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TAUTIEČIAI!
Mes jus kviečiame į visuotinąjį lie
tuvią politiškąjį seimą, kurs bus Chicago

je 21 ir 22 rugsėjo siu metą. Jau bus mė

nuo, kaip praskambėjo balsas L. R. K. Fe
deracijos valdybos, kviečiantis visus lietu
vius daryti seimą Chicagoje drauge su Fe
deracijos kongresu. Daugelis laikraščią
net nepaminėjo to pakvietimo, ir vedė ir
tebeveda ilgus ginčus, kur ir kada suvažiuo
ti.

Tuo tarpu reikia suvažiuoti kuogrei
čiausiai. Karė gali pasibaigti
netikėtai
greitai, nes vokiečiams vis blogiau ima
sekties. Ar būsiantis Europos valstiją kon
gresas užklups mus netikėtai? Ar išgirs
valstiją diplomatai mūsą balsą, kuomet jie
svarstys Prūsą Lietuvos, Suvalkijos ir
visos Lietuvos likimą? — Tai prigulės vien
nuo mūsą vienybės ir susipratimo. Jeigu
mes, atmetę šalin visus
ginčus, neatidė
liodami suvažiuosime į vieną vietą, aptar
sime Lietuvos reikalus, pasikubįsime nusiąsti, kur reikės, mūsą reikalavimus, —
tai dar gali būti viltis šį-tą ir mūsą tau
tai laimėti.

Seiman bus priimami su* patariamuoju

balsu ir kiti, tėvynės labu trokštantieji lie
tuviai, nors ir nedelegatai.
Seimo posėdžiams nusamdyta yra vie
na iš gražiausią Chicagos
miesto salią
“Dyill Hali”. Ji randosi visoje Chicagoje
žinomuose namluose “Masonic Temple”,
pietvakariniame tą namą kampe, 17-tame
augšte. Namai “Masonic Temple” stovi
ant kertės Randolph ir State gatvią. Svečią
drabužius priimdinės tarnai 16-tame aug
šte. Posėdžiai tęsis nuo 9 vai. ryto iki 5
vai. vakaro su valanda pertraukos pietums.
Tarpe geriausiąją Chicagos viešbučią pa
žymėtini yra šie: La Šalie Hotel, La Šalie
and W. Madison str. Sherman Hotel, N.
Clark and W. Randolph str. Briggs Hotel,
188 W. Randolph str.
Jie yra gana brangąs. Mes padarė
me sutartį su Kemvood Hotel 47 ir Ellis
avė. kur bus galima gauti kambarius už
$1.00 už parą. Taip-pat su C. C. Hotel, i
3449 S. State str., kur imama po 50 centą
už kamb. The Archer, 18 ir State str. —
po 25 centus už kambarį.
Politiškajame Seime mes turėsime ap
svarstyti sekančius klausimus:
I. Dabartinio Lietuvią padėjimo ap

svarstymas ir sušelphnas
nukentėjusią
nuo karės.
Vlisa tai atsimindami Chicagos įvai
1. Didžiojoj Lietuvoj.
2. Mažojoj Prūsą Lietuvoj
rią srovią lietuviai inteligentai, pasinau
H. Koksai Lietuvos padėjimas priva
dodami tuo, kad pabaigoje rugsėjo bus
Chicagoje ir taip didelis
suvažiavimas lėtą būti ateityj?
atstovą nuo lietuvišką parapiją ir drau
giją, paraginti taip-pat p. Gabrio atsiliepimu ir pasinaudodami gerais norais Fe
deracijos valdybos, užleidusios pirmąsias
dienas politiškam
seimui — ir sutarė
kviesti visą srovią lietuvius į visuotinąjį
bepartyvą lietuvią politiškąjį seimą Chica

gon ant 21 ir 22 d. rugsėjo (Federacijos
kongresas bus 23,24 ir 25 rugsėjo). Tiesa,
laiko liko nebedaug; tečiau jeigu tiktai
visi sukrusime išvien, tai mes dar suspėsi
me atsiųsti į tą seimą tiek atstovą, kad su
važiavimus
būtą ištikrųjų didelis ir vi
suotinas. Juk tie delegatai tarsis ir nuta
1
rimus darys vardu tą parapiją, draugiją,
įstaigą, kurias jie atstovaus politiškajame
seime. Tad mes ir kviečiame nuoširdžiai:!
1. ) Mūsą parapijas, ar ją komitetus, į
Busižinojus su savo gerb. klebonais, atsiųs-!

I. Reikalingumas suvienyti visos Lietuvos srytis vienon administratyvėn vie-

naton
2. Atskyrimas Suvalkų gub. nuo Len
kijos, ir Santykiai Lietuvią su Lenkais.
3. Priskyrimas Prūsą Lietuvos prie
Did. Lietuvos.
4. Lietuvos autonomijos klausimas.
5. Priemonės Lietuvos autonomijos
išgavimui.

6. Santykiai Lietuvią su Latviais,
7. Santykiai Lietuvią su Balta-rusiais.
Tad sukruskime visi lietuviai ir pasiskubinkime į savo Didįjį Seimą. Juk nuo

to seimo gali prigulėti visa ateitis mūsą
ev^nes; Salin partyviškumai,
neapsiėdimai! Lietuva, sįuspausta ir nuvar^in^a ^arės, grasoma įvairią priešą, lau
kia mūsą pagelbos. Tad stokime, kas gy
ti po 3 delegatus nuo parapijos (gali būti
vas, ir pasakykime visam pasauliui, ko
ir mažiau).
musą tauta reikalauja ir be ko ji negalį
2. ) Visas lietuviškas draugijas, kuo-i gyvuoti.
pas, be pažiūri; ir pakraipą skirtumo, at
siųsti taip-pat savo delegatus. Kuopa ar Kom. Pirm. D-ras A. K. Rutkauskas

draugija, turinti nedaugiau kaip 50 narių
lai siunčia po vieną atstovą. Didesnės kuo
pos ar draugijos gali siųsti po tiek atstovą,
kiek kartą turi po 50 narių.

L. Šernas
Adv. Juozas Gabrys
Kun. F. B. Serafinas

3. ) Centralės mūsą organizacijos, k.
a. Susivienijimai,
sąjungos, — taip-pat
prašomos yra atsiųsti po keletą
atstovų
huo centro.
4. ) Mūsą laikraščią redakcijos, mo
kyklos, ir kitos kultūrinės lietuvią įstai
gos gali taip-pat siųsti po delegatą.

5. ) Draugiją ar kuopą valdybos, ga
vusios šitą atsišaukimą, lai pasirūpina kuograičiausiai sušaukti nepaprastą savo dr-ją
ną) sušaukti nepaprastą
savo draugiją
susirinkimą, perskaityti šitą atsišaukimą
ir pasitarti apie Lietuvos reikalus ir nus

Rašt.

Adv. A. A. Šlakis
Kun. K. Ambrozaitis
S. P. Tananevičia
Pranas Gudas
M. L. Gurinskaitė
Kun. Al. Skrypko
M. Kadzievskis
Kun. F. Kemėšis
J. I. Bagdžiūnas
Julius Kaupas.

IŠKILMINGI VAKARAI,
kurie atsibus

LAIKE VISUOTINOJO AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMO IR
LAIKE L R. K. FEDERACIJOS KONGRESO

VOKIEČIAI ATMUŠTI ANT VISOS LINIJOS TIES PARYŽIUM.
AUSTRIJOS ARMIJA SUNAIKINTA.
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, KAM P. AUBURN AVĖ. IR 32 PL.,
KYNAI ATSISAKO PILDYTI VOKIETIJOS REIKALAVIMĄ.
OHICAGO, ILL.

'il", • st-ė
1. PANED ELTJE 21 dieną rugsėjo. Bus vaidinta Dramos Draugijos artistų - mėgėjų komedija “Kurčias Žentas”.
Dailiuos Lietuviu Muzikos Mokyklos įsteigėjai: ponia O.
Pocienė, p. A. JĮJeksandravičius ir p. A. Pocius. Taip-pat
lOllI M. Janušauskienė.
dainuos solo poni

7. ) Visi delegatai
turi turėti savo
draugiją mandatus, paliudytus valdybos.

,
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AUSTRIJA LINKUS PRIE SANTAIKOS.
RUSIJOJE DIDELĖS PERMAINOS.
LIETUVOS PADĖJIMAS APVERKTINAS.
DAUGUMA
LAIKRAŠČIŲ NEIŠEINA. ŽMONĖS IŠVARYTI

2. SEREDOJE, 23 d. rūgs. Šis vakaras pavestas su
rengti Chicagos ^Vyčiams”.
Bus vaidinta dviejų aktų žiavimą, kuriame beabejonės armijos yra vedamos generolų
drama su epilogu “Smuklė”. Dainuos “Vyčių” choras, va tinkamiausia vieta yra Chica- von Auffenberg ir Dankl, jos
dovaujant p. A. Aleksandravičiui.
ga, o laikas 25 - 26 d. rugsėjo aliai buvo sumuštos Galicijoj
mėn. Jeigu ne, tai kaip p. J. ir vien tiktai su dideliu var
3. KETVERGE 4 d. rūgs. Šios dienos vakaras paves
Gabrys inešė praėjusiame nu- gu spėjo pasitraukti prie Ratas surengti ir bus išpildytas Šv. Kazimiero Sesei ų moki
meryj ’4Draugo”, jei Federa varuškos, kur išnaujo papuo
nių. Be visokių margumynų bus vaidinama “Kur Tiesa”,
cija užleistų, lai būna 21 - 22 lė į nelaimingą padėjimą, nes
muzika A. Pociaus,
rugsėjo (jei tai būt geriau). ir čia rusai jas didžiai pa
4. PĖTNYČIOJH;. ./• d. rūgs. Bus dainuota klasinis Č. Chicago parankiausia vieta retino. Dabar jos randasi su
Sosnausko veikalas — kantata “Broliai”. Išpildys Chica- suvažiavimui yra dėlto, kad spaustos tarp dviejų upių, ir
gos parapijų suvienyti chorai, vadovaujant p. A. Pociui ir Į atliks lietuvių kišenėse po ke jokiuo būdu negali iš ten išsi
dalyvaujant p. V. Daukšai — tenoras solo. Orkestraciją letą desėtkų dolerių nuo lėšų, kraustyti, rusai jas turi ap
šiam veikalui priruošė )ip. A. Pocius ir A. Aleksandravičius. kurias reikėtų išleisti kelio gulę iš visų pusių ir laukia
nėms, tad vieton to verčiau ma, kada jos turės pasiduoti
Gerbiamieji Tautiečiai yra maloniai prašomi atsilankyti ant anuos galima paaukoti lietu- rusams. Žinios atėjusios į
viršminėtų vakarų kuoskaitlingiausiai.. Pradžia visų vaka vos reikalams. O kad atliks Londoną iš Romos, Petrogra
tai aišku: suvažiavę atstovai do ir Paryžiaus patvirtino,
rų 7:30 vai. vakare. Po programais buš šokiai.
nuo katalikiškų draugijų ir kad rusų laimėjimai Galicijo
parapijų kongresan, kai-kurie je, paskutinių kelių dienų bė
Delto tai mat ir bijomasi pasiliks atstovauti ir visuoti gyje, visai sutrynė galybę au
kai-kurių, kad tas Seimas ne nam seime, pertai pasidaro strijiečių ir pasidavimas ge
būtą laikomas Chicagoje, o tik vienos jiems kelionės lė nerolų von Auffenbergo ir
kas aršiausiai, kad nors ne 25, šos ir antru kartu nereikėtą Dankl armijų neišvengti na«.
Nors visuotinam Amerikos
26 dienose rugsėjo,
tuojaus važiuoti. Be to Chicagoje di Šios armijos priskaito 180,000
Lietuvių suvažiavimui
visi po L. R. K. Federacijos Kon
džiausia lietuviij kolonija, ten kareivių.
pritarė ir ant kiek atrodo, gresui. O jeigu įvyktų ir Chi
daugiausia lietuvių inteligen
Pasidavimas tų armijų ati
dauguma išsireiškė kad toks cagoje, tai kad nors savaitę
tų, ten daugiausiai ir visuo darys rusams kelią į Bėrimą.
seimas turėtų būt atstovauja- — porą paskiau po kongresui,
menės veikėjų. Kur tas Sei
mas visų lietuvių visų srovių
kol katalikisk organįzaci mas neįvyktų, iš Chicagos be
Vokiečiai atmušti ant visos
visuotinas, - bet tuomi pat L atstovai neišsiskirstys po
abejonės bus daugiausiai at linijos Prncūzijoje. Paskuti
laiku, beragindami suvaziavi-lkongresuij nepanorėdami lau.
stovų. Tad nors nekuriems
man, mūsų laikraščiai, vieton ktį įkį rengįamam visuotinam paveizdan iš rytinių valstijų niai oficijaliai pranešimai iš
Paryžiaus skelbia, kad vokie
kad rimtai kalbėjus apie daly-! lietuvi geimui.
būtų ir toloka nuvažiuoti, fiet
čiai išpalengva yra atmušami
ką, ėmė kibti vienas kitam j
atmetant tai, kad daugumas atgal ant visos linijos. Pran
skvernus. Tai mat vis “lieRimtai ir šaltai žiūrint į daatstovų bus suvažiavę į kon cūzų armijos kairioji dalis pe
tuviškai’ tarytum Lietuvą da- lyką išrodo ir liūdna ir juogresą ir be to pridedant visus rėjo upę Ceinse. Vokiečiai
lindamiesi, viens kitam neuž- kinga. Liūdna' dėl to, kad nei
vietinius atstovus, kuriems apleido mestą Amiens. Miessitiki ir bijo, kad tik jam ne- tokiame svarbiame momente,
prisieitų važiuoti iš Chicagos stas Lille ir-gi vokiečių ap
liktų mažesnis sklypas. Jeigu kaip dabartinis nepaliaujame
kitur, tad beveik drąsiai gali leistas.
mes pasirodėme, kad visi už-' rieties tarp savęs už savo
ma tvirtinti, kad lėšos kelio
Vienas prancūzų valdiškas
jaučiame savo tėvynei Lietu-: siaurus partyviškumus, kuonių atstovų susimažins bent
pranešimas
šiaip skamba:
vai ir norime ją gelbėti, tad! met mes savo bendras spėkas
ant pusės, atsibūvant Chica
1) Ant mūsų kairiojo spar
kogi čia varžyties. Nejaugi kaip dvasines taip ir finansi
goje, o ne kur kitur.
no priešas yra varomas at
nei šitame taip svarbiame mo- ’ nes turėtumėm koncentruoti,
Vertėtų, kad didžiųjų orga
mente, kada mūsų tėvynės \ idant pasekmingiaus Lietuvos
gal. Jis apleido Amiens pa
nizacijų valdybos ingaliotų
sitraukdamas atgal į rytus
Lietuvos laukai laistomi mū- likimo klausimą galėtumėm iš
komitetą po du atstovu Chi
sų brolių krauju, negalime su rišti (bent apkalbėti) ir sušel cagoje, kur turės seimas įvyk tarp Soissons ir Reims’o. Voeiti ir drauge pasitarti, lyg pti savo nukentėjusiuos bro ti, kuris apskelbtų oficijališ- į kiečiai atmušti ties Vesle.
2) Centre vokiečiai pralai
būtumėm akstinuoti. Tad ai lius. Juokinga gi todėl, kad kai sušaukimą seimo ir sutai
mėjo Revigny ir Brabantškiai pasirodom, kad prie jo kai-kurių bijomasi klerikalų sytų dienotvarkį.
le - Roi, tvirtai laikosi Argon(gal
katalikų?)
kad
nepyvirkio rimtesnio darbo dar esam
Susivienijimo L. R. K. A.
šytų
tautininkų
su
socijalisne miškuose.
Ant dešiniojo
nepribrendusiais.
Matyt čia
valdyba ingaliojo kun. F. Ke
tais.
Nejabgi
katalikai
neturi
sparno
mes
sumušėme
priešus
eina vienų kitiems neužsitikėmešį ir J. M. Tananevičių*).
prie Meurthe ir nustumėme
jiinas. Kaip-gi? — baugu, kad tiesos rūpinties tėvynės rei
S. L. R. K. A. Sekr.
juos
ties St. Din ir Luneville.
kalais,
arba
jos
šelpti?
Neži

kartais neužplauktų “klerika
J. S. Vasiliauskas.
Mūsų
kareiviai atsiėmė atgal
nau,
bet
man
rodos,
kad
ir
lai su savo pulku atstovą ir
Draon, Le Tapė, Baccarat,
nenustelbtų kitas partijas, ne katalikai yra žmonėmis, tad
*) Tą incijativą pasiėmė
,
Remireville,
Norneny ir Ponjų
nereikia
bijoti
;
juk
ir
jiems
padarytų tautininkams ir so
ant savęs Chicagos lietuviai
tomousson.
nemažiau
rūpi
Lietuvos
rei

cijalistams skriaudos”, taip
inteligentai nuo įvairių sro
Belgijos armija paėmė vir
rašo 51-am numeryj “Naujie kalai, kaip kad tautininkams vių. Jų išrinktoji komisija ir
nose” tūlas “bendradarbis”. ar socijalistams, ką patvirti daro virš priruošiamąjį- dar šų ant vokiečių ties Lirre.
Toks išsitarimas yra gana kei na jų, tėvynės - Lietuvos rei bą.
“Draugo” Red.
Smarkus mūšiai Alzacijoj.
stas. Rodos, kad tas suvažia kalų šelpimas, jei ne gauses
Telegrama iš Bazelio, Šveica
vimas ir šaukiamas tik tam, nis ,tai bent nemažesnis už
rijos praneša j Paryžių, kad
tautininkų
su
socijalistais.
kad vieni kitus apgavus, vieni
prancūzų
raiteliai, padedant
kitiems padarius skriaudą;
Todėl jeigu mes norim, kad
artilerijai,
sunaikino du es
tautininkai socijalistams, ar šisai suvažiavimas pilnai nu
kadronu vokiečių raitelių. Vi
katalikai tautininikams, bet ne sisektų ir atneštų Lietuvai
Atviras ikelias į Berliną. si priešų arkliai užmušti.
tam kad apkalbėjus apie Lie nors kiek naudos, meskim pri
Londone lukiaina žinių apie Skaičius vokiečių užmuštų ka
tuvos padėjimą ir suteikti jai vatines politikas į šalį, o rū
pasidavimą rusams dviejų reivių labai didelis. Kita te
pašelpą.
pesningai rengkimės į suva Austrijos didžių armijų. Tos

kirti delegatus į seimą.

6. ) Jeigu dėl kokią nors priežasčių
susirinkimą padaryti nebegalėtą, tai lai
bent padaro valdybų posėdžius ir nuskina
delegatus. Tokiame svarbiame kritiškame
momente valdybos gali
atstovauti savo
draugijas.

VOKIEČIAMS NESISEKA,
SERBAI ANT AUSTRIJOS ŽEMIŲ.

>IAN IHIĄHtRYOtĮTHC MABCH

Rusų kareiviai mariaoja į Vokietiją.

legrama iš Bazelio praneša,
kad eina smarkus mūšis prie
Taun ir Senbeim.. 90,000 ka
reivių iš abiejų pusių kovoja
tame mūšyje. Vokiečiai užė
mė Geveiler Vogezų kalnuose.
Vokiečiams atvažiavo į pagel
bą ginkluoti traukiniai, kurie
visus sužeistuosius suėmę,
nuvežė juos j Bazelį.

Belgai perkirto vokiečių ar
mijos linijas.. Gauta iš Ant
verpo žinia, kad belgų armija
pergalėjo vokiečius ties Aut-

husį-t?

verpu. Du vokiečių armijos
korpusu ir 15,000 savanorių
užpuolė ant belgų, bet taip
nelaimingai, kad tapo baisiai
sumšti ir dar atkirsta jiems
kelias į Prancūziją, kur jie
skubinosi į pagelbų saviem-,
siems.
? .
-g
j

DRAUGAS.

nas. Grovas de Lichtervelde
gavo
nuo jo žinią,
kad
lauks komisijos "VVashingtonan atvyksiant ir suteiks jai
priėmimą prezidento vardu.
Svarbesnius apkaltinimus kopiisijos sekretorius gr. de
Lichtervelde padavė į anglų
spaudą.

teikiamos didelės tiesos ir vi
siems rusų gyventojams pa
vedama didelė liuosybė. “Aš
mačiau, pasakė ponas Knox,
kaip Rusijos caras važinėjo
Petrogrado gatvėmis, kaipo
paprastas pilietis. Rusijos vi
sų luomų gyventojai apimti
entuzijazmo. Kareiviai karės
laukan siunčiami didžiausioje
Popiežius Benediktas XV tvarkoje. Nelaisviai užlaiko
,
prašo užbaigti karę. Romos mi puikiai.
laikraštis “Observatore Ro
Numestojo sosto Turkijos
mano”, Vatikano oficijalis or
sultono
sūnus Albanijos val
ganas, išspauzdino popiežiaus
laišką formoje enciklikos viso dytoju. Kunigaikštis Mahammed Burham - Eddin Effenpasaulio vyskupams.
Kaikurios vietos šio laiško di, ketvirtas sūnus Abdul Hašiaip skamba: Dabartinė karė mido, numestojo nuo sosto
baisiai mus užgauna ir pripil Turkijos sultono, apskelbtas
do mūsų širdis liūdesių ir bai Albanijos valdytoju po globa
me. Kada matome, kad di Turkijos.

Rytprūsuose rusams sekasi
vidutiniškai. Dabar kada Au
strijos armija sutrinta, dalis
Rusijos kariuomenės žengs
prie Berlino per Vokiečių
Lenkiją. Rusijos armijos vei
kimas Prūsuose susikoncen
travo ties Karaliaučiumi. Gau
ta nors ir neaiškios žinios, kad
rusai tapo sumušti Prūsuose
su dideliais nuostoliais. Pirmesnieji pranešimai skelbia,
kad vokiečiams Prūsuose se
kasi.
džioji Europos pusė sunaikin
X
___________
ta ugnimi ir kardu ir apšlak
Prancūzai patvirtaina rusų styta krikščionių krauju, mū
pasisekimus.. Paryžiaus laik sų priedermė yra priglausti
raščio “Matin” koresponden savo avis prie tėviškos kru
tas
rašo
iš
Petrogrado, tinės ir paimti jas po savo
kad
Austrijos
armija su globa.
mušta.
Pirmoji
armija
Toliau
enciklika
šaukia
vedama
generolo
Auffen- valdytojus, kad jie liautųs ka
burgo nustojo 300 oficierių, riauti ir padavę viens kitam
28,000 kareivių ir 400 kanuo
rankas susitaikinti} ir neleistų
lių. Antroji armija nustojo daugiau kraujui lieties.
vien tiktai į nelaisvę paimtais
Popiežius prašo visų šalių
500 oficierių ir 70 70,000 ka
pasiuntinių, kad jie pasisteng
reivių. Vienoje žinoję prane tų intikrinti savo valstybės,
šama, kad rusai paėmę ne- kad jau laikas mesti kardą.
laisvių 120,000.
Pabaigoje savo encyklykos
popiežius pažymi, kad pradžia
Serbai puikūs šauliai. Ko o valdymo galės atsižymėti
penhagoje gauta žinia iš Pra santaikos įvykdinimu tarp
gos, kurioje išgiriama ser Europos valstybių.
bus, kaipo gerus šaudytojus.

skandino Austrijos garlaivį.
Kazokų pulkas
atvedė iš
Frampolo 17 aficierių ir 445
kareivių, kuriuos jie paėmė į
nelaisvę. Paimta skrynia, ku
rioje rasta 30,000 dolerių.

Dvylika mylių nuo Lamox
Rusijos kareiviai paėmė į ne
laisvę 700 Austrijos kareivių,
kurių skaičiuje randasi daug
aficierių. Austrija pasiuntė
kelis pulkus kareivų prie Ravaruskos, kuris randasi netoli
Lembergo prie upės Dniestro.
Tele
gramos iš Vienos praneša, kad
rusų kariuomenės
centras
niaršuoja link Berlino. Rusi
jos kareiviai inėjo į Sileriją
ir laukiama kas valandą užė
mimo miesto Breslau. Ofici
jaliai praneša Vienoje, kad
didžio kunigaikščio Frederiko
armija neteko 120,000 karei
vių.
' *
Rusai užima Sileziją.

GENEVA, Šveicarija. Švei
carai, sugrįžę iš Vienos prane
ša, kad tūkstančiai darbinin
kų dirba Vienoje tvirtindami
jos tvirtoves.
WASHINGTONAS. Angli
jos pasiuntinystė Washingtone, užgynė, kad anglai nelei
do į jūres nei vienos minos.

Austrija nori santaikos. Te
legrama iš Petrogrado prane
ša
į
Londoono
laikraštį
“Chronicle”, kad Rusijos ir
svetimų valstijų diplomatai
tikisi Austrija neužilgo pa
prašys taikos. Dideli mūšiai
Liublino redyboje galutinai
sulaužė Autsrijos kariškas
spėkas ir nepasilieka jau dau
giau nieko, kaip tiktai taikyties. Austrijiečių pralaimėji
mas ties Ravaruska patvirti
na tuos manymus.

LONDONAS. Brusselin su
traukta 40,000 vokiečių karei
vių. Tas reiškia, kad Vokie
tijos kareiviai galutinai sumo
bilizuoti.

Anglijos karalius aplankė
kareivius. Karalius Jurgis iš
važiavo iš Londono į vietas,
. GERMAN
iy- amviocan
kur daugiausiai sutraukta ka
gELQ|Ųm
reivių, kad jiems pridavus
Belgijoj perėjus vokiečių kareiv iams,
daugiau dvasios.
ŽINIOS
IŠ
LIETUVOS.
Lenkai meldžias už liuosybę.
750 lenkų bažnyčių Jungtinė Gauta keletą laiškų iš Lietu
Vokiečiai Kališe. Praneša karė su Austrija yra tautų ka pabėgo, palikdami kareivius
se Va/stijose laikė pamaldas vos, kuriuose nors abelnais
rė prieš Vokietijos hegemoni ant laimės ar nelaimės. Dau
už Lenkijos liuosybę, Chica bruožais nupiešiama mūsų tė ma, kad vokiečiai tebėra Len
ją,
didžiausį lenkų priešą, ši guma kareivių žuvo.
kijos mieste Kališe, kurį pa
goje laikyta pamaldos 31 len vynės padėjimas.
karė
yra ant mūsų žemių ir
Vienas iš mūsų Amerikos vadino Grossgarten’u. Sude
kų bažnyčiose. Taip-pat bu
tiktai rusai suturėjo juos nuo
PARYŽIUS. Oficijaliai pra
laikomi dideli susirinkimai, veikėjų, išvažiavęs pasikiemi- ginę miesto namus taip-pat
terliojimo mūsų tėvynės”.
nėti
į
Lietuvą
dar
prieš
karę,
kaiminiškus
sodžius
Apolun
ir
nešama, kad prancūzų kairy
kuriuose laikė prakalbas žy
rašo, kad lietuviai karėje daug KosUn, kaip jie tvirtina iš
sis sparnas laimėjo mūšius
mus lenkų veikėjai.
Nuskandino Rusijos laivą. su vokiečiais.
nukentės.
Lietuva — karės strategiško žvilgsnio, dabar
Pasisekimas
U
---------------- — Vokiečių laivynas veikia Bal pilnas. Šiauriuose nuo upės
laukas.
Pulkai
kareivių
mar

skubiai
tvirtiną
miestą,
kad
Vokiečiai Baltijos jūrėse.
tijos jūrėse. Neseniai tapo Marne ir linkui Soissons ir
Kopenhagoje gauta žinių iš guoja Lietuvos žemėmis. Nau pridavus jam tvirtovės išvai
Suomų miesto Raumo, kad miestis, Slavikai prūsų ranko zdą. Tam tikslui suvarė iš nuskandintas rusų prekinis Compiegne, vokiečiai nuken
laivas “Uleaborg”. šis lai tėjo daug ir paliko prancū
žvejai matė vokiečių laivyną se. Lietuvos atsarginiai su apielinkių, tūkstančius val
Baltijos jūrėse. Laivyno skai- traukti ant Prūsų rubežiaus, stiečių, kurie kasa griovius, vas plaukiojo suomų vandeny zų rankose daug amunicijos,
se.
daug sužeisti} kareivių ir ne
čiun inėjo 7 drednautai, du vadinasi papuls į pirmą ugnį. tiesia tvoras ir dirba visokius
kitus
darbus.
Arkliai
paimti
karės
reika

mažai
nelaisvių.
greiseriai, 4 torpediniai ir dau
V
okiečių
laivas
suimtas.
lams,
nėra
su
kuo
laukų
ap

gybė anglinių ir kitokių lai
dirbtu Iš galvijų, pašarų, ja
PETROGRADAS. Iš čia Gauta žinia iš Kingston, Ja
LONDONAS. Reutero tele
vų ir gi nedaug palikta, vis pranešama, kad Austrija bė maika, kad Hamburg - Ameri- gramos praneša, kad prasidė
Į prancūzų rankas pakliuvo ką suima, kas tiktai geresnis, gyje 15 dienų pareikalaus tai kan linjos laivas “Bethania” jo naujas mūšis ties Lemburdvi vėliavi. Anglų kareiviai o pinigų visai nemoka, tiktai kos, nes nebegalės ilgiau trau suimtas anglų kreiserio. Su lai gu.
vu sykiu paimta į nelaisvę 400
kti karės.
atėmė nuo vokiečių 11 kanuo į knygas intraukia.
vokiečių. “Bethanija” kelia
Bankai
išvežti
giliau
į
Ru

lių ir daugybę visokių kariš
PETROGRADAS. Ravarasiją.
kų daiktų.
LONDONAS.
Ministeriij vo iš Genuos į Šiaurinę Ame ska 35 myl. nuo Lembergo,
Visa Lietuva suvąrginta, pirmininkas Asąuith pareika riką.
Vokiečių centras atkreiptas
Galicijoje jau yra rusų ran
dešinių pusę ties Sezanne ir ųei žmonių, nei turto. Rusijos lavo pusę milijono naujų kakose. Ravaruska yra labai
Revigny. Tiktai ties L’Ar- ūpas yra pakilęs. Tikisi iš- revių Anglijos armijai.
PETROGRADAS. Rusiškas svarbus punktas strategišku
gonne vokiečiai laikosi tvir laimėti karę. Lietuviai neken
generalis štabas praneša, kad atžvilgiu ir jos puolimas rei
Rusai sumušti Prūsuose. rusai užėmė tvirtovę Toma- škia, kad austrijiečiai jau ma
čia prūsų ir labiau užjaučia
tai.
Londone
gauta žinia iš Ko- šov po ilgo ir sunkaus mūšio. ža turi vilties, kada nors at
Loviane ir Vogezų kalnuo- Rusijos armijai.
jokių permainų nėra.
Kauno laikraščiai nebeišei >enhagos, kad vokiečių armi Rusai užėmė dvi mažas tvirti sikvėpti.
na. Seinų, Vilniaus sumažin jos, vadovaujant generolams nęs Opilija ir Tourbin Lenki
Vokiečiai pamainys pienus. ti. Pasirodo dar ligšiol, tik von Benckendorffui ir von joje. Raitininkų pulkai atsky
BORDEAUX.
Oficijaliai
Karės žinovai tvirtina, kad ne visi. Tai tiek žinių iš Lie Hinderburgui sumušė rusų ar rė Austrijos armijos kairiąją apskelbta čia sekančios ži
miją Rytprūsuose.
Rusai dalį.
vokiečių sumušimas Prancūzi tuvos.
nios: visos vokiečių pastan
smarkiai sumušti ir varomi
jai dar nedaug ką nusvėrė ka
gos sulaužyti prancūzų kaiJaponija santaikos reika linkui Memelio.
rės reikaluose. Jų susispietiBERLINAS Čia skelbiama riąjį sparną nuėjo niekais.
mas kalnuose ties Vitry - Le luose sutiko su Prancūzija ir
didelis vokiečių pasisekimas Vokiečiai sumušti ant dešinio
Francois, parodo, kad gen. Rusija. Petrograde gauta ži
Serbai užėmė miestą Sem- Rytprūsuose ir net oficijaliai
jo kranto upės Oureų. Pran
Moltke ir generalis štabas tu nia iš Tokijo, kad Japonija lin. Po karšto susirėmimo su tapo patvirtintos tos žinios.
cūzai paėmė dvi vėliavi. An
ri išdirbę naują pieną Pran sutinka pilnai su nutarimu 18 —A— DRAUGAS
glų kariuomenė perėjo upę
cūzijos sulaužymui. Be to Vo savo draugiškų valstybių ne austrijiečiais serbai užėmė
Dvikova Turkijos sosto įpė Marne ir nustūmė vokiečius
kietija pasiuntė savo kariuo kalbėti apie santaiką be jų ži miestą Semlin. Miestas Sem
dinio
su karės ministeriu. Pa net 25 mylių atgal.
menės dalį į Rytprūsius, kad nių ir nusprendimo. Japoni lin įguli prie susijungimo upių
ryžiuje gauta žinių iš Romos,
sulaikius rusų įsiveržimus į ja pranešė Rusijai, kad ji ne- Drmojaus ir Save.
kad Turkijos sosto įpėdinis
LONDONAS.
Vokiečiams
tolimesnias savo provincijas. sitaikys su Vokietija, pakol
susivaidijo
su
karės
ministe

pasiųsta
į
Prancūziją
daugiau
Didžiojo kunigaikščio Frede nepasibaigs karė Europoj,
PETROGRADAS.
Rusai
riu
Enver
Paša
delei
Turkijos
kariuomenės. 60,000 kareivių
riko Viliaus armija tebesimu- nors japonams ir pasisektų užėmė Austrijos miestą Sučapolitiškų
reikalų.
Enver
Pa

niaršuoja į pagelbą vokie
ša su prancūzais ir laikosi ga paimti Kiau - Chiau pirm to. vą ir Hatną penkiasdešimts
ša
užsikarščiavęs
ištraukė čiams prie Paryžiaus.
na gerai.
mylių nuo Černovicų.
revolverį ir dusyk šovė į Tur
Serbai Austrijos žemėse.
Vokiečiai patraukė keletą
kijos Rosto įpėdinį, lengvai jį
Rusai perėjo upę Vistulą.
Lenkai remia rusų valdžią.
didžių kanuolių prie miesto Nishe’e, dabartinioje Serbijos
sužeisdamas.
Sosto įpėdinis Rusai skubia perėjo upę Vis
Nancy ir čia lygiai kaip ir Vo- sostinėje oficijaliai paskelbta, Lenkai nors ir pamažu, visgi
atsakė tuo pačiu sužeisdamas tulą ir eina pasitikti vokiečių
gezij kalnuose situacija nesi- kad serbų kareiviai perėjo remia rusus prieš Autsriją ir
Enver Pašą į koją. Iš kitų divzijos, kuri yra pasiųsta pa
maino.
Caro manifestas,
Save, kuri skiria Serbiją nuo Vokietiją.
Vengrijos ir užėmė nemažus siūlantis lenkams liuosybę at šaltinių sužinota, kad Enver dėti Austrijos kairiajam spar
Paša jau miręs nuo apturė nui. Vokiečiai matydami, kad
Belgija ima viršų ant vokie plotus Hungarijos žemės. Vie neša vaisius ne tiktai tarp len
tų
žaizdų.
jiems nesiseks sumušti rusų,
čių. Reutero telegramos pra name pranešime skelbiama, kų, bet ir tarp kitų slavų tau
kurių skaičius daug didesnis,
neša iš Antverpo, kad Belgi kad serbai sumušė kelius pul tų Vokietijoje ir Austrijoje.
1,000,000,000
dolerių
išvež

pasuko atgal. Rusai vejasi
jos valdžia oficijaliai apskel kus austrijiečių kareivių. Šū Austrijos armijoj didelis nuo
bė savo kariuomenės lamėji- vi enytov Serbijos ir Juodkal šimtis kareivių slavų, kurie ta iš Paryžiaus. Prancūzijos jų pėdomis.
mus su vokiečiais. Pagal tų nijos armijos užėmė meistą pasitaikius mažiausiai progai bankas iškeltas iš Paryžiaus.
Rusijos orlaivininkas kap.
žinių provincijos Antverpo Fotcha, Bosnijoje ir nustūmė bėga iš Austrijos pulkų ir pri Grynu auksu išvežta 1,000,Nesterov, vienas iš geriausių
jau liuosos nuo vokiečių, taip- austrijiečius prie upės Dri- stoja prie rusų. Tūkstančiai 000,000 dolerių.
Rusijos lakūnų, grįždamas or
slavų pabėgo į Rumuniją ir
pat ir Limburgas. Belgai at
Austrijos kariškas laivas laiviu į savo armijos stovynę,
Šveicariją.
siėmė Termonde.
Paskuti
Rusijos caras atvirai važi
susprogintas. Sulyg Romos pastebėjo Austrijos orlaivį
niame mūšyje ties Termonde
gatvėmis.
vokečiai tapo smarkiai sumuš nėja Petrogrado
Viename lenkų demokratų laikraščio “Tribūna” suteik skrajojantį ant rusų karei
ti, palikdami mūšio lauke Atvykęs iš Rusijos į Londoną susirinkime Varšuvoje išneš tų žinių, sužinota, kad Austri viais užimtų tvirtinių. Ilgai
kalnų
inžinierius
Newton ta rezoliucija, kurioje kviečia jos torpedinis laivas, užėjęs nemanydamas permainė savo
daug savo kareivių.
orlaivio pakraipą ir visu smar
Booth Knox, pasakoja, kad ma Austrijos ir Vokietijos
kurnu smeigė į priešo orlaivį.
Belgų komisija, pasiųsta Rusijos caras atvirai važinėja lenkus prisidėti prie rusų.
Abu orlaiviu ir jų valdytojai
sprogo.
karaliaus Alberto, išreikšti Petrogrado gatvėmis, nesibi
nukrito ant žemės ir mirė taTp
protestą prieš vokiečių žvė jodamas iš pusės savo paval
dinių
jokių
piktų
norų.
Knox,
riškumus jau atvyko į Jung
Austrijos oficieriai pabėgo.
tines Valstijas. Prezidentas kuris buvo Mongolijoj, savo
Amerikonai .turi apleisti
Wilsonas šiuo laiku išvažia kelionėje pravažiavo visą Si
Paryžių.
birą,
kur
politiški
kaliniai
yra
vęs iš Washingtono, tai komi
siją prima sekretorius Brya
Austrijos batalijonų afieieriai

vo

vų.
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ant minos netoli Tasanos, 55
myliose šiauryje nuo Triesto,

WASHINGTONAS. Rusi
liepimą, kad visi amerikonai jos pasiuntinystė Washingtotuojaus apleisti} Paryžių.
ne patvirtina rusų pasiseki
mus, paskelbdama, kad rusai
sumušė austrijiečių ir vokie
20,000 japonų Kynuose. Ja čių armijas prie Tamašovo,
ponija išsodino iš laivų kynų Ravaruškos ir ant visos lini
uoste Lung-Wow 20,000 ka jos upės Dniestro.
reivių. Japonijos cenzūra ne
praleidžia jokii} žinių iš ka
LONDONAS. Reutero tele
rės lauko.
gramos praneša iš Petrogra
do, kad austrijiečių kareiviai
TOKIJO. Japonijos parle apleidžia Krokuvą.
mente priėmė karės sąmatą,
kuriai paskirta 26,500.00 dol.
Rusijoj sustabdyta svaigi
Sąmata priimta vienbalsiai.
nančių gėrimų pardavinėji
mas. Gauta žinios iš Petro
Anglijos laivas nuskendo. grado, kad Rusijos valdžia
vietose užgynė
Anglijos laivas “Oceanic”, kai-kuriose
pardavinėti
svaigalus.
kuris buvo paskirtas prekybos
reikalams susikūlė ties Ško
tijos -pakraščių ir nuskendo.
Rusija užgynė išvežimą iš
Žmonės išgelbėti.
šalies valgomųjų produktų,
išskiriant draugiškas valsti
jas, kurioms yra pavelyta sių
sti, kas joms yra reikalinga.
Vokiečių prekyba sustabdyta.
German Lloyd Marine kompa
nijai su visomis jos šakomis
prisakyta užbaigti savo ope
racijas.

Pulkas austrijiečių pėsti
ninkų pasidavė rusams. Washingtone gauta žinia, kad 45
pulkas Austrijos pėstininkų
pasidavė rusams. Šitą žinią
paduoda prancūzų pasiuntinis, kuris apturėjo pranešimą
nuo savo karės ministerijos.
Pasitvirtino žinios apie pran
Popiežius Benediktas XV
cūzų lamėjimns ties Paryžifl- dirba delei santaikos. Pary
mi.
žiuje gauta iš Romos žinia,
kad naujai išrinktas popiežius
BERLINAS.
Oficijaliai yra pasirengęs dirbti santai
kos įvykdinimui. Tam tik
pranešta, kad vokiečiai sumu
slui rengia labai svarbius do
šti ties Meaux ir Montmirail,
kumentus.
Prancūzijoj. Vokiečių pralai
mėjimas aiškinamas daug didesnioms spėkomis priešų.
Kynai atsako ant Vokietijos
notos. Kynai atsakydami vo»
kiečiams ant ji} notos, kurioje
PARYŽIUS. Valdiškos ži
jie reikalavo paaiškinimų de
nios skelbia, kad prancūzai ir
lei Japonijos kareivių kariš
anglai perėjo upę Marne ties
kų žingsnių ant Kynų žemės,
La Fertesaus- Jouarre, Charpažymi, kad Kynų valdžia vi
ly ir Chaleau Thierry ir nu
somis jėgomis stengiasi tam
stūmė vokiečius, sumušdami
užbėgti, ir stengiasi taip-pat
juos gana smarkiai. Anglų ka
neužleisti ir patiems vokie
reiviai paėmė daug nelaisvių.
čiams
stiprinties
Kiau Chiau, nes neiviena iš tų val
LONDONAS. Kunigaikštis stijų neturi tiesos ten veikti.
Joakimas
Albertas,
sūnus
Brunsviko valdytojaus ir arti
Nebus santaikos. Turkijos
mas giminaitis vokiečių cieso pasiuntiniR Washingtone iš
riaus tapo sunkiai sužeistas reiškė
nuomonę,
kad ne
viename mūšyje.
gali
būti
jokios
kalbos
LONDONAS. Sulyg žinių
gantų ir Petrogrado, paaiškė
jo ,kad vokiečių sosto įpėdinis
paskirtas viršininku armijos,
kuri yra skiriama veikti prieš
Rusiją.
PETROGRADAS. Oficija
liai čia paskelbta, kad ru
sams sekasi Galicijoj kuopui
kiausiai. Rusijos armija uži
ma vieną miestelį paskui ki
tą. Nelaisvėn paimti tūkstan
čiai austrijiečių kareivių. Ru

apie
taiką,
kol
kariau
jančios
valstijos
neper
veiks viena kitos. “Kiekvie
na tauta žino, pasakė A. Rusten Bey, kad taika gali jai su
teikti daug ką blogo, kol dar
neišrištas klausimas pergalės.
Santaika galėsianti įvykti tuo
met, kuomet kuri nors iš di
džiųjų valstijų išlaimės generališką mūšį, arba visų val
stiją armijos nuo karės sun
kenybių visiškai nu vargs. Tur
kijos pasiuntinis pažymėjo,
kad apie taiką galima bus kal
bėti už metų, pusantrų, bet n«

“Rusų pažadėjimai liuosvbės lenkams buvo entuzijatišorlaivių skevekių.
kai sutikti Prancūzijoj ir An
glijoj.
Austrijos kareiviai, kurie dt“Visas kultūrinis pasaulis vyko į Triestą pasakoja, kad
Jungtinių Valstijų sijos baterija, patai pinta ant
pritarė tam dalykui, sako, to mūšyje ties Lerabergu trijų
Pasuntinis,
Herrik išleido pa upės Vistulos kranto, nu dabar.
paleistu Rusijos žydams su je rezoliucijoje. “Dabartinė
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PRANCŪZŲ DIDELI
LAIMĖJIMAI.

gia lietuviai amerikiečiai, karui
pasibaigUB, tai yra išaiškino tik
slą Politiško lietuvių Seimo. To
liau kalbėjo apie katalikišką lie
tuvių Federaciją ir Susivieniji
mą. Vienu
žodžių
išaiškino
žmonėms šių dienų
gyvenimą |
mūsų Lietuvoje ir naujose so- 1
dybose. Po prakalbų buvo vai
dinimas — dviejuose
aktuose
komedijos ‘Nepasisekė Marytei”.
Reikia pažymėti,
kad ir tarp
New York lietuvių jaunuomenės i
atsirada paražitų,
kurie pri
sidėdami prie viešojo gyvenimo
kenkia darbininkams dirbti. Pa
siima vaidinti rolės, bet.... ke
lioms dienoms prieš vaidinimą
atiduoda
knygutę ir atsisako
vaidinti. Arba lankosi mokinties
dainų, o kada reikia per vaka
rą dainuoti, išsitrenkia ten kur...
ir sudarko dainų grožę. Gėda to
kiems nenaudingiems asmenims!
Tesusipranta ką daro ir vėliaus
tesielgia protingiau, nekenkda
mi savo asistencija! Teatmena,
kad jųjų vietoj yra kiti ir teužleidžia vietą atsakantiems as
menims!... Vaidinimas nusisekė
1 gana puikiai. Geriausia suvai
dino
savorole
žydas
(p.
• Čeliadinas), seserys Stepunė su
Maryte (p-lės: Žemantauskaitė
• ir Starkiūtė) ir Onutė (p-lė
CNERAL GALLIENI
Pranskunaitė). Taigi reikia pa1 žymėti, kad paskutinėse 'dieno Generolas Gallieni, senas Prancūz ijos apginėjas. Jis gina Paryžių
se, atsisakius vaidinti Karoliui nuo vokiečių.
Bakanauskui, į 2—3 dienas p.
A. Dzikas išmoko gana ilgą Jo1 nuko rolę ir suvaidino puikiau nikas, nebuvo nei tango, vien-tik Nors iš artistų, kaipo tij pačių
siai. Kiti visi savo rolės atliko lietuviški šokiai ir žaislai, kurie darbininkų reikalauti daug ne5 gerai. Tai buvo blaivininkų va- visiems patiko. Beja, įžanga pik- i manoma, visgi šiuo kartu vaidin
• karas,
o vaidino
vyčiai bei nikan buvo veltui. Pavaišinimas tojai per drąsus pasirodė žmo
‘ vytės. Garbė jums už tai! Po suteikta nariams ir svečiams ir nės, kad be žodžių ir nudaviypatingai
' vaidinimo buvo dainos. Vietinis gi veltui. Geistina daugiau tokių mo išeiti į sceną,
choras, p. A. Dziko vedamas, pa pasilinksminimų. A. Krystofikas krimsti tokį didelį veikalą. Gi
mokėjo, girdi,
dainavo tris daineles iš kurių nuėmė viso pikniko paveikslus. išsirekliamuoti
pasinaudokite
proga.
Prie vei
ypatingai puikiai išėjo padainuo Svečiai ir Draugijos, apie sep
ta keturiais balsais “Su Diev, tintą valandą išsiskirstė namo kalo dėjo pamarginimus: per
Lietuva”. Pasibaigus programai visi linksmi ir patenkinti. Tiki traukose grojo orkestrą, atpa
sakota iš “Keleivio” “Maikio su
J buvo tautiški žaidimai bei šokiai. mės per būsiantį
susirinkimą tėvu pasikalbėjimas”, “Rožytės
Inėjimas kainavo tiktai 10c. lėšų rugsėjo 20 d. š. m. sulauksime
1 su motina pasikalbėjimas”, to
pridengimui, tai ir klausytojų nemažą skaitlių naujų narių.
liau, dainos, deklemaeijos. Dai
susirinko suvirš 300 šimtų, nes
A. K.
nos nepavyko. Monologai tai tuš
kaitant vaikų. Taip buvo prisi
čios pasakos pilnos pasišaipymų
grūdę, kad nebuvo jau nei kur
iš tikėjimo.
Tik “Motina ant
r- sėsti, nei stoti.
i karės lauko” atlikta įspūdingai
Publika užsilaikė
nepervirš
> j ir nevieną šiurpai sukratė. Šiaip
a‘ ramiai; visą tvarką darkė keli
jau programa buvo silpnokai pil
g' atsilankę pusgirčiai bernai. Šiaip
doma.
jau vienu žodžių vakaras nusise
.A Publikos buvo■ nemaža. Publikoje vis landžiojo
socijalistų
kė puikiai!
.
Buvęs.
agentukai, siūlydami užsisakyti
raudonąjį “Kovos” numerį. Bo. ja, buvo ir svaigalų.
Gluosnis.
SO. BOSTON, MASS.
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Paryžius išvengė didelės nelaimės, būtent vokiečių įsiver
žimo į miestą. Vokiečiai su
mušti ant visos linijos. 30,000 ,
vokiečių kareivių pateko į ę
nelaisvę, kita tiek, arba kaip i
spėjama daugiau, sužeistų ir {
užmuštų. Prancūzai atkuoja į
vokiečius. Vokiečiai prašė 24. j
valandų laiko pertraukimui (
karės, gen. Joffre pasiūlė 1
jiems per 24 valandas išsi- ,
kraustyti iš Prancūzijos. Pa
skutinių dienų atsitikimai vi
sai perkeitė karės padėjimą.
Prancūzai padarė vokiečiams (
tai, ką norėjo padaryti jiems ,
vokiečiai. Vokiečiai manė ap- ,
supti prancūzus ant kairiojo
sparno ir atskirti juos nuo vi
sos armijos, kad lengviau ga
lima būtų užatakuoti Paryžių.
Visas tas sumanymas pavir
to niekais, kaip ir visi kiti vo
kiečių sumanymai, kurie remiasia vien tiktai ant spėkos,
bet ne ant strategijos. Per
visą laiką vokiečiai visa spėKanada mobilizuoja kariuo
" ka užgulę ant prancūzų, stū menę.
Quobec’e
sutraukta
mė juos artyn prie Paryžiaus, 121,000 savanoriij kareivių,
bet nei sykio nesisekė jiems kurie neužilgo iškeliaus ant
pertraukti prancūzų linijos. karės lauko.
Anglija susi
Prancūzų kariuomenė išturė lauks geros paramos.
jo vokiečių spėkas ir ant galo
sustiprinta naujomis spėkomis
“Berlinas ar mirtis!” toks
taip juos sukulė, kad dabar
karė gali priimti visai kitokią Rusijos caro paliepimas ka
Londono laikraš
išvaizdą. Vokietijos armija reiviams.
tis
“
Evening
Post” gavo nuo
gali atsidurti labai keblame
padėjime, kuris jai suteiks savo korespondento iš Romos
daug nesmagumų ir nelaimių. pranešimą, kuriame pažymė
Tai vien tiktai spėjimai, bet ta, kad Rusijos caras padarė
tie spėjimai gali atsitikti iš sekantį pasižadėjimą: “Aš
pats eisiu prie Berlino, liors
tikrųjų, nes paskutinių dienų
tas man kaštuotų gyvenimo
atsitikimai prie to veda.
Kap ten nebūtų, visgi vo paskutinio mano mužiko”.
Japonijos pasiuntinis Pet
kiečiai
sumušti
dešiniame
sparne ir centre ir
sku rograde išreiškė Rusijos carui
biai
«maino ? savo
pir j pageidavimą, kad Japonijos
mutinius pienus.
Dalis jįj kareiviai galėtų kariauti sy
kiu su rusais. Rusijos caras
atsakė, kad pasistengs kaip
galima greičiau ši. sumanymą
įvykinti-

Astrijiečiai apleido Lenki
ją. Romoje gautų žinių, kad
buvo didelis mūšis prie mies
to Ravos, Galicijoje. Rusai
pilnai pergalėjo austrijiečius.
Tarpe suimtų nelaisvių ran
dasi daug vokiečių kareivių.
Skelbiama, kad austrijiečiai
visai apleido Lenkiją.

BERLINAS.
Vokiteijos
kancleris, Bethmann - Halweg
ir ministeris užrubežinių reikalų v. Jagow susikivirčijo su
ciesoriumi Viliu.
Ciesorius
meta ant jų visą atsakomybę
už
karę,
nes
jie
nesugebėjo
atitolinti
nesusipratimų. Vokietijos su Prancūzija, Anglija ir Rusija,
Kaip skelbiama, tai v. Jagow
jau atsitatydno. Ciesorius yra
prilankus įvykdinti santaiką,
jeigu Prancūzija norėtų pa
skaityti save pergalėta. Tas
turbūt neįvyks, ypač dabar,
kada prancūzų armijai pasisekė smarkiai sumušti savo
priešus. Berline badas ir nusiminimas.

Londono laikraščio “Daily!
Mails’ korespondentas,kuris iš ’
Vienos neseniai atvyko į Mi
laną labai juodomis spalvomis
nupiešia Austrijos padėjimą.
Gali būti, kad jisai šiek-tiek
perdeda, bet patys pastarųjų
dienų atsitikimai liudija, kad
Austrijai ne kaip einasi. Di
delis iššgąstis apėmė Austri
ją. Finansinis padėjimas la
bai blogas, visai šaliai gręsia
badas. Kariuomenė sudemoralizuota. Rusai visose vie
tose pergalėjo austrijiečius,
tūkstančiais paklodami sužei
stų, užmuštų.
Kiekvienas pulkas Austri
jos armijos susideda iš žmo
nių atskirų tautų ir atskirų
tikėjimų. Jie tarp savęs nie
ko bendro neturi ir mažai
jiems rūpi kas pergalės. Dau
guma kareivių kelia maištą.
Kad suvaldžius maištininkus
suvaroma juos į vagonus ir
šaudoma visų kareivių akyse,
kad tokiuo būdu visus priver
tus prie paklusnumo.

gįiaukti pilnų teisių. Reikalui
atsitikus Anglijos sufragistės
yra pasirengę ir kardu ginti
savo tėvynę nuo vokiečių,
Išreikšta pasitikėjimas ministerių pirmininkui.
----------------Austrijoj nusiminimas viešpatauja. Berline jaučiamas
nusigandimą#. Žinios iš Au-

Šiomis dienomis darbai visur
sumažėjo. Vienas lietuvis, siu
vėjų dirbtuvės savininkas, parda
vė dirbtuvę kitam. Šią vasarą
prie sv. Petro parapijos atliktas
naudingas darbas, tai aptvėrimas
aplink bažnyčią tvoros, kuri apsikainavo apie $700, bet dabar
bus laikomi visoki susirinkimai
o pirma salios žalos kaimynų
vaikai primesdavo purvo į sve
tainę ir tokiuo būdu nei langų
negalima buvo atidaryti. Mano
ma dar varpą įsitasyti, bet šitam
sumanymui nesiranda ganėtinai
aukų, turbūt liks kitiems me
tams. Labai malonu žymėti apie
gyvą judėjimą jaunuomenės, vi
same kame jaunimas dalyvauja,
lavinasi muzikoje.
dainavime,

Bosnijoje kįla revoliucija
Triestas bombarduojama nuo
marią. Bankrutas Austrijos
neišvengiamas. Vienoje jau
badas. Kainos ant valgomų
jų produktų pakilo. Bedarbių
randasi keli šimtai tūkstan
čių, kurie nebeturi už ką nu
sipirkti kąsnio duonos. Bai
sus įniršimas kįla prieš kita-
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Ispanija kalba apie karę.
Paryžiuje gauta žinių, kad Is
panijos pasiuntinys, kuris da
bar randasi mieste Bor<leaux,
tvirtina, kad Ispanija bus pri
versta dalyvauti karėje padė
ti prancūzams. Vokiečiai nuo
seniai labai maloniai žvalgosi
ant Ispanijos Ralų, gulinčių
Viduržeminėse
jūrėse,
kur
vokiečiai nori užvesti kariš
kus žingsnius. Tas labai greit
gali sukelti
nesusipratimą
tarp Ispanijos ir Vokietijos.

BERLINAS. Vokiečiai skel
bia oficijališkuose pranešimuoRe, kad užėmė prancūzų
tvirtovę Maubeuge. Vokie
čiai paėmė į nelaisvę 40,000
prancūzų kareivių.
ZIJRTCH, Šveicarija. Zuricho laikraštija paskelbė ži
nias, kad Austrija kreipiasi
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21 rugpiūčio, teatrališka “Auš
ros” draugija, parengė vakarą.
Ant pagarsinimų buvo žymėta:
vaidinimas, monologas, deklema
eijos ir šokiai. Žmonių prisirinko
pilnutė svetainė. Gaila, kad drau
gija surengdama tokį gyvą vaka
rą, neparūpino programų, be ku
rių labai nekantrauja publika,
nežinodama kas toliau seka. Bu
vo vaidinta vieno veiksmo kome
dija “Šalaputris”, kuri atvaidin
ta neperblogiausiai, reikia pa
žymėti, kad įspūdį gadino už
dangos prižiūrėtojas. Toliau se
kė monologas,
kuris gan ty
liai
atliktas
neturėjo
pa
sisekimo.
Deklemavo
Juozas
Bružas, sakė savo
originales
CLEVELAND, OHIO.
eiles apie dabartinį karą, publi
Gerg. p. V. Graičius apsivedė ka plojo.
pažymėti, kad “Auš
su p-le S. Vaikšneriūte. Abudu Turiu
yra dideli mylėtojai
muzikos. ros T. Dr.” yra katalikiškos pa
P-lė S. Vaikšneriutė, iš pat jau kraipos. Turi tikslu rengti gnanų dienų pradėjo lavinties būda žius vakarus su vaidinimais, žo
lietuvių sceną.
ma Europoje, muzikoje, dainavi džiu, tobulinti
'Jau
ir
spėkų
turi
nemaža.
me ir t. t. Linkime
jaunave
X
S. C—is. >
džiams laimingo gyvenimo.
E. R.
Šv. Kazimiero
draugijos ir
CLEVELAND, OHIO.
“Lietuvos Vyčių” 6 kuopos, rug
Po
ilgų vasaros vakacijų CleDETROIT, MICH.
piūčio 16 d. buvo susirinkimas;
velando lietuviai turėjo progą
tame susirinkime pysirašė aštuoŠiame mieste gyvena nemažas pasilinksminti. Rugsėjo 7 dieną
ni nauji
nariai. Nes
ka lietuvių būrys.
Nekurie musų šv. Juozapo dr-gija, surengė va
da
numažino
mokesnį
su vientaučiai inpuolę į blogus pa karą. Lietuvių Teatrališko choro
lig “Lietuvos Vyčių” organi pročius žemina visą tautą sve dr-jos artistų būrelis,
režisuo
zacijos konstitucijos,
įstojimas timtaučių akyse, dauguma jau jant J. Klimavičiui statė scenoje
25c. ir mėnesinė 10c., tai draugi baigia skursti besilankydami po “Nastutę” dviejų aktų operetę.
ja žymiai pradėjo augti. Mo smukles. Tokie smuklių gyven Vaidinimas nusisekė gana pui
kesnis mažas, o nauda dide tojai visai nemano apie rytojų, kiai. Artistai: p-lė B. Skrip
lė. Draugijų užlaiko didelį kny kuris žada dar skurdesni gyve kauskiutė — Nastutės, p-lė S.
gyną ir visokių "naudingų laik nimą. Ne tie laikai, kada būda Ambrazavičiūtė — Braukienės,
raščių; mokinasi visokių žaislų, vo, galima užsidirbant pragyve p. K. Štaupas — Petro, p. P.
dainų, deklemacijų, perstatymų,! nimą, atidėlioti liekamą skatiką Kariaskas — Stripavičiaus rašrengia visokius naudingus vaka juodajai dienelei, bet nevisi mo i tininko, ir p. J. Urbšaitis —
rėlius. Štai rugpiūčio 30, d. š. kėjo išnaudoti geresnes dienas, Drimbos viršaičio, ir p. J. Žit
m. bnvo surengtas piknikas arba užtai dabar neturi nei pastogės kevičius — Jono, visi savo roles
atliko gerai, ypač atsižymėjo p.
pasilinksminimas;
tas
pikni nei maisto.
B. Skripkauskiutė Nastutės re
kas buvo
surengtas
draugi
Nennrama.
lėje, kad net gavo gėlių bukietą.
jos nariams, bet nebuvo užginta
Publikos buvo pilna svetainė.
ir pašaliečiams, kas norėjo galė
NEW
BRITAIN,
CONN.
Nemalonų tiktai
įspūdį darė
jo dalyvauti ir buvo priimtas
Rugsėjo 6 dieną “Birutės” kai-kurie
lietuviai “sportai”,
kaip ir narys. Pašaliečių buvo
apie dvidešimts ypatų, visi link draugija perstatė scenoje 5-kių kurie stovėdami atskiruose kam(Seks ant 8 pusi.)
smai žaidė. Tai pirmas toks pik- aktų tragediją “žmogžudžiai”.
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KORESPONDENCIJAS. čius” (nors labai siaurai)į pra Fourth a*., 8. Boaton, Mass.’

Meriden, Conn.
f
nešė,
kad
kuopa
nutarė
prisidėti
22
kp.
V.
Bylinakaa,
616
Sum85
kp.
M.
Šiaučiūvinas,
13M
Beskaitant lietuviškus laikraš
“žvaigždės” 37-ame nume
W. 46th at., Chicago, III.
čius
dažnai tenka pamatyt po. prie “Vyčių” centro, kad bos mer at., Weat Yynn, Mass.
ryje skaitome:
priimamos
merginos,
apie
mokes

23
kp.
Matas
Šukys,
P.
O.
Box
86 Juozas Lukoševičius, P. d
Tūloje mūsų parapijoje atsira emikas ir tai neretai visai berbž- nis ir t. t., taipgi jis ten jokių 223, Hastings, Pa.
Box 154, Portage, Pa.
džias,
vien
ypatų
paalkoliojimai.
do keisti katalikai lietuviai,
plepalų nekalbėjo ir jokios skys 24 J. Mikutareičia, P. O. Box
87 P. Bajoras, 800 C'hantam
kurie savo lojai iškurną “Drau Tokios polemikos kila daugiau tos minties jo prakalbose negali 509, Minersville, Pa.
s
4
.,
Pittsburgh, Pa.
gui’’ parodo
persekiojimu siai delei korespondencijų, kurios ma buvo rasti, kadaugi jis nie 25 kp. S. P. Kulikauskas, 15
88 F. Mileška, 217 Fourth at.
Pernykštis Federacijos kon
“Žvaigždės”. Vaiką “Žvaigž kartais pasitaiko melagingos, o ko daugiau nekalbėjo, vien pa Chanaler st., Miners Mills, Pa.
Donorą,
Pa.
gresas Pittsburge padėjo pa
dės” numerius pardavinėjan kartais būva .net apšmeižiančios aiškino trumpai apie “Lietuvos
26
Mykolas
Čereškevičia,
371
89
P.
Saulenas, 74 John a*matą begalo svarbiai mūsą
tį, pp. komitetai nusiviję nuo ypatas. Negana to, kad panašios Vyčių” draugiją. Žinoma, kaipo Main st., Auburn, Me.
Hartford,
Conn.
tautinei įstaigai, iš kurios bus
šaligatvio ir pagrasinę suareš korespondencijos iššaukia tuščias čia gimęs ir augęs, o neturėda 27 kp. Rev. J. Dumšius, P. O.
90 kp. J. šergalis, 25 Tamar*šelpiami visi svarbieji lietu
tavimu, jei
ans ateitų su polemikas, kurių skaitytojai visai mas progos dažniau susidurti su Box Minersville, Pa.
kin
at., W. Hazleton, Pa.
vių kultūros reikalai: švieti
“Žvaigždės” gazietomis. Klap nemėgsta ir laikraščiams daro lietuviais inteligentais, vien iš 28 T. Motiejuniutė, 303 Wal91
kp. S. Cibulskis, 3 Fenn PL
mo, meno, mokslo ir kiti. Kal
čiukai tos lietuvių parapijos nemalonumą jas talpinant, bet mokęs kalbos nuo savo tėvų — nut st., Luzerne, Pa.,
Waterbury,
Conn.
bame apie “Tautos Fondą”.
“Žvaigždės”
pardavėją net palieka dar blogesnės pasekmės, kalba ne visai taisyliškai. Paaiš
29 kp. Nepriduotas adresas.
92 kp. Juozas
Kižis, P. d
Bus tai ištikrųjų mūsų tautos
mušę, kam jis “Žvaigždę” ne sukeldamos vaidus vietose iš kur kinimus apie “Vyčių” draugiją
Box
706,
Bentleyville,
Pa.
30
kp.
Vincas
Mačiulaitis,
316
kultūros fondas. Šių metų
“Draugą” pardavinėjęs. Jų tos korespondencijos išplaukia ir jam irgi reikėjo palikt ant pabai
Federacijos kongrese Chica
93 Jonas Skirmantas, 21
klebonas pasakęs, kad “Žvaig tuomi kenkia naudingiems, ide- gos, arba tą reikėjo padaryt iš Theodore st., Scranton, Pa.
31 A. Gudavičius 411 W. Ma Union st., Easton, Pa.
goje turėsme jį galutinai su
jališkiema
darbams.
Kad
kores

ždės” nereikią jo parapijoje.
pradžios atidarant vakarą; bet hanoy st., Mahanoy City, Pa.
tvarkyti ir tokiuo būdu užtik
94 kp. A. šlikas, P. O. B®x
Jeigu visa tai tiesa (o ne pondencijos, iš šalies žiūrint nors visas tas kaipo pirmą kartą gali
32
kp.
Ant
Draugelis,
348
215,
Westville, III.
rinti jam pasekmingą plėtoji
tikėti “Žvaigždės” redakcijai ir neatrodo būtų melagingos arba būt atleistinas. Visgi reikia pri
Kensington avė., Chicago, III.
95 J. B. Valukonis 261 BroaAmąsi.
neturime priežasties), tai ir ką užgaunančios o vienok atne pažinti, kad p. J. Bučnis yra vie
34 kp. M. Masiolas, 835 W. Wa7, S. Boston, Mass.
Tečiau šie metai atnešė
šančios
blogas
pasekmes.
Kaipo
kun. klebonas, ir komitetai, ir
mums du nauju ir svarbiu rei
96 kp. G. Vilicka, P. O. B<x
faktą čia privesiu, apie kores nas iš rimčiausiųjų čia augusių Liberty st., Cincinnati, Ohio.
klapčiukai, ginusieji platinti
Baltimorės
moksleivių,
kuris
įdo

208,
Gilberton, Pa.
35
kp.
Kast.
Vaišnoras,
408
kalu. Baisioji karė nuvargi
‘Žvaigždę”, labai neišmintin pondenciją iš Baltimorės, nupei mauja savo tautos reikalais ir tu Tober st., Pittsburg, Pa.,
97 O. Sidaravičiutė, 109 Newno mūsų tėvynę; mūsų vien
kiančią ypatingai vietini kleboną
gai elgėsi. Amerikos lietuvių
ri norą veikti kartu su savai 36 kp. J. Brazauskas, 202 Jef- burg st., Laivrence, Mass.
kun.
J.
Lietuvninką
dėl
nedarbgenčiai rekalingi bus mūsų su
katalikiškoji spauda taip ma
siais. Tą patvirtina jau ir tas, ferson st., Newark, N. J.
89 kp. J. Vieraitis, 12 Tatmaa
šelpimo. Tai vienas reikalas,
žai yra išsiplėtojusi, įvairių štumo, perstatanti jį kaipo tin kad nuo pradžios priguli prie
s
4
.,
Worcester, Mass.
taip sakant karės kankinių su37 kp. J. Gaižauskas, P. O. Bos
gi prieštikybių srovių — taip gint} darbuotis dėl parapijos ir “Vyčių” organizacijos ir yra vie
šepimo reikalas. Be to ta Eu
56, Oregan City, Pa.
99 kp. M. Gurinskaitė, 3347
plačiai paplitusi, jog negali visuomenės. Mat, metai laiko at tinės kuopos pirmininkų. Juk
38
kp.
Jonas
Gūdžius,
313
4th
Auburn
avė., Chicago, III.
ropos suirutė duoda mums
būti ir abejonės, kad tiems ke- galios buvo nutarta ant parapi man rodos, kad “V.” organizaci
gerą progą ir nurodo svarbų
avė., Hamestead, Pa.
100 Jurgis Lobikis, 2323 S.
iems katalikiškiems laikraš jos susirinkimo statyti parapiji ja nėra tam, susverta kai čia gimu
reikalą: pastatyti rimtai ki
Hayne
st., Chicago, III.
39
kp.
A.
J.
Sutkus,
2118
W.
čiams, kuriuos mes čia turi nę mokslainę su tinkama svetainė šią jaunuomenę- nuo savęs at
toms tautoms ir mūsų tautos
55th
st.,
Chicago,
III.
101
kp.
St. Kybartas, 1714 8.
me, reikėtų laikyties kuoar- viešiems vakarams, ant vietos da stumti, paniekinti, bet kad ją
politiškus reikalavimus t. y.
40 P. Karnojus, 208 S. Catha- Union avė. Chicago, III.
čiausios vienybės. Savo pajė bar stovinčių namų prie bažny .pritraukti, užinteresuoti. Supatautos cielybės ir jos autono
rine
st., Shenandoah, Pa.
102 B. Jakubauskas, P. O. Box
čios,
kurie
yra
savastis
parapi

gas mes turime vienyti prieš
židinti su lietuvių tautą ir jos
mijos. Tai mūsų politikos rei
41
kp.
Stasys
Jodanga,
40*£
43,
Duųuesne, Pa.
visų tų, kurie kovoja prieš jos. Taip-pat buvo išrinktas ko reikalais, tai bent aš taip supran
kalas. Abiem tiem reikalam
Calton
s
4
.,
Worcester,
Mass.
103 A. P. Širvinskas, 4 Stoka
mūsų idealus. Atsiradus dar mitetas vaikščioti po namus rink tu jos siekį, o jeigu taip, tai ar
reiks mums visiems nepasigai
42 kp. K. Krušinskas, 59 Ten st., Rochester, N. Y.
imui
aukų
į
kurį
buvo
išrinktas
bent
vienam - kitam ataligalima patraukti panašiais pasi Eyck st., Brooklyn, N. Y.
lėti aukų, nes jeigu kada mū
104 K. Pocius, 101 Bracew<
kų laikraščiui — reikės ir ir klebonas kaipo pirmininkas to elgimais čia gimusią jaunuomenę
43
kp.
A.
S.
Romša,
44
S.
Main
sų tėvynė buvo kritiškame pa
avė.,
N. Adams, Mass.,
mums pagalvoti apie katali komiteto. Išpradžios aukos buvo prie minėtos organizacijos? —
st.,
Portchester,
N.
P.
dėjime, tai ypač dabar. Jeigu
105 kp. K. Jokūbaitis, 822 Wasbandyta rinkti ir buvo surinkta
kiškų laikraštijų sąjungą.
Labai abejotina.
mes širdyje turime meilę tė
44 S. Budrevičius, 215 River hington, st., Braddock, Pa.
suvirs
tūkstantis
dolerių.
Pas

Grįžtant prie incidento, ap
Kiekvienas būdamas užgautu st., Haverhill, Mass.
vynės ir mūsų brolių ten
106 kp. kl. J. Navickas, 32
rašyto
“
Žvaigždėje” — mes kiau darbas aukų rinkimo dėl nesmagiai jaučiasi ir 4uo labiau
vargstančių, tai mes šioje
45
kp.
M.
K.
Vilumaitis,
P.
O.
Dominick st., New York, N. Y.
urime išreikšti pasigailėjimą, tūlų priežasčių apsistojo ir ne nustoja energijos — noro danaBox 17, Rainbovv, Conn.
svarbioje valandoje net nu
107 kp. K. Pranulis, 827 Bank
daugiau
renkama
ikšiol.
buvo
kad gerbiamoji “Žvaigždės”
vimuisi dėl idėjos, ypatingai pra 46 kp. M. Šimkonis, P. O. Box st., Waterbury, Conn.
traukdami nuo savęs turėsi
Tame
tai
gerb.
korespondentas
redakcija nenurodė laiko, vie
me nepasigailėti jiems pagel
108 C. Brusekas, 4 Madiso*
kaltu kleboną, na ir džioje savo pasirodymo viešuose 37, Sugar Natch, Pa.
tos ir žmonių vardų.. Tuomet atrado
visuomenės ar tautos reikaluose.
47 S. Petruškevičius, 546 W. avė., Maspeth, N. Y.
viešai
apie
tei
paskelbė
savo
ko

bos.
aprašytasai atsitikimas būtų
Todėl patartina būtų mūsų ko 2nd st., Mt. Carmel, Pa.
109 kp. Jonas F.
Valinčiaų
Tečiau dėl geresnės tvar
turėjęs neabejotino fakto ver respondencijoj visuomenei. Kaip respondentams rašant žinias }
48
kp.
J.
Dychavičia,
1426
—
70
Sexton
st.,
New
Britain,
Pn—
kos ir vienybės, kad nesteigus
teko girdėti toji korespondencija
tę.
laikraščius,
prisilaikyti
daugiau
50th
avė.,
Cicero,
III.
110 An4. Česniauskas, Evrett
kleboną užgavo, nes dalykai ne
daugelio fondų ir žmonių ne
49 kp. A. Jakučionis, 462 S. 16 S. Park avė., Athol, Mass.
klaidinus, mūsų nuomone, rei
taip stovi kaip korespondentas taktiškumo ir turėti toleranciją
111 kp. Jos L. Venskus, 222
kėtų tuodu reikalu prijungti
manė: 1) Pasirodė, kad toji vieta (pakantrumą) rašyti korespon 6th st., Reading, Pa.
denciją
esant
geresniam
upe,
50
kp.
M.
Šimonis,
1383
E.
30th
Pine
st., Rumford, Me.
kur pirmiau buvo manyta sta
prie to paties “Tautos Fon
vdant
nieką
neįžeist.
Nes
pa

st.,
Cleveland,
Ohio.
112 kp. F. Meškauskas, P. d
tyti mokslainę su svetainė, tam
do’, kitaip sakant reikėtų pra
“Lietuva” savo 37-ame nu tikslui visai neatsako, permaža našios korespondencijos kaip
51 A. J. Gudaitis, P. O. Box Box 166 Cuddy, Pa.
plėsti Tautos Fondo veikimo
meryje vietinių žinių skyriu ir netinkama savo parankumu de čion
nurodžiau vieton,
ge 73, Silver Creek, Pa.
113 kp. Jieva Galickienė, F.
ribas, įvedant į jį naują “Ka
ro,
daugiau
padaro
blogo.
Jei
 52 kp. V. Pauliukaitis,
je
apie
Chicagos
lietuvių
in
134
O.
Bos 564, Wilburton„ Okla.
lei mokslainės. 2) Kad aukų rin
rės kankinių ir politikos” sky
teligentų veikimą dėl rengia kimas apsistojo ne dėl klebono gu ko negalima pagirt, tai visgi Franklin s4., Lavvrence, Mass.
114 Kazys Kalėda, P. O. Bar
rių. Šitas naujas skyrius nemojo politiško seimo, rašo:
53 kp. P. Kudzma, 1209 Oneiga 70 Rhone, Pa.
nerangumo, bet dėlto, kad darbai reikia vengt kiek galint,
simaišytų su anuo, jau pernai
“Politiškasai suvažiavimas sumažėjo. Daugumas ir šiaip perdaug nenupeikt o tuo labi
st., Shamokin, Pa.
115 K. Strumskis, 37 Duffidi
įsteigtuoju “kultūros” sky
šaukiamas
po
katalikų
Federa

neapjuokt,
nešmeižti.
54
kp.
Rėklaitis,
1429
Hamilton
st.,
Brooklyn, N. Y.
skundžiasi su pragyvenimu, tai
riumi ir visi pinigai į šitą sky
Jau gal nei viena tauta ne
cijos
globa
rugsėjo
21
ir
22
Kas
kita
yra
patėmijimas,
per

avė.,
Grand
Rapids,
Mich.
116 kp. V. Zavarskis,
18B
apie aukas nei neužsimink; o ka
rių surinkt eitų tik sušelpinukentėjo tiek nuo šios ka
d.,
o
Federacijos
kongresas
spėjimas
(jeigu
yra
tikrai
rei

55
S.
Stasevičia,
P.
O.
Box
James
st.,
New
Haven,
Conn.
dangi
nesant
tinkamos
vietos,
mui nukentėjusių nuo karės ir rės, kaip lenkų tauta. Visos
trauksis dar keletą dienų.”
117 kp. Povylas Valiukevičig,
vistiek nebus galima greitai mi kalinga) o vėl visai kita,, pa Bernice, Pa.
lietuvių politikos reikalavi
trys Lenkijos dalys — milži
Federacija tik padavė ini nėta mokslainę pradėt statyt, už- juokimas ir viešas apšmeižimas.
56
kp.
A.
Drabišius,
51
Ten
P.
O. Bos 12, Middleport, Pa.
mams pravesti. Visas “Tau niškų mūšių laukas. Ir mu
Geras
patėmijimas
gali
atnešt
cijativą,
kad
politiškasai
sei

Eyck
st.,
Brooklyn,
N.
Y.
118 kp. John Simanavičius, F,
tad aukų rinkimas ir atidėtas pa
tos Fondas” su abiems sky šasi daugiau broliai, nes ir ru
mas būtų daromas tuo pačių togesniam laikui. Taigi toji ko daug gero, o kad ir menkiausias
5
z
M.
Launikaitis,
164
Mason
O.
Box 439, Girardviile, Pa.
riais turėtų būti vienose ran sai, ir austrijokai, ir vokiečiai
laiku Chicagoje, kada bus Fe respondencija nieko gero neat apšmeižimas - daug blogo Nes st., Exter Borough, Pa.
!
119
R. Kandrota, 69 Mancheakose. Savo kongrese, mes, ga pirmon ugnin stumia lenkus.
deracijos kongresas. Dienas nešė bo užgavimo klebono.
liogiškai
imant
pasirodo,
kad,
via
58
kp.
A.
Radauskas,
2
Hazel
st
ter
st.,
Manchester, N. H.
lutinai sutvarkę ‘Tautos Fon Ir vis dėlto Amerikos lenkai
|
120
kp.
J. Zujus, 452 Pacifie
gi
geriau
tinka
neužsitarnautas
gi 21 ir 22 rugsėjo pasiūlė p
Curtis
Bay,
Md.
dą”, nuskirsime į jo prižiū
Toliau vėlei: praeitą pavasarį
renka aukas saviškių tarpe vi- Gabrys; jas pripažino tinka
pagyrimas
negu
neužsitarnautas
59 P. Jogis, P. O. Bos Gallitzin, avė., Jersey, N. J.
rėtojus tokius žmones, kurie
sų-pirma “na odbudovania miausiomis ir Chicagos lietu susitvėrė čionai kuopa “Lietuvos
j 121 T. Versiackas, 10 Wintem
Pa.
turės neabejotiną pasitikėji
Vyčių ’, kadangi tuomet dar pa papeikimas.
Polski”, paskui tiktai šelpia vių
inteligentų
susirinki
mą plačiausios mūsų visuome savo raudonąjį kryžių. Jie
ti organizacija nebuvo galutinai
60 P. Šedvydis, 182 Prospect st., Lovvel, Mass.
mas
iš
atstovų
nuo įvai
i 122 kp. Ant. Valiukonis, P. d
nės. Gyvename tokioje gadysusitvarkius neturėjo apdirbtos
avė., Bayenne, N. J.
tiek yra susipratę, kad vi rių
srovių.
Visą reikalą kaip reikia konstitucijos, tad ir
nėja, kad grynai kultūrinius siems jiems prieš akis stovi
61 J. Ignatavičius, 222 Dicxon Box 241 Laupurei, Pa.
veda
jų išrinktoji komisija. minėta kuopa veikė savistoviai,
123 kp. Jos Jusevičius, P. d
mūsų tėvynės reikalus turė
st., Duryea, Pa.
vienas svarbiausias reikalas: Politiškasai seimas nebus po
Bos 62, Dorrisville, III.
sime kol kas atidėti toliau, vi
nebuvo prisijungus prie centro.
62 kp. J. Austrevičius 1414
jų taubs laisvė ir gyvycė. At niekeno globa. Jame spręs
124 Pranas Jokubauskas, 171
są gi savo energiją nukreip
Šioji kuopa nesenai nutarė pri adresai kuopų sekreto New York avė., Sheboygan, Wis.
siminkime dar ir tai, kad pir viską delegatai nuo įvairių
Watkins
st., IVilmerding, Pa.
imti į draugiją ir merginas (pir
ti į šitą “karės kankinių ir po
63 kp. J. Grikauskas, 402 Almoji priedermė sušelpti nuken srovių , nuo dešiniau šių pra
rių.
125
M.
Grigalevičia, P. O. Bar
miau, prigulėjo tik vaikinai) ir
litikos” skyrių. Mes katali
1 kp. B. Sarcevičienė,
18 bert st., Youngs4own, Ohio.
tėjusius karėje kris ant jų gi dedant ir kairiausiomis bai
44,
Export,
Pa.
ant to paties susirinkimo buvo
kai turėsime savo kangrese
64 kp. G.
Totoraitis, 1 W.
miniečių ; našles su našlaičiais giant. “Lietuvos” reporteris
Cherry s*., Kingston, Pa.
126 Rev. P. Gudaitis, 307 Pina
nutarta kas mėnesis laikyti pra 2 kp. Jos Milušauskas, P. O. School st., S. Bethlehem, Pa.
rimtai pasvarstyti, kaip ge
turės šelpti tos valdžios, kurių visa tai turbūt žinojo, tad vi
s
4
.,
Tamaqua, Pa.
kalbas arba paskaitas, su tik
riau susidarius veikimo pieną. labui ir garbei tų našlių vy
65 kp. V. Lasnauskas, 228 Ri 127 kp. Ant. Vaiciauskis, 22
sai
be
reikalo
meta
šešėlį
ant
slu tokių būdu pritraukti dau 593, Forest City, Pa.
Tie, kurie jau turi tiems tik
ver st., Paterson, N. J.
rai galvas paguldė. Šelpsime rengiamojo politiškojo seimo,
Scholl st., Cambridge, Mass.
giau jaunuomenės. Pirmutinės to 3 kp. J. Balčiūnas, 131 Inslee
slams šiek tiek pinigų surin
66 kp. V. Braziauskas,
109
tokiuos ir mes, kiek pasigalė tarsi kad atbaidžlus lietuvius
128 kp. F. B. Verseckas, 257
_ Inslee PI., Elizabeth, N. J.
kios prakalbos įvyko 12 d. rug PI., Elizabeth, N. J.
kę — lai apsvarsto, kur juos
dami, bet pirmiausias Šiandie ne katalikus nuo dalyvavimo
j
S.
33rd st., S. Omaha, Nebr.
4 kp. T. P. Križanauskas, 38 E.
pjūčio šių metų, apie kurias buvo
siųsti: ar į mūsų “Tautos
67 kp. J. Jurkus, 1838 W. 46tb
ną visų susipratusių lieltuvių seime.
129 Alek.
Laurinaitis, P. d
tilpus korespondencija iš Bal Centre st., Shenandoah, Pa.
Fondą”, ar į tautininkų su
st., Chicago, III.
rūpesnis, yra tai sušelpti vi
Bos
17,
Tolleston,
Ind.
timorės “Draugo” No. 35-am ra 5 kp. J. Kanišauskas, P. O.
soeijalistais “Liet. Gelbėjimo
68 kp. J. Gataveckas, 165 Ccott
są mūsų tėvynę Lietuvą jos
130
kp.
J.
Kralikas,
P. O. Bor
šyta tūlo “Saliamono”. Prakal Bos 143, Forest City, Pa. _
Fondą”. Kiekvienas lai pa
st., Naugatuck, Conn.
. X.
gy viausiame reikale — . išga
473,
St.
Clair,
Pa.
bos, žinoma, kaip prakalbos. Ne
daro pagal savo noro ir su
6 kp. A. Urbanavičius, 329
69 A. Aliliauskas, 103 Main st.,
vime autonomiškos laisvės.
131 kp. VI. Vaisengoft, P. d
oratoriai kalbėjo, tad nieko to River st., Plymouth, Pa.
pratimo; tik mes, lietuviaiAshley,
Pa.
Lietuva senai jau kankinė.
Box
82, Luke, Mt.
kio nepaprasto nuo jų ir negalima
katalikai, turėtume laikyties
70 S. Malinauskas, P. O. Box
7 kp. V. Smalenskas, 7 CorneaLenkai pavergę jos dvasią —
132
kp.
M. Miliukas, 3666
reikalauti. Nevisuomet mat ir
vienybės ir visus surenkamus
31, Cayne, Pa.
sukaustė ir kūną ir laikė ne
ly
st.,
Pittston,
Pa.
Richmant
st.,
Philadelphia, Pa.
oratoriai (ypač lietuviški) pasa
pinigus siųsti į “Tautos Fon laimėje ištisus amžius. Iš
M
71 Simas Cibulskis, 3 Fenn PI.,
8 kp. Mikas Malinauskas, 2221
133 kp. J. K. Stankus, P. d
ko daug ką naudingo, pamoki
dą”. Gal bus bendrų reika
Waterbury, Conn.
lenkų tuos retežius, mus var
Hamilton
avė.,
Cleveland,
Ohio.
Box
106 Vandergrift, Pa.
nančio. Tiesa nevienas iš balso
lų, kuriems skirs pinigų ir
72 kp. K. Miliauskas, 11 Highžančius, paveldėjo rusai. Tau
134
kp. Petras Montvila 94 8.
9
kp.
J.
Šiaučiūnas,
41
Johnson
kaip griausmas
griauja, kitas
“Tautos Fondas” ir “Lietu
land avė., New4on t Upper Falls, lst. st., Brooklyn, N. Y.
tos dvasia atbudo, reikia da
vėl mintis tvarko gana greit ir st., Bridgeport, Conn.
vos Gelbėjimo Fondas”, te
bar tik retežiai nutraukti ir
135 P. Lukoševičius,
85 H.
10 kp. J. Hodell 304 Wharton Mass.
pila kaip iš rankoves, bet nesykį
čiau tie, kurie siųs aukas į
4th
s
4
.,
Brooklyn,
N.
Y.
mesti į šalį. Dabar patogiau
73
P.
Marčiukonis,
P.
O.
Box
st.,
Philadelphia,
Pa.
turinys kalbos išeina gana skys
“Tautos Fondą” bus bent ga
U kp. Petras
Valiūnas, 30 4, Hudson, Pa.
136 J. Stankevičius, 2515 CoTsias momentas juos numesti
tas. Taigi ir atsibuvusioms pra
rantuoti, kad jų pinigai nebus
žinia ne revoliucijos keliu, nes
lahan
avė., Watervliet, N. Y.
74 kp. J. Mačnis, P. O. Box
kalboms nieko tokio ypatingo ne Lawren4 st., Waterbury, Conn.
suvartoti..., na, kad ir pragai
12 kp. V. Stočkūnas, 1700 W. 126, Shaft, Pa.
137 kp. Ant. Kialpšąs, 1101
toji gali mums dar sunkesnius
galima užmesti, jei bent tyčia
štingai revoliucijai kelti.
Sųruce
and
Fair
st.,
Shamokin,
retežius uždėti, bet keliu or
Court
st., Rockford, III.
75
J.
Švelnia,
P.
O.
Box
92,
pajuokt —- užgau, kas ir buvo
Renkant pinigus į tuodu ganizacijos ir teisėtų reikalą
138
kp. K. Šmigelskis, 2108,
Wanamie, Pa.
p. “Saliamono” parašyta kas Pa.
Fondu, žinoma, reikalinga yra vimų. Mes turime taip parei
13 J. S. Vasiliauskas, 112 N.
Carson
st., S. S. Pittsburgh1, Pa.
76 kp. A. Laugžimis, P. O. Box
link p. J. Bučniaus, kurfia rašo
aiškiai nustatyti, kam pinigai kalauti sau laisvės, kad visas
138 S. čiukaitis, 173 W. Terry
5, Connerton, Pa.
kad: “3-čias kalbėtojas užengė Greene st., Baltimore, Md.
bus suvartojami. Mūsų “kan pasaulis išgirstų. Jeigu gi
st., Portland, Ore.
14
kp. V. Rudžius, 2614 Carson
77
kp.
G.
K.
Antanaitis
P.
O.
mokinys Šv. Layolo kolegijos”
kinių ir politikos” Tautos valstijų diplomatai pasiliks
140 kp. Kazys Kadžius, P. d
Box 19, Luzerne, Pa.
“visa kalba tęsė stačiais neman at., Pittsburg, Pa.
Fondo” skyrius
jau
pa kurti ant mūsų šauksmo, tai
Bor
267, Carbondale, Pa.
15 kp. G. S. Žakas, 838 W. 34th
78 kp. Alek. Aria, 118 Simmons
dagiais išsitarimais, tuščiais ple
čiu savo vardu parodo aukų mes vis dėlto rankų nenuleisi
141 Tadas Cauble, 66 Porter
at., Dubia, Pa.
palais”. Taigi čion kaip syki* at., Chicago, III.
tikslą. Jau ne taip aiškus yra me: savo skriaudas skelbsime
st.,
Broekton, Mass.
16 kp. N. A. Waball, 1700 N.
79 Joa Vasiliua, P. O. Box 101
prasilenkta su teisybė ir maty*i
‘Lietuvos Orlb'jimo Fondas’. pasauliui, patys gi sudveji
142
kp. J. Montvila
3712
Glenlyn, Pa.
buvo aiškus noras p. Bučnį pa Ashland avė., Chicago, III.
Jo sumanytojų ir vykintojų nę energiją, dar stropiau im
17 kp. J. Stulgaitis, 122 S.
80 kp. J. Misleria, P. O. Box Borvell avė., Cleveland, Ohio.
juokt — užgaut. Nes. p. BuČnia
atsišaukimuose vien tik buvo sime šviesties, lavinti kūno ir
143 Petras Dravinskas, P. d
46,
Eynon, Pa.
Meade
st.,
Wilkes
Barre,
Ps.
neužengė kaip “S.” rašo kalbėt,
kalbama apie šelpimą nuken dvasios pajėgas, organizuo
Box
144, North Abing4on, Mass.
81
kp.
F.
Kudirka,
300
Lenox
nes jis visą laiką sėdėjo už sta 18 kp. L. Navickas, E. Union
tėjusių nuo karės. Ir kad nn- ties
144
kp. Rev. J. Inčiura, 324
kol pagaliaus kiekvie
at., Norwood, Maaa.
lo ir kaipo pirmininkas “Vy at., Tamaųua, Pa.
gazdinus visuomenę ir prie nas kietakaklis ir apkurtėli
82 kp. J. Bartnikas, 1608 —7th Ridge st., Freeland, Pa.
19 kp. Jonaa
Vaičiulia, 52
čių” kuopos buvo pirminnkų to
aukų paraginus — nuolat bu pasakys: taip, Lietuvių tauta
145 kp. L. Norkevičia, P. OL
at.,
St. Louia, Mo.
Maaa.
vakaro, kuris ir perstatinėjo kal Holoke1— at.,t» Northampton,
piešiami baisus vaizdai jau priaugo prie autonomijos
Bor
82, Manessen, Pa.
3118 Bel83 Kazys Kumpikia, 653 Wall
bėtojus. Teisybė po kalbų pir
žmonių kraujo, ugnyje pasken Štai mūsų gyviausias ir evar
146
kp. J. Grndis, P. O. Boa
at., Scranton, Pa.
Kardinolas Ferrata, naujas po mutinių kalbėtojų p. BuČnia atdusių sodžių ir miestelių. Tai biausias reikalas.
84 D. Stakonis, 51 Hicka at., 488, Springvalley, BĮ.
oiafniaa noaifllrinn unifl
“Vrpiežiaus sekretoriui Ryme.

PASTABOS.

MŪSŲ FONDAI.

gi reikėtų padaryti išvadą,
kad iš “Lietuvos GeHiėjimo
Fondo” pinigai bus skiriami
vien sušelpimul nukentėjusių
nuo karės. Tiesa, tas reikalas
yra svarbus. Tečiau ar yra
jisai šiandien
svarbiausias
Lietuvos reikalas T Drįstame
atsakyti, kad ne. Ir štai delko. Nors ir daugelis lietu
viškų šeimynų, ar sodžių bū
tų labai nukentėję nuo karės
— vis tai dar nebūtų visos
autos nelaimė, dar nebūtų
paliesta pačios tautos gyvybė.
Tą gi tautos gyvybę mes pri
valome statyti augščiau visa
ko. Jos gyvybei plėtoties rei
kalingos yra kitokios politiš
kos sąlygos, negu mes turėjo
me ligšiol; dabar yra pato
giausia momentas, tų naujų
sąlygų pareikalauti. Dėlto tai
tuos politiškus reikalavimus
mes ir privalome šiandien
pirmon eilėn pastatyti. Ingyję laisvę, autonomiją, mes ne
truksime ir karės žaizdas pa
gydyti, ir įvairius kultūri
nius nedateklius papildyti. 0
kai apie tas karės žaizdas —
jos nėra taip baisios, kaip iš
pradžių daugeliui galėjo pasi
rodyti. Didžioji Lietuva gal,
Dievas duos,, ir nebebus ka
rės lauku. Kraujas ir gai
srai
gal
buvo
daugiau
vaidentuvėje
mūsų
publi
cistų,
negu ištikrųjų mū
sų
tėvynėje.
Tiesa, pa
prūsė daug gal nukentės eko
nomiškai, tiesa, daugelis mū
siškių karėje galvas paguldys,
ypač Mažoji Lietuva daug
nukentės įvairiais žvilgsniais,
visa tai tiesa, ir visa tai
privers mus būt duosniais ir
sušelpimui nukentėjusių nuo
karės; tečiau jeigu manęs pa
klaustų, kas būtų Lietuvai
blogiau, ar nuterlioti mūsų tė
vynės
dalį,
ar
atiduo
ti
“na
wieczns
posiadanie”
lenkams
Lietuvą
arba
nors
tik
Suvalkiją
—aš visuomet atsakyčiau, kad
tas nuteriojimfls būtų mažes
nis blogumas. Nunaikinta ša
lis netruks atsigauti; gi pavergk tautai laisvą dvasią ir
tauta žengs į grabą.

KAMGI ŠMEIŽTI?

S. L R. K. A. REIKALAI.
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Betgi yr žmogystų
Su liepsnota meilės širdžia;
Jie visuomet manę girdžia
Ir kiekvieną inkvėpimą.
Jie giliai iu širdį ima,
Betgi y r žmogystų!

TĖVYNĖS AIDAS.
AUREOLĖ.

Oratorija

DRAUGAS.
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RĖDAU

VYČIU HIMNAS.
Žodžiai M. Gustaičio

Paskirta Chicagos 111., lietuvių Šv. Kazimiero Keleivis:
vienuolijos Seserims.
Jauskit, broliai, jauskit 1
Prajautimas daugel keta:
Tąu.l)
Jis paskubins naują metą
m.
Ir palaimins mūsų žemę —
Šviesus jausmas Aušrą lemia...
REGĖJIMAI.
Jauskit, broliai, jauskit!
Beeitando:
Pasiuntinė tarp žmonių. Choru
Už lango saulės spinduliai
ir orkestras.
Vilioja vyzdį akyliai
Veltui, veltui gražus plaštaki,
Žiūrėkit, žiūrėkit, intempkit akis!
Vilioji Pasiuntinės akį:
Stebėtiną vaizdą augštybėj matau,
Visa širdis ir visas protas
Nežemišką balsą girdžiu vis aiškiau,
Seniai Augščiauaiam paaukotas.
Atplaukia skaistus debesis!

Muzika .4. Aeksandravičiaus.
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Kodėl jūs nežiūritf
Kodėl jūs ueklausott
Kodėl! Žmonės, žmonės!
Nejaugi negirdit,
Ką jums kalba žemė!...
Kožnas krūmas dega,
Argi jūs nematot!
Argi jūs pejaučiat
Ore amžinybės!
Amžinybės kraujas
Teka upėms, plaukia...
Amžinybės veidas
šviečia saule, šildo —
Argi jūs nejaučiat!
Ant mėnulio sostas
Žvaigždėmis auksuotas,
Argi jūs nematot
Dangiškos Esybės!
Štai žvaigždžių sietynas
Jąją vainikuoja!
Argi jūs negirdit
Balso Karalienės,
Kaip ji kalba — šaukia!...
Gėlės lenkia puokštes,
Paukščiai gieda psalmes,
Tiktai jūs nematot,
Tiktai jūs negirdit...
Jauskit, broliai jauskit!
Išsipildė laikas
Vargo ir paniekos...
Kryžius siunčia naują
Gyvastį bei vardą,
Pritaisykit širdis!...

Kur žengia Jinai, ten pasaulį nušvies
Ir dangišku veidu paminklą inspaus...
Klausykit, klausykit! Iš augšto dangaus
Ji paslaptį žemei atsklies...

O žodis banguoja, banguoja artyn,
Jį antrina kalnai uolų krūtine...
Kaž-kokia Šviesybė apsupo manę
Ir kelia augštyn ir augštyn...

Ir mes, ir mes, paukšteliai
Pritarkim tai dūšeliai,
Pritarkim giesmėmis
Išvien su žvaigždėmis.
Jos kalba spinduliais,
Mes giedam čiūlbėsiais;
Budėdamos nakčia,
Pasveikinsim Ją čia...
Ir mes, ir mes paukšteliai
Pritarkim tai dūšeliai!

žvaigždė. Arija.

į,

Išsipildė laikas!
Blogi žmonės šimtais metų
Tarp nelaimių, tarp verpetų
Prikamavo jūsų šalį...
Pas Teisėją Visagalį
Išsipildė laikas!
Pritaisykit širdis,
Numylėti mano žmonės!
Ai nušviesiu jūs keliones,
Jūsų vargą numalšinsiu,
Jūsų vardą pagarsinsiu,
Pritaisykit širdis I

■

Mano Pasiuntinė.
Apreiškimais išmokyta,
Skelbia naują dvasios rytą;
Maž - kas paiso in jos kelią,
Nors sunkiausią naštą kelia
Mano Pasiuntinė.

>
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Pasiuntinė:

Tai dvasių choras gieda,
O balso vilnys plaukia - plaukia
Ir dūšią kažkur šaukia. ..
Balsas iš

1

“i

dangaus:

Tai tau tas choras gieda...
Ateiki, Sužiedotine,
Vainiką tau uždėsiu
Ir duosiu aukso žiedą;
Ateiki pas manę,
Garbės sparnų pavėsiu
Amžinumoj užklėsiu,
Ateiki, Sužiedotine!
.. i.. •
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Tiek keršto! Upės kraujo...
Ilgiuos gyvato naujo...
Ant žemės pragaras!
Užmiršo žmonės Kristų;
,
Kas vaistą beatras,
Kad svietas vėl nušvistų!
Nenoriu aš matyti
Naikinant mūsų srytį...
Sudie, pasauli ir nuožmybe!
Išpildžiau savo pasiuntimą.
Girdžiu, matau... matau Esybę...
Esybę skaiščią, šviesią...
Ji ranką man ištiesia...
Savęspi sielą ima...
Sudie, pasauli...
x
Sudie!
M. Gustaitis.

ATSKYRĖ LIKIMAS.

Nuo tėviškės linksmios, brangios Lietuvos
Atskyrė likimas nuo brangių tėvelių,
Nuo genčių ir brolių, meilingų seselių;
Nuo visų gražybių prigimtos gamtos.

Ir nuo tų pakšteliu, kur linksmai giedojo,

Neturiu sau vietos...
Neturiu kur pasidėti!
Mano sūnūs numylėti
Iš tėvynės manę tremia...
Ai einu in jūsų žemę —
Neturiu sau vietos...

i

A
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Bet veik nuliūdau da labiau
Ir pasinėriau yt akmuo
Bevilties jūroj, nes jaučiau,
Kaip sielvarto skaudus geluo!

Lakštingalų choras:

A

EPILOGAS.

Žalia rūta ir lelija,
Balta, kaip angelo sparnai,
Kvapsniais prabilo manyje
Ir suramino laikinai.

Dienas rymojau ir naktis...
Štai žiūrau žvaigždė ant dangaus!...
Staiga nušvito man širdis
Ir aš tapau sveika tuojaus.

4
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Gyventojai žemės, ar girdite jūs,
Kokia ten akordų atplaukia srovė
Ir skamba audringai — Garbė ir Šlovė!
Ar girdit žaibų griaustinius?

Kaimo mergaitė:

Kad vieną kartą dejavau,
Visa paniurus sopuliuos,
Einu darželin ir manau:
Lelijos, rūtos bent paguos.

1

Pairsta pilkieji ūkų audiniai,
Jau blaškoma vėjo pranyko migla,
Ei švinta, vaidinas skaisti regykla,
Auksiniai aplink švytuliai.

Pasiuntinė parlando:

Kur anksti rytelį prikelia artojų,
Kur čiulba iškilęs augštai vyturėlis,
Ir šaukia j darbų “Kelkis artojėli!”
Kur jaunos mergelės rūteles ravėja
Ir jaunų bernelį žavėte žavėja
Ir dainas dainuoja ten jos kuolinksmiausiai
Ir žaidžia prie miško kur oras sveikiausias.
O aš gi apleidžiau tas visas gražybes:
Ir leidaus tik bėgti į svieto platybes.
Manydams sau laimę tikrųjų atrasti,
Tarpe svetimųjų, ne savame krašte.

Bet nieko neradau čionai aš atvykęs,
Ir liūdnas dejuoju gražybes palikęs:
Kasdienų man skruostus ašarėlės plaudžia.
Ir jaunų krūtinę, lyg replėmis spaudžia.
Bėrio Lapelis.

Nužengk, Galybe, iš Dangaus,
Sustiprink jaunų Vyčių (basių!
Mes už teisybę stosim drąsiai
Tėvynę ginti kuonarsiaus,
O plieno kardas priešų draus.

Statkus.
KELIOS MINTYS DEL VIDUNO RAŠTŲ.

Dėka pavyzdžiams, jau ir lietuvių tarpe
turime “didvyrių”, kurie degina žvakę iš abie
jų galų, Čia ketinu truputį užsiminti apie p.
Viduno raštų: “Švieskime liepsnas į širdis”,
tilpusį “Jaunimo” No. 1 š. m., kurį “Vienybė
Lietuvninkų” aštuntame šių metų savo nu
meryje perspauzdino su visais plaukais, ragais
ir nagais, sulig patarlės: Similis simili gaudet.
“Rašydavau švelniu būdu” — Vidūnas
pradeda savo raštų. “Stengdavaus neužgauti
svetimų jausmų. Palieku tai tokiems, kurie
nežino, kam jų amžius ir žaidžia niekais. Aš
pasirinkau uždavinį nešti į savo tautiečių
širdis visa tai, kas žadinti galėti} augščiausias
ir prakilniausias žmogaus jiegas”. Tiesa,
prakilnumas mums šiandien labai yra reika
lingas; be jo męs neatgysime. Kas iš kultūros
jei žmogaus nėra? Tauta be dvasios negali
gyventi. Visa, kas tik šviečia, pirmiausia tu
ri prasidėti pačiuose mumyse. Svetimieji mū
sų neužvaduoja; jie tik gali mus pažadinti,
inkvėpti norus bei ambicijų paaikinti, o spė
kos turi būti mūsų. Kitokio išėjimo prie sa
vo ateities mes neturime. P. Vidūnas tų ke
lių gerai supranta; jis vien turi tai akyse,
kad mūsų tautiečiai žmoniškume tarptų ir
stiprėtų. O tai jau seniai pageidaujamas
daiktas! Tik dabar klausimas, kų mes turime
rinkties už vadovų, kuris mus galėtų vesti
anuo prakilnumo keliu? P. Vidūnas liepia
eiti patiems nesidairant vadų. Neklausykite
jokių autoritetų.... Nepraktikuokite tikėji
mo.... Bandykite viskų ir taip jumyse švie
sa, prakilnumai ir kitokie gražumėliai užte
kės.... Tai fundameutalinė p. Viduno rašto
tema. Žinoma, pasaulyje esama ir anarkijos.
Atsižvelgti į viskų negalima. Žmogus nėra
lepši s, kuriam išaugti pakanka juodos žemės
ir lietaus lašų. Gyvenimas dėl mūsų yra re
alybė. Akli norai dangaus nepasiekia. P. Vidflno , mums rekomenduojamos metodos prie
tobulybės atsiekimo, jau nebevisai naujas da
lykas, kaip tai dauguma lietuvių mano. Jis
tik netikusiai savo raštuose atkartoja tai,
.v

Štai plevėsuoja vėliava.
Kų kalba jos žymė ? Ei Vyčiai,
Gyvenam tautai ir Bažnyčiai:
Mums viskų davė Lietuva,
Vaduosim galva jų sava.

M. G.

kų panašūs pirmtakūnai yra skelbę daug me
ti} ankščiaus. Jų visų principai žmogaus švie
sos užtekėjimui, pasibaigia ant važinėjimo
su neteptais ratais. Vokietijos Nietzsche’as
ir mūsų Vidūnas tik imituoja Rusijos Tolsto
jų. Nitzesche’as 19 šimtmetyje, stengės savo
rogių lygsvarą nustatyti ant Vokietijos augštųjų kalnų viršūnės, tečiaus vargšas inpuolė
į Tibetu. Vidūnas augštų kalnų Lietuvoje ne
randa, ant kurių savo išminties sparnus ga
lėtų pabandyti, todėl jis sėdi ant žemės šalia
Tolstojaus nihilizmo bei Nirvanos. Jie abu
du yra bespėkiai — vienas sako,, kad nieko
nereikia nei pajudinti, antras liepia viskų iš
bandyti. Tolstojaus valia yra užšalus Buddisto instinkte; visoks žmogaus pasistengirnos, veikimos savyje yra nuodėmingas. Vi
dūnas tų viskų perkeičia antraip: visi mūsų
ypatingi pasišventimai yra geri, bet nei vie
no nėra ypatingo pasišventimo. Tokiu būdu,
Tolstojus lig juodo nago viskų prakeikia, o
Vidūnas išgiria, kad viskas yra naudinga, ge
ra. Rezultate turime — na, nckurie dalykai
nesunku yra išmanyti; jie abudu stovi ant
kryžkelės....
“Nerūpi man” — sako p. Vidūnas kas
tuos mokslus skelbęs yra, ar jis būtų garsus
mokslininkas, filosofas arba prastas darbi
ninkas, tikybos įsteigėjas arba karžygis, vien
žiūriu į tai, ar jo mokslas gali tarnauti mano
parinktam tikslui”. Taigi, apie tai čia tik
ir reiktų kalbėti. P. Vidūnui visai nerūpi, kas
tuos mokslus yra skelbęs, o mus tas labai
apeina; nes turime žinoti, iš kieno palvos se
miame savo dvasiai maistą. Tiesa, dėl mū
sų yra šventas daiktas; mes plyšiuose nenori
me gyventi, o dar mažiau tikime j “mintum
compositiom” iš opinijų plūs paklaidų pada
rytų sapnų svajonėse. Mokslus skelbę yra
ir Mahometas, ir Liuteris, ir Marksas. Pasau
lis pilnas didvyrių. Mūsų dienose ir “Kelei
vis” su “Šake” skelbia mokslus. Tad kam
čia senosios paklaidos bereikia kartoti. Tik
roji tiesa nepasensta. Mahometas kitados sa
vo išmintimis buvo didis, garbingas, o šian
dien nuo viso apšviesto pasaulio susilaukė di
džiausios paniekos ir išjuokimo. Liuterio pa
sekėjai, besidžiaugdami iš suteiktos “veritas
(Seka ant 6-to pusi.)

Nei jokis sutvėrirū
•vas arba ir negyvas
neša tiek įvairių n
kaip mūši} redakcijos,
tai neprisieina joms f
venti, ko nepamatytu
sti, Visas nelaimes,.
Visagalis apdovanoja
nelaimingų ašarų pafc
suverstos ant kieto ir
vusio redakcijos spraii
ir kietas gi kietas tas
delis, daug kietesnis už
dų jaučių, kurie neša'
jungų, kietesnis uŽ s
girtuoklio, ant kuriotos bačkutės, buteliukai
nės, alaus, kietesnis už
ro sprandų, ant kurio
vaitoja ligonių dirksnii
irę dantįs, manijos, le
j daug naštų neša adv
kunigai, kapitalistai ir
į geriausi, nuoširdūs
raudoni ir šviesiai lais
jalistai. Kur tu žmogus
lyginsi nelaimes kitų
su nelaimėmis mūsų r
jų. Dauguma iš mūsų
, protaujančiųjų žmoneli
no, kad redakcija tai m
sviestu ištepta, sūrisūsi
ta, na ir margais pat
išdabinta. Eina toks
štaširdis pro redakcijų,
Į nai tars dar ir su fĮ
“Laimingi, po Čemerį
mingi šioje kultūros ir ■
zacijos įstaigoje žmonės
na”.
Viskas jiems ži
kas dedasi ant balta
lio, supranta žmonių
jausmus, atjaučia var^
j skriaustųjų. Nepasislepi
! jų viską
matančių
nei niažiausis krislas
1 gaus akyse. Nepralėi
nei vieno garso išėje
žmogus lūpų, viskų jie s
kia sukemša ir į didži
ir plačiausius nasrus g
gos redakcijos, kuri juos
dagiai ir meiliai sugro
jus, perdirbus, pervirš
išleidžia tokiais smagia:
kiais dailiais, kad net ap
kia ir gobšio širdis, susi;
ir meilužės galvužė, ir k
listas saldžiai nusikvate
vaikučiai prasišiepia,
į Iš šalies žiūrint tai
ir yra, bet jeigu tu p
I tumei nors vienų skaisči
' nelę pasimaitinti rėdai
gamintais paukšteliais,
tum it suputęs į tų salei
raudoni pipirai auga.
Ateini į redakcijų iš
Pirmučiausiai pasveikii
j vę kupstai popieros 1
i čių, brošiūrų sukrauti;
stalo, ant grindžių, ant 1
i po kėdėmis. Kolei tu ž
lis dasigausi prie savo
turi atsargiai praeiti
i Dardanelių siaurumas,
, tingai aplenkti Scylų ir
bda, pasikelti ant Pi
! kalnų paskiau nuo jų
1 sti. I’risiena pasiirti ii
’ donose jūrėse ant m
I valtelės. Kaip jau lai
praleidi visus slapstus/
ir dasigauni savo vietel
sisėdi prie pailgo s
pradedi mąstyti iš kuri
pradėti dirbti. Iš vi
sės stalo šaukiasi tavo
bos ciesoriai, karaliai,
diplomatai, kareiviai, ;
lės. Žvangėdami gink
škėdami kulipkomis,
mi anuotomis ir ba .
bombomis iš oro, verli
juos apčiupinėti, suska
spėkas, paduoti at
; skaitlines kareivių, išn
žemių pločius, nepan
nei vienos kolonijos, p r
jos. Turi pastebėti,
ralių geras ir blogas
vieniems labiau užjaui
kitiems nei supuvusia
vertės nepriduodamas.
dar turi savyje dipla)
gįslelę, tai dar išplauki
kas iš savo padėjimo^
gausi medalį už gabų
mų klausimo. Bet a
šventas Nigdai, jeigu
esi visai be politiško
timo. Sudiev tada T
vai su visomis dalimii
pajautimų, dasilytėjinv
jimo, girdėjimo, p
Papui si padėkim į Ru
birų, Kaukazą, Krymu,
i jų arba į kita? dalis,
; si ir pražūsi. Klu:
tundras, laipiosi po
bėgiosi po lygumas ir
le nulenkęs galvą at;

Rugsėjo (;' p’em )!■’) 17, 1!)14.
■miego dievaičiui. Arba pade(Pradžia ant 5-to pusi.)
įkime įvažiavai į Prancūzijų, privati judicii”, susiskaldę i 143 viena kitai
lidureį Vokietijoj, tlžiaugie- priešingas sektas, kurių mokslo bei proto vai
m Neapoliaus mėlinu dangu siai, tapo panašūs Į monstru Iiorrerandum!
mi, ir čion tavo mintys pra- Markso “apaštalai” taip-pat besidžiaugdami
j.dės skrajoti su arais padan- iš sapnuose regimu muilo burburėlių, “susi-į

.gėinis ir greit gali peršautas tvėrė ant žemės palaimos rojų”, kuris, deja,
^nupulti ant Tibeto arba net i praktįkoje šiandien savyje teparodo vien rau-1
'Aigipto piramides Paregėti. ■ Jonų vėliukų ir.... kiauras kelnias. Vis tai1
•Tai ir matote koks tavę laukia; mokslai buvo skelbiami vardan tikrosios tie"likimas politikoje. . Bet čia < sos įr doriško žmogaus iškėlimo, kuriuose mū(dar iįiaip taip. Valstijos tosjsl. vidūnas dar ir šiandien tebejieško priemo-,
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KOMEDIJA DVIEJUOSE AKTUOSE.
Vertė iš angliško Juozas Malinauskas.

I. AKTAS.
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(Prieš vestuves)
Laikas Dabartinis. Vieta Amerikoj.

wt« aplink' tėmija). Na ir štai! Ai- aš einu karvutė, užiuot gūdžiai ėsti žolę,
džiaugsmingai
iš^ įrroto, ar kas čia darosi? Man rodos kad
mykia iškėlus galvą. Paukščių choras pradeda
aš juos numočiau ant grindų. (Atidaro laga
bandyti savo stygas nematomam svečiui pasi
miną lyg ieškodama ko: palieka atdarą ir ei tikti.
na prie kėdės T.) ant kurios numesti Jurgio
Antgalo švystelėjo laukiamoji šviesos, šilu
drabužiai). Bet-gi Juozas tinginys; tingi pa
mos ir’ gyvybės karalienė —'.saulutė. Nusišyp
sidėti savo drabužius kaip reikia. Vertėtų
sojo, paglostė žemelę švelnia savo ranka ir pa
jam būti valesniu. (Numeta drabužius ant
bėrė dovanų gausybę. Aukso vainiku apvainikavo
grindą ir atsisėdus pradeda siūti saąutj prie
mišką, sublizgėjo rasos lašeliuose ir nutiesė į visas
čeveryko).
ta
Tt
.•
, Kur-gt
i, j • . UO5Jas 8ftlčjo išeiti ?; pU8es žėrinčius spindulių kilimus.
Um, vejas traukia; kojai salta.

Ak, aš čion!
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Artojas nusiima' kepurę ir persižegnoja.
VEIKIANČIOS YPATOS:
.
.
avickas, D
LhV A,
j ", t0S f™™1™ •*“’' k-mpelta. kad kasdien {ia atsilankai. Nėra
toli, ir dabartiniu laiku ka nių “savo parengtam tikslui” išpuošti! Tad j
Aldona
Stambiutė.
riauja, tai su jomis apsidirbi: saugokimės klaidingų pranašų!
'A
“tos gražesnės vietelės, kaip šita, mintija vienas
vienai pavedi gabalų žemės,
Toliau Vidūnas sako: “Kiekvienas, kurs
simink panele, ka tu man kalbėjai, ir puse žof.5™0 " llsls‘
KOSTIUMAI:
antrai laimingų mūšį, trečiai nors šiek-ti*ek pažįsta žmonijos didvyrių min
delio-man
pasižadėjai.
nuegu
“
Ud
Byveimiu
ligi mano gyvenimo panarsumų kareivių — ir atlik tis ir mokslus, turi žinoti, kad aš kiek tik
Jurgio. Apr ėdąs biznieriaus ir antra ser
ALDONA.
(Stoja).
Juozai!
(Klauso
m
“
t
“
1
tas kriukis... .
įstengdamas tų minčių ir mokslų pranešu lie mėga, panaši i pirmą, bet aptaškyta kraujais. nuojant). Ne! ne Juozo balsas; bet jo kamba8,8,8 M™,llak”“
daleles, ta.
Girdisi
redakcijos
bute tuviams”. Labai gerai. Žmogaus gyvenimas
Aldonos. Puikus kelionės aprėdas.
jos
nesurasiu.
rėlyje. Bėgsiu pažiūrėti ir —
me ur J
trenksmas. Aha, tai darbinin ant žemės yra trumpas. Daugumas neturi
Skruzdė.
kai renkasi “Heilo, Jahny”. nei laiko, nei spėkų, idant viskų patsai galėtų
SCENA:
JURGIS. (Ineina K., popiera apsilipinęs
barzdą). Kad tik kiek, būčiau ir galvų nusi“How do you do, Joseph”. išnagrinėti. Dažnai reikia pasitikėti vien tik
Kmbarys šiek - tiek papuoštas; matyti
piovęs! Bet tai — (Pamato atdarą lagaminą
“How are you, miss Lucy”! tuo, kų kiti mums praneša, suteikia. Tai la
J. Gabrys.
gyvenimas nevedusio, bet prakilnesnio žmo
Aldona nusigandusi tyliai stovi). Ei! Kas čia?
, Ir lietuviški pasveikinimai bai paprasti atsitikimai. Vaikai užsitiki kų
gaus. Trejos durys. T, K. ir V*), tvorelė
AUTONOMIJA AR SAVYVALDA?
piliąsi it žirniai iš aruodo. Pu' j tėvas jiems papasakoja, mokiniai tiki savo mo- S jįawpe. K. Sofa su priegalviais. T. Bonka nuo (Prieina ir ieško po lagaminą). Kas jį atida
sę valandėlės pašvenčiama apVkytojaus žodžiais. Visa žmonija taip S^- degtinės su užrašu “Terpatinas”, padėta ant rė? (Iškelia korsetą). Tik Juozas tokius daigI.
tus nenešioja. (Iškelia mergiškus naktinius
sakymui savo vakarykščių at- į na jr geraį yra kitų klausyti. Subjektyviš
(Tųsa)
šėpos. K. Skambalas prie sienos. V. Rymiška
drabrižius). Po šimts paibelių! Kųgi jis su tuo
sitikimų.
Vienam pasitaikė | kaį iman^ vyresniaisiais pasitikėjimas, mums
Taigi
aišku,
jog
Lietuva šiandien jau ne
ragotinė kampe. T. Diktas pagalys užsienij. T.
vakar būti teatre, kitas buvo suį;eįįįa gražų pavėsį; objektyviškai, — duo
veikiu ?
begali pasitenkinti bile savyvalda, jai kaipo
patekęs ant “niekei show”, da šviesų reginį ir tveria mumyse galę, ku
ALDONA.
(Į
šalį).
Kų
man
daryti?
Ra

istoriškai
šaliai yra reikalinga autonomija pil
SCENOS NURODYMAI:
trečias turėjo meiliškų prieti rioje laikui bėgant, apsireiškia visas pasto
miai stovėsiu kol neišeis. Bet jo balsas man noj to žodžio prasmėje- Bet dabar kįla klau
kį ir kiekvienas ant greitųjų vumas, lygsvara. P. Vidūnas savo rašte, apie
Žiūrint į publiką; T. dešinėj pusėj, K. lyg ir girdėtis.
simas, ant kokių pamatu, remti tų autbnomijų,
pasakoja savo jausmus ir jau tai užmiršta patėmyti. Jis mus šaukia prie kairioj pusėj, U. scenos vidurys.
JURGIS. Kunigi tie daigtai gali prigu —; etnografinių, istorinių, geografinių, ekono
smelius. Kada jau liežuvėlis šviesos, o nepasako, iš kur aušra teka; rodo
lėti. (Užsidėdamas apykakle ir kaklaryšį). Gal minių ar ant visų sykiu?!
nuvargsta,
lūpos
sutinsta, i
UŽDANGA KELIASI.
— (Mąsto) Oho, žinau, žinau, žinau. Čion
Berods, tūlos politiškos partijos jau yra
kiekvienas eina prie savo v.e-|ma,e,s ™»denų, bet laivo joms plaukyti ne
merginos
būta.
Juozuti,
Juozuti,
gėda.
Gal
įrašusios
savo programuose reikalavimų auto
Scena tuščia. Girdžiasi beldžiant į duris
ir dirba. Mašinėlės pra-! ,sntelk!a- ,Tai Per?au» savotiškai. Mes tiji
dar
čion
kur
namuose?
Jei
taip,
tai
kur?
nomijos etnografinei Lietuvai, t. y. tiktai Lie
deda drimbti, klegėti ir redak1 mokslus , sviesi,, tečiaus griežtai at- V. Durys atsidaro ir kištelėja galvą Aldona,
(Dairosi)
.
O,
matau,
matau.
Už
tvorelės.
Ha,
tuvos
daliai, kur dar liaudis kalba lietuviškai.
sisakome visų “žmonijos didvyrių mintis ir apsirėdžius kelionės rūbais, skrybėle, ir ranko
cija prabilsta.
ha,
(tyliai
nurina
pas
tvorelę)
Bet
mes
manome, kad etnografinis pamatas
mokslus”, taip kaip Vidūnas juos mums re je nešasi lagaminą.
Sulaukia redakcija laiška komenduoji, priimti už vienų ir lygių tiesų.
ALDONA. (Į šalį). Ar jau išėjo? (Ji 'mūsų autonomijai yra persiauras, — statydaALDONA. (Ineidama ir uždarydama du nori išeiti, o jis užeiti ir abudu susimuša ir
nešio su dideliu - dideliu ryšiu Neviskas auksas, kas blizga.
mi Lietuvos autonomijų vien ant etnografinio
ris). Juozai! Juozai! (Eina K. ir dirstelėja nusistebėję šoka atgal).. .Jurgi, tai tu?
plačių, siaurų laiškų - laiške
pamato, mes turėtume palikti už jos ribų Lie
Ant galo p. Vidūnas viešai nusiskundžia į kambarį). Nieko nėra! Žiburiai užgesinti.
lių. Redaktoriaus ir viso per
JURGIS. Aldona! Tamsta Stambiutė tuvos sostapilį Vilnių, pirma, dėlto, kad di
sonalo veidai iš džiaugsmo iš Lietuvos visuomenei, Jcad jinai “klaidingai” | Bet &onaį žiba, gal Juozas tuojaus sugrįš. che - he-persiprašau. Aš-aš (Ji atbula užeina džiuma jo gyventojų nebekalba dar šiandienų
sitempia, pasidaro linksmiai jo raštus supranta. Žinoma, mes visi dažnai Tai matote kas atsitinka kaip užeini nežiniomis už tvorelės ir palieka jį persiprašinėjant ir i lietuviškai, antra, dėlto, kad Lietuvos kalbos
klystame. Nesupratimas yra žmogaus gyveni pas savo brolį naktį praleisti. Bet palauk —
malonūs, bet neilgam. Jau nuo
galvą lenkiantį tvoreliai). Matai, aš aš - neži-; riba eina vakaruose nuo Vilniaus ir pertai,
mo dalis. Kiekvienam reikia savę tobulinti. Juozo tas kambarys (Linktelėja galva į kam
pirmo laiško, pradeda mūsų
nojau, kad tamsta čion - čion esi.
i remdamies vien kalba, turėtume pripažinti
Laikas išgydys visus. Ir p. Vidūnas, mūsų su barį K.) O čia svečiui kambarys. (Eina T. ir
redaktoriai estetiškai ranky(Toliau bus)
į šiandien Vilnių stovintį už etnografinės Lietuties, lūpas kramtyti na ir akis pratime, savo žinijos srityje apie mus per žiūrėdama į vidų). Taip, ta pati svetainė, kū
! vos ribos.
į palubes statyti. Ir kame daug negali pasigirti. Jei tiesa, kad meS|rj^ man visados Juozas paskiria,.kada atva
Pirmanijam Lietuvių seime Vilniuje 1905
priežastis? Nagi labai menka “klaidingai” p. Vidūno raštus suprantame,; žiuju pas jį į svečius, (padeda lagaminą ant
j m., nors buvo nutarta remti Lietuvos autono
IŠ RYTŲ ŠVIESA.
me dalyke. Vienas iš garsių tai už tai nukaitinti visai nereikėtų, nes ir stai0 įr atidaro). Kur ag padėjau tų? — ne,
mijų ant etnografinio pamato, tečiaus turėta
Tylu, begalo tylu, kur liktai vasaros naktis į suĮaužyt . etnografinį principų, darant išimkorespondentų rašo, kad re p. Vidūnas mūsų dar nesuprato, nors sulig pįrmiau reik apsižiūrėti. (Uždaro lagaminą ir
jau seniai rekėjo suprasti. Tad jei išeina T.
j užtiesė tamsią savo skraistę. Lyg kokia burtininkė
dakcija talpindama jo žinutę tiesos,
čia yra kaltė, tai mes jų padalinsime į dvi ly-į
JURGIS (Atidarydamas duris V. ineina sav o menais sužavėjo, užmigdė“ jinai visą gamtą.!*™ mie" Vilniaus”’' Tainf naT seime "nasL
į laikraštį užsidėtų geresnius
akinius ir geriau jo mintis už gi dali: Lietuviai katalikai, ypač jaunuomenė j veikiai). Ei, Juozai! (Dairosi). Nėra jo —5 Joks gyvis nedrįsta drumsti visuotinos tylos. Jei|roL r-.ui +u anvirardu svvrmčiu prie Villaikytų, nes kitaip siųsiųs į ki “klaidingai” supranta p. Vidunų, dėlto, kad į§ėjęs._ Bet vistik jis man būtų neatsakęs ko į koksai neišmanėlis pro miegus šūktelėja, tai susi- nįaUs o su :UO1U įr prįe Etno<>rafinės Lietutų laikraštį. Antras laiškas su pasak jo paties, jie netiesiai stovėdami, krei- norėjau prašyti; užtatgi nei nelauksiu. (Vusi- drovėjęs ir vėl nutyla, o tyla dar iškilmingiau už-Los bkvo gana daug: atstovai iš Gardino guli.,
teikia malonių žinutę, kad vai prie tų rastų prieina, bet p. Vidūnas, pa- i ^ikęs mršutmį žiponą, ir skrybėlę nusiėmęs, J viešpatauja. Gerai įsiklausius gali išgirsti, kaip žolė pakraščiu Minsko ir Vitebsko gubernijų balsaMieste per ilgai užtru- auga, kaip pumpurai skečiasi.
,
i ^o už nriskvrima tu sričių urie Vilniaus ir
Jurgis supyko už neteisingų vartojęs argumentum ad liommem, dėlto nei- meta ant kedės
kiek
neturėtų
dejuoti,
nes
jis
kreivai
stovekau>
neturėjau
nei
laiko
apsiskusti.
(NusiTylu
ir
nyku.
Tik
prieš
audrą
gamta
taip
nuetnografinėm Lietuvos, nors kalbėti tame pat
jo ypatos aprašymų, trečias
damas
prie
mūsų
pusės,
mus
taip
išmokino
vilkęs apatinį žiponą ir bruslotą, meta ant tyl^ tik mirties karalijoje, sako, begalinė tyla esan- seime tegalėjo vien gudiškai.
grųsino teismu už apšmeižimų
-pono Kazimiero. Ketvirtame vaikščioti! Tai viena. Antra, visi iki šiol kedės T.). Turiu užeiti pas Prakėįčius, o na ti. Gal ir toji iškilmingoji nakties tyla tai tik mirties
Aišku tatai, — vien ant etnografinio pa-.
surandama 32 puslapių žinu rnai! žinomi p. Vidūno raštai, kaip jau aug- i mon važiuoti vėlu; geriau bus, sakau, pas Juo sesutė? Brr!... dargi šiurpulys perbėgo visą žeme. mato mes negalime remti būsimo Lietuvos au
tė, kurioje aprašoma dviejų sčiau paminėjau, nėrd tai kokios naujos pra- Į zą užeitį įr apsiskusti. Nekenčiu pas tuos lę. Vandens paviršius suvirpėjo lengvomis vinutė tonomijos rūmo. Jeigu čekai pirm 50 metų
draugų peštynės, šeštame mei našystės šaltiniai, pas kuriuos lietuviai atėję;barzdaskučius landžioti; tegul juos plynė mis, medžiij lapeliai krustelėjo, sušlamėjo, pauk būtų rėmę savo autonomijų ant etnografinio
liškas aprašymas dviejų jau galėtų sau pasisemti pieno su medumi. . To (Bešnekėdmas nusiima apykaklę ir kaklaryšį štelis lizde pasijudino, visa gamta tarytum giliai pamato, tai būtų pasilikę be savo sostinės —
nų
širdužėlių,
septintame dėl ir čia p. Vidūnui nereikėtų “griaudžias ir užmeta juos ant lagamino) Kų čiona dar ir atsiduso. Gal tai vėjelis praskrijo, ar šiurpios miglos Pragos, kur tuomet nebebuvo nei 10 nuošimčio
straipsnis apie astronomijų, ašaras lieti”, jei retkarčiais vienas bei kitas kalbėti; Juozas vistiek nieko nesakys (Išeina savo salta letena dasilytėjo miegančių krūtinės? čekiškai kalbančiųjų. Čekai užtatai parėmė sa
kurią aiškinama pagal medžių pasijuokia iš jojo “rytų šviesos”, nes ištik veikiai K.).
Ne! tai mirties baimė aplėlfė visą žemę, ir kiek vo autonomijų ant istoriniai territorialių pa
toji “šviesa” mums ne taip jau labai
I svyravimo ir kvietkų lingavi rųjų,
ALDONA. (Ineidama nuo T. be skrybė vienas gyvūnėlis krūptelėjo: — Nenoriu mirti, matų, apimdami “visas žemes Čeką karūnos”.
v • v*
lės, atsigrįžus kalba kambario duryse). Na- noriu gyvuoti, sukugždėjo.
mo, aštuntame.... užteks ir šviečia.
— Bohemija, Moravija ir Silezija, kurios
Taip mums visai neiaškūs ir kiti p. Vi na - na gulėk. Geras šuva, geras (Pereina V.)
tiek.
Tylos viešpatavimas sudrumstas. Paslaptingi, anuomet buvo “par excellence” vokiškos. Dar
Kiekviens reikia paguosti, dūno tame pačiame rašte krikščionystei pa Na, reikia pasiimti knygų. Aš — (žiūri į laga kurtūs šnabždesiai rengia kokį tai suokalbį prieš ir po šiai dienai čekų tautos atgimimui pilnai
nuraminti, kiekvienam paaiš daryti užmetinėjimai, būtent kad pastaroji miną). Kas čia dabar* (Ima apykaklę ir kak niūrią savo viešpatę. Junti, kad dvi galybės ima išsivysčus, kaip viršui minėjome, autonomiškoj
kinti dalykėlį. Rašinėjant at- visai mažai tesirūpinanti žmogaus sielos tobu laryšį). Kada gi aš čion tuos daigtus padėjau. rungties už savo būvi.
Čekijoj yra daugiau negu trečdalis vokiečių,
f sakymus atbėga į redakcijų linimu. Pasak jo — tik vienoje Vokietijoje, Man rodos jų visai nei nemačiau.' (Žiūri K.).
Nyku ir tamsu. Padangėse mirga milijonai ar suvokietėjusių, kurie tečiaus ir autonomiš
vietinis inteligentas sukaitęs, dabartiniame laike, yra išleidžiama suvirš pen Gal būt Juozas jau sugrįžo? Bet negali būti;
žvaigždžių, bet žemę laiko
surakinę tamsybių kos Čekijos nebuvo išskirti.
d sušilęs ir labai sujudintas: ki milijonai grynų pinigų degtinei, o kiek ten jo kambarėlyje nėra šviesos. Tai — (Numeta
Taigi atsižvelgiant į Čekijų, kurios padė
vystyklos.
Diduliai
šešėliai
sergsti
tamsybės vieš
Tamstos ar negalite man pa- dar randas kitokių prasižengimų. Žinoma, apykaklę ir kaklaryšį ant grindą). Kur mano
jimas
buvo maždaug analogiškas (panašus) į
patystes. Jie galingi ir rodosi, neįveikiami. —
-gelbėti, nelaimė man pasitai liūdnas apsireiškimas, bet argi iš to išeina, knyga? (Atidaro lagaminą ir verčia ieškoda
Šviesos! Sušunka kažinkoks nematomas drąsuo dabartinį Lietuvos padėjimų, pažiūrėkime, ar
kė, tarnaitė pabėgo! Gerbia kad už tų visų krikščionystę reikėtų pašiepti, ma). Kur-gi aš jų padėjau? Ak, rankose
lis. Šviesos trokštame! pritaria jam daugiau bal- negalima būtų ir Lietuvos autonomiją statyti
mieji, paskelbkite į laikraštį, arba jai užmetinėjimus daryti. Kristus ne nesenai turėjau. Gal ant tramvajaus pali
sų. Ir visi laukia šviesos negalimo, rodosi, daikto ant istoriniai territorialių pamatų. Juk Lietu
kad ji tokio augščio, tokio plo atėjo ant žemės cenzūros daryti kų žmogus tu kau? E, tai niekis. (Išsiima iš lagamino skrai
laukia, šešėliai pradeda neramiai puikuotis. Šai va tai ne kažkokia naujai, neseniai susiforma
čio, tiek ir tiek dantų prie ri valgyti ir gerti. Jo mokslas ekonominį stę). Reikia užsimesti skraistę. Gal rasiu
Į jų tarpą įsimaišė pilkas šešėlis. Juodieji šoka jį vusi šalis, “tobula rasa”, ant kurios galima
šaky, akys rudos, veidas ru žmogaus gyvenimų ant tiek tepaliečiaj kiek šio vakaro Juozo laikraštį (Uždaro lagaminą
galabir.ti. Tau suskido j kelias dalis, bet visai piešti, kų nori. Lietuva, tai yra istorinė ša
maldoje, “duok mums šiandienų”, o jei žmo ir išeina T).
das, drapanos rudos”.
neišnyko. Juodieji vejasi pilkuosius,, terioja. Šie lis, kuri yra vaisiumi ilgų amžių istrorinio pro
JURGIS. (Ineidamas smarkiai K.). Nei
“Palauk, tamsta”, pradeda gus savo trasų apverčia į abuzus, tai čia atsa
ceso. Tiesa, jos ribos mainėsi, kaip kiekvie
komybę pasilieka pačiame žmoguje bei jo dva čion degtukų gali žmogus susiieškoti, nei valandėlei pasislepia, kad atsivesti daugiau savo
redakcija.
nos valstijos, tečiaus atmetus pietvakarines
“Negaliu, negaliu, talpinkit sios teisme, o ne krikščionystės gyvenime. — (Pamatęs apykaklę ir kaklaryšį ant brolių. Štai rytų šalyje susispietė diktas jau pilkų ir rytines provincijas, Podoliją, Volinijų, Kiegreit, paskiaus sulygsime”. Duok Dieve palaimų visiems! Tegul ir “ry grindą.). Anavai Kaip-gi tie daigiai galėjo karžygių pulkas, dargi balzganas ratas pasidarė. vija ir Smolensko kunigaikštijų, liks istorinės
Good bye, good bye, adieu!” tų šviesoje” žmonės atbunda. Tik abejoja ant grindų nupulti? (Udeda ant galo kėdės). Visa kas gyva nusikreipia į tą pusę žiūrėti, kaip Lietuvos branduolis, apimantis dabartinę Vil
me, ar jie kada atbus. Indijoje, Afrikoje ir Kasžin kur Juozas laiko savo degtukus? (Žiū čia viskas nuaidės.
Išėjo.
niaus, Kauno, Suvalkų, Gardino, dalį Minsko
Tamsu dar ir šalta. Mažuliukai
gyvūnėliai
Redakcijoje tyla. Prie vie kituose rytų kraštuose, kur toji, p. Vidūno ri ant šėpos). Štai, yra. (Pamato bonką ant
ir Vitebsko gubernijų, kuris besimainė nuo pat
no stalo kariaujama su politi mums rekomenduojamoji “šviesa”, per tūk šėpos ir paima). Kas čia? (Skaito užrašą). kuičiasi giliau į savo lizdelius. Tik darbininkų Lietuvos valstijos inkurimo — Mindovės lai
ka, prie antro Jonų, Petrų stančius metų “žibėjo”, o vienok tos “švie Terpatinas! (Kamštį ištraukia ir pauosto). paukštelis vyturys pakįla į neįmatomas aukštybes kų iki pirmajam Lietuvos ir Lenkijos padali
skundai, žinios varomos per sos” vaisiai, kultūros žvilgsniu šiandien yra Hhm! Aš taip ir maniau. Dektinė. Tai Juo ir čirvena traškią dainą. Rytų balzganasai ratas nimui 1772 m. Taigi šis istorinės Lietuvos
zo mada savo gėrimus užslėpti visokiose bon- didėja. Pasidaro prieblinda. Juodieji šešėliai slan
cenzūras, prie trečio straip nekokie*)
branduolis ir turėtų būti pamatu būsimos Lie
sniai dailinami. Dirba visi poKaip ten nebūtų, kiekvienas žmogus turi kose. Na, bet pirmiau turiu apsiskusti, o pas kioja sumišę, stumdosi. Apsimeta baisiais aitva tuvos autonomijos.
rais, žybčioja spangėmis ir nuolat keičia savo
ųai redaktoriai.... Bar-bar- krūtinėje jaučiančių širdį. Jų Ržgauti nega kui išsimesti vienų (Išeina K.).
Ne viens gal būt užmes, kad panašiai už
išvaizdą. Pamatę tečiau, kad ne^bai kas jų brėžtos ribos Lietuvos autonomijos neatsakys
ALDONA.
(Ifieidama
T.,
užsimetus
skrai

Bar duryse. Meldžiame.
lima. Mūsų įsitikinimai mums yra brangūs
“Sveiki gyvi plunksnų ėdi stengkimes ir svetimųjų jausmų nepažeisti. stę). Kuo-gi man užsiimti kol brolis nepa nusigąsta, vieni su miglomis kila augštyn, kiti dabartiniam jos etnografiniam gaivalui, nes
kai, juodvlų laižikai, kaip jau Būkime vyrais! Kristus yra mūsų Kelias, reis? Ok, taip sagutį turiu prisiųti prie če slenka į girias, šilus ir alksnynus. Berods tirštos be kalbančių lietuviškai esu nemaža kalban
čiatės šiandienų.
Ištikrųjų Tiesa ir Gyvenimas. Be kelio nėra ėjimo; be veryko. Susiieškosiu sau adatų ir siūlų (Ati miglos užstelbia žvaigždutes keliarodes, bet žemė čių gudiškai ir lenkiškai. Tiesa, Lietuva isto
“nice morning”.
tiesos nėra sprendimo; be gyvybės nėra gy daro lagaminą ir verčia). Štai radau. Dar rei turi gana jau savo šviesos. Maža jos, bet gali jau rijos aplinkybių verčiama nebeturėjo progos
“Kinkų - liuku, tamstai, kur venimo. Visi
‘pranašai” ir “šviesos kia pasiimti švarių skepataltę. Kur padėjau atskirti liūliuojančius baltus miglų plotus, nuo tų padaryti savo kalbų oficijale kalba ir jos pra
bėgioji”, klausia politika pa skelbėjai”, atsitrukite nuo mūsų jaunuome — va! (Išsiima skepataitę, siūlus, ir užda viršun kunkulais kylančių rūkų. Papūtė šiurpus platinimų remti valdžios priemonėmis. Lie
kreipus galvų linkui svečio, nės gyvenimo tako! Jei norite vaisiaus susi rius Igaminą užmeta ant jo sunešiotą skepe- vėjelis. Baltos miglos dar arčiau prisiglaudė prie tuvos valstijai ncprigulmingai esant oficijalė
minkštų pievų, tik melsvasai miškas sumurmėjo kalba buvo gudų kalba, paskui susivienijus su
bet plunksna vedžiodama po laukti, nedraskykite žiedų!
t ai tę ir išeina. T.)
popierų ir iš Anglijos dirba
JURGIS. (Ineidamas .K., išsimuilinęs likęs be šiltos antklodės. Iškėlė jisai savo pasišiau Lenkija virto lenkų kalba, pagaliaus Rusijai
jau Prancūzijų iš Paržiaus —
*) Kas žingeidautų tikrai sužinoti, ko barzdą). Popieriaus nei šmotelio negaliu ras šusį viršugalvį iš liuliuojafičių miglų juros ir suošė: užėmus Lietuvų oficijale kalba tapo rusiško
Bremenu iš upės Volgos —
ji. Rytinės ir pietinės Lietuvos srytvs ilkiose nesųmonėse “rytų šviesa’” žmonės gy ti. (Ieško). Kuo dabar nuvalyti skustuvų? šilumos! šilumos!
Vilija.
Šalta tečiau ir vis dar eina šaltyn. Supyko miškas, ganiui pasisavino sau svetimą gudų ir lenkų
vena, tam patarčiau pasiskaityti “The Geo- (Pamato skepetaitę ant lagamino). Štai, šis
“Kaip tamstai einasi?, — graphical Magazine” for January, 1914. skudurys bus geras (Pradeda eiti K., susto net dangus ties juo ima rausti. Rausta' štai knista kalbų, kurios intekmė dar po šiai dienai yra
klausia svečias straipsnių da
ja ir žiūri į bonką ant šėpos). Kasžin ar da vis labyn: baisu, kad neužsidegtų. Auksinis pa uoliausiai palaikoma bažnyčiose Vilniaus vy
Wa8bington, D. C.
bintojo.
bar vienų išsitraukti? Bet geriau paskui, nes sam apėmė visus rytus. Tik štai staiga šovė aug skupijos, apimančios Vilniaus ir Gardino
“O, puikiai, tuo tarpu pui
galiu dar susipiustyti užsitraukęs.
Išei štyn vienas ugninis takas, kitas, trečias. Pra gubernijas. Taigi po intekinrf įvairių istorinių
kiai” žodi astronomija perkei-j
mušė ir vėl suspindėjo aušrinė, pasirodė nublankęs aplinkybių Lietuviai rytinių pakraščių pasisa
na K.)
čia žodžiu teologija.
ALDONA. (Ineina T. vienu čeverykų ap mėnulio sklypas. Ties girios viršugalviu pačiame vinę sau svetimų kalbų, nesiliovė rasos ir tau
Korespondencijų
skyrius '
siavus, kitas čeverykas rankoje.. Jai vaikščio ugninių takų viduryje Šviesa vis dar tvinksta: tos žvilgsniu buvę lietuviais. Jeigu šių Lie
užsižiopsojęs vietoj “prakil-i
jant, matyt čiurlis neapautos kojos). Čion mažos ugninės kibirkštys bėgioja, virpa, tarytum tuvos pakraščių dar ir neužgavo atgimimo
>nių jausmų” išveda machina-j
procesas, tai visgi mes jokiuo būdu neprivalo
daugiau šviesos, bus geriau siūtu , (Dirstelė kokiam neregėtam karaliui kelią puošia.
BMcai ‘supuvusių jėgų’ ir kaip
Artojaa,
pasirėmęs ant žagrės, tūkstantinį me atstumti nuo savęs tas Lietuvos sritis, kujusi į kėdę pamato apykaklę ir kaklaryšį. Eida.Siokur nieko braukia plunks-1
jau kartą stebisi į rytus. Dargi išginta lankosna Į rios visuomet buvo integralėmis Lietuvos dali9) Ėėdomasi tvorelė.
(Seka ant 7-to pusi.)
mis-

to,,
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Veronikai Mageriūtei iš Kalniš
kių, Kauuo gub., važiavusiai paa
seserį Apolioniją, Brooklyn, N.
Y. Veronikai Vanagaitei važia
vusiai pas
Joną
Pronckuną
Sioui City, Iowa., Rožei ir Mar
ijonai Brazauskytėms is Sere
džiaus važiavusioms pas brolį Juo
st Seeancus N. J. Visoms buvo
aujieškota reikalingi darodymai
ir paliuosuotos išskiriant Vero
niką Vanagaitę, kuri sulaikyta
ant ilgesnio laiko ir atiduota
ant tarnystos per Slavonic Im.
Home. Taipgi patarnauta važiuoPROTOKOLAS IŠ MĖNESINIO'jantiems į Europą
keturioms
SUSIRINKIMO KOMISIJŲ, g . šeimynoms su mažais vaikais, i8-

147 Antanas Kiaršis, 71 liū
liam st., Wallingpord, Conn.
148 kp. J. Kovas, P. O. Box
209, E. Arlington, Vt.
149 M. B. Jučkevičia, P. O.
Bos 567, Hommond, Ind.
150 kp. K. Mačinauskaa,
85
Congress avė., AVaterbury, Conn.
151 kp. A. šlikas, 110 Main st.,
AVestville, III.

ieškojime prapuolusių siuntinių,
L. R. K. A. IR S. L. A. ŠELPI siųstų per Adams Ex. Co. ir išMUI IMIGRANTŲ, LAIKYTO J ėmime pašportų.
Taipgi
važiavusiam I. Rač
27 D. RUGPIŪČIO. 1914 m.
iš Pittston, Pa. į S
Į susirinkimą pribuvo K. Kru kauskui
Hamilton,
N.
Y., kuris likosi pik
šinskas, K. Strumskis
ir M.
tadarių
apiplėštas
Hobokene, N
Akelis.
J., suieškota jojo giminė ir pri
Pirmučiausia perskaityta pro duota pinigai tolesnei1 kelionei.
tokolas iš pereitų dviejų susirin
Išviso patarnauta nuo 20 d. lie
kimų.
pos iki 27 rugpiūčio 21 ypatai:
Tolesniai
V. Ambrozevičius 5 ypatoms pribuvus iš Lietuvos,
savame laiške prisiųstame susi 15 yjlatų važiuojantiems Lie4u
rinkimui, pranešė, kad gavęs iš von, ir vienam čia
Amerikoje
S. L. A. Iždininko 75 dol. ir įmo esančiam. Viso sugaišta laiko 44
kėjęs 50 d. Slavonic Im. Society. valandos,
pinigų Kleista laišK. Krušinskas priduoda čekį kams .tampų, teleph., telngr, ir
ant 75 dol. nuo S. L. R. K. A. ir karams važinėjant
~
—
$2.60.
paveda M. Akeliui perduot jį
Raportas priimta su pastaba,
komisijų iždininkui V. Ambroze- kad, važiuojantis į Europą ir rei
vičiui.
kalaujantis patarnavimo, privalo
Tolesniai atstovas skaito ra patys apmokėti, visas išlaidas ir
portą, kuris skamba šiaip :
už sugaišta laiką atstovo.
Nuo 20 d. liepos iki 27 d. rug Nutartą atstovui mokėt už su
piūčio patarnavimas buvo reika gaištą laiką imigrantų po 25 c.
lingas ir suteiktas šioms ypa
už valandą.
toms: Rožei
Paškevičiūtei iš
Suv. gub. važiavusiai pas Jo Tuomi susirinkimas užsibaigė.
Sekr. K. Strumskis.
ną Mažeiką, Brooklyn, N. Y.

Tautos Fondo užvaizdų rinkimai.
Nauji sumanymai. įnešimai.
Sekančio Kongreso paskyrimas.
Kongreso uždarymas.

LIET. RYMO-KAT. FEDERACIJOS REIKALAI.

'

L. R. K. FEDERACIJOS IV-OJO KONGRESO

,

(32—25 RUGSĖJO, CHICAGOJE)

Sveikatos Skyrius
Dr. A. L. Oralftunas.

ATSKAITA IŠ IŽDO STOVIO LIET. R.-K. FEDERACIJOS AM.

LEKCIJA II.
Iš 1913 m. įplaukas paa kasierių radosi ant rankų......... $ 466.15
Maistas. Idant kūnas būtų veiklus reika
Liepos 15, 1914 už ženklelius ir atvirutes ..<............
255.64 lauja maisto. Taip, kaip automobiliui kad ga
Rugsėjo 11, 1914 už ženklelius ir atvirutes.......................
97.40
lima būtų važiuoti reikia gazalino ir alėjaus.
Labu įplaukų ...................................................... ................... $819.28. Jauni, veiklūs žmonės reikalauja daugiaus

Išplaukos.

maisto, sulyginant savo didumu, neg senes
nieji. Tik tėmyk kaip parbėgęs namo lauke
“Draugui” už 2000 laiškų ir atviručių.................. ................... 10.26
bėgiojęs vaikas stveriasi už duonos šmoto ir,
Moksleivių Fondui ................................................................. 25.00
Antspauda L. R. K. Rederacijos .........................................
4.50 nieko nelaukdamas, valgo jų su pamėgimu.
Sveikas būdams žmogus griebiasi linksmai už
1000 Programų Amerikos Lietuvių Mokyklai ......................... 80.00
maisto. Kad žmogaus kūnas būtų tvirtas,
Programų išsiuntinėjimas ......................................................
8.75 veiklus, sveikas ir augtų, jis turi valgyti mai
Auka L. R. K. F. A. Aukštesnės Mokyklos Fondui................ 95.00 tinantį maistų.
Raštininko išlaidos ...................................................................
2.40
Yra visokios rūšies maistų. Galime lengPagaminimas ženklelių ir atviručių Tautos Fondui ............ 359.60y Į vai į keletu minučių suskaityti porų tuzinų
25% išpardavimo atviručių ir ženklelių kolegijos Fondui ... 63.75 įvairių maisto dalykų. Žinome ir iš ko maisB. K. Baliučiui už piešinius
15-00 tas yra gaminamas. Pav. avižinės kruopos —
25% Kolegijos Fondui nuo išparduotų ženklelių .........
. 24.37 į§ avižų. Jautiena — iš galvijų ir tt. Mes ga
Labu išmokėta ...........................................................
$738.63 miname maistų arba iš augmenų arba iš gyLabu pas kasininka ant rankų........ •...................................... 80.65. vulių. Mėsa, kiaušiniai, pienas, sūris yra iš

Lietuvių Informacijos Biūrui Paryžiuje ........................... $ 50.00

Atskaita Kolegijos Fondo.

Auka L. R. K. Federacijos ......................
$950.00 augmenų. Gaminant sau valgį visada reikia
Spalių 10, 1913 per kun. J. Mišių .....................................
31.65 pasirinkti sudėtinio maisto t. y. gyvulių ir
Sausio 21, 1914 per kun. J. Mišių.............................................. 5-°0 augmenų.
Vasario 18-tą 1914 per P. V. Obieciūną .................................. 10-91
. Beto kūnas reikalauja dar ir mineralinio
Bnlandžo i_m,, 1914. Nuoiimčių ii Bontos ........................... *. 2.36 maisto Druska yra mineralinis maistas. Vi
-i()
1914 per ku„. j. MM, .......................................... 50.50 s. maistai ar ta. augmenų ar gyvulių rųšies
Liepo, 13-t, 1914 Nuoi. nuo išparduotų ženklelių ir atviručių 63.75 turi savyje rupulį ir mineralinio maisto.
uiepos

.

14

100p Mes galime lengvai tai įsitikinti, paimdami

Liepos 22-rą 191 per un. . 18H.
a. g.
24 37 maisto župsnelį ir jį sudegindami atrasime, jog
Rugsėjo U-tą 1914 nuošimtis nuo ženklelių ir atviručių ..*.,24.37
q

yra tai mineralas.
<t9o-i y4 Nors tų mineralų randasi labai mažai, tečiau
Polithania State Bankoj ant palukų su 4%
_
_
. xturėti,
!x. idant
. , , užlaikyti
............ mūsų
.
,kū_ 
mes_ xturime
jų
Pittsburgh, Pa. Rugsėjo 11-tą, 1914.
,
nų
B. W. Vaišnoras, Kasininkas.
Kada mes sakome, jog maistas yra gyvu
ri
’
U......... 4AVldBisi
linis ar augmenims, tai mes tik suprantame iš
Kun. S. J. čepananis
v,™
Jis ..padarytas;
tuo.anepasakom
Kasos Globėiai
ūmo j • I| ko
,§ kQ
g gudėtas tečiau„gmes
gateik
k_

A. V. Obieciūnas
“Ar žinote tamstelės”, meiliai pradėjo kalbėti ponas
SĖJO 1914.
Daugplepųs, ‘ir žinote man bū
Už tautiškus ženklelius ir at tinai reikia šiandienų nukevirutės likšiai dienai gauta nuo: rinti pas ponus Tarškalus”...
“ Važiuok tamsta, susunilp. J. S. Vasiliausko Balti
more Md............................ $12.00 damas važiuok, toki geri žmonės”, ragino straipsnių taisyp. N. A. Norkūno, Montello,

PITTSBURGH, PA.

»

Katė gali pragyventi labai gerai vien tiT
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Mass.................... į.............. 30.00
Kun. F. Kemėšio, Chicago,
Illinois.................... ........... 49.34
Kun. S. J. Čepananio Hames
tead, Pa........................ i..
už ženklelius .............. 4.50
už atvirutės...............
1.65
Jurgio
Viso $97.49.
Devynesdešimt septynis dole
rius ir keturesdešimt devynius
centus nuo kun. S. J. Čepananio
.
gavau ir šiuomi kvituoju.

nui. Mes galime sakyti, jog maistas suteikia dviejopų naudų, a) Taiso ir augina kū
nų. b) Priduoda energijos.
Maistas, kuris suteikia medžiagas auginimui kūno, ir pataisymui susidėvėjusių kū
no dalių vadinasi tveriamoji medžiaga. Tveriamoji medžiaga susideda beveik iš gyvulinio
maisto, kaip tai: mėsos, kiaušinių ir pieno,
nors žirniai ir pupos taip-pat suteikia gerų
tvėrimo medžiagų.
Medžiaga suteikianti energijų — maistas, kuris suteikia kūnui veiklumų, raume
nims pajėgų, širdžiai plakimų, sušildo kūnų
ir t.t. Jie duoda kūnui šilunaų. Riebumai, aliva, taukai, krakmolas ir cukrus yra tai geriaušieji maisto dalykai, kurie suteikia šilumų. Jie
lyginas gazalinui, kurį vartojame automobiliuje, nes gazalinas yra taip-pat riebumas,
Riešutai, kanapės, saulėžolės grūdai, pienas
ir kiauliena turi savyje daug riebumų. Krakmolas yra randamas dažniausiai augmeniniame maiste, kaip tai: bulvėse, miltuose, ryžiuose.. Labai geras daiktas yra valgyti daržoves ir vaisius, ir įvairias uogas. Abelnai,
sakome, kad mūsų maistas turi būti maišytas,

mėsa, bet žmogus negali. Kai-kurie vaikai
valgo taip daug saldainių (cukraus), kad jie
beveik nenori kų kitų valgyti. Tas labai blo
gas paprotys. Mes privalome valgyti maiti
nantį, maišytų maistų ir ne perdaug kiek
vieno, net ir tada, kada mes valgome kokį
nors maistų, kurį geriau mėgstame. Mes pri
valom valgyti augmeninį maistą, nes jame
randasi daugiaus cukraus ir krakmolo, nes
jie priduoda mums energijos nuveikti dar
bų; mes privalome valgyti ir tokį maistų, ku
ris suteikia mūsų kūnui tveriamas ir taiso
mas sudėvėtų kūno dalių medžiagas.

Natūralinis maistas jauniems. Pienas yra
naturalis maistas jauniems ,nes jame randasi
medžiagos, kurios reikalauja jų kūnas. Jame
randasi riebumai — gretinėje, tveriamoji
medžiaga — varškėje ir beto saldus pienas
turi savyje cukraus.
Vaikai ir sergantieji asmens privalo kuo
daugiausiai vartoti pieno. Silpni asmens su
tvirtėja, o vaikai geriau auga. Kūnas daug
greičiau sunaudoja pienų, neg kokį kitų mai
stų. Pienas privalo būti užlaikomas švariai.
Visi maisto dalykai turi būti užlaikomi šva
riai, bet pienas ypatingai. Pienas gali pasi
daryti labai pavojingas, kad jis nėra švarus.
Nešvarus pienas, gali iššaukti visokias ligas,
nes sykiu su dumblu ir nešvarumais randasi
mikrobai. Mikrobai - gi gali būti labai pavo
jingi. Jie gali išaukti tyfoidališkų šiltinę ar
kokių kitų ligų. Pienas, kuris turi nešvarumų,
yra priežatimi tūkstančių kūdikių įnirčių. NeV
••
••
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švarumai' ir mikrobai pienan įsigauna įvai
riais kelias: ar tai indai pienui laikyti nege
rai išplauti verdančiu vandeniu ir nešvarumai
su mikrobais juose pasilieka. Ar nešvarumai
ir mikrobai palikti nuo nešvarių karvių roilžėjo rankų, arba karves bemelžiant vėjas pri
neša nešvarumų, dulkių ir mikrobų, arba susiteršus musė įpuolė pienan ir jame nusiplovė.
Taip, kaip pienas turi savyje medžiagos,
kuri padeda kūdikiui augti, jis taip-pat yra
geras maistas ir visokiems ligas gaminan
tiems mikrobams.
Piene gali gerai vaisinties ir augti įvairūs mikrobai. Jei kenksmin
gas mikrobas įsigauna pienan, tai jis auga
taip greitai, kaip ir nekenksmingas. If< tas
padaro pieną pavojingu ir nešvaresniu, neg ki
ti nešvarūs maisto dalykai.

Dėlto mes privalome apsieiti su pienu la
bai atsargiai ir švariai. Švarus pienas turi
būti laikomas šaltai ledinyčioje, nes kada pie
nas sušyla, tai mikrobai jame auga ir vaiši
nasi greičiaus neg šaltame piene. Jei ma
nai, kad pienas, kurį turi yra kenksmingas
sveikatai, gali jį padaryti švariu sušildydamas iki užvirimo laipsnio ir vartojant jį kai
po “šutintų pienų”.

žiuok, kaipgi važiuosi, dar
tik pirma valanda, o manę užkvietė ant pusė penktos. Na,
P?
kaipgi tamstoms atrodo, ar
I-OJT DIENA:
galiu važiuoti trimis valando9 vai. ryto iškilmingos mišios ir pamokslas šv.
mis ankščiau, neg išpuola, žinoma kad ne. Iš namų išvaBažnyčioje.
Sviestas yra daromas iš Smetonos ir yra
žiavau, nes nubodu vienam sė10 vai. Kongreso atidarymas.
labai geras maistas, kuris suteikia riebumų.
lėti. Sakau, nuvažiuosiu pas
Prezidijumo rinkimas.
.
Sūris yra taip-pat daromas iš pieno — Jis yra
tamstas į redakcijų, paplepėMandatų priėmimas.
sunkiaus suvirškinamas, bet jei valgomas su
B. W. Vaišnoras. sime ir prabėgs laikas”.
į
Pasveikinimai.
d
tarkuotas ir su duona jis yra virškinamas lengL. R. K. F. Kasininkas.
‘Labai malonu’, pusiau lūpij
Referatas kun. J. Jakaičio, Worcesterio klebono, “Apie
viaus.
tarė straipsnių rašytojas
parapijų sutvarkymą”.
(Toliau bus)
“Džiaugiamės iš tokios garREDAKCIJOJ.
Diskusijos iki 12 vai.
'
1 '
bes”, patempęs lūpas pra
(Pradžia ant 6-to pusi.)
PO PIET.
murmėjo korespondencijų tai
1) “Kodėl Amerikos lietuviams reikia savo vyskupo” nų toliaus apie augštus sieBytojas.
— referuos kun. K. yišniauskas, Montrealio kleb. I kius....
“Truko- plyšo, vistiek bus
2) “Mūsų parapijinės mokyklos”
I “Na> tai ir sudie tamstoms,
ATSAKLMAS.
reikia dar užbėgti pas dakta tara-ra-bum-bija”,
sutarškė
— referuos Dr. A. Graičūnas.
Tamstai nereikės išsikraustyti
rų pasiteirauti kas link svei jo politikierius ir metęs į šalį
Advokatas A. A. Šlakio.
3)
Kazimiero Vienuolijos uždaviniai1
katos savo žmonos, reikės eiti plunksnų, sukišo rankas į ki
tą dieną, nes minėta žinią, jums,
— referuos kun. A. Staniukynas.
į “Plepalų” redakcijų.
Su šenes ir pradėjo vaikščioti po
duota yra negera. Tiesos reikalau
Diskusijos iki 6 vai. vakaro.
redakcijos kambarį.
die”.
ja, kad savininkas turi duoti ži
Norėdami
gauti teisišką pa ant randos
grintelę; ir moku
Ponas Daugplepųs
atsisė
“Sudie”.
nią ant rašto 30 dienų nuo tos
Ir vėl politika, straipsnis ir dės į supamųjų kėdę, ramiai Į tarim«’ malonėkite aiškiai ir pil- $12.00 iš aukšto kiekvieną mė
n-OJI DIENA:
dienos kada mėnuo pasibaigia, t.
m*ži*U8i°8
korespondencija
Roresponaencija subedė
suoeue nosis į sau
gan linguodamas,
linguodamas, pasakoja
pasanoja |
nesį. Mano randa yra dabar už
Pradžia 9 vai. ryto
y. žinią turėjo šiaip paliepti: —•
Į popieru. Valandėlę visi trįs Į linksmo turinio istorijas. Po- Parašyti reikalą, ir ką norite žimokėta iki 30 d. rugsėjo, 1914 m.
1) “Mūsų spauda”
Kad Tamsta turi išsikraustyti
tyliai plunksna vedžioja po nai redaktoriai atydžiai jo noti, ir pasiųskite laišką, šiuo
t. y. užmokėjau $12.00 rugpiū
— referuos kun. Petras Lapelis.
spalio 30 d., 1914 m. Mokėkit sa
klausydamies
varo
politikas,
antrašu:
baltus lakštus.
čio
30
d.,
ir
gavau
kvitą,
kad
yra
2) “Darbininkų reikalai ir jų organizacijos.
“Vargas ir tiek”, pasirašęs korespondencijų ir straipsnių
vininkui už tą grintelę ir gyven
Advokatas A. A. Šlakis.
— referatas J. G. Miliausko.
užmokėta nuo 30 d. rugpiūčio iki
pradeda kalbėti straipsnių va skyrius, nes laikraštis reikia
Draugo” Teisių skyrius, 1800 30 d. rugsėjo, 1914 m. Šiandieną kite. Kaip savininkas duos jums
3) “Lietuvių ūkininkų kolonizavimas”
išleisti šiandieną, o medžiąąt./cMea^'llifaėia
lytojas.
referuos agronomijos studentas p. Pratapas.
savininkas man davė žinią raštų, gerą paliepimą išsikraustyti tai
“O-ho-ho-o-o, kų ir sakyti”, gos dar trūksta. Jeigu iš ne
kad už 30 dienų, t. y. spalio 11 d., tada, žinoma, turėsite kraustyPranešimas kolonizacijos komisijos.
sudejavo korespondencijų ga tyčių politikoje vardai persi
Diskusijos iki 6 vai. vakaro.
keičia, korespondencijose ypa- Į REIKIA APŽIŪRĖTI ABSTRAK- 1914., aš turiu išsikraustyti. Mel ties į kitą vietą.
mintojas.
džiu man pranešti ar savininkas
12 — 2 vai. — pertrauka pietums
A. Š.
“Nelemtas
likimas!
ak tos pasimaino, ar straipsniuo
T4galės
mane
priversti
išsikraustiti
skauda man širdį! Ak ne, Eu se sakiniai išvaizdų pamaino,
PO PIET.
....
Gary, Ind. Rūgs. 9, 1914, m. tą dieną.
ropai ūžtos nauja gadynė”, tai jau ponų redaktorių kaltė
1) “Lietuvių kolegijos reikalai”
Jon&s Petkus.
bambtelėjo politikierius.
Ir ir jiems tenka neretai užgir (I Teisių patarimo skyrių). Aš
— referuos kun. J. Misius.
vėl tyla. Tiktai musės po no sti nuo sandarbininkų, korė pirkau properte Gary, Ind. ir mo
i
2) “Mūsų Labdarybės uždaviniai”
simis skrajodamos džimbia, ir Įspondentų, arba nuo skaityto ku $20.00 kiekvieną mėnesį. Man
— referatas Šv. Kazimiero Seserų.
nuo gatvės girdisi vaikų bal jų tokias malonias serenadas, tiktai davė kontraktą o kitus po3) .“Blaivybės uždaviniai”.
sai ....
kad iš didelio džiaugsmo sep perus, sake gausiu, kaip visi pini— referuos kun. F. Kemėšis.
bns užmokėti. Man dabar rflTr-r-r dr-r-r br-r-r — suta- tynias naktis negali užmigti
4) “Liet. Kat. Moterų reikalai ir jų organizacijos”.
skėjo, suskambėjo. Visi pašo ir vis akyse vaidinasi laiška- P’» koks padėjimas tos properties
— referatas Agotos Sutkaičiutės.
ko iš išgųščio. “Telefonas” nešis SU dideliu ryšuliu laiškų, vra; nežinau ar yra kokių nors
Pranešimas Moterų Komisijos ir diskusijos iki 6 vai. v. Į pravėręs duris, pasakė jaunas vaidinasi malonūs sveteliai su skolų, taksų, ir t. t. Noriu žinoti,
linksmomis
naujienomis ir ar n<1K«lės kas nors prie tos pro'''•OflMtfBflHHHHHi vaikutis.
džiangiasi
jie,
didžiuojasi bai- Pert’^s prisikabinti,
kaip aš
Atliktas
reikalas
su
telefo

IILOJI DIENA:
baigsiu
mokėjęs
visus
pinigus?
nu ir vėl tyla.
mingu redakcijos padėjimu.
Pradžia 9 vai. ryto.
Pranas Sereika.
Bum-bum-bum — kas-žin
Putpelė.
1) “Federacijos Konstitucijos pataisymas”.
kas barabanuoja į sienų.
— referuos kun. F. Kemėšis.
“Eik po šimts pypkių! Ne
Prezidentas Wilsonas rengia
AT8AKYMA8.
2) “Tautos Fondo sutvarkymas”
daužyk sienų”.
si taikyti
Europos Valstybės.
— referuos kun. F. Kemėšis.
Įeina ponas
Daugplepųs. Jungtinių valstijų
prezidentas Ydant apsisaugoti, tai Tomistą
Pranešimas “Tautos Fondo” komisijos ir diskusijos \
eiki, ponai barabošiai svei- darbuojasi išdirbimui pienų, pa turi gauti advokatą, kuris peržiū
ki
judošiai, kaifal!” basuoja rai kurių galima būtų užmegsti
abstrflktą nuo tos properties:
iki 12 valandai.
mūsų svetelis. Ir kų jus čia ryšius tarp Prancūzijos preziden- *r
Tamsta turite tą kon12 — 2 vai. pertrauka pietums.
rašote, rašote ir rašote. Vi to Poincarė ir vokiečių ciecoriaus traktą rekorduoti Jūsų pavieto
> • • Įa • •
PO PIET.
offise. Tada nieko nereikalausite
sų dienelę tik tepa ir tepa. Viliau*.
1) “Vaikų organizacijos”.
bijoti.
STATE BARK
Kad taip man, apsidirbčiau
A.
fi.
— referuos kun. F. B. Serafinas.
dviejų valandų laike”.
Shanghai. Baisios audros pras
Mūsų straipsnių valytojas linko ant provincijos
2) “Vyčių gimnastų kuopos”.
Šantung,
AsUaad Are. 147th SL
Oricagv.
pradėjo kas-žin kų mykti. Ko vietoje kur japonai išsodina savo SAVININKAS NEGALI PRI
— referuos Julius Kaupas.
respondencijų tvarkytojas a- kareivius užėmimui
3) “Amatų reikalas”.
Kiau-Chau.
Seniausi, plačiausi ir stipriausi banka va
VERSTI IŠSIKRAUSTYTI.
kis į sienos plyšį sukišo. Po Daugybė namų suardyta ir sunai
— referuos Pr. Šivickas.
karuota nuo Stock Yardų.
litikierius Juodųjų marių pie kinta. Nemažas skaičius ir žu
Chicago, Hl. Rūgs. 10, 1914 m
Federacijos Valdybos rinkimai.
neamamiiiHM Maciii 11 —...... a............. ...
nų tepa.
(I Teisių patarimų skyrių). Turiu]
vusių žmonių. -

PROGRAMA

Tiesu Skyrius.

r

$500.000.00

i

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

PEOPLES STOCK YARDS

a

Petkevičaitė ir Čiurlionienė.
Mūsų socijalistai tuč-tuojaus
ir išlindo su savo trigrašiu.
Žinoma apie atvažiuojančias
ypatus nieko nesako, nes mo
ters tai ne vyrai, su jomis
reikia ricieriškai pasielgti, bet
mūsų “draugai” susipiovė už
garbę, kas pirmas pasveikins
Lietuvos veikėjas. “Laisvė”,
kaipo vikresnė ir šaunesnė ap
lenkė visus savo draugus ir
drauges ir tarė oracijų.
“Dilgėlės”, labai susiner
vavo iš to ir, kad savo dirk
snius pagydžius paskelbė, kad
“Laisvė” oracijų mandagiai
išsikirpus iš “Liet. Žinių”.
Kilo trukšmas. Užvirė toki
košė, kurioje suradome ir
šlykštumų, ir prancūziškų dū
lių, ir klerikalų, ir tautininkų
ir tam panašių gardumynų. O
dar sako, kad socijalistai įvy
kins ant žemės rojų, kuriame
viskas bus lygiai teikiama ir
dalinama. Jei mūsų socijali
stai nepasidalino skaniu kųsniu dar esančiu už juriu-marelių, tai nėra ko tikėties, kad
rojiška tvarka bus gera. Men
ka tvarka, jeigu draugai už
plaukų nusitvėrę.

Taipgi šioj kolegijoj lietuviai tu
ri nemaža knygynėlį apie 150 vi
sokių knygų, ir todėl turi pro
gos maždaug susipažinti su lie
tuvišką literatūrą. Mokslas, pra
gyvenimas, valgis ir kiti maž
možiai atseina tik $250.00 me
tams. Reikia atminti jog mokyk
la yra ant farmų, todėl valgis
yra šviežias, gerai
sutaisytas,
vienų žodžių nėra kas peikti. Tė
vai, norėdami leisti savo vaikus
į aukštesnį mokslą, leiskite čio
nai, o būkite tikri, kad jūsų vai
kai bus išauklėti į gerus vyrua
veikėjus, mylinčius savą kalbą ir
tėvynę, ir gerus profesijonalus.
P. S. norėdamį daugiau da
žinoti kreipkitės šiuo adresu:
V. Stulpinas St. Bede College,
Peru, Illinois.

iš didžios laimės regėti per
dienas- naktis garsųjį saliū
* - «
I
nų. Štai ir dabar pasigėrėjęs
“pijokų” įstaigos išvaizda ne
galiu savo akių atitraukti nuo
Ii IH 1*0 »»»»»« ■ II m
> ■ I ■»»»»»»< »»» tt KO tt tt lt H tt tt (
jos ir laukiu ko nors nepa
TETOS ONOS PAŠNEKAS.
visa namų mašinerija
suirus,
prasto. “Eina, eina taip eina
r ^9 $—•
ir tai geriausis mano “fren
Jaunoji šeimininkė sėdėjo gi nieks nebuvo savo vietoje, o vis
kas
taip,
kad
ir
meška
inėjus
bū

tas” su bliūdu vienoje ranko
liai užsitnąsčius, užsižiūrėjus į
\ »
-O
je su kaušu kitoje. Ir tiesiog
gujfntį aut stalo laikraštj. Dar tų galva nusisukus. Ir nekrei
drožia į saliūnų. Be kepurės,
kartą paėmė skaityti straipsnį piau domos į tai, neturėjau laiko
✓
v-1
vienmarškinis tursina Jonelis
apžiūrėti
namų,
nes
kas
būtų
už

kuris jai rūpėjo. Tuo tarpu inėjo
ant vienos kojos pritūpdamas,
ėjęs
pas
geras
kaimininkas
—
kū

teta Ona. “Sveika, vaikuti, ka
antra pačiuoždamas ir ding
beveiki?” linksmai prašneko te mutes pakalbėti apie kitų namų
užlaikimą, tik ne apie savo.
sta už plačių saliūno durų.
ta.
/J
“
Sudiev, Joneli, tu kvailiau
“Ačiū tetute, štai ką tik skai Brangiai atsiėjo man tas ne
sias,
sudiev
ir
laimės
čiau šitą straipsnį, ir jis la rangumas. Per mano neprižiūtau ”, lydžiu draugužį daina.
bai man indomus “Sistema ir na rėjimą vyro ir vaikų sveikata
Paėmiau plunksnų ir rašau
mų ruoša” perskaitė teta antgal- puolė žemyn, bet neatidarė tas
apie
Jonelio žuvimų, ir no
vi. “Labai svarbus tai dalykas” akių, kol mažasis Pranukas nerėdamas gauti inkvėpimo iš
pagaliaus tarė, “ir vienas, kuris ingavo kosulį ir neužbaigė savo
augštybių pakeliu akis ir vėl,
mums šeimininkėms daugiau tu gyvenimėlį. Pervtįai pašauktas
kad
jį.... saliūnas prieš mano
rėtų rūpėti, negu ligšiol kiek mes daktaras paaiškino, kad netikęs
akis.
Prie dunj girtuoklių
neišvėdyprivargstame neturėdamos jokios maistas, miegojimas
kūtės susinėrę pečiais stovi
A
sistemos savo darbe. Čia dirbam tam kambaryje taip nusilpnino
Kinkų - liuku,
gerbiamieji
vieną darbą,
jo neužbaigėme, organizmą,
kad jis nebeturėjo draugai ir draugės. Ak! atsi dvi ypati. Viena ilga, kaip
te
griebiames už kito ir taip žųs spėkų atsispirti prieš ligos už prašau, draugės ir draugai. Ir tiktai Maušiuko šėmoji, su ku
tame vargstame per dienų — puolimus ir turėjo mirti už mano vėl aš su savo trigrašiu lendu ria vežiodavo degutu po Va
neprotingumą. Nuo tos dienos į jūsų mintis, širdį, virpan balninku apielinkes, antra —
dienas.
y
Ateina
subata žiūrime kad kitaip pradėjau gyventi: didžiau čius jausmus. Kų darysi žmo mažutė, drututė su pilveliu
daugiausiai darbo susikrovė. Ir sią domą atkreipiau į valgį, kad gelis? Nuobodu vienam pelė tikru bubinėlių, tikra silkių
kas tame kaltas jei ne mes pa jis būtų sveikas, švarus. Bet vi ti ant bulvių aruodo, ypač bačka. Ir kų jie daro? Susi
čios?—“Tas tiesa”, atsakė jauno sas tas darbas ir susigriaužimas nuobodu, kad seniai - seniai kabinę bučiuojasi, o seilės net
ji šeimininkė, bet fne vįisada ga pradėjo pakirsti man jėgas. Ne neregėjau savo skaisčiomis ant mano kambario langų
Sulaukėme
Kovos” raudonojo
lima atlikti kokį darbą paskirta atsimenu kur tai buvau skaičius Praksedso. Buvau šiendien tiškta. Pasitraukiau truputį
numerio.
me laikė, dažnai pasitaiko, kad apie sistemą darbe, pradėjau tą- pasiryžęs nuvesti jų ant “ni ir jau tėmyju iš gilumos. Pa
Su nekantrumu kiekvienas būtinai reikia pertraukti ar ati pat daryti ir su namų
darbu, kei šio”, bet atsitiko toki di sisotinę meiliškais išsiliejimais
skiriasi bičiuoliai. Ilgasis nugriebiasi už raudonos popie- dėti jį”. Taip, pasitaiko, bet ne paskiriau pirmadienį skalbimui,
delė nelaimė, kad turėjau iš klebeksteno į kairę, storasis
ro ir skaito ir žiūri ir ste- kasdieną, o žinant ką ir kada tu antrą dieną
prosijimui Ir taip sižadėti linksmios valandos.
nurituliavo į dešinę. “Laimin
uasi: raidės raudonos, žo ri veikti palengvins visą darbą. kiekvienai dienai paskiriau tinka
Ir žinote, kas per nelaimė man
gos kelionės raudonosi”, ta
džiai raudoni, paveikslai rau Veizėkime kad ir Girienės Marės. mą darbą .Taip darant pama
atsitiko. Ogi “išsimufinau” iš riau atsisveikindamas su jais.
Z
KAIP RAULAS PLATINO SO- apie šią netikusią tvarką, o man doni, straipsniai raudoni, ap
Ineini į jos namą net malonu čiau, kad viskas geriau ir tas pats senos vietos į naujų. Perviskas kaštuoja: turiu ir už ge skelbimai,
CIJALIZMĄ.
Dar nespėjau atvėsti nuo
patarmai, ūkės, visur švaru, viskas savo vietoje. darbas nenukamuoja mane taip
uešęs savo “tinksus” sudėjau
ležinkelį užsimokėti ir šiaip gi agentai, poezija, beletristika
meiliškų
jausmų, kaip va ir
kaip
pirma.
(Tąsa.)
juos tinkamose vietose ir at
pragyvenimas
kaštuoja. Aš gi raudonos, tik mintį s, tos, mi£- Kartą įsikalbėjau su ja ir pa
vėl
prie
mano
saliūno džinės
Pasilipę ant platformos, Rau
Taigi matai, vaikuti, ką vie likęs sunkų “džiabų” atsisė
klausiau
kaip ji su penketą
esu
neturtingas.
tįs tokios žalios, kad visiems
das su kalbėtoju apsistojo. Kal
na moteris gali nuveikti, tą ir dau kedėje ir braukydamas garbintojai atsidūrė. Bet da
— Susimildamas, primink, kad nuo raudonumų akyse paža vaikučių gali taip viską tvarko
bėtojas, kaip povas, atsisėdo ant
je užlaikyti. Ji truputį patylėjus kitos gali, tik reikia daugiau no nuo kaktos prakaitų, pradėjau bar tai jau išeina iš saliūno.
žale stalo pastatytos kėdės, tuo ir aš turėjau nemažai iškaščių liavo.
atsake,
žinai tetutė, kad pirm ro ir ištvermės, daugiau reikia žiūrėti pro langų, 'norėdamas Jauni, gal kaip negirti ir gra
su svetaine ir kitais dalykais —
tarpu gi Raulas skambiai atsi
metų ir pas mane buvo taip kaip rūpinties savo namais, negu bi- pažinti savo kaimynus. Pa žūs buvo, dabar gi nelabai
kumštelėjo koja užpakalyj sė
dailiai atrodė: akis paraudokosėjo, pavilgino lūpas.
gioti pas kitus.
stebėjau storutę moterėlę, ku
“Tėvynė” sakosi žino, kas šiandieną, ant nelaimės, dar yra
nęs,
nosys pamėlynavę, kepu
Gerbiamieji,
— pradėjo jis dintis Raulas.
Nenuorama.
ri įsisprendus rankomis į šo
buvo tikru krikščioniu ir net pas daugelį lietuvių šeimininkių,
—
Imkime
—
tęsė
toliau
kal

rės
nuvažiavę
į užpakalį, dra
ir, kadangi buvo supykęs ant dai
nus akyvai žiūrėjo mano kam
nurodymus
duoda.
Iš to gali
bėtojas,
—
kad
ir
jūsų
geriausį
panos sutrintos. Svyruodami
liosios lyties už neprielankumą,
bario lango link ir lingavo
-linguodami išeina iš saliūno
^dadurė, — iš dalies ir gerbiamo prietelių Raulą. Jis turėjo nu me matyti, kad “Tėvynės” re
man galva, rankomis, kojo
ir svetainę ir su ki dakcija turi rankose paparčio
ir ant pačių trepu sukniumba.
sios! Čia taip sakant iš dalies samdyti
mis, sveikindama kaipo bran
Subėdę nosis į žemę kilnojo
turime vieną labai garsii kalbėto tais dalykais nemažai privargti. žiedų, kuris visados aiškiai jai
gų kaimynų. Pulkelis murparodo
krikščionius
gerus
ir
Manote,
kad
ir
jau
tas
viskas
už

kojas, purtosi, kol mielaširją* Nors ir iš matymo galite nu
ATSIMINĖ.
P. Pabarška ir p-lė Jakavieaitė. zuotų vaikelių iškišę liežuvius dingi samaritonai nenutrau
manyti apie jo begalinį protą, dyką parėjo? Ne. Tas viskas rei blogus, jįj nuopelnus ir prasi
Vasara. Putė karštas pietų
Toliau iškeltas klausimas apie žiopsojo ant gatvės gėrėda kia jų į šalį.
bet, kada jis pašnekės, jus tik kalauja pinigų. Ot, čia ir rėikia žengimus. Bet tas paparčio
mies mano augšta ypata. To
“Ak skauda man širdį”,
rai stebėsitės iš to žmogaus taip jums parodyti savo susipratimą žiedas visados susičiaupia lū vėjas. Augštai pakilusios saulės vakarinius kursus — nutarta inliaus biskutį krutinę atstatęs,
liūdnai niunioju, prijausda
didelio jums prielankumo ir to ir sušelpti tą darbą. Paduokime pas ir tampa nebyliu, kada spinduliai, be pasigailėjimo degi kurti. Ant galo buvo žaislai.
L. V. rankas į kelinių kišenes su mas vargams jaunųjų tautie
taip nemažo noro pasidarbuoti vieni kitiems rankas, o pamatysi tūlos draugijos nors ir pakrik no ir vertė ieškoti pavėsio. Taip,
brukęs, švilpdamas gatvinį
čių.
jūsų naudai. O dabar kalbės šis me, kaip sutrinsime ir pergalė štytos, bet visai nekrikščioniš pavėsio ieškoti... bet&ame jį su
maršų
žingsniavo
‘ ‘ sporsime
mūsų
priešus.
Toliaus
aš
kai
elgiasi.
Gal
mūsų
“
Tė

rasi
?...
Tenai,
po
medžiu,
sto

(čia Raulas parodė akimis ir pirKasžin kaip ilgai būčiau
PERU, ILL.
tas”.
Pažinau
jo
sporvynė” su savo paparčio žie- vinčiu žolioje pievoje, retkarčiais
štu į kalbėtoją) mūsų draugas. jums išaiškinsiu socijalizn
gailestavęs,
kad ne naujas ap
tiškų
didybę iš atraitytų
Šv. Bedo kolegija.
išparodysiu,
kaip
kiti
jus
išnau

lu
turi
krikščionis
ir
“
krik

papučia
šaltas
vėjas,
kuriuo
ga

Taip Raulo giriamas kalbėto
sireiškimas. Dvi moterėli, užKiekvieną
metą parsidedant kelnių ir augšto - augštučiuko
lima liuosai, pilna krutinę atsi-'
jas tuo tarpu sėdėjo, kaip nieko doja. O dabar Raulas pereis per ščionis”.
sigaubę skepetukais, slėpdasvetainę su skrybėlė. Nepamirš
kvėpti. Ih; čia t > viso nėra. mokslo laikui, dauguma mokslei kalnieriaus ant kaklo, kuris jo mosios pamūriais traukia sa
negirdėdamas ir su mina, kurios
Dr. Vincas Kudirka prisi Čia miestas. Čia aplinkui augšti vių suka sau galvas, kur važiuo galvų it arbūzų kėlė į debe liūno link. Turbūt kokios sujam ir Napoleonas būtų pavydė kite įmesti į skrybėlę, kiek galė
kėlė iš numirusių ir net pa mūro namai, iukaitę nu*., karštų ti mokyties, kur rasti gerą mo sius. Dar toliaus, mergelė - fragistės, manau. Nori susi
jas. Tampė lūpas, raukė kaktą, site.
Raulas atsistojo, pasiėmė savo sveikinimų pasiuntė Chicagos saulės spindulių, (’ir. oias pri kyklą. Šioj šalyje yra daug viso baltgalvėlė plaukia gatve it lyginti vyrams teisėse, tai ir
studijuodamas publiką. Galvoje
galėda noksleiviams. Tautiečiai ne pildytas dulkėmis, dūmais ir ka kių kolegijų, akademijų, univer baltoji gulbelė. Ir dar toliaus drožia pašlakstyti išdžiūvusių
gi tuo tarpu dėjosi, taip sakant, skrybėlę, padarė, kaip
sitetų ir visokios rūšies kitokių ant paties kampo puikus lie
revoliucija: niekaip negalėjo nus- mas malonesnę miną ir pašilei snauskite ir išgaukite nuo mo žin-kokiuo troškumu... Mąstė
gerklę rojišku skystimėliu. O
mokyklų. Kai-kuriose
mokslai- tuviškas saliūnas. Užmiršau
pręsti kokio čia kalbėjimo būdo do su atkišta ranka per žmonės. ksleivių kur tas daktaras ran jaunas, viik:ras, žiūrėdamas pro
gal aš apsirikau? Kur tau!
— Matai, — urzgė ne vienas, dasi, gal jie tos laimės mums langą į rūkstančius, iš nešvarių nėse yra daug ir lietuvių apsi visus “smutkus”’, nelaimes, Priėjo mano kūmutės prie sa
greibties, kad paskui daugiau au
buvusių, bet nevisose tėra įvestos išvydęs nusiraminimo vietelę.
kų išgavus. “Et, ką čia su mul — kaip eiti, sako, uždyką, o kaip nepavydės ir suteiks informa kaminų dūmus. Jis buvo išvar
Ir puikus tai buvo saliūnas. liūno durų, ne iš priešakio,
kiais daug ceremonijų daryti”, nueini, tai ir mokėk! Kad jau cijų.
gęs, išbalęs; visa jo išvaizda ro lietuvių kalbos pamokos ir pertai Gražioje vietoje, dviejų gat bet iš užpakalio ir apsidairę į
nusprendė galop, ir atsistojo nuo vargas, tai vargas, o tau aš nieko
dė, kad nelemta jam čia gyven tokiose mokyklose lietuviai ne vių kertėje, pasipuošęs aukso visas puses — šmaukš į vidų.
Žavo sėdynės — Broliai darbi- neduosiu.
ti. Ant galo atsiminė Lietuvą; daug ką gali pelnyti, dėlto, kad raidėmis padabintomis iška
“Laimingos kelionės”, su
Viename iš politiškų susi
negali pažinti savo kalbos. Vie
— Kaip prie pinigų, tai tuoj ir
-ninkai! — pradėjo jis.
atsiminė
jos
ypatingai
tyrą
orą,
rikau,
ir laukiu jų sugrįžimo.
rinkimų, vienas iš garsių vei
nok šiame laikė jau yra keletas bomis, pristatytas languose
— Štai, Va, aš čia jums da- vienybė, — bambėjo kiti. — O kėjų sakydamas vienų’ labai žalias lankas, tarpe jų banguo
Už
pusvalandžio
pasirodo ma
tokių mokslaiviečių kur yra iš- pirmos rųšies dailės paveik
ftor kalbu, o tuo tarpu jūsų bro ką tu gero padarei, tu, auksabur
jantį
upelį,
pagal
kurį
jis
tiek
karštų kalbų, kas penktas žo
guldinėjama ir lietuvių
kalba. slais, maloniai man sujudino no senos pažįstamos. Net ne
liai darbininkai vaitoja po visą ni kalbėtojau? Važinėja sau ir dis minėjo bažnytiniai, delei malonių laikų praleido, tiek sva Prie tokių mokyklų priguli dar jausmus. Manau, kad ir di- pažinau. Skėpatukų anei žen
’pasaulį, stena vilkdami tą pasi- aukas renka, o iš to naudos mums
bažnytinių, už bažnytinius. jojo, rinko gėles ir darė tai... menkai žinoma Šv. Bedo kolegi džiausis kupranugaris išvydęs klo, galvos užkeltos, veidas
baisėtina kapitalistų jungą, ku nieko. Bile mulkis gali ką nors Patempęs ausis klausiausi kas apie ką šiandieną liko svajo
ja Peru, m. Jinai raudasi neper- tokius paveikslus būtų su- kaip ugnis liepsnojasi iškil
rį uždėjo jums ant sprando šioji papasakoti, bet ką tokio padary tai būtų per vieni, bet taip ir nės ...
toli nuo Chicagos miesto, kuris gniubęs ant savo kupros ir mingai žengia gatve. Ranko
supuvusi kapitalizmo tvarka. Jus ti, tai reikia dirbti, o ne šneke neteko sužinoti. Gal atsirado
Atsiminė jis tą malonų, švel daugiausiai apgyventos lieuviais. užgiedojęs imnų nežinomoms se jų maskatuoja katiliukai pil
gal ne vienas stebėjotės, kodėl ti.
Pienų nešu,
koki nauja šaka senų klerika- nų balsą motinos, kada jį dar Jos mūrai tunkso ant dešiniojo galybėms. Ištikrųjų stebuk ni baltų putų.
— Matai koks! — nekantravo liškų partijų, o gal tai buvo mažutį žadino anksti iš ryto sa
marių
vanduo sūrus? Gal jus
Illinois upės kranto, tarpe žaliuo lingi tai buvo paveikslai. Ste manau, bet tai t.urbūt koks
manėte, kad koks kapitalistas ten kiti. — Kaip tu nesusipratėlis, tai kokie bažnytiniai indai, ku kydama: kelk Jonuti, saulutė se
jančių medelių ir apjuosti mil buklingi forma, varsa, judė įstabus pienas, kad taip pu
druskos kelias bačkas išpilė? Ne. mokėk, duok, o kaip jis susiprariuos išdirba mūsų politikie niai jau užtekėjo, laikas jau žiniškais kukuruzų laukais. To jimu. Argi paveikslai gali ju toja. Ar ne Amerikos ožių?
Kapitalistas skūpus, jis tokių ma tėlis, tai tik nuo kitų imk! Nesu riai per savo susirinkimus.
bandą ginti. Ir norėjosi jam dėl mokiniams yra labai patogi dėti? užklaus nevienas. Ži Kaip ten buvo taip, bet ma
lonių nedarys. Todėl jūsų van lauksi tos šventės, kad aš tau
verkti, verkti be galo, bet ne vieta, atskila nuo visokių bilde noma gali, jeigu to nori sa- no kūmutės sparčiai žengia
duo sūrus, kad į jį subėgo aša duočiau
Pasakojo man žmonės, kad galėjo, buvo per sunku, kad tą sių ir miesto judėjimo, o kas liūninko gudrus pakaušis. Jis gatve, o susitikusios kur vy
Bet buvo ir tokių, kurie jautė
ros darbininkų iš viso pasaulio.
reporteriai niekados nedaly- viską išreiškus ašaromis...
svarbiausia moksleiviams, tai tu gali viskų padryti. Jo galy riškį tokias meilias akis pa
-'Ašaros sūrios, karčios. Ot, kodėl nesmagumą pamatę atkištą skry auja politikos susirinkimuo
Lyg apalpęs stovėjo įsmeigęs ri visuomet tyrą orą. Minėtoj ko be žmonės ingija didvyrio jė stato, kad tas, it padūkęs
jūrų vanduo sūrus. Broliai dar bėlę ir pakrapštę po kišenius ką
se, bet jeigu išnetyčių ir pa akis į vieną tašką. Jis tada ko legijoj lietuviai jau gyvuoja ket gas, tampa narsiais kovoto maukia nuo jų šalin. Nudū
bininkai! Pamąstykite...
Pilnos tai tokio metė į tą skrybėlę. Ki
kliūva, tai drožia dvi tris pra vojo.
Kovojo netik su savo virti metai, turi sutverę Lietu jais už tuščių bonkų ir dar lino mano kūmutės. Nors gai
ti, gavę progos nusikratyti nuo
‘juros ašarų!
kalbas karštas, griausmingas nuvarginta siela, bet su visais sa vių R. K. M. Sus-mo III-čią kuo tuštesnę savo galvų. Taigi la man buvo Lietuvos sesučių,
’čia kalbėtojas
pats pradėjo netikro pinigo, stengėsi tą progą ir baisiai naudingas. Bet ap
vo Lietuvos priešais. Ant galo pą, ir išreikalavo nuo kolegijos mūsų garbingi ponai “by raminau savę, kad ne paskuti
prisiversdamas mirkčioti ir išsi išnaudoti tuo, kad juos kuogrei saugok Perkūne, jei kas pa audros nuslinko; lūpos ištarė tik administracijos,
kad apmokėtų ro” pardavėjai padarė stebu nis sykis, dar teks ir daugiaus
metė į tą savo rūšies
ėmęs raudoną skepetaitę su ja čiausiai
tėmijo, kad tai pasakė repor žodį į Lietuvą ! j Lietuvą I.. Ir lietuvių kalbos mokytoją. Lietu klus ir sujudino iš popieros jų pamatyti.
“
skarbonką
”
.
Ir
vos
tik
keletas,
panosę trinti. Salėje taip-pat da
“Tra-la-la tam-tam-ta haiteris, tuojaus pastarasis griež žengęs žingsnį pirmyn sušuko: vių kalbos pamokos nuo pernai nulipytas merginas, senius ir
rėsi neramu.
“Išties. Kodėl gi atgailėję, įmetė kelius čentus
da
- aida-ura”, girdisi smarki
jaunikaičius.
Tiktai
klausy

tai protestoja, kad jo ir kojos Taip, grįžti! grįžti atgal ten... įvestos tiktai reikalinga, kad su
(Dar bus)
larių vanduo sūrus?” klausinė
meliodija
nuo gatvės pusės.
nebuvo tame susirinkime ir ten kur Nemunas bangoja tarp sidarytų lietuvių moksleivių bent kite kaip tie “eudauni” da
Pužas.
jo viens kito. “Tiesą, tikrą tiesą
jis nieko nesakęs. Gali būti kalnų lankų, kur sena močiutė 10. Pv eitais mokslo metais lietu lykai atrodo. Vyrai su dide Kišt galvų pro langų. L vėl
sako”, atsidusdavo kiti. “Žmokad kojų ir nebuvo, bet kad rymoja prie langelio, žiūrėdama viškas pamokas vedė p. A. Lin lėmis nosimis, merginos su nelabasis saliūnas. Nef aan‘gus nemokytas vis taip nieko neSIS TAS. galva su visomis dalimis daly į vakarų pusę.
kus. Todėl norintieji
pasiekti kuodeliais ant galvų, kurie su- timis sugriežiau iš džiaugsmo.
Vytis.
iupranti, o čia žiūrėk, kaip kas
Ačiū visoms nesvietiškoms vavo tai nebeužginsi.
U-u-u-ua-u-a bim-bam traaukštesnį išsilavinimą važiuoki kte susukti į devynes kirbines,
^pasako, tai taip aišku pasidaro, galybėms turime
šiandienų
te į šv. Bedo kolegiją, nes čia nelyginanti kalnai kalnuoti, la-la plaukia iš girtuoklių
L VYČIAI.
jau užbaigtų Velnio Historijų.
lįkaip ant delno”.
įstaigos balsai, bene kas mir
Na, tautieti, politiškas sei
Apveizdos
Dievo parapijos netik kad išmoksite tą patį ką ant tų kalnų kalnai, kalneliai,
— Bet nenusiminkite broliai Ponas Autorius gali didžiuo- mas nebetoli, rengkies prie iš
šta nuo rudžio, kįla mano gal
“Vyčių” IV kuopa 8 dienoj rug ir “High School’ose”, bet dar o ant tų kalnelių dar maži kal‘•proletarai, tęsė toliau kalbėtojas. ties iš savo darbo, nes praga dirbinio pieno Lietuvos savyvoje klausimas ir jau buvau
sėjo laikė savo mėnesinį susi turėsite progos pažinti savo kal neliukai. Ir štai kaip prade
Yra dar išėjimas iš to prasto pa ro juodukai taip subruzdo, valdos.' Tiktai neužmiršk, kad
bekalbąs atsakančių tam mal
da
tos
nosys,
kalnai,
akys
ju

rinkimą. Reikalai svarstyta gy bą. Mokslas yra padalytas j du
dėjimo. Štai yra socijalistai, ku kad ūmai rengiasi iškelti pie bus ne vienaR seimas, bet trįs
delę, kaip laiku atsiminiau,
vai. Da pildyta valdybos' nariai. skyrių: į klesišką ir komercijinį. dėti, neišpasakytai puikus rerti® kSip tik ir išves iš to padė tus savo didžiausiam priete- arba keturi. Geriausiai, kad
kad
saliūne negali būti mir
Mergina
skyrius
reikalauja ginėlis pasidaro.
Ikišioliai neturėjo revizijos, tai Klesiškas
jimo, kurie nušluostys jums aša liui. Iškilmės stalai bus ap visuomeniškai dalyvavus va
metų laiko, ir jį pa akutėmis kryp - krypt, vyru ties atsitikimų, linksmybės
gi per minėtą susirinkimą išrinko 5
ras. Tik reikia vienybės, reikia tiesti “Vien. Liet.” lakštais, žiuok pats į Chicagų, pačių
gali
stoti
bent
į kas liežuvėliu lūpas ližt - ližt. vietoje negi mąstysi apie ko
į kurį pateko sekančios ypatos: baigę
pasiduot viens kitam rankas. Ge ant kurių tilpo tas puikus ap siųsk į Scrautonų, vyrensnijį
kius ten numirusius. Greičiau
P. Jakavieaitė, P. Abramovičiutė, kokią profesijos mokyklą, kaip Arba mergina galvelę linku trai žinote, kad dabartiniu laiku rašymas.
advokatų, inži linku, senelis šaipu - šaipu. raganos priputę alaus ke
sūnų į Brooklynų, o dukteris P. Tijononis ir P. Žilevičius. Kny tai: į daktarų,
Bicks be pinigo nieko negali palia kuriame iš saliūno kamba
į Pittsburgų. Tiktai tokiuo gų jau
“Vyčiai” paėmė iš nierių, kunigų ir kitokių profesi Net šunyčiai galvutes pakrei
Pasklydo garsas, kad Ameri būdu galėsi išlaikyti tautos
laryti. Paimkime pavyzdžiui, kad
rių puotų, o mūsų lietuvėliai
“Draugo” redakci jot už 84.00 jų. Komercijos kursas užima tik pę stebiasi lietuviška daile. .
mane. Atvažiavau aš čia jums, kon atvažiuoja net trįs Lietu- čėlybę ir neprigulmybę.
Mano langai tiesiog į tų sa- iš džiaugsmo baubia, muruodolerius, toliau paimsią už dau tris metus ir jį užbaigę gali gau
ipo nesusipratusiema, aiškinti l vos garsios veikėjos: Žemaitė,
j
liūnųų
atgrįžti ir džiaugiuos ja.
ti darbą kur-nors už knygvedf.
Siksnosparnis.
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Garsus tai matyti tas galiū
nas, garsus papuošimais, pa
veikslais, bet dar garsesnis
lietuvių išgėrimais degtine
alumi. Lai gyvuoja mūsų tau
tiška įstaiga! Lai gyvuoja mū
sų girtuokliai. Lai gyvuoja...
ir prasmenga ir prasmenga
skradžiai žemės ant amžių!
Putpelė.

yra genesnis negu daktarai. Su
bėjo apie lietuvių ir lenkų san riškai trina raukas,
neramiai choras atsitaiso ir tvarkosi.
Bekrotorini: J. S. Vasiliaaskaa,
Boz 58, Montello, Maaa.
Pastebiama dar, kad šį vaka pagarba. Jonas DralPota, Sarona, 112 N. Greene at., Baltimore, Md.
tykius. Kalbėtojas puikiai nupa vaikščioja, tampo lūpas, o užvis
F.
Virmauskis, 22 Broad
sakojo, apie lenkų negeistinus ištempęs ausis gaudo suflerio žo rų daug vietos teleista lietuviš durt, kad šitas preperatas yra tik Kaaiaritu: Pranas Barba, 456str., Montello, Mas.
darbelius ir jų pastangas sulen džius. Kaip sau norite panašus kiems šokiams. Gražus pavyzdis rai grynas ir kad jis turi geriau 58 Main at., Edwardaville King
sias pasekmes daugelyje ligų, ku
kinti lietuvius. Galop kun. P. nesmagus vaidintojo padėjimas, kitoms draugijoms, kad vakarai
ston, Pa.
“Motynėlės” valdybos nariai
Kraujalis, atsisveikino lietuvius. gali ir sugadina ūpų geresniam išeitų maždaug perdėm lietuviš rios galima išgydyti be gydytojo Knygius: Kun. J. Inčura, P.
pagelbos.
Staigiuose sunegalėjiPirmininkas — Kun. V. Varnaki,
nes
dažnai
tik
programa
lie

Sakydama, jog jau kaliausius j veikalo tėmijimui,
atima visų
giria.
muese, nužudžius norą valgyti, O. Freeland, Pa.
Lietuvą, dargi tokiame pavojin prie veikalo skonį. Gal teiksies tuviška, o kita dalis svetima.
Dvasiškas Vadovas: Kun. J.
kliūtyse
po
valgiui,
užėjus
silpnu

213 9. 4th st., Brooklyn, N. Y.
G.
game laike. Visi kun. P. Krau- kam reikia atleisti, kad tas vi
Jakaitis,
41
Providence
at.,
Wormui ar širdžiai pykstant, jį reikia
Raitininkas —* Kun. M. A. Paajaliui plojo rankoms,
gėrėda sas taikoma ne vien mūsų vai
ceater, Masa.
kaaskas.
vartoti.
Gaunamas
aptiekose,
Chi“
AUŠROS
”
DRAUGIJOS
VA

miesi, žingiaidžia, ir naudinga dintojams abelnai, bet taip-gi ir
(Pradžią ant 3 pusi.)
Kasos Globėjai.
cagoje, III. Vartok Trinerio Li
443 Park avė., Bridgeport Cona.
KARAS.
bariuose, nežiūrint, kad vaidini kalba. Potam kalbėjo antras sve “Erškėčių Taku” vaidintojams.
nimentą
nuo
visokių
skausmų
rau

J. Stulgaitis, 122 S. Meade at., Kasininkas — Kun. A. Kodin,
mas buvo puikus, nepadoriais žo čias katik vakar atvykęs iš I/e
Mūsų vaidintojų scenoje gerą
Rugsėjo 12 dienų
Meldažio menyse ir sąnariuose. Kaina 50c. Wilkea Barre, Pa.
225 High at., Brūoklyn, N, K.
tuvos.
Šisai
kalbėjo
apie
karės
džiais išsireikšdami pliovojo, ko
atlikimų, galima, dėja, kol kas svetainėje atsibuvo “Aušros” pisiunčiant 60c.
V.
Lukoševičia,
P.
O.
Minersville,
dėl taip ilgai nebagia vaidinimo, ! pradžią, rusų su vokiečiais, ir apie spręsti vien iš rolės tinkamo išsi draugijos vakaras. Vakaras, kaip
Pa,
Antrašai Administraeljoa Draagynes, girdi, laikas jau angliškus dabartinį padėjimų
Lietuvos, mokinimo.
Geriausiai bene bus teko patirti buvo skiriamas pami
teatras.
atėa, Bv. Kazimiero Kar. (aa*
“stepsus”
suldi. Gėda pana-1Kalbėtojas nupasakojo lietuvių atlikęs
savo užduotį p. J. J. nėti užbaigymų “Aušros” mo
Lietuviškas Teatrališkas Kliu- Lletavlų Katalikų Federacijos
Towr of Lake).
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Prot. raštininkas: Al. M. Rač gub. ir pavieto.
Raudondvario p
tančių į 2108 narių, darydami uždirba taip-pat nuo svaro 1 šil. Matomai, to perstatymo rengė disharmoniją. Dauguma publikos Kalvarijos pavieto PaKiu.iu’šktų kai kus, Gilbertville, Mass. P. O. Boz Gyveno Cleveland, Ohio. Dabar ne
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susirinkimus ir nutardami kiek tat būsią uždėta tam tikra kasą jai padėjo nemažai triūso, ne nesupranta tos kalbos, tai ir ne- n™duoti žinių jų giminaitei .*i c antras i* 65.
menkai
turėjo
darbo
su
scenerija,
vertėtų į lietuviškus
vakarus
galint šalpti savo brangia tėvy bonas kitą šelpti. Pagalios kle
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Manome, kad kiekvieno lietuvio nežinom ko galime sulaukti. Ru Toks stud. Petras Diegelis, ma l. Ledfordo, III. Bet. bažnyčioje.
Vargonininas ieško vietos lietalE
New York, N. Y.
tomai, turėjo pretnsiją prie mū Petronėlė Baraaauekienė, $2.00
sirdis bus atvira minėtame rei džio mylėtojai pasimokys.
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Reikalaujantieji kreipkite*
kale ir nei vienas lietuvis bei lie Galop buvo aukos
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Turskienė, V,
| i!W
Hartford, Conn.
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P. O. Boz 1,
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J. J. Ramanauskas, P. O.
linkybės, džiova ir t. t. Bet koks
ti savo patarimą.
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$4.70 “Draugo” skaitytojų, kad mes turime
3 svarai išskyrus amerikietį ku
* t.
užbaigoje
skirtumas!
Kada
dr.
Su pagarba.
pardavimui didžiausį leidinį atviru
Išviso $10.70.
nigą, kuris vienas paaukojo, 25
J. Čepanionis. rublius, šiuos pinigus apsiėmė V. Kudirka lig grabo lentos ne U. Dorisvillės, I1L lietuvių baž kų lietuviškoje kalboje. Įvairių kainų
nyčioje:
Red. Prier. Atkreipiame drau parvežti kun. P. Kraujalis, ku perstojo dirbti, šio veikalo “did
ir spalvų 25 atvirukai su persiuntimu
Išėjo antra laida kun. R. A. Mc
gijų domų į bendrąjį seimą ku ris dabar grįžta Lietuvon. Galop vyris”, stud. p. Diegelis, užbai
Po $1.00: Jonas Metelinas, Ka kaštuoja 50 centų, 50 atvirukų 85
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gyvenimų
juroje
nusiris garsinamas ant pirmo p
zimieras Megelis, Adomas Kučins centai, 100 atvirukų $1.50
kun. P. Kraujalis padėkojo už
skaudmimu. Ta'i tik dvasios nyk kas, Ignotas Jasionis, Boleslovas
šio numerio.
Eachen Katekizmo
aukos.
štukas, o ne idealizavimo ver Šerkšnas, Mykolas Plenutis, Ta Gera popiere ir puikus darbas.
Kalnavertis.
tas asmuo.
BENTON, ILL.
rnas Butrimavičius,
Juozapas Kiekvienas, kas užsakys atvirukus,
IR inity kilta Tirti
gaus puikų žemlapį- iš karės lauko
Arba vėl, Onytės Tiškutės ty- Jusevičius.
Svečiai.
(„j .
pas. Po visam parodymui tokio
Po 75 c. Mykolas Mockevičius įvairiose spalvose veltui. Sis ženlapis
4. d. rugsėjo
aplankė šv.
begalinio
prie
Petro
prisirišimo,
Po $.50 c: VI. Jokubauskas, Jo didelio formato ir visiems yra labai
Juozapo parapiją gerb. svečiai:
CHICAGOJE
po visų apalpimų su juo persis- nas Jonulka, Petras Ješkis, Ant. naudingas.
Kun. dr. Gustaitis ir p. J. Gab
Antroji laida žymiai padidinta Ir kunigų
kiriant, su tėvais dėl jo susipiki- Gardšiulis, Kazimieras
Stezmo- Pinigus siųskite Money order’in ar
rys. Prakalbos atsibuvo p. J. LIET. JAUNIMO RATELIO
Marijonų pataisyta
mo, po kelionės į Krymą kad pa kas, Vlad.
Karauskas, Petras ba viencentiniais krasos ženkleliais.
Konskio svetainėje. Nors mūsų
parapija iš dviejų tautų yra su PERSTATYTOJI DRAMA “ER simatyti su Petru, po viso to, rei Bielskis, Vinc. Tankevičius, KaRašykite šiuo antrašu:
kėjo tik jai sužinoti apie Petro tarina Šeštokenė,
Ona Vaičiū
ŠKĖČIŲ TAKU”.
lopyta, bet publikos prisirinko
Letania Post Cards Publ. Co.
Šimaitienė, Ona
pilnutė svetainė. Lietuvių, vieti Kaip ir prisibijau tai rašyda nusiskandinimą ir gauti V. Gry- nienė, Teklė
Imantlems daugiau duodamas garas nuošimtis
O. Box Philadelphia, Pa.
kaip Onytė Zailskienė.
nis gerb. klebonas kun. S. Ko- mas... Pradėk rašyti kiek nupeik žos pasisiūlijimų,
Reikalaukite
lesinskis svečius perstatė publi damas mūsų scenoje veikėjus ir jau priima Gryžos ant greitosios smulkiomis aukomis 5.60.
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pasiūlijimą. Tokių
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kai. Visųpirmu parapijinis cho nevisados nusisekusius vleikali* sutaisytąjį
Draugas Pub. Co.
f į-:«v;
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16 dieną lietuviai farmeriai, gy
Onyčių
typai
gal tiktų komedijai, m. Springfield, IU. (31, VIII, 14).
pastatymus—ingausi priešų pats
dainininkai”.
Toliaus kalbėjo
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melagiu.
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ir ožka čiela”, saugu ir politiš kas užsibaigė šokiais.
MOKYKITIES ANGLIŠKAI.
patiko; ant galo choras padaina
J. S—M.
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nesiinte.
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite
Ten buvęs.
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Išviso $30.42. rite, tai rašykite man laišką judėda
resuoja, juokias lig ašarų tose ma rudeninį sezoną, 13 d. rugsė
Gerumas mūsų gramafonų gvaraaAukas priėmiau, kun. M. Gus mi 2c. krasos ženklelį atsakymui ir
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padėjimo.
Ir
už
vis
tos
pauzos,
apie Lietuvą.
intempdavo dvasios stygas, kad pirkime sutverti vieno.... ir t. t
Kviečiame visus narius
Sekmadienyj 23 d. rugpjūčio, lietuviškos pauzos! Dažniausiai vos gali kvėpuoti, bet tąsyki
ti, nes bus daug svarbių
nemoka savo rolės gerbiamoji
39 tos kp. rašt. A. J. Sutkua.
buvo laikytas susirinkimas, kliu- vaidinantis
mūsų publika pasi Apgarsinimai.
Dr. 8. A. RatkEuskalt«-6lakiEn«
tinkamai.
Kiek
tad
vargo
vaidi

bo salėje. Žmonių tiek daug pri
leisdavo juoką*, tartum, viskas, GERIAU8 NEGU DAKTARAI
Gydo vUoktea Ilgas
Būiiv. Liet. R.-Kat. Am.
sirinko, kad net klebonas išsita nančiam, o darbo nelaimingam kas dedasi scenoje jai nesuprsn
Tai ką sako p. Jonas Drahota
•poeljallsti n*<ari| Ir valkų Ilgose
valdybM antrašai:
rė, kad daugiau kaip į bažnyčią. sufleriui! Pačiame kalbos vidury tama, svetima, net juokinga. Nes paduodamame čia laiške: “Mano
Prezidentas: K. J. Krošinekae,
'Ant susirinkimo išskyrus mus je, kad reikia balsiai kalbėti, ju magus įspūdis!
S—11 prieš piet; 4 JO—7 30 vakaru,
pati sirgdavo visą laiką, bet nuo
VALANDOS:
69
Ten Eyeh it., Brooklyn, N. Y.
dėjimu
ir
balso
intonacija
paro

Nediliomi* ♦—13 prieš piet
vietos kleboną,
dalyvavo, ir
Po vaidinimui didelis “ Biru to laiko, kaip ji pradėjo vartot
Vioe-preaidentee: J. Riktoraišiaip
du svečiai kunigai. dyti susijudinimą, intemptą sto tės” ehoras, diriguojant p. A. Po Trinerio Karšiojo Vyno Elizirą ji
CUcaga, Ha.
Vietos klebonas
perstatė sve- vį, pačiame tos kalbos viduryje, ciui, padainavo keletą dainelių jaučiasi gerai ir yra rreika. Jai tis, 91 CoagreM a»e., Wattrinary,
čią, kun. P. Krauj-alį. Jisai kal- vaidinantis užmiršta kas jam rei kurios gerai pavyko. Liūdija. kad Trinario Karšioje Vyno EUztras Cea».
kia kalbėti. Matai, kaip jis ner-

IM

Kun. M. Krušas

Kaina.....................................15 centu

SKkhbMI.

DRAUGAS.

10

Rugsėjo (SepfemKery 17, 191?,
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LIETUVIS FOTOGRAFAS

CHICAGO

lykai vertes

KAWALLS

j

Dr.v,r347J

Dr. A. Yuška

1624 w. 47tb St.

Bell

System

Kerte Marshlleld Avė. netoli nuo Ashland Avė.

Naajaoslif gerianti paveikslai vestuvėm ir kitiem* atsitikimam*.

Ateik ii pats pamatyk

$25.00

ATEITIS ft

M

_______________
Talaphona Yarda 5834

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. Vie
nintelis atsitikimas amžiuje. Kad
supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikrodžiais ir kitais dalykais,
mes siunčiame augšto laipsnio gražiai
įšpiaustytą su puikiais akmenais
moterų arba vyrų laikrodį už $5.85.
bu
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 augščiau pažymėtus
dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui $5.85 ir expreso
kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM BLDG. CHICAGO,
ILLINOIS.

Bell telefono patarnavimas paaikstina miestų,

Dr. P. G. WIEGNER
DAKTARAS

augimą. Jis išplėtoja biznio ribas ir namines pra

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

mones sujungia su išlaukinėmis prekyvietėmis.

Bell telefonas apvienija miesto draugijinį gyve
Tel. Yards 1594

ED. REUTER

nimą.

Didžlause siuvamų mašinų krau
tuve. Mašinas parduodame nuo
$3.00 Ir augščiau.

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGO JE

1616

W.

Chicago, III.

47th St.

THE HIBERNIAN

Kiekvienas Bell telefonas yra tai įrankis rete

žyje, kuris suvienija namus ir pramonę ir pake
lia pilietinę vienybę, kuri tarnauja geriausiems

BANKING ASSOCIATION

miesto ir šalies reikalams.

ĮKURTA 1867 M.

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

b Telefonas Canal 4052

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Vartok apsčiai vietinį ir Long Distance telefoną.

Dr. A. K. Rutkauskas

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

Chicago Telephone Company

2302 So. Leavitt St.

Bell Telephone Building

Official 100

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

Telephone Drover 1924

*
Jj*

JONIKIENE

O.

3364 So. Haisted St.

fr

CHICAGO

(kampas 34tos)

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti j Lietuvą arba nori atliekamus pinigus
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.
Nedčlioms ir Seredoms pag-al sutartį.

Kaune, Rusija-Lietuva

e

LAIVAKORTES

Mes prosijame visai veltui per visus

metus kiekvieną
pirktą siutą.

mūsų

Ateik ir pažiūrėk
siutų ir čeverykų.

krautuvėje

mūsų

puikių

Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame gerlausį.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.
Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek- '

gą.

T Du-lcart
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Savaitinis

Laikraštis

SAULE”

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.

i

a

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštnoDių akyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo 1.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išanklėjimai. Seminarijoje prie reguleriškojo
mokslo, arba ir atakyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtiuės
lino antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
*♦»•**«» M««88««ao<aas8«»čaa««4

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

W. D. BOCZKOWSK1 — CO.
Mahanoy City, Pa

Kapitalas su perviršiu

1166.000.00.
Kanka

prižiurom.

patarnavima*

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietaria Išdirbėjai
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: jįokardu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

“VADOVE” rimtai nagrinėjama Lietuvos religijiniai reikalai ir jų stovio
pagerinimo būdai.
"VADOVE” ateinančiais metais sekmadieniams bus duodama kateketiškl
pamokslai pagal gerinusius užsienio šios rųšies pavyzdžius; taipgi ir kilti pa
mokslai bus kaskart aktualesni, tinkamesni.
“VADOVAS” nėra kokios vienos apielinkės ar dijecezijos organas; jam
rūpi visi ir visos lietuvių dvasiškijos reikalai. Turime daug rimtų bendrabarbių,
kaip žemaičių, taip ir iš Vilniaus, Seinų dijecezijų ir ii svetur gyvenančių
lietuvių dvasiškių tarpo.
Į “VADOVĄ” rašo ir pasižadėjo toliau rašyti, neskaitant artimiausių

jų iš lietuvių kunigijos. Tikimės, kad ilgainiui jų bus via dar daugiau.
Meldžiame užsisakyti ateinantiems metams ne vėliau 1 d. rugsėjo (n. st.) Mų m.

“VADOVO” kaina 10 rub. metams šiapus
sienos, o užsieniuose 12 rublių.

Adresas: Seinai, Suv. Gub. “Vadovo" redakcija.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
Chicago, III.

-

LIETUVIŠKA BANKA

Gerų lentų pigiai
EIK PAS

Garr Bros. Wrecking Co.
flnej

Phone Yards 1294

CHICAGO

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S, Wood St. Chicago, 111.
Priimame pinigus į Banką užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ratomiu ant metų. Siuučiame pinigus
visaa dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš k rajau s, taipgi tikietus ant
geležiu kelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės
vii-šminėtu antrašu.

F

iždininku

“VADOVO” uždavinys — padėti lietuvių dvatiškijai O’ijentuotis įvai

“VADOVO” reikalų prižiūrėtojų, dar ir šie: dvas. akad. prof. kun. dr. P.
Bflčya, kun. prof. Al. Grigaitis, kun. prof. dr. J. Matulevičius, kun. dr. J. To
toraitis, kun. dr. Naujokas, kun. prof. B. Cėsnyg, kun. dr. Staniulis, kun. dr.
J. Galdikas, kun. dr. M. Beinis, kun. dr. A. Maliauskas, kun. dr. K. Rėklaitis,
kun. J. Tumas, kun. dr. A. Viskantas, kun. prof. A. Polnbinskas, kun. dr.
M. Gustaitis, kun. P. Dvarannuskas, kun. J. Vaičaitis, kun. J. Kriokininkaa,
dek. V. Aleksandravičius, kun. prof. P. Bielskua, ir daugybė kitų rimtų raiyto-

TWISTAS, o niekuomet nesigailesite. Rašykite atrašu:

G. N. Postlethw&lto

“VADOVĄ”
riuose jai rūpimuose gyvenimo klausimuose, tėikti pagalbą reikalingą kunigams
mokslinių žinių pagilinime ir praplatinime, o taipgi ir pastoracijos darbe.
“VADOVE” daug rašoma apie katalikų Bažnyčios padėjimą įvairiuose
kraštuose, apie užsienio kultūringesnių tautų dvasiškuos darbavimąsi įvairiose
srityse.

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

3005-3039 So. Haisted St.

Mandagus

W

Gorner Spring Street

$
ils
|

NEW YORK City. N. Y.

P. WAŠILIAUGKAS
261 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

820 Bank Street, VVATERBHRY, CONN.

Naujos “Draugo” spaustuvės

Knygos
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos: t
Huckleberry Finnas,
raštininko humoristo

parašyta garsaus Amerikos
Mark Twaino. Gražiai lietuvių kal

M. A. Norkūnas
144 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

E U D E I K I S

OKABOKIUS
Paršam J o karietas ir automobi
lius dėl pagrabą, vestuvių ir kriki4808 Harmitaga ava. Chieage

4627 S. Ashland Are., CHIU60, ILL.

Stora knyga,

kaina tik....................... 75 centai
Reikalaudami kreipkities:

Draugas Pub. Co.
Chicago, Illinois

W. 46th St,

Lietuvis daktaras. Gydo ivairiausn ligas Vyro, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cijas. Turai savo locnaligonbuti. Lekarataa sutaiso pats dėl kiek vieno sergančio.
Oft*o Valandos: Nuo »Iki II i* rito: »--« po plet. 7 -8 voką ra. Nedel. iki S po pleu
Kreipti* reik vlsuaoet ant to tikro adrtso taip:

DR. STANKUS,

1210 S BROAD ST.,

PMILAD8LPHIA. PA.

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitinį laikraštį

“ISEVIŲ DRAUGĄ”
Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”
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
žviegti lietuvių, o ypač Amerikos
naujokynuose
gyvenančių,
S.
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas,
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauKo ir visuomenės
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ............................................. $5.00
pusei metų .. $3.00
trims mėnesiams .. $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
metams ............ ...................... $7.00
pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St..

Chicago .

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei Važelis
Lieti visk a s Dcntistas
4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatvės

Daktaras Ignotas Slankas,
Ysrds 1741

Jei nori žinių iš

Dr. MAURICE KAHN

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

bus atlieku artis-)c
tiikai.

j Telefonas Yards 994

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

Man pavestus dar-

J. F.

| 498 Washington St.,

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

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

Galim:

nuo sudėtų pinigų.

v&J

520 ;

TIKTAI $1.00

Moka 3 miofiim&iu.

Valstijų

susišnekėti lietuviškai.

Kviečiame užsisakyti 1913-1914 metams
kunigijos lietuvio reikalams skiriamų mėnesini laikraštį

tai stora knyga, turinti
puslapių, o kainuoja

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

Suvienytųjų
Ižios.

Yra

1800 ff. 461h Street,

Plymouth National
BANK.
Šitoji

Pradėjus skaityti, sunku

apysaka

Geo. J, BARUSIUS ir J.

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

4558 So. Ashland Avė.

gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu Ir perviriijiasn; S), prisidės! savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti j Lietuvą ir pirkti
sau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko.
Kaunas Viešasis Piečius, Lietnva-Busija.

Yra tai labai graži ir interesinga ;

vienas, norintis smagiai ir naudin

S. Kulvinsky

K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; B), nebus baimės kad pinigai

c h i c a g o J E.

SAVUOSIUS

ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausia
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom
pinigus visų viešpatyščių. Darom daviernastis pigiau
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir i kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis
pas mus su visokiais reikalais Į artymiausį jums cffi* są ar per laiškus.

Jonas Kmitas

TEMYKITE!

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

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

PARDUODAM

DICKENS

Lietuviu Kalbon Vertė

—_ _ _ _ _

PAS

Mes patčmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir
ir įsteigčm tą užeigos namą, kuris vandasi po nume
riu 498 VVashir.gton St., kampas Spring St., New
York, City. Brangus keliauninkai, kuiie manot ke
liauti Lietuvą, nepamirškit atsilankyti j mus užeigos
namą, o gausite sanžiniškus patarimus. Mes pasitibkam New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus
iš konsulio.

Angliškai Parašė

CHARLES

KREIPKITĖS

LIETUVIAI,

Oliveris Twistas
r

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

B

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga • |

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

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

X
*

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

; | UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS |

Geriausia Akušerka

Reikia gerai jsitėmytl sis svarbus dalykas, kad

Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
'ATEITIS” yra bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyvie
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
“ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimų. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts val
stijos tiesų reikalavimų.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiūoja tiktai $1.50 me
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimui dykai).

MOKĖK Už NAMUS
MAS.

BEDIRBDA

Arkansas ir Lousiunanos lentų kom
panijos parduos jums pigiai žemės
su mažu įmokėjimu ir ilgu išmokėji
mu likusiųjų mokesnių Tavo šeimyna
gali padaryti geriau*; gyvenimą kokį
tik galima iš daržo, karvių; kiaulių ir
vištų. Kada nereikės dirbti ant laukų,
lentų kompanija noriai priims įdarbl).
Pabandyk. Rašyk arba ateik dėl pla
tesnių žinių. L. M. Allen. P. T. M.
Rock Island
Lines, Room 718 La
Šalie Station. Chicago.
Mūsų agrikultūros departmentas vi
sada pasirengęs padėti naujiems gy
ventojams.

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

^Adresas: Rev. Jos. Norbut
jMossend, Lanarkshire,

Scotland.

$M4S8«Mt*»MM««88M<H«
Ar Skaitai Kada Laikraštį "LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Haisted St., CHICA60, ILL.

P. A. MAŽEIKA
Seniausias
lietuviškas
graboriua
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
graborystės tarnavau savo broliams
lietuviams. Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
o maži grabeliai nuo $3.00 ir augčiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikta
sunktai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti už
$50.00
Neklausykite agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Daroma
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo
karaboną ir daugybę automobilių.
Bu pagarba
P. A. MAŽEIKA.
3316 Aubron avs.

Tel. Yards 113S

• 28 metų senas laikraštis «
VIBNYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o
prenumerata kaštuota melams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. UŽrubežiuoss; metams
$3.oo; pusei metų

RAŠYK ADRESU:

' J. J. Pauk»ztia & Co.$
120-124 (Irand Str.,
Brooklyn, N. Y.

