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būtų galima surasti obiektivių
sijos valdžia. Politiška situacija
normų to atskirumo išrodymui.
Europoj kas dien aiškėja. Rusų
Ir kas tam kaltas! Ne kas ki
kariuomenė lėtu, bet tvirtu ir
tus tik męs patys! Savo amži
tikru žingsniu užima Prūsus.
nu tylėjimu u/migdinom lietuvių
Skaitant lietuvių laikraščiuose, Jau beveik pusė Mažosios Lie liaudies sąmonę, inteligentai gė
matosi, kaip visi be skirtumo pa tuvos Rosijos rankose. Taigi tu dinosi prisipažinti lietuviais esą.
žiūrų jaučia visuotino suvažiavi rime tikėti, kad netrukus visa Svetimtaučiai jungA mus su len
dėjo karę. Japonijos laivynas bombarduoja portą Tsing-Toa Kymo reikalingumą. Dviejų nuo Lietuva nuo Mindovės laikų vėl kais ir paskaitė mus prie išmi
monių tame dalyke ir būti ne išuaujo taps suvienyta. Tiesa, šį rusių tautų. Didžiausias o po
nuose.
gali. Reikia neatbūtinai suruoš didžiai svarbų istorišką darbą at draug ir blogiausias to tylėjimo
ti bendrą visų Amerikos lietuvių liekam ne męs patįs, ji atlieka vi rezultatas, tai sauvališkas rusų
susivažiavimą. Akyvaizdoje gre sa Rosija, kurios dalimi yra šian viešpatijos elgimasis su lietuviais.
Austrijos Imperatorius Pranciškus Juozapas miršta.
siančio Lietuvai pavojaus apie dien Lietuva ir po kurios vėlia Lenkai šaukė apie savo skriau
partyviškumą negali būti nei kal va šiandien kovoja prieš bendrą das per ištisą amžį, šiandien ma
bos. Mes visi esame lietuviais, jį priešą šimtai tūkstančių Lie skolių tauta jųjų bijo. Dar ka
4.000.000 RUSIJOS KAREIVIŲ PRŪSUOSE.
visi vienos ir tos pačios Tėvy- tuvos gyventojų, kaip kad Rusai rės Maskolija nepradėjo, o jau
nės-Lietuvos vaikai ir visi ben kovojo po Lietuvos vėliava pirm žada lenkams tikėjimo liuosybę, karės ministeris Ino tuos kareinesmagumų iš Japonijos pusės,
Madridas, Ispanija. Politikinis ponai prielankiai sutiko valdžios
drai privalome tarties apie jos penkių šimtų metų ant tų pat kalbos liuosybę, o kas svarbiausia vius pasiųsti pr
vokiečius.
tai
dar
geriaus
tas
kolonijas
pa

padėjimas
Ispanijos yra labai žingsnį. Gr. von Rex, Vokieti
reikalus ir skubėti jai pagelbon. Prūsų laukų (ties Grunvaldu). autonomiją. Lietuviams gi nič
vesti Jungtinėms Valstijoms. Va keblus. Manoma, kad Ispanija jos pasiuntinis rengiasi apleisti
Pasilieka tiktai nuskirti tam su Svarba šio istoriško atsitikimo nieko. Dažnai mes matome, kad
LONDONAS. Telegramoje iš dinasi, jeigu Jungtinės Valstijos negalės apsisaugoti nuo karės ir Japoniją.
{
važiavimui vietą ir laiką. Chi- yra begalinė. Męs dar pat karės partijos ramiu laiku kivirčinas, Kopenhagos pranešama apie nu
priimtų
vokiečių
dovanėlę,
Ja

turės
stoti
Prancūzijos
pusėn.
cago, kaipo milžiniška lietuvių pradžioje taip spėliojome (žiūr. o tegul tik pavojus tėvynei at silpnėjimą Austrijos imperato
ponija užprotestuotų ir galėtų
..Rusams sekasi. Didis kuni
kolonija, kame randasi diktas in No. 33 “Draugo”), kad Rosija siranda, kuris gali tautos nepri- riaus Pranciškaus Juozapo. Mir
kilti karė tarp Japonijos ir Jung Roma. Italijos valdžia praneša, gaikštis Nikalojus išleido sekan
užimsianti
Rytprūsius
ir
svarstė

teligentų būrelis, bus tinkamiau
gulmybę panaikinti, tuomet visi tis — klausimas kelių valandų.
tinių Valstijų.
kad generališku vadu Italijos ka tį raštą: “Mūšiai Rytų Prusuosa
sia tam suvažiavimui. Patogiau me pasekmės. Šiandien mūsų spė lyg vienas vyras stoja josios gin
riuomenės paskirtas kunigaikštis 17, 18, 19 ir 20 rugpiflčio buvo
sias laikas, kaip išrodinėja liojimai jau yra- pačių atsitiki ti. Delko vieni lietuviai būtų kito
Londonas. Telegramos iš Ro Abruzzo.
smarkūs ir kruvini. Kareiviai
“Draugas’" savo N. 33, bus rug mų patvirtinti ir męs užtatai tu kie! Argi katalikai, tautininkai,
PETERBURGAS.
Vokiečiai
rime
pažvelgti
giliau
į
šių
atsi

mos
patvirtina
žinias,
kad
visa
tvirti dvasioje. Mūštasi 40 ver
sėjo 25 d., Federacijos kongresui
demokratai, o net pagalios ir so- užima apsigynimo pozicijas, pa vokiečių spauda piktai atsilie Shanghai, Japonija. Septyni
tikimų
pasekmės.
Męs
jau
priro
stų linijos ilgio. Rusai užėmė
pasibaigus. Pasitaręs su kitais
cijalistai nematytų dabartinio likdami rusams pilną laisvę ata pia apie Japonijos rengimosi į ka japonų kariški laivai ir penki
Goldapą ir Ayres. Vokietijos 20
Fed. Valdybos nariais ir jiems dėme pirma (No. 33), kad Ryti momento svarbumo!
kuoti.. Rusai nesnaudžia ir veja
kreiseriai pradėjo bambarduoti korpusas armijos sumuštas ties
rę.
Rašoma,
kad
vokiečiai
at

nių
Prūsų
provincijų
prie
Rosi

pilnai pritarus, drįstu kviesti vi
Argi visos partijos nematytų vokiečius vis tolyn ir tolyn. Ru simokėdami už tokius darbus su portą Tsing-Tao, gulintį vokie Lyku.
sus Amerikos lietuvius į Bendrą jos prijungimas ir jų suliejimas
naudos iš to, kad Lietuva netek sai tikisi, kad neužilgo pasieks kels gyventojus Indijų, Aigipto, čių teritorijoj Kiau-Čiau.
suvažiavimą, kuris atsibus rug į vieną kūną su Lietuva išeis ant
tų ir nepakliūtų į Lenkijos au Karaliaučių ir Gdanską.
Algerijos ir Sudano prieš ang Japonų kariuomenė pradėjo
sėjo 25 d., Chicago, III., o jei bus naudos Lietuvai tautišku, ekonoLondonas. Laikraštis “Times”
tonomiškas
'ribas!
Argi
atsi

lus ir japonus. Tas sukilimas kraustyties ant kranto ties Haireikalas, tai ir rugsėjo 26 d. P-ns I mišku ir politišku žvilgsniu.
gavo
iš Peterburgo telegramą,
rastų nors viena partija teip ak Roma. Kardinolas Agliardi bus paremtas ant tikėjimo pama yanghsien.
J. Gabrys pataria tą bendrą su Tautišku žvilgsniu skaičius Lie
kad rusai žengia tvirtai pirmyn
la, kad tvirtintų, jog padalyta atsišaukė prie
kardinolų, tų. Vokiečiai tvirtina, kad pavažiavimą rengti rugsėjo pradžio tuvių padidės Rusijoj 200,000 —
Prūsuose
nekieno nesulaikomi.
Lietuva
terpu
vokiečių
ir
rusų
tai
prašydamas jų,
jie
nasiog suirutės greit priverstų
Londonas. Iš Paryžiaus atėjo
je, “Katalikas” nėra priešingas, 300.000 asm., reikia tikėties ir
latstumti
iki upės Anne anomalija! Argiblai- stengtų
PrafiČuŽiją'Tr Vė^tlją
linai Tad rusai užėmė
kad visuot. suvažiavimas atsi suvokietėję Lietuviai atsivokielenburg rytų Prūsuose be jokio gerapp. Upė Mtizur randasi ru
būtų tuojau po Fed. kongresui, tins po intekmę Lietuvių Didžio- vai manantis žmogus nematytų Europos Valst. pertraukti - karę karę.
sų rankose, taipgi ir miestas
pavojaus
Lietuvai
pakliuvus
į
laike rinkimų naujo popiežiaus.
mūšio.
ik norėtų tą dalyką paskubinti, sios Lietuvos. Augštesnė Prūsų
Darkehmen. Linijos tarp Thorn
Prūsų nagus! Juk žinoma mums
Šv. Tėvas Pius X, kuris vos
esą “periculum in mora”. Lie kultūra turės didelę pozityvę
Nish,
Serbija.
Ant
rubežiaus
ir Dansie užimtos rusų kariuomer
teutonų arogancija, ištautinimo tik kelias dienas, kaip persisky
ta veikiai pareikalaus mus pa- intekmę ant visos Lietuvos eko
Austrijos ir Serbijos be persto Nish, Serbija. Karės kancelia
galybė,
begalinė
ir
pagaliaus
di

rė su šiuo pasauliu nelaimino
i
alpos, tečiau Fed. Valdyba ma- nominių žvilgsnių, visos Lietuvos
jo verda kova. Oficijaliai skel rija praneša apie nuskandinimą 8 nes*
džiausia
neteisybė,
kurios
jie
pri

karės.
o. kad kongresą kelti arčiau bū- gerovė turės sparčiai pakilt, nes
biama, kad Serbija užėmė Bos transportinių laivų, vežančių 4000
silaiko, na, žinoma, ir prisilaikys,
Prašomas palaiminimo Austri niją.
Roma. Graikija jau siunčianti
austrijokų. Visi kareiviai prigė
bai neparanku. Pakvietimų Nemuno, vyriausios Lietuvos upės
naikinant
tautas
(lenkus,
lietu

jos
kariuomenei
griežtai
atsisa

savo
kareivius pagelbėti Serbi
intaka
jau
nebebus
atskirta
nuo
rė.
Serbai
paėmė
nelaisvėn
4.500
ffffiai jau isspauzdinti ir iš
vius,
elžačikus
ir
kitus)
!
Kas
ne

kė
tą
atlikti
ir
net
pasiuntė
Au
jai
prieš
Austriją.
kareivių, 53 armotas, 114 amuni
siuntinėti, yra rengiami rūgs. 22, visos Lietuvos. Vandens gi kelias
Vokiečiai
sumušė
savo
kareimatytų
ekonomiškos,
tautiškos,
strijos imperatoriui pasiuntinį su
cijos vagonų.
v 23 ir 24 dienose vakarai ir tt. yra naturalis, pigusis kelias. Atei
vius. Romos laikraštis “Tribū
politiškos
naudos
Lietuvai
iš
prižodžiais,
kad
“
nebeteptų
savo
se

tyj
Lietuvai
jau
nebereikės
va

Ostendas. Tik ką gauta čion
Keliant kongresą atsirastų nauji
na"M aprašo vieno savo kores Atėnai, Graikija. Sulyg žinių
žinia iš Brusselio pranešanti apie
iškaščiai ir prirengimo komitetas ryti aplinkiniais keliais savo tur kergimo Prūsų Lietuvos prie Di natvės krauju”.
pondento iš karės lauko atsiųstas paduotų laikraštyje “Avanti”„
judėjimus vokiečių armijos nuo
nesuskubtų atlikti savo darbo... tų — miškų, javų ir nebereiks džiosios Lietuvos ir padarymo jos
žinias, kuriose nurodoma, kaip graikų valdžia pasiuntė kelius Belgijos sostapilės. Dvi armiautonomiška
dalimi
slaviškos
fe

mokėti
didelių
muitų
Prūsams
Piovynės
Austrijos
pulkų.
Ser

* Tečiau darbą galime tuojau pra
deracijos! Čion matomai nau bai kaikuriuos Austrijos pulkus vokiečiai per klaidą sumušė savo pulkus kareivių pagelbon ser ji eina prie Namuro. Charleroi
dėti. Tepasipilia aukos ant Tėvy norint gabenti Lietuvos turtus
kareivius. Kada prancūzai sumu bams.
ir Manbeuge. Trečioji slenka,
nės aukuro! Pirmas siunčiu $5.00 užsienin natūraliu keliu—Nemu da visai Lietuvai na, žinoma, ir visai išnaikino. Pasiliko iš jų
šę
vokiečius antrą-syk užėmė mie
normaliniam
visų
partijų
klestė

nu.
Beto
Lietuva
galės
dar
nau“ Draugo” redakcijos vardu į
prie Malinęs ir Mastt iš ten pria
tik saujelė: 11 pulkas pėstinin
stą Muelhausen, vokiečiai nau Londonas. Gauta žinios iš Ro
Antverpo. Armijos skaičius sie
Gelbėjimo Fondą, tegul tas fon doties ne vien Klaipėda, kuri gu jimui ! Teip, mums reikalinga kų generalis štabas Pragoję. Tas
dodamies nakties tamsa bėgo upės mos, kad Austrijos imperatorius
das auga kuosparčiausiai! Atski li arti Nemuno intakos, bet ir ki visiems, kaip vienam vyrui su pulkas daugiau# susidėjo iš če
kia 300,000.
Rend link, vokiečių kareiviai iš Pranciškus - Juoząpas
važiuoti
vienon
vieton
savo
desumirgo.
ta
naturalę
Lietuvos
prieplauka
ri asmenįs, draugijos, būreliai ir
kų.
Isten pradėjo smarkų šaudymą į Vienoje telegramoje rašoma apie
zideratų sukristalizavimui, sa
Austrijos kariuomenės sumuši
1.1, siųskite savo aukas į Gelbė Karaliaučium.
28 pulkas piestininkų genera
bėgančius, manydami, kad tai , baisų nusilpnėjimą ir laukiama
jimo Fondą per lietuvių laikraš- Politišku žvilgsniu visi lietuviai vo pienų nustatymui, savo postu- lis štabas Tyrolyj. Ir čia dau
mas. Iš Romos pranešama Lon
prancūzai eina tvirtovės užimti. mirties.
dono laikraštin apie tridieninį
čių redakcijas. Laikraščių re atsidūrę krūvoj taip-pat sustip letų surašymui ir jų pasauliui ap giausiai tarnavo čekai.
Šaudė iki pat ryto. Švintant pa
Tik reikia tuos pomūšį upės Dvinos apielinkė
dakcijos manding neatsisakys pri rės. Rusų valdžia ‘volens, nolens’ skelbimui.
91 pulkas pėstininkų generalis
stebėjo savo klaidą, bet sunku
Berlinas. Valdiškos žinios pra se. “Sumušimas Austrijos ka
iminėti tas aukas ir skelbti laik turės duoti visai mūsų saliai au stuletus diplomatiškai-racijona- štabas Pragoję. Dauguma čekai.
jau buvo atitaisyti, keli desėtkai neša, kad vokiečių armija vei
liai
suformuluoti,
visoms
lietuvių
tonomiją.
Kokiom
priemonėm
raščių skiltyse. Susivažiavę rūgs.
riuomenės buvo smarkus, nes vi
102 pulkas pėstininkų genera
vokiečių kareivių likosi užmušti. kianti iš pusės Luxemburgo su
d. turėsime jau šiek-tiek pi męs turėsime išgauti tą autono partijoms Amerikoje po jų pasi lis štabas Pragoję. Čekai tame
sa armija baisiausioje netvar
mušė prancūzus apielinkėse Long- koje bėgo iš karės lauko. Serbų
nigų, kurie bus perduoti bendrai miją! Kaip plati ta autonomija rašyti ir pasaulio intekmingiau- pulke tarnavo didžiame skaičiu
Washington. Vokiečių kariš vy.
išrinktam kasininkui ir eis nau turės būti; kokią šalį ji turės tiams laikraščiams paskelbti, kad je.
artilerija kloja desėtkais austridiplomatai,
svarstydami
tautų
li

kas
laivas Dresden nuskandino
dai mus vientaučių likusių Tėvy apimti, kokiuos santykiuos jį tu
jiečių. Apie 25000 austrijiečių
Londonas. Korespondentas Reu- užmušta ir paimta nelaisvėn.
nėje ir nukentėjusių nuo baisios rės būti sau savo kaimynėmis kimus visi žinotų, ko lietuvių są
Komendantas 1-os divizijos ka Anglijos laivą Hyades.
mou'ė
reikalauja
—
kas
link
lai

tero
biuro prisiuntė sekančio tu
Vokiečių
kariškas
laivas
Santa
Vakarės... Mums, tautiečiai, negali Lenkija ir Latvija — pakalbėsi
rės lauko maršalka Karolis Koguko,
tai
gal
būtų
parankiausios
rinio
valdišką pranešimą. Susi
Kathrina
paimtas
nelaisvėn.
Jį
Konstantinopolis. Tikimos, kad
^nūti vistiek, kas atsitiks su mus me vėliau skyrium kituos straip
towič žuvo.
paskutinės
rugsėjo
dienos,
po
ka

rėmimai
paskutinių
dienų
nustū

paėmė
anglų
laivas
Glasgow.
Tėvynė-Lietuva. Politiškos per sniuos.
J. Gabrys.
Turkijja,
prispirta Rusijos at
Užmuštas pulkininkas Ferdi
talikų
Federacijos
susivažiavimė
vokiečius
ant
visos
linijos.
vartos, kurios beabejonės įvyks
vers kelią per Dardanelių siau
nandas Sedliačka.
n.ui Cliicagoje
Paryžius. Apskelbta čia sekan Rusai jau turi po savo globa dalį rumą, taip kad Rusijos laivy
Europoje, palies ir Lietuvą. Męs
ŽODIS PRIE LIETUVIŲ
Roma. Austrijos imperatorius
Lietuviai, kas gyvas, ruoški
Amerikos lietuviai privalome bū
nas galės plaukioti iš Juodųjų
SUVAŽIAVIMO.
Pranciškus Juozapas silpnas. Įpė tis valdiškas pranešimas: “Noru Prūsų Vislos apielinkės”.
mės
prie
didelio
žingsnio.
Kita
telegrama
skelbia,
kad
ru

ti prisirengę nešti Lietuvai pageljnrių į Egėjau# jūres.
dinis sosto kunigaikštis Karolius vokiečiai užėmė jau Brusselos
P-ns J. Gabrys “Lietuva” ir
Kun. Dr. Bartuška.
sai
eina
prie
Karaliaučiaus.
Susi

bą tokią, kokios ji pereikalaus. “Draugo” redakcija pajudino
miestą,
visgi
mes
esame
pasiryžę
Pranciškus skubinasi Vienon prie
W Tarime būtinai išpildyti gerų gana svarbų reikalą: sušaukti
išvyti vokiečius nuo Belgijos že rėmimuose žuvo iš abiejų pusių
Paryžius. Eina gandas, kad
sergančio ciesoriaus.
daug
kareivių.
■^tautiečių pereigą. Visi išvien! lietuvių suvažiavimą Chicagoje,
mės. Mūsų priedermė yra padė
vokiečiai
užėmė
Prancūzijos
VHV obalsis tebūn ir mums ne- dabartinio politiško momento ap
miestą
Nancy.
Būtų
tai
didelė ne
ti
savo
draugams.
Vokietijos orlaiviai rengiasi
Tokio.
Japonija
formaliai
ap

ųRKtimas. Tegul nors ant valan svarstymui. Prie to suvažiavi
laimė
dėl
prancūzų,
nes
Nancy
užpulti* Angliją. Kelios dešimtįs
dos nutikta mus partijinis “aš”, mo ir aš norėčiau porą žodžių pri
orlaivių skrenda Londono link ir čekai šaukiasi pagelbos. Re skelbė karę Vokietijai. Japonų yra žymiu punktu fortifikaci
o to bendro suvažiavimo pesek- dėti. Netikiu, kad atsirastų nore
žada bombarduoti Anglijos so dakcija čekų laikraščio Chicagoje valdžia prisakė tuojaus pradė jos.
VALIAUSIOS
ŽINIOS.
mės bus kuopuikiausios.
vienas tikras lietuvis, kuris bū
“Denni Hlasatel” gavo iš Mas ti kariškus pasirengimas, kaip
stinę.
PARYŽIUS.
Prancūzijos
val

Kun. J. Misius,
Tokijo. Japonai, kai matyti
tų priešingas tam suvažiavimui,
kvos atsišaukimą į Amerikos če ant sausumos taip ir ant van
dens.
Federacijos pirm. kurio svarba gali būti be galo džia išleido pranešimą, kad suvie
tiki
dar prietarams. Valandoje,
Vokiečiai nori intraukti į ka kus, kad jie pasiskubintų su panytos
kariuomenės
prancūzų
ir
kada
pasibaigė paskirtas laikas
P. S. Kiti laikraščiai malonės didelė. Męs gerai žinome, kad
rę Jungtines Valstijas. Sulyg in gelba Rusijai prieš Vokietiją. At
anglų
turėjo
pasitraukti
prieš
Londonas.
Iš
Peterburgo
duo

vokiečiams pasiaiškinti ant ja
atkartoti.
perdaug tylėjome praėjusiuose
formacijų, ciesorius Vilius pasiun sišaukimas skamba šitaip: “Rusi
ta
žinia
čia
apie
Rusijos
pasise

ponų
nltimatum baltų karvelių
$5.00 “sušelpti nukentėjusius amžiuose, menkai kam skundė vokiečius Alzacijoj.
tė prisakymą vokiečiams Klau ja stoja kovon už liuosybę slavų
kimus
Prūsuose.
Jau
rusai
užė

pulkas
atsitūpė ant šventyklos
nuo karės’ esame gavę. “Drau- mės, o da mažiaus sakėmė pasau
piau randantiems,, kad jie gintųsi tautų taip-pat ir čekų. Čekai Ru
go” Red.
BERLYNAS.
Čia skelbiama, iki paskutinię prieš, japonus. Ber- sijoj organizuoja čekų savanorių mė pozicijas iki pat upės Vistu- stogo. Japonai tuoj išpranašavo,
liui, ko mes reikalaujame. Pa
sau. pasisekimą karėje.
kad
korpusai
vokiečių
armijos ve line tečiau mano, kad vokiečių skyrių, kurs kariaus sykiu su ru los.
vieni mokslinčiai, diplomatai,
dami
kun.
Ruprento
gena
pran

NAUJA GADYNĖ LIETUVOJ. valstijų reprezentantai beveik
kolonijos Kynuose galima skaityti sais prieš vokiečius. Rusijos val
Waahingtonas
Prezidentas
(ftiuomi pradedu eilę stralp- nieko nežinojo apie mus. Geriau cūzų kareivius į gilumą šalies.
žuvusiomis ir nieko negelbės jo džia duoda šautuvus ir drabu Paryžius. Iš Romos praneša
ma,
kad
Italija
neužilgo
apskelbs
Wilsonas
rengiasi
išleisti
aplink
gnių kuriuose stengsiuos išgvil siai tai parodo p. Ross žodžiai
kie gynimąsi. ftiuo dalyku suši- žius. Telegrafuokite kokiu būdu
karę
Austrijai.
raštį,
kuriame
bus
pažymėta
WASHINGTONAS.
Ii tikrų nešė Berlinas su Kyliais, apreik gali Amerikos čekai padėti
denti Lietuvos padėjimą, ko męs 33 numery “Draugo” paduoti,
Jnngtinių Valstijų neutralitetas
ie tikėties ateityje ir ko męs kad lietuviai ir latviai sakosi esą šaltinių sužinota, kad Anglija pa šdamas, kad sutinka tas koloni mums”. Čekai Amerikoje renka
Tokijo
Japonijos
Imperato

karėje tarp Japonijos ir Vokietimfl reikalauti).
sirengusi
sumobilizuoti
2,000,000
atskira tauta”. Tarai atskirumas
jas sugrąžinti Kynams, bet jeigu pinigus, kad juos išsiimtus mi
rius
apskelbė
karę
Vokietija..
Jajos.
’isa Lietuva suvienyta po Ru- prigulėtų nuo mūsų norų, ir ne kareivių.. Lordas Kltohensr’as jie nenorėtų delei to kokių nors nėtam skyriui.
' __ . ■
uUM

Pakvietimas l bendrą Susi
važiavimą

Vol

ams sekasi Akacijoj. Namur paimtas! Muelhausen
atimtas nuo prancūzu

«

IŠKARĘS

W. SMAUCUL*
1 Londoną*. Reutero biūras ap
turėjo žinias, kad per paleistas
paskalas apie Kaukazo tautų sū
lpi iiaą prieš rusų valdžių yra be
pamato. Rusijos valdžia katego
riškai tų užgina, sykiu užgina,
kad Turkija nesikiša į Kaukazo
reikalus.

Rusijos pasiuntinys Londone
gr. voi> Benkendorfas gavo tele
gramų apie savo jaunesniojo sū
naus sužeidimų mūšyje prie Vo
kietijos rubežiaus.
Suželtasis
randasi Vilniaus ligonbutyj.

Rugpjūčiu (August) 27, 1914

tautų, kol buvo žmonės nekontro
SKAUTAI KARAS LAIKI.
liuojami
išdirbime
ginklų, jie
P-n® James E. West viršinin
kas Amerikos skautų patalpino per savo laikraštiją pripildė tau
angliškuose laikraščiuose labai tas baime ir neužsitikėjimu. Da
žingeidų straipsnelį apie skautų bar yra pasaulyje nanja dvasia
nėra daugiau
lės, nes karės
užsilaikymų karės laike.

muk Paskui buvo šventos mišios,
MONTRRAL, OANADA.
laike kurių choras pagiedojo gra
Patėmijimas.
žias lietuviškas giesmes. Svetim Aš ne vienas skaitau laikraštį,
:
AMERIKOJE.
taučiai labai žingeidavo lietuviš bet skaito jį ir visuomenė. Skai
kų pamokslų ir giesmėmis. Ku to ne dėl to, kad išsimokyti, kaip
TAMAQUA, PA.
nigai ir vienuoliai suėjo pres- viens antrą per laikraštį išsitepi’iąos biaurios
Iš žodžių p. West matome, kad baisybės už
Iš Tamaąua labai daug telpa biterijon, šiaip gi žmonės nesant lioti, bet, kad paviršutiniai susi
neapyks
supra- korespondencijų, bet tose kores vietos koplyčioj grūdosi apie du pažinti su nuomonėmis, apsišvie
Bombarduojama miestai Kron- Europos kariaujančių valstijų
t
iru
ai
apie
santaiką
pondencijoje vien tik aprašyta ris ir langus. Norint jau vėlu sti, susiprasti ir visame nors ma
ditatas, Viborgas ir Revelia Vo skautai nepasilieka nuošaliai nuo
Vietų savytar- apie katalikus, būk jie mušasi, gir pasidarė, bet dar apie 50 žmonių žume kame, teisybę rasti.
karės, bet deda visas pastangas, pradeda už
Amsterdamas.
Rusų kariuo kietijos karišku laivynu.
kad pagelbėjus visokiais būdais piuiai pagarbai ir pasigailėjimui, tuekliauja, o jokio dailaus apsiė priėmė Šv. Komunijų. Po šv. mi Norėčia...; bet gal ir dau
menė sumušė vokiečius, netoli
miesto Ghento, kuris buvo. užim-. '•
Laikraštis* No savo valdžiai. Skautų priskai- supratimui pragaištingumų. visų jimo neturi. Užtai aš čionai nu šių buvo dalinama pabučiuoti šv. gumas tokios pat minties randasi
tas vokiečiais. Prancūzai vijo su voje Vremia” sveikindamas JaT toma Europos valstybėse 350,000. svietinės karės. Nekariaujančios rodysiu ar mūsų socijalistai moka Juozapo relikvijos.
kaip ir aš, pats, kurie ne simpa
muštus vokiečius iš užimtų pozi ponijos kariškus žingsnius prieš Nors skautų pamatinė idėja yra viešpatijos, kaip Danija, Italija, gražiai apsieiti, kad jie taip labai
Ta kelionė žmonėse didžiai su tizuoja ir nėra ir nebus užganė
tvirtino šv. tikėjimą. Po iramaldų dinti savipagyro darbu, kaip
cijų.
Vokietiją štai kokius daro iš prieš karę ir jie stengiasi platin Japonija, Rumunija ir Žuvėdija, kitus nereikalingai apšmeižia 1
turi
būti
pakviestos
imti
dalyKartų
teko
dalyvauti
kuopelėje
ti
santaikos
jausmus
tarp
savo
užkviestas fotografas nutraukė kad dažnai po laikraščius girdė
vedžiojimus: “Mūsų pirmesnieji
vumą
galutiname
sutvarkyme
trijų,
neva,
socijalistų,
iš
kurių
draugijų,
vis
gi
atsitikus
karei
prie koplyčios suvažiavusių fo tis. Bergždžias darbas būtų at
priešai yra mums draugais. Au
Medyolan. Laikraštin “La Ga
torius gando apie “geltonąjį pa atiduoda tiesiog neapkainuotus pasaulio reikalų: Tautos, į kurias vienas, nabagas, stengėsi išstaty tografiją. Skaitlius žmonių bu liktas, rašyti kritiką, (nes kąip
mų na’’ praneša iš Komos, kad vojų” nesulaukė pasekmių iš tos patarnavimus. Gauta jau žinios, reiks atsižvelgti yra Angliškai ir ti manę ant juoko, gi nieko ne vo apie 600. Po viskam jau
kada ir žemiaus kritikos stovin
ten galinti kilti revoliucija jeigu sėklos, kurių jis pabėrė. Gel kokios rųšies yra skautų patar Ispaniškai kalbančios Amerikos pešęs paskui paleido savo ilgų žmonės buvo kiek pavargę ir nuo
ti) geriaus būtų suvisai tokios
valdžia ne sutrauks ryšių su Au tonoji rasė taip-pat kaip ir baltoji navimai. Vokietijoje skautai pa respublkos ir KynaL Nei viena liežuvį, kad plepalais nuplėšti ryto paalkę. O čia lyg tyčia tuoj
nuomonės (pagyro) nedilaikytr
strija ir Vokietija.
koplyčios puikus, miškas, ku- arba, kitaip sakant, už paprotį
sukilo prieš vokiečių žiaurumus sisiūlė užbaigti lauko darbus, ku iš tų valstijų nėra giliai užsi garbę. Tai socijalizmą, supratu-.
pirklyste. Bių darbas! Beto, tokie tepa į rid*traukia aukštyn į kalną, į pa- neturėti ir tarp žmonių nevykin
rie, pašaukus atsarginius karėn, ėmus karės ginklų
ir neteisybes.
Kai-kurios
iš jų turi gerų pamatų laikraščius šlykščiais korespon ages. Tame miške buvo pa ti, nes tai yra yda. Jeigu kam
stovi
neužbaigti.
Anglijoj
skau

KARIAUJANČIOS VALSTIJOS
kuriose
pasišaipo ruošti užkandžiai ir gėrimai, tik, prisieina prakalbos, paskaitos, dėtai pildo tarnystę pasiuntinių vie neapkęsti sistemos, kuri sujun dencijas,
IR JŲ SPAKA.
Holandija turinti maisto tik tose, kur susinėsimai pertraukti, gė prideryatę pirkliauti ir ka iš katalikų, o paskui žmo žinoma, nealkoliniai.
klemacijos ir tt. sakyti, pasinau
Dar dvi valstijos nori padidin 60 dienų. Valdžia stengiasi iš taipogi persergsti žomnes apie riškais ginklais su kiekviena pas nėms nurodo visai nekaltus as Žmonės besi vaikščiodami džiau dokime iš jųjų pasekmės be primenis, ir nugraibę nuo savęs vi gėsi visa krutinę. Po. kaikuriam dėčko, be nuplėšimo, be ypatiško
ti ir taip jau baisių Europos ka sirūpinti iš kur nors pageltos. artinančiuosius pavojus iš priešų kala.
rę. Turkija ir Graikija rengia Prisakoma žmonėms neaikvoti pusės. Apžiūri ligonius ir kiek Suvienytos valstijos dabar la sus purvus drebia ant nekaltų laikui užėjęs lietus pasklaidė pasigyrime nežinantiems ir negirperdaug miltų.
galėdami
padeda
Raudonojo biau, negu kada nors pirma yra žmonių. Gražn būtų jeigu socija- žmones kas sau. Iš visko vien dintiems. Pav: galiu paimti tokį:
si kariauti.
Kryžiaus darbams.
antimilitariškos. Ir galima sa lizmas su tokiais pasekėjais už tik smagumas, vieno štai gaila, Moatreal’o mieste liepos 4, 1914,
Valdiškos žinios, kurios aptu
New Yorkas. Prezidentas WilRoma.
Pasiuntiniai
Prancūzikyti, kad Suvienytų Valstijų ran slėgtų žemę. Demoralizacijos dar kad pirmeiviai-cicihikai kokiai* atsibuvo* šioks toks balius su pra
rėta Washingtone nuo Ameri
sonaa
leido
šio
miesto
moterims
jųe,
Anglijos,
Rusijos,
Italijos,
šunkeliais atsivarė vežimų alko kalbomis, paskaitomis, na ir taip
kose guli palaikymas ar panai beliai išklestėtų.
kos atstovų Konstantinopoly ir
laikyti
parodą
santaikos 29 die Vokietijos ir Austrijos laikė Ro kinimas visų karės spėkų. Jei
Storas Mažiukas* lio. Ir toliau krumnose apsisto tolias. Kalbėtojai buvo ponai
Atėnuose, praneša, kad mobiliza
moje konferenciją. Apie ką bu Suvienytų Valstijų piliečiai ap
ję pirmiausia patys prisimaukė B. G. D. — Dar viens iš jų per
cija užbaigta abiejose šalyse ir noj rugpiūčio.
vo
kalbėta
nėra
žinių,
nes
pa

ir atėję prie būrio pradėjo kaip rašo korespondencijų vienų arbusvarstys šį begalo svarbų klau
tiktai laukiama ženklo.
VFORUESTRR, MASS.
sikalbėjimas
laikomas
paslapty

tai keistai šaukti, šokinėti, grob antrų išpeikdamas, netaip išpeik
Rusijos
milžinas
juda.
Avan

simų,
jei
nutars
dabąr,
kad
pel

Valdiškos žinios irgi praneša
je,
Konferencijoj
dalyvavo
ir
gardas,
peržengė
rubežių.
400,000
no iš karės ginklų nei Amerikoje
Rugpiūčio 16 d. (nedėlioję) ti be pinigų valgį, kad net žmo damas, kaip slopindamas jo įtek
apie protestą Rusijos, Anglijos- ir
Italijos
užrubežinių
reikalų
mikareivių
ant
Prūsų
rubežiaus.
Ge

nei kitose šalyse nebūtų, jei pa Blaivininkų skyrius parengė pik nės tarp savęs klausinėjo ar jie mę žmonėse; gi trečias, tai yra,
Italijos prieš pardavimą vokie
neroliškas
štabas
Peterburge nisteris Markizas di San Giulia- naudos visų savo moralinę, finan niką ant tūlos ūkės vietinės pa kur durnaropių apsiėdė? Savo pa visų smarkiausias, rašo korespon
čiais turkams dviejų laivų.
žįstamus traukė už skvernų gilyn dencijoje buk- plačiai paaiškinęs
skelbia:
apie
užėmimų
Gumbinės no.
sinę ir materijaiinę intekmę prieš rapijos, naudai.
Pasitvirtina, žinios apie Rusijos
Amsterdamas.
Telegrama
iš
ir
dalyko,
ir
atmetimų
atgal
1-oa
kruppizmų” pabaigoje tos ka Ėsant gražiai dienai žmonių at miškan prie savo vežimo su alum. kaip: naudinga yra delei žmo
reikalavimą perleisti jos kariškus
laivus per Dardanelų siaurumą. vokiečių divizijos. Rusija ga Kolonijos praneša, kad gen. Le- rės,, tada bua galima ant visa vyko gana daug. Visi linksmai, Nebeto, kad nekurie nebūt pa gaus “patieka”, — kuomet ji»manas, papuolė į vokiečių ran
klausę pagundos, mat vilkas vis užmiršta savųjų temų (mierį) aiš
Turkija, reikalavimo, kaip ga lės tuojaus pasiųsti ir kitus 400,dos užbaigti tų šlykščią pramo ant vasaros tyro oro, žaisdami
į girių žiūri.
Bajoras; kintą, prakalboje ir grūda į laik
kas
ir
randasi
dabar
Kolonijoj.
000
-kareivių.
lima manyti, neišpildys.
nę. Bet jei dėl stokos drąsos įvairius žaidimus praleidome lai
raštį buk jis plačiai paaiškino,
Naujausių šaltinių žinios paro
nepasinauduotų šia proga, kažin kų.
Vokiečių
žvėriškumas.
Angli

kaip
yra žmogui naudinga “paBALTZMORE,
MD.
Austrįjoa raitelius, įsiveržusius
de-, kad Turkija susivienys sū
ar bus galima įvykinti visuoti Ant šio pikniko buvo šie žai
jos
ir
Prancūzijos
valdžios
pro

Vokietija draugiškomis valstybė enkijon ties Kielcais,, Rybniną taiką. Visos įstaigos, gami slai: “Aguonėlė“, “Virvė“ “Rū Šv. Jono parapijos svetainėje tieka“.
testuoja prieš vokiečių barbariš
Kam tas yra verta ir su kokia
ca
rusų
kareiviai
išvijo
iš
Lenki

mis ir stos už Vokietiją ir Au
nančios kariškų medegų visam ta lenkti“, “Skepetaitė“ ir kai- atsibuvo prakalbos, parengtos
kumą.
Pastaruoju
laiku
susek

įtekme
tai daroma ?...
jos rubežių, padarydami daug
striją.
pasaulyje turi būti paimtos į val kurie kiti žaidimai. Šie žaislai “Lietuvos Vyčių“ dr-gijos. Įvai
ta,
kad
vokiečiai
vartoja
karė

Žmonės
gyvenantieji pasaulyje
Europos karę parems ir Rumu nuostolių.
džios ranka*; Prisieis atlyginti visi gerai nusisekė ir buvo net rių nepatogumų dėlei publikos at plačiaus perskaitę naujienų, ži
Irgi nukentėjo Austrijos pės je žinomas kulipkas “dum-dum”, savininkams, bet tas tai mažmo dailu pažiūrėti iš šalies.
nija su Bulgarija, dvi Balkanų
silankė maža. Kalbėtojais buvo noma, naujienai tiki. Bet ką da
kurių vartojimą užgynė visos val
valstybės ligšiol užsilaikančios tininkai prie Krasniko.
žis. Svarbumas yra tame, kad Worcesterio lietuviai nuo pe vietiniai, kuriems nusisekė pusė ro žmonės, kurie girdėjo jį kal
stijos Haagos
konferencijoj.
ramiai. Serbija ir Juodkalnija
Rusai paėmė 200 nelaisvėn.
tinai; pirmas kalbėjo S. L. R. bant ypatiškai kų- kitą, o laik
Tos kulipkos yra labai baisios, padaryti valdiškų monopolį visų reitos vasaros išmoko, žaisti daug
jau mušasi su Austrija.
Austrijos laimėjimas. Telegra
naujų žaislų ir šįmet jau daug* K. A. Centro sekretorius n. J. raštyje mato vėl išplėtotų negir
ginklų
išdirbysčių,
kad
niekur
Klausimas kįla kaip ilgai Ita mos iš Krakovo praneša, kad nes kūne ekspliuododamos su nebūtų nei skatiko pelno. Tada geriau yra išsilavinę šioje pra Vasiliauskas.
Jis, kaipo ži
kelia baisius skausmus. Taipmedegų?
lija laikysis nuošaliai. Šita val Austrijos kariuomenė užėmė Len
mogoje. Dėl šitų įvairių žaislų nomas visuomenei, tuo labiaus dėtų
tai
bus
galima-panaikinti
pramo

Žmonės susidūrę su neaiškiais
pat protestuoja prieš vokiečius
stybė rengiasi karėn ir gal neuž kijos miestelį Miechorą. Netikė
dauguma žrSonių pradeda atvyk, mums baltimoriečiams, savo rim
išrodinėjimais tarp savęs pakeL
už didelį naikinimą ramių gy nę, kuri naikina žmoniją
ilgo ir ten kraujas prasilies. Ita tai bemiegant užpulti kazokai
Reikia aprubežiuoti ne tik iš- ti ant piknikų, ydant prasivė- tu ir teisingu išvedžiojimu, su ginčus iš kurių (pasekmė) naudos
ventojų
turto.
lija, kaip spėjama prisidės prie palikdami ant kovos lauko 400
dirbiasų, bet i» pardavimą visų dinas ant vasaros tyro-oro ir teikė daug naudingų patarimų tiek, ka^ ėdamės, riejamės ir tt.,
priešų Vokietijos. Nors išsyk bu užmuštų, betvarkėje išbėgiojo.
ginklų. Neprjyąlo būti nei vie- j išsimankštinua- įvairiuose žai* bei pamokinimų.
o nei vieni nežino už kų.
MOJUCARI2MA& TURI PAAL
vo skelbiama, kad Italija, eina Iš Austrijos pusės žuvo 140.
aluose.; šituo būdu taip-gi dau Antrasai kalbėjo auklėtinis
nos
šaudyklės,
at
revolverio
ne

Jau būtų laikas taip nenau
BAIGTI.
su vokiečiais, bet paskiau paai
užregistruoto.
Bet kas svar guma žengia pirmyn, nes kų (mokinys) šv. Karoliaus kolegi dingai žmonėse platinti nesnti(H. G. Well>’o Cb, Daily Tribūne
škėjo, kad ji turi visai kitokius
Lenkai šaudosi dėl ginčų už ka
biausia, tai panaikinimas pirk- dauguma pirmiaus rudį mauk jos p. Pr. Juras — ant temos: kim-UvS; jau būtų laikas suprast’
N. 1970).
užmanymus.
rę. Silvestras Suloriz, lenkas su
lysfcės didžiųjų kairės įrankių, davo jau šiandien daug jų ma “Lietuva — mūsų tautą“— Pil kiek nenaudos paskleidžia^.,
Jeigu politikierių pranašavi-. siginčijo su kitu lenku delei len Šiame susirinkime viešpatijų kaip tai kanuolių, laivų ir tt.
tyti blaivais ant pikniko, kur noj to žodžio prasmėj ir stengė
mai išsipildys, tai Europoje ne kų, padėjimo laike karės. Įsikar ir. diplomatijos,- šioj visuotinoje Prašalinus tą blogumą bus ga girioje. Atsiranda taip-gi dar ir si kalbėti — nupiešė Lietnvos darbas į žmones-; jau. būti
kariaus vien tiktai: Šveicarija, ščiavęs paleido kelius šuvius, su nelaimėje t a.r p tautiško j politi lima svarstyti apie pasaulio ra- tokių aklų mūsų brolių, kurie va- grožę ir jos kalbą, dainas. Pa žinoti, kad ne užtokius
mus laukia nenuvysta
~
Ispanija, Holandija, Danija, Nor žeriamas oponentą. Pirmasis M.J yr. « dalykai, kurie
visa* j saro* liuosų laikų praleidžia lai remdamas istorijos faktais trum vainikas.
vegija ir Žuvėdija.
nugabentas policijon antras ligo keletą savaičių butų įsrodę juo-' schemas apie ramybę liks kaip ir stydami alkolį tvankioje grįčio- pai perbėgo svarbesnes valandas
Dirbkim kas yra tikrų,
Iš vienos kariaujančių pusių ninėn. Netrukus kitoje vietoje kingomis svajonėmis, dabar stai buvęs tuščiom svajonėm.
je arba smuklėje, nematydami Lietuvos gyvavimą ir nupuolimų siaga vien delei meilės rr le-- ,ą...
yra: Vokietija, Austrija, Turkija. dėl tokios pat priežasties pra ga liko nuosakus ir praktiški.
jokios naudos sveikatai iš blaivių,
Vienas iš tų dalykų, kuris gan Nebus visiškai nuginkluotos pasilinksminimų žaliose girio su didžiausio apgailėjimu išrft- nybėe. Nereiks ieškoti, kad kas
S kitos: Anglija, Prancūzija, Ru dėta . šaudyties. Ar nepradės Či
gojęs mūsų cieilikams ir kitiems mus pagirtų, pagirs mus, mūsų
tautos, nes kol bus nors viena
sija, Belgija, Serbija, Bulgari kagoj, lenkai kovoti už neprigul- fantazišku būdų išrodęs iki to
se,
blaivame
ore.
B.
P.
bedievukam*, užbaigė kalbą ra- pačių darbo vaisiai.
tauta svajojanti apie militarišja, Graikija,- Juodkalnija, Rumu mybę, nors jų čia niekas ir ne momento, kada susirėmėm su
Vištytis.
gindamas lietuvius prie knygos
ką
garbę,
kol
bus
pavojus
nuo
paVokietija o kuris,
jau galima
nija, Italija.
BBNTLBYVILLE,
PA.
varžo.
“
ten
—
sako
—
mūsų
išga

skaityti įvykdomu, yra absoliu sklydimo karės karštligės tarp
Vokietija, Austrija ir Turki
nymas . (Žinoma, ragino skai
WB»T LYNN, MABB.
tiškas panaikinimas ginklų išdir- žmonijos, , tol nebus galima tau Dienoje Panelės Švenčiausio*
ja turės baisias spėkas prieš sa
Dr. Liebknechtas nenušautas
tyti
doras
knygas).
Tik
džiaugtis
į
dangų
ėmimo,
15
d.
rugpiūčio,
bimo visam pasaulyje dėl priva- tų visai nuginkluoti. Bet po ši
Šis miestelis yra 10 mylių at
vę, tiesiog milžiniškas.
Paklydęs gandas apie nušovimą
vietinėje šv. Lukošiaus bažnyčio belieka matant iš moksleivių tar stume į saulėtakj nno Bostono-; 1
to*
karės
galima
tikėties,
sekan

Kariškos spėkos kariaujančių socijalistų partijos vadovo Lieb- tiško pelno, Jau būtinai reikia
po tokių gabių vyrų ir karštų
Jame gyvena skaitlingas lietuvių
užbaigti dienos privatiško pelno čios tautos bus prielankios tarp je priėjo- prie pirmos Šv. Komu
valstybių iš vienos pusės:
knecšhio pasirodė neteisingas. Se iš tų mirties įrankių. Viso to tautiniai sandarai: Britiška im nijos net 94 vaikučiai — 55 mer patrijotų. Bet ne — štai trečias būrys — snvirs 250 šeimynų
Kariuom.
Laivyn. kretorius Bryanas pasiuntė Valgaitės ir 39 bernaiukai. Tiek kalbėtojas užžengė mokinys šv.
Vokietija t
5,200,00
487,837 terui Lauferaiek Socialist Party blogumo branduolis yra Krupp’o perija* Francija, Italija, visos daug vaikučių einančių prie pir Loyolo kolegijos, p. J. Bučius, o pavienių dar dusyk tiek.
Lietuviai turi čia draugijų*
Ta milži mažesnės valstijos į šiaurę ir į va
Austrija:
2,000,000
103,544 sekretoriui sekančio turinio tele ginklų išdirtuvės.
mosios Šv. Komunijos antsyk kaip staiga liūdnumas pasiekė iš kurių
net
kelios
tar
karus.
Suvienytos
Valstijos
vi

Turkija:
700,000
26,499 gramų-. “Apturėta telegrama iš niška organizacija su savo pa
čia dar niekad nebuvo matyta; nevieno tėvynainio sielą — pra nauja pašalpiniams tikslams,
sada
buvo
ramios.
užtat šia nepaprastas atsitiki dėjo kalbėti... sudarkyta kalba,
Berlino nuo pasiuntinio: Lieb pirktais laikraščiais, apmokėtais
Sykiu 7,900,000
687,840 knechtas tik ką apleido manę. šnipais ir agentais, su savo pla Japonija perdaug nuvarginta, mas padarė ant visų nemažų įspū skysta mintimi. Visą kalbą tęsė kaip antai Šv. Kazimiero, nors
kad iš jos pusės grasintų koks dį. Šių laimingiausią savo gy stačiais, nemandagiais išsitari jau apsieinama ir be šventojo
Iš antros pusės:
Nėra jokio pamato tikėti paska čiai išsisklaidžiusiais pritarėjais
Kariuom.
ir sėbrais vis įstengdavo sutruk pavojus. Kynai ir Vokietija, is venime dieną laimingi vaikeliai mais, tuščiais plepalais. Lietu- vardo, mat draugijai patekus į ’
Laivyn. loms”.
Anglija
730,000 1,451,300
dyti ir suardyti visus pienus paniškai ir potugališkai kalban negreit užmirš. Po šv. Mišių v ius, matomai, laiko už perdaug laisvamanių rankas tas vanta*
Prancūzija: 4,000,000
452,717
susitaikymo. čios respublikos perdaug užsiė- vietinis klebonas, kun. J. Mišių*, tamsius, ne sau lygius, ką liudijo nudilo. Reikia pridurti, kad no
Peterburgas. Rusų laikraščiai prie visuotinojo
Rusija:
me- įrašė visus į škaplierius ir rą nuolatūs kartojimai “jus turit rint šita draugija turi tikslu
5,500,000
103,352 praneša iš Čekijos, kad ten kįla
Nuolatos dirbo ir krovė ka musios gerinimu savo
Italija:
1,200,000
390,689 tikra revoliucija prieš Vokietijos rės
įrankius
į
didžiausių degiško būvio; tą patį ga žančių.
suprasti!... šitaip neturit mis- šelpti savo narius ligoje, bet ne
Mykolas.
Japonija:
600.000
sakyti
apie
graikų,
634,511 ir. Austrijos valdžias. Dauguma krūvą, kuri^-virsdama, paplukdė lima
lyti ’! Tuojau skausmas širdį lygiai visus šelpia. Tik, Dieve,
m^Sėk susirgs “ šventaknpri* ”
Belgija:
222.000
spaudžia — nemokėdamas nei ne
čekų pulkų buk tai nušovę savo veik visą pasaulį kraujųje ku lotynų ir slavų valstijas pietryti
MONTRKAL, OANADA.
Bdrtugalija
400,000
15,672 viršininkus ir pakėlę atvirą mai riame dabar maudos šimtai tūk nėje Europoje. Viena abejotina Dar niekad neturėjo lietuviai brangindamas mūsų brangios se . | tai ir "šabas“. Gi jei susirgo
laisvamanis ar socijalistas tai
^raikija:
280,000
74,340 štų.
stančių gyventojų, kuriame ke tauta telieka Rusija, bet Suomija Montrelėj taip iškilmingos die nelių kalbos stoja prieš mus kai
be
jokių sunkenybių bus aprū
—
•tebija :
240,000
turių tautų žmonės be skaičiaus ir Lenkija nusvers nemažai dėl nos kaip 28 Birželio š. m. Mat po mokytojas... gaila!... To
pintas pašalpa. Toliau, ši draugi
—
Jbteikalnija :
50,000
Pragos miestas per vieną dieną ir be pasigailėjimo yra naikinami. taikos. Jeigu bus tik užtekti suruošė šv. kelionę į stebuklin kiems “mokslo vyrams“, patarti
ja
rūpinasi apšvieta ir tautyste.
.Bulgarija:
380,000
buvo rankose maištininkų, bet Dar
galima
argumentuoti, nai drąsos ir teisingumo žmony- gą šv. Jnozapo koplyčią Cote dės na, užuot viešai skelbti nepri Bet prastu keliu ji platinama.
Itumunija:
500,000
168,000 atvykus skaitlingiems pulkams kad prisirengimas į karę buvo se, galima tikėties, kad bus su Neiges.
nokusią (green) “filosofiją“ su
Apsilankyk ant susirinkimo tai
vokiečių ir austrijiečių kariuome vienatinis būdas išlaikymo taikos tvarkytas susivažiavimas dėl nu- Pasamdyti karai, bnvo išsiun pasididžiavimu — eik, draugu
Sykiu
14,102,000 3,123,049 nės, miestą* tapo atimtas iš čekų dabar kiekvienas žino, kad ne. stojimo kariškų spėkų. Jei Vo tinėti į visas dalis miesto, kur ži, knygynan, skaityki knygas, išgirsi “kultūrišku*“ beeik olmKarės žinovai visgi tvirtina, Čekai su įnirtimu kovojo miesto Visa Europa sukilo prieš tą ne kietija ir Austrija žus toj karėj, tik gyveno lietuviai. Didžiulis kuriose susipažinsi su tavo sene jimus“ šveutakupriai“ ir kit«a,^
gi ištautėjimo pavojus priauga?
kad Vokietijai, Austrijai ir Tur gatvėse, moterįs stovėjo čekų pu dorą sistemą, bet
tūkstančiai tad bus Anglijos, Francijos Ru karas atšniokščia su parašu lių kalba ir praeitimi, o tuomet čioje kartoje didelis, tiesiog
kijai yra dar vilties pergalėti.
sėje. Daug žmonių žuvo laike žmonių jau žuvo ir tūkstančiai sijos, Italijos, Japonijos ir Suvie “Special car”. Kas važiuoja? — ją pamylėsi ir skaitysi sau už
verktinas,—jeigu šiądien sutiksi
Svarbiausios Rusijos tvirto šaudhne. Apie panašius atsiti žus, kol ramumas sugrįš. Negali nytų Valstijų galėję, užginti sta Lietuviai važiuoja.
priedermę ją pagerbti.
lietuvio vaiką jau nesukalbėsi lie
vės. Dabartinėje karėje Ru kimus praneša iš lenkų pulkų ir
ma savęs apgaudinėti lengvių tymą daugiau kariškų laivų; pri Visiems suvažiavus į vietų mo Antgalo trumpai kalbėjo p. J. tuviškai jam
senelių kalba
sija gali būti užpulta iš trijų kitų slavų.
pergalių sapnais, męs visi turi kalbint, reikalui priėjus privesti ksleivis K. B aj ori nas atvykusias Karalius. Jo kalbos mintis bu^ svetima, nes prigijo lenkų arba
pmių: nuo Batlijos jūrių, iš Vo
me kęsti nesuskaitomas nelaimes mažesnes tautas parduoti savo sutvarkė. Šv. Kazimiero Drau vo gera, būtent: “tėvynės mei suanglėjo, nors ir pastarame pa
kietijos pusės, ir Austrijos. Ap
Londonas. Iš intikėtinų šalti rūpesčius. Beveik nėra tokio žmo laivynus.
Užginti ginkluotam gija iškėlė savo vėliavų, ir ve lė“, bet išėjo perdaug monoto
siginti Rusija turi keletą stip nių pasiaiškina, kad labiau pasi nijos reikalo, kurio neaptemdy laivui nekitaip, kaip tik po kon dant kun. J. Vyšniauskui — kle niška ir silpna. Kas pagirtina dėjime vien šlykštų žargoną palai
rių tvirtovių, kurios gali sulaiky žymėję žydai prašo anglų ir pran tų šita karė. Iš to visko tur išeiti federacijos kontrole pasirodyti bonui; gaudžiant varpams rim tai, laike prakalbų paagitavus p. ko. Skaudu! Arba: kiek mflm;
ti užpuolimą, pakol Rusija pairi- cūzų valdžios patarpininkauti, abelna* nutarimas, kad tos ne vandenyse, žmonių protas ir tei tai minios liūliavo aukštyn į sta J. Vasiliauskui pardavinėta Tan. vientaučiai davė Vilniaus aontistengs sumobilizuoti savo kariuo kad Rusijos valdžia pasistengtų dorybės tūri būti iš šaknų iš tingumas jau per šimtą metų už tų kalnų. Paskui vėliavų sekė tos Iždo ženkleliai — tebūnie pa nės Tautos Namams: testla čia
važinėjo
tautos veil
menę. Nuo Baltijos jūrių Rusiją išpildyti savo prižadėjimus da rautos. Nors kažin kokios klai laikė Amerikos tižiuosius ežeru* gražus būrelis vaikų, paskui pa vyzdžiu ir kitiems!
gina tvirtovės: Vyborgas, Krond- vime žydams civiliškų ir politi- dos guli prieš žmoniją ateityje, beginklius. Daugeliui nepatiko rapijos karas giedodoma* lietu Vietinė “Lietnvos Vyčių“ kuo Basanavičių* ir adv.
darni tiemn namams ąul
štatas. Sveaborgas ir Ryga. Nuo kinių tiesų. .
Trthaua skelbia, bet šita tori čia pasibaigti.
tai, bet nedrįso priešinti**. Jei viškas giesmes, toliau sekė visi pa nutarė* prisidėti prie centro Aiškiai nei nžsikviesti nenorėjo,
ir laikyti paskaitas kasraėnuo.
Austrių*’*’ ir Vokietijos saugo kad šios valstijos maloniai suti
Tautos
išdirbs ginklų tiek, yra galinta tai daryti ant ežerų atvykusieji.
nurijo* žemės: Modlinast, Kau kę žydus paremti ir caras neda
Smagn tai minėti, reikia žino gi kurie tam namui pritarė ne
kiek bus reikalinga dėl savo galima ir ant didžiųjų vandeny Suėjus koplyčion klebonas pa
nas, Tvangradas, Zamaso. Beto rysiąs jokių kliūčių. Anglijus žmonių, be to nebus daugiau nų. Bet pirmiausi* ir svarbiau sakė ’ pamokslų paaiškindamas ti, kad kaikurių narių nuo pat įstengė* persverti. Tai tau k
ir tautybė
yra dar tvirtovė ant Juodųjų jū valdžia jau pradėjo tarties su ginklų gaminamų. Tuščia buvo si* reikalas tai praŠAlinimas ka .siekį kelionės ir pavesdamas ti- pradžios už tų kovojama — ga rybė, apšvieta
Saliamonas. draugijoe tikslai!
rių.
Ikinčluositm šv. Jūozapo užtari; lop laimėta.
Prancūzija šiame reikale.
ir sapnuoti apie
nuginklavimų riškų įrankių išdirbystė*.

i

I
DRAUGAS
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bet Dievo Visagolia neištirti ke
liai. Apveizda Dievo nutarė ki
taip. Ir suteikė jam Ramybę, bet
ramybę amžinų, pašaukdama jį
— tylų darbininkų pas savę, kad
atsilsėtų nuo skriaudų dėl kurių
verkė.
Mirė Bažnyčios Katalikų Ga
nytojas — Amžinų atilsi daug
Jam, Viešpatie!

rengę, dėl visko, bet labiausiai i
Kita
lietuvių draugija tai
**Ukė8U Kliubas”, kuria daug šelpti jų kaip galėdami. Turėki
dėjo rūpesnio pasistatyti nuosavų me viltį, tečiaus, kad Dievas ge
namų, kurį jau dabar įngijo. riausias neapleis mūsų Tėvynės.
Žmonių buvo pilna svetainė ir
“U. Kliubė” viešpatauja lygi
(dvasia viršaįprtišytai 'draugijai. visi pagirtinai gražiai užsilaikė i
Čia įstojusį susipratusį lietuvį per visų vakarų. Matyt taipgi,
kad visi atjautė reikalingumų
katalikų, skaito pavojingu.
Galop bepamatiški ir neaiš šelpti savo Tėvynę, nes, nors lie
Roma. 21 rugp. Mirė Jėzuitų
kūs draugijų tikslai katalikams tuvių čia nėra taip daug, vienok
sumetė
gerb.
svečiui
smulkiais
generolas Pranciškus Ksaveras
inkirėjo, ir pasidėkojant Longi
net $28.00
Prie to
Vernzas.
nui Borisui
Bonsui lapo
-------- , net
w su centais. ___
..
tapo suorganizuota
22 kuopa S. L. R. K. A. O su vjetinė Saldžiausios Širdies V. J.
Ir čia Europos karė paskubi
pastarosios kuopos pagelba su- draugija
pridė
j
0
$i
0
.OO
o
S.
L.
no pakirsti spėkas veiklaus ir
O-V— *
w
... ™ ,T.
daryta katalikų “Šv. Juozapo” R. K. A. 92 kuopa $5.00. Viso
darbštaus draugijos Jėzaus vir
šininko.
draugija. Gi globoje Šv. Juo tad pasidarė $43.00 su centais,
1
zapo draugijos prisiglaudė “Jau kurie girdėjau ant rytojaus pa
F /
Baisiai buvo susirūpinęs Jė
K
nimo Ratelis”, kuris darbuoja sidaugino į $50.00. Garbė bentzuitų padėjimu apimtose kare
si, lavinime narių dainų, muzi leyvilliečiams už tokį pagirtinų
šalyse ir dėlto persiskyrė su šiuo
kės — abelnai scenos srityje. prielankumų svečiams iš Lietu
pasauliu ankščiau negu tikėtasi.
Abejojama ar galima bus iš
ITra vilties, kad po trijų metų vos !
.AI
Mykolas.
katalikų draugijos pastatys baž
rinkti naujas generolas laike da
nyčių su salė, kur atkas šaltinį
bartinės karės. Negalės daugu
tautiškos dvasios, kuria apšvies
v
ma iš Jėzuitų pribūti į Romų.
mūsų vaikučius. Graži mūsų at
'.A
Vernzas buvo išrinktas jėzuitu
___________ ~
--------------------- ---------------------------------------- -- CICERO, ILL.
eitis, tik, broliai, ir sesers ženg8 d. rugsėjų 1906 metuose. Gimė
V
kim pirmyn krikščioniškoje dva
Rattwell W urtembergijoje 1842
Rugpiūčio gerb. mūsų Svečiai:
CZTi
m. Jėzuitu tapo 1857 m.
Atsilankė
gerb.
mūsų
svečiai:
p.
sioje.
Vincas Bylinskas. J. Gabrys ir kun. Dr. Gustaitis.
Kadangi vietinis klebonas kun.
Roma. 21 rugp. PrieVatikano
A. Ežerskis išanksto užsakė baž
susirinko didžiausia minia žmo
'
----nyčioj, kad minėti svečiai bus t
nių. Didžiosios durys buvo perLAWRENCE, MASS.
dienų _ tai matyti, kad žmonė
pusę atviros. Susirinkusieji kal
Per ilgų laiką tėmijau žinias —■—t . —
. ,
bėjo pusbalsu. Nuo 5 vai. iki 7laikraščiuose iš šio miestelio, ir įepamiršo, įr skaitlingai atsi
įsitikrinau, kaip kai-kurie ko- į lankė prakalbosna. Kalbos prasi
tos lavonas Šv. Tėvo buvo ištatytas viešai, visi galėjo jį pa
respondentai išsistato labai iš-Į dėjo
— -V ’ apie
—x 8 vai. vakarę pirmiaumatyti.
mintingais, veikliais lyg visuome- šiai kun. A. Ežerskis
* ‘ pratarė
21111.1 VlUgaro, .v..---- _
_
keletą žodžių apie tikslų atsi
Iškilmių visai nebūsią laike
nės veikėjais. Bet tai nesvarbu. lankiusiųjų svečių ir, perstatė
laidotuvių. Rengiamos prie rin
Del manęs lai giriasi. Man rūpi susirinkusiems vakaro kalbėtojus.
kimų naujo popiežiaus. Atsibus
pasidalinti su visuomenė žiniomis Pirmas iš kalbėtoju užėmė estra
jie rugsėjo mėnesy, nors visi kar
iš gyvenimo čionykščių cicilikų. dą kun. Dr. Gustaitis. Savo il
dinolai ir nebūtų Romoje.
Va, vienas 64 L. S. S. narys goj, bet iškalbingoj kalboj išrodirU
Popiežiumi taps tas, kurį iš
w i
dėl negražios išvaizdos ar kitų nėjo naudą mokslo kokį žmonija
'i 11
i <r ' • ->
rinks kardinolų konklava. Svie
trukumų negalėjo gauti merginos, per jj pasiekė ir dar atsieks. To
.; '■K-.ito.-- .«
tiškos valdžios prie rinkimų ne
tada patariamas kitų parsikvie liau išrodinėjo kaip lietuviai dar
. *•
beturės jokio autoriteto. Pijus
tė, nusiuntęs šipkortę, merginą iš toli yra atsilikę nuo apšvietos ir ,
X panaikino svietiškos valdžios
Lietuvos ir vos išlipus pastara civilizacijos, nors per praeitą de
kišimąsi į Vatikano reikalus.
wjai iš laivo tuoj nupyškėjo pas šimtį metų padarė ir lietuviai ne
Popiežiaus Šambelionas laiko
Bagočių ant sužiedotuvių. Toji
mažą progresą, vienok dar toli
pas save žiedą Žvejo, pa
mergina to nesuprato, nes jai vis
iki to kol galės susilyginti su
dirbta po mirties Popiežiaus Le
atsargiai apvilkdavo akis už
kitomis tautomis. Užbaigus kun.
ono XIII.
slėpdami nuo jos teisybę. Sužino Dr. Gustaičiui savo kalbų vieti
įsam pasauliui jo ramių ir aug4 vai. ryto koplytėlėje atlaiky
ję čia pat gyvenantieji giminės
štų dvasią. Tie žodžiai tai mus ta šv. mišios už vėlę Šv. Tėvo po
nis šv. Grigaliaus choras veda
išliuosavo merginą iš nelaimės.
G-mytojaus palikimas savo vai piežiaus.
mas p. K. Mikalausko padainavę
Kitas vėl tos pačios kuopos la keletą gražių dainelių.
re ••
kams, kuriuos turėtų branginti
bai juokingas didvyris, ilgai ne
kiekvienas kat. bažnyčios vai
dirbdamas norėjo gyventi iš ko- 1 Antras p. J. Gabrys pasakė
kas. Ir mirtis to taip didelio 1
CHICAGOJE.
siravimo, tarėsi, mat iš kitų tik daug žingeidžių dalykų kas link
dvasia, pilno ramybės jausmų. '
dabartinio
Europinio
karo.
jisai
griebsiąs, bet prakišo savo suvirš
Žmogaus yra baisiu smūgiu visam KUN. P. LAPELIO PRIMICIJOS
$100 .00 Prakišęs tiek pinigų ėmė pabrięžė, kad šisai nuožmus ka
pasauliui, o ypač Rymo-Katalikų
PAGERBIMUI — BALIUS.
keikt blogą pasaulio surėdymą, ras mažosioms, pavergtoms Eu
Bažnyčiai.
Nedėlioję, 23 d. rugpiūčio įsi
gi, kurie iš tokio pasijuokdavo ropos tautoms gali išeiti ant gePirmutinė ir aiškiausia priežas šventus kuniguosna gerb. kun. P.
■Išgirsdavo “tamsuno, kapitalisto ro. Todėl, kad po šitam baisiam
tis mirties yra ašaros ir vaito Lapeliui, surengta balius. Primiktarno” vardus ir t. t.
karui' Austro-Vengrija greičiautarno” vardus
jimas žmonių Europos karėje.
f
cijato sveikintų susirinko gra
I Dar vienas tos pačios kuopos šiai turi žūti. Dėlto, kad jinai
Persitikrinimas,
kad kai-ku žus būrys dvasiškijos, svietiškių
susideda iš daugelio mažų taute
iarys, kurs save vadindavo “Anrie krikšeionįs,
tautų vadovai ir skaitlinga moksleivija. Tarpe
^lonovu” apkraustė inamius, pa lių, kurios yra baisiai valdžios
su lengva širdimi veda žmonės svečių buvo žymus skaičius ChiAustro-Vengrijai
sisavindamas jų laikrodėlius, pi- prispaustos.
ant skerdynių, paveda jų turtus cagos lietuvių inteligentų, tarpe
1
nigug ir sveikas išvažiavo kur griuvuos turės visos mažosios
išnaikinimui nedavę Šv. Tėvui jų ir svečiai iš Lietuvos: kun. M.
ramumo ir privedę jį prie karšto.*)
’ jam buvo smagiaus. Įvykdo dar tautelės apturėti Šiokią kokių
Gustaitis ir p. J. Gabrys. Laike
laimę.
Tada
beabejonės
bus
iš

keistesnių darbelių mūsų “didArtimieji jo giminės, daktarai pietų praskambėjo kelios kalbos,
_ r'r.s
lenkų klausimas,
■s
vyriai”, kuriuos neprošalį bū- keltas ir
melste meldė Bažnyčios galvą daug gražių linkėjimų gerb. prikad
ir
jai
suteikti
daugiau liuotų iškėlus laikraštijoje, kad vimirties vis dar meldėsi už karės daugiau rūpintis savo svekata, micijatui. Visi
buvo linksmus
&
snomenė žinotų ko verti laisvės sybės, o tuomipat sykiu ir Lie
ieškoti pailsio, bet senukas Po tik vieni moksleiviai kaž-kodel
užbaigimų.
Prieš
galutinų
nu

šalininkai. Jie visgi silpnybės mo- tuvos klausimas. Iškilus Lietuvos 1) Šv. Tėvo Pijaus X šeimyna.
silpnėjimų, tarė žodžius, kurie piežius viena tik minčia buvo per- taip nepaprastai neramiai šnyp
klausimui lenkai stengsis lietu 2) Popiežius Pijus X.
ka tik kitiems prisegti.
aiškiai parodo, kaip nuliūdimas sijėmęs; karė, kruvina karė jam štė. Aišku, kad toji valanda bu
vius pasisavinti ir kergti prie sa 3) Šv. Tėvo Pijaus X gimtinė
Lietuvis.
buvo apėmęs Jo dvasia, atėmęs nedavė ramumo ir užmiršdamas vo jiems nesmagi* nes jinai iš
vo “ojczyznos”. Todėl lietuviai Rieše.
nuo Jo ramybę ir net Jojo aug- viską vien rūpinosi, galvojo, kad skyrė vieną geriausią draugą iš
turi būt atsargus ir jau išanksto 4) Šv. Tėvo sostas Ryme.
štoje sieloje sukėlė nusiminimo išradus kokį nors būdą išrišimo jų tarpo.Kun. P. Lapelis, ištiesų,
bentleyville, pa.
turi būt gerai prisirengę, kad to 5) Šv. Tėvas Pijus X savo ka
buvo didis moksleivių draugas,
jausmus:
jI šio klausimo
kiam lenkų reikalavimui užpro binete.
Ir
būdas
atsirado.
Mirties
prie

Pasirūpinus mūsų gerb. klebo
jo nuopelnai moksleivijai labai
“Šiandienų, kuomet visa Eu
testuoti ir pareikalauti sau tin 6) Teresė Sarto - Parolin, Popie
globstyje pasiliuosavo nuo kruvi dideli; ačiū jam seniau iškriku
Bud J. Misiui, rugpiūčio 7 d.
ropa
yra
įtraukta
karės
sukuryn
kamų teisių, kokios priguli kiek žiaus Pijaus X sesuo.
atvyko pas mus nors
vienas
su jos visais pavojais, vargais, nų atsitikimų karės nuo šio pa si moksleivija šiądien suvienyta
vienai gyvai tautai. Nes jau lie
.svečias iš Lietuvos, p. J Gabrys,
nelaimėmis ir iš jų sekančiomis saulio vargų. Šventas Tėvas nu ir įstatyta į tiesos ir doros kelią.
tuviai yra ganėtinai pribrendę
Lietuvių Informacijos Biuro ve
pasekmėmis, apie kurias pama mirė. Bažnyčia apsidengė gedu- Jo užmegzta S. L. R. K. M. A.
patys
save
valdyties,
ir
neturi
dengiasi visas organizacija jau šiądien glaudžia
dėjas. Paryžiuje Susi. inkus į
„__ ___ r
nęs kiekvienas žmogus persiima liais. Geduliais
pasaulis,
visuose
kraštuose
žmo didumą Amerikos lietuvių mok
jietinę
Keistučio
Kliub'*
salę
pirpražiopsoti
šios
progos,
nes
kita
-- r-----Hnioi
J širdperša ir pasibjaurėjimu, męs,
ĮKAtalikjį
—
;
oiiai
pi
n
k
u
sius
,
,
.
..
..
-------„
nnnocnf
ailrv.d
nių
širdyse
sukelia
liūdną
žinią,
miausiai prabilo į susirinkusius tokia proga greit nepasitaikys.
Pr'^O TZzfofc kurių viso gyvenimo tikslu yra
sleivių. O v iš auga, nes turėjo
pąts gerb. klebonas perstatyda- Kitaip jeigu lietuviai patys apie
gyvenimas ir gerovė taip dauge nuliūdimą ir galvos linksta ant gabų, darbštų, pasišventusį veima8 gerb. svečią ir trumpai pa savę nesirūpys tai apie mus nie
lio žmonių ir tautų,' jaučiame di atminties apie Vatikano nelaisvę, kėją kun. P. Lepelį. Užtai jam
A. a. Sv. Tėvas Pijus X pagal
šventą senelį, laikantį irklą Kris išeinant į platesnius „ dirvonus,
aiškindamas tikslą gerbiamųjų
kas galvos nesuks ką su mu svietiško vardo Juozapas Melkio- akių. Varpai griaudžiai dejuo delį sielos skausmų ir liūdesį.
svečių pribuvimo į šią pusę AtIr viduryje šio visuotino sumi taus Bažnyčios. Visuose katali moksleiviai nuliūdo, bet visgi pa/
Taipogi nurodė ras Sarto, gimė 2 d. birželio, ja, skleidžia nuliūdimą žmonijai.
kiškuose kraštuose gaudžia dejuo liko viltyje, kad jis ir dabėr
lantiko. Taipgi savo puikia iškal mis padaryti.
1835 metuose, Rieše, Treviso die Skelbia savo nepaprastai griau- šimo ir pavojaus męs jaučiame,
gyvą
reikalų,
kad
lietuviai
turi
ja
varpai, iš katalikų širdžių pa- Bus tikras jų vadovas ir patarė
ba ir karštais žodžiais uždegan
cezijoje. Mokslus ėjo Salerijonų dingu gaudimu, kad netekome kad tėviška meilė ir apaštališ
čiais kiekvieno Lietuvos sunaus sušaukti visų Amerikos lietuvių įstaigoje Castelfrance. Įšvęstas
ka priedermė reikalauja nuo mū dangėsne skrenda malda, širdin jas. Gerb. kun. P. Lapelis tai
širdyje tikrą meilę dėl savo Tė kongresų, ir aptarlr svarbiuosios kuniguosna 1858 m. Tėvai buvo savo ganyt >jaus, katalikų baž sų, kad męs su tvirtu pasiryži gi atsidusimai už šventą Tėvą už prižadėjo. Užsiminus vienam apie
nyčios galvos, katalikų kelio ro
vynės : parodė kokiame padėjime Lietuvos reikalus. Priminė daug
mu rodytumėme krikščionybei Ganytoją; tarp bėgančių sumiši moksleivių organo “Moksleivio”
visai neturtingi.
dytojo.
yra Lietuva, kaip jį reikalauja
takų ten, “iš kur pagelba atei mų, tarp gyvenimo tiesiog pasi fondą, gerbiamieji svečiai surhėdalykų ir apie amerikiečius ir apie
Pradžioje buvo klebonu TamŠventas Tėvas Pijušas < pa na” — prie Kristaus, kunigaik baisėtinų verpetų jis vienas bu tė $26.35 aukų. -Labai smagu'iš
'pašalpos nuo mūsų Jos sūnų ir
kaip męs privalome ją šelpti kai jų tautiškumų. Aukų išviso su baloje, kur gerais darbai, tyliu kirstas ligos, pakirstas paskutinių ščio ramybių ir vienintelio galin vo ženklu, simbolu meiles, ramy tokio gausaus “Moksleivio” fon
rinkta $45.68 centai. Be to dar darbavimosi iškilo viršun ir grei dienų kruvinų atsitikimų Euro giausio tarpininko tarp Augščiau- bės, kokios tik yra Viešpatyje ko do pasipelnymo.
po savo numylėtą Tėvynę.
tu laiku žengė augštyn Bažnyčios
kios tik tikrame tikėjime galima
poje, kurias Jis norėjo praša- s.o ir žmogaus.
yii kalbėjo p. J. Gabrys. gerbiamas kun. A. Ežerskis pa
Kadangi tą vakarą Valparaisietarnystoje. 1884 paliko jau vy
surasti. Laikuose baisiausios su čiai pažadėjo pakartoti tą pačią
kokį milži- sižadėjo visoms trims draugi, linti, šiandienų jau ramiai ilsiai
Męs prisakome todėl viso pa
skupu Mantuos.
irutės, neapykantų apleido nftis programą, kurią turėjo. 22 d.
karste.
Ant
amžių
užmigo.
Sten

o 100 rublių: “Saulei, Rysaulio
katalikams pakelti jaus
1893 pirmtakūnas Jo ant Sv.
tas, kurs norėjo viską Kristuje
iui ’ ’ viso, 300 rublių, Petro sosto, popiežius Leonas gėsi Katalikų Bažnyčios galva mus prie sosto malonės ir ge- atnaujinti ir skausmu jo širdis rugpiūčio West Side’je tik su kai[Įrmkeijos Biflrui XIII iškėlė jį į kardinolus Sv. prašalinti pasibaisėtinų karę, šau ladėjystės, kad kiekvienas iš baž7 virpėjo, kad šio amžio žmonės dar kuriais dadėčkais, tai dauguma
svečių malonėjo pasilikti. Pro
kėsi prie kariaujančių valstybių
*
'
bliu. Pasibai- R.-K. Bažnyčios, po trijų gi die valdonų su meilės, santaikos žo nyčios sūnų, ypač dvasiški vado skriauda,
sunaikinimu kitų gyve- grama. pavyko neblogiau, jei dar
vai, kurių priederme pagal vys
iminėtas cho- nų suteikė Jam vardų Venecijos džiais prašydamas nekelti kar kupų nurodymų surengti viešas I na.
negeriau už vakarykštį atlikimą.
Partiarko ir arkivyskupo, kur pa
Mirė
Šventas
Tėvas,
—
tylus,
Pasitaisė atpasakojimas “Kelio
‘ keletą jaus- garsėjo kaipo geras valdytojas ir do, netepti savo rankų krauju. maldas, kad Viešpats vaikų sa
prastas
senelis,
tikras
tėvas
visų,
nė į.Šiaulius” nės buvo. aiškiau,
|‘Lietuva Tė- geradėjas nuvargusių ir neturtė Meldėsi karštai už įvykimų ra vo maldavimais sujudintas, pra
kurie
nelaimingi,
kurie
kenčia.
atlikta. Šį vakarą buvo atvaidin
mybės
pasaulyje,
bet
Jo
pasiry

šalintų karės baisenybes, sutei
visoa labai lių. 1903 metuose po mirties Le
Nebuvo
Šv.
Tėvas
didžiu
po

ta “Tarno Vargai”
įspūdingas
žimai nepasiekė'tikslo ir būdamas kiant valdonams mintis santai
mblika buvo ono XIII kardinolų konklavoje
litiku
nerūpėjo
jam
daug
vįsokios
vaizdelis iš moksleivių gyvenimo.
silpnos sveikutės, dar labiau p-a*
kadangi oras tapo išrinktas Popiežiumi ir užė kirstas baisenybėmis kruvinos kos, o ne karingumo.
valdžios,
pe,
buvo
tai
žmogus
švie

Išėjo labai gerai. Iš šiaip jau pa
Iš Vatikano rūmų rog. 2 d.
mė sostų Kristaus Įpėdinio po
siai
mananti^
ir
sprendžiantis
ai susirinkisižymėjusių lietuvių artistų sce
vardu Pijuso X to. Garbingai dramos Europoje neišlaikė ant sa 1914.
apie
teisybę
ne
pagal
įstatymų,
iž.nytinio kienoje dalyvavo p-ni Janušauskie
Pius X.‘
valdė iv. R.-K Bažnyčių 11 metų. vo pečių sunkios naštos ir nusi
bet
pagal
palios
teisybės.
s
nėj kuri sudainavo dvi daini taip
lenkė, apleisdamas šį pasaulį
^jališkai priPantifei Malimus.
Tikėjosi,
gal
išvys
tų
teisybę
nebuvo šilLiūdna žinia aplėkė visą pa skubinosi prie sosto Augščiausio.
(Seka ant 7-to pM )
šventas Tėvas begaliniai nu
Tas Sv. Tėvo šauksmas parodo išvys ateinant Ramybės laikus,
saulį. Skaudžiai sudejavo žmoBalandėlis. | nių širdys. Ašaros pasiliejo iŠ mylėjęs buvo ramybę, valandoje
__ .

Art*

Rugpjūčio (August) 27, lMf |
geriausias mokssuM — Ui 1 cen būti priakaityti prie Fondo narių, savo tėvyne ir mus laikyti savo gelbos negalės gauti, reikaiaaa
rinkimą nukentėjusiems nuo ką- rikoje gyvenančios. Apie tą an
mėnesyje, arba 12 centų me pagal to, kiek jie per metus tų savo redakcijas nusamdytų bent pinigų, visokios medžiagiškos pa
PASTABOS. rės, ir kaip jas paskui išdalijus. trąjį reikalą, apie “Tautos Fon. tas
tams. Sakysime, Draugija, tu
po vieną smogų, mokantį ir lie ramos aukų. Lietuva, pati bū
ženklelių ir atvirukų parduos.
Tečiau čia dar nebus galas dą” senai buvo galvojama. Per*
NELEMTAS ŽYGIS.
rinti
150
narių
išmokėtų
kaarnėtuvių kalbos, kuris galėtų sek dama nelaimėje, nedaug ką ga
mūsų
priedermėms
Tėvynei. nai metais net pradžia, kad ir
Paduodami
šitą
projektą
mū

lės tame dalyke padaryti. To
Kai-kurie mūsų laikraščiai vis Tomis aukomis męs iš dalies gąl nedidelė jam buvo padaryta, iš nuo $1.50, arba per metus 018.00.
ti lietuvių spaudą. Pasiremti ži
garsyn ir garsyn ima kalbėti apie aplopysime plyšius, karės mūsų leidžiant vienacentinius ženkle Tiek įmokėti Draugija galėtų ne sų visuomenei, męs prašome pa nių iš pirmųjų šaltinių vis dėlto viso našta turi būti su noru par
nusilpnindama savo kasos, nariai svarstyti jį, kad suvažiavę į Fe
imta Amerikos lietuvių. Męs čia
revoliuciją Lietuvoje. Socijalis broliams padarytas,
paduosime lius ir 5 centinius atvirukus. Šie
nebūtų
pro
šalį.
Tuomet
gal
ir
gi to mokesnio nei juste nejustų. deracijos Kongresą męs galėtume
ant vietos turėsime rinkti aukas,
tai /‘Kovoje” tik tada žada eiti badaujantiems
duonos šmotelį, met męs visi jaučiame, kad per
Karevičiai
nebūtų
tokie
juodi.
Tuo
tarpu,
kadangi
‘
‘
‘
draugijų
o potam jau stačiai siųsti toaa
šių
metų
kongresą
męs
turėsime
išvien su tautininkais,
jeigu tečiau tėvynė liks su visais savo
jį šiokioj ar tokioj formoj galu
;
Amerikoje
yra
;
tokia
1
daugybė,
Kitame numeryje plačiai ap komitetui ar komitetams. Visa
šie pažadės remti revoliuciją; dvasios reikalais ir tikslais. Rei galutinai jį sutvarkyti. Gal bū
tinai
priimti
ir
pradėti
vykinti
rašoma istorija pirkimo piečiau* tame dalyke svarba, kad tų aukų
“Tėvynė” (34 N.) paskui Ame kės Lietuvai apšvietimo, reikės ti kitos srovės, ar organizacijos tai susidėjus visoms prie Tautos gyveniiuan.
Fondo,
sukrautume
didelius
pi

šaukte
šauks,
kad
kam
dar
rei

rikos rusų laikr. “Kusskoje slo- kelti jos ūkį, pramonę, preky
Kauno “Saulės” namams. Kau surinkus kuodaugiausiai, kad bro
nigus.
liai Lietuvoje gautų k uoga ūmau
kią
antro
fondo,
kad
užteks
“
Lie

vo” laukia nepasisekimo rusų bą, reikės iškovoti jai autonomi
no miestiečiai lenkai pasirodę te
sią pašalpą — paramą.
Kitokios jau turėtų būti są
kariuomenės, iš to kilsiančios vi ją, reikės vėl išvesti ją, taip sa tuvos gelbėjimo Fondo,” tečiau
nai didžiausiais prieteliais lietu 1 “Lietuva” paskelbė sumany
lygas
c
e
ntr
alinėms
organizaci

suotinos revoliucijos, kuri turė kant į platųjį pasaulį, supa męs nesiduokime savęs suklai
BOBŲ TĖVYMBB GLOBAIAI.
vių ir jų “Saulės”. Varšuvos mą, kad surengus Amerikos lie
atskiras
sianti nušluoti Rosijos caratą ir žindinti su ja kitas tautas. Kas dinti, nemaišykime laikinojo da joms, kurios vienija
Chicagos
lenkų
dienraštis
lenkai sudėję “Saulei” net 20,- tuvių bepartyvį suvažiavimą ir
suteikti pavergtoms tautoms lais visa tai padarys? Gal kas pasa lyko su nuolatiniu “Tautos Fon draugijas, ar kuopas. Tokios yra:
vą. Net “Katalikas” ir tas išsi- kys, kad lai tuo visu rūpinasi du” ir šį rudenį per Federacijos Susiv. L. R. K. Amerikoje, Pil “Dziennik Chicagoski” savo sky 000 rublių. (Pirmą syk apie tai kad tame suvažiavime tarp ki
nųjų Blaivininkų susivienijimas, riuje, pavadintame “žinios iš tė girdžiame). Lenkų teisybė visur tų dalykų būtų užmegztas ir taip
barė ant “Draugo”, kam jisai pa lietuviai, gyvenantieji
'Lietu Kongresą patieskime pamatus
vadinamas “Lietuvos Gelbėjimo
sisakė esąs priešingas revoliuci voje, kad tai jų yra reikalas. “Katalikiškos Lietuvos Fondui”, “Lietuvos Vyčiai”, L. R. K. vynės” (wiešci z ojczyzny), kart ir visada ta pati.
Moksleivių
Susiv.
“
Labdarybė
”
;
Fondas”. Tas fondas būtų apė
kartėmis deda žinių iš Lietuvos.
jai.
Taip, jų tai yra priedermė ir jie kurį męs vadinsime tiesiai “Tau
męs visą aukų rinkimą. Į tojo
Ramioj šalyj gyvenant bepigu ją pildys, kiek pasigalėdami. Bet tos Fondu.” Toliau atidėlioti ne ateityje tų centralinių organiza Mat Lietuvą jie vis dar tebeskaifondo komisijos narius, kaip ga
kelti revoliuciją kitur. Še tau tėvynės pajėgas
cijų
atsiras
dar
daugiau.
Joms,
nusilpninome begalime.
to savąją provincija. Paskutilima buvo manyti, turėjo įnerti
tiek ir tiek dolerių, o tu pakelk
mūsų nuomone, turėtų būti pa
męs patys, pabėgę iš jos į sveti Tik čia vieną dalyką reikėtų
iriuose
numeriuose
(
“
Przykra
atstovai nuo visi? mūsų srovių.
lengvintos
įstojimo
į—Į
ten revoliuciją. Mums Amerikie
—o
-sąlygos
K-•» O
W
mus kraštus, nusilpnins jos pajė turėti omenyje. Tą Fondą męs Tautos
Fondo narius. Gal užtektų įsprawa”), sekdamas Varšuvos DEL “LIETUVOS GELBĖJIMO Iš teoretiško atžvilgio sumany
čiams labai būtų net lengva ne
gas ir šis baisusis karas. Ir mūsų taip turime sutvarkyti, kad jis
mas gražus, bet praktikoje, jau
trukus sukelti Lietuvoje revoliu
nustatyti % cento mėnesiui, ar laikraščiais ir Vilniaus endekų
PUNDO”.
sąžinė ir širdis neleis tėvynei žū mūsų nei kiek nenuvargintų. To
dabar pasirodė, kad yra nega
ciją. Tik pasiuntėkime^iš “Lietu
ba 6 centus metams nuo, kiekvie spauda, juodina Vyskupą Kare
ti, bet privers mus visuomet rū- lyn vis daugyn aukų iš mūsų pra
Lietuva nelaimėje. Lietuviai lima. Nespėjo dar tas sumany
vos Gelbėjimo Fondo,” ar iš ki
no nario, prijungto prie centrali- vičių, užsipuldamas ant jo už pa
pinties jos reikalais. Tuo męs šoma. Ir nors aukų prašymas nė
tų šaltinių į Lietuvos cicilikų
Tėvynėje turės perkęsti visus šios mas praskambėti, kaip Susiv. Lie
skyrimą į kapitulą lietuvių vei
nedarysime jai malonės, o tik ra skriaudos darymas, bet kai nės organizacijos.
rankas vieną kitą tūkstantį dole
Be to labai būtų svarbu, kad kėjų ir už pasakymą tiesos len Baisios karės smūgius. Kas su tuvių Ainerikoje, kuris visuomet
pildysime savo šventą prieder per dažnai prašoma, ypač jei
turi netaktingą pretenziją ant
rių, o revoliucija pagal užsakymą
sunkiais laikais,—tai tas nuolati ir visos mūsų katalikiškos parapi kams dvarininkams. - “Drienn. šėlps, kas paduos ranką, kas nu pirmenybės vainiko, jau pasis
mę.
kaip bematant bus gatava: prijos prie to Fondo prisidėtų. Sa
Męs įsteigsime ir išlaikysime nis prašynėjimas ir atsibosta, ir kysime, parapijai gal nebūtų per Chic.” lygina vyskupą Karevičių šluostys ašaras mūsų brolių- Tė kelbė įsteigiant savo “Lietuvos
dygs “Skardų”, “Žarijų”, at
idus visi nebrendėliai, nenuora “Tautos Fondą”, tą nuolatinį net privargina. Tautos Fondas sunku įmokėti kasmet po $1.50 prie “apjakusių ir vienpusiškų vynėje? Kas paguos nelaimia Gelbėjimo Fondą”. Atsiprašau,
mos, ims organizuoties, plėšti mo šaltinį, iš kurio visi svarbieji gi kaip tik ir bus tokia įstaiga, nuo kiekvieno tūkstančio dolerių politiškų agitatorių” ir su pa gus našlaičius, našles? Atsaky ne S. L. A. sudarė tą fondą, bet
nopolius ir galėsime džiaugties Tautos. reikalai bus šelpiami ir kuri mus galės apginti nuo per- metinės apyvartos. Parapijos gal’ mėgimu pakartoja visus neman mas tėra vienas. Męs Amerikos tik S. L. A. “Kankinių Šelpimo”
jos kultūra, garbė ir galybė bus dažno aukų prašynėjrmo. Ir ap
pasiekę tikslo.
sugaluotų būdą, iš kur paėmus dagumus, išreikštus mūsų vys lietuviai, kurių šalta, begailestin- komisijos ir pildomosios Taryba®
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Tečiau męs, kaipo Kristaus pa
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•) 27 N. “Vien. Liet.” buvo išspauzdintos M. jau susirinkusių dalis. Pradėta skaitliuoti balsai
— Lašas su naujais kolektoriais užsimanė de
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parapijiečiai mokėkime savo mėnesines
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— Matai dešimtukų nereikia surašinėti, tai kaži-kas.
rių, nei kruvinų revoliucijų. Ir
—Dėkūi, broliai, kad man padarėte tokią gar mažiau “baderio”, tarė kitas.
— Tokius pagrąsinkime išmesti iš “susaidfių’
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vienoms ir kitoms męs turime bū
bę. Parapijos reikalai dabar eis geriau.
— Kunigėli, gal prie naujo komitėto nė sumos
(draugysčių).
ti lygiai priešingi. Męs smerkiame
Paskui, priėjęs prie klebono, draugiškai pa I nebus? klausė arčiau stovintieji klebono, kurs su
Kitą nedėldienį, kaip reikėjo tikėties, klebo
— Draugystė negali versti savo narių prie toh
kiekvieną prispaudėją ir skriau nas pusėtinai išbarė visus atsilankiusius “cicilikų” plojo jam per petį ir tarė:
posi prieangyje ant kėdės, dūmė cigarą ir nesisku
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reikalų, kurie neįrašyti jos konstitucijoje, pa*
dėją, bet męs negalime pagirti ir vakare ir išvadino juos “cicilikų’ 'pastumdėliais.
— Nemanyk, klebone, kad aš koks bedievis. bino su mišiolais.
tėmijau.
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^o, kurs pataria žudyti tuos pris Išbarė ir už kišimąsi kam nereikia į parapijos rei Ir saliūnininkas gali būti geras žmogus. Aš kle
— Jūs nutarėte per mitingą imti iš klebono
— Žiūrėk atsirado gudruolis! Kuniginis! B*
paudėj us.
kalus, už kurstymą rinkti naują komitetą. Klau bonui kuo galėdamas padėsiu darbuoties, tik prašau įeinant į bažnyčią po dešimtuką, o aš kaipgtik davikas! laukan jį! pasigirdo balsai.
sytojai, nors juto, kad klebonas teisingai barasi, nebarti nuolat girtuojančių. Yra reikalingesnių da neturiu nė vieno atliekamo.
Ilgai nelaukdamas sprukau pro duris. Kai
lykų pamokslams: štai apie artimo meilę, gailes
— Šuo tą nutarė, o ne mes. Eik tik, klebone,
bet, išėję iš bažnyčios ėmė murmėti:
sužinosiu vienok naujų atsitikimų iš mūsų “«■*
į bažnyčią, o jei kas užkabįs tai mes tam dantis
— Ir buvo klebonui skeryčioti! Juk ne velniai tingumą, teisybę...
likų” nenuoramų gyvenimo, pasistengsiu apie tai
— Sveikas, savo tarnus saliūne pamokyk, kas išbars kyšime.
tame vakare buvo susirinkę, tik ties patys žinoŠtai dėlto męs dar sykį pa*
pranešti “Draugo” skaitytojams. Tuom tarpr,
reikia jiems daryti. Aš ir be sveiko žinau apie ką
kartojame savo nuomonę, kad per
— Na ne! šitaip negalima. Pasišaukite savo sudiev;
'nes.
mūsų politiškąjį seimą verčiau — “Cicilikai” aršesni už velnius, įsikišo kaž reikia pamokslai sakyti, perkirto klebonas ir ap naują komitetą ir visi bendrai pasižadėkite neda
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žiausiais rūbais ir užsimovusiu brangias skryliėles
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išsirinkę už šventąją ir altorių jai pastatė, čiauš
priešinti. Kuo mažiau męs svanorėjo jiedu nustebinti svietą; pajutę vienok tiek
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Šitos pajnokos labiau erzino vakaro lankytojus, davo “advokatas”.
ciją, tuo daugiau męs nuveiksime
' pan, bet kelią užstojo moters.
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— Ką? atsiprašinėti?! kad aš niekad su
— Tai barzdaskučiui mokėsime dengiau, kaip
pasišventimo.
Tėvynė Lietuva iriems be jokio skirtumo primesta “cicilikų” vatnesuaipykau.
gal niekuomet nėra buvusi tokia das, nors ištikrųjų iš jų buvo vos keli tikri baž bažnyčiai, bandė pertraukti keli balsai, bet “ad
— Ką čia nuduoti niekadėją. Koman
vokatas” jų nepaisydamas tęsė tolįsu:
me varge ir pavojuje, kaip tai nyčios priešininkai, o tikro socijalisto nė vieno
— Kadangi pasitaiko nepramatomų išlaidų, tai greičiau!
dabar. Didžiausias jos vargas,
Ir iškilo Bernajorke audra giedroje, arba,
Ir apsupusios ankštu ratu beveik tempte
tai dabartinė karė. Gal nei ma audra vandens šaukšte. Įsikarščiavę “cicilikai* patarčia imti po dešimtuką nuo kiekvieno einant ritampė prie klebonijas prieangio.
į bažnyčią.
ro ir bado metais nenukentėjo rėkė “kuniginiams”!
— Tai kodėl, Mekenas, nenori laikyti mi|
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užklausė Lašas.
tės nuo šios karės. Susirinkę šį savo komitetą. Matyt “cicilikai” neišgalvojo gud kaip geru kataliku, prabilo jau daugiau balsų.
— Jau sykį sakinu: pasižadėkite šiandien
— Atsirado davatkų apgynėjų! Kas daugiau
vudenį į Liet. Knt. Federacijos reanio būdo paerzinti kleboną, kaip išrinkti į pa
mitingą ir atmainyti savo neišmin
kongersą (Chicagoje) męs pasi rapijos komitetą nepatinkamus klebonui žmones naudojasi bažnyčia, daugiau togu ir moka, rėkė
eisi*
nišinmis.
tarsime, lįaip sutvarkius aukų i Išniekinti žmogus dikčiai lengviau, kaip SaugStinti, “advokatas”.
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Pradeda rinkties inteligentai. mano pažįstamas gardžiai traurai bereikalingų kivir- ti ir susilpninti Lietuvoj lietuviai ta tarpe kitų tautų privalo būti}an#y8 P'1'1^08- susimildami nesuteikus pašalpą,
nukentėju
manykite,
kad
turiu
ausis
asilo,
to
padaryti
neatengs.
Kad
ir
Jų
išvaizdos 'nemanau piešti. Vi kė iš buteliuko pilzeną. Gal pas
jai pripažinta pagal jos dabarti
sioms, tie pinigai, tos aukos, bus čią ir vienų kitiems išmetinėji
ne,
bet
ir
ne
visai
mažas,
sulig
sas pasaulis žino, kaip jie iš inteligentus tai priimta, o gal ir
suvartojamos, kad padauginus mų, kitos tautos, kaip antai len stengtų, aplinkybės to neleis. Ar nio stovio ir jos gabumų, taip-pat
nelaimingųjų skaičių. Joks krik- kai, turi du atskiru, nors ir vie daryt seimą ar ne, čia viens at ir etnografiško padėjimo ateity mulo tai tikrai -bus, veidas vėl rodo, ypač mūsų lietuviški inte pats Napolėonas įtaip elgiasi,
ščionis-katalikas su tuo nesutiks. nu tikslu fondu. Pavyzdžiu gali sakymas, kad daryt. Tik kur ir je. Kaip patys suprantame čia pilkutis, menkutis, bet ką tu ligentai, antra ir laiko nėra, mer tikro atsakymo ant to nesuran
.Kokios gi iš to viso išvados! būti katalikų “Zjednoczenie” ir kada? Čia gi kam dvejoti? Męs galybės prisiruošimo, — ginčy- žmogus padarysi. Augįščiauo^s ginos neša kopūstus, kilbasas, du. : istorija tyli, bobutės gi dar
Viena, kad visiems bendras “Lie tautininkų “Związek”, kurie tu gi turim po akim ruošiamą Fe: ties apie mažmožius nėr kada. turbūt pasiriko sutverdamas in kurios taip gardžiai kvepia, kad nespėjo išleisti tam tikro žurna
tuvos Gelbėjimo Fondas” nebėra ri atskirus panašius Lenkijos gel deraeijos kongresą Chicagoje, Męs turim laiką ir..vietą nurody teligentišką dvasią mužikiškoje užmiršau ir apie visas zoologijas. lo, tokiems dalykams nušviesti.
nuo 22 rugsėjo. tą. Kiekvienas ėtiįęras Lietuvos formoje. Drutinu save malonia Inteligentiškai paėmęs nž ran
Tai mano Napoleonas išsižio
galimu dalyku. Tas berods yra bėjimo fondus. Galima būtų prasidėsiantį
nuveiktą, vaikas privatinės; užgaidas priva minčia, kad iškilmėje daly kos savo pažįstamą panelę man ja ir taręs keletą griaudžių žo
aišku. Nes tautininkai įsteigdami daug panašių pavyzdžių privesti, Jeigu turim darbą
kam
veltui
aikvot
energiją.
Tik lo užmiršti, ir atvykti Chicagon, vaus daug svietelio, tai mano dagiai artinuosi prie stalo; atsi delių apie kitų nuopelnus susi
savąjį fondų jau tuo pačiu paro bet ir tai, manau, pakaks.
Pradėjo
tos
energijos
mums
dabar
reikia
sėdę laukiame, kol pakiš mums čiaupė, bet nevisai.
kad nusverti nors svarbiuosius JPatėlė pasiliks nepastebėta
Iš to viso, kas viršui šnekėta,
dė, kad nuo bendro darbo jie
Na, žengiu į balių. Pramata- kopūstų.
tuojaus savo kaimynui pasakoti
išvedimo, kad begalės.
punktus, kuriuos lietuvių dele*
visai atsisako. Su socijalistais var- nereiktų daryti
vęs
plačias
t
žingsniais
keletą
angliškai apie desperaeijas, daManant
sutaisyti
naują
seimą,
Ak,
tiesa
!
būčiau
užmiršęs.
Gi

gatai galėtų išreikšti būsimam
gu bau bus galima
susitarti, bendras bepartyvis lietuvių su
gatvių
priėjau
prie
augšto
mu

tai
netik
pradžioj
bet
net
ir
pa

lumoje salės prie ilgo stalo su eolus nagrinėti, ir lenkiškai va
valstijų kongrese.
nebūtų reikalingas.
tai dėl jų griežtai pastatyto revo važiavimas
ro
namo.
Keletas
piktos
dva

sėdo mūsų diduomenė. Iš kitų ryti kasžin ką: “do kosčio
Meškutis.
liucijos klausimo. Mums katali Toks lietuvių suvažiavimas turi baigoj rugsėjo męs jo nesuruošisios pagamintų “makabilių” iš- kraštų atvykę svečiai užėmę vie ja”.
kams, berods, dabar belieka tik įvykti ir tai neatbūtinai. Bet me. Nes tuo kils klausimai, kas
skėtę savo pragariškas akis, duo tą vidury stalo, po abiejų pu Nesuprantami tai buvo man
kaip,
kam,
kokiu
būdu,
o
tuos
IŠ KILME.
patiems griebties darbo savo bro tai būtų suvažiavimas vien politi
da man suprasti, kad čia tai ir sių jų, susispietė daugiau atsi dalykai ir suglaudžiau savo au
Feljetonas.
lius ir seseris Lietuvoje gelbėti. kos žvilgsniu, su mieriu aptarti klausimus berišant toks mišinys
žymėję to miesto veikėjai. Prie sis.
čielybės pasidarys, kad nei Salemono gal Vieno didžio miesto, laba: gar randasi iškilmės vieta.
Tą gelbėjimo darbą ir fondo įstei Lietuvos autonomijos,
Eidamas
pro
pirmas
duris
va
neišriš.
Tuos
gi
klausimus
riš
kitų stalų būriais susimetė liku Vėl salėje sugriaudė, sutrenkė
gimų galės sutvarkyti mūsų Fede- ir kitokių politikos reikalų. Kas
singo savo mokslo įstaigomis, pa
traukiau
nuo
galvos
kepurę,
—
ir kaip pradės lyti prakalbomis,
link
iškašeių
surištų
su
tais
poližmonės
įvairių
pažiūrų,
išsiblaš
sioji
dalis užkviestųjų.
raeijos Kongresas.
sižymėjusio baisiai nepaprastais
pro
antras
stipriau
prispaudžiau
kę
po
plačią
Ameriką,
kuriems
Jau ir kopūstai privažiavo ir kad nespėjau visų susemti, tiek
Ant galo, šis dviejų, ar daugiau tiškais žingsniais, tai galėtų ap
talentais augštai iki pat debesų
prie
nosės
akinius,
pro
trečias
tartis
bus
galima
tik
per
laiškus,
kilbasos prijojo ir kandąme, jų ten buvo. Kai-kurias tik gegelbėjimo fondų įsteigimas Lietu rūpinti Tautos Fondas, bet tie išpakilusia kultūra, ir pilno įvairių
šmakšt
į
salę.
arba
laikraščius.
Kiekvienam
kaščiai
jokiu
būdu
neturi
būti
graužiame užmiršę viską. Kada riaus atsimenu.
vai tik naudą galės atnešti, o
slnogsnių, pakraipų žmonių, tie
Išsyk
nieko
negalėjau
pastebė

smulkiausiam
užklausimui
reika

Atsimenu vieną labai gerai.
jau gerai pasisotinau išgirdau
naudą turime statyti kuoaugšeiau- apmokami iš “Lietuvos Gelbėji
sių, kreivų laibų, drūtų teorijų,
siai. Ir štai delko gali daugiau mo Fondo”, nes tuo nuskriaus- linga duoti intikinantį paaiškini išsišaukojusių tūkstančiais šake ti. Šviesos spinduliai mano akis nuo pirmojo stalo balsą, taip Karšta ji buvo, kad net mano Na
Apsipratęs žiūriu: griausmingą, kad net mano siela poleonas krūptelėjo ją išgirdęs.
aukų suplaukti esant dviem ar tume gal ir taip mažai gausian mą, iš to atsakymo dar kils de lių partijų, inteligentai parengė aptemdė.
svetainė didi ir tuščia, ir vėl į kulnis nuvažiavo, bet netrukus “Atsisakyk, atsisakyk” sušnib
daugiau fondams. Kaip gerą ben čius nukentėjusius. Taigi, ruoš šimt užklausimėlių, paskui vėl iškilmę.
suklupau, netuščia, kelios eilės
klausimas,
ar
tas
panorės
priimti
drą komisiją fondui nerink, vis kimės prie visuotinojo susivažia
Sako, kad toji iškilmė buvo stalų, padabintų gėlių bukietais, sugrįžo, nes nieko baisaus neat ždėjo, bet matydamas, kad ne
prašalinti tuos atsakimėlius ir t. t. Laikas parengta pagerbimui iš kokių ten
sitiko, šeimininkas vien tarė šir sustabdysi upės bėgimo, įpuo
vien toji komisija neturės di vimo ir stengkimės
maloniai
veria
taano
keturias
gi
gali
pasitaikyt,
kad
gali
būt
kliūtis,
kokios
tik
gali
pakenkti
delio pasitikėjimo
visuomenėj.
nežinomų kraštų, atkeliavusių akis. Torielkų, torielkučių pri dingą žodį svečiams. “Bravo, lė į letargiją ir suspaudęs ran
koje pilzeną apmirė.
Laisvamaniai šnairuos į komisi jo pasekmingumui. Kur ne kur, labai trumpas.
svečių. Ar ištikrųjų taip buvo, krauta devynios kirbinės; saku bravo”.
Vėl
gi
Federaciją
ir
visuotiną
bet
jei
politikos
žygyje
neparo

Šeimininkui
atsiliepus
prapliu

Apie jaunimą kalbėjo, apie to
joje esančius “klerikalus”, kata
negaliu aš savo ubagiška dva čių, peilių baisi galybė. Ir nors
seimą
kviečia
tokie
žmonės,
ku

dysime
vienybės,
tai
tikrai
turėsi

kį
dorą, prakilnų jaunimą, kad
likai abejos apie laisvamanius,
sia tvirtinti. Tegul apie tai nesimato jokių dar skanumynų, po ir kiti. Pradėta tuojaus šau
klį žodžio garsiausias ypatas, mano širdis dainavo iš džiaug
socijalistai nepasitikės tautinin me pasisakyti sau, kad męs po- rie priturėjo ir aukleno lietuvių sprendžia milžinai. Nykštukai
vis
dėlto
mano
pilvas
nujaučia
litikiškai
nesame
subrendę
ir
kad
dvasią
įvairiausiais
būdais,
kas
geriausius
Lietuvos sūnūs. Kai- smo. Už tokią prakalbą norėjau
kais ir t. t. Esant tokiam komisi
balso neturi.
ką
tai
gero,
nes
nepaprastai
garLietuva,
nėra
verta
autonomijos
dar
svarbiausia,
pačioje
jos
gilukuriuos
garbiningus
veikėjus tam ponui, kaip paskui dagirja nepasitikėjimui aukos gelbėji
i
nykat
"
k
t
S
’
.
t81
.,
t
;
eS8
’
.
kvatojasi
iš
džiaugsmo,
gal!
žadino
pusę
va
i
ando
s,
kol
suju- dau — daktarui į plikę pakšte
vien dėl to, kad jos sūnus tebera * moję. Jeigu gi kas nenorėtų pa
mo fondui turės sumažėti.
kad
ir
nykštukai
reikalingi
kaiį nnmano, kad medžiagos bus nuo' dįno jįems jausmus,
sitarnanti Lietuvai taip svarbioje
lėti, tiktai viena nelaimė, inteli
i^iek iš dabartinių dalykų sto valkais.
nams griauti, urvams rausti, tai ir j ausų jįj burnos
J
Purėnas.
jos
valandoje
ir
į
seimą
važiuogentui neišpuola.
vio galima išvesti,
tai, antra,
man atsiųsta gražus bilietukas Nagi pačioje kertėje už stalų Ant galo... o dvasios augštyį ti, vien dėlto, kad jis yra taisoOho! kalba kitas ir vėl dakta
esant keliems fondams, apsireikš
— pakvietimas ant tos iškilmės, lyg kas gyvas juda, taip ir yra. bių, o šventi kerubinai, Serapinai,
DAR
ŽODELIS
PRIE
VISUOTI1
mas
P
rie
minėtos
Federacijos,
tai
ras
su plačia barzda, sulyg bar
lenktyniavimas tarp tų fondų au
su pažymėjimu, kad ir mano že Penki ar šeši žmonės sustoję apie iš kitos pusės stalo prie kurio
NOJO
SEIMO.
laišku,
kad
net
ir
jo
paties
sutai

kų daugumo surinkime. Tas tik
moji didybė ten apsilanko. Net ką tai tarakuoja. Darau du žing aš sėdžiu keliasi vienas vyrukas zdos ir kalba. Lietuvis barzdos
sytame
seime
su
juo
nesusikalbė

“Draugas” No. 33 iškėlė su
galėtų išeiti ant gero Lietuvai.
pašokau iš išgąše... atleiskit iš snius pirmyn, bet tuojaus trimis ir išsižioja... O kad jį bala! kad nelabai myli, aš iš savo pusės
si.
Trečia, ar męs amerikiečiai tu manymą, koks tik galėjo būt pra
džiaugsmo. Tuojaus nusmukau žengiu atgal. Papulsiu ant kokio jam pakaušis suniežtų! juk aš nei šio nei to. Šiuo tarpu pasa
rėsime du ar vieną fondą, aukos kilniausias ir Lietuvai naudin Pasibaigus karei į valstijų at pas “barbierį” palyginti savo nors fiziologiko, įspės mano in jį patėmijau iš pat pradžių iš kysiu jums atvirai, jeigu bu
bus siunčiamos į Lietuvoje susi giausias Šiame momente. Tą p. stovų kongresą, aš manau, nieks veidužį, kad pridavus jam in teligentiškas mintis ir kaip pra kilmės, bet kad jis man bū čiau buvęs arčiau tos barzdos,
dariusįjį tam tikrą komitetą. Va Gabrį negu tik Dievas galėjo raus nekvies, anei mus nuomo teligentiškus švelnumus, pigių dės kvosti tad “good night the tų išrodęs ant didvyrio negaliu būčiau ją dviem plaukais pama
pasakyti. Gal ir Napoleonai vi žinęs, už piršimą tokių keistų mū
dinas, pasiektų tas pačias rankas. pasiųsti dabar Amerikon. Ameri nės reikalaus.
prekių
sankrovoje • nusipir sun-shine and the roses”.
sados
taip išveizėjo, visgi žinote sų jaunimui receptų. Kas gi ma
Mums patiems ten reikia įsis kau antrąsias akis, kad ingiEsant tokiam intemptam Lie kos lietuvių misijos siekis štai
Žengdamas atbulas užmyniau mano jausmai ant dviejų sprin tė, kad gaidys vedžiotųsi su an
tuvoje stoviui tarp taip vadina kada pribrendo. Gal tik taip di kverbti ir stengties ners pasi jus inteligentišką išvaizdą. Be kažin ant ko tai gyvo. Dievulė
mų, pirmeivių ir katalikų, rei deliam skaitliui lietuvių istorija aiškinimo balsą gauti. Ir ten ga akinių inteligentas visviena, kaip li, gelbėkit! surikau “Sveikas džių nuslūgo. Sėdėjo tas vyru timi arba kalakutas ąp višta.
kia spėti, kad Lietuvoje susida skyrė persikelti užjurin, kad vus balsą pasirodyti drauge su šuo be uodegos. Akinius užsi tamsta, kaip gyvuoji?” girdžiu kas prie stalo ir netik, kad val Kas gi galėtų patikėti, kad lie
gė kopūstus, kaip ir visi žmonės, tuvių jaunimui tiktų svetimos
rys du atskiru komitetu. Tokia atėjus valandai, jie šitam tik visų pundu brošiūrų išdėstaneių dėjęs ir visai prastutis žmoge pažįstamą balsą.
bet dar ir pypkę rūkė ir taip nors ir labai margos ir dailios
me atvėjūje čionykščiai katalikų slui sunaudotų visą savo energi lietuvių skirtingumą jų kultūros lis gali persikeisti į kokį noro
“A-a-a tai tamsta. Ačiū Die smarkiai leido kvepančius dū parėdnios. Gerbiu visokias vė
fondo nariai žinotų, kaip pasielg ją. Ikšiol buvo manoma, kad A- laipsnį, gabumus, turėti su sa privat-docentą.
vai, nors vieną pažįstamą žmo mus į visas puses, kad net mano liavas, bet daktaro su barzda
ti. Susidarius čia bendram gelbė merikos lietuviai. Lietuvai duo vim statistikas laikraščių, knygų,
Pasišlakščiau Edeno kvepa gų suradau, džiaugiuosi, pamatęs
pažįstama penelė nuo šių skanu- recepto ir vėliavos nenoriu ir už
studentų, lais ir kritiškai apžiūrėjęs visus vieną pažįstamą panelę ir j
jimo fondui, galėtų iškilti daug da vienus mirusius. Laikas būtų lietuvių profesorių,
.
net, o die- dvi tokias barzdas.
barnio ir bereikalingo polemiza- tą giliai įsigėrusį juodą tašką ant mokinių, pabrikų, ūkio ratelių ir savo kntelige
Prabylo
ir
vėl
...
daktaras.
vimo apie tai, kuriam iš anų Lie baltos pusės Lietuvos nors kar- t. t. Drauge nurodyti kokią svar
(uri
tuvoje komitetų auki
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DRAUGAS

nuo 7 d. rugsėjo pasileido apašta
lauti po Ameriką
“per pėdės
apostolorum”. Prisidėjo krep
šius raudonųjų miltelių ir eis
pildami juos po kaimus, kaime
lius, — raudonoji savaitė neto
li, antra Rusijai karė, tai gal
seksis tų miltelių kantrabandos
ir pačiam karaliui, dirbkite, vy
rai, dėl labo darbininkų.

parengtų vakarienių dalyvavo 60
“čystų“ dvasių. “All-right” ma
nau
sau.
Neprastas
skaitgabumas,
bet...
liavimo
bet
kur
gi
tos
nečystosios tupėjo, kurios viską regėjo.
Ar tiktai ne .jį>ro plyšiukus, pa
langėmis skraidydamos,
aritmeti.•
-h < y
kos užduotis darė,. Gal “Naujie
nos“ pasakys, kaip tie cudai
įvyko. Lauksime!
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9. Pomertinė pašalpa, arba jos mokėt pašalpą ligoje nuo centra- sekančių rųšių: 1) vargo pris
dalis, nemokama pašalpgaviams: linės raštininkės, pasiųs ant ran pirta imanti pašalpą neatsižvellaike tirinėjimų, jei pašalpos mo kų kuopos kasininkės čekį, ne- gent į pasekmes. 2) Kovojanti
kėjimas rodytųsi neteisotas, lai vėliaus 30 dienų.
dėl pagerinimo būvio. Kuri ti
ke bylinėjimosi.
Toliau bus.
kisi laimėti ir sugrąžinti paskolą.
10. Narės nupuolusios sveika 3) Ta, kuri myli dailius daiktus
tuoj ir neturint būdų pragyventi
ir ima juos kaip savo, be jokios
prastojusios abi aki, ranką, KELETAS ŽODŽIŲ MERGI
minties kaslink atmokėjimo davi
ar abi ranki, koją ar abi koji,
NOMS.
kui, apart saldaus nusišypsoji
tur teisę kreipties prie įstatymų Pas mus lietuvaites nuo gan mo arba ištarto “ačiū“.
tarybos,
laike
susivažiavi seno laiko yra prasiplatinęs ne
Ir 4), kuri taip besaikiai myli
mų, kuriuose paminėtoji taryba tikęs paprotys
priimti, ir net lengvą gyvenimą, kad nesidrovės
Cicilikų organas liežuvius pra
peržiūrėjus padėjimą narės nus prašyti, nuo pažįstamų vyrų tai ! mokėti ir skaudžiausiai kad tik
dėjo kaišioti. Tai laikas. Maži
pręs išmokėt tokios narės pos- rūbų, tai pinigų. Kągi žmonės ingyti jį. Del šios paskutinės rų“Laisvės“ Moterų Naujienos
“beibiai” jau stengiasi XX am
mertinę jai pačiai, čielą, kokią mano apie tokias? Kągi mano ir šies žmonės turi nemalonų vardą,
buliaus
balsu muruoja apie ku
žiuje tapti rimtais, vyrais. O mū
bus tais laikais užgirta, arba da tie vyrai, kurie duodą, kokioje o gyvenimas
pareikalaus dar
sų mokslinčiai barbarais virsta. nigus ir jų gaspadines. Pavyduo lį posmertinės sušalpos imant, do- pagarboje jas laiko? Turiu pa
kartesnio
užmokesnio.
Ateis die
Jeigu man netikit, paimkit lės! Bet ką tu nori iš moterų. mon priežastis, kurių delei narė brėžti, kad nei viena save ger
“Kovos“ 33 nura. ir skaitykit Jos vyrams ir kelnių pavydi. nustoja kūno dalių arba nupuolė bianti mergina neprims, o dar na, kada turės ar šiokių ar kito
kių budi} atmokėti už viską.
“Laisvėj“ sveikatoj.
straipsnį apie biznį. Visai siekt Laimė viena, kad
labiau neprašys
tokių dalykų.
Tai neišvengiama. Gal dažinos
femiriistų^
biznięt, jeigu iškišus liežuvius nestinga kelnuotų
*11. Įstatymų tarybai .užgy- Nuo tėvų, brolių ar globėjui ga apie tavo priėmimą įvairių daik
reikia aukų rėkti. Oi tas biznis! Galės joms širdis padilginti.
rus išmokėjimą čielos, pusės, arba lima priimti pinigus, kaipo dova tų nuo svetimų ypatų, brangiau♦
dalies, posmertinės suuegalėjur ną ar paskolą dėl apgynimo gy sis tau asmuo. Argi tada nesukils
sioms
narėms atima sykiu ir tei venimo reikalų, bet anaiptol ne abejojimas jo galvoje apie tavo
v
»
Perkūnas sutrenkęs Hoosick
Net tris seimus šaukia Ame sės pašalpinio skyriaus, kaip tai: nuo svetimų.
Fall’iečius nuvyko kelti “Lais rikos lietuviai. Katalikai prašo mirus tokiai narei pašalpgavis Priimdama pinigus ar kitką charakterį ? Gal norėsi sueiti į
vėn“ revoliucijos, atlikęs darbą ant savo, tautininkai .ant savo posmertinės pašalpos negaus; tai- nuo asmens, kuris nestovi taip artimesnę pažintį su kai-kuriais
žmonėmis argi jie dagirdę apie
vyriškai dingo kaip vandens bur socijalistai vėl apie savąjį posgi atima narystės ženklą.
arti, kaip viršminėti, mergina tu tavo tokį pasielgimą, argi ne
bulas. Nieko o nieko apie jį ne bubnija. Nors paimk ir plyšk į 12. Narės sunegalėjusios visiš ri atminti, kad lenda į skolą ir
žiūrės su panieka, argi nesišalins
girdėti. Ar tiktai nevažiuoja tris dalis, nes kitaip gali iš pro kai, jei priklausė
pašalpinin labai giliai. Taip-pat turi at nuo tavęs? Kur kas geriau dė
Rusijon organizuoti bobų maišto. to išsikraustyti.
skyrium savytarpinės pašalpos li minti kad ateis diena, kada bū vėti pernykščius rūbus, apsieiti
goje ir buvo gerame stovyje, tai tinai reikės atsilyginti. Mergi be kokio daikto, negu daryti to
yra: užsimokėjusios visas mokes nas priimančios pinigus, rūbus kią baisią klaidą, kuri gali atsiAukų, duokit aukų! Perkūnas
‘ ‘ Stok, skaityk, stebėkies!!! “ nis sušalpos ligoje fondan, gaus ar brangias dovanas nuo pažįs i liepti visame jūsų gyvenime.
sugedo. Geraširdžiai šmakšt ir
sušalpa ligoje, kaip kad susal- tamų vyrų galima priskirti prie
Nenuorama.
pakišę šimtines Perkūno ope Matuškos “Naujienos“ važiuoja pa ligoje teisėse nurodyta.
racijai. Perkūnas padangių die keturiems metams Saclialinan ant 13. Narės prastojusios kokios
vaitis, sprogo laike operacijos pakūtos už bedieviškus lašinius. nors kūno dalies arba visiškai su
RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
MŪSŲ JAUNIMAS*
Atsiprašydamos
pažįstamų už
ir žuvo amžinai.
negalėjusios iš priežasties: burpalikau jį dar kiaulės beganant,
IŠ RAULO PRIETIKIŲ,
VYČIŲ HIMNAS.
Kur aukos dingo žino gal griešnus darbus išleido vieną nu tiškų gydimosi ligoje, girtuok
bas negalės pasisekt, jeigu jo su
merį su Šv. Tėvo paveikslu. Ar lystės, vartojima opiumo arba ki
aip Raulas platino socijalizmą. o čia, žiūrėk, atvažiavęs jau ki tiktai dvasios elektrinės.
manytojai dar nėra išdirbę savo
šiaip ar taip versk, mūsų lietu tokių narkotiškų vaistų, neužra Nužengk, Galybe, iš Dangaus, programas, neišmėginę jėgų. Tie
Kas, jei mūsiškiai socijalistai tus mokina.
— Matyt dabar tokie laikai,
įstotų apie “socijalizmą“ ant
viškos močiutės bedievėmis ne šytų gydytojo, — arba mėginu Sustiprink jauną Vyčių dvasią! sa triukšmą galima sukelti ant
Mes už teisybę stosim drąsiai
ekvieno kampo bambinę, men- — sakydavo kiti. — Seniaus sa
Pagal “Naujienų“ matematiš buvo ir nebus.
visos Amerikos, bet naudos tai
sios papildyti savažudysta, jokios Tėvynę ginti kuonarsiaus,
isnio žinojimo
ir išmanymo kydavome, kad “kaip kas iš kų išrokavimų vienoje iš nesenai
šykšnospamis. sušalpos iš Lietuvių katalikių mo
neieškok. Tai ar ne geriau bū
O plieno kardas priešą draus.
aonėms jį inkalbinėję? Spėju, mano, taip save gano“; dabar-gi
tų naudoties jaunimo skyriais,
terų sąjungos negauna.
Štai
plevėsuoja vėliava.
id už metų kitų turbut nei vie- suvis antraip, “išmano kas ar
ku.iucs maloniu: paveda jauti
> pas mus socijalisto nebesuras- neišmano, bet jau kitus tai ga
mui.
Maža, tai maža ten vietos,
Ką
kalba
jos
žymė?
Ei
Vyčiai,
Skyrius IX.
im. Tą socijalistų išnykimo pa- no“.
vis
dėlto
užtenka, kad apibudinti
Gyvenam
tautai
ir
Bažnyčiai:
MOTERŲ DIRVA,
1. Kiekviena Lietuvių katali
— Vis vien eisime pažiūrėti ir
>jų gerai nujaučia visi socijasavo reikalus. Padėkime lavinkių moterų sąjungos narė įsta- Mums viską davė Lietuva,
itų propagatoriai, nusimano pasiklausyti, ką tokio jis gali
ties protavime, kad užtikti rei
Vaduosim
galva
ją
sava.
timiškai įstojusi sąjungon ir jos
»ie tai ir mūsų Raulas. Taigi ir papasakoti, — nutardavo treti. Projektas konstitucijos Liet. Kat. šalpgavis, įvartĮ^ą prieš mirsiant
kalo,
galėtume be jokių mikčioji
M.
G.
pašalpinin skyriun užsimokėjusi
Moterų Są^gos Amerikoje.
ebėties nereikia, jei męs turi- — Neveltui, va, ir ant popiero pa
narei narystės ženkle arba ne pašalpos ligoje fondan mokesnis Chieago. 18 VIII 14.
mų ilgų mąstymų išdėstyti savo
Tąsa.
e tiek ‘‘bačkinių“, “gatvinių“, rašyta kad tai garsus kalbėto
įvardytą narystės ženkle, privalės nureguliuotas
nuomones
Ks.
įstatymų
ta
jas.
kampinių“ ir dar kitokios ru
suteikt centralinei valdybai to
Jaunimo skyriai prirengia mū
rybos, susirgus gaus pašalpą li
Skyrius VI.
— Vyrai! — nerimavo Raulas,
sa kalbėtojų.
Nusistebėjimą,
kius liudijimus apie mirtį kokį gojo, tiek, kiek bus užgirta įs
sų jaunimą prie savarankiškumo
Į JAUNIMĄ
Draugijinės narės.
id męs tiek išgirstume “oraci- — neatbūtinai atsilankykite, nes
tik reikalausis, arba bus užgirti tatymų
tarybos,
sąvaitėje, Jaunimas reikalų turi begales. ir duoda jiems progą pabandy
1. Draugijinėmis narėmis Lietu per įstatymų tarybą.
l”, susiduriame su tiek Raulų, išgirsite ko negirdėjote. Kalbėto
ti savo pajėgas, kurias pažinę,
per pirmus tris mėnesius; pra- Kad juos visus tinkamai apkal
ikia atidėti į šalį, jei prisimin- jas išpasakos kaip netikusiai šis vių katalikių moterų sąjungos gal
2. Centralinė raštininkė, ga
bėjus, apsvarščius, reikėtų pri galėtų jau tiesiog nuo savęs rūme, kad tas viskas daroma pra- pasaulis surėdytas, kaip jumis būti visos Lietuvės katalikės mo-, vus žinią apie .mirtį narės ir tam sitęsus virš trijų mėnesių — mo rašyti storus tomus. Vis dėlto pinties jaunimo reikalais, kad ir
kama pusė pašalpos; prasitęatinimui socijalizmo. Bet į šajnus. para- sųs virš šešių mėnesių — moka- jaunimo klausimas negalima ap- išleidžiant savo laikraštuką.
visokie išvadžiojiinąį^ų_£fifiiflfl
Dabar gi, bloškę šalin baimes,
ūtinfti _nrivalome- kiek
---šal
prašne

T.

*
i 1 aujši
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7:30 vai. vakare. Įžanga dykai.
Iš viso su smulkiomis aukomis,
Sekr. Rcr, A. Jurgntin,
O. MIKOOS DIUMA A VEIKSMŲ.
čių” organizacijų beveik vienas į kiečių valdžios, pastarajai gali Juozapiua Ežerskiutė iš Lietuvos
$59.75.
—
S.
M.
Uršulė;
Teodora
BttdriuNed. tugpiūčio SO-tą d. 1014 m. fiv.
B
oa
100,
Kxport,
P
a
tikslas, vienu idėja. Moksleivių ‘ išreikšti nevien sausų pasiskundir
• *» - į
KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Antano
parapijos daržo. '
tė
iš
Baltimore,
Md.,
—
S.
JVI.
> Km. B. W. Washmr, (KM
juk idėja yra šviesti liaudį, mo protestų, bet išstatyti mik
Cleveland,
Ohio.
8
d.
rugp.
at

šv.
Mykolo
parapijoj:
Ant tyro oro prie 15-tos 8. 50 avė,
Goonn «$., S. S.
Pitteburg, Pa.
kelti kultūrą. Tai
aišku, kad lu}. jaunuomenės milicijų. Ir išau Liudvika; Ona Rasiuaiutė iš Du
silankius J. Gabriui su prakalbo Antanas Šimkus,
$2.00 Kasat glob. Rev. 8. J. Cepana- gatvių.
Bois,
Pa.,
—
S.
M.
Genavaitė;
“Vyčiuose” jiems plati dirva, go čekų sakalai į milžiniškų, svei
Šokiai prasidės 4 vai. po pietų ir po
mis ir renkant aukas, komiteto >•$1.00 Antanas Mišiulis, V. nią 818 Foauth ava.,
Homeir gali atlikti juose didelę ro ką, stiprių kūnu dvasia ir pasi Ona Kvederevičiutė iš Mt. Car
perstatymui.
Perstatymas prasidės 7:30
inei, Pa., — S. M. Klementina; padaryta klaida. Mįtgrieta Bag- Lesinskaitė, Ona Mičkieuė, Do •ted, Ba
lę, nes kaip tik dar jų tarpe ir šventinu organizacijų.
Raudasi
vai.
vak.
džioniutė ir Zofiją Bagdžioniu- mininkas Žutautas, B. Kasparovikm aiM p. y. ObbnaM n
maža žmonių
intelegentiškų, faktų, pastaruoju laiku įvykusių Monika Žemaičiuke iš Chicagos, tė aukavo po ’2.00( ’i’ komitetas
čiutė, Janulis, Norbutas, Balaitis, ad Genui et, 8, S. Pittrimsg, Tikietas 10 c. ir augščiaus.
III., — S. M. Euzebija. Pribuvo
energiškų.
Iš priežasties lietaus tikietas boa
Europoje, kad jaunuomenės gim
Moreika, Vinkevičiutė, Kaspera- Fa.
13 naujų Seserų ir 11 Naujukių. užrašė tik po $1.00.
geras ant kitos nedėlios.
Taigi moksleivijai laikas su nastų sudaryta milicija parodė Dabar Šv. Kazimiero
vičiutė, Šlapelis.
J .Ceriauka.
Seserų
Nuoširdžiai meldžiami1 visus apsilan
“Vyčiais” susipažinti. Reikalau nemažasnį gabumų ir galybę prie- Kongregacija skaito 38 Seseris,
Iš viso su smulkiomis aukomis.
kyti. Maloniai praleisite laikų, gražiai,
“
LIETUVOS
VYČIŲ
1
’
CENTRO
kite “Vyčių” įstatų iš centro šinties formaliskai,
išlavintai 20 Naujukių ir 3 postulantes.
“Draugo” N. 34 visos smulkios $40.15. '
padoriai pasilinksminsite. Pirmų sykį
VALDYBOS ANTRAŠAI.
valdybos ir juos perskaitę steigki- priešų armijai. Apie tai liudija
lietuviai rengia panašios rųšės pasi
Iškilmėje dalyvavo šie kuni aukos surinktos kun. Gustaičio ir
2) Dvasiškas Vadovas: Kun. F.
te, organizuokite naujas kuopas, narsus čekų sukilimas Progoje
linksminimų ant tyro oro, taigi tautie
Cicero, III.
gai : kun. J. Kazakas laikė sumų; J. Gabrio, New Philadelphijoj,
Kemėšis, 717 W. 18th str., Chi čiai nepraleiskite geros progos pasigė
kur tik galima juk dar atliko 18 d. liepos, ir didvyriškas, tais
Shamokiu,
Mahanoy
City,
FreePo
$1.00:
Jurgis
Skaisgiris
Jo

po suiuai kun. A. Stauiukynas at
cago, III.
vakacijų pusė mėnesio, per ta lai- pačiais metodais išauklėtos belrėti puikia pramoneie.
liko įžadų padarymo ir abitų land, Hazleton, Tamatpia Gilber- nas Bakanauskas, V. BakanausKomitetas.
1.) Pirmininkas: N. A. Norkū
kų galima dar šį-tų nuveikti. gų milicijos, susirėmimas ir gy
priėmimo apeigas; jam asistavo. ton, Girardville ir Wilkes-Barre kas, Mikolas Daula, Petras Guda nas, 166 Melrose str., Montello,
nimas Liege tvirtovės nuo vokie
Taigi į darbų vyrai.
Kun. J. Kazakas ir djakonas Vit - Pa. per klaidų tapo paskelb vičius, I. Iaikunas, Jul. Balce- Mass.
ANGLIŠKOS KALBOS
MOKYKLA.
Vytis. čių užguliiųo. Geras, jau suorga
kus. Pribuvo taip-pat prie apei- tos skyriuje “Liet. Švietimo fon ris, A. Macipauskis, Ona LaišVice-pirmininkas: A. Aleksan Šios mokyklos puiki amerikoniška
nizuotas, ir išlavintas organiza gų kun. A. Skrypka, kun. F. B. do” 100=100,000 rub.” jos yra konienė, Anastazas Kaulaučius,
cijas turi, anglų, lenkų, ir kitų Serafinas ir Dr. M. Gustaitis. dalijamos pusiau Marijampolės Juozas Zubavičius Pr. Zakaraus dravičius, 732, W. 19th str., Chi metodą, gvarantuoja kiekvienam vy
(Pradžia ant 3-čio pusi.)
rui ir moteriai greičiausių ir teisingai
Pribrendo Buvo daug svečių; jųjų tarpe gimnazijos ir Liet. Informaci kas, V. Bukauskis, K. Matulevi cago, III.
žavėtinai, kad publika daužė del tautų jaunuomenė.
Prot. raštininkas: AL M. Rau išmokinimą angliškos kalbos, skaityti
jos biuro reikalams.
čius, K. Piušis, Ona Nausėdaitė, kus, Gilbertville, Mass. P. O. Box ir rašyti labai trumpų laikų.
nus lig skaudėjimui. Paskui due reikalas organizuoties ir mūsų advokatas p. Gabrys.
Kas.
šį mokykla nevartoja jokių knygų iš
to p-ni O. Pocienė ir A. Aleksan jaunimui, ypač, kad ir męs tu
Barbora
Slamiukė, M. Karpu- 65.
jaunimo.
kurių vargu išmokti, bet turi tikrai
dravičius padainavo ‘Kur bakūžė rime gyvo, gabaus
čiauskaitė
Antanas Cesnavieia,
Finansų raštininkė: Ona Kašė tam sutvertas lekcijas lengvam ir
samanota”. Ši jausminga daina, Trūksta vien organizatorių ir GERB. SVEČIŲ PRAKALBOS
Jonas Meskevičia, Barbora Sat- taitė, P. O. Boa 58, Montreal, greitam
išmokinimui angliškos ksdbaa.
buvo labai gražiai sudainuota. mokytojų. Tuo reikalu nutarta ŠV. MYKOLO
PARAPIJOJE. AUKOS LIETUVOS ŠVIETIMO kaitė, Jonas Zalagėnas, Juozas Mass.
Kurie gyvena už Chicagos kituose
IR POLITIKOS (LIET. INTie patys akompanuojant p. Po kuolabiausiai rūpinties. Čia gerb.
Šalkauskis.
17 d. rugpiūčio Šv. Mykolo paIždininkė: M.
Juškienė, 22 miestuose Suvienytose Valstijose ar Ka
ciui pagiedojo lotynų kalboje la prelegentas patarė paieškoti iš rap. salėje gerb. svečiai: Kun. FORM.. BIORO), REIKALAMS.
nadoj ir ypatiškai j mokyklą lankyIš viso su smulkiomis aukomis. Broad str., Brockton, Mass.
SURINKTOS CHICAGOJE.
bai iškilmingų giesmę.
lavintų gimnastų vientaučių sve Dr. ftf. Gustaitis ir p. J. Gabrys
ties negali, mokinam per laiškus (ko
$45.68.
Kaso* globėjai:
Švento
Kryžiaus
parapijoj.
timtaučių
tarpe,
kur
be
abejo
Vakaras paliko didelį įspūdį,
laikė prakalbas ir rinko aukas.
K. Pakštas, 1644 Wabansia respondenciją) labai pasekminga, me
todą.
Po
$2.00
P.
Česnikaitė,
J.
©auguma persitikrino, kad da jų randasi, be to išsirinkti iš Salė buvo kimšte prikimšta žmo
avė., Chicago, I1L
MARŠRUTAS SVEČIŲ Iš LIE
Del platesnių žinių rašykite, pa
bartinė moksleivija netik daug savo tarpo miklesnius draugus ir nių. Pirmas kalbėjo Kun. Gus Druktenienė.
A. Visminas, 315, 4th avė.
TUVOS.
duodami pilną adresą, o mes nusiųsi
Po. $1.00: A. Jakiuiaskaa, P. 25 rugp
žada, bet šį-tų jau ištesa. Jos pasiųsti pas svetimtaučius susi taitis apie mokslo ir apsišvietimo
Homestead, Pa.
Raeine, Wis.
me pilnas informacijas ir pirmą lekciją.
tarpe randasi tokių ka gali para pažinti su tobula gimnastes me reikalingumą. Kalba buvo turi Snarskis, P. Baltutis, J. Mačiulis, 26 „
J. Naginevičius, 32 Dominiek
Milwaukee, Wis.
Paminėk kokiam laikraštyje matei
šyti šį-bei-tų ir gerų artis todą.
etr, New York.
ninga ir užimanti,
išmarginta A. Gineauskie, A. Paukšta, R. 27 „
Sheboygan, Wis.
apgarsinimą Adresas:
tų, kurie pradeda puošti ir kelti''
WAITCHB8 B&O8.
Literatiška komisija:
Pasekmė
prakalbos ta, kad įvairiais pavyzdžiais iš žmonių Dojoraitė, J. Mikutis, L. To- 31 „
Springfield, III.
levičienė,
V.
Petkevičius,
A.
Presuvargusią mūsų scenų.
A. Kneižis, 41 Capital avė, 1741 W. 47th st,
1 rūgs. Collinsville, III.
Chicago, EL
“Vyčiai”
ingavo ūpų ir norų gyvenimo. Po jo kalbos buvo
Z. kuograičiausiai susitvarkyti gim. renkamos aukos; surinkta $40.15, činauskas, M. Paukšta, J. Trei- 2 „
Hartford, Conn.
E. St. Louis, III.
Benton, III.
J. J. Ramanauskas, P. O.
nastoje. Tuo tikslu daromas su kurių pusė eis L. I. Biurui Pa nauskis, K. Troinavičius, M. Zu- 4
Iškilmingu Moksleivių
jus,
L.
Jakimauskas,
L.
ProtoSov 58, Montello, Mass.
Mums pranešama, kad netru sirinkimas 25 liepos Apviezdos ryžiuje ir pusė “Žiburio” mer
Harrisburg, III.
ras! Parengtas L.R.K.M.S, HIF. Virmauskis, 22 Broad
kus išeisiąs iš spaudos jubilieji Dievo par., svetainėje plačiau gaičių gimnazijai. Laike prakal paitė, A. Kaminskienė, K. Varnačios ir V-os kuopų dėka; atsibos
str, Montello, Mas.
nis (1 metų jubiliejaus) “Jau apkalbėti gimnastos reikalus. Pa bi; pertraukose griežė pučiamoji vičienė, V. Daukša.
LIETUVIŲ ŠVIETIMO BRAU
Nedėlioj, rugpiūčio 30 d. (ang.),
Išviso smulkiomis
aukomis
nimo Sapnų” padidintas nume geidaujama, kad “Vyčiai” kuo orkestrą ir “Vyčių” choras pa
GIJŲ FONDUI 100—100.00.
1914 m. šv. Jurgio svetainėje 32
$55.25.
ris. Būsiu raštų netik mokslei daugiausiai užsiinteresuotų gim dainavo keletą dainelių.
▼•Uyboi
Gerbiamieji
svečiai kun. M.
Plaoe ir Aubnrn avė. .FradRri
vių, susispietusių apie “Jaunimo nastą. Merginos irgi gyvai ruo Kairiūkščių sumanymui parem
Gustaitis ir p. J. Gabrys, gavo Pirmininkas — Kun. V. .Vara* 7:30 vaL vak. Įžanga asmenriri
šv. Jurgio parapijoj:
Sapnus”, bet ir šiaip jau žymių šiasi ir žada neapsileisti. Vy ti pasižadėjo įmokėti “Vyčių”
pasižadėjimus nuo Čikagos pa giria.
Po $1.00 aukojo: Marijona Vai vienių lietuvių ir draugijų įmo 213 S. 4th st, Brooklyn, N. Y. $100, 75c. 50c. ir 25c.
literatų. Kaina būsianti 35 cen rai, męs joms pritarkime, bet at kuopa 100 rub. ir kun. F. Kudir
tai už egz. Kreipties reikia šiuo sargiai, kad patys -- paliktume ka 100 rub. L. I. Biūrio nariais nauskienė, Uršulė Martinkienė, kėti Kairiūkščio sumanytan švie Raštininkas — Kun. M. A. Pan- Gerbiamieji ir Gerbiamosios!
Nuoširdžiai ‘ kviečiame Jus at
Banifaca^ Jauušauiskas, Juazas timo fondan 32 šimtines.
adresu: J. Dargužis, 1720 Ruble užpakalyje.
kauskas.
įsirašė 2 ypati — 13 dol. Antroji
silankyti
į šitų moksleivių katali
Mickeliunas,
Julia
Mickeliūnaist., Chicago, III.
Subruskime tvarkyti glmnas kalba buvo p. J. Gabrio, kuris
Pasižadėjusių vardai bus pas 443 Park i», Bridgeport Conn.
kų
vakarų,
nes netik kad pasigė
tė, Stanislava Juškaitė, Ona Man“Jaunimo Sapnus” leidžia pir tų!
Kasininkas — Kun. A. Kodis,
Gylė. kalbėjo apie dabartinę politiškų
kelbti vėliaus.
kuvienė, Petronėlė Prekšiutė, Ur
225 B3fh st, Brooklyn, N. Y. rėsite įvairiu programui, įžymiais
meiviškoji laisvamaniškoji mūsų
Lietuvos stovį ir jos likimų pa
šulė
Btraikiutė,
Petronėlė
Blozekalbėtojais, garsiomis
Chicaga
moksleivijos dalis.
IŠKILME ŠV. KAZIMIERO VIE sibaigus kuyui. Kalba puikiai pa viez, Gna Preitikaitė, Petronėlė
lietuvių solistėmis,
talentuotais
sisekė.
(
NUOLYNE.
Preitikaitė, Antanas
Balkaitis, Redakcijos Atsakymai. Antrašai Administracijos Draagy. deklamatoriais, juokingu monolo
P. GABRIO PASKAITA ‘VYPer
visą
vakarų
publiką
užsi

atės, iv. Kudmisro Kar. (aat
Rugpiūčio 15 d. prie iškilmin
Sakalui: Eiles “Tolimoj šalyje” gaW. Stankūnas.
gu bei Petliuko komedija “Nelaikė
ramiai.
Tvarką
palaikė
ČIAMS”.
Tow» of Laks).
TOme. Laikysėme literatūros skyrei.
gų apiegų, Šv. Kazimiero Seserų
Išviso su smulkiomis aukomis
atmezgamas mazgas”, Šv. Jurgis
Ačiū.
Pirmininkas — V. Paukšta, parap. “Kanklių” choro dainavi
19 d. rugp. Apviezdos Dievo' Vienuolyne Chicagoje, didelis lie- “Vyčiai”.
$39.51.
'<
Ten buvęs.
4451 S. Marshfield avė,
par. ‘Vyčiams” gerb. svečias p. tuvaičių būrys apturėjo abitus ir
■ . . „Jiiii.■ i
mu ir puikia mueika, bet taipgi
v
įce-pira.
Ja.
autatiausaiSi
J. Gabrys davė paskaitų, kaip padarė vienuolinius įžadus. Po
Visų Šventų parapiją, Boselaha.
tuo pat kartu paremsite Lietuvius
Apveizdos Dievo parapijos,
1660 W. 47th et.
sutvarkyti
gimnastos reikalus. dviejų metų novicijato šios Nau
Katalikus Moksleivius, tų tautos
D. Jurevičia.
$2.00.,
Rašt. — L. Abaravišias, NH jaunutę, bet daug žadančią jie„Jau “Vyčių” jaunuomenė senai jukas padarė įžadus ir tapo pilno vietos klebonui vadovaujant jau
Po$1.00: Ona Pocienė, Stanis
BBYERTRI MAISTAS.
So. Hermitags avė.
svarsto, galvoja apie gimnasti mis :
Sesuo M.
Konstancija pradėjo statyti naują bažnyčia. lova Kačinskąitė, Ignacas Šan
gųkų, bet nebuvo kas tvarkytų. Vat, (Stempliutė), S. M.
Monika Nuo 17 rugpiūčio jaui pradėjo kus, Jonas Ziberis, Julijonas Su Maistas, kuris neturi jokias Knygvedia — Jonu Cente*
Nuoširdžiai kviečiu.
čia p. Gabrys ir atėjo į pagelbų (Bendinckiutė), S. M. Anastazija kast pamatų.
Cr. kis, Kazys Kainauskas, Petras maistinimo svarbos, yTa visiškai kas, 4458 So. Wood st.
Komitetas.
bevertis. Kiekvienas turėtų gerai
Iždininkas —7 Kaimieras Vana
nurodydamas pavyzdžius kitų (Gudavičiūtė),
S. M. Kristina
Mačiuskis, Peliksas Vičiulis, A. apsvarstyti', kuris maistas teikia
gas, 4351 So. Wood st.
•tautų panašių organizacijų, kaip (Unguraičiutė), S. M. Lidvina
zitša, Izidorius Čepuli.,
Jeigu
Organo užveidėtojas Juozas
LIETUVOS VYČIAI.
antai: čekų, lenkų,
Anglijos (Runčiutė), S. M. Viktorija (BuEmbergas, Petras Statkus, An kas nors sutrukdytu reguliarį
rasBKas,
mua
otJtn st.
skantų. Apie
viršminėtų tautų činskiutė/), S. M. Elena (Ba
18 rugpiūčio IV “Vyčių” kuo tanas Puidokas, Jurgis Mockus,
virškinimų,
tai
mes
turime
susyk
Siunimų, kurių organizacijoms rysaitė), S. M. Benedikta (An- pa Apveizdos Dievo parapijoje Kazys Žiogas, Jonas Matijukas,
T«*. Drovai-7042
visiškai išvalyti kūną, nenusilp Ieėksu vargonininko arba parapiji
,(ra panaši mūsų “Vyčių” orga driukaičiutė),
Antanas
Mitkus,
Kazys
Brasas,
S. M. Secilija laikė susirinkimų. Susirinkimas
dr.c.xwe«i “
nizacija, buvo gan plačiai kalba (Kručiutė) S. M. Teodora (Dau- buvo sušauktas dėl įvedimo nau V. Smilingis, Antanas Barškutis, nindami jo. Atsidėtinu vaistu nėj mokykloj vietos.
ĮVexellsl
ma. Nurodyta, kokių rolę vaidi kaičiutė), S. M. Salome (Vyš- jos tvarkos į draugijų. Nutar Teklė Malakauskienė, Jonas Po- tokiuose atsitikimuose yra Trine- Antrašą sužinoti “Draugo” Redak-.
(rijoje.
LIETUVIS
DENTISTAS
rio Amerikoniškas Kartaus Vyno
na panašios jaunimo organizaci čiuniutė), S. M. Veronika (Venc- ta kas antradienis pašvęsti Vy džiūnas, Juozas
Vičys, Kazys
34—34
Elixiras. Jisai netiktai išvarys vi
4712 So. Ashland Avė, ’
jos, ypatingai pavergtųjų tautų, kaičintė), S. M. Salome (Vyš- čiams po 2 valandi į vakarų; vie Rimkus.
*
*1
sas atmatas iš vidurių, bet ir Paiešhau savo vyro Simanavičiaus
visuomenės gyvenime. Sakysime, niauckiutė). Seserų abitus gavo nų valandų skaitymui, prakal
arti
gatvės
Išviso su smulkiomis aukomio
suteiks jiems užtektinai jėgos Petro iš Cižinų kaimo, Aukštodvario
čekų sakalai, apie kuriuos jau ži ir į Novicijatų įstojo šios postu- boms , diskusijoms, pasikalbėji
II
OfiM'vatan^a: Nuo 9 iš ryto iki 9 vai i
varyti
savo darbą be vaistų. Skil parapijos, Vilniaus gub. 7 metai Ame
no platusis pasaulis, jie pradėjo lantėS; Pauliu Zupkiutė iš Wau- mams; antrų — žaidimams. Su- $58.81.
vakare. Šventomis dienomis nuo 8 ii f j
vio, kepenų ir vidurių ligose Tri- rikoj.
organizuoties gan neprielankiose kegan, III. jos naujas, kaipo vie sirinkiman bus leidžiami vien na
ryto iki 1 v. po pietą
Aušros Vartų parapijoj:
Simanatlčienė.
aplinkybėse; pradžių padarė kele nuolės vardas, Sesuo Marija Vin riai turintieji tam tikrus ženkle Po $5.00: Sliesoraitis, Krotkus, nerio Amerikoniškas Kartaus Vy Atsišaukimą siųskite “Draugo” Red.
no Elixiras visuomet yra bran 35—39.
tas asmenų, pasirįžusių gaivinti centa; Bronislova Duginiutė iš lius, draugijos išduotus. Buvo Savnorus, Alažeška.
gus. Aptiekose. Jos. Triner, Matanių jau pritroškusia germaniz Mt. Carinei, Pa., — Sesuo M. Jus pakeltas klausimas apie “Vy
Dr. Rutkauskas $3.00
nufacturer, 1333—1339 So. As
mo atmosferoje. Vos pastatyta tina; Ona Kimutaitė iš Philadel- čių” organų “Draugą”, kurį už
Po $1.00: Grigonis, Žamaravihland avė, Chicago, III. Kad užant kojų, jauna organizacija, ne phia, Pa., — S. M. Locija; An
Kviečiame užsisakyti 1913-1914 metams
sirašė 20 prenumeratorių. Ketvir čius, Balčikonis, Kritikas. Jšvi
veizint vokiečių valdžios pastan tanina Mačiulioniutė, iš Wilkes
tadieniais, akip buvo taip ir bus so su smulkiomis aukomis $37-87.
kunlgiios lietevly reikalams skiriamą miaasiBl toikraSI
gų, kad ją nuslopinti vis bujojo, Barrc, Pa., — S. M. Leokadija; laikomos paskaitos, bet žaidimų
augo, ir iškerojo į didelę organi Marijona Mačiulioniutė, iš Wilta už 60 centų. Jisai yra vienu ge
nebus
Vytis.
Chicagos lietuvių, “Aušros Var
zaciją, kuriai buvo lemta atgai kes Barre, Pa., — S. M. Morta;
riausiųjų linimentų pasaulyje.
tų” parapija 23 rugp. dieną su
“VADOVO” uždavinys — padėti lietuvių dvneiškijai o-ijentuotis įvai
vinti čekų tautą. Jau šiandien če Petronėlė Leonavičiūtė iš Wordėjo
bažnyčioje
aukų
Marijam

riuose
jai rūpimuose gyvenimo klausimuose, teikti pagalbą reikalingą kunig
Moksleivių vakaras.
kai už nuožmias nuoskaudas vo- cester, Mass., — S. M. Germaną;
mokslinių
žinių pagilinime ir praplatinime, o taipgi ir pastoracijos darbe.
Rugpiūčio 30 d. šv. Jurgio polės mergaičių gimnazijai (Su,v.
“VADOVU” daug rašoma apie katalikų Bažnyčios padėjimą įvaim
gub.).
DMIMJy REIKALAI. kraštuose, apie užsienio kultūringesnių tautų dvasiškuos darbavimąsi įvairiem
svetainėje ant Bridgeporto atsi
Juozapas
Saunorius
$6.00.
bus iškilmingas moksleivių vaka
srityse.
»
Susiv. Liet. R.-Kat. Am.
Adomas Gusčius $5.00.
“VADOVE” rimtai nagrinėjama Lietuvos religijiniai reikalai ir jų stovia
ras. Pragrania žada būti labai
valdybos antrašai:
Ciprijonas Baltrūnas $3.00.
pagerinimo būdai.
įvairi ir indomi. Visuomenė kvie
“VADOVE” ateinančiais metais sekmadieniams bus duodama kateketižkf
Prezidentas: K. J. Krušinskas,
Po
$1.00:
L.
Smilgevičius,
VI.
čiama kuoskaitlingiausiai apsi
59 Ten Eych st, Brooklyn, N. Y. pamokslai pagal geriausius užsienio šios rųšies pavyzdžius; taipgi ir kilti palankyti. Platesnių žinių žiūrė Budavičius, Daunis Jonas, Vinc.
Vice-prezidentas: J. Riktorai- mok>lai bus kaskart aktualesni, tinkamesni.
Petruškevičius,
Katarma
Grigo“VADOVAB” nėra kokios vienos apielinkės ar dijecezijos organas; jm
kite skelbimuose.
nė, Teresė Varneckienė,ištaslW.: tis, 91 C-ongress avė, Waterbury, rūpi visi ir visos lietuvių dvasiškijos reikalai. Turime daug rimtų bendrabarM%
kaip Žemaičių, taip ir iš Vilniaus, Seinų dijecezijų ir iš svetur gyvenaaBą
nienė, Ona Tamošiutė, Uršulė Conn.
Lorimero Banka atsidaryv..
Sekretorius:
J.
S
Vasiliauskas,
lietuvių
dvasiikių tarpo.
Blažaitė. Teresė Varuekienė, Jo
J
“
VADOVĄ” rašo ir pasižadėjo toliau rašyti, neskaitant artimiauBg
Visų pasmerktoji LaSalle Street nas Kalvaitis, Mat. Miškinis, V. 112 N. Greene st, Baltimore, Md.
“
VADOVO
” reikalų prižiūrėtojų, dar ir šie: dvas. akad. prof. kun. dr. P.
Trust &Savings Banka, pagal iš Blažaitė, Teresė Varuekienė, JoKarterius: Pranas Burba, 466Būčys, kun. prof. Ai. Grigaitis, kun. prof. dr. J. Matulevičius, kun. dr. J. Tstikrų šaltinių gaunamas žinias Januškevičius, Ad. Ugintas, Jur 58 Main st, Edwardsville King- toraitis, kun. dr. Naujokas, kun. prof? B. Česnys, kun. dr. Staniulis, kun. ėa.
bus atidaryta ir pinigai skolinin gis Dorinąs.
J. Galdikas, kun. dr. M. Beinis, kun. dr. A. Maliauskas, kun. dr. K. Rėklaity
ston, Pa.
kun. J. Tumas, kun. dr. A. Viskantas, kun. prof. A. Polubinskas, kun. dr.
kams išmokėti.
Knygius:
Kun.
J.
Inčura,
P.
Po $.50: Siaurienė, LukošiūnieM. Gustaitis, kun. P. Dvaranauskas, kun. J. Vaičaitis, kun. J. Kriokininka^
nė, O. Urbanavičienė, D. Zavadz- O. Freeland, Pa.
dek. V. Aleksandravičius, kun. prof. P. Bielskus, ir daugybė kitų rimtų rašyto
Dvasiškas Vadovu: Knn. J.
kaitė, P. Dūda, P. Mažeika, J.
jų iš lietuvių kunigijos. Tikimės, kad ilgainiui jų bus vis dar daugiau.
Mums prašo pranešti, kad Lie
Jakaitis, 41 Providence st, Wor- Meldžiame užsisakyti ateinantiems metams ne vėliau 1 d. rugsėjo (n. st.) šių ■.
Pauževičius, J. Janušionis.
tuvių Moksleivių Susivienijimo
Su smulkiomis aukomis $16.97. cester, Mass.
"VADOVO” kaina 10 rub. metams šiapus
Amerikoje II seimas prasidės ket
Kuos Globėjai.
sienos, o užsieniuose 12 rublių.
verge, rugsėjo 3 d, 1914 m, 10
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st,
aSjBOPLES STOCK TAROS
Apveisdos Dievo parapijoj:
vai. rytą “Aušros” svetainėje,
Jonas Karosas,
$2.00 Wilkes Bsrre, Pa.
Adresas: Seinai, Suv. Gub. “Vadovo” redakcijt
3149 So. Halsted st. Seiman be
Po $1.00: 'Jtrotos Bilis, Do V. Lukoševičia, P. O. Minersville,
narių, bus įleidžiami ir svečiai. minikas Sykas, Jorišs Statkevičia, Pa.
.
STATE BANK
Seimo laiku, rūgs. 3, 4 ir 5 d. bus Vincas Rutštalis, Juozas Puplerengiama paskaitų ir šiaip jau ris, Antannas Kasteklia, Vincas
Lietuvis daktaras. Gydo iveirieusee ligas Vyru, Motsriu ir Vaiku. Daro opera- ]
Ashrind Ak. A 47th St Cbicaga.
pasilinksminimo vakarai: 1. “Au Šatas, Jonas Knveskis, Jonas SeOantro Valdybų aatraial:
cijas. Turai savo locna ligonbuti. kekarstas sutaiso pats dėl kiek vieno sergančio.
šros” svetainėje, 2. J. J. Elias redis, Jonas Karvelis, Jonae Kas Pres. Rev. X Krites, Boz 858,
Ofiso Valandos: NuoMU II K rito:
po plot. 7 •« vokam. Nedel Iki 3 po pleu
Seniausi, piečiausi Rr stipriausi banka va
svetainėje, 4600 So. Wood st, 3. putis Rernadas Nienartonis, P. Elsworth, Ra,
Kreiptisraik vlamnetant to tikro adrlso taip:
DR. STANKUS, 1410 ». IROAD VT., PMlLAoaLRHI*. RA.
karuose mm Stoek Vardų.
Prospeęt Bldg. svet, 1152 N. Ash- Mačiejaskaitė, Antanas Petrulis, Viee-prea. Rev. F. B. Serafinaa
land avė.. Viri vakarai prasidės Lfiksys Petrulis.
18888 Wab—b avė, Chieacu, m.

ApgareUiiniai,

“VADOVĄ”

$500.000.00

Paskolos pagerinimui
Chicagos nejudinatatų
turtų Real Estate su
moje nuo $500 iki
$2500.

Daktaras Ignotas Slankas,

1

DBAUGAS

Lietuvių Farmerių Kolonija.

Y.rd. 1741

Godotini tautiečiai: noriu jums pranešti, kad aš atsisakau nuo
tų kompanijų, kur pirmiau pardavinėjau žemes Michigane, dėlto,
kad aš geresnes žemes išpardaviau, o beliko vięni smėltynai, kurie
lietuviams apsigyvenimui netinka. Aš dabar turiu parinkęs lietuvių
kolionijai geriausios žemės, prie molio, netoli parto Ludingtono,
Seottvilles, Mich. apielinkėse. Toji vietą susiduria su tomis lietuvių
, kolionijoms, kurias aš sudariau, paskutinių, kelerių metų laike.
Tik žemė daug geresnė, nusipirkęs nei vienas nesigailės. Kitose
valstijose mokėdamas po $200 ar $300 už akrą geresnės žemės negaili
, si. Mūsų žemės prikėš yra nuo $10 iki $25 už nedirbtą. Išdirbtosios
ir su trobomis prakė priguli nuo gerumo trobų ir žemės išdirbimo.
Turiu su sodnais ir trobomis ir geriausiais jntaisimais: Vanduo,
šilima, viskas įntaisyta pagal naujausią sistemą.
Per mane yra apsigyvenę visi lietuviai Michigano Valstijoj ir visi
yra užsiganėdinę. Kaip jiems stengiaus parinkti geriausias žemes,
taip ir dabar naujoj vietoj stengsiuos viską padaryti kuogeriausiai. Kur nevažiuotum užvažiuok pas manę. Jei kitur geros žemės
negausi, atvažiuok pas manę gausi kokios tik norėsi: su moliu, su
juodžemiu ir t. t. Tik nepirkite smiltynų, kad pirkaite, pirkite geros
žemės.

Anton Kiedis

Naojaasiir geri auti paveikslai veltu vemt ir kiliems alutikiniama.

ii

Tavo telefonas, pats per save, yra tik mažutis,

PAKTAMS

(Kalba lietuviškai)

ypatingas instrumentas. Bet kartu su Bell siste

3337 S. Morgan St., Chicago

ma padaro didelę galybę, pagelbsti jums visokioj

valandoj, dieną, ir naktį.

Tai. Yards 1594

ED. REUTER

Bei patarnavimas stojo didžiu reikalingumu ofi

Didžiausė siuvamą mašiną krau
tuve. Mašinas parduodame nuo
$3.00 ir augščlau.

se ir namie, būtinai reikalingu daiktu biznyj ir

pasilinksminimuose

Chicigo, III.

ir šaltinis palengvinimo ir

suraminimo keblume ir nelaimėj.

Tavo Bell telefonas yra visuomet gatavas patar
nauti jums, nepaisant nei ant laiko, nei ant to

lumos.

Dr. A. K. Rutkauskas

Vartok vietinį ir Long Distance telefoną apsčiai.

2302 So. Leavitt St.

Chicago Telephone Company

7 reikalingi da
lykai vertės

Bell Telephone Building
Tel ephone Drover 1924

$25.00

O.

tik už S5i85

ATEITIS

CHICAGO

*

(kampas 34tos)

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga (

Tel. Drover 5052

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

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

i UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

NAUJIENA!

LIETUVIAI, KREIPKITĖS

; $

TEMYKITE!

THE HIBERNIAN

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

ĮKURTA 1867 M.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

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

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Avė.

vienas, norintis smagiai ir naudin

Savaitinis Laikraštis
»»

KLAUSKIT!
Kiekvienas gausite atsakymą jei norite dažinoti kur yra geros farmos.
Aš turėjau progą apmatyti daug farmą ir apvažinėjau lietuvių apgyventas ko
lonijas ir drauge važinėjo žemės žinovas, kuris gerai supranta apie žemės.
Norintieji klauskite ypatiškai arba per laišką.
JOE. SINKUS
3151 South Halsted Str.,
CHICAGO, ILL.

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

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

puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00

Mahanoy City, Pa.

Plymouth National
BANK.

gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

Vailokaičiai ir Co.”

Banka prižiuronič

Reikia gerai įsitėmyti sis Svarbus dalykas, kad--------------------

Suvienytųjų

Visi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t. t.

džios.

Valstijų

Moka 3 nuošimčiui

Chicage, III.

-

Rašyk tuojaus.

a ■■toj

Gerų lentų pigiai
EIK PAS

Cąrr Bros. Wrecking Co.

3005-3039 So. Halsted St.

M. A. Norkūnas,

*•'*■ ’”4

CH,CA0°

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. EUas, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus Į Benka užčedyjimnl nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
l visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Sifkortes ant visų
linijų l krajų ir iŠ krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visa Amerika ir Europa.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose Ir reikaluo
se ypatižkal ir per laiškus. Tik kreipkite*
vlršmlnštu antrašu.

Vienatinis Lietivig Išdirbėjai
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: Aokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero .

Seserų Seminarija

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

1800 ff. 46th Street,

Vartotas namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams poMandagus pataraavima* peras, vynių, plumbingų ir t. t.

--------- -- ---y-Įggg—f

Man pavestus dar
bus atlieku artis-*
tUkai.
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Naujos “Draugo” spaustuves
Knygos
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
Huckleberry Finnas, parašyta garsaus Amerikos
raštininko humoristo Mark Twaino. Gražiai lietuvių kal

1M MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS.

bon versta Jono Kmito.
Labai puiki apysaka iš ameri
kiečių gyvenimo. Daug juokingo ir puikaus skaitymo.

_ Stora knyga, kaina tik..................... 7 S centai

A YliSkn
•

.

1 U and

1741 So. Halsted St.

Škotijos ar Anglijos

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

išsirašyk dvisavaitinį laikraštį

“IŠEVIŲ DRAUGA”

I
R

CH1CA60

Tel. Ctnal 2118

Kas rūpėjo lietuviams katalikams

R.‘K

1913 metais

Lietuvių
Federacijos 1913 m. kongreso referatai ir
protokolas. Knyga, kuri privalo rasties namuose kiekvie
no lietuvio, kuriam rūpi Amerikos lietuvių reikalai.

Kaina............................... ......................... 25 centai
Reikalaudami kreipkitles:

ARION MUSIC STORE

Draugas Pub. Co.
Armonikos, skardino, ,koncertinos. smuikai blaa
pigiai. K rauta ve atvira Iki ( vai. vak. M«d Šito
mis Iki l» vai.
ĮSOS
Halsted 8t.

Vienintelį Didžiosios Britai.joi
Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris
Pusei metu 50 centu.

Visi užsisakykite

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire,
Scotland.

Dienraštyj ‘ ‘ Katalike ’ ’ žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
visus pajudintus mūsą gyvenime
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj “Katalike”
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos
naujokynuose
gyvenančią,
S.
Valstiją ir kitą šalią gyvenimas,
paduoti daugiausia žinią iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ............................................. $5.00
pusei metą .. $3.00
trims mėnesiams .. $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
metams ................................... $7.00
pusei metą .. $4.00
Prenumeratą siąsti šiuo adresu:

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?"
Gal nežinai kur Ją gauti?

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

A. OLSZEWSKL

3252 So. Halsted St., CHICA60. ILL.

P. A.

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

M. A. Norkūnas

Dr

8

Jei nori žinių iš

Dr. MAURICE KAHN

“KATALIKĄ”

Iždininką*.

BroU Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigas Brolių Vailokaičių ir
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; 8), nebos baimės kad pinigai
gali prapulti, nes atsako nž juos Draugija visu savo tartu ir pervirfiji■u; 8). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, auieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti j Lietuvą ir pirkti
nu vietą, tai būtinai susižinok su Draugija BIrolių
ro" ------ —
Vailokaičių ir
Ko.
Kaunaa Viešasis Piečius. Lietuva-Bnsiia.

Telefonas Yards 994

DRAUGAS PUBLISHING CO.

fine?

G. N Postlethwalto,

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

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjiraai. Seminarijoje prie regaleriškojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama - maulka, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
OERO8 MOKINTOJO8
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės
iiao antrais:

vai

cuo sudėtų pinigų. Galinu
susišnekėti lietuviškai.

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

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

Amerik. Lietuvių Dienraštį

1166.000.00.
Šitoji

261 W. Broadvvay

Corner Spring Street

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

Kapitolaa bu perviriiu

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

$ 498 Washington St.,

4627 S. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti j Lietuvą arba nori atliekamus pinigus

Geo. d. BARTAŠIUS ir d. P. WASILIAL!GKAS

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

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

W. D. BOCZKOWSKI — CO.

(r

LAIVAKORTES

gai prąlcisti laiką, lai skaito šią kny

SAULE

CHICAGOJE.

Pradėjus skaityti, sunku

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

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

<■—

VIZ

i

Jonas Kmitas

apysaka

SAVUOSIUS

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

CHARLES DICKENS

Yra tai labai graži ir interesinga

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

<41

PARDUODAM

Lietuvių Kalbon Verte

PAS

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

Oliveris Twistas

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

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

99

Naujas Savaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilpa k-odaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Meti/ 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 užrflbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

Angliškai Paraše

BANKING ASSOCIATION

Ateik ir pati pamatyk

Official 100

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So. Halsted St.,
PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. Vie
nintelis atsitikimas amžiuje. Kad
supažindinti su mūsą naujais geležin
kelio laikrodžiais ir kitais dalykais,
mes siunčiame augšto laipsnio gražiai
jšpiaustytą su puikiais akmenais
moterų arba vyrų laikrodį už $5.85.
Su
gražinimų, špilką dykai. Pilnai
gvarantuojame.
Vienas
laikrodis vertas
gražinimų, špilką lykai. Pilnai grarantuojame. Vienas laikrodis
vertas
$15.00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet pamatyk mū
sų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbimą parašyda
mi savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščlau pažymėtus
dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui $5.85 ir expreso
kaštus. Rašvk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM BLDG. CHICAGO,
ILLINOIS.

J. CL KAVVALLS

Dr. P. G. WIEGNER

$$$ Jums

27, 1913

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

Tol.phon. Yards SB34

1616 W. 47th St.

(Sugust)

LIETUVIS FOTOORAFA8

GRABOMUS
PkrSamdo karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų, 4S0S Hermitaga ave.Chiesgo

& Telefonas Canal 4052

Peackock, Lake County, Mich.

EXTRA

Drovtr 347J

E U D E I K I S

J. F.

Rugpiūčio

1800 W. 46th St,

Chicago, Illinois

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicigo III.

Tel. ofiso Drover 5118 Oyv. Proapect 4174

į)

rraktlkHja ckrreltkm Ugne Ir vyrų ilgesį

*

DR. CHA8. A. SEDLACK

S

4333 So. Ashland AvaOfiso valandos: nuo^9 ryto iki 8 vakario.
Seredomis nuo 9 ryto iki 5 vak. NedClomis nuo 10 ryto iki 12 valenos.
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AR NORI GYVENTI ANT SA
VO ŪKUS?
Kur daržas duotų jums šviežių
daržovių per dešimt mėnesių me
tuose? Kur gali turėti pieno ir
šviežių kiaušinių ir viščiukų ka
da tik nori? Kur gali turėti mėsos
kiek tik gali sunaudoti?
Kur >
greit gali išmokėti savo ūkę ir ■
potam intaisyti ūkę kiekvienam ,
savo vaikui? Rašyk arba atėik,
aš jums pasakysiu kur. tai gali
padaryti. L. M. Allen, p. T. M.,
Roek Island Lines. Room 718
La Šalie Station. Chicaeo.

MAŽEIKA

Seniausias
lietuviškas
graborins
Chicagos mieste. Per 15 metą mano
graborystės tarnavau savo broliams
lietuviams. Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščian,
o maži grabeliai nuo $3.00 ir sug
ilau. Meldžiu atvažiuoti j mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunktai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti ui
$50.00
Neklausykite agentą ir kokių
bobelią, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo
karaboną ir daugybę automobilią.
Su pagarba
P. A. MAŽEIKA.
3316 Aubrun avė.

Tel. Yards 113$

• 28 metų senas laikraštis c
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA, BROOKLYN. N. Y.
Irpsduods daugiausiai gerų Ir svvblų ži
nių Iš Amerlkoi, Europos Ir viso svieto, o
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo;
pusei matų $1.00. Užrubailuosa; metams
$3.oo; pusei matų $1.5C.

RAŠYK ADRESU:

' J. J. Pauksztis &
120-124 Grand Str.,
Brooklyn, h. V.

