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\ -PRANEŠIMAS.
4-as L. R. K. Federacijos
Kongresas Chicagoje, 23125
rugsėjo šių
1914 metų
išreiškė pageidavimų, kad ka
talikiškos draugijos imtų sau
už organus katalikiškus laik
raščius.
Norėdami palengvinti ger
biamųjų draugijų nariams už
sisakyti ‘‘Draugų”, šiuomi
pranešame, jog:
1) Draugija, užsisakiusi
“Draugų” visiems savo na
riams mokės už ji tik po
$1.00 metams nuo kiekvieno
prenumeratoriaus; draugija,
užsisakiusi ‘Draugų’ bent treč
daliui savo narių, mokės po
$1,50 metams nuo kiekvieno
prenumeratoriaus: gi draugi
ja, užsisakius savo nariams
ne mažiau kai 15 egzemplio
rių, mokės du doleriu metams.

D. SPALJO

(OCTOBER)

1914

M.
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jungos. Arti pustrečio šim
to atstovų nuo mūsų parapi
jų nuo didesnių ir mažesnių
organizacijų parodo, kad Chi
cagos seimas, kuriame buvo
atstovauti mažne visi Ameri
kos lietuviai, buvo ištikrųjų
vienu iš didžiausių lietuvių
tautos susirinkimų. Šiandie
nų praūžus toms gyvybės ir
intemptino darbo dienoms, ga
lime pasakyti su gryna sąži
ne, kad nuveikėme nemaža,
kad nušvietėme sau takus ateičiai, kad susiorganizavome
svarbiam ir naudingam dar
bui. Mūsų vienbalsiai priim
tieji reikalavimai: 1) Lietu
vos kuoplačiausios autonomi
jos, inimant j autonomiškų
jų Lietuvų ir sulenkėjusiuos,
ar sugudėjusiuos mūsų bro
lius. 2) Būtinai priskirti prie
autonomiškos Lietuvos ir Su
valkiją ir Mažųjų Lietuvų,
aiškiai išrekštas noras eiti
bendrai politikos gyvenime su
mūsų broliais latviais — štai
tie reikalavimai ir pageidavi
mai, kurie beobejonės suvie
nys visų tautų, kurie nudžiu
gins mūsų suvargusių tėvynę,
nesc ji pamatys, kad jos troš
kimai yra vienkart ir mūsų
troškimai, nors mes nuo jos

2) Visuose paminėtuose at
sitikimuose, jei tik draugija
pripažins “Draugų” savo or
ganu, redakcija apsiema per
ištisus metus skelbti savo skil
tyse tos draugijos valdybos benurims," kol pagaliaus
vardus, pavardes ir adresus. tų
reikalavimų
neįvykins.
Beto
taip-pat
apsiimame
dė.. w. . *
.7
.
apie lai neao<

NUSKANDINTA AUSTRIJOS 3 LAIVAI.
RUSAI UŽIMA VENGRIJĄ.

JAPONAMS SEKASI.
AUSTRIJOS KARIUOMENĖS TARPE SIAUČIA CHOLERA.

na” tebūnie šv. Kazimiero
Meksikoj sumišimas. Susi
dienoje. (4 d. kovo).
nėsimas tarp Vera Cruz ir
Svarbi pastaba. New Phila Meksikos miesto perkirstas.

delphijos parapija jau davė
sektinų pavyzdį, aukaudama
$100.00 Tautos Fondui.
III.

Pulkai meksikiečių, vadovau
jant Higenio Aguilarai, buvu
siam federalistų generolui,
naikina geležinkelius, telegra
fo linijas šiauriuose nuo Eosant parnza.
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Griuvėsiai Cordes gatvėje Lauvaino mieste, Belgijoje.

NUTARIMAI AMERIKOS
POLITIŠKOJO

Šiandien apie tai neabejoju

“Draugo” Redakcija.

GYVOJI BANGA.
Šiomis dienomis Chieaga
matė aiškų lietuvių tautos gy
vybės apsireiškimų. Kad ir
atitolinti nuo tėvynės visa
vandenynų platybe, vos tik
pajutome, kad tėvynė pavoju
je, šgirdę balsų savo tėvynai
nių — sukrutome, subėgome
į vienų vietų. Susiubavo vil
nis tautinio susipratimo ir sa
vo galybe nušlavė nuo kelio
visas kliūtis, visus partyviškumus, kurie trukdė mums su
sieiti į vienybę. Dar keletu
dienų atgal, matant neprielan
kumų Chcagos seimui didelės
dalies mūsų spaudos, galėjo
me abejoti apie seimo pasise
kimų. Gi 21 rugsėjo, susirin
kę į “Masonic Tample”, pa
matėme, kad gyvenimas yra
galingesnis ir už spaudų, ar
ba kad kitaip sakant, kymi
mūsų spaudos dalis yra nuto
lusi nuo gyvenimo, pametusi
pulsų, šiaip ar taip dide
lė didžiuma mūsų tautos dar
tebėra liuosa nuo siaurų par
tyviškumų, dar tebegerbia ir
tebemyli tiek Bažnyčių, kad
nebijo bendro darbo su kuni
gais ir katalikais ir kad ne
klauso Šliupų obalsių: šalin
au kunigais..
Į Chicagą suvažiavo atsto
vai iš mažne visų lietuviškų
kolonijų, net ir tolimiausių,
kaip tai: Baltimorės, Phila
delphijos, New Yorko, Bridge
porto, Bostono, Brooklyno,
VVorcesterio ir kitų. Dalyva
vo didžiuma parapijų, mūsų
didžiosios organizacijos, kaip
antai Susivienijimas L. R. K.,
Blaivininkų
Susivienijimas,
Vyčių organizacija, Labdary
bė, Moksleiviai; buvo kuopų
ir iŠ Tautiškojo Susivieniji
mo, ir net iš Socijalistų Sų-

Tečiau reikia tuos reikala
vimus vykinti gyveniman, rei
kia skelbties visam pasauliui
ir straipsniais ir mėmorijalais; reikia eiti su savo rei
kalavimais į pasaulio galin
guosius. O čia mūsų tėvynė
dejuoja, basios karės žudoma,
čia našlės su našlaičiais grau
džiai verkia ir šaukia mūsų
pagelbos. Ir štai Chicagos vi
suotinas Seimas steigia mil
žiniškų institucijų “TAUTOS
FONDĄ”. Gražus žodžiai,
geri sumanymai pasibaigė.
Atėjo didelių darbų gadynė.
Turėsime darbu parodyti, kiek
mes mylime Lietuvų ir savo
brolius, vargstančius tėvynė
je. Ar atsiras nors vienas
lietuvis, kurs galėdamas, ne
duos pašalpos tėvynės reika
lams?

Tikėkime, kad ne.
Tečiau šiandienų mūsų vi
sų rūpesnis turi būti, kad tų
aukų tėvynės reikalams susi
rinktų kuodaugiausiai. Pildy
dami savo seimo nutarimus
mes šiemet švęsime iškilmin
gai “Amerikos lietuvių die
nų” (pabaigoj lapkričio), ku
rių turėsime sunaudoti aukų
rinkimui, mes agituosime, kad
kuodidžiausias lietuvių skai
čius paskirtų į “Tautos Fon
dą” vienos dienos uždarbį.
Visos mūsų parapijos ir lie
tuviškos draugijos turėti pa
remti tų “Tautos Fondų”.
Draugijos lai skiria kiek ga
lėdamos iš savo kasos, be to,
lai ragina savo narius skirti
vienos dienos uždarbį.
Bet, kas svarbiausia, visos
lietuvių kolonijos lai sudaro
vietinius komitetus iš atstovų
nuo parapijos, nuo draugijų
— ir lai tie komitetą sutvar
ko ant vietos visų aukų rin
kimų taip, kaip jie tai išras
patogiausia. Surinkę lai pi
nigus laiko pas savę patol,
pakol “Tautos Fondo” valdy
ba, susižinojusi su Lietuva,
nepaduos žinios, kad pinigus
rėkia
siųsti į
Centrų,
į
“Tautos Fondo” valdybų.
Tad kas gyvas — į darbą!!
Sukruskime gelbėti savo tau
tą!!
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ti /amas-ir straipsnius, pp- net vienas ^aSTietuvis.

liečiančius tų draugijų tikslų
Ur- veikimų, palaikydami sau,
žinoma, visas redakcijos tei
ses, kaslink žnių ar straipsnių
trumpinimo, taisymo, arba ir
visiško atmetimo.
Su pagarba.
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VOKIEČIAI SUVALKIJOJ.
RUSAI SUMUŠĖ VOKIEČIUS TIES KAUNU.
VOKIEČIAI IŠVYTI IŠVYTI Iš LENKIJOS.

^(LIETUVIU
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Įvykusio Chicagoje, III, 2K22
d. rugsėjo, 1914 m.

Amerikos Lietuvių Politiškasai Seimas įvyko Chicagoje,
III., rugsėjo 21—22 d., 1914
m., Masonic Temple, Oriental
Hali. Seime dalyvavo 250 de
legatų, kurių didžiuma atsto
vavo po keletu organizacijų.
Pirmųjį posėdį atidarė 10 vai.
p. S. P. Tananevičius, Ameri
kos Liet. Dienraščio “Kata
liko” vedėjas. Į valdybų bu
vo išrinkti: Dr. A. Kaz. Rut
kauskas, Seimo vedėjas, p. J.
S. Vasiliauskas ir p. Julius
Kaupas, sekretoriais, pp. J.
Elijošius iš Chicago, III. ir B.
Vaišnora iš Pittsburg, Pa. ir
p-lės: Antanina Jakaitytė iš
Worcester, Mass. ir Julė
Stankevičiūtė iš Tamaąua, Pa.
Seimo vedėjo padėjėjais.

Be to buvo išrinkta: man
datų komisija ir presos bei
rezoliucijų komisija. Gauta ir
perskaityta daugybė laiškų ir
telegramų nuo įvairių parapi
jų, Amerikos lietuvių organi
zacijų ir asmenų, išreiškiančių Seimui savo linkėjimus,
Išsiųsta buvo telegrama Jung
tinių Valstijų prezidentui Wilsonui su linkėjimais, kad jo
pastangos — sutaikinti ka
riaujančias valstybes, kuovei
kiausia būtų apvainikuotos
pasisekimu.
Tapo
mai:

padaryti šie nutari

A merikos Lietuvių Politiš
kasis Seimas Chicagoje 21 -22
rugsėjo, 1914 m., atstovaujan
tis pusę milijono lietuvių vien
balsiai nutarė:

Reikalauti Lietuvai kuopla
čiausios politiškos autonomi
jos, remiantis plačiai supras
tu etnografijos principu — ne
vien kalboj žvilgsniu, bet taippat būdo, tradicijų ir papro
čių, inimant ne tik Didžiųjų
Lietuvų, bet ir Mažųjų Prū
sų Lietuvų.

2. Atsižvelgiant į tai, kad
Suvalkų gubernija visuomet
buvo Didžiosios Letuvos da-

TAUTOS FONDAS.

prikergta prie Lenkijos, nu
1. Lietuvių Politiškasis Sei
tariame reikalauti atskirti Su
valkų gubernijų nuo Lenkų mas, apsvarstęs vargingų de
karalystės ir prijungti jų prie lei karo Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos padėjimų, ir pa
visos Lietuvos.

aiškėjus, kad dabartinis mo
3. Amer. Liet. Polit. Sei mentas yra vienatėlis, kuria
mas, turėdamas omenyje ben me visos dalys mūsų tėvynės
drų lietuvių kiltį, panašumų gali būti suvienytos į vienų
kalbos, bendrumų ekonominių politiškų kūnų ir gali ingyti
reikalų, linkėdamas broliams autonomijų, — nutarė steigti
latviams išgauti Latvijai kuo- Tautos Fondą sušelpimui lie
plačiausių autonomijų, išreiš tuvių nukentėjusių nuo karo
kė pageidavimų užmegsti tarp ir Lietuvos autonomijos išga
autonomiškos Lietuvos ir Lat vimui.
vijos federacijos ryšius.
2) Tautos Fondo organiza
4. Lietuvių politiškasai Sei cija:
mas Chicagoje, 21—22 d. rug
Tautos Fondo reikalus ves
sėjo išreiškė užuojautų kai- visa Lietuvių Polit. Seimo iš
miniškoms tautoms, kaip tai: rinkta komisija iš sekančių as
lenkams, baltarusiams, ukrai- menų: p. St. Balčius, kun. A.
nams ir k. jų reikalavime iš "Balinskas, p. Buvelskis, kun.
gauti savo šalims autonomi V. Dargis, p. J. Gabrys, kun.
jąM. Gustaitis, p-lė Ant Jakai
tytė,
kun. A. Janušas, p. J. Ja
5. Reikalauti, kad tarptauti
roševičius,
kun. Jonaitis, p.
niame Europos Taikos Kon
Kazlauskas,
kun. F. Kemė
grese, kuris taikys kariaujan
čias valstybes, kad būtų įlei šis, p. J. Kovas, p. J. Liške
A. Laukaitis, p. P.
sti ir išklausyti Lietuvos at vičius,
Montvila,
p-ni Nausiedienė,
stovų reikalavimai.
Dr. A. Rutkauskas, p. A. ŠaP-nas J. Gabrys išrinktas lašavičius, adv. A. Šlakis, p.
delegatu į Tarptautiškų Tai S. P. Tananevičius, kun. V.
kos Konferencijų. Mandatų
K. Taškūnas, p. M. Vabalas,
išduos Seimas (pasirašo Svi p. B. Vaišnora, p. J. S. Vasi
rno valdyba).
liauskas.
3) Tautos Fondo Centralė
Informacijos Biuras Paly
Valdyba.
žiuje yra ingaliotas ginti lictuvių reikalus svetimtauč’u
Geresniam reikalų vedimui
spaudoje Europoje.
ši komisija išrinko iš savo tar
Politiškasai Lietuvių Sei po valdybų iš penkių asmenų
mas nutarė steigti Lietuvos ir organizuoja apskričių ko
Politikos Informacijos Biuro mitetus ir kolionijų komitetėskyrių dėl Amerikos, sulyg lius (į pastaruosius geistina
centro išdirbtų įstatų ir iš gauti pritarimų vietinių kle
renka sau komitetų. (Priim bonų, kur jie yra).
Į Tautos Fondo Centralę
tas vienbalsiai).
valdybų
išrinkti: pirm. Dr. A.
, 6. Išrinkti ypatingų delega
cijų iš penkių narių su teise K. Rutkauskas, rašt. adv. A.
kooptacijos, kuri diplomatiniu A. Šlakis, iždininku B. Vaiš
keliu pasirūpintų tVashingto- noras, iždo globėjais Kemė
ne patogiu laiku gauti užtari šis ir J. Jaroševičius.
4. Sušelpimui Lietuvos rei
mų Amerikos Jung. Valstijų
kalų
nutarė pakviesti visus
Lietuvos reikalų.
Amerikos
lietuvius paaukoti
Delegacija: 1) Elijošius, 2)
Dr. A. K. Rutkauskas, 3) kun. šiemet “Tautos Fondui” vie
Ambotas iš Conn., 4) Nausie nos dienos darbo pelnų.
5. Paskiriame vienų dienų,
dienė, 5) kun. Dargis, Pa.
7. Reikalauti amnistijos po vadinama “Lietuvių diena
litiškiems kankiniams ir pasi Amerikoje”, kuri būtų apvai
šalinusiems nuo kariuomenės”. kščiojama pamaldomis, paro
8. Protestuoti prieš nuož domis, prakalbomis ir aukų
mius pasielgpmus visų kariau rinkimu.
6. “Lietuvių Diena” šiemet
jančių šalių, laužančių Haagos
privalo
būti ‘Padėkos Dieną’;
Taikos konferencijų nutari
mus. (Vienbalsiai priimta),
kitais gi metais “Lietuvių die-

p.

Tautos Taryba.
Kad nuolat stovėjus
lietuvių tautos reikalų ir kad
pasekming.au tuos reikalus
aprūpinus, Lietuvių Politiš
kas Seimas Chicagoje 21—22
dienose rugsėjo, išranda bū
tinai reikalingu, kad Ameri
koj netrukus (ne vėliau, kaip
iki Naujų Metų) susidarytų
“Tautos Taryba”, kuri susi
dėtų iš atstovų nuo visų di
džiųjų Anierikos lietuvių or
ganizacijų, be pakraipų skir
tumo, sudarant jų tokiuo bū
du, kad kiekviena organizaci
ja, turinti ne mažiau kaip
1000 narių, deleguotų į “Tau
tos Tarybų” dviems metams
po vienų atstovų, gi organi
zacijos, turinčios nemažiau,
kaip 5000 narių — po du de
legatu. Kol susidarys “Tau
tos Taryba”, jos priedermės
laikinai pildys šio Seimo iš
rinktoji “Tautos Fondo” val
dyba. (Dr. A. K. Rutkauskas,
adv. A. A. Šlakis, p. B. Vaiš
noras, kun. F. Kemėšis ir p.
J. Jaroševičius).

IŠ KARĖS.
Liebknechtas prieš karišką
valdžią. Dr. K. Liebknechtas
adas vokiečių socijalistų as
meniškai buvo nuvykęs, kad
persitkrinus, kaip vokiečiai
pasielgė užimdami Belgijų.
Pamatęs sugriautus namus,
sunaikintus turtus labai pasi
piktino vokiečių kariška val
džia ir nors esųs vokiečiu patrijotu, tečiau veizėdmas ant
tokio vandalizmo, gėdisi va
di nties vokiečiu.
Jis nekaltina vokečių liau
dies, bet kariškų valdžių.
Savo
patėmijimus Lieb
knechtas pavedė
paskelbti
lluipmanui laikraščiuose.
Revoliucija Meksikoj suki
lo. Kariškos spėkos, buvusio
generalio vado revoliucijonie
rių, ir dabartinio Meksikos
prezidento Venustiauo Car
ranza, sumuštos kariuomenės
gubernatoriaus
Maytorena
Sanoros provincijoj. Carran
zos kariuomenei vadovauja
gen. Benjaminas Hill.
Carranza buvo manęs atsi
sakyti nuo prezidento vietos
ir laukti rinkimo pasekmių
lapkričio mėnesyje.
Pirmam susirėmime Car
ranzos kareivių su Maytorenos žuvo Carranzos kareivių
78.
Nauji revolucijonieriai de
gina sodžius ir miestus ir nai
kina geležinkelius.
Tikras
pragaras pasidarė Meksikoj.
Sukilus Meksikoj revoliuci
jai, pasilieka ir Jungtinių Val
stijų kariuomenė Vera Cruz

LONDONAS. Reutero tele
gramos praneša, kad Belgijos
miestas Mons ugnyje. Miestas
Mons užimtas vokiečių pirmo
se dienose jų pasisekimo.
Vokietijos ciesorius sergąs.
Londono laikraštis “Times”
praneša, kad Vokietijos cie
sorius Vilius sergųs. Nelai
mingu būdu ciesorius buvo inkritęs į duobę pripildytą van
dens, persišaldė ir susirgo.
Belgai suardė Vokiečių pul
kus. Antverpe išleista ofici
jalis pranešimas, kad belgų
kariuomenė ties Alost suardė
vokiečių vieną pėstininkų bri
gadą, du raitininkų pulku ir
šešias batarėjas artilerijos.
Paimta daug nelaisvių.
Užmušta 140 cyklistų. Lon
donan pranešama iš Belgijos
miesto Brankenberghe, kad
vokiečių cyklistų skyrius, su
sidedantis iš 140 ypatų sunai
kintas belgų kareivių.
Japonai išlaimėjo mūš'p Ja
ponai, po sunkaus 14 valandų
susirėmimo su vokiečiais ties
Tsingtau paėmė ant pastarų
jų viršų. Japonų žuvo 312.
Anglijos kariuomenė jau at
vyko į pagelbų japonams ir
dabar galima tikėties, kad ja
ponams seksis pergalėti savo
priešus.
Ispanija apsiima priglausti
30,000 sužeistųjų.
Ispanijos
valdžia pasiūlė
kariaujan
čioms valstijoms siųsti pas jų
savo sužeistuosius. 30,000 ga
lės tilpti Ispanijos ligonbučiuose. Viename mieste Maddrite sutilps 6.000.

Rusai užima Hungariją.
Londone gauta žinių iš Pet
rogrado, kad rusai sumušė austgijiečius ties Usbon Karpa
tų kalnuose, ir vydami savo
priešus paėmė daug šautuvų
ir nelaisvių. Jau rusai neėjo
į Hungarijos žemes. Mūšyje
ties Przemyslio, rusai užėmė
miestų. Taipogi rusų ranko
se pateko miestas Dembika 80
mylių nuo Krokuvos.
Paryžius tebebombo'dį
mas iš oro. Vokiečių ori
viai be paliovos skraido ant
Prancūzijos sostinės ir svąido
bombas. Paryžiaus gyvento
jai apimti baimės. Pastaruo
ju
laiku
numesta
ketu
rios
bombos,
kurios pa
darė
šiek - tiek
nuostolių.
Užmušta
keletas
ypatų
visai arti Amerikos pasiunti
nio namų. Jungtinių Valsti
jų pasiuntinys p. Herrick tcų
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Spalių (October) 1, 1914,
Bušai sulaikė vokiečius. Gene-

kės apsilankyti nelaimės vie mo Bavarijoj. Minėtas Schwartoje ir pasižymėjo sau visus tzas medalį gavo už pasižymėji
bombomis padarytus nuosto mus karės lauke.
lius.
(Dažnai socijalistai medalius

Vokečiai užgina popiežiaus
protestą. Vokiečiai oficijaliai
praneša, kad prancūzų palei
stos paskalos apie popiežiaus
pasiųstų protestų Vokietijos
ciesoriui delei išgriovimo ka
tedros Reimse yra pramany
tas.
Vokietijos pasiuntinis
prie Pontifo paaiškino popie
žiui dalykų stovį, ir šv. Tėvas
pilnai pasitenkinęs gautomis
žiniomis.

Serbai pražudė daug karei
vių. Paryžiuj gauta iš Nish’o
žinių, kad serbų žuvo daug
kareivių susirėmime su austrijiečiais ant upės Drinos. Žu
vo kelios tūkstantis kareiivų.
Mūšį laimėjo serbai.

Generalis rusų štabas išleido
oficijalį
pranešimą,
kuriamu
nurodoma, kad vokiečių mė
ginimas
pereiti
Nemuną ar
ti
Druskenikų
nenusisekė.
Rusų kuriuomenė atrėmė vo
kiečius. Vokiečių artilerija nuVokiečiai išnaujo bombarduo tentėjo ties Sopočkinu. Vokie
ja Reimso katedrą. Oficijaliai pas čių sumušimas Suvalkų rėdybokelbta į Bordeaux,' kad vokiečiai je galutinas.
’

ralis štabas išleido
Petrograde
oficijalį pranešimą, kuriame nu
rodama, kad rusai suturėjo vo
kiečių veržimąsi į Suvalkų gub.
ir atstūmė juos atgal.

niekina, bet kaip kas jiems pasiū
to, tai labai nuoširdžiai priima.
Ir medalį gauti už žudimus yra
nedidelė socijalistams nuodėmė).
Šveicarija atsako vokiečiams.

išnaujo pradėjo bombarduoti Rei
mso katedrą.

Romos laikraštis “Giornale d’
Italia” patalpino pranešimą iš
Šveicarijos miesto Bazelio, kad
Šveicarijos respublika atsisakė!
perleisti per savo žemes 3 vokie
čių kariuomenės korpusus.
Sniegas ant karės lauko. Kal
nuotoje dalyj Alzacijos užstojo
šalčiai ir išpuolė daug sniego. Čia
suturėta kariškos aperacijos. 1

r- •

*

*
BELGIAM SOLDIER.S ON FIRING LINE
Photo C

emu

Belgijos kareiviai ant kovos lauko.

______

_•

Londonas. Telegramas iš Am
sterdamo praneša, kad vokiečiai
Belgai suėmė vokiečius. 2.000 suardė visus tiltus ties Liege, ku
svarbūs prie
vokiečių kareivių belgai paėmė rie galėtų būti
šams
strategijos
žvilgsniu.
į nelaisvę tarp miestų Malinęs ir
Aerschot. 200 oficiečių randasi
tame skaičiuje, kurie bus laiko Meksikoj vėl suirutė. Jungti
mi Antverpe.
nių Valstijų kariuomenei prisa
kyta laikyties Vera Cruz. Sekre
Prancūzai išstumti iš St. Quen- torius Garrisonas pasiuntė pri
tin. “Daily Mails’ koresponden sakymą gen. Funston, viršinin
tas pranešą, kad mušis ties St. kui Amerikos kariuomenės Vera
Quentin buvo labai
smarkus Cruz, kad jisai ir ant tolesnio
mušis. Vokiečiai atmušė prancū laiko pasiliktų Meksikoj. Meksi
vadai
zus ir užėmė didžiąją miesto dalį. kos konstitucijonalistų
Carranza
ir
Vilią
susikivirčijo.
Prancūzai buvo pradėję bom
barduoti miestą, bet tuojaus su Tikimos, kad iš naujo Meksikoj
silaikė, nes pabijojo kad gali kils karė.
kilti gaisras.

Susirėmimai ant jūrų. Londo-1 kiečiai apleido Naumiesčio, Vii- 160.000 austrijiečių dalyvavo
sujudinti kaviškio, Marijampolės, Kalvari- j šiuose susirėmimuose, tuo tarpu
Vokiečiai visomis išgalėmis rū po apturėjimui žinių, skelbian jos ir Suvalkų miestus.
Rusai tserbų kariuomenė susidėjo iš atpinosi inkalbėti Kynų valdžiai, čių apie susitikimą laivynų šiau nustojo trauktis atgal, bet užpuo- jskyrų dalių, surinktų nuo upės
ji perimtų
geležinkelį rinėse jūrėse prie salos Helgo- la vokiečius. Šiaurinė rusų armi-1 Drinos pakrančių ir miestų SemVokiečiai bombarduoja Ma kad
Cbingtau
ir
Gilinau
ant
savo var land. Šioje vietoje randasi stip ja stengiasi apsupti Karaliaučių, lin ir Slavonija. Sustrėmimai bu
linęs. . Vokiečiai išnaujo pra
laivynas, kuris
dėjo bombarduoti Malinęs. do, Kynai bijodamies Japonijos rus Anglijos
vo baisiai smarkūs. Austrijiečių
prancūzų laivynų Bušai prie Krokuvos. Petro pasiryžimas priimti Shabats pa
Miesto gyventojams prisakyta nepasitenkinimo, neapsiėmė tai sustiprintas
padaryti. Tiktai maža dalis to ge neišleidžia vokiečių laivyno į at grado telegramas praneša Lon sibaigė niekais. Serbų kunigaik
tuojaus išsikraustyti.
ležinkelio nuo miesto Kiau-Čiau viras jūres. Dabar paskelbta, kad donan, kad rusų armijos prieša štis Jurgis butvo išnaujo sužeis
Susinėsimas Vera Cruz
su
Austrijiečiai pabėgo iš Tarnavos City iki Czinau yra po Kynų laivynai buvo susirėmę. Povan kinė sargyba jau pasisekė Kroku- tas. Daktarai tvirtina, kad žaiz Mažas serbu kareivių pulkas Meksika pertrauktas. Viso Te
deniniai vokiečių laivai drąsiai ▼ą.
valdžia.
i
miesto.
da negresia gyvybei.
užėmė astuonias Austrijos mies legrafo ir telefono linijos, suvieužpuolė kelius arčiau stovinčius
Po puolimo Taroslavo Austri
tus. Gauta telegrama iš Nisli, kad nyjančios Vera Cruz su Meksika
Anglijos
kreiserius
ir
nuskandi

jiečiai nusprendė kovoti ant lini Japonų kariška
ekspedicija
Austrijos generafis štaba3 iš
Prancūzai bombarduoja Cat serbai su juodkalnieeiais maža perkirstos.
jos tarp Tarnovos ir Garliee, ir prie Kiau—Chiau yra vedama ge no jų trįs ar keturis, kaip skel leido užginimą apie rusų laimėji taro. Prancūzų laivynas bom mė skaičiuje užėmė 8 Bosnijos,
net buvo pradėję stipriuties šio neral-poručniko
Kamio. Vokie biama. Nuskandinti laivai senos mus ir sumušimą Gen. Dakl’o ar barduoja Cattaro Austrijos uos Austrijos provincijos, miestus: Rusai užėmė du miestu Galici
se apielinkėse. Tečiau matydami čiai taip oficijališku būdu pažy konstrukcijos, ir dėl to buvo iš mijos. Austrijos pulkai susikon tą, gulinti intakoje Cattaro Dal- Fotcha Chanize.
Porazde, Vis- joj. Rusų kariuomenė užėmė stip
kad šiai linijai gresia pavojus mi dalykų stovį. Tolymuose Ry statyti ant pirmos ugnies, visgi centravo naujose pozicijose . ir macijoj. Apie pasekmes nieko ne begrad, Rogatitza,
Vlasenitza, rius puestjus Galicijos >K|ruketai
yra
didis
nuostolis,
ir
gali

nuo rusų armijos, kuri skubiai tuose, gubernatorius
nice ir Telsztyn, dabar rusams
Kiau —
Srebrenitza ir Pratza.
laukia užpuolimo iš rusų pusės, pranešama.
maršuoja lenkų
žemėmis link Chiau prisiuntė žinią, kad japo nta sakyti, kad tai yra didžiausi bet rusai palieka juos ramybėje.
palieka atviras kelias prie mies
Galicijos, austrijiečiai
apleido nai jau randasi ant vokiečių že nuostoliai, kokius Anglija šioje
to Chyrow, svarbaus punkto su
Užmuštos 7 gailestingos seserįs sinėsimuose geležinkeliais.
šių liniją ir atsidūrė prie Kroku mės. Vokiečiai laikosi savo tvir karėje pakėlė. Nuskandintų krei
Italai keliauja karėn. Romoje
Majoras Tankosne, serbų ka
Prancūzų Draugystė pagelbos suvos. Rosijos kareiviai besivyda tovėse gerai. Japonai po kelių su serių vardai. “Abukir”, “Cresgauta telegrama iš Prancūzijos
riuomenės
oficieris,
kuris
kaip
žeistiemb praneša Paryžiun, ka<
mi austrijiečius užėmė Bochnie, sirėmimų turėjo pasitraukti su sy” ir “Hague”. Ant kiekvieno
miesto Lyons, kad 5000 italų,
Kaunas buvo atakuojamas vo
kalbama
buvo
užmušėjų
Austrix
.
,,
,
..
.
,
.
karės laukė, laikė pildymo savo
iš jų radosi po 700 kareivių, dau
priėjo prie Myslenicu ir pusračiu dideliais nuostoliais.
, . ... . . . .
[gyvenančių
Prancūzijoj sudarė
kiečių. Vokiečiai net trįs sykius
sosto jpeduuo ir jo žmonos ,
.
guma jų turėjo
žūti. Pirmieji jos
pradeda apsupti Krokuvos tvir
t
x.
Vr
. kelius savo pulkus ir po vadovyste pareigų užmuštos 7 gailestingos
buvo mėginę paimti Kauno tvirto
žuvo
ties
Kroupagne
ant
upės
n
.,
...
seserįs,
ir
dvi
sužeistos.
pranešimai skelbia, kad 800 ka
tovę.
.
gen. Gruseppe Garibaldi, sunaus
Iš japonų karės. Anglai išsodi
vę, bet pasekmingai buvo atmušti
reivių suspėjo išgelbėti
kitus riDOS'
Ricciotti Garibaldi apturėjo sano 800 kareivių pietinėj Valijoj
ir ant išvyti iš šių apielinkių.
Anglijos laivus. Tolesni praneši ,
*
vo tradieinius raudonus marški10.000 žuvo ties Verdun. Pary
Berlinas. Londone pranešama, ir 400 indiečių
giminės Sikhs,
Daugybė sužeistų vokiečių ir
Didelis mušis Bytprūsuoee. Ko- niug ir keiiauja imt Vokietijos žiaus laikraštis
“Paris Matin’ rusų kareivių gabenama į Psko
kad vokiečių kariuomenė sku arti Laoshan Kynuose. Šie karei mai paduoda, kad ir vokiečiai tu
anglų laivai nenhagoje skelbiama, kad vokie- - mbežių, kad pradėjus su jais ko- paskelbė
telegramą, gautą iš vą. Rusų kareiviai pasakoja, kad
biai apleidžia Prūsus, kad ap- viai turės susidėti su Japonijos rėjo nukęsti, nes
pradėjo
vaikyti
vokiečių
povan čių valdžia sustabdė pasažirinių 1 voįj '
Šveicarijos miesto Bazelio, ku Suvalkijoj buvo labai smarkūs
ginus Gdanską, Chelb, Grnrziądz, kareiviais ir bendrai užpulti prie.
traukinių judėjimą Rytprūsuose,
rioje nurodoma, kad vokiečiai susirėmimai
Tornim, Poznanio ir Kališo linijas1 gus. Neužilgo prasidės atakavimas deninius laivus ir du nuskandi
tarp kariaujančių
no.
Kaip
sakoma
Londono
gyven

nes
ten
didelis
miušis
vokiečių
ar

pasitraukdami iš Lotaringijos pa pusių. Vokiečiai
prieš rusus, kurie didžiame skai- uosto Kiau-Chau. Japonai maro
skelbia, kad
Cholera naujas
austrijiečių liko ant karės lauko 10.000 už
tojai baisiai susibūrę ir reikalau mijos su rusais. Rusai esą stumiačiuje susispietę prie Varšuvos pravesti geležinkelį nuo Jungpenkta
dieną
jau
eina,
kaip pa
mi linkui Breslavo.
priešas. Oficijališkas
patikrini muštų, ir 15.000 kareivių sužeis
nori keliauti
per Poznanį ir, įow įkį Kiao—Chiau, kad perve- ja, kad vokiečiams būtų atkeršinsiųsta
vokiečiam^
pagelba
kemas, kad austrijiečių armijoj pa tų. Tame mūšyje prie Verdun
Frankturtą prie Berlino. Be cent- j ~U8 gitvo sunkią artileriją, nes ta.
sitaikė jau keletas atsitikimų cho dalyvavo ir austrijiečiai, taigi ių korpusų skaičiuje, kurie sku
Penki vokiečių orlaiviai paimti
ralinės rusų armijos prie Varau-Jog negalima pervežti Kynų Kebinosi iš Stettino ir Dancigo prie
vos, pasijudino ir jos abu spar-'iįais, ypač laike lietaus. Galima
laikraščio leros
.. sukėlė
.. sumišimą
_ . tarp Aus- ir jų žuvo ten nemažai.
Austrijiečiai smarkiai kovoja į nelaisvę. Londono
lbingo ir Karaliaučiaus.
Daily Telegraph“ koresponden- tri«>O8 armi->°8. Tu°Ja™
*al'
40.000 vokiečių kareivių prie
nu. Dešinysis rusų armijos spar- laukti ilgo apgulimo
vokiečių su rusais. Austrijiečių armija, su “
.
3 . 8.
. A . , i džios buvo paskirta
telegramos
,
... 1,000.000 Waferloo. Reutero
nas traukia per Prūsus, jau už- tvirtovių.
lyg paskutinių pranešimų nėra tas praneša iš Prancūzijos, kadi
pulką, pa-1
” praneša iš Londono, kad vokie Vokiečių žuvo 1,000.000 karei
ėmė Soldan, apsupo Karaliau- j Japonai persirėdę kyniečiais taip sudemoraliuota, kaip kad prancūzu , ra.tininku
.
, .
, . v. [įsteigimui klinikų priėmimui to- čių kareivių
40.000 susispietė vių. Paryžiaus laikraštis “Ma
čių ir skubinasi linkui Gdansko, užpuolė ant barono von Eisen- ankščiau buvo pranešta. Austri eme 1 nelaisvę penkius vokiečių j*
kių ligonių. Vienoje baisiai pra prie Ruysbroek
ant Waterloo tin’’ apkalbėdamas karės padė
Chehno ir Grudziądio, centras, bacho ir nužudė. Baronas Eisen- jiečiai smarkiai kovoja su rusais orlaivius.
siplatinus dizinterija.
jimą, pažymi, kad vokiečiai lai
lauko.
stengsis užimti Poznanį, o kairy- bachas buvo seniaus sekretorių ties Lwow’o. Dabar deda visas
te
karės nustojo
1.000.000
sis sparnas turės pasiekti WToc- vokiečių pasiuntinio Pekine.
pastangas prie Przemysl’o Šiame
Naujas armijų
susirėmimas.
tareivių, mūšiuose su prancūzias,
lawą. Atskira rusų armija, einan____________
mūšyje dalyvauja arti 2.000.000 Armija vokiečių
Skelbiama Vokiečių
laimėji
generolo von
Orlaiviai bombarduoja Boulog- anglais, rusais ir belgais. Austri
sumobilizavo Klnck’o dusyk sumušta. Pary mai. Beri i ne gauta oficijališkas ne ir Ostend. Gauta iš Londono
ti šiuo laiku per Kielcus užpuls Nuskandinta Austrijos 3 torpe- žmonių. Austrija
ja ir gi neteko milijono kareivių
ant Krokuvos.
diniai laivai. Korespondentas ita- visą savo kariuomenę Galicijoj žiuje išleistas oficijališkas pra pranešimas iš karės lauko, kad žinių, kad vokiečių
orlaiviai mūšiuose su Rusija ir Serbija.
'
lų laikraš i • 3
“Corriere Della ant kiek tiktai buvo galima ir su nešimas, kuriame nurodama, kad vokiečiai užėmė Craonne kalnus, skraido ant miesto Boulogne ir Vokiečiai dar turi 4.000.000 ka
Suvienytos armijos prancnzų Sierra” praneša, kad du Austri- traukė savo armiją ant linijos ant kairiojo
sparno suvienytų ir miestuką Bethany. Vokiečiai svaido bombas,
ligšiol didelių reivių. Praneūzjjoj 500.000, ir
tarp
Przemysl
’
o
ir
Krokuvos.
ir anglų užėmė miestą Peronne. jog torpediniu laivų ir vienas
prancūzų ir anglų armijos ima atakavo Prancūzų kareivius ne nuostoliu nepadaryta.
2.500.00 atmušimui slavų užpuJiOficijalis
pranešimas išleistas torpedinių laivų naikintojas už- Mūšys traukiasi jau kelias die- , viršų a*nt vokiečių, centre mūšiai toli Lotaringijos rubežių, ir gana
Buvo
įvykęs
susirėmimas mų. Kiek žuvo kareivių iš prie
Paryžiuje skelbia, kad suvienytų ėjo ant minų Dalmacijos pakraš- nas, visgi galima tvirtinti, kad; sustojo, dešiniame sparne vokie- pasekmingai.
Bruselio apielinkėse tarp vokie šingos pusės nieko nesakoma.
austrijiečiai negalės ištesėti ir čių užpulimai pasekmingi.
armijų kairysis sparnas pasek- čiuose ir nuskendo.
čių ir belgų orlaivių. Vokiečių
mingai -darbuojasi, Miestas Pe- Į Vokiečių garlaivis “Cap Tra- turės pasiduoti. Paskutiniose te
Londone pranešame. Kad ant orlaivis buvo sunaikintas ir nu
Kunigaikštis Radvilas suareš
ronne užimtas po kruvino ir falgar” nuskandintas anglų krei- legramose, gautose iš karės lau Rusai užliejo visą Galiciją. Į karės lauko nebuvo didelių per puolė žemėn, belgų laimingai iš
tuotas
Petrograde kaipo šnipas
smarkaus mūšio.
šerio “Carmania”. Mūšis tarp tų ko Petrograde pranešama, kad Londoną atsiųsta iš Petrogrado mainų. Suvienytos armijos pran liko sveikas.
yra
statomas
karės teisman. Len
laivų buvo 300 mylių nuo Rio kafttfriose vietose 'austrijHečiai žinia, kad Rusijos priešakinė sar- cūzų vienoje vietoje mažuma pra Vienas Zeppelino konstrukci kai gyvenantys Berline gavo ži
jau pasitraukė.
Baisūs mūšiai kairiame spar Janeiro.
■ gyba tikrai randosi prie Kroku laimėjo, kitose išlaimėjo. Šie su jos orlaivių užpuolė miestą Os nių, kad Rusijos valdžia pastatė
ne prancūzų
ir anglų armijos.
______
vos miesto. Visa Galicija užlieta sirėmimai pasitaiko gana dažnai, tend. Nusviedė 4 bombas ant mies karės teismui seną, lenkų veikė>Vokiečių
užpuolimai pasidarė ’ Paėmimas miesto
Jaroslavo,
Lenkai prieš Austriją. Iš Pet rusų kareiviais, iš visur išvyti bet svarbos jiems galima priduo to. Padaryta maži nuostoliai.
ją Radvilą. Kunigaikštis Radvi
labai drąsus. Smarkūs snsirėmi- Karės vyriausybė išleido Petro rogrado nepaliauna plaukę ži- austrijiečiai.
Rusijos raitinin ti visai mažai.
las atstovavo lenkus
vokiečių
niai įvyko prie upių Aisne ir Oi- grade oficijališką pranešimą apie n*os> kad lenkai Galicijoj nusto- kai užimdami priešakinę sargy
Mūšiai Lietuvoje. Petrogrado
reichstaie.
se. Prancūzų ir anglų armijos su rusų užėmlimą miesto Jaroslavo.
užsitikėti
austrijiečiais ir bą nebegali niekur
surasti ir
Vokiečių
atsarginiai suimta. korespondentas praneša Londo
laukė pagelbos ir ne tiktai kiek Jaroslavas nebuvo tvirtovė, bet linksta rusų pusės link. Tai gali- pėdų Austrijos kareivių. Rusai Vokiečių
IJaivas
“Profesor no laikraštyn “Daily Telegraph
vienų sykiu atremdavo vokiečius, šiaip gana sustiprintu punktu. ma matyti iš jų užsilaikymo užėmė miestus Staromis, Preze- Woermann”, su 300 atsarginių su apie vokiečių veikimus Lietuvo Turkijos pasiuntinis Jungtinė
bet padarydavo jiems baisius Austrijiečiai apleisdami miestą prieš besiartinančio
apgulimo worsky ir Loncut. Rusijos armija imtas anglų laivo ir nugabentas je. Vokiečių armijos pasiryžimas se valstijose išrinktas Albanijos
Romoje gauta žinių,
nuostolius. Ant galo padarė ant (padegė jį, sakoma Jaroslavas di- Krokuvos. Su rusais lenkai ne varo austrijiečius atgal ir padaro į Siera Leon Afrikos uostą.
pramušti sau kelią iš Rytprūsių valdonu.
kad
seniaus
buvęs
pasiuntiniu
prie Varšuvos nuėjo niekais. Su
▼okięčių drąsų užpuolimą, kurio <Jžiai sunaikintas. Jaroslavas bu- nori kariauti. Jiems ypatingai daug nuostolių Austrijos armi
Jungtinėse
Valstijose
nuo Turki
pasekmė buvo puolimas miesto vo fivarbiu punktu susinešimuo- rūpi miesto Krokuvos padėjimas, jai, nežiūrint į tai, kad Austri
Vokiečiai stengiasi pertraukti valkų redyboje vokiečiai buvo jos, Musthafa Bey išrinktas Alba
Peronne.
se, nes stovi tarp Krokuvos ir kuris laikė apgulimo galėtų labai | jos armija pasitraukdama sunai- Rusijos pirklybos
susinėsimus. smarkiai suųiušti. Rusų armijos nijos prezidentu, senato, rinki
kad vonukenteti. Kad išvengus to lenkai j kiną sykiu tiltus. Su kiekviena Stokholme
Lwovo.
pranešama, kad vo kairysis pranešama,
spiria austrijiečius, kad jie dėl diena didinasi skaičius nelais kiečių laivynam koncentruojasi ant vokiečių armijos, vedamos muose kurie atsibuvo Durazzo
Šimtai ž«na nuo kulkų. Vieno
netoli mieste.
je vietoje priskaityta
šimtais Serajevos miestą užėmė serbai. galutino su rusais susirėmimo iš vių. Austrijos armijos iširimas" prie Bot.nijos intakos su tikslu gen. von Hinderburgo
prancūzų ir anglų kareivių už Nish’e dabartinioj Serbijos sosti sirinktų sau kitą vietą, nes Kro- matyti iš to, kad jie po kiekvie pertraukti rusams prekybą. Žu miesto Suvalkų.
Tuo pačiu laiku rusų kareiviai
muštų, kurie žuvo nuo mirtinų nėje apturėta žinių, kurios prane kuvas juokiu© būdu negalės iš no mūšio betvarkėje bėga nuo vėdija stipriai besilaikanti neužaizdų, kurias suteikė vokiečių ša, kad miestas Serajevo, sostinė turėti apgulimo, jis nėra pir karės lanko. Rusams atėjo į pa tralės pozicijos, stiprina tvirtovės buvo susirėmę ties Marijampole
Iš to spren gelbą nemažai naujos kariuome ant Gothland’o salų, kurios yra ir vokiečiai buvo smarkiai su
mašininės šaudyklės.
Daugiau Austrijos provincijų Bosnijos ir mos rųšies tvirtov
džia
Petrograde,
kad
Galicijos nės.
siai prancūzų žuvo ant ^tviro Gereegovinos
svarbiu punktu strategijos žvilg mušti ir nuvyti už upės Šešupės
paimta serbų ir
Vokiečiai paliko daug kanuoliu
lauko, kuriuos ėjo prie šturmo. juodkalniečių. Prie miesto tęsėsi lenkai permaino savo pažiūrų bū
sniu.
ir daugybę nelaisvių. Rusų ar
dą,
kas
link
santaikos
su
lenkais
ilgai atkaklūs mūšiai. Austrijie
Anglijos kareiviai ir laike karės
mijos dešinysis sparnas, kuris
ir
gali
atsitikti,
kad
Krokuva
bus
Vokiečiai užima stiprias po-, čiai sumušti ant visos linijos,
rūpinosi savo išvaizda. Prancūzai,
Geriausias
apie
karę
žinias
zicijas ties Rheims. Netoli miesto matydami,
kad nebegalės apgin pavesta rusams be mūšio, Austri kurie tarnauja anglijos armijoj gauna Jungtinės Valstijos. Ame randasi prie Nemuno, laimėjo
Berry-au—Bae prie upės Aisne, ti, pasitraukė.
Serajeve serbai jos valdžia nenori eržinti lenkų, kaipo vertėjai negali atsigėrėti rikonai yra geriaus poinformoti mūšį su vokiečiais ties mjestu
Snednikais. Vokiečiai
stengėsi
šiauriuose nuo Rheims’o snsi- tuojaus užvedė savo tvarką ir ypač tokioje valandoje, kad Aus narsumu anglų kareivių ir dar
•apie
karę
negu
kiti
europiečiai,
pereiti
Nemuną,
bet
buvo
rusų
trijoj ne per daug puikiai seka didesniu rūpinimosi savo išvaiz
kocentravo vokiečių didi kariš valdžią.
nes
Ameriką
ganna
žinių
iš
dau

atmušti.
si karėje.
ka spėka, kuri užima labai geras
da. Anglai nors ir didžiausiame gybės šaltinių.
vietas ir gina jas taip gerai kad Padėjimas Prūsuose.
pavojuje būdami, kasdieną nu
Mažai
Reptero telegramos rtraneša
lDdhol anglų ir prancūzų kariuo yra žinių apie žingsnius ir vei
900.000 rusų eina prie Kroku siskuta barzdas ir nuo to niekas
Rytprūsuose
menės nieko vokiečiams negali kimą armijų Prūsuose. Rodosi vos. Londone gauta žinių, kad iš negali jų suturėti. Galima dažnai
Rumunija
rengiasi į karę. kad mnšio linija
siekia
tiktai
20
mylių.
Miesteliai
padaryti. Mūšiai čia eina nuo vokiečių armija, nors ir labai skiriant rusų kariuomenę, kuri patėmyti, kad laike dviejų mūšių Vienoje telegramoje iš Buka
Drnskenikai
ir
Sopočkino
ran
latos, bet nei viena nei kita pusė narsi, visgi sutikus iš pusės gen. užėmus Jaroslavą, apsupus Prze- anglijos kareiviai
HA IR <
susėdę kur rešto pranešama Romos Laikraši -a
Aelb
dasi
kairiame
šone
kariuajančių
negali pasigirti pasisekimu.
tin
Messagero,
kad
Rumunijos
Rennekampo armijos stiprų pa mysl’ą traukia prie Krokuvos, nuošaliai skutasi arba verda ar
Vokiečiai randasi arti
&
valdžia užsakė Italijoj 100.000.- armijų.
sipriešinimą, susilaikė ir net pa dar nauja rusų armija, suside batą.
upės
Boberio.
Vienas
vokiečių
ar

000 patronų.
Cocijalist*s
gauna medaliu. sitraukė atgal. Vokiečiai rengia danti iŠ 900.000 kareivių mašimijos korpusas yra 20 mylių nuo
Kopenhagoje gauta telegrama iš si užpulti Kauno ir i Gardino ruoja Lenkijos žemę, kad padė Serbai galutinai sumušė aus
geležinkelio
šakos jungiančios
Austrijiečiai
pasitrauks
ii
Berlyno, kad Vokietijos eieeorius miestus. Mūšis prie kurio armi jus rusų armijai, veikiančiai Ga trijiečius. Nish’e pranešama, kad
Petrogradą
sn
Varšuva, bet var
Vilius suteikė soči jai istui medalį. jos rengiasi bus vokiečiam* dide licijoj nuo šiaurių.
mūšiai, kurie jau tęsėsi kelias Trieste. Padaryta visi prisirengi
giai
jie
tą
šaką
užims, nes rusų
Tokios laimės sulaukė
ponu lės svarbos. Nes jis gali nuspręs
dienas tarp austrijiečių ir serbų, mai apleisti Trieste. Laukiama
Generolas Russky, Rusų va
ant šio kariuomenė ir upė Nemunas sky&ehwartzaa, viršininkas soeijalis- ti pasisekimą tolesnio jų darba Vokiečiai apleido Suvalkus. Iš užsibaigė pastarųjų
laimėjimu. greito rusų užpuolinio
das
kovoje ties Lembergu.
ria ją nno priešų..
tų profesijonalinio
susivieniji- vimosi Prūsuose.
pranešama,
kad miesto
Petrogrado praneiama, kad Vo- Oficijališkai
Kynai palaiko

japonų pusė. no gyventojai baisiai

G_į_S

Spalių (Gctober) 1, 1914.

Vienas ir kitas smarkiai lie mai siunčiami politikos seiman žinoti su latviais. Tie visi nutari praėjusį sekmadienį, kaip kas ir
Nepaisant kaikurių trukumų, va
karas sužadino nevienoj širdyj žuviais pliauškino į visas puses, Chieagon ir į kitus politikos sei mą lyg jis esąs vietinio jaunimo naujo buvo inešta, kaip va, kad
kilimus tėvynės meilės jausmus^ ir į visas puses visiems kumšr- mus, kur tik jie įvyktų.
dvasios valdovų. Tikrai juokin varge bus galima nekuriuos, ir
čius rodė.
ir darė į visus malonų įspūdį;
J. L—a gas tas p. Žauavikas, mat jeigu kliube paguldyti
ir badaujahMinėjo dabartinio Europos ka
“Žiburėlis”
gražiems vaka
jam netinka Vyčiai tai jis tvirti tiems valgį gaminti. Ragino kle
rams rengti ir abelnai veikti ma ro baisenybes, siuto, kad į tą karę
na, kad jau visiems netinka, o gal bonas, kad likučius duonos nemėWESTVILLE IR GIORGEtomai turi spėkų, tad reikia jas susidėję pasaulio visi parazitai,
atsiras tokių terp Norwoodo jau-1 tytu, o sunaudotų, neturintiems
TQWN, 'ILL.
dažniau naudoti, kad tarnauti apart “mūsų socijalistų”.
nimo, kuriems L. Vyčiai patiks o darbo, ir bado prispirtiems, ir t.
Katalikas.
Darbai eiha silpai* Savatėje ką tada pasakys Žanavikas. Žino-• t. Pagalios ragino šelptis ir vi
Melavę kad socijalistai šiame
čionykščiai visuomenei sulyg‘Ži
vos dvi tris dięnas. nių.,
burio” gražiais siekiais. Aišku, kare dalivumo neima. Keikė ir dirbama
kolei
vietiniai
Vy- , siems rištis krūvon, anot kleboHARTFORD, OONN.
kad visuomenė supranta “Žibu smerkė visas kitas partijas. Mi Žmonės daug vargsta delei van čai
jaunimui
nepasirodė su no, kare gali usitraukti ir ilgai,
13 rugsėjo 1914 metų 6 “L. rėlio” veikimą ir jam prielanki, nėjo Macoehų ir kitus tam ly dens. Georgetown’s sunku gauti savo
veikimio
programa, ko-į Toliau kalbėjo P. J. Ledinukas,
Vyčių” kuopa parengė prakal nes kalbame vakare “Žiburėlio” gius savo geradarius, kurie “ci- atsigerti, nes šuliniai išdžiūvę lei jaunimas nieko nežino apie aiškindamas, kad karė kiekvveVokiečiai paėmė į nelaisvę ne
duoda gerų progų ir iš vieno šulinio net 12 šeimy Vyčius, tolei jaunimui gal pasi-, nam atneša vargą ir pasaulis žinaudai suaukavo lig
23 dole cilistams”
860.000 bet 60.000. Iš
Romos bas. Pirmu kalbėjo kun. Ambo
keiksmais plūsti prieš Tikėjimą. nų neša vandenį, bet savininkai rodyti netinkanti, kaipgi gali pa-' nąs kas yra darbininkas; jis irpranešama į Londoną, kad vokie tas, vietinis klebonas. Gerbiama rių.
duoda,
kad kartais tikt tokia draugija apie kurią gi ragino rištis draugijon, ir šelp.
Bažnyčią ir dvasiškiją nelabai
sis kalbėtojas paaiškino šių die
Teatras. Rugsėjo 5 d. Newark- Dorą,
čių generalis štabas apskaitliapačiam
nebūtų
stokos
ir jo kar nieko nežinai. Jog Vyčių organi-' ti vienas kitą, ir t. t. Pagalios buDaug
visiems
prikaišiojo,
daug
nų Europos stovį, ypatingai Lie ko lietuvių “Scenos
Mylėtojų
vęs nelaisvius, surado, kad ne
vėms.
tuvos ir perskaitė atsišaukimą^ D-gija” pastatė ant scenos vie- ko žadėjo ir visokios laimės siu
zacija užsimezgė tik 1912-metuose vo išrinktas tam tikras kumite250.000 kareivių paimta, bet tik
Katalikų Federacijos bei Chica tinėję parapijos svetainėje vei-, lijo.
Nesusipratimai
delei
parapijų
iš kelių tiktai žmonių o dabar jau ,tas, ir susitvėrė šelpiamoji drautai 50.000, kurių skaičiuje 30.000
gos inteligentų,
kurie kviečia kalą “Sugrįžo.” Buvo tai tartuvis
tebesitęsia.
Žmonelei
per
ne

turi
keliolika kuopų su keliais gija. Ir apie keli užsirašė mokėti
Atsiprašinėjo draugų ir draurusų.
Seimą Chieagon. Gerb. kalbėto mei tąsa leidimo spaudos 10 metų
(publikos),
kad tais keik susipratimą dedasi prie neprigul šimtais, o gal ir tūkstančiais na- mokesnį draugijon kas savaitė
jas kviečia
vietines
kuopas sukaktuvių
skaitydami rių. Iš to matyt, kad jaunimui i pagal išgalę.
,
paminėjimo. Savo i smaįg jr bliuzgatijimais neužsiga- mingos parapijos,
LAIŠKAS IS LIETUVOS.
susidėjus siųsti porą delegatų dailiu turiniu “Sugrįžo” perkėlė : nėdinėtŲ> kad jų i širdį neina Jankauską tikruoju kunigu. Ar patinka toji organizacija, kad Pašelpa bus duodama j pagal
Šiauliai, Kauno gub.
Liepos ir patsai pasisiųlęs
važiuoti, mus į anapus vandenyno, į Lietu-1 tų
tuoj įvyks tvarka sunku įspėti. taip sparčiai į ją spiečiasi.
kad ir paty8 esą
nuožiūrą, ir katras neturės ban17—30 1914 m. pasklido neabejo kaip delegatas į Politiškąjį SeiKada pažįs žmonės vilką kailyje
Tolesniai p. Ž-as gazdina jauni- ke pinigų, ir t. t. Vietos kie
vos
leknas,
į
kaimus
pas
suvark
eikiamųjų
partijų,
ir
vėl
partina žinia, kad laukiama karės mją ir Federacijos Kongresą. Ši
mą Vyčių įstatais. Girdi, prigu-1 bonas gera pradžią padarė įmogusius mūsų brolius artojus, ku- j tijag smerkė, palikdami gyvą tada, rasite, susipras.
su Vokietija.
sai asmuo, kalbant jo paties žo rie nerimo be savųjų knygų ir vjen^ “mūsų socijalistų” partiją,
15 rugsėjo apsilankė su pra lint prie Vyčių dr-jos nebus gali- į kėdamas kalis šilingų, ir toliaus
Kaune pagarsinta karės sto džiais, pragyvenęs didesnę dalį raštų, ir visokiais būdais gabe
kalbomis
kun. Gustaitis. Susirin ma skaityt antikėjimiškos ir auti-' sakė mokės. Beje, kad ne klebokuriai vienai tedera priklausy
vis. Visiems Kauno gyventojams savo amžiaus Suv. Vals. ir tą patį no jas iš Prūsų.
ko
geras
būrelis
pasiklausyti tautiškos literatūros, ir ne ga- nas šis svarbus dalykas ištikrųjų
ti, ją remti ir jai pinigus dėti,
liepta išsikraustyti iš Kauno ir laiką praleidęs tarpu anglų bei
jo prakalbų. Klausėsi domei. Tik Lma bus eiti ant Šliupo, ir ant nebūtų įvykęs.
Gražus scenos vaizdeliai, viera§tus skaityti
jo apielinkės. Kur dings šeimy lenkų, jaučiasi šiandien save tikru
kada paraginus sumesti aukų ap-j socijalistų prakalbų. Tuos įstatus Vertėtu lietuviams ir anglams
tomis
gyvai
suvaidinti,
ja-u-ts-Į
Trumpai
sakant,
jaunieji
kal

nos beduolių?
Lietuvos sunumi ir kviečia Tau niems iš publikos skruostas šlak- bėtojai savo prakalbomis sudarė švietos
reikalams ir ingaliojo iš'1} bo sau pa /u Vyčiai niekeno neatsakyt šiame reikale pašelpą,
Šiauliuose laukiama “svečių”. tiečius — lietuvius užjausti šia
kun.
Deksnį
rinkti, tai nekurie ncve.čianii ir kas prigulės prie ‘ įr gelptį lygiai kaip savuosis. O
Jau kelintą dieną čia bedarbė, me atsitikime. Pabaigus kalbėti štyte šlakštė šilta ašara! Savo; ^okį trukšmingą mišinį, kad rorolėse ypač vaizdūs ir įspūdingi Į dėsij jog raudonoji sąvaitė už lyg kulkų vejami spruko laukan. Vyčių tiems tie įstatai bus geri. labiausiai nepamiršti
Lietuvą,
Pilna liuosų žmonių. Visi gyven- kuįįii" Ambotui, kaip iš maišo buvo Dičkienė, Bakutis, Švedas.
Pagailėjo
tūli
išmesti
keletą
cen

Bet
matyt
p.
Žanavikui
nepatinkur-kas
stovinčią
didesniam
pastojo ne svetainėje, bet kalbėto
tojai vaikščioja krūvomis, susi pasipylė visoki išvadžiojimai ir,
Orijentacija veikime ir sceniš jų galvelėse! Vieni gailėjomės, tų tautos reikalams o lengva šir ka, kad Vyčiai aiškiai parodo sa-. vojui.
rūpinę šnekasi ant gatvių, ir rin “prakalbos”. Pirmu kalba p.
koji drąsa rodė, kad tai jau ne- kiti juokėmės ir — plojome!
dimi beria turtą alkolio dievai vo pasirįžimo tikslą, ir pasiskyrė Sekmadienyj 30 d. rugpiūčio
kaus. Laikraščiai grobstomi. Vi (radosi neprivalėtų vadinti kuo
bepirmą sykį ant scenos. Jų vei
čiui — smuklėje. Tai toks mūsų sau tiesų kelią, kuriuomi žengs ‘ pasklido kalbos būk kai-kurie
si juos gaudo.
Taip prakalboms einant, kiti vientaučiu susipratimas.
pa, nes Hartforde nėra reikalingo kimas t. s. buvo sukamuoju ratu
pasiremdami dora ir tikėjimu, o matė rusų kazokus, ir būk rusų
Daugiausia susirūpinę žydai, skaičiaus narių toj kuopoj) už iso vaidinimo. Jie papildydavo raudonosios sąvaitės agentai, saV. G. neklampos Šliupo bei socijalistų, kazokai eina anglams pagelbon
kaip apsaugojus savo turtus ir meta klausimą kodėl kviečia ne kitų vaizdelius ir suteikdavo pub- TO Knosybės vardu gulėsi ant
nurodytais purvinais, laisvama- i mušt vokiečius.
savę.
publikos, sprauzdami
kiekvieL. A. S., bet katalikų Federaci likai abelno pasigerėjimo.
nybės šuntakiais, todėl ir jųjų
Kalnavertis.
Darbininkai
dejuoja iš kur ja, aiškindamas, kad Amerikoj
PHILADELPHIA, PA.
Kai-kurlemfe kitiems vaidinto- nam ^donomis raidėmis spauzprakalbų klausytis Vyčiams ne
gausią duonos. Visiems bus bė yra “keturios federacijos”, bū jams vietomis pritrukdavo veikia- dmtą “Kovą”, ir tokiuo būdu
20 d. rugsėjo, šv. Vaitiekaus bus reikalo. Matyt, kad dėlto p. i LONDONAS ANGLIJOJE.
dos ir vargo. Valgomieji daiktai tent: katalikų, tautininkų, soci mos scenos drąsos, kalbumo ir rinkdami sau prenumeratorius, o
lenkų bažnyčioje buvo iškilmin Ž-ui L. Vyčiai daugiausiai ir ne
pabrango, ir jų miestan mažai jalistų ir Tėvynės mylėtojų. To savo tarpo nuvokimo, o dietomis
Praėjusią savaitę pas mus buvo
JV pinigėlius. Kiek tų pini- gai pašvęsta stovyla šv. Pran- patinka.
teatveža. Ūkininkai dejuoja. Nuo liau išvadžioja, kad Prūsų Lietu tai pasitaikydavo tikra- nrzimoji- gų taip dailiai surinkta ir ko
atsilankęs kunigas J. Norbūtas,
Vyčiai gyvuos. Ir dau
siškaus iš Asižo. Stovyla persista L.
negirdėtos kaitros šįmet žuvįo voj, ypatingai apie Karaliaučių mas, kas toliau daryti. Iš to ant. ver^a Kova
iš Škotijos “Iševių
Draugo”
nežinau. Vieną
javai ir išdžiūvo daržovės. Pie- esama daug aukso ir kitokių scenos retkarčiais sukildavo su- daiktą galima stačiai pasakyti, to taip: yra kaipo mažas, gražus giaus su p. Žanaviku nematau rei- įį leidėjas ir redaktorius.
..
A
altorius, ant jo stovi didelis kry- kalo ginčyties ir ant jo užsipul......
.
i Sekmadienį 6 . d. rugsėjo
buvo
vos nežėlė. Pašaro ir ganiavos, brangių mineralų,
kad Suval- mišimo ir blaškimos momentai,
mūsų socijalistai “savo pre-i ..
. v. . ,
„
.
trūksta. Pieno labai mažai. Vie kus reikia priskirt prie Karaliau kurie tai ir išmargindavo šiaip numeratoriamfe bent bus teisin- zius, po kryžiumi klupo sv. rran- dmejimų neatsakmesiu, tiktai dar ... .
ciskus, o Išganytojas nuo kry-, pridursiu pastabą, kad jeigu tik,^ kurio daly
kun j
tomis galvijai stimpa.
k° truks Kovai ’, to jie žiaus šventąjį glaudžia prie sa-! vienas L. Vyčių susirinkimas taip , buta§ P}rmiausiai vietini8 kieb0čiaus, kad Prūsuose apie Įsrutį jau gražų vaidinimą.
Kur dings varomos iš Kauno yra didelis ežeras, kuriame randa Veikalas “Sugrįžo” yra tuo Pridės iš savo pasiūlijimų rinkikad jaunesnei
Ame
! nin.
"io> t.llft
tuo “
“mnsil
mūsų sneiialigtai
socijalistai”” -vi.
vi- 7' Tą gražų papuošimą įsteigA smarkiai isgazdmo poną žanavi-,^
primin.
eusirinkusie
_ j-_____
n _ J
•_______
•
.___
šeimynos, kurių nieks niekur.... si daug aukso ar ko tai pana naudingas
naudingas,
kad
jaunesnei
Ame
v
.
.
•
draugyste tercijonų sv. Prancis- ką, tai kaip bus tada Žanavikui,, , •
.
nelaukia!....
turtuoliai, kaip| Vqiio
Sv Va;ttp_1 kuomet. Vvčiai naaimdvs viešai. L a.F
suo 1
sveteliai, at
šaus, klausytojai, išgirdę tokius rikos Lietuvių kartai, nemačių-.8iems zmonu
kaus prie bažnyčios šv. Vaitie- Į kuomet Vyčiai pasirodys viešai, keĮįaVę
naujo ka
papasako
filosofavimus, pradėjo rankomis šiai Lietuvos, nei patirusei spau Amerikos milardieriai! Šauniais kaus.
I o girdėjau, kad Vyčiai žada ką
. .
v,
.. m n i i j i ja> *ad sako, ,ir šis. svetelis
mums
ploti ir kojomis trypti, taip kad dos draudimo laikų, duoda daug pasiūljimais visokios ant žemės
rengti. Todėl, kad h ____
,,.
„
Prie minėtos bažnyčios priguli tai neužilgo
..
.
fĮ
i
ką
nors
pasakys,
ir
melde
svečią
laimės,
pradedant
nuo
pinigų
iki
nedavė kalbėtojui
tęsti savo indomių žipių ne vien apie mūsų
apsaugoti
nuo
pavojaus
p.
Žanav
daugybė lietuvių, nes nerėdami
t
~ i * pranešu
v ! Prabilti. Kalbėtojas
“prakalbos”. Į tai atsakė p. Na uždraustą spaudą, josios perse apsišvietimo, “mūsų socijalistai” savo vaikučius išauklėti doroje, viko sveikatą,
įsanksto
... ... savo
* , ka
, bą
lengvai
temdo
dalykų
stovį,
x_:
ZL
j
-...
j
pradėjo
nuo
tikėjimo,
sakydama
vickas, ir paaiškino ką tai reiškia kiojimus, ir lietuvių su jais kovą,
leidžia juos į katalikišką mokyk- aP’e ^a* ką girdėjau,
! jog tikėjimas žmogui būtinai rei
katalikų Federacija ką susivieni bet dar parodo mūsų kaimą, su drumdžia visuomenės gyvenimą, lą viršminėtos bažnyčios, tas bū
Tas pats
kalingas ir, be tikėjimo nieko ge
gyventojus — žem ir drumstuose patogiai sau meš- tinai spiria ir tėvus prigulėti
MONTREAL, CANADA.
jimai. Kokia ta Federacija yra ir vargusius
ro negalima nuveikti, ir t. t. Kal
keriauja
būsiamos,
laimės
var

Čia susitvėrė Liet. R. K. Susiv. kas jos per tikslas. Iš atsilankui dirbius, jų būdą, papročius ir tt.
prie lenkų parapijos.
MONTELLO, MASS.
du.
bėtojas plačiai ir aiškiai apipasa
Amer. 152 kuopa. Kun. J. Vyš šių neprigulmingo Lietuvių pi Taigi tuo žvilgsniu pageidauja
Dalyvavęs.
7
rugpiūčio
šių
metų
buvo
L.
kojo, lietuvių padėjimą, o ypač
Taip
bent dedasi pas mus.
niauskui paprašius, prie to daug liečių kliubo vienas smarkesnis ma nesyki dar matyti veikalą
Vyčių 1 kuopos piknikas, į kurį dabar karės laike, kad Lietuvą
Visuotinas Newarko ir apylinne tik ant scenos
pasidarbavo laike atostogų mok- tuoj užmetė, kad vien katalikai “Sugrįžo”
patekau ir aš.
daug savo sūnų nustos, ir ji daug
Sėtuvių politikos susirinkiLEWIST0N, ME.
slevis R. Bajorinas. Pirmas susi rengia Politišką Seimą. J. Navic Newarko lietuvių svetainėje, bet j
Radau
puikų
būrelį
lietuviško
nuo
karo gal nukentėti, kalbėjo
rugsėjo 14 d.
rinkimas buvo 30 rugpiūčio, lai kas dar kartą perskaito pavardes ir kitose Amerikos lietuvių ko-1mas 77
18 rugsėjo Į05 kuopa L. S. S. jaunimo, kuris padorei sau žaidė,
ir apie svarbesnius, patvirtintus
svetainėje. Tą susi parengė prakalbas. Kalbėjo kok-;n’o"^
ke kurio pirmininku išrinktas A. dr. Rutkausko, p. Gabrio ir kitų, lonijose, kur mėgiama vakarais
užimmūšius iš karės lauko, kurie at
rinkimą
parengė
tam
tyčia
pa

Baltasis, raštininku J. Norkeliu- ir paduoda užkvietimą užmetinė- po dienos vargų gražiai atsikvėp
sai Antonovas. Biaurojo katali-;^ ritinėjimu
sitiko paskutiniomis dienomis ir
sviedinio
(base
rinktas
komitetas
iš
tarpo
žmonas, kasininke M. Norkeliūniūtė. jusiemis! P. Mašiotas, išgirdęs pa ti.
kus, tikėjimą, vadindamas visus bąli) su kuriuo bemaž visą laiką t. t. Pagaliaus kalbėjo apie skai
,
..
.
kuriems rūpėjo ir teberūNarių ikišiol prisirašė 43 žmonės. vardes pastarųjų asmenų, tuoj
tikinčius tamsūnais, gi aklus ci ir perleido. Vedėjais buvo vieti tymą knygų ir laikraščių, ir ko
Raudonoji sąvaitė. Rugsėjo 10 pį Lietuvos Ūkimas.
susigriebia
ir
prižada
nuo
savęs
Tai pirma kuopa Kanadoje. Die
cilikus augštino kaipo mokintus, niai nekurie moksleiviai lietu kią naudą tas atneša visuomen-i.
d. Newarko lietuvių
svetainėje
Su lyg vietos
svetimtaučių apsišvietusius. Ragino visus dė
ve duok, kad būt gera pradžia. remti šį sumanymą; p. A. Knei mūsų “cicilistai” ir Co. parengė
viai, bet viskas tvarkėsi anglų Galop kun. J. Norbūtas paskaitė
M—ig. žis karštai kviečia prisidėti prie taip vadinamąją raudonąją są , laikraščių apskaitymų susirinki- ties prie kuopos, kad palikti to- kalbą, kad vargu buvo manyti, eile iš knygutės iš senų darbinin
šio sumanymo ir kalba “L. Vy vaitę, — raudonąją
dėl
to, ime dalyvavo apie 1,500 žmonių. kiais pat “mokintais” kaip visi jog lietuviško jaunimo pasilink kų pasakojimų, kuo visus pri
čių” vardu; pirmininkas Nepri kad savo klausytojus pamokinti,' Prakalboje vietos kunigas J. D. Į eicilizmto
pasekėjai. Neprošalį
MONTREAL, CANADA.
juokino. Užbaigdams savo kalbą
gulmingo
piliečių kliubo ir-gi jog visų lietuvių krauias lveiai, Priminė dabarties dalykus Euro- bus pastebėti p. Antonovui, kad "sminimas. Nors anglų sviedinio
Pradžioje karės čia buvo bai
base bąli) yra ir labai smagiu kun. J. Norbuta, rekliamavo savo
raudonas! Tai antraeilis raudo. POje, nurodė karo priežastis ir nusuktų akis nuo vieno taško, žaidimas> bet ftr nebfjt ga]ima “Išeiviu Draugą” ir ragino ka».
sios manifestacijos už Angliją. pritaria.
XX.. ..£.3
-__ _pirmas•___ _ fl.lSKSl.PM
kA
*“i ranAnnnoino
iZ visai napspangs.
v-kfi-n a-i-i Tnirvn
Antgalo
kalba
p.
Navickas
apie
aiškštėn ISVII
išvilko
raudonosios nes 11ilgainiui
Jeigu prie to dar pridėt ir lietuviški} nori • tai gali dabar užsisakyt,
nosios sąvaitės
uždavinys,
Jaunuomenė buvo didžiai suju
“
L.
VyčiiA
”
.
Nurodo
iš
kur
jie
gi jo siekis, buvo išreikšti soči- i ’^vaitės ” agentų melus, kad šio-1 pats gerai pažintų savo bendrų žaidimų į programą, nes ir lie bet, rodos, maža pelnė.
dus.
Su muzikomis iškėlę vėiuvas, kilo, kaip plėtojasi ir kas dabar jalistų protestą prieš dabartinę i ie baisioje karėje socijalistai ne- darbus, mokslą ir dorą tai su- tuviškų žaidimų yra gan gražių Kun. J. Norbūtas kalbėjo apie
privaloma veikti, kad išpildyti Europos karę ir visus jos kalti- dalivaują!
silaikytų
reklemuoti kitiems ir užimančių.
po miesto gatves važinėjo auporą valandų ir daug indumaus
savo
programą.
Be
prakalbų
bu

Vistiek
rimtesnioji
visuomenė Merginos tai vienur, tai kitur' pripasakojo, o kaip ėmė dainuot
nkus.
Į
p
Q
kar
§tų
ginčų
ir
“
mūsų
sotoĮmobiliaisr būĮriais žingsniavo,
I
Raudonasios sąvaitės vakaras cijalistų
kaip
„----- T ” —
r rpaprastai
„H,oolol yra „bdrur. m°kės savo saiku išmatuoti
i
būreliuose linksmai šne- dainą pritaikindama rudžio my
ir šaukė. Daug buvo, kas už vo taipgi skambinimai ant piano
ir dainos, iš kurių geriausia nu pas mus susidėjo iš deklemacijų' navimųsi, kuriuos sustabdė truk- i m°kS
Ta'?
ime’ FaU’I kučiavosi, bet daugiausiai angliš- lėtojams, tai prijuokino klausysirašė eiti į karę. Tuos dabar la
gai ir draugės
suaugusių merginų ir mažų vai
vina strategikoj. Prie City Hali sisekė “Birutė.”
kai. Lietuviškai tik seniai dau- tojus įvales, ir kalbėtojui dėkojo
Reikia pažymėti, kad 6 kuopos kų su raudonomis apkaklėmis ir šmingų protestu visas susirinki
A.
Petkevičia.
laikė prakalbas įvairiomis kalbo
giausiai šnekėjosi, su kuriais ir j publika rankų plojimu, net piškėmas, atimdamas socijalistų gražmis. Tik vieną dieną baigiant vytės dėvėja jau tautiškus rūbus, raudonais juostais, ir iš prakal byliui teisę per visą vakara, kal
turėjau progos vieną kitą žodį jomanifestacijas Rusijos lenkai su. 'jabai puikus ir visiems sektinas bų dviejų jaunikaičių be raudo bėti, tapo nutarta ir susirinkimo
pasidalinti. Vienok nusibodo vien Anglų orlaiviai naktimis serg
N0RW00D, MASS.
pavyzdis. Apskritai imant vaka nų apkaklių ir be raudonų juostų.
sipešė su lenkais iš Austrijos.
su seniais, nutariau surast lietu sti. kad į Londono padanges neatraštvedžio
protokolan
intraukta:
rėlis nusisekė labai gražiai, ačiū Iš sykio metėsi į akįs, kad mūsų
B—is.
viško jaunimo, kad pasidalyt sa- sibelstų vokietis. Kalbama, kad
1. Pakelti protestą prieš Eu
Atsakymas p. žanavikui.
“L. Vyčiams” tarpu kurių žy kalbėtojams kaiko trūksta, bent
vo jausmais.
Todėl nieko nelauk- į paskutinioms
dienoms daug lie
------- Mano korespondencija tilpusi,
. . .
mesnę vietą užima p. Kneižis, šis tas iš raudonosios draperijos! ropos valstybių autokratizma.
2. Pakelti protestą prieš vai- 34 “Draugo” numeryje, kur bu- damas inlindau J būrelį linksmai1 tuvių įstojo anglų kariumenėn
FITCHURG, MASS.
Šarapas ir kiti. Dieve, jiems pa
Merginos — deklematorės sa
* * militarinį
.................
- rugpiūčio
---- besišnpkučiojančių
merginų ir į mat eisią vokiečiui kailį perti.
Draugystė Šv. Karalaičio, tu dėk!
■tybių
sistemą.
vo pažymėta, kad 4. d.
vo deklemacijomis parodė mums
3. Reikalauti .visoms valsty- “L. Vyčiai” turėjo savo susirin- pradėjome klegėti, tuo tarpu pri- Cukrus dvigubai pabrango rėjo šokius ir balių be svaigaAtsilankęs.
ne tiek jų deklemuojamus dalykus. kurių sunka buvo supras*“oplae>an«io. jemokratis kima, kuriame tarėsi šį bei'tą kartinus viena panelė, ir bandė' pirmiaus svaras sukraus kainavo
pradėti veikt po L. Vyčių vardu. į užvesti pasikalbėjimus anglų kai- {2 penai — dabar 4 penai, ir šiaip
.i, kirk savę. Reginia šiuo atvėju tf.
."
Protestoti
prieš
nuožmius
'
Tai matyt labai išgazdino “At- ^oje, bet kitos drąsiai atsisakė,! viskas brangiaus, tik duona, bulNEIŠTARK, N. J.
buvo pusėtinas! Vaikai kaip vai-1
Protestoti prieš nui
R
ielgimus
kariaujančiųjų
senovei. _
Dešimties metų Lietuvių spaudos kai; deklemavo vos ištardami lie- Pasiel
Simus
kariaujančiųjų su
su eities” korespondentą Žanaviką, tada ir pastaroji pradėjo kalbėti.vės galima sakyt po Kalnavertis.
kuris
35
“
Ateities
”
numeryje
iš
lietuviškai.
Garbė
susipratusiam
leidimo paminėjimas.
tuviškus žodžius, šlepečiavo, ir savo priešais.
jaunimui, kurs netik išdrįsta vie
5. Reikalauti Lietuvai kuopia- šiaudo padarė čielą vežimą
Newarko lietuvių
švietimos tuorai publiką palinksmino. Maži
1
NEW YORK, N. Y.
Žanavikas užmeta man būk aš šai prabilti lietuviškai, bet ir «adraugija “Žiburėlis” rugpiūčio 30 deklematoriai matomai tapo pas- čiausios autonomijos etnografišvi
•
•
•
„
!
vo
klystančius
vientaučius
patai6
d.
rugsėjo Aušros Vartų baž
rasęs abelnai apie visą Norwoodo i
J
d. parengė vietos parapijos sve kįrti kandidatais į “cicilietus”, į kose ribose.
SK
nytinėje
salėje atsibuvo vakarė
tainėje gražų vakarą paminėti tai į juos viresniųjų “cicilistų”
6. Reikalauti prijungimo prie jaunimą ir pažymėjęs jog ikišiol;80.
Paskui
mažos
mergaitės
padailis sn prakalbomis, dainomis ir
dešimties metų sukaktuvėms lie ir neatbojama, kad iš mažų die- Lietuvos Suvalkijos ir Prūsų Lie- jaunimas čionai nieko neveikęs
vaidinimu. Jau 38 “Draugo” No
išdrožia
vi»,
“
i.torijų
”
,
išro,
ff
’
dainelių,
p«įr
tuvių spaudos leidimo.
nų tartų aiškiai kaip kad daro tuvą.
_ į šoko lietuviškus žaislus -. Jurgelį tilpo to vakaro kritika po kuria
Dalivauti vakare su paskaito patrijotai, savo kalbos mylėtojai! i 7. Reikalauti, kad Taikos tarp- dydams kas kur tik ką yra nu ir aguonėlę į kuriuos smagu bu
pasirašęs Buvęs. Tas Buvęs, suba
.x.- . .
mis tapo pakviesti kun. J. Dobu- Kad tokiems vaikams, kandida- tautiniame kongrese būtų priim- veikęs, neskirdama*, nei socijalis
ręs tūlus neapstovius
aąmenis.
tų, nei šliupinių, bet visus stato jvo Pas,zll",rpD
žinskas,
vietos gydytojas P. tamg greičiau dūšią paglemžus tas ir Lietuvių atstovas.
Vytis.
imančiuosius
už
darbo,
kurį
ne8. Protestuoti prieš kaimynių vienon eil n kaipo geriausiais,
Kaškevičius ir p. Lukošius. Jie ir sau pagavus, “cicilistai” pa
išvedę
iki
galui,
meta,
tokiuo
būvisą Lietuvą tautos veikėjais. Turiu p. Žanavi.
savo prakalbose iškeldami skir rinko jiems ir tam tikras eiles. tautų pastangas
LONDONAS ANGLIJOJ.
du suardo ir prakilniausią darbą.
tinus, vakarui .taikomus daly Vieno eilės buvo pesimzmo rau užgrobti arba. jos dalį atsiplėšti. kili pasakyti, jog savo koresp. aš
Lietuviai
jungiasi
į
tam
tikrą
,
Vėliau,
tarpe tokių inteptas K.
9. Išreikšti visai karės suvar tiktai minėjau apie Vyčius, o apie
kus, išpildė savo uždavinius, ne gu suimtos kito — prakeikimą
draugiją,
šelpti
vienas
kitą
badui
i
Bakanauskas.
Tik bereikalo Bbtuos, kurie eina Šliupo bei socija
gintai Lietuvai užuojautą.
paisant. publikos blaškimos ir ne kaž, kam nešė!
vęs
viešai
nurodė
į mane, kaipo
11. Pažadėti
Lietuvos reika listų nurodytais keliais neturėjau prispyrus, laike karės.
rimavimo, ypač vakarui besibai Patėmyti reikia, jog šiuo atvėgiant. Vakarą paįvairino p-lės ju su vaikais “cicilistų” pabri- lams pašalpą ir tam tikslui pas nei savo mintyje apie juos mi Sekmadienyj 30 d. rugpiūčio Į nusikaltusį, nes rolės nustojau
vakaro vedėją, kuris pareiDaukšutės deklemacijos, o tikrai kantai pasielgė nuosekliai: “ci- kirti vienoa darbo dienos uždar nėti ir rašyti. O kad “Vyčiai” buvo sušauktas dėl to dalyko su- i
sirinkimas,
atsibuvo
kliubo
salėj.
Galavo
sugrąžinti knygutę. Aš
ikišiol nepasirodė čionai su sa
jį padabino tai šv. Cecilijos choro Įj^ilistams” perinti patogiausias bįb;
12. Tą dieną pavadinti “Lie- vo veikimu tą pasako pats Žan-aa. Šiame susirinkime, kliubas buvo j Paklausiau nieko neapsvarstęs.
parinktos
tam tyčia skambios tarpas — tai rūškanas pessimizTolesniai p. Ž-as tvirtina, kad pustuštis. Visų pirmiauaiai, vie-1 Bereik tad p. Buvęs mane intadainos, kurias dailiai padainavo mas ir juodoji neapykanta viso tuvos” šventė Amerikoje.
•.CĄTHCPvĄųor pneiM^
j taip visas choras
Tą dieną atsižadėti nuo visokių Norwoodo jaunimo dvasiai L. tos klebonas kun. Matulaitis, su rė ardyme.
p. Radzevi apart savę! Viršminėtus raudo
K. B.
Garai Rheunao katedra, kuri čiaus vedamas, taip to choro dai- nosios sąvaitės veikėjų perviršijo pasilinksminimų.
“Vyčių” organizacija netinkanti, rinkusiems, maždaug pakartojo,
(Seka ant 6-to pnsl.)
13. Del sutartinio veikimo ausi- tarytom, jis tą žinąs išanksto, ar- tą patį, ką jau buvo pasakojęs
turės būti atstatyta po karei. nininkė-solistė p-ni Bradunienė. du jaunikaičiu su prakalbomis.

Austrija skelbia
savo laimėji
mus. Vienoje oficijaliai praneša
ma, kad Austrijos kariuomenė
buvo susirėmus su rusais Galici
joj ir nustūmė juos iki Vistulos.
Austrijos kariuomenei visur se
kasi. Jeigu tikėti tai visoms ka
riaujančioms valstijoms gerai se
kasi, bet tas vargui gali būti teisyb , vienos iš jų turi būti pra
laimėjusiomis.

lų. Žmonių buvo nemaža Gražiai
pasilinksminom.
,
13 d. rūgs. Motęrij dr. užkvie
tė kun. Meškauską iš Athol,
Mass. kuris padėjo moterims sut
verti dr-ją, ir aprūpino vietinių
lietuvių dvasiškus reikalus.

1$ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE.

OR

Adaeoni
VIM

Spalių (Oetober) 1, 1914.

Pinigų gali umu laiku pri kančiais metais, Sv. Kazimie jie (čia gimę) užkelti aut es
kesnių sistema. Paskirti me
42 kp. Antonina Masaičiutė.
reikti
ir tai labai daug, to ro Dienoje,; Kovo 4 d., ir taip trados mums maltų kaip automa
tiniai mokesniai parapijoms,
43 kp. Petras Gustas.
draugijoms, susivienijimas ir dėl, neatidėliodami, aukokime priminti visam pasauliui, kad tiška mašiną bet pratinti juoa
45 kp. Anastasija Radzeviifepagaliaus
atskiriems žmo kas tik galime, idant nesutruk lietuviai moka branginti sa prie apsiskaitymo Lietuvių lite nė.
nėms. Keliolika parapijų čia- dyti mūsų politiškųjų reikalų. vo tautiškųjų gyvybę.
ratūroj, parengti jiems pritaiky 47 kp. Agata Peterienė^'
pat per savo “atstovus prisi Norėjome, kad mūsų gerus no
tas
prakalbas,
paskaitas if jie Litvinienė, Marė Kvederi
Pirmiaus, mes iš savo va
rašė prie L. R- K. Federaci rus Liet. Politiškasis Seimas lios pėduodavome patarimus lai atsilanko kaipo klausytojai, Morta Aluškienė.
jos. Taip-pat prisirašė “Vy sutvarkytų. Dabar jau Didis ar užmanymus įvairiausiuo tai geriausia bus lekcijų pirm vi
48 k p. Jieva Junčaitė,
čiai” “Labdaringoji Sųjun Politiškas Seimas, įvykęs Chi se tautos reikaluose. Dabar so. Ir vėr p. L. rašo — “p. Buč- sas Dychavičius, Kazys
ga” ir R. K. Moksleiviai. Be cagoje, rūgs. 21 ir 22d., 1914 mūsų DIDIS POLITIŠKAS nia, tai vienas iš rimčiausiųjų kas, Aliena Gričaitė, Ona Janne svarbiausia bus čia tai, kad m., galutinai sutvarkė veikimo SEIMAS,
savu
neužginči moksleivių Baltimorėje”.... Čia iš aonaijtė, Katrė
Daa^pHIfenė,
pasekmingai išrištas klausi būdų. Daugiaus nieko nelie jamu autoritetu,
paskyrė giriama p. B. ypatybė, aš gi ne Julijona Balčienė, Kasė Bukaus
mas prigulėjimo draugijų prie ka, kaip vien mūsų visuome mums darbus. Mes pildyda žinau jo būdo, kad ir žinočiau kaitė, Marė Valančienė.
Federacijos. Draugijos, pri nei sudėti šimtus tūkstančių mi mūsų SEIMO valių, vien tai čia ne vietų rašyti, nes laik
50 kp. Elzė Vanagaitė, Juo
gulinčios prie Federacijos, dolerių aukų. Jeigu mes pa primename gerbiamiemsiems raitis tai ne rekliamų lenta. Ai zas Bartelis, Elzė A—hm—.itu.
jausis esančios vienybėje su vi keliame kalbų apie Lietuvos viengenčiams mūsų visų pa ir-gi rašiau ką girdėjau buvęs nė, Stasė Abrozaičiutė, Pelekai*
sais Amerikos lietuviais kata autonomijų, fnes turime sudė reigas. Tiktai toji tauta v^- kalbose ir nežiūrėjau kas sakė, Baranauskas, Aliena Maalionaitė;
kg pasakė,* užtai anoji žinu- Ona Palubinskienė, Jonas Žitlikais; gaus visuomet iš cen ti tam tikslui ir pinigų, ir tai ta paguodonės, kuri pildo sa bet
...
tro žinių apie visų katalikų ne tūkstantį-kitų, bet šimtus vo nutarimus ne žodžiais, bet tė tilpnm “D.” Ne. 35-me iš Bal-ikevičius, Ona Bekenaitė, Magdė
veikimų; kas svarbiausia gi tūkstančių dolerių — visai gerais darbais padaro savo timorėa, nenustojo kritiškos ver- Simonaitė.
laikys savo globoje ir priežiū umu laiku. ^les žinome, kaip vertę.
tės; kokį reikalinga kiekvienam I 51 kp. Jonas Gredeckas, Anroje tuos draugijų narius, ku vengrų, čekų, ir kitų tautų at
P. “Lietuvis” , tanas G. Kubilius, Stasys Grinius,
Mes, “Lietuvių Politiškojo V1esam darbu..
rie persikelia iš vieno miesto gijimo metais buvo aukos ren Seimo” išrinktoji “Tautos nei šiaip nei taip subaręs už ne- Elzė Samoškienė,
Marė Tamoį kitų. Draugija tos naujos kamos. Dabai’ reikės dau Fondo Komiteto Valdyba, at pataikaujantį aprašinėjimą, pa- šauskienė.
vietos, į kurių persikėlė narys, giausiai vien apie aukas ir jų likdami mums paskirtąjį dar taria rašinėti esant geresniame
52 kp. Emilija Suslavieiutė.
turės suteikti jo Senajai drau rinkimo būdus tekalbėti, rašy bų, kviečiame visas lietuviš ūpe.....Už ką jūs laikote mus ko
53 kp. Jurgis Kinderis, Domi
gijai tikrų žinių apie jo svei ti, agituoti, kol visa tauta kas draugijas ir pavienius lie respondentus 7!
cėlė Kinderiutė.
Dar vienas juokingas p. Lie
katos stovį. Mokesnis drau rems Lietuvos pinigyno klau tuvius kuoiškilmingiausiai pa
60 kp. Jurgis Bliuvas, Mar*
tuvio
išsitarimas — geriau ne- Kalikauskiutė.
gijoms įvestas visai nedidelis, symų. Mes žinome,, kad tau gerbti “Lietuvių
Dienų”,
užtarnautas pakyrimas, neg nenes tik 2 centu metams nuo toje save lietuviais vadinan lapkričio 26, 1914.
61 kp. Jonas Kieblaitis, Pranė
čių
milijonierių
taip
kaip
ir
kiekvieno savo nario.
Lai nei vienas lietuvis ne užtarnautas pagyrimas, neg ne- Kubilienė, Agota Kieblaitienė
w kp Marė
Pagaliaus sutvarkytas ‘Tau nėra. Mes lygiu būdu žino pasirodo tų dienų apsvaigęs butų .r t.eS,, jeigu ueSwkverbt,
tos Iždas”, kaipo autonomiš me, kad Lietuvos pinigynas, (užsigėręs) ar kaip kitaip, lai lbu.-*Tn T
>“pe- 69 kp. Ona Slavickienė.
pne to ve-V’»?Pka Federacijos šaka. “Tau nors ir milijonus dolerių turė nenužemina Lietuvos vardo. Sv,,.!;
tos Iždas” turės savo įstatus, tų, veikiai būtų išemtas nau Atpenč, lai visi kas kaip iš
Baiiamon^
valdybų, atskirų nuo Federa jiems, ligšiol neapgalvotiems mano pasistengia pasirodyti,
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Autonomiškos
Lietuvos
reika

cijos kasų. Į jo narius bus
“Letuvių Dienoje” gerių-ge-----------—— 71 kp. Stasys Kiudulas, Jurlams.
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priimami ne tik katalikai, pri
riausioje šviesoje prieš sve
Kalinauskas, Jonas Steponagulintieji prie Federacijos, rėsime, tuo greičiau ir dau timtaučius. Dainos, žaismės,
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Justinas Valaitis, Vladas
bet ir tie tautininkai, kurie giau išgausime Lietuvai liuo paskaitos, demonstracijos, pro
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’ Ju«zaa Ramonas, Kazys
dar nenustojo gerbti kataliky sybės.
cesijos, ir pamaldos privalė
Laukaitis, Viktoras Palaziejus.
bės ir nekovoja prieš jų.
Visi lietuviai dėkite mažas tų “būti atliekamos “Lietuviij NAUJI NARIAI PRISIRAŠĘ Antanas Osteika, Stasys Osteika*
“Tautos Iždo” nariais ga ir dideles aukas Tautos Fon Dienoje”.
3ČIAME BERTAINYJE 1914 M. ^antinas. Burba, Jonas Narielės būti parapijos, draugijos, dan. Paaukoję kartų, auko
Laiko visai maža, kad pride
kast Mykolas Ulevičius, Klemendraugijų susivienijimai ir pa kite antrų, trečių, ir.... de rančiai prisirengti, mūsų Sei
I 1-mą Skyrių.
sas Majauskas, Juozas Masilionig,
galiaus atskiri žmonės.
šimtų kartų. Lai aukų rinki mo pagimdytosios “Lietuvių
1 kp. Joana Šalaševičiutė, Aižė Kazys Vitkauskas, Pranas GudisPagaliaus kongresas padarė mas būna mūsų visų svarbių- Dienos” pagerbimui pirmų
Jokubauskienė.
| kis, Kazys Šlekis Petras Versi—.
pradžių svarbiausiai tautinei svarbiausiuoju darbu. Visur kartų Amerikoje. Kam rūpi
2 kp. Oliesė Gerdauskiutė.
| kas> Pranaa Šukždinis, Antanu
įstaigai—“Tautos Tarybai”, kalbėkite apie aukų rinkimų Lietuvos ir savęs pagodone,
3 kp. Vincas Jasinauskas, Pet- Zutautas, Petras Valaitis, Kazyz
išrinkdamas į jos narius nuo Lietuvos sušelpimui.
tie prakilnūs lietuviai ir lie ronė Jasinauskienė.
Klimas, Antanas Staniulis, Ant»Federacijos kun. J. Mišių, Fe
Praiklnųs lietuviai, į jus, tuvaitės nelauks antro para
4 kp. Juozas Maknavičius.
^as Liubamirskas, Izidorius Doderacijos prezidentų ir p. J. gerbiamieji,
pirmučiausiai ginimo, bet veikiai stos gar
7kp. Juozas
Andruškevičius, bilaitis, Antanas Drobnys, Motie
Vasiliauskų iš Baltimorės.
kreipiamės ir laukiame iš jūsij bingųjų lietuvių eilėsna ir Leonas Pekalskis, Pranas Kup jus Cibulskis, Pranas ŽvinakeApskritai imant šis kongre sektinų pavyzdžių ir pasišven ruošis kų nors gero nuveikti čiūnas, Šimas Nepčinskas.
vičius. Jurgis Gaudinskas, An
sas parodė daug lietuvių ka timo mūsų tautų laiminančiam “Lietuvių Dienoje”.
tanas Bakša.
8 kp. Ona Palaibiutė.
talikų gyvybės, prakilnių tro darbui.
Visi tie mūsų viengenčiai,
75 kp. Antanas Antanavičiuj
9 kp. Marė Povilaitienė.
škimų,
gabumo
ir
sukurie nieko negali veikti —
Edvardas
Frankas, Marė Saveė10 kp. Ignacas Valančiūnas.
Tautos Fondo Valdyba:
maningumo.
Jau
ne
tik
nei teatrų surengti, nei dai
kiutė.
11 kp. Kazys Besasparis.
Dr. A.* K. Rutkauskas.7
lietuviams
katalikams, bet
nų dainuoti, nei paskaitų pa
13 kp. Jonas Grebliauskas.
Pirmininkas,
76 kp. Juozas Zubris, Olieti
ir ‘ jų
priešams
turės
rūpinti, ar veikiančioms drau
15 kp. Kazys Būras, Jonas Pet Zubrienė.
Baltrus Vaišnoras,
būti
aišku, kad L. R. K.
gijoms patarnauti, kaip pasa
Iždininkas kyta, tokie lietuviai privalą kus.
77 kp. Povylas Aleliunas, JfebFederacija yra svarbiausia
16 kp. Kazys Pakštas.
A.
A.
Šlakis,
va Giedraitienė, Jonas Aibuktj
paaukoti “Tautos Fondui”
amerikiečių idėjinė organiza
17 kp. ‘Ona Marcinkevičienė, Jurgis
„ ____
Šatas,t Rapolas
Šlekjj
Raštininkas vienos dienos uždarbį. Šis
cija, kelianti ir platinanti mū
Rakelė
Aušurienė,
Ona
VitkausKarolina
Aleliunienė”
,
3255
So.
Halsted
st,
padavadijimas yra mūsų Po
sų visuomenėje prakilnias idė
Chicago, III. litiškojo Seimo įsakymas ir kiutė, Jieva Miškinienė.
78 Jonas Navickas, Matas Najas, gražius ir dorus sumany
18 kp' įįudvisė Palackiutė,! viekas, Juozas Navickas, ^Agou
Kun.
F.
Kemėšis.
kiekvienam prakilniam lietu
mus. Federacija, kaipo doros
Ona Šukevičienė, Vincas Abro- Ohimbokienė, Stasys Ohimboka*
J.
Jaroševičius.viui yra šventoji pareiga.
mokytoja ir prakilnių idealų
maitis, Rožė Babarskienė, Juzė Kun. Ignacas Abromaitis
Tautos Fopdo Valdyba:
skelbėja be abejonės užima Pastaba:
80 kp. JnozM Oleka,,'
Siųskite aukas šiaip:
Dr. A. K. Rutkauskas, Patackienė, Marė Gilienė M.rė
mūsų visuomenėje pirmųjų
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Nutašką,,
Marė Žukauskienė.
stovėti ant tautos reikalų sarpa£ym£ti, kad moterys šį vietų.
Išrašykite Money Orderį, ar
Pirmininkas.
.
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Valaiemte,
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kp.
Ona
šipailienė.
gybos. Ta įstaiga bus ‘‘Tau kartų parodė gražų būrelį su
Baltrus Vaišnoras,
IV-asai Kongresas pilnai čekį Tautos Fondo Iždininko
tos Taryba”. Ta “Tautos sipratusių savo seserų, gerų nusisekė ir delegatų skaičiumi, vardu: B. Vaišnoras, PittsIždininkas. tanas Kerais,,, Juozą, Andriliu., 84 kp. Andriu, Varanelis, Sto
Taryba” turi būti gyva įstai kalbėtojų ir veikėjų.
nM‘
Pas Varanelis, Jonas Prigožtą
A. A. Šlakis,
nes išviso buvo 108 delegatai. burgli, Pa., bet podraug su
ga, nuolat remiama gyvinimu
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Adolfas
Bingle.
Pranas Kelevinis, Antanas 0I»
laišku
reikia
siųsti
Money
Or

Raštininkas,
Didžios taip-pat svarbos
Sekantis kongresas bus ki
ir jo reikalais. Jos narius tu yra kongreso nutarimai blai
a.aiūtv!
ov
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'
Mateušas
Supranavikevičius.
3255 So. Halsted st.,
ti
met
Brooklyne.
Mes derį ar čekį Tautos Fondo
ri rinkti visos didžiosios mū vybės reikalais. Kongresas nuoširdžiai
Chicago,
IIL
i
žius
’
Marė
Bud
zevičienė,
Alena
85 kp. Uršė Žukauskienė, Zeno
patariame
sa Raštininkui Adv. A. A. Šla
sų organizacijos be pakraipų trokšta, kad mūsų intelgenti- vo
Klimienė, Marė Pivnickienė.
nas Žukauskas, Petronė Česnokaį
skaitytojams perskaity kis, 1255 S. Halsted st, Chi
skirtumo. Žinoma, negali rin ja, kaip dvasiškoji, taip ir ti kongreso protokolų, kurs cago, 1)1.
25 kp. Rožė Škarnulienė, Ta- tė.
kti “Tautos Tarybos” kokie svietiškoji blaivybės platini tuojau bus pradėtas spauz
VIENAIP RAŠOMA KITAIP mošius Parulis, Ona Vitkauskiu89 kp. Pranas Treigys.
į tė.
nors politiškieji seimai, kurie mo reikalų arčiau paimtų į dinti, taip-pat ir visus refe
DAROMA.
91 kp.
Bivainis,
atsitinka labai retai ir į ku širdį, kad mūsų parapijos ga ratus, kurie bus spauzdinami
n “Tn’atn™” “TV-”
ool
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Kanisanskas
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riuos kartais neatvažiuoja rei lutinai nusikratytų alkolinio
“Drauge”, pagaliaus įsigyti
ė rašydamas
straiDsm.
— “Apie
Ame , .. . .. . ’ gag,^IStasy,
i riūnaa
nto
raiydamaa
straipsnį.Bėbraviėins,
Ma
kalingiausi "žmonės. “Tautos kapitalo intekmės, kad nebe knygų “IV-ojo L. R. K. Fe
korespondencijas” — matomai, į
’
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.
i tiejus Olišauskas, Antanas Aida
Taryba” gali susidėti tik iš steigtų girtų piknikų ir tt.
daugiausiai
stengėsi pateisint 31 kJ’ Antanas Pavasaris, An- lis Vladag geniunas
deracijos kongreso darbai”,
atstovų nuo gyvai ir nuolat
ypatas, neg palaikyti
teisybę,1 ^nas š«mskys, Pranas Šerokas,
92 fep Mort& Krik§viuūieik
Katalikų tikybinio (iš dalies kuri išeis iš spaudos po ko
veikiančių mūsų didžiųjų or ir tautinio) gyvenimo sutvar
Lietuvių Politiškasis Sei kurios, ištikrūjų
augščiausias incaa Pok>kaa’. Ma&dc Isodlen?’ Ona Miesconaitienė, Marė Mia
kių 3 mėnesių.
ganizacijų, kurios rinktų savo kymui šis kongresas begalo
mas, Chicagoje, vienbalsiai žmoniškumo principas reikalau- Alponsas Gelažius. Kazys Laun-, conju^
atstovus į “Tautos Tarybų” daug nusvėrė. Visiškai pa
inavičius, Antanas Bartkus, Anta- Q
*
pripažino reikalingu sumany ja
tik tam tikram laikui (saky aiškėjo lietuvio vyskupo rei
Gi
mane
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Saliamona
”
)
išvanas
Kazlauskas,
Tarnas
Žukas,
D
P‘ mcas plikas, Juoa
mų, kad lietuviams reikalin
,.
i-- v. * ? .. Ona Kiseliauskienė Baltrus Mar ®al>inas’ Juozas Kirpalis, Juoa
sime 2 metams), paskui juos kalingumas. Užmegsta pra
gų yra “Lietuvių Diena” dmo melagiu, smeziku, užgaulią- ” . ^wei*ausKiene, Baltrus Mar.
p
i
pamainydami kitais, arba ir džia tuo tikslu veikimo. Su
Staniukynas,
P. ’
tras. , Karbočinska
Amerikoje. Pažangiosios ir toju — už rimta kritika/ kuria c,nl’°nis, Jurgis
J
Vincas Revuckas Raulas Janu Andntts Aponaitis, Jonas Bm
tuos pačius palikdami.
tautiškoje
dvasioje tvirtos parašiau “D. No. 35-me (žnlr. 1 ncas ^'UCKas, namas danu •
rastas tikrasai kelias tokiam
žiniose iš
Baltimorės! aDie
“L levičhis, Juozas Žalys,
Viktoras
’
as
Kontrimavičiai
tautos, jau nuo wnų 1 ni ziuiivac
Chicagos politiškasai sei sutvarkymui mūsų parapijinių
io uoimuuico/
opio
v
'
tA
J. ? ®?
e._ aj. . Žukas. Juozas Andzeravičius
An- Pranaa Roši^ Mykolas Burba
kų turi tokias tautiškąsias V.” prakalbas. Tuo labiaus g. Žukas, Juozas Andzeravičius Anmas gal gerausiai tų klausimų santykių, kad išnyktų visokie
96 kp. Ona Minikevičienė.
dienas,
pavyzdy.):
airių “D.” skaitytojai gali mano žo- ta“as Ciginskas, JonasŽilionis
išrišė, patardamas, kad orga nesusipratimai ir ginčai.
97 kp. Agota Ivanavičius, Agi
Patriko
Dien* džiams tikėti, kadangi ir “Lie 35 kp. Jieva Kuncienė.
nizacijos, turinčios nemažiau,
Iškelta idėja neapmokamų . Pasekmingai įvyko Lieūvių Švew<>
ta
Žekiutė.
kaip 1000 narių, galės dele parapijinių mokyklų ir nuro Politiškasis Seimas Chicago Mūsų Politiškasai Seimas pa tuvoje” tos
ius pautus
pačios savaites
sąvaitės (ne- 36 kp. Juzė Adomavičienė, An191 kp. Pranė Macijevska.
PemPė- Aliėna Radzevičiųguoti po 1 atstovų į “Tautos dyti būdai tai idėjai vykin je, ir padarė mums kaipo pa skyrė Švento Kazimiero Die pamenu No.) kitas koresponden— tanaa
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kp. Antanas Mikolaiti
Tarybų”; gi organizacijos, ti gyvenimam
reigų, būtinai surinkti gausiai nų (Kovo 4 d.) tuja “Lietu tas tą patį parašė, ir kaslin p. tė’. PauUna Lapeniutė,- Ona KaMasandukas, Dominikas Karpas.
turinčios nemažiau kaip 5000
Pagalios pajudintas labai aukų. Kiekvieno Tautos Fon vių Diena” Amerikoje. Ka “Lietuvio” užstojamo p. Buč- saitienė,^Antanas
Kazys
Salys,
Stasys
Vinclovas,
103 kp. Julius Stašaitis.
narių — galės deleguoti po 2 svaraus darbininkų organiza do Komiteto nario užvis svar dangi minimojo Politiškojo nio, ve ką pasakė: “ jis rengėsi
106 kp. Magdė Račkauskyt
atstovu. Chicagos seimas iš cijų klausimas, kurs dėl lai biausioji pareiga, tai pertik Seimo norėta ir šį metų neap pęie .prakalbų du mėnesiu”..... Juozas Kralikauskas.
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Rožė
Kapucionienė.
Ona
Januškytė, Petras Alioni
reiškė pageidavimų, kad to ko stokos nebuvo galutinai rinti mūsų sųjausmingus vien leisti be “Lietuvių Dienos”, Tai reiškia, kad jis buvo kalbėto
39
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Ona
Sutkienė,
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Kazys
Kavaliauskas,
Antani
kia “Tautos Taryba” susi išrištas, bet atidėtas iki kito genčius, kad jų suaukoti pini o, kaip žinoma, galint tiktai ju; perstatinėjo kitus kalbėtojus
J.
Sutkus,
Juozas
B.
Gabalis,
Pet,
Dzikas,
Petronėlė
Starkytė,
M
darytų ne vėliau, kaip iki kongreso. Tam tikra išrink gai bus panaudojami vien Lie šių metų pabaiga pasinaudoti, o paskui patsai kalbėjo, užtai
Dominikas tildą, Gurinskiutė.
ateinančių Naujų Metų. Kol toji komisija turės per šiuos tuvos politiškiems reikalams todėl, šiems metams SEIMAS jau čia p. L. ir prasilenkta su ronė Kundrotaitė,
107 kp. Marė Bružienė, Juoz
tiesa
jis
rašo
kad
p.
B.
beveik
Oalmina
«Juozas
Statkus,
AgAmerikos Padėkos
kas gi laikinai pildyti “Tau metus pasukti galvas, kad ki ir labiausiai nukentėjusių, Eu pasyrė
Pranulis,
Varonika Bakutiei
tos Tarybos” priedermes pa ti met pasekmingai darbinin ropos karės metu, mūsų vien Dienų (Thanksgiving Day, nekalbčjo - kalbėjo tik.... beveik ni*sk» Jokubauskaitft, Aižė BuruKat
Domicėlė Jndaikaitė, Jo- Petronė Simanauskienė,
vedė jo įsteigėjo “Tautos kų klausimų išrišus.
lapkričio 26 d., 1914 m.), kad nieko nepasakė. Toliau p. L. ragenčių sušelpimui.
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nas
Karvelis,
Kazys
Dargys,
Po

Junevičius,
Ona
Satulienė.
Fondo” valdybai. “Tautos
Tautos Fondo iždininkas vienkart būtų ir “Lietuvių šo, — “kaskita yra perspėti ir t.
Iškeltas aikštėn vaikų orga
Fondo” valdyba jaučia bega nizacijos reikalingumas; taip- iškarto turėjo parūpinti $10,- Diena”.
t., o neišjuokti, apšmeižti.” Te bu vilas Knkananskas, Juozas Pet 109 kp. Vladas Rudnickas, A
rauskis, Antanas Kiunius, Ado- tanas Milius, Vincas Matulei
linį sunkumų nors ir laikinai pat nurodytas kelias griebties 000, (dešimts tūkstančių dole
Taigi, visos tos draugijos, vo netik perspėjimas, bet dar
Sirvidas, Stasys Saunaris, čius, Stasys Rudnickas, Juozap
uždėtos ant jų naštos ir iš sa lietuviams amatų.
rių) apsaugos, arba ‘bond’ų’, kurių atstovai dalyvavo Lie draugiškas patarimas, k. t. "eiki
Ona
Saunarienė, Jieva Karienė, tas Puškus.
knygynan, skaityki
vo pusės pageidautų, kad ta
Tečiau bene vienas iš svar o vėliaus aukoms pervišijus tuvių Politiškame Seime, Chi drauguži
Vincas
Klovas, Juozas Leščiam110 kp. Varonika Sidlauskiei
tikroji “Tautos Taryba” su biausių kongreso nuvektųjų apsaugų, pastaroji bus padi cagoje, yra “Lietuvių ■ Die knygas, iš kurių susipažinsi su
sidarytų kuogreičiausiai. Lie darbų yra tai pačios Federa dinta pagal Tautos Fondo nos” palakytojomis, nes kų tavo senelių, dvasia, jų kalba kas, Varonika Leščiauskaitė, Pet Jonas Čebatorius, Juozas D. Oi
tuvių Rymo Katalikų Federa cijos galutinis susitvarkymas Pirmininko reikalavimų. Da draugijų ingaliotiniai nutaria, if t. t.” Taigi ar gali kas pat ras Kundrotas, Marė Musgiraitė, nnlevičius Eleonora Puščioviei
Bronė Juozas Pnščins, Jonas Gedait
p.
L.
užmetimą, Augustina Každailaitė,
cija jau padarė pradžių: iš ir taip-pat jos autonominės bar surinktąsias aukas galima tosios draugijos pildo kaipo virtinti
A. Paldauskas.
Zosė
Leščiauskaitė,
rašo,
būk aš norįs Daknaitė,
atvangiai siųsti Taūtos iždi savo nutarimus. Regisi aiš kuriame
rinko nuo Federacijos į “Tau šakos — “Tautos Iždo”.
114 kp. Vincas Albaitis, Vei
Kostantas
Federacija ligšiol buvo ga ninko vardu, per T. F. rašti ku, kad kiekvienos draugijos p. B. kaipo čia gimusį apšmeižti Vincas Janušauskis,
tos Tarybų” du nariu: kun.
n
ik
a Albaitienė.
Kundrotas,
Bladislava
Kundro

turiniu, ninkų. Tautos Fondo iždinin pareiga
J. Mišių ir p. J. Vasiliauskų. linga savo idėjiniu
kuoiškilmingiausiai ir tuomi atstumti nuo visuome115
kp. Antonina Bertulio
Kadangi kitos organizacijos, gražiais sumanymais, tečiau kas kas mėnuo skelbs laikraš pasirodyti, šįmet, “Lietuvių nio darbo! Tiesa.Reikia pratin taitė, Dominikas Šurkus. Petras
Aižė Kairienė, Antanas Ignai
(išskyrus, rodos, Socijalistų kaipo orgamzeija buvo palai čiuose visų aukų atskaitų ir Dienoje”, t. y. lapkričio 26 ti prie visuomenės darbo, bet ki Čepas, Marė Siušaitė.
viČhis.
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Alena
Baltuekevičienė.
Sųjungų) šiemet nebeturės sa- da, nesutvarkyta. Įvesta mo Šaltinius iš kur gauta aukų.
d., 1914 -metų, o visais se- tokiu keliu; nereikia norėti, kad

vo seimų, tad laikinai iki sa
vo seimo galėtų skirti į “Tau
tos Tarybų” tų organizacijų
valdybos.
Visi turėtume nuoširdžiai
pageidauti, kad tas “Tautos
Tarybos” sumanymas suvie
Vienas iš svarbiausių Chi nytų visus lietuvius. Tuo mes
cagos politiškojo seimo nuta padarytume savo tautiš kų ir
rimų buvo “Tautos Tarybos” politiškų subrendimų.
steigimo sumanymas.
Lie
tuvių
tauta
ineina
į
‘naujų savo gyvenimo lai
kotarpį.
Krito
baudžiavos
pančiai (1861 m.), sujudo vil
nis tautinio atgijimo (1883 >n.
“Aušra”), atgavome spaudų
(1904 m.), pagaliaus atkovo
jome dalelę politiškos laisvės
(1905-6 m.). Vis tai, taip sa
kant, laiptai, vedantieji į aug
štų ir šviesų lietuviij tautinės
Pirm negu paskelbsime pla
kultūros rūmų. Antroji pusė*
19- ojo šimtmečio ir pradžia tų protokolų ketvirtojo Fede
skaitome
20- ojo buvo mūsų tautai lai racijos kongreso,
kas ruošimosi prie politiškos reikalingu dalyku bent apla
laisvės, laikas brandinimo mū ma i s bruožais pažymėti jo
sų pajėgų. Pagaliaus valan svarbų ir nuveiktus darbus.
IV-as Federacijos Kongre
da paskutinė išmušė ir mūsų
tauta, kaip vienas žmogus, tu sas buvo bene vaisingiausias
rės dabar stoti ir pareikalau iš visų ligšiol buvusių kongre
ti savo kraštui kuoplačiausios sų: 1) buvo išaiškinta daug
autonomijos. Išanksto galime svarbių lietuvių katalikų gy
numanyti, kad mūsų šitas rei venimo reikalų, buvo nuties
kalavimas sutiks nemaža prie ti keliai ateities darbams; 2)
Fede
šų. Neatsives į jį prielankiai galutinai susitvarkė
nei rusai, nei vokiečiai, nei racija, kaipo tam tikra orga
“broliai” lenkai, svajojantie nizacija ir jos autonomiška
ji inkorporuoti Lietuvų į sa šaka “Tautos Iždas”.
Pirmoje eilėje turėtume pa
vo laisvų Lenkija. Tad neuž
teks mums reikalavimus pa žymėti pasekmingų išrišimą
statyti, reikės juos apginti ir spaudos klausimo. Lietuviai
pravesti į gyvenimų. Gal mus katalikai nebežiūrės taip šal
laukia ilgas ir sunkus darbas, tai į spaudos reikalus, kaip
ilga kova. Mes vargiai gali ligšol kad žiūrėjo. Kongre
me tikėties, kad lietuviai, gy sas išreiškė gyvų užuojautų
venantieji tėvynėje, galėtų sumanymui kurti naujus ka
tinkamai tai kovai susiorgani talikiškus laikraščius, steigti
zuoti. Tuo tarpu mes Ame tam tikra draugijų katalikiš
rikos lietuviai laisvoje šalyje kos spaudos platinimo, pata
gyvendami, , galėsime tai pa rė katalikiškoms draugijoms
daryt be jokos kliūties iš kėno imti sau už organus katalikiš
kus laikraščius, pagaliaus iš
nors pusės.
reiškė pageidavimų, kad kiek
Kiekvenas didysis darbas,
vienoje šeimynoje rastųsi ka
remiamas plačiąja visuomene,
talikiškas laikraštis.
reikalauja to darbo vadų, ku
Kitas kongreso nuopelnas—
rie tų visuomenę vienytų. Ne
tai malonus ir krikščioniškas
galime veikti išsiblaškę, išsi atsinešimas į moterų klausimų
barstę Mes turime sudaryti ir jų reikalus. Moterys dele
tokių nuolatinę eentralę įstai
gatės, gan skaitlingai suvažia
gų, kuri vienytų visus Ameri vusios į Kongresų, atsivežė su
kos lietuvius be pakraipų savimi pilnai pribrendusį ir
skirtumo, ktrri laikytų savo ganėtinai sudorotų projektų
rankose vadžias. Ji beabejo L. R. K. Moterų Sųjungos.
nės turės pasitikėjimų ir Lie Kongresas išreiškė gilių užuo
tuvos, su kuria ta įstaiga tu jautų jų sumanytai sųjungai
rėtų būti nuolatiniuose susi ir ingaliojo pačių moterų iš
nėsimuose. Tai įstagai mes i rinktųjų komisijų užsiimti Sųir pavėsime
ir nuolat ii jungos organizavimu. Čia ma. . būdėti
,
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PASTABOS.

“TAUTOS TARYBA”.

IY-AS L R. R. FEDERA-
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“LIETUVIŲ DIENA”
AMERIKOJE.

LIETUVOS SUŠELPIMO
REIKALE.

m

JURGIS. (Pasistatydamas).
Niekados!
kitų asmens jiegų, kad netapus siauru yena(Eina
drąsiai,
kaip
prisiartina
prie
dury T. nuo galvos). Žinai, kad aš tave myliu iš vi
lenčiu žmogumi. Tik taip atsidėjus stiprinant
sos širdies. (Ji stojasi ir užlaužta rankas iš
svo viekų, galima atsiekti tam tikroj rūšyj atsigrįžta į ją lyg maldaudamas).
•
ALDONĄ. (Uodo tragiškai į duris T.) skausmo).
augštą tobulybės lapsnį; galima tapti moksli
Kun. M. Gustaitis.
Seniai jau galvoju, kaip čia
JURGIS.
Ką-ų? Sakyk dar sykį. (At
ninku, moralistu, atletu. Kas geriausia tinka Eik! (Jis nueina. Ji tada užsikemša burną
man reiks apsivesti. Amžesisėda). Tu mane mvliT
PRAKALBA LIETUVOS VYČIŲ SEIME.
skepataite, idant užsilaikyti nuo juokų). Tai
“Vyčiams”, į tai jie patys atsakys.
Tąsa.
ALDONA. feip,’ teip tik prižadėk, kad lis 3au gaua neplonas, reikėtų
Be to turime dar kitų tautos reikalų — juokų. Viskas pavelijama meilėje. Aš ir no
Yra ir daugiau lavinimus bei gyvenimo si- Į
pasirūpinti, kaip surasti sau
nemirsi.
šteinų, tečiau jas visas galima suvesti į siųs į tai organizuoti savo pajiegas viešam tikslui, rėjau, kad jis pasiliktų ilgiaus. Negražu bu
o jį siųsti j tų kambarį; ten nei gyvos mu-įrj
Atsikėlęs su bonka rankoje).^^^ ’1 Pra(K‘ti naujų pil
tris: dvasinę,'dorinę ir fiziškųjų.
i prirengti jaunimų viešai kovai uz tautos buvj, vo
ės nėra.
r. ,.;
l- _ii * rizadu. (Beldėsis prie durų V.).
Kas ten? nų neišpasakytų grožių gyve
nėra, nes
nes aš
aš nieko
nieko neirirdėian
negirdėjau tiktik fui
teip
l ik1. Niekas neabejoja, kad proto lavinimas i Kinti jos teises nuo kitų tautų slėgimo,, pa sės
ninių. Kitaip vertus paliksi
ALDONA. Namų sargas.
imtinai kiekvienam žmogui reikalingas. Del- į galios siekti prie autonomijos. Juk ne kų telėjau, kad jis pasiliktų. (Garsus bidėsis\
JURGIS. Namų sargas?
j pilnutėliu senberniu ir už jo
to visos tautos ir valstybės turi daugiau ar į skaitlingesnės tautos jų turi ir dar silpnesnes kambaryje T. Riksmas ir lojimas šunies. AlALDONA.
”e«”usl.
Į*
kątik neapslobsta). Va-jė, va-jė! (Ant v
A
». . A‘ Teip,
įeip, aš
as jį Saukiau, kart eitų klus
mažiau Įvairios rųšies mokyklų. Jų skaičius matome jų nujau ingi jaut, kaip Juodkalnija, dinto
sofos puola). Ten tikrai kas buvo! Vagis! į ie°nyTe,^“!1J)asa“ldy^’
tai tikriausias kultūros mastas.
Albanija ir k. Tai kodėl gi mums apie tai
arba šlubų mergužę, kuri taip,
J LKG1S:
ožuot pasamdo kario
„raevvenus storus
Kartais proto gerbimas būdavo net per- nopaga.lvoti? Sakoma, karui ištikus neblaikas (Greit .tojui). Vagis! Užmuš Jurgį, mano',
kaip
ir ’aš, pragyvenus
didvyrį
!
Turiu
jam
padėti
(Prišok™
pagrio
1
į
kl
^°"%
a'ia)'"'""
1
'
mcteUus
k“d storus
»*»«ginklai
galųsti;
prie
visa-ko
reikia
būti
pasi

daug iškeltas, — ligi opoteozės kulto. Taip
,ll)
Pus koki Pasenusį Petre,į.
šiuo žvilgsniu
“Vyčiai”
didžiosios prancūzų revoliucijos apogėjuje — ruošusioms. .Kaip
. tik
.
..
Terroro metu — moteriškė, kaipo proto die- *r sudaro reikalingų korporacijų bei etapų,
Lietuvoje tai gal greit su
Uždanga puola.
Vakar girdėjome, delko ši jaunutė drau- syk pasirodo duryse, apiplėšytas, susitaršęs,
vystės simbolis, buvo statoma bažnyčioje ant Į
rasčiau
sau žmonelę, tenai
Toliau bus
altoriaus, ir jai buvo teikiama dieviškoji gar- j p ja prisiėmė Lietuvos “Vyčių” vardų, bū- rankoje laikydamas pagalį.. Dabar apsivil
merginos netokios gudrios, an
ė. Be to“racijonalizinas, pripnžįstųs vien°tik | tent, kad lietuviuose niekad nėsų buvę pauk-jfcęs antrą sermėgą.. Aldona šoka aklai ant
bė
tra ir vaikinų neperdaugiauKun. !’. Bartuška.
protų apsoliutišku visa-ko teisėju, ne tiktai! »čių kulto, todėl netinka mums “sakalų” var- Jurgio su ragotine).
siai, — bėga visi iš Lietuvė
JURGIS (Su pagaliu atsigindamas). Na,
mokslo, bet ir tikėjimo dalykuose, ar ne per- das, ir priešingai — lietuviai visada gerbė
lės. šiek-tiek paaugėjo -ber
,
daug reikalauja aukos iš žmogaus? Argi ne žirgų su vytimi, netės rusai žiloje senovėje sustok! Ei! Liaukis! Tai aš, Jurgis!
nelis, nusiperka kaliošus ir
buvo pasisavinę iš mūsų žodį “vitiaz” vy
ALDONA. (Atsargiai rankų nuleidžia \
peržengia ribų, protui paskirtų?
Tųsa
nuėjęs pas Ickų užsisako “šifIš kitos pusės nemaža buvo ir tebėra žmo ties prasme, taigi mums labiaus tinka “žirg- nuo akių). Ar tai tu? (Meta ragotinę, ir apsi-\
kortę” ir važiuoja į Ameriką
SĄŽINĖ,
nių, kurie mokslo neapkenčia, jį persekioja. vaikio” simbolis, kaipo Lietuvos erbas, negu kabina jį). Alano didvyris. Tai jis tavęs ne
Sąžinės žodis paeina nuo žinoti, sužinoti; ži- aukso kasti,
užmušė ?
Juk Omaras užkariautose šalyse degindavo į koks kitas vardas.
Amerikoje musų panelės
nojiino galę turi žmoguje protas, išeina kad sąžinė
Dievo
Apveizdos
lemta,
kad
vyriausias
mū

JURGIS. Rodos kad ne, nors teip nesi
knygynus, panašiai kaip ikonoklastai naikin
truputį kitokios. Čia gimuturi
artimus
ryšius
su
protu.
Jau.
mes
matėme,
davo paveikslus bei stovylas. Kaukaze lig sų istorijos vytis buvo Vytautas, kuris, kaipo jaučiu.
kad protas veikia svarbią rolę doros moksluose. ®10®
augusios mei gilios neALDONA. nAri ibaisus
buvo
sutvėrimas?
šiol dar tebeužsilikusi duchoborcų sekta ne tautos vadas ir didis karžygis, tų vardų pil
• 1 •
, nv, ........
Protas pažįsta abelnus doros įstatymus. Pažijlabai gausi už žmonų, jos ir
pripažįsta knygų nei rašto. Pas mus Lietu nai savo asmenyje įvykdė ir pagerbė. Tai Jū
JURGIŠ. O labai baisus. 1 ik įssisiepęs, ■ nimas gali buti kuonotobuliausias, o jeigu tik ,kreiva akimi nežiūri į tavo pū
_____
. gerų norų, sąžinės, toks
J
xt._ ..u:
-angliškai
—mi.,: kalbėkaip velnias.
voje kad ir atsiranda tolygių atliekuonių, bet sų, “Vyčiai”, idealas! Jisai sujungė savyje toks kam
nesama žmoguje
žmoNemoki
tuos
principus,
kuriuos
Jūs
sau
taisykle
sta

ALDONA. (Drebėdama). Ak, budelis!
jau jie nedrįsta ir nestengia su tuo viešai pa
tiegciai šoki
two steps gus gali būti labai negeras. Paprastai net kaisirodyti, nes mokslo kultūra juos visur per tot. Ant Jūsų emblemos šviečia kryžius: Vy
JURGIS. (Melodramiškai). O baisi bu-i Dama: kuo apšviestesnis, tuo iŠdykesnis. Žmonių nS”v~ neik
noik ir artyn prie ,io
lie-
tautas krikščionystę įvedė Žemaičiuosna ir
gali ir išjuokia..
vo kova. Šviesos nei trupučiuko nematyti, patarlė niekais paverčia senovės išmintineiaus Šok-1 tuviškos “yankee’s”. Jeigu
Taip-pat pripažįstama reikalas lavinti vi Lietuvoje išplatino. Jūsų emblemoj blizga Susyk ..
išgirstu
kvėpavimų
to pasiutusio žvė- rato pratarima
žinot! kad būti
hūt; doru
d™, dar nor.i nors žod* j°ms tarti’
.
V1 ,
pratarimą būk užtenka žinoti,
suomenė dailės žvilgsniu; dėlto statoma gale kardas: tai Vytauto kardas, kuriuo jis taip ries! Zuinu — tik akys blizga! Jis ant ma- žmogumi. Sąžinės buvimą sunku užginčyti Jos tai nuPirkęs už 10 centl? šal'
rijos, muzėjai, steigiama parodos, panoramos; narsiai vydavo tautas - priešus, gindamas tė nęs šoka
ca, aš nieko rankose neturėdamas ir šo-į esama, jos veikiama, jinai tarsi proto atstovė pri-tos košelės eik pas
Pas jas
3as ij sve’
dėlto artistiškai puošiama mokyklos — išlauko vynę. Šit Jūsų ginklai; pyškėkite jais! Jeigu ku ant jo. Imtinės baisios, baisios! As jį už taiko abelnas doros mokslo nuvokas pne pavieniui čius, tai dar gausi nors vieną
pavyzdingu styliumi, viduj gražiomis dekora to didvyrio dvasia gyvensite, išvešite brolius gerkles - JIS mali burną drasko ! Jau prade- darbu. Jinai, tarai teisėja, žmogaus krūtinėje, I ura'1 žodelį, kitą sykį ir nelabai ma
cijomis, paveikslais, stovylomis; pagalios mo iš požemių, iš vergijos; padarysite juos lais jo mano jėgos silpnėti, bet ant laimės sueiu- gįrįa ragina, skatina, viena daryti, kito saugo!i-s. Sa- ■ lonų, bet kų daryti, reikia vis
vais pilečiai ir patys džiaugsitės laisvaja Lie
koma įvairių dailės dalykų.
pau si pagal,
(Bodo pagal,) su kuriuo aš žinė nėra j.,„mas.pajauti,nas. kai,, dangun,a „o-l kų pernešti, perkęsti. — Su
Vis tai daroma tuo tikslu, kad mokslei tuva.
ji apdirbau. Save mgelbejau, tave isgelb,' jau,
bet yra protas praktikoje, veiksme savo.1 atvažiavusiomis iš Lietuvos
Jauni esate, “Vyčiai”, — stiprėkit, nes
vija, tolydžio turėdama akyse meno tvarinių,
visus įsgeie'^iu.
..
Jausmai negali dvejoti, džaugtits; jausmai yra: tai dar pusė bėdos, nors nekaip ir kvėpoudama dailės atmosfera, dau ateina laikas, kad Lietuvos našta kris ant
ALiDUa A. U kui jisai.
i smagūs, arba nesmagūs .Sąžinė gi dvejoja, giriai sykį ir jos angliškai “paspargiaus ingyti} grožės skonio, savaime švelnin- Jūsų pečių, kris visu savo sunkumu; tuomet . JURIGS. As jam galvų sudaužiau ir peikia! Sąžinę mes nepavadinsim net (patingu do 1 tuoja”, suvelia plaukus į ke
tusi. O tai didelė pagelba kultūrinti jaunai [ nebebus laiko. Stiprėkit dvasiškai ir kūniš
turias žirnių stirtas, perskeros
is jausmu; kaip kai-kurie mokslinčiai prisispyrę i
■■
i
j ■.
• ‘
i kai. Stiprėkit ir budėkit, kad, trymytui pa- sprandų nusukau.
žmogaus dvasiai.
tvirtinu Sąžinė,
SažinA kaip
Vn;n matome, „„nri.idndn
— VlSgl
ALDONA. Tai ar jis negyvas?
ęanį tvirtina.
neprisideda prie ij.ll&• ^Oną,
.r .
.X1
■,
. JU darbas
,
kad
|
šaukus,
būtumėt
pasirengę
....
Lai
gyvuoja
2. Šiandien jau visiems aišku,
JURGIS. Jau kaip tas šuo negyvas, tai l sutvėrimo doros įstatymų, jinai tik tuos įstatymus
& vasia a S1
Į Vytauto kariuomenė — lai gyvuoja “Vyčiai”!
kaip atskiram žmogui taip mokyklai ir visuo
....
.
t
.
a.,..,
a-x
•
i
—
>
“
*•
“
ir
angliškame
nereik geriaus.
„„i...
aa
»
apreiškiau josios pasiuntinyste liudyti teisybei, sakv, •
,
v. kiaute
.
menei būtinai reikalingas dorinis lavinimos
aa
•
a
,
i
a
a
i,
L
'
nuo
penkių
verstų
pažinsi
lie
ALDONA. (Žengia atgalios). Kas ne- ti — tvirtinti kad tas gera, o tas bloga. Vien-s .
•.
m ••
• atuvaitę.
Toji
mintis
mane
kad dora ir mokslas tai dvi koji sveikai žmo
gyvas ?
18 doros (Statymų yra: ne vogk. Musu galvoje , ramįna dairausi tarp pato.
gaus eisianai. Galutinai doros mokslo reikalų
JURGIS. Šuva! Pasiutęs šuva !
esama supratimo, kad
daryti kitam ką nors kas
mer H
įeškodamas te
jaunuomenės auklėjime išparodė Foersteris, ir
minus p| tiems nemiela, negera. Pavieniam atsi- kiog? kuriog šifdies smarkug
ALDONA.
(Į
šalį).
Ak,
tai
Juozo
šuniu

KOMEDIJA
DVIEJUOSE
AKTUOSE.
tų lavinimos jisai remia ant religijos, nes ji
kas. Aš ir visai užmiršau apie jį. (Gaišiai). tikime sąžinė sako. kad pavogtą daiktą reikia su- plakimas atsakytų mano mintegali pasiekti visas sąžinės paslaptis. Ir neVertė iš angliško Juozas Miliauskas.
Ak, tu mano didvyri!
grąžinti, toje vagystėje esama prasikaltimo -ne- (,in ūžimuL Rodosi jau vie.
tikybinė mokykla pripažįsta didelį doros mo
Tųsa
teisybės. Sąžinė neduoda žmogui ramybės, ver-1
jaučiu? norg įr nepilnai
JURGIS. Dabar abu esame apsaugoti.
kslo reikalų, tik, žinoma, jį remia gryno pro
ALDONA.
Aš,
aš
ir
nežinojau,
kad
tu
čion
ste
verčia
jį
klaidą
pataisyti.
Sąžinė
veikia
čion
atj
dar
sutarįame, bet SU laiku igALDONA.
(I
šalį)..
Teip,
apart
šuniu

to bei naturalės etikos dėsniais.
Visgi reikia gailėtis, kad ligšiol doros iš- ėsL
Kasžin ar jis žino, kad aš tik ko. Kasžiu kų Juozas pasakys? (Pamato jo galios, kreipia savo akis- j praeiti, ir ten suradus. sįdįrbsįme meiĮės srityje ir
rankovę krauju aptaškyta. Puola ant kelių ?r)Pikt<į darbą, teisia žinogij. Bet sąžinė gali kuždė- galėsime susitaikinti. Bet pirdėstymas mokyklose yra labai nustumtas už ! vienu čeverykų apsiavus?
'
'
‘ ' tu sužeistas!
v
;as!
|G žmogui ir apie būsimus darbus. Ir kas nors nori mįauS) negu padaryti tokį
griebia
jo ranką).
Ak,
JURGIS.
Aš,
aš
manau,
kad
man
reikia
pakalin.
Paprastai pasitenkinama tam tik
Bet
kur
čia
| ^uoti, sąžinė atbunda ir sako: tokis pasakymas svarbij žingsnį, nutariau paJURGIS.
(Nusistebėjęs)
slui pora valandų savaitėje tikybos pamoko eiti. (Stovi neramiai).
nebus geras daiktas, tai bus suvadžiojim.as žmo- žiūrėti, kaip žmonės vestuves
ALDONA, (sėdėdama užsigrįžus nuo pu tau?
mis ir priederniine religijos praktika.
ALDONA. Štai* ranka kraujais aplieta. gaus, jo apgavimas, paniekinimas. Sąžinė primena kelia, kaip jie linksminasi. UžDidelis buvo Byronas savo talentu, te blikos, aunas čeverykų. Į šalį). Kuogreičiaučiau kaip mažas dora: kakta siekia dangų, o ko siai reik apsiauti. Labai jį noriu pamatyti, Va-jė, va-jė! Ir tas viskas buvo dėl manęs. žmogui jo priderystę sakyti teisybę, vengti melo. girdęs, kad tas ar kitas iŠ liejos purvyne klimpo. Napoleonas niekad nebūtų nes seniai mačiaus, tik tada, kada prižadus su- Aš priežastis to sužeidimo. Ak.... (verkia). Paklausys žmogus sąžinės balso bus ramus, sma- tuvių žada vesti, nueinu ant
JURGIS. (į šalį). Šis nemano kraujas; gns’ linksmas- Nepaklausys - bus nuliūdęs, gaus tos gatvės kur toji ypata gypasiekęs tos augštybės, kad nebūtų apsišar laužėm; o jau bus metai.
vavęs geležiniu valos skydu; o vienok būda
JURGIS. (Ieškodamas drabužių). Man to pasiutusio šunies. Bet kam jai sakvti, te-lsąžmės granžim<?- Geros s9žinės pasekmės nepasi- vena ir tėmyju visas apeigas,
mas taip galingas, taip mažai palaimino žmo rodos, kad aš su žiponu apsivilkęs į šiuos na gul tiki, kad mano kraujas; bus daugiau juo-'liks’ žinom?- Protp, bet veiks ! jausmus, -/eismus, ir | kokiomis būna surištos lietu- - sunianiaus padaryti, (Atsisu-1 -iuos dž*ug!s- Nereikia manyti, kad sąžinei rūpi; viškos vestuvės Amerikoje.
niją. Delko ?
mus atėjau. (Pamato ant grindą šalę kėdės kų. Dar reikia
Kad šiandien apšvieščiausiose Europos ša T. Į šalį besivilkdamas). Vistiek aš jų da fcęs j ją). Pasakyk greičiau, ar tas šuva se į vientik prigimtos doros įstatymai, jai rūpi valdžios ■ Ligšiol negalėjau patėmyti
padavadinimai -teisės, žmonių geri papročiai, vy- nieko ypatingo. Apsiveda ir
lyse baisiausios dedasi nuožmybės, kurioms bar labai myliu. Buvau išvažiavęs ant visų niai vandenio gėrė?
resnių
patarmiai ir tt., jinai viską pritaiko prie atski- galas. Pašoka truputį; trupanaudota visa mokslo pažanga, tai ne kuo metų, bet nei tas man nieko negelbėjo. (Gar
ALDONA. Nežinau, tikrai nežinau. Ko
rų
žmogaus
darbų: surinkus Dievo ir žmonių istaty-1 pūtį pageria ir pabaiga. Jokitu galima išaiškinti, kaip tik stoka dorinio siai). Na tai, sudiev
Pasakyk broliui dėl?
žmonijos išlavinimo, ypač stoka Dievo ir ar- kad-kad buvau užėjęs, me-meldžiu.
JURGIS. Na-gi, jei> tas šuva šiandien mus, tarsi skanščius saulės spindulius taiko prie kių didelių iškilmių nedarotymo meilės, kuri tėra doros branduolys, kri
ALDONA. (Apsiavus stovi. Į šalį). Kad gėrė vandens, nors ir lašelį, tai jau man ga darbų, ragindama valią taip o ne kitaip elgtis, ma, jokių ypatingi} lietuviškų
Laimingas žmpgus, kuris sąžinės klauso. Čion pa-' linksmybių. Nejaugi, manau,
kščionystės pamatas.
jis nors pasiliktų. Labai nenorėčiau, kad las. Pasiusiu! Hydrofobijų gausiu! Jaujau
dabar
jaučiuos
negerai!
(Loja
kaip
šuva),
aiškės Sokrato klaida pasakyme: kad niekas ne-Į lietuviai išsigema,-kad net ne3. O jau trečias dalykas, t. y. kūno jie- išetų. (Gasiai). Sudiev!
gų lavinimas, kaip mokyklose, tap ir visuo
ALDONA. (Atsikeldama). Dievulėli 111a pasidaro blogas iš liuoso noro. Kas gi gali ginčytis, bemoka tinkamų iškilmių paJNRGIS. (Pasiimdamas viršutinį žiponą
j kad dažnai daroma prieš sąžinės balsą? Pačiame rengti, nejaugi mūsų broliukai
menės gyvenime, apskritai imant, yra pūdy- ir skrybėlę nuo kėdės K.) Su diev-e-e teip, no!
i geidulių įnirtime mes aiškiai matome blogas pasi- '11’ mielos sesutės pasidaro tomuojama dirva, išskiriant kaikurias tautas, su diev. (Nenorėdamas eina prie durtų V.).
JURGIS. (Šokinėja po sceną ir loja)
Pasiutau!!da'’,no Pasekm?s> Pav- girtuoklystės! bet visgi per ki° surūgę, kad nebenori nei
kaip švedus, čekus ir k. Tik pastaraisiais me- ■
ALDONA. (Žvilgterėdama nuo šono tvo Jau gavau! Hau, bau! Gavau!
niek laikome sąžinės kuždėjimus.
! treptelėti, nei šūkterėti.
tus šiek-tiek atsižvelgta į| šį- taip svarbų žmo-į
į
Ak a§ noriu, kad jis Hydrofobijų turiu!
Pasiutęs! Hau, liau!
Sąžinė-proto pagelbininkė; jinai daro išvadas i UU vienų sykį gatve ri:gogaus gyvenime dalykų. Francijoje jau suda čion pasiliktų. (Tyčiomis garsiai užspiegia). (Aldona bėga paskui jį užsikabinus už jo
iš abelnų įstatymų pritaikydama juns prie atskirų damas ant lietuvių apsileidiryta vaikų kariuomenėlė, kaip ir bai-skautai.
JURGIS. (Apsisukęs greitai meta vir- skverno). Oro! Oro! Duokite man oro! Hau,
darbų. Bet protas gali klysta, ir kaip prityrimas rodo mo> ant širdies nesmagu, galRusijoje pernai pats caras per liaudies šutinį žiponą ir skrybėlę ant kėdės T. ir bėga hau! (Meta pagalį ant grindų)
jis net per dažnai klysta, .jeigu tad protas klysta, j
skauda. Tik....
švietimo ministerijų įsakė visoms vidurinėms prie. jos.) Kas yra?
ALDONA. (Sulaiko jį prie sofos T.) Ne,
mokykloms, kad vaikai būtų prideramai mo
ALDONA. (Griebia jį už rankos ir kalba \ ne, oras negerai dabar 1 Skaičiau laikrašty-Įtac* £abmaa daiktas kad ir jo sekundante klys i _ O čia kas? \ argonai Sro"
komi gimnastikos. Ir ištiesi} padaryta žing
į jį lyg Ir slaptingai.) Aš, aš girdėjau bildesį je, kad žmogui šunies inkųstam niekados ne- tu. Esama klaidingų žinių. Esama tikrų nuomonių ja, žmones gieda ir gieda
snis pirmyn: išplatinta programas, įgyta prie
duoti oro. (Jurgis ris loja). Atsigulk! (Nu- todel bus ir tikros sąžinės,
*
7 osamA tvirtų* nuomonių,
* * I “Veni Creator”. Apsižval— tenai. (Bodo į kambarį T.)
monių ir paskirta tinkamesnės valandos.
-j
jį „..u
aa.
vai
,
v,
ao
mm- »u , .
bus
ir
tvirtos
sąžinės:
žmonės
kaip
kada
abejoja
gQS, patėmijau, kad stoviu saJURGIS. Tiktai bildesį ?
stumia jį ant sofos). Aš tave išgelbėsiu. (PriALDONA. (Dar siaptingiau). Teip, teip I kraulio'0^j^priega^^^^
d., ir *Pie kai-kurias teisybės - tokiuose atv juose jie
didelės bažnyčios, kurios viSkaitome laikraščiuose, kad Europos karui
prasidėjus, Anglijoje stojo 100,000 skautų .tė bidėsį, lyg vagims kraustant. Tikrai
turės
abejojančias
sąžines,
jeigu
tas
abejotinas
tei,
Uus
tvaksi nuo šviesos. Tikma- vis kalba). Tu mane išgelbėjai, dabar aš ta
vynės gelbėtų, ir kuone kasdien tūkstančiai
sybes
reikės
taikinti
prie
gyveninio.
Sąžinę
prie-1
ra
i
tai
bus vestuvės, O gal toĮ ve. Dabar nekvėpuok! Visai, visai nekvėnau, kad vagįs.
naujų pribūna jaunuolių tėvynės tarnyston.
prasta vadinti Dievo balsu žmogaus krūtinėje. Ge-1 kios kokių aš laukiu.
Reikia
JURGIS. (Atsitolina nuo durų ir per-!puok!
Skautai sergsti geležinkelius, tiltus, telegrafų
ros
valios
žmonėms,
kurie
žino
ir
tiki,
kad
Dievas
žiūrėti.
Pasislėpiau
už
baznyeina K.) Vagis?
JURGIS. (Raitosi ir galvą iškišęs). Vanbei telefonų linijas; tarnauja keliarodžiais; išyra sutvertojas visu daiktu ir visokiu pasaulyje čios kertės ir laukiu kol jauALDONA. (Prisikabinus prie jo.) Ak, dens! Vandens! Duok man gerti!
nešinėja laiškus, nuleidžiamus iš oralaivių neapleisk manęs! Aš teip išsigandus.
ALDONA. Vandens? Kad čion nėra apsireiškimų autorius, nieko neras tame pasakyme Į116,)1 S11 visu hunu pasirodys
stebėtino. Aš nemanau,
kad kas nors atsirasti,
šventos vietos.^ Neilgai priir k. d.
~
1,
a i JURGIS. (Apsikabindamas ją, nors pats vandens.
taip paikas, kad manytų, jog patsai Dievas giria
JaVkF". -V?
va^ay~
Skanių generolas Baden Povėli savo at-:^
beį ,mjIKda irąsum.) vi-vi-viskas
JURGIS. Tai ko nors duok, kad nors
dėlių
išsipylė
iš
bažnyčios
diksisauknne į draugus sako:
Anglijos bernai- bu-bus
1_______
:
as„xa_..„_____
gerai . Aš-aš tave apsaugosiu.
gerklę suvilgyti, nes tie priegalviai pilni jį, arba peikia ką nors mums padarius. Alus giria
tokas
būrelis
žmonių.
Visi
čiai! nevaikštinėkit aplinkui, vėliavomis ple-l
ir peikia mūsų sąžinė, proto taisyklių prisilaiky
ALDONA. Tikiu aš tau, bet dabar eik dulkių.
linksniai kalbasi, stypčioja, šo
vėsuodami ir rykaudami delei karo; kiekvie- į.
•_!.
t
ALDONA.
(Pamato bonką ant šėpos. dama. Tasai pasakymas davė progos karčiai pasi
nas asilas ta padarys. Netinginiaukite, bet!
TTTnmsi
z
Privažiavo prie baž
tyčioti Valtairiui ir ištraukti iš jo burnos tuos kinėja.
JURGIS. (Krūpterėdamas). Kų-ų?
Bėga ir atnešus duoda jam). Te, gerk!
nyčios
keletas
”,
eikšiante ir dirbkite dėl šalies labo. Tėvynė
. .
. “inakabilių
,
ALDONA. Eik ir užmušk jį
JURGIS. (Paėmęs bonką atsimena kas žodžius: “išnaikykim begėdišką prietarą”, t. y.
jūsų reikalinga!”
joje yra). Ak, dabar ne galvoj ar gyvensiu išmislą kokios ten sąžinės, kad žmonėms ūpą ga-1 sasado Į JUOS jauiuejų pamer,• , T'k.Pa,sJ"”8 l.’l
d>r .ne.buv“ h?-: būtinai t4 reikia padaryti! Ar negeriau būdioti. Valtairio obalsį
pasigriebė 19 šimtmečio S08’
ar mirsiu. (Geria).
S,ol ata,-žvelgta. Pirmutm.ai pjo.ner.a,, kūne
8uritaikinti s/ju0, Ar.arba uIrakinti jį
revoliucijonistai,
ir
pradėjo
visokiais būdais šau ko nelaukdamas nusitvėriau
ALDONA.
(Pamato užrašą.) Terpetivieno “makabiliaus” užpakali
aavo programan mene ,atat, lav.nt.e. kun.ąkai
karabaryje!
nas! Terpetinas! (Šoka atimti, bet jis po prie dyti j sąžinę. Jinai (aąųinė) sakė jie, tai dyka- i
- ta. Vyčiai” Iatonaka Jums garbe užtai!
ALIK)NA.
nuo jo) Man- galviais paslenka su bonka.) Duok man tą du-onių katalikų išmistas, tai liiiidyklė vaikams gąz-, nės ašies, prilipau prie 303 ir
u bijai8i eiu .
kambarj
nes Jus papildete t« did,utelę aprag, mus,į |
dinti; ir t. t. Ir metėsi jie urmu surasti sąžinės at-! važiuoju sykiu su iškilminga
bonkų, greičiau duol^l Aš ją turiu gauti!
procesija.
visuomenės
įmenea gyvenime, ypač jaunimo laviniJURGIS. (Dar nervingiau.) A5, bijaus!
JURGIS. (15 po priegalvio). Gausi kaip •siradimo pradžią. Vieni nupasakojo, kad tai pa-j
mos antyje, dus duodate kino žvilgsniu P«-; Bet ka8 t
nei kiek! (JuMs n„vinjai). Ha> būsiu negyvas.
prasta visų gyvūnų ypatybė. Hacekelis. sako, į Važiavome neilgai, “ma’įkabiliai sustojo prie vieno ga
vyzdį
visai Lietuvai.
vyzd, visa,
Lietuva,. Gerąją intaka sustip
sustip-; ha> ba Bet ar būtinai reikalauji, kad eičiau!
ALDONA. (Pamišus). Nelemtas žmo kad ne tik žmonės, bet ir gyvuliai turi doros su- į
na didelio namo stovinčio
rinsite jaunųjų knrtų sveikatų, o tuo-pat pa
net pas Protistus. Nuo
ALDONA. Ar nori, kad laikyčiau tave gau! Ką tu darai?
(Susyk baisi mintis jai pratimus. Juos suranda
dviejų gatvių kertėje ir ves
stūmėsite pirmyn ir anuodu dvasiniu lavi
už bailį? (Viliojančiai.) Aš visados maniau, užeina). Va-jė, va-jė! Jis nori save nužu doros supratimų nepaliusuoja net paukščių, žąsų.
tuvininkai švilpdami, birbda
nimos
priemonių - mokslų ir dorą.
Garbė
kad kaip tekėsiu, mano vyras turės būti did dyti! Mirtį sau daro užtai, kad prižadus su- vištų ir kitų. Pas šunis ir beždžiones tasai doros,
mi šoka iš “makabilių”. Su
Jums užtai. “Vyčiai”!
vyriu.
Kitokį už didžiausius pinigus neim lauaėm. (Pašėlusiai bėga prie V. sienos ir ne pajautimas esti, anot jo, labai išsiplėtojęs. Haeekejais sykių ir aš. Muzika kad
skambina). Negali mirti! Aš neduosiu. Ne. lis sekė Herbert Spenccrį ir Darviną, ir yra šianŽinoma, padėjus pamatą pilnam žmogaus čiau.
.................... ... .
.
,
,
. .. užrėžė maršą, net sienos, lan
j, OtikimuMia, .flnu,, bet podraug ,r d,ty.
yiaa vaik
prasilavinimui,
kas
gali, privalo
siekti
JURGLSj. Hum, teip, liet už negyvo did ne! (Pribėgus prie sofos puola ant kelių). Ak, dien
Jurguti nemirk. Susimylėdamas nemirk. Aš deliausias 20 šimtmečio apjakelis fanatikas, tuščių nia sudrebėjo.
prie savo specijalybėa, vadinas, tvirtinti ku vyrio vistiek negalėtum tekėti.
Jaunieji pa
rį vieną-kitą ypatingąjį savo gabumą — pro
ALDONA. (Lyg pajuokdama). Tai tu noriu, kad tu gyventumei. Nors dėl manęs gy pasakų iiradėjęs. bergždi!u tvirtinimų mylėtojas. sipūtę ir povai žengia šalytinį, dorinį ar kūninį; betgi neapleidžiant ir bijai f
venk. Del manęR. (Jis atmeta priegalvius
(Tąsa ant 6 pnal.)
(Tąaa ant 6-to pusi.)
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Ir surask tu man pas žąsį artymo meilės prisa kanu kasdieną tose pačiose valandose. Vai
prieš lietų, taila nešvarumai r dulkes iieįsi- pasisemti, bet tik atsukus kranų įsileisti j
kymus*) visuomeniškus instinktus, na ir pagalios kams yra geriups valgyti keturius ar penkius
gatvių, mat “makabiliai” ap
sykius,
tik,
žinoma,
regulinriškose
valandose.
gaus į vandenį.
. .
j puodelį, tiek vandens kiek reikalinga.
• « Jei van-*
sąžinę. Matyt paties autoriaus sąžinė nėra gry
stojo kiškutį lobaus nuo na
puodeli,
tiek
vandens
kiek
reikalinga.
Jei
vau
Saltinio ir šulinio vanduo. Gėrimui dau-'-1--’ ”
Poilais po valgiui. Labai yra geras įpro
nesnė už minimo šuns sąžinę, kad drįsta į pasau
duo
yra
laikomas
atvirame
viedre,
tai
žinoma
mo,
dairydainies į visas pu
tis pavalgius pasilsėti. Po gerų pietų ne- ginusiai mes vartojame šaltinio ar šulinio van
lį leisti tokias nesąmonės.
iš
jo
prisieina
pasisemti
vandens
puodeliu.
ses,
išpalengva
slenka namo
bėgk tuojaus žaisti sunkių žaismių. Pilvas denį. Tas vanduo yra renkamas tam tikron
Sveikam žmogaus protui užtenka dirstelėti
nepamiršti, kad kiekvienų sykį se link. Didelė minia vaikų, mo
neprivalo būti kratomas, kada jis yra pilnas. iškastoji duolbėn vietoj statinės arba indo. Į ši- 'Pad .<•veikia
-i •
imant ......
vandeni
į beždžionių ir šunų pasielgimus, kad suprast, jog
nuplauni nuo puodelio mikro terų, vyrų sustoję žiopso ir
tas
Pilvas turi dirbti idant suvirškinti valgį — ir
duobes susirenka vanduo
— ............
is žemes. i>
jų kai-kurių pasielgimu gailestis, niekus kitas nė
bus
viedran.
Dar,
jei nori, kad vanduo bū tinkamais judėjimais jšreii^
nėra sveika versti vienkart visų kūnų sunkiai' ’!etnus vanduo susigeria į žemę, o iš čia sul)ėra, kaip tik atsiminimas skaudėsio, seniau nuo
tų
šaltas,
ta
aplink
indų
su vandeniu gali ap kia savo pasitenkinimų. Pri
dirbti vienu kurtu.
I Į?a i šaltinius arba šulinius. Taigi žemė yra
pono lazdos apturėto. Asmeniški gyvulių pergyve
I aigyk išlėto. Valgyk išlėto ir gerai sukoks koštuvas perkošimui vandens ir tokiuo dėti ledų. bet niekad nedėk ledų induli, iš ėjo jaunieji prie durų ir su
nimai, ir tų pergyvenimų atsiminimai, pridėjus prie
vandenį gersi, lies ledų čiupinėjant pri- stoja, sustojo visi vestuvinin
kramtyk. Sukapotos ir suskaldytos malkos būdu padaro jį šiek tiek švaresniu Pavojin- kurio
lipdai iiuiviuuun
mikrobus nuo pirštų ir geriamam van kai, sustojo vaikai, sustojo
to jų palinkimus ir instinktus duodu pakaktinai
■
.
v
------ y neg nekapotos
w
-Be
gėliau
kūrinas,
kaladės.
Taipf
iau818
tokiame
šulinyje
ar
šaltinyje
vanduo
denyje
ištirpdai ledus sykiu privaišini ir mi-1 pul,lika’ 8Ust°jo,
šviesos jų tariamųjų sąžinių graužimų išaiškini pat ir mūsų kūne. Maistas geriau suvirškina- ^ai tada, kada
_
įsigauna
į
jį
įvairūs
mėšlai
1
" ’ '
mui. Tą sąžinę, anot evoliueijonistų, gyvuliai po
mas, kada kąsnelis yra gerai sukramtytas, suiok.8 auH’iys ar šalti
Iraug su žmonėmis apturi nuo savo pinatakuuų per i maišytas su seilėmis, neg kada maistas nu- af^aus šimtų pėdų nuo
fiinimą. Blogų darbų pasekmės atsiliepia gvvu- ryjamas didėliais kąsniais nesukramčius, nes
tingaus išųietos
ių ir žmonių organizme, skausmo, kentėjimo. liū tada kūnas turi darbo ir sunkinus turi dirbĮsilietose žmonių, ------ —„.......
desio, graužimo paveiksle. Laikui bėgant tie visi ti. Kų dantys neatlieka, ta pilvas turi at- J^liska šiltine, ir kitomis ligomis, turi savyje
jaunų
vyrukų, kurie sustoję ant gat
nepatogumai perspėja ainius nedaryti protėvių likti, kad tinkamai sutirpinti maistų. Daug *ąbai kenksmingų mikrobų; Tyfoidaliskos šil- tikrai yra pavojingas sveikatai.
vės kertės uturuoja apie di
klaidų, ir tas perspėjimas tai ne kas kita. kaip są
Arbatžolė. Arbata yra padaroma užpy
skausmų ir nesmagumų pilve ir galvos skau- !"Jnf*8 mikrobas — greičiausiai ir veikliausiai
deles
laimes vedusio žmogaus.
žinės balsas. Labai gerai su blogų darbų blogo dėjimų išvengtume vien tik gerai sukranityda- Į881platina per gėrimų suteršto vandens. Ir jei lus verdančio vandens ant sudžiovintų arbat
Aš norėjau įsibrukti sykiu su
mis pasekmėmis!
bet ką atsakys evoliueijonis mi kąsnelius. Ypač vaikai - mokiniai privalo 1811iatų kamaraitė randasi perarti nuo šulinio žolės ’apelių. Arbatos medeliai.......
auga Kynų visais į vidų, b«t nesuspėjau,
tų šalininkai į tokį priekaištą: Apgavįkas žmogus j valgydami nesiskubinti.
a’ šaltinio, tai jie jia suplaunami laike lietaus šalyje ir kituose šiltuose kraštuose. Karštas
palikau gatvėje ir nežinojau
^įpainioja gerą savo draugą į biznį, kurigme tasai'
Persivalgymas. Kaip nepatiktų valgis, 1 8Uhnį arba ispalengvo persikosia žeme j van- vanduo ištraukia iš lapų spalvų ir nudažo
kų
daryti, ar su vaikučiais ei
prikišo
milijoną dolerių
prikišo milijoną
dolerių;; milijonas dolerių teko į nevalgyk perdaug. Pilvas negali tinkamai su- <ens 8U}’,.‘b J1* V„>kjU.0 !’n^U b/’b^aliska šil- vandenį ir šis nudažytas vanduo vadinasi ar
apgavikui.
labai geras ponas Haeekelis j virškinti, kada jis yra perdaug priverstas, į
•• • Jausmas
...
. dažniausiai* išsiplatina genant is užkrė- bata. Karštas vanduo taip-pat ištraukia iš ti lenktynių ar su vyrukais
džiaugties vedusiųjų laimė
už tuos pinigus galėtų nusipirkti puikiausios šunų
aip-pat, kaip ir vežimų jei prikrausi perdi- 8^°
suteršto šulinio, šulinis yra geras jei arbatžolės lapų arbatos nuodus — vaistus. mis. Ant galo palikdamas ir
veislės su tobulomis sąžinėmis, arba kokį nors ki- delį, tai arklys jo nepavež.
n^ra art‘ UK'slyno ir kitų nesvarumų ir jei Mums nereikia vaistų, kada mes esame sveituos ir kitus ramybėje nuėjau
tą malonų
atsirasti
sązi- j
.......daiktą.
t.v. i— Iš kur čion gali a-:—
Painios ir smagios mintys laike valgio. Jls .'la tvirtai apmūrytas iš šonų ir apdengtas, ki. Taigi delto nėra reikalo gerti arbatos.
ieškoti, kur nors kokio ply
nės graužimas evoliueijonistų teorijoje man stačiai Valgydamas kalbėk ir mąstyk tik apie sma- ulant Ni neįsiplautų nešvarumai. Aplink šu/varu. Kava yra padaroma iš grūdų me šio, pro kurį galėčiau įsiterp
nesuprantama.
g’us daiktus. Prie stalo nepyk. Kada supy- Pui .lB ak)
apkasas, kad jis issižiurėtu (lėlio vndi
ti į linksmybės vietų. Nuėjau
Kiti tvirtina.
kad sąžinę gimdo
namo ir žiūriu,
drausmė.
baudimai.
vienos nuomonės
iškaba,
ant iškabos
mai, visuomenės
prietarai. Čion
galiūnas.
Išvydęs
šitų
stačiai tikima į stebuklus! valdžią,
ženklų, nusiraminau
daro žmonės; jeigu pavieni žmonės
ias duris einu į visąžinės, tai kokiuo būdu jie gali
pataikiau, nes inėtuose žmonėse tokius stebėtinus
’
iau
prieš visas vekaip sąžinė. Žmonės gamintų sau
škilmes.
patys bijotųsi. Ir kokiems galams tas viskas? Ar
Užkandis mokykloje. Pratinkies valgyti maniai apsieinama, kad jokie nešvarumai ne- kavos
\litro kambario,
----- KUparba taip
šen ar ten evoliucijos šalininkai ieškos sąžinės atsi- gerų maitinantį maistų: duonų su sviestu, mėi šulinį.
r..........
i 4.
4.,:.,
....r i-..;,,
nA.-.j
vsirb/i
vadinamo,
saliūno svetainės,’
ar
arbata,
taip-pat
kaip
nei
a
įeikaio
vanoti
rariino šaltinių, jie pastebės, kad jinai yra, kad sų ir vaisius, laike ilgosios pertraukos mokySulinio viedras ir virve.
Mikrobas
gali
pusryčiams
aicuMtt
na alkoliaus.
.
--------O------------•
i ----- V“ opium,
...iv.
„u,,,i;.durvs
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atviros Uz durųi visi vejinai nuo amįžių buvo, o aš pridursiu, kad ji vi kloję. Nevalgyk saldainių, piragaičių, ar ki- I V ...
J ~ semi• IX1I Kakao,
1-kola,
1 “kilimų,
1kuriuos'/pinui,
i
claznai Įsigauti vandenin laike vandens
gaunama “Ice eream f žuvininkai susispietę prie <li-11*
•
»
—
sados bus, ir net socijalistų, evoliueijonistų
šir.|tų kokių skanėsiu. Jei priverstas esi atsineš- nio. Paveikslan — jei vandenį semsi su viedva^° liktai nežinau
dimis valdys. Žinomas daiktas sąžinė priklauso nuo ti mokyklon užkandį, tai turi atsinešti gerą i ru ant virvės, mikrobai gali būti nuplauti parlor’e” yra taip-pat vaistai panaši į ka-j
vą
ir
arbatą.
Šitie
vaistai
vadinasi
“
Co/;
ar
P
1
^
118
ar
vakarienę. Žvanžmogaus pažiūrų, įsitikrinimų, tikėjimo, sąžinę ga maitinantį užkandį, o ne kokį nors skanėsį.
nuo rankos asmens, kuris vandenį semia. Tė- įeinef’ ir yra sveikam žmogui nereikalingi.
P
el
“
v
ai
’
e
barška
stiklai, skam
lima nutildyti, prislėgti, apmarinti, bet visiškai
Gėrimas — Užgesinimas
Užaesininias troškulio.
troškulio VanVu,._ mydami mes pamatysime, kad kiekvienų» sykį
Dažnai labai kenksmingai atsišaukia į žmo- į
muzika groja
v
oja val
ją užgesinti vargu kam pavyks. Jau Rymietis poeyra geriausis gėrimas pasaulyj. Riek semiant vandenį su viedru rankos netyčiomis
sus, maršus. Prislinkau ar
gaus
sveikatą,
vartojimas
vaistų,
kurių
mes
tas Juvenalis apie ja gražiai kalbėjo sakydamas: j vienas gyvas daiktas ar tai augmuo ar gyvū- sušlampa ir nusiplauna. Vanduo nuo rankų nereikalaujame.
čiau durų, atsisėdau už stale
“ Didžiausias atkersinimas, kad kaltininkas prieš nas turi turėti vandens. Arklys, karvė al subėga stačiai vandenio viedran. Tokiuo būAlkolis. Alkolis yra nuodingas vaistas. Jį lio, ir pašaukęs stiklų juodo
savo teisėją atleidimo negauna”. Kaltininkas vi- viščiukas turi turėti vandens kas dienų. Aug- ' du ar bus tai pumpa ar šulinis su svirte ar
. ...-.I
' f'*
randame visuose paprastuose gėrimuose, kaip jo alučio, žiūriu «į nežemiškos
suomet mano, kad apie jį kalbama. (Conseius ipse iiiens be vandens nuvys, nudžius ir numirs. t virve vistiek nėra sanitariška.
tai
aluje,
vyne,
degtinėje,
rome.
Jis
nuodin■
“
.
‘
‘
ksmybes
paveikslelj.
---Jau
6ibi de se putat omnia dici).
Evoliucijonistams Laike sausos vasaros augmens išdžiūsta ir
Viešas indas gėrimui. Indas vandeniui gas vaistas yra vartojamas daugelio gerų
P
aciam
ę
vidury
stapėdas sumaišė sąžinių delikatnumfts iš vienos pu gyvuliai turi traukties i tas vietas, kur ran atsigerti, visados ir visuomet turi ant savęs
žmonių,
kurie
nežino,
kad
tai
yra
nuodai
i
r
Į
Į°\
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_
V181
vestuvininsės, ir visiškas jų atbukimas iš kitos pusės. Vienu dasi vandens. Kiekvienas asmuo turi gerti mikrobus, nuo lūpų tų, kurie pirmiau yra iš
kad tikrai jiems kenkia. Jis sužeidžia svei kai toliaus giminės, pažįstami,
žodžiu, legalinis įvairumas.
Japonai ir pu šios užtenkamai vandens kasdieną.
jo gėrę. Kiekvieną sykį gerdamas iš viešo katą, sutrumpina amžių — susilpnina protą ir o jau ant pačio galo prastu
dienos nieko nedaro iš atėmimo sau gyvasties kaiAlės gaunam šiek tiek vandens kiekviena indelio (puodelio) nučiulpia nuo jo ir mikrobus padaro lengvą priėjimą mikrobams, kurie ga
čiai žmonės. Vaikai bėgioja
kuriose atsitikimuose, pav. numirus mylimui as me maiste. Yra vandens net ir tokiame mai paliktus žmonių, kurie prieš tai yra vartoję, o lų galais žmogų užmuša.
aplink
stalą, lenda pastalėmis,
meniui. Rytų šalies gyventojai nelaiko blogu daik ste, kuris rodosi yra sausas, k. t.: duonoje, pats taip-pat paliekti mikrobus kokios nors
Alkolis
yra
taip
skurdus
maistas,
kad
varį kaišioja galvas pro langus. 15
tu laisvus lytiškus susinešimus. Jų sąžinės ramios. piragaityje ir juose yra nors maža dalelė van ligos ant^puodelio kraštų. Tad mokiniai mo
giai jį galima prie maisto priskaityti. Žmo- ^urir> atsirado taip daug,
Poersteris. vienas iš didžiausių šios dienos doros dens. Pieno didžioji dalis yra vanduo, taip- kykloje ar žmonės išėję iš bažnyčios prie kle
nės ir patys tai žino ir jo niekad nevartoja i turbūt
lurDut viso Chicaeos
Chicagos miesto
mokslo mokytojų savo knygoje**), sako privezda- pat ir bulvėse ir kitokiose daržovėse randasi bonijos šulinio privalo turėti savo puodelius,
kaipo
maistą,
tečiau
jie
vartoja
jį
kaipo
dirg-1
vaikai
subėgo
ant šios iškilmas pedagogo Pestalozzo žodžius, jie t. yra ūkinin tam tikra dalis vandens. Virale randasi dau kurie privalo būti švarūs ir kiekvieną kartą
snius
padilginantį,
o
tas
pats
savimi
labai
!
mes
^
kų sūnūs, turi savą katekizmą galvoje, ir labai giaus vandens, neg piene. Tečiau -be to van gerai išplauti. Kada esi kelionėj, visada pa blogas daiktas.
“Vyrai ir moters, vaikai ir
gerai žino, kad vogti negera, bet pavieniuose at- dens ką gaunam iš maisto, mes turime turėti siimk su savimi puodelį, taip kad nereikėtų
Alkolis sulaiko augimą ir tobulinimąsi j merginos”, prabylo vienas nesitikim|uose jie suranda užtektinai pasiteisinimų; dar tyro vandens atsigerti.
vaitoti svetimo indelio atsigerti vandens. Gė bernaičių ir mergaičių. Alkolis neduoda už-! bevisai jaunas vyrukas, 1
------ , sianjie, sako. man pavogė pirmiau; arba jeigu jisai
Kada gerti. Gaunant šiek-tiek vandens iš rimui vanduo privalo būti laikomas šaltoje I augt
...... ir ..veiklius
:i i- 5 vy- it
„ į. tvirtus, gabius, dorus
dieną mes turime džiaugties,
galėtų, visuomet dar daugiau vogtų nuo manęs maisto, nėra reikalo gerti daug vandens lai vietoje ir pritaisytas taip, kad iš jo nereikti} rus ir moteris.
gerti ir dainuoti, šiandieną
jeigu aš būčiau graži mergina jisai man duotų do ke valgio. Kada mes valgome ir kramtome,
mūsą
draugas Juozas įstojo
vanai “valdžia kur gali taipogi ima ir t. t.” Šitie tai mūsų burnoje pasidaro šlapia nuo seilių.
:
naują
gyvenimo takų, jisai
žodžiai, man matos, ganėtinai atremia evoluicijonis- Reikia kramtyti maistą, ypatingai krakmolini
numingąs prič šono skaisčios
tų priekaištin: žmonių širdyse esama abelmi doros maistą, taip ilgai kol kąsnelis nepasdaro su
Marytės, pakelkime visi stik
įstatymų, tik nevisur ir nevisuomet juos žmo vis šlapias ir lengvai nurijamas. Jei mes
lus
ir sušaukime: “Lai gyvuo
nės taiko prie atskir darbų. Pavienius darbus ir maistą rydami nuplauname su vandeniu, ar
ja
mūsų
skaisti porele”!
aus su arbatžolė ar kava tai
pasielgimus žmlonės dažnai klaidingai ištraukia iš į kas dar blogi
blogiaus
“Lai gyvuoja”, suriko svepo abelnų taisyklių, ir darydami blogai kaip kada j lnaistas yr nuryjamas šmotais. Toks įpro
■i,‘U.
“1/ii laimingai gyvena!
mano nenusidedu. Tokiuose atvejuose veikia dau us yra labai blogas. Yra gerai išsigerti stik
:<ai < auginasi ir platinasi!
giausiai sugadintas žmonių prigimimas geiduliai, lą vandens, einant gultii nakties laiku ir kitą
\’;dio!- Valio!t Vailio”.
silpna valia, o dažnai ir klaidingos
nuomonės. stiklą išryto atsikėlus, kada rengies.
Vaikučiai užgirdę, kad ve
Klaidingas sąžines reikia atitaisyti, protus šviesti,
Saitas ir minkštas gėrimas. Nėra svei
stuvininkai
šūkauja dar smar
valią stiprinti, tiioinet ir visi netikėliai greičiau ka laike valgio gerti ledinio šalto vandens.
kiau pradėjo bėgioti visuose
supras žmonijos istorijoje doros įstatymų buvi Nes toks vanduo atšaldo burną ir pilyą taip, ;
pakraščiuose ir cypti, rėkti
mą, sąžinės balse jų apsireiškimą ir jų pagalios ne- kad maistas negali būti tinkamai prirengtas
i
vo iriais balsai: “Lio! lio! ku
sikeitimą. Doros įstatymus galima būtų sulygin kūno sunaudojimui. Mes
>s privalome
labai at- 1
_
lio'
balio! bz-z-z-z, ain-amti su Chemijos įstatymais; jeigu koks nors evoliu-1 dargiai saugoties vartodami šaltus gėrimus ne-į
liaiu. Svetainėje kilo neišpa
cijonistas tvirtintų, knd sąžinės balsas nereikalin tik valgant, bet ir kitu laiku. Visada yra la
sakyta
linksmybė. .laimieji
gas, doros įstatymų nepriparodantys, jam būtų ga bai pavojinga gerti daug ledinio šalto van
jautėsi
labai
patenkinti iš to
lima atrėžti, kad nors ir
nuė amžių nustatytos dens, tečiau pavojingiausia, kada mes esame
viso
ir
savo
patenkinimą
mir
chemijos kombinacijos, bet uoslė ir skonis visgi i,įkaitę, arba kada mes mankštinamos. Po grei
kė alaus stiklinėje. Svečiai
reikalingi, jų naudingumą pažįsta net chemikai ir to bėgimo ar sušilus laike žaismės yra gerai
irgi. — Pilk! gerk! — Ko
jais naudojasi, kada jiems reikalinga daryti kom atsigerti vandens, kuris nėra labai šaltas ir
snaudi
? — Tam vestuvės —
binacijos.
mes privalome gerti tik po truputį ant syk. —
Ei alaus, du uzbonu! — Gal
Evoliucijonistai niekindami sąžinės halsą pri Seltzeris, sodos vanduo, kuris yra perduoda-j
tamsta
baltosios? — Ačiū, a.š
lygsta chemikams, kurie per niek laiko kolinariško mas bonkose, arba šalti gėl imai, kurie par-Į
brendės
stikliuką išmausiu, ge
meno (virtuvių) per amžius išbandytas taisykles. siduoda -Clee eream parlors’e” nėra geri gė-*)
rai sušildo”.
Dar chemijos nebuvo, o žmonės turėjo maitintis rimai, kad sustabdyti troškulį. Tokiuose iri
“Ei jaunieji maukit jm> vi
ir valgių kombinacijas daryti. Tik beprotis chemi tam panašiuose gėrimuose randasi daug pi
są, nes kitaip gyvenimas bus
kas galėtų po kojomis paminti amžiaus išbandytą gaus sukraus, kuris kenkia mūsų sveikatai. Ty
DftMĄGCD CATHLDgftL
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ne pilnas”, rėkia storas vyru
praktiką. Lygiai tas pats dedesi su tais, kurie ras vanduo geriausis gėrimas ir_ tikrai
nekas.
....... ...
Karė tai vienas baisiausių žmonijos, kultūros ir pirmynžngos priešų. Jeigu dar
niekina sąžinės balsą. Jau Sokratą persekiojo jo užkenks mūsų sveikatai. Reikia nepamiršti, karė vedama prisilaikant šiokių ar tokių taisyklių, tai galima tikėties, kad jos apimtos
“Ir jis, storpilvis, čia šne
paties demonas, apie sąžinę Goetlie sako, kad tai kad “Ice eream parlors^, labai dažnai par- šalys užlaikys nors abelname žvilgsnyje savo išvaizdą ir dauguma senovės brangių lekės — juokiasi kiti — jau se
vra tvirtovių linijos, kurių nevaliaperžengti, jinai i davinėja nešvariai prirengtus nuodingus gė- kanų, namų, muzėjų išliks sveiki.
Šiandieną mes matome, kad vsos kalbos apie žmoiiišnai pripildei savo pužą, tai
(sąžinė) yra nuimsduota iš aukštybių dovana, kuri! r*mU8» kurie kenksmingai atsiliepia į mūsų kuiną yra vien tiktai gražiai skambančiais žodžiais, kuriuos vartojama delei iškėliau
geriau
tylėtum.”
sakyse-sako ką mes neprivalome daryti (Goethe).
“Be ceremonijų, čia Ameri
Vanduo
Prieš tą galingą balsą amžiams slenkant stojo ga
ka,
ne senas krajus, ragino
lingos dvasios kaip blogojo taip ir gerojo prasmėje. da mes esame
giminaitis, valgykit, gerkit, ne
jo negali užstoti.
# __
__ ,
.
.
---- ----- — r-------laukit prašymų. Simai, Bal
**) Jugendlehre 1905 p. 43. Esama lietuviško ver kada jis puola iš padangės žemyn ar tai kai- katedrų, kurią galima priskirti prie gražiausių architektūros darbų,
trau, Jonai pilkite sveteliams
Jinai laike vokietimo, Pečkauskaitės.
po lietus, sniegas ar ledai. Labai bus indo ^ių atakavimo miesto Malinęs buvo baisiai kulipkomis ir bombomis sudaužyta,
alaus. Gerkite visi, kaip že
•) Žiūrėk jo knygą; “Gyvenimo stebuklai” sk. mu dasižinoti, kaip mikrobas įsigauna į van-1
Vokiečiai, ištikro, šiojekarėje užima vietą, kokių ten viduramžinių barbarų, kumelė pasigerkite, lai atsime
18, p. 166
denį, kada jis nupuola žemyn.
i fių tikslą, rodosi, ir yra naikinti kas dailu ir gražu. Vokiečiai skelbiasi kultūros nešėna, kad lietuviškos vestuvės
(Toliau bus.)
Lietaus vanduo. Mes žinome, kad lietaus! j®’8 ir augintojais ir gali būti, kad jiems būtų tikęs tas vardas, jeigu ne jų nežiiionišbuvo.
vnndenį paprastai surenka nuo stogų į stati 1 kas pasielgimas šioje karėje su visokiais senovės liekanų palikimais. Mes supranta“Tai man vyras, gudrus,
nes. Visiems aišku, jog stogas nėra švarus. ”?e’ kar^ 1,effali apsieiti be žiaurumų, gerai žinoma, kad kad karės laiku negalima iškaip
žaltys. Džio pastumk bo----1... i.t_i
’
vanduo
bėgdamas nuo
stogo renka su savi-' sisaugoti nuo plėšimų, ardymų, bet mes galime pasakyti, kad kariaujančios valstijos
lionijos”.
me dulkes ir nešvarumus, kurie yra susirinkę privalo stengties ant kiek galima išlaikyti nors viešas žmogiškumo formas. Sunaikini
“Še kimšk, tiktai nepaDr. A. L. CralAunas ant stogo ir įpuola statinėn arba tam tikran mas puikios Malinęs katedros, taipo-gi sugrioviniase ir kitų mietų, miestelių suteiks vo
springk”.
padarytai! indan. Kaulės spinduliai yra taip kiečiams ne kultūringos tautos vardą, bet naikintojų. Ir kas atlygins už tas skriau
LEKCIJA IV.
“Marė, duok bučkį, pakisik
griuvėsių
nageri švarintojai, kad stogas gali būti švarus iš das, kurias dabartinė karė suteikia tautoms? Kas .prikels iš <->
---- --- T tuos puikius ■««»
“
Duok keudžių, tai pakisiKada valgyti. Valgyti tam tikrai paskir tos pusės i A kurios saulė užeina kasdieną. To
u.,-:
----------ii
i
—
«-•
--«■
•
•
’
..........................
mus, kuriuos suardė kulipkos. Kas skriaudas atmokės? Belgija nenorėjo karės, jinai rei
siu, už “pri” negausi”.
tose valandose yra tai svarbus diųktas. 'Ne kiuo būdu vanduo turi būti pagautas iš tos kalavo užlaikymo jos neutralės pozicijos, bet vokiečiai savo nelemtiems tikslams paver
“Nagi Še” ir vaikinas smar
valgyk šešias kartus vieną dieną, o tik tris pusės, kur kasdieną smilės spinduliai nude tė mažą šalį į gruvesius, suardydami jos puikiausius namus, naikindami ugnimi ir kar,1
—
—
1-1
—
kiai bučiuoja mergužę. Už
kartus kitoje dienoje. Valgyk tada, karia gina stogą. Ir jei indai, į kuriuos Renkamas du viską.
stalų juokas. Mergina atžajauties alkanu; bet turi priprasti būti al- vanduo yra švarūs ir išplauti kiekvieną sykį
i
~a

--

1 * •

Sveikatos Skyrius

126 kp. Bronė Stepėiutė.135 kp. Kazys Masaitis, Katrė
Masaičiutė.
77 kp. Petras Goberukas, Adelė

70 kp. Vincas Puodžiūnas, Ona
Žtnuidžiuftė.

Antra sesija prasideda po
pietų 1:45.
Prmiausiai raštininkas per
141 kp. Vincas Švelnys.
Visiems linksma.
skaito pasveikinimus. Atsių
Matuziutė, Jurgis Aleliunas, Ona
“Eviri bari duienit, duienit,
149 kp. Juozas Juzėnas, Vikto stos telegramos nuo sekančių
Aleliuniutė.
duienit”,, kaip ir angliškai
ras Juzėnas.
asmenų: kun. P. Lapelio iš78 kp. Ona Olrimbokiutė.
Mes padarėm sutartį su Rusijos batiko
152 kp. Ona Norkeliutė, Regi Chicago, III. J. Antanavičiaus
vienas staugia.
94 kp. Aleksandras Misiūnas,
na
Paspirgeliutė,
Pranas
J.
Taut

“Fain, (lavai visi dainuoti ”,
mis ir galiame išsiųsti jūsų pinigus į Lietu
iš Waterburio jr kitų waterOna Bradauskaitė, Kazė Kristokus,
Marė
Šiurpuriutė,
Juzė
Amšaukia kitas.
buriečių — Kriaučiūnų šeimy
paitė, Liudvisė Kristapaitė, Mor
vą kaip ir pirma.
Dėlto nieko nelauk, bet
“Goan, jes, taip dainuoti, kienė, Ona Ulevičiute, Ona Šatu ta Kristopaitė, Stasė Bernotai broziutė, Albinas Kiuža, Magdė na, Marijona Antanavičienė,
T _ 1_ ~
Alt)
lienė, Antanas Lukoševičius, Ma
Kleiziutė, Nastė Ambraziutė.
gerai dainuokim”!
dadėk savo giminėms Lietuvoje.
Dideliai
Ona Petrauskienė. J. Saliū
tė, Valerija Vulkantaitė.
rė
Butauekiūtė.
Susivienijimo
Sekretorius
Na ir prasideda daina. -Vie
nas bei Stalioniutė ir Kuli
96 kp. Andrius Velička.
karei ten besitęsiant jiems reikalingi
135 kp. Viktė Jankaitė, Jonas
J. S. Vasiliauskas.
ni angliškai traukia, kiti lie
114
kp.
Ona
Mikolaitytė.
kauskai.
Leknickas,
Kazys
Mikalajūnas,
tuviškai, treti žuvų balsais rė
dabar pinigai.
Laiškas nuo Dzetovecko iš
kia, net varnos karkia, arkliai Kazys Dumblys, Veronika RidiWaterburio, Mass. (karštas
kaičiutė, Natalija Rakauskaitė,
f
žvengia, karvutės muruoja.
delnų plojimas).
j
Padainavę, parėkę, svete Mateušas Sabas.
Raštininkas peršaukia dele
1
137
kp.
Ona
Remenčiutė,
Mor

liai vilgo išdžiuvusias gerkles
da, Simonas ir Veronika Ban- gatus.
ta Norkaitė, Vladas
Grigonis,
alumi, kalbasi’, juokiasi.
Įnešta klausimas apie siun
dzevičiai,
B.
Rutelionienė,
STATE BANK
“Ei muzika grajik, o jūs Jonas Vaitkus.
Lietuvių
Rymo-Kat.
Pilnųjų
timą
telegramo šv. Tėvui ir
Barbora Narstaitė, Ona Nar138
kp.
Magdė
Petruškevičie

visi šokit”, surėkė jaunas vy
Blaivininkų. Amerikoje Susi staitė, Julijona Rekašaitė ir vietiniam vyskupui.
Įneši
nė, Antanas Savukynas.
rukas. •
vienijimo
IV
Seimo,
atlikto
mas
priimtas
ir
presos
komi
J.
Bendziunas.
141 kp. Ona Sainsoniutė, Aižė
Ashland Are. & 47li St.
Clkfgr.
Tuojaus muzika savo instru
15
-16
rugsėjo
1914
metų.
sija
tampa
ingaliota
tą
dar
Rozaniutė,
Ona
Kašėtaitė,
Bro

Laiškai
nuo
Onos
Vilkienės
mentus čirp-čirp. Vestuvinin
IVorcestery’j, Mass.
iš Waterbury, Conn. ir pp. B. bą atlikti. Skaitoma laiškas
kai poromis sustoja vidury nislava Kairytė, Leonora Statkie
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka
Seimas
prasidėjo
9
valandą
nė, Liudvisė Tamulevičiūtė, Marė
ir S. Mingilų iš Beltimore, nuo p. Norkūno. P. M. Nor
salės, ir praskambėjus gar
ryto iškilmingomis šv. Mišio
kūnas yra ingaliotas Sąjun
vakaruose nuo Stock Yardų.
Md.
sesniems tonams leidžias j šo Jaskelevičienė.
lais,
kurias
atlaikė
kun.
Kar

gos ją atstovauti Susivieniji
142
kp.
Jurgis
Macijauskas,
Taip-pat
iš
vietinės
25
kuokį. Linksmas tai buvo šokis.
Dubitskiutė,
Kostancija kauskas, asistuojant kun. K” Į pos buvo paaukotas p-lių Mar mo Seime ir tarties apie susi
Įsismaginę nuo alučio ir dži- Ona
Vasiliauskui ir kl. P. Virmau- (.
vienijimą, bet negalėdamas
nės svečia smarkiai suposi Jurkevičiūtė, Pranas Geldauskas. skui, lietuvių šv. Kazimiero celės Akielaičiutės bei Onos patsai atvažiuoti tą ngalioji146 kp. Rožė Čirvinskienė, Ona
Daugirdžiutės puikus gėlių
New Yorko kuopos įneši būry, Conn.: Anielė Matusevipo svetainės grindis. Nespė
bažnyčioje. Per šv. Mišias bukietas juostomis padabin mą perleidžia p. Juškaičiui ir
Paludnevičienė,
Juozas
Vasi

ji suieškoti akimis porų. Žiū
čienė, Ona Žiurkaitė bei Ona
dvasiškas vadovas kun. Sau
sutinka su visais jo nutari mai :
liauskas.
tas.
rėk šoka arti tavęs, tik ūmai
I) “Kad L. R. K. P. B. A. Bukevičiutė; J. K. Čepurna;
rusaitis pasakė tai iškilmei
mais tarpu Susivienijimo bei
147 Pranas Rukšuaitis.
Susivienijimas
prisidėtų prie Pranė
Beineriukė;
Jonas
strik-strik-strik ir jau kitame
Priėmus
ir
perskaičius
paSąjungos. Taipgi išreiškia
150 kp. Povylas Vetta, Stasė pritaikintą pamokslą. /
gale. Šokius pradėdavo šok
L.
R.
K.
Federacijos
su
6c.
Bandzevičius
ir
F.
J.
Šiug1
sveikinimus,
Seimo
valdyba
tam sumanymui didelę užuo
Posėdžiai prasidėjo 10:30
Madelinskienė,
Ona Valančiū
į
metus
”
.
Nutarta
prisidėti
ždinis.
ti angliškai, bet įsismaginus
jautą, kad vardan idealo su
tė, Marė Vilaitė, Magdė Vasi- ryto bažnytinėje salėje. Po užima savo vietas.
pereidavo į lietuviškus. Iš
Laiškai nuo p. J. Vaitiekū
Pirmininkas prakalba į de vienijus dvi dideli organizaci- su metiniu mokesniu 6c. nuo
sėdžius
atidarė
malda
dvasiš

no
iš Lewiston, Me. ir nuo p.
valsų pasidarė polkos, iš tu- liūtė.
sąnario.
’
legatus
ir
pakviečia
centro
ji į vieną, kad pasekmingiau
151 kp. Tamošius Levonavičius, kas vadovas kun. P. Saurustcpsu — kadriliai. Ant galo |
Pertrauka
15
minučių
laike
K.
Junevičiaus (eilėmis ra
išduoti
raportus. būtų darbuoties. Pirminin
. .
.
. .
Orlauskis, Lionginas saitis. Po maldelės, neatsi , valdybą
kas ten ir sužinos, kas ten Tamošius
kurios
nusifotografuota.
šytas) iš AVaterbury, Conn.
lankius pirmininkui, jo vietą ■ Centro pirmininkui neatsi- kas leidžia diskusuoti. Kalba
buvo šokama. Galima pilnai Šlikas, Jonas Šliažas.
Po pertraukai perskaityti
Toliau svarstomi
vienos
išduo- kas tik nori. Ant galo nu
užimą
pagelbininkas
ir
keliais
dankitts,
pirmutiniu
152 kp. Pijus Kilikevičius, Ig
tvirtinti , kad dauguma šokių,
sekantys
pasveikinimi
:
Chicagos
kuopos
įnešimai
per
da
raportą
pagelbninkas.
r;ų
_ _
tarta susivienyti. Blaivinin
nas
Petruškevičius,
Andrius žodžias prakalba į susurinku- da
Telegramos:
Stasys
Knap“
Draugą
”
:
gal ir labai garsių, dar pirmą
Bielskis, Antanina Dubauskiu- sius. Po prakalbos centro vai- Pasirodo, kad jisai niekuomet kų Sąjungos valdybos prisius kevičia, Monika Kaminskiusykį gimė laike tų vestuvių.
I) Paliuosuoti mūsų para
priima delegatus. Iš nebuvo susinešęs su pirminiu- savo sąnarių surašą ir meti
tė, Magdė Raguekiutė, Ona Au- dyba ---- , ■«
.i
I L,,
4-m
tiiaIza nnvnilzna
tė, K. Pranulis, visi iš AVater pijas nuo alkolio ir saliūnų
Ūžė vestuvininkai iki vėlu
ku
ir
viešai
nieko
neveikęs,
iš

nę mokesnį j centrą
kudavičiutė, Antanina Puidokiu- centrališkos valdybos pribu
intekmės”.
mos. Aš jau spėjau išgerti 3 tė, Steponas Albrekis, Juozas Že vo: vice-prezidentas p. Jur skiriant savo kuopoje. To
burio, Conn.
Pirmininkas paprašo kuopų
Laiškas
nuo
13
kuopos
L.
stiklus rudbyrio, o ten galiū
Nutarta, kad naujoji valdy
maitis, Ona Tamasevičienė, Ago gis Aleks'a (13 kuopos dele liau išduoda savo raportą delegatų paduoti kuopų įne R. K. P. B. A. Susiv., Balti
no svetainėje tebeklykia, teraštininkas.
Pasirodo,
kad
ba
atsilieptų į visus klebonus
ta Kreivienė, Marė Kudrevienė, gatas) iš Baltimore, Md.; se
šimus. Tiktai penkios kuopos more, Md. Delnų plojimai.
berėkia, tebedainuoja. Pasi
dabar
Susivienijime
yra
37
šiaip: “Kad klebonai neprimprisiuntė įnešimus. Pirminin
Barbora Dailydienė,
Antanina kretorius (1 kuopos dėl.) p.
Centro knygų peržiūrėtojų Į
žiūrėjau į laikrodį: pusė an
kuopos,
bet
kelios
iš
jų
nusilTautkienė, Pranas Tautkus, Juo Juozas Kovas, iš Waterbury,
kas primena, kad kuopos kas raportas. “Viskas tvarkoje”.' tų ir negarsintų pokilių, kurie
tros. Pasigriebiau už kepu
pnėjusios;
tikrų
kuopi)
gali

bus rengiami su svaiginamais
zas Paspirgelis, Juozas J. Snirpū- Conn.; iždininkas kun. Vincas
metai prisiųstų savo įnešimus,
Priimtas.
rės ir bėgu, bet jau per sve
ma
skaityti
esama
25.
Są

gėralais”. Ir tai pagarsinti
iš
Ansonia,
nas. Antanas Baltūsis, Marė Nor- Karkauskas,
nors delegato ir negalėtų pri
Toliaus skaito kun. J. Ja per organą.
tainę, kur laikomos vestuvės.
narių
išviso
esama
6,000,
bet
keliuniutė, Jonas A. Leškevičius Conn.; iždo globi*jas p. Juoza
siųsti.
kaitis savo suformuluotus įne
Bėgdamas patėmijau 5 poras
P. J. Kovas paduoda ine
pas Antai
ei
(l kuopos iš jų pusė neužsimokėjusių.
Antanas
J.
Jonikaitis.
Toliau
seka
nuo
kuopu
ir
jaunų vienoje kertėje, — susi
šimus.
šimą, kad atsiliepti į visas
Conn. ir dv. vadovas kun. P. Priežastys tokios pairutės įvai atskirų asmenų įnešimai.
Į 2-rą Skyrių.
1) Nauja kuopa gali susi
kabinę, susinėrę rimo ant sė
Saurusaitis (1 kp. dėl.) iš Wa- rios: nerangumas, pajuoka,
2kp. Vincas Mieliauskas.
AVaterburio kuopos įneši tverti nemažiau, kaip iš pen draugijas.
dynių ir gal meiles vaiko, kas
Nutarta, kad centro valdy
13 kp. Marė Grebliauskienė, terbury, Conn. Be šių asme panieka ir tt. Gavus tokį ra mai: Pasiųsti atstovą nuo L
kių pilnųjų blaivininkų.
imo? Antroje kertėje jaunie
ba atsišauks per laikraščius
Emilija Trebulskienė, Stasys Tri. nų dar buvo atsilankę sekan portą pasirodo negana aiškiu R. K. P. B. A. Susivieniji
Kuopa bus
uusj- ,,
.- i
------2) Firma
Pirma negu kuopa
ji gardžiai bučuojasi, šaly jų
----- l
--- \ į
esąs Susivienijimo stovis, tai
pripažinta, reikia pasiųsti me- Į '. ataHkiskus bei tautiškus) .9
ti delegatai:
bulskis.
mo
j
L.
R.
K.
Federacijos
atsisėdęs vyrukas su didžiu
gi pareikalavo Seimo pirmi
visas draugijas,
draugijas, prašydanr
prašydama,
11 ----- „v K
Į visas
17 kp. Rožė Senkuvienė.
1 kuopa (be virš minėtų): ninkas smulkesnės atskaitos. Kongresą, kuris atsibus rug tinę duoklę
nors už 5 sąna
pavydu veizi ant tos laimės.
kad nedarytų pokilių su svai
36 kp. Antanas A. Radzevičius. p-lė Magdalena Rinkevičiūtė
sėjo
mėnesyje,
Chicagoje, rius.
Trečioje kertėje susispietę
Iškilo aikštėn, kad beveik pu
ginamais gėrimais,
'
51 kp. Ignas Milevičia.
iš AVaterbury, Conn.; 5 kuopa sė k-pų nepri Siuntė jokių apie idant paremtų skirsnį perei
3) Kuopa nustoja vadinties
jaunimo būrelis abiejų lyčių
48 kp. Antonina Jansonienė.
II) įnešimas, kad blaivinin- ....
Aiastązna Petrai ’ itė
iš save žinių; kitd4'kad ir at tų metų L. R. K. Federaci L. R. K. P. B. A. Susiv. kuo
traukia byrą iš buteliukų. Pa
92 kp. Ona Aidukevičienė.
kai
nelanko jokių girtybės
jos
nutarimų,
kuris
lytisi
pla

Waterburv, Conn., 7 kuopa
pa, jei per metus laiko nu
kraščiai^* žiopso' seni, jauni,
116 kp. Pranė Kamantauskie- AVaterbury, Conn., atstovavo siuntė, tai labai' silpnai gy tinimą pilnosios blaivybės
įstaigų,
vienbalsiai priimtas.
stoja mokėjus į centrą.
dideli, maži.
Nesustodamas
vuojančios, nes turi po vie
, .
«v •
’V T) P
P. J. Kovas paduoda įneši
New Yorko delegatas J. Na ną ar kelis tiktai sąnarius pa Klausimas tapo padalintas į
4) Kuopa gyvuoja iki joje
maunu per svetainę, išeinu is
135 kp. Petras Lukoševičius.
mą,
kad kreipties Į laikraščius
dvi
dali,
būtent
1)
ar
siųsti
vickas, 14 kp. J. Navickas iš sirodė vienu žodžiu, kad Susiyra trįs sąnariai.
jos ir atsiduriu ant gatvės
152 kp. Rožė Dovidaičius.
su
prašymu,
kad jie negarsin
5) Tikru sąnariu L. R. K.
New Yorko. Vėliau kun. Juo venijimas liekasi labai apver delegatą į L. R. K. Federaci
Nagi, žiūrėk ir čia vestuvės.
Į 3-čią Skyrių.
tų
smuklių.
ATenbalsiai .nu
ją? 2) su kokiomis instrukci P. B. Susiv. skaitosi žmogus
zas šeštokas. 18 kuopa: Jonas ktiname padėjime.
Kelios porelės sutupę palan
1 kp. Antanas Sabaliauskas.
pristatęs kuopos valdybai pa- tarta, ir pavesta centrui.
Šiaučiūnas iš
Bridgeporto,
jomis?
gėmis veda meilės pašnekas,
Toliau seka iždininko ra
7 kp. Jonas Višniauskas, Marė
Pirmininkas
pareikalauja
Conn.; 25 kuopa, AYorces
Nutarta: 1) Siųsti du dele liūdiijmą, sudėtų prižadų pil
glamonėjasi. Tikros lietuviš
, Višniauskienė, Antanas Marcin- ter, Mass.: kun. Jonas J. Ja- portas. Kun. V». Karkauskas,
raporto
nuo
presos
komisijos.
gatu į L. R. K. Federacijos nosios blaivybės ir užsimokė
kos vestuvės, puikios vestu
i,
kad
nuo
iždininkas,
paž„,
jęs į centrą paskirtą mokes Pasirodo, kad presos komisija
kaitin, Juozas Šukys, Ona Jo
vės, iškilmingos vestuvės, jei ke vičia.
Užsiliko kongresą; išrinkti kun. F.
I 12 kp. Kostancija Vasiliauskie- naitienė, Marcelė Akelaičiutė, pereito sėiĄ». £
išsiuntė tiktai vieną telegra
aš kada vesiu tai būtinai kel
$127:50; nuo tuųT’SriŠkos už Meškauskas ir p. J. Kovas. nį.tį) Visos kuopos privalo ap mą į Kunigų Są-gą; taip-pat
’ nė, Vincas Vasiliauskas.
Ona Širvinskiutė, Jieva Dau
siu tokias vestuves. Tai bus
13 kp. Jonas
Greblianskas, gi rdžiutė, Petronėlė ’ Vaitie- ženklelius 45 d. Laike pereito Jie taip-pat ingalioti atsto vaikščioti iškilmingai Šven nepatalpino jokių žinių vieti
vauti L. R. K. P. B. A. Susi
puiku!
seimo nuo 12 kuppos iždinin
Magdė Jnrgelaitienė.
kaiciutė, Petronė Gudukiene,
vienijimą ir Liet. Politiškame čiausios Motinos Sopulingos niuose angliškuose laikraš
Putpelė.
ko $1.65; nuo senojo iždininko
15 kp. Petronė Alijošiutė.
šventę; toje dienoje privalo čiuose apie blaivininkų Sei
Magdalena Kulišauskienė, O30 kp. Katrė Vasikonienė, na Aniolauskiutė, Jonas Vait-Į-p.v S. Bandzevičiaus $61.42. Seime.
mą.
2) Yra ingalioti paremti pil būti atlaikytos šv. Mišios, o
ižde
esama
Anastazija Stulgienė.
kus ir Viktorija Čiginskienė.; I^viso^ inegų
AVorcesterio kuopos inešivakare parengtos prakalbos.
(Seka nuo 5-to pusi.)
nosios
blaivybės
idėją
Fede39 kp. Pranas Karvelis, Anta 29 kuopa: Pranas Pšalgaus-$235.75. Iš visų
kuopų už
vif
Visi įnešimai priimti ir nu mau:
116 kp. Pranė Kamantauskie- nas Dargvs.
ženklelius inplaukė $26.50. Iš deracijos kengrese.
1) “Kad kuopa parsitrauk
kas iš Pitsburg, Pa.
II) Atidarius L. P. B. R. K. tarta intraukti į konstituciją.
nė, Marė Kazlauskienė.
viso ižde randasi $262.07.
42 kp. Jonas Lukoševičius.
tų
kalbėtoją po kelissyk į mė
Toliaus raštininkas perskai
118 kp. Simonas Maila, Magdė 51 kp. Vincas Vaitkūnas.
Beto priimta be mandatų:
Išlaidos: Centro raštininkui A. S. Seimą pasiųsti L. R. K. to pereito III Seimo proto lis platinti blaivybę.
Mačienė, Pranė Simonavičienė.
24 kuopa iš Athol, Mass.: už kelionę į Seimą New Yor Kunigi) Sąjungos Seimui te
60 kp. Ona Krušinskienė.
Nutarta:
‘ ‘ Reikalaujama
kolą, kurį delegatai priima.
119 kp. Jurgis Zinys, Ona Gaikun. F. Meškauskas, Vladas kan $15.00; už ženklelius legramą New Yorkan, N. Y.,
89 kp. Pranas Žebrauskas.
nuo
kuopų
parsitraukti
kalbė
Kun. P. Saurusaitis paduo
liuniutė, Falia Pajuodis, Pranas 101 k p. Kazys Mikaitis, Jieva Matulis ir Kotrina Griciunai- $310.40. Išviso išlaidų yra kaip apginimą, kad vėliaus to
tojus nors du kartu į metus
Savičius, Katrė Stangienė, Vin I Sutkevičiutė, Juozas Martinaitis. tė. Taip-gi moksleiviai Pra $325.40; tokiu* būdu randa kių atsitikimų, kaip dabai kad da inešimą, kad blaivininkai pakalbėti apie blaivybę”.
kitų
nevaišintų
svaigalais.
centa Malinauskiutė, Aliena Ju- 110 kp. Antanas Paldauskas.
nas Juškaitis ir Pranas Vir- si deficito $63.33. ’ Bet dar yra du seimu kartu ir kad jų
2) “Kad kuopos užsiimtų
Nutarta pažymėti, kad są
deikiutė, Aleksandras Kikutis,
mauskas;
vėliaus Aleksandras yra apie porą šimtų ženkle štatuose neatsirastų daugiau
133 kp. Kleopas Brazas.
lavinimu
žmonių pastoti pi
nariu skaitosi tas, kuris pat
Uršė Uknaitė.
kontradikcijos.
135 kp. Petras Karailiūnas, Račkus.
lių, kurie sū laiku pridengs
liečiais”. — Nutarta vienbal
124 kp. Stasys Starta, Jonas Juozas Kurnėta.
Po diskusijų nutarta: pa sai negeria ir kitam neduo siai;
Išviso su Centro Valdyba skolas.
‘ ,/
siųsti telegramą sekančio tu da.
Žalauskas.
152 kp. Juozas Narkeliunas, 29 delegatai.
3) Kad blaivininkai darytų
Toliaus seka raportas iždo
Kun. J. Jakaitis ineša klau
127 kp. Vladas Jakavičins, My Jonas Btižgaitis. Marcelė Čeharinio: “Blaivininkų Seimas
vestuves
ir kitokius pasilink
Priėmus delegatus seka Sei globėjo p. «L Antanavičiaus,
simą apie pakėlimą mokesnio
kolas Anglis.
nauskiutė, Stasys Pečkis Vincas mo valdybos rinkimas. Bal kuris pažymi, kad pasirašęs sveikina Kunigų Sąjungą, į centrą. — Nutarta vien sminimus be svaiginamų gėri-^
133 kp. Jonas Ališauskis, Leo Noruševičia.
prašo paremti blaivybę ir ne
suota viešu balsavimu. Į pir po viena bila ir viskas.
mų”.
narda Karauskas, Aleksandras
daryti daugiau Seimo dieno balsiai mokėti po 20 centų į
Į 5-tą Skyrių.
Nutarta šis įnešimas priim
mininkus išrinktas kun. Jo
Ant galo išduoda raportą mis blaivininkų Seimo. Kun. metus, centro iždan.
Žiogas, Antonina Domhrauskienė, 7 kp. Peodora Marcinkevičie
nas J. Jakaitis; pagelbininku dv. vadovas, šisi pasisako ži
Antra sesija užsibaigia 6 ti su pataisymu — “ir kad
J. J. Jakaits, pirmsėdis”.
Jonas Andrikaitis.
nė.
kun. V. Karkauskas; raštinin- nąs vien kaip AVaterburio kuo
stengtųsi ir kitus prie to ra
III) “Įvesti apšvietos sky valandą vakare.
134 kp. Antonina Drobišienč; 101 kp. Antonina
Plesnys, kais Jonas Navickas ir p-lė
ginti
”.
Trečia sesija.
pos gyvuoja, kitų nežinąs.
rių, tai yra, liuosanoriai už
Viktė Milašauskienė; Aižė Sop- Andrius Brožis.
4) Kiekviena kuopa privalo
Anastazija Petrauskaitė; mar
Trečia sesija prasidėjo 8
nan Aliutė, Jieva Markelioniutė,
Iš komisijų yra tiktai pre simokėję, ar blaivininkai ar vai. ryto gedulingomis šv. Ka organizuoti savo mieste vaikų
152 kp. Kun. J. Vyšniauskas. šalkomis pp. J. Antanavičius
Rožė Bornavaičiūtė, Ant. Andneblaivininkai, duoklę (pasiū
Į Vaikų Skyrių.
ir J. Juškys; presos komisija sos arba “Blaivybės Dirvos”
skyrių”;
Taitis, Anastazija Liekevičienė,
loma 50c.) į metus gauna do zimiero bažnyčioje pamaldo
1 kp. Juozas šalaševičius.
p-lė M. Rinkevičiūtė ir Pra redaktorius kun. J. Jakaitis.
Nutarta tai vienbalsiai at
Ona Šileikiutė, Marė Daviniutė, 2 kp. Antonina Stankiutė.
vanų knygų, kurias išleidžia mis už mirusius Susivieniji
Redaktorius,
išduodamas
sa

nas Virmauskas. Knygų per
mo sąnarius. Sv. Mišias at likti ir šį inešimą patalpinti
Rožė Sabaitė, MagdėAzelskiutė, 3 kp. Anielė
Jakimavičiutė, žiūrėtojų komisija: pp. Pr. vo raportą, pažymi, kad blai savo lėšomis L. R. K. P. B. laikė dv. vadovas kun. P. Sau konstitucijoj.
Aižė Dominiutė, Ona Overzaitė, Anstazija Jakimavičiutė, KostanA. Susivienijimas”. 1
5) “Centro valdyba priva
Juškaitis ir M. Akielaičiutė vybės organą maža kas rė
Tofilė Miliuniutė, Magdė Krekž- tas Jakimavičius, Pranas Jakima
Nutarta išrinkti komisiją, rusaitis, asistoje kun. ,1. Še5-|
męs,
išskiriant
patį
redakto

lo duoti atsakymą kuopoms
Išrinkus visą valdybą ir ko
toko ir kl. P. Virmausko.
džiutė, Juozas Butkevičius, Aniekurion pateko sekantįs asme
vičius.
nevėliaus, kaip į savaitę lai
misijas, raštininkas perskai rių, kun. P. Saurusaitis, kun.
Posėdžiai
prasidėjo
9
:30
va

lė Dravišiutė, Juozas Petokat, 4 kp. Juozas Maknavičius
nys: kun. P. Saurusaitis, pp.
ko”. Nutarta su pataisymu:
tė atsiųstus pasveikinimus. A. A. Briška, J. Navickas ir
Marė Galeckienė, Kazys PaudoP. Juškaitis ir . Kovas ir pa landą. Pirmiausiai raštinin
J.
Kovas.
Patsai
redakto

7 kp. Jonas Smolenakutis.
“kad duotų atsakymą į lu
rys, Ona Butkevičienė, Ade 17 kp. Juozas Sargalis, Magdė Telegramas atsiuntė šie asme rius, iškeliaudamas į Lietuvą, vesti jiems šį skyrių sutvar kas perskaitė atsiųstus pa
nys: pp. Amelija Sankaitė iš
dienų.
sveikinimus,
kuriuos
delega

lė Maržvilaitė,
Juozas Teibe- Sargaliutė.
6) “Kuopa privalo du kar
New Yorko, N. Y. 12 “L. Vy prašė kun. F. Kemėšio, kad kyti.
ris, Uršė šašienė, Valerija Andri- 24 kp. Magdė Bendaravičiutė.
Pabaigus svarstyti AVater tai sutiko delnų plojimu.
jisai
jį
pavaduotų.
tu
į metus apie savo veikimą
čių” kp. iš New York, N. Y.
Gautas atsakymas Kunigų
burio įnešimus,
iškįla keli
koniutė, Povylas Januška, Agnė
25 kp. Ona Noreikiutė, Juozas Marijona Šeštokiutė iš New
Kada prisiėjo išduoti ra
pagarsinti organe”. Vienbal
Kamarauskiutė, Margarita Ka Škarnulis.
svarbesni klausimai, kuriuos Sąjungos, kuris šiaip skamba:
siai priimtas.
York, N. Y. Juozas Simana portą organizatoriaus, pasi
“
Liet.
Kunigų
Sąjunga
svei

marauskiutė, Gendruta Zvaigž- 28 kp. Petras Sinkevičia, Al
Seimas paveda suformuluoti
rodė,
kad
jų
maža
kas
atsi

7) “Centro valdyba turi ke
dienė, Uršė Overzautienė, Petro bertas Varnelis, Anielė Mažečiu- vičius iš Midletown, N. Y.
pačiam seimo
pirmsėdžiui, kina Pilnos Blaivybės Seimą
lankė
į
Seimą.
Kun.
P.
Sau

Kun. A. Briška iš Chicago,
ir geidžia jam pasekmės. Gy turis kartus į metus išduoti iš
nė Mockevičiūtė, Ona Kamaraua- tė, Stasė Malutkevičiutė.
rusaitis ir kun. J. J. Jakai kun. J. J. Jakaičiui ir paduo vuok Blaivybė ir jos veikėjai. savo veikimo atskaitą” —
IH.
Jieva
Astrauskiutė
iš
kieuė, Ona Ranlinaučiutė, Agota 30 kp. Dominikas Džiugelis,
ti po pertraukai apsvarstyti.
tis atliko saVo priedermes,
įnešimas priimtas.
Urbaičiutė, Anastazija Mašvilai- Jonas Dzingelis, Juozas Dzinge- Bridgeport, Conn. Kitos visos važinėdami su prakalbomis
Bridgeporto kuopos i neši Kun. Dargis pirmsėdis”.
įneštas klausimas apie lai
iš Waterbury, Conn. nuo se
Telegramas atsiuntė šie astė, Petras Tekaiza,
Anastazija
mai:
lis.
kančių asmenų: pp. P. Valiū daugelyje vietų ir platinda
ftiens: 21 blaivininkų kuopa iš ką mokėjimo (n. AntaimviBurakienė, Pranas Kubilius, Ma
I) “Laikyti sekančiais me
36 kp. Juozas Akiai is.
mi tarpų savųjų parapijiečių.
Chicago, III., kun.Grikis iš- čiaus). — Nutarta —
kad
nas,
J.
Kazlauskas,
Ona
Kaz

tais
Seimą • Bridgeporte”,
rė Kumečiutė, Izabelė šteiniutė,
60 kp. Edvardas Mačiulaitis.
Tuomi
ir
užsibaigė
pirma
kuopos
užsimokėtų
į
pusę
meNew Haven, Conn.; iš Waterlauskienė, Ona Skamaraitė,
Ona Ulevičienė, Jonas žvirblia,
Atidėta
apsvarstyti
vėliaus.
61 kp. Jonas Draugelis.
sesija 12:30 valandą.

garia ranka vaikinui per vei
dą, tas antrą sykį “kisina”.

'

_

lienė, Dominikas šilinis, Marė
Masaitienė,
Jieva Junevičienė,
Marė Margeviėiutė, Gabrė Dapkuniutė, Aniėlė Vaičiuniutė, Apolionė Karlienė, Petronė Isadžiutė, Antanas
Laucius, Magdė
Mantvilienė, Uršė Kubilienė, Bar
bora Kubiliutė, Uršė Žimantaus•
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BLAIVYBĖS DIRVA.
PROTOKOLAS.

PEOPLES STOCK YARDS
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Ona Kasvingelienė, Leonora Gl-

Jonas Augštuolis, A. Balan-

■

s

DRAUGAS
numiršta
jo skolintojai užima
tų savo mokesnius ir, kad-mė- nas.
itesj prieš seimų visas metinis Dvasiškas vadovąs — kun. P. pirmesnę vietą gavimui velionio
pinigų. 4. — Abelnai teismas rei
mokesnis būtų prisiųstas een Saurusaitis.
kalauja, kad išmokėjimlai viso
Vieta
kitam
seimui
nubal

tro iždininkui.
velionio palikimo per vienus me
Organo klausimas. Leista suota — Minersville, Pa.
tus nuo tos dienos, kada testa
Dar keli įnešimai:
ant diskusijų. Nutarta orga
P. J.» Kovas paduoda įne mentas buvo paduotas į teismą.
nu ‘“Draugas”.
šimą,
kad turėti nuosavi kal Taigi ima metai pakol abelnas
Į presos komisijų paskirtas
bėtojai ir garsinti jų pavar padalinimas atsibūna. Skolinto
Pranas Juškaits.
Raštai skiriami į “Blaivy des organe. įnešimas priim jai turi nelaukti vienų metų, nes
jie gauna išmokesnį taip greitai
bės Dirvą” bus siunčiami tie tas ir išrinkti kalbėtojai.
Kun. Jakaitis inešė: “kad kaip jie parodo teisingumą jų
siog į ‘“Draugo” redakciją.
Atmestus raštus “D.” pasiųs “Blaivininkų Sąjungos gar reikalavimų. 5,—Ne, Dr-stės adv.
bės nariai, kurie yra pilnais gali tą dalyką atlikti. 6,— Kaip
p. Juškaičiui.
blaivininkais
būtų L. R. K. P. metai praeina ir visas palikimas
P. Antanavičius paduoda
įnešimą, kad blaivininkas nu- B. A. Susiv. garbės nariais. yra padalintas tarp giminių, tai
tada yra pervėlu pareikalauti pi
stojęs būti blaivininku, netu Priimta vienbalsiai.
Kun.
P.
Saurusaitis
išrink

nigų.
7, — Taip. Draugystė turi
ri teisės nešioti Susivienijimo
gauti
advokatą kad gauti šiuos
* ženklo. — įnešimas priim tas garbės nariu.
Taipgi kun. P. Saurusaitis pinigus. Be advokato negalėsite
tas.
Kun. J. Jakaitis paduoda išrinktas delegatu į Interna- apsieiti.
A. S.
klausimą apie reikalingumą cijonališkąjj Blaivininkų Susi
ženklelių. — Nutarta padary važiavimą, Atlantic City.
Centro sekretoriui nutarta
ti 150 ženklelių po 25c. ir 100
išmokėti
už kelionę 15 dol.
po 50c.; visi turi būti su spilKun.
Jonas
Jakaitis ir visi
kutėmis.
Centro valdybos rinkimas: rengusieji Seimą pagerbti at
Chicagoj gimė baisiai garsus
sistojimu.
Viešu balsavimu išrinkti:
Seimą
dv.
vadovas
užbaigė
“
Bubinas
’. Pribubinavęs “NauPirmin. — Kun. J. J. Jakaitis
jienose” apie šelmius kunigėlius,
Pagelb.—Anast. Petrauskiutė. Malda.
Kun. J. J. Jakaitis, apie niekadėjus “Vyčius”, nu
Rašt. — Juozas Kovas.
Seimo pirmininkas siuntė kelius “bubiniškus” gar
Iždin. — Kun. V. Karkauskas.
J.
Navickas,
sus į “Laisvę” kuri tuojaus ir su
Iždo globėjais — I - Jurgis
Šeini raštininkas. darė iš tų aidų ilgus straipsne
Aleksa ir II-Jonas Šaučiū-

ŠIS TAS.

ne mažuti dalis ir “Ateičiai” rei
kėjo geriaus matematikoj prasi
lavinti, kad neapsirikus skaitlin si. Su vaikiška drąsa nors ir
narsia netoli nukeliausi.
"Tėvynė” neatsitikdama nuo
kitų laikraščių satyroje įsteigė
puikų skyrių kuriam tinkamiau
sias vardas bene bus kipšomanija, nes vien tiktai kipšas tą sky
rių užpildo. Sveikinant p. Kip
šą linkiame jam visus Lietuvos
veikėjus, kurie tiktai nesutinka
su “Težynė” pagarsinti
savo
skyriuje ir išvadinus juos “kpami” nesibijoti
išgamos vardo
bet “po szlachecku z honorem zadarc glovę do gory” ir sušokti:
“Vivat! Nieh žyje mądrą glowa!”

Jes to cnota nad cnotami trzymac język za zębami. Kad “Tė
vynė” būtų nors
dabar prisi
laikius šio priežodžio būtų galė
jus pasigirti puikia ir sveika iš
vaizda, dabargi “Tėvynė” taip
liguistai atrodo, kad baisu, kad
neatsitiktu dirksnių suirimas. So
cijalistus būčiuoja,
katalikams
grūmoja, po seimus trankosi, bet
nei į vieną dar nebuvo pakliu
vus, kalba, ir baisiai daug kalba,
bet nieko doro nepasako vis tik
vienam : še dūlią,
artramr—išgraužk,
trečiam-traukis šalyn,
ir t. t. Labai gerai, kad nors readktorius “Tėvynės” susiprato iš
važiuoti ant pailsio, gal atsidū
rus gamtos prieglobstyj pasimo
kys, kad daug
geriau mažiaus
kalbėti, bet daugiaus mąstyti.

I

Spalių (October) 1, 1914.

jus trenkti, “Magdalietės” suk- sakyti teisybės žodis, ką, žinan, raiščius bei Knygas ir, taip dary
- ------ , “—K '*“• Z
tinius grūsti’ “Jėzuitų sąžinės klebonu ir padarė. n
’
O ką apie darni
tuojau pradėsite veikti kur
tarabumbijas dainuoti et et. et. $5.00
pastringuoja
“
Kovoj ’lkas prakilnesnius darbus,
"KnvnV
et.
ne“Laisvės. Mylėtojas”, tai visi pa- kaip kad dabar veikiate.
Lai gyvuoja Chicagos žieminio rapijonys žino, kad sulig para
Svečias.
sezono vakarai.
pijos nutarimų, kapinėms už duo
bės iškasimą,
reikia tą pinigų
WESTVILLE, ILL.
Lietuviškas vakaras be kepu skaitlių užmokėti į parapijos iž
rių ir dūmu tai vistiek, kaip šu dą. Taigi, kad L. M. būtų buvęs Suirutė Lietuvių Westville’J.
Jau skaitytojams žinomas yra
nytis be uodegos. Nespėjo artis parapijos narys, tokių nesuomolaiškas
Jo Malonybės
Peorijos
tai nueiti nuo scenos tuojaus ger. nių neblevizgotų. Tie pinigai ne į
biamoji
publiką ir
paslepia kunigo delmoną eina, kaip mano vyskupo išduotas klebonui šv.
savo galvas kepurėse, o skaisčius L. Myl. Kuomet nusižudė Olskis, Petro ir Povilo parapijos Westveidužius pridengia dūmais. Tur ta pati ištorija vėl atsikartojo. ville’j, kad paaiškintų žmonėms
būt vakarų lankytojai baisiai ge Kunigas negalėjo priimti į kapi iš sakyklos apie schizmą, kurį
dulingos “asabos”, kad slepiasi nes tokio, kuris negyveno pa tveria jaunas vaikinas, nesenai
pribuvęs iš gimtinės. Jis skelbia
už kepurės ir pypkės.
gal kataliko priedermių. Teisybė,
kaip girdėjau žadėjo klebonui I,? aaant kunieu --R- K. UU6BažJeigu dabar
Amerikos laik gausiai apmokėti jeigu palaidotų nyčios ir daug žmonių tuoj pat
raštija išliks gyva, tai tikrai ga salė jo moters su bažnytinėmis raukė. Bet kaip tikrai sužinota,
lima tvirtinti, kad stebuklai dar apeigomis. Kun. Kasakaitis pa tai jis asąs tiktai buvusis auklė
tebesiranda ant balto pasaulio. aiškino, kad ir milijonus dėtų tinis Seinų Seminarijos, iš ten
Europos karė suskaldė mus lie negalįs laidoti katalikų apeigo- prašalintas už blogą pasielgimą
_ .
-------- -------- į ir kaipo neturįs jokio pašaukimo
tuvišką laikraštiją į germanišką, mis.
O ką apie žmonių skaitlm-- Dvasišką luomą.
teutonišką, vokišką, slavišką, ru gnwą, kurie būk ten dalyvavę) r,-,
•
Del tikrų katalikų____
20-tą dieną
sišką, carišką
revoliucijonišką, Olskio palaidojime tai ir čion ii
šito
mėnesio
buvo
labai
manarkišką. Politiški gi seimai šipulio priskaldytas vežimas. Be (nea j£ajpO pasiuntinis su svąrbi:
vysku1—pagimdys dar anarchistišką, tau katalikų giminių lydėjo ir e e j pQ jajgįu pribuvo gerbiamasis
tišką, klerikališką, soeijalistišką ir tas eicilikueių.
Tai ir at
-as. įun pr jį Gustaitis, kurs per
daugybę kitų. Kur tiek ir redak kriukis.
torių surasti visoms srovėms.
Balandis. skaitė žmonėms vyskupo iš PeoTijos laišką ir pasakė labai gra
žų pamokslą, apie Tikėjimą, pri
mindamas klausytojams, apie
HARTFORD,
CONN.
Veizėkite ir p. Balutis gauna
v Tėvvnės
apiekuri
neloivr»A«---A*
—
e
1
laimės
motinos
nuo “Tėvynės” pipirų ir nors
Rugsėjo 10 i Sv- Ea2.m.ero:kraojuose papIMps. \
e pipirai kipšų auginti visgi T Apšvietos Dr-ja ir Iaetuvo»koj joa
ne|aimej n
pipirai. Kad visiems tai visiems, Vyčių
6-ta kuopa leido ““V tikėjimo, tTeria, achizmos ir
kogi laukti; p Račkauskas užgy išlaimėjimo smuikų, kur! P“”«ive skaldo
nęs kitiems visų teisiu, pats pasi karo Boleslovas .Sarapas, virkTreiiioj Tal
rėmęs obejotinos svarbos orgu>- minėtos drauguos naudai, pi- turėjo praka,b api/Mh?m {j
mentais, kuriuos net ir pats bu pigai, kuriuos surinko paskyrė praai
susirinko
vo syki sugriovęs stoja prieša dėl knygyno. Smuiką įslaimejo
.
*
susirmKo
kyn ir visi turi žengti sulyg jo
patarimų. Prisieis
“Lietuvai”
Simas, Noriu $fao XM^t™
persiprašyti
už
savo
žiop ,a: Jauninuėlis,
lystę. Nereikia ankietų
krauti miego, ir kit,.
; parapijonai siunčia gerbiama am
arkyvan.
s, gerame upe lasiskna*
J kun. Dr. M. Gustaičiui širdig,

lius apie laisvus “bubinus”. “Ke
leivis” irgi apturėjo gerą pun
delį “bubiniškų” kelionės įspū
džių ir sudarė iš jų kelius tuzi
nus
žinučių. Nepasiliko užpaka
m
uimta*
lyj ir kiti mūsų laikraščiai ir
kimas. Iš kitų valstijų delega
MOTERŲ SĄJUNGA.
pagal “bubino” sutaisyto marš
tės, kurios, inėjo komisijon ir
bubinuoja
Rugsėjo 25, šv. Jurgio sve- darbuosis Moterų Sąjungos ruto ‘ ‘ bubiniškai ’ ’
apie
didžiai
šlovingą
ir didžiai
tanėje atsibuvo specijalis mo
labui savo valstijose yra se garsingą Chicagos
“Bubiną”.
terų delegačių Federacijos
kančios; p-lė A. Jakalčiutė ir Vat, pasiuntus tokį Bubiną Eu
kongrese susirinkimas, ap
J. F. Kašetienė iš Mass., J.
Rodosi Amerikoj
susinėsimo
svarstyti L. R. K. M. S. A. ' Stankevičiūtė ir A. Sutkaičiu- ropos karės laukan, visus prūso
keliai puikiai pataisyti,
greitu
įkūrimui Nutarta sudaryti iš ,t.
Pennsylvanijos valstijų. kus, austrijokus suvarytų savo
laiku
gali
atsidurti
ir
tolymiaububinavimu į ožio ragą.
chicagiecių
komisiją, kuri1
Be to, Federacijos Kongre
sioje Jungtinių Valstijų vietelėj,
*
ačiū!
agituos ir vykins šį sumany
Priešseiminiame
Chicagos su
se buvo skaitytu du referatu,
tečiau mūsų lietuviai veikėjai ge
“
Naujienos
”
labai
myli
minėti
mą. Komisijon pateko d-rė A.
~
Į Kas link schizmos taip-pat diebalsavimui :
viena# apie “Moterų Klausi visokias nežinoma esybės. Ką ra riau mėgia svarbius atsitikimus sirinkime paduota
“Moksleivis”, No. 22.^Tnn-.„ą buvo atvykęs koks ten schizSlakeinė, p-nios M. Janušau
mą” rašytas p-lės A. Sutkai šys ko nerašys, bet stebuklingų pasitaikiusius
kitose apielink:- Ar reikalingas New Yorke Sei nys: 1. Aidas — Tautiečiui btįmatikas ir vyskupas
su ilgais
skienė, A. Nausėdienė, V. Skumas? Na o su Chicagos kaip bus?
čiutės (iš priežasties jos ne sutvėrimėlių be
se
zalatyti
pagal
m
nulio
išvaiz

vilties
(eilės)
2.
Purenąs
—
plaukais,
tiktai
siaurom
rankovardų
pilnos
dienų ir p-lės F. Nutautaitė F.
šaukia vienas. Tylėk mulki Chi
buvimo Kongrese, referatą “Naujienų” skiltys. Ligšiol ne dos. Matai mėnuli?
apskritas?
atsiminimų.
3.
Aidas
Iš
A
oT
ėm.
Apie
viską
būtų
daug
rašy
Macijauskaitė, Stlionaitė, M.
skaitė p-lė J. Stankevičiūtė iš pastebėjau dar, kad jos būtų taip apskritas. Matai juodus taš cagos nebėra, nes to nenori pp. mo Asnyko (Eilės). 4. Mildos
nes
^mlonės
nežinojo
ką
daL. Gurinskaitė ir U. T. JoGugiai, Jurgelioniai ir kiti. Na,
Tamaąua, Pa.) ir “Moterų ką nors parašę apie gyvūną su il kus? Taip. Ką daugiau
matai?
Sūnus
Mūsų
Aidai.
5.
i.
j r0 — atiduodami
prielankumą
kubauskiutė. Komisijos pir
kad nebėra, tai lai būna seimas
Sąjunga” p-lės A. Jakaičiu- gomis ausimis.
R—8 — Ištrauktas iš Tamsybės gcbįjsmntįgjjajn vyskupui, niekino
Tiesą pasakius nieko. Vadinasi ant mėnulio nė
mininke išrinkta U. T. Jokutės iš Worcester, Mass. Abu nėra ko labai ir stebėties, nes ra nieko. Taip ir ponas Račkaus New Yorke. Už keletą dienų tas Nasrų (tąsa). 6. P. J. Jodh —! „„„„ *-i_.
• ••
u "\uskiutė, raštininke p-lė M.
tapo
išrinktas The 01d Riddle and the Newest savo tikrą tikėjimą, ir savo tė
referatu delegatai sutiko gau vargiai savo ausis pastebėsi nors kas su “Tėvyne” žiūrėjo, klau pats žmogelis
* Tj. Gurinskaitė.
vų ir protėvių, ir lygiai patys
vienos draugijos Chicagos seiman.
siu rankų plojimu, ir išreiš ir labai ilgos būtų.
Answer (Bibliografia). 7. Mo
sė, tėmyjo kas dedasi
šaukiant
Tai
matai
kokius
stebuklus
ga

save. O visko ten buvo daug:
Rugsėjo 28 toj pačioj sve kė savo užuojautą ir pritari
Chicagos
politiškąjį seimą ir
kyklos ir Moksleiviai V. S. —
Dr-gystės su muzika ir ženk
li socijalistai padaryti —mąsto
tainėje 7:30 vai. vakare bus mą Moterų Sąjungai.
Šv. Bedo kolegia. 8. Žinutės: a).
“Laisvė” ruošdamos New Yorko įžiūrėjo, kad Amerikoj randasi
lais,
visoki papuošimai ir trukžmogelis
—
ant
dviejų
dienų
Chi

pirmas tųs komisijos susirinNenuorama.
Orchard Lake, Mich. b). Chica
seiman, pašvenčia net pustrečios socijalistai/ Šliupas o toliaus ab
šmai, labai nemalonų įspūdį darė,
cagą
paslė.
Tiki
magikai!
go, IU. c). Waterbury, Conn.
špaltos visokiems nenaudėliams soliuti tuštiWna. Patartina ir nuo
Šikšnosparnis. d). Mūsų III-čias
Seimas. 9. nes gimtinėje nuo schizmatiškų
kurie “Laisvei” nepagelbėjo su širdžiai patartina, kad p. Rač“kunigų” šalin bėgdavo, o čia
Ačiū už Auką. 10 Mūsų fondai.
rengti Raudonosios savaitės, ne kauskas gerai saugotų tuos tyrus,
prieš tokius pat, galvas lenkia
11. Nauji susivienijimo nariai.
platina socijalizmo ir tam pana nes nekartą ir tyruose apsireiškia
(Pradžia ant 3-čio pusi.)
ir rankas bučiuoja, kad tiktai
12. Žodis nuo Redakcijos.
L
šių dalykėlių. Nelaiminga, šimtą didi gyvybė.
PITTSTON, PA.
paniekint savo tėvų tikėjimą.
Advokatas A. A. Šlakla.' kartų nelaiminga mūsų “Lais
30 d. rugpiūčio vietinė scenos
Dar kurie ir supranta, kad
(
vė”. Ir liuosybių pilna Ameri
Veni, vidi, vici, tarė Šliupas mylėtojų kuopelė, vadovaujant
PATERSON, N. J.
klaidą padarę, bet sako jau per
Norėdami
gauti teisišką pa ant tiek laiko jis buvo priimtas koj, ir brolybės puikiai gyvuoja, ponui
Račkauskui.
Sukruski klierikui J. Miliauskui atvaidino
Patersono miestas randasi ne vėlu, kad pirma tą būtų žinoję
bet tie nelabieji juodi debesiai me drauge, ir
tarimą, malonėkite aiškiai ir pil j į darbą.
laimėsime. Taigi, meliodramą “Tarp dilgėlių ro toli New York’o. Šis miestas kaip tai būtų buvę viskas gerai. Čia
skęsta “Lais taigi, Jonai, bet kas daryti su
nai, iki mažiausios smulkmenos,
X S. kaip pratrūksta,
kiti miestai apie aiškiai pasirodo kaip žmonėms
žės”, šv. Kazimiero bažnytinė ir paprastai
vės” visi sumanymai juodųjų jų- soeijalistais, jūk be jų šiame mo- je svetainėje. Žmonių susirinko New Yorką, daugiausiai žydais
parašyti reikalą, ir ką norite ži
..i -------mrvMuucje.būrys.
žinomų
susirinko
1---- •ir gailios'
—
rių vilnyse
ašar^krin- mente S«nt^-Kaušel
ru«—
ufiio m-«kaitlingas
Uždarbis
pas apgyventas. Lietuvių čionai ran apšvietimo trūksta kad du, trįs,
noti, ir pasiųskite laišką, šiuo PALIKO DRAUGYSTEI PINI
žmpnės gali suklaidinti daugybę
--ta iš laisvųjų akių. Vargas di- pieno
pien0 pasiūlyk ir sutiks,
sutiks- o
0 paskui
naskm Į k,rta
’
antrašu:
GŲ.
kirta intaisymui ------parapijos
kny dasi apie 800. Daugiausiai jie žmonių, o aiškų kaip silpnas
, tai mes sugalvosime naują būdą, gyno. Apsilankė tą vakarą ir sve dirba marškinių dirbtuvėse, ne
.. Spring Valley, UI. Rūgs. 18 džiausią vargas!
žmonių tikėjimas.
Advokatas A. A. Šlakis.
kaip jiems padilgini.—“Geras su. timtaučių, kurie geriau yra susi kurie šilkų ir kitokiose dirbtu
d., 1914. (Į Teisių patarimų sky
“Draugo” Teisių skyrius, 1300
neperblogiausi.
senas pažinę su scena.
rių). Žmogus mirė liepos mėne
Išreiškė savo vėse. Uždarbiai
“Kova” atsikėlus iš sunkaus manymas, duokš ranką
,W. 46th st., Chicago, Illinois.
žodžiu
tariant,
gyvenimas
Paterdrauge
”
.
syje šį metą, ir neprigulėjo nei miego ir dar nepratrinus akių
nuomįonę, kad aktoriai atliko sa
sone
nėra
nėkiek
blogesnis
kaip
jokioje
draugystėje,
bet jis ir neprakrapščius ausų, atsimi
vo užduotis netik ką gerai, bet
kitnr.
TURI PRISIŲSTI INGALIOJI paliko vienai draugystei $100., ir nė, kad jai sapnavosi Federacija.
Praskleidžiau
“Tėvynės” 39 net tobulai. Abelnai žmonėms pa.
MĄ.
Iš kito miesto atsilankiusiam
prašė draugystės, kad ji palydė Aha, tai vadinasi
Federacijos numery ir nežinau nei ką many tiko veikalėlio intalpa ir jo atKAMINAKRĖTIS IR MALUNIvisųpirmiausiai
tenka pastebėti
So. Omaha, Neb., rūgs. 21 d. tų su visa savo paroda. Drau kongresas atsibus 21 ir 22 rug ti: pusė “Tėvynės” laikraščio vaidinimas, išskiriant keletą cici- NINKAS.
straip likučių, kurie buvo atsilankę ir li- tarpe čionykščių lietuvių labiau“Kova” užpildyta “Naujienų”
•1914. (Į Teisių
patarimų sky gystė išpildė velionio, reikalavi sėjo, na ir pyškina
girtybės. Aprių). Man išvažiavus iš Chica mą, bet pinigų ir Ilgšiai dienai straipsnį apie Federacijos kon sniais, patėmyjimais, patarimais. ko nepatenkinti. Jie kad būtų ir siai
Prasidedant vakarų
sezonui,
patersoniečių
tarpe
neatėję,
vistiek
iš
kalno
būtų
’
Svieta
P
atersonie5
^
tar
P«
la
'
negauna.
Prieš
mirimą
tas
žmo

Turbūt,
manau,
p.
Račkauskas
su
greso dar nebuvusius nutarimu?.
gos į So. Omaha, Neb., paliko
“Birutės” draugija rūgs. 27 d.
bai, labai žemai stovi. Daugiau
vienoj dirbtuvėje (Chicagoje) 1 gus padarė testamentą pas advo Tuotarpu Federacijos korgresns p. Grigaičiu pasimainė vietomis. pasmerkę, nes viena ne jie tai
vaidino dviejų veiksmų operetę
siai, kaip man teko ištirti, čion
savaitės mokesnis. Aš norėčiau, katą; tas testamentas dabar yra atsibuvo 23, 24 ir 25 rugsėjo, o Ieškau paaiškinimo ir surandu. atliko, antra, kad rūpesniu vieti
“Kaminakrėtis
ir Malūninin
lietuviai šviečiasi per “Keleivį”,
kad mano draugas, kuris gyvena j teismą paduotas. Pinigų yra už 21 ir 22 rugsėjo buvo vijuotiuas “Tėvynės” redaktorius iškeliau nio klebono, taip jų neapkenčia
kas”. “Birutės” draugija yra
klieriko buvo “Laisvę”, “Šakę” ir kitus pa jau nuosenai
Chicagoje, nuveitų į tą dirbtu tektinai, bet daug yra išmokėta politiškas lietuvių seimas. Nes ja ant pailsio, redagavimą paveda mo ir podaug
chicagiečiams ži
laikraščius. Be
graboriui
;
taip-pat
ir
kunigui
p.
Rimkui-svečiui
iš
Lietuvos.
Netai
surengta.
Užtai
jųjų laikraš našios rūšies
vę ir gautų mano pinigus ir man
magu “Kovai” ištarti tokius žo
noma ir jos vakaruose tikimos pa
tų šaltinių apšvietos, daugelis,
prisiųstų. Kokiu būdu galima bū yra atmokėta. Prašom atsakyti džius, bijosi,
rangosi.
Nieko, prigausi, suprantu kame daly čiuose, kaipo “Kovoj”, “Tėvy
matyti ko tai geresnio, dailesnio,
jei ne daug didesne dalis, semia
1.) ar ilgai draugystė turi lauk paukšteliuk,
tų gauti tuos pinigus?
nepadarysi, nebe- kas. Gal p. Račkauskas ir išva nėj” ir etc. pasipylė visokių me
neg kitų draugijų rengiamuose
Jonas Juodis. ti tų pinigų; 2) ar gali teismas užslėpsi kas buvo tūkstančiais žiuoja labai gali būti, bet reda lagysčių, ir pliovonių ant vieti apšvietę iš “saliūnų”. Iš to aiš vakaruose. Nors kai-kada ir ji
iš draugystės pinigų atitraukti
guos laikraštį greičiau “Naujie nio klebono. Daugiaus nuo jų ir ku, kad jiems nereikia nei bažny
paremta. Ar negeriau būtų pakal
užvylia savo lankytojus, bet ka
čios, nei gerų knygų, bei gerų
advokato kaštus; 3) ar draugys
nos”, nes ir pradžia jau pada negalima buvo tikėties.
bėjus
kas
dabar
yra,
neg
ciškida stato “Kaminakrėtį ir Malū
ATSAKYMAS.
laikraščių. Iš 149 šeimynų čio
tė yra pirmesnė ar paskesnė už
ryta. Manding ar ne geriaus bū
7
d.
rugsėjo
lietuvių
parapi

nus savo sapnus apie 36 numerį
nininką” visada
pasiekia savo
giminės; 4) ir kada ‘ Draugo“.
tų “Tėvynė” pakeisti “Naujie ja apvaikščiojo 25 metų sukaktu nai esančių vos tiktai 91 šeimyna
Tamsta turi
prisiųsti
savo velionio
tikslą. Vakaras gerai pasisekė.
nomis”, jūk dviejų laikraščių vie vės. Prie tos progos buvo užkvies tepriguli į parapiją. Labai ap
draugui ingaliojimą, ydant jis bus teismo paskirta diena dėl iš
Ypatingai atsižymėjo p. Jaku
nodo turinio neapsimoka leisti. tas vietinis Scrantono vyskupas, gailėtinas Patersono lietuvių pa
galėtų gauti tuos pinigus. Pašne mokėjimų viso palikimo, 5.) ar
Mūsų socijalistai turbūt la
tis Sabuko rolėje, Aleknavičaitė
kuris pribuvęs padirmavojo 816 sielgimas. Kadangi girtybė taip
kėkite apie tai su advokatu, ku draugystė turi būti tą dieną teis bai artimi bičiuoliai viių velniš Per daug iškaščių.
Pikliaus tarnaitės ir P. Stogis
žmonių ir pašventino varpą. Vys labai yra išsiplatinus tai dauge
ris tamstai prirengs reikalingą in me; 6) ar galima ir po tos die kų galybių, kad be paliovos jiems
Pikliaus rolėje. Kiti artistai at
pareikalauti pinigų; 7) ir
“Naujienos” viename iš savo kupas džiaugėsi gražia bažnyčios lis gyvena labai prastai, nes vis
galiojimą ir tada prisiųskit savo nos
odas pina, bet atsiprašau tai neliko savo rolės vidutiniai. Išsky
pagyrė gražų choro ką prageria karčemose. Neviena
draugui: kitaip jūsų draugas ne ar yra reikalingas advokatas dėl sociialistai tai vien tiktai “Ko numerių su džiaugsmu pranešė tvarka ir
rus studentus (?), ypatingai A.
gavimo pinigų?
baisiai gerą žinovą muzikos ir giedojimą. Prie šios progos pri vyro pati tūri vaiką pasiųsti į
gaus tų pinigų.
vos” satyriškas
“paršas” meS. M., kuriam trūko ir drąsos,
J. G. morijalus rašo velniams. O gal dainos, kuris nuosekliai aprašys dursiu biaurias “Keleivio” plio dirbtuvę užmokesčio (piedes) die
A. Š
ir prisirengimo.
išpildimą.
Laukėme vones ant
kun.
Kasakaičio, noje, kad atimtų iš tėvo sąvaitės
socijalistai ir paršeliu.? nori prie kantatos
Prie gerųjų vakaro ypatybių
naujai gimusios Žvaigždės balso kuris sulig, “Keleivio“ buvo prie. užmokesnį, kitaip tokį vyrai vi
ATSAKYMAS.
socijalizmo
atversti
ir
jiems
pa

reikia
pažymėti tai, kad prisi
SAVAITĖS DARBAS.
. — Draugystė turi ilgai ne vesti “Satiros užpečkius”. Ne ir sulaukėme. Sekančiame numerį žastimi Olskio mirties. Na, tei sados pareina be pinigų. Namuo
dėjo tuo laiku, kokiu buvo gar
Chicago, Rūgs. 23 d., 19'4 (Į laukti, jeigu paduoda pareika
tilpsta aprašymas: “Pikšt-pakšt singai, didesnes pliovones ir mela se tokių šeimynų irgi nėra ko
Teisių patarimų skyrių). Aš pri lavimą ant rašto į tą patį teis reikia užmiršti ir keturkojas, nes Surdu — Murdu — pakabarkšt. gystes nei nelabasis neišgalvos. norėti atrasti gero. Pas juos sintas. Malonus apsireiškimas.
kitaip nebus lygybės!
Sigma.
ėmiau žmogų dirbti mano krau mą, kad draugystė pilnai išpildė
Finis, galas, paskutinis iš kan Negu šį straipsnį pradėjau rašy visi kampai prirūgę, taip kad no
tuvėje ir jam sakiau, kad aš jį,
sį net aukštyn riečia.
norus ir reikalavimus vėlionio ir
Bostono “Ateitis“ drąsiai žada tatos ir dvasios nebeliko. Net pa ti gerai ištyriau minėtą atsitiki
priėmiau į darbą ant vienos sa draugystė reikalauja, kad būtų
Ištikro, argi dar ilgai pater
praeiti pro šalį Chicagos visuo čios “Naujienos” persigando bai mą — tai yra Olskio patžudystę.
Nedėlioj, 27 rugsėjo buvo pa
vaitės. Už trijų dienų aš jį at jai atmokėta $100. Pinigus galėsi
son
iečiai taip gyvęsitef Laikas
tinio seimo neatkreipiant ant jo saus šturmo ir gedulingai ap Mat kuomet numirė Olskio mote
rengtas
vakarėlis
atsisveikinti
leidau nuo darbo. Ar gali jis da
* juTns
ir
te gauti į pora mėnesių po tokių stydos. Na, veikėjai, politikie reiškia, kad tai buvo vien tiktai ris, kuri buvo dora žmonelė,’ vė-I1 jau bŪt* —
JUT*
___
•
__
su draugais, Jaunimo
Ratelio
bar reikalauti nuo manęs užmo- reikalavimų.
pasakų garususis: lionės vyras nuėjo pas kleboną pa pažyti savo didžiausį priešą
riai vaitoja “rimtas” laikraš. iš Krylovo
vedėjo
J.
J.
Zolpio.
Susirinki

kesnio už tą savaitę?
2. Jeigu draugystė aavo advo tis. Niekas negali “Ateičiai” už “Gaidys”. Manding ar nebus tai sikalbėti apie palaidojimo reika girtybę. Turite gerą darbštų ku-'
Kazys Rimkus. katui neapmokėtų už jo darbą
lM. Klebonas periMrėjęa bnyn,, "’»’• kl,r» “I1“ '"''"'I'" k‘r' me dalyvavo į 30 žmonių. J. Zolginti drąsos, gali jinai savo drą tiktai, “Naujienų gaidys”.
ATSAKYMAI
atrado, kad Olaki, neatlikęs kanM k"rt"
a’"" 'L "“’ pas išvažiuoja iš Chicagos į Penšiame dalyke,
tai teismas gali sas, kaip tinkamiausiai sunaudo
P»k»lkM. JM P™dw- nsyvanijos mokyklą mokinties.
Atsidengė sezonas dramų, ko taliko priedermių, ne. priei mirpaskirti dalį tų pinigų advoka ti, bet jau kad “Ateitis” tapo
mė turi būti lankytis tose pra Jis daug pasidarbavo tarp lietu
Taip. Tamsta tiktai galėjote tui’ 3. — Draugystė būtų pir
trumparegė tai faktas. Chicagos medijų, tragedijų ir operečių. siant, kaip liudija žmonės, ne
kalbose kuoskaitlingiausiai. Pra vių dramos srityje.
jį atleisti pabaigoje sąvaitės, nes mesnė už gimines. Kaip žmogus
seimą atstovavo tūkstančiai, o Tai dabar pradės aut Chicagos dalei do pašaukti kunigo savo moJ9 M. T.
scenų. “Keistučiai”
klumpėko- terei. Kunigo priederme buvo pa- dėkite skaityti gerus, dorus Įsuk1

MOTERŲ DIRVA,
i as s

Tiesu Skyrius.

Ten buvęs.

CHICAGOJE.

DRAUGAS

►Spaliu (Oslobėr) 1, •1‘Uf L

VAKARAI.
Kad palinksminti svečius,
susivažiavusius Chicagon į
j’olitiškųjį Seimų atstovauti
jame lietuviu visuomenę, ant
greitosios surengta vakaras 21
d. rugsėjo t. y. po pirmosios
dienos Politiškojo Seimo po
sėdžių. Užkviesta “Dramos”
artistų draugija, atvaidino ko
medijų ‘Kurčias Žentas’. Vai
dintojai parodė daug artiz.mo
tai iš linksmos komedijos tu
rėta daug skanių juokų. Žo
džiu, dramiečiai taip pavaiši
no publikų, kad ji nei kiek ne
rūstavo, už nedalyvavimų pa
sižadėjusių
dainininkių p.
O. Pocienės, pp. A. Pociaus ir
Aleksandravičiaus. Beje, ne
atvykusius užvadavo p-ni Ja
nušauskienė ir savo asmenyje
davė progos svečiams pažinti
vienų iš gabiausių Chicagos
lietuviškų dainininkų.

abeonės, atlieka Visų Šventų kaitė Veronika 1 udonienė, Ma V. LukoĮevičia, P. O. Minersville,
mokyklos mokytojai. Garbėj rijona Lėlytė, uuoduičiųtė, Elž Pa.
bieta Šlekien , Katarina Tamulejiems už tai!

paskutinį i. m. bertaininį susirinkimą
4 d. spalio bažnytinėj salėj. Malonėsi
te draugai ir draugės visi susirinkti
ant viršminėto susirinkimo, ir atsi
vesti uaują draugų, nes dabar nau
dinga butų, kad kiekvienas Lietuvis
priklausytų prie šios geriausios orga
nizacijos šioje šalyje. Taigi nepamirš
kit ateiti, visi, nes bus svarbių svar
stymų ir nutarimų šiame susirinkime.

Reikalingas vargonininkas pažįstan telyčios vertos $200. Vi ..uolika kiau
tis bažnytinę muziką ir mokantis ves lių vertos $180. 10 geros veislės veis
ti chorą. Algos į mėnesi 45 dol. ir linių avių, vertos $75, 100 vištų, visos

vičiukė, Ona
Kvedaravičienė,
atskirai už patarnavymus: — giedo inušinos ir padarai beveik nauji, ma
Juozapa Šimke vičienė,
Petras Lietuvių Katalikų Eederaeijoe
tos Mišios, šliubai etc.
Aplikaniųs žai vartoti. Du vežimai: vienas leng
Vaičickaitė,
meldžiu kreiptis į “Draugo” Redak vas, kitas stiprus, abu su botais. Šla
Ateinantį panedėlį spalių 5, Žakšys, Stepanija
Centro Valdybos antraial:
cija
jos geriausios rūšies; gražios rogės pa
Chicagoje prasidės vakarinės Aųielė Duduonienė, Ona KutuPrez. Rev. J. Misiąs, Boz 268,
59
—
42
sivažinėti, t pakinktai suvis kaip*
Barbora Blsvrorth, Pa.
mokyklos.
Patartume lietu liutė, Ona ščukiėnė,
nauji. Sėjamoji mašina. Bulvių sodiaaviams kuoskaitlingiausiai jas Lazdauskieuė, Ona Areaitė, Ig
jnui mašina. Komų sodinimui mašina.
Viee-prez.
Rev.
P.
B.
Serafimą
Rašt.
Vincas
Zaverskas.
)
lankyti. Plačiau apie tai bus nacas Brazauckas, Pranas VaiPlaunamoji ir grėbiamoji mašinos. Ve
SPECIJALISKAS
FAflIOTJJTMAM
eiekauskas, Tamošius Vizgirdas, 10808 Wabash avė., Chieago, HL
sekančiame numeryje.
lėnų piaustymui ir pienui skirimo mir
Konstant. Bajorinas, J. Mockus, Sekr. Rev. ▲. Jnrgntią P, 0.
Išleistuvė, išdirbimas ir sankrova at- i Sino** Du draP°kai>
vienas vien*“»
Boz 106, Ezport, Pa,
Chlcago, III.
...
.
.
.
..
.
antras
dvieb
arklam.
Akėčios,
du plaKazimieras
Sirvydas,
J.
Kerys,
DEL LIETUVIŠKŲ PAMINKLŲ.
kelmamg rauti mažina) k_
Susiv. L. R. K. A. 13-ta kuopa virukų. Atkreipiame domą gerbiamųjų į gu>
Kaa B. W. Washner, 1614
J.
Pakudakis,
J.
Dubinskis,
M.
Draugo
skaitytojų, kad mes turimę : rį kaštuoja $150. Inžinas gazolinu valaikys bertaininį susirinkimą 4 d. spa
Joki kita tauta gal nėra tap ap.
Corson st, S. S.
Pittoburg, Pa. lio, šv. Jurgio parapijos svetainėj,
sileidusi dedant parašus ant pa Kėža, Juozapas Iaviekas, Adopardavimui didžiausį leidinį atviru- i romas su kuriuo galima malkas piaaAntanas Mali- Kasos glob. Rov. S. J. Cepana- Auburn avė., ir 32nd Pi. Tuojaus po
minklų kapiniose kaip lietuviai. mas Sirvydas,
kų lietuviškoje kalboje. Įvairių kainų ti, akselį piauti, vandenį pumpuoti, ir
nis, 318 Fourth avė.,
Home sumos visi nariai privalo, atsilankyti Ir spalvų 25 atvirukai su persiuntimu '
įrankių, kaip tai: šakių, kirIr kokių parašų ten neesama? Tik nauskas, Jonas Kutka, Pranas
ir užsimokėti, bertaininius mokesnius,
1 vių, grėblių, pjūklų, lenciūgų, kalvHUrbikas, Juozapas Varanius, Ig •ted, Pa.
kaštuoja 50 centų, 50 atvirukų 85
tikrų lietuviškų, teisingai gra
kų ir stalioriškų įnagių ir visokių ki
nacas Kumpius, Jurgis Černaus- Kas. glob'. P. Y. Obleoants, 21 ir malonėsit atsivesti, naujų draugų, centai, 100 atvirukų $1.50
norinčių, prisirašyti prie, S. L. R.
matiškai iškaltų labai mažai. Net j
tokių daiktų. Rugių, avižų jau iškultą.
and Corson st., 8. 8, Pittsburg, K. A. Katras atsives penkis naujus
sarmata skaityti daugelį para kas, Kasparas Šerys, I. Ivaškevididelis kūgis šiaudų, kūgis šieno, pil
Pa.
Gera popiera ir puikus darbas.
narius, ir prirašys prie S. L. R. K.
nas tvartas šieno, 15 akerų puikia*šų kokius mes matome ant savo čia, St. Ramanauskas, Simonas
Kiekvienas, kas užsakys atvirukus, ! šių komų, kurių užteks sau ir baa
A. gaus už kožną naują narį po 25c.
Brazdaitis,
Petras
Lazdauskis,
kapinių. Tų dalykų matydami
Taigi gerbiamieji, nariai, pasinaudo gaus puikų žemlapį iš karės lauko daug parduoti, 6 akeriai binzų (fasoChicagos kunigai pareikalavo nuo Ignacas Anužis, Mykolas Gedvi “LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO kite šita proga, kiekvieno nario yra,
įvairiose spalvose veltui. Sis ženlapis lių), kurių galima prikulti į 180 bu
paminklų dirbėjo K. Šidlauskio, las, Juozas Garuckis, Antanas
prideristė darbuoties dėl Susivieniji
VALDYBOS ANTRASAI.
šiamet p*
didelio formato ir visiems yra labai šelių, kurių brangumas
kuris gyvena prie šv. Kazimie Balkaitis, Jonas Grigaitis, Ka 2) Dvasiškas Vadovas: Kun. F. mo labo ir gerovės. Ypatingai yra
$3.00 bušelis ir brangiaus. Bulvių yra.
Publikos, kaipo pirmadieny
naudingas.
pasodinta 60 bušelių. Geresnių bulvią
ro kartinių, kad jis prieš dedant zimieras Būras, Jonas Barauskas, Kemėšis, 717 W. 18th str., Ch* kviečiama, mūsų inteligentija padėti,
je nedaug teužplaukė.
tą mūsų, darbą pirmyn varyti. O po
nerasi visame sviete, tikiuosi, k*A
Pinigus
siųskite
Money
order
’
iu
ar

parašą aut paminklo, atneštų į Tadas Ballsys, Girstautas, Pr. cigo, III.
tam, mes susilauksime, didelės nau ba viencentiniais krasos ženkleliais. iš to lauko bus į 1200 gušėlių gerą
Pirmos dienos Fed. Kongre “Draugo’ redakciją jį pataisy
Šimaitis, Kaz. Kamarauskas, M.
bulvių. Ir palieku 10,000 pėdų gerą
so vakaras. Šitas vakaras bu
1.) Pirmininkas*. N. A. Norkū dos dėl mūsų organizacijos.
Rašykite šiuo antrašu:
ti (Ne cenzūruoti
kaip vienas Petrauskas, Izidor. Puidokas, VI.
Rašt.
Uh S. Žakas.
pušinių lentų ir balkių pastatysi*
vo pavestas surengti jauni
Malinauskas, P. Ruikys, Juoza nas, 166 Melrose str., Montello,
Letania Post Cards Publ. Co.
laikraštis
pažymėjo).
Jis
tai
apsi

didelio tyarto. Triobos yra geros, tvar
mui — “Lietuvos Vyčiams”.
Maas.
pas
Karpavičius,
Ant.
liekis,
A.
P.
O.
Boz
Philadelphia,
Pa.
tai tepti, klėtis gera, stuba rastiaė,
ėmė
padaryti
Visų
lietuJie vaidino 2 veiksmų dramą
lietuviška ir šilta. Parduodu viską
Bagdonavičia,
Virkutis,
Jonas
Vic e-pirm įninkąs: A. Aleksan S. L. R. K. A. 115 kuopa Brooklyn,
su epilogu “Smuklė”. Bešo laikraštis pažymėjo). Visų lietu Geleckas, Kaz. Adomaitis,
už $6000.00 (šešis tūkstančius dole
A. dravičius, 732, W. 19th str., Chi N. Y., laikys bertaininį susirinkimą,
PARDUODU PIGIA FARMA.
kant nuo pradžios iki galui vai vių, kurie nori turėti atmintyje Kinderis, Jonas Krikščokas,
rių) tik 2 tūkstančiu reikia tuojaas
panedėlio vakare 5 d. spalio 1914 m. šv.
J. eago, III.
dinimą pažinta, kad bemaž vi savo mylimus asmenis turi laikyti Kvedaras, Vincas Daunius, Ka
Onos bažnytinėj salėj. Privalo visi na
160 akerių, visa aptverta geriau įmokėti, o likusius gali išmokėti per
padėti tinkamą
Prot. raštininkas: Al. M. įtai riai susirinkti, dėl susipažinimo su nau siomis pintomis tvoromis, ir per vi 6 metus laiko. Aš turiu būtinai par
si artistai buvo geri, tik jei sau priederme
zimieras Laucius, D. Niedvaras,
kus, Gilbertville, Mass. P. O. Boz jomis teisėmis Susivienijimo ir norin durį pertverta. Žemė derlingiausia duoti į mėnesį laiko ir turiu išeiti aat
gu maža išgauta efekto tai parašą, gražioje lietuvių kalboje,
A.
Čebatas.
tieji, galės jau prisirašyt prie pašalpos iš visų lietuviškų farmų. Javus ge savo didžiosios formas, kuri randasi
65.
kaltė veikalo, kurio mintis vie ir rašyboje. Visada duodami už
$122.00
skyriaus. Nepamirškite atsivesti su sa riausias visus užauginu ant tos fer apielinkėj Scottvilės, Mich., 18 mylią
tomis taip nudriekta, kad ne sakymus kreipkitės ten kur dar
Finansų
raštininkė
:
Ona
Kašė

vim naujų narių.
Smulkiomis aukomis
$31.69
mos. žemė lygi, su moliu, dailioj vie atstumo nuo šios farmos, kurią par
sutveria reikalingo vaizdo, ku bas bus tinkamai atliktas.
taitė,
P.
O.
Boz
58,
Montreal,
Rašt.
K.
Strumskis.
toj prie kelio ir tik viena mylia nuo duodu. Pirkite šią farmą, kad ir dvieIšviso $153.69.
Mes
pakol kas
patartume
ris pažabotų matančių domų.
Mass.
stoties (dipo). 50 akerių ariamos, 15 ja susidėją. Tai pigiausia fanus;
Aukas priėmiau kun. M. Gustai
kas ją pirks tas taps laimingas ir ja
Šiaip veikalo idėja didelė ir kreipties
į p. Šidlauską, ku
akerių dobilais užsėtos, akeris atne
Iždininkė: M.
Juškienė, 22
tis.
“Žiburio” pirm.
šeimyna
bus laiminga. Viena iš pigiau
ša po tris tonus dobilų. Šulinys yra
prasmė reališka.
ris gyvena prie pat
lietuviš
Broad atr., Brockton, Maas.
sių
farmų,
kokios randasi
visame
geriausias, 100 pėdų gilumo, vanduo
Brooklyn, N. Y.
apsiėmė
Po veikalui “Vyčių” cho kų kapinių ir kuris
Kasos globėjai:
krašte;
antra
tarpe
lietuvių
ir
žema
4 d. spalio bus L. R. K. Blaivinin geras. Telefonas įvestas, jo įvedimas
ras, vedamas p. A. Aleksan taisyklingai parašus dėti.
man kaštavo $150. Jaunas sodas iš labai derlinga. Aš dar tebegyvos*

K. Pakštas, 1644 Wabanaūa kų Susiv. Am. kp. susirinkimas. Įvyks
Redakcijos Atsakymai.
ant jos. Jei nesutiktumem tai aš turi*
dravičiaus išbandė pirmu kar
Karalienės Aniolų bažnytinėj svetai 220 medžių, tik ką pradėjo duoti vai
avė., Chicago, IU.
tu “Vyčių” himną, kuriuo ap
sių. Jame yra 10 m. vyšnių, 8 m. kriu- gerų farmų mažesnių, kurias esu pa
A. Visminas, 315, 4th avė. nėje, S. 4 str. ir Boebling st., kampas, šės, 6 m. slyvos ir kiti medžiai. Obelys ėmęs ant pardavimo apielinkese Scotfrdovanojo “Vyčius” svečias, Aukos surinktos per prakalbas
F. šlapeliu!. Tamstos
paraginimas
tuoj po pamoksiu.
vilės, Mich. Tuoj atvažiuoki ant ma
Homestead, Pa.
kun. M. Gustaitis, o meliodi- Marijampolės lietuviškajai mer labai gražus, tik atkartoji tai kas
Nepamirškite prignlintieji ateiti ir geriausios kokios randasi visoj Ame
no adreso kur ta farma yra ir kur ai
rikoj.
Mano
sodas
yra
puikiausiai
pri

jų pritaikė p. A. Aleksandra gaičių gimnazijai ir Lietuvių Po skaitytojams yra žiucma. Nedėsime. I J. Naginevičius, 186 Madison st., naujų prirašyti prie Blaivybės.
gyvenu:
žiūrėtas.
Parduodu
su
visu,
su
gyvu

Rašt.
F. Pavilonis.
vičius. Publika daugiausia iš litiškajam Informacijos Biurui:
Genių Dėdei. Apie
prakalbas ir New York, N. Y.
liais, su mašinomis ir su javais. Pora
ANTON KIEDIS.
Literatiška komisija:
draugijų tarimosi rinkti delegatą į
*‘Vyčių” padarė jiems abiems
arklių $500 vertės, dvi karvės, dvi
Politiškąjį seimą Cliieagon, jau mes
PEACOCK, MICHIGAN.
ovacijų, padėkodami už gra
A. Kneižis, 41 Capital avė,
I. Collinsville, III.
ankščiau gavome
korespondenciją.
žių dovaną. Visas vakaras
Hartford, Conn.
Po $1 .: Jonas Tamosa, Antanas Tamsta pavėlavote.
išėjo labai smagus.
J. J. Ramanauskas, P. O.
NESIBIJUOKITE.
Vaiciekauskas, Bronislovas Bart Motiejui Mierozaičiui. Matysime.
Paieškau savo pusbrolio Adomo 8aBoz 58, Montello, Mass tinsko, Jučiunų kaimo. Krekenavos
Antras Fed. Kongreso va kus, Marijona Jonišienė.
(Privatišku trukiu ekskursija antradienyje, spalio (Oct.) 6 d.
•
Ištyrę tikrą dalyką stovį gal ir in
DAUGELIS sako, kad jie tuojaus pirktų sklipą žemės, jei jie būtų
dėsime.
F.
Virmauskis,
22 Broad valsčiaus. 1907 m. atvyko į Ameriką,
karas. Kantata, šitas vaka
$4.
užtikrinti, kad mes neturėsime blogų laikų ir jie nesibijotu tų blogų laikų — pa
str., Montello, Mas.
ras buvo labai indomus. Su Smulkiomis aukomis
pirmiausiai į Troy, N. Y. 1908 m iš
$4.75
tekimo darbo.
Kasgi tad daro pramoniją gyva ir palaiko tave darbe? O gi perkančioj,
važiavo į Scranton, Pa.
sidėjo į krūvą 6 Chicagos lie
spėka Amerikos ūkininkų, kurie šiuos metuos daugiaus turi parduoti, negu kad*
Turiu
svarbų
reikalą
meldžiu
at

tuvių parapijų chorai ir su-,
pirmiaus. Amerikos tvirtybė rėmėsi jos ūkininkais. Jei mes liktum atskirti aa»
Išviso $8.75.
sišaukti u? kas kitas — pranešti.
užrubežinės komercijos, mes lengvai galėtame apsieti vieni neprigulmingaidarė milžiniškų žmonių būrį.
“Motynėlšs” valdybos nariai.
Juozapa? Vaičiūnas.
Vatervlier N Y I
žemės plotis beveik lyginas visai Europai, o turėdamas vos penktą dalą
Nors daininkų padėjimas ank
Pirmininkas — Kon. Y. Vanok 721 — 24 st.,
’
" • I gyventojų, gali lengvai aprūpinti tą 90 milijonų gyventojų maistu, drabuži*
štoje scenoje buvo gan sun
GERA PADARE.
ir visomis reikmenomis gaunamomis iš įvairaus klimato ir išdavystės. Mūsų
Mykolas Gudeliauskas užsirašė
giria.
mi.
•
kviečių užderėjimas šiuos metuos yra 20 nuoš. viso pasaulio kviečių. Kiekvieaų
kus, bet ačiū sumaniam choro tikruoju “Žiburio’ nariu ir įmo
Štai, ką Mr. John Repik sako 213 S. 4th st., Brooklyn, N. Y.
metą mes auginame 25 nuoš. pasaulio avižų; 15 nuoš. pasaulio galvijų Ma
vedėjui ir geram išsilavini kėjo $1.25 c. Adr. 401 N. Kespe- nesenai rašytame savo laiške: Raitininkas — Knn. M. A. PanPaieškau savo vyro Simanavičiau ginama Amerikoje ant ūkių. Mes turime visas srioves tartą išdirti savo kal
nuose, pakalnėse, ir klonyse, ir protą jį išnaudoti taip-pat išmintingą neutr*mui, kantatos dainavimas at rye. Collinsville, III.
“Aš noriu nuoširdžiai padėkavoti kazakas.
Petro iš Cižinų kaime, Ankštodvario
lišką
valdžią jį apsaugoti. Nesibijokite. Pradėkite tuojaus prie ingijimo dėl sa
likta tobulai, čia žodžių mejums už Trinerio Amerikonišką 443 Park avė., Bridgeport Conn. parapijoe, Vilniau gnb. 7 metai Ame
vęs sklypo žemės.
liodija lyg virpantis tylus ai
KETRURIAS DEŠIMTIS AKRŲ Swigarto Plote, pavietuose Mason, Mae
Kartaus Vyno Elizirą, kurį aš Kasininkas — Knn. A. Kodis, rikoj.■■■ ■■
n. Benton, III.
niste, Lake ir Wexford Michigano valstijoje su paprastu apdirbimu apsėja*
das kutena tau ausis, tai vėl
$50.00 dovanių, gaus tas kas priduos įvairiais javais išmaitins vidutiniška šeimyną, o gerai prižiūrint duotų ir
Po $1: Jurgis Kunskas, Vin turiu pasakyti, kad jisai man ge 226 High stM Brooklyn, N. T.
harmoningai kįla, o retkar
gerą pelną. Dešimts akrų iš tų keturių dešimtų ištaisius į gerą sodną d*oa
apie
ji kokiaisnors žinias.
centas Gajauskas, Antanas Pau ra padarė, nes jisai užlaikė ma
SinaaavičienA
čiais, tartum, griaustinis nu
ineigas
visam gyvenimui.
lavičius Pranciškus
Lukošius, no skilvį geroje tvarkoje visą Kalniai Adndzlatneljoa Dranpr Atsišaukimą siųskite “Draugo“ Red.
ĮVAIRAVIMAS JAVŲ ir ūkininkavimas gyvuliais ant 40 iki 100 akrų
sirita pro tavo galvą ir lendi
žemės yra tvirtovė mūsų apielinkėj. Kadangi čia arti Michigano ežeras ir
Jonas Radzevičius,
Kazimieras laiką. John Repik, R. F. D.
35—39.
gilyn į kėdę, kad neištrenktų.
malonus oras, taip, kad įvairavimaa javų yra labai čia naudingas. Via*
■M
a
Kaatadara
Kar.
(aal
Petrokas, Antanas
Stalioraitis, No. 1, Vancouver, Wash.” Tai
komai, vien kviečiai arba vieno medvilnė yra rizikavimas. Mes auginame do
P-ns V. Daukša labai buvo tin
Tm of laka).
Jonas Mašinauskas, Petras Vi yra naturališka, kadangi Trine
bilus, ragius, avižas, kviečius, miežius, sora, vikius, alfalfa, saldžius ir gy
kamas tenoras solo ir savo žy
vulinius koraus, motiejukus, pnpas, žirnius, bulves visokias daržoves, obaoPirmininkas — V. Paukita,
sockis, Petras
Baltuškevičius, rio Amerikoniškas Kartaus Vyno
LIETUVA.
lius, pyčias, grušias, vinvuegeS1, slyvas, višnias, uogas ir dynus. Lietus dažaaa
mią rolę puikiai išpildė. Du
Kazimieras Pažėra,
Kazimieras Eliziras yra didelė pagelba virš 4451 S. Marshfield ava,
Judomnose Paveiksluose jau ameriko lija ir vandens dei žmonių ir gyvulių visad užtenka. Gamta čia labai maloaa
etą p-ni O. Pocienė ir p. A.
Zenkevičius, Petronėlė Pažėvie- kinimui ir kadangi jisai niekuo Vice-pirm. — A. MikalanakM je! Pirmu kartu Lietuvos judėjimas ūkininkui.
Aleksandravičius sulig publi
115 PAVEIKSLUOTŲ REGINIŲ ir 27-jų puslapių knygelė aprašanti vi
nė, Mykolas Pažėra.
met neleidžia atmatomjs likti vi
gyvuose paveiksluose mūsų historijoj.
sas vietas bus nusiųsta veltui, kuria tik prisius atvirukų ir savo antrašą jų
kos noro dainavo du kartu.
1680
W.
47tb
at
Nepamirškit ateiti ant šio perstaty reikalaudamas. Tada tu žinosi ką žmogus gali daryti su žemės sklypų mūaų
duriuose įr nuodinti juos. Jisai
$14.
Beje ir kantata buvo atkarto
mo, pažvelgti į savo gimtinį kraštą, dalyje, Michigane. Ateik įr klausk jų, jei arti gyveni ir apžiūrėk vaisus ir
susideda
ir raudono vyno ir pa Rait — L. Abarariiiaa,
Smulkiomis
aukomis
$14.05
ta.
kurį apleidot. Nekartą
apgailaujam javus 1914 metų ir 175 paveikslėlius apie ūkininkavimą, kurie visados rodoma
rinktą žolių ir suteikia geras pa- Bo. Hermitage aro.
♦
mūsų paliktos tėvynės Daugumas sako: mūsų kambariuose.
Programai užsibaigus pu
sėkmės virškinimo organų ligo Knygredto — Jonas
VIENA DIDŽIAUSIŲ
LIETUVIŠKŲ KOLIONIJŲ
Amerikoje yw
Išviso
$28.05.
“trokšta maao širdis dar kartą Lie
blikos opinija buvo toki, kad
Sirigarto plote. Važiuok ir gyvenk su jais, knr tu gali kalbėti savo prigimt*
se, ypatingai kuomet tai supai kas, 4469 So. Wood st,
tuvą
pamatyt...“
kalba, lankyti savo bažnyčią, gyventi ir dirbti ant žemės — taip, kaip kadi
vien tik ir skambėjo džiaug
niota su užkietėjimu. Aptieko Iždininkas — Kaimieras Vana Pamatę prieš savo akis vaizdą, per- būtum savo sename krašte, Tėvynėje Lietuvoje. Jūs galite rašyti mums B»smingi šukavimai ir pasitenki
Tikraisiais “Žiburio” nariais se. Jos. Triner, Manufacturer, gas, 4351 So. Wood st.,
statantį Lietuvoje gyvenančius mūsų tuviškai ir mes atsakysime jums lietuviškai.
BEVEIK KIEKVIENAS, kuris nori ingyti ūkę gali sutikti aut žemės,
nimas kantatos išpildymu. Ži įsirašė:
likusius brolius ir sesutės bei sene
1333—1339 So. Ashland avenue,
dadečkais nuo $10.00 iki $35.00 ir daugybę geros žemės po $18.00, už akrų.
Organo užveidėtojas Juozas
noma, netruko ir tokių, kurie I Mykolas
lius dar prieš karės laiką. Prisiminsim Išlygos žemos ir lengvios: $100.00 įmokant ant sykio, likusius po $1ŪJM
-OUtlVll*, $1. Adresas Chicago, III.
Pažėra,
Palekas, 1802 W. 48tb st
ir šių dienų Lietuvoje mūsų
brolių kas mėnuo už kiekvienus 40 akrų. Užtikrinimas talpinamas kontrakte. Kad*
nenorėjo atiduoti užpelnyto J Benton, II. Box 476.
Trinerio Linimentas yra labai
kritiškąjį
gyvenimą
su
visoms
karės tu čia atsikraustysi, mus atrasti visados pagelboje. Mes turime seklų, rinki
pagyrimo ir net per laikraš-' Matas Sedanavičius
$1.25c. veikmingas reumatizmo ir neural
baisenybėms,
nes
Lietuva,
tai
karės
lau mus operuojame ūkės parodą, didelius sodnus, agrikultūros mokytojai mtį išniekino. Mat ir tūli laik Adr. Benton, U. Boz 251.
guleriškai eina ūkė nuo ūkės mokindami ūkininkus pagerinti jų metodas ūki
Coal Dale, Pa.
gijos skaudėjimuose.
Trinerio
kas!
raščiai kitaip negali, nes jau
o
Antanas Statkevičius
$1.25c. Linimento kaina 50e., per pačtą Spalio 4 d. bus bertaininis S. L. Paveikslai bus rodomi iš Suval ninkavime.
MŪSŲ SEKANTI PRIVATINIU TRUKIU EKSKURSIJA bus antradie
priprato vien tik niekinti ka
R. K. A. 126 kuopos
susirinkimas,
Benton, III. Box 172 P. O.
60 e.
kų, Kauno ir Vilniaus gubernijų. Taip nyje. Spalio (Oct.), 6 d. 1914 m. apleidžiant mūsų ofisą 11:30 iš ryto. Kelia**
ant kurio kviečiami visi nariai ir
talikų veikimą, o jeigu rašytų
į Wellston ir sugrįžti $8.30. pinigai prirokuojami pirkant žemių. Į Chicago gaK
Juozapas Blažys $2. Adr. Ben
gi
ir iš Mažosios Lietuvos (Prūsų).
norintieji prigulėti, nes jau galima
sugrįžti 7:20 rytą ketverge arba pėtnyčioje tą pačią savaitę. Automobiliai ir
teisybę, vadinasi, atšauktų vi ton, III. P. O. Boz 476.
Tarpuose paveikslų
rodymo bus vadovai suteikiami veltui. Ofisas yra atviras subatomis po pietų ir panedėfi*
prisirašyt* į apsaugos ir pašalpos sky
sus melus, kokius praeityje
iliustruotos
dainos ir deklemacijos vakarais.
rių nno 1 metų iki 50 metų senumo,
padarė.
dainuos solo pone Elz. Račiūnienė.

Apgarsinimai.

IM

Kantata, matyt labai užin- Aukos surinktos 27 d. rugsėjo i,
teresavo visuomenę, kuri gau m. šv. Jurgio parapijos bažnyčioj,
siai apsilankė. Galima saky Chicago, III., paskirtos tėvynės
ti kad apsilankė pats gyviau reikalams į fondą 100=100,000 r.
sias žiedas inteligentijos.
Izabelė Karpavičiūtė, $5.08
Trečias Fed. Kongreso va
Ona Švelnikė,
$2.75.
karas. Paskutinį Kongreso
Po $2.00: Marijona Petravičievakarą surengė šv. Kazimiero n , Petronėlė Reikšiutė, Juozas
Seserų vienuolyno auklėtiniai. LazdauskaH, Jonas Vaičys, Kon
Per šį vakarą teko pamatyti stantas Vaičiūnas, Leonora Anscenoje žymiai talentuotų ma tanavičaitė.
/
žulių auklėtinių. Prie tokių
reik priskaityti p-lę Jadvygą
Po $1.: Barbora Kilinskienė,
Urbiutę, p-lę Br. Nausiedaitę, Rozalija Labanauskaitė, MagdeleIgną Ivanauską, p-lę O. Vil na Karpavičienė, Marijona Sirki utę ir p-lę Z. Masiulionaitę. vydžiutė,
Marijona Jaunienė,
Jeigu išvardintieji auklėtiniai Marijona Jakščintė,
Felicijone
neužkas savo talentų, bet juos Žeromikienė,
Uršulė Streikiutė,
skės, augins, tai duoda daug Cecilija Mažeikiutė, Jonas Rudai
vilties susilaukti iš jų busimų tis, Zofija Jasiulytė, Ona Jakštie
jų artistų. Didelis būrys Vi nė, Ona Karpavičienė, Marijona
sų ftventų par. mokyklos mo žitkiutė, Elena Kalcdienė, Ona
kinių indomai atvaidino “Kur JuozunlSutė, Agnieška Antana
Tiesa”. Ima džiaugsmas, kadį vičienė, Emiįija
Jankauskienė,
mūsų mažulių mokytojai - au Rozalija Balsaitė, Ona Balsaite
klėtojai nuoširdžiai pasišven- Agota Jakščintė Ona Stirbintė,
čik jaunosios kartos auklėji Petronė Budreckytė,
Antanina
mui. Tokias priedermes be- Savickiutė, Kazimiera'
Paldans-

RDAUGIjy REIKALAI.
Susiv. Liet. B.-Kat. Am.
valdybos antrašai:
Prezidentas: K. J. Krušinskas,
59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y.
Vice-prezidentas: J. Riktorai
tis, 91 Congress avė., Waterbury,
Conn.
Sekretorius: J. 8. Vasiliauskas,
112 N. Greene et., Baltimore, Md.
Kasierius: Pranas Burba, 45658 Main st., Edvrardsville King
ston, Pa.
Knygius: Kun. J. Inčura, P.
O. Freeland, Pa.
Dvasiškas Vadovas: Kon. J.
Jakaitis, 41 Providence et., Worcester, Mass.

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 8. Meade at,
Wilkes Barro, Pa.

ar būtų vyras ar moteris
priimti.

lygei bus

SWIGART LAND GO.

Paveikslus rodis gabus mašinos ope
ratorius p. J. M. Danielius, kuris iiVir. M. 3. Pavalkls.
‘ š
kainų ir lengvių iŠmokesnių. Mes turime žemės arti 50.000 akrų «u dabartiniais
gą laiką prie to praktikavosi.
____________ \
A — 1247 First National Bank Building. Chlcago, DI.
Apart šių vaizdelių bus perstatyta
visoki vasaros laukų darbai Lietu
Cleveland, Ohio.
8 kuopa 8. L. R. K. A. laikys ber voje. Kinemotografistas A. T. Ra
taininį susirinkimą, nedėlioj 4 d. čiūnas.
Dalis "pino eis Lietuvos žmonių
spalio, antrą vai. po pietų, bažnyti
nėje svetainėje. ViąĮ nariai privalo Gelbėjimui.
Subatos ir Nedėlios vak. 26 ir 27
pribūti, nes bus svarbių reikalų.
Rašt. M. Malinauskas. rugsėjo (Sept.) 1914.

1

Išėjo antra laida kun. R. A. Mc
Eachen Katekizmo

Poąuonok, Conn.
S. L. R. K. A. 45 kuopa laikys
bertaininį susirinkimą 4 d. spalio, 2
vai. po pietų pas John P. Kranauską. Meldžiu visų susirinkti ir pak
viesti naujų, kurie bus priimami.

M. K. Vilumaitis
rašt.

Lietuvių Bažnytinėje salėje, W
Broome Street, New York, N. Y
Prasidės nuo8:15 vakare.

ĮžaAga 25 c.

Vaikams

10 c.

Kun. M. Krušas
Antroji laida žymiai padidinta ir kunigų

UUIDARBIAUK OKZNnrKAUDAMAS.
Slavokai apsigyveną netoli Slevae,
Arkansas, ant didžionioa Rock Ialand li

nijos pasiliko neprigulmiagi naudoda
mies gerais ūkininkavimo bodais ir bū
dami taupūs. Daugelis iš jų dirbo ilgus
laikua Renusylvanijoa mainoae. Dabar
jie turi turto į $20.000. Tu gali taip-pat
jinėje svetainėje.
padaryti. Rašyk arba ateik dėl žinių.
Kviečiami visi nariai dalyvauti, nea L. M. Allen P. T. M., Rock Ialand Lines
9-ta kuopa S. L. R. K. A., Brid
geport, Conn. laikya bertaininį susi
rinkimą spalio 4 d. pusiau penktą vai.
po pietų, tuojaus po mišparų, parapi

daug avarbaus išgiraite.

Ii nglj kilu nrti

Room 718 La Šalie Station Chicago.
Patarnavimai

mūsų

agrikultūros

da-

partmento suteikiami kiekvienam nau
Naw HaT«a. Ona.
116 kuopa S. L. B. K. A. laikya jai apsigyvenusiam dovanai-

Marijonų pataisyta

Kaina............................. 1

entu

✓

įmautiems daugiau duodamas geras nuošimtis

Reikalaukite

Draugas Pub. Co.
tmv. 4M amt

CUci(.. IIIMs

A
DRAUGAS.

-n

8

$ $$ Jums

EXTRA

J. G. KAWALLS

Yards 1741

J. F. e U D E I K I S

7 reikalingi da

LIETUVIS FOTOGRAFAS

GRABORIUS

Paršam J 3 karietas ir automobi
lius dėl pagrabą, vestuvių ir krikš
tynų. 460B Hsrmitsga ava. Chicago

lykai-vertes

$25.00
tik už

Rugsėjo (Sept.) 24, 1914

System

Bell

w. 47th St. Kerte Marshfkld Avė. netoli nuo Ashland Avė.
Naajaatiir geriami paveikdai vertu vemt ir kiliem* atiitikimam*.

$5.85
Dr. A. Yuška

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. Vie- į
uintelis atsitikimas amžiuje. Kad
supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikrodžiais ir kitais dalykais,
mes siunčiame augšto laipsnio gražiai , .
įšpiaustytą su puikiais akmenais
moterų arba vyrų laikrodį už $5.85.' Su J
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 mū- į
sų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžink Sitų apskelbimų parašyda
mi savo vardų, pavardę ir antraSų ir mes išsiųsime visus augščiau pažymėtus j
dalykus jums peržiūrėti ir išbandvti. Jei tiks užmokėk agentui $5.85 ir expreso Į į
kaštus. Rašyk tuojaus F1BHLEIGH and Co. ATHENAEUM BLDG. CHICAGO,
ILLINOIS.

Tel. Cinai 2118

sistojusi ir eina visokie gandai, tai tuomet producentai, konsumentai, pardavėjai, gabentojai,

privalo nuolatai būti budrus.

Long Distance Telefonas
yra kelias dėl greito susižinojimo; per jį jūsų

klausimai tuoj bus atsakyti; ir jausi tų ko nori

Telephone Tardė 5834

Dr. P. g; vviegner

ir kuomet nori.
Javų sandėliai, uostai, ežerai ir keliai vandeniu,
geležinkelių ir išgabenimo centai yra sujungti į

DAKTARAS

(Kalba lietuviškai)

ŠALIN SU

3337 8. Morgan St., Chicago

NUSIMINIMU!!!

vienų milžiniškų, komercialį vielinį tinklų.

GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO 10C. KASDIENA.
Jeigu apsiimate

kasdien,

tai

Bell Sistemų

Šituose

mokėti po 10c.

išsiųnsime Jums

Tel. Tards 1594

ant

cija. Išsiųsime naujus speeijališkus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus,
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami krasos ženklelį atsakymui:

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

Vartok jį apsčiai.

Chicago Telephone Company

Bell Telephone Building

Official 100

| Dr. A. K. Rutkauskas

233 E. 14 ST., NEW YORK.

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

NAUJIENA!

2302 So. Leavitt St.

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

Ką tik išėjo iš spaudos uauja knyga

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

Telephone Drover 1924

O.

BANKING ASSOCIATION

JONIKIENE

Geriausia Akušerka

ĮKURTA 1867 M.

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

Angliškai Paraše*

PARDUODAM

CHARLES DICKENS

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

DR. K. DRANGELIS

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

Jonas Kmitas

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

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

■5

Y ra tai labai graži ir interesinga

Pradėjus skaityti, sunku

apysaka

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

Telephone Drover 5326

vienas, norintis smagiai ir naudin

TEMYKITE!

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šlakienė

Mes prosijame visai veltui per visus

Gydo visokias ligas

metus kiekvienų
pirktų siutų.

SpscijsllsM moterų ir valkų ligose

Ateik ,ir pažiūrėk
siutų ir čeverykų.

9—12 prieš piet; 4:30—730 vakare,
Nedėliomi* 9—12 prieš piet.

Chicago, Uis.

mūsų

krautuvėje

mūsų

puikių

|

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Avė.

Nsamtuuuttamu

saw$MssssssMSMasMsaai

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išauklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: marika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtiuės
šiuo antrašu:

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

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

“VADOVĄ”
"VADOVO” uždavinys — padėti lietuvių dvaeiškijai O’ijentuotis įvai

riuose jai rūpimuose gyvenimo klausimuose, teikti pagalbą reikalingų kunigam*
mokslinių žinių pagilinime ir praplatinime, o taipgi ir pastoracijos darbe,
ą "VADOVB” daug rašoma apie katalikų Bažnyčios padėjimų įvairiuose
kraštuose, apie užsienio kultūringesnių tautų dvasiškijos darbavimąsi įvairios*
srityse.
,

f Du-kart
«<

Savaitinis Laikraštis

SAULE”

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

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

Kapitalas su pervirti®

nuo sudėtų pinigų.

Galinu

susišnekėti lietuviškai.

G. N Postlethwaita.
Iždininku
Mandagu*

patarnavime*

M. A.

Norkūnas,

Vienatinis Lietavis Išdirbėjai

$9 iš lietuvių kunigijos. Tikimės, kad ilgainiui jų bus vis dar daugiau.
Meldžiame užsisakyti ateinantiems metama ns vėlias 1 d. rugsėjo (n. st.) šių m.

bu. atlieku artis-£

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

M.n pavesta* dar.
tiikai.

M. A. Norkūnas

Amerik, Lietuvių ūienražtį

DRAUGAS PUBLISHING CO.

“KATALIKĄ”

1800 W. 46th Street,

-

Chicago, III.

fine)

Vartotas namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams popeias, vynių, plumbingų ir t. t.
3005-3039 So. Haisted St.
Phone Yarda 1294

CHICAGO

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinifrua į Banką užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ra tom i s ant metų. Siunčiame pinigus
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į 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 ypatil kai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

F

Naujos “Draugo" spaustuvės

Uienraštyj ‘ ‘ Katalike ’ ’ žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
visus pajudintus mūsų gyvenime
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra be
party vis 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 lauao 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
“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicago .

Knygos
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
parašyta garsaus Amerikos
Mark Twaino. Gražiai ljetuvių kal

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

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vizai Vezelis
Lietuviškas Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatve*

Stora knyga, kaina tik.......................75 centai

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitinį laikraštį

“IŠEVIU DRAUGA”
į Vienintelį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris
Pusei metu 50 centu.

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

Ar Skaitei Kada Laikraštį ''LIETUVA?”
Gal nežinai kur įą gauti?

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

Rašyk adresu:

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

P. A. MAŽEIKA
Seniausias
lietuviškas
graboriua
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
graborystės tarnavau savo broliams
lietuviams.
Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
o maži grabeliai nuo $3.00 ir augčiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvų, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mana galite gauti u$
$50.00
Neklausykit* agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitų ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darom*
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, Savo
karaboną ir daugybę automobilių.
flu pagarba
P. A. MAŽEIKA.
9316 Aubrun avė.

Tel. Yards 113$

Rdkalarfani kreipkities:

Mokykla Angliškos Kalbos

Draugas Pub. Co.
1800 W. lOth St,

Chicago, ilKnois

Daktaras Ignotas Stankus,
Lietuvis daktaras. Gydo ivatriatasss lig*’ Yjrru, Moteliu ir Vaiku. Daro opera
cija*. Turai tavo locnaligonbuti. Uksratas sutaiso pat* delkiek vieno sergančio.
Ofiso Valandos: Nuo »Iki 11 Iš rito; 0~4 po ptet, 7--« rokam Nedel. Iki S po plėk

Kreipti, reik vtsumet ant to tikro odrlso taip:

Itt MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Visi užsisakykite

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

raštininko humoristo

"VADOVO” reikalų prižiūrėtojų, dai ir šie: dvas. akad. prof. kun. dr. P.
Būčys, kun. prof. Al. Grigaitis, kun. prof. dr. J. Matulevičius, kun. dr. J. To
toraitis, kun. dr. Naujokas, kun. prof. B. čėsnys, kun. dr. Staniulis, kun. dr.
J. Galdikas, kun. dr. M. Beinis, kun. dr. A. Maliauskas, kun. dr. K. Rėklaitis,
kun. J. Tumas, kun. dr. A. Viskantas, kun. prof. A. Polnbinskas, kun. dr.
M Gustaitis, kun. P. Dvarananskas, kun. J. Vaičaitis, kun. J. Kriokininkaa,
Bėk. V. Aleksandravičius, kun. prof. P. Bielskus, ir daugybė kitų rimtų raėyto-

sienos, o užsieniuose 12 rublių.

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

Huckleberry Finnas,

visokiu ženklu
draugystėm, o ypating&i: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

“VADOVO” kaina 10 rub. metams šiapus

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

vai

Moka 3 nuošimčiui

Jei nori žinių iš

4627 S, Ashlasdlie., CHIC460, ILL.

Banka prižiūrant

Valstijų

' SO. BOSTON, MASS.

820 Bank Street, VVATERBHRY, CONN.

Dr. MAURICE KAHN

$165.000.00.

džios.

NEW YORK City. N. Y.

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

Garr Bros. Wrecking Co.
BANK.

261 W. Broadvvay

Corner Spring Street

TIKTAI $1.00

Gerų lentų pigiai

"VADOVE” rimtai nagrinėjama Lietuvos religijiniai reikalai ir jų stovio
pagerinimo būdai.
•
"VADOVE” ateinančiais metais sekmadieniams bus duodama katėk etiški
pamokslai pagal geriausius užsienio šios rųšies pavyzdžius; taipgi ir kilti pa- •
mokslai bus kaskart aktualesni, tinkamesni.
"VADOVAS” nėra kokios vienos apielinkės ar dijecezijos organas; jam
Tūpi visi ir visos lietuvių dvasiškijos reikalai. Turime daug rimtų bendrabarbių,
kaip lemaičių, taip ir iš Vilniaus, Seinų dijecezijų Ir il svetur gyvenančių
Ketuvių dvasiškių tarpo.
I "VADOVĄ” rašo ir pasižadėjo toliau rašyti, neskaitant artimiausių

puslapių, o kainuoja

EIK PAS

Suvienytųjų

498 VVashington St.,

P. WASiLIAUCKAS

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

LIETUVIŠKA BANKA

Plymouth National

LAIVAKORTES

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

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

Šitoji

BARTAŠIUS ir d.

Telefonas Tards 994

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

SAVUOSIUS

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

Lietuvių Kalbon Verte

Tel. Drover 5052

PAS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir
ir įsteigčm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 VVashinglon St.. kampa? Spring St., New
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos
namą, o Rausite sanžiniškus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke pasažierus,pribuvut-ius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus
iš konsulio.

Oliveris Twistas

(kampas 34tos)

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

LIETUVIAI, KREIPKITĖS

CHICAGO

3364 So. Haisted St.,

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

3255 So. Haisted St.,

Naujas Sąvaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
ATEITIS” yra beparty viskas jaunimo laikraštis ir beparty viškai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žinėlių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts val
stijos tiesų reikalavimą.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiūoja tiktai $1 50 me
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

g Telefonas Canal 4052

LIBERTY COMMERCIAL CO

VALANDOS:

laikuose ir minutos yra

užvaduojamas.

Chicago, III.

1616 W. 47th St.

neramiuose

svarbios. Long Distance patarnavimas yra ne

ED. REUTER

išmokesčio labai puikų Gramafoną
sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite
Gerumas mūsų gramafonų gvarantuotas kiekvienam ' rašyta gvaran-

“ATEITIS”

Kuomet rinka nėra nusistovėjusi, pirklyba ap

CHICAfiO

1744 So. Haisted St.

Ateik ir pat* pamatyk

DR. STANKUS,

1210 S BROAD ST., RMiLAOtLRHiA,

H

Kiekvienas išmoks angliškai kal
bėti, skaityti ir rašyti labai trumpa
me laike per šios mokyklos atsakan
čią metodą. Dieninės ir vakarinės
kliasos. Kurie gyvena kituose mies
tuose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo
kinant per laiŠKus (korespondenciją)
labai pasekminga metodą. Dėl pla
tesnių žinių rašykite pas:
WAITCHES BROS.
1741 W.47tk Street

::

Chicago. III.

• 28 metų senas laikraštis *
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN. N. Y.
Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių II Amerikos, Europos Ir viso uvleto, o
prenumerata kaštuo|a metams tik $2 oo;
pusei metų $t.oo. Uirubežiuose; melams
$3.oo; putei metų $1.56.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Paukaztis & Co.«
120-124 (Irand Str.,
Brooklyn, N. Y.

