pasiteisinimą visai U ko kito. 
Lotyniškieji dokumentai, dar su kai 
kuriomis klaidomis perrašyti, įmonėms 
bus nesuprantami. Davėme vietos 
abiem pusėm pasiteisinti, mums rodosi 
užteks. Raaicraėtį grąžinamo.

Jurginį Miliauskui. Nors tamsta ir 
prašei tečlaa į laikraštį tamstos pra
nešimo nedėsime. Mums rodos, kad 
bus daug geriau, jei tą dalyką pasių 
sime Centro Valdybai. Taip ir pade 
rome. Siučiame centro sekretorių J. 
S. Vasiliauskui.

J. P. Bružui ir P. J. Baniui. Tam 
stų korespondencijos Hfcodo mums lyg 
apskelbimai, tokias dednmt į laikrait 
reikia apmokėti, o tamstos spis tai 
nieko nesakote. Nedėsime.

Beržo lapeliai. Apie tą patį daly

“LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO
VALDYBOS ANTRASAI.

2) Dvasiškas Vadovas: Kon. F. 
Kemėšis, 717 W. 18th str., Chi
cago, UI.

1.) Pirmininkas: N. A. Norkū 
nas, 166 Melrose str., Montello, 
Mass.

Vice-pirmininkas: A. Aleksan
dravičius, 732, W. 19th str^ Chi
cago, III.

Prot. raštininkas: Al. M. Bač
kos, Gilbertville, Maas. P. O. Boz
65.

Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, P. O. Box- 58, Mentreal, 
Mass.

Iždininkė: M. Juškienė, 22 
Broad str., Broekton, Maaa.

Kasos globėjai į
K. Pakštas, 1644 Wabanaia 
avė., Chicago, III.
A. Visminas, 315, 4th avė 
Homestead, Pa.

J. Naginevičius, 32 Dommiek 
str., New York.

literatiška komisija:
A. Kneižis, 41 Capital avė

Hartford, Conn.
J. J. Ramanauskas, P. O. 
Boz 58, Montello, Maaa. 
F. Virmauskia, 22 Broad 
atr., Montello, Mas.

“Motynėlėa” valdybos nariai. 
Phmmiakaa — Kon. V. Varna- 
giriz

213 S. 4th st., Brooklyn, N. Y,
Raštininkas — Koa. M. A. Pan
kaaskas.
443 Park ava., Bridgeport Conn. 
Kasininkas Kun. A. Kodia,

B6 BHgb at, Brooklyn, N, J.

APTAZKMIOJIMAS.
Gvardijos Didžio Lietuvos Knni- 
kščio /ytauto 1-ma Divizija ant 

'oern of Lake, Chicago, I1L Iškilmin
gą apvaikščiojimą 10 metų sukaktu
vių tosios Gvardijos gyvavimo, šven
tė įvyks Nedėlioj, 23 dieną rugpiūčio 
(august), 1914 metų. Pradžia iškilmės 
prasidės ant 2-ros valandos po pietų. 
Pradės maršuoti iš Iv. Kryžiaus para
pijos svetainės ant 46-tos ir So. Wood 
gatvių ir trauksis martuodami į Co-

Visi užsisakykite
Amsrtk. Lištrtj Dianrištį

"KATALIKĄ”
Diearaštyj 4 4 Katalike ’ ’ žinios 

tilps daug greičiau ir plačiau; į 
visus pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus kueplačiausia atsiliep
sime. ;
/ Dienraštis 4 Katalikas ’ yra "be- 

partyvis laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienreštyj “Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti betėvių, o ypač Amerikos 
naujekyeueee gyvenančių, S. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Cauadoje me
tams ................................28-66

pusei metų .. $3.06
trims mėnesiams .. $1.75. '

Užsienyje, Europoje ir kitur
metams .................................  • $7.00

pusei metų .. $4jOO
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

MKIUHB UETni« BlEHUlTIS
“KATALIKAS”

3259 Si. Btfg» St., Chicigi III.

Kviatianu užsisakyti 1913-1914 autams 
kunigijos lietusiy ntkatams skiriamą minasini lalkrdlj

“VADOVĄ”
“VA1X>VO” uždavinys — padėti lietuvių dvaeiškijai o’ijentuotis įvai

riuose jai rūpimuose gyvenimo klausimuose, teikti pagalbą reikalingą kunig 
mokslinių žinių pagilinime ir praplatinime, o taipgi ir pastoracijos darbe.

«'vanavi'' daug rašoma apie katalikų Bažnyčios padėjimą įvairiuoaa 
kraštuose, apie užsienio kultūringesnių tautų dvasiškijos darbavimąsi įvairia* 

srityse. »
“VADOVB” rimtai nagrinėjama Lietuvos religijiniai reikalui ir jų stovia 

pagerinimo būdai.
“VADOVE” ateinančiais metais sekmadieniams bus duodama kateketlikt 

pamokslai pagal geriausius užsienio šios rųšies pavyzdžius; taipgi ir kilti pa
mokslai bus kaskart aktualesni, tinkamesni.

“VADOVAS” nėra kokios vienos apielinkės ar dijecezijos organas; jam 
rūpi visi ir visos lietuvių dvasiškijos reikalai. Turime daug rimtų bendrabaTbšų, 
kaip Žemaičių, taip ir iš Vilniaus, Seinų dijecezijų ir iš svetur gyvenančią 
lietuvių dvasiškių tarpo.

Į “VADOVĄ” rašo ir pasižadėjo toliau rašyti, neskaitant artimianatg 
“VADOVO” reikalų prižiūrėtojų, dar ir šie: dvas. akad. prof. kun. dr. P- 
Būčys, kun. prof. Al. Grigaitis, kun. prof. dr. J. Matulevičius, kun. dr. J. To
toraitis, kun. dr. Naujokas, kun. prof. B. Cėsnys, kun. dr. Staniulis, km. žc. 
J. Galdikas, kun. dr. M. Reinis, kun. dr. A. Majauskas, kun. dr. K. Rėklaiti^ 
kun. J. Tumaa, kun. dr. A. Viskantas, kun. prof. A. Polubinskas, kun. te. 
M. Gustaitis, km. P. Dvaranauskas, kun. J. Vaičaitis, kun. J. Kriokininka^ 
dek. V. Aleksandravičius, kun. prof. P. Bielskus, ir daugybė kitų rimtų rašyto
jų ii lietuvių kunigijos. Tikimės, ksd ilgainiui ]ų bus vis dar daugiam 
MelžžlaaM uMsakytl ateinantiems metams ne vėliau 1 d. rugsėjo (n. st.) šių m.

“VADOVO” kaina 10 rtib. metams Slapus 
sienos, o užsieniuose 12 rublių.

Adresas: Seinai, Suv. Gnb. “Vadovo” redakcija.

••••••••ta
ALBERT HYNES uihuRo visokių geležinių rakandų 

KRAUTUVĘ, kaip tai: pečių ir kas tik reikalinga prie vi
rimų ir kepimų. AS een Čionai per 20 metu ir taisau viską 
kuopuikiauaiai. Reikaie lueipkitte paa ALBERT HYNES 
1746 W. 47thSt. Tv$» tomtags tra lr 9m< ». Telephone Yards MIS
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•New City

SAVINGS BANK
A. J. BIEHŽINSKI, Pres. 

4601 So. Ashlaud Aveiue 

CHICAGO, ILL. ■?

KADA IR 16 KUR GERIAUSIA IR GREIČIAUSIA LAIVAI Į6- 
bPLAUKIA IR KIEK S1PKORTĖ KAŠTUOJA! — Parašyk mums 
atvirutę, paduodamas savo vardą, pavardę ir tikrą adresą, o mes 
atgalia pačta prisiusime pilnus padavadijimus.
AR SIUNTEI KADA PINIGUS PER MŪSŲ BANKĄ! — Prisiek 
mums savo adresą, o mes pasiusime mūsą rublių kainas ir reikalingas 
blankas. Susipažinęs su mumis kitą Banką neieškosi.
Mes aprūpiname visus bankinius ir Seno Krašto reikalus pigiai, grei
tai ir tinkamai. Kiekviename reikale kreipkitės į mumis. 
Kiekviename reikale kreipkitės j NEW CITY SAVINGS BANK, 

o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHIOAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1887 M.
________ 8. E. COR. CLARK AND W. MONROE 8TR._________

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

Daktaras Ignotas Stankns,
Lietuvis daktaras. Gydo ivairiauses ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cijas. Turei savo locna ligonbuti. Lekarstas sutaiso pats delkiek vieno sergančio. 
Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 11 iė rito; 2—4 po piet, 7—8 vokaro. Nedel. iki 3 po piet. 

Kreiptis reik visumet ant to tikro adriso taip:
DR. STANKUS, 1210 S. BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.

Temi

Yardt 1741
J. F. E U D E I K I S

GRABORIUS
Paršam d 3 karietas ir automobi

lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų. 4404 Harmitage ava. Chicago ,I

Telephone Varde 4494

Dr. P. G. W1EGNER

(.Kalba lietuviškai)
3337 S. Morgan St., Chicago

Tai. Yards 1594

ED. REUTER
Didžiause siuvamų mašinų krau
tuve. Mašinas parduodame nuo 
$3.00 ir augščiau.

1616 W. 47th St. Chicago, III.

Telefonas Canal 4052

Dr. A. K. Gutkauskas

2302 So. Leavitt St.

Tcl ephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Oeriausia Akušerka 

3364 So. Halsted St., CHICAGO
(kampai 34tos)

Tcl. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedalioms ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Aš atidariau naujausios mados dentisterijos ofisą ant 
Town of Lake 4712 So. Ashland Avė. arti 47tos gat. 

Taisau dantis atsakančiai, gydau įvairias ligas 
burnoje ir atitaisau dantis, kurie yra kreivai 

išdygę. Malonėkit atsilankyti o busit pa
tenkinti. Egzaminavimas dykai. Blogi 

dantys reiškia blogą sveikatą, jei turite blogus 
dantis, ateikite pas mane aš išgydysiu ir užtaisysiu 

kaip reikia be jokio skausmo. ....

DR. C. Z. YEZEL
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. arti 47tos gatv., Chidgo, III,

Ofiso valandos: Nuo 9 iš ryto iki 9 vai. vak. 
šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 12 pietų.

-~ . J-"-- ; ■ ===

TEMYKITE!
Mes prosijame visai veltui per visus 

metus kiekvieną mūsą krautuvėje 
pirktą siutą.

Ateik ir pažiūrėk mūsą puikią 
siutą ir čeveryką. •

Atmink, kad mūsą kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame geriausį.

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Avė.

r

(r
TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE

Kas ketina _gr|žti įJLietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Rusįja-Lietuva

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras 
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako 

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsltėmytl sis Svarbus dalykas, kad---------------------

Visi pinigai užtikrinami nekilno- 
įamu fartu-žeme, namais ir t. t.

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

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

Broli , Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir 
E. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; g), nebus baimės kad pinigai 
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; S), prisidėsi savo pinigais prie Įdėtu vos pakėlimo.

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, snieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grjšti | Lietuvą ir pirkti 
«au vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičiu ir Ko. 

i V:‘ " ‘

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULĘ”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
taminkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

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

fPlymouth National 
BANK.

Kapitolag su pervirsiu 
1165.000.00.

Šitoji Batika prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu! 
nuo sudėtų pinigų. 0alin» 
susišnekėti lietuviškai.

O. K. Postlethwaite, 
Iždininkas.

Mandagus patarnavimu*

Kaunas
Draugija

iežasis Piečius, Lietuva-Busija.

Lietuviškyjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
C H I C, A GOJĘ.

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių įky
rių pradinė mokykla ir augatoji mokykla (High Schoo,}.

Lietuviškosios Seserį priima pu tave mergaitei moki
nimui ir išaaklėjimii. Seminarijoje prie regnleriikoja 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mazika, paisy
mas, uavinėjimas ir taip toliaa.

«W» MOKINTOJOS PIOUB UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinoa Perdėtai ės

Kao antrai*:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
... ......................$88$»8«$8>IBi MMMMMMMIMMMM

L . -

Bell System

J. G. KAWALLS
LlgTUVia POTOCRAFA8

1624 w. 47th St. Kertė Marshfleld Avė. netoli nuo Ashiend Avė. 
Naa)a«si ir geriausi paveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikimams. Ateik ir pats pamatyk

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patfngai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameflotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavesta, dar
bu. atlieku artia-M 
mitai.

M. A. Norkūnas

166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Dr. A. Yuška ■
1746 So. Halsted St. CHICAGO

T«l. Caaal 3111

ARION MUSIC STORE

Armonikos, akordinoft .koneartinoA, smuikai hla* 
platai. Krautuve atvira Iki » vai. vak. Mad«Ka- 
aiHtkl lt vai. •• ^ t*0»«a. Haiatedlt.

Dadedant prie naudingumo, kaipo instrumento
«4

vietos susinėsimuose, tavo Bell telefonas gali bū

ti panaudotas.

Atlikti dalykus tolimose vietose. Lai
kytis susidūrime su tolimais draugais. 
Pasikalbėti su namiškiais, kuomet ke
liauji. Surasti tolimus asmenis reikalui 
ištikus. Pakalbėti vaikams mokyklose.

Bell patarnauja visuose atsitikimuose komer-

cialiuose ir socialiuose.

Vartok vietinį ir Long Distance telefoną apsčiai.

. ... ' -

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100r

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Verte

Jonas Kmitas

Yra tai labai graži ir interesinga 

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
gą. Yra tai stora įnyga, turinti 520 

puslapių, o kainuoja 

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo 
pardavime!

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W, 461h Street, - Chicago, III.

Rašyk tuoj aus.

Gerų lentų pigiai
eik pas

Garr Bros. Wrecking Co.
Onei

Vartotai namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams po- 
peras, vynių, plumbingų ir t. t. 
3005-3039 So. Halsted St. 
Phone Yards 1294 CHICAOO

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joaeph J. Eliaa, Savininke.. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigu" l Bank. uiėSdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiau, ir mokame treti, 
procentą ratomia ant meti,. Siunčiame pinigus 
l viaaa dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame Ai f kortes ant Visų 
linijų l krajų ir ii krajaus, taipgi tikietus ant 
geleiiukelių po visa Amerika ir Europa.

Musų Banka iSdirba visokius raitus Ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatUkat ir per laiikus. Tik kreipki 18a 
vlrimlnftu antraiu.

Naujos “Draugo” spaustuves
Knygos

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
Huckleberry Firmas, parašyta garsaus Amerikos 

raštininko humoristo Mack Tvatino. Gražiai lietuvių kal
bon versta Jono Kmito. Labai puiki apysaka iš ameri
kiečių gyvenimo. Daug juokingo ir puikaus skaitymo.
Stora knyga, kaina tik.....................7S centai
Kas rūpėjo lietuviams katalikams 1913 motais
Lietuvių R. K Federacijos 1913 m. kongreso referatai ir 
protokolas. Knyga, kuri privalo rasties namuose kiekvie
no lietuvio, kuriam rūpi Amerikos lietuvių reikalai.
Kaina .......................................................... 25 centai

z

Reikalaidami kreipkities:

Draugas Pub. Co.
IBM W. 46th St, Chicago, Illinois

I

. “ATEITIS”
Naujas Sąvadtinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunipio reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.

“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyvis- 
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju

dėjimą ir veikimų. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinią ir žine
lių iš Lietūvos 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. Broadway, So. Boston, Mass.
(ktfs prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

Š UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patimi jom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir 
ir įsteigčm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 VVashin^ton St., kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut J Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžiniškus patarimus. Mes pasitin- 
kam New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportua 
iš konsulio.

PARDUODAM 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 offi- 
są ar per laiškus.

6eo. J. BARUSIUS ir J. P. WASILIAUCKAS

498 Washington St.,
Corner 5prlng Street

NEW YORK City. N. Y.
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261 W. Broadvvay j!

SO. BOSTON, MASS.
820 Bank Street, VVATERBURY, CONN.

raii'a « Xh hJ« S® SESB?
Telefonas Yards ^94

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo 
1 po pietų iki 3 irnuo I iki 9 vakaro.
4627 S. Ashland Are., CHICAGO, ILL.

MICHIGANO FARMOS.
George W. 8wigart, valdytojas Swi- 

garto žemės plotą šiuo skelbia, kad A. 
Kiedis nėra toliaus jo agentu. Lietu
viai visose Jungtinėse Valstijose žino 
apie p. Svvigarto Michigano žemės. 
Daugelis iš jūsą 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- 
vią miestu. Weston yra 13 mylią į 
šiaurę nuo Peacock ir yra jo Michi
gano stotis, kurioje jis užlaiko ofisą 
ir aštuonius automobilius, kuriais, pa
rodomos žemės. P. Swigart nusprendė 
parduoti žemės stačiai lietuviams ir 
jiems sutaupyti agentams išmokamus 
pinigus. Kada perki nuo jo, perki iš 
pirmąją ranką. Jis turi didžiausį biz
nį žemės Michigane ir veža vežimą pir
kėją ant savo žemės kas dvi savaiti. 
Ekskurcija bus rugsėjo 1 ū., au
tomobiliu važiavimas dykai. Jis turi 
50,000 akrą iš kurią gali sau pasi
rinkti. Jo lietuviškos kolonijos randasi 
Mason, Manistee ir Lake pavietuose 
ir yra didžiausiomis Jungtiuėse Val
stijose. Jis pardavė lietuviams šimtus 
ūkią, kurios randasi šioj apielinkėje 

[ ir ant kurią gerai gyvena. Jei ne- 
I turi mapos, arba literatūros, rašyk 
1 mums, o mes atsiusime. Dažinosi apie' 
j Aitą naują Lietuvą Amerikoje, kame 
lietuviai yra laisvi ir neprigulmingi. 
žemės nuo $10 iki $25 už akrą, ne
toli gražią ežerą, Opią ir gerą mies
tą. Lengvas išmokesnis — nuo $50 iki 
200 įmokėti ir $10 kas mėnuo. Kada 
už žemę yra pusė išmokėta, nžaseku- 

už dyką, jei numirtumei, žemė 
[a4Pkx Palikusiai šeimynai
kada žeme išmokėta jis skolina pini
gus ją pagerinti. Klausk apie mus 
žinią nuo žymesniąją lietnvią Cbiea- 
goję arba čia pat kur randasi farmos. 
Jie jums pasakys apie p. 8wigarto 
finansinį stovį ir ypatiškumą ir tei- 
singą tikrą reikalų varymą su vi- 
sais lietuviais vienodai praėjusiais 
laikais. Daugiau lietuvią iš daugybės 
Valstiją atkeliauja pirkti žemią šiais 
metais, neg kada pirmiau. Jiems ma
lonu pasiliuosuoti iš mainą ir dirbtn- 
vią. Mokyklos, geri keliai, telefonas, 
ir t. t. jau Tandasi čionai. Jau rengia
mės statyti lietuvią bažnyčią, čia lie
tuviai angina įvairias žolias, javus, 
daržoves, verčiasi galvijais, avimis 
ir kiaulėmis. Oras ir laukai labai 
panašąa j tėvynės laukus ir orą. Kvie
čiame prisijungti prie didelio* lietn
vią kolonijos. Rašyk mums tuojaus 
ir--mes atsakysime lietuviškai. P. 
Svripart turi savo didiij ofisą Cbi- 
cagoje. First National Blgd.

Adresas:

GEORGE W. 8WI0ART,

A 1247 First National Bank Bldg.
Chicago, IIL
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Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitini laikrašti

“IŠEVIŲ DRAUGA1;-
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris * 
Pusei metn 50 centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbut

Mossend, Lanarkshire,
Scotland.

3
Ar Skaitei Kada Laikraitį "LIETUVA?"

Gal nežinai kur |ą gauti? *

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSK1,
-3252 So. Halsted St., CHICA60. ILL.

P. A. MAŽEIKA
Seniausias lietuviškas graborius 

Chicagos mieste. Per 15 metą mano 
graborystės tarnavau savo broliams 
lietuviams. Grabai yra numažinta 
kaina: dideli nuo $12.00 ir angščian, 
o mali grabeliai nuo $3.00 ir aug- 
čiau. 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 mana galite gauti ui 
$50.00 Neklausykite agentą ir kokią 
bobelią, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo 
karaboną ir daugybę automobilią.

8u pagarba ’ P- A. MAŽEIKA. 
3316 Aubrun avė. Tel. Yards 1138

• 28 metų senas laikraštis e
VIBNYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių II- 
nių Iš Amerikos, Europos ir viso uvieto, o 
prenumerata kaštuota metama tfu $2 po; 
pusei metų $1.oo. UŠrubeiiuose; melam*

$3.ee; putei metų $1.5C. I

RĄŽYK ADRESU :

J. J. Pauksztis & Co. ••
120-134 GraodStr.,

Brooklyn, N. Y.


