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GERB. DRAUGIJOMS 
“DRAUGO" REDAKCIJOS

4-as L. R. K. Federacijos 
Kongresas Chbagoje. 23-25 
rugsėjo šią 1914 meti} 
išreiškė pageidavimą, kad ka
talikiškos draugijos imtą sau 
už organus katalikiškus laik
raščius.

Norėdami palengvinti ger
biamąją draugiją nariams už
sisakyti ‘•Draugą", šilimui 
pranešame, jog:

1) Draugija, užsisakiusi 
‘ Draugą" visiems savo na
riams mokės už ji tik po 
$1.00 metams nuo kiekvieno 
prenumeratoriaus: draugija,
užsisakiusi ‘Draugą’ bent treč

“TAUTOS FONDAS” - 
LIETUVOS VILTIS,

Skaitome laikraščiuose, kad 
visoje Suvalkijoje jau antra 
savaitė eina dideli mūšiai tarp 
rusą ir vokiečių armiją, kad 
kita vokiečiu armija Įsiveržė 
Kauno gub. ir jau pasiekė Ra
seinius. Taigi jau pusė Lie
tuvos paversta karės lauku, 
išteriota, išnaikinta. Ateina 
iš Lietuvos laiškų, kuriuose 
aprašoma, kokioje baimėje ir 
varge randasi dabar mūs:} 
broliai tėvynėje. Išvyti iš na
mą, slapstosi po miškus, prieš 
akis žiemos šalčiai ir badas, 
o čia tik dairykies, kad vokie
čių kulka nepagriebtų. Kraš
tas baisiausiai nunaikintas, 
nutryptas, trobos išdegintos, 
vietomis nei medelio nei žo
lelės n.‘palikta. Daugelis gy
ventojų, viską pametą, išbėgo 
j Rusijos miestus, kur slan
kioja alkani gatvėmis. Iš nie
kur pagelbos. O kiek mūsų 
brolių savo galvas pa
guldys ant mūšio lauko, kiek 1 J1,no 
liks varguoliu

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.

2) Visuose paminėtuose at
sitikimuose, jei tik draugija 
pripažins “Draugą” savo or
ganu, redakcijaapsiima per 
ištisus metus skelbti savo skil
tyse tos draugijos valdybos 
vardus, pavardes ir adresus. 
Beto taip-pat apsiimanie dė
ti žinias ir straipsnius, pa
liečiančius tu draugiją tikslą 
ir veikimą, palaikydami sau. 
žinoma, visas redakcijos tei- 

■ sės, kaslink žilių ar straipsniu 
trumpinimo, taisymo, arba ir 
visiško atmetimo.

Su pagarba.

‘‘Draugo” Redakcija.

Vietiniai komitetai su pa
gelba vietiniu žmonių geriau
siai galės nuspręsti, kaip pa- 
sekmingiau sutvarkius ant 
vietos auką rinkimą.

Tautos Fondo valdyba, pa
siremdama Politiškojo seimo 
nutarimais ir komisijos narių 
nuomonėmis — nuo savęs pa
taria visuomenei ypatingai 
pasirūpinti, kad 1) būtu ren
kamos aukos po namus per 
tam tikrus kolektorius, 2) kad 
būtu tinkamai sunaudota au
koms rinkti “Lietuvių Die
na” 26 lapkr. šių metų, 3) kad 
kuodidžiausias lietuviu skai
čius skirtų “Tautos Fondui” 
vienos dienos uždarbi, 4) kad 
iškėlus auką rinkimo klausi
mą visu draugiją susirinki
muose.

Visam veikimui dėl auką 
rinkimo vietiniai komitetai ta
rės paimti iš “Tautos Fon
do valdybos tam tikrą inga- 
liojinią ant rašto, ant kivio 
bus “Tautos Fondo” ant- 
spauda ir valdybos parašai. 
Kreipdamies dėl to ingaiįo- 

į “T. Fondo” valdybą,
lai tie išrinktieji žmonės at

l.EUiniLD STREET IM TER.MOGDE. BELG9JM 2. PEM0LI5HEP BfclDGE AT WETT£REM.
 PHOrO'j (T) r

1. Išardyta gatvė Termondo mieste Belgijoj. 2. Sunaikintas tiltas ties IVetteremu.

p. Vaišnoras kas mėnuo pa
skelbs laikraščiuose visų in- 
plaukusių pinigų sąrašą.

Tautos Fondo Valdyba.

našliu

ŽINIOS Iš LIETUVOS. GAUTA LAIKRAŠČIŲ 
IR LAIŠKŲ.

KAUNO. VILNIAUS IR SUVALKŲ GUB. — KARĖS METAS.
VOKIEČIŲ ŽIAURUMAS LIETUVOJE.

VOKIEČIAI ATSPIRTĮ NUO DRUSKININKŲ IR GARDINO. 
LENKIJA NEBEGAUS AUTONOMIJOS. 

VOKIEČIAMS NESISEKA PRANCŪZIJOJ.
laivo atspirtį.

Dieta roję vargas. Karei 
i persikėlus į Lietuvos žemes,
! žmonėms dideliausis vargas. 
Negana to. kad dauguma mū
są brolių išvaryta ant karės 
Liuko, ir tai ant pirmos ug
nies, dar ir palikusieji gy veri-i 
tojai nuskriausti. Atimama j 
nuo ją gyvuliai, grūdai. Lau- 

į kai pasilieka neapdirbti, nes; 
I nebėra kam ir kuo. Laiškai, j 
kuriuos prisiunčiama iš Lietu- 

j vos labai .juodai apšviečia 
■ Tėvynės padėjimą.

ra : nčios piru induoti ją laiko
mus pinigu;. Kviečiama, kad 
daugiausiai gyventoją, kurie 
g«di, jau dabar išsikraustytą 
i- l . irtume-; ra; • .>. Daugu
ma Kauno gy s išvaži
nėjo. Vargonininką kursų 
klausytojai išvažiavo iš Kau
no, taip-pat išvažiavo ir tos 
mergaitės, kurios buvo užsili
kusius moterų draugijoje. Ap
leido Kauną ir Benediktinų 
moterų vienuolvno vienuolės.

VILNIUS. Vilniaus įlanko
se dideliausias trukšmas; 
daugybė žmonių skubina atsi
imti pinigus. Išėmė įnašas 
3561) žmonių. Vekseliai niekur 
nebepriimami. Komercijos 
banke neišduoda daugiau, kaip 
po 500 rublių. Lietuvių Įlan
koje viskas normaliai.

Pašte ilgiausios žmonių ei
lės nuo pat ryto gaudosi atsi
imti indėlius skolinamoje-tau- 
pomoje kasoje.

Visos girtybės įstaigos už
darytos.

Kaikurie lietuvių laikraš
čiai neišeina savo laiku, nes 
spaustuvės savininkas M. Ku
kta ir keli darbininkai paimti 
kariuomenėn.

Liepos 18 d. paskelbta mo
bilizacija Vilniaus mieste.

Šaukiami atsarginiai 1893, 
1894, 1895, 1896 ir 1909, 1910, 
1911, 1912, 1913 metų. Be
to armijos valdytojas Renen- 
kampfas paskelbė apie gyven
tojų atsakomybę už telegrafų 
bei geležinkelių čielybę. Vil
niaus karės apygardos rajone 
uždrausta važiuoti automobi
liais, išskiriant patį miestą.

Zavadskio spaustuvė lik
sianti bemaž-ko be darbininkų, 
ir todėl gali būti uždaryta.

Rūtos salė užimta kariuo
menei.

LIETUVIŲ DEKLARACIJA.
PASAKYTA ATSTOVO M. YČO 

VALSTYBĖS DŪMOJE,
26 liepos, 1914 m.

| “Šiame istoriškame mo- 
[ mente aš turiu apreikšt vardu 
j lietuvią, be partijų skirtumo, 
i kad lietuvių tautos likimas vi
suomet buvo surištas su slavų 
likimu. Kadaise:-kuomet dar 

I buvo mūsų garsi viešpatystė, 
i vadovaujant mūsų garsiam 
į Didžiajam Kunigaikščiui Vy- 
, tautui buvo atremtas teutonų 
j antplūdis ir sutrinta galybė 
1 teutonų, kurie dabar vėl iš
naujo kelia galvą. Lietuvių 
tauta, ant kurios žemės krito j 
pirmieji šūviai, kuri yra pri
versta kauties pirmose eilėse 
— eina į tą karę, kaipo į šven-1 
tąją. Jinai užmiršta savo nuo
skaudas pasitikėdama matyti | 
Rusiją po tos karės laisvą ir 
ir laimingą, ir tikėdama, kad 
lietuviai perplėšti per pusę, 
bus suvienyti po viena Rusi
jos vėliava”. (Garsus ploji-1 
mai. ”Rieč” N. 198, 27 liep).

Platesnį aprašymą ano isto
riško Dūmos posėdžio padė
sime sekančiame “Draugo”

kinės, kame Nemunas šita- čia vokiečiams nepasisekė. Jie 
me metą laike lengvai perbre-' buvo sulaikyti prie Druskinin- 
damas, o kitoji ‘nustumta į va-Į ką generolo Rennenkampfo 
karus eina per Seinus ir Au-' armijos. Vokiečiai pasitrau- 
gustavą. Toji vokiečiu dalis, kė ir užėmė pozicijas ties 
kuri ėjo ant Merkinės jau ščueinu, Augustavu ir Osov- 
turėjo mūšius su rusais ties cų, kuris gana stipriai yra ap- 
Ovanais. j ginkluotas. Ligšiol vokiečiai

Toliau į pietus vokiečiai iš i lie^a^ n^‘ko .in,n padaryti.

IŠ KARĖS.
BAISI KARE LIETUVOJE.

Telegramos praneša vieną 
po kitos baisesnių žinių iš ka
rės lauko Suvalkų gubernijoj. 
Karės žinovu spėjama, kad į 
porą savaičių vokiečių ir ru
są karės spėkos ant lietuviš
kosios žemės, jei nebus dides
nės, tai nebus nei mažesnės už 
tas spėkas, kurios dabar ran
dasi Prancūzijoj ir visa lini
ja nuo pat Baltike iki Kro
kuvos bus apstatyta karei
viais.

Tš tikrą šaltinių pranešama, 
kad dalis vokiečių kareivių 
buvo sutraukta į šiaurvakari
ne dalį Kauno gubernijos tarp 
Klaipėdos ir Palangos. Toji 
armija ėjo parubežiu į piet- 
rvtus.

Šiose apielinkėse eina gana 
strijos kareiviais Krokuvoj, i smarkus susirėmimai, ir jie 
Tas jų susivienijimas lvg už-Turės nemažą svarbą, nes nuo 
baigė sutvirtinti visa ‘ linija I prigulės, ar vokiečiai žengs 
per Lietuvą ir Lebkiją. AiŠ- i g'Lmion Lietuvos, ar pasi- 
kia matoma, kad vokiečiu tik- Zrauks «tgal. Ligšiol is pra
šias susiremti ties Druskiniu-j nes’’nų . ka<^ rnsains
kais buvo, kad sumušti gene- \ sekasi. \ okieciai nepratę prie Į111111111-'F 
rolo Russky armiją. Lietuvos kelių, laukų, kurie;

... , rudens laiku labai pasidaro!
Suvalkijos užpuolimas dar1

Čenstakavo susivienijo su Au- į

ir nas- 
nei vienas siunčia išrodymus, kad jie iš-

iš mūsą negali abejoti, kad da- t,krŲJ,J buvo ,<ri"ktl- 
bar kiekvieno lietuvio aveli- “Tautos Fondo” valdyba 
čiausia priedermė nešti savo1 išleido tam tikrus lapus au-

laičių! Šiandiena

broliams pagelba. Šiandiena 
visos Lietuvos viltis — tai 
“Tautos Fondas". Juo dau
giau suplauks aukų į tą Fon
dą — juo daugiau ašarą bus 
nušluostyta, juo daugiau val

koms surašinėti. Tie lapai 
bus pažvmėti “Tautos Fon
do” vardu ir antspauda; ant 
ją yra išspauzdinti visą komi
sijos narių vardai ir pavar
des ir bus surašomi vardai ir

go bus prašalinta," juo geriau pavardės visu aukotoją. Visi 
bus aprūpinti ir visos mūsų lapai bus sunumeruoti iš ei- 
tėvynės reikalai, nes iš to pa- lės. Vietiniai komitetai įua- 
ties Fondo reikės kiek skirti,
pagal reikalo, ir išgavimui 
Lietuvai didesnės laisvės, kad 
mūsų tėvynė po tos baisios 
karės liuosiau galėtą atsi
kvėpti ir eiti neb,‘varžoma pa
žangos keliu. Tečiau žymiau
sioji dalis iš tą suaukotą pi
nigų turės eiti sušelpiami nu
kentėjusių nuo karės, nes tas 
yra svarbiausias mūsų brolių 
reikalas.

Kad pasekmingiau sutvar

lonės pareikalauti tų lapų iš 
“Tautos Fondo” valdybos ir 
paskui juos drauge su pini
gais grąžinti “T. Fondo” vai
dybai. Kolektoriai, kurie 
rinks po namus aukas Į “T. 
Fondą”, turės su savimi tuos 
lapus, pažymėtus “Tautos 
Fondo” antspauda ir taip pat 
ingaliojimą ant rašto nuo sa
vo vietinio komiteto. Del di
desnio pasitikėjimo gal būtų 
pageidaujama, kad tie kolek-

kms aukų rinkimą, reikia, kad toriai užstatytų vietiniam ko-
net rukus
ni jose
daryti}
Pradžią
arėtu

kolo
tuo tikslu susi- 
vietiniai komitetai.

tiems komitetams 
padaryti arba ko

visose musų

kia lietuvią draugija, arba 
ir atskiri, labiau žinomi toje 
kolonijoje žmonės. Komitetai 
taip turi būti renkami, kad jie 
turėtą pilną pasitikėjimą vie
tinės visuomenės. Tuoj po iš
rinkimo komiteto, jo narių 
vardus ir pavardes netrukus 
reikėtų paskelbti laikraščiuo
se.

initetui bent nedidelę kauciją
Vietiniai komitetai, paga

liaus atskiri žmonės lai siun
čia aukas “Tautos Fondo” 
valdybai šitokiuo būdu:

Išrašykite Money Orderį ar 
čekį Tautos Fondo iždi:.;:.ko 
vardu: B. Vaišnoras, Pitts- 
burgh, Pa., bet podraug su 
laišku reikia siųsti Alnu y Or
derį ar čekį Tautos F nd i n 
štininkui Adv. A. A. šlakiui, 
3255 So. llalsted st.. C'bicr.go. 
III.

Tautos Fondo” ižd'innkas

Antroji dalis vokiečių armi
jos pradėjo eiti nuo Gumbi
nės. Toji armija ėjo ant Vil
kaviškio ir Senapilės. Trečio- 
ji-gi armijos Ųalis persilau
žė per rubežių ties Lodžiu ir 
ėjo tiesiai Suvalkų ir 
Seinų link. Visos tos 
trys armijos susijungė 
su tikslu pereiti Nemu
ną ties Druskininkais. Čia ir 
ištiko baisi kova tarp vokie
čių ir rusų, kurių vokiečiai vi
sai nesitikėjo taip greitai su
sitikti. Pirmieji iš tos kovos 
pranešimai sako, kad vokiečių 
žuvę viršum 50,000 vyrų. Nors 
ir sakoma, kad rusų žuvę 
daug mažiau, bet galima ma
nyti, jog ir jų turėjo žūti ne
mažas skaičius. Nes kaip tū
los žinios praneša, Nemunas 
kai-kuriose vietose buvo užbla 
knotas mirusių kareivių kū
nais. Šitame mūšyje vokiečių 
armija liko padalinta į dvi da
li: viena dalis eina ant Mer-

neužsibaigęs, nes pranešama, 
kad didžiausieji mūšiai tebesi-; 
tęsia ties Suvalkais ir Mer
kine. Tie mūšia užtikro greit 
nesi 1 pilės, nes vokiečių spė
kos dauginasi. Siunčiami vis 
nauji kareiviai.

Praėjusią subatą iš Petra- 
pilės pranešama, kad baisūs 
mūšiai ties Senapile ir kad ru
sai pergalėję vokiečius ties 
Prekazna, vakaruose nuo Sim
no.

nepereinami, sudaro 
dideles kliūtis, 
su kanuolėmis, 
negali išvežti ir palieka at
sargiose vietose, kurios daž
nai būna užpuolamos rusą ir 
visas vokiečiu turtas papuo
la į ją rankas. Beto vokie
čiai nesitikėjo, kad rusi} ka
reiviai turėtu tokią gerą ka- 
nuolią. Ir labai apsiriko.

Paskutiniai pranešimai gau
ti iš karės lauki} skelbia, kad 

sumuši

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
š Lietuvos gauta keli liū

dini keblu j mėliai “Rygos Garso” “Lie- 
vokiečiai ją į tuvos Žinių” kur surandame 

gana daug žinių apie Lietu
vą. Svarbiausias iš jų paduo
dame čia.

priešams

LIEPOJA. Nepaprasta ap
sauga. Paskelbta nepaprasta- 

i me ausaugos stovyje vsas Lie- 
I pojaus - Romnų geležinkelis.

ą pačią naktį vokiečiai j rusai sumušė vokiečius Lietu- 
turėjo apleisti Leipumis ir pa-' voje ir kad vokiečiai apleido 
sitraukė Suvalkų link. , Osovcą.

Mūšis ties Marijampole. 
Smarkus susirėmimas eina 
ties Marijampole. Rusai lig
šiol turi viršų. Vokiečiai at
mušti ties Prekrnsnn ir Reč- 
Ka. Vokiečių centras, kuris 
buvo susispietęs ties Seinais, 
yra varomas rusų kareivių at
gal. Vokiečiai atmušami ant 
visos linijos. Rusijos raitinin
kai šioje karėje veikė svar
bią rolę. Jų pastangomis vo
kiečiai Lietuvoje sumušti.

Paskatiniai pranešimai. Ge- 
nernlis rusų štabas praneša, 
kad tęsiasi mušis ties Mari
jampole. Pastaruoju laiku 
visai atmušė vokiečius nuo 
Simno. Prie Raftkų vokiečiai 
buvo užpuolę rusBbokčia, bet

Valdiškos žinios išleistos 
Petrograde, < suteikia gana 
smagių pranešimų, sulyg ku
rią, vokiečiai Lietuvoje at
mušti ant visos linijos. Apie
linkėse Augustavos eina didis 
mūšis, kurio pasekmės gali 
būti labai svarbios mūsą Tė
vynei. Galima jau spėti, kad 
tie susirėmimai užsibaigė, tik
tai negalima pasakyti, kas lai
mėjo. Lietuvoje veikia vokie
čių armija, po vadovyste gen. 
Ilindenburgo, kuriam gana 
gerai pasisekė Prūsuose. Du 
syk rusai buvo tos armijos su
mušti, išvyti iš Prūsų į Len
kiją Ant gnlo vokiečių armi
ja pasiekė Nemuną. Vienok

Uždraudimas spaudai. Rusų 
valdžios paskelbta 18 punktų, 
sulyg kurių uždrausta laik
raščiams rašyti apie armijos 
ir laivyno padėjimą, judėjimą, 
apie tvirtovių stovį, apie pri
sirengimus ir tt. Uždraudi
mas tęsis 1 metus.

Kaune karės metas. Kauno 
tvirtovės komendantas, gavęs 
aukščiausiąjį įsakymą paskel
bė Kauno tviitovę ir Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų guberni
joms priklausančioms tvirtu
mos rajone karės metą. Tarp 
kitko pranešama, kad tvirtu
mos komendantas turįs teisės 
šaukti tvirtumos darbuosna 
visus gyventojus, kad visa ad- 
ninistrntinė vyriausybė pri

klausanti komendantui, Kad 
visos valstybinės įtaigos, ko
mendantui parcikalavu. pri-

'Vokieėig žiaurumo auka [sie
tuvoj. Slavikai, Naumiesčio 
apskr. Slavikuose buvo baisus 
atsitikimas. Vietos vikaro ku
nigo Pesio kambarin, kuomet 
pas jį buvo užėjęs klebonas 
kun. Strimas, įpuolė du vokie
čių kareiviu. Atrėmė šautu
vų vamzdžius į juodviejų kru
tinės, liepė jiemdviem iškelti 
rankas augštyn ir visokiais 
būdais juos per tris valan
das kankino, keikdami ir vari
nėdami po kiemą. Su kun.

1 Pcsiu pabaigė greičiaus. T jį 
Į stovintį iškeltomis rankomis ir 
nemėginantį ginties, paleido 

. šūvį ir a. a. kunigas An- 
1 driejus čia pat krito negyvas.
' Jis bent savo kentėjimus pa- 
baigė. Liko dar gyvas kun. 
Strimas, kuris ištaręs išriši- 

Į mo žodžius suvo kunigui vi
karui, pagriuvusiam jam po 
kojų laukė to paties. Bet jam 
nelemta buvo žūt, todėl dar 
apie valandą “kultūringi”, 
Vokietijos kareiviai, stumdė j* 
ir varinėdami šaudė ir 
dais kapojo. Po tų visų 
čių paleido jį vos gyvą. 
bėti nieks nedrįso, nes tolj 
buvo užsislėpę kiti vokiee! 
kareiviai.

Naumiestis (Suvalkų gub.) 
Rugpiūčio 9 vokiečių artile
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miestį. Šrapnelės ir granatos 
lėkė taip į patį Naumiestį 
taip ir į jo apielinkes bei Šir-j 
vintos miestelį, kuris jau ru
sų kareivių rankose. Didelių 
nuostolių nepadaryta. Kele-j 
tas ypatų užmušta ir keletas] 
sužeista. Naumiesčio gyven
tojai, šaudymo laiku persikėlė 
per Šešupę į kitų pusę. Da
bar Naumiestyj vėl ramu. 
Krautuvės atviros, žmonės ra- Į 
mūs.

RYGA. Rygos vokiečiai 
prie dabartinių politikos per
vartų ir suirutės atsirado kėb- 
lame padėjime. Jie ligšiol 
stengėsi būti ištikimais rusų 
pavaldiniais, o čia dabar ‘Riž- 
skyj Yiestn.” daro priekaištų, 
kati jie su savo spauda pri
jaučiu Austrijos ir Vokietijos 
užmanymus, beto, čia viešpa 
tauja toks dvasios stovis, kaip 
kad viduryj Vokietijos. Rusi- 
jų-gi vokiečiai vis dar persta- 
to kokia-tai puslaukinę tautų. 
“Ryg. Rund” aštriai atsaky
dama ant to “R. V.” pavadi
no tų rašinių tik pikto noro 
įskundimu.

Kas dėl latvių spaudos, tai 
toji, kaip ir reikėjo laukti, 
būdama pilnai solidarė su ru
sų spauda, parodo taip-pat 
daug priešingumo Austrijos ir 
Vokietijos užmanymams. Lat
viams, matyt, taip-pat nema
lonu būtų papulti po vokiečių 
yyresnybe, kaip kad mums 
po lenkų.

Rygos uoste randasi apsčiai 
garlaivių. Nekurie laivai yra 
išleidžiami į jurų apart vokie
čių ir žuvėdų.

Iš Rygos traukiniai eina j 
Peterburgą ir Mažeikius 
vieną kartą.

mus į laikraščius, Mat Kli- 
,s parašė, kad klebonas lie

tusių vaikų nepriima išpažin
ties, nemokina poterių ir 1.1.
Dabar toji byla tapo nagrinė
ta; ir teismas išteisino Kli- 
mą. Matoma, Klimo buvo tei
singai rašyta.

GARDINAS. Gardino feld- 
šerią ir akušerių mokyklą šį
met pabaigė 16 mokinių. Vi
sos gavo vietas Kauno, Vil
niaus ir Gardino gub. Tai pir
mas mokyklos išleidimas, nes 
dar tik ketveri metai, kaip ta 
mokykla yra įsteigta. Lietu
vaičių šiemet niekas nebaigė, 
bet ateinančiais metais žada 
baigti dvi.

ŠIMONIŠKIS. Panev. ap. 
Stokojant mūsų šalyje darbi
ninkų, Simaniškio dvaro sa
vininkas parsikvietė darbinin
kų iš Lenkijos.

TRAKAI. Vilniaus gubern, 
Vietos augštųjų pradedamąją 
mokyklų šiemet baigė 1 lėtu- 
vis — Petras Kananevičius 
Manus stoti dvasinėn semina
rijom

LIEPOJA. Austrijos kon
sulo reikalavimu išvažiavo į 
tėvynę gyvenantieji Liepojoj 
atsarginiai.

KARĖS KRONIKA.

nysis sparnas visai sutrintas 
ir yra varomas prancūzų ka
riuomenės atgal. Prancūzai
suėmė visus automobilius iš 
šiaurinės Prancūzijos ir gena
si paskui priešus. Išleista 
valdiškas pranešimas, kad vo
kiečiai sumušti Somme apie
linkėse ir prancūzų kariuome
nės frontas pasitraukė į ry
tus. Valdiškai patviiriinta ži
nia apie prancūzų ir anglų pa
ėmimą miesto Perfonne.

nes armerikonų firmas. Tam 
tikslui paskirta keli milijonai 
dolerių: Generalis graikų pri
statytojas reikalingų valsty
bei daiktų G. Ponagoutopou- 
lus pasirašė ant kontrakto, su 
lyg kuriuo Graikijai bus pri
statyta 10,000 arklių, tinkamų 
raitelių pulkams. Anglių už
sakyta 1,000,0.0 tonų. Šie di
deli užsakymai galima išaiš
kint tuo, kad Graikija rengia
si į karę.

sispyrė į tvirtovę Verdun ir vo8 
dalyje miesto Reims, kairysis įnįmoiim 
sparnas pasitraukė ' ’ lairae-,us’

Šis

VIKA VISKIS. Šioje apie- 
linkėje viešpatauja didelė kai
tra, kuri siekia 40 laipsnių, 
Lietaus seniai nebuvo. Žemė 
kiečiausiai išdžiuvo. Vasaro 
jus be laiko baigia džiūti; dar 
žovės ir bulvės taip-pat jau 
vysta: reiškia blogi metai.

Rugių suėmimas pavyko ge
rai nors ir buvo karšta; taip- 
pat ėjosi su dobilais ir šienu. 
Rugiai ant šiaudų ir grudų 
vidutiniški, mes iki kaitrų 
spėjo subręsti, kviečiai smul 
ki.

KAUNAS. Žemaičių semi
narijos prof. kun. Paltarokas 
vidaus dalykų ministerijos jau 
užtvirtintas tos seminarijos 
inspektoriaus vietoje. Naujai 
pašvęstas kun. Knipavičius 
paskirtas kam. į Vilkiją.

PUŠALOTAS. Pan apskr. 
Kauklių dvarininkas Šilkar
skis pabėgo užsienin. Jis kal
tinamas už tai, kad draug su 
savo sėbrais užsiiminėdavo 
paliuosavimu vyrų nuo tarna
vimo kareivijoje.

Von Kluck’o armija norėjo 
nusiginkluoti. Vokiečių armi
jos dešinysis sparnas sumuš
tas. Prancūzai su automobi
liais veja priešus iš savo ša
lies. Ant dešiniojo vokiečių 
kariuomenės sparno radosi 
gen. von Kluck’o armija. Vir
šininkai armijos matydami, 
kad jiems prisieis visai striu
kai nusiuntė pasiuntinius 
prancūzų gen. Joffre, pasiū- 
lidami pasiduoti su ta išlyga, 
kad armijai galima bus grįžti 
Vokietijon ir kad nuo jų ne
būtų atimami ginklai.

Atsakymui gen. Joffre iš
davė paliepimą šaudyti prie
šų link.

Lenkija nebegaus autonomi
jos. Berline apskelbta žinios, 
kad viršininkas Rusijos armi
jos, didis kunigaikštis Mikalo 

tik| jus, atšaukė duotus pažadėji
mus Lenkijai, kas link sa- 
vyvaldos. Priežastis to at
šaukimo buvo lenkų šau
lių pulkai, kurie prie 
Lvovo kariavo prieš ru
sų kariuomenę. Lenkija gali 
gauti autonomiją, pažymėjo 
didis kunigaikštis, tik tada, 
kada visi lenkai pasirodys iš
tikimais rusų valdžiai. Tuo- 
tarpu po apskelbimui lenkams 
liuosybės, lenkai kareiviai 
grumiasi su rusais.

Berlino laikraščiai nepri
duoda jokios svarbos manife
stui apreiškiančiam lenkų au
tonomiją, jis, sulyg jų žodžių, 
neturi jokios reališkos vertės. 
Visųpirmiausiai šį manifestą 
išleido vien tiktai armijos ge- 
neralis viršininkas. Manifes
tas nebuvo patvirtintas caro, 
anei vieno iš augštesniųjų Ru
sijos valdininkų. Tuo pačiu 
manifestas neturi vertės kai
po valdiškas aktas ir nors len
kai ir būtų užlaikę ištikimybę, 
šis manifestas dar never
čia rusų valdžios prie iš
laikymo tų pažadėjimų.

Taip praneša iš Berlyno. 
Kiek tos žinios teisingos pa
rodys ateitis.

Didis mūšis Lietuvoje ties 
Gardinu. Iš Romos pra 
nešama į Londoną, kad didis 
mūšis eina ant upės Nemu
no tarp Druskininkų ir Gar
dino. Mūšyje dalyvauja dide
lės armijos: rusų generolo 
Renenkampfo ir vokiečių gen. 
Hindenburgo. Rusai gauna 
pagelbą iš Vilniaus.

Paskiaus pranešama, kad li
kučiai Austrijos armijos susi
jungė su naujai susitvėrusia 
vokiečių armija Galicijoj.

Tiedvi arrniji kariauja su 
rusais ant linijos Krokuva — 
Nowy Sącz. Šiaurinė rusų 
kariuomenės dalis užėmė mie
stą Tarnovv, pietinė maršuoja 
į vakarus. Eina paskalos, 
kad rusai nešturmuos miesto 
Krokuvos, bet apsupę tvirtovę 
atakuos ją nuo Austrijos ir 
Vokietijos kariuomenių ir 
žengs prie miesto Vroclavio.

Rusai Galicijoj. Labai ma
žai gaunama žinių apie Rusi
jos veikimą Galicijoj. Žino
ma tiktai, kad rusams sekasi. 
Miestas Tarnavos pakliuvo į 
rusų rankas. Eina mušis ne
toli Tarnavos ir rusams pu
sėtinai sekasi. Rusi) kariuo
menė, kuri dabartiniu laiku 
randasi Galicijoj ir Vengrijoj 
siekia pusantro milijono. Di
dis kunigaikštis Mikalojus as
meniškai dalyvavo karės lau
kuose.

VILNIUS. Iš surinktų ži
nių paaiškėjo, kad Vilniaus 
gubernijoje 1912 m. pirmame 
pusmety monopoliuose ir ki
tose įstaigose parduota 323,- 
108 kibirai degtinės už 2,714,- 
107 rub. 22 kap. Pirmame 
pusmetyj 1913 parduota 361,- 
468 kibirai už 3,036,306 rub. 
Šiais 1914 m. parduota už 3,- 
145,186 rub. Tokiuo būdu šį 
met pragerta 110,880 rub. 
daugiau, negu pernai ir 432,- 
238 rub. daugiau negu užper
nai.

Visoje Vilniaus gub. yra 286 
monopoliai ir 1,516 šiaip jau 
girtybės įstaigų .

Rusai perėjo Karpatų kal
nus. Tarptautiško biuro ko
respondentas praneša Londo
nan, kad rusų armijos perėji
mas per Karpatų kalnus, gali
ma tik tai sulyginti su 
Napoleono perėjimu Alpų 
kalnų, ir tai dar per
ėjimas Karpatų kalnų yra di
desnės svarbos. Rusijos ka
riuomenė turėjo, peržengti 
kalnus 3,000 pėdų augštumo, 
eiti tarp stačių uolų ir bai
sių griovių. Vengrai ant kiek
vieno žingsnio darė kliūtis, 
taip, kad reikėjo kelią skinti 
kardu. Kad apgavus priešus, 
daugiausiai buvo maršuoja- 
ma naktimis.

Kas girdėti Berline. Iš Ber
lino bemaž visai negaunama 
žinių. Dviejų savaičių laike 
iš ten pranešta, kad vokiečiai 
laimėjo mušius arba, kad jo
kių permainų neįvyko. Jokių 
iš karės lauko žinių nesutei
kiama. Berlino laikraščiai 
konfiskuojami ir baisiai cen
zūruojami.

Musninkai. Vilniaus gub. 
Lenkų skriaudos lietuviams. 
Musninkų bažnyčia birželio 
12 ir 22 dienomis lenkai la
bai pritąsė ir primušė ramiai 
snU besimeldžiančius ir lietu
viškas giesmes begiedančius 
lietuvius. Vietinis klebonas 
kun. Valavičius savo pamok
sle sakė, kad reikia melsties 
tik viena kalba (suprask len
kiškai). Kuomet lietuviškai 
užgiedojo, tai kun. Valavičius 

letė mišias ir bėgo nuo alto
riaus, lenkberniai pradėjo vi- 
lip kolioti. stumdyti ir plėš-
lietuvius.

JONIŠKIS. Vilniaus gub. 
Vietinis klebonas kun. Juchne
vičius, lenkininkas padavė 
teisman lietuvį Klimą už tai, 
kad šis rašęs neteisingas ži-

Orlaiviai sulaikė suomų 
garlaivi. Londono laikraštis 
“Standard” praneša apie la
bai žingeidi) atsitikimą, ku
ris atsitiko ant Baltijos jūrių. 
Septyni vokiečių orlaiviai su
areštavo ant jūrių Zuvėdijos 
prekinį laivą “Bodel”. Vie
nas iš orlaivių prisiartino prie 
laivo ir patėmyjęs, kad laivas 
priguli Žuvėdijai prisakė ka
pitonui permainyti kelio kur
są ir keliauti 'paskui orlaivį 
Ifelgolandą. Kapitonas ma
tydamas, kad kiti orlaiviai, 
jam neišpildžius prisakymo, 
pradės į laivą svaidyti bom
bas paklansė prisakymo Ir nu
plaukė nurodytu keliu.

Serbai paėmė miestą Ze
mun. Iš Serbijos pranešama 
Paryžiun,, kad po ilgo ir sun
kaus mūšio serbų kariuome
nė antrusyk paėmė austrijie- 
čių tvirtovę Zenum — Semlin 
gulinsią prie upės Dunajaus. 
Šiuo laimėjimu serbai sutvir
tins savo pozicijas, nes Zenum 
yra svarbi vieta strategijos 
žvilgsniu.

Karės obalsiai iš Tolimą 
Rytų. Suimta 50 vokiečių ne
laisvėn, taip-pat 4 kanuolės. 
Japonų nuostoliai išneša 150 
žmonių. Tuo pačiu laiku ja
ponų laivynas atakavo uostą 
Iltis, gulintį prie pussalio 
Szan - Tung.

Mūšiai ant jūrių* Londone 
gauta žinių iš Indijos, kad vo
kiečių kreiseris Emden, plau
kiantis Indų vandenyse nu
skandino penkius Anglijos 
prekinius laivus ir vieną pa
ėmė nelaisvėn.

Kopenhogojc skelbiama, kad 
Kolonijos kanale randasi di
dis skaičius vokiečių I-.Airiškų 
laivų, delei kurių Krnppo 
dirbtuvės naktimis ir dieno
mis lieja kanuoles, kuriomis 
bus tie| laivai apginkluoti.

Vokiečių armijos dešinysis 
sparnas sumuštas. Telegra
mos praneša iš Paryžiaus į |

lemą, kad vokiečių deži-

Graikija rengiasi į karę
Graikijos^ valdžia daro dide 
liūs ujiMŪmus pas vakari -

AR DAUG LAIMĖTA 
KARĖJ.

Daug laiko prabėgo nuo ka
rės pradžios, rodosi, neseniai 
Europos valstjos susikivirči
jo, bet jau antras mėnuo slen
ka, kaip Europoj pasigirdo 
pirmieji šūviai.

Kiek per tą laiką buvo pra
lieta kraujo, kiek sunaikinta 
turto, kiek palaidota visokių 
troškimų, sunku aprašyti.

Karei prasidėjus kiekvienas 
manė, kad šioje gadynėje, ka
da karės ginklai yra labai iš
tobulinti, susinėsimai privesti 
prie tikrai puikaus išlavinimo, 
karė negalės ilgai traukties ir 
prabėgus vienam, antram mė
nesiui bus užbaigta Europos 
suirutė ir kad jau neužbaigta 
tai nors privaryta iki pusei.

Tuotarpu pasirodė visai kas 
kita. Prancūzijoj dar nepasi 
baigė baisus mūšis prie upės 
Aisne, nuo kurio gali karės 
pasekmės griežtai persimainy
ti. Rytuose gi dar nepadaryt 
ta nei žingsnio prie didesnio 
susirėmimo.

Kad padarius visos karės 
apžvalgą, geriausia jos bėgį 
paskirus į keturias dalis, bū
tent:

Prancūzijos ir Anglijos 
Vokietija;

Austrijos ir Vokietijos 
Rusija;

Serbijos su Austrija ir
Japonijos su Vokietija.
Pradėsime nuo prancūzų ir 

anglų karės su vokiečiais 
Svarbiausiu momentu Pran
cūzijai buvo 1 diena rugpiūčio. 
Prancūzų visuomenė su ja ir 
visas pasaulis su nekantrybe 
laukė artimiausių dienų atsi
tikimų. Ateitis nelabai ką ge
ro žadėjo prancūzams, nes vo
kiečiai po didžių pasisekimų 
atsidūrė 47 myliose nuo Pran
cūzijos sostinės Paryžiaus. 
Prancūzų ūpas dar labiau nu
slūgo, kada Prancūzijos val
džia persikėlė iš Paryžiaus į 
Bordeaux.

Tik ūmu laiku, kaipo po mo
stelėjimo magiškos lazdžiukės 
viskas persimainė. Sujudo 
prancūzų ir anglų kariuome
nės ir smarkiai pradėjo mušti 
vokiečius, guidamos savo prie
šus iš Prancūzijos.

Kiekvieną dieną kruvinos 
baisios karės, nežmoniški susi
rėmimai lydėjo kiekvieną 
prancūzais užkovotą kąsnelį 
žemės, ir protarpis tarp Pa
ryžiaus ir vokiečių armijos vis 
didinosi.

Vokiečiai pasidavė atgal, 
prispirti iš vienos pusės Ru
sijos veržimosi į Rytprūsius 
iš kitos pusės smarkaus suvie
nytų armijų spirimos. Vokie
čių padėjimas persikeitė. Vo
kiečiai, buvo prispirti siųsti 
tūkstančius savo kareivių į ry
tus, kad suturėjus Rusijos ka
riuomenę. Kariuomenė gi 
Prancūzijos sustiprėjo, aplai- 
kius pulkus kareivių iš Angli
jos, Rytinių Indų, Kanados ir 
Rusijos. Dabar jau Prancū
zija pasijautė stipri ir galin
ga. Ir prancūzai nuo šio laiko 
pradėjo laimėti. Ant visos li
nijos prancūzai iš užpultųjų 
perėjo užpuolikų rolėn.

Matant prisiartinant nela
bai maloniam padėjimui, ypač 
kad ir belgai pradėjo vokie
čius pešioti, ciesorius Vilius 
siunčia savo armijos dešine- 
jam sparnui pastiprinimą po 
vadovystė! gen. Boehna; gen. 
Joffre tuojaus sustiprino 
savo armijos kairyjį sparną. 
Visa eilė kruvinų susirėmimų 
pažymėjo vokiečių atmušimą 
atgal. Daugybė prancūzų kai
mų, miestelių ir miestų žuvo 
ugnyje, nes vokiečiai trauk- 
damies atgal naikino viską 
ant savo kelio.

Ant galo vokiečiai atsidūrė 
prie upės Aisne, kur pasinau
dodami puikia pozicija jie už
silaikė ir pradėjo apsigynimą, 
kuris tęsėsi iki šiai dienai.

Vokiečių ■armijos centras at-

su

su

) Alzaci-
ją, palikdamas ant prancūzų 
laimės ir nelaimės savo pir
mutines pozicijas, taipogi vie
ną korpusą kariuomenės. Iki 
Šiam laikui laimė ir pasiseki
mas nebuvo nei ant tos nei 
ant kitos pusės, bet dabar 
prancūai ir anglai sutrynė de
šinįjį vokiečių sparną, tuomi 
uždavė jiems baisų smūgį.

Rlieimso ir Verdun anielin- . . , . v . vo šiame musyi
kese vokiečiai dar ginasi, bet
jų gynimos sujungtas su to
kiu nuožmumu, kaip va-sunai- 
kinimas Rheimso bažnyčios 
Notre Dame, puikiausio archi- 11 
tektūros tvarinio iš XIII am
žiaus, kad visas pasaulis pik
tinos jų darbais. Negeriaus 
pasielgė su miestu Louvain ir 
Malinęs turtu.

Vokiečiai mano pasitraukti 
ant savo žemių prie upės Re- 
no, kariuomenės prancūzų, an
glų ir rusų skina sau kelią 
prie Berlino.

Dabartiniu laiku vokiečiai 
dar stipriai laikosi ant savo 
pozicijų prie upės Aisne. Čia 
eina smarkūs susirėmimai ir 
prisieina laukti, ką suteiks 
mums ateitis.

Dabar perbėgkime rusų ka
rę su austrijiečiais ir vokie
čiais. Pradžioje rugpiūčio Ru
sija užėmė puikią poziciją.
Jos kariuomenė visur buvo 
paėmus viršų ant priešų. Iš 
vienos pusės varė austrijie- 
čius atgal ant visos linijos 
nuo Liublino iki upės Dnies
tro, iš kitos pusės įsiveržė į 
Rytprūsius.

Susirėmimuose su austrijie
čiais rusams puikiai sekėsi, 
vokiečius gi tiktai sumušė, 
suardė jų kombinacijas, ir at
skyrė nuo didžiosios armijos 
dvyliką korpusų.

Pirmos dienos rugpiūčio 
buvo baisios Galicijai. Po 
kruvino mūšio prie Haličo ru
sai pergalėtojai po vadovyste 
gen. BrosiloVo varė silpnes
nius autsrijiečius Lvovo link.
Ant galo austrijiečiams buvo 
užduotas baisus smūgis. Au
strijiečiams grėsė pavojus bū
ti iškirstais. Armijos Danklo,
Auffenbergo ir didžiojo kuni
gaikščio stengėsi iš visų spė
kų, kad sutraukus savo spė
kas į krūvą. Tuomet Lvovas 
puolė. Austrijiečiai slepiasi 
ties tvirtove Przemysliu, ku
rio kanuolės turėjo pagelbėti 
sumuštoms armijoms. Rusi
jos kariuomenės, matydamos, 
kad netaip lengvai bus paim
ti Przemyslį, visą savo spėtą 
atkreipia ant Jaroslavo, su
muša čia austrijiečius ir vo
kiečius ir gena juos Przemys- 
lio link. Tuo pačiu laiku persi
kelia per upę Saną augščiau 
Jaroslavo ir sumuša autsri
jiečius ties Komarna. Po sa
vaitinių susirėmimų rusai uži
ma tvirtovę Chrow, kuo atski 
ria visai Przemyslį. Nuo šios 
valandos Rusijos armija spi
ria austrijiečius į vakarus 
Krokuvos link.

Rusijos armijos generalės 
spėkos užima miestus Lancut,
Przewarsk, Rzeszow ir kitas 
aplinkines vietas, šiuo gi lai
ku verda mūšiai prie Tarno-

rusams jį 
■jiems kelią

svarbiausia

musis, 
praves 

per upę Dunajco.
Krokuva yra 

vieta šioje karėje. Nuo jos
prigulės tolesni pasisekimai 
rusų armijos.

Rusai per daug išsismaginę 
atsidūrė net ties Elbląg, iškur 
juos prispyrė pasitraukti, ir 
prie Szczytno buvo baisiai su
mušti vokiečių gen. Ilinden-

pridarė nuostolių Belgijai, 
Prancūzijai, kad visas pasau
lis kiauri si jų darbais.

Labai mažai girdėties apie 
prancūzų orlaivius, kurie bu? 
vo pagarsėję, kaipo labai to
buli.

Abelnai imant, Prancūzija, 
Anglija ir Rusija iki šiai die
nai turi viršų ant savo prie
šų, ir jeigu toliaus joms sek
sis taip, jos bus pergalėto-

burgo armijos. 30,000 rusų žu-į jomis ir nuo jų daugiausiai 
— ■ prigulės perkeitimas politiško

ženilapio Europoje.Gen. Rennenkampfo armija 
išpildžius savo užduotį Prū
suose pasitraukė prie Osovco 

Gardelio. Vokiečiai sutrau
kę gana stiprias spėkas pra
dėjo veikti Prūsuose ir net at
sidūrė Suvalkų riedyboj. Spy
rėsi prie Kauno, tiktai pusi 
sekinio neturėjo, nes iš 
visur turėjo pasitraukti su 
dideliais nuostoliais. Lietuva 
tarėjo nukentėti, nes tapus ka
rės lauku, bus smarkiai su
naikinta, bet yra vilties, kad 
vokiečiai turės visai pasitrau
kti iš Lietuvos. Abi arrniji, 
kaip rusų taip ir vokiečių ren
giasi prie generalio mnšm, ku
ris nuspręs, kuri pusė laimės.

Kariškose operacijose Ser
bijoj galima pastebėti, kad 
serbams nepasisekė įsiveržti j 
Vengriją ties Zemun, nes bu
vo čia atmušti, daug geriau 
pasisekė serbų ir juodkalnie- 
čių armijoms Bosnijoj ir Her
cegovinoj, nes ir gyventojai tų 
šalių jiems pritaria.

Išilgai upių Dunajaus ir Sa
vos eina nuolatiniai susirėmi
mai, kurie austrijiečiams ne
atnešė jokios naudos. Austri
jiečiams abelnai šioje karėje 
nesiseka. Visur ir visada jie 
sumušami.

Hercegovinos sostinė Mo- 
star jau randasi serbų ranko
se. Bosnijos sostinė Serajevo 
arba jau baigiama užimti, ar
ba jau užimta.
Japonams labai nepatiko, kad 
vokiečiai nori įsigalėti Azijoj. 
Nuo senai japonai šnairuoja 
ant vokiečių ir laukė tiktai 
progos, kad juos kiek nusilp
ninus. Europos karė kaip 
tiktai ir suteikė japonams tą 
progą. Japonai apskelbė ka
rę ir pradėjo atakuoti vokie
čių tvirtovę Kiau-Chau. Gau
namos iš ten žinios praneša 
apie japonų pasisekimus. Pa
starųjų laiku matyti, kad 
Kynai nepatenkinti japonų 
veikimu ir tarp jų kįla nesu
sipratimai. Taip jau labai 
mažai žinoma apie šią karę.

Ant jūrių iki šiam laikui 
dar nebuvo didžių susirėmi
mų. Vokiečių laivynas ramiai 
ilsisi YVilhelmshafene, austri- 
jiečių Poli ir Cattaroje. Šiau
rinėse jūrėse atsibuvo vienas 
tik mūšis, prie Helgoland sa
los. Šiame mušyj vokiečiai 
pražudė 11 kreiserių.

Adrijatiko jūrėse randasi 
prancūzų ir anglų laivynas, 
kurie nieko neveikia.

Dabartinė karė iškėlė naują 
būdą susirėmimų, būtent ore. 
Orlaiviai apginkluoti bombo
mis skrenda ant priešų ka
riuomenės, miestų ir baisiai 
naikina žmonių gyvastis ir 
turtą. Ypač daug rašoma apie 
vokiečių Zėppelinus, kurie tiek

s ir

ATSIŠAUKIMAS RUSIJOS
KONSTITUCIJINIŲ 

DEMOKRATŲ. 
Dabartinė karė suvienijo 

rusų visus luomus, partijas 
pakraipas į vieną čielybę.

Net tos partijos, kurios sis- 
tematiškai kariavo prieš val
džių, atsisakė nuo savo idėjų 
šiuo tarpu ir remia valdžią. 
Rusijos žmonės suprato, kad 
dabartinis momentas yra vie
nas svarbiausių, kad čia eina 
apie jų gerovę, ir geriau da
bar ginti savo valdžią, negu 
prijausti vokiečio militarizmo 
spėkai.

Profesorius Miliukovas, va
das Rusijos konstitucijinių de
mokratų, kuris pirmiaus visa
dos aštriai kritikavo rusų val
džios veikimą ir kovojo prieš 
činovnikų sistemą, dabar atsi
šaukia į Rusijos liaudį ir jos 
patrijotizmą, ragindamas gin
ti savo kraštą prieš vokiečių 
Įsiveržimus.

Šalininkai konstitucijinių de
mokratų išleido iš savo pusės 
prie savo narių sekantį atsi
šaukimų :

“Šioje valandoje, kada 
priešas stovi prie mūsų šalies 
vartų, kada mūsų broliai re
miasi su tuo prie(šu ir lieja 
savo kraują už Tėvynės ge
rovę ir tie, kurie pasiliko na
muose yra šaukiami prie di
džiausio pasišventimo ir aukų 
nešimo kaip dvasinių taip ir » 
medžiaginių, mūsų partijos 
vedėjai skelbia visiems savo 
politikiniams draugams ir 
pritarėjams, kur tiktai jie 
randasi, iki galo pildyti savo 
pareigas, kaip Rusijos vaikai, 
ypač šioje sunkioje karėje, ne
žiūrint kokias ji gali atnešti 
pasekmes”.

“Nežiūrint kokios yra mū
sų pažiūros politikoje viduri
nių valstijos reikalų link, mū
sų pareiga yra dabar padėti 
Rusijos valdžiai išlaikyti mū
sų šalį vienatoje, kad jinai ne
nustotų savo autoriteto tarp 
kitų valstijų”.

‘Užbaigiame šiam kartui 
mūsų ginčus ir nesutikimus su 
valdžia ir nepadarysime jokios 
iš savo pusės priežasties, ku
ri būtų nenaudai mūsų šalies. 
Jaučiame, kad mūsų šventa 
pareiga yra pagelbėti tiems, 
kurie mušasi už mus, tikėda
mi, kad mūsų pusėj yra tie
sa”.

“Tegul užtai visos šalies 
moralis parėmimas priduoda 
jiems narsos ir ištvermės, te
gul mūsų armija, jausdama 
mūsų paramą neabejoja į mū
sų išlaimėjima, bet tvirtai ti
ki, kad mūsų ŠRlis sulauks 
daug laimingesnės ateities”.
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ANT KAUKAZO 
NERAMU.

Rusijoj visados prieš kokių 
suirutę, sumišimų viešpatauja 
tyla. Tiktai tada Rusijoj iš
kila aiškiai ugnies liepsnos, 
kad jau gresia koks nors pa
vojus iš lauko. • Revoliucija 
Rusijoj paprastas apsireiški
mas kiekvienoje karėje.

Iš labai neaiškių žinių, ku
rios labai retai pasiekia Ame
riką, galima spėti, kad ant

riškų laivų.
Aiškiai galėsime pamatyti 

kuri valstija ir kiek nustojo 
laivų iš sekančių skaitlinių. 
Valstijos. Kiek žuvo laivų.
Vokietija................................... 22
Anglija .................................. 10
Austrija ................................. 5
Rusija ..................................... 2
Japonija ................................ 1

Kaukazo jau nuo pradžios ka- aplinkybių :

Išviso 40 
Žuvo laivai prie sekančių

y *
Dešinysis sparnas atsiduria 

Aisne, Soisons.

rėš gimė revoliucijinis judė
jimas.

Kaukaze nuolatos galima 
buvo patėmyti revoliucijinį 
judėjimų armėnų ir gruzinų.

Paskutinė agitacija buvo 
plačiai varoma 1905 metais.

3 rugsėjo. Rusijos kariškas 
laivynas buvo susirėmęs su 
vokiečių laivynų ties salomis 
Aland. 2 Rusijos karišku lai
vu nuskendo.
9 rugsėjo. Anglų laivynas nu
skandino vokiečių povandeni-

PRANCŪZIJOS MIN ESTE
RIŲ PIRMININKO SŪNŪS 

SUŽEISTI KARĖJE.
Du sūnų ministerių pirminin
ko Viviani randasi skaičiuje 
sužeistųjų. Vienas išgulėjęs 
ligonbutyje, kiek laiko, iškelia
vo vėl į karės laukų, antras 
nežinia kur dingo. Spėjama, 
kad būdamas sužeistu pakliu
vo vokiečiams į nelaisvę.

BELGIJA KARĖS LAUKU.

buvo laimingesnė. Laike ke
turių šimtmečių buvo jisai vi
sokių Europos armijų vietovė.

Antverpas, Bruselis ir Gan- 
dava buvo atakuojami ir pa
imti kunigaikščio Parmos 
1585 metais. Liudvikas XIV 
užėmė miestų Mons 1691 m. 
Padovanojo jį Ispanijai 1697 
m. 1701 m. paėmė jį prancū
zai. Kunigaikštis Sabaudijas 
paėmė Monsų 1709 m. 1746 
metais išnaujo jis papuolė į 
prancūzų rankas.

1705 metais anglų kariuo- 
me .įsiveržė Brabantan ir lai
ke penkių metų ši provincija

Kas gali atsitikti, parodys 
ateitis, tuo tarpu Belgijos gy
ventojai narsiai kovoja su sa
vo užpuolikais, kurių žiauru
mas taip yra biaurus, kad 
sunku aprašyti.

Šimtais, tūkstančiais žūna 
Belgijos kareivių už šalies 
liuosybę, dega jos miestai, 
griūna puikūs bažnyčių mūrai, 
ir kas atmokės, atlygins už tas 
skriaudas?

„ , , ... . buvo liūdininke nuolatinių ka-
Belgijos karalyste užlieta vo- prancūzų su anglais. Tvir

Tada plačiai buvo iškilęs že- , • v ,
13. Vokiečių kresenai: 

“Goeben” ir “Breslau” labai
mės klausimas, arba taip va
dinamas agrariškas klausimas. 
Kaukazo gyventojai ne vien 
tiktai rūpinos socijališku klau
simu, bet ir religijiniu. Gru
zinų šalis susideda iš trijų gu
bernijų: Tifliso, Batumo ir 
Kutaiso. Rusija užėmė Gra
žini jų 1802 metais. Revoliu
cijinis judėjimas tarp gruzi
nų apsireiškė 1836 metais. Ta
da rusų valdžia apskelbė, kad 
gruzinų egzarchija turi pri
klausyti nuo Rusijos.

Nuo to laiko beperstojimo 
verda gruzinų tarpe neapy
kanta ir nesykį jau buvo pri
ėję prie kruvinų susirėmimų, 
kuriuos rusų valdžiai sekdavo
si išlaimėti.

Pavojingiausiu Rusijai yra 
armėnų judėjimas. Armėnai 
priguli prie trijų viešpatijų: 
Turkijos, Rusijos ir Persijos. 
Tečiau tautinis susipratimas 
pas armėnus labai aukštai sto
vi, ypač, kad armėnai užsilai
ko vieno tikėjimo. Ant tau- 
tiškai-religijinės dirvos plėto
jasi pas juos jaunaarmenų ju
dėjimas kurio siekiu yra at
naujinimas armėnų karalys
tės.

1828 metais Rusijai pateko 
kalnas Araratas, armėnų tau
tiška šventykla. Šis kalnas su 
visomis savo bažnyčiomis, 
vienuolynais sudaro centrų 
armėnų viešame gyvenime. 
Dabar be rusų valdžios leidi
mo negali armėnai ir bažny
čios vadovo sau pasirinkti,

Toki įstatymai galėjo ru
sams daug padėti priel ar
mėnų rusifikacijos. Rusija be- 
paliovos stengėsi kaip galima 
greičiau armėnus surusifikuo- 
ti, tas rusų atkaklus pasirįži- 
mas iššaukė iš armėnų pusės 
griežtų pasipriešinimų.

1903 m., kad rasų valdžia 
sukonfiskavo bažnytinius ar
mėnų turtus, armėnai sukilo. 
Rusijos valdžiai pasisekė juos 
numalšinti. Armėnija, lig tam 
laikui išrodanti rami ir ypa
tingai neapkenčianti Turkijos, 
dabar visas savo pajėgas at
kreipė Rusijos link.

Pradėjo veikti armėnų di
džiosios organizacijos. Armė
nų atstovai pirmoj, antroj ir 
trečioj Rusijos Valstybės Dū
moj, užėmė vietas kairiosios 
opozicijos sparne.. Armėni
jos revoliucijonieriai susine
šė su Rusijos. Kada 1903 me
tais Armėnija buvo pasiren
gus iššaukti revoliucijų, rusų 
valdžia sugebėjo sulaikyti pa
siųsdama jų numalšinimui ma
hometonų tauteles totorių, 
čerkesų ir kurdų, kurie baisiai 
neapkenčia armėnų.

Ar dabartinė karė p -g’ 
dys ant Kaukazo didžios revo
liucijos liepsnas, sunku pasa
kyti. Bet kad nepereis vis
kas ramiai negalime abejoti. 
Vokiečių agentai jau norėjo 
iššaukti tarp Kaukazo gimi
nių sukilimų, bet ligšiol dar 
nėra jokių žinių, kokias pa
sekmes apturėjo. Antra ver
tus vokiečini čia ne kų peš. 
Čia be jokių vokiečių ar kitų 
kurstymų gali kilti revoliuci
ja, nes dirva tam seniai jau 
yra prirengta.

sugadinti buvo parduoti Tur
kijos valdžiai, kad išsaugojus 
juos nuo papuolimo į nelaisvę.

16 rugsėjo. Prancūzų kariš
kas laivynas nuskandino au
strijiečių kariškų laivų “Zri- 
nyj” ir kitus tris.

16 rugsėjo. Vokiečių dre- 
nautas gerokai apdaužytas 
pasislėpė Norvegijos intakoje 

i Trondjliam, kur jisai buvo nu
ginkluotas.

27 rugsėjo. Vokiečių krei
seris “Magdeburg” sunaikin
tas rusų laivyno Finlandijos 
intako j e.

27 rugsėjo. Anglijos krei
seris “Highftler” nuskandino 
vokiečių garlaivį “ Kaiser 
Wilhelm”, kuris karės laiku 
buvo perdirbtas į kariškų lai
vų.

kiečių kareiviais. Arti pusės 
milijono belgų žuvo. Belgijos 
miestuose viešpatauja vokie- 
Čių kareiviai. Vienas tik An- 
tverpas laikosi, stiprus jo pa 
dėjimas neprileidžia priešų 
prie jo sienų. Bet kaip ilgai 
galės spirties Antverpas, ar 
galės jis išlaikyti vokiečių už
puolimus ?

Tas liūdnas faktas, tie bai
sūs apsireiškimai nėra naujie
na mažai belgij tautai, nes vi
si} tų nelaimių priežastis — 
Belgijos pozicija. Belgija

MŪŠIAI TEBESITĘSIA 
PRANCŪZIJOJ.

Paryžiūje oficijaliai pa
skelbta, kad prancūzų kariuo
menės generalis štabas turi 
vilties link pasisekimų suvie
nytų armijų Prancūzijoj. Lig
šiol nepadaryta stambių nuo
pelnų, visgi matyties šioks 
toks progresas. Prancūzų ka
riuomenės kairysis sparnas tu 
rėjo gana smarkius susirėmi
mus su vokiečiais, rezultatai 
tie patys. Kiekviena armija 
pasiliko prie savo pozicijų.

Išleistas valdiškas praneši
mas suteikia žinių, kad pran
cūzų kairysis sparnas, stovin
tis šiaurėje nuo miesto Som
me ir tarp Somme ir Oise bu
vo susirėmęs kelis sykius su 
vokiečiais. Jokių 
nebuvo.

Centralės prancūzų spėkos, 
ties Champagne ir rytuose 
nuo Argonne ir Meuse pada
rė-mažų progresų

K IEK2UVCTK ARISKŲ 
LAIVĘ LAIKĖ KARĖS.“ 
Nuo pradžios karės iki

šiam laikui žuvo 40 kariš. 
kų laivų. Dauguma iš jų buvo 
nuskandinti arba visai sunai
kinti. Prancūzija nepražudė 
nei vieno iš savo kariškų lai
vų. Kitos valstijos nebuvo 
taip laimingos ir kiekviena iš 
jų priskaito nemažai savo ka-

tovę Lille Marlborough buvo 
užėmęs 1709 m.

1792 metais prie Jemappes 
atsitiko baisus mūšis tarp 
prancūzų ir austrijiečių ka
riuomenių ir pasekmės to mū
šio buvo išvijimas Austrijos 
armijos už upės Mause.

1794 metais prancūzai su
mušę anglus, išvijo juos iš 
apielinkių Malplacųuet.

1831 metais Holandijos ar
mija peržengė Belgijos rube
žių ir išnetyčių užpuolus bel-

randasi viduryje kariaujam1 gų kariuomenę sumušė jų il
čių valstijų. Belgijos šalis į užėmė Belgijų. 
daug metų buvo karės lauku Belgijoj atsibuvo didžiausi
visokių Europos valstijų.

44 metai atgal, kada kitos
valstijos privertė Prancūziją

mūšiai Napoleono laikuose 
ties Quatre ir AVaterloo, kurie 
padarė galų Napoleono sie-

ir Vokietijų, kad užlaikytų jos kiams, užvaldyti visų pasaulį, 
neutralitetų, Belgija buvo su- Į Ir tas dar ne viskas, nes be 
žeistųjų prieglauda, mirusių- į užpuolimų kitų valstijų Belgi
jų kapais. ' ja turėjo perkęsti visokias

Dabartinėje karėje jinai ne- pervartas viduryj savo šalies, 
laiko jokių ypatiškų reikalavi- Maištai, revoliucijos ilgai kan- 
mų, visgi jai prisiėjo pergy- j kino nelaimingų šalį. Nuo lai- 
venti daug juodi} valandų ir ko uždėjimo dabartinės vieš- 
ųpturėjo nuostolių daugiau už į patystės, tai yra nuo 1830 m., 
kariaujančias valstijas. Į Belgija buvo savvstovė valsti-

Nebekalbant jau apie dabar- ja, konstitucijos turėdama re
tinęs karės nelaimes Belgijoj, dų. Nors jos savystovvstei bu- 
Pirmiau buvusios karės tie- vo kelis syk grūmuojama viso- 
siog jų užkankino. Jinai tu- kių valstijų, ji išlaikė savo 
rėjo pernešti sunkų jungų Ce-, garbę. Laikė paskutinės pran- 
zariaus ir romėnų. Kariuome- i cūzų su vokiečiais karės jai 
nė Belgijos kariavo bemaž su daugiausiai grėsė pavojus bū- 
kiekviena tauta ir dalyvavo ti sutrintai ir pagal sutarties 
baisiausiuose mūšiuose, apie padalintai tarp Prancūzijos ir

LENKŲ AUTONOMIJA.

Lenkų klausimas pastaruoju 
laiku buvo užėmęs gana svarbią 
vietą politikos klausime. Europos 
valstijos, jų politikieriai tam 
klausimui pašvenčia daug laiko 
ir iškelia aikštėn visokias prie
mones pagal kurių turės susi
tvarkyti naujai atgimusi Lenki
ja. Kad Lenkija turės atgauti 
savo teises, niekas rodos neabe
joja ir tas klausimas neranda 
sau priešų, nes teisybės delei, 
kiekvienas turi pripažinti, kad 
Lenkijai, kaip ir kitoms 
pavergtom^ tautoms nosenai pri
guli suteikti savyvaldą. Aiškiai 
matome, kad jokie privertimai, 
spaudimai negali prislėgti tautų 
dvasios. Lenkai, lietuviai latviai 
ir kiti amžius buvo sloginami, 
verčiami išsižadėti savo tautys
tės ir susilieti su svetimais sau 
gaivalais ir amžius jie spyrėsi, 
ir jų energija, vieton kad dingti, 
daugiau pakilo. Šiandieną jau 
dauguma garsių politikierių, pro
fesorių tvirtina, kad tauta kuo 
daugiau spaudžiama, tuo labiau 
pakįla kultūroje ir susipratime.
Mes dažnai nepatėmijame tau
tos subrendimo, pakol kokios nors
aplinkybės neiškelia mums jų sijos globa. Jau ir dabar ateina

lankumu lenkams, griežtai pas
merkė Rusijos politiką, ir jai pri
jaučiančius lenkus padabino var
du išgama. Kokius tikslus varė 
toji Tautos valdžia sunku su
prasti. Jos atsišaukimas neatne
šė didelės naudos lenkams, nes ne
trukus laikraščiuose pasirodė ki
tas atsišaukimas, po kuriuo pasi
rašę Lenkijos tautiškos draugi
jos, priešaky su H. Sienkevičiu, 
vienu iš garsiausių lenkų rašyto
jų, šaukė savo viengenčius prisi
dėti prie Rusijos, nes daugiaus 
yra šansų išlaimėti po Rusijos 
valdžia, negu po Austrijos. Tau
tos valdžiai tuojaus prisakyta už
baigti savo veikimą. Tame atsi
šaukime, kuris tilpo visuose Var
šuvos laikraščiuose ir kurio turi
nys net buvo patalpintas rusų 
laikraštij “Riee”, daugiausiai 
spiriama ant to, kad pergalėjus 
rusams, anglams ir prancūzams 
galima tikėties, kad lenkai susi
lauks suvienijimo visų savo žemių, 
laimėjus Austrijai ir Vokietijai 
turėti} žūti toji viltis.

Atsirado dar tarp lenkų trečio
ji pakraipa, kurį pataria lenkams 
nieko netarti, nieko neveikti, vien 
laukti. Kada lenkai patėmys, kad 
viena iš kariaujančių pusių ima 
viršų-padėti jai. Labai keista po
litika, kol to lauksi, teirausies, 
pats gerasis kąsnelis ir galėtų 
praslinkti pro tavo lūpas.

Mes matome, kad lenkų pa
dėjimas yra labai keblus, ypač, 
kad toji jų taip garsi vienybė iš
kriko. Kol jie laikėsi vienybės, ga
lima buvo tikėties, kad pusieks 
savo tikslo, negalima ir dabar 
tvirtinti, kad lenkai prakiš, bet 
jau sunkiaus bus išgauti Lenkijos 
autonomiją, jeigu jie skirstysią 
į partijas ir viena iš jų glausis po 
Austrijos sparnu, antra po Ru-
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darbų, neparodo aiškiai, kaip 
augštai jos yra subrendę. Visi ma-

gandas, kad rusų valdžia atsijima 
savo pažadėjimus, paduodama

kuriuos tik mena istorija. 
Belgijos žemė yra persisun

kus krauju visų Europos tau
tų, jos tvirtovės yra pagarsė
jusios pasaulio istorijoj.

Bruselis, Antverpas, Leo- 
dium, Namuras, Charleroi, 
Ostende, — žinomos vietos, 
pagarsėjusios atsibuvusiais 
prie jų smarkiais mūšiais ir 
suteikiančios garsių praeitį

permainų! Belgijos karalystei.
Vienas miestas Leodium bu

vo šesis sykius bombarduoja
mas ir šešis sykius jis buvo 
patekęs į priešų rankas. 

Karolis Narsusis buvo užė-
Woevre distrikte, Latarin-Įmęs jį 1463 metais ir sulygi-

Vokietijos ir tam tikslui pran
cūzų kariuomenė susijungė su 
vokiška, žadėjo jų sumušti. 
Anglija turėdama omenyje, 
kad jai iš tokio atsitikimo ne
bebūtų didelės naudos užpro
testavo Paryžiuj ir Berlyne ir 
jos protestas ant tiek buvo 
svarbus, kad sumanytojos pa
naikinti Belgijų turėjo atsi- 
stkyti nuo savo pienų.

Taip Belgija paliko laike vi
sos karės neutralė ir net nu
ginklavo prancūzų armijų, ku
ri po sumušimo ties Sedanu, 
ieškojo sau vietos pasislėpti 
Belgijoj.

Šiuo laiku Vokietija apsupo

tėme, kad lenkai bruzda ne nuo kaipo priežastį lenkų visuomenės 
šiandien, lenkų ypatybė — tai rėmimą Austrijos. Gali būtį, kad 
plačiai paskelbti apie savo veiki-, tos žinios paleistos vokiečių de- 
mą plačiamjam pasauliui, visgi jų lei suklaidinimo lenkų Aineriko- 
visi pienai pasirįžimai buvo pri-ije ir kitur, nes Vokietijai labai 
dengiami po sunkia našta Rusi- j norėtųsi sitsiundyti lenkus prieš 
jos jungo. Dabartinė karė mums Rusiją, bet gali būti, kad Rusijos 
pilnai parodo ko lenkai tikėjosi, valdžia ištikrųjų, matydama len-
ko laukė iš ateities, ir ką jie manė 
veikti, kad būsimas laikas jiems 
atneštų kaip galima daugiams 
naudos. Europos karė — lenkų 
svajonių išsipildymas ir ne vien 
lenkų, bet daugelio tautų, jų skai
čiuje lenkų artvmiausi, kaimynai 
lietuviai gali tikėties dėl savęs 
didelių permainų politikos srity
je. Karė visados permaino ne 
tik didžiųjų valstijų padėjimą, 
bet nesykį iškelia aikštėn ir ma

kt) svyravimus ir neprisirengimą 
atsiima atgal savo pažadėjimus, 
kurie buvo duodami ne paties 
caro, bet tiktai viršininko rusų 
kariuomenės—Didžiojo kunigaik
ščio Mikalojaus. Mes buvome 
pratę žiūrėti į lenkus kaipo mūsų 
priešus, kada jie trukdydavo mū
sų augimą, bet mes niekados 
lenkamis nepavydėdovame išsipil
dymo jų svajonii} — gavimo auto
nomijos. Ir dabar lenkams atsi-

Anglijos sosto įpėdinis.

džiai mielas mūsų kun. klebone! 
Prie mūsų užėjo labai liūdni lai
kai, kilsta neramybė, visi esame, 
kaip numirę. Šiandieną daugu
mas mūsų brolių išvažiavo tai- 
syties į kar. n menę; vis5, kurie 
tik tarnauja ir kas neturi “cis
tos atst.ivkos", ir taip-pat iš ke
lių metų daug “ratninkų” kartui 
su jais išvežė. Prie to ir arklius, 
kur geresnius atima, ir mūsų 
taip-pat atėmė tris pačius geruo
sius arklius, kurie verti po 400 
ir po 500 rublių, o kariuomenėje 
kaina padėta po 270 rub. ir tai 
dar niekas neduoda pinigų, ale 
tik prižada, o arklius ima tuo
jau, ir mes patys turime pristaty
ti j Raseinius, ima taip-pat ir 
kiaules, ir karves, ir mėsą, grū
dus; viską ima be pinigų; sako, 
kad bus apmokėta iš Vilniaus 
banko, bet šiandieną nėra nei 
kapeikos ir kasžin, kas bus su 
miumis, ir ko mes sulauksim, bet 
tuomi laiku turime visi skau
džias širdis.”

Atjauskime savo brolius, Lie
tuvoje vargstančius ir gelbėkime 
juos gausiomis aukomis.

Kun. A. Yanušas.

1$ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE.

gijoj ir Vogezų kalnuose irgi' nęs jo sienas, namus su žeme. Belgijų, užėmė jos miestus ir
jokių permainų neatsitiko. | Dusyk jį buvo užėmęs Maksi- 
Vienu žodžiu, kaip Vokieti- mijonas. 1649 metais Leo 
jos taip ir Prancūzijos arini- dium buvo patekęs į rankas 
jos pasilieka po senovei*.

Prancūzų armijos užima Ii 
nijas nuo rytų iki vakarų pro- silankius Prancūzijos armija. Į je karėje, kas dar toli gra- 

Prie Leodium atsibuvo zu negreit įvyks. Bet jeigu 
smarkūs susirėmimai tarp tas atsitiktų, tai galima tvir- 
prancūzų ir austrijiečių ka- tai tikėties, kad taika negreit 
riuomenių laike revoliucijinės užviešpataus Europoje. Ang- 

cūzų kariuomenės linija trau-1 karės 1792 metais. 1886 m. lija jokiuo būdu nedaleistų, 
kiasi tarp \ erdun ir Reimso. socijalistai buvo parengę čia J kad jos pašonėj atsidurtu Vo- 
Generališkos spėkos sutrauk- kruvinas revoliucijas, laike kietijos ribos, ir iš paskutinių 
tos ties Varennes, šiaurėj nuo kurių žuvo daug žmonių. stengsis užkenkti vokiečių no- 
Souain ir Roman geležinkelių. 1 Istorija miesto Namuro ne- rams.

kįla abejonės, ar nemanys Vo 
kietija pasilikti sau Belgijų 
kaipo provincijų. Tas žino- 

Kolonijos valdytojaus. 1875 - Į ma galėtų atsitikti jeigu vo- 
i 84 - 87 metais buvo pas jį ap-1 kiečiai liktų pergalėtojais šio-

vincijose Pont-a-Mousson, Ap- 
remont ir Meuse, kiaurai St. 
Michael, ties kalnų Spada. 

Pietuose nuo Verdun prai
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žas tautas. Lenkai pasinaudoda- dflrus tokiame keblame padėjime, 
mi svarbiu momentu, sujudo ir Į užjaučiame jiems ir norėtumėme, 
visokiais būdais stengiasi įvyk- kad jų norai išsipildytų vien tik- 
dinti savo svajbnes. Lenkų poli- j tai be skriaudos Lietuvai. Kiek- 
tikieriai užmezgė • ryšius su pri- vienam paliekame tą, kas jam pri
jaučiančioms jiems didžiosioms 
valstijoms Prancūzija ir Angli
ja, kurios pažadėjo jiems savo 
tarpininkystę. Rusija atsidūrus 
karės sūkuryje, norėdama paleng
vinti savo padėjimą Lenkijoj, 
kurios gyventojai labai nemalo
nius jausmus auklėjo savo širdyj 
prieš dvigalvį arelį, išleido atsi
šaukimą prie lenkų, pažadėdama 
jiems autonomiją, jeigu tiktai vi
si lenkai stos po jos vėliava ir 
kariaus prieš jos priešus. Aus
trija nepasilikdama nuo Rusijos, 
paminėjo nors ir neaiškiai, kad 
ir jinai sutiktų matyti Lenki
ją liuosa ir neprigulminga. Vo
kietija pradėjo varyti karštą agi
taciją lenkų tarpe prieš Rusiją. 
Visos Europos didžiosios valsti
jos tapo užinteresuotos Lenkija. 
Lenkų ūpas pakilo, garsesnieji 
lenkų veikėjai pradėjo pienuoti, 
kur geriaus lenkams priąiglaudus, 
kad daugiaus dėl savęs naudos 
apturėjus. Laikraštija sutikdama 
rusų pažadėjimus, labai optimis
tiškai žiūrėjo Lenkijos ateitin. 
Tiesa. kairie^T lenkų laikraščiai 
paskelbė, kad nėra kuo labai 
džiaugties, nes rusai visados ža
da, kada jiems prisieina blogai, jų 
balsai praėjo nepatėmyti. Rodė
si, kad su lenkų autonomija jau 
užbaigta ir jinai be jokio vargo 
galės ją atgauti, bet paskutiniai 
atsitikimai parodė, kad ir lenkai 
dar ne visai yra prisirengę sutik
ti taip svarbią savo gyvenime va
landą. Dar gerai neapsižvalgę, 
pradėjo jie jau skirstyties sau 
geresnes pozicijas. Viena dalis 
lenkų po vadovyste savo 
politiki'ū'ių Galicijoje sut
vėrė Tautos valdžią, ku
rios prisakymu visi lenkai tu
rėjo stoti po Austrijos puse ir 
kariauti prieš rusus. Paremdami 
savo prisakymus Austrijos prie-

guli.
Sunku dabar kas nors pasaky 

ti apie lenkų autonomiją. Sukilus 
tokiai suirutei Europoj,, kiekviena 
kariaujanti vai. savotiškai nušvie
čia padėjimą Europos tautų, var
giai galima surasti kame gali būti 
tiesa. Visgi paviršium galima nu
manyti, kad lenkams yra tvirtas 
pamatas tikėties Lenkijos auto
nomijos, nors ir ne taip plačios 
kaip jie mano, nes Lietuva kaip 
Mažoji taip ir Didžioji, Suvalki
ja nesutiks eiti po Lenkijos globa, 
apie tai lenkams nevertėtų sva
joti; lenkai gali išgauti Lenkijos 
autonomiją tokią, kokią jinai nes- 
kriausdama kitų tautų galės ap
turėti.

Viskas dabar prigulės nuo ka
rės ir kariaujančių valstijų. Pa
sisekus Rusijai, Prancūzijai ir 
Anglijai, pastarosios dvi galės 
pertikrinti pirmąją, kad lenkams 
autonomija, būtinai reikalinga. 
Jeigu paims viršų Austrija ir Vo
kietija tada nežinia kaip būtų.

Kol kas galime tiktai laukti 
karės pasekmių.

Žinias iš Lietuvos.
Beveik visi žinome, kad nuo 

Europos karės daugiausiai nu
kentėjo suvalkiečiai, bet kaip 
matosi, kad ir kauniškiai liko 
labai nuskriausti. Šiandieną ga
vau Diską iš Kražių parapijos 
Raseinių pav. Kauno gub., ra
šytą 19 d. liepos, 1914 m. iš kurio 
gerbiami skaitytojai aiškiai su
pras, kaip didžiai reikalinga yra 
pagelna nifbų broliam;, gyve
nantiems Lietuvoje. Siame laiške 
apie savo padėjimą Lietuvi 
niekas žemdirbys rašo tai

newark, n. j.
Rugsėjo 17 d. nepaprastam; 

švietimos draugijos “Žiburėlis’ 
susirinkime buvo svarstomi ši< 
dalykai:

1. Kasos stovis. Apyskaita pa 
rodė, kad kason įplaukė aukų su 
mestų per “Spaudos leidimo pa 
minėjimo” vakarą $23.30 e.

2. Tam tikro “vaikų vakaro’ 
surengimas. Tą sumanymą pada 
vė “Žiburėlio” užlaikomas vaiki 
mokyklos vedėjas p. Pempė. T 
vakaro tikslu yra žadinti vai 
kuose tam tyčia parinktomi 
deklemaeijomis, žaidimais ir vai 
dinimais kilnus jausmus, pra 
tinti juos prie dailių kultūring 
pasilinksminimų ir prie viešoj 
pasidarbavimo. To sumanym 
įvykinimą pavesta tam, tyčia it 
rinktai komisijai.

3. “ Šeimynų vakaro ’ 'surengi 
mas. Sumanytojų mintin “š»; 
mynų vakaras” sdaugusiem 
duotų progos susirinkti t. ; 
vienon šeimynon, pasipažinti i 
drauge po dienos darbų ats: 
kvėpti dailiais pasilinksmini 
mais, prisilaikant kiekvienai 
dailaus elgimos taisyklių, kurk 
mis paprastai tvarkomas vieša 
ir privatinis gyvenimas pas ki 
tas kultūringas tautas.

Kad sumažinus storžieviškum 
ribas, tartasi tą vakarą atlik! 
be svaiginamųjų gėrimų ičakj 
rus alų, kuriam taipogi riba 
padėti. (Tų ribų dar niekas ni 
surado. Red.)

“Šeimynų vakarą” įvykini 
pavesta komisijai.

4. “žiburėlio laikraštis. Notai 
ta “Žiburėlio” laikraščiu pas 
rinkti “Draugą” kuris plačiai 
šiai nušviečia Amerikos lietuvi 
gyvenimą ir pradeda ingvt' ypi 
tybes rimtai vedamo ir nusisti 
vėjusio laikraščio. Išreikšta pi 
geidavimas, kad “Drangai 
siųsti visas apie “Žiburėlio 
veikimą žinias.

(Reka ant 8 pusi.) .
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PASTABOS,

DVI SROVI z DU SEIMU.
NETEKO LYGSVAROS,

Muku politiškieji seimai per
skyrė Amerikos lietuvius j dvi 
nelygi dali: didžioji dalis pa
krypo į Chicagos seimą su jo 
visais nutarimais ir su jo 
įsteigtuoju “Tautos Fondu’’, 
antroji mažesnė dalis nukrypo 
į New Yorkų, iš kur jau ant
ras mėnuo iš visų didžiųjų pa
trankų šaudoma j katalikus. 
Sakau — ten mažesnioji dalis. 
Nes nors New Yorko seiman 
ir privažiuotų daugiau atsto
vų, negu į Chicagų, jie, tie at
stovai, nei dešimtos dalies ne
atstovaus tiek lietuvių, kiek jų 
atstovavo Chicagos seiminin
kai.

Kad persiskyrėme — tai 
faktas, nors ir labai liūdnas. 
Lietuviai katalikai ir jų sim- 
patikai ieškojo vierm>ės šiuo 
taip svarbiu laiku. Jie negai
vino blogi) jausmų į kitaip 
manančius žmones. Sakosi tos 
vienybės norėję ir mūsų lai
svamaniai. Jie kaltina kata
likus vienybės ardymu.

Aiškus pasisekimas Cliica- 
gos seimo, kuriame lietuviai 
katalikai, kaip kunigai, taip ir 
svietiškiai, buvo tik lygiatei
siai seimo nariai, — išstūmė 
iš lygsvaros visus to seimo 
priešininkus, (jų vardas legi- 
jonas) ir jie graudžiai pravir
ko, kiti gi net kolioties ėmė, 
matydami savo pienų nepasi
sekimų.

Spauda, kaip socijalistų, 
taip ir laisvamanių tautininkų 
tik ir mirga pliovonėmis prieš 
katalikus. Katalikai suskaldę 
spėkas, jie įnešę suirutę ir be
tvarkę, jie vedų grobimo ir 
viešpatavimo politikų, jie da
rų intrigas, jie visuomenės 
nuomonę falšuojų, jie križio- 
kiškos krikščionystės pasekė
jai, jie esu uždaryti klerika
liškume kalėjime, tad, anot, 
“Vien. Liet.” — reikių nu
mesti klerikalizmo pančius!

Negalėdami ir nenorėdami 
kiekvienam atsakvnėti ir jo 
klaidas išrodinėti, mes pasi
stengsime atsakyti visiems iš 
karto, nes visų užsipuldinėji
mai yra sumesti ant vieno 
kurpalio.

KAS KALTAS, KAD ĮVYKO 
DU SEIMU?

Iškilus sumanymui suva
žiuoti visiems lietuviams, iš 
pat pradžių pasirodė dvi nuo
mom dėl seimo sušaukimo bū
do ir vietos. P. Račkauskas, 
patarė laikų ir vietų nusprę
sti Lietuvių Spaudos Draugi
jai, “Draugas” ir “Katali
kas” išreiškė nuomonę, kad 
parankiausia būtų suvažiuoti 
Chicagon, rugsėjo pabaigoje. 
(Priežasčių čia nebekartosi
me). Nuo to laiko sumany
mas ir pradėjo plaukti dviem 
vagom. Netrukus paskelbė pa
kvietimų į Chicagų Federaci
jos prezidentas kun. Misius. 
P. Račkauskas, tai ignoruoda
mas, darė savo: vedė laikraš
čių ankietų; tai nenusisekus, 
pasišaukė pagelbon sau tinka
mas organizacijas.

Ir čia nesudaręs sau reika
lingos didžiumos balsų, vis 
dėlto paskelbė pakvietimų į 
New Yorkų. Gal dar nebūtų 
pasiskubinęs, bet privertė 
Chicagos komiteto atsišauki
mas.

Dabar klausimas, katrie tu
rėjo nusileisti, kai dar buvo
me tik pradėję skirties: ar 
katalikų Federacija ir Chica
gos inteligentų būrelis, ar p. 
Račkauskas su jo visais bal
suotojais už New Yorkų? Kas 
kaltas, kad pagaliaus turėjo
me du seimu? Kad į šituos 
klausimus atsakius, mes atsi
minkime šiuos dalykus. Vos 
tik pradėjome tarties apie su
važiavimų—“Tėvynėje” (va
dovavusioje sušaukime New 
Yorkinio seimo) pasipylė in
sinuacijos prieš kunigus, prieš 
katalikus ir prieš visų krikš
čionystę ištisai. Į Šliupo 
paleistų obalsį: Aalin su kuni
gais! “Tėvynė”, tų obalsį pa
skelbusi, nesurado nei žodelio 
pasakyti prieš. Matomai pri
tarė. Taigi New Yorko sei 
rengėjai jau iš pat pradžią

šaldė nuo savęs kunigus ir vi
sus tuos kaatlikus, kurie savo 
kunigus gerbia. Boto kai » p. 
Račkauskas nusprendė duoti 
balsų ir organizacijoms, tai 
vėlgi neteisingai išskyrė kata
likų didžiųsias organizacijas, 
kurioms nepanorėjo duoti ly
gaus balso. Čia aiškus netei
singumas. Taigi tegul nei ne
drįsta laisvamaniai girties, 
kad jie savo seimų vykinę be- 
partyviškai. Bet kad ir nebū
tų jie visa to padarę, vis dėl
to katalikai nebūtų turėję nei 
mažiausios priežasties išsiža
dėti Chicagos seimo. Anot 
patarlės: didesnis lašas visuo
met mažesnį patraukia. Lie
tuviai katalikai kaip tik ir ga
lėjo jausties tojo didžiojo la
šo rolėje.

Katalikybė, kaipo išganin
gas veiksnys tautų gyvenime, 
jau ačiū Dievui ištirta per de- 
vyniolikų amžių. Per penke
tų amžių ir lietuvių tauta su 
ja arti jau susigyveno ir suta
po. Lietuviai myli savo tikė
jimų, savo bažnyčias ir kuni
gus. Kas gi yra mūsų gyve
nime laisvamanybė su jos va
dais Šliupais ir Račkauskais? 
Yra tai naujadaras, kurio pir
mieji žingsniai tik pragaištį 
tautai rodo. Iš jų vaisių pa- 
žįsite juos. Jeigu vaisiai kar
tūs, tai ir medžias netikęs. 
Vieton krikščioniškos kultūros 
amžinų pamatų, jie rodo 
mums dvasios anarchijų, be- 
tikslingumų gyvenimo; jie ne
ša su savimi valios ištyžimų, 
ir doros pranykimų. Ir ka
da mums sako: neikite paskui 
Mišių, Rutkauskų ir kitus, bet 
klausykite Šliupo su Račkau
sku — mes turime pasakyti: 
ne, broliai! verčiau jūs ateiki
te pas mus. Bus ir jums ir 
visai tautai sveikiau ir nau
dingiau. Nenorite — tai jųsų 
dalykas. Ateis laikas, kada 
pasigailėsite..

AR CHICAGOS SEIMAS BUVO
. KLERIKALIŠKAS?

Tečiau Chicagos seimo ren
gėjai anaiptol nemanė per 
seimų varyti kokios nors tiky
binės propagandos. Jiems tik 
rūpėjo, kad krikščioniškos 
tautos seimo nutarimai nepra
sižengtų prieš krikščionybės 
principus.

Tų svietiškių inteligentų, 
kurie kvietė į Chicagų drau
ge su Federacijos valdyba, 
niekas nei nemanė teirauties, 
ar jie katalikai, ir kokie jie 
katalikai? Nebijai dirbti iš 
vieno su katalikais — tad esi 
mūsų brolis. Seimas buvo 
politiškas ir tik apie politikos 
reikalus ir tartųsi. Tik mal
da “Tėve mūsų”, kelis sy
kius atkalbėta, pridavė seimui 
krikščioniškų išvaizdų. Už tų 
“Tėve mūsų” tur būt nepyko 
nei p. Račkauskas, nes, rodos, 
ir jisai tos maldos Autorių 
gerbia.

Šiaip jau seime vadovavo 
vieni svietiškiai, prezidijume 
nebuvo nei vieno kunigo. Sei
mas buvo lietuviškas, bet 
anaiptol ne klerikališkas. Kas 
gi jį suklerikalino? Gi__vaiden- 
tuvė tų, kurie serga klerikalo- 
manija, kurie mato klerikališ- 
kų pavojų visur ten, kur tik 
pastebės kunigiškų apykaklę. 
Ta nepamatuota klerikalizmų 
baimė — tai pavojinga ir ken
ksminga mūsų visuomenėje li
ga. Ja susirgusieji žmonės 
norėtų atstumti nuo naudingo 
darbo didelį skaičių dvasiškių 
inteligentų, kurie, kaip žino
ma, nepraščiau nori ir moka 
rūpinties tautos reikalais, 
kaip svietiškiai; turėdami gi 
daug laiko ir pajėgų, ištikrų
jų nemaža ir nuveikia. Šit ir 
Chicagos politiškas seimas ai
škiai parodė, kad tarp kunigų 
randasi nemaža karštų, švie
sių patrijotų ir naudingų dar
bininkų. Labai gaila, kad ta
me seime nebuvo d-ro Šliupo. 
Gal po jo nebebūtų šaukęs: 
šalin su kunigais, jeigu jam 
rūpi ištikrųjų tėvynės gerovė.

SUSTIPRĖJIMAS KLERIKALI
ZMO, AR KAS KITA?

Visi mūsų laikraščių grau
dus verksmai neva dėl augan
čio klerikalizmo yra vien tik 
gaudavome, o tik girdėdavome 
s^kį prisispyrę prašėme visų 

įkalomanų išrodyti, kame 
nužvelgia klerikalitmų

mūsų visuomenėje? Kų jie 
pagaliaus supranta klerikaliz
mo vardu? Ar jie mato skir
tumų tarp katalikybės ir kleri
kalizmo? Atsakymų į tai lie
ju fantazijos dalykas. Mes ne 
gauname, o tik girdėdavome 
vienų ir tų pačių, baisiai “fal- 
šyvų” šeinę-katarinkos melio- 
dijų ant temos apie klerikaliz
mo pavojų. Tad ir dar kar
tų aiškiai pasakome, kad kuni
gai reikalauja sau intekmės ir 
veikimo laisvės tik tikybos ir 
doros dalykuose, nes ta sritis 
jiems pavesta iš Augšto. Vi
suose kituose dalykuose jie ne 
tik nenori savo letenos gyve
nimui užrioglinti, bet mielu 
noru užleidžia vadovavimų 
svietiškiams. Tik kadangi ir 
kunigais būdami jie nenusto
ja būti drauge ir visuomenės 
nariais, tad lai bus leista 
jiems ir visuomenės gyvenime 
lygiomis teisėmis dalyvauti. 
Kunigas dalyvaujantis visuo
menės darbuose, atsako prieš 
tų visuomenę lygiai, kaip ir 
kiekvienas kitas visuomenės 
narys. Blogų kunigų darbų, 
riešų piktinimų mes nemano
me ginti. Priešingai mes sa
kome, kad reikia išdirbti viešų 
lietuvių katalikų opinijų, su 
kuria turėtrj skaityties ir mū
sų kunigai. Žinoma, tokia 
stipra, bet sveika opinija būtų 
kaskita, negu cicilikiškas uji
mas, kabinėjiamasis be prie
žasties, — kų pagamina tik ne
apykantos dvasių.

Nejaugi čia klerikalizmas? 
Jeigu tų pačių teisiij reika
lauja advokatas, daktaras, 
niekas nepavadins tai ad- 
vokatizmu, daktarizmu ir 
nematys tame visuomenei 
pavojaus. Tik vieni ku
nigai kaž kodėl išskiria
mi. Kodėl? Mums matosi tik 
dėlto, kad mūsų šeine-katarin- 
kos turi girgždėti ir traškėti 
taip, kaip jas užsukę tie, kurie 
iš jų savo biznį varo. Bedie
viškas biznis, atkrikščioniji- 
mas visuomenės varomas jau 
nebepirmas amžis. Jį varo įvai 
rūs slapti ir atviri Bažnyčios 
priešai. Daugelis mūsų inte
ligentų, ypač vyresniųjų — 
yra aukos jų dvasios, jų gau
siai pagamintos literatūros. 
Tečiau tauta turi nusikratyti 
■falšyvais katarinkų tonais, ji 
seniai pamylusi prakilnius ir 
harmoningus krikščionijos a- 
kordus.

Chicagos seimas neparodė 
sustiprėjimų klerikalizmo, bet 
apreiškė sveikų mūsų tautos 
branduolį, kuris duoda viltį 
geresnės ateitės. Ypač liūd
name padėjime buvo mūsų 
išeivija. Bažnytinis gyveni
mas buvo ligšiol iškrikęs, Šliu
pas su savo pasekėjais per 
dvidešimtį su viršum metų va
rė savo bedieviškąjį darbų ir 
rezultate vis dėlto pasirodė, 
kad vaisiai to darbo visai men
ki,kad mūsų išeivijos kamė- 
nas dar pasiliko sveikas, kad 
tik šakelės kai-kurios nudžiū
vo. Kada šūkterėjo Federa
cijos valdyba, kada jos šauk
smų pakartojo Chicagos inte
ligentai, tarpe kurių buvo ir 
keletas kunigų—indomus klau
simas stojo prieš akis: ar dau
gelis lietuvių išsigąs to, kad 
tarp kvietėjų esama ir kuni
gų?

Pasirodė, kad išsigando la
bai nedaugelis. Didelė gi di
džiuma parodė sveikų, liuosų 
nuo neapykantos sielų. Ir tie 
atvažiavo, ir drauge sutarti
nai dirbo.

Tai paduoda viltį, kad ir 
ateityje gyvenimas sudarys 
stiprų centrų mūsų visuomenė 
je, susidedantį iš aiškių kata
likų ir visų'tų, kurie kataliky
bę (arba plačiu imant — 
krikščionybę) gerbia ir skaito 
jų tautiška lietuvių religija. 
Tik ant to pamatą mes ir ga
lėsime statyti mūsų krašto 
ateitį.

KIEK GI SROVIŲ MES 
TURIME?

“Vien. Lietuvninkų” redak
toriui prisisapnavo*labai ma
lonus jam sapnas: plačiu tau
tos vieškeliu eina tautininkai, 
gi iš abiejų jo pusių slenka: 
socijalistai iš vienos pusės ir 
katalikai iš kitos pusės. Ir 
vieniems ir Uitiems grųso pa
vojus inkristi į gilias grabes, 
iškastas iš abiejų vieškelio pu
sių. Gerai, kad tai tiktai sap

nas, nes kitaip beabejonės bū
tų pakėlusios protestų dar ke
lios kitos mūsų srovės, kurių 
“Vien. Liet.” nei nepaminė
jo. Visų-pirma kur mes su
talpinsime laisvamanių parti
jų su savomis Ferrero kuopo
mis? Mes manome, kad ne visi 
tautininkai yra laisvinamai 
ir atvirkščiai. Mes net mano
me, kad geriausieji tautinin
kai tai katalikai, nes jie myli 
tautų su visais jos ir dvasi
niais ir materijaliniais tur
tais. Veidas tautininko nebe- 
kenčiančio katalikybės yra 
perdaug neaiškus. Į vietų pa
niekintų senųjų turtų jisai dar 
neišgalvojo naujų, tad ir blaš
kosi nabagėlis į visas puses. 
Toksai į tautos vadus ištin
ka.

Bet jeigu apie sroves kalbė
ti, tai kur “Vien. Liet.” pa
dėjo mūsų nepraustaburnių — 
šakininkų srovę, kuri yra, de
ja, labai skaitlinga. Gal sa
kysite, kad statant jų greta 
kitų srovių — tos kitos užgau
namos. Mums gi' rodos, kad 
“Šakės” dvasia buvo tuo ce
mentu, kuris vienijo socijalis
tus su laisvamaniais tautinin
kais ir dėlto jos roles nega
lima ignoruoti. Nei vienas ki
tas šlamštas taip aiškiai neat
vaizdindavo neapykantos Baž
nyčios ir kunigų, kaip “Ša
kė”. Chicagoj “tautininkų” 
švietimo įstaigoje “Aušroje” 
buvo ir ‘Šakės’ agentūra. ‘Ša
kės” dvasia pagaliaus suvie
nijo mūsų socijalistus su ki
tais laisvamaniais padaryti 
dar vienų blokų New Yorke. 
Kiek jis bus tvirtas — paro
dys artimiausios dienos..

Ne! Būkime atviri! Mūsų 
tauta dar beveik neturi nei sa
vos buržuazijos, nei kapitalis
tų, nei dvarininkų. aTigi ri
šos partijų kombinacijos, pa
remtos skirtingais luomų rei
kalais, pas mus yra dar nega
limos. Mūsų tauta — tai ūki- 
sluogsnių dar nesuspėjo 
ninku ir darbininkų tau
ta, tarp kurių dviejų 
apsireikšti didelio priešingu
mo reikalui- Visi mes reika
laujame gan radikalių atmai
nų kaip politikos gyvenime, 
taip ekonomiškuose santykiuo
se. Mūsų partijos — tai dau
giausia tik ant popieros — 
vien fikcija. Šiek tiek aiškiau 
savo radikalumu nori išsiskir
ti mūsų socijalistai, tečiau ir 
jie netiek pačių socijalę i<Jė- 
jų aiškina ir apaštalauja, kiek 
traukia žmones nuo Dievo ir 
Bažnyčios. Be to stoka jiems 
rimtumo, doros ir kitų svar
bių privalumų. Pas mus lig- 
šiol apsireiškia vyriausiai 
skirtumas pasaulėžvalgoj: kų 
padėti pamatan lietuvių tau
tos kultūros ? ar Kristaus mo
kslų ir tuo mokslu paremtųjų 
dorų, ir vienybę su Bažnyčia?
— ar laisvamanvbę? Iš to pas 
mus dvi srovi. Lietuvoje yra 
katalikai ir pirmeiviai, čia, 
Amerikoje yra katalikai ir 
laisvamaniai. Lietuvos pirm
eiviai ir Amerikos laisvama
niai — tai tikri broliai. Kaip 
ten, taip ir čia jie sudaro men
kų mažumų, nors trūkšmo ir 
daug sukelia. Žinoma, tarp 
katalikų ir laisvamanių yra 
vidutinės srovės, iš kurių vie
nos labiau linkusios į katali
kus, kitos labiau į laisvama
nius, tečiau skirtumų tarp 
abiejų sparnų sudaro ne kas 
kita, kaip skirta pasaulėžval
ga, skirtas rišimas tikybinių 
klausimų.

Tečiau kadangi katalikai ir 
prie jų linkstantieji,, kaip 
Lietuvoje, taip ir čia sudaro 
nemažiau, kaip 90 nuoš., (pa
rodė tai ir Chicagos seimas)
— tad lai sprendžia mūsų vi
suomenė,, kas eina pačiu vidu
riu to platojo Lietuvos vieš
kelio. Tiesa, anie 10 nuoš. ar 
kiek jų ten yra, gyvi, veik
lūs, daug judesni už katali
kus. Bet būtų per drąsu sta
tyti teorijų, kad katalikai vi
suomet turi būti nerangūs, ne
susipratę ir visuomet turi 
duoti savę išnaudoti. Gyve
nimas parodo kaip tik kitką. 
Katalikai kaip kitų kraštų, 
taip ir Lietuvos ima atgyti, 
tvarkyties, gyviau veikti. Ir 
kada “Lietuva” klausia, kų 
mums žada rytojus: ar suiru
tę, ar betvarkę, ar šviesų ke
lią kultūros darban — mums 
ir rūpi atsakyti: sveikas tau
tos branduolys, prisilaikąs

Kristaus mokslo ir Jo įstaigos 
Bažnyčios ir eina tuo šviesiuo
ju keliu tikros kultūros darbų. 
Oi gaivalai krikščionystei 
priešingi, nieko daugiau mū
sų gyveniman neįneša, tik su
irutę ir betvarkę.

KAIP “LIETUVA” REMIA
NAUDINGUS DARBUS?
40-ame “Lietuvos” nume

ryje skaitome šiuos redakcijos 
žodžius:

Tie, kurie nuolat seka “Lietu
vų,’’ senai galėjo pamatyti, 
kad kiekviemų naudingą dar
bą mes visuomet visomis išga
lėmis rėmeme....
Tik nuo to rėmimo aniems 

naudingiems reikalams nei 
kiek nepalengvėjo. Kada pa
sirodė p. Gabrys su kun. Gu
staičiu, “Lietuva” kankinės 
balsu graudžiai užraudojo 
apie amerikiečių skriaudimų. 
Kada “Tautos Fondo” pirmi
ninkas nusiuntė “Lietuvai” 
atsišaukimų Fondo valdybos 
į visuomenę, “Lietuva” ap
klojo jį iš viršaus ir iš apačios 
tokiais redakcijos prierašais, 
kad išanksto galima pasakyti, 
jog nei vienas “Lietuvos” 
skaitytojas neaukos į “Tautos 
Fondų” nei sulūžusio cento. 
Taip “Lietuva” “visomis iš
galėmis remia naudingus dar
bus.

Tikra ironija skamba šiame 
pasigyrime.

Jei mes Tvatysime, kad vyk
doma svarbus ir naudingas rei
kalas, mes tą darbą, kaip ir 
ligišiolei remsime 
Ar “Tautos Fondas” svar

bus ir naudingas reikalas — 
“Lietuva” nežino. Laukia, 
kų pasakys Šliupas ir socija
listai. Savo gi nuomonės, ma
tyt neturi.

Sumanymų “Lietuvių die
nos Amerikoje” 26 lapkričio 
“Lietuva” kol kas skaitanti 
tiktai dešinėsės, klerikalinės 
srovės reikalu. Jeigu jam pri
tarsiančios ir abi kitos srovės, 
tai tuomet jisai liksiąs visuo
tinu reikalu.

“Lietuva” save, matyt, pri
skaito prie vienos iš anų dvie
jų srovių, tečiau savo nekle- 
rikališkos nuomonės ir čia ne
pasako, nes matyt, fneturi. 
Laukia kų kiti visi pasakys, 
tada jau ir ji savo žodį tars. 
Taigi iš to visa aišku, kad 
“Lietuva” su savo nuomonė
mis velkasi visų kitų-užpaka
lyje. Tikrai išganinga takti
ka. Ji duoda garantijų, kad 
niekuomet per giliai neinklim- 
psi. Ir gudrumo didelio ne-, 
reikia. Tik dairykies į šalis 
ir mokėk nosį pasukti tenlink, 
iš kur vėjas pučia.

“Lietuva” negalinti parem
ti “Taiutos Fondo”, nes nėr 
sų aišku, kokiems politiškiems 
reikalams būsią renkami pini
gai ir kokia dalis eisianti 
tiems politiškiems reikalams, 
o kokia nukentėjusiems nuo 
karės.

Nuostabu, kad “Lietuvos” 
redakcija nežino to, kų šian
dien žino kiekvienas lietuvis, 
kurs tik bent kiek interesuo
jasi tėvynės reikalais. Paga- 
liaus dar labiau nuostabu, kad 
‘ ‘ Lietuva ’ paminėjusi savo 
39-ame N-yje Chicagos seimo 
nutarimus, jau sekančiame 
numeryje jų nebeatmena ir 
sakosi nežinanti, kokiems po
litiškiems reikalams rinksią 
aukas tie žmonės, kurie steigė 
Chicagos seime “Tautos Fon
dų’. O kai apie išskirstymų 
pinigų — tai padaryti nebus 
sunku. Gyvenimas pats ge
riausiai nurodys, kiek kuriam 
reikalui skirti, bile tik tų pi
nigų būtų. Fondo komisija, 
susideda juk iš 26 žmonių, gy
venančių 'įvairiose vietose. 
Jų rinktinė nuomonė tikrai 
bus kompetentiška, kaip ge
riausiai pinigus išskirsčius.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Dedame čia keletu laiškų, ra
šytų iš Lietuvos pas gimines 
į Ameriką. Jie aiškiai atvai
zdina mūsų brokų ūpų, buvu
sį pačioje karės pradžioje. 
Mes nuoširdžiai prašome visų, 
kam teks gauti laiškų iš Lietu-

padėjimo — atsiųsti tokį lai
škų į mūsų redakcijų; mes 
spauzdinsime, kaipo labai 
svarbių ir indomių medžiagų.

1) Kotrina Gudienė, Žaga
rės par. rašo savo sūnui Alek
sandrui (į Kensington, III.):

Pas mus blogai, ašarų pakalnė. 
18 d., t. yra pėtnyčios rytą lyg 
perkūnas trenkė j visą svietą. 
Niekas nieko nejautė, taip stai
giai pasipylė visokie popieriai, 
visokie prisakymai, kad visi be 
skyriaus ėtsarginiai būtų ir. t su- 
batos Telšiuose ir į tą pačią die
ną kad visi suvestų į miesčiukus 
par naktį statyti į mierą arklius 
ir ratus. Subatos rytą soda nuo 
sodos buvo girdėti klykimai pa
čių, motynų. Nevien atsarginius 
išvarė, bet ir ratnikus, pradėjus 
nuo 1909 metų ligi 1914 metų. 
Negaliu aprašyti, ką tokiuos iš
varė: neužtekčiau popieriaus pa
žįstamiems aprašyti, tik galiu pa
sakyti, kad iš Tarvidų keturis, ta
me skaitliūje ir mūsų švogerį 
Gustą. Subatoje Telšius prikimšo 
atsarginių ir kito vaisko didės 
galybes. Atsarginiai šįryt, t. y. 
nedėlios rytą Škapliernoj pasiju
dino eiti, o nežinome, kur. Jau 
apie Telšius ima ir kitus gyvu
lius: bandą, avis, kiaules, mažai 
bepalikt patiems ir grudų; duo
da popierėlius, sako užmokės; o 
dabar nebėra nei kaznačejaus, nei 
knygų Telšiuose. Bėga ir pony
bė ir žydai iš miesto kažin kur. 
Ateis greitai ir mums gyvulius 
atiduoti. Vežimus jau išvarė. To
kios šį kartą naujienos pas mū
sų. Nuvažiavę į Žarėnus gal jau 
dar kitokias rasime, kas valandą 
vis naujas. O su kuom mūšas ir 
delko, tur būt ir patys girdit. 
Kitos naujienos: šį metą baisiai 
giedri vasara ir karšta; karščiai 
rodė saulėkaitoje iki 29 R. Va
sarojus prapuolė, nudegė, rugiai 
paaugo, jeigu bulbos paaugtų — 
dar nieko būtų; ar bebus kam 
valgyti ir tas pačias; linai ga
tavai neauga, dabar užlinojo biš- 
kį.......

(Ant konverto Žarėnų paš
to antspauda 22 liep.).

2) Liudvika Pocienė Žarė
nų miestelio rašo savo vyrui 
Juozui liepos 21 d. (į Ken
sington, III.):

Dabar mieliausias mano Juo
zapėli, apznaimįnu Tamstai, kad 
mes visi tebesame gyvi ir sveiki 
tiktai turime širdis didelei skau
džias ir nebematome sau tako 
per ašaras. Visi žmonės yra kaip 
numirę; niekas niekur nebdirba 
nieko. Rugiai, pievos ir javai — 
viskas stovi ant laukų: nėra 
kam bedirbti. Arklius ir zapas- 
nus vyrus, kurie neturi daugiau, 
kaip 43 metus — tuos visus iš
rinko į karę. Karė pas mus bus 
didelė. Prūsas ir kiti karaliai ei
na ant mūsų karaliaus; atima 
gyvulius ir aš nežinau kvr dingti 
ir kame būsiu su kūdikėliais.

(Iš Žarėnų išsiųsta 22 lie
pos senojo st.).

Laiškas iš Lietuvos kurį mums 
pridavė Jonas Klimas nuo Town 
of Lake.
21 d. liepos, 1914 m. Viekšniuose 

Mieli mano vaikai!!!
Pasiketinau dar kartą Jumis 

pasveikinti (jeigu tik pasiek- | 
siu savo laišku). Pas mus užstojo 
baisūs laikai! Ašarų ir skurdžių 
nelaimių... Dar šią valandėlę iš 
Dievo malonės gyvi tebesame,1 
bet nelaimių audros ‘virte-verda, i 
kas valanda naujos žinios atei
na, kurių nei aprašyti negalima.: 
Taip išrodo, kad jei Dievo bus 
lemta pabausti mus, tad trum
pame laike, sumaišys mus su že
momis ir pelenais! Dabar per dvi 
dieni buvo išrinktas visas “Za- 
pasnas vaiskas” ir 5 metų “rat- 
ninkai’’, taipgi 51 arklys iš Viek
šnių valščiaus reikėjo prastu ke
liu nuvesti į Šiaulius, ir man te
ko vežti, nes geležinkeliais veža
ma kuriuomenė o prekių važioji- 
mas ir keliauninkų traukiniai 
per parą vos du tebeeina. O iš 
Paprūsės į Mažeikius veža viso
kius galvijus, kuriuos privarta 
atima nno žmonių, deda į vago
nus ir nežinia kur veža.

Ačiū tau, Barbele, apturėjau 
laišką, kuriame aprašai Ameri
kos baisenybes, bet išdalies žiū
rint, — gal Dievas Jumis laimys 
su sveikata ir gyvi gal susilauksi
te laimingesnių dienelių. O pas 
mus rugsėjyje nežinia kas bus! 
Užtai sveikinu, mano mieli sunai, 
kad dabar esate už sienos, nas

kad būtumėte mūsų krašte, fi- 
noma, visi trys būtumėte pak
liuvę j “mobilizaciją“. (O kiek 
skausmo ir ašarų būtų mums se
niems tėveliams užduota!) T»- 
lesnei, Barbelė, prašei manęs ap
rašyti smulkmeniškai visas nau
jienas — dąrbus, metus ir t.t. Bett 
delei susigraužimo širdies ant šie 
laiko atsiprašau, jeigu Dievas nu
kreips nelaimių rykštę nuo mū
sų, tada kitame laiške aprašysiu 
visas smulkmenas o dabar te
galiu suspėti ir aprašyti — ne* 
pavojus didžiausias graso mums 
ir nežinia ar išliksime gyvi!

Daugel sykių jau pamasčiaai 
kada prisieis skirties su šiuo pa
sauliu, norėčiau pirm mirties pa
laiminti savo vaikus..! O kad j«» 
gyvenate už plataus vandenyno, 
tad nors per laišką geisčiau tą at
likti, tik nežinia kada bus tas 
paskutinis laiškas...?

Dar atkartoju, kad pasakoj* 
ma, pačtos išvež ir laikraščius už
darinės, tada su Ameriką nebesu- 
sižinosime. Rasite, ir šis laiškas 
mano bus paskutinis.

Jūsų tėvelis J. Klimas.

NEKALBĖKIT NETEISIAI.
“Vien. Liet.” 39-ame nu

meryje rašo:
Federacijinių Seimas Chicago
je, nutaręs inkurti Lietuve® 
Gelbėjimo Fondą. Tam tikslui 
tapę išrinkta ypatos, iš įvai
rių valstijų, kurios ir sutvar
kysią tą fondą. Bet indome 
yra tas, kad šioms ypatomsL 
Seimas davęs lyg kaip ir in
strukciją, kad delei šito fon
do jos teirautųsi su Tauto* 
Fondu, kuris ar pora metę 
yra pas klerikalus inkurtas. 
Atitaisome:
1) Chicagoje Seimas buvo 

ne Federacijinis, bet Lietuvių 
Politiškasis Seimas.

-2) Prie R. K. Federacijos 
yra inkurtas “Tautos Iždas“, 
Chicagos gi Seimas nieko ben
dro nei su Federacija nei su 
“Tautos Iždu” neturėjo. Sei
mas įsteigė “Tautos Fondą” 
ir jo komisijai jokių įsakymų 
nedavė apie susižinojimų sn. 
“Tautos Iždu’.

3) “Tautos Iždas” inkur- 
tas ne klerikalų, bet lietuvių 
katalikų.

“Tėvynė” stengiasi išro
dyti, kad Ne,w Yorkas gavęs 
didžiumų balsų, balsavusių 
dėl seimo vietos.

“Draugas” nemokąs skait
liuoti. Buvę palikta nubalsuo
ti 4-ioms organizacijoms. New 
Yorkas iš 8 balsų gavęs net 
6, tad argi nedidžiumų?

Atsakome.

Kia p. Račkauskas paskeL 
bė savo pakvietimų į N e v 
Yorko seimų, jis turėjo tik ke
turis anų organizacijų balsus: 
būtent tautiškojo Susivieniji
mo ir Tėv. Myl. Dr. R. K. 
Susivienijimo viršininkai bab 
savo už Chicagų, socijalistai 
gi, kaip pats p. Račkauskas 
rašė savo atsišaukime, dar ne
buvo padavę balsų. 4 iš i 
tai nedidžiuma, bet pusė. Be 
to p. Račkauskas atsišaukime 
rėmėsi ne tik organizacijų, bet 
ir laikraščių nubalsavimais. Ii 
laikraščių už New Jorkų ii 
pradžių buvo paduoti iš 12 — 
4 balsai, paskui dar prisidė
jo “Laisvė” — penkta. Chi- 
cagai irgi balsavo 5 laikraš
čiai, skaitant ir ‘Draugų’, ku
rio “Tėvynė” teikėsi nepa
minėti. Kiti balsus padavė už 
kitas vietas. Taigi tos abso
liutiškos daugumos nebuvo; jų 
p. Račkauskas iš piršto išlau
žė.

O kas būtų buvę, jei
gu balsavimas būtų bu
vęs vedamas teisingai, jei
gu prie balsavimo būtų bu
vusios pašauktos kitos didžio
sios lietuvių katalikų organi
zacijos, k. a. Federacija, Blai
vybė, Vyčiai? Tuomet mate
matikai iš “Tėvynės” nebūtų 
nei mėginę dumti akių visuo
menei ir spekuliuoti ant ne
sugebėjimo savo skaitytojų 
suskaityti iki dešimties.

Tikėkimės, kad kai sustip
rės, susiorganizuos dar ge
riau lietuviai katalikai, kad 
tie, kurie juos šiandien nori 
ignoruoti, pasidarys padores
ni ir teisingesni.
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"TĖVYNĖS UBAS".

TREMTINIO DAINA.

Skiriu gerb. J. Gabriui.

Čiulba! - nečiulbat raibi paukšteliai, 
Žvangat - nežvangat plieno maneliai, 
Neatmainysit mano dalelės, 
Nenuraminsit širdelės:
Vai toli-toli mano tėvynė,
Da tolimesnė laisvės gadynė.

Vilbinus - vilbink žvaigždute šviesi, 
Niaukdamos - niaukis požeme vėsi, 
Neatmainysit mano dalelės, 
Nenuraminsit širdelės:
Kaliniui liūdna tamsioj lindynėj,
Da graudžiau širdžiai jautrioj krūtinėj.

Gauski- begaudęs vėje žiempūti, 
Klabink - neklabink augštų langutį, 
Neatmainysi mano dalelės,
Nenuraminsi širdelės:
Kad ir atpūstum laimingų žinią,
Bene nuimsi plieno grandinę?

Veikiau paliaukit paukščiai ulbėję, 
Dienuže Svietus, bepūtęs vėje,
Tai atmainysit mano dalelę,
Tai suraminsit širdelę:
Tamsa - drėgnumas geležį pūdys, 
Aašaros gailios grauš ugnim rūdis...

Nukrito pančiai! Paukščiai čiulbėkit, 
Spindėk saulute, vėjužiai vėkit,
Jau atmainyta mano dalelė,
Jau suraminta širdelė:
Tremtiniui brangu miela tėvynė,
Užvis brangesnė laisvės gadynė...

M. Gustaitis.

APIE ŠJ IR APIE TĄ.

Istoriškasis žmonijos gyvenimas be per- 
stojimo teka tolyn, platyn — kaip anos upės 
sriaunusis vanduo. Visi iki šiol prabėgusieji 
amžiai bei metai, žmonijos atmintyje dar ne
išdilo; jų dvasia mus tebežadina prie norų, 
veikimo ir idėjos. Matant tokį pastovumą, 
žmogui priderėtu kitaip apie gyvenimą trus- 
ties — arčiau prisižiūrėti į praeitį ir atidžiau 
iš jos pasimokyti; kitaip tarus — vakarykštė 
diena jam turėtų būti rytojaus kelvedžiu. Bet 
mes taip negyvename. Kaltas mūsų praeitos 
dienos užmiršimas, nekartą mus ir rytojui atė
jus pastato į tas pačias bėdų, vargų liūdną
sias pasekmes, kurios, išnaujo apkabindamos, 
mūsų veidą ašaromis aplieja! Čia netuščia 
svajonė. Kalbu regėdamas. Rukštūs obuoliai 
ir rytojui dantis atšipina. Klaidos ne dū
mai, vėjui papūtus nepranyksta. Jos grįžta 
pas žmogų atsikartodainos. Didelė priežastis 
visuomet savyje slepia dideles pasekmes. Sau
lės kaitra visur troškina. Karės ateina ir 
praeina, tečiaus ginklų plienas ir jų užduo
damieji skaudūs sopuliai, žmonijos atminty
je niekuomet nesurūdyja. Caesario kalavijas 
ir Napoleono šaltoji drąsa, dar nepertikrino 
civilizuotos Europos vaikų, jog saulė nieka
dos iš vakarų neteka. Gims naujos kartos, 
užaugs didvyriai, skaitys dvidešimtojo am
žiaus istoriją ir nusiminę apie mus kalbės, 
taip kaip mes šiandien, linguodami galvas, ne
kartą klausiame praeities kapų: kodėl čia taip 
tamsu?

Ir lietuviai istoriškai gyvena. Jų bėdos, 
vargai dėl savųjų taip-pat yra skaudūs ir ap
gailėtini. Visas mūsų gyvenimas susideda iš 
margumynų. Apie juos nekalbėti negalima. 
Jei džiaugiamės, kada laimė šviečia, nepamir
škime nei apie audrą atsiminti. Viskas turi 
dvi pusi. Svetimųjų paklaidos tegul ir mus 
pažadina prie gilesnio supratimo, platesnio 
įsižiurė,įi”'io j savuosius kelionės žingsnius, 
idant šiandien mokėdami prašalinti mažes
niuosius nesmagumus, ir nuo didesniųjų galė
tumėm išsisaugoti. Gyvenimas dėl mūsų ne
be žaislas, čia tautos klausimai susikrovė, čia 
kitokie bėgantieji reikalai prašyte prašo gyvo 
atsakymo, nuo kinio priklausys mūsų ryto
jaus viltis. Ar visi jau atbudome? Didelis 
klausimas. Žiūrint iš kertės, žmogus matai šį 
ir tą. Vieni kruta šiaip, kiti kitaip. Dar yra 
ir tokių, kurie nič nieko neveikia. Jie vadi
nas “gyvi numirėliai”, tautos didžiausia liga. 
Jie dar negyvena. Jie tik egzistuoja.

i’o audros ateina ramumas. Tėvynėje su
silaukėme pusiau laisvės metų. Iš džiaugsmo 
visų akys prašvito. Gražios pavasario valan
dos! Milijonai iš kapų prisikėlė. Vieni ra
šė knygas, leido laikraščius, kiti steigė mo
kyklas, organizavo draugijas ir tt. ir tt., žo
džiu tarus — teisingai tas laikas pavadintas: 
“tanios atbudimo metu”. Vienok ir saulė tu
ri savo dėmes. Visas prigimimas dulkėtas, 

hngaus nėra ant žemės. Kam rūpi tikra 
krynuma, tas ant sielos sparnų turi pasikel
ti prie augštybių zenito. Akių šviesoje dva- 
Įos neišmanome, taip, kaip nesuprantame že
lės didumo, jei savo akių nepakelsime prie
ingaus horizonto.

Lietuviai jau daug dėl savęs yra nuvei-
Jei ką dar viešai jiems galima užmesti, 

Ii negu perdaug didį ir visai nenaudingą su- 
fskaldymą į partijas. Negera apie tai kal
yti, ką visi žino, teeinu visai tylėti irgi nega
iš. “Vienybėje - galybė”. Ir visai |iepar-

tijinis tautoje gyvenimas yra negalimas. Tik 
norėtųsi, kad tos partijos besiskalaudamos po 
viešąjį gyvenimą, vis ir vis stengtųsi savyje 
auklėti daugiau objektyviškmuo, sveiko proto ir 
tobulinti savo krūtinėse Caritas christiana 
(krikščioniškos meilės) jausmą. Tai va, ko
kie ieškiniai mūsų partijėlėms turėtų rūpėti 
pirmiaus, negu jų privatų “aš”, stoja prieš 
kitą savo nosytes mieruoti.

“Niekas nepergalės tolei,
Kolei mylėsimės, broliai”.

Meilė stebuklus daro! Jei turime gerus 
tikslus, tad pasistengkime ir tam reikalingas 
priemones susirasti. Kitaip visos mūsų pa
stangos, visi geri troškimai, bus panašūs į šal
tojo vėjo papūtimą per nudžiuvusias medžio 
šakas. Be ugnies nėra šilumos. Lietuviai ka
talikai tą gerai turėtų suprasti. Visame bū
kime pastovus. Katalikų idealas į jokias sve
timas puses neturėtų krypti, dar mažiau ieš
koti sau peno pagiežos jausmuose. Nevisi 
keliai veda į Romą. Žmonės pasakoja ant
raip, bet tai yra aišku, delko tiek mažai ke
leivių jįjį tepasiekia. Lietuvoje, dėka Dievui, 
savasis idealas jau seniai yra suprasta ir ma
lonu yra matyti, kaip ten katalikai tvirtai lai
kosi savo prisiketinimų. Žinoma, ieškant dū
mų, kiekvienoje grįčioje galima atrasti, jų kol- 
kas netrūksta nei mūsų Lietuvoje. Reikia ka
riauti. Užstodami tiesą, ir savę apsigindami, 
mes neikiek neapsilenkiame su krikščionystės 
etika, jei reikale savo priešą pastumiam į ša
lį. Tyla gera byla, bet sveikas savęs supra
timas yra daug geresnis. Dėja, čia Amerikoj 
lietuviai katalikai, tą tiesą gerai pamiršo. Gal 
tame yra kaltas mūsų nerangumas, geriau pa
sakius, apsileidimas. Tėvynėje viskas propor- 
cijonališkai yra daroma; sulig pavojaus ir 
ginklai vartojami. Be to, ten ir katalikiškoji 
mūsų spauda lošia nemenką rolę. Jau liko
si suprasta, kad žmonių gyvenime bei jų idė
jos tvarkyme, raštas yra galybė. Pasakyk tu 
man — tarų vienas gudruolis į savo mokinį — 
kokiuos tu raštus skaitai, o aš tau pasakysiu, 
kas tu esi. Tikra tiesa. Mes Amerikos lie
tuvių katalikų sulig viršminėtos gudrolio tai
syklės negalime nei klausinėti, nei jų apkai- 
nuoti, nes čia jų dauguma, kiek man jau ne
kartą teko patėmyti, arba visai nieko neskai
to, arba dažniausiai naudojasi iš raštų, sta
čiai priešingų savo dvasiai; “Keleivių” 
“Šakių” ir kitų panašių šiukšlių, katrie juos, 
laikui bėgant, pastato į tokią poziciją, kaip 
sudužusiame laive ant marių. Gaila apie tai 
kallTėti, bet tai faktas. Kaip tą negerumą 
prašalinti — nežinau. Viena aišku, ankščiau 
ar vėliau, mes būsime priversti “apšaukti ka
rę”, prieš. tąją užtvankos bangą. Taip gyventi 
negalime. Niekas dviem keliais tuo pačiu sy
kių nevaikščioja. Savoji idėja dėl mūsų yra 
brangi ir mes, Dievui padedant, viešai prisi- 
ketinam už ją kariauti, neatsižvelgdami, ar 
kam toks mūsų darbas patinka, ar nepatinka.

Girdėjau iš tam tikrų lūpų, kad neužilgo 
Chicagoje ketina atsirasti daugiau grynai ka
talikiškų laikraščių. Dieve padėk! Juo grei
čiau,, jno geriau. Mūsų katalikiškoji visuome
nė tiems geriems norams-turėtų iš širdies pri
tarti ir kiek galėdama juos medžiagiškai pa
remti, nelaukiant jokių pakvietimų bei pagy
rimų. Darydami tai, ką turime daryti, mes 
neužsipelnome jokio pagyrimo, nes tai yra mū
sų uždavinys! Statkus.

“RAS BAILYS?”
(Tąsa)

II AKTAS.

(Po vestuvių) '

VEIKIANČIOS YPATOS:
Jurgis Navickas, vyras.
Aldona Navickienė, pati.
Šnibždukas, vdgis.

KOSTIUMAI:
Jurgio. Aprėdas paprastas ir rūkymo 

kuzas.
Aldonos. Puikus naminis aprėdas. 
Šnibžduko. Prastas vagies aprėdas.

SCENA:
Navickių būtas, gražiai papuoštas. Skai

tymo stalas T. su kėdėmis iš abiejų pusių. 
Spinta K., ant kurios padėta nusunkėjas su 
vynu ir stikleliais. Telefonas prie sienos K. 
Duris T. K. K. V.
(Scenos nurodymai tie palys kaip pirmam 
akte)

- UŽDANGA KELIASI.
Jurgis ir Aldona susėdę prie skaitomo 

stalo. Aldona skaito laikraštį; Jurgis knygą. 
Aldona iš nusistebėjimo šūktelėja. Jurgis nu
sigąsta ir paleidžia knygą ant grindų.

JURGIS. (Pakeldamas knygą). Po šimts 
nipelių, Aldona, nešukauk teip! Gali žmo
gaus dirgsnius sugadinti.

ALDONA. Tu tikrai kaip mažas vai
kas. Dar aš tokio silpnų dirgsnių vyro nie
kur nemačiau. Bėda kada moteris baili, bet 
kada vyrus , tai jau nereik aršinus.

JURGIS. Aš silpnų dirgsnių žmogus.
ALDONA. Eik jau eik. šešėlį savo pa

matęs pasirengęs iš čeverykų iššokti.
JURGIS. Neteisybė. Aš visai nežinau 

ką reiškia bailumas. Bet ko aš pasiutusiai 
nekenčiu tai tavo tų šūktelėjimų. Nei šis, nei 
tas. Kamgi reikia teip rėkauti?

ALDONA. Mano tokis paprotys, išreikš- 
sti nusistebėjimą arba baimę. Man patinka 
ir aš teip rėkausiu, kada tik aš užsinorėsiu.

JURGIS. Žinoma, aš nei nesitikiu, kad 
tu dėl manęs nustotai. Ar galima paklausti 
priežasties to nusistebėjimo?

ALDONA. Kad būtum neklausęs vistiek 
būčiau pasakius. Poną Grigoraitį, kuria čion 
arti mus gyvena, vakar naktį apvogė. Jam 
pavogė penkis tūkstančius dolerių. (Jurgis 
pasityčiodamas juokiasi). Kokie čion tau juo
kai? Linksma gal girdėti apie nelaimę kai
mynų?

JURGIS. Tai tu ir-tiki tai pasakai? O 
kas davė Grigoraičiui tuos penkis tūkstan
čius! Aną dieną pats paskolinau Grigorai
čiui dvidešimtinę, nes neturėjo nei kuo ran- 
dos užsimokėti. O, aš žinau. Jis nuduoda, 
kad pinigų turi, užtatai pats tokias žinias pa
duoda į laikraštį, idant žmonės manytų, kad 
jis turtingas.

ALDONA. Palauk, tamstele, paskaitysiu 
ką laikraštis rašo, tuomet ir pats tikėsi. (Skai
to) “Esame įsitikinę, kad ši vagystė yra ke
linta iš eilės vagysčių tame miesto krašte. 
Matyti, kad neprasti vagys tai dirba, užtai 
pageidautina būtų, kad gyventojai tos miesto 
šalies uždarinėtų gerai namus naktimis”.

■ JURGIU. ^Ha, ha, ha! Man tik juokai. 
Šioj apielinkėje tikros vagystės nebuvo per 
kokią dvidešimtį metų.

ALDONA. Užtai vagys šią apielinkę ap
sirinko, nes žino, kad gyventojai teip jau užsi- 
tikėję, kad nei nerakina savo namu.

JURGIS. Menkniekis.
ALDONA. Aš žinau,- kas tau yra. Bi

jaisi, kad nereikėtų nakčia keltis ir užrakinė
ti durių.

JURGIS. Tai ar tu manai, kad aš vie
nas ir eisiu į tą tamsumą.

ALDONA. Bijotaisi, sakai?
JURGIS. Na jau nelabai norėčiau ban

dyti. .
ALDONA. Ko moteriškė labiausiai ne

mėgsta tai bailio vyro.
JURGIS. Kas bailys?
ALDONA. Tu bailys.
JURGIS. Apsvarstyk, Aldona, ką sakai? 

• ALDONA. Žinau gerai ką sakau. Ište
kėjau už bailio! (Stojasi).

JURGIS. (Stojasi). Aldona!
ALDONA. O man tas sakyti daugiaus 

širdį skauda, kaip tau klausyti. Maniau, kad po 
vestuvių persimainysi, bet dabar dar bailes
nis. Atsimeni gal tą šunį, Juozo namuose?

JURGIS. Ar-gi nepataisiau jį?
ALDONA. Teip, bet kiek vargo turėjau 

kol į tą kambarį tavę įvariau? Ilgainiui inė- 
jai dėlto, kad žinojai, kad ten šuva nė vagis. 
Kad būtų buvęs vagis, Jurgio ligšioliai nei 
matyti būtume nematę.

JURGIS. Ak duok šventą ramybę.
ALDON2V. Kad būčiau žinojus, kad po 

vestuvių nepersimainysi į vyrą, kaip priguli, 
nebūtai daugiau matęs mane.

JURGIS. Ar-gi dar man ko stoka?
ALDONA. Teip, vieno dalyko — drąsos; 

ir man rodos, kad drąsa yra viena iš di
džiausių gero vyro ypatybių.

JURGIS. Nelabai smagu klausyti tokių 
dalykų nuo savo pačios.

ALDONA. Teisybė ne visiems patinka.
JURGIS. Kad čion ne teisybė; ir prie pir

mos progos parodysiu ar teisybė ar ne. Aš 
toks drąsus, kaip ir koks kitas.

ALDONA. Dar niekados neparodei tą 
drąsą. (Išeina T. pikta).

JURGIS. (Vaikščiodamas piktai po sce
ną). Ar ne pikta žmogui? Užtai, kad neno
riu naktimis vagili ieškoti. Kad dabar čion 
vagis pasirodytų, aš jai parodyčiau koks drą
suolis. Bet kada jų nori, žmogus, nerandi. 
(Mąsto). Kasžin ar Jonas namie? Aha! Su
sikalbėsiu su juo, kad ateitų šiąnakt nuduoti 
vagį. Ot, tas bus gerai. Apgausiu Aldoną. 
Jonas mano geras draugas be abejonės apsiims 
tą darbą, nes jisai velnių priėdęs. Juk aš ne
galiu kentėti, kad ji mane laikytų už bailį. 
Reikia Jono paklausti. (Žiūri atsargiai pro du
ris T. ir eina greitai prie telefono K. Kalba 
veikiai, bet patylomis) Central - seven - trhee 
two, please. (Į šalį). Kad nors ji neužeitų. 
(Į telefoną) Heilo, helio! Jonas Burba? Čion 
Navickis Jurgis. Teip. — Klausyk, norėčiau, 
kad tu.... (juokiasi) ne, ne, ne, pinigų ne
noriu. Noriu, kad šiąnaktį plėšiką čionai nu
duotai. Teip, tikrai. O teip* sau, juokams Al
doną apgauti. Na, ar apsibusi? Gerai. Klau
syk. Persirėdyk geru plėšiku ir ateik tuo
jaus. Žiūrėk, kad išrodytai tikru plėšiku. O 
teip, ir neužmiršk kad aš tavęs nepažįstu. Ge
rai, gerai, 'pavaišyrsru. (Užkabina telefoną). 
Štai, Aldoną dabar puikiai apgausiu ir per
tikrinsiu, kad aš ne bailys. (Išeina K. Aldo
na įneina T.)

ALDONA. (Gailingai). Man dabarties 
gaila, kad aš teip su juo apsiėjau. Jis to nie
kados neužmirš. Aš netikiu, kad jis bailys. 
Ne, jisai ne bailys. Bet, kasžin, kad jį teip iš
mėginus nors sykį, potam žinočiau be abejo
nės, kad drąsus. Kaip čion — (Mąsto), kad 
teip šiąnakt užeitų ir pas mus tie vagys apie 
kuriuos skaičiau. (Mąsto. Susyk gauna min
tį). Puikus užmanymas! Susikalbėsiu su pus
broliu, Tamošių, Wid ateitų tyčiomis mus ap
vogti. žiūrėsiu ką Jurgis darys. Tamošius 
tą padarys; jo tik paprašyk. (Eina prie tele
fono). Kasžin ar namie? (Į telefoną). Main 
two - five - four. Ilurry, please. (Į šalį). Die
vulėli, kad nors Jurgis neužtiktų. (Į telefoną). 
O, ar tai teta? Ar Tamošius namie? — Teip, 
meldžiu. (Į šalį). Kad nors apsiimtų — (Į te
lefoną). Tamošius? Teip — Aldona. Noriu, 
kad suteiktum man didelę malonę. Ne, ne
sunku bus. Tiktai ateik pas mus ir išvogk vis
ką. Teip, — Ne, ucjuolcauju. — Noriu iš
tirti Jurgį, ar bijosi vagių. Apsirengk valka
ta, kad negalėtų pažinti. Ir žiūrėk, kad savo 
rolę gerai išpildytum. Gerai? — Ačiū. Pa
siskubink. — Sudiev. — (Užkabina telefoną). 
Tai juokų bus. Eisiu ir išmėtysiu Jurgio daik

tus, kad Tamošius lengviau rastų. Reik už
gesinti žiburį geriau išrodys. (Užgesina ži
burį ir išeina T.)

įneina Šnibždukas per duris V. Turi elek- 
trikinę šviesą.. Tyliai eina T. Paskui K. Klau
so ir vėl eina V. Tuomsyk Jurgis ineina K. 
ir užšviečia žiburį. Šnibždukas pasikavoja už
stalo T.

(Toliau bus)

VAKARAS.

Saulutė leidžiasi už augšto 
kalnelio, skleisdama auksinius 
spindulėlius ant šlamančio 
beržyno, kurio Linguojančios 
modelių viršūnės ošdamos, 
siausdamos niūniuoja vakari
nę atsisveikinimo dainelę gam 
tos deivei, raudonveidžiai sau
lužei.

Vėjelis išpalengvo pučia, 
glosto užmiegančių gamtą, 
glosto pievas, vėdina kaitrios 
dienelės karščius.

Toli girdėties skambėjimas 
plieno dalgelių, šienpiūviai va 
ro paskutinį pradalgėlį, skina 
žalią skynimėlį.... Skamba 
plieno dalgiai — sidabrinis 
aidus skrenda, liejasi ir ding
sta augštybių erdvėse.

Užbaigtas darbas, šienpiū
viai užmetę dalgelius ant jau
nų pečių, susirinkę į pulkelį 
padabintą jaunų, skaisčių mer
gužių žydriomis akutėmis, 
linksmi, laimingi traukia na
mo, kur juos laukia skani va
karienė, ramus poilsis....

Nejauku jauniems tyloje 
grįžti, nesmagu darbelį paly
dėti be meilaus žodžio atsi
sveikinimo ir daina begalinė 
veržiasi iš jaunų krūtinių ir 
skrieja vakaro tyloje, skam- 
būs balseliai it sidabriniai 
varpeliai skamba tik skamba:

“Saulutė leidžiasi už šilo,
Švelni jos gęsta spinduliai -
Jie be ribų augštai iškilo,
Paskendo erdvėse giliai..”
Žiogeliai pažadinti šienpiū- 

vių dainos sučirškia. Sukur
kia tvenkinių pilkosios ir oras 
pilnas puikiausių nieliodijų, 
taip paprastų, taip nesunkių, 
bet neišpasakytai gražių.

Lakštutė prisiglaudus tarp 
alksnio šakelių, ilgai klausosi 
vakaro bylos, gal manė pilku
tė šį vakarėlį praleisti ramiai, 
užmigti be čiulbesio, bet jla- 
bar, kada visi gyvūnėliai su
skambėjo, sutarškėjo, neišken
tė gamtos dainininkė ir sudai
navo. Nutylo šienpiūviai, nu
rimo žiogai, nustojo kvėpavę 
žvėreliai ir visi klausos, ste- 
biasi dainininkų karalaitės, 
pilko paukštužėlio dainos. Čiul 
buonėlis - paukštužėlis gieda 
apie gamtos grožybę, apie pa
saulio plotybę, apie šalies gim- 
fynės meilumą, ir lietuvaitės - 
mergelės dorumą. Berneliui 
perša jaunystės žiedus. Se
neliams primena aidus iš se
niai pragyventų dienų.... Vi
si klausosi lakštutės dainos, 
klausos ir šypsos Begalinės 
meilės daina, nenustojančio 
džiaugsmo vi suoti nos malo
nės... Čirška lakštutė — dainų 
karalaitė,—klausosi apžavėtas 
pasaulis........

Nutilsta daina — tebesi
klauso dainos gamta. Valan
dėlę viešpatauja tyla....

Suūžė miškas sušlamėjo 
miško medeliai, ir vėl pasi
pylė įvairūs balsai - balseliai, 
ir sudarė milžinišką himną 
saulutės palydėjimui už kal
nų-kalnelių už žalių girelių...

Saulutė jau nusileido, užge
so jos auksiniai spinduliai, 
blizga dar platūs balsvi ruožai 
ant dangaus skliauto, mirga 
dar viena kita auksinė juoste
lė ir dingsta. Šviesūs debe
sėliai vis eina tamsyn ir sku
biai bėga dangaus skliaustais 
patys nežinodami delko? ir 
kur?.

Iš rytų keliasi išpalengva 
tamsus, juodas milžinas, bai
sus begalo, bet jis dar tik 
taškelis, dar tiktai jo kraš
teliai matyti. Gal naktį, gal 
ryt jis mums grūmos, ši va
karą jis nepavojingas, nes 
žvaigždutės it daimantinio žie
do akutės švaisto po dangaus 
mėlynumus ir savo tvaksėji
mu, blizgėjimu veria aki. Yilio 
ja jos pas savę, žadina kiltį 
į zefiro erdvę ir su jomis pa
žaisti, paskrajoti po nežino
mas šalis. Nors vieną sykį 
išvysti jas, paglamonėti, pa
bučiuoti ir užmigti angelų ka
ralijoj.

Neišpildomas troškimas... 
Geltonas mėnulis ironiškai 
šaiposi iš mūsų minčių. Jis 
žino. Bet ką? O jis supran
ta, kad žemės tvarinėliai, y pač 
vakarais, sujudinti gamtos by
la, sužavėti dangaus angelu

JONO RALBA.
(Maž-daug skolinta iš angliško)

VEIKIANČIOS YPATOS;
JONAS
PRANAS • moArsŽeitnat.
KAZYS |

(Scena paprastas kambarys. Pasikeliant i 
uždangai Jonas užsimąstęs vaikščioja dideliais', 
žingsniais) i

JONAS. Tas jau nutarta. (Pratęsda-\ 
mus) Rytoj turėsiu pasakyti kalbą atidarant! 
mūsų mokyklos metinį balių. Bet visa nelai
mė, kad nežinau ir nenusimanau ką reiks ir; 
sakyti; ot nei kiek nedaugiau, kaip aus žmo
gelis ant mėnulio. (Patylėjęs) Bet visvien tu-j 
riu ką nors veikti tokiame atvėjuje. (Žvalgo-1, 
si aplinkui). Aplinkui, berods, nieko nematyti. 
Taigi, mauni, aš galiu padaryti mažą repe
ticiją tarp tų ramių sienų. Tikiu, pirm ne
gu pradėti kalbą reikia žemai publikai nu
silenkti (lenkiasi), ir tada pradėti maždaug 
taip: Gerbiamosios ir gerbiamieji! Man yra 
malonu pasveikinti jus ant šio mūsų mokyklos 
metinio baliaus ir nies tikimės___  mes tiki
mės.... mes tikimės.... (Pasilenkio išnaujo 
ir pradeda balsesniu tonu.. Tuo tarpu nepa
stebint ineina Pranas su Kaziu). Gerbiamo-, 
sios ir gerbiamieji. Man yra malonu pasvei-i 
kinti jus ant šio mūsų metinio baliaus ir mes j 
tikimės.... mes tikimės.... mes tikimės....!

PRANAS. Ir mes tikimės, kad tu dar ’ 
nesikraustai iš galvos, Jonai.

KAZYS. Ar-gi esi ant pagrindų su pra-’ 
kalba.

PRANAS. Ar-gi sergi proto liga. Bet...’ 
aš apgailestauju, nes, berods, tave truputėlį! 
išgązidinome. Tu išžiūri nedrąsus ir lyg bis- į 
kį išsigandęs. Meldžiamasis, pasakyk ką tu! 
čia dabar veikei ?

KAZYS. Išties, kur yra tos gerbiamo- j 
sios ir gerbiamieji, į kuriuos tu kalbėjai? Iri 
kas per nauda iš to? Aš vyliuos tu kreti čion į 
kokius nors šposus ir prijaučiu, kad tu mus, 
prijuokinsi.

JONAS. Gerai aš pasisakysiu; ir nors į 
tas judviem atrodo juokas, bet užtikrinu, kadi 
man tai nėra jokie juokai. Aš niekados nebu-, 
yau taip rimtu savo gyvenime, kaip šioje va-| 
landoje. v •

PRANAS. Jei taip, tai gal mudu būsi-1 
va tau kuo naudingu?

KAZYS. Taip, duok mudviem progos, 
apreikšti draugiškumą reikale.

JONAS. (Nudžiugusiai). Iš ties? Tikiu, 
judu pagelbėsita man šiame reikale. Stebiuos, 
kaip tai aš pirma nepamąsčiau apie judu. 
Juk žinote, kad trys galvos visuomet geriau 
negu viena. Na, teisybę sakant, norėjau su- i 
daryti mažą kalbą rytdieniam mūsų mokyklos' 
baliui. Bet nelaimė, po pirmam sudarytam i 
sakiniui pasimečiau be jokios vilties! Tikiu, i 
judu pagelbėsita man tame painiame padėji- j 
me ir pastatysita mane ant kojų.

KAZYS. Ir tik tokie tavo vargai? Tad j 
paliauk vaitojęs ir aimanavęs, nes Pranas ir 
aš, kaip matai atvesiva tave ant tikro kelio. Į 
Mudu gerai apie tai nusinianova, nes perėjom Į 
visokią pirtį. Ar ne tiesa, Pranai?

• PRzYNAS. Taip, taip. Ir jei tu paklau-; 
sysi mudviejų patarimų ir veiksi sulyg mu- į 
dviejų nurodymų, aš tvirtinu, kad su kalba i 
išeisi garbingai ir atsisėsi tarp tokių griaus-1 
mingų plojimų, kad tu pradėsi jausties lyg i 
kad gimęs Demosthenu, su didele ir garbinga j 
ateitimi prieš save. •

KAZYS. Ištikrų jų, ir dar paskui stebė-į 
sies, kaip tu ir tavo draugai nepastebėjo šių 
apsireiškiančių genijaus ypatybių.

JONAS. O aš nemanau taip daug apie 
save. Bet aš malonėčiau išgirsti judviejų pa
tarimus, nes kol kas aš neturiu aiškaus su
pratimo.

PRANAS. Na, tai imkimės už dalyko. 
Kada išeisi laikyt prakalbą, nesidairyk nei 
Į dešinę, nei į kairę, bet aklai žiūrėk į priešakį.; 
Ir kada pajusi, kad tavo širdis, iipa prie gerk
lės, o akyse dūmai stovi ir silpnumas ateina 
į pakinklius^ — padaryk baisią pastangą pa
sirodyti, kad jauties gerai, o publika nei kiek. 
nedasiprotės, kad tu stoyi kaip ant ylų ir | 
adatų, ir nori kad kas nors paslėptų tave nuo, 
žiūrėtojų akių.

KAZYS. Ir tada, kad jauti aplinkui mir-, 
tiną tylėjimą, pradėk su savo: Gerbiamosios 
ir gerbiamieji! Man yra linksma sveikinti, 
jus ant to mūši] metinio baliaus ir mes tiki-i 
mės, kad mūsų šiame laike maži pasirodymai Į 
sutiks jūsų prielankumą ir parodys jums, 
kad mes darome tikras pastangas naudingai j 
suvartoti laiką, neleidžiant jo ^nt niekų. Ir į 
nors mes nesitikime tapti Platonais ar Cice-1 
ronais, bet mes tikimės tapti protingesniais ir 
naudingesniais žmonėmis ir suteiksime nau
dingą gyvenime intekmę, kokią tik vietą mes 
neužimtumėnie.

PRANAS. Tada užvesk ką nors tokio pa- į 
siteiainančio apie jūsų jaunimą ir neprityri
mą, ot, žinai, panašų šitam: Dauguma iš mū-1 
sų yra jauni ir neprityrę, ir užtai meldžiame 

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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deimantinė m i s akutėmis, ver
žiasi į augštybes, į tas aukšty
bes, kur jisai karalius, val
donas. Jam gaila žemės tra- 
rinėlių, ir gal jiems padėtų, 
bet kodel jie jam nedainuoja 
serenadų, juk jis karalaitis. 
Ne, mėnuli, tu, perdaug pro- 
zaiškas, tavo veidužis toks 
prastutis, gerinus mums nuo 
žemės džiaugties angelais, ne 
kaip tavo prieglobsty j. Jis 
žino ir šaiposi.

Mėnulis šaiposi — paukšte
liai, žiogeliai ir žmonės nu
tylėta — baugu, gal nakties 
valdonas užsirūstinęs nubau
sti, — gerinus pabėgti j savo 
buveinę, nes vakarų, paglemžia
naktis. Jon—s.

neteisti peraštrįai už mūsų klaidas ir neto-
Imlumus, kuriuos pastebėsite šiame laike. Mes į gi liekasi kuopų įžde. 
tikimės, kad musų išmintus pasidins su mū-1 
sų metais ir kad žinios, kurias išgauname mo
kyklos kambariuose, prirengs mus prie gy
venimo priedermių, kokias tik jis mums ne
uždėtų.

KAZYS. Ir tada, kada privesi mylimą

siuose privalo nariai po 10 centų siųsti į centrų, kiti

6. Narys, persikeldamas į kitų vietų, stoja 
vietinėn kuopdn be įstojimo mokesnio.

7. Narys, neužsimokėjęs 3 mėnesius, tampa 
suspenduotas, o po šešių mėnesių išbrauktas iš “L. 
Vyčių”.

8. Neturtingi moksleiviai, prisirašiusieji prie
išsitarimų mūsų visų kalbėtojų, panašų tam: Į‘L. Vyčių”, nieko nemoka.
Kur mums reikia ieškoti būsimų veikėjų ir! 9. Nariams už ypatingų pasidarbavimų sutei- 
tautos vadovų, jei ne mokykloje ir tarpe jos. ikiama ‘‘garbės nario” vardas; jokia pinigų suma 
auklėtiniui! — Tada, sakau, kada tu tų pa-i “garbės” nesuteikia.
sakysi rimtu ir įspūdingu balsu, tada galėsi i 10. Garbės nariai renkami tik kongresuose, 
dėkoti už jų atydumų ir taip dar kų kitų pri- “L. Vyčių” kuopos gali iš savo narių tarpo pa
durti. duoti kongresui tik kandidatus į garbės narius.

JONAS. Taip, taip, dar su keliais patė- 11. “Garbės nariai” turi sprendžiamų balsą 
mijimais kas link programo. Taip, dabar aš organizacijos gyvenime ir gali dalyvauti kongre- 
tikiu galėsiu atlikti kuogeriausiai. Dabar per- suose bei mandato.
mąstysiu visų kalbų, nes rytoj turėsiu paša-i 12. “Garbės nariai” gaus organizacijos garbės 
kyt jų ant pagrindų. ženklą, kuris tam tikslui bus padarytas.

PRANAS. Ir mudu, Jonai turi va po
ranka palaikyti tavo garbę. . *

JONAS. Gerai, labai gerai. Nuo šios Narių priedermės.

BRUOŽAI.

10 metų atgal mūsų brangioji 
tėvynė buvo apdengta rūkais. 
Baisūs juodi debesiai slėgė 
nuvargintų šalį. Lietuviai 
suspausti žiauraus šiaurės aro 
skaudžiai dejavo ir viena vil
tis tik buvo, kad išgavus sau 
šviesų, kad atskleidus uždrau
stos knygos lapus mokyties, 
šviesties ir atėjus laikui tinka
mai sunaudojus savo mokslų, 
kad reikalui pasitaikius, šar
vuotus mokslu vyrus pasta
čius į pirmas eiles, kad jie 
apgintų savo brolio vargdie
nio reikalus. Ir dirbo tada 
visi, kiekvienas nesigailėda
mas turtų ir sveikatos dėjo vi
sas spėkas, kad išgavus Lietu
vai knygų. Neklausė nieks jų: 
kas per vienas esi, vien tiktai 
žodis lietuvis suteikdavo jam 
užsitikėjimų. Tai buvo gady
nė mūsų jaunų dvasių, tai bu
vo laikas Kudirkų, Vaičaičių, 
Višinskiu, Baronų, Biliūnų, 
Maironių ir kitų prakilnių vy
rų. Jų darbus mes matome.. 
Jų dvasios mums laimę su
teikė. Mirusiems ramios atil- 
sies, gyviems darbo!

1. Kiekvienas narys ir nr.rė privalo rūpinties 
pažinti R. -Katalikų tikėjimą, lavinties krikščio
niškoje doroje ir kelti tautos kultūrą.

KALBA &i°s organizacijos nariai privalo pildyti vi-
.... . . , . ...... sas R. -Katalikų Bažnyčios priedermės.Gerbiamosios ir gerbiamieji! Man via 111a- NT • . . _ .x. ..........., , v - ‘ i , i 3. Nariams turi rūpėti geras susivienijimo var-lonu pasveikinti jus ant šio musų mokyklos , . . • , - , • :.. » ,r . .. . . . , , _ ‘ das ir dėlto niekad neleisti to, kas organizacijosmetinio baliaus ir mes tikimės, kad musų pa- , . ... , , J. , . . , . zn j j j garbei gėlėtų kenkti,sirodymai.... pasirodymai.... [Pradeda kar-'

ščiuoties, braukia ranka per plaukus) pasiro-i 4’ Doras ir t,nkamas turi būti narių pasielgi- 
dvmai sutiks jūsų prielankumą ir parodvs.... i mas; g^tuoklyste, muštynės, prasižengimas prieš 
parodys, kad jus darote, tai yra. kad jus į dorib lankymas, arba nedorų prakalbų,
stengiatės darvti, arba, geriau sakant, neleisti i kur esti niekin0mas tikėjimas; nepaklusnumas tė- 
jūsu laiko ant' nieko. Ir nors jus nesitikite...! vams arba netlkęs su Jais Pasielgintas, apsiejimas, 
e-e-e-... mes nesitikime tapti Platonais ir Ci- ’statams a!škiai P^mgas, turi būti praneštas vai- 
ceronais, bet mes tikimės augti. . . . augti... . dyba/ kur* PersPė® privatiškai ar viešai, pagal savo 
(visai nusiminusiu balsu ir šluostydamas vei- į au°^b"iros’v arba Padyos kuopai nubalsuoti jo pra
dų/,. augti,, kol neužaugsime... ir dėlto suteik- į salinirajJ iš organizacijos.-
Sime griaudingų intekmę, kokį tik biesų mes I 5‘ Kiekvienas privalo lankyti susirinkimus sa- 
nepainitumėine. Dauguma iš jūsų yra jauni... 
dauguma iš mūsų yra jauni... taip, ir kaikurie

valandos pradedu rengti savo kalba.
Uždanga.

iš jūsų yra tikri vaikai, ir užtai meldžiame 
neatsižvelgti peraštriai į jūsų klaidas, kurias

vo skyriaus, prie kurio priklauso; prikalbinti ir 
atsivesti į susirinkimus naujus narius, kurie apite 
tai mažai težino.

6. Nariai privalo surengti vieną kartą į metus
pap.ildvsite šiuo ar kitu laiku. Mes tikimės... tautišką šventę, šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo,

Šiandienų Lietuva, klausia: 
Kur jūs mano vaikai? Kur 
dingot visi, kuriuos išliūliavo 
mano karžygiai? Kur mano 
senųjų veikėjų spinduliai? Ar 
miegate, ar jus dvasios negir
di tėvynės šauksmų? Ne. Mes 
budime, bet budim po kita vė
liava. Šiandienų nebėra se
nosios kartos, tik nauji vei
kėjai, kuriems ne labas tėvy
nės rūpi, vien sa\o gerovės 
suradimas. Lietuva šaukia vi
sus į vienybę, riekiau sdama 
kas kaip mano, kaip tiki, kų 
išpažįsta. Visiems galėjo bū
ti bendros idėjos ir bendras 
veikimas ant tautos labo. Ir 
kasgi atsitiko. Nemalonus ap
sireiškimas. Tėvynės vaikai 
sasivaidijo ir dabar ginčijasi, 
kuris iš jų geresnis, šaunes
nis, kuriam labiau tinka Lie
tuva gelbėti. Vienas is jų per 
smarkus, antras per lėtas, tre
čias per daug savo nuomones 
nori išplatinti ir vienybė din
go ir Tėvynė vaitoja, verkia.

kada jus augate... didesni... kad mūsų amžius 
pasididins su jūsų metais, ir kad žinios, kurias 
gauname mokyklos sienose, prirengs mus 
prie gyvenimo priedermių, kada jos... kada 
jos... kada jos... (smarkiai mosikuodamas ran
komis)... kada jos... už tai ir dėlto — kur mums 
reikia ieškoti būsimų rėkėjų ir tautos vadovų, 
jei ne mokykloje ir tarpe jos kentėtojų! 
(Stengdamas nusišypsoti). Mes tariame ačiū 
už jūsų atydumų čia... ir mes tikimės, kad jus 
prielankiai sutiksite mūsų programų, kuri yra 
blogesnė negu kų tik jus čia girdė... (susigrieb
damas)... aš norėjau pasakyti... aš turėjau 
mintyje... kuri yra geresnė, jei neblogesnė, ne
gu kų tik aš čia girdėjau! (Eina, po kelių 
žingsnių sumišęs pasilenkia publikai ir mažais 
žingsniais apleidžia sceną).

J. B. K.

“LIETUVOS VYČIŲ” KONSTITUCIJA. 

Po šv. Kazimiero globa.

Mes,

I SKYRIUS.

Organizacijos tikslas.
lietuviai ir lietuvaitės, gyvenantieji

dienoje.
7. Didžiausia narių priedermė yra skaityti, 

remti ir platinti tautiškai —katalįkišką spaudą.

Politika Amerikos lietuvių 
viešame gyvenime užėmė šiuo 
tarpu pirmutinę vietų. Ren
giamos prie didžio ir svarbaus
žingsnio. — Lietuviai išgavi
mo autonomijos. Visi ir vi
sur sutinka, kad Lietuva turi 
sulaukti to momento, kada 
bus liuosa nuo rusų, vokiečių 
geležinių pančių ir sudarys 
vienų čielybę, nors ir be vai
nikuotos galvos, bet visgi sa- 
vystovių su savo seimu Vil
niuje. Džiaugties, verkti iš 
laimės reikėtų girdžiant lietu
vių prakilnius norus išliuosuo- 
ti savo tėvynę. Dar anksti 
džiaugties, dar mūsų tautie
čiai turės ilgai politikuoti, kol 
suras būdų, kaip sutraukti vi
sus lietuvius į vienų kuopų. 
Daug dar turės atsibūti poli
tiškų seimų, kol mūsų broliai 
prieis prie bendro išvedimo. 
Liūdna, neramu, bet ne kų pa
darysi, reikia laukti, gal atei
tis suteiks k ųnors geresnio. 
Iki šiol matėme vien barnius, 
nelaimee, vargus. Kas dengia
si už ribų ateinančių laikų ne
trukus gal pamatysime.

J OUS.

įvairiose pasaulio šalyse, matydami įvairių orga
nizacijų svarbumą, nusprendeme visi padaryti vie
ną organizaciją, kurią pavadinome “Lietuvių Ry
mo-Katalikų Jaunuomenės Federacija” — vardu 
“Lietuvos Vyčiai.”

Organizacija rūpinsis visų lietuvių Rymo-Ka- 
talikų reikalais, ypatingai jaunuomenės, gimusio? 
už Lietuvos ribų ir neturinčios supratimo apie 
1 ietuvą ir jos reikalus. Organizacija platįs tarp 
lietuvių, ypač jaunuomenės, savo tautos meilę, 
pratįs pamylėti savo kalbą ir literatūrą.

2. Katalikiškas jaunikaičių ir mergaičių susi
vienijimas vardu “Lietuvos Vyčiai” po šv. Kaži 
miero globa, turi tikslą pripratinti savo narius 
prie doro krikščioniško gyvenimo ir saugoti nuo 
pavojaus jū tikėjimą ir nuo doriško ištvirkimo, 
tinkančiomis priemonėmis rūpinsis protiškų narių 
išląvinimu ir medžiagiška gerove — taisant kny
gynus, pratinant prie darbštumo, blaivumo, taupu
mo ir t. t.

3. Draugijos užduotis yra išlavinti savo na
rių dvasią prakilniuose pasilinksminimuose, ren 
gianlj įkalbas, spektaklius, teatrus ir šiaip 
visokius pasilinksminimus, pratinti prie draugiš
kumo ir socijalio gyveniirio.

II SKYRIUS.
Organizacijos nariai.

1. Nariai šios organizacijos bus abiejų lyčių 
nsmenjs R. -K. tikėjimo.

2. Prigulintieji prie tokių draugijų, kurių įs
tatai ar veikimas yra priešingi R.-Kataliku Bažny
čiai negali būti šios organizacijos nariais.

3. Organizicijos nariais gali būti asmenįs nuo 
16 metų amžiaus iki 35 kaipo veikėjai su spren
džiamuoju balsu, o vyresni kaip patarėjai su pata
riamuoju balsu.

Pasarga: 1. Nariai įstojusieji prieš antrą kon
gresą (8 liepos fhl4 metų) turės sprendžiamąjį balsą 
ant visados.

Pasarga: 2. Lietuviai kunigai, prigulintieji 
prie “Vyčių” organizacijos, skaitosi tikraisiais na
riais su sprendžiamuoju balsu, nežiūrint jų am
žiaus.

4. Nariai, atsižadėję Katalikų tikėjimo, ar lič
iu vių tautos, bus iš organizacijos prašalinami.

5. įstodami nariai moka 25 centus, paskui-gi 
kas mėnuo moka po 10c. Sausio ir liepos mėne-

IV SKYRIUS.
Kultūra.

1. Žengti pirmyn kultūroje, raginti jaunuo
menę prie mokslo, amatų, profesijų, pramonijos ir 
prie visokių užsiėmimįų.

2. “L. Vyčiai” turi rūpinties įsteigimu vaka
rinių kursų, kuriuose jie galėtų lavinties lietuvių 
kalboje, Lietuvos istorijoje ir geografijoje, ir kito
se mokslo šakose.

3. “L. Vyčiai” steigs rankų darbų parodas. 
Parodos bus dvejopos: centro steigiamos, o taip- 
pat ir vietinių kuopų. Parodon bus priimami vien 
tik narių, arba jų vaikų išdirbiniai. Už geriausius 
darbus bus skiriamos dovanos.

4. Organizacija pagal išgalės rems pinigiškai 
katalikiškai — tautiškas įstaigas.

5. “L. Vyčiams” turi rūpėti padėti gabesniems 
savo nariams ingyti mokslą.

6. “L. Vyčiai” siųs atsižymėjusius savo narius 
organizacijos lėšomis į Lietuvą, apsipažinti su savo 
tėvyne ir užmegsti artimesnius ryšius su Lietu
vos jaunuomenė.

V SKYRIUS.
Organizacijos turtas.

1. Turtas, kuris susideda iš kuopų mokesnių, 
aukų, palikimų ir kitų ineigų, bus sudėtas organi
zacijos vardu geriausiose bankose.

VI SKYRIUS.
Susinešimai centro valdybos su lietuviškomis ir 

svetimtautiškomis įstaigomis.
1. Centro valdyba privalo pasistengi turėti są

ryšį su lietuvių ir žymesnėmis svetimtaučių įstaigo
mis bei draugijomis.

2. Kas galės, rašys į svetimtaučių laikraš
čius straipsnius apie lietuvių tautą ir jos reikalus.

3. Atsiradus reikalui, siųs atstovus į svarbes
niuosius svetimtaučių suvažiavimus ir kongresus:

4. “L. Vyčių” organizacija įstoja, kaipo narys j 
“Liet. R. K. Federaciją” su mokesniu po 6c. nuo 
nario.

VII SKYRIUS.
Kongresas.

1. Kongreso vieta kas metai bus paskirta pa 
ties kongreso.

2. Kongresas prasideda su malda, kurią at
kalba dv. vadovas.

3. Kongresą atidaro centro pirmininkas; xe- 
da išrinkti vedėjai.

4. Atstovų paliūdijimus priima centro pirmi
ninkas ir. garsiai perskaitęs atstovo vardą ir pa
vardę paduoda raštininkui užrašyti.

5. Paskirti atstovai privalo turėti paliudijimą 
valdybos ir savo parapijos klebono arba kito ku
nigo, bet jeigu toj vietoj kunigų nesama, užtenka 
kuopos valdybos paliūdijimo.

6. Svečiai gali dalyvauti kongrese, kaip pata
rėjai.

7. Pasididinus organizaeijai, galės būti ren
kami atstovai į kongresą iš apskričių, jei nebūt 
galima atskiroms kuopoms tą darbą atlikti.

8. Kongresas bus garsinamas bent trimis mė
nesini is ankščiau.

9. Kongresuose turi būti svarstomi visi svar
biausi jaunimo reikalai.

10. Kongrese atsilieka centro valdybos rin
kimai.

11. Kuopos gali siųsti vieną delegatą nuo 
kiekvienos dešimties narių; mažos kuopelės gali 
siusti delegatą susidėjusios.

VIII SKYRIUS.
Apskričių seimai.

1. Apskričių seimai bus. vedami tokioje pat

tvarkoje, kaip ir centro krongresas.
2. Apskričių seimai bus laikomi dėl lengves

nio suradimo medegos centrui, pagerinimui organi
zacijos stovio ir dėl geresnio aprūpinimo vietinių 
kuopų reikalų.

IX SKYRIUS.
Centro valdyba.

1. Centro valdyba susideda iš sekančių asme
nį?: — pirmininko, pirmininko — padėjėjo, pro
tokolų raštininko, finansų raštininko, iždininko.
3 įždo prižiūrėtojų ir dvasiško vadovo.

2. Literatiška komisija.
3. Ir kitos komisijos pagal reikalo.

X SKYRIUS.
Apskričių valdyba.

1. Apskričių valdybos pareigas galės sustaty
ti apskričių kuopos, taikant prie centralinės.

XI SKYRIUS.
“Vyčių” milicija.

1. Turės būti sutaisyti specijališki įstatai su
rėdymui milicijos, kurios užduotis bus lavinti abie
jų lyčių jaunuomenę įvairiuose mankštymuose.

XII SKYRIUS.
Kuopų veikimas. —

1. Laikyti mėnesinius susirinkimus ir laiku į 
centro įždą atsiųsti paskirtąją duoklę.

2. Rengti knygynėlius, vakarus, teatrus, kon
certus, ir visokius viešus dorus pasilinksminimus, 
gimnastiką, parodas, tautiškus žaislus ir t.t. Visi 
pasilinksminimai, “L. Vyčių” parengiami, turi 
būti daromi be svaiginamų gėrimų. Apskritai “L. 
Vyčiffiris” rūpės blaivybė, nes ateitis priguli blai
vioms tautoms.

3. Stengties uždėti naujas kuopas.
4. Surasti svetainę, kurioje galėtų visos kuopos 

dalys atlikti savo susirinkimus.
5. Prie žaislų vesti ir mažus vaikus ir tokiuo 

būdu gaivinti juose patriotizmą.
Ten, kur yra lietuvių kunigų, kuopos turi savo 

dvasišką vadovą. Tuo reikalu naujai steigiamoji 
kuopa privalo kreipties į vietinį kleboną.

Xin SKYRIUS.
Kuopų susirinkimų vedimas. 

x 1. Atidarymas su malda.
2. Valdybos iššaukimas.
3. Naujų narių priėmimas.
4. Protokolo skaitymas.
5. Nepabaigti reikalai iš protokolo.
6. Valdybos raportai.
7. Laiškų skaitymas.

• 8. Nauji užmanymai ir jų svarstymas.
9. Susirinkimo uždarymas su malda.

XIV SKYRIUS.
Organizacijos ženklas ir vėliava.

1. Ant ženklo bus padarytas vyties, sėdįs 
ant arklio (žirgo). Viršuj kryžius.

2. Tautiškų spalvų vėliava iš vienos, ir šv. Ka:
zimieras iš kitos pusės.

XV SKYRIUS.

randa tos-pat dailės srityje. Rašo pats ir ra
gina kitus rašyti dramas, giesmes ne 'baž
nytinio tečiau religiško turinio.

Giovanni Anuimuccia, Pierluigi da 
l’alestrina ir kiti kompozitoriai, jo širdingi 
prieteliai, puikiausiais muzikos rūbais ap
velka tuos tvarinius, o chorai juos popula- 
rizuoja. Nujau dažnai girdi muziką prita

riant maldoms, pamokslams, dvasiškiems 
skaitymams, ir matai, kaip visa tat elektri
zuoja klausytojus.

Netrukus šitą meno rųšį ima plėtoti 
Jėzuitai; jie visose savo mokyklose, ypač 
Vokietijoje, vartoja dramų vaidinimus su 
dainomis. Veikiai oratorija ingija naujų 
formų, kaip antai: “comedia harmonica”, 
reeitandai, choriniai dijalogai....

Ir pamėgo ją kilniausieji visų amžių 
giesmiai, nelenkia jos llaydnai, Mozartai, 
Beetbovenai. Mūsų dienose oratorijomis gar
sūs Don Perosi, Elgar, Tinel ir k. 1904 m. 
New-Yorke susidarė oratoristų draugija, 
kuri garbingai veikia, platindama religijos 
motyvus per dailę.

M. O.

Sveikatos Skyrusi
‘Or. A. L. Graliunae

LEKCIJA V.

Burna. Burna yra ati varta’, per kuriuos 
visas maistas turi būtinai pereiti. Jei burna 
yra Švari ir sveika, tai ir kūnas, galima tikė
ties, bus sveikas. Jei burna nė-;i sveika ir 
švari, tai kūnas negali būti suvis sveikas. 
Daug žmonių labai stengias užlaikyti švariai 
maistų ir gėrimų, bet jie nelabai rūpinasi už
laikyti švariai savo burnų, kuria priima mai
stų. Švarumas burnos reiškia užlaikyti šva
riai netik bumų, bet ir dantis. Tinkamas bur
nos švarumo užlaikymas netik apsaugos nuo 
įvairių ligų burnos, gerklės, dantų, bet ir viso 
kūno. Burnos užlaikymas švariai yra taip 
svarbus, o ikišiol nedaugei žmonių supranta 
tąjį svarbumų.

Ką sako įžymiausieji gydytojai apie burną.. 
Labai dažnai manoma, kad dantistai priduoda 
perdaug svarbos, kad užlaikyti švariai, sveikai 
burnų su gerais sveikais ir veikliais dantimis, 
Daktaras Osleris, garsingas ir mokintas gydy
tojas sako: svarbiausis dalykas užlaikyme kū
no sveikai, tai užtaikyti burnų švariai ir svei
kai. Daktaras Kirk, gaisus dantų chirurgas 
taip sako: “Anglijoje sistematiškas peržiū
rėjimas vaikų burnos viešose mokyklose iškė
lė aikštėn pastebėtinų ir baisų faktų, kad tik

Apie parūpinimą žmonėms darbo ir gyveni- j vienas iš dvidešimts ar trisdešimts vaikų tu
me vietos. rėjo sveikus dantis ir kad dantų puvimas, iš-

L Kadangi mūsų jaunuomenei Amerikoje ten
ka dažnai važinėti iš vienos vietos į kitą, tai šios 
draugijos kuopos padės gauti darbą ir gyvenąraą- 
ją vietą pas dorus žmonės; tam tikslui turės būti 
išduodami paliudijimai apie dorą nario pasielgi
mą. Paliudijimą duos skyriaus valdyba.

PRIŽADAS.
Įstojantiems į “L. Vyčių” organizaciją.

Aš, NN., perskaitęs (-čiusi) ir apsvarstęs 
(-čiusi) “Lietuvos Vyčių” konstituciją, visiškai su
ja sutinku ir priimu, su noru įstoju į “Lietuvos 
Vyčių” organizaciją, prižadėdamas užlaikyti ir 
pildyti jos konstituciją, visur ir visada drąsiai 
stoti už savo tikėjimą ir savo Tėvynę-Lietuvą ir 
dėl jos labo darbuoties. Taip man padėk Dieve ir 
visi Šventieji. Amen.

ORATORIJŲ KII MA.

Oratorija yra tai muzikos kompozicija 
solo, chorams, orkestrui ir vargonams. Taip 
vadinasi dėlto, kad jinai pirmiausia buvo 
giedama bažnyčiose ir koplyčiose, t. y. mal
dos namuose, kurie lotyniškai “oratorium” 
vadinama. Oratorijų žodžiai religinio turi
nio, dažniausia imamą iš Šv. Rašto, neretai 
iš gyvenimo Šventųjų bei Kankinių.

Tikrą charakterį oratorija ingijo XVI 
metasimty per intekmę šv. Pilypo Nėrio, 
kuris, supratęs didelę muzikos galybę, sten
gėsi pritaikinti ją kontemplacijai, kad žmo
nės per muzikos harmoniją keltų ir tobu
lintų savo dvasią.

Renesanso amžyje. amžyje visuotino 
žmonijos atgimimo, ieškota priemonių pa
kelti mokslas ir dailė. Kreiptasi į senovės 
Graikų ir Romos klasikus. Atrausta ir išnag
rinėta jų tvėryba. Tiesa, daug pasinaudota. 
Nebe naujos bet gražios formos, prakilnios 
idėjos , lyg feniksas, humanizmo sparnais 
aplėkė Europą, užžavėjo protus.

Grėsė tečiau pavojus, kad pago
niškoji dvasia ir naturalė etika ne
pažeistų krikščionystės idealo. Todelei do
ros vadai ryžosi naujas sroves suvesti į 
vieną idėjų-grožio vagą ir duoti jai svei
ką pakraipą.

Vienas tokių pionierių buvo niinėtasai Pi
lypas Nėris (1515—1595), garsus Bažnyčios 
gyvenimo reformatorius ir įsteigėjas Orato
rijom? kongregacijos. Jis. kad paįvairinus 
pamaldas ir kad daugiau patraukus žmonių 
prie tikėjimo. įveda savo koplyčion Ryme 
liuesu šventadieniu laiku dvasinių giesmių 
vartojimą.

Be to jis mato didelę spragą kaip mu
zikoj taip ir poezijoj tarpe liturgiškojo ir 
pasaulinio stiliaus. Bažnytinės misterijos 
jau nudėvėtos, o erotiškos madrigalės kaip 
tik eina madon ir pavojingai žaidžia ant že
mų žmogaus jausmų. Reikia reakcijos. Ir ją

gedimas yra priežastis, kuri ardė sveikatų vi
sos tautos”. — Visos civilizuotos tautos ran
dasi tokiame padėjime. Neabejoju, kad pusė 
žmonių, kurie skaitys šių knygelę reikalauja 
gydyties ir taisyti dantis. Tad atsimink—švari 
ir sv’/ba b.’ina labai svarb ia dalykas, kad už
laikyti visų kūnų sveikai, nes nesveika burna, 
gali iššaukti ligas visokiame kūne.

Mikrobai burnoje. Mes jau žinome kaip 
įsigauna ir kaip greit dauginasi mikrobai pie
ne ar kitam kokiam maiste ar kūne. Jie auga 
ten, kur randa maisto, drėgnumo ir šilumos. 
Na kurgi patogesnė vieta galima rasti mikro
bui augti ir dauginties jei ne burnoje? Ji yra 
tai vartai, per kuriuos eina maistas ir visa
da yra drėgna ir šilta. Tokiuo būdu milijo
nai mikrobų visokeriopos rųšies gyvena bur
noje, net ir švariausio asmens.

Mikrobai nešvarioje burnoje. Yra dvi 
svarbios priežastys delko nešvari burna turi 
daugiaus mikrobų, neg švari burna. Pirmiau
siai, joje yra mikrobams daugiaus maisto, ku
riuo jie gyvena, ir antra, mikrobai nėra iš
plaunami iš nešvarios burnos. Jei matytumei 
šituos mikrobus per mikroskopų, juos pamaty
tumei, kaip jie baisiai išrodo.

Mikrobai yra priežastimi dantų puvimo. 
Dantų puvimas yra tai paprasčiausia sviete li
ga. Jos priežastimi yra mikrobai, kurie gyve
na maistų paliktu burnoje, tarp dantų po val
giu. Jei žmonės išvalytų savo burnų po kiek
vieno valgio, tai dantistams labai mažai darbo 
būtų. Mikrobai atmaino dantų spalvų, juos 
nudažo, padaro juos geltonais, juodais, negra
žiai išrodančiais. Kiekvienas pūvantis dan
tis privalo būti pataisytas kuoveikiausiai. Iš
tikrųjų yra labai geras įprotis vienų ar du sy
kiu į metus atsilankyti pas dantistų ir duo
ti savo dantis peržiūrėti, taip kad mažinusį 
danties puvinių tuojaus pataisyti. Tokiuo bū
du netik skausmo galima išvengti, bet sutau
pyti pinigus ir laikų.

Kitos ligos paeinančios dėl burnos nešva
rumo. Be gedimo dantų yra dar ir kitos li
gos, kurios atsiranda dėl burnos nešvarumo, 
nes netik puvinio mikrobai, bet ir kitų ligų įsi- 
gavę j burnų ten anga ir vaišinasi. Uždegi
mas smegenų, išsikėlimas skaudulio prie dan
ties ir kraujo užmiodijimas gali kilti iš bur
nos nešvarumo. Kūdikis, kurio yra nešvari 
burnytė gali gauti gerklės uždegimų ir ton- 
siulių ir net difterijų, ir plaučių uždegimą*

Kitos ligos paeinančios nuo burnos nešvt 
rūmo.. Jei burnoje randasi daug mikrobų jį 
gali’būti priežastimi įvairių ligų. Privisus n) 
krobų burnoje jie Įsigauna pilvam Čion ji 
daro didelę skriaudų kūnui, nes raugina ma 
stų pilve; surūgęs maistas arba apsunkina vi 
škinimo organus padaugindamas darbų, ar! 
ir suvis maistų padaro kūnui netinkamu, 
sveika burna ankščiau ar vėliaus snsargi;

(Seka ant 7-to pusi.)
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ŽODIS MŪSŲ SCENOS MYLĖ
TOJAMS.

Štai artinasi ruduo. Ir vėlei 
prasidės sezonas įvairių vakarų, 
vaidinimų. Subrus mūsų scenos 
mylėtojai prie darbo; pasklis nuo 
atsibuvusių vakarų obalsiai po 
laikraščius, iš įvairių-įvairiausių 
kampų.

Linksma darosi tėmijant kru
tančių ir besidarbuojančių jau
nuomenę scenos srityje. Bet jeigu 
įsigilint į visų dalyko stovį, reikia 
nuliūsti. Pažvelgkime kų jie 
mums vaidina! Kokios rūšiea 
programa šių parengtųjų vaka- 
Tų! Be abejonės labai mažos ver
tės, jog atvirai pasakius, vos ma-

visuomenei ir tautai; paverski
me mūsų scenų gyvenimo mokyk
la ir šaltiniu dvasiškojo peno

matom susivienijimas už tavo tų 
kvoterį ant savaitės, gvarantuo- 
ja tau $773.00; kiek gi metų reik-

Perskaityta protokolas praeito 
susirinkimo, kuris tapo priimtas. 
Čarterio dalykams ištirti konisi-

ištroškusiai sielai. Vaidinkime is-. tų tau laukti pakol tu sutaupy- 
toriškus veikalus, šiuomi supa-i tumei tų sumų dėdamas po kvo
žindami mūsų liaudį su gilia se- j terį kur atskiroj vietoj! Bemaž 

60 metų, arba turėtum dagy-I nove, praeitimi, jos žmonėmis ir 
’ jų papročiais; vaidinkime dra- 
i mas, kurios auklėtų mumyse gi-

venti iki 85 metų amžiaus, ko ne
gali pasitikėti. Susivienijimas 

lesnį pažinimų žmonių psicholo- j gvarantuoja ir išmokės tau tų 
gijos; vaidinkime komedijas,! sumų po 6 mėnesių nuo dienos 
juokingo, linksmo turinio, bet į įsirašymo, jeigu atsitiktų taip 
ne įvairias “dvelkines”, pilnas
šlykštybių padengtų kiauromis 
anoninėmis skraistėmis.

ūmai sirgti ir numirti.
Matai dabar pats, gerbiamasai,

argi neverta prigulėti į tokių, ga- 
Dar kartų raginu scenos mylė-, Įima sakyt, labdaringų organiza- 

tojus prie Šio kultūriško darbo,' cijų ir, argi nėra geru daiktu
kuris senai laukia doriškų darbi- j prisiraĮšyti ant aukštesnės po
niukų, o delei lengvesnio atsieki- j mirtinės! — Žinoma, randasi to- 

ža dalelė draugijų rūpinnasi vai-|mo gj0 tikslo, būtinai reikia vie- kių žmonių, kurie tvirtina, kad 
dinti ką norint rimtesnio ir sten-. nybės ir solidariškumo. Taigi įvai-1 jiemp nereikės numirus pinigų, 
giasi kelti mūsų scenų augštesnin, rj08 teatrališkos draugijos, kuo-' Bet persistatykim mes sau ir ap- 
laipsnin, o kitos visai neatkrei- pOgj vietoje konkuruoti, ir kenk- mųstykim ar jie žino kų kalba 
pia domos į savo darbų, neatneš- Į įj viena antrajai darbuoties, ge-, ir, ar gerai daro taip many
damos tokiuo būdu jokios naudos 'riau susidėti spėkomis, kaip pa- darni? Toki tai kaip tik ir lie- 
visuomenei. Vakarus rengia dan- darė kelios draugijos Chicagoje, ka dažniausiai sunkenybe ki- 
giau delei pasipelnymo, o ne dėl de] pasekmingesnio darbavimos tiems, jeigu ne jie patys, tai jų
idėjos. Vaikalai renkami men-'Bcenos grityje. Pasišvęskime sce- 
kučiai ir atliekami prastai, be jo-,nos įdėjai!
kių tinkamų prisirengimų, be na
tūralių dekoracijų ir scenos intai- 
symų. Dažniausiai vaidinama ko
medijos. Bet kokios? Vos spėjo 
mūsų menkesnioje spaudoje

Bolys Kadaitis.

S. L. R. K. A. REIKALAI.

šeimynos. Žinau tokį atsitiki
mų, kad vienas žmogelis niekuo
met nesirūpindavo savo ateičia, 
nei į jokių organizacijų nei drau
gijų neprigulėjo; dažnai saky
davo, kad numirus nereikia jam 
pinigų, rodos perdaug negirtuck

pasirodyti koksai ‘ veikalas na- AprtrttPTNKTM SAVO ATEI-' liaudavo, bet šiaip ant nieknie
mie išauklėto rašytojo, pavyzdin 
“Džian Bambos spyčiai” ar kito
kios panašios šiukšlės, “dvelki- 
nės” vertės,, kuriose komizmo nei

čia.
Teisingiems ir doriems žmo- 

niems Susivienijimas yra kaipo
kiek, tik begalės riebių žodžių gera motina, kuri rūpinasi liki-
ir mūsų scenos mylėtojai— vaka- mu savo vaikų. Nes susiv. rūpi-
rų rengėjai tuoj išbando ant sce- Dasi likimu savo narių, sutei-
nog > kiant jiems pašalpą ligai pris-

_TV,, w j ,1 paudus, o sutikus nelaimei mir-Uzklausus, kodėl taip? Kodėl K. _ . ....._ , . , .x i ties, aprūpina jų likusias seimy-tokie menkniekiai graibstomi vai- .» , ,. . .— . . .... ° , j.nas, is apsaugos (posmertines)Kiminui publikos. Atsakoma, kad .... , ... .,ant kiek narys buvo jsirasęs. Aktokių publika pageidauja. Netie
sa. Mūsų visuomenė žymiai žen
gia pirmyn, visose srityse pro
gresuoja. taigi ir dailės skonį 
pradeda daugiau suprasti, atjaus-. . .
Ji. Tokiuo būdu viršminėti Hamš- ”nrata B*lva se,m3™a’ Pa"

tiesa, prigulint susivienijime pir- 
man skyriuje tik ant $150.00 po
mirtinės, nekiek tegalimja aprū
pinti likusių šeimyną. Pedėkim

tai permenki, jau pageidaujama 
ko nors gražesnio, prakilnesnio. 

Labai dažnai skundžiamasi,

lieka neturte savo moterį su pul
ku vaikelių: tai kas-gi tie $150.- 
00! — Apsimokėjo kaštai palai-

iad publikos nedaug atsilanko idojuno’ na ir ^laimingiems nas-
nnt vakarų, todėl negalima nie-!laiciams beveik nellko Dieko- 
ko didesnio, rimtesnio statyti> i Todėl ydant nariai nepaliktų to

kiame apverktiname padėjime 
savo šeimynų, susivienijimas turi 
įsteigęs skyrius su aukštesne po
mirtine iki $1000.00. Argi ne
vertėtų kiekvienam ypatingai 
vėdusiems jauniems vyrams, ku

kių išmėtydavę, na o prie tam ne- 
perdaug nei uždirbdavo. Šeimy
nėlių turėjo taip-pat nemažų. Štai 
atsitinka kartą, prispaudžia 
žmogelį liga. Serga netoli pu
santrų metų, pabaigoj savo ligos 
reikalaudavo nuolatinio prižiū
rėjimo, pagalios numiršta; nėra 
iško palaidojimo lėšų padengti. 
Gerai atsirado pora geros šir
dies ypatų, padarė rinkliavą po 
žmones ir šiaip,— taip palaido
jimo lėšas apmokėjo. Likusi naš
lė moteris sn našlaičiais, patį bū
dama silpnos sveikatos, priversta 
buvo su ašaromis pelnyti duoną 
sau ir savo vaikeliams, o iš sa
vo darbo negalėdama išmisti, 
maldaudavo susimylėjimo gerų 
žmonių. Ką tos likusios našlės 
su mažais vaikais širdis gelėjo 
jausti ir kaip ji galėjo minėt 
savo buvusį vyrą, per kurį ją 
pasiekė toks apverktinas liki
mas — skaitytojas pats-gali dasi- 
protėti.

Kaip gerbiamasai persistatai 
šitų. atsitikimų? Ar norėtum kad

nes gresia nuostolis. Taigi čia ( 
priežastis mažo atsilankymo pub
likos ir yra tairfe, kad vakaro 
programa susideda iš netikusio 
veikalėlio, be rimto turinio. Aky
lai matoma, kad publika visai

» “visokių įvairumų” bet prie- m» aPlc tai P>™?styti ir prisi- Įv toks pat hlrnnas! ~ M.ana“
.ingai, neprijauėia ir be abejonės »»«»«>. •!»«««• k,“ “ ! «*»• P=-

tai nevilkinant, bet tuojaus, nes ro(^t> kad numirus netiktai
ateities savo negali žinoti; gal kaip anas *akyda'u nereikia pi-
atsitikt, kad visai netikėtai gali ^et kaip anų nebuvo, o
palikt savo šeimynų skurdė. v’s^* tiek be jų regafima o n o
Abelnai imant kiekvienam pavie- aPs^e'^, reikėjo išmaldauti iš ge
niui, ar vedusiam vyrui ar mo- raširdžių žmonių. Jeigu ansai 
terei, vertėtų prisirašyti į ap- žmogelis būtų prigulėjas į Susi- 
saugos skyrių nemažiau kaip vieni.ii'ną nors ant pomirtinės, 
$500.00 ir prie tam $7.00, $10.50, nes dar tuomet pašalpos skyriaus 
$14.00 sąvaitinės pašalpos laike nekuvo, kokią didelia pagelbą 
ligos. Padėkime ypata prisirašant ^ūtų turėjusi jo moteris jam mi
trai 25 metus amžiaus: tokiam rus' Babar kada yra įvestas su- 
ant $500.00 apsaugos pareina mo- stvi«nijime pašalpos skyrius, tai

j rie pradeda šeimyniškų gyveni įir ^av?> ar tavo šeimynų patik

nori geresnio programo. Panašiai 
elgdamiesi mūsų artistai, vietoj 
ingyti publikoje prielankumų, 
užuojautą, visai jos nustoja. 
Bent kiek apsišvietus ypata pri
versta ignoruot tokius vaidini
mus, ir turi ieškoti dailės skonio 
pas svetimtaučius. Bet jeigu mū
sų scenos mylėtojai pradėtų vai
dinti geresnius veikalus, atlikda
mi tinkamai, pagal taktikos ir 
dailės reikalavimų, beabėjonės 
ingytų publikoje gerą reputacijų
ir susilauktų prielankumo. Ne- įkėti mėnesiui 62 centai, ant $7.00 
bereiktų taip-pat bijoties jokių f s^vaitinės pašalpos 50 centų, ar- 
nuostolių rengiant vakarą, nes ba kartu $1.12 mėnesiui; kaip 
pasisekimas būtų užtikrintas. matom pareina truputį daugiau 

Nejaugi uejstabu išrodo mūsų kaiP 25 centai sąvaitei atidėti, 
scenos mylėtojams toksai silpnas j aprūpinimui savo ir savo šei- 
dabartinis stovis mūsų abelnos “T“08 likimo. Tokių sumą pini-
scenos? Turbūt ne. Nes štai slen
ka sezonas po sezonui, o vis nie
ko negalima patėmyti tarpe sce
nos veikėjų. O berods laikas bū
tų matyti mūsų scenų kįlančių 
augštesnin laipsnin! Taigi ger
biamieji scenos mylėtojai, vaka
rų rengėjai, žengkime pirmyn: 
pradėkime kelti mūsų scenų, ap-

gų gali sutaupyti, nors ir men 
kiaušis darbininkas. Jeigu tuos 
25 centus kas sųvaitę praleisi, 
nesijausi nieko geriau: jeigu
įmokėsi į susivienijimą, žiūrėk 
ką tu galėsi gauti patikus tavę 
nelaimei, prispaudus ligai, o pa
galiaus prisilėjus atsiskirti ^su 
savaisiais. Susivienijimas Lietu-

valvkime ją nuo šiukšlynų. Ar-gi j B- Kat. Amerikoje mokės pa
mes neturime gerų scenos veika

Buvo skaityti ir svarstyti įs
tatai pašalpinio skyriaus.

Buvo iškilęs sumanymas sam-
ja pranešė, kad dar nieko žy-, dyti kuopoms susitarus bendrus 
maus tuo dalyku nenuveikę iš Į gydytojus. Tačiaus, geriau reika- 
priežasties daugelio įvairių su-
sirinkimų, buvusių Chicagoje. Or
ganizatorius p. A. J. Sutkus pra
nešė kad Auroroje, III. įsteigė 
naujų S. L. R. K. A. kuopų.

Nutarta kreipties į Chicagos 
apskr. kuopas, kad jos iš tų mo
kesnių, kuriuos ima savo kuopų 
reikalams, skirtų po 5c. nuo na
rio metams į apskričio iždų.

Nutarta, kad apskričio rašti
ninkas paragintų per organų ir 
per laiškus visas Chicagos ap
skričio S. L. R. K. A. kuopas 
prisidėti prie apskričio ir at
siųsti į jo suvažiavimus delega
tus.

lų apsvarsčius, nutarta, samdymų 
gydytojų palikti liuosai kuopų 
nuožiūrai, tik išreikšta pageida- 
vimĮas gauti gydytojus už 50c 
nuo nario.

Nužiūrėta keletas vietų steigi- 
, mui naujų kuopų. Tuo tikslu 
pasidalyta darbas. Delegatai išsi
dalino tam tyčia išspauzdintas 
kviteles, garsinančias sus-mų — 
kad išdalinus jas per vakarus ir 
susirinkimus.

Ateinantis susirinkimas šv 
Jurgio parap., Chicagoje 2 vai., 
po pietų, 3 d. sausio, 1915 metų.

Raštininkas.

Tiesu Skyrius.
Advokatas A. A. ttakls.

MdOOOdOOOOOOOdOOOOdoaOOOlAOOMMdOOO*

Kare nieko nereiškia
Mes padarėm sutart) su Rusijos banko

misai r galiame išsiųsti jūsų pinigus j Lietu
vą kaip ir pirma. Dėlto nieko nelauk, bet 
padėk savo giminėms Lietuvoje. Didelia

kare ten besitęsiant jiems reikalingi 
dabar pinigai.

AsUaoA Are. 141th St Uiti p.

PEOPLES STOGK YARDS
STATE BANK

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka 
vakaruose nuo Stock Yardų.

MrTTĮhttrtt'tr'triiooooaooojoūijĮ

Norėdami gauti teisiškų pa- Į rė, kad aš su juo turiu apsives-1 dar nesusitvarkėme, tik laikas
tarimų, malonėkite aiškiai ir pil- ti. Vakar jisai nuvažavo į miestų
nai, iki mažiausios smulkmenos, 
parašyti reikalų, ir kų norite ži
noti, ir pasiųskite laiškų, šiuo
antrašu:

Advokatas A. A. šlakis. 
‘Draugo” Teisių skyrius, 1300 

W. 46th st., Chicago, Illinois.

kiekvienas gali pilnai aprūpinti 
savo likimą; jeigu prispaus liga 
— gausi pašalpą, numirsi — ta
vo šeimyna liks aprūpinta iš 
tavo apsaugos.

Todėl rašykimės visi į Susi
vienijimą Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Amerikoje ir kitus raginkime 
rašyties ne tiktai ant apsaugos 
(pomirtinės), bet ir į pašalpos 
skyrių, tuomi padarysim gera 
patys sau ir nuveiksim gerų dar
bų kitus prikalbindami. Rūpinki
mės savo ateičia, kad neliktume 
sunkenybe kitiems.

J. 8. Vasiliauskas.

! šalpų per 6 mėnesius pilnų ir 
tiek pat jau laiko pusę. Na ir pa- SUS MO L. R. K. A. CHICAGOSlų, kaip originalių taip ir vers

tų? Ar-gi nėra mūsų tarpe talen
tuotų, ideališkų scenos mylėto
jų. Negalima to užginčyti. Turi
me vienų, ir kitų. Jeigu taip, tai 
kam duodame skursti, nusidėvė
ti mūsų scenai. Geriau prie dar
bo, kuris būtų naudingas mūsų keta apsaugos $500.00, taigi kaip J kuopų. Atvyko 13 delegatų.

dėkim, kad prisieitų taip ilgai APSKRITIES 2-OJO SUVAŽIA-
sirgti, tada per 6 mėn. po $7.00 
sąvaitei — gautum $182.00, per 
kitus 6 mėn. po $3.50 — gautum

DAVĖ PAVEIKSLĄ PADI
DINTI.

Bridgepord, Conn., rūgs. 25, 
1914 m. (Į Teisiu patarimo sky
rių). Lapkričio 25 d., 1913 m. aš 
padaviau du paveikslu į Boston, 
Mass. Co. juos padidinti. Už trijų 
mėnesių atnešė tuos paveikslus, 
bet jau aš buvųu persi
kėlęs į ifrtą vietą ir 
manęs nerado. Niekas neparo
dė. kur aš gyvenu; aš dabar ant
rašą tos kompanijos pamečiau. 
Meldžiu duoti patarimą, kokiu 
būdu galima suieškoti?

A. J. Walinka.

ATSAKYMAS.

Sunku Tamstoj patarti kaip 
suieškoti tų kompanijų jeigu ne
žinote kompanijos vardo. Pirma 
suraskite kompanijos vardų, o 
paskui tai Tamstai bus lengvai 
suieškoti ją ir gauti savo paveik
slus, kaip sužinosit vardą tos 
kompanijos, tai siųskite laiškų 
į Boston, Mass., ant vardo kom
panijos su tam tikru reikalavi
mu. Bet jeigu vardų kompani
jos nesužinokite, tai vargiai
suieškosite tos kompanijos ant-

sb-J .

ir išpirko kokį ten "laisnį” (tur 
būti angliškas žodis, "license” 
iškreiptas lietuviškaiR.), ir dabar 
atnešė tų poperų ir sako jau aš 
jo žmona ir turiu eiti su juo gy
venti. Aš jo nenoriu už savo vyrą. 
1.) Kų aš dabar galiu daryti? 2.) 
Ar gauti "laisni” reiškia, kad 
jau aš jo žmona, 3.) Ar galimas 
dalykas čionai Amerikoje, kad 
jisai gali mane priversti būti jo 
žmona? Malonėkite man duoti 
atsakymų per Jūsų laikraštį 
kuogreičiausia ?

M. T.

ATSAKYMAS.

l.Tamstai nereikia su juo gy
venti, nes tiesos to nedaleidžia. 
Neklausykite kų jisai kalba, nes 
tai yra neteisybė, 2. — Ne. gauti 
“laisnis” (angiškai “license”) 
reiškia gauti teisminį pavelijimų 
apsivesti, t. y. kas gauna šį minėta 
“laisni” tai tik gauna leidimų 
apsivesti. Jisai turi bažnyčioje 
apsivesti, pirma negu jisai turi 
tiesų vadinti savo sužiedotinę už 
žmonų.

3,— Čionai Amerikoje nėra jo
kios teisės, kad vyras gelėtų 
mergina priversti su juo apsives
ti.

A. Š.

nuo laiko įvedame į organizaci
jų naujas reformas, įveskime tų 
brangių idėjų į mūsų gyvenimų 
— “Blaivybę”. Įveskime ir 
branginkime jų kaipo geriausį 
turtą mūsų tautos. Spieskimės 
patys po “Blaivybės” vėliava 
ir raginkime kitus. Palaikyki
me blaivybės kuopas ir susi
vienykime su jomis, jeigu mūsų 
apielinkėse randasi, o jeigu nė
ra tai stengkimės jas organi
zuoti. Atsiminkime "Vyčiai” 
tą: jeigu mes dabar savo orga
nizacijos nepastatysime ant pa
mato “blaivybės” tai ji gali 
lengvai nugriūti, neatnešusi mū
sų gyvenimui jokios naudos. Ko 
gi nuo rolūsų sulauks nuvargu
si mūsų tėvynė? jeigu mes jų 
nuodysime. O gi sulauks to, ko 
paprastai yra sulaukiama nuo 
girtuoklio.

Jeigu mes "Vyčiai” girkšno- 
sime dabar, kad ir po truputį, 
nepasigerdami visiškai, tai kai 
susenėsime
girtuokliais

riame svarstė daug dalykų. Tarp 
kitko buvo prisiminta apie "Tau
tos Fondą” į kurį vienbalsiai 
susirinkimas sutiko įmokėti 
$25.00 iš savo kasos. Toliaus dau
gelis narių pažadėjo atiduoti j 
"Tautos Fondų” vienos dienos 
uždarbį, būtent:

A. Aleksandravičius $3.00, J. 
Širmulis $1.00, D. Dantas $1.00, 
St. Širmulis $1.00, St. Kibartas 
$2.00, K. Skinulis $2.50, V. Ruk- 
štalis $2.30, Ant. Šniaukšta $2.00, 
Ant. Levickis $2.00, Pet. Vara- 
kulis $2.50, K. Mikšys $1.00, B. 
Abromavičiūtė $2.00, P. Balčaus- 
kaitė $3.00, U. Jokubauskaitė 
$200, J. Ramanauskas $3.00.

Viso labo $30.30.
Toliaus buvo kalbėta apie 

"vakarinius kursus”. — Vien
balsiai sutikta įsteigti. Kursus 
galės lankyti ne tik vien "Vy
čiai”, bet ir pašaliniai. Kursai 
prasfdės 5 d. spalių. Lekcijos 
bus tris kartus į sųvaitę : pirma
dieniais, trečiadieniais ir penk- 

galime likti tikrais tadieniais nuo 8—10 vaL vaka- 
Tų prakeiktų rau- ’ ro. "Vyčių” nariai, neturintie-

gų įsileidę į savo jaunutę kru- jį kuo užsimokėti (kurie nedir- 
tinę, mes varykime jį būdami ba, ar taip jau neturtingi) nuo

MOTERS SKOLA.

Aurora, 711., Rūgs. 29 d., 1114 
m. '(Į Teisių patarimo skyrių). 
Mano moterįs, kokius septynius 
mėnesius prieš mūsų vestuves iš- 
siskolir.o į lakandų krautuvę art 
savo vardo. Ji pirko pečių, stalą 
ir t. t { $80.C0. Aš tik dabar tą 
dasižinojau. Tą kompanija reika- 
kalauja dabar nuo manęs užrao- 
kesnio. Ar gali ji manę laikyti 
atsakomybėje už tą skolą ($80.- 

mas vyras iš Amerikos vis maiJ00)’ ir ar gali mano nžmokesni 
laiškus rašė ir prašė manęs, kad idarbe užlaikyH 3ei aš nemokė- 
aš atvažiuočiau į Ameriką. Ap- ciaUl
turėjau nuo jo laivakortę dykai; Tamošius Kalinas,
na ir atvykau Amerikon; apie 
penkius mėnesius atgal, kaip 
pribuvau į Chicago, jisai mane 
pasiuntė pas savo pažįstamus gy
venti, ir nupirko drabužių; manė

jauni, pilni energijos, gyvumo, 
gabumo. Kol dar tie nuodai ne
susilpnino jaunos, tvirtos mūsų
valios, pasistengkime juos kuo- 
greičiausiai prašalinti, išvaikyti 
iš savo gyvenimo visiškai. Juk 
mes pasirjžome šviesties, la- 
vinties kaip protiškai taip ir 
fyziškai, įvezdami tam tikrus 
skyrius.

Jeigu nepasistengsime būti 
blaivininkais tai tas mūsų triū
sas nueis ant nieko, nes kaip

mokesnių bus paliuosuoti. Jeigu 
iš priežasties neturtingų mokinių 
ne užtektų apmokėti išlaidoms 
kursų, tai “Vyčiai” nutarė pri
dėti iš savo kasos.

L. V. L. Š.

DELEI ‘L. VYČIAMS’ 

RAEČIO.
LAIK-

rasą.
A. S.

VESTI, AR NEVESTI?

Chicago. Rūgs. 27 d., 1914 m. 
(Į Teisių patarimo skyrių). Lie
tuvoje bebūdama, vienas pažįsta-

ATSAKYMAS.

Ta kompanija Tamstų negali 
laikyti atsakomybėje už tų sko-

tikrai dailiai aprėdė. Dabar ji- į lų, nes pagal teisės vedęs žmo- 
sai reikalauja, kad aš su juo tu- gus nėra verčiamas apmokėti 
riu apsivesti. Bet jisai man ne- skolas jo moteres, kada ji jos 
patinka ir aš jo nenoriu už savo ' pridarė kaip buvo nevedus; taip- 

pat jie negali Tamstos darbo už- 
mokesnies užlaikyti už tų skolų.

A. i.

vyrą, Aš jam už laivakortę ir 
drabužius noriu atmokėti, bet ji
sai nenori primti. Jisai užsispi-

VIMO—
Protokolai.

Spalių 4 d. 1914 m. šv. Kry-
$91.00 viso $273.00 pašalpos lai- žiau3 par. salėje buvo snvnžiavi- 
ke sirgimo; numirus būtų išmo- mas delegatų iš S. L. R. K. A. MOŠŲ JAUNIMAS*

. . . . _ ..... Nesenai “Drauge” buvo pa-prota taip ir kūną silpninsime . .. ,, . ; ....
j • į keltas klausimas kas link jstei-

(Pradžia ant 6-to pusi.)

pilvą, — iššaukia nesuvirškinimą ir dispepsiją.
Ne tik maistas turi būti švarus kada jį ima
me burnon,( bet privalo būti švari ir burna, 
per kurią maistas turi pereiti.

Nesukramtymas. Kada dantys yra bloga
me padėjime, arba kada smegenis yra skau- ra 
damos, tai maistas paimtas burnon paprastai 
yra nesukramtomas ir nuryjamas dideliais 
šmotais. Žmogus gali gyventi blogai sukram
tytu maistu per kai-kurį laiką, bet padidintas 
iš tos priežasties pilvui darbas po kiek laiko 
pavargs, taip kaip pavargsta ilgai laikoma iš
kelta ranka. Kada pilvas pavargsta, mes in-

kad mes daug greičiaus ingauname ligą ir su
sergame — ypač tokiomis ligomis, kaip džio
va, difterija ir daugel kitų.

Svarumas dėl patogumo. Be pavojaus su
sirgti dėl burnos nešvarumo yra dar kita ge
ra ir svarbi priežastis, kodėl privalome už
laikyti burną švariai. Mes turi mbūti švarūs 
dėl tų su kuriais gyvename. Gal nėra biau- 
resnio daikto, kaip matyti kėno burną su ne
išvalytais dantimis. Tokioje burnoje dantis 
pageltę, apskrętę palieka ant žmogaus labai 
keistą ir atstumentį įspūdį ir, jei pridėsime, 
kad tokioje burnoje ir kvapas dažnai smirdi,
J’fti vkzvĄtlr JI _____ •_ i •gauname nevirškinimo ligą ir visas kūnas su- j tai netik, kad pasibiaurėji tuo asmeniu, bet 

silpnėja. Tas susilpnina kūno pajėgas atsi- jis ir pavojingas yra užkrėtime kitų, kokia 
spirti ligai ir palieka mus tokiame padėjime, nors liga, kosėdamas, čiaudėdamas ir tt.

VYČIAI” IR "BLAIVYBE”.

Kad turi būti ryšiai tarp tų 
dviejų organizacijų, užimančių 
gana svarbių vietų visuomeniška
me lietuvių gyvenime, apie tai, 
mano nuomone, nei vienas nega
li abejoti.

"Vyčiai” ir įstatuose turi pa
žymėję, kad nariai turi būti blai
vūs.

Jeigu šiandien "Vyčiai” už
ima svarbių vietų viešame mūsų 
gyvenime tai bene dar svarbesnę 
užima "Blaivybė”. Blaivybė — 
tai yra organizacija, po kurios 
vėliava susispietė būrelis žmo
nių, supratusių, kad alkolis nuo
dai, lmd jis nuodiju netik tų žmo

gų, kuria geria, bet nuodija vi
zų tautų.

Blaivybė pasiryžusi įvesti į 
mūsų gyvenimų naujus gerus pa
pročius, o paniekinti senus, gir
tus, kaip antai: daryti blaivias 
krikštynas, vestuves, pasilink
sminimus ir t. t. Jų pri
ėmę žmonės netik patys 
negeria, bet ir kitiems neduo
da, ir jie nori išbraukti ir mūsų 
gyvenimo tų blogų įprotį, žemi
nantį mūsų visų tautų, kad nu
ėjus į svečius, ne svetį vaiši
na, bet svetig juos, duodaėaAs 
nikelį ar ir daugiau) ant "di- 
nerkėa”.

Taigi ir “Vyčiai” kol dar 
esame jaunučiais, kol visiškai

nuodais.
Štai pavyzdžiui lenkų ir če

kų “sakolai”, kurių tikslas irgi 
maždaug panašus į mūsų, jie 
šiandienų savo tautoje nepa
prastai svarbių rolę lošia. Visi jų 
nariai tūri būti blaivūs, kitaip 
nepriimama. Ačiū jų blaivumui 
ir enerigijai, jie šiandien jau 
pasiekė to, prie ko mes dar tik 
pradedame eiti.

Taigi šiandienų, kol dar esa
me sveiki, dvasiu ir kūnu,kol dar 
neužvaldė jmus girtybės kuni
gaikštis, nelaukime tos valandos, 
kada jis mumjs gali pavergti į 
savo negeistinus žabangus.

Paduokime viens-kitam draue 
gišką ranką, ir pasakyme: bro
liai “Vyčiai!” Išbriskime iš se
novės pat|amsių, atbuskime |š 
miego, palikime senų girtų gy
venimų ir eikime prie naujo do
ro, blaivaus, ir ideališko gy
venimo !

Štai, žiūrėkite! "Vyčių” vė
liava.... kokia blaivutė, tyra ple
vėsuoja. Ji tartum sako kaž
ką paslaptingo, nesuprantamo....
Tai nepaslaptie....... Ji šaukia
po savo globa jaunimų sakyda- 
mų: <|iWe ir spieskitės ptIo 
manęs, kurie niekuomet neiš- 
drįsite manęs sutepti savo ne
doru gyvenimu ir girtybe......

Kad paskui galėtume grynų 
sąžine, blaiviu balsu atkartoti 
žodžius “Vyčių hymno“. “Ei 
“Vyčiai” gyvenam Tautai ir
Bažnyčiai!”«......

| Vyto.

GERŲ DARBŲ PRADŽIA.

“Vyčių” 11 kuopa (Apveizdoe 
Dievo p&5?jrfJz« ) Chicagoje 29 
d. rugsėju •taĮHfckimą ku-

! gimo "L. Vyčiamis” nuosavans 
! laikraščio. Kad "L. V.” svarbu 
turėti nuosavų laikraštį apie tai 
rodosi ir negali būti dviejų nuo
monių. Turėdami nuosavų organų 
plačiau galėtumėn svarstyti or
ganizacijos reikalus ir, taip ta- 
rcnt, jaustum ės daugiau savysto- 
viais per tai rasit ir mūsų kuopo
se atsirastų daugiau gyvumo. Ma
no nuomone ar ne geriau būtų, 
kad vietoje steigti naujų laik
raštį, kuris lėšųos nemažai pi
nigų kurių mės neperdaug turime, 
ir triūso, prisidėti prie L. R. K. 
Moksl. Susiv. organo, “Mokslei
vio” ir bendromis spėkomis leisti. 
Tokiu būdu užbėgsime užgimimui 
naujo laikraščio kas daugeliui nė
ra pageidaujamla, užsimegsfų arti
mesni ryšiai tarpe "L. Vyčių” ir 
moksleivijos, ir sumanymas, "L. 
V.” įsisteigti nuosavų organų lik
tų įvykdintas. Geistina, kad kas 
atsilieptų, “Drauge” į šį mano
sumanymų.

P. M. O.

I. Cicilikaa. Žinai ką, Vyčiai turi 
pirmininkų ir dvasiškų vadovų!

II. Cicilikas. Nejaugi! O, tai rei
kia apie tai parašyti į "Naujie
nas”.

Baltras. Žinai, RTtulai, aš Bar* 
boros nevedu.

Kaulas. Kodėl?

Baltras. Nes ji už manęs neiną.
Jaunikis. Barbute, kas tava 

veidui, kad taip nuo jo dulka?
Barbutė. Tai nieko.... Mat aš.. 

(su pirštais krapštinėja veidų) aš 
mat bevirdama pietus miltato- av- 
sidulkinau.

Loputia. j
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noks puikus už interaucijonaliz-1 Lietuvos suteikė mūsų redak-
mą argumentas!

— Bereikalo tu, Kaulai, čia kiši 
savo netikusį interanacionalizmą. 
Kodėl jis yra netikęs aš tau ga
lėsiu išaiškinti kitu laiku, dabar 
gi laiko nebėra. Tik vienas daly
kas. Tautų yra daugybė, kiekvie
na iš jų yra skirtinga ir tautų jo
kiu būdu nepanaikinsi. Ar nege
riau būtų kiekvienai tautai duo
ti savai)) tvarkyties, o kad tarp 
tų tautų viešpatautų sutikimas? 
Paleiskim, ar negerai būtų, kad 
lietuviai galėtų savo reikalus pa
tys sau tvarkyti, o kitų tautui 
žmonės žiūrėtų, kaip į artimus? 
O artimą mylėti įsakė pats Pie
vas. Tad ir viešpatautų tarp vi
sų meilė ir sutikimas.

— Nenoriu tavęs daugiau nei 
klausyti. Bėgu kitiems papasa
koti apie taip puikų už interna
cionalizmą priparodymą. Kalbėk 
sau sveikas apie meilę — jos pa
saulyje nėra.

— Taip, — tarė Kazys, žiūrė-

toriams, korespondentams dar 
bo keliems mėnesiams, Du 
bar dar viena laiminga apfn- 
kybė gali tikrai nudžiuginti 
laikraštininkus. Pu seimu (o 
gal ir trys) atsibuvo Ameri-

m r? . i
Spalių (Oct.) 8, 1914

Apšvietą” žada platinti laisva- Sako, Jis nebuvo šventu, tiktai esi nebereikalingas. Gyvendama 
taniai, kitaip sakant žmonės Jį paliko šv. Egipte, kunigai. Ir žmogus aut ūkės gali džiaugtis 

jus kluusytojai netikėkite ir ne- Dievo sutvėrimais ir gamtos gro- 
simelskite į Jį, nes jūsų Dievi.s

mamai
nenusistovėję, neturintieji ri
bų, ir kviečiama ton “Apšvie- 
ton” tos pat rųšies šalininkus, 
paprastai pas mus kilstančių iš

. i» » i , .. . tarpo tokių, kurie užuovėjuose
koj. Kas) k, biohtl, apie tuos mėgsta dorybėse pasviruoti.
seimus ir pirščiukus 
Visiems bus linksma.

laižyk. Ką galima susilaukti pasiduo-

nei nepakels maldos. Bepliauk- 
šdamas, užsipuolė ir ant vietinio 
klebono, lyg neregys tvoros 
graibstydamas. Sako, jūsų kuni
gėlio čia nėra ant šitų prakalbų.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS

KAULO SU KAZIU PAŠNE
KOS.

Chieagos lietuvių politiškas 
seimas susilaukė net keliu po
rų krikšto tėvų. “Naujienos” 
krikštija jį “federeišių” sei
mu, “Vien. Liet.” federaeiji- 
nių seimu, kiti laikraščiai ei
dami jų pėdomis suteikia dau
gybę Įvairių vardų, vardelių. 
Matyt, kad Chieagos seimas 
baisiai visiems yra malonus, 
k:id visi Į krikštatėvius perša
si. L’ž garbes galima padė
koti ir palinkėti mūsų “drau-

dant laisvamanių “apšvietai aky- Jis šiandien parapijomis išvadi- 
vai visiems parodo tos kraupa- no mulais, asilais ir t. t., užtat, 
nijos šalininkų rengiamieji kad ant šv. mišių neduodate, 
“piknikai, kur rudo alučio ir vi

žybėmis iki žilai senatvei. Mies
tuose visados dirbdamas fabri
ke tą visą neturi, ir nematai ir 
negali pasidžiaugti, gamtos gro
že. Kaimietis visados linksmas, 
ramus, tylus, užtai ir aš norių 
raginti lietuvius ant ūkės. Jau 
buvo rašyta kad lietuviai čia turi 
užsidėję savo draugystę, taipgi

šokio šampano lig valios“, “kur 
po medžiais ir krūmais galima 
su meilute pasikavot ant pailsio,

1 Jeigu kalbėtojau nekenti dva-Į J*e žada įsitaisyti savo knygyną, 
siškijos, nekesk sau. Užmiršai sakysiu kad čia kada bus lietu- 
krikščionišką meilę, nieks jos nuo ' *'•* centras didžiausios kolioni-
Tamistos ir nemeldžia.

Bet, meldžiamasai, negražu 
tamistėlei viešai prieš tiek pub
likos meluoti, kad klebonas per 
pamokslą išvadino parapijomis

kurie šviesos bijos”, kur “link
smumas neapsakomas”...

Besirengdama į darbą “Ap
švieta” meiliai žvilgterėjo į “Ži
burį” ar tai kad jį prisiviliojus,
ar tai kad jį užkabinus ir gavus ni'dais, asilais ir t. t. Aš pats 

buvau bažnytėlėj ir jokių šlykš-progos jo veikimą pavalkioti. 
“Žiburis” nuvogdamas “Apšvie- 

ir
eiu žodžių negirdėjau nuo vie-

;ains , gerų krikštamočių j tos” muilo burbulus ir josios tinio klebono per pamokstą. Ka- 
Itookhno seimui. Juk be va r-j svyruojančius siekius, savo tarpe pasakysite vietiniai socijalis- 

. . ■ g.we-1 nutarė su “Apšvieta” nesuside- tai- Ar nekaista akys iš gėdos
damas į Degant) Kaulą. — mei- „į,Uų apreikšti. , dant ir visokio jos peršamojo su jūsų tokiu kalbėtojum. Net

pažvalgo- kratinio vengiant, toliau sava- >r .)>>sų pasekėjas, nemokantis
ndešseimi- rankini su,lyg savo išgalių va- skaityti (’er. katras bėgioja po

nioj Chieagos konferencijoj [ ryti savo darbą remianties tau- stubas. kad tik kas jam perskai-
katalikai pakėlė baisų truks-i tiškai-krikščioniškaja pasaule- tytų plepalų laikraštuką “šakę”
mų, ir net apleidę salę. La- žvalga. ir tas jau susiprato ir pasakė:
bai vietoj patėmijimas. (Jai Korespondentas. “šalin su tokiomis prakalbomis.”
“Keleivis”, kaipo geras per-
žvalgininkas neužmirš pažy
mėti, kad ir Brooklyno prieš- 
seiininioj konferencijoj buvo 
nemažesnis trukšmelis ir daug 
delegatų “išžodžiavę” kon-

lės šiame pasaulyje mažai, oi, 
mažai tėra ! Bet ji kada nors už
viešpataus, sulauksime kada nors
meilės ir sutikimo gadynės, —
dadūrė ant galo.

Pužas.

rio ir jam nebus patogu 
ų apreikšti. 

“Keleivis” savo
se piktinosi, kad

Vienas iš klausytojų.

ŠIS TAS.

— Visųpirma, Raulai, iš kur tu 
žinai, kad jie nori karės?

— Ogi kairi 
tai rašė!

HARTFORD, CONN.
“Laisvės” Pavė-Sėliai pra- 

bylo apie “paršelius”. Juk 
nuo amžių žinoma, kur pavė
siai, o dar su plačiais dumly- 
nais randasi, tenai paršelių 

‘Naujienos” apie knibždėte knibžda. Gal ir 
[“Laisvės” pavėsėliai tokios

Seniai jau Rautas bešimatė įr — Aš nežinau ką “Naujienos paį rūšies, faį nėra abejonės, 
bešnekėjo su Kaziu. O per tą ii-, rašė, bet jei taip rašė, tai, atsi- kad įr “paršeliams” tenai la- 
gą nesimatymo laiką pasaulyje prašant, visai kvailai parašė. O ūaį malonu apsigyventi 
virė, judėjo. Prisirinko daug vi-, tu tuojaus tokiems niekams ir in-
sokių dalykų, apie kuriuos Rau- tikėjai.
tas ypač norėjo pakalbėti. Bėga- j — Kam čia dar tikėt, kad aš Pavoja
lo džiaugėsi pamatęs Kazį. i pats tai aiškiai matau. Bet man ėmė ir prigavo juos. Visus

Cliicagos tautininkai
9

“bė-
kad socijalistai pa-

— A, sveikas drūtas Kazy! Aš' žingeidu būtų išgirsti tavo tame 
jau buvau manęs, kad tu iškelia-: dalyke nuomonę.

Rugsėjo 15 d. š. m. šv. Kazi
miero Janu. A. Dr-gija ir “Lie
tuvos Vyčių” 6-tą kuopa turėjo 
nepaprasta susirinkimą kas link 
siuntimo delegato į visuotiną Po
litišką Seimą Chicagoje. Nutarta 
susidėti su kitoms draugijoms ir 
pasiųsti vieną delegatą. Įstaty
ti kandidatai j delegatus: An
tanas Kneižis, A. Mazalas, Ur- 

ė Gurkliutė ir A. Kizis, kurii 
ėjo susinešti su kitoms drau

gijoms. Rugsėjo 16 d. š. m. tu

vai mušti vokiečių, austrijokų. 
— Kaip matai, esu sveikas ir

Pirmiausiai, kad tame daly
ke negali būti nei mano nei kė-

drūtas. O kas link vokiečių ir Į no kito nuomonės. Reikia dalykas 
austrijokų, tai man nėr ko ru- imti taip, kaip jis yra. Padėkim,
pintis: jei su jais pradėjo ko- jei mes matomu namą, apie tai
voti Anglijos, Prancūzijos ir net negali būti dviejų nuomonių,
Rusijos socijalistai, tai suprask, 
kad jiems visai riestai prisieis.

— Kad, jau tu, Kazy, tuoj ir 
socijalistai. Ant galo, ką gi jie 
galėtų reikšti tokioje karėje!

— Na gi tu tik suprask: jei

Kaip aš, taip ir tu, jei dar kiek 
gali matyti, abu pasakysime, kad 
tai namas. Taip ir čia. Jei ištiko 
karė, tai ji turi savo priežastį, 
tik reikia tą priežastį pamatyti. 

— Gerai. Kame gi tu matai tą
toks “kovotojas” su raudonu J priežastį? Aš ją matau kuniguo- 
kaklaraiščiu išvers raudonas akis, se.
tai vokietys iš baimės ant vietos1 — Tai visvien ką nieko nema-
kris negyvas! Juk neveltui soči-' tai. Trumpai pasakius šios ir ki-

atstovus į New Yorko Seimų 
paskyrė iš po savo skverno. 
Tautininkams vos-ne-vos pa
vedė vienų vietelę. Brooklyno 
socijalistai “Laisvės” skilty
se aimanuoja, kad juos tauti
ninkai “sufulino”. Buvo nu
tarta visoms Nėw Yorko 
draugijoms išleisti užkvie- 
timų ant didžiojo seimo, tuo 
tarpu ant atsišaukimų pasira
šę kas-žin koks svetimas ko
mitetas. Ir visame kame kal
ta “Vien. Liet.”, nes baisiai 
daug padariusi klaidų prane
šimuose. Ir surask tu žmogus 
kur teisybė?

WILKES BARRE, PA.
Mūsų miestelyje viešpats alko- 

lis diilei galingas. Jo galybė turi 
intjekmę visame, nes visokios is- 

1 ei uncijos i engėjus, aplei- kį)in,'.Si apeigos neatsibūna be ai
do salę. Juk čia kaltės ne- kolio. Alkolis tokiose iškilmėse
bepi ilipd) si pi ie katalikų. Tai ųar0 įr savo tvarką, nustato žmo- 
ai nepraneš Keleivis kas apa 0 ,)ažnaį nusuka visai ne- 
tai buvo pei vieni? | geistinon pusėn. Nesenai atsibuvo

vestuvės per kurias alkolis atne- 
Mūsų stebuklų gamintojas šė tokias pasekmes, kad net nes- 

daktaras Ignas ingijo nepa- magu darosi. O laikas rodos bū- 
prastai daug karžygiškų spė- tų blaivėti, nes kitos tautos se
kų. Kovoti kovoti ir kovoti „ai mus pralenkė blaivybėje ir Gu?kliutė ir A. Kizis, kurie 
su visais. Negana, kad laik- pko daug kultūringesnėmis. * 
įaščiams pasiuntė notas, da- Daug smagesni būtų mūsų poky-
bar sustatė iš kelių šimtų žo- lįaį be svaiginančių gėrimų o ir r..Q nepaprastą susirinkimą šv. 
dzių ultimatum ir expresu nu- apeigos daug prakilnesnės. Taigi JoQa Evangelisto draugystė ir

; L' A*1 RJlk-anm ar5iaU pHe blaivybės eikime ° išrinko delegatą Joną Mončinskį 
išmokėti trumpu laiku io,000 daugiau švieskimės. ; suima ru.

Viens Blaivininks.

jos. Dabar prasidėjo mokslas ru- 
dininėj moksleinėj. P-lė M. K. su
rašė visus lietuvių vaikučius ei
nančius i vieną mokyklą mano 
apielinkėj. Prisipažino lietuviais 
esą 1S vaikučių.

Kiek viso lietuvių vaikų lanko 
moksleinę — tai negaliu žinoti, 
nes kiti eina i kitas artimes
nes mokyklas, tai kaip paims 
jauniejie i savo rankas, nes jų 
čion yra priaugusių, tai metas 
po metui žydės lietuvių ūkės ir 
be abejonės ir baimės galės leng
vai praleisti visokius krizius, be
darbes ir t. t., žodžiu sakant, 
čia Ims didžiausios lietuviu kolio- 
nijos ir lietuviai supranta gerai 
ūkininkystę ir dažnai čia atva
žiuoja. perka žemę ir stato na
mus. šios visos žemės priguli sa
vininkui ponui. G. W. Swigartui. 
Nedaro skirtumo kas parduoda 
žemę. bet ponas Shvigartas daro 
gera dėl lietuvių nes jis juos my
li ir duoda visas žinias reikalin
gas apie žemę kaip vieniems taip 
ir kitiems. Nėra niekur taip gra
žios apielinkės kai)) Mich. val
stijoj; mano noras yra kviesti vi
sus lietuvius apsigyventi ant 
ūkės. Miestuose ir mainose netoks 
gyvenimas, lietuviai gerai žino 
apie ūkę ir jie tinka ant ūkės gy
venti, kur auga turtas. Linkiu 
kiekvienam lietuviui įgyti ūkę ir 
apsigyventų kur auga neišseme- 
m,as turtas. Gera ūkė — tai žmo
gaus gyvenimas.

Walter Strygas.

’jalistai skelbiasi, kad prieš jų ga
lybę visas pasaulis dreba.

— Kad tu tuoj ir su juokais; 
karė, tai, brač, ne juokai.

— Žinoma, kad ne juokai, Kas 
gi sakė, kad juokai? Tai sakysiu

tų karių priežastis yra militariz- 
me ir bereikalingoje bainiėje.

— Palauk, tas reikia išaiškinti, 
nes žodžiai mažai ar nieko nereiš
kia.

— Gerai. Aš tavęs klausiu, o
greičiau kvailas daigtas, o jei įu tjk man atsakinėk ir dalykas
kvailas, tai ir apgailėtinas.

— Taip ir reikėjo ant syk sa
kyti, o nepajuokti socijalistų, ku-

paaiškės. Visos dabar kariaujan
čios viešpatijos ginklavosi, statė 
kariškus laivus, dirbo kanuolės,

rie visai nėra kalti tos karės iš- šautuvus, kulipkas, paraką, lavi- 
šaukime. I ū0 kareivius ir t. t. ?

— Nagi tik meldžiamasis: jų —Taip, jos tą viską darė. 
niekas ir nekaltina, kad jie yra
šios karės priežastimi. Bet tik

— Kokiam tikslui 
ginklus gamino?

jos tuos

vienas man keistas dalykas: soči- _ Nagi, kad turėtų kuo ka- 
jalistai taip smarkiai kariauja, riauti. Tas viskas aišku, 
kad net medalius nuo valdžios _ j§ kokios priežasties jos tą 
gauna. Ir žiūrėk koks dalykas vjską darė? 

nors Yčas nuo valdžios ir ne- _ Nežinau.

“Laisvėje” tilpo labai indo- 
mus vertimus: “Civilizuoti 
žmonės ir beždžionės”. Iš ko
kios kalbos jis versta nepažy
mėta. Bet tas ir nesvarbu. 
Pasakyta, kad liuosaį, to ir 
užtenka. Indomus vienas da
lykėlis, kad socijalistai nebe
surasdami sau užuojautos pas 
žmones, mielu noru pasiųsti) 
savo “profesorius pas Orang
utangus, šimpanzes, papasa
koti apie jų didžius vargus. Ir 
gailaširdės šimpanzės išgir
dę apie socijalistų didžias ne
laimės ištikrųjų tartų: “Na, 
jau tokios tvarkos mes tikrai 
nenorime”.

dolerių. Štai kur vyras! Be 
kruvinų mūšių paims kontri
bucijų ir galės sau ramiai to
bulinti savo “džiovas”. Vis
kas bus gerai, kad tiktai pats 
daktarėlis nuo didžių turtų 
neingytų džioviškų kinkų dre
bėjimų.

Rudens laikas prisiartino. 
Skubinasi mus lietuviai prie 
mokslo, bet lųbai sunku išsi
rinkti sau tinkamų mokyklų. 
Vienos per daug katalikiškos, 
antros perdaug viešos. Ar ne- 
geriaus būtų mūsų tautie
čiams spiesties prie 
nės” mokyklų, kur
plačiai ir nuosekliai išguldinė- 
ti matematikų ir lingvistikų ir 
vis ant tautiški) pamatų. Ne
pražiopsokite !

“Tėvy-
žadama

ATHOL, MASS.

) visuotiną Politišką Seimą Clii- 
cagoje, bet nežinia dėl kokios 
priežasties išrinktas delegatas ne
važiavo, pasiliko namie; girdė
jau, kad iždininkas pinigu ant 
kelio nedavė;

ORCHAD, LAKE, MICH.
Prasidėjus-gi mokslo metui, 

argi toki didelė moksleiviai18 d. rugsėjo apsilankė su pra- Kelio neaave; argi toki mueie “/“/'V.'.*"* SS'. gynimus ir 
kalbomis kun. Jakaitis iš Wor-' draugystė - 300 nariu leido vie- Me hodijaus
eester, Mass. ir papasakojo apie nai ypatai padaryti savo tvarką. Pie usieji ? nedėldienv
kritišką Lietuvos padėjimą. Jis ’ Rugsėjo 17 d. šv Elžbietos drau- bteratinę draugiją nedeIdreny^ 
akyvai regėjo pradžią nelaimių; gystė ir susivienijimo L. R, K. je 13 d. rugsėjo, susinn ę) ą 
mūsų tėvynėje apie kurias štai ką Amerikos 89-ta kuopa, turėjo ne- seminarijos salę iaike.nepaprastą 
papasakojo: sujudinantis įspū-1 paprasta susirinkimą ; svarstė susirinkimą Ant ^s.nnkimo a-
dis; užsikūrus gaisrui Lietuvos apie išrinkimą delegato į Politis- po Pakviesti taip-pat ir na j 
žmonės'pakliuvo didžiausian pa- [ kąjį Seimą. Chicagoje. Tame su- atvykusieji lietuviai moksleiviai, 
vojun ir nelaimėn, nes turėjo ati-! sirinkime dalyvavo šv. Kazimie- Susirinkimas tapo paskirtas n - 
duoti visą savastį į valdžios ran- [ ™ dr-jos ir “Lietuvos Vyčių” kimiu naujos valdybos; rinkimai 
kas o patys nešinties uuo pavo- į 6-tos kuopos kandidatai į dele- buvo vedama slaptu balsavimu, 
jaus. Vaikai nežino kur nuklydo gatus. Po ilgų svarstymų paaiš- Pasekmes nykimų sekančios: 
jų tėvai, tėvai neranda vaikų, žo- kėjo, kad yra sunku rinkti dele- pirmininku išrinkta p. P. Rusią, 

kad ir susidėjus trims, raštininku p. J. Kiršanskis, iždi
nes visos silpnos ir naujos drau
gijos. Nutarė visos suteikti man 
datus vietiniam kleb. J. Ambo

džiu sakant liūdnas padėjimas gatus 
mūsų brolių Lietuvoje.

Užbaigdamas priminė, kad

gavo jokių medalių, bet mūsiš
kiai socijalistai apie jo išsvajo
tus medalius bubnijo per ištisus 
metus ir dar tebebubnija. Gal ir 
dėlto, kad tie medaliai buvo iš
svajoti, o apie išsvajotus dalykus 
socijalistai kaip tik labai mėg
sta kalbėti. Bet, ot. čia kįla klau
simas: kodėl socijalistai tyli apie 
medalius, kuriuos valdžia sutei
kia jų “draugams”?

— Eik tu su savo medaliais! 
čia ne medaliai turi rūpėti, bet 
kas kita. Man ypač dabar rūpi 
sužinoti, kas pagimdė šią karę. 
Visi spėlioja ir kiekvienas kitaip.

— Na. o kas gi tavo nuomone 
buvo priežastimi šios karės?

— Matai, teisybę sakant, man 
rodosi, kad visi klysta. Karę iš
šaukė, mano nuomone, kunigai 
ir Gabrys. “Naujienose” ir kitur 
skaičiau, kad kunigai nori karės, 
taip-pat ir Gabrys. Matai, kaip 
čia aiškus dalykas.

— Na, ir aš tau teisybę pasaky
siu : nors dabar Europoje ir dide
lis sumišimas, bet tavo, 
galvoje dar didesnis.

— Kaip tai? Bet ką čia su ta
vim! Esi nei šiokių nei tokių pa

— Palauk, gal dalykai paaiš
kės. Kokiam galui ginklavosi 
Prancūzija?

— Nagi bijojo, kad jos neuž
pultų Vokietija visai neprisiren
gusią ir jos neužkariautų.

— Na, o kam ginklavosi Vokie
tija?

— Bijojo, kad neužpultų Pran 
cfizija ar koki kita valstija.

— Taigi bijojo viena kitos ir 
bebijodamos ginklavosi

— Žinoma, kad taip.
— Ir taip išeina, kad visos val

stijos ginklavosi, auklėjo milita- 
rizmą vien iš baimės viena kitos 
Ir kokiai nors'progai pasitaikius 
galėjo kibti viena kitai į čiupriną. 
Toki proga pasitaikė Austrijai 
susikivirčijus su Serbija. Na, ir 
kiekviena kibo kitai į plaukus. 
Tas bus visuomet, kol viešpataus 
militariznuas ir bereikalingoji bai
mė.

— Žinai, man atėjo labai lai
minga mintis. Vadinas, kad pra
šalinus tą bereikalingą viena ki-

Raulai, tos baimę, reikia sutverti pasau
lyje tik vieną viešpatiją. Kaip 
viena »nt žemės viešptija tebus, 
tai nereiks nieko bijoties, tada

‘ ‘Naujienos ’ ’ džiaugsmi il
gai gieda “amžinas atilsis” 
apgailėtinos atminties žmo
nėms. Tai turbųt mirė koki 
stambi ypata, kad “Naujie
nos taip krikščioniškai jų pa
mini. Visai ne. “Naujienų” 
personalo vienas žmogelis pa
teko į delegatus New Yorko 
seiman, o jos priešas atsto
vaujantis “Lietuvos” perso
nalų negavo “čenciaus”. Tai 
“Naujienos” iš džiaugsmo ir 
sugiedojo ant amžių amžinų
jų... dingo priešai. Cit, pa
mažu, kaip kada ir iš numiru
sių prisikeliamą.

Lietuviai su savo žioplyste 
net inkirėti pradeda. “Kelei
vio” raštininkai iš “žioplys
tės’ ąrt vertimų nepažymi iš 
kur naudojamasi medžiaga, na 
paskiaus ir klausykies tu žmo
gau — ilgiausių litanijų apie 
“žiopliniūkūs”. Jau kad “žio
psoti” tai nors gudriai, kad 
niekas nesusektų iš kur “žio
plystės” išvirsta.

čionykščiai lietuviai neleistų cen
tų niekams o taupytų, ydant pasi- 
laigus karei galėtų sušelpti savo 
brolius ir tėvus, bei giminaičius! 
Nes iškur jie galės gauti daugiau 
paramos jei ne nuo savo brolių 
amerikiečių. Užtat privalome taui- 
pyti pinigus, jeigu atjaučiame 
nelaimingųjų mūsų brolių padėji
mą.

Grand Rapids’o miesto lie
tuviai paminėjimui vasaros 
karščių žada išleisti laikraštį 
“Žaibas”. Daugiausiai žai
bus tekdavo matyti vasaros 
laiku, dabar pasigėrėsime ru
dens, o gal ir žiemos žaibais 
jeigu šalčiai jų neišvaikys. 
Kodel-gi niekas neišlaidžia 
“Perkūno”. Nevertėtų ap
lenkti ir šio didžios paguodo
ms lietuvių tarpe vardo.

Žiūrų, taigi ir dalykų neperma- nereiks ginkluoties, rpranyks mi
tai. Jų tame dalyke kaltė! litarizmas, pranyks ir karis.Ak,

Amerikos laikraščiai tikrai 
laimingi. Medžiagos jiems vi
sados su kaupu. Sveičiai iš

Iš LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE.

(Pradžia ant 3-čio pusi.)
5. Santikiai “žiburėlio” s11 

"Apšvieta”. Greta švietimos 
draugijos “Žiburėlis” pas mus 
steigiama kita iš paviršiaus pa
naši draugija “Apšvieta”. Jos 
tikslu yra nuversti “Žiburėlį”, 
kad tuo nugriovimu, duoti dau
giau žmonėms “apšvietos”, dau 
giau mokslo, kurio gird’, neduo 
dąs “Žiburėlis” besilaikydamas 
tautiškai katalikiškos pasaulė
žvalgos! “ApSvieta” labai daug 
viso ko visiems žada ir visus pas 
savę kviečia dėties ir šviesties 
tartumei tur ji iš Arabijos persi
gabenus stebuklingą talizmaną*)

Kad “Apšvieta” moka daug 
ir trukšmingai žadėti — tai da 
lykas visiems žinomas: visokių 
“apšvietų” platintojai žadėji
mais verčiasi ir lobsta, bet kad 
“Apšvieta” išpildytų savo gra
žus žadėjimus, labai abejotina 
delei pačios “laisvės” kuria 
“Apšvietoje” žadama remtis

Prieš prakalbas bažnytinis cho
ras vadamas p. Barono padaina
vo tautiškąjį himną, po prakal
bų padainavo keletą tautiškų -]0 
dainelių ir išgirsta 4 deklema- 
c'ijos. Užsibaigus programai buvo 
išrinktas delegatas į Politišką
jį Seimą Chicagon. Žmonių pra
kalbose buvo daug.

Beržo Lapelis.

ninku p. J. Kelmelis, knygium 
gi p. P. Daniunas. Pagaliaus, pa
sibaigus rinkimams valdybos p. 

tui, kad atstovautų sekančias Bereišis, kuris yra baigęs Sau- 
Jraugijas. šv. Kazimiero ir “Lie- lės” kursus Kaune, vienbalsiai 
tuvos Vyčių” 6-tą kuopą, šv. tapo išrinktas mokytojum Lie- 
Elžbietos dr-giją ir Susivienijimo tuvių literatūras. Tada naujai is- 
L. R. Katalikų A. 89-tą kuopą, rinktas pirmininkas p. P. Rusis 
Po visam klier. J. Navickas pra- užėmė pirmininko vietą patarda- 
nešė “Vyčiams”, kad pasiliktų, mas draugams uoliai lankyti su- 
kada visi išvaikščios. Prasidėjo sirinkimus ir nandoties pamoko- 
nepaprastą susirinkimą kas link mis savos literatūras ir kalbos; 
“Vyčių” posėdis A. Kneižis per- galop paaiškino programą, kurio 
statė klier. J. Navicką ir paaaiš- draugija laikysis šiais mokslo 
į Hartford gyventi ir prisidė- metais. Taip-pat kaip ir kitais

į 4‘Lietu va;
6-tą kuopą. Visi 
d? augamą piliau i
klier. J. Navickas

Vyčių” metais, taip ir šįmet bus atkreip- 
iheiškė ta didesnė atyda į prakalbas, 
rankų: paskaitas ir eilevimą. Apleidom 
kalbėjo susirinkimų salę pilni prakilnių

apie rengimą parodos, ragino minčių ir su džiaugsmu, kad

.Lk

•) Pas arabus burtininkų prie
monė visokiai laimei ingyti. 
Skis* 1 IlttiUl., . 3 ■'

DORSVILLE, ILL

Rugsėjo 13 dieną atsibuvo pae 
mus prakalbos, parengtos lietu
vių socijalistų. Kalbėtojum buvo 
Kučinskas, parkviestas iš Chiea
gos. Atvykęs Kučinskas, sako 
prakalbą ir prižada visus pada
ryti socijalistais. Karštuoliai 
džiaugiasi, lyg žydai aukso veršį 
pamatę l’irmtji ii Kuč. 
buvo žmoniška. Nupiešė Lietu
vą ir jos gyventojus gilioje seno
vėje. Išaiškino kaip mūsų bočiai 
brangino savo tėvynę, kalbą ir 
įpročius, kaip jie mylėjo dainas 
ir brangino dorą. Taip-gi kalbėjo 
ir apie dabartinį karą Europoj; 
ir priminė, kas gali atsitikti sn 
mūsų Tėvyne Lietnva. Šioji kal
ba buvo gera ir visų giriama. 
Bet, kaip šuo neiškenčia neam- 
brinęs ant praeivio, taip kalbėto
jas neiškentė neprasitaręs ir apie 
mūsų Išganytoją Viešp. Kristų.

darbuoties, paskum buvo Lietu
viški žaislai: suktinis, klumpako
jis, noriu miego, aguonėlė ir ki
ti, kuriuos pamokino klier. J. Na
vickas.
Gaila, kad kl. Navickas turės ne
trukus mus apleisti o prisirišti 
prie mokyklos suolo. Neteksime 
uolaus darbininko! Bet‘“Vyčiai” 
nenuleiskime rankų, dirbkime 
mes dar narsiaus, kad pradėti 
plėšti dirvonai, neužželtų usnė- 
mis arba dagiliais ir kad nepasi
liktų be vaisių. Rengkime kur 
tik galima vakarinius kursus, 
platinkime Lietuvių katalikišką 
literatūrą, steigkime kur dar nė
ra “Lietuvos Vyčių” kuopas. 
Taigi, Vyčiai ir Vytės, į dar
bą!

' Genių dėdė.

begyvendami nors po svetima 
globa, galime lietuviškai mąsty
ti, kalbėti, svarstyti ir lavin- 
ties.

P. Protinis.

GIRARDVILLE, PA.
Mūsų tautininkai. Mūsų tau

tininkai, labai buvo pradėję rū- 
pinties tauta pakol tautininkų 

I organas “Tėfynė” jiems neuž- 
| draudė. Labai buvo subruzdę 
net siųsti delegatą į seimą Chi- 
cagoj, bet “Tėvynė” jiems pa
grūmojo “vaikai ša”, ten, gir
di, sumanė katalikai, o mes mat 
kaipo nekatalikai (pašnabždo
mis) kaip gi su jais galime į 
vienybę sueiti? Taip nabagai 
tautininkai ir susibičiuliavo su

WBLLSTOH, MICH. raudonijai., kurio, griauj. tau-
..................... tos pamatus, kad tik neiti kar-

Kas nori linksmai ir laimingai ginti tėvynės su katalikais, 
gyventi toli nuo fabrikų ir bai- kuriems jeigu jau ne daugiau, 

tai be abejonės tiek pat rūpi 
tąutos reikalai, kaip ir tautinin-

sių mainų, kuriose žmogus esti 
reikalingas tolei pakol esi jau
nas, o kaip pasensti, tai jienU
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Nelaimjugoji “Tėvynė”, kuri,s**» of individual ovvuera.)
svarstant tautos reikalus turi 
prašyti pagelbos cicilikų 1

253,
Chicago, 111.; Rev. J. Kazakas, 
1644 AVabansia avė., Chicago, I1L

1 i Gerutis,
Jonas kolas, J. Bacevičius, J. Ba-' J uevičiene ii* kiti ’J

Rev. J. Misius, Box
Ellsworth, l’a.;, Rev. S. Čepanonis i Rev. P. Augustaitis, St. Vin- 

Nelaitniugiejei tautininkai, ku-318 4th St, Homestead, Pa., Rev. Į centą Rectory, Girardville, Pa.;
Rev. A. Jurgutis, P. O. Box 105, 
Export, Pa.; Rev. M. Augulis,

ištarti žodis ir paklausyti savo j tis, P. O. Silver Creek, Pa.; (New
I Philadelphia); Rev. P. Saurusai-į 279 So. 32 St., So. Omaha, Nebr.; 

sąžinės balso ir jausmo, o ne tis, 46 Congress avė., Waterbu-! Mr. S. Kibartas, 717 \V. 18th St.; 
septi aklai kų rašo jūsų parai- ry, Conn.; Rev. J. Kasakaitis, Chieagoj Illinois. Mr. 
davęs jau kitiems organas “Tė- 1005 Clifton avė., Rocliester, N. Macijauskaitė, 717 W.
vyne”! Ji dumia jums ir taip Y.; Rev. J. Krasuickas, 250
jau anglims apnešta akis, kad Webster avė., Cambridge, Mass.;

tuzinas Rev. V. Dragunevičius, Lithua-

rems vadovauja' cieilikail kada- J- Sutkaitis, 2112 Sarah St., S. S. 
gi jums bus galima taipos-gi i Pittsburg, Pa.; Rev. V. Matulai-

leckis, J. Avelis, B. Klapatau< 
kas, P. Ura, M. Paulauskienė, 
Ona Toleikienė, Račkauskas, V. 
Rašinskas, A. Latukas, Jonas 
Grumblys.

'$15.
Smulkiomis aukoms s $14.75 

Išviso $29.75.

girdi, visas laikraščių 
nepritarė Seimui Chieagoj. Na- nia, Russia.; Rev. J. Lietuvnin- 
gi tik atsipeikėkit ar-gi tai tas kas, 398 N. Paca St., Baltimore, 
laikraščių tuzinas gali visiems Md.; Rev. A. Skrypko, 4557 So. 
užmesti savo norus! Tuzinas Wood St., Chicago, III.; Rev. F.
laikraščių, tai bus daugiausiai Serafinas, 10806 Wabash avė.,
galvų tuzinas ir kartais labai 
tuščių galvų. Gi tuzinas tai 
nėra dar visa visuomenė. Mū- 
sų-gi visuomenė susideda iš di
delės didžiumos iš katalikų, jų 
organas “Draugas” Seimą pa
garsino, katalikai, kaipo didelė 
didžiuma tam, pritarė, tai-gi ir Sei
mas Chieagoj yra didelės di
džiumos sušauktas, paremtas ir 
įvykdintas.

— Nenorėkime, kad didžiu
mai vadovautų mažos kuopelės ir 
prieš jūs lenktųsi jeigu pripažįs
tame demokratizmo principus.

Tautininkai, jūsų eilėse yra 
Jtatalikų ir gal didžiumą, ir jie 
jaučia vienaip su savo broliais 
kituose susivienijimuose, tik jus 
uždėjot ant jų savo leteną ir lie
piat jiems tylėti.

Gaila, man jus tautininkai!
Dėdė.

GIRARDVILLE, PA.
Cicilikų begėdiškumas. Kata

likams kaskart labiau susipran- 
tant ir nesiduodant jau vadžio-

Chicago, III.; Rev. J.J Jakaitis, 41 
Providence St., Worcester, Mass.; 
Rev. A. Kodis, 255 Iligh St.,

Pr 
18th

St., Chicago, III.; Mr. A. Grisius, 
717 W. 18th St., Chicago, III.; 
Mr. S. Grisius, 717 W. 18th St., 
Chicago, 111. Mr. M. Dombraus- 
kas, 717 W. 18th St., Chicago, 
III.; Mr. J. Gomiliauskas, 717 W. 
18t 18 St., Chicago, III.; Mr. Ado
mavičius, 122 Boven St., So. Bos
ton, Mass.

Known bondholders, mortga- 
gees, and other security liolders,

Tikraisiais “Žiburio” nariais 
įsirašė ir užmokėjo:

J. Gusčius $5. Adr. 2113—137 
str., Indiana Harbor, Ind.

M. Juškevičius $2. Adr. Lock 
Box 34. Poųuonock, Conn,

B. R. Yasulis $2. Adr. 2113 
— 137th str., Indiana Horbor,

Kun. Jos. _ Jakštys $5. Adr. 
Indiana Harbor, Ind.

Išviso $14.

3) SOUTH CITY, IOAVA. 
Kun. Jonaitis,
Ant. Tyla,
Vinc. Tyla,
Kaz. Dembkevičius,
Rast. P-lė Petronėlė Stukonis, 
Jonas Kuniborevičius,
M. č'ešunas,
Mikėnas.

Alūsų prašo pranešti, kad kun. 
A. Janusas, persikėlė iš Aliners— 
Mills, Pa. į Forest City, Pa. į šv. 
Antano parapiją.

vo bertaininį susirinkimų trečių ne
dalių t. y. 18 d. spalių įnėų. ,2 vai. po 
pietų Aušros Vartų apatinėje salėje. 
Ant to susirinkimo bus taip-pat priima-, 
mi nariui į pašalpos skyrių.

Su pagarba.
Kuopos pirm. Kun. Pr. Meškauskis.

Oleveland, Ohio.
50kp. S. L. R. K. A. laikys bertaiui- 

nj susirinkimų 11 d. spalio tuojaus 
po. mišių, šv. Jurgio bažnytinėj sve
tainėje. Malonėkit visi nariui atsi
lankyti ant susirinkimo, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti, ir kurie 
neužsimoki^ę Juuloaėkit užsimokėti, 
nes daugiaus nebus uždedama, podraug 
{įrašome ir naujų narių prisirašyti prie 
šios didelės organizacijos.

Rašt. M. Šimonis,

Brooklyn, N. Y.; Rev. J. Kasa- holding 1 per cent or more of
kaitis, 64 Church St., Pittston, 
Pa.; Rev. B. Žindžius, 214 Ripley 
St., Elezabeth*, N. J.; Rev. A. Ju
saitis, 94 Bradford St., Lavvren- 
ce, Mass.; Rev. M. Sedvidis, Sal- 
mon & Vanage St., Philadel. Pa.; 
Rev. E. Steponavičius, 3230 Au
burn avė., Chicago, III.; Rev. A. 
Ežerskis, 1506 S. 48th St., Cicero, 
III.; Rev. AT. Lukošius, 12015 Lo- 
we avė., Chicago, III. Rev. A. 
Saulinskas, 52 Russel St., King- 
ston, Pa.; Rev. J. Inčura, 324 
Ridge St., Freeland, Pa.; Rev. 
M. Krušas, 717 W. 18th St., Chi
cago, III. Rev. M. Kraučiunas, 
3230 Auburn avė., Chicago, III.; 
Rev. V. Kudirka, 1644 AVabansia 
avė., Chicago, III.; Rev. J. šešto
kas, 7 Vandam St., New York, N. 
Y.; Rev. K. Urbanavičius, 9 
Harrison avė., Brockton, Mass.; 
Rev. M. Pankauskas, 443 Park 
St., Bridgeport, Conn. Rev. J. 
Kaulakis, 324 AVharton St., Phi
ladelphia, Pa.; Rev. A. Kamins
kas, Reading, Pa.; Rev. J.

totai amount of bonds, mortga- 
ges, or other securities:

Peoples Stock Yards State 
Bank, 47tli St., & Ashland Avė., 
Chicago, III.

Alexauder Skrypko, B. Mgr.
Sworn to and subscribed befo- 

re me this 30th day of Septem- 
ber, 1914.

Joseph J. Elias, Notary Public 
(My commission expires April 
29th 1917).

II. Waukegan, IU.
Po $1. davė: Jonas Žėkas, 

Pranciškus Pavelkis, Pranciškus 
Jonaitis, Baltramiejus Jonaitis, 
Petras Dabašinskas, Stanislovas 
Žiburka, Povilas Bagdonas, Jonas 
Raila, Pranciškus Buksas.

$9.
Smulkiomis aukomis $14.08 

Išviso $23.08.
Tikruoju “Žiburio” nariu įsi

rašė ir užmokėjo $2. Jonas Aš
mys. Adr. 10 and Prospect st., 
North Chicago, III.

Redakcijos Atsakymai.
Jurgiui Miliauskui. Neverta kokio 

ten priešginos ir vardą laikraštyje 
garsinti.

A. E. Petrauskiutei. Atsakynėti j
cicilikų paikius pasididžiavimus savo 
apsišvietimu ir šmeižtus leidžiamus 
prieš katalikus nėra reikalo. Tuo jie 
patys save smerkia. Tamstos atsaky
mas “Naujienoms” netilps. Mes dirb
kime, o jie lai giriasi.

Dzūkui. Tas pats visur apsireiškia, 
netik pas jus. Nenaujiena.

S. L. B.-K. A. Centro Valdybos na
riams. Tamstų straipsnis “svarbiau
siuoju reikalu” susivėlino, dabar 
jau dėti neturi vertės.

J, K. Stankui. Tamstų skelbimas 
pasivėlavo. Nespėjome indėti į pra
ėjusios savaitės numerį.

Chicago, III.
99-ta kuopa turės savo bertaininį 

susirinkimų, spalio li tų d. šv. Jurgio 
para]>. salėje, tuojaus po sumai. Kvie
čiame visus narius ateiti užsimokėti 
ir podraug atsivesti naujų narių.

Bašt. M. L. Ourinskaitė.

ties uiž nosies visokiems nepra
šytiems mokytojams, nesmagu la-' Zidanavižhls 2fi0 E Main gt
"L — — _ £ J3 Jt r, 1 /iii i Irnrrtfl   'bai pasidarė mūsų cicilikams, 
bėgiojo lakstė ir galų gale su
manė padaryti prakalbas, gal

Nevv Britain, Conn.; Rev. V. 
Varnagiris. 213 E. 4th St, Brook
lyn, N. Y.; Rev. M. Težą, 214

mano, atsiras koka neįvykdina- į Bip]ey p] N. 3.Rev.
mosios laimės ieškotojas ir duo- j žeWs 3% Oh||r(,h New
aia patraukti į savo kilpas At- Con Rpv ? -
e,o galutina prakalbų diena! 50 w C(h Rt_ So ■

Rev. N. Petkus, 259 N. 5tl. St.,Jau kelios dienos prieš tai kaip 
mūsų miestelio visi stulpai buvo 
išmarginti užkvietimais į pra
kalbas. Žmonės vienok nelabai 
juos skaitė, jausdami jau gerai iš 
kur vėjas pučia ir kuo atsiduo
da. — Cicilikai matydami, kad 
čion gal nieko neišeiti, nori 
pasinaudoti bažnytinėms pamal
domis ir kada žmonės iš bažny
čios pradėjo eiti, apsikrovę glė
biais pakvietimų prie bažnyčios 
durų bruka juos visiems.

Tuo tarpu iš bažnyčios išeina 
klebonas — pamatęs tokį cicili
kų begėdiškumą-naudotis net 
bažnyčios pamaldomis žmonių 
erzinimui, nuvarė šalin nuo baž
nyčios durių neprašytus svečius, 
— atsiėmę savo už nosies kišimą 
kur jų niekas neprašo, nuslin- 
kino su popierų pundais toliau. 
Ir gerai jiems, tegu nelenda kur 
jų niekas neprašo! Mūsų-gi ka
talikams reikėjo vis-gi patiems 
susiprasti nuvyti, “pigaus tavo- 
ro” pardavinėtojus, ir neimti vi
sai nei į rankas visokių jų po
piergalių.

Jeigu čion jums neramu, ke
liaukite sau, sveiki, iš kur atėjo
te, mes į jūsų eiles nestosime! 
Jūsų mokslas, jūsų prakalbos, 
mums jau seniai žinomos! —

Pasivėlinot vyručiai, labai pa
sivėlinot !

Senis.

Brooklyn, N. Y.; Rev. A. Sta- 
ninkynas, 2634 W. 67th St., Chi
cago, III.; Rev. S. Pautienius, St. 
George’s Church, Shenandoah, 
Pa.; Rev. J. Domčius, St. Fran
cis, Church, Minersville, Pa.; 
Rev. V. Dargis, 616 W. Mahanoy 
avė., Mahanoy City, Pa.; Rev. 
V. Staknevičius, Lithuania, Rus
sia.; Rev. Vižgirdis, Lithuania, 
Russia.; Rev. J. Kuras, 116 Theo- 
dorc St., Scranton, Pa.; Rev. V. 
Bukaveekas, Lith. R. C. Church, 
Thomas, W. Va.; Mr. T. Kubilius, 
66 Porter avė., Montello, Mass.; 
Mr. P. Balčiūnas, 41 Arthur St., 
Montello, Mass.; Mr. M. Abra- 
cinskas, 187 Ames St., Montello, 
Mass.; Mr. J. Adomavičius, 122 
Boven St., So. Boston, Mass.; 
Mr. J. Šokas, 309 Broadvvay So. 
Boston, Mass.; Mr. P. Ceplikas, 
121 A St., So. Boston. Mass.; Mr. 
S. Stukas, 8 Grimes St., So. Bos
ton, Mass.; Mr. J. Kosmauskas, 
177 Sehool St., Roxbury, Mass.;. 
Mr. V. Voitakaitis, 423 VVilburgh 
Worcester, Mass. Rev. J. 
siliauskas, 41 Providence St., 
Ambotas, 41 Capital' avė., 
Hartford, Conn.; Air. J. Kovas 
17 Congress avė., AVaterbury, 
Conn.; Mr. M. Kuliavas, 255 
Broomc St., New York, N. Y.; 
Mr. G. Bartašius, 498 AVashing- 
ton St., Nevv York, N. Y.; Rev. 
K. Strimaitis, 64 Church St., Pitt
ston, Pa.; Rev. M. Kazėnas. 318 
Fifth avė., Donorą, Pa.; Rev. V. 
Slavynas, 95 Lafayette St., Utica, 
N. Y.; Rev. J. Zimblys, 324 
AVharton St.. Philadelphia. Pa.; 
Rev. P. Jakštys, 3909 Ilemloek 
St., Indiana Harbor. Tnd.; Rev. 

ąuired by the act of August p. Kudirka, 1644 AVabansia avė 
24, 1912, of “Draugas” puūlished Chicago, III.; Rev. F. Kemėšis

CHICAGOJE.
Statement of the ovvnership, ma- 
nagement, circulation, etc, re-

weekly at Chicago, Illinois, for 
October lst., 1914.

Editor, Rev. F. Kemėšis, 717 
W. 18tli str., Chicago, III.

Msnaging Editor. Pr. Šivickis, 
5520 VVincliester avė., Chicago,
III.

Business Managcr, Rev. Alex. 
Skrypko, 4557 So. Wood st., Chi
cago, 111.

Publisher, Draugas Puhlisliing 
■Company, 1800 W. 46tli st.,Chi-

[O, III.
)wncr: (If a Corporation, give 

name and the narnės and
Iresses of stockholders hol- 
g 1 per cent or more of totai 
lunt of stock. If not a cor- 
ation, give narnės and addres-

Nedėlioj, 4 d. spalhj iš prie
žasties kun. F. B. Serafino var
duvių buvo parengtas susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo gero
kas skaičius Chicagos prakilnes
niųjų liet. ir gerb. svečiai kun. 
Dr. AI. Gustaitis ir J. Gabrys. Bu
vo pasakyta keletas trumpij pra
kalbų kuriose teisingai buvo nu
pieštas gerb. kun. F. B. Serafino 
nuopelnai tėvynės labui, ypatin
gai jaunuomenės auklėjime.

Po vakarienei, sudaryta šaka 
Lietuvių Informacijos biūro, ku
rio užmanytojumi ir faktišku 
vedėju ikišioliai buvo p. J. Gab
rys.

Susirinkime išrinkta valdyba, 
kurion inėjo: Pirmininku Dr. A. 
K. Rutkauskas, vice-pirmininkais 
kun. F. B. Serafinas, kun. J. J. 
Jakaitis, kun. V. Dargis, kun. Dr. 
Bartušką, kun. T. Žilinskas, kun. 
A. Alilukas, kun. F. Kemėšis ir 
St. Tan,anevičia. Raštininku Adv. 
A.A. šlakis. Iždininku kun. A. 
Skrypa. Nariais-gi išrinkti J. B. 
Kaupas, kun. P. Lapelis, Urš. Jo- 
kubauskaitė, kun. A. Ežerskis, 
kun. K. Skrypka, kun. J. Vyš
niauskas, P. Šivickis, J. Karosas, 
kun. J. Dobužinskas, kun. Ala- 
tulaitis, Londone. Europoj sau 
padėjėjus palikta nusiskirti pa
čiam J. Gabriui.

Taip tai užmegsta šaka lietu
viams labai reikalingos įstaigos. 
Linkėtina jai kuogeriausio pasise
kimo. Sigma.

III. Racine, Wis.
Po $1. davė: J. Bardauskas,

AI. Lukšienė, Antanas Valciukas, 
R. Brazdžionis.

$4.
Smulkiomis aukomis $1828 

Išviso $22.28
“Žiburio” nariais vieniems 

metams įsirašė ir užmokė
jo po $1:

Tomas Žizminskas, Adr. 731 
Bank st.

Juozapas Steponas, Adr. 703 
Bank st. ,

A. Bamšinskienė, 712 Madison 
st.

V. Šapalas, 1527 Oak st.
$6.

Mykolas Bardauskas. Adr. 11 
st.,

J. Litvinas. Adr. 810 Jackson 
str.,

Išviso $6.

IV. Milvvaukee, Wia. 
Po$l. davė: Zignantas Kau

pas, Aleksandra Ručinskas, Pet
ras Vaivada, Pijus Virbickas, 
Petras Mikšis, Ambraziejus Vai
čiulis, Mykolas Kasperaitis, J. S. 
Vitkus, Viktoras Genčauskas, 
Agota Genčauskienė.

$11.
Smulkiomis aukomis $4.45.

Apgarsinimai.
NELAIMINGAS GYVENIMAS.

Žmonės, kenčianti nuo skilvio, 
kepenų ar vidurių ligų, turi ne
laimingą gyvenimą. Jie negali 
valgyti ką ir kiek jie norėtų, ar 
jiems reikėtų. Jeigu jie valgo 
tiek, kad pasitenkinti, jie vė
liaus jaučia tikrą nelaimę. To
kios ligos yra paprastai sujung
tos su užkietėjimu ir jo kompli 
kacijomis. Geriausis vaistas to 
kioms sąlygoms yra Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras. Jisai išvalys iš vidu
rių visa, kas nepriguli tenai, ji
sai sureguliuos, išvalys ir su- 
stprins organus. Jisai sutveria 
sveiką apetitą, pagelbsti virški
nimui ir suteikia kūnui malonų 
komforto ir sveikatos pajautimą. 
Aptiekose. Jos. Triner, Manu- 
faeturer, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Skaudėjimai krūtinėje ir pe
čiuose paprastai greitai pasiduo
da Trinerio Linimentui. Šio Li- 
nimento kaina 50e., per pačtą 
60 c.

Curtis Bay, Md.
58 kuopa laikys bertaininį susi

rinkimų 11 d. spalio 1914 m. 2 vai. 
po pietų pas kuopos rast. A. B. Ra- 
dawskų, 2 Hazel st. Kviečiami visi 
nariai ateiti užsimokėti ir naujų atsi
vesti prisirašyti arba ir visi seni na
riai prisirašyti į pašalpos skyrių.

Bašt. A. B. Badawskas. 
So. Omaha, Nebr.

128-ta kuopa laikys IV bertaininį 
susirinkimų nedėlioję 11 d. 1914 m. 
3-ių vai. po pietų šv. Antano para
pijos svetainėje. Malonėkite visi pri. 
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti ir bus mo- 
kesnys priimamos. Tai.gi kartu bus pa- 
šelpinės dr-gystės susirinkimas ir bus 
svarstoma apie prisidėjimą prie S. 
L. B. K. A. Pašelpinio skyriaus.

Bašt. F. B. Versiackas.

Waterbury, Conn.
S. L. B. B. K. A. 11-ta kuopa lai

kys bertaininį susirinkimų 11 d. spalių 
1 vai. po pietų 49 Congress avė., šv. Juo
zapo parapijos svetainėj, privalo visi 
nariai susirinkti, susipažinti su nau
jomis teisėmis susivienijimo ir noriu- 
tieji galės jau prisirašyti prie pašal
pos skyriaus, nepamirškite atsivesti 
su savim naujų narių.

Bašt. P. Vatuuas

LIETUVOS “VYČIŲ” XII KP. 
VAKARAS.

“Vyčių” XII kp. 4 d. spalio sū
rėjo gražų pasilinksminimą su 
vaidinimu. Apveizdos Dievo para
pijos pobažnytinėje svetainėje. 
Buvo vaidinta “Smuklė” dviejų 
veiksmų dramą. Vaidinimas išėjo 
gana gerai, artistai savo roles at
liko, galima sakyti, puikiai. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė.

Po vaidinimo Vyčių choras, va
dovaujant p. A. Aleksandravi
čiui padainavo keletą dainelių, 
kurios dailiai praskambėjo.

Vakaras užsibaigė tautiškais 
šokiais ir žaislais. Pelnas paskir
tas Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčios naudai. X.

Pancdėlvj, 5 d. spalių prasidė
jo mokslas Chicagos vakarinėse 
mokyklose. Bus mokinama ke 
turius vakarus savaitėję, anglų 
kalbos ir įvairių kitų dalykų. 
Geistina būtų, kad lietuviai kuo- 
skaitlingiausiai tas mokyklas 
lankytų. Mokėti nieko nereikia — 
nauda gi aiški.

Išviso $15.45
Tikruoju “Žiburio” draugijos 

nariu įsirašė ir užmokėjo $2. Ju
lijona Liubitkevičienė. 56—675 
West Allis Milwaukee, Wis.

V. Westville, IU.
Po $1. davė: Jonas Gustas, Ka

zimieras Mičuda, Antanas Šlikas, 
Antanas Terasas, Andrius Gus
taitis, Morta Mičudienė, Anta
nas Vaitkus, Emilijonas Šlapelis, 
Antanas Mickevičius.

$9.
Smulkiomis aukomis $6.05 

Išviso $15.05.
Tikraisiais “Žiburio” draugi 

jos nariais įsirašė ir užsimokėjo:
Kun. A. Deksnis $5., Andrius 

Apanaitis $2., Juozapas THem- 
bis $1.

Aukas ir narių inrasus pri
ėmiau.

Kun. M. Gustaitis
“Žiburio” pirm

L. R. K. Federacijos kason pri
imta nuo S. L. R. K. Amerikoj
kolegijos fondui $100.00.

Worcest«r, Mass.
41 kuopa laikys IV bertaininį susi

rinkimų, bažnytinėj salėj, spalio 18, 
1914 m. nedėlioj tuoj po sumai. Visi 
nariai kviečiami užsimokėti bertaini
nį mokesnį, atsivesti naujų narių pri
rašyti ir dalyvauti susirinkime.

Su pagarba 41 kuopos S. L. B. K.
Bašt. S. Jodalga.

Baaūing, Pa. ,
49 kuopa turės bertaininį susirin

kimų 11 d. spalių, 2 vai. po pietų pas 
kuopos raštininkų A. Jakučonį. Visi 
kviečiami susirinkti.

Bašt. A. Jakučonis.

40 kuopa S. L. B. K. A. laikys 4 
tų bertaininį susirinkimų 18 d. spa 
lių 1914 m. 2 vai. po pietų pobaž 
nvtinėje svetainėje.

Kviečiame visus pribūti ir naujų at 
sivesti.

Bašt. P. Karavojus.

Newark, N. Y.
S. L. R. K. A. 36-ta kp. laikys savo 

bertaininį susirinkimų, spalio 12 d. 
š. m.

J. Brozauskas.

717 W. 18th St., Chicago, III. 
Rev. P. Gudauskas, 307 Pine St., 
Tamaqna, Pa.; Rev. S. Šiup- 
sinskas. 190 So. Mcadc St., Wil- 
kes Bnrrc, Pa.; Rev. V. Bartuš- 
ka, 312 So. Poplar St., Mt. Car
inei, Pa.; Rev. R. Zaikauskas, 
1232 S. Lincoln St., Waukegan, 
III. Rev. J. Gadcikis, 65 Mi1wau- 
kec avė., Kenosh, Wis.; Rev. A. 
Deksnys, Lith. R. C. Church', 
Westvillc, III.; Rev. A. Balinskas, 
935 Eric avė., Sheboygan, Wis.; 
Rev. K. Skrypko, P. O. Box 317 
VVestville, III.; Rev, V. Tašku- 
nas, 1534 S. West St., Rockford, 
III.; Mr. J. Brazauskas, 202 
Jefferson St., Newark, N. J.; Mr. 
V. Lapinskas, 717 W. 18th St.,

Atsibū-siančiuose rinkimuose 
(lapkričio 3 d.) į Cook pavieto 
komisijonicrius yra- statoma pa
nelė M. E. Mc Dotvell. Ji yfa ge
rai žinoma Totvn of Lake ir ki
tiems Chicagos lietuviams įvai
riais visuomeniais darbais. Taigi 
kiekvienas balsuotojas turėtų 
už ją balsuoti. Ji eina nuo Pro- 
gresistų partijos.

Aukos surinktos per prakalbas 
Marijampolės mergaičių gimna
zijai ir Lietuvių politiškajam In

formacijos Biflrui.

I Indiana Harbor, Ind.
Po $1. davė: Antanas Mikalo-

čas, Pr. Puplauskas, Tg. Astreikis,

J. S. Vasiliauskas iš Baltimo
re, Md. už ženklelius ir atvirutės 

$30.00.
Šv. Jurgio draugija iš Scran

ton, Pa. $5.00.
šv. Juozapo draugija iš Scran

ton. Pa. $13.00.
Abidvi tos draugijos prisirašo 

prie Federacijos, prisiųstamos 
viršui minėtą sumą.

B. W. Vaišnoras.
Kasininkas.

TAUTOS FONDO REIKALAI.
Susidarė vietiniai Tautos 

Fondo komitetai šiose vietose:
1) ROCKFORD, ILL.

V. S. Jokubynas — pirm. 
Bacevičius — raštininkas.
J. Ouogas — iždin.
Marcaitis,
Kun. VI. Tažkūnas ir kiti.

2) OMAHA, NEBR.
Kun. Jonaitis.
Masinusias,

“LOTUVOB VYČIŲ” CENTRŲ 
VALDYBOS ANTRASAI.

2) Dvasiškas Vadovas: Kun. F. 
Kemėšis, 717 W. 18th str., Chi- 
ego, III.

1.) Birmininkas. N. A. Norkū
nas, 166 Meluose str., Montello, 
Mass. ‘

Vice-pirmininkaa: A. Aleksan
dravičius, 732, W. 19th atr., Chi
cago, IU.

Prot. raštininkai:-Al. M. Rai- 
kua, Gilbertville, Mass. P. O. Box 
65.

Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, P. O. Box 58, Montreal,
Maaa.

Iždininkė: M. Juškienė, 22 
Broad atr., Brockton, Masa.

Kasos globėjai:
K. Pakštas, 1644 Wabanaia 
avė., Chicago, HL 
A. Visminas, 315, 4th ava. 
Homestead, Pa.

J. Naginevičius, 186 Madison st, 
New York, N. Y.

Literatiška komisija:
A. Kneižis, 41 Capital ava^ 

Hartford, Conn.
J. J. Ramanausksa, P. Ol 
Box 58, MonteUo, Maan 
F. Virmauakia, 22 Broad 
atr., Montello, Maa.

“MotynėMa” valdyboa oaiML 
Pirmininkai — Kun. V. Vara* 
giria.

213 S. 4th st., Brooklyn, N. YL
Raitininkas — Kun. M. A. Pa»
kaukas.
<43 Park ava., Bridgaport Caub 
Kasininkas — Kun. A. Kodisę

226 High at, Brooklyn, N. Z.

Worcester, Mass.
89 kuopa S. L. B. K. A. laikys 

susirinkimų 12 dienų spalių 2 vai. po 
pietų, bažnytinėj salėj. Tą dieną bus 
švenčiama, nes pripuola Kolumbo diena, 
taipgi kiekvienam bus patogu ateiti. 
Taip-pat bus tuo laiku ir traukimas 
knygų ant laimėjimo.

Meldžiu susirinkti nors syki visi, nes 
mes dar viens kito nepažįstame. Bus 
kalbama apie pašalpinį skyrių, kuris 
jau liest'* . ». \s >mt šito susirinkimo 
nepribus tai užsimokės bausmę.

Bašt. J. M. Vieraitis.

Aatraiad Adnialgtneijo* Dru^k 
■Ui, Ir. Kuimiero Kar. (aal

T«wb ei Lak*).
Pirmininkas — V. PanUtak 

4451 S. Marshfield avė.,
Vica-pira. — A. MikalauakH

1660 W. 47th st
Ralt — L. AbaraviŠtva, IMI 

B*. Hsnnitags avė.
Knygvedie —* Jonas Cerniam 

kas, 4459 So. Wood gt,
Iždininkas — Kaimieraa Vana

gas, 4351 So. Wood st.,
Organo užveidėtojas Juozas 

Pelekas, 1802 W. Mth st.

Carhondale, Pa.
140 kp. S. L. R. K. A. laikys su

sirinkimą nedėlioj 11 dienų spalių. 
Susirinkimas prasidės 1 vai. po pietų 
šv. širdies Jėzaus bažnyčios salėje.

Meldžiu visų susirinkti ir užsimokėti 

mokesnis.
Bašt. K. Kadišius.

Bayonne, N. J.
S. L. B. K. A. 60-ta kuopa laikys 

bertaininį susirinkimų, pėtnyčios vaka- 
9 d. spalio 1914, Klimo salėj, 57 

Prospect avė., visi nariai privalo pri
būti, susipažinti su naujomis teisė
mis, o ypatingai su pašalpos skyrių; 
norintieji prisirašyti užprašomi pri

būti
P..Jt. P- Sjdvydis

RDAUGIJy REIKALAI.

FABMOS! FABMOS!
Galima lengvai ingyti su mala 

kapitalu, ir būti neprigulmingu ir 
bijoti bedarbės nei streikų, arba aa- 
žeidimų dirbtuvėse ar kasyklose arba 
ligų miestuose. Atvažiuok į Arkanai 
čionai laukia tamstos neprigulmyM 
ir malonus ir sveikas gyvenimas, liete- 
viškoj kolionijoj, kurioj jau gyzeaaa 
keletas lietuvių ir kas kartas vis at
važiuoja daugiaus lietuvių ir perka 
sau žemės. Tai kodėl tamsta neatva
žiuoji pas mus apsigyventi? Žemės čia- 
nai yra derlingos, dėl visokių augmeaf, 
javų, sodnų, fruktų ir auginimo gyva- 
lių. Dabar tos žemės yra parduodaauM 
pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, arta 
prie gelžkelių ir turgaus miestų ir 
gerų mokyklų dėl vaikų. Klimatas 
malonus, vanduo čistas ir sveikas, žie
ma trumpa, šalčių visai nėra; augme- 
ma dviejus javus ant metų. Kompanija 
pabudavoja budinkus ir duoda aat 
lengvų išmokėjimų, jeigu kas to rei
kalauja, nereikia mokėti procento art

Draugystė šv. Kazimiero Karalaičio p.rmus dvejug metug
ant Town of Lake turės savo susi
rinkimų 11 d- spalių, 1914 m. 2 vai. po 
pietų, Bažnytinėj svetainėje ant 46-tos 
ir Wood gatvių. Kviečiame visus drau
gus susirinkti nes bus daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

Su pagarba. 
Protokolų rašt. Abaravičius.

Rašyk tuoj, arba atsilankyk ype- 
tiškai, gausi visokias reikalingas fi- 
nias — mes prisiųnsime vietinių gy
ventojų adrisus, kdrie tamstai v'.rt< 
aprašys apie tuos kraštus.

ARKANSAS FARM COMPANY.
J. D. Simanovrski Manager, 239 Bait- 
way Exchange Chicago, III.

Pittsburg, Pa.
87 kuopa S. L. R. K. A. laikys ber 

taininį susirinkimų 11 d. spalio, 3 vai. 
po pietų pas kuopos raštininkų, 1321 
Garseli st., Bus priimami mokesniai už 
4-tų bertainį ir priėmimas į pašaipi 
nį skyrių, be to ir daugiau svarbių 
reikalų; išrinkti iždininkų ir ligonių 
lankytojus.

Rašt. P. Bajoraa.

125 kuopa 8. L. B. K. A. laikys ber. 
tnininį susirinkimų 4 d. spalio, Motie 
jaus Mntušia namuose, 2 vai. po pie 
tų. Malonėkite visi nariai apsilankyti 

Bašt. M. OrigatoviCia.

Hartford, Oonn.
89 kuopa 8. L. R. K. A, laikys 4 

bertaininį susirinkimų 11 d. spalio 
5 vai. vakare, parapijos svetainėje 
41 Capital avė. Kviečiami skaitlin 
gai rašyties prie susiv. ir dėties 
naujai sutvarkytus pašalpų skyrius 
kad užsikrinti sau šviesių ateitį.

Bašt. P.

Busiv. List R.-Kūt Am.

valdybos antrašai:
Prezidentas: K. J. Krnšinskas, 

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

tis, 91 Congress avė, Waterburyf 
Conn.

Bokrotorins: J. S. Vasiliauskas, 
112 N. Grsene st, Baltimore, Md.

Kadariua: Pranas Burba, 456- 
58 Main st, Edwardsvills King- 
ston, Pa.

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

Dvasiškas Vadovas: Kptn. J. 
Jakaitis, <1 Providence at, Wor- 
oester, Mass.

TURĖK SAVO ŪKĘ.

Daugelis naujai apsigyvenusių 
ūkininkų pasekmingai gyvena Arka*- 
sas ir Louisianos Skinimuose. Žemės 
parduodamos po $12 — $15 už akrų. 
Lengvas prodoktų siuntinėjimas, leag- 
vi žemės išmokesniai. Tai yra nepa
prasta proga pradėti su mažai pini
gų ir įsitaisyti gerus namus ir pel
ningas ūkės. Rašyk arba ateik Jei 
informacijų. L. M. Allen P. T. K. 
Rock Tsland Lines. Room 718 La 
Šalie Station, Chicago.

Athol, Mass.
8. L. B. K. A. 110 kuopa turės sa

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

Wilkea Barre, Pa.
V. LuktdevUis* P. O. MinersvUfc 
fk

Reikalingas vargonininkas pažįstan
tis bažnytinę muzikų ir mokantis vsn 
tl chorų. Algos į mėnesi 45 dol. ir 
atskirai už patarnavymus: — giedo
tos Mišios, šliubai etc. Apllkanzųa 
meldžiu kreiptis į “Draugo” Bedafc- 

cijų.
< 42J •.
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Dr.v.ra47, J KAWALLS
LIETUVI* FOTOGRAFAS

1624 w. 47th St. Kerte Marshfleld Avė. netoli nuo Ashland Avė. 
Naujauiiir geriami paveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikimams. Ateik ir pats pamatyk IL !

Yards 1741

J. F. e U D E IK I S
GKABOK1US

ParsamJo karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų. 4605 Hsrmitags avė. Chicago

Bell System
UATEITIS 99

EXTRA

7 reikalingi da
lykai vertės
$25.00

tik v. z $5,85
Telaphona Yards 5834

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. Vie
nintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikrodžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai 
jšpiaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Su 
gražinimų, špilkų dykai. Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas 
gražinimų, špilką lykai. Pilnai grarantuojame. Vienas laikrodis vertas 
$15.00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet pamatyk mi- 
»ų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbimą parašyda
mi savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau pažymėtus 
dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui $5.85 ir expreso 
kaštus. Rašyk tuojaus FI8HLEIGH and Co. ATHENAEUM BLDG. CHICAGO, 
ILLINOIS.

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
GRAMAFONAS ANT IŠMO- 
KESNIO 10C. KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. 

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant 
išmokesčio labai puikų Graniafoną 
sykiu su 16 rekordais (32 ka
vai kais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas mūsų gramafonų gvaran- 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- 
eija. Išsiųsime naujus specijališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Rusišlcus, 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- 
sos ženklelį atsakymui:
LIBERTY COMMERCIAL CO 
233 E. 14 ST., NEW YORK.

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe va!, vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiui; 
akolina pinigus ant įtaisytų savasčių (pr op erčių).

Telepkooc Drover 8326

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šlakienė
Gydo visokias ligas

Specijallste moterų ir valkų ligose

VALANDOS:

3255 So. Kalstei St..

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

Chicago, įlįs.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Semi n ar i j a
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių aly- 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki 
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: masika, palšy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėi 

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

1
Išėjo antra laida kun. R. A. Mc 

Eachen Katekizmo
Iš angly kalbat virti

Kun. M. Krušas
Antroji laida žymiai padidinta Ir kunigų 

Marijonų pataisyta

Kaina............................... ........... 15 centu
Imantiems daugiau duodamas geras nuošimtis

Reikalaukite

Draugas Pub. Co.
1MIW. Uth Street Chicap, Hlioeis

I KttfciJOSjS j

Dr. A. Yuška
1749 So. Halsted St. CHICAGO

Tel. Canal 2118 I
Dr. P. G. WIEGNER

OAKTARA8

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

Tel. Yards 1594

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

1616 W. 47th St. Chicago, III.

•z? 'A'
Telefonas Canal 4052

?ZC

| Dr. A. K. Rutkauskas §

2302 So. Leavitt St.

Armijai reikalinga daktarai, kad aprūpinti su
sirgusius ir sužeistuosius.
Namus tatytojui reikia architekto gera išplenuo- 
ti budavonę.
Žmogui reikia tam tikro žinovo, kurs laiks nuo 
laiko, pasakytų jam, kaip sustiprinti savo kūno 
spėkas, kad turėti didžiausia išnašumų darbe. 
Telefono ėmėjui reikia telefono experto, idant 
jam prigelbėti išrinkti geriausių patarnavimo 
būdų, pritaikinto prie jo reikalavimų ir kad pa
tarti jam, kaip padidinti telefono išnašumų jo 
bizniui auganti.
Ar reikalinga vienas extension ar du, ar reikia 
additional trunk line, ar reikia Private Brandi 
Exchange — trukumas vieno ar kito gali paga
dinti išnašuinų biznio.
Pasiklausk mus komercialio departamento. Tas 
nieko nekainuoja.

Chicago Tclephone Company 

Bell Telephone Building 
Official 100

Naujai Savaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo

nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
ATEITIS” yra bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyvii- 
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.
ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus. 
ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju
dėjimą ir veikimų. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė. 
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts val

stijos tiesų reikalavimų.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me

tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

Telephone Drcver 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

I 3364 So. Halsted St.,
(kampas 34tos)

CHICAGO

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedalioms ir Seredoms pagal sutartį.

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO

TEMYKITE!
Mes prosijanie visai veltui per visus 

metus kiekvieną mūsų krautuvėje 
pirktą siutą.

Ateik ir pažiūrėk mūsų puikių 
siutų ir čeverykų.

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

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Avė.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

W. D. IOC7KOWSKI _ CO.
Mahanoy City, Pa.

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga ;

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kaibon Vertė

Jonas Kmitas

Y ra tai labai graži ir interesinga 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku 1 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520 

puslapių, o kainuoja 

TIKTAI $1.00 
Tokios geros, naudingos ir drauge

taip pigios knygos dar nebuvo 
pardavime!

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street, • Chicago, III.i

Gerų lentų pigiai
LIETUVIŠKA BANKA

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
eik pas

Plymouth National ClH BroSi Wiccking Co, 
BANK.

Kapitalas su perviršiu 
,4166.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimftii» 

j nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaita 
iidininkM

Mandagus patarnavimą*

M. A. Norkūnas,
Vienatimi Lietavia IšdirMjaa

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu mėta- 
liavu, anametiotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavesta, dar
bu* atlieku artU-£ 
tttkaL

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

Vartotas namamš statyti me
džiagos naujų lentų, stogams po- 
peras, vynių, plumbingų ir t. t.
3005-3039 So. Halsted St.
Phone Yards 1294 CHICAGO

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S* Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užčSdyjimni nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
į 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 ypatilkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

Naujos “Draugo” spaustuves
Knygos

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

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

Stora knyga, kaina tik...................... 75 centai
Reikalaudami kreipkitles:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th SL, Chicago, Illinois

Daktaras Ignotas Stankus,
Lietuvi* daktaras. Gydo įvairiau*** ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cija*. Turei savo locnaligonbuti. I-ekarjtas sutaiso pats delkiek vieno sergančio. 

Otlšo Valandos: Nuo# Iki 11 S* rito; *-t po piet. 7- 8 vokuro. Nedel. Iki 8 po piet.

Kreiptis reik vlsumet ant to tikro ndrlso taip:
DR. STANKUS, 1210 8 BROAD ST., philadelphia, pa.

Telefonas Yards 99* '* Jei noK žinių iš
Dr. MAURICE KAHN j - ..
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo SkotlJOS aT AnglįjoS 
1 po pietų iki 3 įrnuo Z iki 9 vakaro. O J
4627 S. Ashland Avė., CHICAGO, ILL. Išsirašyk dvisavaitini laikraštį

gjssws®a^wsK3i?!5idiaiagigaHKa( “ĮTĖVIU DRAUGĄ"’
i Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Kataliki) organą.
Kaina metams vienas doleris 
Pusei metu 59 centu.

Adresas: Rev. Jcs, Norbut
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

Dienraštyj “Katalike” žinios 
tilps daug greičiau ir plačiau; į 
visus pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra be- 
partyvis laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienraštyj “Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių,, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančių, S. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ............................................. $5.00

pusei metų .. $3.00 
trims mėnesiams .. $1.75

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

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA? ’
Gal nežinai kur jų gauti?

“LIETUVA”
Dina jau 21 melus Chicago. Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų u 
svarbių žinių iž Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.C0, pusei melų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted St., CiiiCAGO, III.

pusei metų $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

i AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St.. Chicago ,

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietuviškas Dentistas

4712 So. Ashland Avė. f
arti 47tos iratvSs 4

*

P. A. MAŽEIKA
Seniausias lietuviškas gr&borius 

Į Chicagos mieste. Per 15 metų mano 
; graborystės tarnavau savo broliams 
į lietuviams. Grabai yra numažinta 
j kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau, 
I o maži grabeliai nuo $3.00 ir »ug- 

čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano kiau- 
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
paliks našlaičiams, kurie bėdn&.s pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti 
$100.00 tai pas mane galite gauti ui 
$50.00 Neklausykite agentų ir kokią 
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darom* 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo
karaboną ir daugybę automobilių.

Su pagarba P. A. MAŽEIKA. 
3315 Aubrun ava. Tel. Yards 113$
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SPECIJALISKAS

SAUGOKIES pa

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Riehterio 

Pain — Expeller 

pu inkaro ženk

lu, kaip ant pa

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter&Co
74-80 VVashington 

Street,

NEW YORK.

PASIOLUIMAS.

Išleistuvė, išdirbimas ir sankrova at

virukų. Atkreipiame domą gerbiamųjų 

“Draugo” skaitytojų, kad mes turime 
' pardavimui didžiausį leidinį atviru- 

j kų lietuviškoje kalboje. Įvairių kainų 
i ir spalvų 25 atvirukai su persiuntimu 
J kaštuoja 50 centų, 50 atvirukų 85 

centai, 100 atvirukų $1.50
Gera popiera ir puikus darbas.

Kiekvienas, kas užsakys atvirukus, 
gaus puikų žemlapį iš karės lauko 

įvairiose spalvose veltui. Sis ženlapis 
didelio formato ir visiems yra labai 

naudingas.

Pinigus siųskite Money ordcr’iu ar
ba vieneentiniais krasos ženkleliais. 

Rašykite šiuo antrašu:

Letania Post Carda Publ. Co.

P. O. Boa Philadelphia, Pa.

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.5®.

RAŠYK ADRESU:

• J. J. Pauksztis & Co.$
120-124 (irand Str.,

Brooklyn, N. V.

LIETUVA.

Judotnuose Paveiksluose jau ameriko- 
je! Pirmu kartu Lietuvos judėjimas 

gyvuose paveiksluose mūsų hiatorijoj.
Nepamirškit ateiti ant šio perstaty

mo, pažvelgti į savo gimtinį kraštą, 
kurį apleidot. Nekartą apgailaujam 
mfnų paliktos tėvynės Daugumas sako: 
“trokšta mano širdis dar kartą Lie
tuvą pamatyt...”

Pamatę prieš savo akis vaizdą, per
statant) Lietuvoje gyvenančius mūwj 
likusius brolius ir sesutės bei sene
lius dar prieš karės laiką. Prisiminsim 
ir šių dienų Lietuvoje mūsų brolių 
kritiškąjį gyvenimą su visoms karės 
baisenybėms, nes Lietuva, tai karės la«" 

kas!

Paveikslai bus rodomi iš Suval
kų, Kauno ir Vilniaus gubernijų. Taip
gi ir iš Mažosios Lietuvos (Prūsų),

Tarpuose paveikslų rodymo bil 
iliustruotos dainos ir deklemacf

Į dainuos solo pone Elz. RačiflnieJ 
į Paveikslus rodis gabus mašinos 
Į ratorius p. J. M. Danielius, kuri*
. gą laiką prie to praktikavosi.

Apart šių vaizdelių bus perstai' 
visoki vasaros laukų darbai Lf 
voje. Kinemotografistas A. T.

'I čiūnas.

I


