• ISA VAITU JIS LAIKRAŠTIS •

v

.“DRAUGAS”
EINA KETVIRTADIENIAIS

“DRAUGAS
“
[THE FRIEND]

IŠ CHICAGO, ILL.

Paklisbed Etery Thursday, Chicago, III.

Kairia Metams:
Suvienytose Valstijose - - $2.00
Europoje ir kitose šalyse - $3.00
APSKELBIMŲ JAINOS“ANT UŽKLAUSIMU

SUBSCRIPT1ON RATESi

UTHUANIAN WEEKLY •

In United States -

-

-

$2.00

Foreign Countries

-

ADVERTISINfi RATES

ON APLICATŪS

- - $3.00

Ali CoBamncMioDi and Mooey Ordos mat
*
be tddrcMed to:
-

Su visokiais reikalais reikia
kreipties šiuo adresu:

DRAUGAS PUB. CO.i

DRAUGAS PUB. CO,.
1800 W. 461h Street
Chicago III.

UBO V. 46th Street

Chicagų, III,

ORGANAS) LIETUVIŲ RYMO-KATAUKIJ FEDERACIJOS, SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ R.-K. AMERIKOJE IR LIETUVIŲ R.-K. PILNŲJŲ BLAIVININKŲ SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE.

Metai įVol.; VI.

CHICAGO. ILL. KETVIRTADIENIS. 24 D. RUGSEIJO

(SEPTEMBRO) 1914 M.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER JULY 8th, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNL'ER THE ACT OF MARCH 3rd, 189f.

LIETUVIŲ POLITIŠKO VI
SUOTINO SEIM01 DIENA

No. 39

čiaus, p. Julijos Stankevičiū
tės, B. Vaišnoros ilgai turi
dirbti kol visus mandatus pri
ima, ir kiekvienam delegatui
išduoda tam tikrų korčiukę,
Kiekvienas sumanymas, kad su kuria jis gali i neiti į susi
‘{
ir prakilniausiais tikslais vyk rinkimų.
domas, sukelia tarp žmonių
Užbaigus darbų visi sueina
visokių kalbų, pagimdo neuž- į svetainę, ir pirmininkaujant
sitikėjimą ir net, kas labai I)r. Rutkauskui, pradeda leDIDYSIS MŪŠIS TARP TALKININKŲ IR VOKIETIJOS
apgailėtina, kaikurie indivi- gališkų posėdį.
Pirmučiau
dualai, vedami jiems tiktai
VIS TEBESITĘSIA.
sia skaitoma kiekvieno ingažinomų siekių tą sumanymų
liojiinas, kokias draugijas at
ITALIJA IR RUP/IUNIJA ŽADA KARIAUTI.
verčia ir kenkia jam. Tokias
stovauja, nes dažnai vienas
fazas prisiėjo pergyventi mū
LENKU SVAJONĖ IR PLENAI.
delegatas turi net kelių drau
sų Politiškam Visuotinam Sei
gijų ingaliojimus. Laike skai
mui.
barduoti kokį miestų, reikia užėmimui, bažnyčios valdymo
tymo patėmiji, kad daug de
būtinai pranešti apie tai mie naujam popiežiui. Prancūzų
Kilus karei Europoje, Į ku legatų yra atvykusių iš toli- (
šti jos į barbariškumų.
armijoj kariauja apie 22,000
rių yra intraukta mūsų Tė mų miestų. Randasi iš Mas-1
Antverpe tokio pranešimo
vynė Lietuva, ir kurios liki sachussets, New Yorko, Pen- Į
katalikų
kunigų.
Paskiau
nebuvo.
mas nuo tos karės gali būti syvanijos ir kitų valstijų ir j
Karė yra žiauri, biauri, bet prancūzų valdžia šaukia su
nukreiptas ton ar kiton pu tai po du-tris. Išviso pirmai
barbarizmas daug sykių bai grįžti į Prancūziją vienuoles,
sėn, mūsų Amerikos lietuviš dienų priimta suvirs 200 man., !
sesnis, aršesnis.
kurias jinai buvo išvijus iš
koji visuomenė, matydama, kurie atstovauja suvirs 250 |
Sunaikinimas
Belgijos
miesavo šalies
kad Lietuvos padėjimas la įvairių draugijų jų skaičiuje
sto Louvain ir išžudymas jo'
bai reikalauja aktyvio darbo nemažai tautiškų.
gyventojų yra baisus barba
griebėsi su karščiausiais, pra
riškumas. Vokiečiai tvirtina,
LONDONAS.. Pagal vėliauPo to renkama valdyba. Dr.
kilniausiais norais jai padė
kad
mieste
Louvain
gyventoį
s
į
as
žinias, vokiečiai nuskanRutkauskas pasilieka pirmi
ti.
j
ai
_
lie
kareiviai
užpuolė
vodįno
tris
didelius Anglijos laiKarė sutraukė visus susinė ninku. Raštininkais išrinkti p.
kieeių
kareivius,
miestų
uži

simo ryšius su senąją tėvyne; Julius Kaupas ir Juozas Va
vus. Daugelis ingulos narių
mant. Tas yra priešinga ka
beveik visai negaunama iš ten siliauskas. Vice-pirmininkais
rės įstatymams.
Tiktai ka išgelbėti. Laivai nuskandinti
žinių. Jeigu ir pasitaiko pa p.p. Elijas, Vaišnora, panelės:
reiviai gali vesti karę vado Šiaurinėse marėse.
gauti vieną kita žinutę, tai jos Julija Stankevičaitė ir Ant.
vaujant viešai oficieriui. Bet
tokios neaškios, kad sunku Jakačiūtė.
jeigu miesto gyventojai ir su
sau įsivaizdinti, kas ten de
Maršalkais pp. Pakštas ir
laužo tuos įstatus, tai tas dar: Krokuva užimta rusų. Lon
dasi. Bet vienas dalykas vi Valančiūnas. Sekantis daly
neduoda tiesos juos žudyti, ar done gauta žinių, kad rusai
siems aiškus, suprantamas, kas tai presos komisijos pasdyti namus, naikinti senovės užėmė Krokuvų, sostinę senos
kad karė mūsų tėvynei atneš kirimas į kurių patenka: pp.
Lenkijos. Užėmimas Kroku-,
liekanai -«*»■■ ---------------- dama daug nelaimių gali su J. Gabrys, adv. Šlakis, kun.
Reikia prisilaikyti laike k •- vos rusams apsiėjo visai leng
teikti jai naujų išvaizda ir ga dr. Bartuška, St. Tananevičia,
rėš šiokių tokių taisyklių, rei vai, nes austrijiečiai labai
1. 8£L<31AN C0MMI5MONER.S WHO VISIT UfllTCD STATES TO PfcOTEST *GAin$T ^Ll.edet?’
li jinai Lietuvai suteikti švie kun. F. Kemėšis, J. Karosas,
menkai gynėsi. Kada rusų
>;
ATROClTtES , g, ^SNERAt VIĘW OP UOUVĄIM .
4//^,
kia karę švelninti, bet į.e ver
sesnių dienų.
Tam dalykui
kariuomenė priėjo prie Kro
kun. Dr. Dargis. Tuo užbai
sti juos į barbariškumų.
protestą į Ameriką, kad protestuoti prieš Vokiečių žiaurumus
su užkai ’/'įinų salų. To u į
tiktai reikia visų lietuvių su giama susirinkimas.
Vokiečiams nepasisekė Pyt- kuvos, austrijiečių kariška vai
riautais Belgais.
sivienijimo, bendro pasitari
džia prisakė vienam pulkui,
prūsuose. Vokiečių armijos
Kalbos aprubežiuota iki 5
mo, na ir nuoseklaus dalykų
kuris susidėjo vien iš lenkų
stovio paaiškinimo, kad apta minutų, išskiriant tiktai tada, prie “Tautos Fondo”, aiškiai
Ant galo skaitoma telegra rės privalo valstijos prisilai pasiryžimas perkirsti rusams ginti miestų. Tie atsisakė, pa
rus visus svarbiausius rei kada kalbėtojas turi svarbų nurodydami, kad labai būtų ma, kurių parengė presos ko kyti etikos. Ir toji valstija, kelių Rytprūsuose nenusisekė. siremdami tuo, kad nenori,
kalus, nuspręsti, kame mes tu reikalų aptarti.
naudinga, kad galima būtų ant misija, pasiuntimui Jungtinių kuri tos eitikos neprisilaiko Rusų kariuomenė tvirtai tebe kad miestas būtų bombarduo
yra kitų pasmerkiama ir pa silaiko Prūsuose ir net vieto jamas ir naikinamas. Ru
rime darbuoties ir kame glu
Popiet susirinkimas prasi ko nors reinties, kad žmonės Valstijų prezidentui J'ilsonui,
do visų mūsų darbų branduogalėtų įsitikėti aukas siun Telegramoje išreikšta, kad sijunta už ribų kultūriško gy mis vokiečius muša. Paskuti- sams užėmus miestų lenkai la
deda
pirmininkaujant
Dr.
niose dienose buvo keletas
lis. Toks pasitarimas galėjo
čiant, antra tas prisidėjimas Amerikos lietuviai per Visuo venimo.
bai maloniai juos sutiko. Ant
Rutkauskui.
smarkesnių
susirėmimu.
įvykti vien tiktai per lietuvių
prie Tautos fondo nebus jau tinų Lietuvių Politiškų seimų,
kiek teisingos žinios apie užė
Šioje karėje Vokietijos pasi
Delegatai išreiškė pageida jo priėmimas vien tiktai kaipo pageidauja kuo greičiausio
visuotinų seimų , kuris ačiū
mimų Krokuvos, parodys atei
elgimas su Belgija, kaip tiktai
Pasai muša austrijiečius.
mūsų tautiečių karštiems no vimų, kad būtų perskaityta te parama. Kas-žin kas paminė- užbaigimo karės, ir prašo pre- ir nurodo tokį barbariškumą
tis.
Pi
idero telegramos praneša,
rams ir pradėjo savo darbų legramos ir laiškai, kurių kai}) jo apie Federacijų, delegatai zidento užuojautos lietuvių karėje. Mažiutė šalis, kurios
kad i ūsai užėmė Lenkijos mie
Chicagoje 21 diena rugsėjo. buvo ankščiau pranešta rado nesuprasdami dalykų užsikars reikaluose.
neutralitetas buvo užtvirtin stų Sandomierr ir nustūmė
Nors, žinoma, kaip ir galima si nemažai. Vienas iš rašti čiavo ir pradėjo aiškinti, kad
Rusija žada padidinti armi
Telegrama susirinkimu pri tas Vokietijos, yra jos nai austrijiečius ant 35 myl. Vo
buvo tikėties mūsų kaikurios ninkų atlieka tų darbų, susi negalima prie Federacijos dė
ją.
Iš Petrogrado atėjo ži
kinama.
imta.
kiečių kariuomenė vienijama nios į Londonu, kad rusams
srovės pasirįžo jį ignoruoti ir rinkusieji atydžiai klausosi.
ties. Pilnai aprimo, kada iš
Tuo užsibaigia pirmoji die
Svaidymas bombų ant prie su Austrijos armija, kad pa puikiai klojasi Galicijoje. Vi
atimti nuo jo svarbų pasiun Įvairių pasveikinimų, linkėji- ’ siaiškino, kad tai klaida, ir
šo miestų, kurios atima gy kėlus pastarojoj morališkumų sas Austrijos su Rusija parutinystės, bet tas jų darbas mų, pageidavimų. Visi kar- į balsavimas, per kurį visi at- na Seimo.
Laike
Visuotino
seimo
ma

vastį šimtams nekaltų žmonių, ir dvasių. 45,000 vokiečių ne bežis tarp Juzefavo ir Anaponepasisekė. Jeigu kas dar štūs jautrūs. Jauti, kad kas stovai, kaip vienas, sutiko, kad
tyti
buvo
nemažai
svečių,
sunaikina jų nuosavybę ir pa laisvių atgabenta į Liublinu.
abejojo iki šiol, kad šaukia tai nepaprasta dedasi, kad i Federacija nieko bendro nelio yra užimtas kazokų, kurie
mas Chicagoje seimas ant 21 Lietuva gyva ir kad jos vaikai j turės su Lietuvių Visuotinu laikraščių reporterių, kurie verčia į dulkes senovės lie
sudaro Rusijos armijos prie
ir 22 rugsėjo bus menkas, ne bildi. Dzūkas savo širdingus Politišku seimu visus aprami- žingeidžiai klausėsi nutarimų. kanas, — yra didžiausiu bar
šakinių
sargybą. 900,000 ru
Austrijos armija sudemoraAngliškų laikraščių, reporte barizmo apsireiškimu. Antroj
pilnas, tai jo visi abejojimai linkėjimus siunčia, muzikos, no.
sų
kareivių
maršuojų gilumon
lizuota. Pasakojama, kad Au
riai irgi buvo apsilankę ir Haagos konferencjoj 28 tau
ir neramumai turėjo pranyk dramos draugijos, parapijų,
Lenkijos,
kita
rusų armija, su
Priimta rezoliucija, kad fon
strijos kareiviai Lemberge vi
ti, prasidėjus seimo posė atskiri žmonės jautriai sveiki das reikalingas ir jeigu būtų jiems buvo suteiktos plačios tos išnešė rezoliuciją, kurioje
sai iškriko. Didelis skaičius sidedanti iš 2,000,00. kareivių
džiams. Ne Chicagos būrelis na Lietuvių Visuotinų Poli nauda pasitarti su gyvuojan žinios apie seimų. Popietiniuo užgynama iš oro mėtyti laike
vaikštinėja gatvėmis Lember- eina paskui. Dar viena ar
linkėdami pa čiu Tautos fondu, — tam tik se leidiniuose angliškų laikraš karės sprogstančias bombas.
inteligentų jį atstovavo, ne tiškų seimų
go ir elgetauja. Dauguma jų mija, kurios skaičius yra ne
Kiekvienų
pa slui renkama komisija, į ku čių jau buvo aprašomas Lie 8 valstijos buvo tam priešin nešioja savo kareiviškas dra toli 2,000,000 jau keliauja iš
atskiros partijos pakraipos, sisekimų.
bet visos Amerikos visuome sveikinimų delegatai sutinka rių po ilgų aiškinimų iš at tuvių Visuotinas seimas. Iš- gos, ir septynios prisiturėjo panas ant rankų, žadėdami gilesnių Rusijos šalių ir spa
karštu delnų plojimu.
nė, visa Amerikos Lietuva.
lio mėnesio pradžioje galės
stovų pusės nutarta rinkti po tikrųjų malonu yra pažymėti nuo balsavimo.
jas sudeginti.
tokį
svarbų
punktų
iš
Ameri

pribūti prie Austrijos rubePradėjus delegatams rink
Tiesa tarp priešingų tam
Pereina prie svarstymo vie 2 atstovu nuo kiekvienos val- kos lietuvių gyvenimo.
žių. Tvirtina, kad rusai sa
ti es galima buvo pastebėti, no iš svarbiausiu reikalų - su stjos. Chicagai nutarta duo
nutarimui valstijų buvo Vo
Kaltina rusus žvėriškume. vo kareivių Galicijoje turi
J.
kad daugumas iš jų atvykę iš tvėrimo fondo, kaip polit'kos ti daugiau atstovų. Renkama
kietija, Prancūzija ir Rusija
Vokiečių žandarai paimto į apie milijonų, rytprūsuose atoli, pasiteiravus pamatai, kad reikalams taip ir šelpti nuken vien vyrai, vienas iš delegatų
visgi tas joms, ypač Vokieti
nelaisvę
ruso oficieriaus kiše pie pusę milijono. Netrukus
čion jau yra visų Amerikos tėjusiems nuo karės. Jlgai ai patėmija, kad randas neinajai neduoda teisės barbarišku
nėje
rado
moters pirštų su Rusija žada padidinti savo ar
lietuvių kolonijų pasiuntiniai. škinama, kalbama, kokiuo bū- zai delcgačių, kurioms ir gi
būdu naikinti Antverpo mie
auksiniu
žiedu.
Viršininkas miją iki 7,000,000.
Visi su nekantrumu laukia du tas fondas sutverti Ko reikia suteikti visame daly
sto iš oro, nes jinai turės
vokiečių armijos 11 korpuso
momento, kada galės išreik kias ribas veikimo jam pa vavimų.
Priimta. P-lė Ant.
stoti prieš vieną iš didžiausių praneša, kad rusai nukerta
šti savo nuomones, pasakoti vesti. Vieni delegatai laiko Jakaičiutė atsiliepdama šia
teisių — žmonių opiniją. Dvi pirštus vokiečių atsarginiams.
Vokielija šankia daugiau
IR
BAR
vieša’., kų įsakė jų broliai, sių si tos nuomonės, kad fondas me reikale pabriežia, kad ly KULTŪRIŠKA
valstijos prieš vieną pasmer Tas pal>? viršininkas pa akokareivių.
Vokiečių kariški
sdami juos į svarbų mūsų lie nereikalingas, kad esu Irs ne giai būtų skiriama vyrų ir mo
BARIŠKA KARE.
kė karę iš oro, daromą mie ja, kad vienoje vietoje
užė

viršninkai,
kurie
sn kariuome
tuvių gyvenime apsireiškimų atneš naudos ir vien tiktai terų, bet tas negali įvykti, nes
stams. Vokietijos draugė Au jęs 29 užmuštų moterų su nu ne randasi Ijenkijoj ties mie
Kiekvienas
karės
apsireiš

— Seimų.
reikia rūpinties Lietuvis au moterų mažiau ir iš kitų val kimas galima priskaityti prie strija buvo tam priešinga ir pjautais pirštais, krūtimis.
stu Kališų, pašaukė visus ten
Prasideda posėdis. Pirmu tonomijos išgavimu, visgi to stijų visai nėra, renkama tik
galima *t virta i sakyti, kad vi
gyvenančius
vokiečius nuo 16
kultūros
naikinimo
ir
jos
užčiausia renkama seimo pir kių mažai randasi, ir k nh I i- tai iš tų, kurios randasi.
sas pasaulis išskiriant Vokie
Daug
lenką
Vokietijos
ar

m.
iki
45
į
kariuomenę.
siginimo.
Visgi
pasižiūrint
pla
mi rinkas; p. A. K. Rutkaus ti nurodo tokio fondo svar
Po rinkimų paaiškėjo, kad čiau į tų dalykų, pamatysime, tiją yra priešingas žudymui mijoj žuvo. Rusai sunaikino
Dauguma vokiečių, užgirdą
kas, vienas karščiausių mūsų bų, sutinka visas tusiriukiį sutvarkymo fondo komisijų kad ir karė turi savo įvairias nekaltų vyrų, moterų, vaikų, tris vokiečių armijos pulkus tokią nemalonią žinią pabėgo,
tėvynainių statomas kandi mas, kad fondas rei Kalingas
paskirta 25 ypatos, kurias formas, fazas, pagal kurių bombomis mėtomoms iš or Rytprūsuose; tų pulkų dides kitus sugavo, 20 nušautų.
datu.
Išrenkamas
vienbal ir tai būtinai, bet dabar kįla
vienbalsiai ir užtvirtinta.
laivių.
nę pusę sudarė lenkai. Primes galime karę paskirti į
siai.
Visi
sutinka,
kad klausimas, kokiuo būdu jis su
Iškilus kada klausimui dė skaitoma kelius šimtus žuvu
Presos komisijos vienas at dvi šaki: kultūriška ir barba
jam geriausiai tinka ta augšta tverti, vieni ineša, kad tas
Vokiečiai Prūsuose, sulaiky
vieta ir paveda jatn vesti po fondas neturi prigulėti prie stovų skaito reikalavimus ir riška. Kultūriškos tautos tu lei Vokietijos pasielgimo šio sių lenkų.
ti. Viršininkas rusų generaįnešimus išreikštus draugijų, ri išdirbę savo. vpatiškas są je karėje, geriausiu prieš ją
sėdžius.
kokios jau gyvuojančios orga
lio
štabo išleido Petrograde
Prancūzija
šankia
vienuo

pasiųstuose laiškuose, kurie lygas, kuriomis jos turi va- liūdininkų bus jos pačios pri
Po to prieinama prie man
sekantį
pranešimą: Gen. Rennizacijos, vien tikta įsikurti
bamaž visi skelbia, kad Lie duoties vesdamos karę, kad imtas nutarimas laike Haagos les. Dauguma išreiškia nuo
datų sudėjimo. Paskirta ko
nenkampfo
armija Rytprūmisija iš kun. Serafino, p. p. kaipo atskira institucijų, kiti tuvai reikalinga autonomija jai nepridavus baisesnios iš konferencijos, kame yra pasa monę, kad karė suartins PranJ cūziją su bažnyčia, ypač po suose sulaikė vokiečius ir užėvaizdos neg ji yra. Laike ka kyta: prieš pradėjimą bom
Kadzevskio,
St. Tananevi- pasiūlo prisidėti tam fondui su mažais skirtumais.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ SUVALKIJĄ

LIETUVA KARIUOMENIŲ GUOLIS.
RUSAMS SEKASI AUSTRIJOJE.

IŠ KARĖS.

DRAUGAS,

2
iuč užpuolimo poxieiją. Kaikuriose vietose vokiečiai pasi
duoda atgal. Austrijos teri
torijose rusai visur turi viršų
aut priešų. Bušų kariuomenė
ginasi ties miestais Sienava’s,
Jaroslav’o ir Przemysl’o.

Vokiečiai valdo Suvalkų gu
berniją. Vokiečių valdžia pa
skyrė grovų von Merveldt, Su
valkų gubernijos gubernato
rių, kuris jau ir užėmė savo
vietų. Nežinia ant kiek tos
žinios teisingos. Laikraščiuo
se buvo skelbiama, kad rusai
tvirtai laikosi Prūsuose ir net
muša ir veja vokiečius ir austrijiečius, ir štai skelbiama,
kad Suvalkai jau vokiečių
rankose ir net ten savo val
dymų įveda. .Jeigu ištikrųjų
taip būtų, tai Suvalkija ir apielinkės turės daug vargo
pernešti.

Rugsėjo (Sept.) 24, 1914

Amerikos piliečius.
Anglijai karės diena kaštuoja

Londonas. Nors vokiečių cieso
rius jau nes^kį pralaimėjo karė
je, visgi jaučia save labai galin
gu. Neseniai pasiuntė Austrijos
ciesoriui Prūsų ardeną, kaipo dovoną nuo savęs. Nežinia, kaip
Austrijos valdonas maloniai pri
ėmė tą dovoną.

3.870.000 dolerių. Londone oficijaliai paskelbta,
kad Anglijai
larės diena kaštuoja 3.870.000.
150.000 Serbii Vengrijoj. Londone
gauta žinių, kad 150.000 serbų
aasekmingai
veikia Vengrijoj
prieš austrijieeius. Didelė serbų
armija maršuoja link Fruchkagoro.

Kokias sąlygas žada pastatyti
Rng?’ja, kada prina prie taikos.
Lenkų pienai. Ateinanti ramybė
Europos valstijoms o ir viso pa
saulio turi būti paremta visai ki
tokiu pamatu negu, kad ligšiol
buvo.

Militarizmas turi būti panai
kintas ant visados. Tautos turi
Geneva, Šveicarija. Praneša iŠ «auti Pilnj) liuosybę savęs valGenevos, kad Italai traukia savo]
ir šeimininkavimui,
kariuomenę į Albaniją. Gali bū

Tokio obalsio prisilaikys Angli

ti, .kad italai laukią paskutinės ja, kada ateis laikas taikinties ir
valandos, kada galima būtų su tiktai jų įvykinimas galės suteikti
Roma. Gauta žinia iš Albani
naikintą
Austriją visai sutrinti, pasauliui ramybę.
jos miesto San Giovanni, skelbia,
o
sau
šį-tą
gauti.
tad juodkalniečiai susivienyjo su
Panaikinimas militarizmo suserbais ir vadovaujant serbų ge
Londonas. Vokiečių kariuome lyg Londono laikraščio “Times ’
nerolui Vukovič sumušė austrinė įsiveržė į Anglijos provinci gali įvykti šiokiu būdu: Visos vo
jiečius ant Bosnijos
rubežių.
jas Afrikoje. Vokiečiai užėmė kiečių kanuolės kaip nuo sausu
Austrijiečių žuvo 4.000 žmonių.
provincijos Ukamba miestą Ka- mos taip ir nuo laivyno turi bū
Paimta nelaisvėn 7.00.
rangu ir traukia link Kisijos. ti paskandintos jūrėse, taip-pat
Anglų kariuomenė skubiai sut ir kil i. valstijų. Nuo šito sumany
Rumunija kursto Italiją prie
raukiama, kad perkirtus
prie mo Anglija neatsisako ir pasi
karės. Sužinota iš tikrų šaltinių,
šais kelią. Jau esama sužeistų, rengus kanuolės subrukti į jūres
kad Rumunija kursto Italiją pra
kuriuos gabena Į į Nairebį.
bile tik žmonijai suteikti ramybę,
dėti karę prieš Austriją. Spėja
o
tautoms liuosą pirmynžangą.
Prancūzijoj atkakli kova. ma, kad neužilgo Rumunija su
Kokiomis
sąlygomis
Anglija,
Atkaklus susirėmimas tarp Italija susitars delei to dalyko.
Prancūzija ir Rusija galės susi Antra sąlygą tai yra tikslas
vokiečių ir prancūzų eina ant Italijos radikališkoji partija iš
taikinti. Anglijos, Prancūzijos ir dėl kurio Anglija ir pradėjo šią
linijos Nouyon, netoli prancū reiškė simpatiją Rumunijai, ir
Rusijos diplomatai ir politikie karę. Anglija įsimaišė į Europos
zuos rubežiaus su Vokietija. laukia tiktai to laiko, kada ga
riai svarsto, kokias sąlygas jos karę, kad apginti neutralę Belgi
Laike mūšių ties upe Aisne, lės būti sulaužytas Italijos neu
galės pastatyti atėjus laikui tai ją ir nusprendė ne ankščiau pa
kareiviai suėjo taip arti, kad tralitetas.
kinties. Matyti, kad viršminėtų dėti kardą, kol visoms mažes
pultasi ant durtuvų. Baisios
valstijų politikieriai pilnai per nėms ir didesnėms tautoms bus
scenos pasitaiko tenai, krau
sitikrinę link karės išlaimėjimo, suteikta teisybė.
Vokiečiai užėmė Suvalkus. Te
jas upeliais bėga, bet tos visos
nes stato labai kietas sąlygas.
legramas iš Romos praneša į Lon
Anglija kariauja ne dėl savo
baisenybės nesustabdo karei
Pirmuči usia vokiečiai turėtų ypatiškos naudos, bet vien tiktai
doną, kad Berline išleistas ofivių ir jie kariaujasi it liūtai.
atmokėti Belgijai už visas jai pa apginti silpnąsios tautos.
cijalis pranešimas, kuriame tarp
Karės žinovai tvirtina, kad
darytas skriaudas ir perprašyti
kito ko, pažymėta, kad Suvalkai
kova ties upe Aisne daug bai
ją už užpuolimą. Prancūzijai tu “Times“ praneša kad Anglija
randasi vokiečių rankose, ir kad
sesnė ir žiauresnė, negu kad
rėtų sugrąžinti Alzas-Lotoringiją, nenori užgriebti anei vienos pė
ten užvesta kariškas vokiečių val
buvo ties Marne.
taipogi atmokėti tuos penkius mi dos taip-pat ir Prancūzija. Abi
dymas.
Pulkauninkas Ruosset Pa
lijardus frankų, kuriuos Prancū tos valstijos rūpinosi kad atitai
ryžiaus laikraštyj “Petit PaNURSES WAVING 600DBY ON RED CROSS
2. MAdOR R.W
zija turėjo Vokietijai užmokėti sius skriaudas, kokias padarė Vo
Amerikiečiai apleidžia
Vera
risien’ patalpino straipsnį, ku
PATTER5ON
3 AMERICAN RELIEF SH1P RED CROSS
1870 m. ir padengti visas išlaidas kietijos militarizmas.
Cruz. Prezidentas AVilsonas pri
PUOTOS ęiai4 ev- ĄtSERlCAN PRfeSS ^■SSeg-Į^VvtCHU
riame nurodo, kad mūšis ties
kokias Prancūzija turėjo šioje
Kitas santaikos sąlygos turės
sakė Amerikos kariuomenei pa
Aisne yra labai svarbus ir jo
karėje.
Vokietijos
laivynas
turė

būti
šiaip padalintas: Prancūzi
sitraukti iš Vera Cruz. Genero Amerikos Raudonojo Kryžiaus nariai, kurie darbuojasi Europos
karėje.
rezultatai galės pamainyti ka
tų
būti
visai
nuginkluotas
ir
ne

jai turės būti sugrąžinta Alzas—
las Funston išbuvo Vera Cruz’e
rės situacijų.
galima bus vokiečiams
statyti Lotaringija kuri buvo nuo jos at
nuo
21
d.
balandžio.
Dabar
gene

Prancija tikisi sumobilizuo
naujų kariškų laivų. Šiuo reika imta 1871 m.
rolas Funston apleis Meksikos prirodymas, kad lenkai eina syBelgradas bombarduojamas išti 7,000,000 kareivių. Tuo tik
lavimu Prancūziją, Anglija ir Ru
teritorijas kaip tiktai
sulauks kiu su Rusija, tegul liūdyja tas: naujo. Iš Nish’o praneša į LondoVokiečiai išnaujo protestuoja
Belgijai apmokėta iki paskuti
slu valdžia išleido prisa
sija nori padėti galą militariztransportų
dėl kareivių.
faktas,
kad
lenkų
aristokratai
i
ną,
kad
Austrijos
artilerija
išprieš
Kyuus.
Vokiečiai
nepaten

nio
grašio visos skriaudos, kurias
kymų, kuriuo šaukiama į kamui. Be abejonės tada reikėtų
naujo
bombarduoja
miestą
Bel

sutvėrė
savanorių
korpusą
ku

kinti
Kynij
atsakymu
dėl
japonų
jai padarė vokiečių kariuomenė.
reivijų jaunuoliai ir neturin
panaikinti militarizmas visoj Eu
kariškų aperacijų ant Kynų te
Kruppo dirbtuvės turės užsi
tieji dar 20 metų. Šiuomi ma
Amerikos kareivius nuspręsta ris kariauja išvien su Rusijos gradą, Serbijos sostinę.
ropoj nes kitaip nieko neišeis.
dengti ant visados, taip-pat ir
ritorijos, išnaujo pasiuntė Kynų
noma Prancūzijos armijų pa atšaukti, nes Carranza dabarti gvardija.
reikalaudami
visos kitos, kurios išdirba mirti
Iš lenkų sakalų seimo Bufal; valdžiai protestą,
kelti iki 7,000,000.
nis Meksikos prezidentas parei
Vokiečių pasiuntinis Bernstoff
kalavo kaip galima greičiau at Rusai eina link Prsemysl’o. lo. Laike lenkų -sakalų suvažiavi indavimo pasparto japonų pa tyli apie taiką. N<\vporte R. J. nus įrankius, nežiūrint ar jos
šaukti
amerikiečius kareivius, Romos laikraščio “Tribūna“ ko- mo Buffalo buvo iškilę didelės siuntiniui Rytuose. Vokiečiai aiš Grovas von Bernstoff, vokiečių bus vokiškos ar kitokios.
Prancūzija, Anglija ir Ru
kadangi Meksikos
gyventojai respodentas atsiuntė iš Petrogra suirutės. Socijalistai norėję pra kinosi, kad jie turi teisę tvirtin- pasiuntinis,
viename iš pokilių
Kada tas viskas įvyks tai ga
sija nemano taikyties. Iš vipradėjo
bruzdėti. Tokios pat- do žinią, kad Austrijieeiai nus vesti savo reikalavimus sukėlė ties ant Kiau-Chau pagal sutar užklaustas, kaip dalykai stovi su lima tikėties, kad užviešpataus
pusių šiandienų kalbama
nuomonės buvo Vilią ir Obergon. tojo 70% savo
kariuomenės, tokius lermus, kad polieija turėjo ties, padarytos 1898 metuose. Ky taikos reikalais, atsicakė apie visame pasaulyje ramybė. Kaip
• apie taikų.
Laikraščiai, di
Wilsonas
norėjo laikyti savo ka- prisk&itant į tą skaičių 250 pa juos malšinti. Jų reikalavimu bu nų diplomatai įsitikrinę, kad ir tai kalbėti, pasiaiškindamas, kad m bus kanuid'u, tai ir silpniausi
plomatai, politikieriai ir šiaip
riūmenę
Meksikoj iki atsibus puolusių į nelaisvę pas rusus ir vo, kad Amerikos lenkai paremtų pastarasis vokiečių protestas ne Newportan atvyko ne delei politi- viešpatija gali aukštai pakilti,
‘paprasti žmonės svarsto š.
lenkišką turės jokios intekmės ant Kynų kiniu reikalų, bet vien, kad pa- jeigu tikrai turės gudrią valdžią,
rinkimai, bet paskiaus persitikri serbus. Toje žinioje skelbiama, susitvėrusią Varšuvoj
klausimų; iš AVashingtono bu
kuri
šaukia
visus politikos.
no, kad tas kenkia Meksikos res kad austrijieeiai rengiasi prie valdžią,
vo paskleistos žinios, kad Vo
silsėjus.
Galima spėti, rašo
toliaus
lenkus
po
Austrijos
vė
publikai ir prisekė
Jungtinių apguliimo Berlino ir Budapešto,
kietija yra prielanki taikai.
“Timjes“, kad ištraukta iš politiValstijų kariuomenes apleisti Ve ir padės visas savo jėgas, kad liava. Susivažiavimo vedėjas p.
Generolas Gallieni. Paryžiaus; kiškog nt;laisvės koki ir mažutė
Prancūzija, Anglija ir Rusija
Graikija
prielanki
Anglijai.
Ro‘
ra Cruz.
Pržyprava faktiškai parodė, kad
apginti šiuos miestus.
nei nemano taikyties. Jos
praneša kad kariškas viršininkas gavo prane- į Uuta Q<>rs įr prigulės iš kai_k«visokios panašios valdžios vien mos “Tribūna“
Šimą nuo generolo Jaffre, virsi-1
yra pasiryžę kariauti, pako
tiktai jos gali būti naudingos Graikija yra prielanki Anglijai ninko prancūzų armijos, kad rio atžvilgio prie didžųjų valsti
Taikos sutartis. Jungtinių Val
nebus sutrinta vokiečių milistijų sekretorius Bryanas prade Iš austrijiečių šaltinių paei Austrijos šalininkams, kokių ir ir leido jos laivynui inkurti stotį prancūzams visur sekasi. Gene jų, bet. tas prigulėjimas bus vien
tarizmo baisi šmėkla.
tiktai 'ekonominis.
uoste ant
da vykinti savo seniai sumany nančios žinos skelbia, kad austri- yra inicijatorius tos naujos val laivams Mudroso
rolas Gallieni oficijaliai paskel
Lemmoęs
salos.
Ten
jau
sutraukta
tą pieną. Neseniai Bryano kan jiečiai paėmė 100.000 rusų į ne džios Pilsuskis, kuris apsiskelbė
Lenkų laikraštis
“Dziennik
bė, maž daug tokio turinio praAustrijos pasiuntinis prote celiarijoj
vedėju Lenkijos po vėliava rau trįs divizijos laivų.
4 valstybės padarė laisvę.
nešimą: “Paryžiaus kariškas vir- Zwiąkowy” 218 numeryje štai ką
stuoja prieš rusų skelbiamas taikos sutartį su
donųjų soeijalistų. Austrija ir
Jungtinėmis
šininkas yra labai laimingas, kad rašo delei šio dalyko:
žinias.
Dr.
Konstantinas valstybėmis ir patvirtintą nutaVokietija tiktai džiaugiasi iš'toTokio. Eina gandas, kad Japo turi garbę pranešti šio miesto
“Lenkija turės pakilti tokiuo
Rusų kareiviai, kurie užpuolė kių lenkų nesusipratimo ir skel
Dumba, Austrijos pasiuntinis rymą parašais. Anglija, Prangyventojams apie gerą pasiseki se rubežiuose iki kol skamba len
nija
nori
padaryti
tvirtą
sutartį
Jungtinėse Valstijose, išreikš eūja, Ispanija ir Kynai jau nebe ant Galicijos, randasi dabar ne bia savo laikyčiuose, kad Len
mą prancūzų armijos ant karės kų kalba, taigi turi užimti Lenkų
su Rusija.
damas nepasitenkinimų žinio galės kariauti
su Jungtinėmis toli Prsemyl tvirčiausios Austri kijos karalystė jau gyvuoja. Tolauko.“
karalystę visą Galiciją, Poznazų
mis, kuriomis labai juodai nu Valstijomis, nes jos ineina į skai jos tvirtovės, kuri randasi tarp kios valdžios nei vienas geras
Šliązko ir Prūsus“.
šviečiama Austrijos padėji čių pasižadėjusių santaikoj gy Karpatų kalnų ir upių Sano ir lenkas negali pripažinti. SusivaR&ndonojo kryžiaus laivas išVokiečiai apleido miestą NanVislos.
mų, protestuoja prieš rusus, venti su Amerika ir visus nesu
žiavimas sutiko su išvadžiojimais . važiuoja j Europą. Iš New Yorko cy, kuris per keturias dienas nar “Lenkija materijaiiškai prigu
kaipo tų žinių autorius: “Aš pratimus išrišti keliu arbitraciPržypravos ir nepripažino nau-' netrukus iškeliaus Europon rau- siai gynėsi nuo užpuolikų. Pats lės nuo Rusijos, ir turės mokėti
esmi priverstas, pasakė, Dr. jos.
laivas. Daug vokiečių ciesorius dalyvavo šia jai duoklę, kad užtai džiaugties
Londonas. Vokiečiai apsistojo jos valdžios po Austrijos globa, donojo kryžiaus
Dumba, užprotestuoti prieš
Padarymas tokios
sutarties ant upės Aisne ir mano čia turėti
■— ■'■■■■■■—
i amerikonų daktarų pasiūlė savo me mūšyje, bet matyti kad ne- pilna liuosybe ir neprigulmybe,
melagingas žinias, siunčiamas šiuose laikuose, daug
reiškia. generalį mūšį su savo priešais.
Austrijiečių laimėjimas. Rot- patarnavimus. Laivu važiuoja 25 visados ir karaliai būna laimingi. taip kaip Anglijos Būrai, kurie
per Londonu iš Romos, Mila Galima
neabejoti, kad pasira
terdame apturėta telegrama iš daktarų chirurgų ir 125 Lgonių Tvirtovė Luneville paimta nuo vien tiktai duoklę moka“.
no, Genevos, Kopenhagos ir šiusios valstijos,
išlaikys savo
Paryžius. Iš Petrogrado prane AVolffo biuro, kad Genedalift aus prižiūrėtoju. Paimta daug chirur vokiečių atgal.
“Ant tokios Lenkijos turbūt
Petrogrado. Tose žiniose Au prižadus. Tik viena Vokietija ne
Prie Naney vokiečių kareivių visi sutiktumėme, rašo toliaus
šama, kad Rusijos armija randa trijiečių štabas praneša apie di giškų aparatų ir vaistų ir kelios
strijos padėjimas Lenkijoj ir moka prižadų užlaikyti, ir kada
ir prie Luneville “Dziennik Žwiązkowy“, gėriams
si prie Karaliaučiaus Rytprūsuo- delius laimėjimus Austrijos ar dešimtįs svarų bandažų. Raudo žuvo 20.900
Galicijoj yra juodinamas. Ži buvo kalbama apie
užlaikymą se, ir laukiama užėmimo šio mies mijos netoli Grodeko, Galicijoje. nojo kryžiaus
laivas apsistos 11.000. Kiek žuvo iš prancūzų ir mokėti duoklę
ir turėti pilna
nios praneša, kad Austrijie- Belgijos neutraliteto
įroniškai to.
Anglijoj, iškur daktarai ir pri- anglų pusės nenurodoma.
liuosybę, negu mokėti mukesnis
čiai nustojo ties Lemburgu šaipėsi. Bryanas laikė dviejų me
.
»...........
.
j žiūrėtojos keliaus ant karės lauDidžiausia ir smarkiausia mū užlaikyti Vokietijos, Rusijos ir
Amenkieciai
išsiuntė
gavo
pako
užmuštais 350,000 kareivių, tų dirbo, kad įvedus tarp valsty
šis buvo ties Marke. Mūšy j daly Austrijos kanuolės ir kareivius.
Beribius. Berline skelbiama ži žįstamiemg į Europą 2.330.000
sužeistais ir į nelaisvę pate bių traptatus. Iš pradžių iš jo pavavo 1.840.000 žmonių, vadinasi Galėtume sykiu su lenkais pasi
nios, kad gen. Ilinderbergo ar dol. Nuo pat pradžios karės ame
kusiais 100,000, bet mes užgir sirįžymo juoktasi, bet paskiau vi
Gali
prieiti
prie
Kynų
padali

pilni 46 armijos korpusai.
mija sumušė rusus ir jau randa rikiečiai išsiuntė
džiaugti iš tokios jų laimės jeigu
savo pažįsta
dome tuojaus po šiuo praneši si persitikrino, kad jis yra pui
si ant Rusijos žemės. Sulyg Ber miems, draugams į Europą 2.330.- nimo. Pekine abejoja kas link
1
jinai
įvyks. Nieko nėra aršesnio
mo, kad Austrijos armijos ve kiu dalyku.
Į karės lauką reikalaujama kaip kentėti
priegpaudas ir
lino žinių paimta į nelaisvę 10.- 000 dol. Dauguma Amerikos pi Kynų ateities. Ten sakoma vėliau
damos gen. Dankl ir AuffenPasirašymas ant taikos sutar 000 rusų kareivių, 18 kanuolių ir
ar ankščiau vokiečiai pastatys tabakas. Vokietijos sosto jpedmis gkriau<Jafi
stipresnilJ val(ttl.
liečių išvažiuodami į Europą pa- i savo reikalavimus. Jeigu Japoni
burg susivienijio ir laukia mū ties 4 valstybų užtikrina drau daugybė šaudyklių ir orlaivių.
telegrafovo į Berliną, reikalauda jų, kiekviena tauta turi teisę g/siėmė su savimi labai mažai pi ja užims Kiau-Chau, o tas jau
šio. Aš nemanau, kad gali giškus ryšius bemaž 900.000.000
mas, kaip galima daugiaus taka- Į vuoti ir liuosai veikti ir rodosi
kas tikėti, kad armija priskai- žmonių. Jungtinės Valstijos rodo Rusijos armijos tikslas užimti nigų ir karei prasidėjus, nebe »ra neabejojamu dalyku, vokie kos kareiviams.
'niekas jai negali tų liuosybių attanti 1,000,(MM) kareivių, iš ku si beto dar padarė tokią sutartį Galiciją.. Londone gauta oficija- galėjo gauti iš Europos bankų čiai pareikalaus ateityje naujų
Užmušta
20 nelaisvių.
20 vokie,
.
.
.
.
,
.
imti Tiktai vienas abejojimas kįpaskolų,
tai
ir
šaukėsi
prie
sarių 450,000 yra žuvę galėtų su 22 mažesnėmis viešpatystėmis. lė žinia iš Petrogrado, kad rusai
koloii'jų ir atplėšin • Kynų geru.-; cių kareiviu, paimtu i nelaisvę .
,. , , .
.
.
.
,
.
la:
ar galės lenkai tinkamai ap
į vo draugų Amerikoje, prašyda- plotus žemės. Kynų valdžia abe
rengties prie naujo mūšio.
Bryano sumanytas
traktatas atkreipia visa savo
ries
Crecy
ir
laikytų
nelabai
stip..
.
..
. ._ .
atydą ant i mi pasiųsti jiems pinigų.
i kainuoti ,kitų taip-pat
kaip ir
remiasi ant to: jeigu valstijos ne Galicijos. Rytprūsuose
joja,
kati
Kynai
gali
būti
padarioje
apsaugoje
mėgino
pabėgti
palikta
I jie pavergtų tautų. >\r galės lengali .;avo kivirčų išrišti pačios vien tiktai tiek kariuomenės, kiek
į linti.
Prancfizų kareiviai pastebėję jų
fedgdos atsižadėti Lietu
Prašo belgams nukentėju
Jungtinių
Valstijų sekreto-į
____________
diplomatišku keliu, tad visas da reikalinga apginti užimtas pozi
p^irižym, i».ndė vi»u,.
, ęM
jje
sioms nuo karės pagelbos. Bel
lykas pavedama tarptautinei ko cijas.
rius Mc Adoo praneša,
kad I Lenkų garsusis rašytojas Siengijos ministerio žmona p. misijai, kur stengiasi sutaikyti
I saldžiai veizi ir nesyki jau ir
daugians pinigų nebegalima bus kiewics nelaisvėje pas austrijieVokiečiai
p įėmė į nelaisvę
Vandevelde,
atvyko
laivu valstijas ir laike tos komisijos
čius. Londono laikraštija gavo 214.350 žmonių Londono Laik darbu parodė, kaip jie toleruoja
Pradžioje rugsėjo Gen. Ren- 8,bsti.
Cretic j New Yorkų. Jinai
darbavimos negalima skelbti ka
pranešimą iš
Petrogrado, kad raščio “Chronicle” koresponden kitų liuosybę. Kįlą tas abejojiatvažiavo parinkti aukų nu rės. Komisijon ineina penki na nenkampfo armija laikėsi prie
Popieiius Benediktas XV šau lietu yk Sienkievi z žymus lenkų tas telegrafavo iš Amsterdamo, * mas dėlto, kad lenkai plačiai rakentėjusioms nuo karės bel riai. Du atstovu renka snsikrivir- Oerdaueno, 45 mylių nuo Ka
kiasi į Austriją. Austrijos pa rašytojas paimtas į nelaisvę pas kad Berline paskelbta oficijaliai ' šydami apie Ravo šalies savyvalgams. P. Vandervelde mano čijusios valstijos nuo savo valdžios raliaučiaus ir prie Labeno. Vo
' dą labai mažai arba visai nieko
kiečiai pradėjo spirti ant Renen siuntinis prie Šventojo sosto in- austrijieeius. Sienkiewiez suareš kiek paimta j nelaisvę žmonių
apvažiuoti Amerikos dides
nesako apie Lietuvą, kaipo atskidu iš svetimos viešpatijos, penk kampfo armijos iš pietų ir lau teikė Popiežiui Benediktui XV tuotas savo dvare ir nugabentas laike karės.
nius miestus ir laikydama pra
j
tą išrenka nuo savęs keturi pas žėsi prie Rusijos -rubežiaus iš pasveikinimo laišką nuo Austri į Krokuvą.
Paduodama sekančios skaitli- rą tautą ir dar kas keiščiamua
kalbas, kuriose bus piešiamos kirti delegatai.
Oficierių. Kareivių i kelius jau sykius savinosi ar vie
nės:
pietų. Gener. Renenkampfo armi jos ciesoriaus Pranciškaus Juo
karės baisenybės, rinks au
ną ar antrą Lietuvos žemės plotą.
Petrogradas. Vokiečiai atitrau Anglų. .. .... 160.
7.350
jos kairiajam sparnui grėsė pa zapo. Popiežius atsakymą pasiun
kas.
Nejaugi
lenkai mano. kad lietu
Lenkų aristokratija l»iko ru vojus būti sumuštai, bet tuojaus tė per specijalį pasiuntinį. Atsa kė savo kariuomenę iš Prūsų, nes Prancūzų. ... 1.630.
86.00
viai galės sutikti atsidurti po jų
91.000
Belgios karalienė Klžbėta sų pm»ę. J Reutero biurą Lon buvo gauta pagelba ir tvirtai ui- kyme, kaip tvirtinama, tilpsta turi sustiprinti savo spėkas Pran Rusų.
. ... 1.830.
globa. Jeigu jie taip manytų la
30.000
pritarė tam sumanymui ir net done atsiųsta sekančio turinio te pulta ant vokiečių, kurie ir pra- popiežiaus atsišaukimas užbaigti cūzijoj. Austrija yra atiduota Belgų. .. ........ 440.
bai
klystų.
ant Rusijas valios.
240.350.
indavė laiškų — atsišaukimų į legrama iš Petrogrado: “Kaipo dėjo traukties.
greičiau karę.
ISviso ..... .. 4060.
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taip kaip pas mus Clevelande per kas yra parinktas kalbėtojas, jis leisti gavo parapiją, bet, norėda rais, prakilniais tikslais, kuriuos,
vakarus, visuomet girdi angliškai savo valboje išrodė vokiečių bar mas aprūpinti vaikučius dvasiš eidauų
krikščioniškais keliais
Berlino skelbia, kad vokiečių ar
tarakuojant. Iš lietuviškų šokių bariškumą su savo priešais, nu kais reikalais, t. y. prirengti prie ir stengiasi įvykdinti. Prie antro
mija, vadovaujant gen. Hindenir žaislų negalėjau
atsigėrėti. rodinėdamas kiek karės kenkia pirmos komonijos, parsikvietė pa. sios gi-priguli visokie izmų pa
bergui, sumušė rusų Vilniaus ar
Taip kad net sužadina širdyje ne žmonėmis visokių luomų, bei ti gelbon šv. Bonaventūro Semina sekėjai, nesubrendėliai, kurie pa
mijų, susidedančią iš 2, 3. 4 ir 20
žmonės rijos auklėtinį J. Raškauską. Kle tys gerai nesuprasdami pirmtaišpasakytą
džiaugsmą. Manau kybų. Taip-pat ragino
korpusų, dviejų divizijų atsargi
prie
vienybės,
bet
Chicagiečių
kodėl pas mus nieks nešoka lietu
bonas, norėdamas įtikti savo pa- kūnų išsvajotų teorijų, vadovau
nių ir penkių divizijų raitinin
viškai
ir
nieks
nei
nemokina
t
|
sumanymui
nepritarė
o
apie
L.
R.
rapijonams,
sušaukė parapjinį ja akloms gaujoms cicilikų. Tai
kų.
Taigi turime ir mes visi lietuviai! K. Federaciją nei neužsiminė tik susirinkimą, kad tėvai patys nu- gi ragino deties į rimtas, pasistakitų miestų imti pavyzdį iš Chi- pasakė, kad per anksti Chicagoje tartų leisti savo vaikučius mo- j čiusius tikslu vykdinti į gy veBušų nuostoliai esą labai žy
cagos jaunuomenės, t. y. mokintie* suvažiuoti ir per toli. — Tam ga kyties katekizmo. Ant paskirtos nimą gerus darbus draugijas. Per
mūs. Paimta daug žmonių į ne
savus šokius, žaislus, tuomet pa na aiškiai atsakė p. K. J. Kru valandos
susirinkimai! pribuvo pertrauką padekleinavo A. Dau-Į
laisvę ir vokiečių armija inkandiužmetimų per visi parapijos didžiausi priešai ir i uis “Skambėkit
jusime, kad esame pakilusiais, su šinskas ant jo
kanklės“ —
niu rusus vejasi. Tos pačios ži
sipratusiais. Nebūsime tokie sus “anksti ir per toli“.
nutarė neleisti vaikų mokyties deklemavo tyliai, maža buvo girnios skelbia, kad Gardino rusų
tingę kaip, kad šokame angliš Už vieną daiktą galiu pagir katalikų tikėjimo. Tečiaus, ne- dėti.
armija pralaimėjo mūšį ties Elku.
ti p. J. Liutkauską tai už prita žiūrint jų tokio nutarimo, klebo Trečiu syk vėl tas pats kal
kus šokius.
Lietuviški šokiai, ir žaislai su rimą Pilnai Blaivybei po pasmer nas ragino gerus tėvus, kad leis bėtojas, kalbėjo apie blaivybę.
Japonų susirėmimai su Vokiejudins
mumyse gyvumą ir dides- kimą alkolio! Bet... Ar taip da- tų savo vaikus mokyties katekiz Aiškiuo, kad alkolis didžiai pa
Tūkstančiai sužeistųjų. Į Vieną čais. Pirmas susirėmimas japonų
nį
prisirišimą
kalbamą?
kas dieną pribuna traukiniai pilni su vokiečiais aut sausumos jau
.
. . prie savo . krašto,
, . romąT kaip
.
_
....tai abejoti- mo ir katalikų tėvų vaikai noriai vojingas kilniausiems dalykams:
,
,
v
i
Turime
nesigėdyti
savosios
kaikai,
na.
Jeigu
musų
mūsų
inteligentai
at
at- lenkė klesas ir tapo aprūpinti apšviefai, dorybei, mokslui. Pra
sužeistųjų. Laike tik dviejų die
gražu
kalbų, rengėjų
buvo manyta
nų 24 Vienos ligonbučių paguldy Mo. Buvo tai susikirtimas prie-. bos. Kaip būtų
_
. klausyti,
. | kreiptų. savo
, . domą
, į tai ką jie šv. Sakramentais.
kad
‘
arp
musų
v*sų
lietuvių
sako
ir
kaip
daro
tai
didelis
Apleidęs
Du
Bois
’
e
lietuvių
sutverti
draugiją,
tam
tikslui net
ta 3.200 žmonių. Ikišiol Vienoje sakinų sargybų. Pasekmės ne
skambėtų
mūsų
prigimta
kalba,
žingsnis
būtų
pirmyn.
Pavyzdin,
parapiją,
kun.
Ig.
Abromaitis
gasušauktas
susirinkimas,
bet maža
Tandasi 20.000 sužeistų, kurie su žinomos. Japonai šaudė į vokie
[GEh, REMHEhKAMPFl
ypač
vakaruose.
kad
ir
kalbėdami
pasmerkia
“
alvo kitą parapiją, apimančią trįs i tesusirinko. Mat Maine valstija
daro tiktai dalį viso skaičiaus čių orlaivį, bet be pasekmių.
Duokime, jau Chicagoje lietu- kolį“ kaipo nuodus, o vos spėja miestelius: Helvatia, Sykesville yra ir taip sausa, be svaigalų, tik Rusų generolas Rennenkaupf.
sužeistųjų. Dauguma randasi Bu Jau rodosi japonų kareiviai uždapešte, Pragoję, Grace, Kroku ėmė miestą Kiau-Chau, iš čia j ™i labiaus yra susipratę. Teko užbaigti savo kalbą kaip jau ke ir Big Soldier. Nauja kun. Ig. i neužilgo jai grąso sušlapirnas, jeibus vedamos kariškos aperaci- ir
PaSiai girdėti, kur tik kiam nors “tautiškam galiūne“ Abromaičio parapija randasi Dugu bus išrinktas demokratų parvoj ir Insbruke.
,2lietuviai
_X 2_2 —apie
_^.2_ kokią vietą apsigy rasi prie ‘"stiklelio
r-ėllzl Al 1 A Lbestovintį
A1A+Airi
«««ir Bois'o apielinkėj, todėl tos pats tijos gubernatorius ir kiti valdiBet, kad laivas retkarčiais prie
jos prieš tvirtovę Tsing-Too. Vo
Poni Panfield suorganizavo su kiečių pasiuntinis Pekine apreiš venę tai ten ant gatvės tik ir ne tvirtinanti, kad alkolis nuodai!... klerikas aprūpino vaikučius dv. ninkai, tąsyk rudžio bus, bet tos salos pristoja, tai po kelių
Publika
---- — buvo
.
„
gan
— -------skaitlinga,
=_, reikalais kartu abejose parapi- mes pasistengsime vistiek sut- dienų nusiminę šeimynos vėl sužeistiems pagelbos komitetą. Lig- kė Kynų valdžiai, kad vokiečiai girdėsi kitaip kaip lietuviškai
šnekant,
arba
ant
gatvekario
ir-gi
apie
700
ypatų.
Tokios
prakalbos
jose, t. y. Du Bois’e ir naujo-j verti draugiją ir palaikyti blai- ’ sitvarkė, džiaugsmingai sveikin
siol Raudonajam Kryžiui pasiųs atkeršis jai už tai, kad jinai su
nesigėdina
savo
kalbos.
Bet
pasijai
yra
pageidaujamos
ir
noriai
Į
je ^un. lg. Abromaičio parapi vybę.
laužė neu^-alitiętą, praleisdama
.
ta 100.00 bandažų.
damos žuvusius 'bačkutės“ karėPrakalbos tęsėsi 4 valandas, je.
japonų kareivius per savo že-,raus to nėra> kuris moka šiek lankomos,
nors kalbėtojai ne joj. Pirma vaikučių komunija
angliškai apsukti liežuvį sutiko savo išvedžiojimais, te atsibuvo 23 d. rugp. Šv. Anta ir padarė intaką į klausytojus.
mes. Kynai, pagal pasiuntinio tiek
B-S.
Galicijas žydai bėga. Tūkstan
no
bažnyčioje,
Helvatia,
Pa.
Baž

arba
ir
čia
augusieji
tai
tik
ir
giaus
daugel
teisingų
minčių
su1
ublikos
buvo
apie
250
žmonių.
čiai Galijos žydų pabėgo į Vieną. žodžių turės atmokėti visas iš drožia angliškai. Taip kad iš ša- teiktą atsilankiusiems.
nytėlė tą dieną buvo papuošta Aukų lėšoms padengti surinkta
laidas, kokios pasitaikis laike ka
MANCHESTER, N. H.
Visi kenčia nedateklj ir bemaž
gyvomis gėlėmis. Vaikučiai ėjo $8.13. Aukotojams tariame ačiū.
lies
klausant
jauti
niekinimą
sa

J.
B.
Šaliunas.
rės
su
Japonija.
Ištikrųjų
vokie

kenčia badą. Žydų organizacijos
1 prie švento stalo su uždegtomis
Rugsėjo 7 d. š. m. atsibuvo
Antgalo turiu padaryti
Vy
čiai labai daug apie save mano, vosios kalbos ir savo tėvynės.
veikia, ant kiek jų spėkos lei
Nemuno
I
rankose
žvakėmis.
Mergaitės
čiams pastabą. Rengime prakal- prakalbos “Lietuvių
nes dar nėra jokios žinios, kam Turiu dar pažymėti apie gyva
DU
BOIS,
PA.
džia, kad padėjus savo broliams.
taip-pat buvo pasipuošiusios ve- bų ir programo pildyme “ Vy-Į bendrovės ’ ’ kalbėtojum buvo už
karė suteiks laimėjimus, jei gi vimą Chicagos “L. Vyčių”, Teko
Du
Bois
’
o
lietuviai
mano
esą
subūti
ant
“
Vyčių
”
IV
kp.
susirinlionais ir gyvų gėlių vainikais. S čiai“ pasirodė be gyvumo, suniu-1 v^estas K. V. Žurėnas iš Norjau kitoms valstijoms diktuoja,
Prancūzų rašytojas Clemenceau
kuris
buvo
laikytas
25
rugsipratusiais
ir
nenorį
pasilikti
Ant tos iškilmės pribuvo dar, rę, sutingę. Visa tvarka asmens w0°d, Mass. Kalbėjo temloj, kokimo,
kiek jos turės jiems užmokėti pi
persergsti savo tautiečius. Garsus
mums reikalinga bendrovė ir
nigų. Prancūzai su anglais muša sėjo Dievo Apveizdos svetainė- užpakalyje savo tautiečių, gy- kitas kl. M. Urbonas' iš EI- Trūksta darbštumo ir miklumo
je.
Į venančių dideliuose
miestuose, lsvvorth’o Pa.
prancūzų rašytojas Jurgis Clegėda
net
susidurti
su
inteligenkokią
atneša naudą. Kalbėtojas
Vokiečius, gal ir Japonijai se
menseau pataria prancūzams per
aiškiai
ir faktiškai nurodė, sako
Koks
didelis
būris
jaunuomekuriuose
randasi
tūkstančiai
iieNetekę
kunigo
Du
Bois
’
o
lietiškais
žmonėmis.
ksis juos gerai papešioti, tada
daug nesidžiaugti pasisekimais su
kai
bėdniems
darbininkams tai
Dabilas.
vokiečiai patys turės savo iždą nės. Ir kaip jie visi išvien su tuvių, susiorganizavusiųjų j {Vai tuviai pradėjo labai nerimauti,
vokiečiais. Daug dar reikės lai
yra
svarbiausias
uždavinis tverti
ir draugijėles, mat Į airių ir lenkų bažnyčias
pakratyti, kad visiem® atsilygi noru darbuojasi ir spiečiasi į rias draugijas
ko,kol galima bus pastarųjų ga
bendroves, kad mes galėtumen.
BRIGHTON, MASS.
nus. Vienai Belgijai kiek reiks tokią svarbią organizaciją. Ma- į energiškai veikiančias katalikiš- negali be dešimtukų ineiti. Išlybę sutrinti. Vokiečių kariškos
turėti sveikesnį maistą ir kad ga
būtų, kad ir mažesniuose koj, tautiškoje dirvoje, bet-gi, iš siviję savo kunigą, dabar kiekužmokėti už jos neutraliteto su- lonu
miestuose tvertųsi naujos “Vy-j šalies žiūrint, Du Bois’o lietuviai j vienas supranta savo klaidas,' miesčiuką ^kur^^ *
inaz,‘l lėtumėm kūdikius išauklėti kai
spėkos dar tebera tvirtos.
laužimą ir visos šalies sunaikini
ame gyvena pu- po ateinančios gentkartės žiedus
, Japonija ir Anglija protestuo- mą.
čių” kuopos, nes tai yra vie- dar nėra visiškai pribrendę ir to- bet jau pervėlu jas atitaisyti ir įtinąs būrelis lietuvi Bri
,
,
x
,
i
-------.....
...
lietuvių.
Brighto- — sveikais ir tobulais. Pertraukus
jo. Japonų valdžia užprotestavo
na iš prakilniausių organizacijų. Ii gražu, pakol jie galės prie to įlga laika
įoU-a turės pagyventi be b„.
ku- .
i:
, 7 , ri “
.
‘
mečiai lietuviai,
matyt
turi di- kiek toliaus kalbėjo apie Europi
Ja- utinėse Vai". i.j -s? prieš krovi
Kodėl valstijos kariauja. An Tiesa, neturime mes tiek inteli prieiti.
mg°‘
I tlelį norą darbuoties, nes turi kemą anglių vokiečių laivuose ant glijos ir Vokiečio® išleistieji raš gentijos, kuri galėtų taip veik Nors Du Bois’e jau senai gy Paskutiniu laiku Du Bois’o liatą draugijų, kurios ŠĮ-tą vei- nę karę, kuri bus kruvinesnė ir
žymesnė visoj istorijoj kokios ka
Filipinų salų. Koki pat protestą tai paduoda diplomatiškų žinių ti, kaip kad Chicagoje, bet mano vuoja trįs katalikiškos draugi lietuviai sumanė įsisteigti koope- kįa
išnešė Anglija.
rugsėjo atsibuvo prakal da nors buvo. Taipo gi nurodė
kuriomis nurodoma karės priežas nuomone mes turime nors ir iš jos: Saldžiausios Širdies, šv. Jur-j ratyvišką valgomų daiktų krau-| 13
tis, dėl kurių valstijos dalyvauja tų pačią katras kiek galėdamas gio ir šv. Juozapo, tečiaus tos tuvę ir tasai darbas beveik jau bos surengtos Šv Jurgio dra faktiškai karės visus bėgius ir
tverti ką nors naujo, žadinti tuos draugijos netik nieko gero nenu-; užbaigtas. Velytina tad prakil- gystės. Programa susidėjo iš pra- jos vaisius. Žiūrint ant klausy
- Prancūzai
atsiėmė
miestą didžiojoj Europos karėj:
tojų buvo apie 300 ypatų ir visi
Austrija. Dėlto pradėjo karę, mūsą brolelius ir seselės iš gilaus veikė, bet dar pagadino gerus j niam darbui augti ir plėtoties kalbų, monologų o daugiausiai iš
RDeims.
Prancūzų
miestas
Prakalbos vi
darbuoties kuoFOsekn.hjigįfttiąiai. Bet 'jei- i dainų. { prakalbas suėjo daug ant militarizmo.
Rheims, kuris buvo pakliuvęs į kad Serbija neleido Austrijos miego, darbuotis vienybėje be žmonės, norinčius
siems
labai
patiko,
nes tą liudija
ginčą, kaip kad kartais at- Dievui ir tautos labui, kadangi gU įvyktą tokie nesusipratimai, žmonių, netik vietinių bet ir is
vokiečių rankas, pastaruoju lai valdžiai daryti Serbijoj tardymų, jokią
ręi
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su Parapija, tai, apięįiiikės, nes žingeidavo išgirsti
SS
ku pakliuvo atgal prancūzams. kad sužinojus kiek serbai yra sitinka. Tuomet gal ir kiti atvy jos, laikydamos savo susirinki
kę
į
mūsą
miestelius
įgytą
tokius
mus, nesvarsto draugijos reika įsanksto galima, pranašauti, kad • l5 kalbėtoju
....
-v.:.
' skiečiai skuU ii išsikraustj iš kalti užmušime Austrijos sosto
kalbėtojų anie
apie kare
karę ir
ir T.ief™™
Lietuvos .p-lė Petronėlė
Mileičiūtė “Lie
pat
įspūdžius,
kaip
kad
aš
ingylą,
bet
pliovoja
ant
kunigą,
išĮpėdinio
ir
jo
žmonos.
žlugs tasai jų prakilnus darbas, padėjimą. Draugijos
pirmininmiesto, matydami, kad prie jo
metinėdamos ją blogus pasielgi Darbai kaip Du Bois’e taip kas p. B. Ajauskas prabilo, pa- tuvių vakaras Petrapilėj”, geisti
traukia didelė kariuomenė, susi Serbija Dėlto, kad jinai, ne jau Chicagoje.
Rūtelė. mus (kurie yra visai neteisingi) ir aplinkiniuose , miesteliuose brieždamias prakalbų tikslą. Pas- na kad jaunimas daugiaus Užsi
norėdama nustoti savo šalies gar
dedanti iš anglų ir prancūzų.
imtų tuo kas yra taip brangi; ir
bės ir negeisdama
kad ją kas
ir daro visokius nutarimus po daugiausiai anglių kasyklos, ku- kui jaunuomenės choras iš Camkilta. Taip-gi reikia ištarti ačiū
bausmę, kaip antai: neiti į baž. rjose darbininkai paskutiniame bridge, Mass., visai publikai susteistų, asisakė priimti Austrijos
WORCESTER,
MASS.
tiems
draugams, kurie pasistengė
Petrogradas. Rusijos valdžia pasiūlytus reikalavimus, pastaro
nyčią, nemokėti kunigui algos, laike pradėjo visą laiką dirbti. tojus padainavo Tautos himną,
Didžiai nemalonu girdėti, kad „a^ti'biž'n'yčiai''jokios' kolei
surengti šias prakalbas. Klausy
apskelbė Galiciją savo provenci- ji ją užpuolė.
J. P.
ir daugiau dainelių. Toliau kalbė tojų veidu matėsi didelė pagieža
atsiranda žmonių, kurie iš pavy- t ir t t
1
ją ir užvedė ten savo
tvarką.
Rusija. Dėlto, kad Austrija
jo svečias iš Bostono. Palietė Eu ramiai užsilaikė todėl vardan tei
Dar reikia Rusijai užimti tvir pradėjo karę su Serbija.
do ar neapykantos šmežia kitus Keletas metą atgal tenykčiai I
ropos karė. Paskui sekė dainos, sybės reikia ištarti visiems ačiū,
nu8įpįrko kapinėms
toves Prsemysl, Jaroslav ir Kro Vokietija. Dėlto, kad Rusija ir nepadoriu būdu stengiasi aną lietuviai
BROOKLYN, N. Y.
monologas.
kaip kalbėtojui, rengėjams taip
kuvą, tada visa Galicija bus jos atsisakė sustabdyti kariuomenės vardą pažeminti.
16 d. rugp. L. Blaivininkų
sklypelį žemės ir norėjo savo kleAntras
kalbėjo
p.
Jankauskas
ir
klausytojams.
Tokiuo
valdžioje.
šmeižiku
pasirodė boną priversti, kad jas pašven- draugystė, laikė susirinkimą ir
mobilizavimą, kuris kaip Vokieapie
dabartinę
karę
o
paskui
apie
Kazys.
j
tnjai rodėsi buvo daromas, kad “Draugo’ 37 Dura. p. Šviesa, ra- tintų, bet kun. Ig. Abromaitis, nutarė visi prisidėti prie Mu Amerikos lietuvių rengiamą vi
Kas gali atsitikti?
Vokiečių užpulti Vokietiją ir Austriją.
sydamas iš Worcester’io žinutę, paaiškinęs jiems decezijos įsta- riv. L.R. K. A., įsirašydami į
suotinąjį seimą, kuris būtinai
kariuomenės dešinysis sparnas
WILKES BARRE, PA.
Prancūzija. Dėlto, kad Vokie apie vietinio choro pikniką, būk tymus, griežtai atsisakė atlikti pirmą pomirtinės skyrių
turi būti įvykdintas, taip-gi pa
spiriasi prieš prancūzų armiją, tija užpuolė jos sėbrą Rusiją.
ten “alkolio nusilesė“. P. Šviesai tą darbą, pakol tas kapines ne Draugystė “Karalienės AnioDarbai mūsų mieste eina labai
'mtą, kur parankiau seikuri perėjo upę Rheims ir randa Belgija. Dėlto, kad jos neutra- patarčiau gerai įsigilinti ir pa- aprašys vyskupui. Tada jie pra- lų” taip-pat prisidėjo prie L. R.
prastai,
žmonės nusiminę, kaip
si už miesto Verdun, versdamas lę teritoriją, kuri buvo užtikrin žinti aštuntąjį Dievo įsakymą: dėjo žodžiais ir per laiškus plio- K. Federacijos Amerikoje ir su-! ma.S . Padarytl- šitam kalbėtojui
galės tokianue padėjime ilgai tę
prie generalio mūšio. Jeigu vo ta Vokietijos, vokiečiai užėmė.
“ Nekalbėk neteisiai prieš artymą voti biauriaūsiais žodžiais ant sidėjus su L. Blaivininkų drau-,UZ >a.,gU.! 'el dainos- Bainavo du sėt i. Nors ir bedarbė, bet girtavi
kiečių karuomenė neišturės šito
Paskui
Anglija. Dėlto, kad Vokietija tavo”, o tada beabejonės, jeigu savo klebono kun. Abromaičio už gija išrinko delegatą į Politikos p-lė Šarkiūtė
padainavo solo mas nei kiek nesiinažina. Po pė
užpuolimo ant prancūzų žemės atsisakė užlaikyti Belgijos neut katalikas, nustosi
Seimą
ir
Federacijos
kongresą,
neteisingas nešventinimą neprigulmingų kaLietuva brangi“, dainavo pusė dei arba šventadieniais vis tebesitai jai reikės
pasitraukti link ralitetą, kurį buvo pasižadėju šmeižiančias žinias rašinėti.
pinių, bet kun. Ig. Abromaitis, į Chicagą.
tinai gražiai. Vėliau sakyta mo linksminama po smukles.
More ir Argonnos miškų, o gali sios pildyti Vokietija ir Anglija.
F. Povilonis.
Matęs, pilnas drąsos ir energijos, neat15 dieną rugp. per Žolinės švennologas, paskui vėl dainavo sobūti kad net ant vokiečių teri Japonija. Dėlto, kad jinai buvo
; bojo ant jų pliovonių ir visokių
__________
lo kita p-lė P. šarkiūtė “ Miš-'t?' ii5tikro lietuviai nepaprastai tą
torijos prie Metz. Karišku judė padarius sutartį su Anglija, kad
LEWIST0N, ME.
grasinimu
laikėsi savo
įstatų.
Tos
WATE8BURY,
CONN.
kapinfs
d>r
5iandi
'
an
’
bcra
kas ūžia”, ši daina publikai labai dieną pagerbė, paaukojo protą,
jimu vokiečių armijos rūpinas jai padėti, jeigu tiktai bus kėsi6 d. rugsėjo “Lietuvos Vyčių“
kietas galvas ir pinigus.
Mat
"'aterhnrio
sns.v.enijnsios nc5ventint0Si kadangi nenori ap. 2-ras kuopa surentrė
iiSC
i^n.’
Vokietijos sosto įpėdinis iš Mont- ;,amasi
besilinksmindami
smuklėse įsi
faueon. Šis musis, jeigu jis įvyks, I .
J Dr-jos parengė prakalbas, kurios ra§ tį vvskupui.
Kalbėtojum buvo kl. F. J. Juša,nu0”- -linai paklausė ir pasmagino ir pradėjo niautis. Tuoj
nuspręs, ar vokiečiai turės pa Bešališki istorikai už kiek lai-1 atelbuy° 13 dš- "»• KaH Geri katalikai, matydami drau- kaitis.
^Antgalo buvo'pm-sTtytas1 dai dėdės pribuvo su vežimu, pir
sitraukti nuo prancūzų žemės ar ko galės aiškiai nupiešti delko
t
-oti ^jaujai sus" B rm miau.® prikrovė vieną nuvežė šalužsilaikys ten.
tojon. paskui antrą vis mūsų tau
Vokiečių sosto įpėdinio armija valstybių. Čia tiktai nurodoma, Į į’”8
k•
’ 8
’l^ivo nXatv^’ F Jj ^'’ičiaus. Padainavo tris tau tiečių. Ten šaltoje atsilygino ir
pralaimėjo ties Verdun a Toul, ką turi pasakyti kiekviena valsty- L
A‘ Pr^ide"^as
rapijos.
Į Potam buvo
perstatytas F. J.
galvas ataušino. Tai bedarbės!
kur jinai stengiasi prasimušti bė Už S»v. delk. ji praėjo karę.
p"’k^XXa
!
<,9'4)
‘V’'.f
'»• <■»« daineles.
“Birutės-Visai
chorasnesitikėvo,
pradėjo temia tiškas
S. G.
tarp prancūzų kareivių linijų,
landų atlaidų pribuvo pagelbon ‘Mūsų jaunimas ir Vyčiai“. Iš- sitvėręs taip gerai dainuotu. Lakad susivienijus su savo kariuo
dinus lietuvme pne vmnybės, kad vietiniam klebonui svečių kuni- dėstė, kaip jaunimas
užjaučia
waterbury, conn.
mene Vokietijos miškuose ties
visi išvien reikalautų sau lygių
vienam iŠ svečių kun. Zu- V.veią organizaciją ir
.
pradėjo
“Laisvės’’
No 51, koresponMoze.
teisių su kitomis tautomis Euro- briekui einant į klausyklą ko- Jaa turi toji organizacija ir ką nuomonė
pMiro(la
JA atbusti
‘-t”S ir veikti.
prakalbos
nakilo M ateityje žada.
““ S1WS
deneijoje iš AVaterbury, aprašypoje, kuomet karė
pasibaigs. kip tfli (bl cįciiįkučiai
?o'1n Pastebėjo, kadi -—'7’
’ .^
Kaa
Tikslas prakalbų buvo labai svar- „rpjĮaj j§ sėdynių ir norėio ii jaunimas susiorganizavęs į ka-) unj0 8 ’ai sn”,1 <ia ’r įvairią | ta nusinuodinimas
kokio Gra
Generolo Kluck armija pasida
bus ir turėjo būti indomus. Nors: sulaikyti) kad neitų klausyti iš- talikiškas-tautiškas organizacijas
A’
h' Uit° tOki°'
Tokiuose
vė. Atėjo žinios, kad prancūzų
kalbėtojai buvo pakviesti, lietu- pažinties. Kunigas Zubrickas „e-į ^igelbės nuo ištautėjimo ir
Vy7(bng^į viskas iižlmi^taAr atH,t,k,nU‘°SP’
mūsų “socijalis
CLZVZLAND, ORIO.
armija apsupo gen. Kluek armi
vių tarpe gan populenski, bet ar nusigando jų sulaikymo ir, tru- n’ifts gerais nariais žmonijos. Už- ti‘-knojn '
. • A;,: ' tai’’ nors ir didžiausius izmo pa
ją, kuri neturėdama kitokio išėji
Kelionės įspūdžiai.
jie pasiekė savo tikslo tai aš abe- putj apįbaręs tuodu cicilikučiu, t baigus viršminėtoje temoje kalbė '
’
’
1
s sekėjus tuoj atiduoda katalikams,
mo turėjo pasiduoti.
žinčiu. DaiJ ti. p-lė M.' Dalaidaitė padek,emanet pastebėdami: “tai buvo ge
Nesenai teko atsilankyti Ch4- jojų. Štai delko: Nors kalbėta nuėjo klausytų išpažinčių
Gen Kluck armija priskaito nuo
htono
ir
Camhridge
’
s
chorai.
ras katalikas ir didis girtuoklis”.
kurios gražiu
120 — 160 tūkstančių kareivių. cagoje. Girdėdavau ir laikraščių apie tą vienybę, nurodinėta jos piau jokių kliužių iaikc atįai(i1?! vo “Vainikėlį“,
Linkėtina
Brightono
draugi

Bet dažniausiai luina iškrikęs ciapie Chicagos lietuvius, apie jau- reikalingumas, bet vis-gi rezulta-! nebuvo> viskas puikįansi ai uzsi- balseliu ir n,įdavimu publika la
Tas pranešimas nepatvirtintas.
joms dažniaus rengti panašius va cilikas ir didis girtuoklis, bet.
nuomenes judėjimą ir darbavi- tai nekoki, nes K. J. Krušinskas iin;„A
bai gėrėjos.
karus.
apie tokius, taip vadinamieji lais
mąsi tautiškoje dirvoje. Ir ko nurodė, kad dabar yra proga ir
Toliaus tas pats
kalbėtojas
Atėjus devintinių šventei, kleSvečias.
vamanių laikraščiai nei pusės žo
Serbijos kunigai
sušaudyti. kiu# įspūdžius gavau noriu čia ja reikia naudotis,
dalyvaujant bonas norėjo iškilmingai atlikti kalbėjo temoje “Musų draugi
džio neužsimena, tik tyli lyg
Amsterdamo laikraštis “Cologne nors trumpai išdėstyti. Kaip tik rengiamajam Chicagoje “Politiš- pamaldas ir tuo tikslu kvietė jos”. Paaiškino, kad žmonės iš
MONTREAL,
CANADA.
rugius pasėję. O kataliką, kad
Gazette” išspausdino telegramą pasitaikė tuo laiku, kada S. L. R. kam Seime’’ ir pasakė teisingai, visus parapijos vaikučius daly senos gadynės
pradėjo dėties
jis
būtų ir pavyzdingiausias žmo
iš Bosnijos miesto Sarajevo, kad K. M. buvo surengę vakarą Mel- kad nereikia skyrstytis, tik rei- vauti, toje iškilmėje, bet, tė-| draugijosna, kada norėdavo ką
Po Vytauto kliubo 16 rugpiū
gus,
tuoj apšmeižia visokiais žo
vokiečių kariška valdžia sušaudė dažio svetainėje, 22 rugpiūčio. kia visiems tam pritarti be skirtu vams užprotestavus,
nepribuvo nors didesnio atlikti. Taigi drau čio garsiam piknikui, pasigedo
keletą serbų kunigų, apkaltintų Labai patiko man tokia įvairi pro mo nuomonių ir partijų... Ir tik nei vienas vaikas. Tada klebonas gijos senai jau gyvuoja, tik da draugai savo draugų, šeimynos džiais, vanlais, kokius tik suran
Rnsinešime
su prancūzais. Šie grama, bet kas labiausia tai a*y- sakyti, kad tas “Politiškas Sei pasikvietė airių seseris, kurios, bar jau visokios draugijos įvai-1 tėvų. Mat po 40 stiklų rudžio, da laisvamany,>ės žodyne. Tai pa
knnigai prikalbinėję Bosnijos gy ginė orkestrą, kuri skambino lie mas” yra reikalingas o jau su su skaitlingu būreliu vaikučių riais pamatais pagrįtos ir įvai knrio kojos nepakėlė, o liežuvis, gal tokį jūsų elgimąsį reikia pri
ventojus pakilti prieš austrijie- tuviškus tonus. Apie žmonių gy važiavę atstovai ten susitaiky pagelbėjo vietiniam klebonui at rius tikslus vykdo. Dabar gyvuo- neįstengė pagelbos pasišaukti, lai- pažinti jog esate vien melų ir ne
apykantos sėjikai o ne darbinin
vumą ir lietuviškumą, tiesiog ne ti galės tarp savęs.
čius.
likti devintinių švenčių pamal ja svarbiausios dvi rūsjs draugi- j vas nuvažiavo, o sudribę,iai gėrigaliu
ir
aprašyti:
Ir
ištikro
per
Pasodinta į kalėjimą kelios de
Jam pabaigus savo kalbą po das.
jų: viena tveriamoji, kita griau- kai ant salos ir liko. Iš ryto ro- kų užtarėjais, kokiais mėgstate
šimtys svietiškių delei tos pačios visą vakarą skambėjo lietuvių kal jo kalbėjo p. J. Liutkauskas; rei Nors kun. Ig. Abromaitis žino jamoji. Prie pirmosios
rūšies dės, kad šernų kateros iš žolės savo vadint ies. Per laikraščius
ba, kas labai mane nustebino. Ne kia pripažinti, kad p. J. Liutkaus- jo, kad trumpu laiku turės ap- priguli žmonės gerų norų, su ge- po medžiais pūpso.
ir per prakalbas kelete neapykan-*
priežasties.
Londonas. Valdiškos žinios iš

Iš Galątz pranešama, kad ten
atsibūua didelės demonstracijos
rumunų, kurie užjausdami Rusi
jai ir jos draugiškoms valstijoms,
grūmoja vokiečiams ir austrijiečiams. Žmonės reikalauja karės
su Vokietija, rumunų diplomatai
gi stengiasi Italijos valdžią intikrinti, kad jinai bereikalo už
laikanti neutralitetą.
Bukarešte Austrijos ir Vokie
tijos pasiuntinystės namus saugo
ja kariuomenė, nes inirsus minia
jau kelius sykius, kėsinosi juos
sunaikinti.

IS LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE.

TELEGRAMA, KURIA PA
SIUNTĖ POLITIŠKOJO
SEIMO ATSOVAI JUNG
TINIŲ VALSTIJŲ
PREZIDENTUI.
Ekselencijai Woodrow VVilIsonui,. Jungtinių Valstijų Prezi
dentui, Washington, D. C.
Lietuviai delegatai, skaičiu
je 300 atstovaujantieji pusę
milijono lietuviu Jungtinėse
Valstijose, susirinkę Lietuvių
politiškame seime, 21 ir 22 d.
rugsėjo, 1914 m. išreiškė savo
užuojautų
delei
pykinimo
tarptautinės taikos ir Ameri
kos lietuviai turi viltį, kad
Jungtinės Valstijos užjaus ir
pritars nukentė j ilsiems lietu
viams Europoje ingyti auto
nomijų savo tėvynės, pasibai
gus karei.

“Kur įvyks seimas”), kad
‘Draugas’ balsuoja u> ęhieagą. Taigi jeigu p. Račkau
skas būtų skaitliavęs teisin
gai, jeigu būtų priskaitęs iv
“Draugų”, tai Chicaga būtų
pasirodžiusi turinti 5 baisus,
New Yorkas tik 4.
Dabar suprasime, delko 36ame “Tėvynės”
numeryje
p. Račkauskas jau štai kų rav
so:

“Apsvnrtęs viršiau tilpusias
mūsų redakcijų nuomones, su
pratau, jog tokiam Bepartyviam Suvažiavimui neužtan
ka pačių tik laikraščių nubalsavimo”.

Jtišai to gal nebūtų supra
tęs, jeigu Nevv Yorkas būtų
gavęs pagal jo ankietos balsų
didžiumų. Dabar gi suprato
ir nusitvėrė “Naujienų” pa
tarimo, kad laikų ir vieta tu
rėtu nubalsuoti 4 organizaci
jos S. L. A., S. L. R. K. A.,
L. S. S. A. ir T. M. D.
Apskelbus chicagiečiains sa
vo pakvietimų į seimų, p. Rač
Liet. PoJ. Seimo pirmsė- kauskas paskelbė iškilmingai,
dis Dr. J. K. llutkauskas. kad absoliučia balsų dauguma
balsavusių laikraščių ir orga
nizacijų — nutarta laikyti sei
mas Ne\v Yorke 1 - 3 spalių m.

PASTABOS.

KAIP MES VYKINOME
SAVO SEIMUS.
Kaip buvo šaukiamas lietu
vių politiškasai seimas Chicagon, mūsų skaitytojai jau ge
rai žino. Gaišuoti ir rieties
dėl vietos ir laiko nebuvo ga
lima; tad Federacijos valdy
ba, paskui gi Chicagos lietu
vių inteligentų būrelis paėmė
ant savęs inicijatvvų ir su
šaukė seimų, kuriu kvietė vi
sus lietuvius dalyvauti per sa
vo atstovus. Kviesti turėjo
didžiausių teisę, nes 1) Fede
racija atstovauja Amerikos
lietuvių didžiumų, 2) Federa
cijos kongresas buvo puiki
proga, duodanti seimui žymų
skaičių delegatų nuo mūsų pa
rapijų ir skaitlingų organiza
cijų.
Jeigu mūsų visos srovės bū
tų, pamiršusios savo partijinius.reikalus, o žiūrėjusios tik
Lietuvos naudos, būtų beabejonės dalyvavusios Chicagos
politiškame seime. Tečiau socijalistai ir daugelis tautinin
kų atsiskyrė ir paskelbė antrų
politiškų seimų New Yorke.
Vyriausia atsiskyrimo prieža
stis buvo baimė, kad atstovai
katalikai kartais jį neperbalsuotų. Čia tai ir išlindo yla
iš maišo. Jeigu buvo daro
mas visuotinas bepartyvus
seimas, tai Visus jo delegatus
reikėjo vertinti nesulig to, ar
jis katalikas, ar nekatalikas,
bet ar jis myli Lietuvų ir trok
šta jai labo. Tečiau netaip
pažiūrėjo į katalikus atsto
vus soeijalistai ir tautininkai
iš “Tėvynės”. Jūs katalikai,
jūsų gali būti daugiau, tai mes
negalime prie jūsų prisidėti.
Tasai atsiskyrimas nuo ka
talikų, tada, kada šie kvietė
visus į vienybę — liks ant vi
sados aiškiausiu
išrodymu
mūsų soeijalistų ir daugelio
tautininkų aklo partyviškumo
ir netolerancijos.
Pažiūrėkime gi, kaip mūsų
atsiskyrėliai vykino savo ne
va visuotina
ir bepartyvų
seimų.
Atsišaukimų
Federacijos
valdybos visų laiką ignoravo.
Tarsi jo ir būti nebuvo. Tuo
tarpu šerno vieta ir laikas bu
vo pavesta nubalsuoti lak
raščių
redakcijoms.
Mes
išsvkio pasakėme, kad tok
sai
principas.
mūsų
ne
normaliuose
santykiuose yra
nevykęs.
Iš
2('-to
“Tėvynės” numerio sužinojo
me, kad p. Račkauskas į sa
vo ankietų gųvęs 12 redakci
jų atsakymus: 4 balsavę už
New Yorkų, arba Brooklynų,
už Chicagų balsavę “Jauni
mo
sapnai”, “Katalikas”,
“Jaunoji Lietuva”, “Tarka”
•—taigi 4 (‘Tėvynė’ kaž kodėl
suskaitė tik 3), Pittsburgh’as
gavęs tik 2 balsu. Bostonas —
1 bal.ir Crantonas — 1 balsų.
“Draugo” nuomonė kaž kodėl
taip-pat nepriskaitvta, nors
kiek ankščiau tas pats p. Rač
kauskas buvo paskelbęs (35 N,

Kaip nubalsavo laikraščiai
jau matėme. ,New Yorkas iš
12 tegavo 4 balsus. Gal ta
absoliutiškų didžiumų sudarė
anos organizacijos? Pažiūrė
kime. 38-ame ‘ ‘ Tėvynės ’ ’ nu
meryje skaitome, kad iš 8 bal
sų (4 prez’dei lai ir 4 sekreto
riai keturių didžiųjų organi
zacijų) Ne\v Yorkas gavo tik
4 bal., būien; balsus piezid-iitų ir Sekrete1: į Tautas. Susi
vienijimo ii1 Tėvynės Mylė
tojų Draugystės, (vadinasi tų
organizacijų, kurių nariai yra
beveik vieni ir tie patys). Socijalistai dar nepadavę balsų,
gi Krušinskas ir Vasiliauskas
balsavę už Chicagų. Tad jei

gu prie anų 4 laikraščių, bal
savusių už New Yorkų pridė
sime dar 4 balsus anų 4 vyrų,
tad turėsime 8 balsus, paduo
tus už New Yorkų. Kadangi
balsavo 12 laikraščių ir šeši or
guuizacijų viršininkai, tai iš
viso balsų paduota 18. Iš tų
18 Xew Yorkas tegavo 8 bal
sus. Sulig mūsų manymo 8
balsai yra mažiau, negu 10,
taigi Xe\v Yorkas gavo mažu
mų balsų. Tečiau p. Račkau
skas ir paskui jį p. Rimka
“Tėvynės” 38-ame N-yje įsiryžę skelbia, kad “absoliute
balsų didžiuma išsireiškė, kad
seimas reiktų sušaukti Xew
Yorke, spalių 1, 2 ir 3”.
Partijiniame įsikarščiavime
užmirštos net papraščiausios
matematikos taisyklės,. Taigi
ir pagal “Tėvynės” pienų ir
sumanymų New Yorkas ne
gavo balsų didžiumos. Bet
pažvelgsime į dalykų dar iš
kitos pusės. Yra matematiš
kos klaidos ir yra gyvenimo
klaidos. Šios pastarosios es
ti kartais baisesnės ir už anas.
Tas faktas, kad seimo vykin
tojai iš “‘Tėvynės’ pamiršo
didžiausias lietuvių katalikų
organizacijas tuo laiku, kada
patys giedojo tuomet apie
seimo visuotinumų — aiškiau
siai parodė tų veikėjų tikrąjį
veidų
Nepripažindami ir neduoda
mi balso tokioms mūsų didžiu
lėms organizacijoms, kaip tai
Lietuvių R. Katalikų Federa
cijai, ‘“Pilnųjų Blaivininkų
Susivienijimui, “Lietuvos Vy
čiams” — jie* skaudžiai įžei
džia visus tuos žmones, ku
rie į tas organizacijas spie
čiasi. Savo tuo ignoravimu
jie negi sugriaus tų organiza
cijų, bet priešingai, dar la
biau paragins į darbų, kad ne
trukus ateitų tas laikas, lm
ir didžiausis partijinis apja-

Kun. M. Gustaitis.

PRAKALBA LIETUVOS VYČIŲ SEIME.
X
Pasakyta 8 lepos dieną Brocktone, Mass.
Gerbiamieji “Vyčiai”, Malonūs Svečiai!
“Vyčių” vardui, jų konstitucijai ir drau
gijai vakar buvo pasakyta gražių komplementų, nurodyta augštų priedermių ir išreikšta
daug vilties, kurios tėvynė is jų laukia. Aš čia
noriu pažymėti dar vienų ypatybę, kuria Ir vtija” skiriasi nuo visų kitų mūsų draugijų,
kas jų daro ytin simpatinga. Toji žymė pa
aiškės visos teišklausius kalbos, todėl prašau
gerbiamųjų klausytojų atsidėjus iki galui pa
klausyti.
Didžiausia žmogaus užduotis — pasiekti
gyvenimo pilnybė, t. y. iššaukti visas savyje
giūdančias jiegas, jas ištobulinti ir aikštėn iš
kelti. Yra tai ne vieno kito gero ūpo pasi
ryžimas, bet viso žmogaus amžiaus darbas;
tečiau jaunystė jam skina kelių.
Ir ko nedarė prakilniausieji vist} laikų
jaunuoliai, kad tų užduotį išrisus! Bazilius
Didysis, Jonas Auksakalbis, išėję augščiausius
Atėnuose mokslus, ir tuo nepasitenkinę, bė
ga į tyrus ir ilgus metus vienų vieni rymoja,
kaip žmogaus vardo pilnybė atsiekus?
Pa
galios įsitikinę, jog dauginus galima gera pa
daryti gyvenant tarp žmonių, grįžta tėvynėn
ir vadovauja minioms.
Visai priešingai elgiasi Graikų Dijogėnas.
Jis atsiskyręs nuo žmonių, vienų vienas gyve
na sau statinėje. O kad sykį Aleksandras
Didysis su savo palydovais, šalę jodamas, už
klausia, ko jis norėtų, Dijogėnas atsako: “Sau
lę man užstoji, karaliau; prašau bent kiek pa
sišalinti!” Ir tik kada-nekada vidudienį su
žibintu rankoje eidavo į miestų žmogaus ieš
kotų ....
Kiti mokslininkai, kaip Goethės, Faustas
ir uolieji mūsų laikų studijozai, apsikrovę kny
gomis, atsiskyrę kinų siena nuo visa kas ne
turi su mokslu ryšio, vien proto lavinimu ir tie
sos ieškojimu gyvena. Taip knyginis uždary
tas gyvenimas mūsų Jaunių privedė prie va
lios atrofijos ir mirties be laiko..
Tūlieji visiškai atsiduoda dailei-menui ir
jame randa pilnų sielos patenkinimų. Graiki
joj Periklo laikais gyvenęs jaunikaitis Kreonas. Jisai visa širdimi mėgęs dailę.
Bet
nelaimė, buvo vergas. Vergams gi buvo už
drausta meno darbai.
Kas tad darytina?
Kreonas pasislepia rūsyj. Sesuo pristato jam
šviesos ir maisto. Kreonas ten savo dvasių ir
sveikatų suvarvino į marmorų; jis nukalė ne
išpasakytai gražių grupę, kuri netrukus nu
stebinusi visus Atėnų parodos dailininkus bei
žinovus. Užtai Aspazija, Periklo žmona, ap
vainikavusi drųsų jaunikaitį. Daug kas ir mū
ši} daidalių, Mūzos pašaukti, ar ne tais pačiais
erškėčių taikais žengia į Olimpo valhalę?
Daugelis pasiaukoja
labdarybės
dar
bams, gyvena artimųjų reikalais, užmiršda
mi apie save. Pavyzdžiui Šv. Franciškus Asižietis ir jo vienuolija vilki sermėga, virve per
sijuosę, basi, vienplaukiai, patys misdami iš
maldomis, visa energija dėl Dievo tarnauja
žmonijai.

i
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kėlis būtų priverstas jas pri klausytojui suteikti ir garsiu lipdyti tautiškų ženklų”.
pažinti ir su jomis skaity- kompozicijų ir šlovingų artis
Kasininkas, ar kitas koks
ties.
tų ir didžiai galvuotų ir talen valdininkėlis išvertė «.kis it
“Iūetuva” 38-ame num«tuotų kalbėtojų, šaltos košės, bulius, ir padaręs nusistebė
je jau išsireiškė, kad, mato. džindžirelo, monologų, dialo jusių fizionomijų, veizi į ma
mai, reikėtų duoti balsų ir Fe- gų, vėsinančių gėrimų ir dau ne kaip į kokį beprotį. ,
deracijai. Po metų-kitų gal gybės tam panašių skanumy
“Tamsta passkubink, ragi
ir pikčiausia laisvamanis ne-J nų.
nu, laiko mažai turiu”.
išdrįs ignoruoti katalikų vei“Tautiečiai, brangus lietu
“Atsiprašau misterio, pas
kimo.
vėliai tiktai ateikite, tiktai ne mus jokių gyvulių ant vakaro
Oi už šių metų savo netei- pamirškite, pašoksite tautiš nebus, vien tiktai didelis
singumų
ir nenaudingumų ( kus šokius, pažaisite lietuviš “šio” ir tikietas vyrams kaš
Račkauskai ir Grigaičiai at kus žaislus ir būsite pilnai už tuoja 25c.”
mokės tuo, kad katalikai jau ganėdinti iš kiekvieno tokio ar
“Kaip tai! juk ant apskel
ir šiemet susispės į dar dides kitokio atžvilgio”.
Pačioje bimų mačiau parašytų, kad už
nę vienybę ir ims uoliau ir apačioje juodais it smala de Gents 25 kap., o už Ladies
nuosekliau veikti.
gutuota taškais, dailiai mirga 15 kap. tai sykiu ir sudarys
New Yorko seimas nebus vi. akyse kokie tai japoniški ar 40 centų. Aš norėčiau abu
suotinas lietuvių seimas. Ji kyniški ženklai su lietuviška pamatyti”.
sai matyt bus tik soeijalistų kaina. Vargais negalais su
“Kasininkas vos pančekų
ir kairiųjų tautininkų seimas. skaitau tuos ženklus. Nors jų nepadžiovė iš persigandimo, o
A isi tie, kurie dalyvaus prasmės nesuprantu visgi juos paskiaus kaip pradės kvato
“Gents”
25
kap.
Chicagos seime, nebevažiuos tariu:
ti, kad net mane prakaitais
“
Ladies
”
15
kap.
Na
ir
su-1
į Ne\v Yorko seimų. Negi gaapipylė”. Ar tiktai nebus tas
i Ii žmonės kas savaitė seimuo- galvok, Jurgeli, kų tas reiš-Į japoniškas tvarinėlis apie ku
kia. Mųsčiau pusę valandos!
ti, gaišinti laikų ir pinigus.
rį galvojau nuo pat pietų”,
Ar bus Chicagos seimas vi laiko, bet nieko nesugalvojau, į mintinu.
suotinuoju lietuvių seimu — vien tiktai pasiryžau ypatiškai į Buvau jau pradedųs neri
parodys šios dienos. Tik vie nueiti ant šio vakaro ir pa-j mauti, bet kasininkas greit at
nų dalykų aiškiai žinome, kad veizėti ant tų japoniškų gy-i sipeikėjęs paaiškino man ka
jeigu soeijalistai ir kai-kurie vulėlių, už kurių pamatymų me dalykas ir patarė nuo šir
tautininkai jame nedalyvaus, reikia mokėti nedaugiaus 40 dies mokinties angliškos kal
kap. Gerai įsitėmijęs gatvės i
tai tik jie bus kalti už vieny
bos, kad kitų sykį nepapulbės ardymų. Žinome dar li vardų, svetainės numerį, einu Į čiau į tokį nemalonų padėji
tai, kad Chicagos seimas bus dvasioje pakilęs, jausmuose Į mų. Žinoma, nuoširdžiai jam
didelis lietuviu seimas, nes ir nuslūgęs ant tautiškai - japo pądėkavau ir nusipirkęs bilie
tolimiausios kolonijos, kaip niško baliaus - teatro.
tų jau norėjau eiti Į salę, bet
Greitu laiku suradau man
girdėti, siunčia Cbicagon sa
ant laimės patėmijau, kad ant
pageidaujamų vietų. Sveteiivo atstovus.
mano bilietuko trūksta tautos
nė kaip svetainė nieko ypa
ženklelio.
tingo, viena kertė biskuti at
“Tamsta, turbūt užmiršote
siduoda alumi, antra raugė
tais kopūstais, vidurys tai prilipdyti ženklelį”, klausiu
kaip ir kvepia japoniška dva sugrįžęs prie langelio.
‘Kokį ženkleli?” suriko už
Kiek tai jau sykių pastebė sia.
lango.
“Turbūt čia ir bus vžrubejau garbingų saliūnų languo
‘‘ Nagi paprastų tautiškų’’.
se arba ir kitose tautiškose žiniai stebuklai”, galvoju ir
“Pirmų sykį girdžiu apie
įstaigose didelius plačius ap žengiu pro duris. Tuojaus
panašius
ženklelius, gal tam
skelbimus ir pranešimus, kad pasijutau prie langelio, užpinstele
važiuoji
iš seno “kra
tokioje ir tokioje salėje, to to geležinėmis vėlomis.
‘ ‘ Meldžiu tamstos bilieto jaus”, kad ieškai kokių ten
kių ir kitokių jaunų jaunikai-1
tautiškų ženklelių”, ironiškai
čių draugijos bus vienas iš | pažiūrėjimui abiejų gyvūnų”,
puikiausių vakarų. Žadama j prašau, tiktai neužmirškit pri-, šypsosi kasininkas.

LIETUVIŠKAS VAKARAS.

Kiti, atpenč, užmiršę artimų gyvenimų tik
tai dėl savęs. Taip, sakysime, Nitzscbės “viršžmonės”, atmetę bendruosius etikos dėsnius,
siekia idealo, mindžiodami visa kas pasipins
skersai kelių. Šalin gailestingumas, šalin tėvo
motinos meilė, šalin visokia šventenybė, by tik
pasiekti savo tikslų! Nes kiekvienas pamintas
daiktas laiptomis artinus prie . “viršžmogio”
žvaigždės....
Pagalios yra stipruolių, kurie apleidę dva
sinį žmogaus gyvenimų, visas pajiegas stato
kūno viekui sustiprinti. Žinote, kaip pas jus
Amerikoje įsigalėję imtininkai, kurių didžiau
sia garbė — laimėti “čempijono” juostų; ži
note, kaip nusiminė amerikiečiai dėl Jaek Jolinsono pergalės; kaip garsūs miestų “basebalininkai”, ir net žiaurieji “kumštininkai” turi
nemaža gerbėjų. Vis tatai pasiekiama sistematingu kūno mankštymu.
Toliau bus
J. Gabrys.

AUTONOMIJA AR SAVYVALDA.
Juk, kaip viršui minėjau, ir čekai savo au
tonomiją parėmė ne ant ko kito, kaip ant isto
rinių teisių “Corony Českiej”, t. y. jie pa
reikalavo sugrąžinimo' visų žemių, kurios ka
daise prigulėjo čekų karalijai. Tiesa, mes,
stovėdami šiandien ant pamato realės politinegalime anot lenkų reikalauti atstatymo Vy
tauto laikų Lietuvos “nuo Balti jų lig Juo
dųjų marių”, tečiaus mes privalome reikalau
ti autonomijos Lietuvai Mindavęs laikų.
Šia mūsų tezę paremia dar ta apystova,
kad visą viršminėtą šalį geografiniu žvilgsniu
apima Nemuno sistema, kuri duoda aiškių žy
mę visai šaliai ir jos gyventojams.
Nemuno sistemai neturint augštų tarpupio kalnų, skiriančių jų nuo Dniepro, Dau
guvos ir Vyslos, nėra nei aiškių geografiniu
rii ų, skiriančių Lietuvos territorijų nuo gre
timos gudų — rytuose, lenkų — pietvakariuo
se ir latvių — šiaurėje.
Neturint Lietuvai aiškių geografinių ri
bų, sunku jas užbriežti ir politiškajai Lietu
vos autonomijai,' tečiau mes drųsiai galime
pasakyti, kad ji turi užimti visų Nemuno pa
upį, t. y. gubernijas Vilniaus, Kauno, Gar
dino, Suvalkų, dalį Minsko ir visų Prūsų Lie
tuvų.
t
Su geografiniu Lietuvos padėjimu angštai
yra surištas ir ekonominis jos padėjimas. Štai
delko nei viena minėti} sričių Nemuno paupių
neprivalo būti atskirta viena nuo kitos ko
kiomis nors administratyvėmis ribomis, gai
šinančiomis jų normalį gyvenimą. Mes matė
me kaip Medingai atsiliepė ant ekonominio
padėjimo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos jų
dviejų perskyrimas, suskaldymas į dvi dali
valstybine riba Rusijos — Vokietijos. Taigi
ir ekonominiu žvilgsniu yra labai svarbu, kad
visas Nemuno paupis sudarytė vieną poli
tiškų organizmą.
Atsižvelgdami į visą, kas viršuje buvo pa
sakyta apie Lietuvos autonomiją ekonominių,
geografiniu ir istoriniu žvilgsniu, matome,
kad šie visi prinepa ne tik viens kitam prie
šinasi, bet net viens kitą remia. Kas gi dėl

etnografinio principo, tai jeigu mes suprasime
plačiau, remdami ne vien ant kalbos, bet ir
ant kilmės, rasės, būdo ,papročių, tai mes pa
matysime, jog ir šisai principas nebus prie
šingas platumui ribų reikalaujamos Lietuvai
autonomijos. Nes, juk, ištiesi}, nevieni tie, kų
kalba lietuviškai yra lietuviais, yra juk daug
Lietuvių, kurie, būdami mūsų tautos dalimi,
sulig savo kilmės, būdo, papročiųč nemoka tečiau lietuviškai, nejaugi mes vien dėlto, kad
jie neturėjo progos išsimokinti lietuvių kalbos,
juos atmestume nuo mūsų bendros tėvy
nės Lietuvos. Na, tai būtų didžiausia klai
da, kurių mes padarytume.
IV,
Santykai lietuvių su kaimynais: latviais, len
kais ir gudais.
Apsvarstę maždaug pamatus, ant kurių
priderėtų remti būsimų Lietuvos autonomijų,
pažvelgkime dabar, kokie santikiai turėtų būti
tarp autonomiškosios Lietuvos ir artimiausių
jos kaimynų: latvių, lenkų ir gudų.
Latviai, gentiška mums tauta, su kuria
mus riša artimi bendros kilmės ryšiai. Pirm
vokiečiams užkariausiant jų kraštų XIII am
žiaus pradžioj, jie gyveno su mūsų bočiais
bendru tautišku gyveniniu. Mindovė, pirmasai Lietuvos karalius, antroj dalyj XIII amž.,
iuvo pasiryžęs ir latvių šaka prikergti prie
Lietuvos kamieno išvarydamas iš jų krašto
kardininkus, kas jiems iš dalies pasisekė perga
Įėjus vokiečius mūšyje ties Durben. Gaila,
kad staigi mirtis neleido jam užbaigti šį di
dės svarbos istoriškų darbų.
Ilgainiui amžių bėgyje, latviai, kardininkų
nuveikti, o lietuviai, bekovodami su kaimynais
už savo laisvę, įsikūrę galingų valstijų, — nu
tolo nuo kitų. Santikiai, kalba, būdas, papro
čiai nutolo vienų nuo kitų. latviai, būdami vo
kiečių vergovėj, pateko į jų intekmę, protes
tantų (Liuterio) tikyba tapo jiems antmesta
jų valdonų vokiečių. Lietuviai gi, sujungę sa
vo valstijų su Lenkija, ilgainiu pateko patys
lenkų intekmėn. Lietuviai liko katalikais. Per
tai nevien skirtina istoriška praeitis, bet ir
skirtina tikyba padarė gan gilų tarpų šių dvie
jų broliškų tautų tarpe. Po kelių amžių lie
tuviai su latviais atsirado vėl krūvoj po vie
nos valstijos vėliava, bet jau abidvi lygiame
padėjime: viena ir kita tapo pavergta Ru
sijos.

Nieko nepešęs einu į salę,
užimu vietų ant paskutinės sė
dynės ir po kiškutį išpalengvėlio pradedu dairyties. Publikos visai nedaug. Pirmoa
sėdynėse užimtos, bet toliaus,
kur vienas, kur kitas tūno,
nelyginant baravykai po lie
taus išdygę. Vyrai sėdi kepuruoti, su pypkėmis danty
se ir veda pašnekas apie Margaretas, nierginos skrybėliuo
tos kasžin kų kraintydamos,
maloniai šaiposi. Tvarkos ve
dėjai persijuosę
kaspinais
vaikštinėję tarp sėdynių ir su
radę kur gerų pažįstamų plaštokų suduodami į pakaušį, iš
reiškia jiems savo patenkini
mų, o kaip prie dailiosios ly
ties prislinksta tai, kad palei
džia liežuvėlius ir mala, kaba,
zalatija.
Valanda laiko praslinko^
praėjo senai paskirtas laikas
pradžiai. Man ir šonkauliai
įsopo ant kėdės besiranguojant, buvau net beužmigus.
“Cit, klausykit”, suužė sve
tainėje ,“ kalba”.
“Tegul sau kalba ir aš kal
bėsiu, čia visiems valia kalbė
ti pri kontras”, karščiuojasi
kasžin koks vyrukas.
Jo draugas sustabdo jį ir
salėje užstoja pilna ūžesio ty
la.
“Gerbiamosios ir gerbia
mieji, ir didžiai garbinga pu
blika, girdisi nuo scenos, mes
rengdami šį vakarų norime
sužavėti jūsų protą, atkreipti
atyda jūsų širdžių, kad mes
jauni jaunikaičiai
stovime
prieš jūsų akis ir laukiame
nuo jūsų susimylėjimo mūsų
jaunutėms jėgoms. Dorų vy
kinsime, blaivybę platinsime,
šlamštų neskaitysime ir pana
šius vakarus rengsime....
“Greičiau su tuo “spyčiu”,
teatrų rodyk”, sušuko balsas
iš publikos.
,

kojo pamato dvi skeveldri kadaise galingos ir
skaitlingos mūsų tautos.
v
(Lai žodis “panUtuaniškas” nenugųzdins
tūlus mūsų veikėjus, kurie bijo panašių žodžįą
kaip bulius raudonos skaros. Panlituanizmas
šiandien privalo turėti nesilpnesnę reikšmę,
negu panslavizmas arba pangermanizmas).

Jeigu iki šiol dar labai mažai kas buvo nuveikta mūsų su latviais susiartinimui,
tai šiandien mes privalome neatidėliodami
nuosekliai pradėti šį didelės svarbos darbų. l4

Čia dabar kįla klausimas, kokiuos santi*
kiuos turėtų būti autonomiškoji Liteuva suLatvija? Atsižvelgiant į skirtumų, kuris amžią
bėgyje pasidarė tarp lietuvių ir latvių sunka
yra svajoti apie bendrų autonomijų Lietuvos ir
Latvijos. Vieni ir kiti privalėtų turėti autono
mijų kas sau, bet reikalinga būtų, kad aliejų
šalių autonomiji būtų surištos angštu fed&»
racijos ryšiu, t. y. idant atstovai augščiausios
autonominės valdžios Lietuvos ir Latvijos su*
darytų tarybą, kuri rūpintųsi bendrais abieją
tautų reikalais.
Be latvių mes dar turime kitų kaimynui
lenkų ir gudų. * Kokie turėtų
būti mū
sų santikiai su lenkais ? Atsižvelgdami į
mūsų istoriškų praeitį matome tų begalo pra
gaištingų įtekmę, kurių turėjo ant mūsų tau
tos lenkai; jie užnuodino mūsų valstijų anar
chijos nuodais, jie susilpnino jų atplėšdami ir
pasisavindami geriausias jos provincijas, Volinijų, Podolijų, Kijevijų ir kitas, jie patys žū*
darni intraukė j prapultį ir mus, jie keldami
maištus didžiųjų dalį atsakomybės suvertė ant
mūsų pečių, jie ir šiandien dar, nenorėdami
paleisti mūsų tėvynės iš savo nagų, nesiliau
ja jos lenkinę, mūsų žmonių tvirkinę, demora
lizavę (ypačiai Vilniaus vyskupijoje); jie ne
siliauja tebeskelbę, kad Lietuva esanti inte
grale Lenkijos dalis; jie niekuomet nesiliovė
reikalavę Lenkijos “od morza do morza”, kur
Lietuva turėsianti būti inkūnyta, kaipo l^enkijos provincija; .Jų galingiausia partija “Voro*
doica Demokraeyja" jau seniai yra apskelbus
savo programe Lietuvų, kaipo kraj zabrang
(t. y. užkariauta šalis (?) kada? kur? kuo
met?. ...)
»

Taigi toksai lenkų pasielgimas su manus
nuo amžių turėtų būti geriausia rodyklė mūsif
sentikių nustatymui su jais. Aišku, kad mee,
pasiremdami ant praeities ir dabarties, nega
lime tikėties nuo lenkų jokios paspirties, jo
kios pagelbos, — jeigu jie mums ir siūlytų ją,
mes pažindami jų vylių, turėtume atstumti,
tardami:
•
“Timeo Danaos et dona ferentes”*).
Mes privalome dabar griežtai sykį osf
visados atsirubežiuoti nuo lenkų aiškiai pažy
mėdami, kas mūsų, o kas jų. Lenkai tyčinmią
užtrindami ribas tarp savęs ir mus, dažnai
naudojosi šiuom argumentu: Lietuva ir lietoviai jau yra ant tiek susilieję su Lenkija ir
lenkais, kad šiandien, anot jų jau nebeatskir
si kur baigiasi Lietuva, o kur prasideda Lan-

Jau antras šimtas metų eina, kaip lie
tuviai ir latviai gyvena krūvoj, tečiaus arti
mesni santikiai tarp šių dviejų broliškų tau
tų bandyta užmegsti tik pastaruoju laiku. Tau
tiškas susipratimas apėmė abi tauti. Pirma
latviai, paskui lietuviai pradėjo tautiškai at
gimti prie naujos gyvybės. Tautiškas jau
smas, įvežimas ribų negalėjo pasitenkinti vien
siauru savo tautos sąmonės kėlimu, jie ieško
jo atbalsio, sanjautos gentiškoj tautoj: lietu
vių ir latvių tėvynainiai nesiliovė ieškoti ben
dro pagrindo, ant kurio galėtų atsistoti abi
tauti - seseri.
Jeigu šiame amžyj didelės slavų ir germa
nų tautos stengiasi suartinti visas gentišką
*1
sias tautas bei tautelės ant panslaviškojo ir -------------pangermaniškojo pamato, tai ką jau kalbėti
•) Bijausi Danajų ir dovanas duodančią.
apie reikalingumą suartinti ant pan-lituaniš-
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“Tuojau, gerbiamieji, tuo
jaus. Pirmas veiksmas paro
dys prakilno jaunikaičio šir
dies virpėjimus”, aiškina kal
bėtojas ir dar taręs kelius žo
džius dingsta už scenos.

-

draikias.

nas tvarkdarys, kuris taip lin- gomųjų ’, skamba atsakymas, liukus minerališkų vandenėlių tvarkymas yra ne dėl ko kito, kaip
ksmai juokiasi, kad net aš nuPirmos dainos įspūdžiai din- bėgioja po salę ir vaišina pu tik dėl organizacijos gerovės, tai
go.
Dainuoja choras antrų: blikų, žinoma už pinigus.
yra, dėl naudos pačių susiv. na
sišypsojau.
Pamojau
vienam
“Gerbiamieji,
vaidinimas “Už Raseinių ant Dubysos te
Pribėga. Meldžiu jo
pasibaigė, dabar bus muzika”, ka sauki teka”....

ranka. rių. Iki

1'

5

$500.000.00

šiol, žinome, kad. mūsų
aviečių susivienijimas veikė savotiškai,
“Ir nutekėjo net už Chica-' vandens. Paduoda. Geriu,
nebuvo susitvarkęs kaip. reikia,
girdisi balsas nuo scenos.
gos
”
,
purkščia
viena
mergų-Į
Kas
per
monai?
Liežuvį
neturėjo tvirtų pamatų, nesirėmė
“Kaip tai pasibaigė?” klau
* ‘ Tlin-ti-lin-din-din-lin, tlin
želė, draugės jai taria, ir pa-| taip ėda, taip ėda ir peršti šalies įstatymais ir nariams ap
lin ti lin”, suskambėjo var siu savo kaimyno.
gerklėje. Ko jis man dųvė. sauga nebuvo užtikrinta. Tiesa,
“Gal pasibaigė, kad sako, sidaro malonus klegesys.
pelis.
Publika biskį aprim
Nejaugi jauni jaunikaičiai ga organizacija augo smįarkiai, pos
Ir
taip
visas
vakaras.
sta. Prasideda vaidinnimas. jis geriau žino”.
Ir dar sykį ant scenos jau- mina senus, surūgusius mine- mertinės visų buvo išmokėtos ir
“Bet ar tamsta žinai kų jie
Pasirodo artistai ant scenos,
nas jaunikaitis, dar sykį gir-' falinius gėrimus ?
nei vienas narys nebuvo nus
vaikščioja neperblogiausiai ir vaidino?”, klausiu savo kai
Pamatęs vienų savo pažį kriaustas — bet tai tik iki lai
disi
malonus
balsas,
pasako
kąip jauniems jaunikaičiams myno.
“Čemeris juos žino, aš ne jautis, kad dabar seka šokiai. stamų, prieinu prie jo ir klau kui; jeigu mes nebūtumėme pa
visai gerai. Štai pirmoje sce
Karštas delnų plojimas. Ir siu kame čia galėtų būti pa- siskubinę apsižiūrėti, kaip mes
noje nelaiminga meilėje mer galėjau nieko suprasti, gaile
kaip neploti, juk dabar prasi- j slaptis ?
stovime, kur einam, ir kokia lau
gina taip garsiai rankas lau stauja žmogelis, na o tamsta dės žydėti lietuviškos aguonė-j Nusišypsojęs draugas tarė:
kia mūsų ateitis, tad netik-ką vie
žo, taip tyliai kalba, rugoja supratai kų nors?”
lės,
raudonuoti
serbentai,
skraJ
“
Tai
paprasčiausis
alus
”
,
nas kuris, bet visi būtumėme likę
“Nelabai”, atsidusau.
likimui, kad mano širdis jau
joti
žvirbleliai,
kerėti
jievu-|
“
Negal
būti
”
,
surikau.
‘
Bet
nuskriausti ir suvylti per organi
Pasigirdo muzika. Skamba
pradeda prie tos nelaimingos
žės,
suktiniai
šokinėti,
klumtai
yra
”
,
gavau
atsakymu.
zaciją. Ką sakau! — tai ne orga
meilėje krypti ir jai užuojau pijano švelnūs akordai, liejasi
Ir
po
tokio
atsitikimo
visai
pakojai
pliaukšėti.
nizacija būtų mus suvylusi, bet
STATE BANK
iš po miklių pirštų malonus
tą, išreikšti....
pasidarė
negerai.
Nemalo

Kėdės
stumiamos,
nešamos,
mes
patys
save.
Nes
organizaci

“Žiūrėk, žiūrėk, mūsų Na tonai....
varomos į šaly. Vaikinai ko nūs jau buvo jauni jaunikai ja tai yra — mes — visi nariai,
Pradedu svajoti.
stė, kaip rangosi po scenų”,
ishlui Avė. & 47 th St
Ckicagv.
jas raito, merginos lūpeles su čiai, nemalonūs tapo visas va iš kurių organizacija ir suside
“Ei, Juozai, duok “cigaretik nebaisu vienas vaikinas ta
karas, publika, ir baisiai su da. Dabartinis susitvarkymas su
dėję į dudules švilpinėja.
pasirūkysime”, prašo
ria savo draugui, “Tss”. tų”,
Seniausi, plačiausi ir stipriausi banką va
Muzika rėžia suktinį, pasi- rūgę, išeina iš lietuviško va sivienijimo, arba kitaip sakant
Stabdo
jį
draugas,
bet koks tai pypkorius savo drau
Putpelė. pagerinimas, gali mus tik džiu
karuose nuo Stock Y ardų.
leidžiau per salę ieškoti sau karo.
pats dar balsiau pasakoja: S°
ginti.
Pagerinimas
yra
toks:
1)
draugės, kad nors tautiškai
“ Palauk, nežinau kur aš
“Kad pamatytume, kaip gat
Kad mes legalizuojamės
pagal
patrepsėti. Tik staiga patėkišau
vėmis rangosi, tai tada pasa juos padėjau, rodosi,
valstijų įstatymus, kad mes tu-!SUVylti ir kiekvienam bus įsino palaimą, jei tik nariai to panorės.
į kišenį.... Alia radau... Še, mijau, kad salėje užviešpata
kytumei tikra ožka”.
rėsime pilną ’aisvę veikti ir plėto-' kėta apsauga ant kiek yra apsi- Keikia suprasti,
vo koki tai tyla. Vaikinų ko
kad pašalpos
“ Ap-čli-hh-v-i-i, apsyk ne rūkyk.
ti
organizaciją, kad mūsų orga draudęs.
jos priaugo prie grindžių, mer
skyrius
nėra
įvestas
dėlto, kad
Mano muzika dingo sykiu
labasis, tik netrukau iš juoko,
nizacija turės pilną laisvę gy Šiuodu dalyku, kaipo legaliza pasipelnyti, bet dėlto, kad ne
ginų lūpos prasivėrė per du
su dūmais. Nebematau pijatai sakai kaip ožka”.
vuoti, kaipo legališka. Mums ne vimas susivienijimo (įregistruo laimingame atsitikime, susirgus,
coliu.
J RUOŠKIMĖS
PATIKTI NAUnisto,
vien tiktai vaikinus suĮsiklausęs apie ožkus už
Gal aitvaras turtus gabe-į JAI ĮVESTAS SUSIVIENIJIME reikės bijoties persekiojimų iš jant čarterį valstijose, kur gy ar susižeidus gauti teisingą pa
miršau visai apie nelaimingų sispėtusius kertėje salės ir rū
valdžios pusės, kaip iki šiol kad, vuoja susiv. kuopos) ir sutvar šalpą ; todėl mūsų yra šventa prina, mųstau nusigandęs ir
REFORMAS.
meilėje mergelę, kada pasižiū kančius pypkes. Dūmai ka
kas dieną, viena kita valstija,
žvalgausi ar nepamatysiu kur
Šiuosmet, kaip žinome, Susivie galėjo uždrausti kuopoms gyvuo kymas n; rių mokos įių. pritai derystė rūpinties organizacijos
rėjau scenos link, jau jos ir muoliais virto ir tiesiog į pa
nelabojo.
Nieko panašaus. nijimas Lietuvių Rymo-Katalikų
kant pagal minėtą Icv-lę priimtą gerove, tuomet organizacija rū
dvasia žuvo, vietos gi jos se nosę tvarkos dabotojui, kurie
ti: netik-ką naujų nebūtumėm
Viena,
dvi,
trįs
poros
šoka
visu panašių
orgadzacijų yra. pinsis mūsų gerove. Pristodami
Amerikoje padarė perkratą orga- galėję organizuot,
na - sena žmogysta, kaszin ar labai širdingai čiaudo ir ko
bet
būtu

suktinį, kita publika žiovau- nazacijos vidujinio veikimo ir ant
pamatas ciganizacij 13 pastovumo i į edes j°s narių ypatingai į pasti.
ir ji meilėje nelaiminga?
kuo i. gvarancija— užtikrinimas j.a-;8a^)os skyrių, nei vienas neturė
Nutilotonai
suktinio muzika, praėjusio Seimo nutarė ivykdin- mėme turėję ir senąsias
“Gerbiamieji, vėl skamba į J’si irdo
“Kad jį kipšas subadytų,
padespanų,
reformas. pas panaikint. 2.) Kad sutaisė dama 1 psaugos. — "\u yra vieni!kim Pasirįžimo apgauti organitai bene bus
mūsų Ignas,, balsas nuo scenos, sekantis kokietkų> vengeri[1Įi tw0 step ti kai-kurias naujas
me narių mokesnis taip, kaip yra is svarbiausiųjų.
1 zaciJ9 ir neteisingai ją išnaudoti;
.
, ,,
v„
Kokios tos reformos ir dėl ko jos
skamba balsai iš kitos pusės programo punktas: dainos”.
reikalaujama pagal “Fraternal
su.
Visų
alqs
elektra
suzibėbuvo
reika
i
iugOs
jvykdinti,
apie
Turėdami
mes
dalykus
pilnai
; nes a*a ne organizacija nukentės
salės, taip jo balsas”.
Suėjo ant scenos gerokas
Congress Table of Mortality”, apdirbtus ir vykdinamus gyveni- j nu0 aP6a' ’ko, La visi kiti teijo.
\
įsi
susiporavę
it
ant
viiĮ
ta
į
buvo
jau
plačiai
kalbėta
Sei

“Žiūrk, biaurybė, kad nusite būrys dainininkų ir daininin
pritaikant sulyg savo tautos žmo-! inani) (lrasiai
gaiesįllie žengti ' 8“1^ nariai> todel visų teisingų
pęs”.
kių, plaukia dainos žodžiai, mų, supdamies pradeda lin- į mo taigi dabar atkartoti, jau išmų
mirtinumo,
kuri
tai
mokesnis
pirmyn
pletesnil
,
žingsnįUj įves.; narių ir yra priedermė daboti,
guoti, besilinguojant virtiku- rjštų klausimą, būtų veltus dar“Kam gi būtų komedijos?” ramina širdužę ir... .
yra
pripažinta
visų
valstijų
kai

lioti, ir taip valandų, dvi.
bas. Lieka tik mums pagalvoti,
darai daugelį, vieną po kitam kad mgigavus susivienijiman ir
“Veizėk, veizėk, kaip nosį
“Baltrau,
nesikumščiuok,
po
teisingiausia
ir
užtikrinanti
išnaudoti,
.
• ag v°n,ėlėS,’ karveliai> kaip mes tas reformas priimsime
pagerinimų.
Pirmutiniu tokiu apgavikui nesisektų
raito!”
per snukį gausi”, girdisi su
organizaeijai
gyvavimą,
kad
nebet
kad
ir
toksai
pasiliktų
ištizvi r iliai sulindę j kertes, šutu jr kad mokėtumem prie jų prisipagerinimu bene bus tik Įvedimas
Atsigrįžau į tų pusę iš kur pykęs balsas.
gręstų
jai
finansinis
krizis.
Kuo

pašalpos skyriaus, kurio reika- ! k*mu ’r teisingu susiv. nario,
pę ir akutes užmerkę užmiega. taikinti, priprasti. visopirmiaubalsai paėjo. Sėdi keli vyru
“Žiūrėk, koks didelis ponas,
Keli vaikinai, kaip rodosi siai turime žinoti, kad vykinamos met organizacijos finansinis sto lingumą iššaukė balsas
pačių ' d'aip°6i ?ai būna visiems susiv.
kai, kelios mergužės, šaiposi, Tik biskutėlį alkūne dasilitė- tvarkos dabotojai, pasispaudę
vis bus užtikrintas, tuomet nė susiv. narių. Imant iš medžią- I nariams žinotina, kurie dabar prisusivienijime,
arba ge
kraiposi, o vidury jų pulko po- jau, o jis jau ir paleido val- po pažastėmis po kelius bute- permainos
• ■J
...
. *ra jokios baimes
uumiUO JU
ir visi
VJUJ* ii
nariai
CM UU giškos pusės, šitas pašalpos sky- ;
ant posmertinės, galės įstoti
resnis Vidujis organizacijos susi- gali bat tikri>
jog niekados nebus rius galės atnešti nariams tikrą ' Pat,alP°s skyrių, tik už pusę įs■
_________________ _______ _____ _______ _ __________________ Į tojimo mokesnies laike šešių mė, .
. .
"*
nėšių nuo dienos inėjimo į galę:
VAKARŲ LAIMĖ.
kia, nebeatskirsi kur lietuvis, kur lenkas. Už
Kad tai ten dasigavus, svajoja.
į
Ketvirtas, — kai pirmusyk leidosi į mainas, j tai yra nuo 1 d. spalio iki 1 d
Laimė, kaip tasai šešėlis, bėga nuo tavęs, kol
tatai šiandienų mes ir privalome atskirti lie
Maldautų savo tėvelio, kad leistų į tą laimės tarsi į peklą krito.
į balandžio 1915 metų. Todėl nei
tuviams kas yra lietuviška, kad lenkai jau ne tu ją veji, seka jiaskui tavęs, kai tu jos neboji. Bet šalį, bet žino, kad greičiau akmenį suminkštysi, nei
Penktas, kai po kelių darbo dienų nusilupo ■ vienas, kuris manome prigulėti
ar atsiras nors vienas gyvys, kubs nepaisytų laimės. kietą tėvo širdį. Bevely savo širdyje paslėpti jau
beturėti progos klaidinti svetimtaučius.
nuo delnų oda.
į pašalpos skyrių, nepraleiskime
Visi be skirtumo jos trokšta. Nebent tas skirtumas ną svajonę.
Šeštas, kai pirmu ir antru uždarbiu užsimokėjo i šios
progos — pasinaudokime
Dabartinei visuotinai suirutei Europoj ki tarp vienų ir kitų, kad vieniems laimė vaidinasi ties
Aria, piauja, kulia mūsų jauniklis, o kas miela už drapanas, trečių, ketvirtų ir penktu vos atsilygi- ■ kodel paskui mokėt pilną įstojilus, Lenkijos klausimas yra pas visus ant lūpų. pat galu jų nosies, kitiems už jūrių marių, o tre
dienelė vis tą patį svajoja, naujais žiedais kaišo
Lenkai svajoja apie galingą Lenkiją ‘od morza tiems nematomoje dvasių srityje.
no už maistą. Tik po keturių mėnesių pajuto jisai mą, kad dabar bus galima įstoti
išsivaizdintą vakarų šalį. Mąsto jasai, kaip užsidirb kišeniuje pora atliekamų dolerių. Siųstų juos į tė- ! tik už pusę. Smagu bus man pado morza ’, kuriai likta būsiu nustatyti su
Matėte be abejonės kūdikį, begaudantį maža tų pirmutinę aukso saują.
krautų Europos lygsvarą. Be abejonės atsi
viškę, bet gėda su tiek pasirodyti. Pats bėgtų at-' sidalinti žinia su visuomene, kad
savo rankute saulės spindulį, kurs krinta į dulkėParsiųstų ją į tėviškę ir lieptų aptverti senas gal į tėvynę, bet dar droviau pasirodyti su tuš- J štai, sulaukus 1 d. balandžio S.
Be abejonės“ kisti
atsi- i!’ sri"“i?,per m,,ž* "p™k',s>
griautų Suropos lygsvarų. nenorėdami
Matėt'' kaiI>
kapinaites, kur gale jų lauko. Tenai stovėjęs ka- čiom rankom. Kažikoks ilgesys, kokio nepritir- L. R. K. A. turėtų 5000 narių
parems lenkų koncepcija,
tasai kūdikis siekia viską kas žiba,ar tai bus aštrus daisia apsamanojęs kryžius. Dabar likusi tik kal
perdaug įsigalėti nei Rusijai, nei Vokietijai.
davo tėviškėje, suspaudė ir ėmė terioti jo širdį. Jis, pašalpos skyriuje.
peilis, ar stiklas, ar žarija. Nusvilęs pirštelį šiek tiek velė, kurią artojas stropiai aplenkia su žagre. Tenai, j rodosi, toks pajėgus, pilnas gerų norų, o tiek ma- Į
J. S. Vasiliauskas.
- Taigi jau čia gresia pavojus ne vien Su pragudrėja bet ištikrųjų kūdikui pasilieka iigi žilos san.o, vaidintas!, pusantra
žrnogiai laidota, o i žai
trali
nuveikti.
Nusiminimas
ir
nilitum^s
ii nn.
žai
gali
nuveikti.
Nusiminimas
ir
piktumas
jį
ap

valkų gubernijai, kuri yra ofieijaliai Lenkijos galvos.... Laimę nori pasivyti....
dabar kartais galvijai užklysta ir suteršia šventą ėmė. Ant ko jis pyko, pats nežinojo. Labiausiai tur-!
dalimi, jau suviršum nuo 100 metų, bet ir visai
Paaugėjo vaikelis, ištrūko iš grinčies, dasigavo vietą. — Ne, šitaip neturi būti....
būt pats ant savęs, bet kadangi, nepriprasta pliekLietuvai. Čia mes prieš lenkų politikų bei laisvės. Na dabar tai viską jis sužinos, išbandys.
AURORA, ILL.
Svajoja jisai, kaip už antrą aukso saują par-1 ties save, tai mūsų vaikinas pasirengęs sutrupinti
diplomatų veikimų turime atstatyti savo vei Išuostė kiekvieną darželio gėlę, isragavo visas dar
siųstų sesutėms po šilkų skarą, o kaimynų Mariu kaulus pirmutiniam, pasipainiojusiam skersai kelio.
20 d. rugsėjo
šv. Kazimiero
kimų informuodami pasaulio spaudų, visų tau žoves, išknabinėjo visus užkaborius, išbraidžiojo
tei aukso žiedą. Paskui jisai pats pasirėdytų, susiSusitiko
draugą.
Tas
vadinasi
į
smuklę.
1 draugija surengė prakalbas. Pratų valdžias, politikus, diplomatus, veikėjus, pa upelį, įšliaužė į augštą medį, kad pamatytų, kas
as , dėtų šimtinę kitą ir, po metų dviejų sugrįstų. Tai
— Eik sau ir ryk, kad nori, atrėžia mūsų, kalbų tikslas buvo toks: kad susiųsdami jiems tam tikrų memorijalų apie Lie dedasi mažame lizdelyj, žodžiu visą apielinkę iš- j būtų kas papasakoti, tai stebėtųsi juo kaimo merpikčiurna.
j v>enijus visus Auroros lietuvius
tuvos praeitį ir dabartį, ypačiai išaiškindami lakstė, slapčiausias alksnyno pelkes nebe baimės
gos ir bernai.
—
Žiūrėk
koksai
dagys
1
ar
smuklė
tik
gėrimui,
j * \kna būrelį dėl įsteigimo bažsantikius Lietuvos su Lenkija. Šioj begalo j išlandė> pailso, mieg0 nori Bet kur tau drip80ti>
Mūsų jauniklis smarkiai dirba, kad patikti tė gali šiaip pasižmonėti, atsikerta ansai ir jiedu nu-! ,I^C1OS’ ir padauginus skaičių
svarbioj istoriškoj valandoj mes privalome pa- į kad ^ai vakaruose stebuklai dedasi! Skaistaveidūlina kas sau.
Į (ha^M°s nar1'-1- Kalbėtojai buvo
vui,
bet vaikščioja nuolat liūdnas užsimąstęs.
staty visas mūsų pastangas, idant iškelti eik- dė saulutė užlindo štai už kaimynų beržyno ir sus
—
Kas
tau
vaikeli?
klausia
susirūpinęs
tėvas,
Kiek pajėjęs mūsų jauniklis pasijuto neturįs1 pakviesti iš Chicagos: Gerb. knn.
štėn Lietuvą, ir neleisti ją užstelbti Lenkijai, kilo į daugybę kibirkščių. Šiapus beržyno nusidrie
M. Krušas ir p. A. J. Sutkus.
— Kariuomenė rūpi, pameluoja šis.
kur eiti.
kuri stengias paglemžti mūsų tėvynę.
kė ilgi šešėliai, o anapus rodosi visai kitas linkPirmas
kalbėjo gerb. kun. M.
Gaila tėvui darbininko, gaila ir sūnaus. Pasi— Nebent ištikro užsukti į smuklę? Sako vie-;
Be latvių ir lenkti mes turime dar Ry- mesnis pasaulis. Saulutės spipdulėliai švysčioja tarp
Krušas,
kurį
perstatė
publikai
krapšto pakaušyje ir sako:
«
nas sau, o gal ir pratrauks tą nerimastį? Iš jo gali , draugijos pirmininkas p. Jurge
tuose artimus mūsų kaimynus gudus. Etno-' beržyno šakų, auksinės kibirkštys žybčioja ant kiek— Nesibijok kariuomenės, duosiu pora šimti dar liga prisimesti.
grafinė riba tarp gudų ir lietuvių yra labai ne- j vieno lapelio, darytum skiniuku eitų. Prasilinko
lionis. Jis išpradžios
paaiškino
nių
kelionei ir galėsi dumti už jūrių marių. Auga
Inėjęs į saliūną metą ant baro dolerį ir sako: apie dabartinę karę, nurodydaaiški. Yra daug sričių pakraščiuose Vilniaus, saulutė pro beržyną ir nutūpė ant žemės ties ne— Degtinės!
Gardino ir Minsko gub. (Naujapilės pav.), kur pertolimu prūselio malūnu. Ji jau nebe ta, kaip dar tavo brolių, visų ūkiais neapdalinsi.
. i mas jos stovi ir priminė apie viVos
neapalpo
mūsų
jauniklis
iš
to
džiaugsmo.
Alus netaip nurėžia, o jis nori taip visas susi- snotinajj Politikos Seiin)>? pas.
lietuviai po intekmę lenkiškos bažnyčios pa dieną, kad svilino akis ir pakaušį. Ji sušvelnėjo,
Jo išsvajota laimė taip netikėtai arti jam šyptelėjo. purtinti, kad toli nusiristų tasai juodo ūpo slogu- j kl|i igdėst. tikybos da)ykus To.
metė savo kalbą, bet nepramokę užtektinai len išsiblaivė, padiktėjo.
Pasirėdė rūbais, nudažytais Dabar jau atsidaro durys į naują gyvenimą. Skai
tis. Jis ir pragaro skystimo išgertų, kad tik nusi- Į ]ia|| ragjno lavintieg>
švie8tieg;
kiškai pasisavino gretimų gudų kalbą, paver tokia spalva, kuriai nėra pavadinimo žmonių kal
to dienas ir valandas, kada jisai galės iškeliauti j vyti nuobodumą.
tę jų j lietuviškai-lenkiškai-gudišką žargoną —
,
t;Hn
tj
kg
j
u
j
į
s
j
8
teigti
vakarinę
moboje. Visų akys nukreiptos į užkerėtą vakarų šalį. vakarų šalelę.
(
Išgeria
stiklą
ir
tuoj
pavymu
kitą,
nusispiauja
!
kyklą
.
Antras
kaH)
ėj
o
p.A.J.Sut"po prostemu“. Ši juosta kai-kur labai plati Mūsų vaikelis, net pasistiebdamas, net ant tvoros
Pagaliaus jisai atsisveikina su saviškiais. Mo ir apsidairo. Štai už skobnies sėdi draugas, kurs tik 1 kus jjg nnpje§£ S L R K A
tęsiasi visu rytiniu ir .pietiniu Lietuvos Pa‘|
rubežiu.
...
.
saulelė. Štai ana slepiasi už gretimo kaimo sody- tina rauda. Jam kažin kodel nesmagu. Gal širdis ką ką kalbino jį “pasižmonėti.” Nori prasišalinti ne-1 stovį nuopat pradžios jo gyvavinegero prijaučia. Verkti neleidžia jam vyriška gar pastebėtas, bet anasai jau patėmijo.
į mo ligi pastarŲjų ]aikŲ. Kalbį.
Gudai, kurių tautinis susipratimas (lai la^daugiau pusvalandžio kelio. — Na nepasisbė.
Jisai
tik
betiksliai
skubinasi
ir
už
mažiausią
— Ar tai visi šventukai taip daro? Su draugu Į tojaa daugiausiai atydos atkreibai jaunas, be abejonės ateityje sustiprėję, t pį nuo nianęS) gudruole,
turiu aš tave sugauti
j niekniekį pyksta.
nenori
išsigerti stiklo alaus, o vienas sau maukia ’ pp j taj? kad sužadinus vietos liestengsies patraukti prie savęs šią zoną( juostą) ^aria mūsų vaikelis ir. padus pasipustęs, leidžiasi
“
viskę
”
, kaip veršis buizą, tyčiojasi iš mūsiškio.
tuvių sutverti to Susivienijimo
lietuvių kalbančių “po prostemu”. Čia ir tū- ieškotų tariamosios saulės gulyklos.
Šis tyli.
kuopą. Beja. kalbėjo ir apie blai
no branduolis busimų mūsų kivirčių su gudais.
Pradeda temti, šalta rasa suvilgė jam1 kojas.
Antgalo
keliauja.
Širdis
tankiau
plaka.
Ke—
Na,
o
man
ar
nei
pauostyti
neduosi?
ne

vybę, išdėstė kaip nikolis yra
Bet su gudais, kurie ikišiol dar neturi jokių baugu paklysti nepažįstamoje apielinkėje, o sau
į
hauja
jisai
į
vakarus,
kur
link
nuo
mažens
akis
duosi
?
žmonėms kenksmingas.
•imperijalistiškų palinkimų, galimas yra kom lutės vis negalima surasti.
pražiūrėjo, kur iškeliavę tiek jo pažįstamų. Sako
— Ko tu čia priekabių ieškai? bnrptelėja.
promisas (sutartis), juo labiau, kkd nevien vi
Prakalbos atnešė gan geras pa
— Tegu kitusyk, tai tikrai ji nuo manęs neiš nuo žilos senovės visa žmonija smelkėsi į vakarus
Matai koks gaidys! Žiūrėk, kad tau raudonas
sa zona Lietuvos gyventojų kalbančių “po
sekmes. Užsimezgė Susiv. L. R.
prostemu“, bet ir žymi dalis tikrųjų gudų di trūks, mano vaikelis, grįždamas namon ir dantis ir vis tebesismelkianti. Iš Azijos į Europą, iš Euro burbulas neissiverštų.
K. A. nauja kuopa į kurią jau
kalena iš baimės ir šalčio.
pos į Ameriką, iš Amerikos gal vėl į Aziją.
— Pats tu dabok savo šnerves!
džiam jam letuvių seime Vilniuje 1905 m. ap
42 nariai. Gestina ir
— Na teks man nuo matušės už valkiojimąsi.
Rupčium, rupčium ir susipiestavo. Išpradžių prisirašė
Kelionė gana inkyri.
sireiškė svyrą prie Lietuvos autonomijos su
daugiau
panašių
prakalbų suge
— Tai menkniekis, galvoja vienas sau, tenai tvykt-plykst bonkos, o paskui ir peiliai suėjo j
seimu Vilniuje, kaip istoriniam, politiškam, Kad nors kaimynų mArgius neapdraskytų pliudriubėti. Ateinantį 27 d. rugsėjo nekių.
darbą. Musų jaunuolis pasijuto tik, kad alpsta.
visus nesmagumūs užmirški.
kultūriniam ir ekonominiam centre.
dėldienį bus vėl
susirinkimas,
Atsipeikėjo ligonbutyje. Šalę stovi koks nepa
Atvažiavus tenai teko visko pamatyti, daugiau
,
Atsižvelgdami ir į istoriškąją Lietuvos
kad galutinai sutvarkyti kuopos
tečiau sopulių, neg linksmybių. Pirmutinis sopulys žįstamas barzdyla. Pasijudino, bet baisiai šoną dic- reikalus.
praeitį mes matome, kad Lietuviai visuomet.
Valio. Auroros lietu
Sužydo
sodai.
Medžiai
pakvipo,
pasirėdė
baltaijam pasirodė, kad vėl alpsta.
bakstelėjo jam į širdį, kai pirmusyk pamatė suodi
gerai sugyvendavo su gudais. Vlniaus Tribuviai! Ir jus nubudote iš snaudulio
rausvais lengvutėliais rūbais. Vėjeliui pūstelėjus ną mainerj.
Ponuli! juk aš nemirsiu 1 aš turiu pasveikti! ir pratrynę akis. pradėjote dainale lietuviai nekartą užstodavo gudus nuo ne
bira švelnutėliai žiedeliai. Šventadieniu kvepia. Pa
— Tai nežmogus! Nejaugi ir aš taip turėsiu juk aš nepradėjau dar gyventi, šnabžda.
rvties ką kiti veikia, o pama
teisių lenkų užsipuldinėjimų ir visuomet iš
augėjusį
mūsų
jaunikaitį
jau
nebedžiugina
tėvelio
Nepažįstamas
tik
pečiais
truktelėjo
ir
paniekos
atrodyti?
tę kitus darbuojauties susidėjote
nešdavo gudams išteisinantį verdiktą.
vyšnių sodelis. Perdaug gerai viskas tenai žinomla.
Antras sopulys smilktelėjo jam į galvą, kai drau nusi\vps» jimas praslinko ant jo lūpų.
su jais. Tad dirbsime visi. Dir
Taigi ir dabar mes privalome nustatyti
Ligonis pakreipė galvą į langą, per kurį maty vonai platūs. G susidėję į milži
Jo širdelę maudžia patirti naujų įspūdžių. Štai kai gai inkurtuvių dienoje verste privertė jį pasigerti.
su gudais mūsų santykius taip, kad jų asmeny
mynuose girdėti muzika, jaunimas puikuojasi. No Tėvynėje to nebūdavo, čia nei nepasijuto, kaip pa ti, kaip saulutė leidžiasi. Atsiminė kūdikystę, kai nišką organizaciją išarsime dir
je turėtume sau bendrus, o ne priešus. Jeigu
rėtų ir mūsų jauniklis tenai nueiti, bet matė kitus sigėrė. Nejauku buvo atsikalbinėti
prieš seniai jis akimis lydėjo kiekvieną saulėlaidą. Dabar toji vonus ir pagerinsime tautos pa
gudai apturėtų autonomiją, tai ir su jais mes
draugus puikiau pasirėdžiusius. Pajuoktų jį, jei matytus draugus, beto dar poniškai pasirėdžiusius saulutė išrodo jam daug raudonesnė beveik kruvi dėjimą.
privalėtume užmegsti artimesnius federacijos
šitoks pasirodytų, o rėdyties nėra iš ko.
na.
ir tokius liežuvingus.
Per tas pačias prakalbas užsi
ryšius, kaip kad ir su latviais, nors, žinoma, su
— O vakarai, vakarai! šnabžda, oi, tu, vakarų sakė “Draugą” 13 prenumerato
Girdėjo jisai, kad vakarų pusėje yra šalis, kur
Trečias
sopulys
žnaibė
jam
širdelę,
kai
reikėjo
latviais, kaipo su tauta artima, gentiška:
aukso kalnų* esama,
visi žmonės lygūs ir lai sėdėti mėnesį be darbo, kaip sakoma, svetimiems laime!..
rių.
Mažių? tas.
mūsų ryšiai turėtų būti kiek artimesni.
Skruzdė.
mingi.
ant sprando.
\

Paskolos pagerinimui
Chicagos nejudinamų
turtų iReal Estate su
moje nuo $500 iki
3
$2500.
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A VGA S
kitę sveiki ir daugiau nebegrįžkite!
,
Tokie ar panašūs šauksmai ly
dėjo mūsų liaudies “švietėjus”.
Tuo tarpu ant gatvės jiedu atsi
duso lengviau.
— Į padanges išnešinti juos vi
sus dinamitu, ot, ko jie verti! —
patėmijo Kaulas savo draugui.
— Ne ko kito verti, kaip bom
bos, — dadurė kalbėtojas, spar
čiai žingsniuodamas.
Taip tuo viskas ir užsibaigė.
Kaulo pastangos praplatinti socilizmą pasibaigė tuo, kad vieton
soeijalizmo,
praplatino neapy
kantą, iššaukė žmonėse nekultū
ringą piktį. Jo ir taip pasaulyje
perdaug...
Galas.

Rugsėjo (Sept.) 24, 1914

neseniai delei medalių bavo
pasirengę visų pasaulį apver
sti kojomis aukštyn, o dabar
nei gu-gu.

maistas yra sunkiai virškinamas. Daržovės
ir vaisiai: bulvės, žirniai, kruopos privalo bū
ti ilgai virinami.
Maistas maistui nelygus, vienas — gere
snis, kitas
blogesnis. Kiekvienas žinome,
kad nuo vieno maisto mes susergame, o nuo
kito mes jaučiamės smagesni ir sveikesni.
Duona su sviestu tinka visiems, net ir vai
kams. Kopūstai gi nevisiems yra sveika —
vieni valgo su pasigėrėjimu, kiti tik iš reikalo.
Riebus maistas: Mėsa ilgai kepta, nėra
Socijalistai nieko nerašo, taip lengvai suvirškinama, kaip virta kitokiais
kokių vėliavų vartojo laike budais. Blynai ir piragaičiai per daug rie
raudonosios savaitės šturmų. būs nėra tai geriausis maistas vaikams. Jie
Vėliava turėjo būti, nes ki nėra sveika, nors ir labai skanūs valgyti. Daug
taip bombardirovkos negali geriaus duona su sviestu ir obuolis, neg obuo
Pužas.
ma pradėti, bet koki jos bu linis blynas (pajus) riebiai iškeptas.
vo spalva? Raudona? Ne.
Vienos riįšies maistas. — Jei reiktų gy
Balta? Irgi ne. Žalia? Ne. venti tokioje šalyje, kur nieko daugiaus ne
Juoda? Ne. Broliai, jūs mano, būtų valgyti kaip saldainiai ir piragaičiai ir
Socijalistai laike raudono buvo vėliava, naujos mados kiti saldumynai, tai būtų labai malonu su
sios savaitės užkariavo visus vėliava — perkūno iš dan grįžti namon ir gauti stiklų pieno ar šmotelį
Amerikos didžiausius mies gaus ant Iloosick Falls nukri mėsos arba riekelę duonos. Vaikai labai mėg
tus: Bostonų, Chicagų, New tęs čeverykas.
sta saldainius, ir jie gali net persivalgyti jais.
Yorkų, Clevelandų ir t. k. J
\ algyti per daug, be saiko kokio nors maisto,
nelaisvę paimta Bostone 30 dū
Chicagos inteligento šiomis yra sveikatai kenksminga. Bet mes beveik
šių, Chicagoje 5 dūšios, Ne\v dienomis jokiu būdu nesura niekados nenorėtume valgyti per daug duonos
Yorke 10 ar 15, Clevelande 3 si namie. Užeini pas daktarų, ir bulvių ir kitų paprastų valgių, bet saldai
dūšios, kituose miestuose il Nėra. Kur? Politiškame susi nių mes dažnai persivalgome.
so galima priskaityti kokių rinkime. Nueini pas advoka
Nešvarus maistas. Maistas pasidaro ne
šimtinę. Dabar žadama pa tų. Nėra, ant priešseiminio švarus, jei jį vartoji, kada musės ant io redaryti dalybas: pažiūrėsime suėjimo. Droži pas kunigų.
kiek kam klius.
Politikos reikalus svarsto. Nubėgk pas redaktorių, — poli
Apsisaugokite nuo Gabrio, tiškų straipsnį pyškina. Truk,
rėkia “Laisvė” ir jei jam ne- plyšk, daužykies, rėk, jokiuo
induoti Waterburio seimo pi būdu neprieisi prie Chicagos
aš kalbu? Jums nei tie vardai nigai paskirti biurui, — ne inteligento.
netinka. Tai būtų peraukšti jums duokite”. Laukite kol “Lais
vardai!
vė” perleis tuos pinigėlius per
Socijalistų organas “Kova’
Ilgai gal dar būtų jis kalbėjęs, raudonųjų mašinėlę.
lūpomis vieno savo bendra

Amerikos lietuviai rengia
politiškus pietus. Politiški
barščiai jau padėti ant stalo
tiktai šaukštų trūksta. Poli
tiška košė dar neišvirta, tai
negali jos ragauti, tai grei
čiausia mūsų politiškos galvos
pasiliks be politiškai karštų
pietų.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS

koliniai gėrimai: vynas, ir konjakas turi daug
daugiausnuodų, negalams, o maisto dalių kur
kas mažiau. Dėlto yra beprotystė juos gerti.
Dulkėse ir nešvarume randasi mikrobų.
Kalbant apie nešvarų maistų, mes matome,
kad dulkės ir nešvarumai patys iš savęs yra
blogas daiktas, nes juose randasi sveikatai
kenksmingų mikrobų. Jei iš gatvės arba nuo
trobos ųslos dulkės yra užpučiamos ant mai
sto, tai jos sykius atsineša ir mikrobus. Dėl
to mes turime maistų uždengti, ir laikyti to
kioje vietoje, kur dulkių negalėtų pridulkėti.
Musės nešioja mikrobus. Taip, graži, ma
ža naminė muselė, kur aplink skraidžioja po
trobų, yra labai pavojingas vabzdis. Mes ne
turime būti nuožmūs kituose dalykuose, bet mu
sės turime mušti taip, kaip mušame pasiutusį
šunį, vilkų ar barškančiųjų gyvatę. Musės už
muša daugiau žmonių, užkrėsdamos juos mir
tinomis ligomis, neg pasiutusieji šunys, vilkai
ir barškančios gyvatės. Ar tai ne stebėtina?
Tečiau taip ištikrųjų yra, kaip toliaus pama
tysime. Mes privalome musių neprileisti prie
mūsų maisto, nes jei mes leisime, tai jos nusišluostįs savo nešvarias kojeles į maistų ir
užkrės jį kenksmingais mikrobais. Niekados
nepirkime saldainių, vaisių ar piragaičių to
se krautuvėse ir nuo tokių vežimų, kurie nėra
sargiai apdengti nuo musių arba nepadėti po

gas, su kuriuo tu žaidi turi pažandįs, tai gali

vadinęs visokiais vardais klausy
užsikrėsti nuo jo ta liga. Jei jis turi skardarbio išvadino tautininkus,
tojus, jei vieno iš klausančiųjų
Neseniai
“Tėvynė”
su žmonėmis, kurie neturi nugar
letiną, ar difterijų, tai jis turi tų ligų mikro
nebūt kantrybė išsisėmus. Paki “Laisvė” taip buvo susikivir
bus burnoje. Daleiskime, tu turi obuolį ir duo
kaulio
ir
linksta
nuo
socija

lo vienas augalotas vyras, kad čiję, kad net pranešimų vie
si savo draugui atsikųsti kųsnelį. Po tam tu
listų į priešingų pusę, su to
liai... — sukandęs dantis urzgė. net sėdynė subraškėjo.
na kitos netalpino, bijojo tele kiais nekonsekventais nugar
irgi nuo to paties obuolio atsikųsi. Tai tokiuo
Kaulas. — Ir darbuokies, kad ge-j — Vyrai! — prabylo jis, — fonų užklausti apie savo rei
būdu užsikrėsi, nes iš jo burnos prilipo ant
kauly socijalistai negali eiti
ras, jų naudai, šviesk tuos storžie- j ar ilgai dar mes klausysime to kalus. Dabargi plačiai cituo išvien ir dalyvauti seimuose.
obuolio mikrobai, o kada tu po jo kandai, tai
vaikėzo, kaip jis mus kolioja vi ja viena kitos straipsnius ir
vius!
mikrobai prikibo prie tavo lūpų ir įsigavo į
Akli-gi akli tie socijalistai, ne
Prisiartinęs prie statelio, prie sokiais vardais, vadina mulkiais, meiliai šypsosi. Mat atvyko mato, kad tautininkų visi kau
burnų. Tad aišku, kad mes neprivalome nie
kurio su rimta mina sėdėjo kai-1 paskutiniais durniais? Atvažia Amerikon Gabrys, kuris ir di lai šiandienų linksta socijalis
ko į savo burnų dėti, kų kitas asmuo, valgė
Kėtojas, papilė viską ant to sta-j vo koks neprašytas “švietėjas” džiausius priešus suvedė į bi- tų link.
ar gėrė ar čiupinėjo, net nei peilio su šaku
lėlio.
Subarškėjo. sutarškėjo' ir susikvietęs mus kvailiais vaiši čiuolybę.
tėms, ar šaukšto su bliudeliu, jei tikrai nežino
daugybė visokios rūšies sagučių, na. Vyrai, ar jus ilgai tą visą
Nespėjo dar iškilti aikštei*
me, kad tas asmuo yra tikrai švarus ir svei
Verkia didžioji Chicaga, lie
guzikų, grindžiu netikri} pinigų, pakęsite?
sumanymas, kaip pagelbėti ja garsias ašarėles, — ap
kas. O apie tai niekad negalime būti tikrai
ir vos keletas tikrų. Pamatęs tą Negalima čia praleisti progos lietuviams nuo karės nukentė- leidžia mūsų padangę didžiai
persitikrinę, nes žmonės dažnai turi mikrobus
mišinį, kalbėtojas pabalo, bet tik nepažymėjus tos mūsų tautiečių jusiems, nespėjo dar prabyl- garbinga institucija “Šakė”.
savo burnoje ir neserga. Tečiau tie patys mi
valandėlei: po tam sugriežė dan ypatybės, kuria jie taip pasižy ti aiškiai tame dalyke visos Kas bus? Kur dingsime?
krobai įsigavę į kito žmogaus burnų, iš bur
timis, paraudo, kaip daržo buro mi. Gal netaip aiškioje formoje, mūsų srovės, kaip va “Sau Kuo mėšlus mėšime. Ir kų
nos į kūnų ir susirgdina mirtinga liga.
kas, ir išvertė akis. Panėrė ran kaip viršminėtas kalbėtojas tai lė” jau aimanuoja, kad per gi mūsų cicilikai veiks, netekę
Kokiais būdais užlaikyti maistą, kad ne
kas į sagutes ir pradėjo medžioti padarė, bet beveik visose savo kai daug Amerikoj
pristatyta visų į rojų ir rojaus duoda
sugesti}. Mes dasižinojom, delko yra maistas
pinigų. Surado vos du nikeliu, tris bose mūsų socijalistai išvardina bažnyčių, klebonijų, o niekas mų bilietų, biblijų ir visokių
virinamas. Padaryti maistų lengviaus suvirš
centus ir vieną rusišką kapeiką. susirinkusius lietuvius tamsunais, nei cento neaukuoja Lietuvos kitokių gudrybių. Tikrai svie
kinamu ir užmušti mikrobus. Norėdami pa
vienu žodžių, broliams.
Tuo tarpu salėje viskas nuri neapsišvietėliais,
Turbūt “Saulė” to pabaiga!
gaminti maistų, kuris galėti} išstovėti ilgesnį
mo. Susirinkusieji su žingeidumu paskutiniais bepročiais, o tečiau pamiršo, kad daugiausiai pini
laikų nesugedęs, turime užmušti mikrobus vi
prisižiūrinėjo ką daro kalbėtojas dauguma lietuvių ant jų prakal gų kaip tiktai ir sukukuoja
rindami
jį ant ugnies arba gerai išsudindami su
Jei dirbi dėlto, kad gaut pa
bų vaikščioja ir.... tyli.. Mūsų so Amerikos parapijos Letuvos
ir laukė ką tokio jis pasakys.
girimų, jo neesi vertas. Hali druska. Mes neprivalome valgyti jokio mai
— Prižadėjau aš jums, kaipo cijalistų laikraščiai ant kiekvie reikalams, ir šiame atvėjuje
sto, kuris pradėjo gesti ar pūti. Sugedusį
nieko apie socijalizmą nesupran no puslapio niekina katalikus, galima tikėties nepasiliks už
Vienu didžiausiu žingsniu iš maistų galiame pažinti jį pamatę, arba patantiems, — prasižiojo ant galo vaišina juos fanatikais, nesusi pakalyj. Tikra nelaimė su
jaunystės prie nupuolimo, yra uostę, nes gendantis maistas išduoda neskanų
kalbėtojas, — išaiškinti socija pratėliais, kolioja, o tečiau rasi tais pranašais.
slėpimos nuo gimdytojų. Svar kvapų
kurie tuos
lizmą. Bet pasirodo jus nesate nemažai katalikų,
LEKCIJA II.
biausis dalykas tėvams link
Laikyk maistų šaltai ledinyčioje. Pienas
Amerikos lietuviai tikrai
jo veidas susiraukė ir rodydamas laikraščius skaito, moka už juos
vaikų, tai gauti jų pasitikę- gėrimui turi būti laikomas šaltai, Daug geŽalias
maistas.
Ar
mėgtumei,
jei
kas
pa

virsta
garsiais
politikieriais.
bet jus nei to vardo neesate ver pinigus ir., tyli. Bet grįžkime prie
Paskutinių dieni} laike nutarė duotų valgyti žalių maistų, taip kaip mes val jimų. Nenupuolė nei viena riaus ir pigiaus užlaikyti pienų ir maistų šalti. Aš dėl jūsų labo vargstu, va dalyko.
duktė, kuri visai pasitikėjo sa- tai, neg leisti sugesti. Daug rėčiaus susirgsi,
žinėju, kad jus apšviesti, o jus, Prakalbėjus taip iš publikos, laikyti tiek daug seimų, sei gome uogas, salotus ar kitas daržoves ir vai
vo motina. Nenuėjo blogu ke- jei maistų laikysi šaltai vasaros laike. Mes
kaip tikri nedorėliai, man atsimo-, mūsų “švietėjas” pats pamatė, melių, priešseiminių susirinki sius? Mes nemėgtume valgyti žolių bulvių,
liu nei vienas vyras, kuris tu- turim tečiau nepamiršti, kad šaltis neužmuša
kate guzikais, sagutėmis... Ne, jus i1 kad per toli nuvažiavo; taip toli, mų, susivažiavimų, suėjimų, žalių burokų, žalių kulturuzų ar žalių mėsų.
į ėjo savo tėvų artimiausiu mikrobų, tik šaltoje vietoje mikrobai nesidauesate tamsunais, kuriems nėra kad nei kelio iš tos klampinęs iš kad visos špaltos visų laikraš Toks maistas neskanus ir žmonės nemėgsta.
draugu.
Hali. gina ir nesivaisina.
verta dirbti, nešti apšvietą...
lipti nebematė. Tad nutarė vary- čių vien tiktai apie tuos sei Bet tieji patys maisto dalykai išvirti, pasida
melius
ir
tarakuoja.
Tikriau

ro kur kas skanesniais.
— O kas tave čia prašo važiuo ties ant žut-būt.
* Jei valgytume žalių bulvę, žalių mėsų, ir
sia
ir
pilniausia
užstoja
lie

J0 MALONYBĖS
ti? — staiga pasigirdo balsas sa — Aš jums jau pirma sakiau,
tt.,
tai
greitu
laiku
prarastume>
sveikatų.
tuviškų
seimų
gadynė.
lėje. — Mat, koks švietėjas at — sugriovė jis, — išmeskite už
Kiaulės ir karvės gali ėsti žalias bulves ir ne
PEORIJOS R. K. VYSKUPO RAŠTAS.
ausų, tą aklą fanatiką lauk! Kad
sirado !
I asigirdus pirmiems suviams tik būti sveikos, bet ir nusipenėti; vištos nu
Kalbėtojas ant valandėlės su ne, tai aš jus pats pamokisiu.
Šv. Marijos Panos Katedra, Peorija, III., Rugsėjo 17, 1914.
Europoj,
Amerikos i •įkvėpti tunka nuo žalių grūdų; arkliai gali dirbti vi
mišo, nežinodamas ką atsakyti. į Bet nieko nebegelbėjo jo žo
Gerbiamajam kunigui Antanui Deksnini,
Bet, tik ant valandėlės. Netrukus, džiai, — salėje kas kart darėsi poetai prirašė tokių dangvbę sų dienų, jei tik jiems duosi avižų. Bet mer
gaitės
ir
bernaičiai
negali
valgyti
nei
vieno
iš
kariškų vdų, eilių, kad re
Šv. Petro ir Povilo Bažnyčios,
jo veidas susinaukė ir, rodydamas neramiau.
tųjų
maisto
dalykų
gerai
neišvirtų,
be
blogos
dakcijose
:
k
žvanga,
skamba
Westville,
III. klebonui.
pirštu Į tą vietą iš kur pasigirdo — Ir iš ties, kokią teisę jis turi
pasekmės
jų
sveikatai.
Valgyti
žalias
bulves,
nuo
parako,
kulipkų
ir
kan.uobalsas, liepiančiu tonu prisakė: vadinti mus asilais, mulais? —
Gerbiamasai Kunige:—
būtų tas pats kaip vartoti automobiliui keralių.
— Išmeskite tą fanatiką lau klausinėjo ne vienas.
Mes, Edmundas M. Dunne, iš Dievo ir Apaštalų Sosto
sinų vietoje gazalinos, arba verdant valgį var
kan! Čia ne vieta betvarkei kelti. — Tikrai jau čia mūsų amži
mylistos,
Vyskupas Peorijos dieciezijos (vyskupijos), būdamas vie
Pradėjo kalbėt apie taikos toti šlapias neišdžiūvusias malkas, vietoj sau
Bet salėje nei vienas nesijudi nas tamsumas,
klausyties pra
nybėje
su
viena Šventąją Katalikiškaja ir Apaštališkaja Bažnyčia,
no. Užviešpatavo tyla, kaip prieš vardžiavimų ir dar tylėti! — ste įvykdimų tarp susipešusių sų išvasarojusių.
— kurios matoma galva yra garbingai viešpataujantis Popiežius, Šv.
Maistas, kurį galime valgyti žaliame pavalstijų, viens kitas politikie
audrą. Kalbėtojas nutarė išlieti bėjosi kiti.
Tėvas Benediktas XV, šiuomi apskelbiu jums, kad sekančiame nevisą
savo tulžį,
padidintą
— Žiūrėkite, — sušuko treti, rius nurodė takus. Mūsų so vydale. Daug maisto dalykų yra geriau val
dėldienyje,
t. yra Rugsėjo (Sept) 20 d. laike visų mišių perspėtumėte
tais visais nepasisekimais. Nors — jei mes jo ramiai neklausysi cijalistai bijodamies, kad ne gyti žalius neg virintus. Prie tokių dalykų
ir persergėtumėte savo parpijonus nuo apgaviko, kursai pastarame
tuo skaudžiai atsimokės!
me, tai jis dar žada savotiškai būtų nuo jų atimta taikinto priguli ypatingai vaisiai, kaip tai obuoliai,
laike
Westvillės lietuviams statosi tikru Rymo Katalikų kunigu esan
jų garbė paėmė ir parašė: So grušios, slyvos, uogos ir tt. Juos tik privalo
Ką, jus manote esate gerais pamokinti!
čiu
vienybėje
su Apaštalų Sostu.
krikščionimis? Ne, jus esate fari- — Pasakyk tu mums, kas yra cijalistai pareikalavo užbaig me užlaikyti švariai, taip kad nebūtų ant jų
Kadangi
gerb. kun. Daktaras M. Gustaitis dabar pribuvęs iš
zėjais. Jus manote, kad bažnyčio šventakupris, asilas, fanatikas? ti karę ir įvykinti taikų. Ir prikibusių mikrobų.. Daržovės, kurios yra
Lietuvos ir beviešiųs Suv. Valstijose, gali teisingai paliudyti, jog
je užsimokėję dešimtuką nusi Pasakyk tu mums tai! — piktai jei taika įvyktų socijalistams valgomos žaliomis, kaip tai, salotai, ridikai
tas
nelaimingas žmogelis, buvusis Lietnvoje gerb. kun. Daktaro M.
turi būti gerai nuplautos tyru, švariu vandeniu
pirksite kokį ten išsvajotą dangų? artinosi daugelis linkui kalbėto- garbė.
Gustaičio
mokiniu ir už negirtinų pasielgimų turėjęs prasišalinti iš
Virtas maistas. Virimas pataiso skonį
Kad jūsų kunigas, kaip kokius
Seinų Seminarijos, neturėdama jokio teologiško mokslo, nebūdamas
avinus, mulkina, tamsina, tai jus Salėje pasidarė maišatis, ūže
Lenkai kalbėdami apie savo kaikurių maisto dalykų ir juos padaro tinįšventintas į kunigus jokio Rymo-Kat. Vyskupo, esančio vienybėje su
nieko. O kada atvažiuoja tikri sys. Kalbėtojas ir Raulas pamatė, autonomijas, savyvaldas, už kamesniais kūnui vartoti. Verdant, pataisy
Šv.
Petro Įpėdiniu, kaipo Šv. Bažnyčios ryšiu, negalėdamas įstoti į
justi švietėjai, kurie dėl jūsų nesi kad jau čia ne juokai, kad vis miršta, kad gyvuoja kokie ten mui skonio dedame druskos, pipirų ir kitų
jokių
Katalikiškų Seminarijų Suv. Valstijose — jisai stvėrėsi atskabijo eiti nei į kalėjimus, nei į Si kas gali u?,sibaigti blogai. Sumi lietuviai ir pamažu, po šmo daiktų, kurie padaro valgį daug geresniu ir
lūnybės (schizmos), niekindamas bažnytinę valdžių, kad apdūmus akis
birą, tai jus jiems atsimokate gu šo jiedu, nublanko ir nežinojo’ teliukų visų Lietuvų apdengia skanesniu. Mes jaučiamės sveikesniais, jei
visiems nesusipratusiems Šv. Petro ir Povilo Bažnyčios parapijo
zikais ir visokiais jums nereika kas daryti.
sparnais baltojo arelio. Lig valgome skanų maistų, neg valgydami tokį,
ninis, Westvillėje.
lingais daiktais! Pasakykite jus — Rauluti, — pradėjo mikčio ai oi lietuviai buvo valdomi kuris be skonio. Maistų virdami užmušame
man, ar tai krikščioniška, ar jus ti kalbėtojas, — ar nežinai kur dvigalvio aro, kas-žin kaip mikrobus. Tai jau ir čia didelė svarba, ir rei
Taigi visi tie, kurie dalyvaus jo laikomose pamaldose, tampa
pasielgiate kaip žmogui pride užpakalinių durių? Nešinkim sa jaustus po viengalvio globa. kalas maistų virti. Dažnai maiste yra daug
atskalūnais ir nebėra daugiau Katalikų Bažnyčios sųnariais. Jųjų
ra, ar jus esate verti žmonių var vo kudašių, kol sveikas; ką tu Reketų patirti ar teisingas1 mikrobų, ugnies karštis juos užmuša, taip,
do? Ne, jus to neverti; jums tiktų veiksi su tokiais tamsunais!
kad
valgydami
išvirtų
maistų,
mes
neturime
priežodis: “kad dvi galvos tai
gi atskalūniškų ir papiktinantį nusidėjimų tegali išrišti tiktai Pat
bijoties sveikatai kenksmingi} mikrobų. Mė
ne žmonių vardas, bet vardas mu Aut laimės, Raulas tokias duris ne viena”.
sai vyskupas,
sa yra geriausiai valgyti virtų, nes žalioje dažlą asilų, avinų ir visokių ketur žinojo. Taigi nieko nelaukdami
! nai randasi mikrobų, kur kenkia žmogaus sveikojų, kokie tik randasi ant že stvėrėsi už savo kepurių ir smuko
Jūsų Ištikimas Kristuje
mės! Neveltui juk pas mus, so pro duris.
i katai. Jautiena ir kiauliena be mikrobų gal
t Edmundas M. Dunne
cijalistus. jus vadinama špitol- — Laimingos kelionės! — šau
» dar savyje turėti laibus kirminukus, kurie gaPeorijos Vyskupas
• Ii įsigauti kūnan ir jame gyventi. Tokie kirninkais, šventakupriais. Bet ką kė balsai iš svetainės. — Keliau-
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č'epliauskas, A. Maliauckiutė, A.
AUŠROS MOKYKLA.
sijas valdžiai nuo 22 d. vasario mitas Montmaguy
statantį Lietuvoje gyvenančius mūsą
paskendo.
Brooklyn, N. Y.
Žilinskienė,
B.
Mišeikiutė,
O.
Ka

Ateinantis,
antrasis
sezonas
1906
m.
56 kp. 8. L. K. K. A. laikys susirin likusius brolius ir sesutės bei sene
Žmonių žuvo 15, 3 suaugę ir 12
tas jausmus ir taškote tulže į
tiliškienė,
B.
Mišeikiutė,
O.
KaAušros
mokykloje
(3149
S.
Halkimą
pėtnyčioj, 2 dieną spalio, susi lius dar prieš karės laiką. Prisiminsim
Todėl,
reikalaujame
uuo
Bo

vaikų. Kitus išgelbėjo Linkan,
aau neprielankius
žmones. Aš
brolių
palinskienė,
P.
YaikŠr.eraitė,
J.
rinkimas
prasidės K-tij vai. vak. p. ir šią dieną Lietuvoje mūsą
sted
st.,)
prasidės
21
dieną
rug

sunkiai sužeistų
pats esu darbininkas, ir tikiu, sijus valdžios: (1) Pauaikinimo kuris norint
kritiškąjį gyvenimą su visoms karės
Marazas,
1
‘
.
Mušinskutė,
Z.
Draugelio
salėj,
73
Grumi
st.
sėjo.
Bus
mokinama
šios
šakos
:
kad ir kiti tokie darbo žmonės tik rusi tikae i jos sistemos Lietuvoje, prysakiu, bet nusivažė į Quebee.
Anglų kalĮba, Lietuvių kalba, Bagdžioniutė, M. Bagdžioniutė, Meldžiu visus susirinkti, nes turėsi- baisenybėms, nes Lietuva, tai karės lair
sveikai protaujantys, beabejonės, kaipo nesutiukaueios su civiliza- Sako taip-pat buvę labai ūkano
M. Didžiuliutė, V. Graičius, K. me daug nutarimą, ir meldžiu nepu i kas!
M—is. aritmetika, knygvedystė, steno
pasnverks jūsų šmeižto ir ne- CU°S amžių; (2) suteikimo mūsų ta.
Paveikslai bus rodomi iš Suvai
miršti naują narią atsivesti prisira
grafija,
Tvpwriting, pirklyba, Štaupus, S. Žitkevičius, M. ši šyti, nes dabar jau yra įvestas pašai ką, Kauno ir Vilniaus guberniją. Taip
apykantas sėjimo darbą tarpe tėvynei Lietuvai savyvaldos su'l’eisės, abelnoji istorija, Suvieny inonis, J. Urpšas, J. Raponkus, pinis skyrius į susivienijimą.
gi ir iš .Mažosios Lietuvos (Prūsą).
jvairiti sluogsuių žmonių. Tiesa. ; Keiniu Vilniuje; (3) suteikimo
MONTREAL, CANADA.
J. Sal- nlauskas, R. Brutus, P.
tų
Valstijų
istorija
geografiTarpuose paveikslą
rodymo bus
B aš t.
Antanas Drabiėis.
ponai ‘‘soeijalistai" jus tverete Į,l,llsl1 kalbai priilcrenčių jai tei- 7 rug. darbininku šv. dieną. SaMockaitis,
S.
Za
mrskas
J.
šū

iliustruotos
dainos
ir
deklemacijoe
žadamąjį ‘-rojų’’ ant žemės, bet si'.1 valdyboje, žmonių santikiuo- liūnai mieste buvo uždaryti, už- ■)”’ algebra, geometriją, trigo- kis, J. Čerkezas, O. Skupaičiutė,
dainuos solo pone Elz. Račiūnienė.
ne dėl mūsų darbininku, tik del!s,‘> mokykloje; (4) sugrąžinimo tai lietuvių kliubas net per ank- nometrija, braižymas, ir t. t.
Paieikau savo vyro Simanavižiaui
Paveikslus rodis gabus mašinos ope
M. Šonovičiutė,
V. Malinaus Petro iš Čižinų kaimo, AukStodvario
sti
neteko
alaus.
Dėlto
nekurie
Juozas
1
.
Olekas.
3149
S.
Ilalsted
lietuvių
tautai
rusą
valdžią
konratorius ji. .1. M. Danielius, kuria il
savo ypatiškos garbės ir naudos,
kas
K.
Bagdon
u,
J.
Baltakis.
parapijos, Vilniaus gub. 7 metai Ame
fiskuotų lietuviškų turtų ir. iu- raukėsi ir pyko, kad čia niekad ^t
gą laiką jirie to praktikavosi.
f
J
?>.'
Tekąs,
A. Vilimas K. Ži- rikoj.
staigų,
kaip
tai,
vienuolynų,
tur

Apurt šią vaizdelių bus jierstatyta
nėr
tvarkos,
kad
lietuviai
vis
ne

A. R—šys.
1 ivskt? j.
$50.00 dovanią, gaus tas kas priduos visoki vasaros lauką darbai Lietu
tų, dvaru, girių, Vilniaus Uni moka, kaip reikia, iki pat bar
| Išviso su sinulk. aukom $94. dol. apie ji kokiaisnors žinias.
voje. Kinemotografistas A. T. Ra
versiteto su muzėjum ir arhivu zdai, aprūpinti
apsilankiusių.
.
PHILADELPHIA, PA.
Slmanavičisnt.
Elssvortb Pa.
čiūnas.
siųskite “Draugo" Bed.
7 d. rugsėjo,
Rytinėj daly j ir t. t., ir kad tie visi turtai ir in- Kitiems jau pabodo tas ergelis. Į
Dalis ' pino eis Lietuvos žmonių
Advokatas A. A Šlakis. Nariai labdariai Liet. Inform. Atsišaukimą
35—39.
Philadelphijos, lietuviškoje sve staigos būtų sugrąžinti į globą nes skevelodos langų stiklų nei
Biuro
Susiv.
L.
R.
K.
A.
92
kuo

Gelbėjimui.
Norėdami
gauti teisišką pa
Sukatos ir Nedėlios vak. 26 ir 27
tainėje buvo laikytas apvaikšeioji- Vilniaus Seimo; (5) priskirimo tik sveikatą, bet tarpais ir gy
tarimą,
malonėkite
aiškiai ir pil pa $5.00.
Suvalkų
gubernijos
kaipo
lietu

vastį
gali
atimti.
Dėlto
tariasi
Vargonininas
ieško
vietos
lietuviš

rugsėjo
(Sept.) 1D14.
mas dešimties, metų, sukaktuvių
nai, iki mažiausios smulkmenos, Draugija Saldžiausios Širdies V. koje parapijoje.
viais
apgyventos
ir
nuo
amžių
lie

nutarti,
kad
ateityje
tik
R.-KaJJetuvių
Bažnytinėje salėje, W
atgavimo mūsų spaudos. Tą ap
parašyti reikalą, ir ką norite ži J.......................................... $10.0® Reikalaujantieji kreipkitės
Brooine Street, New York, N. Y
vaikščiojimą parengė Lietuviškos tuviškas žemės prie autonomiš talikai galėtų prie jo dėtis. Bet
Amž. narys L. I. B. kun. Mi
Ig. Oaurils,
Prasidės nuo8:15 vakare.
Svetainės Korporacija su pagelbą kosios Lietuvos; (G) priskyrimo pirmyn prie baro pažengę, sako, noti, ir pasiųskite laišką, šių6 siąs . . . .......................... $25.00 P. O. Boz 1,
Bobey, Ind.
Įžanga 25 e.
Vaikams 10 e.
Lietuvos kad kol rudis su džine spren- antrašu:
kitų aplinkinių draugijų, kurios prie autonomiškosios
Po $2.00: M. J. Urbonas, Nelė
Mažosios
arba
Prūsų
Lietuvos,
džinių
liežiuvių
jų
nepakirs,
tol
prisidėjo pinigiškai. Išrinkti de
Gelažiauskiutė.
Advokatas A. A. Šlakis.
PARDUODU PIGIA FAEMĄ.
legatai draugijų 7 d. rugsėjo jei pasekmės dabartinės Rusijos jie į'ėksis priešais.
Po $1.00: Pranas Borisą, Jo Beikalingas vargonininkas pažįstan
“Draugo” Teisių skyrius, 1300
B
—
is.
su
Vokietiją
karės
būtų
tokios,
tis
bažnytinę
muziką
ir
mokantis
ves

piešpiet laikė susirinkimą kuria
nas Kendra, 31. Grigoravitienė,
W. 46th st., Chneago, Illinois.
160 ukerią, visa aptverta geriau
me nutarė rinkti aukas Tau kad Mažoji Lietuva papultų po
P. Kundrotas, J. Borisą, D. Za ti chorą. Algos j mėnesi 45 dol. ir siomis pintomis tvoromis, ir per vi
atskirai
už
patarnavyinus:
—
giedo

tiškam Fondui gelbėjimo Lie Rusijos globa.
leckis, J. Eidukevičius J. Kali tos Mišios, šliubai ete. Aplikantųs durį pertverta. Žemė derlingiausi*
NAŠLES DALIS.
tuvos.
(Katalikiškoji
visuo Philadelphia, Pa. 7 d. rugsėjo
CHICAGOJE.
Cbieago, rūgs. 14 d„ 1914 m. (Į nauskas, B. Matukonis, J. Med- meldžiu kreiptis į “Draugo” ltedak- iš visų lietuvišką farmą. Javus go
menė žada remti savajį “Tau 1914 metų.
riausius visus užauginu ant tos Čal
I Teisių patarimų skyrių) Mano vy- vėckas, J. Kizis, S. Mažetis, P. ciją.
Delegatai Draugysčių:
mos. Žemė lygi, su moliu, dailioj vie
tos Fondą” su dviem skyriais.
DR-JŲ ATSTOVŲ KONFEREN-į ras mįrė prieš dvi savaiti ir paliko Kazėnas, K. Kazenienė, K. Vai 39—42
toj prie kelio ir tik viena mylia ano
Vienas bus skyrius šelpti vi Lietuviškas Svetainės Korporaci
sieta,
A.
Grikšienė,
J.
Ulickas,
mane vieną, savo brolį ir savo dvi
OIJA.
stoties (dipo). 50 akerią ariamos, 15
sokius kultūros reikalus,
an ja: (pasirašė) Joseph Maslaus- 20 rugsėjo, Meldažio svetainė- i seseri, iš giminių. Vaikų nėra. K. Radžiauskas, M. Krikščiūnie
akerią dobilais užsėtos, akeris atne
~ -v
BŪK LAISVAS — TURĖK ŪKU.
trasis gi šelpti nuo karės nuken kis, Jonas Trakimas.
— dvi propertės nė.
je,
įvyko
Chicagos
ir
apielinkės
Turto
paliko:
ša po tris tonus dobilų, šulinys yra
Šv. Jurgio Draugystė: (pasira
tėjusius vientaučius ir politikos
Išviso$60.00. Bock Island linijos Agrikultūros de- geriausias, 100 pėdę gilumo, vanduo
lietuvių dr-jų atstovų konferen- į (nejudomą nuosavybę)
vertės
jiartmentas ištyrė žemdirbystės pa
reikalams pravesti. Red) ir padarė šė) J. Ivanauskas, J. Balinskis. -•ija, sušaukta S. L. A. 2-jo ap-I .'GOGO., ir naminius
geras. Telefonas įvestas, jo įvedimas
Donorą, Pa.
rakandus;
sivedimą visose valstijose per ku
rezoliuciją, kuri žemiaus yra pa Šv. Juozapato Draugystė: (pa
man kaštavo $150. Jaunas sodas iš
taip-pat
apie
$2000.
pinigais
ban

Po
$1.00:
A.
Gestautas,
A.
rias toji linija pereina žiūrėdamas, kur
skričio. Konferencijoje dalyvavo
duota. Susirinkimas
pasibaigė sirašė) Jonas Klusas, Petras Bin delegatai nuo 65 draugijų. Iš- koje. Dabar mano vyro giminės Norbutas, S. S. Arniulis, R. Rū geriausiai kokiems žmonėms tinka ūki 220 medžių, tik ką pradėjo duoti vai
3 *‘
2 vai. po pietų ir prasidėjo ap- gelis.
sako, kad jie atimsią nuo manęs ką, A. Kudekas, T. Morkus, P. ninkauti Europoj gimusienis žmonėms. sių. Jame yra 10 m. vyšnių, 8 m. krinanksto
buvo
manyta,
kad
atsto

šės, 6 m. slyv,os ir kiti medžiai. Obelya
Birulės draugyste (pasirašė)
Mes įsitikinome, kad tiems, kurie pa
vaikščiojimas.
viena iš tų properčių, ir dalį tų1 Bliudžius.
vai
tarsis,
kurį
seimą
palaikyti
:
geriausios kokios randasi visoj Ame
pinigų, kurie yra bankoje. NoKun. Kazėnas $10.00 (narys eina iš vidurinės ir vakarę Europos rikoj. Mano sodas yra puikiausiai priVietinis klebonas šv. Jurgio A. Šimanskis, S. Kūgis.
ar
ehieagiškį,
rengiamą
21
ir
22
Arkansas ir Lausianos laikai yra tinpar., kun. M. Šedvydis vadova Petro Armino Draugystė: (pa rugsėjo ar vėliau šaukiamą New ! rių žinoti šį dalyką : — Ar gali' labd. Liet. I. B.
kamiausieji. Bašyk arba ateik dėl I žiūrėtas. Parduodu su visu, su gyvuvo visam programui apvaikšcio- sirašė) M. Zaleskas, S. Mikšis. Yo’rkė. bet susiorganizavę
Išviso $20.00. žinių L. M. AUen, P. T. M. Rock Is-i bais, su mašinomis ir su javais. Pora
so- į mano vyro giminės dalį to turto
arklių $500 vertės, dvi karvės, dvi
East St. Lotus, III.
jimo. Vietinis šv. Jurgio par. cho Kareivių Draugystė: (pasira eijalistai su tautininkais griežtai paimti?
land Lines Room 718 La Šalie Station,
telyčios vertos $200. Vienuolika kiau
šė)
Adomas
Tribulskis
S. K.
Aukos surinktos Marijampo- Chicago.
ras po vadovyste vargonininko
patempė New Yorko link, aiš
lių vertos $180. 10 geros veislės veis
Ukesų
Kliubas:
(pasirašė)
atsakymas.
i lės mergaičių giminazijai ir LieP. Trepkos padainavo tautiškąjį
kiai ignoruodami ehieagiškį sei
linių avių, vertos $75, 100 vištą, visos
Tai kur vaikų nėra, tai našlė tuvių Informacijos Biurui,
liira ną. Fotam prasidėjo prakal Juozapas Janieliunas.
mą.
Be
to
išlindo
viens,
kits
kaimašinos ir padarai beveik nauji, ma
---------D./ ~
‘
'
Marijos Magdalenos
DraugysPASIŪLIJIMAS.
įžti gauna visą judinamąjį turtą, kaip
Po $1.00: P. Jakaitis.
M. SPECIJALISKAS
bos. Pirmas kalbėjo K. J. Kru tė:HUnjvo
žai vartoti. Du vežimai: vienas leng
(pasirašė) Marijona Rvnkevi- kėtojas, ir viešai pradėjo šmei
.
Q
'tai
namu
rakandai,
pinigai,
ir
Savickis,
VI.
Milašius,
A.
Pocius,
....
šinskas S. L. R. K. A. prezidentas.
ir
',2 ir vien tiktai pusę propertės | V. Stonis, J. Ernurnas, V. Je- Išleistuvė, isdirbimas ir sankrova at vas, kitas stiprus, abu su botais. Šla
Savo kalboj jisai padarė trumpą i čieuė ir Marijona Maslauskaitė
jos geriausios rūšies; gražios rogės pa
rengėjus C huago,y 1
(neardomo turto). Kita pusė to noms, T. Petraitis, J. Tn.jonas, virukų. Atkreipiame (lomą gerbiamųjų sivažinėti,
Lietuvos
Sūnų
Draugystė:
(pa

pakinktai suvis kaipo
peržvalgą lietuvių
istorijos ir
gaulioti katalikus, tai čia es* "į • domo turto padalinta tarp I. Skimutis. J. Baltakis, J. Lu “Draugo” skaitytojų, kad mes turime nauji. Sėjamoji mašina. Bulvių sodini
sirašė)
Klemensas
Stefanovič.
nurodė kokiam nupuolime bu
tieji katalikai delegatai, ma y
•
giminiu (čionai broliui ir kša, S. Kaziulionis, J. Kolalis, pardavimui didžiausį leidinį atviru mui mašina. Korną sodinimui mašina.
vo Lietuvą be spaudos. Antras1 Susiv. L. R. K. A., 20 kuopa: IŽilo“
Gedrimas. , Suieas, K. Sol,, kų lietuviškoje kalboje. Įvairių kainų Plaunamoji ir grėbiamoji mašinos. Ve
kalbėtojas, P. Mikolaiuis, vice (pasirašė) Petras Tamošaitis.
lėną piaustymui ir pienui skiriino ma
ir spalvų 25 atvirukai su persiuntimu
Susiv. L. A., 135 kuopa: (pasi
A.
Š.
tas,
L.
Kibartas,
A.
Piečiūkaitis,
prezidentas S. L. A. savo kalboj
šinos.
Du drapokai,
vienas vienam,
nelemtą trukšmą, atsiėmę manda
kaštuoja 50 centų, 50 atvirukų 85 antras dvieb arklam. Akėčios, du plū
Masickas ir
J.
Adomaitis,
E.
Dijokaitės
AL
nurodė kiek vargo iškentėjo lie rašė) Stanislovas
SUDEGINO
SAVO
PINIGUS.
tus ir prasišalino iš susirinkimo. I
centai, 100 atvirukų $1.50
gu, rogės, kelmams rauti mašina, ku
tuviai kovodami su rusų valdžia Romanas Karuža.
Beliko tik soeijalistai ir tautie-. Grand Rapids, Mich. Rūgs. 16 Gaideliutė, A. Stonis, A. Jurgiri kaštuoja $150. Inžinas gazolino va
už spaudą. Kalbėtojų kalbos vi
eiai. Apgalėję savo priešininkus 1914 m. (Į Teisių patarimų sky-. las
Gera popiera ir puikus darbas.
romas su kūrino galima malkas pianSurašas
Philadelphiečiu Aukauto
siems patiko, ką
galima buvo
$26.00 Kiekvienas, kas užsakys atvirukus, ti, akselį piauti, vandenį pumpuoti, ir
pradėjo tarties apie dalyvavimą į rių). Malonėkite man pranešti per
jų “Fondui Gelbėjimo Lietuvos”:
$ HįO
spręsti iš dažnaus delnų plojimo.
Seiine. Tvarką vedė soeijalistai; Jūsų laikraštį ar yra kokia nors Smulkiomis aukomis
gaus puikų žemlapp iš karės lanko visokių įrankių, kaip tai: šakių, kir7. d. rugsėjo 1914 metų.
Išviso
$42.70.
Po prakalbai p. Mikolainio kun.
bausmė
žmogui,
kuris
tyčioms
jvairiose spalvose veltui, šis ženlapis j vių, grėblių, pjūklų, lenciūgų, k aivai
gavę progos paskelbti savo teori
Lukša kaipo “Žibu
M. Šedvydis paaiškino susirinku Kun. M. Šedvydis — $ 5.00. jas ir pienus juos autoritetiš- sudegina savo pinigus. šie pini- J Juozapas
kų ir staliorišką įnagių ir visokių ki
didelio formato ir visiems yra labai
tokių daiktų. Eugią, avižų jau iškaltų,
rio
”
narys
$1.
Adr:
212
Bamen
gai
buvo
poperiniai,
$20,
vertės,
siems, kad bus linkta kolekta
Po $1.00 aukavo: P. Rogovs- kai išdėstė. Čia esantieji tautininnaudingas.
didelis kūgis šiaudą, kūgis šieno, pil
Tautiškam Fondui gelbėjimo Lie kis, S. Nedzienskis, K. Plungis, kai visame pritarė. Kada tūli so- ir yra išleisti Suvienytų Valstijų avė.
Juozapas Uksus, kaipo amži Pinigus siąskite Money order ’iu ar nas tvartas šieno, 15 akerų puikiaaF.
tuvos, ir pats su dviem delega J. Jasevičia, P. Lukšas, D. Turs eijalistai kalbėtojai išspardė tau-: valdžios.
- S.
- N.
-nasis “Žiburio” narys $11. Adr: ba viencentiniais krasos ženkleliais. siu korną, kurią užteks sau ir bos
ATSAKYMAS.
tais išėjo kolektuot per svetainę, kis, A. Tribulskis, M. Stasiūnas, tiškas Įstaigas, ir anonimiais išva-į
daug parduoti, 6 akeriai binzą (faaotuo tarpu p. Krušinskas aiškino S. Masickas, K. Staparas, P. Ta džiojimais išniekino tautos veikė Ne.
A. S. 601 Ohio avė.
Badykite šiuo antrašu:
lių), kurią galima prikulti į 180 bu
Aukas priėmiau kun. M. Gus
publikai apie S. L. R. K. A. ir mošaitis, J. Trakimas, K. Stefa- jus, mūsų tautininkai sudėję ran PERVĖLU Į TEISMĄ PA
šelių, kurią brangumas
šiamet po
Letania Post Cards Publ. Co.
taitis, “Žiburio” pirm.
TRAUKTI.
$3.00 bušelis ir brangiaus. Bulvių vi*
apie dabartinę karę Europoj. Po novich, K. Mekšras, P. Kelias, kas ant kelių mirkčiojo akimis už
P. O. Box Philadelphia, Pa.
pasodinta 60 bušelių. Geresnių bulvių
Chicago, III. Rūgs. 18, 1914 m.
kolektai p. Mikolainis vėl užėmė R. Karuža, J. Ruplis, A. Talmu- kimę ir klausė. Taigi tie žmonerasi visame sviete, tikiuosi, kad)
balsą, kalbėdamas apie S. L. A., če, S. Puskepalis, J. Kalėda, A nės, kurie pirm metų ir kitų vie-i (Į Teisių patarimo skyrių). Aš buKetvirtas Didelis Apvaikšeiojimas.
iš to lauko bus į 1200 gnšėlių gerų
apie reikalingumą steigti Tautiš Pabijanavičiutė.
šai baikotavo tautos reikalus,n vau sužeistas gatvekaryje prieš Redakcijos Atsakymai. Parengtas Leib. gv. D. L. K. Vytauto bulvių. Ir palieku 10,000 pėdų gerų
lmos Div. raitelių
ant Bridgeporto,
kąjį Fondą ir apie svarbumą su
juos išniekino, šiandien susiglė-; 5 metus. Tada gatvėkaris 63-čios
pušinių lentų ir balkių pastatymai
V.
Damoševičini.
Ajiie
Sv.
Bedo
ko

Chicago,
III.,
kuris
atsibus
27 d. rug
šaukimo Politiškojo Seimo. Pa Po $.50c. aukavo: A. J. Žemai biavo ir susilaižė su tautininkais linijos susimušė su automobilium
didelio tvarto. Triobos yra geros, tvar
tai tepti, klėtis gera, stuba rastinė,
galiams perskaitė rezoliuciją de tis, V. Križanauskienė, A. Lilvi- ir pradeda pastariems vadovauti. ir man baisiai stiklais supliaustė legiją tilpo plati korespondencija 38 sėjo 1914.
“Draugo” numeryje, (“žiūr. Jaunimo
Programas
bus
paįvairintas
orkestrą,
lietuviška ir šilta. Parduodu viskų
veidą.
Nieko
neieškojau
nuo
legatais rytmėtyj priimtą. — Per kaitis, K. Baironas, J. Trakimas, Visgi malonus iš dalies apsireiš
skyriuje”.) Nedėsime.
dainomis,
prakalbomis,
paminėjimu
už $6000.00 (šešis tūkstančius dole
traukų tarpe
vietinis choras J. Svensickas, J. Teleišis, J. Mas- kimas. kad ir pas socijalistus ma kompanijos, nes turėjau važiuoti J. žak analini žinntė apie Bagočiaus
20 metą sukaktuvių gyvavimo Gvardi rių) tik 2 tūkstančiu reikia tuojaas
džiugino savo dainomis, o už lauskas, L. Kalikovskis, M. Šve- tyt karštas pasirįžimas gydyti į Lietuvą už poros dienų, meldžiu prakallms netilpo. Jeigu tamsta tei jos ir 10 metą spaudos atgavimo. Vi
įmokėti, o likusius gali išmokėti par
baigta apvaikščiojimą tautiškų rauskas, P. Plungė, E. Janaliū- tautos žaizdas nuo karės. Jie ir man pranešti ar aš dabar galiu singai aprašai jrts, tai mes negalime si širdingai kviečiami atsilankyti ant 6 metus laiko. Aš turiu būtinai par
himnu, kurį atliko suvienyti cho nutė, K. Vikunas, M. Praneku- dėsis prieto skatiku. Jie ant vis patraukti teisman tą gatveka- įsivaizdinti, kad tas kalbėtojas galė tos iškilmės, pasiklausyti puikios mu duoti į mėnesį laiko ir turiu išeiti aat
tą bent ką patraukti savo prakalbą
rai šv. Jurgio ir šv. Kazimiero niutė, J. Smalinkas, K. Kupčaus- ko, girdi, pasirengę, ko tik Lie rių kompanija ?
zikos, dainą, prakalbą, taipogi bus savo didžiosios formas, kuri raadaei
klausyti. Toliau ir apie jaunimą to
Pranas
Rudowicz.
par.
puikus balius, smagiai jiasišokti. Šir apielinkėj Scottvilės, Mieh., 18 mylių
tuvai
reikalinga,
kad
ir
revoliu

kas, A. Gustautas, P. Janaliūnas,
kiais juodais dažais jį pieši, kad sta
dingai kviečiame visus.
atstumo nuo šios farmos, kurią par
ATSAKYMAS.
Publikos buvo pilna svetainė P. Mikalojunas, F. Danilevičia, L. ciją padėtų kelti.
čiai kįla abejonė ar visa tai teisybė.
duodu. Pirkite šią farmą, kad ir dvieit
Rengėjai.
Ne.
Laikas
jau
prabėgo
ir
nie

ir visi dailiai užsilaikė. Po pra Vaivada,
A. Križanauskas, P.
Lauksime smagesniu žinelių iš jūsą
Dabar klausimas, kokias pa
Įžanga 25c. porai. Moterims ir pa ja susidėją. Tai pigiausia farma;
kalbu visa publika išėjo ant gat Daugenas, A. Gričaitis.
sekmės atneš mūsų Seimai. Ar ko dal»ar negalite gauti iš kom padangės.
kas ją pirks tas taps laimingas ir jo
vės prieš svetainę nusiimti fotomes bent šitame momente susi panijos. Illinois valstijos tiesos Kun. P. Vattonini. Protestas “Drau nelėms dvkai.
šeimyna bus laiminga. Viena iš pigiaa” skaitytojams neindomus, nes jie
Po $.25c. J. Ivanauskas, O. klausysime.
grafijv, paskui prasidėjo balius
sių farmą, kokios randasi
visame
Nepanorėjo dalis tiktai duoda du metų laiko pat go
nežinos
nei ajiie ką dalykas eina. Ati
LIETUVA.
Paskarskienė,
J.
Dora
J.
Bakseviraukti
ka
nors
už
sužeidimo
žmokirrsai tęsėsi iki vėlai valandai.
krašte,
antra
tarpe
lietuvių
ir
žemė
tautininkų su. socijalistais padary
A. S. duodame “Moksleivio” redakcijai.
Philadelphietis. čia, K. Bingelienė, O. Ivanauskie ti bendrąjį Seimą su katalikais. gaus.
.Tudomuese Paveiksluose jau Ameriko labai derlinga. Aš dar tebegyva**
J. Daukšiui. Apie tai pirmiau pra
nė, S. Sasnauskas, P. Lukoševi- .Jie šaukia kitą ir ragina kaipo į
je! Pirmu kartu Lietuvos judėjimas ant jos. Jei nesutiktumem tai ai tariu
nešė mums kitas korespondentas.
gyvuose paveiksluose mūsą historijoj. gerą farmą mažesnių, kurias esu pa
ATSUAUKIMAS
Į
VYČIŲ
čia
K.
Dringelis,
K.
Petrauskas,
Rezoliucija.
visuotinąjį seimą. Reikia tiesiog
ėmęs ant pardavimo apielinkese SeottKUOPAS.
Nejiamirškit ateiti ant šio perstaty
Kadangi dabartinė Rosijos su M. Stapovičia, K. Čirikas, J. Jas- stebėties, kad tąjį Seimą, kurį
vilės, Mich. Tuoj atvažiuoki ant ma
mo, pažvelgti į savo gimtinį kraštą,
Vokietija karė
augščiausiame kclcvičia, A. Gulsinskas, I. Rač- atstovaus delegatai nuo plačio Meldžiu kiekvienos kuopos, kad
no adreso kur ta farma yra ir kar ai
Apgarsinimai.
kurį apleidot. Nekartą apgailanjam
laipsnyje palyti reikalus Lietu kauskiūtė, F. Tarnavičia, J. Rut sios lietuvių
visuomenės taip prisiųstumet sąraSą narių, nes tie
mūsų paliktos tėvynės Daugumas sako: gyvenu:
PAGELBA!
vos ir lietuvių tautos; kadangi kauskas, V.Bičas, B. Kotovieia, ignoruoja soeijalistai su tautinin sąrašai yra būtinai reikalingi prie
ANTON KIEDlk
Nors Gamta, be jokio klausi “trokšta mano širdis dar kartą. Lie
nuo pasekmės tos karės prigulės P. Senulis, V. Kelia, P. Budric- kais. Kokios vertės anas nuo pu užvedimo naujų knygų. Į sąrašą
tuvą pamatyt...”
PEACOCK, MICHIGAN.
J. Liut- santros nežymių srovių Seimas, meldžiu paminėti kiekvieno nario mo, yra geriausia gydytojas, ta- Pamatę prieš savo akis vaizdą, per
išsivystymas tarntikrojo typo mū kis, V. Pečukevicius,
čiaus
dažnai
buvo
reikalinga
su

vardą
ir
pravardę,
amžių
ir
kada
kauskas,
A.
Purvenas,
L.
Mačiosų tautiškojo gyvenimo. — todėl
atstovaujamas vos nuo keliolikos
atyda visų lietuvių šioj valandoj nis, J. Balinskis P. Povadas, D. tūkstančių žmonių. Pasirodo dar įstojo j organizaciją ir kartu su teikti mažą pagelbą, kad paska
tinus pasveikimą. Geriausia payra atkreipta į atsitikimus, ža Bairunas, A. Sirutis, S. Jurevi tas, kad mes ir šitame, taip nepa tuo, kuopos valdybos antrašus.
Išėjo antra laida kun. R. A. Mc
Taip-pat paraginčiau kuopas gelba yra išvalyti kūną ir jį sudančius mūsų tautai užgimimą čius, A. Jurbonis, K. Bredis, P. prastame momente nesuėjome į
stiprint. Tai gerinusiai yra at
Janiūnas.
naujos gadynės.
vienybę, bet dar su labiau inkai- prisiųsti savo duokles į centrą per liekama gerai žinomo vaisto, va
finansų
raštininkę.
Eachen Katekizmo
$8.64 tusiomis ambicijomis ėmėme rie
Mes, delegatai Philadelphijos Smulkių aukų surinkta
dinamo : Trinerio Amerikoniškas
Su
pagarba.
Viso
labo
.................
$55.39.
lietuvių draugysčių, pabriežinmc
ties dėl partyviškumų. Štai kad
Kartaus Vyno Elisiras.
Šisai
Ona Kašėtaitė,
Surinktos aukos bus laikomas ir minėtoje konferencijoje, kiek
šioj svarbioj valandoj pilną soIi Hgl| kalios nrti
vaistas turi labai gerą veikmę
Finansų rašt.
lidariškumą su visa mūsų tauta, kasoj Lietuviškos svetainės Phi- išgirsta netakfiškų užsipuldinė
virškinimo sistemai, visiškai ją
laukiame su vileia ir pasitikėji ladelpbijoje pakol nesusiorgani jimų ir šlykščių pasityčiojimų 82 Porter avė., Montello, Mass. išvalydamas ir suteikdamas nau
M.
-♦♦s
mu pagerinimo mūsų tautiškojo zuos tam tikras komitetas Tau iš katalikų. Vienas socijalistas
jas jėgas. Skaudėjimuose, kįlanAntroji laida žymiai padidinta ir kunigų
būrio, ir tikime
į pasekmingą tiškam Fondui.
kalbėtojas įsismaginęs
užkopė LIETUVIŲ INFORM. BIURUI čiuose iš gazų susirinkimo, pilve,
QUEBEC, CANADA.
AUKOS.
ant šv. Kaz. Seserų vienuolyno
išrišimą visų tų kliūčių, kurioms
Marijonų pataisyta
viduriuose,
tas vaistas veikia
Susidūrė laivas 50 mylių ir praplėšęs stogą pradėjo spiauCLEVELAND, OHIO.
mūsų priešai bando sustabdyti
labai
greitai
ir
paprastai
Kaina....................................... 15 centu
į rytus
nuo
Quel>ec.
Toj dyti ant seserų — auklėtojų jau A. Kranauskas
$15.00
mūsų tautiškąjį atgijimą.
beveik
tuojaus
suteikia
palengvi

St. Laurent upėj ir nosios kartos. Lengva paklausti, A. Ribikiutė
$10.00
Visame tame mes pamatuoja pačioj
nimą. Aptiekos.
Joa. Triner,
netoli
tos
vietos
kur
Storstad
Įrašyti
nariais
labdariais
Lieką
soeijalistai
gero
nuveikė?
Imaatioms daugiau duodamas geras nuoiimtls
mos reikalavimais mūsų tau
Manufacturer,
1333-1338
Socth
tos išreikštas įvairiuose atsitiki- paskandino Einpressof Freland Beja, išauklėjote šakininkus, ku tuv. Inform. biuro.
Reikalaukite
Jonas Montvila.
$3.00. Ashland avė., Chigo, III.
.-jojose, įvairiose
vietose, įvai- Panašus atsitikimas. Laivas Mon- rie, berods, baigia jau skursti.
<•
Mes
norime
patarti
Trinerio
Po $2.00: P. Ceriaukiutė, J.
Kiose laikuose, ypač-gi, remia- tmagny iš vakaro buvo išplaukęs Pridiegėte begales laikraščių, prie
Linimentą kaipo vieną geriausių
su
4,338
tonais
anglių
tos
pačios
Klimavičia.
A. Remtis
kurių
keli
desėtkai
gudresnių
Tnės ant pareikalavimų išreikštų:
vaistų sustyrimiems raumenims
(a) Memorandume
inteiktame Dominion Coal Co., kuriuos taip socijalistų mulkindami darbinin Po $1.50: J. Kmeliauskas. P. ir aunariams, tynimama ir išsiau
IMV. 4M StM
CUnp. OMl
Sukis.
grovui VVitte lapkričio pradžioje- gi vežė iš Sydney N. S. į Mon- kus. gamina sau duonelę.
kimams. Trinerio Liirhnento kai
Po $1.00: A. Montvila, J. Pa
1905 m., (b) Vilniaus Seime 4 ir treal. Rugsėjo 18 d., 4 valandą Tai taip mes tariamės padėti
lubinskas,
P. JanuŠaitis, I. Židžiu- na 50e. pačtn 6Oe.
ryto
Lingan
kirto
į
kairįjį
šoną
Lietuvai.
5 d. gruodžio 1905 m., ir (c) Me
G. M. naa, M. Polionis A. Stoseliunas M 1
moriale Amerikos Lietuvių Ru- C. G. S. Montmaguy. Į kelias mi(Pradžia ant 3 pusi.)

TEISIŲ SKYRIUS.

Kun.

Krušas

Draugas Pub. Co.

• ’
r •
DR'tAU UAS.

— ■..... 1 -----------------"

•

8

Rugsėjo (Sept.) 24, 1914

EXTRA

Drover 3473

Yards 1741

7 reikalingi

da
lykai vertes

GRABORIUS
Paršam Jo karietas ir automobi
lius dčl pajįiabų, vestuvių ir krikštyuiĮ. 4606 Hermitag* av*. Chieago

$25.00
tik

uz

J. G. KAWALLS

E U D E I K I S

J. F.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

Bell

System

Naojaatiir genami paveikslai vestuvėms ir kiliems atsilikimams.

$5,55

Ateik ir pats pamatyk

U

Dr. A. Yuška

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
įšpiaustytų su puikiais akmenais
moterų arba vyrų laikrodį už $5.85.
Su
gražinimų, špilkų dykai. Pilnai
gvarantuojame.
Vienas
laikrodis vertas
gražinimų, špilkų lykai. Pilnai grarantuojame. Vienas laikrodis
vertas
$15.00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet pamatyk inū•ų laikrodžius. Spccijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitų apskelbimų parašyda
mi savo vardų, pavardę ir antrašų ir mes išsiųsime visus augščiau pažymėtus
dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. .Tei tiks užmokėk agentui $5.85 ir expreso
kaštus. Rašvk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATIIENAEUM BLDG. CHICAGO,
ILLINOIS.

ŠALIN SU

1749 So. Ualsted St.

CHICAGO

S-®/®-ė

8,a S-«a & 8-t* @/©-

Telephone Yards 5834

I Dr. P. G. \V1EGNER *
t
PASTARAS
g
(Kalba lietuviškai)
1

mokėti po

mušti, pienuoti ir išpildyti antpuolius.
Rudenio kova prasidėjo.

O kaip stovi telefono

~ 3337 S. Morgan St., Chieago <|

komunikacija?

Leisk nuims ištirti jūsų apara

tus, jei jie nepatenkina, tai mes padidinsime. Te

10c.
Tel. Yards 1594

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant
išmokesčio labai puiku Grainafonų
sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite
Gerumas mūsų gramafouų gvarantuutas kiekvienam rašyta gvaran
rija. Išsiųsime naujus specijališkus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Kusiškus,

ED. REUTER

būnie telefono keliai platus ir atviri. Tenebunie

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

1616

W. 47th St.

Chieago, III.

ATEITIS

Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
— tai yra tokia visu viltis.

nierius nuolatai turi būti gatavas sutikti ir at

A-SiS. a,

NUSIMINIMU!!!

apsiimate

tik neikai

Bet kova biznio laukuose eina nuolatai ir biz

GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO 10C. KASDIENA.
Jeigu

<<
Karai ir karo

linijos perpildytos ir nepereinamos.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienos pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
‘ATEITIS” yr« bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviskai 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 žinė
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massaebusetts vai
stijos tiesų reikalavimų.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1 50 me
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:

Chieago Telephone Company

“ATEITIS”

Bell Telephone Building

3G6 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimui dykai).

Official 100

$1

Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami krasos ženkleli atsakymui:

jc Telefonas Canal 4052

K. Rutkauskas |

| Dr. A.

LIBERTY COMMERCIAL CO

233 E. 14 ST., NEW YORK.

vj*

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS
NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga ■ |

2302 So. Leavitt St.

LIETUVIAI, KRE1PK1TES

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

Telephone E re ve r 1924

O.

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867

_______

M.

3364 So. Halsted St.,

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

TAUPYMO

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

DEPARTAMENTAS

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

CHICAGO
Angliškai Paraše

CHARLES
Tcl. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoju
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius:
ikolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

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

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Pradėjus skaityti, sunku 1

yra atisitraukti nuo knygos.

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rufkauskaite-Šlakienė
Gydo visokias ligas
Specljalistė moterų ir valkų ligose

Chieago, įlįs.

vienas, norintis smagiai ir naudin

Mes prosijame visai veltui per visus
metus kiekvieną
mūsų
krautuvėje
pirktų siutų.

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Avė.

Lietuviškyjiį Švento Kazimiero

r Du-kart

Seserų Seminarija

*«

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaoDių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriakojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: m«zika. paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtin*»
lino antraša:

Savaitinis

Laikraštis

SAULE”

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

CHICAGOJE.

Kiek

TEMYKITE!

Ateik ir pažiūrėk mūsų puikių
siutų ir čeverykų.
Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorų duodame geriausį.

9—12 prieš piet; 4:30— 7:30 vakare,
Nedeliomis 9—12 prieš piet.

3255 So. Halsted St.,

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520
puslapių, o kainuoja

i

* *
11

EIK PAS

Carr Bros. Wrecking Co.

“VADOVĄ”
"VADOVO” uždavinys — padėti lietuvių dvanškijai orijentuotis įvai
riuose jai rūpimuose gyvenimo klausimuose, teikti pagalbų reikalingų kunigams
mokslinių žinių pagilinime ir praplatinime, o taipgi ir pastoracijos darbe.
"VADOVE” daug rašoma apie katalikų Bažnyčios padėjimų įvairiuose
kraštuose, apie užsienio kultūringesnių tautų dvasiškuos darbavimųsi įvairioje
srityse.
,

Į “VADOVĄ” rašo ir pasižadėjo toliau rašyti, neskaitant artimiausių
"VADOVO” reikalų prižiūrėtojų, dai ir šie: dvas. akad. prof. kun. dr. P.
Bflčys, kun. prof. Al. Grigaitis, kun. prof. dr. J. Matulevičius, kun. dr. J. To
toraitis, kun. dr. Naujokas, kun. prof. B. Česnys, kun. dr. Staniulis, kun. dr.
J. Galdikas, kun. dr. M Keinis, kun. dr. A. Maliauskas, knn. dr. K. Rėklaitis,
knn. J. Tumas, kun. dr. A. Viskantas, kun. prof. A. Polubinskas, kun. dr.
M. Gustaitis, kun. P. Dvaranauskas, kun. J. Vaičaitis, kun. J. Kriokininkaa,
dek. V. Aleksandravičius, kun. prof. i’. Bielskus, ir daugybė kitų rimtų rašyto
Tikimės, kad ilgainiui jų bus vis dar daugiau.

Meldžiame užsisakyti ateinantiems metama ns vėliau 1 d. rugsėjo (n. st.) šių m

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

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

3005-3039 So. Halsted St.
Phone Yards 1294

CHICAGO

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600--4602 S, Wood St. Chieago, III.
Priimame pinigus J Banką užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomia ant metų. Siuučiame pinigus
| visas dalis svieto pigriai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų | krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių 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 ypati? kai ir per laiškus. Tik kreipkitčs
virsminčtu antrašu.

Banka prižiurome

Su vieny tųjų Valstijų vai
daios.
Moka 3 nuošimčiur
nuo sudėty pinigų. Galinu
, susišnekėti lietuviškai.

G. N. Poatlethwait«
Mandagus

iždininkas
patarnavimas

“VADOVE” rimtai nagrinėjama Lietuvos religijiniai reikalai ir jų stovio
pagerinimo būdai.
“VADOVE” ateinančiais metais sekmadieniams bus duodama kateketiški

pamokslai pagal geriausius užsienio šios rųšies pavyzdžius; taipgi ir kilti pa
mokslai bus kaskart aktualesni, tinkamesni.
"VADOVAS” nėra kokios vienos apielinkės ar dijecezijoa organas; jam
rūpi visi ir visos lietuvių dvasiškijos reikalai. Turime daug rimtų bendrabarbių,
kaip žemaičių, taip ir iš Vilniaus, Seinų dijecezijų ir iš svetur gyvenančių
lietuvių dvasiškių tarpo.

One)

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

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

1165.000.00.
Šitoji

Naujos “Draugo” spaustuvės

Vienatinis Lietaris Išdirbėjai

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestu, dar
bu. atlieku arti.-g
tiikai.

M. A. Norkooas
Itt MELUOSE, ST., MONTELLO. MASS.

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitini laikraštį

“IŠEVIŲ DRAUGĄ”
' Vienintelį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris

Dienraštyj "Katalike” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
via;.s pajudintus mūsų gyvenime
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra bepartyvrs laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj "Katalike”
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti 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
Prenumeratų siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

Pusei metu 50 cento.

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

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIE1HVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

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

A. OLSZEWSK1,

3252 So Halsted St., GnlCAGO. K.l.

P. A. MAŽEIKA
Seniausias
lietuviškas
graborius
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
i|i graborystėe tarnavau savo broliams

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St..

Chieago

.

Knygos
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
Huckleberry Finnas,

M. k. Norkūnas,

SI8ESigE,3 Kfi SJi'h SSSS5fla8EKB 23188
Telefonas Yards 994

“KATALIKĄ”

' i

Kviečiame užsisakyti 1913-1914 metams
kunigijos lietuvių reikalams skiriamų mėnesinį laikraštį

I

DRAUGAS PUBLISHING C0.

LIETUVIŠKA BANKA

parašyta garsaus Amerikos
raštininko humoristo Mark Twaino. Gražiai lietuvių kal
bon versta Jono Kmito.
Labai puiki apysaka iš ameri
kiečių gyvenimo. Daug juokingo ir puikaus skaitymo.

Stora knyga, kaina tik

LAIVAKORTES

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

Aiuerik. LieluviŲ Dienraštį

Gerų lentų pigiai

Kapitalas su perviršiu

♦

: *

Visi užsisakykite

Chieago, III.

v?

261 W. Broadvvay

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

•

w

Corner Spring Street

4627 S. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

W. 46th Street,

eu

P. WASIL!AUCKAS

498 Washington St.,

st

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

< i

Plymouth National
BANK.

*

BARTASlUS ir

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

* i

::
»

Geo. d.

TIKTAI $1.00

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

1 *

Dr. MAURICE KAHN

Rašykite šiųdien, o gausite vienų
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad
resuojant

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

jų iŠ lietuvių kunigijos.

' *

•i $®

Yra tai labai graži ir interesinga
apysaka

LA

d.
\V
d/

Jonas Kmitas

LIETUVIS DENTISTAS

J

ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią
kainą iš Lietuvos ir j Lietuvą. Siunčiam ir išmairom
pinigus visų viešpatysčių. Darom daviernastis p’tfiau
kaip kiti.
Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam krt ij t is
pas mus su visokiais reikalais į artjmiavsj jums offisą ar per laiškus.

\lz

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

VALANDOS:

PARDUODAM

DICKENS

Lietuvių Kalbon Verte

SAVUOSIUS

Mes patemljom, kad būtinai yra reikalingą lietuvianis New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir
ir įsteigem tą užeigos namą, kuris randasi po nurnel iu 498 Washinj<ton St., kampas Spring St., nvw
York, City
Brangus keliauninkai, kurie n.anot keliaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos
namą, o gausite sanžiniSkus patarimus. Mes pasitinkam New Yoike pasažierus,pribuvusius iš kitų miestų. Suteikiam jiems nakvyne ir parupinam pasportus
iš konsulio.

Oliveris Twistas

(kampas 34tos)

PAS

|

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei Vezelis
Lietai iškas Dentistas
4712 So. Aahland Avė.
arti 47fo« gatvės

75 centai

lietuviams.
Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
o maži grabeliai nuo $3 00 ir sugčiau. Meldžiu atvažiuoti j mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiais, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti ui
$50.00
Neklausykite agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darom*
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo
karaboną ir daugybę automobilių.
Su pagarba
P- A. MAŽEIKA.
3315 Aubrun avė.

Tel. Yards 118$

Reikalaudami kreipkities:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th SL___________________ Chieago, Illinois

Daktaras Ignotas Slankas,
Lietuvi, daktaras. Gydo įvairiame. ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cijas. Turei savo locna ligonbuti. Lekarstas sutaiso pats delkiek vieno sergančio.
Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 11 Iš rito: J .-» po piet. 7- S vok.ro. Neilel. iki 3 po piet.
Kreiptis reik visumet ant to likro udriso taip:
DR. STANKUS, 1 210 S BROAD ST., philadelphia, PA

Mokykla Angliškos Kalbos

• 28 metu senas laikraštis •

Kiekvienas išmoks angliškai kal
bėti, skaityti ir rašyti labai trumpa-!
me laike per šios mokyklos atsakan- s
čią metodą. Dieninės ir vakarinės ;
kliasos. Kurie gyvena kituose mies-,
tuose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo-1
kinam per laiškus (korespondenciją) 1
labai pasekminga metodą. Dėl pla- j
tesnių žinių rašykite pas:

EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th Street

::

Chieago, III.

VIENYBE LIETUVNINKU
Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nlų Iš Amerikos. Europos ir viso uv
prenumerata kaštuoja melams tIA $
pusei metų $1.oo. Užruhežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5(1
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.«
I2O-I24 tlrand Str.,
Brooklyn, N. Y.

