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daliui savo narių, mokės po
$1.50 metams nuo kiekvieno
prenumeratoriaus; gi draugi
ja, užsisakius savo nariams
ne mažiau kaip 15 egzemplio
rių, mokės du doleriu metams.
2) Visuose paminėtuose at
sitikimuose, jei tik draugija
pripažins “Draugų” savo or
ganu, redakcija apsiima per
ištisus metus skelbti savo skil
tyse tos draugijos valdybos
vardus, pavardes ir adresus.
Beto taip-pat apsiimame dė
ti žinias ir straipsnius, pa
liečiančius tų draugijų tikslų
ir veikimų, palaikydami sau,
žinoma, visas redakcijos tei
ses, kaslink žinių ar straipsnių
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Baisiausis, tvirčiausis, nekieno nepergalima
kų nebijantis, didelis karių bičiuolis ir nemažesni® j\

nuostolių, ne
pasirodydavo
daug daugiau
pelno.

Bet šit atėjo laikas, kada
mūsų išeivija bus tikra palai
ma tėvynei, beveik vienatinis
jos išganymas; nes į kų-gi
šauksis pagelbos Lietuva, nunaikinta priešo, žudoma bai
sios karės ir bado — jeigu ne
į savo vaikus, gyvenančius
užjūryje? Ar mes tų savo
Motynos šauksmų išgirsime ?
Ar savo šventų priedermę išpildysime? Bus dvejopa kliū
tis. Viena kliūtis, tai sunkūs
Amerikos laikai, tai daugybė
bedarbių mūsų tarpe: jie gfila
sunkumu ant kitų, savo gimi
nių ar pažįstamų, jie patys
reikalingi pašalpos ir užtat
niekas jų nenukaitins, jeigu
jie šiais metais nesuteiks sa
vo gimtinei pašalpos. Toji
kliūtis nuveikti — ne nuo mū
sų priguli.

Imperatoriškajai Augštenybei, Vyriausiajam Karvedžiui,
Didžiajam Kunigaikščiui Mi
kalojaus Mikalojui.
Valstybės Dūmos lietu
vių atstovo Martino sū
naus Maitino Yčo.
PAAIŠKINIMO ŽODELIS.

Lietuviai dideliu entuzijazmu sutiko Jūsų Imperatoriš
kosios Augštenvbės šaukimų
stoti savo Tėvynę ginti. Nuo
pat didžiųjų atsitikimų pra !
džios man teko didi garbė
pranešti iš Valst. Dūmos tri
būnos apie lietuvių tautos pa
siryžimų sudėti visų savo tur

3) taupykime, kad kai ateis
“Lietuvių diena” (26 lapkri
čio) ir kai bus daromos tų die
nų pamaldos, susirinkimai ir
renkamos aukos, kad taip-pat
kiek nors galėtume sudėti ant
tėvynės aukuro;
4) Be to visa pasiskirkime
vienų dienų, kurios uždarbį
taip-pat paaukokime į “Tau
tos Fondų”.
Visa tai darydami mes nie
kam neteiksime malonės. Ne!
Mes tik išpildysime-eavo šven
tą priedermę.

Cbicagi, III

NUSKANDINTAS RUSIJOS KREISERIS “PALADA”.
LIETUVIS KAREIVIS RAŠO APIE VOKIEČIU ŽIAURUMUS
PRANCŪZIJOJ MAŽOS PERMAINOS.
ANT PARYŽIAUS NUMESTA 200 BOMBŲ Iš ORLAIVIŲ
VOKIEČIAI Iš LIETUVOS IŠVYTI.
LIETUVOJ ATSIBUVO KRUVINIAUSI SUSIRĖMIMAI.
dėjęs rugpiucio menesy ir uz- 1
sibaigęs spalių pilnu rusų lai- :
mėjiniu. Vokiečiai bėgdami
iš karės lauko paliko rusams :
i ginklus, kanuoles, amunicijų, j j
net iš sužeistųjų nesuspėjo su
rinkti. Eina neaiškus gandas, į;
kad patsai Vokietijos cieso- J:
rius Vilius vos nepakliuvo į i
rusų rankas..

Kirby in New York World.

me, nes viskų į krūvų suėmus,,
pasirodydavo Lietuvai iš jos

O juk ateis laikas, kada ka
rei pasibaigus, ims mus lan
kyti griaudūs laiškeliai iš mū
sų tėvelių, brolių, ar kitų gi
minių. Jie prašys pagelbos.
Kų mes jiems suteiksime? Ar
vien pasiskundimų, kad štai ir
pas mus blogi laikai?

Ordai aut

OFFICE AT CHICAGO, ILL., UN'iER THE ACT OF MARCH 3rd, 1S9T.

Mūsų išeivybę
ligšiol tik
smerkdavome. Ir neklysdavo-

Bet yra antroji kliūtis, ku
ri pergalėti tik nuo mūsų pa
čių priguli: tai mūsų širdžių
sausumas, mūsų silpna valia.
Kada Lietuvų ištiko baisioji
nelaimė ar visi mes giliai atjautėmė valandos svarbumų?
Kasdieninis mūsų gyvenimas
lyg rodo kitkų. Mes tebegy
vename taip, kaip gyvenome
tada, kada Lietuva žydėjo ir
buvo ramybėje. Po senovei
ūžia mūsų saliūnai, pilni lan
kytoju; P« senovei keliame
girtus balius, piknikus, vaka
rus, po senovei pavelyjame
sau įvairių nereikalingų nema
lonumų, žodžiu sakant elgia*mės taip, lyg ten nebūtų atsi
tikę su mūsų Motyna jokios
nelaimės.

be acldroMed to:

1914 M.

1) Draugija, užsisakiusi
“Draugų” visiems savo na trumpinimo, taisymo, arba ir
riams mokės už jį tik po visiško atmetimo.
$1.00 metams nuo kiekvieno
Su pagarba.
prenumeratoriaus; draugija,
“Draugo” Redakcija.
užsisakiusi ‘Draugų’ bent treč

daug daugiau
gu pelno.
krūvų Ruėmus,
Lietuvai iš jos
nuostolių, negu

-
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Norėdami palengvinti ger
biamųjų draugijų nariams už
sisakyti “Draugų”, šiuomi
pranešame, jog:

-

DRAUGAS PUB. CO.

DRAUGAS PUB. CO..
1800 W. 46th Streit
Chicago III.

4-as L. R. K. Federacijos
Kongresas Chicagoje, 23-25
rugsėjo
šių
1914
metų
išreiškė pageidavimų, kad ka
talikiškos draugijos imtų sau
už organus katalikiškus laik
raščius.

-

kiečių
vyresnybė
padarė
mums šių karę brolžudžių kare. Lietuviai gyveno gretimose su Prūsais apielinkėse, kurios yra nūn paverstos karės
lauku ir dėlto neša visus karėš sunkumus. Rytų Prūsuose, Suvalkų ir Kauno gub.
pasienyje, ligi pat Baltijos juros, gyvena apie 250,000 lietuvių. Atsižvelgiant į tai, jog
lietuviai gerai žino artimųsias
sienas apielinkės ir moka vie
tos kalbų, jie nuolat ir visur
skiriami žvalgais ir siunčiami
pirmosna armijos eilėsna. Neretai pasitaiko, kad taip vokiečių žvalgai, taip ir mūsų, per
ėję sienų susitinka su savo giminėmis. Tokiomis aplinkvbėmis pasienio sodiečiai nega-

vyriausybė ir
vyriausybė, tui
karnai kelių ir
Atlikdamas
pareigų turiu
su šiuo inteikt
toriškajai Aių
vių visuomenė
veikėjų ir lietu
dėjų deklaraci.
--------

Ii neparodyti kiti kitiems se-

PAD/

šiokio-tokio

JAETUVOJ
kuose ties Su
ir Gardino vis
kūnais
uŽim
Daugiausiai t
reivm kritę si
ru^. kaiiuom
aisiai nu en.

novės papročių,

vaišingumo. Už tokį neatsar-'
gumų jie baudžiami karės meto įstatais. Be to, priešiniukas
skleidžia
melangingus
gandus apie lietuvių prietykius su šia kare ir Rusija, inkalbėdami Prūsų lietuviams
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tų aut aukuro kovos su visų rusų “žiaurumo” baimę. Del
mūsų bendruoju priešu.
tų melagingų žinių ir nereiLietuvių visuomenės orga kalingos baimės net ramus užnizacijos atstovai ir lietuvių sienio gyventojai lietuviai gaspaudos vedėjai, norėdami pa Ii parodyti kartais pasiprieširodyti savo visiškųjį pritari nimų mūsų kariuomenei ir
mų tam, kas mano buvo pa blogai jų sutikti tuo pačiu susakyta posėdyje liepos 26 die keldami prieš save suprantanų, ir išaiškinti savo pažiūras .naa pabaudas.
...
L . .
. , .
į besivystančius atsitikimus, ’ Visa tai dar labiau pasunparuošė tam tikrų savo de kiną lietuviams karės naštų.
klaracijų. Ingaliotieji tų de
Prūsų Lietuvos visuomenės
klaracijų atiduoti daktaras J. veikėjai karštai norėtų nurimBasanavičius ir Donatas Ma dinti Prūsų lietuvius patiklinauskas prašė manęs inteik- rindami juos, jog sujungus
ti minėtųjų deklaracijų Jūsų juos su mumis po Rusijos vaiImperatoriškajai
Augšteny- džia jie net tik nieko nenustosiu, bet ingysių daug, kas
bei..
Be to, ties patys lietuvių reikalinga kultūriniam ir tauvisuomenės organizacijų ir tiniam plėtojimo*, ko jie netu-

kareivių knn
norėdami pei
pasidarė sau
didelis pulkas
-antroj pusėj,
kai juos sum
visus. Paskia
m* vokiečių pi
ėjo Nemuno u
kiečius gana t<

rėjų būdam, daugel, amž.'
Prūa,joa valdžioje.
Deja, karės metui esant jie
negali pranešti apie tai savo
užsieniniams broliams. Tai atlikti gali pajėgti tiktai pati

v„kwi
sas prigerti N
Valdiškos i
gra40 paduod
tavo apielinkt
rėš pasekmes,

spaudos atstovai prašė manęs
induodant šį rašto pranešimų
nukreipti Jūsų Imperatoriš
kosios Augštenybės domų į
ypatingas lietuviams sųlygas,
kuriomis vedama ši karė. Vo-

petrOgr«

kad vokiečiai
j)et tas taip d
ja, kad negali]
ten dedasi. 1
biama, kad v
Iš kitų šaltini
nios, kad voki
vaiki joj, ir v
Kauno.
a
al u
J

Rusų laikraštis “Ruskoje
Slovo” rašo, kad vokiečių ar! mija, kuri susirinko ant Slų- :
zko, susideda daugiausiai iš :
Bavarijos korpusų ir yra ve
dama Bavarijos karaliaus.
Rusijai šiuo tarpu prisieina
LENKIJOJ
imties su šešiomis armijomis.
Dvi iš jų randasi RytprūsuoRusų kariuomenė išnaujo
Įse, vakarinėje dalyje Lenkijos
insigalėjusi Lenkijoje. Rusi
ir dvi stiprina savo spėkas va
jos ciesorius pats važiuoja ant
karinėj dalyj Galicijos. Lenkarės
lauko ir neužilgo turės
"^kų ūkininkai, kaip “Ruskoje
būti Varšuvoj. Rusų kariuo
Slovo” praneša, veda su vo
menė sulaikė vokiečių verži
kiečiais partizaniškų karę. Iš
I šitų žinių aiškiai matyti, kad mosi apielinkėse Lodžiaus.
Rusų armijos užima plačių
vokiečiai apsupo Lenkijos ka
linijų. Jų kariuomenė ran
ralystę.
dasi ant viso pločio nuo Klai
Ir Rusijoj vokiečiai prade- j pėdos, kuri stovi prie Balti
da mėginti savo orlaivius į jos jūrių iki Vengrijos ir VoZeppelino sistemos.
Bialo-1 gezų kalnų.
štoke numesta iš orlaivio bom- •Į Generalė rusų armija trau
ba užmušė keliolikų vaikų.
kia iš gilumos Rusijos per
Kada rusai užėmė Tilžės Varšuvų linkui Poznaniaus ir
miestų į jų rankas papuolė Vroclavio. Dešinysis sparnas
puikiai ištaisytas Vokietijos eina linkui Karaliaučio ir
ciesoriaus Viliaus dvarelis su Gdansko, kairysis stengiasi
dideliausiais namais ir vaisi apsupti vokiečų ir austrijie
niu sodnu. Nuvarginti karei čių armijų, kuri randasi va
viai ramiai sau išsitiesė ant karinėj dalyj Lenkijos, šiauminkštų kaurų ir puikiai išsi ryj nuo Krokuvos. Visos tos
miegojo. Ant rytojaus būk armijos, kada jos atsiras ant
gardžiai nusijuokę iš savo to lygios
linijos ir
susivie
kio prietikio ir širdingai dė nys
tarp
savęs
komuni
kojo Vokietijos ciesoriui už kacijos
keliu
su
rezer
gerų būtų,žinoma, ne ypatiš vais
pereis prie
užpaka
kai.
lio. Rusams labiausiai rūpi
Vokiečių armija kovoja su paimti į savo rankas Poznanių
’ armija gen. Rennenkampfo ir Krokuvų ir jie geriausias
i tarp Nemunu ir Rytprūsių. savo spėkas pasiųs tų miestų
• Karščiausi mūšiai buvo apie- link. Rusų kariuomenė, trau
- linkėse Osovca, Druskininkų kiančioji prie Varšuvos eina
labai išpalengva, nes laukia
i ir Augustavo.
iš
i
Rusai kasdienų išsiunčia ateinant antros armijos
Lenkijos.
Nors
rusų
kariuo

- daugybę telegramų apie savo
i laimėjimus vokiečių Lietuvoj, menės spėkos yra tvirtos, pri
i Truputį keistai skamba pra- skaito daugiau milijono ka
i nešimai, kad rusai laimėję reivių, visgi dar laukiama,
t mūšius ties. Suvalkais, Mari- kol kitos rusų armijos dalys
s jampole ir Vilnium. Maty- randančios Galicijoj paseks
- ti vokiečiai griežtai spiriasi Dunajelio linijos. Kada tas
i užimti Lietuvų ir Lenkijų. įvyks, rusų armijos kairysis
- Taip jau iš Lietuvos gauna- sparnas užpuls ant Krokuvos
- mos labai neaiškios žinios, ga- iš šiaurių, Rusijos kariuo
- Įima sakyti, kad iš ten žinių menės atėję iš Galicijos už
bemaž trūksta. Tiktai tas ži- puls iš rytų ir pietų. Rusijos
, noma, kad ten susispietė tvir- armijos centralės spėkos pa
i, tos spėkos vokiečių ir rusų ka- siremdamos Varšuvos steng
- reivių ir gal eina smarkūs sis užimti Poznanių, Torun ir
tvirtovę Grudziųdz. Armijos
s mūšiai. ,
Vienas pranešimas iš Petro- dešinysis sparnas apsupus
i. grado skelbia, kad vokiečiai Karaliaučių ir atskyrus jį nuo
armijos
maršuos
- Prūsuose atmušami ant viso vokiečių
Gdansko
link.
- rubežiaus rytinių Prūsų. VoJeigu rusų pienai išsipildys
a kiečiai stengėsi užsilaikyti ant
a pozicijų nuo Virbalio iki El- ir jiems patektų Krokuva ir
i ko. Viename mūšyje rusų Poznanius tai vokiečiams tas
s kariuomenė paėmė 1,000 vo- būtų didžiausiu smugiu.
Tai tokius turi pienus rut- kiečių kareivių į nelaisvę, tai
pogi daug kauuolių ir kitokiųį sai.
Vokiečiai ir austrijiečiai
i- karei reikalingų dalykų,
[
skleidžia
žinias, kad rusams
iIš Berlyno pranešama, kad
i- vokiečiai sustiprino sawlf po • ijau ne taip puikiai sekasi
iLenkijoj, kaip kad rusai noi- aicijas Rytprūsuose ir ima
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Spalių (Oct.) 15, 1914.

trumpu laiku nebūių VOKISOIŲ PLZNAt ILUOO.
Nors tas skamba gal truputį
retų. Berlino laikraštija tvir užeiti jiems iŠ užpakalio. Vo-,
galėjus
sumobilizuoti
savo
ka

keistai,
visgi Vokietijos valdžia
Vokiečiai nuosenai buvo įaitiktina, kad rusai sumušti Gali kiečių <lideli pulkai raitininkų,
cijoj. Vienoje išleista valdiš būtent skaičiuje 20,000 karei riuomenės ir vokiečių kriukis rinę, kad jiems papuls pirmenybė klaidingai buvo painformuota apie
HSkos žinios, kad Lenkijoj ka vių perėjo per Belgiją tios atliktas. Tuo tarpu išėjo ki Europos valstijų tarpe. Dabarti tai, kas dėjosi Rusijoj, Prancūzi
riuomenės vokiečių ir austri- Templenve, skubindami prie taip. Belgija suturėjo suiri nė karė tai buvo jų troškimų da- joj ir Anglijoj, bet, kad kiek
jiečių sumušė
lenkus prie Prancūzijos rubežių. Vokie mus, Prancūzija susistiprina, pildymas, vadinasi,
prisiartino viena valstija visados Varo kelias
Apatovo ir Klimantovo ir ve čiai deda visas pastangas, kad na ir Rusija taip netikėtai valanda, kada vokiečiai tikėjosi politikas, tai ir Vokietija iš vie
ja rusus Vislos linkui. Atmu nepralaimėjus Prancūzijoj, jų greitai sutraukė savo kariškas parodyti visai Europai, o gal ir nos pusės buvo net ir per daug
šimas Rusijos armijos paliuo- didelė artilerija daro didžiau spėkas, kad vokiečiams nela visam pasauliui kų gali nuveikti painformuota, iš kitos taip sa
kant, iš kulisinės pusės visai ne
savo Krokuvą nuo pavojaus sius nuostolius anglų ir pran bai jauku pasidarė.
tentonai.
daug žinojo ir tas aiškiai pasiro
būti atakuojamu iš šiaurės.
cūzų armijoms, kurios nuolat
Vokiečių militarigmo šaksys iš dė, kada prisidėjo karė ir Vokie
Gali būti, kad vokiečiai kerVaršuvos gyventojai buvo eina į žiemius prie Belgijos
Armijos, tijos pienai žlugo viens po kitu.
jftndami Belgijai už savo ne leido puikius diegus.
apimti baimės, kad priešai rubežių, stengdamos apsupti
laivynas
buvo
didinamas,
buvo
pasisekimus taip ant jos užsi
galės užimti miestų. Praša- vokiečių armijų, kuriai vado
Išrandami naujos kontrukcijos
linimui tos baimės Varšuvos vauja Kluck’as ir priverčia jų korė.
šautuvai, kuriuos pagamindavo
Visiems jau žinomi pirmi garsios Kruppo dirbtuvės, kurių VALSTYBĖ DŪMOS ISTORIŠ
kariškas gubenatorius išlei dažnai mainyti savo frontų,
do atsišaukimų, kuriame nuro kas labai kenkia priešui. Kaž vokiečių žiaurūs pasielgimai savininkai šios karės laiku gauna
KAS POSĖDIS, IŠTIKUS EURO
do, kad miestui ir jo apielin- kuriose kitose vietose prancū Belgijoj, bet ant to nepasibai ženklus pagyrimo
kryžius nuo
Photo by American Prese Assoclatlon.
kėms negręsia joks pavojus. zų ir anglų armijų veržimasis gia ir toliaus belgams prisiei ciesioriaus Viliaus.
POS KAREI.
Anglijos sužeistieji nešami iš karės lauko.
Gyventojai gali ramiai užsi buvo sulaikytas ir net atmuš na daug vargo pernešti.
Bet visiems tiems
pageriniRusų
laikraštis
“
Rieč
”
198
nu

laikyti ir nieko nesibijoti.
tas atgal, visgi savo pozicijų
Dabartiniu laiku Belgijoj mjams reikėjo daug pinigų. Vo mery paduoda platų aprašymų
Apielinkėse Krokuvos eina nenustojo ir galutinas vokie- nemažesni susirėmimai, už bu
kietijos valdžia stengėsi išlai Valstybės Dūmos
susirinkimo,
Pasirodo ant tribūnos svetimų nariams nuspręsti padėlimų kaismarkūs mūšiai, kurie gali tu čių išvijimas iš Prancūzijos
das padarytas laivyno ir armijų 26 dienų liepos mėnesio. Tas susi reikalų ministeris Sazanovas. Per ( nų ant tabako ir vyno, nes jie
vusius pradžioje karės.
rėti didžių svarbų. Suvieny ribų vien tiktai nusitraukia
Vokiečiai bombarduoja Bei-I reikalams, padengti užrubežinių rinkimas svarbus tuo, kad visų visų laikų gyvavimo Valstybės Dū- nėra pirmos svarbos produktais,
tos vokiečių ir austrijiečių ar ant tolesnio laiko. Susirėmi
gijos
miestus iš orlaivių. Ant- kolionijų sustiprinimu ir prapla pakraipų atstovai išreiškė savo mos nei vienas valdžios atstovas Padidinimas mokesnių ant vyno
mijos išneša 800,000 kareivių mų linija traukiasi vakaruose
tinimu. Tečiaus tas jiems nepa nuomones. Girdėjosi ten ir balsai nebuvo sutiktas taip karštai. Mi- galės sumažinti jo naudojimų ir
ir stengiasi sulaikyti rusų ar nuo miestų Donai, Arias, Al- verpas yra apsiaustis vokie
sisekė. Visoki būdai
mėginta, valdžios atstovų. Išnešė savo dek nisteris savo paaiškinimus prade- tas labai svarbų
ekonominiu
mijų. Vokiečių ir austrijiečių iert, Perome, Rovė, Lassigny čių orlaiviai. Nesenai Antdarbuotasi
slaptai
ir
viešai,
bet
laracijas
tautų
ingaliotiniai.
da
sujudintu
balsu.
Jo
paaiškini-j
žvilgsniu.
Laike
sunkių
laikų ša
armija užima linijas nuo Kro ir Noyon. Čia pasisuka į ry- verpan buvo apsilankę net 3
pasekmių nesulaukta. Visi būdai Kiekvienas iš jų pasakė savo žo mai nukreipti ant to, kad Rusijos ; leireikalanga energija, noras darkuvos iki Kališo. Čenstakava us ir tiesiog eina prie Sois- oro kariautojai, bet pasisekė
kokiais vadavosi Vokietija buvo džius neprisirengęs prie jų iš ▼aldžia svarbiuose reikaluose vi-! bo ir ištvermė.
vokiečiij rankose ir turi daug son, ant Reimso ir Varennos. juos nuvyti šūviais. Antverskiriami sutvirtinti armijų, už ankščiau, bet taip, kaip širdis dik sados semia savo spėkas iš žmo- J Padidinimas mokesnio ant vyno
laiko, kad tinkamai prisireng ' širmuose susirėmimuose mū pų bombarduoja ir iš sausu
dedant mokesčius savo kolonijo tavo. “Labai daug buvo tikėtasi nių susipratimo ir skaitėsi sn jų galės duoti į metus 200.000.000
ti prie karės. Abi pusi gauna šių linija buvo tiesi, dabar mos. Labiausiai vokiečiai ata
se.
nuo šios dienos Dūmos posėdžių, sąžinė. Rusija negalėjo atmesti rublių. Neprošali bus patėmyti,
pagelbų.
Vokiečiai traukia au padarė užlinkimų, iš to kuoja Antverpo fortus, kurie
pažymi “Rieč“, buvo laukiama iššaukimo. Jinai negalėjo nustoti ■ kad valdžios padaryti
pirmieji
Vokiečiai rengdamies į karę
kariuomenę iš Vroclavo ir Ba matyti, kad prancūzų pasek
randasi rytinėse miesto apie
svarbių atsitikimų. Tiesa tie lau vardo Didžios Rusijos. Rusijos žingsniai davė tokias pasekmes:
gana gerai žinojo Rusijos padėji
varijos. Visi geležinkeliai če mės gana didelės.
kimai neišsipyldė. Didi istorijos padėjimas nedavė ramumo mūsų už šešius mėnesius 1914 metų
linkėse. Daug nuostolių pa
mų. Rusai gyvendami su vokie
kų ir moravų vien tiktai ga
Rytinėse dalyse užimtose po daryta Waelhelm, Wavre, St. čiais draugiškai, pranešdavo vo valanda ne buvo taip inkunyta, priešams. Austrija nuosenai sten- 414% milijono, o 1913 metų 417
bena kareivius.
Catherine ir Liere fortuose. kiečių diplomatams — agentams kaip tikėtasi, visgi toji valanda giasi susilpninti Rusijos autorita- milijonų. Matome, kad už šešius
Pagal Petrogrado valdiškų zicijose nemažai buvo susirė
turėjo begalinę svarbų. Neišsipildė tę ant Balkanų. Jos darbais įvyko mėnesius buvo išgerta mažiau 2%
pranešimų vokiečai pralaimė mimų. Ir čia prancūzų ir an Pietuose vokiečiai buvo at- apie kiekvienų savo sumjanymų, tai, kas buvo laukiamų, bet iš ki
sulyginus
suskilimas tarp Bulgarijos ir jos milijono. Tuo tarpu
kuria buvo gvildinėjamas minis
jo prie Lodziaus. Rusai pa glų armijos padarė pažangų, remti.
to
atžvilgio,
mes
sulaukėme
daug
1913
metų
šešius
mėnesius
su 1912
talkininkų.
Jinai
pastaruoju
laiku
terijos tarpe. Jie puikiai
buvo
ėmė 30,000 vokiečii) į nelais Vokiečiai keliose vietose nu
Valdiški
pranešimai
apie
svarbesnių,
indomesnių
atsitiki
meti}
surandame,
kad
1913
metais
ieškojo naujų priekabi!} prie Bal
stumti gana toli.
poinformoti apie kiekvienų rusų
vę.
mų, kurie mūsų gyvenime daug kanų valstijų, su tikslu užkenkti į išgerta ant 43 milijonų rublių
bombardavimų Antverpo se
Negalime
tvirtinti,
kad
valdžios išsitacymų iš kokios pu
Divizija rusų raitininkų nu
kų nusvers. ’’
kančiai skamba: Rytuose prie sės valstija yra silpnesnė.
ir Rusijai. Serbija pasimaišė jai, daugiam Sulyginus visus pasiorancūzų
laimėjimai
pasta

veikė vokiečius ties Andzejo“
Gal
niekas
iš
Valstybės
Dū

po kojų. Visiems žinoma sąlygos,i dauginimo ineigas 1914 ir 1913
upės
Senne
belgai
turėjo
pa

Prieš karę vokiečių pasiunti
vu Kielcų gub. Vokiečiai už ruoju laiku būtų žymūs, vis
mos
narių,
eidamas
ant
šio
susi

prie kokių buvo pasiųstas Serbi- metų, tai gaunama tokios skaitlysitraukti iki upės Nethe. Prie nystės nariai kunigaištis
Lichpulti netikėtai, pametę ginklus gi jie užsilaiko ant savo po
rinkimo
nemanė,
kad
jiems
pri

ai ultimatum. Serbija, sutikus ant į n®s:
6 mėnesius 1913 metų
zicijų, o tas reiškia, kad pran upės Nethe pozicijos labai novvsky Londone ir gr. Pourta
ir amunicijų spruko.
sieis
pergyventi
tokias
svarbias
Austrijos
reikalavimų,
būtų
pa.
pasidaugino
daugiau
už 1912
cūzai gali sustiprinti savo la stiprios ir netaip lengvai vo les Petrograde ištempė visas savo
Ant Varšuvos pradėjo skra
valandas.
Dauguma
manė,
kad
šie
virtus jos verge. Austrija ir už metus 150 milijonais, tame
biau nukentėjusias pozicijas kiečiai jas užims.
proto jėgas tėmydami, kas dedasi
joti vokiečh} orlaiviai, bet ka
Dūmos
posėdžiai
bus
tąsa
pirmų

jos laikantisi Vokietija įsigyjo j skaičiuje degtinė viena suteikė
naujomis spėkomis greičiau
Anglijos ir Rusijos valdžių sfe
reiviams pasisekė juos nubai
sau nuomones, kad jų valia tu-! Padau^'n'mo ^3 mil. 1914 abel-,
jų.
Išėjo
kitaip.
Mūsų
atstovai
Vokiečiai
praneša,
kad
du
neg vokiečiai, kuriems ka
rose. Tuo tarpu ambasadorium
dyti šūviais.
vakarinių
valstijos
rubežių
nuo
ri būti šventa visai Europai. nas pasidauginimas siekia prieš
riuomenė prisieina traukti iš Antverpo fortai pasidavė, bū- Londone buvo bar. Kuhlman. Jo
negalėjo
tylėti
ir
prabylo.
Nebu

Žinios gaunamos iš Petro tolimesnių vietų.
Anglija, Prancūzija ir Rusija jo-; 1013 metų 161 milijonu prieš 150
tent
avre ir St. Catharine. I informacijos buvo skaitomos už
vo
jų
kalba
iš
anksto
nustatyta,
grado priešingos žinioms išlei
kiuo būdu negalės sutikti su to-' milijonų prie to degtinė suteikė
Paskiau buvo pranešta is tų išrisiančios visų dalykų. Jis buvo
nebuvo
jų
mintys
parinktos,
vien
stoms iš Berlino ir Vienos
kiais reikalavimais. Galima buvo 1 Pamažinimo ant 2% milijonų,
pačiij šaltinių, kad ir trečias išrinktas delei persiuntimo pra
Galima šiuo tarpu vien tiktai
AVaellielm fortas puolė.
nešimo į Berlinų apie laukiamą tiktai gyvas reikalas privertė sutikti jįn-t visoko, tiktai ne ant • Pabaigoje savo kalbos finansų
paduoti suglaustas ištraukas
BELGIJOS VARGAI.
Anglijos naminę karę Irlandijoj, juos atsiliepti. Visų tautų atsto- Austrijos pavergimo mažų tautų, ministeris iškėlė svarbų klausivai vardu savo tautų išnešė šia
Iš Londono žinios praneša,
vienų ir kitų. Gal su laiku
stengėsi uždėti savo į n)fJ apie sušelpimų atsarginių šeikiek ilgai jei galėtų prasitęsti ir vai vardu savo tautu išnešė šia- Vokietija
Belgijos mažutė šalis apim- kad vokiečių pasiryžimai už
me susirinkime pageidavimus, ku gegemonįjos l|etenų ant Euro-; mynų. Tame dalyke
geriau išsiaiškins padėjimas
geriausiai
kokių laukiama nuo jos pasek
rių troškta tautos. Kalbėjo vokie pos. Karė apskelbta, priešai ant į "alėtu pagelbėti vietinės įstaigos.
kariaujančiųjų valstijų, tada ta kariško karščio. Vokiečiai imti Antverpų eina niekais.
mių Anglijai ir jos valdžiai. Kuh
galima bus sužinoti tikrų tei sulaužę jos neutralę pozicijų
Belgijos kariuomenė sunai lmano pranešimai.(kurie/dar buvo čiai, lenkai, latviai, lietuviai, žy mūsų laukų. Rusai kariauja už sa Valdžia taip gi paskyrė nemažą
sumų pinigų šiam reikalui, ir .to
sybę.
neduoda jai ramumo ir aršiau kino geležinkelius prie Lim- dapildyti patėūiyjimais šnipų ar dai, musulmonai. Kalbėjo atstovai vo tėvynę.
visų
partijų,
pakraipų.
Daug
bu

siu būdu naikina jos miestus burgo netoli Ilasselt. Vokie mijos užlaikomos vokiečių Lon
Rusijos valdžia su pasitikėji liaus rems.
vo
pasakyta
puikių
minčių.
Kaiir miestelius. Kiekviena žinia čių trūkis, pilnas kareivių pa done,
taipogi
laikraštininkų, kurie iš kalbėtojų susilaukė nuo mu šaukiasi prie atstovų Val Užbaigiant kalbą karštas delnų
stybės Dūmos, kaipo savo tau plojimas. Pasibaigė pirmas Dū
gauta iš Belgijos suteikia tekęs į šių vietų susimušė ir paaiškinimai, kurie buvo siun
visos
Dūmos
užuojautos.
Visi
tu

PRANCŪZIJOS KARĖS
daugybę nelinksmų naujienų. žuvo daug kareivių. Atker čiami vienas paskui kito j mies rėjo pripažinti, kad šios dienos po tos ingaliotinių, laukdama nuo jų mos posėdis.
Antras Valstybės Dūmos posė
LAUKAS.
Vienoj vietoj miestas sude šydami vokiečiai sudegino tų Belfast, ir kitas dalis Ulsterio, sėdis visgi yra istorišku. Valsty paramos.
dis
prasidėjo apie 6 valandą. Pir
padarė didelį įspūdį ant cieso bės Dūmos nariai priėjo prie ben Bemaž kiekvienas sakinys SaIš viso ko galima pastebėti gintas, kitur garsios visame miestų Bilsen.
zano,vo kalbos buvo sutinkamas mininkas skaito manifestų apie
riaus Viliaus ir jo artimųjų.
drų išvedimįų.
kad prancūzai jaučiasi gana pasaulyj įstaigos paverstos
karę su Austrija. Valstybės Dū
garsiais aplodismentais.
Be to vokiečiai sudegino
Valstybės Dūmos posėdis pra Paskutiniu kalbėtojų iš val ma vienbalsiai sutinka be jokių
Iš to visko jie nusprendė, kad
gerai. Nors ir pasitaiko dar krūva pelenų. Belgijos gyven
miestus Herve ir Bettice vien
Anglija jokiuo būdu negalės da sidėjo 3 vai. po pietų. Dalyvauja džios pusės buvo finansų minis ginčų, kad būtų duodami paaiški
nesykį jiems prailaimėti, vis tojai su kardu rankoje griebė
'tik
dėlto,
kad
gyventojai
šių
lyvauti karėje ir pasiliks neutra- posėdyje Tarybos nariai, draugiš- teris Barkas. Duoda plačius pa nimai delei valdžios veikimo. ,
jų padėjimas dabar an; si ginti savo tėvynę ir, nors
miestų
nenorėjo
vokiečių
ark

le. Šita aplinkybė pridavė vokie kų valstijų pasiuntiniai, žurnalis aį5kinimus, kad Rusijai pradėjus
tiek virto geresnėn pusėn, kac narsiai ir atkakliai kovoja,
Šalje įvyksta nepaprastas utliams
ir
kareiviams
pristaty

čiams daug vilties ir jie dar prieš tų dideliausis skaičius. u8’rul 0 mobilizuoti kariuomenę reikia sy- tempimas. Išeina viens po kito
slogutis baisių nelaimių gale visgi priešo spėkos didesnės
• • ministerai. Divrmmnu
tlinfl. Ro
i» O- .
.
. ,
Pirmininkauja
patį apseklbimų Anglijai karės visi
jusiu užgulti šalį jau praslin ir jiems prisieina daug nuken ti maisto.
kiu sivnobilizuoti ir finansus. Mi- atstovai visokių frakcijų ir tautų
žianko,
sako karštų
kalbų nisterija finansų turi pasirūpinti ir išreiškia vardu tų frakcijų ar
tvirtai tam tikėjo.
ko. Labai gerų įspūdį padarė tėti, pralaimėti. Jos sukili
Miestas Malinęs pateko at
dzianko.
Skaitoma
caro
paliepi
apr{įpjn^į karės išlaidas ir parem- tautų deklaracijas sulyg dabar
ant prancūzų, kada vyriausioji
mas prieš neteisingų vokiečių gal belgams, belgai mano jį
Barono Kuhlmano pranešimai
mas sušaukti nepapraBtų
mo® ti pramonijų ir prekybų.
valdžia sugrįžo iš Bordeaux
tinio padėjimo.
užpuolimų nepasiliko be nau sustiprinti. Belgai buvo išva taip buvo intikrinanti, kad Vo posėdį. Išreiškiama carui lojališParyžiun, matyti aiškiai, kac
Tuo tikslu tuojaus po apskelbi
Pirmučiausiai pasirodo atsto
dos kariaujančioms valsti ryti iš miesto Moli, kuris ran kietijos valdžia neturėjo prie kųmas. Paskiaus skaitomas caro
Prancūzijos sostinei nebegre
mui
karės buvo paduota įnešimas, vas trudovikų grupos Kerenskis
žasties
paabejoti
kas
link
jų
išsi

manifestas, kurį sutm a garsus
valstybės bankas sustabdytų
šia joks iš priešų pusės pavo joms. Belgija ant savo ma dasi 9 myl. nuo Lovanium.
pildymo. Anglijos valdžia buvo šauksmai “ura .Pirminin as o , į5majnyma aukso ant popierinių ir skaito deklaracijų, kurioje pa
žų pečių išlaikė vokiečių pir
Brukselyje badas. Visų akys intraukta į namines suirutes, ir
mų ugnį ir, taip sakant, su
vaizdindamas paskutinių ienų
Šis įnešimas po parėmi- žymėta, kad trudovikai tikisi,
dabar atkreiptos į Antverpų, tokiuo būdu, turėjo surištas ran
Prancūzų valdiškos žinios
atsitikimus. Pažymi, a
usija
fjnanai^ komiteto, buvo ineš- jog Rusijos demokratija sykiu su
maišė vokiečių pienus. Vokas.
Asųuito
ministerija
buvo
nieko naujo nepraneša, tiktai
kurio padėjimas turės būti
nenorėjo karės, ir rusai neturi jo
mjniaterių tarybon ir taipogi visomis kitomis spėkomis at-spirs
riečiai manydami, kad Belgi
užpuolus} priešą, ir apgins savo
nusprendus
liakyties nuošaliai kių siekių užgriebti svetimas ze
patėmija, kad padėjimas nei
greitu laiku išrištas.
paremtas. 23 liepos buvo patja
ne
kų
galės
prieš
jų
spė

tėvynės žemes. Ant karės lauko
karės, kad ir jai
draugiškos
kiek nepersikeitė. Prancūzų
Paskutiniuose pranešimuo valstijos kariautų. Iš tos prie mes. Visus kviečia prie vieny es vjr|jn^ag augščiausios valdžios,
turės sustiprėti tautų vienybė.
armijos kairysis sparnas, ku tų atsiremti ir jiems, greitu
tokiame svarbiame momen e, e
pasirodė reikalas išleisti naujų
se
skelbiama
ant
visų
karės
aiku
pasisekus
jų
sutrinti
ga

Didelė kaltybė valdančiųjų, ku
žasties ir ministeris užrubežinių parodymo visiems, a rusų
ris randasi prie upės Oise
popierinių
pinigų.
Reikėjo
gerai
smarkiai kovoja su priešu. lima bus atsidurti Prancūzijo linijų eina susirėmimai belgų reikalų nepadarė jokios sutar ta supranta svarbų vi< ny m s ir ap8Var8tytj, kad negręstų pavo- rie suvedė tautas prie broliškų
skerdynių.
Pasigirdo protestai
je, kur apdirbę savo kariškas su vokiečiais.
Situacija ne ties su Prancūzija. Tokios nuo visi kaip vienas stos prieš priešų.
Pasekmės nežinomos.
gajjaj Paaiškėjo, kad valstyprieš
šių
karę,
bet trudovikai ne
monės laikėti Vokietijos valdžia
operacijas atsisuks prieš Ru- persimainė.
Laike visos Rodzianko a os
bankas gali išleisti popieriAbelnai paėmus Europos
galėjo pakelti savo balso. Visi
atstovai vaišina ji karstais ap o
pjnjg^ ant pusantro milijarkarė dar nei vienai valstijai
darbininkai visi kas nori Rusi
dismentais.
Visa
Dūma
daro
ova

nesuteikė nei didžių laimių nei
do rublių. Valstybės banke ren- jai laimės turi ginti jų ir apgy
cijas.
nelaimių, išskiriant kelių di
dasi auksu, 1.700.000.000 r. Aišku, nus paliuosuoti.
Taip-pat šioje
Skaitoma telegramos prisiųstos
desnių ir mažesnių susirėmi
kad auksas daugiau kaip ant Pu_ | deklaracijoje pažymėta, kad vai
serbų ir juodkalnicčių, kurios su sęs padengs popierinius pinigus.; džJa npžifirint tokios baisios va.
mų. Ikišiol dar nebuvo spren
tinkama entuzijastiškai ir atsto
džiamojo mūšio nei ant sausu
Dar vedimui karės ™k,a .^landos nesuteikia liuosybė. toms
vams tų tautų
utų daromos
daromos ovacijos
j
ieškoti naujų šaltinių išgavimo
.
,
,
mos nei ant vandenyno.
t> iaimnAtiioH
J
ypatoms, kurios kovoja uz savo
Paskiaus įsreiskiamla
p J
pinigų. Pirmučiausia karės reika-|v r , .
Prancūzijos karės
lauke
jausmus Anglijos ir Prancūzijos janf)<} pavesta visa liuosa suma, j
smarkiausi mūšiai eina kairia
pasiuntiniams, Šaukiama: Lai gy- knri siekia 500.000.000. Beto. per-1 Karštai ploja skaitant pirmus
me sparne. Suvienyta pran
..
.
, . ,. . ■ . . .1 sakinius . visa
pabaigoje
vuoja
žiurėjus
visų valstybiniu Įstaigų j .
.. . Dūma,...
dccūzų ir anglų armija aršiai
...
1
,.
.
|
visa
opozicija
ir
spalininkai.
Belgijai išreikšta užuojauta
sąmatas, reikes padaryti jų su■
*
’
atakuojama vokiečių. Vokie
1 lei jos neutralės pozicijos su traukimų
ir visą skaitlinę suSoeijal —--demokratų vardu
čiai stumia čia savo geriau
laužymo.
versti į karės fondų. Sąmatų su- * Imustovas i\reiškė tokioje dvasias spėkas būtinai norėdami
Seka deklaracija ministerių j mažinimas galės duoti' 25o‘ imi-; «ioJe’
Kada valstijos rengėsi
atmušti suvienytas armijas
pirmininko J. L.
Goremykino. 1ijoni? Taip pirmiems karės rei-1karėn Jū Probdarijatas proteataatgal į pietus. Kruviniausi
---------- ---Goreraykinas ka|ams
randftfli
,inogo tnjtd, vo prieš karę. Darbininkai visaSavo deklaracijoj
mūšiai eina prie miesto Lille,
pažymi, kad niekas nesitikėjo jog 500.000.000 rublių ir 250 milijonų ’dos kariavo už laisvę ir gerovę
kuris randasi 10 mylių nuo
tokių trumpu laiku atsitiko drde- ekonomijos, išviso 750 mili jonių.: ta"foR’ kiekvienoje valandoje yra
Belgijos rubežiaus. Vokiečių
lios svarbos reikalai, kurie turės
Ministeris Barkas priveda, kad | P^ngę gint. kultūringų žmokariuomenės linija randasi
istoriškų vertę. Rusijos valdžia karei prasidėjus reikia padidinti'
Sferovę nuo visokių mėgint"
tarp Tourving ir Armentienegalėjo praeiti pro šalį tą atsiti- Į mokesčiai. Taip dflrė Anglija ir j ,n,> Jai užkenkti. Dabartinė karė
res.
kimų. Jai buvo duotas iššaukimas Prancūzija savo karėse. Tas buvo ; Par°ūys visam pasauliui kame

HjO : <

gi

jus.

Vokiečių tikslu yra apsupti
prancūzų ir anglų armijas
raitininkų pulkais, už kurių
eina susimetę į masų raiti
ninkų pulkai. Kitas vokiečių
tiklas, prasimušti per suvie
nytas armijas priešakyn ir at
skirti armijas nuo Ostendos

°

GUHS CAPTUlPfD IN FRAr?CLEZ^» O

Vokiečių armatoj, kurias paėmė Prancūzai. Jas dabar rodomos įvairiuose Anglijos miestuose.

ir jj ji priėmė. Bešalis istorijos teiamas nuspręs ar Rusija teisingai
pasielgė. Karė pradėta, ir pasilie
ka nuima atkartoti plačiai pasau
lyj praskambėjusius žodžius: Mes
privesime. šitų karę, kokį ji nebū
tų, iki galo. Goremykino deklara
cija buvo sutikta su entuziazmu.

atsitikę ir laike rusų su japonais i teisybė ir tai bus jau paskutinis
karės. Mažesnė dalis karės iš-;-i°s išsiveržimas. (Plojimai iš kai
laidų yra padengiama mokesnių rės, švilpimai iš dešinės).
Deklaracijų nuo vokiečių iš
pinigais. Mokesnių padidinimas
yra begalo sunkus gyventojams reiškė bar. Felkerzaraas. Vardu
ir ne visados duoda geras pasek visų savo draugų pažymėjo, kad
mes, visgi valdžia pripažino rei Priebaltijos karšto vokiečiai v kalingu pavesti Valstybės Dūmos dos buvo ištikimiausiais sostui ir

1
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Spalių (Oct.) 15, 1914.
Neužilgo gal sulauksime ir
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.

yra pasirengę kariauti už tėvynę. bui šalies gynime ir sušelpime
Vokiečiai netiktai, kad balsuos už atsarginių šeimynų, Valstybės Dū aut Balkanų suirutės.
priėmimą karės sąmatų, bet pa ma, siunčia broliškus pasveikini
KAUNAS.
Kauno guber
vyzdžiui savo tėvų aukaus gyvas mus tėvynės apgynėjams, kurie
Rusų valdžia užtraukia pa natorius su savo kanceliarija
tis ir turtą už vienybę ir galybę pildo savo priedermes.
skolą. Eina paskala, kad Ku persikėlė į Panevėžį, kur ir
Visa Dūma priima ši, formulą. ,
valJžia užtraukia
ko.
Rusijos (plojimai).
reikia su reikalais kreipties.
500,000,000 rublių
Deklaracija lenkų išreikšta Ja- Po to eta. pnemtma. kelt, vaiIš Kauno išsikraustė veik
’
ronskio. Šis istorinis momentas, dzios pasiūlijimų ir Durnos po- s
sėdžiai Uždengiami caro jsaky- į savo krašto ribose ant 5 nuoš. visa šv. Kazimiero draugijos
kada susikirto slavų ir vo(kiečių
valdyba.
S. Banaičio spau
pasaulis, vedamas Prūsijos len mu iki 1 dienos vasario 1915 me-1
tų.
v
Į
Valstiją
valdonai
apsilanko
stuvėje
tebedirbama
truputį.
kų amžinojo priešo, lenkų padėji
------------------i ant karės lauko. Prancūzijos Del tų visų priežasčių dabai
mas labai nelaimingas. Lenkų ša
lis stoja karės lauku ir kas ar
! Prezidentas Poincare apsilan nei vienas Kaune redaguoja
šiausia, kad lenkų žemė paskirta
kė ant karės lauko, kad inteik- mas laikraštis neišeina.
ant trijų dalių pamatys savo sū
ti savo pasveikinimus armijų
Žemaičiij vyskupas Pr. Ka
nus, kovojančius viens prieš kitą.
' viršininkams, generolams už revičius dabar buvo Sodeno
Nors ir išskirti visgi lenkai jau
Prancūzų valdžia prieš ke- gerų ir pasekmingų karės ve kurorte Vokietijoj. Vargiai be
čia, kad slavai jiems artimiausi
lias savaites persikėlus į Bor- dimų.
Taipogi apdovanoja- galės sugrįžti šiuo laiku Lie
ir tad jie privalo sudaryti vieny
ma daug atsižymėjusių oficie- tuvon.
bę. Iš atžvilgio, kad Rusija gina deaux delei gresiančio Pary
Vokiečiai paimti į Prancūzų nelaisvę.
tiesos darbą, o ypač iš politiškų žiuj pavojaus iš vokiečių pu rių ženklais Gerbės Legijos.
sės,
dabar
vėl
sugrįžo
į
ParyRusijos
caras
nuvažiavo
į
geVILNIUS. Vilniun kasdien
pažiūrų lenkai Rusijos pusę pa
nerališkas kariuomenės stovy- vis dar atvyksta žmonių, .dau
laikys. Tegul Augščiausis sutei įįų.
bulves, sodus nudrasko ir t.t. 000 turkų gynėsi 228 dienas.
____________
' nes, tikėdamasis savo pribuvi- giausiai iš Suvalkijos. Dau sodne ir Kazino uždaryti.
kia, kad slavai po vadovyste Ru
Karan
iš
Rygos
lietuvių
pa

Viršių sodžiuje per naktis
•Užmuštųjų skaitlius.
Muk
sijos sutrintų taip teutonus, kaip
Rusai giria belgus. Belgi- {mu sustiprinti kareivių dva- gelis jų kelias dienas išbuvę
šaukti
mokytojas
Jul.
Likas
ir
dene
iš
624
tūkstančių
puolė
daro vakaruškas, sujungtas su
juos lenkai su lietuviais sutrynė jos parlamente buvo viešai I šių.
Vilniaus vagzale, pagaliaus
studentai Lekūnas ir Micha- girtuoklyste ir kitomis jo pa 138,000; Sedane iš 320,000 —
ties Grunvaldu, (ploja visa Dū perskaityta nuo rusų valdžios j
traukia miestan ieškoti pasto
----------------— Borodino je
iš
lauskis.
ma) kad lenkai suskaldyti ir tris
sekmėmis. Rengėjas tų pasi- 122,000;
telegrama, kurioje tarp kitko j Cholera platinasi. Visi pra gės. Kai-kur moterįs su ma
246,000
—
80,000;
Vaterlioo
iš
dalis susivienytų j vieną Lenki
pargrįžęs
iš
“Vilnis” nebeišeina. “Vil linksminimų
žais vaikais. Didelis vargas,
yra
parašyta,
kad
Rusija,
išne
gį
ma
į
gaunami
Romoje
ir
ją (ploja opizicija ir spalininkai).
nies” redaktorius Romaškevi- Amerikos tariamas piniguo 182,000 — 15,000; Vagrame iš
Belgijai savo nusiste- įįįar jg Austrijos ir Vengri- ne vienas norėtų grįžti namo,
290,000 — 63,000; Dresdene iš
Deklaraciją nuo latvu ir estų reiškia
čius nubaustas 200 rublių ar čius ir taip apsišvietęs, kad
•____ ir pagerbimų
. L-.*
I bel
B-v z-v I 
.
bet
niekaip
negali
tai
pada

bėjimų
delei
300,000
— 50,000; Austerlice iš
išreiškia Goldmanas. Pirmučiau
jos tvirtina, kad cholera viso
ba 2 m. kalėjimo už straips naktimis daužytis po jaujas
148,000 —46,000 ir Solterino iš
siai praikambėjo karės šūviais gų armijos didvyriškų nuo se šių kraštų vietose « labai ryti.
nius: “Auga ir noksta” ir yra šviesu.
273,000
— 39,000 vyrų!
tame krašte kur gyvena latviai, pelnų šioje karėje.
Pragyvenimas
Vilniuj
vi

greit platinasi. Austrijos val
“Generolo Dzunkovskio tarpi
estai. Atsitiko tas Liepojuje. Vo
Nemažiau indomi
Statistika,
Valgomųjų daiktų
džia stengiasi kaip įmanyda- dutinis.
kietis gal tikėjosi, .kad ..latviai. ir. i Vokiečių armijos maino Wf-Įma kovoti su ta baisia epide kainos dėl karo meto beveik ninkavimas.
KALVARIJA. Netoli Aly- kas link karių pastaraisiais 40
Kaimiečiai pradėjo gabenti tos (Suv. gub.) nupuolė rusų metais, šitame laiko tarpe būta
estai pritars jam, bet jis apmri-'^^ Londono laikraštis '
nei kiek nepabrango. Miestas
mija.
ko. Latviai ir estai pilnai prijauGygon
savo arkliais obuolius pašautas vokiečiij orlaivis.
18 karių, kurių nemaža kolionirūpinasi, kad nejaustų vargo
“ Central News”
paduoda,
Čia^-Rusų valdžiai.
(plojimai).
jose. Svarbesnės iš jų, kurias
ir neturtėliai. Tam tikra ko it kriaušis. Už obuolių pūdų
Deklaracija lietuvių, pasakyta p. kad vokiečių armijos viršinin
dauguma mūsų atmena buvo:
Žydai gaus lygias teises. misija savo posėdyj nutarė mokama 2 rb. ir daugiau, mat
KULIIAI. Telšių apskr.
pamainyti.
Generolas
M. Yčio jau buvo patalpinta 41 kai
Rusų
su Turkais 1878 m. Pran
Hindenburgas, veikiantis Prū Veizint į tai, kad dabartinėj nupirkti nuo aplinkinių žem šįmet visur labai mažai užau Karves varo stotin ir ligšiol. cūzų ekspedicija į Tunisą 1881
num. “Draugo”.
karėj žydai yra prileidžiami valdžių apie 30 vagonų rugių, go obuolių.
Iš kitų vietų išvarė iki pasku- m., į Tonkiną 1885 m., ir į Mada
Žydų atstovas Friedmanas, pa suose atšauktas, jo vieton pa
prie
pildymo
oficierių
parei

Rygos
politechnikas
institu

kaip
galima
pigiau
ir
sumal

tinios, nes taip reikalauta. Į gaskarą 1895 m. Toliau eina Ita
žymėdamas žydų vargus, išreiškė, siųstas gen. von Mogen. Ko
gų
armijoj,
rusų
valdžia
ža

tas
nustojęs
beveik
pusės
savo
tus iš tų rugių miltus parda
Mažeikius nuo Kulių yra apie lijos su Turkija 1897 m., Ispanijos
kad nežiūrint į praetį žydai už- mendantas Koblencyos gen.
da
sunaikinti
visas
ypatingas
studentų,
pašauktų
į
kariuo

80
varstų, o gargždiškiams su Amerika 1898 m., Anglų su
vinėti
neturtingiems
miesto
jaučia Rusijai. Žydai kaip ir ki- von Luckward pakeistas ge
teises,
varžančias
žydus
ir
su

menę.
Pašaukta
karan
dalis
dar toliau, todėl daug vargo Būrais 1899, Europos ekspedicija
gyventojams.
tas tautos gins savo tėvynę Ru nerolu
Zudinghausen.
Gen.
teikti
jiems
pilnų,
su
visais
pi

ir
norinčių
stoti
institutan.
siją nuo priešų.
yra pasiekti stotis gyvuliams prieš bokserus 1800 m., Rusų su
Eboi’hadas paskirtas karišku
Gyventojų
skaičius Vil
Dabar
Rygoje
jau
ėsų
aprū-jir
jų varytojams. Šneka, kad Japonais karė 1905 m., Prancū
liečiais
lygybę.
a
Tuomi užsibaigia deklaracijos gubernatorių sostinės Alzas niuj padidėjo, bet ūpas ne
zų ekspedicija į Maroką 1908. Ita
tautų atstovų ir prasideda pasi Lotaringijos, Strassburgo.
koks, — nyku dabar Gedimi pinama apie 16,000 šeimynų., daugelis gyvulių pakeliuj paaiškinimai nuo frakcijų.
Daugelis išvažiuoja į kaimus, dvėsę. Daugelis - gi gyvulių lų su Turkais 1911 m. ir pasku
Suomija apturės didesnes no pilyje. Nebetie žmonės.
— Miliukovas kalba nuo konst.
tiek kelio suplakę grįžta at tinis Balkanų tautų susirėmimas
Lenkams statomas miestas. liuosybes. Kadangi Suomija Dauguma iš naujai atkeliavu kur pragyvenimas pigesnis.
1912 — 1913 metais.
demokratų frakcijos. Konst. de Iš Vienos pranešama, kad Če
Daug pašauktų atsargos ka gal, nes Mažeikiai patvino gy
siųjų miestan atsarginiai iš
dabartinėje
karėje
yra
pilnai
Galutinai kaipo
didžiausias
mokratų frakcija ne sykį buvo
kijoj apielinkėse miesto Chot- ištikima Rusijos valdžiai tai visos apygardos. Dideli jų reivių iš Vilkmergės ir Pane vuliais ir atsarginiais, ir ilgai žmogžudystės vainikas, tikriau gi
priešinga valdžios veikimui ir ne
vėžio apskričių buvo apsisto jie negali išvažiuoti toliaus.
“karių-karė” yra pastarasis di
kartą laikui pasitaikius ir vėl už zen ant greitųjų statoma šim pastaroji mano ir Suomijai būriai apsiginklavę kasdien
Žydai norėjo paimti į savo
ję Rygoj.
tai
trobų,
tikslu
patalpinti
jo

traukia
stotin,
kad
iš
ten
va

dis Europos valstijų
susirėmė
suteikti daugiau liuosybių.
mins apie tai, bet dabar, maty
rankas gyvulių gabenimų ka mas, ant žemės, vandenų, ir ore
se
22,000
Galicijos
ūkininkų
žiuoti
karės
laukan.
dama, kad Rusijos pusėj teisybė,
rei.. Oi, būtų jie pasipelnę ir su milijonais kareivių ir šimtųpilnai sutinka su valdžia jos vei pasislėpusių čia prie rusų ka
Daugelis iš Suvalkijos
ir
TELŠIAI. Plėšikai. Vagi išnaudoję žmonių baimę? Va
Kiek žuvo žmonių nuo pra Kaimo miesto prisiglaudė Vil
šimtais tūkstančių puolusių ir su
kime.
riuomenės.
liai pasinaudodami sunkiu pa gių priviso ir pas mus,; jie
žeistųjų... Ir tai vadinasi paska
džios karės. Karės žinovai ir niuje tai ten tai šen. Daugu
—Tautininkai ir centras per
dėjimu, persirėdę sargybinio net ir dienų užpuldinėja ne tinis augščiausias žmonijoje kul
Bavo atstovus Balašovą ir gr. MuBavarijos karaliaus sūnus visoki specijalistai apskaito, ma lietuvių prisiglaudė prie
arba uredninko rūbais plėšia, turtėlius, ypač moteris. Ke tūros laipsnis!! 1'
sin — Puškiną, pažymi pilną so- sužeistas. Romoj gauta tele kad nuo pradžios karės iki
šv. Mykalojaus bažnyčios.
reikalaudami pinigų ir man liose vietose atėmė pinigus,
lidariškumą su valdžios
veiki grama iš Bavarijos, kad ket šiam laikui
Jeigu tūlas Rymo galvočius se
žuvo
1,160,000
Traukiniai
tarp
Vilniaus
tos.
Lieplaukės parapijoje mėsų ir k.
mais.
nai
yra išsitaręs, kad “žmonės
virtas Bavarijos karaliaus sū žmonių. Vokiečių 225,000, an
Kauno - Virbaliaus vaikščio Vilkaičių kaime sekmadieny
— Spalininkai per Protopovą,
visuomet
liekasi vaikais”, f^ii
nus Pranas sunkiai sužeistas glų, prancūzų ir belgų 325,000, ja be jokios tvarkos, ant sto
džiaugdamos, kad šioje valan
je liepos 20 d. vienų ūkininkų
beabejo nūnai jau ir nefilozofui
rusų žuvo pagal jų žodžius
PALANGA. Caras liepia
čių niekas nebežino, kada koks apstojo keli sargybiniai ir
doje visi susivienyjo, kad nebe į rankų laike mūšių.
liekasi
tik ištarti “kad tieji pats
daugiausiai, nes daugiau apie
reikia daugiau nei kalbėti apie sa
traukinys ateis. Pasažiriniai uredninkas, reikalaudami pa induoti pasienio miestelio Pa žmonės visuomet liekasi gyvu
Karė sumažino prasikaltė 400,000.
Austrijiečių
žuvo
vo tėvynės gyvimą. Visi tą su
traukiamai visai nebevaikščio- rodyti savo turtus. Jiems ne langos gyventojams ir valdi liais”.

KARĖS KRONIKA.

pranta ir visi gins.

Valstybės Dūmos Rezoliucija.
Kairieji apleidžia salę nenorėda
mi balsuoti prieš rezoliuciją. Rodzianko apskelbia sekantį perė
jimą prie kitų dalykų svarstymo.
Išklausius valdžios paaiškini
mų ir persitikrinus, kad buvo iš
mėginti visi būdai, atsakantieji
Rusijos garbei, kad užlaikyti ra
mybę Rusijos, kaipo didžios val
stijos, Valstybės Dūma išreiškia
tvirtą nuomonę, kad šioje sunkio
je valandoje, ateinant baisiai ka
rėš audrai, visos Rusijos tautos,
suvienytos
vienuotinu meilės
jausmu savo tėvynėj, ir tvirtai ti
kint teisingumui savo darbo, šautkiant savo valdonui pasirengę yra
ginti tėvynę, ir jos garbę. Pasi
rėmus tuo Valstybės Dūma deda
stiprą viltį Rusijos galybėje ir
jos garsioje ateityje. Pradedant
svarstyti sekančius reikalus ir iš
reiškiant pasirengimą padėti dar,

lių skaičių. Londono policija
tvirtina, kad nuo pradžios ka
rės Londone
prasikaltimų
skaičius sumažėjo ant 40 nuoš.
Dauguma mat plėšikų, vagilių pasijuto patrijotais ir iš
keliavo karės laukan, kiti su
siturėjo nuo savo operacijų.

125,000, serbų ir juodkalnieja.
Keleiviai vežami be bi
čių 85,(XX).
lietų.
Kam sekėsi ineiti į
traukinį ir važiuoja, tiktai
Rusijos caras prisižadėjo sunku gauti liuosų kertelę. Vi
sutrinti vokiečius. Maedyola- sas stotis ir tiltus saugoja so
nan iš Berno atvyko caro gi džių žmonės.
minietis kunigaikštis TeuchNuo Kauno iki Kašedorų,
tenberg, kuris suteikia plačių karės vyresnybės įsakymu su
informacijų korespondentams skaitytos visos karvės ir už
Turyno laikraščio ”La Štam drausta po pinigine bausme
pą”. Tarp kitko papasakojo, sau pasipiauti ar parduoti.
kad Rusijos caras padarė pri
žadus sunaikinti vokiečius.

Turkija ir vėl rengiasi į ka
rę. Buvo ankščiau pasklydus
garsas, kad Turkija apskelbs
karę, bet nutylo.
Dabar iš
Berlyno pranešama, kad Tur
kija uždarė Dardanelių per- j Belgija šaukia liuosnorius.
plaukų ir ant pareikalavimo Amsterdamo laikraštis ‘Niews
Rusijos, Prancūzijos ir Ang- van Der Dag’ apturėjo iš Bel
lijos, kad būtų Dardaneliai gijos Gaudavos žinių, kad Bel
atidaryti, nesutiko. Konstan- gijos valdžia išleido prokletinopole garsiai kalbama, kad macįjas> Saukiančias vyrus
Turkija užpuls Angliju už jos nuo 18 iki 32 metų amžiaus
nepripažinimų teisių Kedyvui stoti kariuomenėn, ir ginti saAigipte.
vo tėvynę.
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Austrijos nelaisvai Nišos mies te, Serbijoj.
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Šelpimo pabėgusių nuo ka
rės komitetas. Vilniuj įsteig

tas lietuvių komitetas šelpti
nuo karės pabėgusius ir atbė
gusius
Vilniun neturtingus
lietuvius. Komitetan išrinkta
19 asmenų; pirmininke p
Liandsbergienė, sekretoriumi
kun. Jazukevičius. Susirinku
sieji laike susirinkimo sumetė
pradžiai 65 rub. su kapeiko
mis ir kas mėnuo pasižadėjo
duoti pa tam tikrų sumų iš
ko susidės 125 rub. Komite
tas šelps anaiptol nevisus at
važiuojančius Vilniun lietu
vius, bet tiktai tuos, kurie bus
tikrai pašalpos reikalingi.
“Vilijoj” reikalai eina ge
rai.
Daugelis lietuvių indomaujasi, kaip sekasi “Vili
jos” dirbtuvei. “Vilijos” val
dyba pranešė, kad reikalai ei
na gerai, dirbtuvė ir karės me
tu dirba ir net gavo nuo val
džios intendatflros užsakymų.
“Lietuvos Žinios” visai ne
beišeina. M. Kuktos spaustu
vė greitu laiku visai bus už
daryta.
Tad ir “Aušra” su
“Vairu” turės ar laikinai su
stoti ar nešdintis kur kitur.

RYGA. “Žvaigždės” drau
gijos pirmininkas pašauktas
karan ir jau tarnauja.
Vasaros teatrai Karaliaus

va ėsų įsakyta surašyti kiek
kas turi mantos. Ūmai atva
žiavo du vežimu ir pradėjo į
juos mantų krauti. Ūkinin
kai tada suprato kas tai per
paukščiai, bet bijojo žodį tar
ti. Visa ko prisiplėšę ir iš
reikalavę pinigus piktadariai
išdūmė į miškų.

ninkams ir Palangos valščiui
Neveltu, regis garsingas pran
nuoširdžių padėkų už jaus cūzų astronomas
Fliamarianas
mus, kurie karei prasidėjus savo veikale “Populiariškoji As
pasirodė.
tronomija”, rašydamas apie nuo

KARĖS DIEVAITIS IR ŠIAN
DIENINĖ ŽMONIJOS KULTŪ-

RA.

Nepilnų trijų amžių sąskaita
geriausia? nurodo, jog ramybės
klausimas — tai ištikrųjų vos vė
žio žingsniu krapina po svietą.
Antai: nuo pradžios garsingos
30 metų karės (1618 m.) iki
1905 m., tai yra per 296 metus
mūsų žemei prisiėjo matyti 1700
ginklų susirėmimus — bubent:
1044 mūšius ant žemės, 122 ant
marių, 490 tvirtovių apgulimus ir
44 kapituliacijas ((pasidavimus).
Ilgiausia karas buvo tarp Vene
cijos ir Turkijos, tęsusis 55 metus
Žemaičių Vyskupijos kance (1644—1699) — trumpiausias —
liarija ir konsistorija perkel 1849 metais Piemonto su Austri
ta. Žemaičių vyskupijos lai ja susirėmimas baigusis j 6 die
kinis administratorius prela nas. Minėtais trimis amžiais dautas oficijalas Maculevičius ir gių-daugiausia prisiėjo
karianti
vyskupo kanceliarija iš Kau Prancūzijai, kurios vyrų dalyvau
no persikėlė į Panevėžį. O ta 1079 mūšiuose ir kurių 652
Žemaičių Vyskupijos konsis-' buvo lauko ir 63 marių mūšiai, o
torija persikėlė į Smolenską ir 332 tvirtovių apgulimai ir 32 ka
pituliacijos.
ten bus, kol pasibaigs karė.
Skaitančią tokių būdu ant vie
no šimto 63 nuošimčius mūšių
NAUJOJI ŽAGARĖ, Šiau Prancūziją seka Austro-Vengrija
lių apskr. Prasidėjus mobili turinti 48 nuoš. ant šimto. Anglija
zacijai, prasidėjo ir kitos ne — 20 nuoš., Rusija — 19 nuoš.,
laimės: visokie chuliganai ir Vokietija — 18 nuoš., Ispanija —
vagiliai pradėjo visokius ne 16 ‘nuoš. ir Turkija 12 nuoš. ant
būtus daiktus žmonėms kalbė vieno šimto.
Ilgiausia tęsusis tvirtovės ap
ti ir bauginti. Gerai sakoma:
gulimas
buvo tai anglų padaryta
“viena bėda nebėda, bet kaip
sis Gibraltaro tvirtovės apguli
kelios susideda”. Stungių so
mas, prasitęsęs nuo 1779 iki 1792
džiuj vieną vyrą paėmė į ka metų — per 1167 dienas. Toliau
rę, pati po palago serga, o eina anglų padarytasis Kadikso
piktadariai tą pačią naktį pa apgulimas — nno 1810 iki 1812
vogė arklį. Po šv. Onos Min- metų. Sevastopolis 1854 m. laikė
kaičių sodžiuje vėl pavogė si 346 dienas. Port-Arturas 221,
porą arklių iš kūtės. Esama Kandija 1069 metais užgulta 20
ir kitokių vagyščių: nukasa tūkstančių Venecijonų prieš 130,
MARIJAMPOLE. Padavė
prašymų karės žinybai, išreik
šdami norų pastoti kariuo
menėn karės gydytojais baigę
šįmet medecinos
fakultetų
Maskvos
universitatėj EI.
Draugelis ir Varšuvos 'univ.
J. Tekarius. Keletas vietos
mergelių išreiškė norų būti
gailestingomis seserimis.

latai erdvės amžių eilėsė buvi
mą yra pasakęs: “Ir mes, mielas
skaitytojau ar skaitytoja, po ko
kių 20—30 tūkstančių metų vėl
susitiksime, tik, aiman, kabinete
kokio nors antropoliogo, ir tai
nuogų kiaušų pavidale (čerep,
čaška) ant kurių stlrės paratasis
parašas, jog tai likučiai, kad dar
ir laukinių žmonių, bet turėjusių
jau diktoką palinkimą į kultū
ros gyvenimą”.
į
Kun. K. Prapuolenis.
»

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
GEB1AM.
Pergyvenome labai didelį
istorijos momentą, — dideliausio karo metą. Tamstai
norėjau rašyti jau tuojaus,
kaip tik čia Vokietija apskel
bė Rusijai karę (19, VII. 14
s. kai.), bet paštas liovėsi pri
iminėjęs laiškus į Ameriką ir
tik vakar, 6. VIII, sužinojau,
kad korespondencija į Ameri
ką vėl priimama, taigi ir ra
šau labai indomaudamas, ar
pasieks šis laiškelis Tamstos
rankas. Kad kiek plačiau su
žinotumėte, kas pas mus deda
si, vakar išsiunčiau Tam
stoms paskutinius “Ryg. Gar
so” numerius (60-62).
Dar Vokietija nebuvo ap
skelbus mums karės, kaip jau
naktį j 18 liepos buvo po mie
stą išlipdyti pranešimai apie
žmonių ir arklių mobilizaciją.
Buvo šaukiami visi atsargos
kareiviai lig 43 metų amžiaus
ir ratninkai (tarnavę tik 4 sa
vaites) 1909 -1913 metų. Mo
bilizacija, kaip žinoma, palie
tė netik visą plačią Rusiją su
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kas tai įstaigai Lietuvoje, ku
ras atsakančiausia”.
Čia paliktos net kelios spra
gos socijalistams — pasielgti
su tais pinigais, kaip tik jie
panorės. Taip dalykams sto
vint sunku tikėties, kad nau
jas fondas ingytų didesnį pa
sitikėjimų mūsų visuomenės
ir kad surinktieji pinigai būtų
tiksliai sunaudoti.
Nors dr. Šliupas ir tikrino,
kad New Yorko seimas nesąs
po kieno nors globa, tečiau ai
škiai matėsi globa dviejų vy
rų, kuriems likimas uždėjo ant
pečių stipresnes galvas: so
cijalistams vadovavo Grigai
tis, gi t. v. tautininkus vedė
pats dr. Šliupas.
Seimas nusisekti negalėjo,
nės 1) socijalistai atvejų at
vejais pabrėždavo, kad darbi
ninkų luomo reikalus stato ir
visuomet statys augščiau, ne
gu visus Lietuvos
reikalus,
2) t. v. gi tautininkams la
biau, matyt, rūpėjo neaiški
pirmeivybė ir betiksli kova
prieš kunigiją, negu tautos
reikalai. Tad ir nesusi taikin
ta. Uždarę oficijalius seimo
posėdžius — abi pusi padarė
naujus seimus kitose vietose.
T. v. tautininkai, Šliupo veda
mi, nutarė steigti dar vienų
“Lietuvos Autonomijos Fon
dų” ir steigti naujų partijų,
kurių pirmų dienų (3 sp.) bu
vo nutarta vadinti “Tautiško
ji lietuvių pirmeivių partija”,
gi ant rytojaus (4 spalių) var
das pakeistas šitaip: “Tau
tiškoji lietuvių partija”. Be
abejonės ir socijalistai prie
šios gražios progos padarė
savo naujas konspiracijas. Ar
iš tų konspiracijų ir sumany
mų vienų ir kitų bus kokia
pozityvi nauda tautai, — pa
rodys ateitis.

OSR^STABO^ rių

SKAUDI PAMOKA.
New Yorko seimas*). Pra
ėjo jau ii; antras lietuvių sei
mas New Yorke, 1, 2 ir 3 spa
lių, pasibaigęs didžiausiu ne
pasisekimu mūsų taip va
dinamiems tautininkams.
Šių pastarųjų, matyt, buvo
svajota vadovauti seime, ku
riame tikėjosi turėti šiek tiek
ir katalikų, soeijalistus gi ma
nė, tur būt, viršyti savo skai
čiumi. Atsitiko gi visa kaip
tik kitoniškai. Katalikai į
seimų neatvažiavo (išskyrus
mažų saujelę nesusipratusių),
soeijalistai gi pasirodė gud
resniais ir geriau susiorgani
zavusiais. Seimas buvęs skait
lingas (273 delegatai). Ir ne
nuostabu, nes paleidus socija
listams agitacijų — imti sei
mų į savo rankas, primarmė
jo jų delegatų tiek, kiek nie
kas ir tikėtis negalėjo. Pasi
naudota tuo, kad seimo orga
nizatoriai nenurodė, po kiek
delegatų gali kuopos rinkti;
taigi rinkti nesigailėta. Be
to rinkta delegatai ne vien tik
nuo organizacijų, bet ir nuo
susirinkimų. Seimų vedė so
cijalistai taip, kaip jie norėjo,
rinko savuosius ten, kur tik
norėjo, nes turėjo savųjų bal
sų apie 160, tuo tarpu, kada
t. v. tautininkai — vos apie
110.
Socijalistai pasirodė gerai
disciplinuoti ir ištvermingi;
nesuminkštino jų ir nepriver
tė nusileisti nei davadžiojimai, nei prašymai, nei net aša
ros Rimkos su Šliūpiene. Sa
vo linijų išvedė nuosekliai iki
galo.
Seimas buvo triukšmingas,
nauda gi iš jo beveik jokia.
Anot vieno buvusių ten kalbė
tojų, New Yorkan buvo susi
rinkusi Amerikos smetona,
bet deja, ta smetona pasirodė
stiprai aprūgusį: tautos kū
nui ji nedavė sveiko maisto.
Prieš visų mūsų akis stovi
dabar du didžiausiu reikalu:
politiško Lietuvos stovio pa
gerinimas ir šelpimas brolių
nukentėjusių nuo karės. Nei
vienam, nei kitam reikalui
New Yorko seimas nieko pozi
tyvaus nenuveikė. Seimas ne
priėmė net reikalavimo Lietu
vos Autonomijos. Politikos
klausimuose seimas priėmė tik
vienų rezoliucijų apie karių
priežastis ir jų panaikinimų ir
taip-pat neaiškų pageidavimų
laisvės Lietuvai ir kitoms ša
lims. Pasakytos kelios skam
bios
frazos
gražus
bet
tušti pageidavimai, kurie jo
kios praktiškos svarbos netu
rės. Lietuvos politikos klau
simų nei nepradėta rišti, nes
tai nepatiko p. p. socijalis
tams. Net paties seimo neiš
drįsta pavadinti politiškuoju.
Kai dėl šelpimo- nukentėjusių
nuo karės — po ilgiausių gin
čų, dideliausių trukšmų, koliojimųsi ir ašarų — vienbalsiai
nutarta steigti “Lietuvos šel
pimo Fondų”, kurio valdybon
išrinkta 12 žmonių (daugiau
siai socijalistai) tarpe kurių
du iždininku. Šocijalistai iš
rinko savo, t. v. tautininkai ir
gi savo. Pinigus kas katram
norės, tam ir siųs. Kokia ga
lės būti tvarka Fonde su
dviem lygiateisiais iždininkais
— galima iš anksto numanyti.
Tiesa, nutarta visus pinigus
siųsti Lietuvių Mokslo drau
gijai Vilniūje, kuriuos išdaly
tų pagal reikalo (dar klausi
mas, ar ta mokslo įstaiga pa
norės užsiimti labdarybės dar
bais), bet socijalistai pasirū
pino prikergti ir pravest štai
kokių pasargų: “atsitikus ne
laimei, jei M. Dr-ja pairtų, ar
negalėtų atlikti tos pareigos
— komitetas turės siųsti au-

Delko seimas nenusisekė?
New Yorko seimininkams tru
ko ypač dviejų dalykų: 1) vie
no bedro, aiškaus idealo ir 2)
gero, jungiančio cemento, kurs
būtų vienijęs bendram dar
bui soeijalistus su t. v. tauti
ninkais. Tokiuo skaisčiu ide
alu šiame momente galėjo bū
ti tik tėvynės reikalai: jos lai
svė ir šelpimas nukentėjusių
nuo karės.' Kas pirmoj vie
toj rūpėjo vieniems ir kitiems,
mes jau parodėme augščiau.
O kai apie cementų — tai to
irgi truko. Tiesa iš “Šakės”
redakcijos buvo atėjęs dide
lis transportas medžiagos, ski
riamos cemento vieton, bet ta
medžiaga pasirodė
netikusi.
Geru cementu galėjo būti mei
lė,
pasišventimas.
Ji būtų
privertusi vienus ir kitus nu
sileisti, išlaikyti seime tvar
ką. “Šakės” gi dvasia, išau
klėjusi didžiumų New Yorko
seimininkų, kaipo dvasia ne
apykantos — negalėjo paga
minti prakilnių darbų. Ne
apykanta, širdyje gaivinama,
\isuomet tų širdį iškreipia ir
veltui lauksi iš jos ko nors
1 ikrai gražaus ir prakilnaus.
Katalikų priešai dažnai
mėgsta prikaišioti jiems ne
apykantą visų, kitaip manan
čių, negu jie.
“Vienybėje
Liet.” gi p. Norkus net felje
toną padėjo, kuriame jisai pa
judina visų Dangų ir verčia Jį
liudyti, kad Chicagos seimi
ninkų širdys buvusios pilnos
neapykantos ir tulžies. Buvo
me Chicagos seime per visas
sesijas, skaitėme New Yorko
seimo' aprašymų toje pačioje
“Vienybėje Liet.” ir šit kų
sąžiniškai liudijame. Chica
gos seime tik vienam seimi
ninkui išspruko nuo lupų žo
dis “atskalūnai”, taikantis į
tuos, kurie nepanorėjo dirb
ti išvien, o žūt būt įsigeidė tu
rėti savo seimą New Yorke.

J. Gabrio, kaž kas padoresnis
patarė laiškų, įžeidžiančių ke
lio nors garbę, neskaityti. Ki
lo diskusijos ir pagaliaus nu
balsuota skaityti viską, nieko
neapleidžiant. 2) O štai neprigulmingojo kunigo Mickevi
čiaus žodžiai, sakyti 1-mą die
ną per prakalbas (cituoju pa
gal “Vien. Liet.”):

Reikia žinoti tai, kad mūsą
tamsesnėji klasė — tai kunigi
ja (delną plojimas). Lietuvią
kunigai viską slopina, tą darė
pirmiau ir šiandien daro, vien
tik renka pinigus ir pilvus sau
augina (juokas ir delną plo
jimas).

nors jie būtų ir kažin kokie
kompetentiški ir patHarnavę.
Toksai nebesivaržo niekuo, ji
sai laisvai mano ir tik vien
savimi pasitiki, nors p&ts ir
būtų tuščias kaip puodas. To
kių žmonių priveisė čia visas
gaujas Dr. Šliupas ir dabar
gali pasidžiaugti savo darbo
vaisiais. Tauta, tokios anarchijos dvasios apimta, negalė
tų* stiprėti ir auginti savo kul
tūros, nes geriausias pastan
gas tautos darbininkų visuo
met sugriautų laisvamanių ne
pažabojamoji laisvė.

Tad ar neatsipeikės nors
sykį tie, kurie vėjus sėjo, da
3) O štai Šliupo žodžiai, ta bar gi turi audras skinti. Ne
me pat vakare pasakyti:
sitikime to iš paties Šliupo,
bet jo pasekėjų tarpe ar ne
Kunigija, tai valdžios ram atsiras išmintingesnių už savo
stis, kuri visuomet alina žmo- mokytoją?

nią protą. Ir mūsą kunigija per
eiles meti} nieko mus neišmoki
no, kaip tik steigimą bažny
čių ir klioštonų ir apsagstė vi
sokiais “guzais” (delnu plo
jimas). Mes turėjom dešimtį
tūkstančių baltą ir juodą ku•nigą (delną plojimas), kurie
mums nieko nepagelbėjo. Ateis
laikas, kada mes apsišviesim ir
būsim laisvais žmonėmis. Dvi
dešimtas amžius išris šį klausi
mą—paliuosavimą žmonijos iš
vergijos ir iš po despotizmo per
revoliuciją
arba kitu keliu.
Nuvers visus sostus, o kartu sugriusir altoriai. — Užbaiga;
delną plojimas.

Biednas Mickevičius Jo glo
bėjas šliupas net ir jo alto
riaus nepasigailėjo.
4) Šliūpienė tame pat vaka
re dejavo, kam katalikai su
krauną šimtus tūkstančitj šal
tiems mūrams — bažnyčioms
statyti.
5) 0 kada ant rytojaus kuo
pelė katalikų seimininkų, (at
siradusių ten tik per nesusi
pratimą) padavė ant rašto
protestą prieš padarytą ka
talikų jausmų įžeidimą, pro
testas nupuolė, nes, anot pir
mininko Gugio, seimas neat
sakąs už tai, kas daroma ne
seimo posėdžiuose. Formališ
kai imant gal ir taip. Tečiau
mes neabejojame, kad jeigu
seimas būtų gerbęs ir katali
kų jausmus, būtų išradęs kito
kį, prakilnesnį būdą išėjimo.
Auklėjo tėvas kūdikius per
dvidešimtį su viršum metų.
Susirinko jo skaitlingi vaike
liai į seimų ir pasirodė, ko jie
yra išmokę. Šliupas būdamas
seniau socijalistų eilėse, pasi
stengė persunkti mūsų socijalizmų bedievybės dvasia. Tie
jo pirmagimiai taip patvirko,
kad paties tėtušio nebepagerbia
ir
peša
jį
lygiai
su
kitais;
vesdamas
t.
v.
tautininkus
ir
jiems
sugebėjo tų pačių
dvasių
įskiepyti, ačiū kuriai mūsų t.
v. tautininkai nesugebia suda
ryti nieko tvirta ir rimta. Ko
kia sėkla —tokie ir vaisiai.
Lietuvių Voltaire’o darbai ap
reiškia savo bankrot’ų.

Dezorganizacijos dvasia ir
kas ją gimdo. New Yorko sei
mininkai neįstengė sulipdyti
nieko rimta. Visos sesijos
buvusios triukšmingos, kalbė
tojų buvę daugiau negu reikia
ir jij kalbos neaiškinusios da
lykų rimtai, bet daugiausiai
buvę tai tik tušti ginčai, pilni
ypatiškumų.
Ginčo dvasia
taip buvo įsiviešpatavusi, kad
seimininkai nugriaudavo net
tokias rezoliucijas, po kurių
ištikrųjų būtų galėjęs pasira
šyti kiekvienas lietuvis. Sei
mininkai buvo apimti tikra
anarchijos dvasia, nes nepri
imdavo net tų rezoliucijų, ku
rias sutaisydavo rezoliucijų
komisija, paties seimo išrink
toji. Mat seimininkai buvo vi
Šiaip jau dirbta ramiai sa si laisvi ir jokių autoritetų
vo darbas ir apie kitaip ma prieš savo akis nematė.

nančius nei neminėta.
New
Yorko gi seime neapykantos
dvasia -pratryško nesykį.
1)
Kada .buvo skaitytas tūlo
Kondratavičiaus laiškas su
•) Žinias ėmėme iš “Tėvy bjauriais iškoliojimais mūsų
nės” ir “ Vien. Liet.”.
užsitarnavusio tautos veikėjo

ki ir nebegerbia nei žmonių,

Argi praeis veltui pamoka?
Nenusisekęs New Yorko sei
mas galėtų būti tuo naudin
gas, kad turėtų pamokinti lie
tuvius to, kas ligšiol gal dau
geliui buvo neaišku. Labiau
siai gi jis galėjo būti naudin
gas mūsų t. v. tautininkams.
Tas seimas, rodos, aiškiai
parodė, kad jie nevykusiai iš
rinko savo sėbrais tuos žmo
nes, kuriems tautos, kaipo to
kios, reikalai nerūpi, kad jie
daug daugiau laimėtų, pradė
ję ieškoti bendro darbo su lie
tuviais katalikais. Toliau ei
nant, seimas parodė, kad bent
sykį reikėtų jau mesti sveti
mų vėjų mums atpūstą nelem
tąją bedievybę, kad reiktų
liauties uiti betiksliai kuni
gus, boikotuoti katalikų para
pijas ir jų steigiamas mokvkyklas; o kadangi tam visam
krypsniui mūsų t. v. tautinin
kų vadovavo ligšiol Šliupas,
tai ir reikėtų pagalvoti sau
ar nereikėtų paleisti jo į di
misiją ir pasiieškoti sau naujų
vadų? Tokias išvadas, rodos,
diktuoti diktuoja patsai gyve
nimas, patsai t. v. tautinin
kų sušauktasai' seimas.
Tečiau, deja! mūsų t. v. tau
tininkai po seimui jau paro
dė, kad jie nieko jame neiš
moko. Lenkai patys apie sa
ve sakosi, kad ji} pačių tau
tos istorija nieko negalinti jų
išmokyti, kad vis tos pačios
klaidos atsikartoja. Pavyz
džių to mes matome ir Lietu
voje. Kada endekizmas iššau
kė skandalus ir net kraujo pra
liejimą lietuvių bažnyčiose,
kada priveisė visur mušeikų
gaujas — lenkai, užuot paieš
koti vaistų savo apsireiškusiai
žaizdai gydyti, visu sunkumu
užgulė lietuvius, juos kaltin
dami dėl savo biaurių dar
bų.
Panašiai atsitiko ir su
sų t. v. tautininkais. Užuot
paieškojus savo klaidų ir pa
tiems pasimokinus, jie skelbia
naują karę lietuviams kuni
gams ir: žada eiti tuo pačiu
keliu, kuriuo ir ligšiol ėjo.
Bent taip galima numanyti iš
t. v. tautininkų oficijozo “Tė
vynės”. Tuoj po seimui Šliu
pas nusivedė
savuosius į
Draugelio svetainę, kur t. v.
tautininkų seimelyje pirminin
kavo. Taigi vadu lieka Šliu
pas, kaip ir buvęs.
Be to “Tėvynė” savo pa
skutiniame numeryje praply
šo su didžiausia neapykanta
katalikų kunigų ir paleido šū
vį į “Am. Liet. Kunigų Są
jungą”. Mat, redakcija, ra
dusi “Žvaigždėje” žinutę apie
Kunigų Sąjungos seimą, bu
vusį New Yorke 15 rugsėjo,
nepasitenkino vien paduotais
žinutėje faktais, bet panorėjo
paskaityti ...tarp eilučių.
0 kad tas darbas kartais es
ti labai pavojingas, tai paro
dė pati “Tėvynės” redakci
ja, nes pradėjusi skaityti tarp
eilučių, ingijo tik bereikalin
gą didelę baimę ir dar dides
nę neapykantą. Visų-pirma
“Tėvynė” nepamiršo išsibar
ti ant taip jos mėgiamo

mū

Kas tokią dvasią pasėjo f
Atsakymas tik vienas tegali
būti: tai laisvamanybė, tai su
tokiu vargu platinamoji be
dievybė. Žmogus, netekęs re
ligijos, pasitikėjimo Aukščiau “Draugo” dabartinio redak
siu autoritetu, — nabspasiti- toriau:

Dabar vienas įžymiausiųjų
kunigą, užėmęs gentlemano a.
a. kunigo Kaupo vietą, netik
nesidrovi organizuoti draugi
jas (pvzd. Federacija, Vyčiai
ete.) bet važinėja su prakalbo
mis, su “Draugo” agentūra
ir kitokiais būdais išnaudoja
estradą.
Gali būti visokių doros ir
drovos supratimų. Sakysime,
kas “Tėvynei” atrodo nepa
doriu dalyku, kitam gali su
teikti tik progą pasidžiaugimo. Tik bereikalingai čia pa
statomas neteisingoj šviesoj
a. a. kun. Kaupas. Taip, jis
buvo gentlemaiias. Bet tai
jam nekliudė būti pirmuoju
organizatorium
Federacijos
(1906 m.) ir inkvėpėju “Lie
tuvos Vyčių” organizacijos
(1913 in.). Taip-pat jis nebu
vo tos nuomonės, kad visas
estradas palikti monopoliui
laisvamanių ar socijalistų.
Taigi šiukštu liesti ir neteisin
goje šviesoje rodyti mūsų mi
rusius garbingiausius žmo
nes. »Skaitvdania tarp eilu
čių “Tėvynė” išskaitė, kad
Kunigų Sąjungos seimas nau
jas direktyvas davęs “Drau
gui”, kurs po kunigų seimo
griežtai pasukęs tik Chicagos
seimo link. Čia primename
vėl užmiršusiai “Tėvynei”,
ką ir ji pati turėjo žinoti,
kad prieš 15 rugsėjo lietuvių
politiškasai seimas jau buvo
sukviestas Chicagon.
Komi
teto paskutinius pakvietimus
visos ir tolimiausios kolonijos
buvo gavusios jau 12 rugsė
jo. Nedėldienį 13 rugsėjo dau
guma kolonijų jau išrinko ir
savo atstovus. Ir dar “Tė
vynė” tarp eilučių išskaitė,
kad kunigai nutardami remti
Chicagos seimą, metę jiems
(nukrypimiems į New Yorko
seimą) pirštinę ir laukią, ka
da šie ją pakelsią.

Ar rimtai mąstant galima
būtų kaltinti kunigus, kad jie
nutarė prisidėti prie Chica
gos seimo, o ne prie New
Yorko? Į Chicagą kvietė Ka
talikų Federacija, kvietė Chi
cagos žmonių būrelis, kurie
tame atvėjuje atstovavo svei
ką lietuvių tautos branduolį,
visus šalininkus lietuvių tau
tos krikščioniškos kultūros.
Apie New Yorko gi seimą,
kaip jis buvo vykinamas, ai
šku buvo visiems, kad bus tai
seimas socijalistų ir laisvama
nių t. v. tautininkų. Pykti
ant kunigų, kad jie nutarė pa
laikyti Chicagos seimą gali
tik labai nemitę ir nebrendę
žmonės. O jeigu kunigai pa
rodė čia savo vienybę, tai
garbė jiems. “Tėvynė” iš
baimės net prietarų liga su
sirgo. Kunigų Sąjungos sei
mas išrinko 7 savo narius lyg
į literatišką komisiją, kuriai
pavedė ypač sekti kitus laik
raščius. “Delko septyni, o ne
mažiau, arba ne daugiau?”
klausia
išsigandus “Tėvy
nė”. O gal, neduok Tu Viešpate! tūri tai kokį sąryšį su
7 sakramentais, arba dar
blogiau, su 7 “griekais di
džiaisiais”. Ir lyg nujauzdama, kad vienas iš tų 7 botagų
gali nukristi ir ant jos pečių,
‘Tėvynė’ pasidrąsindama, sa
ko: “Gal Dievas duos — ne
žūsime”.

toki smarki kova, koki nebuvo
net tuo kart, t kuomet skilo S.
L. A. ir kuomet sujudinta silp
nutės dar tuo metą lietuvią
viešojo gyvenimo spėkos. Nemanome, kad “Draugas” yra
genijus organizatyviškame dar
be, tad vargiai bus jo pusėje
laimėjimas: kovon stos nely
gios spėkos.
“Tėvynė” tur-būt yra gir
dėjusi pasaką apie žydą, užsi

movusį nakties laiku ant vie
nos rankos kepurę, ant kitos
jermolką, ir šaukiantį, kad jų
yra net trys, ir kad užtat ne
drįstų jų užkabinti.

kad, “Tėvynė” tik dabar tai
pamatė.)
Ardant visuotinąjį seimą, piritinė mesta kaip jau sakėme.
Pažangioji
visuomenės dalis,
1 kurios pusėje yra jau galinga

•

-----j}

• -

-

Amsterdam, N. Y. — 2 atst.,
Brighton,

Mass.,

Stamfsrd,

Conn., Cambridge,

Mass.,

Schenectady, N. Y., So. Bo

ston, Mass.,* Rumford, Me.,
Brockton, Mass., Philadelphia,
Pa., Newark, N. J., Ansonia,
Conn., Passaice, N. J. — po
vieną atstovą.

pasi

Nuvažiavę — negi
džiaugė. Patampė jiems jų
jausmus, gavo iš dr.
“guzų” (ieškančiam
lengva jų gauti) ir visas pel
nas. Ar gi nebūtų
kad savo pajėgas* ir energi
ją būtų prijungę prie visų lie
tuvių katalikų darbo?

Šliupo

geriau,

Čia malonu pažymėti, kad
Išverstų kailinių, ant augsto kuolo užmautų šiandieną
tik žvirbliai bijosi. Ir tie šel
miai pagaliaus apsipranta.
Nejaugi “Tėvynės” redakcija
najiviškai mano, kad ką nors
savo grąsinimais išgązdįs ir
nuo darbo atbaidys? O sancta simplicitas!

tokios didelės mūsų kolonijos,
k. a. Cbicaga, New York’as,
Brooklynas, Pitsburgh’as ir
kitos nedavė laisvamaniškam
seimui nei vieno atstovo nuo
katalikiškų organizacijų.
Augant musų susipratimui,
atsiras didesnė ir vienybė.
Vienybėje gi — galybė.

Lietuviai Katalikai piršti
nių niekam nernėto, nes neno
KOVA JAU PRADĖTA.
rėjo malūnais, lai sau tuo
čiai kiy-ai, nes turi di.'ig dar
bo savo reikalų srityje. Kas
“Tėvynė” savo naują kovų
mėgsta Don - Kišotų kovą su su katalikais jau pradėjo. Mūorų malūnais, lai sau tuo ! sų susivienijimo vadams prisportu laimingai užsiima. Mes : kišo vergų ir baudžiauninkų
tik galėsime pasigailėti mūsų dvasią už tai, kam jie
Don - Kišotų.
lyvavę New Yorko seime,

neda
o

nusiuntę oficijalį atstovą į
Chicagos seimą. Mat Susiv.
Valdyba buvo atsakiusi į p.
Račkausko paklausimą, kur ji
norėtų daryti visuotiną sei
mą?
Valdyba pasisakė už
Chicagą, taigi, vadinasi, daly
Ačiū “Tėvynei” už pri vavo Račkausko sumanytame
minimą, kur yra silpnoji lie balsavime, o kadangi dalyva
tuvių - katalikų gyvenimo pu vo balsavime, tai, anot
sė, nors mes ją ir patys ge vynės” turėjo dalyvauti ir
rai žinojome. Kalbame apie Račkausko sukviestame seime.
lietuvių katalikų spaudos gan 0 kadangi nedalyvavo — tai
silpną padėjimą.
Permaža užtat vergai ir baudžiaunin
turime katalikiškų laikraščių, kai. Kas nori išmokti
neturime nei vieno katalikiš lioti žmones — lai važiuoja j
ko žurnalo, nei vienos knygų “Tėvynės” redakciją. Tik ne
leidimo bendrovės. Ir mūsų važiuokite ten logikos
idėjiniai priešininkai teisin -ties, nes ten jos nėra. Kai.aS
gai gali didžiuoties, turėdami rėkiau ant gatvės — tu
savo rankose tą pirmenybę. pro šalį, vadinasi girdėjai.
Bet, gal duos Dievas, taip vi Taigi ir tu esi rėksnys.
suomet nebus. Lietuviai ka aš vogiau kumelę, tu išreiškei
talikai turės pagaliaus supra savo nuomonę, kad vogti nega
sti svarbą katalikiškos spau lima, vadinasi tu prisidėjai
dos. O kad bent kiek nura
vagystės; taigi ir tu esi
minus kovos geismu užside vagis.
gusią “Tėvynę”, čia atvirai
pasisakome: mes nenurimsime
Ar gi ne juokinga.
patol,
pakol liet. - katalikų
Mes tikimės, kad gerbiami^
spaudos reikalai nebus įstaty ji Liet. Katalikų Susivieniji
ti į tam tikras vėžes ir nebus mo viršininkai neatkreips
tinkamai sutvarkyti.
dos ant tų “Tėvynės” zaunų.
Genijų garbę paliekame
Račkauskams ir Šliupams, pa
tys gi mes varysime ir to
liaus, kaip varę savo darbą,
kurio turime atidirbti begales.

“Tė

užgau

mokin-

ėjai
Kai

prie

aty-

Mokinkimės bent mes. Kaip
matome, mūsų t. v. tautinin
kai nedaug išmoko iš savo pa
skutiniųjų nepasisekimų. Tad
vietoj jų pasimokinkime bent
mes. New Yorko seimas daug
mums naudingų dalykų paro
dė. Svarbiausias dalykas, ko
mums, lietuviams katalikams,
ligšiol truko tai geresnio su
sipratimo ir vienybės. To su
sipratimo ir vienybės ne tik
mums reikia, kaipo katali
kams, bet jis išeis su tikra ir
didžiausia nauda visai mūsą
tautai, nes be katalikų vieny
bės ir susipratimo, draskys ir
silpnins tautą visokie jos prie
šininkai.

Mes buvome nesusipratę,
Paremta ir paspirta.
Gy
kuomet
savo centais rėmėme
vuokite laimingai. “Tėvynės”
straipsnio pabaiga tokia gra bedievišką spaudą, kuomet rašėmės į draugijas žmonių, ka
ži, kad privedame ją visą:
,Taigi, kaip matome, mūsą
viešame gyvenime Lietuvią Kuningą Sąjunga. nori lošti ir jau
lošia svarbią rolę. (Nuostabu,

■

Antras “Tėvynės” ginkiaa
— tai buka satyra. Pasisam
dė iš kaž kur Kipšą ir Čia
Suksą ir ožio balsu šmeižia
sau nepatinkamus
žmones.
Čia “Tėvynė” matyt paveldė
jo velionės “šakės” rolę. Bet
patartume jai pasiimti į
artimiausius
vieną iš “šakės” buvusių re
daktorių. Juokai kad ir išei
tų kiek riebesni, bet užtat bū
tų sąmojingesni. Ypač p. Ga
brio “Tėvynė” nepamėgo.
Tiesą pasakius, šiam mūsų
veikėjui ne viena “Tėvynė”
garbės paminklą stato ir veik
lumo paliudijimą išduoda.
darbą daug geriau atlieka vi
si cicilikų laikraščiai, kurie
jau kelintas mėnuo kaip
kioja jo pavardę. Na, o jok
jeigu tavę nepraustaburniai
šmeižia, tai reiškia, kad tavo
paties burna švari. Mes ma
nome. kad ir gerb. Gabrys yra
tiek gudrus, jog žino, kad
negudrių priešų taikomi į jį
purvai, neprilips prie jo, bet
sugrįš į pačius purvų mėgė
jus.

savo
bendradarbina

Tą

val

talikybei priešingų. Mes bu
vome nesusipratę, kuomet ir
į šitą New Yorko laisvamaniš
kąjį seimą nusiuntėme net 21
atstovą nuo katalikiškų orga
nizacijų, nešiojančių šventų
jų vardus. Ko jie ten užkly
do, delko neparėmė savo bro
lių rimto darbo Chicagoje Jeigu ir visa kova laisvama
— tur būt ir jie patys nežino. nių tokia tebus, kokia yra jos
Šių
kolonijų katalikiškos pradžia, tai — neužvydime,
draugijos siuntė savo atsto Nereikės jiems ir priešo. Pa
vus į laisvamanių sein a: Eli tys veikiai be peilio pasipjaus.

spauda (o tos spaudos ir pas
“Draugas” bijosi), pakels tą zabeth, N. J. — 3 atstovus,
pirštinę. Kas-gi bus! Mum Maspeth, N. Y. — 3 atstovus,
rodos, kad iškils kova ir tai bas Kingston, Pa. — 3 atstovus,

“TĖVYMĖS AH1AS”.

ALDONA. (Šokinėdama aplink Šnib.) Iš Šia tau ir juokai. (Užkabina telefoną) . Čion
to
džiaugsmo
galėčiau tave pabučiuoti, t
krauna ant tėvynės aukuro ne tik darbą, man
koks vagis buvo!
ŠNIB.
(Atsi
stumdamas). Nenoriu tokią
tą, bet ir sveikatą, gyvastį.
ALDONA (Perskaičius laišką ' beveik
Kas gi yra ta tėvynė, kuri tokią teisę tu saldžią vaišią; dar boba man kailį nulups. apalpsta). Ak, ak nuo Tamošiaus. Jo mergi

vardan

pilietiškos

priedermės

savanoriai

KALBOS DALYKAI.

Didis lietuvių veikėjas ir ra
šytojas
A. Jakštas “Draugi
na atėjo pas jį, užtai negalėjo ateiti. Tas ko
jos” 88 nura. š. m. plačiai gvil
kis ten žmogus anam kambaryje!
JURGIS. Ir aš to norėčiau žinoti. (Eina dena “Mūsą alfabeto klausi
K., drebėdamas. Į duris K.) Išeik, brolau, iš mi}”. Jam tas klausimas seto kambario, nes sprandą nusuksiu inėjęs. (Be- nai rūpi, nes tai straipsniais
kalbant duris K. pradaro ir pamatęs kad nie tai paskaitomis stengiasi populiarizuoti
rašybos
refor
ko nėra, atsigrįžta į Aldoną.. Na-gi nėra!
mas*,
kad
jas
kuoveikiausiai
ALDONA. Su visais daiktais! (Už gal
*su visuomenės pagelba apta
vos nusitveria).
rus ir perleidus per jos kri
JURGIS.
Viską išnešė!
tiką,
nustatyti pastovią rašy
ALDONA. Ak, Jurguti, nepyk, aš jam
bą.
Pirmiausia
jis gvildena
viską iš tavo šėpos atidaviau.
JURGIS. O aš tavo visus *daiktus jam tik alfabeto klausimą, kaipo
pamatą visos rašybos, ir
atidaviau.
viršminėtaine
straipsnyje ri
ALDONA. Ak, Jurguti. (Puola jam į
ša:
1)
mūsų^-alfabeta
atsira
rankas lyg apalpus viduryje scenos).
JURGIS. (Ją sulaikydamas). Apsiga- dimą ir jo istoriškąją evoliu
vome!
ciją; 2) moksliškus gero al
fabeto principus, ir 3) tais
UŽDANGA.
I principais
remdamasis pa
duoda keletą kritišką pasta
bą cijde tai: koks turėtų bū
“KONRADAS VALLENRODAS”")
ti šiandieninis mūsą alfabe“Dovete adunųue sapere come j
geriausiai tiktą mū
x šono due geuerazioni da coinbat- sų raštijai.
tere — bisogna essere volpe e
Nagrinėdamas pirmą klau
leone”. (Taigi turite žinoti, jog simą, paaiškina, kad senovės
•
yra -dvi kovos rųši: reikia būti lietuviai, kaip ir kitos tautos,
lape ir liutu.)
turėję originališką būdą skai
Citata paimta iš Madua vello tymo, savotišką raštą — ru
trauktato “Kunigaištis.”
nas, kurį naudoję, rodos ligi
Spalių užbaigoje 1824 m. Adomas Micke-! 14-ojo šimtmečio pabaigai.
virius (1798-1855) apleido Vilnią, sykiu-gi ir į Tik priėmus lietuviams krikLietuyą
dėlto, jog tapo įskųstas Rusijos §tą, ankščiau susiartinus su
valdžiai už dalyvavimą slaptoje \ ilniaus jau- Europa, Lietuvoje pradėjo
nuomenės “filaretų” draugijoje. Išbuvęs Pe-;plėtoties
lotynu
alfabetas,
trapilyje suviršifin du mėnesiu ir sutinkant &u Tečiau lietuvių kalboje balyaldžios nusprendimu, išvažiavo į Odessą, sarus reikšti per maža, ar neidant ten apėmus mokytojavimo pareigas Ri- tinkamos pasirodė lotyną, raichelien’o licejoje. Mokytojauti jam nepave- dės, todėl prisiėjo rinkti ženkb’ta, tai.gb leido San laisvai laiką, viešėdamas Jus £§ keletos kitu kalbų, arba
lĮnJ<slpai ip tai be rūpesnių augštoje kosmopo- perdirbant lotyniškąsias railitinėje draugijoje, kuri traukė į Odessą ant dės į tokius ženklus, kuriais
karnavalų ir vasaros praleidimo; mūsų dai- duotųsi išreikšti tokie balsai,
nio visi pageidavo ir jis turėjo ineigą visur, kokią lotyną kalboje nebuvo.
2_.
__ ______ ’__ ____________ __ 1 šito negaliu iškęstu
Aš atmenu, vai atmenu
no; ji savo vardu mus apkrikštijo, savo ap-l
JURGIS, Eik ten ir lauk tos žinios. Aš Po kiek laikui pradėjo nerimauti. Salionų Taip' besirenkant ir besikeiTą bakūžėlę, kur gimiau,
siaustu mus apdengė, ir kaip jos nemylėti?
žaismės ir linksmumai, net vasaros laike išva- čiant raides lietuviai ^sudarė
einu Aldonos.. (Išeina K.)
Kur jaunas leidau dieneles,
Juk mylėti motiną liepia pats Dievas: “pra
ŠNIB. Sarmata šituojs daiktus imti, bet žiavimai Kriman,. nepatenkindavo dainiaus neva, lotyniškai-lietūvišką alTiek vargo išvargau...
keiktas, kuris užrūstina ir apleidžia savo mo
dvasios, kuri buvo išsiilgusi saviškių, o labiau fabetą, kuriuo užmegsta pra
kų darysi, kad duoda reik imti.
tiną!” Juk mes pirmiaus tėvynei negu tė
(Išeina aldona T. Rankos pilnos vyriškų siai tėvynės. Štai kaip tą išsiilgimą aprašo džia mums žinomos literatū
Ei atmenu, aš atmenu
vams priklausome, nes ir gimdytojai iš jos tė
sonetuose:
ros. Kaip išpradžių, taip il
mažmožių.)
Auksinę saulę iš rytą,
ra gavę i gyvybę, esimą. Taigi jinai turi pir
Lietuva
!
Tavo
girios
maloniau
man
gieda,
gainiu, kuone lig pastarąją
ŠNIB. (Į publiką) Ateina vėl moteriškė.
Kaip užtekėjus pažiūrėjo
menybę, nes ji augštesnė už visa tai. Trum
Neg Baidarų lakštutės, Salgiro mergytės;
laikų,
lietuvių alfabetas bnvo
ALDONA. Te Laikyk maišų, indėsiu. (InĮ langužėlį tą namą...
pai sakant: ji Lietuva, mes lietuviai; ji mū
Linksmiau
tavo
lifllynuos
būdavo
lankyties,
nesutvarkytas
mišinys. Tik
deda). Geras iš tavęs vagis. Ar išsigėrei
sų motina, mes jos vaikai. Štai svarbiausia
Neg mindžioti ananasų ir mormedžių žiedą.
vėliau, žymesni lietuvių rašy
nors vieną. Gerai. Dabar eik į tą kambarį
Aš laimės atmenu dienas,
priežastis, delko turime tėvynę mylėti.
(M. Gustaitis: Krąno Sonetai. S. XIV. p. 41). tojai, pradėjo jį taisyti, rnai(Rodo K.) ir lauk. O kaip išgirsi, kaip aš
Praleistas tarp savi},
Toliau bus
Netrukus ties visi linksmumai ir žaismės nyti ir tobulinti. Alfabeto toriktelsiu,
tu greitai išeik iš to kambario. Pa
Kada skrajojau, kaip paukštyte
ta^p
inkyrėjo. jog persiėmė nuoboda ir pa- bulinimas ėjo dviem keliais:
žiūrėsime ką Jurgis darys.
Ant gimtinės lauką.
nieką,
panieka į šį svietą, kurs žaidžia; juk Mažojoje Lietuvoje jo dabotoŠNIB. Ką tu sakai?
gi jis, jis*‘Giesmės Jaunystei” giesmininkas, Į jai pridavė kitokią spalvą, neALDONA. Kad nųrs jis gerai tave su
Ei, atmenu... Ir neilgu
prie augštesnio tikslo pašauktas, taigi ir jo j gu Didžiojoje Lietuvoje. Priluptų.
Ar tu nesupyksi?
Man praeities dienų.
tverija turėtų plaukti ne siaura ypatinią jau- i brendo jau laikas padaryti
ŠNIB. Yisai ne. Gali ir užmušti, nes, iš kur
Gyvybės trokštu, ne mirties —
smų vaga, bet plačia praeities ir dabarties! vieną grynai lietuvišką alfaaš atėjau, yra daug tokių kaip aš.
Pakilti virš vargą!... ‘
ALDONA. Na, eik greičiau ir neužmiršk tautinio vykimo srove. Taigi, prižada pasi- j betą, ir nustatyti griežtas taiPušis.
švęsti platesnei dirvai: išgiedoti tautos ilgė- gykles.
(Pabaiga) ką sakiau.
Straipsnio autorius paduo
ŠNIB. (Ant peties maišą užsidėjęs eina sius ir visus skausmus. Tam prisižadėjimui ■ Strai
JURGIS. (Juokais). Eikš, brolau; ma
pasilieka ištikimas visą savo gyvenimą.
da
sekančias alfabeto taisy
čiau. (Šnibždukas stojasi nusigandęs. Jurgis K.) Aš viską suprantu, misis*). Bus gerai.
Lapkričio pabaigoje 1825 m. Adomas pri kles arba dėsnius:
K. M. G.
duoda ranką). Sveikas, Jonai! Ačiū, kad atė (Į Publiką). Kad tik gyvas galėčiau iš čia iš buvo į Maskvą. Mėnesio laike užstojo didžios
I. Gerame aflabete nepriva
trukti (Išeina K.).
jai. Atmokėsiu kada užtai.
permainos, nes Aleksandras I.- pasimirė, so- lo būti raidžių skaityme neiš
PASKAITA APIE TĖVYNĖS MEILĘ.
ALDONA. (Pribėga ir pradarius kamba
ŠNIBŽDUKAS. (Drebėdamas). Ką-ą?
stan gi užengė Mikalojus I.; absoliutizmo idėja tariamųjų.
rio
duris
K. dirstelėja į vidų). Ateina, atei
“Lietuvos Vyčių” susirinkime”.
JURGIS. Bet puikiai persirėdei. Tau
užviešpatavo. Liberalizmo mintis buvo at
II. Kiekvieno gera alfabeto
na. Dabar, kad nors pasirodytų drąsiai. (Per
Chicago, III. 30 rugsėjo d., 1914 m.
vertėtų būti aktorium.
stumta, o jos vietą užėmė ilga, trijų dešimčių ‘ raide privalo teturėti vienų tik
eina į T. pusę.. Ineina Jurgis-K. Piktas.)
Pirmame “L. V.” konstitucijos skyriu
ŠNIB. Say, pasakyk kas čia?
metų epoka priespaudos ir persekiojimo laisvo tai reikšmę, t. y. turi būti varJURGIS, Lukterk, Aldona. Noriu su ta
je nurodyta trejopas tos organizacijos tikslas,
JURGIS. (Muša j petį). Puikiai! Moki sa
žodžio lenkų kalboje.
tojama vienam tik kokiam balbūtent: tėvynės meilė, doras krikščioniškas vo rolę šauniai vaidinti. Kaip aš gyvas, vi vim pakalbėti.
Po dviejų metų “Konradas Vallenrodas”, sui išreikšti, o ne dviem, trim,
ALDONA. Aš niekur neinu. Kas tau pa
gyvenimas ir draugijinis bei socijalis veiki sai panašus į plėšiką.
vienas iš didžiųjų Mickevičiaus veikalų, buvo. ar daugiau. Tasai dėsnis prisidarė?
mas. Pirmasai tikslo punktas tenai taip ap
ŠNIB. Kad aš juo ir esu.
jau baigiamas.
duoda
alfabetui
aiškumo,
JURGIS. Apsvarsčiau tą pasikalbėjimą
tartas: “Organizacija platins tarp lietuvių,
JURGIS. (Bakštelėja į šoną).. Eik jau
Per tuos du metu, perleistus Rusijos šir-į griežtumo ir lengvumo išmokmūsų, ką neseniai turėjome ir aš noriu tą da dyje, senovės carą sostinėje, dainius daug mą-Įti. Nesilaikymas to dėsnio įve
ypač jaunuomenės, savo tautos meilę, pratins eik.
pamylėti savo kalbą ir. literatūrą”. Apie šį
ŠNIB. (Patetiškai). Dats rait mister, aš lyką pabaigti.
sto, daug kovojo. Pažino Rusijos tautą ir vi- <ja alfabetan painumą, sunkuALDONA. Ak, Jurguti, gailiuos, kad teip
dalyką, t. y. apie tėvynės meilę, gerb. Vytės ir vagis.
suomenę, susiartino su literatais ir mokslo vy mą, netikslingumą...
Vyčiai, aš pasirįžau Jums šiandien kalbėti.
JURGIS. Puikiai veiki (juokiasi); kaip tavę užrustinau.
rais, kaipo tai su Aleksandru Puškinu, PoleIII. Gerame alfabete atski
JURGIS. Žinoma, kad užrūstinai. Bet
Jeigu kas Jūsų, čionai susirinkusiųjų, pa artistas. Ar turi revolver ?
vojų broliais ir kunigaikščiu Viazemskiu, per ri kalbos ženklai privalo tu
aikš, atsisėsk. (Paduoda kėdę). Pasakysiu ką
klaustų: kas gi Jus skatino tapti “L. V.”
ŠNIB. šiuri (Parodo revolverį).
jų gi tarpininkavimą turėjo ineigą net į ari rėti ir atskirus raštženklius,
draugijos nariais, kas Jūsų nuomones ben
JURGIS.
Ot, tas tai gerai išrodo. O apie tokį tavo pasielgimą manau. (Ji sėdasi stokratų salionus, kaipo tai grovienės Zenei- sudarytus iš vienos tam tikros
drais įstatais suderino, kas sukvietė Jus čio maišą turi? (Šnib. iš po pažasties ištraukia priešais publiką. Jurgis stojas už kėdės ir dos Volkonskienės ir daug kitų.
Į raidės, o ne iš dviejų, trijų ar
nai ir sugiminiavo taip, jog jaučiatės esą bro maišą ir parodo). Gerai, Dabar tu čion pa priešai publiką). Tu išvadinai mane bąilium.
N ūn gi “Giesmės Jaunystei” giesminin- daugiau.
< 1 •
1 *1 •
•
1.
___
liai ir sesers, vienos motinos vaikai? Tikiuo lauk biskutėlį, aš eisiu atnešti tau daiktų, o Ar tu žinai, kad man tai būtų pasakęs koks ko apžadai
suteikė ramiam pilitikos apsvarsty
IV. Gerame alfabete vienam
vyras
ant
syk
būčiau
negyvu
paguldęs?
(Per

si, vienas į tai būtų atsakymas: tėvynės mei kaip Aldona ateis persimetęs atimsiu.
mui ir blaivumui. Tėvynės laisvė, politiškas { ir tam pačiam balsui išreikš
dirba dramatiškumą).
lė tatai padarė!
ŠNIB. Atimsi, sakai ?
išsiliuosavimas, kuris pirma taip lengvai išsi ti turėtų būti vartojama tik
ALDONA. Tikrai teip, Jurguti?
Mažas vaikas tėvynę myli mažoje tėvų
JURGIS. Teip, tokia žaismė.
rodo, kad tik “mintis vienan sušaukti židi- viena visada ta pati raidė, o
(Šnibždukas, jiems nematant, kištelėja
bei šeimynos draugėje.
Didesnis sudaro
ŠNIB. Ile?
nin, ir židinin vienan dvasias”, užstojo dėl joj«e dvi ar daugiau.
galva K. Polam tykiai išeina su maišu ant pe
vienalaikių bendrijėlę ir draugiškai sū jais sė
JURGIS. Žaismė, žaismė.
dabar rūpesniai ir apgailestavimai, kuomet ge- j V. Geras alfabetas turėtų
ties per duris V.)
brauja,—tai brėkštančioji tėvynės meilė. Pla
riau pažino visą absoliufizmo mašinos virše- būti lygus, vienodas, neapŠNIB. O žaismė!
JURGIS. Užmuščiau kaip šunį. Tu ma
tesnio regračio jaunikaitis stengiasi geriau pa
JURGIS. Tiktai mokėk gerai nuduoti.
nybę ir galę. Kaip atgauti tą laisvę, apie kn- į krautas įvairiais ženkleliais
žinti savo tautos praeitį ir ateigą, jos garbę Revolverį tiesiog į manę taikyk, teip kaip ant nai, kad aš net ir savo šešėlio bijau, bet duok rią svajojo ir kokiuo keliu? Kadais dainius į viršuj ir apačioj raidžių. Dauir vargus, ir tą sintezį pamėgsta, — tai jau tikrųjų. Potam gali man duoti į sprandą ke man progos parodyti savo drąsumą, tad žinosi indėjęs buvo “Giesmėn” obalsį: “jėgą jėgos gybė visokių spuogelių, stoge(garsiai) — Kas Bailys? (Pro petį žiūri K.)
pirmoji tėvynės meilė. Ji metais auga ir stip lis kartus, jei norėsi.
tesugriauna”, nūn gi abejojo, ar užteks spė-'lią, kepurėlių, uodegėlių —
Atkartoju
.
dar
syk,
žinosi
(garsiau)
—
Kas
rėja, lydėdama žmogų visais gyveninio keliais
ŠNIB. O, dabar orait; viską suprantu.
ką ir ištvermės. Taigi, pradeda skaityti “Pie- yra ženklas^greičiąu alfabeto
Bailys? (Vėl pro petį žiūri K. Aldona tuo
— nu6 tėvų slenksčio lig amžinybės kranto.
JURGIS. Na gi kaip, turime taip veikti,
sca” Šilerio tragediją, kurios branduolis buvo netobulumo, netikuino, negu
Didelioje girioje nuolat gyvybės pulsas kad Aldona nesuprastų. Dabar gali sau iš met garsiai užspiegia.. Jurgis greitai atsigrįž pasisekimas ir kova su tironija, be to gi skai gerumo.
tvaksi, plaka. Tai medis su medžiu kuštasi - sigerti kelis šnapšiukus kol būsiu išėjęs (Ro ta). Kas, kas tau pasidarė? Ko tu spiegi? to “Kuningaikštį” Machiavellio traktatą, kur
Prisilaikydami
viršminėtu
ALDONA. Nie-nieko. Aš, aš koją nusi- teisingai yra nupieštas vaizdas netikusios ir
šnabžda, o krūmai klauso slaptingo jų kalbe do į spintą K.). Atmink gerai savo rolę. (Išei
dėsnių turėtume išbraukti iš
mušiau.
sio; tai paukštis paupyje čiulba, aido atlie na K.).
ištvirkusios politikos Italijos kunigaikščių analfabeto pirmiausiai visas
JURGIS. Neteisybė. Tu nori ištirti ar
piamas; tai medėjas užtraldaravęs sužadina
ŠNIB. Kas čia per biznis? Mano bodės
XV amžiuje. Čia suranda vylingus ir klastin nosburnines raides, kaip: ą, į,
girią. Atvejų atvejais kįla vėtra.
Tuomet sakė, kad šitas plėšas lengva apvogti, bet nie aš bailus, bet aš tau parodysiu. (Labai gar gus politikos veikimo būdus: kur negalima bū ę, ą, nes jos nereikalingos kai
blaškosi giria, visi gaivalai prabyla ir šimtų kad nemislijau, kad patys daiktus paduotą. siai) — Kas Bailys? (Aldona užspiegia kelis ti “liutu”, (t. y. kovoti atviroje kovoje), ten po neesančios visai gyvoje li
šimtais garsą užošia gamtos simfoniją.
(Žiūri į spintą). Išsigert? Hum, man tik to kartus ir vis pro petį pažiūri K.) Nustok, reikia tapti “lape”, (t. y. imties prie pasikė teratiškoje kalboje ir priešta
Taip ir tautos gyvenime. Yra jausmas, ir reikia. (Įsipila vyno ir pradeda gerti. Al sakau!
sinimo, vvliugio, klastos ir k. p. tam d).
raujančios gryno, tikro alfa
ALDONA. Aš negaliu (spiegia). AŠ Lukuris visuomet jos įščioje rusena. Kartais dona inbėga T.)
Ir gi to negalima būtų pritaikinti kovoje beto pirmajam dėsniui.
nelaimių, kai kada džiaugsmo sukeltas, jis
ALDONA. (Riktelėja, kaip paprastai iš riu hysteriją. (Spiegia. Į šalį). Ak, kodėl jis tėvynės apgynime, jeigu “liutu” nebegalima
Vėliau autorius ragina tai
neišlenda! (Spiegia).
apima visą šalį. Tada visi — nuo vaiko lig džiaugsmo). Ak tu mano širdele!
jau būti? Tai pirmutinis, bet ne paskutinis syti sekančias raides: ie, m,
(Suskamba telefonas ir durų varpas. Jur “Vallenrodo” siekis. Taigi, kur negalima
senelio —tuo jausmu kvėpuoja. Pas visus
ŠNIB. (Į publiką). Po šimts pygkią!
ą, ę> h y> n
g š, dž. šitos
gis
bėga
prie telefono. Aldona prie durų, kur “kovoti atvirame lauke”, kur “vienatinis ne
viena širdis, viens veikimas ir darbas. Tai Da rdaugiau bus.
raidės reikalingos sureformagauna laišką.. Atsineša T. ir skaito).
tėvynės meilė.
ALDONA. (Apsikabina jį). Ak, tu mano
laisvių ginklas vra pasikėsinimas arba kla vinio, npiprastinimo ir auto
JURGIS. (Prie telefono). Heilo! Teip.
Tėvynės meilė visados veikė ir tebevei mielasis. Džiaugiuos kad atėjai.
sta”, ištikrųjų, tokie būdai ir priemonės yrn rius jiaduoda projektą, kad
Ką? Negali ateiti? Na-gi tu pusgalvi, kad tu
ŠNIB. Anas taip-pat sakė.
kia, bet nevienodai. Pastaruoju laiku priešą
vartojami ir įvykinami. Pripažinęs kaikuriuo- raides: ą, ę, į y ų ū. f ir š
čia čion dabar esi. Ką tu žauniji! (Į Aldoną)
ALDONA. Kaip tu gražiai kalbi.
patrankoms užkaukus, jinai vėl mumyse įsi
(Tąsa ant 6-to pusi.)
reikšti a. e, i, u, c, s, uždedant
liepsnojo, uždegė visų sielą ir meldžia
ŠNIB. (Į publiką). Aš norėčiau žinofi,
ant visų stogelius ragučiais
šaukia tėvynės gelbėt. Sukirdo visuomenė ir kas čia iš to išeis!
*) Jonas Jonila: Veikalai, veikalėliai ir žemyn. Paskui no rašyti u su
•) Mrs. angliškai.

ALDONA. Kaip tu juokingas. Palauk,
ri prie mūsą turto, širdies ir laimės! Ar tai
kaip
Jurgis ateis.
ta šalis, kur mūsą tėveliai gimę; ta žemė, kur
ŠNIB. Ar ją čia daugiau yra!
mūsų protėvią ilsisi kaulai,kur gal ir mes gul
L. Kondratavičius.
ALDONA.
Na, ką pirmiau darysi!
sime po gyvenimo kovai! Taip, tenai — ry
ŠNIB.
Aš
misliju
man reik iš čia pir
KARIŠKOJI SENOVĖS LIETUVIŲ
tuose — mūsą tėvynės kūnas. O tyras van
denėlis, kur Nemunu ir jo upėmis plaukia, tai miausia eit laukan, nes jau čia negerai iš
DAINA.
mūsą tėvynės kraujas. Žiedras dangus — rodo. (Pradeda eiti į duris V., bet Aldona
Skiriu gerb. G. Sasnauskui.
jos skliaustai, vaivorykštėmis dabinti, siety sulaikius atveda atgal.).
ALDONA. Ne, ne, ne, pirmiaus turi mus
nais kaišyti.
Vėjas gaudžia po miškus,
Bet da-labiau mūsą tėvynė — tai tasai apvogti.
Vadas kauties šaukia mus.
ŠNIB. Ką!
dvasiškas ir dorinis turtas, tos teisės, laisvė,
Stiprinkime šiandien dvasią,
ALDONA.
Turi pasiimti daiktą. Ar tu
papročiai ir palikimai, kuriuos vartojame; da
Rytoj kraują liesim drąsiai;
nežinai
ką
vagis
daro!
labiau toji kalba, kurios mus išmokino moti
Jojam in gudus!
ŠNIB. Aš žinau, ką šitas vagis turi da
na, ir tie broliai su kuriais gyvename, ir ta
ryti.
(Mėgina vėl eiti. Aldona vėl sulaiko).
sai tikėjimą s,kurį šv. Bažnyčia mums teikia.
Lėk žirgeli, lėk karan,
ALDONA.
Bet kas tau! Meldžiu atlik
Vis tatai mūsą tėvynė Lietuva, didžiausia pa
Būki tikras draugas man.
ti savo darbą. Daryk ką prižadėjai. Aš tau
saulyje brangenybė!
Kad jojėjas priešus kerta,
Tėvynė tai ištikrąją vardas saldžiausias pati padėsiu. Ar atsinešei maišą! Tai gerai,
Nedrebėki tu tą kartą,
ir drauge didžiausias, kuris mūsą ausis pa-i Aš tuojaus bėgu atnešti daiktą. Išsigerk dar
Narsiai muškis ten!
siekti gali. Jame skamba meilė, pasiaukoji-i vieną — geriau mokėsi vogt. (Išbėga T.).
mas, galybė ir garbė. Visa tai kas gera irŠNIB. Dabar žinau, kur aš įlindau, geLenkai rūmuos būn’ stipruos,
prakilnu žmogaus širdyje, susijungia tėvynės rai, į privatišką pablūdėlią namą. Gal praAle baimė ima juos.
idėjoje. Jokia kita iš prigimtąją idėjų nėra' dės nešti įvairias lovas, stalus, pečius — ir
Lenką žemę kad prijojom,
■ ' graži. Ji turį savyje ne tik, manys, kad į šitą maišą galėsiu sukišti.
taip pilna, taip
Tai bematant užkovojom
(Ineina Jurgis K. Rankos pilnos moterišvisa
tai,
ką
esame paveldėję šeimynoje, bet
Ir ją rūmus tuos.
podraug su kolektyv ine šeimyna ji deda pania- ką mažmožių).
JURGIS. Šia. Visi tie daiktai Aldonos.
tus tautai, gamina jos istoriją, tvarko gyve
Gera žemė vokiečią
Atidaryk maišą, sukišime. (Indeda).*
nimą.
Ir mergelės gražios ją,
ŠNIB. (Guodžiai atidaro maišą). Gana
Jeigu taip, tai rodos negalima nemylėti
Kai teutonus apgalėjom,
geri
daigtai. Na, bet—
tėvynė. O vienok ir jinai tebeturi priešu, iš
Gražuoles ją glamonėjom
JURGIS. Nė žodžio. Puikūs bus juokai.
gamą. Puolant Graiką respublikai, paskiaus
Po kautynių tu.
ŠNIB.
Juokai?
«
Romos valstijai, buvo daug žmonią, kurie vie
JURGIS.
O
kas?
Gal
manai,
kad
duodu
šai mokė jokios nesant tėvynės, kiekvieno žmo
O kad žengėm da toliau,
juos
tau
namon
nusinešti?
gaus tikslas esąs gerai sau gyventi. Jie pa
Gdansko sienos dreba jau.
,ŠNIB. Taip. Kam dar duodi?
greitino Graikijos ir Romos gėdingą prapultį.
Pasalomis ten prijojam
JURGIS. Tylėk. Eik dabar ten į tą kam
Ir pas mus tokių sofistų nestinga. Jie
Ir kryžiuočiams kailį tvojam,
barį.
(Rodo K.)’iv lauk žinios išeiti.
skelbia kuoplačiausią kosmopolitizmą. Ją tė
Rykaudami sau!
Į
ŠNIB.
Kokios žinios?
Vertė M. Gustaitis. vynė visas pasaulis, arba ir jokios tėvynės ne
JURGIS. Vai, tu tenai tupėk ir klausyk
pripažįsta. Senai būtumėm pražuvę, jų klau
atydžiai
ką aš kalbėsiu su Aldona. Kaip tik
sydami. Bet tai negali būti. Užtektinai tu
___x
!aš sakysiu jai — Kas Bailys?;
šiteip (drama
rime sveiko proto ir gįslose kraujo kovoti su
Bailys?! tu pasirodyk
j
(tiškai
ištarė)
—
Kas
tokiais užaušėliais, oportunistais.
į supranti ?
Ir kaip tėvynės nemylėti? Juk ji mūsą
ATMINIMAS.
motina: ji mus pagimdė, išauklėjo ir užaugi-L.,
simpatiškai). Jau aš

“KAS BAILYS?”

'

6

DRAUGAS
t-**-

v

dėjo apsakynėti apie nežinomų jai Dievų, šv.
« akt viršaus; dž pakeisti vie se reikaluose “klastos” reikalingumų, tuo pa
na raide, panašia į d. Be to čiu sykiu dainius pasmerkia iš etiškos pusės. tikėjimų, akmenio namus paaukuotus Dievui,

Kun. V. Baltuška.

IŠ SOROS PASAULIO

kad priderystės gamina Dievas, o kitaip, jeigu jas
gamina patsai žmogus, visuomenė, baimė, protąs!
Jeigu priederystės paeis iš dangau?, tuomet žmoĮ gus elgsis pagal jų nevien tik darbuose, kuriuos
į mato žmonių valdžios, arba vyresniųjų akys bet ir

kurių viršūnėse viešpatavo šv. kryžius. Dėja!
tas kryžius, meilės ir nuodėmių atleidimo sirokolius, buvo dėl jos viengenčių Uogų lemian
1
tis ženklas. Tečiau vienuolė nesiskundė, ji net
•
1 jo sąžinė bus varžoma galingais priederystės reikasurasdavo meilėje paguodos žodžius savo nu
Atsiminkim tokius N e tonus, Sforeus, Cesare , lavimais. Kaip jau mes aukščiau kalbėjome doros
mylėtiniui, kurs buvo jos nelaimės priežastimi. Borgius, Liuterius ir jien.s panašius, gis paskuti- J mokslas yra skirtingas nuo visų kitų mokslų. Visi
Turkliai, pasirodę,- kad šviesų sutinka, nis, norėdamas sulaužyti Katalikų bažnyčios draus-| mokglai 8Varfito kas jau yrg> kuomet doros mok.
Tuo lenda, vėl knisa i patalų senų;
mę, jierarehiją ir mokslų, net ligų gavo; jojo sųžinė sla8 nepasitenkina tuo kas yra, bet nuolat kalba ir
Tu man tad kalbėjai, jog žmogui netinka turėjo kentėti neišpasakytus graužimus, jam velnias Į mokina kas turi ir privalo būti, kaip žmonės privaGyvent, kaip dumblyne turkliai kad
(demonos) dienų ir naktį vaidinosi, kurį jisai atra- Į lo elgties, kad laimingais būti, ir nenusidėti savo
[gyvena. mentine svaidė. Kad tuos begalinius skausmus pa-į prigimčiai. Doros mokslas, yra pastatytas ant priAugštai, virsiu prūdo, padangėm’s, gydyti, prasimanė vargšas Liuteris naujų teorijų: j derysčių privalumų, būtinumo.
[po orų Kristaus nuopelnų begalinę didybę, daromųjų nusi-1
Kas gi tad prįderystė? Priderystė yra doros įsLekiojo, čiulbėjo paukšteliai drabnieji,
dėjimų menkumų, ir tikėjimo galybę. Jisai manė tatymų galybė, verčianti žmogaus liuosų valių daSakiau, kad turėčia, kaip jie, sparnų porų, savo tikėjimu savo sąžinę pagydynųs, ir nusidėjimų ryti gerų ir saugotis pikto. Reikia gerus darbus ga
Pakilčia įr aš į padanges, kaip jieji.
atleidimą gausiąs. Panašių didelių dvasios karionių minti! Iš kur tad toji priderystė atsiranda? Am
Užliekčia ant kalno, ant augšto
istorija daug mini. Vienus kariautojus mes pateisi- žiams bėgant atsirado visokių manymų, aiškinančių
[kalnelio, nam, kitus gi ne! Kasgi nepateisintų galiūno, jeigu priderystės atsiradimų; tie aiškinimai vienas ki
Pirmiausiai autorius nuro
Ten vienų žiedelį nuskint malonėčia;
toksai atsirastų 20 amžyj, ir prablaivintų Europos tam priešinasi, taip kad skaitant knygas daugeliui
do, kad negeras būdas litera
Žiedelį, panašų į tavo veidelį,
Štai
veikalo
turinys:
didis
mistras
pasidiplomatų, valdžios atstovų, mokslinčių sąžines? žmonių net galvos apsisuka, beieškant tikrų šalti
tūros kalbon dėti vienų tarmę,
Jau paskui išnykti, prapulti galėčia.
o ignoruoti likusias, gi “Visai|mire' Ordeno dignitoriai, susirinkę naujų miKas gi nesidžiaugtų iš pragiedrinto dangaus, kuris nių, iš kurių priderystės tekėtų. Materijalistai
Nereik tavo plunksnų, paukšteli
nereikia manyti, kad 'tveria- str4 rmktl’ nutėmNe jau tur. kandrdat* t. y.
buvo apniauktas doros mokslo sofizmais? Reikia, (mokslinčiai, kurie nepripažįsta
dvasios buvimo
[tyruli, o reikia šios dienos sąžinės blaivinti, kurios, kaip
Vallenrodų.
pasaulyje), epikuriečiai tvirtino, kad priderystę
moji lietuvių kalba tur būti
Pasaulį apleidus, galiu laukti myrio;
Vallenrods Prūsuose svetys, niekadėjas,
ir pažiūrų keistumas, keistomis pasidarė. Goethe no gimdo žemesniosios žmogaus galybės; geiduliai
kopija kokios nors tarmės ar
Nes ko dar, danguje pažinus Dievulį,
Užtat Europoj plačiai pagarsėjęs,
rėjo būti panašiu apaštalu, kad rašė savo Faustą. .jausmai, smagumai; jų, sakė jie, reikia klausyti.
kompiliacija visų Lietuvos
Ant žemės datyrus meilužės didvyrio?
Kad maurus gaudė Kastilių kalnyne,
Pradžioje savo veikalo baustas mums rodosi baisiu Galvočius Sshopenhaneris tvirtino, kad mumyse
tarmių. Ji yra naujas pada
Ar Otomanų vaikėsi po jūres;
Kadais Komadas išmetinėjo baisiam Ii- galiūnu, kuris per niek laiko tų dienu žmonių tikė esama ypatingo jausmo, kuris liepia taip, o neras. Ir turi būti ir nauja, ir
jimui,kurs atvedė jų f viltvilių šalį, o dabar I :iraa dora, paprožius. Viso pasaulio linksmybes jis kitaip daryti. Treti priderystės šaltiniij laiko pro
Pilėj, ant mūrų, kur tik susidūręs, *
kitoniška ir graži”.
Visur vis pirmas. Parengus lenktynę,
j liepia jai mirti... Ji tuomi išmetinėjimu įžei- nori‘ paveržti) kad begalinius savo geismus ir troški- tą, arba valią, Tos nuomonės atstovas buvo didelis
Didelę turime klaidų aklai
Veiks tik pakėlė nuo kaktos matikę,
sta, ..
pasirengia
į kuolo
tamsumus
nepaiso;
išardo vienoj. ra- filozofas Kantas, paeihas iš lietuviškos Klaipėdos,
.
.
.
. .visai nusi-;, mus .pasotinti. Jisai meko
.
.
^pasavinę literatūrine kalba su
Visi prieš jįjį traukė nusiminę,
eistl ir me ’a os jail liebesiiodjtl jam iš lan-j ^os dievobaimingos šeimynos laimę; Gretchen su- Protas, anot jo pats save verčia daryti gerą, jisai
valkiečių tarmę, kuri “persaugo, idant nesukėlus išmetinėjimų Konrado šir vadžiota užmuša savo motiną, brolį, kūdikį. Bet yra nuo nieko neprigulmingas, aukštesnės valdžos
Visi jam pirmų atdavė vainikų.
sa ir apykietė. Joje nedaug
dyje. Bet jis ant to nesutinka — ne! verčiau Faustas, to neatboja: Jisai prajoja šalia savo my- -nepripažįstąs. Šitos visos nuomonės priderystės pra
Nevien prie tikslo karžygiško,
tėra skambėjimo, muzikalumo
[sriauno galvų į mūių suspiogins. \ ienuolė tuomet su-1 jįm08į08 iv prisiplaka prie kariumenes, kuri į Blocks- džią suranda pačiame žmoguje. Jas seka kitos nuo
ir kolorito. Ji ištiek ingės-imilsta ant jo ir atsako:
Ir miklaus, ginkluos būt pirmu pataikė;
bergį joja. Čion norėta Goethes parodyti, kad stip monės griežtai skirtingos nuo jų. Hervertas Spenrusi iš Lietuvos gamtos var
Atminkiv, žinokiv, kad šalelėj šito, ! rios dvasios įstengia ir gali pačios sau doros įsta eeris, išsirituliojimo (evoliucijos) šalininkas ir jo
Kristaus prisakymus, dorų iš jauno
sų.” O “daugiausiai savyje
Duvienu tik bėsav, kaip medžių lapeliai, tymus duoti, ir elgties kaip tas senovės Prometėus, pasekėjai manė, kad žmogaus draugijinė prigim
vertimai eilėmis, II pluoštas. Vusl. 33 -122.
turi kolorito ir švelnaus skam
Kaip plačiame tyre du rasos lašeliai,
Jis labiaus pildė, aštriausia užlaikė.*)
kuris savališkai ugnį, iš dangaus pavogė. Prome- tis gamina priderystės. Išsyk, anot jo, žmonių kai
bėjimo tai žemaičių tarmė. Jo
Kų menkiausias vėjas gal sunaikint mudu: teus, prikaltas prie Kaukazo kairių sunkiai už sovo kurie darbai gerus medegiškus vaisius atnešdavo,
Konradas Vallenrodas neprigulėjo prie į
je tiek yra muzikos ir dainos
Bet, jeigu reik nykti, nykiv bent abudu. pasikėsinimą atkentėjo. Atkentėjo ir Faustas. An kiti-gi darbai—blogus. Pamatę blogų darbų vaisius
svietiškių žmonių. Ypač šalinosi nuo žaismių,
balso”.
Ir gaila autoriui,
Dabar,
jai siela ir širdimi atsidavusiai troje dalyje Goethes norėta parodyti, kad jo iš žmonės saugojesi jų, gerus gi darbus, su geromis
o jeigu kuomet nors jo veidas nušvito — pra
“kad ne žemaičių tarmė dė
Konradui, užteko, kad abudu gali dalinties sa svajotas didvyris dideliu — begaliniu skausmu ir
džiugo, tai —
pasekmėmis atkartodavo. Pirmutiniai žmonės prily
jos pamatan mūsų rašomosios
vo likimu, bet Konradas dėl kokios tai kitos meile sutvers naujus doros įstatymus, bet varg go laukiniams žvėrims, jie buvo be doros suprati
Valandos tokios retais atsitiko;
kalbos”.
priežasties pradėjo nerimauti ir liūsti, nes šui nepavyko; antra dalis nepasisekė, nes Goethes
Greitai jos slinko, vėl liūdnums apniko,
mo. Vėliau gi susidarius šiokioms tokioms valsti
Autorius peikia filologinį
tapus
Ordeno vadovu, reikėjo kų kitų pradėti, matyt būta per daug atviro, ir jo paties niekuomet
Ir karštis rimtoj krūtinėje dviso,
joms, prasidėjo eikštinė prievarta. Pat: vald Ž a
prietarų, kad n prieš s negali
o čia numylėtinės pasirodymas atima nuo jo per daug nekentėta ir begalinių skausmų nepritirta
Jei kas draugijoj .pasakyti drįsp
bausdavo žmones už blogų darbų blogas piseknus
būti vartojama, ko dauguma
visas spėkas ir pastovumų.
Nors vienų žodį, kurs jam neįtiko.
ir
nekariauta
!
• ir atbulai girdavo už gerus darbus. Ir pačių žmonių
jau prisilaiko Pav.—Vilnietis
Bet da’r, kad burta svers Lietuvos
Žodžiai: tėvynė, žadėjims mieliausiai,
Kas kita su lJostojevskio Roslnikovu. Čion pasi pergyvenimai, ir atsiminimas bausmių iš pusės val
taria: inspėk, inžiurėk, sugu
[likimų,
Kryžiokų karės minėjims jo širdį
rodo rusu rašytojaus dvasios aukštybe, paslapčiau- džios apturėtų, pasilikdavo žmonių organizme —
rins, nuskins, nupins. ‘Išmesti
Del tavęs tęsiu aš priešų pragaišimų.
Labiaus užgauna, judina smarkiausiai.
sių širdies tvaksėjimų pažinimas, sielos supratimas. smegenyse. Gimę iš jų vaikai apturėdavo tėvų ypaiš mūsų rašybos — sako auto
O meilė, meilužė! Jaunystė j mokėjau Studentas Roskolnikovas prašvilpia savo turtus, gy- į tybes ir baimę blogų darbų nepakartoti. Visuomenė,
Atmeta viskų, kad tuos žodžius girdi;
rius — tų ns, reiškia nustoti
Aš laimę ir dangų tėvynei aukauti;
Atkreipia veidų, su baime didžiausia
venimo midų, begerdamas iš didelės taurės iki dug- valdžia su geležine savo ranka bevaldydama laukiskambėjimo, daug kolorito ir
Kaip gi dabar mane, kada pasenėjau,
Dairosi; rodos, Dievop mislis auga,
nui. Nieko jisai nepaiso, nieko nebijo! Viską per nius žmones laikė pas save priederysčių aruodus,
varsos. Juk tik reikia įsi
Galėjei, meiluže, į pinkles pagauti?
Žemės saldybių užgindamas skonį...
niek laiko. Nešventi jam tautų supratimai, nepa-į
Bet ir čion dar negalas. Darvinas, Paulsenas ir
klausyti, kaip nedailiai išeina
Pareigas nukeldams nuo dienos į dienų.
Vienų turėjo blogų ypatybę ir ta buvo,
kenčiami valdžios įstatymai: Praeitų amžių doros i kiti priderystė laiko palinkimus, instinktus, kaip
tariant: Įspėk, Įžiūrėk, sugu
Tėvynę užmiršdams, myliu tave vienų.'
kuomet likdavo sau vienas, kuomet nuoboda
mokslas tik juoką sukelia jojo širdyje. Jis nori nau- į šūnes turi palinkimus, instinktus ir asmeniškus perri#, nuskis, nu pys. Sausa, kie
Abu nutilo, bet atdūsiai griaudus
arba susikrimtimai jį apimdavo, tai atsiduo
jus
kelius svietui praskinti, naujus įstatymus duo gyvenimus, taip lygiai ir žmonės. Tik žmonių in
ta, ir liežuvis lyg ko kliųva”.
Ilgai da buvo girdėti iš kuoro.
davo perdėm gėrimui. Esant tokiame padėji
ti, tik stoka jam pinigų mokslui užbaigti; savyje stinktai yra sąmojingi kuomet pas guvulius jie yra
Taigi pyksta autorius už vie
Prisiartino Ordeno globėjo diena.
Di jaučia begalinę jėgą; aš parodysiu, sako jis, kad
me visados pradėdavo groti arba dainuoti dai
be sąmonės. Šunes, anot Darvino, turi priderystės
nodinimų ir norų padaryti kal
dis mistras sulyg papročio iškelia puotų Bro
nas gedulingas — liūdnas ir graudžias.
aš ne blusa, bet žmogus, kad ne drebantis sut pajautimų. Jeigu jie medžiodami, nepagauna kiš
bų be įvairumų. Gali toks,
lijos minikams ir svečiams, kurie suvažiavo
Jisai nemyli pasaulio gašlumų,
vėrimėlis, bet tas, kuris tiesas savo rankose ne kio tuomet vuodegą prispaudę, šliauždami per žemę,
gird, vienodumas reikalingas
pasitikėdami pelno ir garbės nusprendus eiti
Draugėj girtuoklių neapkenčia būti;
šioja. Jo pažnta viena moteriškė — senelė, pilnus artinasi prie savo viešpaties pilni baimės ir sąžinės
vien rašyboje, o ne fonetikoj,
karėn prieš Lietuvų. Svečių gi tarpe randasi
Bet nuliūdimuos, nykumų patyręs,
grebšius pinigų turinti; jinai lupike, sltraudikė, išmetinėjimų, kad negerai išpildė savo luome prines “juo fonetika įvairesnė,!
ir didis Lietuvos kunigaikštis Vytautas, kurs
Grintelėj savo vienas, atsiskyręs,
studentų
išnaudotoja, niekam netikęs sutvėrimas, derystes. Anot Paulseno senovės laikuose priderystė
juo turtingesnė ir juo jos gar
pribuvo vokiečių melsti pagelbos prieš JagaiStikleliu savę raminti mėgina.
Ją reikia, mano Roskolnikovas, nugalabinti, pinigus buvo apvilkta doros drausme (autoritu). Doros,
sai dažniau kaiteliojasi, vis ki
lų. Konradas sėdžia paniuręs. Su panieka
Veidas paniuręs, kad ims gert vynų,
atimti, mokslus užbaigti, galiūnu, tapti, žmoni veikia tėvų, visuomenės ir pagalios dievų (kurie,
taip derinasi, tuo kalba graklausosi nusigėrusiu vyčhj - karžygių triukšmo,
Rausta, atgįja, skaistums atsigauna;
ją
vargstančią išgelbėti, naujus jai įstatymus duo pasak Paulseno, ne kas kita yra tiktai žmonių vai
gražesnė. Pas mus gi atžaga
kurie nemoka tinkamai užsilaikyti. Jo laikuo
Akyse blaivos ūkai abejonių,
ti. Roskolnikovas užmuša senelę. Ir kas gi? Senė dentuvės išradinys) drausmė. Tėvai, visuomenė ir
riai : fonetika prastinama, o
se, pradeda jis, būdavęs kitoks iprotys. Tuo
O mintįs skęsta bedugnėj svajonių.
neduoda jam ramybės; blaškosi po Peterburgo dievai, apsidengę šventumo ir galybės skraiste suant raidžių kraunamos kepu
met giesmė būdavo puotos draugė:
Rodos matai tad jį vėl smarkų, jaunų;
miesto gatvės ir tiltus, eina pažiūrėti tos vietos, kur, gestijonuoja silpnesnius už savę ir laiko doros taiką
rės, po raidžių kabinama aibė
Vynas ramina, gaivina mus kūnų,
Nusiminimui duod ramybė vietų,
užmušė
žmogų, pinigais užkastais
nesinaudoja, su visomis priderystėmis savo rankose. Įstatymai,
kablių”. Vadinasi, pasak au
O giesmės misliai vynu tegul būna.
Per liūdnus veidus tik ašaros rietą;
prie nusidėjimo valdžiai prisipažįsta, sierą žemelę tiesos ir doros tai vis viena, anot tų galvočių; val
toriaus, tūlos, dabartiniu lai
Tuoj keli dainiai pakilsta. Valaaks, lak
O pirštai griebia už kanklių, už stygų,
bučiuoja prieš visą minią, graudžias ašaras
lie dovai duodami žmonėms teisės bei įstatymus dirb
ku rašyboje vartojamos raidės
Kad išliet žodžiuos jausmų širdies dygų, štingalos balsu giria Konrado narsumų ir jo ja ir keliauja Sibiriun ekspijacijos darytų. Tra
yra negražios arba visai ne
davo jiems ir dorą. Čionai matom, kad priderystė
dievotumų; antras — apie meilę. Vallenrodas
Gausiai iš lūpų liūdna giesmė teka,
tuni jau ne tame pat žmoguj, kuris gerus ar blogus
reikalingos, nes “mūsiškiai
giška
sąžinės
karionė
piktadarystę
papildžius.
jų neklauso, o kuomet užbaigė, Valakui, kurs
Stygos aiškiau da už jo lūpas šneka.
Roskolnikovo likimas parodo, kad esama dar darbus daro, bet už jo, visuomenėje, valdžioje.
paėmė lotyną raides, iš serbų
Jeigu tokiose valandose minvkai išnetyčių išgyrė jo narsų, meta aukso saujų antrajam gi stipresnių normų už sąžinę, jas pavadįsim Goelits Visų virminėtų galvočių nuomone, priderystė yra,
ragus, iš lenkų kablius, o savo
jį užtinka, Vallenrodas meta į šalį kankles ir liepia atlyginimo bei užmokos jieškoti gražio
nieko nepasistengė išgalvoti”.
tvirtovių linijomis, kurių nevalia peržengti. Ros bet jinai gema iš žemės vaisių — iš žmonių, visuo
užsidega piktumu; tiktai vienas Albanas, jo joj Ivtyj. Jis kitokios giesmės trokšta:
Taip naudodamies svetimų
kolnikovas yra puikus paveikslas visoms aptemdin menės valdžios krūtinių. Kas gi manyti apie tokius
Čia nebyr rožių! Keleivį minykų
ištikimiausias, temoka jį nuraminti,. —
kalbų raidėmis savo kalboje
toms, klaidingoms sąžinėms, prisilaikančioms gale protavimus? Argi žmogus pats sau pančius gamintų,
Reikia, kitokia kad giesmė blaivytų.
Jis viens Konrado paslaptis numano;
žodžio tokio pasakymo: “mea elgėmės pagal savo kuriais savo rankas, kojas ir sąžinę rištų. Sunku
reikšti
garsams,
nedavėm
Kryžiokas mėgsta giesmę šiurkščių, dykų,
Žodį kad taria, akimi pažiūri,
sąžinės’’. Pirm negu gerus darbus gaminti, mes intikėti, bet taip nori dauguma galvočių nenorinjoms tinkamų rūbų, o tik su
Kaip ginklų trenksmas, kaip gaudims
Kalboj ir žvilgyj tokių galę turi,
privalome atydžiai daboti ir iškošti'sąžinę,' ir rū- čių pripažinti Dievo buvimą ir jojo mums duotų
marginome ir pasunkinome
[trimytų;
Kad tuo ant jojo atmainų padare;
rašybų. Pats autorius paty
pinties surasti geruosius ir bloguosius motyvus, ku doros įstatymų. Nėr ko daug kalbėti apie materiSusykiu linksmų, kaip gegužio metas,
Rūškanų blaivo, krūtinę atšaldo
rie mus verčia taip, o nekitaip elgties. Suradę ko jalistus, manančius, kad geiduliai, kūno linksmy
ręs, kad rusų kalba du kart
Liūdnų, kaip kuore amžius pragyventas.
Ir kaitrų veido bei akių suvaldo.
kią nors pašalinę intekmę žemesnių motyvų į są bės turi sprendžiamą balsą, kurio privalo žmogus
galima daugiau parašyti lygiu
Tiek tik težinota apie tų žmogų, kurį Or
Toks bardas atsirado; pakilsta pražilęs
laiku, mat “Rusiškai rašant
deno dignitoriai balsų didžiuma apšaukė di jau senelis, lietuvio apdaruose, laikydamas žinę, privalome ją prašalinti, sąžinę prablaivinti, klausyti. Jie žemina žmogaus prigimimą, jo dvasi
gerus motyvus surasti, ir jais galutinai vadovauties nę pusę, protą ir valią. Vyresnis duoda įsakymus
prisieina viena linija vesti, o
džiu mistru ir didžiai džiaugėsi, nes visi bu rankoje kankles ir meldžia paklausyti. “Kad
lietuviškai — trys. Ženklai išžemesniam, bet niekuomet ne atbulai. Jeigu žmogaus
vo įsitikinę, kad po naujo ir narsaus vado visi aptyla”, save perstato sekančiai: seniau dorų darbų gaminime.
vieno: ir viršuj ir apačioj”.
protas viskame kame klausytų kūno ir jam patai
vadovyste Ordenas dar labiau pragarsės siek jis giedodavo vien tik lietuviams ir prūsams,
Ant ž ir c bereikalingai esu
kautų, išeitų, kad gyvuliška žmogaus dalis persver
PRIDERYSTĖ.
damas prie kitų pergalėjimo. Bet gi stojosi nuo laiko-gi kuomet patapo Kryžiuočių ne
užkrauti ragai. “Juk mes be
Mes dažnai girdžiame tokias kalbas: žmogus tų žmoniškąją ir jai tiesas diktuotų, gaminančių prikitaip.
laisvėn, būdamas sau vienas, neturėjo kam
veik visai neturim garso c ir
derystes. Lieka valia ir protas. Išeitų, kad skaistu
giedoti... Verkė, Lietuvų praradęs, beverkda privalo gerai gyventi, vaikai privalo tėvij klausyti,
z., kas caca, brazda, barzda ir
sis protas arba valia pats per save, iš gelmių savoPareina metai; kraujuos besimaudę,
mas ir vis žiūrėdamas į tėvynę, net akis pra- kunigas privalo naktį kelti ir šaukiamas pas ligonį
Kryžiokai geistų vėla sukelt karę
dar keli žodžiai... Mums reikia
tysė; nūn gi senelis nebemato, net nežino ku eiti, advokatas privalo žmonių teises ginti ir t.t dvasiškumo išleidžia balsą, kuris per amžius skam
numesti toms raidėms ragai ir
Priešais Lietuvų, vienok, kų nė darę,
rioje pusėje numylėta tėvynė randasi. Kas Kas tas yra privalo? Jeigu daktarai, advokatai, »’u- ba, ir kurio aidas atsiliepia tarno pačiame asmenyje
skaityti c, kaip seniau č, o z,
Mistrų neperkalba. Konrodas kų veikia,
nigai ir vienu žodžiu visi žmonės įvairiausiame pa žodžiais: tu privalai tėvynę nelaimėje gelbėti, argi beliko — vien tik atminims!
Iš to tik gailaut ir verkt broliams reikia:
kaip ž. Tikriem gi č ir ž, jei
tymą mylėti, draugui ištikimu pasilikti ir t. t., tu
Kad maras Lietuvoj turi jau apkergti, dėjime nedarys kas jiems reikalinga daryti, žmo
jau neišgalvoti naujų raidžių
Kalba, būk broliai prastoję dorybių,
privalai greičiaus mirti, negu piktadarystę papildy
tad maro mergytė pradeda vaidinties. Toji nių vieša nuomonė juos pasmerkia. Kažnas luo
, jų vieton 'galima c kabliukų
Prižadus laužų kunigijos stono...
vaidyklė lemia baisų išnaikinimų, tiesiog mirtį, mas, kožnas žmogus turi savo priderystės, kurias ti! Kas įsakymus duoda visuomet turi būti vyres
prikabinti, o z skirsnelį perdė
“Atmeskim, sako, pagundas šėtono,
turi sąžiningai pildyti. Kitas dalykas ar ištikro jas niu už tą, į kurį tie įstatymai taikomi. Jeigu protas
Vienok didesnė už nelaimę maro
ti. Bet keliom galvom pagal
Doroj jieškokim dangiškų linksmybių”.
pildo! Mes matome, kad esama daug apsileidilių, turėtų galę būtinus įstatymus patsai sau gaminti ir
Šmėkla kryžiokų ant Lietuvos karo:
vojus pramanytum ir * naujų
Senų Brolijos apkeizdamas būdų,
kurių sąžinėje priderystės balsas nekalba smar jų pagalios klausyti, būtų sykiu įstatymdavis ir įsta
Blizgantis šeimas, plezdenantis dryžius
raidžių.”
Maldas visokias į regulas grūda;
Palaidos skraistės, ant jos juodas kryžius kiai, kurie labai silpnai jaučia priderystės reikala tymų pildytojas, liepėjas ir klausantis. Bet ar gi
Toliau autorius parodo, kad
Smagų buvimų ir linksmybes gina,
Kur tik dalypstys tos vaidyklos pėdos, vimus. Kiti gi labai jautrūs prideryščių pildyme ir tas galima? Ar gi žmogaus prigimimas, viskame
jokie kabliai prie raidžių, kad
Už menkų-kų ant pakūtos sodina.
priderystės įsakymų niekuomet po kojų neraindžio- kame ieškantis linksmybių, klausytų autokrato
Ten nevien sodžiai ir gardai išnyko,
pažymėti žodžio linksnį — ne
Taip dalykams stovint Lietuva sustiprė
ja. Bet vieni ir kiti pripažįsta prideryščių buvi- proto, kuomet jo paliepimus po kojų mindžiodamas
Ten visas kraštas kapiniai rėdos...
reikalingi. “Linksnius deda jo ir stojo teroru Kryžiočiams. Mistras, rods,
Kryžiuočiams gi pradėjus kariauti, nie mją. Ar jis bus materijalistas, evoliucijonistas, so daug smagiaus gyventi galėtų? Argi prityrimas
ji sakiny mintis... Taigi žodžių nieko apie tai nežinųs. Ištisas naktis pralei
cijalistas ar lietuviškas demokratas ar katalikas irtum s nerodo, kad, įniršusiems geiduliams pradė
kiekvienam žodžiui reiškiamo- džia prie kuoro, kurio mūruose užsislėpė pirm ką ir niekas nepasilieka, aptart liaudės pasa visi kalba apie priderystės. Tik prideryščių su jus siausti, proto žvaigždelė debesiais apsitraukia,
kniteliojimasi valdo sakinio metų vienuolė atvykusi iš svetur. Minikai ži kų — sakmių, atminimų arkos:
Pasakos - sekinės zaimiečių prastūnų! pratimas, paėjimas (gimimas) pas juos nevienodas; o dažnai ir visai iš horizonto pasitraukia. Protas
mintis ir visus linksnius aiš no apie tai ir stebisi, kuomet nesuprantamos
kaip dangus skiriasi nuo žemės, taip socijalistų — tuomet negalingas, geismai jojo nežiūri ir jojo įsa
Jus esat arka, sutikinęs sventyne,
kiai ji išduoda... Ir kur ko kalbos garsas paliečia jų ausis, bet klausti jo
evoliucijonistų priederyšČių
supratimas skiriasi kymų, kad ir priderystės pavidale, neklauso, o dar
Tarpe senesnio ir naujasnio laiko,
ki kirti statyti, mums mintis nedrįsta. “Trįs seselės augom pas mielų manuo katalikų krikščionių supratimo. Tuo tarpu do mažiaus klausytų jeigu mums reiktų gyvasties nus
Kur žmonės, žodžių pyne apdabinę,
ir gi pasako. Pavyzdin: 1) tusę” — dainuoja vienuolė — iš visų tų trįjų
toti dėl doros įsatymų brangumo. Kad protaut gK7"^
Tautiškos dvasios braųgymynus laiko — ros moksle priderystė užima vidurinę centralę vie
Atnešk, Petrai, kapūsto gnl- aš»buvau vyriausia”, taigi, jai pirmiausiai ir
Jausmus savo, dūmas ir ginklus galiūnų tą; geras priederystės supratimas ir jos paėjimo lėtu m, turi juk gyventi, jeigu gi gyvent negalėsi,
'vo. 2) Vai, kokia didelė ta Į prisiėjo ištekėti. Tuo laiku atvyksta jos tėTokių tai giesmę senas vaidila gieda Kry išvedimas paganus ir sveiką doros mokslą, klaidin tai kas tau tas protas su savo priderystėmis. Vienu
galvo. 3) Vaikai gardžiai val vyškėn jaunikaitis svetimžeinis. Jis tai pražiuočiams, bet dedikuoja Vallenrodui, nes jis gas gi supratimas pasuks doros mokslo vežimą j žodžiu protas yra taisyklė, bet ne šaltinis prideryš-l
go ir sausa duona. 4) Jis
šunkelius, inklampys neiŠbredamoje baloje, kurioj, čių. Protas apreiškia, suranda prideryščių buvimą.
tik vienas tegali jų suprasti.
įskundė savo sūnų. 5) Pas jį
ne tik vežimas surūdys ir supus, bet ir tas kurą ve bet negamina jų.
*) Citatose paliekame originalę rašybų.
A. Tamoliūnas.
ar šešetas sūnų. G) Bitutė per “Dr.” Red.
(Toliau bus.)
žime sėdi. Kitaip žmogus gyvens jeigu jisai žinos,
Toliau bus
Panašios kovos būta dainiaus viduje.
i? ir y visai išmesti. Tai tiek
iš A. Jakšto straipsnio apie Vaizdu to visko ir yra šis veikalas: “Kon
radas Vallenrodas”, kurį lietuvių kalbon iš
alfabeto klausimi}.
vertė Jonas Jonila. Čia gi jį peržvelgsme
paliesdami ir erotinę jo pusę.
Laikas, kurį poetas aprinko, pripuola
“Vaivorykštės” perijodi nio
tuomet,
kuomet Kryžiuočių Ordenas buvo turliteratūros - dailės
žurnalo,
tingiausis ir tvirčiausis: žemės plotai, užimti
pirmoj šių metų knygoj, pasi
rodė indomus straipsnis po kardu, arba išvylioti nuo krikščioniškų viešpa
antgalviu . “Lietuvių kalbos čių, neapimamai buvo didi; turtai, sukrauti
Marienburge, Ordeno sostinėje, buvo nesu
dailė” — Igno Šeiniaus.
Rašinio autorius stengiasi skaitomi, bet gi moralė Kryžiuočių pusė bu
parodyti, kaip sutvarkyti lite- vo iškrypusi. Kitus, už save silpnesnius žu
ratinę lietuvių kalbų, kad pa dė, naikino, plėšė, kas tik pasitaikė ir tuo iš
liktų lengva, tobula ir daili. sikėlė į galybe pavergdami kitus. Neilgai gi
Autorius siūlo atmainų fone jiems taip vedėsi, nes netrukus jų galybė tapo
susilpninta kovoje su kaimynine viešpatija.
tikoje ir abėcėlėje.
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visa vasara rankioja nuo gė
lyčiu medų”.
Aišku, kad
“Linksnius parodo kirtis, o
kur pastatyti kirtį, pasako
kiti žodžiai, juose išreikšta
mintis.”
Kadangi “Būdvardžiai vi
same kame priguli nuo daikta
vardžių — tai — skirti būd
vardžių vardininkams jokių
ženklų, ar tai ų, ar tai ū visai
nereikia. Pavyzdin: 1) Pui
kus, gražus mano žirgeliai. 2)
Švelnus vėjalis putė, bailus la
peliai linko”.
“Visai bereikalingi kabliai
ir tokiems veiksmažodžiams,
kaip butu, matytu, darytu,
Sauktu”.
“Nereikalingi ir ilgieji ū.
Jei norėsi kiekvienų garsų at
skyriui! nuduoti, tai prisieitų

kusyiis pasirodė, kad į Sei Chicago, III., atst. Dr. A. K.

mų • prisiuntė atstovus šios Rutkauskas. ,
38. Labdarybės Dr-jos 2 kp.,
draugijos, kuopos, pa?apijos,
Roseland,
11L, atst. Ig. Stan
įstaigos etc.
1. Šv. Juozapo par., Harris- kus.
39. Labdarybės Dr-ja 4 kp.,
burg, III., atstov. Kun. P. Vai
Chicago, IIL, atst. Liudv. Gotonis.
2. Šv. Petro ir Povilo par. tautas.
40. T. M. D. 142 kuopa, Chi
Rockford, III., atst. kun. V. K.
cago, UL, atst. Jonas Sadunas.
Taškunas.
41. S. L. R. K. A. 16 kuopa,
3. Šv. Kazimiero parapija,
Chicago Higbts, III., atst. kun. Chicago, UL, atst. Kųz. Pak
štas.
J. Klonauskas.
42 S. L. R. K. ‘A. 101 kp.,
4. Labdaringa Draugija, Ci
cero, III., atst. Rozalija Va- Chicago, UL, atst. kun. F. Ke
mėšis.
lučienė.
43. P. B. R. K. S. A. 38 kp.,
5. Šv. Pranciškaus Dr., Chi
Chicago, UL, atst. Urš. Freicago, III., atst. J. Vaičienė,
tikienė.

72. S. L. R. K. A. 100 kuopa,

116 Šv.
Chicago, UL, atst. Jurgis Lo- Draugija,

bikis.
73. Apveizdos Dievo parap.,
Chicago, III., atst.
Andrius
Bruožis, Pr. Bacevičius, kun.
M. Krušas.
74. Šv. Juozapo ir Apiek.
Dr-ja, So. Chicago, UL, atst.
Fr. Aršauskis, Ad. Kegavičius.
75. Nekalto Prasidėjimo pa
rap., Chicago, UL atst. kun. A.
Briška.

Petro

ir

Povilo

117. Šv. Raulino Dr\ja, Sugar Notcli, Pa., atst. K. Dau
noras.
118 Šv. Petro ir Povilo Drja, Braddock, Pa., atst. Juoz.
Šeparauskas.
119. Šv. Mykolo pa’ap.,
120. Šv. Mykolo Dr-ja,
121. Šv. Kazimiero Dr-ja.
Shamokin, Pa., atst. Juos.
Linkus.

Kare nieko nereiškia
Mes padarėm sutartį su Rusijos batiko
mis ir galiame išsiųsti jūsų pinigus j Lietu

vą kaip ir pirma.
Padėk

Dėlto nieko nelauk,

savo giminėms

kare

Lietuvoje.

bet

Didelia

ten besitęsiant jiems reikalingi
dabar

pinigai.

122. ŠV. Petro ir Povilo par.,
76. “Liet. Vyčių” 5 kuopa,
123. Šv. Juozapo I)r-ja,
Chicago, UL, atst. V. Niekus,
124 Šv. Kazimiero Kareivių
K. Pakštaitė.
Dr-ja, Homestead, Pa.,
*
77. “Liet. Vyčių” kuopa,
125. S. L. R. K. A. kuopa,
STATE BANK
Antanina Gircienė ir Jieva
Chicago, UL, atst. Pr. Maci atst. Andr. Barzdilauskas.
44. Dr. “Lietuvos Ūkinin
Rusteikienė.
jauskaitė, L. Šimutis, A. Alek
126. Šv. Antano Draugija,
kas
”
,
Chicago,
UL,
atst.
J.
Ashlaoi Avė. i 47th St
Chicap
6. S. L. R. K. A. 48 kuopa,
sandravičius, Urš. Jakubaus Dauąuesne, Pa, atst. Pr. Pammums dar kita tiek ženklų, Cicero, IIL, atst. Naruševičius, Raugevičius, Mik. Tribičius.
pikas.
kaitė.
45. Šv. Dominiko Dr-ja,
įvesti”.
A Ogintienė ir kun. A. Ežer127. S. L. R. K. A. 76 kuopa,
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka
78. Sai. Širdies V. Jėzaus
Tai tokias reformas abelnai
Chicago, UL, atst. Jonas Dymskis.
Connerton, Pa., atst. kun. Dr.
Dr-ja,
Cicero,
UL,
atst.,
Dom.
siūlo išcituotų straipsnių au
vakaruose nuo Stock Yardų.
ša, Kaz. Pranckūnas.
Augustaitis.
7. Vysk. Motiejaus ValanNaruševičius.
toriai.
Kaikurias reformas
46. Šv. Kazimiero Draugija
128. Šv. Jono parap. Coal
79. Šv. Kazimiero Karai.
abu pataiko paduoti vieno čausko Dr-stė, Chicago, III.,
(vyrų
ir
moterų),
Chicago,
Dr-ja, Chicago, I1L, atst., J. dale, Pa., atst. Julė Stanke
das. Bet ar būtų praktiška atst. Povilas Mažeika, Kazi
III, atst. Petras Bernotavimieras
Zuraitis,
Ant.
Joni

Polekas, Juoz. J. Elias, Petr. vičiūtė.
tokias reformas įvedus galvo
čius,
Kaz.
Firavičius.
175. Lietuvių
Kolionija,
207. S. L. R. K. A. 56 kp.,
129. Šv. Juozapo parap.,
kime ir spręskime kas įsten kas.
Pilitauskis.
47.
Šv.
Jono
Evang.
Dr-ja,
Bridgeport,
Conn.,
atst.
Juoz.
Brooklyn, N. Y., atst. Petras
130. Šv. Antano Dr-ja,
giame. Gera būtų, kad ir Ame
8. Nekalto Prasidėjimo pa
80. Šv. Kazimiero Dr-ja (šv.
Chicago,
I1L,
atst.
Silv.
Dar

Sagevičius.
Montvila.
rikos lietuvių opinija imtų rapijos, East St. Louis, III.,
131. Šv. Jono Krikšt. Dr-ja,
Mykolo par.), Chicago, UL,
176.
Lietuvių
suvažiavimas,
J
gis.
208. Šv. Marijos parapija,
balsų kalbos sutvarkyme ir atst. Viktoras Vaitkus, kun. S.
132. Šv. Jurgio Kareivių
New
Haven.
Conn.,
atst.
Jo

48. S. Š. Jėzaus Dr-ja (mo atst. Antanas Nausieda.
dėtų savo kontrolę ant reika Petravičius.
Brooklyn,
N. Y., atst. Antanas
81. Panų ir Moterų Ražan- Dr-ja, Scranton, Pa., atst. S.
lingi} ir nereikalingų reformų.
terų ir merginų), Chicago,
nas Kazlauskas.
Kvederas.
Mališauskas.
ti Šv. Petro ir Povilo par. UL, atst. Domicėlė Gotautie- čavos Dr-ja, Chicago, UL, at
177.
Šv.
Andriejaus
parap.,
209. L. R. K. P. B. A., atst.
133. Šv. Juozapo parapija,
stov. A. Gilienė.
West Pullman, IIL, atstov. nė.
New Britain. Conn., atst. kun. kun. F. Meškauskas, J. Kovas.
82. šv. Kazimiero parapija, . 134. S. L. R. K. A. 88 kp.,
A. Vainauskas, Bern. Šimkus.
49. Šv. Stanislovo Dr-ja,
210. L. R. K. Federacija,
Donorą, Pa., atst. Mag. Kazė J. Ambotas.
10. “Žvaigždė Liuosybės” Chicago, UL, atst. J. Viskon- Pittsburgh, Pa., atst., Baltr.
POLITIŠKOJO AMERIKOS
178. Lietuvių Sūnų Kar. atst. kun. F. B. Serafinas.
nas.
Dr-ja, Chicago, III., atst. P. J. tas, Tam. Norbutas, J. Kli Vaišnoras.
211. “Draugo” redakcija,
135. Šv. Vardo Jėzaus Dr- Dr-ja, Cleveland, Ohio,, atst.
LIETUVIŲ SEIMO, 21 ir 22
Lakaras.
mas.
83. Šv. Joną Dr-ja,
atst.
Jonas Karosas.
Pov.
Šunskis,
Juoz.
Urbšaitis.
ja,
Rugsėjo d., 1914 m.,
11. P. BĮ. Sus. Am. 21 kuo
84. Vardo Jėzaus Dr-ja,
212. “Žvaigždės” leidėjų
179. Šv. Juozapo Glob. Dr136. S. L. R. K. A. 98 kp.,
50. “AVomen’s Cath. Order
pa, Chicago, IIL, atst. Felici
bendrovė,
atst. Ant. Nausie
85.
Šv.
Antano
Dr-ja,
Pitts

ja,
Youngstown,
Ohio.,
Chicago, III.,
Worcester, Mass., atst. kun.
ja Šukaitė, Kaz. Norvilaitė, of Forester’s” liet. skyr., Chi burgh, Pa., atst., Andr. Bu
180. Šv. Juozapo parapija, dienė.
cago, UL, atst. Juzefą AValteK. Vasiliauskas.
Juoz. Mockienė.
213. “Kataliko” dienraščio
velskis.
Youngstoįvn, Ohio, atst. Juo
137. Šv. Kazimiero parap.,
12. Aušros Vartų parapija, rį^nė.
Redakcija ir Išleistuvė, atst.
86. S. Šird. V. Jėzaus Dr-ja,
zas Sabaliauskas.
51—Šv. Mykolo par. Knygy
138. S. L. R. K. A. 41 kp.,
Chicago, IIL, atst. kun. K.
87. S. L. R. K. A. 92 kuopa,
181. Šv. Anatno parapija, S. P. Tananevičius.
PIRMOJI DIENA.
nas, Chicago, IIL, atst. kun.
AVorcester, Mass., atst. kun. J,
Ambrozaitis.
214. “Lietuvos Vyčių Cen
Bentleyville, Pa., atst., kun. J.
So.
Omaha, Neb., atst. kun.
J. Jakaitis.
13. Šv. Kryžiaus parapija, P. Kudirka, Liud. Navickas.
Politiškojo Amerikos Lie
tras, atst. M. A. Norkūnas.
Misius.
52. Šv. Kazimiero Vienuo
139. Šv. Marijos Vardo Dr- . Jonaitis.
tuvių Seimo delegatams susi Chicago, IIL, kun. AL Skryp
215. S. L. R, K. A. Centras,
88. Šv. Petro ir Povilo
lija, Chicago, UL, atst. kun.
182. Šv. Pranciškaus parap.,
ja,
ka,
kun.
Kaz.
Skrypka
ir
kun.
rinkus i “Oriental Hali”,
atst. J. S. Vasiliauskas.
Draugija,
A. Staniukynas.
140. Onos Dr-ja,
Ind. Harbor, Ind., atst. Stasys
Masonic Temple, p. Stanislo P. Lapelis.
216. S. L. R. K M A. Cen
53. Šv. Jono Krikšt. Dr-ja,,
89. Šv. Petro ir Povilo pa
141. Marijos Vaikelių Mer Barzdys, Baltr. Jasiulis, kun.
vas Tananevičius prakalba
tras, atst. kun. Ant. Balins
14. Visų Šventų parapija, Burnside, UL, atst. Vladas, rapija, Tamaąua, Pa., atst ginų Dr-ja, Worcester, Mass., J. Jakštis.
atidarė pirmųjį to Seimo po Roseland, IIL, atst. kun. F. B
kas, J. Kazanauskas.
Kristopaitis.
atst. Ant. Jakaitytė.
Julė Stankevičiūtė.
183. Šv. Jono Krikštyt. Drsėdį 10 v. 15 ryto. Seimo pir Serafinas, Jonas Valančiū217. L. R. K. Kunigi} Są
142. Šv. Petro parap.,
54. D. L. K. Gedimino Taut.
90. Sūnų Liet. Dr-ja po Glo
ja,
Ind. Harbor, Ind., atst.
mininku susirinkusieji vienu nas, Dom. Jasilionis.
junga, atst. kun. V. Dargis.
Dr-ja, Chicago, UL, atst. Mat. ba Šv. Juozapo,
143. Šv. Petro ir Povilo Dr- Vincas Radzius.
balsu išrinko Dr. A. K. Rut
15. Šv. Mykolo Arkan. par., Vabalas.
218. Jjjet. Inf. B. Amer. Sk.,
91. Šv. Petro Labdar. Dr ja,
184. Šv. Mykolo Ark. Dr-ja,
kauskų, kuris užėmęs pirmi Chicago, IIL, atst. J. Čepaitis
atst.
Adv. A. Šlakis.
144.
Liet.
Dukterų
Dr-ja,
55. Šv. P. Marijos Ražane. ja,
<n
Gary, Ind., atst. Kaz. Pažėra.
ninko '' vietų nurodė kandida Kasp. Repšys, J. Naujokas.
Be to, susirinkusiųjų nuta
Dr-ja ( mot. ir merg.), Chica
92. Broliškos Pagelbos Dr- Boston, Mass.
185. Šv. Kazimiero parap.,
tus į mandatų priėmimo ko
16. Liet. Polit ir Pašelpinis go, UL, atst. Mar. Reklienė,
rimų,
susteikta pilnas balsas
145. Šv. Kazimiero Dr-ja,
186. S. L. R. K. A. 152 kp.,
ja,
misijų ir į Seimo maršalkas. Kliubas, Kensington, IIL, atst.
svečiams p. J. Gabriui, L. I.
146. “Lietuvos Vyčių”, kp.,
Ver. Skudienė.
93. Šv. Izidoriaus Dr-ja
187. “Rūta” Dr-ja,
Susirinkimas
patvirtino
į F. Jagminas, Kaz. Klimavi
B. vedėjui ir kun. M. Gustai
147. Šv. Jono Ev. BĮ. Dr-ja,
56. Šv. Kryžiaus Dr-ja, Chi Mt. Carmel, Pa., atst. St. Pet
minėtųjų komisijų šias ypa- čius.
188.
Šv.
Kazimiero
Dr-ja,
čiui, “Žiburio” dr-jos pirmi
148. Sald. V. Jėzaus Dr-ja,
cago, UL, atst. Aug. Saldukas, ruškevičius.
tas:
S.
P. Tananevičių,
189.
Šv.
Onos
Dr-ja,
atst.
17. Šv. Jurgio Dr-ja, East
ninkui.
94. Šv. Kryžiaus parap. Mt Boston, Mass., atst. Jonas
kunigų
F.
B.
Serafinų, St. Louis, IIL, atst. AL Rau Nikod. Grikšas.
kun. Vyšniauskas.
Jaruševičius.
57. D. L. K. Vytauto Gvar Carmel, Pa., atst. kun. Dr. V
SESIJA II.
M. Kadzievskį B. Vaišnorų ir kas.
190. D. L. K. Vytauto Dr149. Šv. Roko parap., Mondija,
Chicago,
I1L,
atst.
Jul.
Bartuška.
Sesija
atidaryta, kaip 2:15
Julę Stankevičiūtę.
Maršal
18. S, L. A. 77-ta kuopa,
telo, Mass., atst. M. A. Nor ja, Baltimore, Md., atst. Juoz. vai. po piet. Po atidarymui
Skinderis,
Juoz.
Letukas,
VI.
95.
Šv.
Jurgio
Kareivio
Dr
komis aprinko K. Pakštų ir
Miliauskas.
19. Šv. Mykolo Dr-ja,
kūnas.
Daukšas.
ja,
sesijos buvo perskaityti tele
Jon.
Valančiūnų.
Priimta
20. Simano Daukanto Dr-ja,
191. Šv. Jono Krikšt. par., gramai, laiškai, tūlų draugi
58.
Pietinės
Chicagos
Ver

mandatai ir atstovams inteik
150. Nuolatinės Pagelbos
96. J v. Liudviko parap. ja,
21. T. M. D. 117 kuopa,
Baltimore, Md., ats. Juoz. Va jų nutarimai etc. Draugijų,
ta kortelės duodančios teisę ' 22. S. L. R. . A. 137 kuopa, telgų Dr-ja, Chicago, UL, ats. Maizville, Pa., .
Dr-ja, Montello, Mass., atst.
siliauskas.
M. šlikas. S. Vilimavičius.
susirinkimų ir tt. nutarimai
dalyvauti Seime.
97. Šv. Vincento parapija, Pr. Kašetienė.
23. Lietuvių Ukėsų Kliubas,
192. Šv. Jurgio Kareiv. Dr- atsiųstieji Seimui apsvarstyti,
59. Šv. Petro ir Povilo Dr151. Šv. Kazimiąro Dr-ja,
Užėmus delegatams vietas Rockford, IIL, atst. Jonas Pet ja, Chicago, UL, atst. Fr. Sta- Girardville, Pa.
ja, Baltimore, Md.„ atst. Amb. p. J. Jaroševičiui įnešus ir
Brockton,
Mass.,
atst.
Vincen

98.
Šv.
Vincento
Draugija,
raitis
ir
Kaz.
Stankevičius.
ir pašaukus juos vardais, seka
Laukaitis.
siulis, Ant Česna.
daugumai balsų pritariant,
tas Juška.
Girardville, Pa.
24. Dramos Dr-ja, E. St.
galutinas Seimo Valdybos rin
193. Šv. Jurgio Dr-ja, Jer nutarta pavesti Presos komi
60. Šv. Juozapo Apiek. Dr152. . Nekalto Prasidėjimo
99. S. L. R. K. A. 96 kp.,
kimas. Seimo pirmininku pa Louis, IIL, atst. Viktoras Vait ja, Chicago, 111. atst. And.
sey City, N. J., atst. Jonas sijai, kuri tuos įnešimus, paparapija, Cambridge, Mass.,
Gilberton, Po.
tvirtinta Dr. A. K. Rutkau kus.
Zutkis.
Marcinkevičius.
siūlimus sugrupuotų ir Sei
100. Kar. Jagelos Piliečių atst. VI. Jakavičius.
skas. Vice - pirmininkais iš
194.
Šv.
Jurgio
parap.,
Mil25. Šv. Mykolo Arkan. Dr61. Šv. Mykolo Ark. Dr-ja,
mui prideramoj tvarkoj per
153. Šv. Stepono Kank. Drrinkti Juoz. Elijošius (Elias), ja, Roseland, IIL, atst. Ant No. II, Chicago, UL, atst. J. Dr-ja, Gilberton, Pa., > atst.
waukoe, Wis.., atst. kun. K. statytų. Priimta keletas nau
ja, Cambridge, Mass., atst.
kun. Dr. Pr. Augustaitis.
B. Vaišnoras, p-lė J. Stankevi Kalnikas, J. Nazelskis.
Šatfcus.
Valaitis, Ant. Repšys, Ign.
jų nuo draugijų delegatų.
Vinc.
Baltrušaitis.
101.
Liet.
Jaunų
Vyrų
Kat.
čiūtė. Raštininkais: J. B. Kau
26. Apšvietos Dr-ja, Burn Keleeius.
Per visų Seimo laikų gauta
195. Šv. Kazimiero D'-ja,
154. Šv. Pranciškaus par.,
Dr-ja, Pittston, Pa.,
pas ir J. S. Vasiliauskas. Pre side, IIL, atst. F Skrebutė62. Šv. Martino Liet. Teat
telegramai,
laiškai su pasvei
Racine, AVis., arst. Kaz. G ri
155. Aušros Vartų Dr-ja,
102. Šv. Kazimiero parap.
sos komisija: adv. A. A. Šla nas.
S,
rališka Dr-ja, Chicago, IIL,
kinimais, įnešimais ir susirin
kio pilis.
,
156. ŠV. Onos Dr-ja,
Pittston, Pa., atst. Jurgis Ma
kis, adv. J. Gabrys, kun. Dr.
27. Šv. Izidoriaus Dr-ja, So. atst. Martinas Kadzievskis,
196. Šv. Kazimiero parap., kimų nutarimais nuo šių ypa
157. “Lietuvos Vyčių” kp.,
V. Bartuška, Jonas Karosas, Chicago, IIL, atst. Jonas Vi S. A. Pileckas, S. P. Tanane- lišauskas.
tų, draugijų, susirinkimų etc.
158. S. L. R. K. A. 110 kp., Racine, Wis., atst. Jer. Filipa103. Šv. Juozapo par. Ma
kun. F. Serafinas, kun. F. Ke sockis, Jonas Buzas.
viičus, Ant. Bagdonas.
1. Kun. J. Inčiura, Free
159. S. L. R. P. B. A. 24 vičius.
hanoy City, Pa., atst. kun. V.
mėšis, S. P. Tananevičius.
28. Šv. Kazimiero Knygyno
63. Šv. Juozapo Dr-ja, L.
land,
Pa.
197. Šv. Juozapo Dr-ja, She
kp., Athol, Mass., atst. Stan.
Į rezoliucijų komisijų pa Dr-ja, Cicero, IIL, atst. Bar AL, Chicago, IIL, atst. St. Dargis.
2. A. Sodeika, Scranton, Pa.
boygan, AVis.,
Vidugiris.
skirta presos komisija ir da- bora Šatkaitė.
104. Šv. Kazimiero parap.,
Anučauskas,, Juozapas Ža3.
Šv. Kazimiero Draugija,
198. Šv. Kazimiero Dr-ja,
rinkta šie asmens: kun. M.
160. Šv. Juozapo parapija,
29. Šv. Juozapo Dr-ja, Wau landauskas.
Philadelphia, Pa., atst. Sim.
Sheboygan, AVis., atst. Jonas Freeland, Pa.
Gustaitis, kun. V. Dargis, p. kegan, UL, atst. Tam. Baro
161. S. L. R. K. P. B. A. 1
64. šv. Onos Dr-ja, Chica Kvietkus.
4. J. Gailiunas, Athol, Mass.
Stauckus.
J. Elijošius, kun. K. Vasiliau nas.
kuopa,
105. Šv. Kazimiero Dr-ja,
go, IIL, atst. Ona Simanau199. Šv. Laurino Paš. Dr-ja, 5. K. J. V. Kudirka, Kings
162. Šv. Kazimiero Dr-ja,
skas, p-lė U. Jokubauskaitė ir
106. Šv. Mykolo Ark. Dr-ja,
30. Šv. Baltramiejaus para skienė.
Port Washington, AVis., atst. ton, Pa.
kun. J. Jakaitis.
163.
Apaštališkos
Maldos
107. Šv.
Izidoriaus
Art.
pija, Waukegan, UL, atst.
65. Šv. Ražančiaus Dr-ja,
6. K. T. Žilinskas, South
Mat. Soročka.
Užbaigus Seimo
valdybos kun. Konst. Zaikauskis.
Draugija,
Draugija,
Chicago, UL, atst. Paulina
200. Šv. Kazimiero Dr-ja, Boston, Mass.
rinkimus, įnešta klausimas ap164. Šv. Var. Jėzaus Dr-ja,
31. Šv. Antano Dr-ja, Wau Dziesulskienė.
108. Šv. Stanislovo
Kost7. 25 kuopa S. L. R. K. P.
Milwaukee, Wis., atst. Petras
rubežiuoti kalbų laikų. Nu kegan, UL, atst. AL Jankau
165.
S.
L.
R.
K.
A.
91
kp.,
B. A., AVorcester, Mass.
66. “Lietuvos Vyčių” kuo kos Dr-ja,
Miksas.
tarta kiekvienam kalbėtojui skas.
166.
Šv.
Petro
ir
Povilo
109.
Šv.
Cecilijos
Dr-ja,
8. K. J. Dumčius, Miners
pa, Roseland, Ilk, atst. Ant.
201
Šv.
Jurgio
Dr-ja,
De

duoti 5 minu. laiko ir tik su
Draugija,
32. Šv. Veronikos Dr-ja, Pocius, St. Kačinskaitė.
110. Giedorių Teatrališka
ville, Pa.
troit,
Mich.,
atst.
Ant
Salaše167.
Šv.
Jurgio
Draugija,
sirinkusiems delegatams lei (moterų), West Pullman, III.,
Dr-ja,
Philadelphija,
Pa.,
at

9. Lietuvių Parapija ir 7
67. Šv. Antano parap., Ci
168. “Aidas” Teatr. Dr-ja, vičius, J. Liškevičius.
džiant, kalbėtojas gali ilgiau atst. Agota Žiegienė, Ona Ma- cero, UL, atst. kun. A. Ežer stov. Jonas Seba, Sim. Kviet
Draugijos iš Minersville, Pa.
202. Šv. Juozapo Dr-ja, De
kalbėti.
169. “Aušra” Teatr. Dr-ja,
čiulskienė.
kus.
10. Šv. Kazimiero Draugija,
skis.
troit,
Mich., atst. Konst. Abi AVaterburv, Conn.
170. Šv. Onos Mot. Dr-ja,
P-as J. Elijošius patėmija,
111. Šv. Pranciškaus parap.,
,
33. P. B. R. K. A. 37-ta
68. Brolių Marijonų Dr-ja,
kad, sekant kultūringų tautų kuopa, Cicero, I1L, atst. Vero Chicago, I1L, atst. kun. J. Ka- Miners Mills, Pa., ats. kun. A. Waterbury, Conn., atst. Juo šala.
11 J. Aleksa, Baltimore,
203.
Šv.
Petro
ir
Povilo
zas
Kovas.
pavyzdį, sesijas reikėtų pra nika Stalilionytė.
Md.
Janusas.
zakas,
171. S. L. R. K. A. 89 kp., Dr-ja, Grand Rapids, Mich.,
dėti malda. Didžiumai prita
34. Šv. Petro ir Povilo Dr112. Šv. Pranciškaus Dr-ja,
12. St. ir B. Mingilai, Bal
69. Apveizdos Dievo Dr-ja,
atst. Juozas Kurantavičius.
riant nutarta kiekvienų sesi ja, Kensington, UL, atst. VI. Chicago, UL, atst. Jonas Kas- Miners Mills, Pa., ats. Jonas Hartford, Conn.,
timore, Md.
204. Šv. Petro ir Povilo pa
172. Šv. Kazimiero Jaunik.
jų pradėti ir baigti malda Žlibinąs, V. Smailinga, Ant tėnas.
Veeerkauskas.
13. J. Krasnickas, Cam
rapija,
Grand
Rapids,
Mich.,
A.
Dr-ja
ir
“
L.
V.
”
6
kuopa,
“Tėve mūsų”.
Šimkus.
bridge, Mass.
113. S. L. R. K. A. 125 kp.,
70. Atradimo Šv. Kryžiaus
atst. Jonas Jacevičius.
Hartford, Conn.,
Nutarta padaryti pertraukų
35. S. L. A. 176 kp. Chica Dr-ja, West Pullman, UL, ats. Export, Pa.,
14. Dr. Šv. Ma rijos Magde-]
205.
Šv.
Jurgio
Draugija,
173.
Šv.
Elzbietos
Merg.
ir
Iki 2 vai. po pietų.
go, IIL, atst. M. Dūdas.
114. Sald., Širdies
Jėzaus
Ienos, Philadelphia, Pa.
Pr. Petrulis, Pr. Pozingis.
Grand
Rapids,
Mich.,
atst.
V.
Mot.
Dr-ja,
Hartford,
Conn.,
Posėdis uždaryta pusiau
15. A T,. R. K. M. S. III
36. “Lietuvos Vyčių” Šv
71. Šv. Antano iš Padvos Dr-ja, Export, Pa., atst. kun.
Stasevičius.
174. Šv. Trejybės parap.,
pirmų dienovidžio valandų.
Jurgio parap. kuopa, Chicago, Dr-ja, Cieero, UL, atst. Ign. A. Jurgutis.
kp., St. Bede College, Peru,
206.
S.
L.
R.
K.
A.
134
kp.,
!
m.
Hartford,
Conn.,
atst
kun.
J.
Iki piet atstovų užsiregis UI., atst. J. B. Kaupas.
115. Šv. Petro ir Povilo pa
Kutis, St. Petrošius, Kar.
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Su vėliaus atvy

37. S. L. A. 74 kuopa, So

Skadauskis.

rapija,

Ambotas.

Brooklyn, N. Y.,

(Toliau bus)

Raulai griebiasi už plunksnų.
“Vienybė Lietuvninkų’’, “Lais
vė”, "Keleivis”, tik mirga, tik
geltonuoja
nuo mūsų Raulų pri
Ir vis dėlto, kad užpuolus ir pri
keptų
korespondencijų
apie ma
baigus mažąjį Žiburėlį,
Aut. rytojaus visi susirinko į žąjį Žiburėlį. Žiburėlis negeras,
saliūuą ant Fr—y gatvės pasitar Žiburėlis davatka, Žiburėlio mo
ti apie tolimesnę kovą. Raulų pir kytojas netikęs, Žiburėlio mokyk
mininkas kalba karštai ir ilgai, la tik poteriams mokinti, Ži
nurodydamas į priežastis vaka burėlio nariai špitolninkai, Žibu
rykščio nepasisekimo, užbriežda- rėlis brudas, Žiburėlis fe!, Žiburė
lis... Žiburėlis... Žiburėlis... Taip,
mas pienus ateityje.
— Draugai! — kalba jis, — aš kad nabagams laikraščiams prisi
vakar buvau drauge su jumis, eina net po kelias korespondenci
tarpe savo geriausių, ištikimiau jas sutalpinti viename numery
sių kareivių. Mačiau, kaip jūs aprašymui to nelemto Žiburėlio.
Bet ir čia ne geriausios juos
narsiai puolatės ant mažojo Ži
būrelio. Bet, tie visi nepasiseki- ^pasekmės lydi. Mat, “Vienybė
mai įvyko pertai, kad neturėjo Lietuvninkų” pamatė, kad niekus
me gero, atsakančio karvedžio, daro, susigėdo ir atsisakė jų skel
kuris būtų rodęs mums kelią ir bimus talpinti. Beliko tik “Kelei
ilstančius stiprinęs. Taigi aš įne- vis”, “Laisvė” ir raudonoji “Ko
šu, kad mes pasiųstumėme ma- va”. O juk trijuose laikraščiuose
žamjam Žiburėliui paskutinį ulti garsinti, tai permaža!
matumą ir pareikalautumėme, kad Raulams į galvą ateina gudres
jis stotų su mumis paskirtu lai nė mintis. Jie atsiminė, kaip ke
ku kovon. Priegtam, sau laimėji lios, anot jų, davatkos, taip lengmo užtikrinimui, parsikvieskime viu būdu sumušė jų garsųjį gene
iš So. Bostono generolą Purvį.
rolą Purvį ir dėlto jų armija be
Raulai iš džiaugsmo net apsilai pasekmės turėjo skirstyties. Tad
žė po tokios gudrios jų pirminin nutarė kas nedėldienį susirinkti
ko kalbos. Suskambėjo delnų plo per sumą prieš lietuvių bažny
jimas, sutarškėjo nuo stalo kele čios duris ir ten, sustoję antroje
tas nuvirtusių stiklų. Nustebę su gatvės pusėje, skaityti, kiek kata
žiuro į Raulų kampą prie baro likai tų “davatkų” turi. O pa
stovintieji. Surūgęs saliūnininkas linksminimui į bažnyčią ir iš baž
suniurnėji, priėjęs teėmė sudužu
nyčios einantiems, nutarė, kad
sius ir sveikus stiklus ir nutilo.
kiekvienas iš jų, senas ar jaunas,
Raulai žiūrėjo ir rįjo seiles, ne
turi šokti Amerikonišką “džiką”.
tekę savo “šventyto” skystimė
Gink Dieve, kuris iš jų to nepa
lio.
darytų, tokį tuojaus iš Raulų tar
Po kiek laiko mažasis Žiburė
po prašalinti. Kaip geri savo drau
lis gauna nuo Raulų “ultimatugijos nariai, jie uoliai tuos nutari
reikalaujantį stoti su jais
pastotoje dienoje 1 kov,. Po:
la

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
RAULO SU KAZIU PAŠNEKŲ
VIETON..
APIE RAULŲ DARBUS IR TŲ
DARBŲ PASEKMES.
(Iš Newark’o, N. J., chrouikos).

Žiburėlis žiba.
Mažas, silpnas, menkutis žiba
tamsoje Žiburėlis. Jojo nesutep
ta, tyra, kaip krištolas, liepsnelė
spindi augštai iškelta. Tos liep
snelės spinduliai siekia tolį, toli,
atsimusdami ant praeivių veidų.
Praeiviai išvydę sustoja, žiūri ir
gėrisi tuo mažu Žiburėliu, labiau
siai jo tyra šviesele. Ploja jam
rankomįs dėkodami, melsdami,
kad jis nenuilstančiai be pertrū
kio žibėtų ir rodytų tamsoj ei
nantiems kelių.
Ploja., bet ar visi! Ne, nevisi.
Randasi keletas ir tokių, ku
riems ta maloni švieselė nepatin
ka, jie nenori, kad šviesos spin
dulėliai atsimuštų jų akysna. Jie
bevelija klaidžioti patamsyje ir
graibstyties, kaip neregis tvoros,
kad neinpultų į grabę. Žiburėlis
jiems nepatinka, tie jojo skaistieji
spinduliai jiems atrodo biaurūs;
biaurūs dėlto, kad tie spinduliai
visados nušviečia tiesųjį kelių.
Už tai jie norėtų Žiburėlį apdrėb
ti purvais, apkarstyti visokiais
skarmalais, padaryti iš jo baidyk
lę, kad tik praeiviai į jį nežiūrė
tų, bet bėgtų tolyn.
Žinoma, jie gerai supranta, kad
spinduliai paeina tik nuo Žiburė
lio ir su pačiais spinduliais kovo
ti būtų tuščias ir bergždžias dar
bas. Taigi jie paskutiniais lai
kais pradėjo rinkties, spiesties į
būrius ir tarties, kaip čia panai
kinus, užgesinus tą mažą, men
kutį žiburėlį. Užgesinus tą be
veik vienintelę švieselę, jiems bu
tų lengva pūsti miglas į praeivių
akis ir pratinti praeivius prie sa
vojo supelėjusio, niekuo nepama
tuoto neva mokslo, patraukti sa
von pusėn ir padaryti tikrais savo
abazo vergais.
Cicilikučių kovos būdai.
Vieną kartą mažasis Žiburėlis
nutarė nusileisti su savo švie
sele žemyn ir leisti taip seniai
inirtusiems
cicilikuciams išmė
ginti jųjų didžiąsias dumtuves —
pūsles. Neįstengs gi jie užpusti
Žiburėlio!
Pažymėtoje dienoje, dar prieš
paskirtąjį laiką, durų sargas nebgalėjo išlaikyti durų nuo verži
mąsi vidun Raulų, Jurgių, Bal
trų ir Pilypų. Už valandos laiko
svetainė knibzdėte-knibzdėjo.
Raulai su didžiausiu nekantru
mu, išpūtę žandus, atstatę krū
tines, žiūrėjo galvas užrietę aug-.
štyn, iš kur Žiburėlis turėjo nu

sileisti.

trumpo apsvarstymo Žiburėlis nutarė išmėginti ant

eiv.u, T>d

kiaušius nutarimus.

drūtumą. Bet sykiu pareikalavo,
Nedėldienis. Diena graži. Saulukad Raulai kovoje nevartotu viso jskaMiai
e,v,lino,o _ pasaulio iisgint, - (
pasmerktų šovinių (turbut dumi,ojnvtAiA„ •
v
v « , •
\
SdVOn baznytelen ir atiduoti gar
dimi). Raulai nevartoti užgintų.,
• m-, o
.
« • •
* • i • ivr„+
i,, ,)ę oiuvertojui. Tik Raulai šoka
šovinių atsisakė. Mat, anot J1!’| “(jžįką”
tas jiems reikalinga, ir aiškinosi

Sugaudė varpai. Užsidarė baž
nyčios durys. Pasigirdo malonūs
sutartiniai vargonų ir giedorių
balsai. Suma. Žmonelės suklau
pę meldžiasi...
O Raulai, likę antroje gatvės
pusėje, varo tarpa savęs karštus
ginčus už “davatkas”, kiek jų
šiandien į bažnyčią susirinko.
— Čiš!.... — sušuko vienas iš
Raulų pakeldamas ranką. — Ar
girdite, kaip gražiai ir garsiai
gieda Mrs. Brown?
— Kas ? Mrs. Brown ! ?
— Taip.
— Tai gal ta pati ragana, ką
per mažojo Žiburėlio parengtus
vakarus dainuoja solo ir duetuose
dalyvauja?
Ta pati, ta pati, — atsikar
tojo balsai.
Už tokius jos darbus aš tuojau
parašysiu į “Laisvę”, kad ji su.
kunigėliu.... — pasisiūlė vienas
Šakės” ir “Laisvės” korespon
dentas.
— Palaukit, bažnyčioje nutylo.
Aš bėgsiu prie durų pasiklausyti;
gal kunigėlis jau pamokslą sako.
Gink Dieve, jis prisimtintų apie ci
cilikus, tai tuoj parašau į “Lais
vę . kad jis “Romos krokody
lius”.
Draugai! Romos krokodylius,
tai jau pasenęs sakinys. Niekas į
jį nei atydos neatkreips. Bet aš
išradau naujesnį ir jau į “Lais
vę parašiau. — (ir čia pamini
vieną lietuviams žinomą gyvulį).
— Bravo, bravo, Raulai! Tau
pirmutinė garbė pripuola! — su
šuko būrys vienu balsu.
Tik vienas raudonosios “Ko
vos” korespondentas, truputėlį
atstu nuo kitų stovintis, tylėjo ir
nieko nesakė. Iš jo surauktų an
takių ir raudonai degančių veidų,
buvo galima numanyti, kad jis pa
vydėjo ir nenorėjo pripažinti
garbės vainyko. Raudonosios ko
respondentas nusiėmė kepurę, pa
sitaisė krintančius akinius ir pri
siartinęs prabylo:
— Draugai! Aš nesuprantu, ko
dėl jūs už tokį mažą išradimą tuo
jau jam skiriate pirmenybę. Juk
Pasibaigė kova. Vėl viskas ty gal dar visi pamenat, kaip aš per
ku, ramu. Bet neramu tarpe Rau-;nai pirmutinis raudonoje “Kovolų. Jie iš apmaudos nerimsta ir je” išpranašavau, kas Tautos Na
tariasi toliau.
mai Vilniuje bus “prostitučių na
Dabar visi Raulai prieina prie mai!”
tos išvados, kad jiems reikia pa Sužiūro Raulai į tą taip garsų
didinti savo armiją. Kitaip kovos ateities žinovą. Matydami prieš
laimėti niekad negalės. Padidinti.. akis taip žymų paukštį, iš džiaugbct kokiuo būdu ? Kreipties į apie- į smo pradėjo delnais tarškinti,
linkės ir plačią visuomenę?
švilpti, rėkti “ura” ir t.t., — kaip
Taip. Bet visųpirma reikia tą staiga išvydo viduryje mielašir-

tuom, kad laike kovos galima var
toti kas tik papuola, naikinti kas
tik galima, ant galo, kad jie
švaresnių ginklų nei neturi. Išgir
dęs tokį atsakymą, mažasis Žibu
rėlis nutarė oficijaliai Raulų ren
giamoj kovoj nedalyvauti.
Prisiartina ir paskirtoji kovos
diena. Raulų visa armija jau sto
vi ant gatavo ir tik laukia galuti
no Bostono generolo paliepimo,
kada pradėti mūšį. Generalas sto
vi prieš juos ant pagrindų ir
tvarko gvardiją į eiles.
Susirinkę žmonelĄs stovi ap
linkui ir žiūri, vieni žingeidaudami ta nepaprasta kova, kiti norė
dami sužinoti kuri pusė ims vir
šų, treti vėl su nusiminimu laukia,
kada beširdžiai Raulai pradės
draskyti tą mažą, jiems taip bran
gią švieselę.
Raulų pirmininkas pranašė, kad
jau laikas pradėti mūs}. Generolas
atsistojo, karštai pasveikino Raulus, ragindamas prie smarkaus,
nenuilstančio darbo.
Užvirė smarki kovą. Mat, nors
mažasis Žiburėlis ir nedalyvavo,
bet ten būta jojo šalininkų, ku
rie įsivėlė į tą kovą. Mūšis kas
kart ėjo smarkyn. Dreba žemė,
braška sienos, skrenda Rymo sos
to skeveldros. Krokodyliai lekia į
padanges, kaip juodvarniai. Baž
nyčių bokštai virsta vienas pas
kui kitą, prislėgdami... gaspadines. Sumišimas, dūmai. Raulai,
kaip indijonai, šoka. Generolas
išsitempia, susiriečia ir vis rė
kia: “Pirmyn! pirmyn!”. Prasi
muša į priekį. Keletas jaunų
irterginu paleidžia į generolą ke
letą Suvienytų Valstijų kulkų, ku
rios jį pavojingai sužeidžia, pataikindamos tiesiog į širdį. Gene
rolas Purvis išverčia akis, išsitem
pia dar sykį, bet jo veidas pabalsta, jis griebiasi už galvos ir...
virsta po stalu.
Raulai pritrūksta šūvių. Grie
biasi už krėslų. Jų pirmininkas iššoksta generolo vieton. Švilpia
šunis, šaukia kates, manydamas
mažoja Žiburėlio šalininkus užleis
ti žvėrimis draskančiais.

Aštuntą valandą mažasis žibu
rėlis nusileidžia ir stoja prieš vi
są laukiančiųjų būrį. Nuolankiai
susirinkusius pasveikina ir malo
niai į juos prakalba.
Visi Raulai, kaip vienas, šoko į
darbą. Visųpirma su didžiausiu
triukšmu pradėjo
bombarduoti
nekaltą žemę, tikėdamies padary
ti tikrą žemės drebėjimą. Manė,
kaip žemė sudrebės, Žiburėlis ap
virs ir tuo būdu panaikins jo
šviesą visiškai.
Sudrebėjo žemė, subraškėjo sie
nos, pasidarė baisi audra. Suš
niokštė, sušvilpė vėjas, kurį pa
leido Raulai tuštindami savo iš
pūstus žandus. Atbėgo persigan
dęs namo šeimininkas, sustojo
prie durų ir nustebęs prisižiūrinejo tokiam Raulų kovos būdui.
f) Žiburėlis stovi sau ant vie
tos, nei nemanydamas apvirsti.
Tik jo liepsnelė suplevėsavo ir dar
skaisčiau sužibėjo.
Raulai šoko augštyn. pūtė kiek
katras turėjo “dūko”, krito ant
•žemės su persprogusiomis pūslė
mis, raitėsi, niurnėjo... Bet Žibu
rėlio niekaip negalėjo užpūsti.
Po kiek laiko Raulai
pailsę
pradėjo skirstyties, jų armijos ei
lės retėti. Pagalios ir visai išnyko.
Žiburėlis pasikėlė augštyn, palik
damas namus tuščiais; dejavo,
kad tiek brangių valandų reikėjo
klausyties į orą šaudymo ir tuš
čių kulkų birbimo.
Raulai (pas mus juos vadi
na cieilikais) pargrįžo namon po
tokio susirėmimio, ir pargrįžę bai
liai susigėdo dėl savo priešo neingalėjimo. Visą naktį iš tos gė
los negalėjo užmigti. Mąstė, var
posi ir vis pienavo tolimesnę kovą,
itengdamies
surasti pasekmin- mažąjį Žiburėlį perstatyti niekam dystės “dėdę” su didele medinę
ęesnį kovos būdą, išrasti naujus tikusiu, niekam vertu, biauriu, žvake. Iš baimės suvirpėjo pa
kinkliai ir dūme į visas pusė.
pilkius, sudrūtinti savo armiją. tamsybės platintojų ir t.t.

Ir vėl Raulų užmanymai liko be
pasekmių.

Tolimesnis kovos būdas.

Nors mūsų Raulams ir nesise
ka, bet visgi jie dar nenustoja
vilties ir nesiliauja, ieškoti vis
naujų išradimų panaikinimui to
mažojo Žiburėlio. Dabartinis ir
gana gudrus jų bandymas yra
toks.
Po ilgų ir nepasekmjngų ko
vos būdų. Raulai vėl susirinko į
saliūną ant gatvės. Šiandien jų
visas sumanymo projektas susta
tytas, tik reikalavo galutino pri
ėmimo. Už sumanymą prakalba
jų raštininkas.
— Raulučiai! — pradeda jis
švelniu ir laibu balseliu.—sugrio
vimui mažojo Žiburėlio galybės,
mes sutverkime savąją didelę
šviesą; o kada šviesa bus didelė,
tada mažasis Žiburėlis bus nebe
reikalingas.
Raulai gudriam sumanymui pritoks:
— Palaukite, Raulučiai, — kal
ba raštininkas toliaus. — Sut
vėrus mums vien savąją švie
są, tas dar nenešti) pageidauja
mu vaisių ir Žiburėlio prie sugriu
vimo nepriverstų. Kad visai Ži
burėlį panaikinus, mums reikia
ingauti platesnę žmonių užuo
jautą. Visųpirma
mums reikia
nusimazgoti savo purvinas ran
kutes. Jeigu panagių išmazgoti
ir neįstengsime, tai visgi galėsi
me parodyti, kad mūsų rankos
jau baltos, o mažmožių kvailiai
nepastebės.
Tuo laiku atneša keletą kibirų
vandens. Raulai šveičia rankas,
prausiasi, kaip tik įmanydami.
— Pati šviesa, — tęsia rašti
ninkas, — mums reikia padaryti
ant didelio rato, kuris lengvai
suktųsi. Ant vienos rato pusės
reikia nupiešti dailiai žibančią
šviesą; ant antros rato pusės nu
teplioti puikią bažnyčią su kru
vinomis durimis; tarp tų durų
pastatyti kunigą su kraujais nu
taškytu sutonu, o ant kunigo
kaklo užkabinti didelę tarbą su
parašu: ‘ ‘ Dąjrbųiinkų kruvinai
uždirbti centai”. Iš vieno šono
pasodinti lig kaklui kraujuose
mirkstantį carą; iš antro šono
patupdyti su dideliu pilvu lupiką-kapitalistą. Tą puikiai pada
rytą regyklą turime nunešti lie
tuvių svetainėn, o tada sukviesti
visas davatkas, špitolninkus, za•kriBtįjonus įr visus kitokius.
Pačią regyklą reikės atsargiai da
boti, kad neatsisuktų nei kapita
listas, nei caras, o jei, gink Die
ve , atsisuktų antroji rato pusė
— tada su visomis baltomis ran
kutėmis prapultumėm! Prie tam
neprošali būtų pakviesti mūsų
daktaras, kuris paaiškintų apie
šviesą.
— Ką? Daktarą?! — pakilo
nwo sėdynių keletas Raulų. —
Neatsimeni, kaip jis prieš mus
protestavo ?
Čia įsikišo pirmininkas ir pa
aiškino, kad daktaras dabar vir
to į cicilistą. Patvirtinimui prive
dė, kad daktaro ofise pirmutinėje
vietoje
randasi “Keleivis”,
“Laisvė” ir tik po stalu “Lietu
vos Žinios”. O kas link “Drau
go”, “Kataliko” ar “Lietuvos”,
tai ir devynes žvakes užsidegęs
nesurastum. Ant galo Raulai nusi
leido ir sutiko pasikviesti dakta
rą. Girdi, daktarui kalbant nebus
tokio pavojaus: jeigu sykiais ra
tas iš neatsargumo ir pasisuktų,
tai publika, žiūrėdama į daktaro
puikią juodą barzdą, užmirš apie
patį ratą.
Ratas po truputi jau pradeda
suktis, bet baisenybių dar niekas
nepastebi. Visi žiūri į gražiai,
paviršutiniai nupieštą šviesą....

visas pasaulis bubinuoja, jog
Woreesteryj gimęs
“Amerikos
Lietuvis”, net kai-kurie nurodo
jo spalvą ir išvaizdą, bet mums
tai neteko nei jo dvasios pare
gėti. Ar nebus tiktai čia koks
šposas. “Am. Liet.” reik tu tu
rėti visai amerikoniškai Lietuvai,
nors per jos atstovus padaryti vi
zitą, o mūsų “Amerikonas” vien
tik “išrinktuosius lanko. Žinai
yra koks “grinorius”, tai aišku!

Kalba “Laisvė” 76 num. apie
“Naujienas” ir Naujienų 82 numaryj apie “Laisvę” ir.... “kas
da balsas! Ogi tavo! Kokios*
plunksnos! Taip kaip ir mano!
Širdužėle! Balandėli!...... Duokš
snukutį! Še, mieloji, ir kūmutės
pakšt! pasibučiavo.
*

s

“Šakė” praneša, kad pereina iš
privatiškų rankų į bendrovės ran
kas ir žada prisipildyti dar gyvesniais ir pirmeivybės priešams
kandančiais raštais. Kur gi jie
tau nekąs. Čhicagoj pastaruoju
laikų ir su šviesa negali suieško
ti mopsų, rudžių, taksų ir jiems
panašių. Matai
Massuchussets
valstijon visi iškeliavo ir žada
kramtyti “neprietelius”.
Kas galėjo atsitikti su mūsų
laikraščių pastabomis. Pirmiaus
būdavo redaktorius parašys pu
sę colio ilgio pastabėlę ir jau mil
žinas. Dabar kiekviename laikraištyj pastaba lyginasi Angliš
kai myliai. Ar tik tų pastabų ra
šytojai nepradeda susitraukti?
Katalikiškas seimas atsibuvo
Čhicagoj, socijalistiškas Brookly
ne na kurgi bus tautiškas. Juk
visai būtų negražu jeigu tautie
čiai mažai tesirūpintų tautos rei
kalais, ir istoriško seimo netu
rėtų.
P-lė.
(Žiūrėk ant 7-to pusi.)
Lietuvų, bet ir Sibirą. Visi
be atidėliojimo metė darbą ir
stojo prieš mobilizacijos komi
siją. Priimtieji jau po kelių
valandų buvo sodinami į trau
kinius ir gabenami pagal pa
skyrimo, kad ten gavus dra
bužius ir ginklus. Tuojaus vi
sur įvesta karės metas. Su
judimas pasidarė dideliausis.
Viskas išėjo iš paprastų vėžių,
o už poros dienų, sužinojus
apie apskelbtą karę, buvo ir
daug griaudingų neaprašomų
scenų.
Pasažirų traukiniai
pradėjo bėgioti labai netvar
kiai ir visai niekingame skaitliflje, bet stotys nuo važiuo
tojų buvo tiesiog apgultos, ba
gažo dideliausios krūvos; dau
gelis mat skubėjo apleisti Ry
gą; nekurie nebegalėdami įsi
veržti į vagonus lipo ir važia
vo ant vagonų stogų. Toki
panika buvo apėmus rygiečius.

Nekurie iš fabrikų, kaip ir
dideliausis Rygos gumos fa
brikas "Provodnikas” su 10,000-darbininkų (iš kurių didž.
pusė lietuvių) užsidarė, vie
nok daugelis fabrikų ir po šiai
dienai ramiai sau tebedirba.
Mieste dabar ramu. Mobiliza
cija praėjo ramiai. Tik die
noje karės apskelbimo latviai
soeijalistai prie mobilizacijos
punkto buvo surengę demon
straciją revoliueijonieriškomis
dainomis, raudona vėliava, su
užrašu "šalin karė” i patsai
mačiau) ir prokletnacijomis,
Dūda.
vienok po 15 minučių demon
strantai buvo jau išsklaidyti
ir keli vyrukai sugauti.

ŠIS TAS.

kybių pavojaus nuo juroj ne telegramą ir ne vien nuo sa
turime.
vo draugijos (yra jos pirmi

Latviai karui prasidėjus ninku), bet ir vardu Rygos
lietuvių, pridėdamas, kad lie
rengė patrijotiškas manifesta
cijas, kurios niekuo nesisky tuviai šioje karėje kirsis su
vokiečiais kaip prie Žalgirio!
rė nuo rusų. Bet gal latvių
dvasios pakėlimas taip didelis Karėn pašaukta ir apščiai Ry
tik todėl, kad kariaujama su gos lietuviu, visuomenės vei
kėjų su "Žvaigždės” drau
vokiečiais. Sena duona ir
gijos pirmininku D-ru J. Ru
druska vokiečių užmiršta, lat
džiu priešaky.
viams tieji kultūrtregeriai ne
Tiek ant greitųjų suspėjau
bereikalingi, jiems berūpi su
Tamstai pranešti. Amerikie
latvinti Rygą ir kiti miestai
tiškų liet. laikraščių nebegauir vieton išspaustų vokiečių
patiems užimti jų šiltas vie nani jau nuo karės pradžios
teles; latviai tautininkai, ma ir vargu greitai begausime.
"Rygos Garsą” tur būt dabar
tyt, trokšta likti buržuazais ir'
gausite, taigi galėsite paskelb
pakilti pasaulio akyse kaipo
Rygos šeimininkai.
Dabar ti apie mus ir mūsų broliams
kaip tik ir Žabai gera proga amerikiečams, kuriems šioje
karėje
savo
pasitaikė, taigi žino, kad rei-> dideliausioje
kraujo
nereikės
lieti.
kia ir nesnausti. Bet vietos
Kariškoji cenzūra dabar
rusų administracija į latvių
įvesta ir pašte, ir telegrafe;
nepaprastą
patrijotiškumą
žiūri kažko su nepilnu pasi cenzūruojama kaip ateinančio
ji taip ir išeinančioji kores
tikėjimu ir dėl siundimo prieš
pondencija, taip kad gali būti
Baltijos vokiečius, kaipo ru
peržiūrėtas ir šitas laiškas.
sų
ramius
pavaldinius, li
Iš lietuviškų laikraščių Ry
ko laike karės pridengti net
gon dar ateina "Viltis” (ant
2 latvių laikraščiu: Mintau
jos "Tehwija” ir Liepojaus pusės sumažinta) ir "Šalti
nis”. "Vairo” apturėjome
"Leepojos Atbals”. Pirma
dar No. 13 (sumažintą); jis
sis ėjo 3 syk į savaitę, o pa
žada nebeišeiti pakol bus ka
starasis kasdieną (abu latv.
rė.
tautininkų organai). Keli lat
viai už tą-pat liko ir admini- Priimkite mano geriausius
stratyviškai nubausti, o vie linkėjimus ir tikros pagar
nas net ištremtas iš Kuršės. bos išreiškimą
J. Bajoras.
Del naikinimo Kuršės guber
Ryga,
7-20,
VIII,
1914.
natoriaus išdedamų praneši
P.
S.
Kun.
Bikinas
dabar
mi) taip-gi vokiečių kalboje,
dar
tebevieši
Lietuvoje.
Pa
buvo paliepta toliaus tokius
apskelbimus išdėti tik rusų deda darbuoties stud. Kaz.
kalboje, taigi čia nukentėjo ir Bizauskas.
patys latviai. Vokietijos ir
Austrijos pavaldinių iš Ry
Lietuvoje išiplatino sekan
gos į Prievolgį ir šiaurę iš tys lapeliai:
tremta lig 15,000.
Vokiečių atsišaukimas į len
kus.
Varšuvos apielinkėje, pa
Lietuva kareiviais berte pri
berta. Gelžkeliečiai pasakoja, sak "Pet. Kurj.” buvo išbar
kad Rygos gelžkeliais į ten styta iš vokiečių aeroplano se
buvo gabenama į parą nuo 20- kančio turinio atsišaukimai
60 kariškų traukinių; dabar (proklamacijos):
"Asišaukimas į lenkus. Ar
tas gabenimas jau mažėja ir
tinasi
pasiliuosavimo valanda
šiomis dienomis laukiama pra
iš
maskolių
jungo. Sujungto
džia didžiausiųjų mūšių.
Įvedus stropiausią karišką ji Austrijos ir Vokietijos ka
riuomenė netrukus peržengs
cenzūrą laikraščiai ir telegra
Lenkijos rubežių. Maskoliai
mos Peterburgo Telegrafo
jau krapštosi. Dingsta jųjų
Agentūros visai biedni žinio
mis ir tai tik apie pergalę ant kruvinas viešpatavimas, glem
žęs jus virš šimtą metų: mes
priešininko.
einame pas jus kaipo draugai.
Pašauktieji ofieieriai skun
Priimkite mus draugiškai:
džiasi, kad ir tokių žinių ne
mes nešame jums laisvę ir negauna ir visai nėra laikraš
prigulmybę, už ką jūsų tėvai
čių karo lauke; esą nuobodu.
Sprendžiant apie vokiečių ne tiek prikentėjo. Tepasitraukia
pasisekimus, jų žiaurumą, ne ryti) šalies barbarizmas prieš
sutikimą tarp savęs — tikimės vakarų civilizaciją, bendrąją
mums. Sukilėliai! Atminkite
pergalėti juos. Ir dvasia
jūsų praeitį taip didžią ir gar
mūsų kareivii) lig šiol tvirta.
Iš žinių atžvilgio apie karę sią. Vienykitės su jungtine
dabar reikia Tamstoms pavy kariuomene. Bendromis pajė
dėti ! Toks užtylėsimas gal ir gomis išginkime Azijos gau
išeis mums ant naudos. Da jas (ordy) iš Lenkų žemės.
bar negalime ir persistatyt, ar Mes nešame taipgi tikybos
iš, mūsų pusės yra jau daug laisvę ir tikybų pagarbą, taip
užmuštų ir sužeistų, nes nieko žiauriai Rusijos mindžiojamą.
nerašoma. Kiti juokauja — Teprakalba jums iš praeities
tur būt į mūsiškius vokiečiai Sibiro ledai, Pragos kraujo
šaudo gumo kulkomis ar apel darbas ir uniatų kankinimai.
Draug su mūsų vėliavomis
sinais !
žengia
pas jus laisvė ir nepriLietuvių cenzūra Rygoje
gulmybė.
randasi ypač kietose rankose,
Vyriausioji Voketijos ir Au
— mat kariškąjį cenzorių už
strijos-Vengrijos
rytinių ar
vaduoja tas patsai cenzorius
mijų
Valdyba
”
.
R. Laivinis, latvis LTakavičiaus bendradarbis ir kūmas)
Atsiliepkite! Karei prasi
ir braukiama net tokios žinios,
dėjus,
Kauno tvirtovės gy
kurias praleido Peterburgo,
Vilniaus ir Rygos kariški cen ventojai turėjo iš Kauno išsi
zoriai. Pavyzdžiui siunčiu po kelti. Išsikėlė taip-pat ir vi
sos įstaigos. Nežinia dabar,
rą tokių žinučių.
Mūsų Jakavičius atstovau kur kas išsidangino ir kur ap
damas labai blogos reputaci sigyveno. Kas žino tepranejos bufeto su svaiginamais ša, kur dabar yra Ekselencigėralais draugiją "Žaislas”, ja Žemaičių vyskupas Kare
kurioje sąnarių tikrai bus ne vičius, draugijų pirmininkai,
daugiau 10-15 niekeno nein- redaktoriai ir kiti.
Kauno kunigų būrelis,
’
galiotas šiomis dienomis per
apsigyvenęs Vilniuje.
Livžekos gubernatorių pasiun
"Iš Rygos Garso”
tė Jo Did. Carui ištikimybės

Dabar sujudinti portai jau
aptilo. Labai aprimo taip-pat
prekyba ir visas miesto gyve
nimai
Pasilinksminimų, te
atrų
jokių,
apart
pus
tuščių kinematografų. Visi
perka laikraščius, mažai indomias telegramas, žemlapius,
vaikštinėja užsimąstę, paniu
rę, visi lauke ką rytas atneš.
Gertuvės nuo mobilizacijos
pradžios lig šiol uždarytos.
Huliganizmas, piktadarystės
visai sumažėjo.

Vai tie
seimai, seimai! Ir
žiūrėk ką jie padarė. Bu—u—u—
“Lietuva” liūdnai verkia, “Vie
nybė Lietuvninkų”, optimstiškai
dantį griežia. “Ateitis” vaikučius
drąsa baido, “Tėvynė”, na, su
taja ištikrųjų greit eksplozija at
sitiks. nes tulžies ir dulkių per
seimą tiek daug
primargalino,
kad nespėjo visos medegos per
malti ir šmotais, šmotukais, šmo
teliais tik varo ir varo lauk ir
Vokiečiai apšaudę Liepoją,
prunkščia pu£ujas
kaip geras
Palangos
muitinę ir Dago sa
dvieguikas. Sulauksime po sei
los žibintuvą, nuostolių nesą
mų tikrai didžių darbų!
Vokiečių 16 colių armatos, kurios buvo vartojamos Prancųzijoj
padarę. Rygoje gyvenome ra
miai ir pagal dabarties aplin ir BelKirij.
; i,/, « > w S .iii
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IS LIETUViy GYVENINI
AMERIKOJE.
BOSTON, MASS.

<

DRAUGAS

Bpaliij (Oct.) 15, 1914K
KLAIDOS ATITAISYMAS.
. bažnyčia 15 tūkstančių vertės.
“Draugo” 37
numery j iš
Pašventinimo Apeigas atliks J.
M, vyskupas Rle Cort; bus dau Woreester, Mass. tilpo ži
par.
gelis kunigų. Daugybės draugyš- nutė apie šv. Kazimiero
giedorių piknikų, kuris aprašy
čių suvažuos iš visų apielinkių.
Parapijonas. tas taip: “Piknikas išėjo pras
tas, nes giedoriai nusilesė alko
lio, nei merginos neliko sausos...”
NIAGARA FALLS, N. 7.
Dabar gauname žinių, kad toji
melagingai
Lietuvių skaičius šitame mies žinutė neteisinga,
telyje siekia apie 700 ypatų. Pn I šmeižianti minėtąjį chorų. Apgai-

Šilkaitįs. Atskaičius svetainės
nusanulymo ir kitas išlaidas
4 d. 95 c. liko $18.30, kas pa
dalyta pusiau, viena pusė Lie
tuv. Inform. Biurui, kita T.
Fondui.
7. Chicagoje — Nekalto Pr.
Pan. Šv. parapijoje:
Kun. A. Briška
Aug. Saldukas,
Al. Prečinauskas.

Worcester, Mass.
niet.,
.o ir norintieji galės jau prisi41 kuopa laikys IV bertaininį susi ra .. t? prie pašalpos skyiiaus
rinkimą, bažnytinėj salėj, spalio 18,
Rašt. Juozas Kizis
1914 m. nedėlioj tuoj po sumai. Visi
uariai kviečiami užsimokėti bertaini63 kuop. S. L. R. K. A. laikys savo
nj mokesnį, atsivesti naujų narių pri
bertaininį susirinkimą nedėlioj 18 d.
rašyti ir dalyvauti susirinkime.
spalio 2 vai. po pietų, vokiečių salėje.
Su pagarba 41 kuopos S. L. R. K.
Rašt. Hlp. Grikauskas.
Rašt.
S. Jodaiga.

y
na iš iš Šiaulių, Kaun. gub. Jo paties
ar kitų žinančių apie jį maloniai pra
šau suteikti man antrašą, už ką U
anksto tariu ačiū.
Rašykt:

S. Mingilas.
603 Columbia avo., Baltimore, MA.

Reikalingas vargonininkas pažįstan

Bostone dabar užvirė it katile.
tis bažnytinę muziką ir mokantis ves
Mt. Carmel, Pa.
Kas tik gyvas, visi dabar Šia
ti
chorą. Algos į mėnesi 45 dol. ir
40 kuopa S. L. R. K. A. laikys 4S. L. R. K. A. 47 kuopa laikys su atskirai už patarnavymus: — giedo
politikuoja.
Susirinkimai, pra
tų bertaininį susirinkimą 18 d. spa
sirinkimą 18 d. spalio, 1914 m. parapi tos Mišios, šliubai etc.
Aplikaniųs
lių 1914 m. 2 vai. po pietų pobažkalbos kone kasdieną. Pastarąjį
jinėj
mokykloj tuojaus po sumai. Mel meldžiu kreiptis į “Draugo” Redak
• i
•,
.
...
. _
lėdami
šį
faktų
mielu
norų
jį
atinvtinėje
svetainėje.
nedėldienį laikė savo pranešimą se beveik vedusių o kitų puse padžiu visus narius pribūti, ir užsimokėti
ciją.
Kviečiame visus pribūti ir naujų at
sugrįžęs iš visuotinojo Chicagos vienių. Turime pasistatę nuosavę taisome, ir .raginame mūsų kores
beitaininę mokesnį.
8). Pittston, Pa.:
39—42
sivesti.
pondentus
dalykus
aprašinėti
Rašt. S. J. Petruškevičius.
Seimo, mūsų atstovas, p. J. Jaru- bažnytėlę už 4 tūkstančius doA.
Kizis,
Pirm.
Rašt.
P.
Karavojus.
“Dr.“ Red.
ševičius. Apie tūkstantis žmonių lerių. Skolos jau nebėra. Šįmet tiktai teisingai.
Frank Bataitis, Rašt.
Reikalingas vargonininkas, mokan
klausė pranešimo, p. Jaruševi- lietuviai surengė du pikniku bažKLAIDOS ATITAISYMAS.
Jurgis Laukaitis, Jurgis Matis
vesti chorą. Atsišaukti:
Exeter Borough, Pa.
cius atliko savo pasiuntinystę tin- u,veios naudai ir vieną šiaip jau
“Draugo” 40 num. str.
“Nutari
Rev. A. Balinski,
lišauckas, Jonas Vačierkauskis, 57-ta kuopa S. L. . .
]
mai Amerikos Lietuvių
Politiškojo
karnai. Visa publika buvo labai parengė šv. Jurgio draugija, kuFrank Rumta, Kazimieras Snoko- bertaininį susirinkimą nedėlioj 18 d Seimo” įvyko starnbį klaida, nes iš 929 Erie avė., Sheboygan, Wiapatenkinta. Dargi, iš 100 dol. jam riame viskas atsibuvo kuopavyzBURNSIDE, ILL.
spalio, p. J. žvirblio salėje, 7-tą vai. Tautos Fondo komisijos apleistas vie
cius.
pripažintų
priešseiminio susi-' dingiausiai. Reikia mums vargti
KAS ATSIŲS mums adresų savo pa
vakare aut kurio kožnas privalo priNedėlioj 4 d. spalio atsibuvo
9. ) Cicero, III.:
nas narys, būtent J. K. Urbšaitis.
rinkimo, kaipo kelionės išlaidžių, ' delei lietuvio kunigo, nes ligšiol vestuvės p. F. Skrobutėno su
žįstamų tam siunčiame puikių dovanų.
būti ir dasižinoti kokios susivienijiAnast. Valančius, Pirm.
EUROPA BOOK CO.
p. Jaruševičius sau pasiliko tik 80 dvasios reikalus aprūpina lenkų p-lė K. Gataututė.
nie yra permainos.
Justinas Antanaitis, Rašt.
57
Dey
str.,
.
New York, N. T,
dol., likusiuis gi 20 dol., paskir-1 arba airių kunigai. Be to mūsų
Rašt. M. Launikaitis.
F. Skrobutenas ne mažai pa Jonas Junčius,. Ižd.
42
—45
damas į Tautos iždų. Pasibaigus mieste labai pageidaujama S. L. sidarbavo tarpe Burnside jau Iždo Globėjai: Jurgis Valiulis,
pranešimui buvo renkamas komi- j R. K. A.' kuopa. Taip pas mus nuomenės, kurio ir vestuvės, gaA. Alenskul. Apie J. Kliubo su
Kaz. Baltrūnas.
Pardavimui pieno krautuvė su visais
Donorą, Pa.
rengtas prakalbas
gavome žinutę
tetas aukų rinkimui į Lietuvos žmonės visai nesupranta naudos liiha tarti, buvo žymesnės. Susi
rekandais. Parsiduoda pigiai.
10. ) Montreal, Canada.:
88 kuopa S. L. R. R. A. laikys paskiek ankščiau nuo kito korespondento.
gelbėjimo fondų. Į komitetų tapo' susiv. nei jo pažįsta reikalus. Bū- rinkęs skaitlingas būrelis svečių
Atsišaukitė:
Antanas Baltušis, Jonas Pun- kutm, šiųAnetų bertaininį susirinkimą Kviečiame daugiau rašyti.
pakviesti visų mūsų draugijų pre- tų naudinga, kad susivienijimo
4604 Paulina gatv.
Chicago, nb
18 d. spalio, tuojaus jo mišparų, podžius,
Jonas
Valiukas.
.
.
......................
.X
•
.
gražiai
linksminos,
kartas
nuo
A. T. M. Lietuvių “cicilistų” dora
zidentai ir kasininkai. Komitetai organizatoriai ar »ia.p kaftoto,.,
bažnytmej
salėj.
Neatbūtinai
privalo
„dainuodami gražia, lic
visur tą patį. Nesistebime
ir Hart
netrukus pradės savo darbų.
visi nariai susirinkti, nes daug yra ford’o “cicilistų” darbeliais. Rašykite
atsilankytų musų miestan ir išaiš tuviškas dainas.
11. Toronto, Canada:
svarbių reikalų, taip-gi dėl susipaži indomesnių žinučių.
Atsirado sumanymas padaryti
Utarninke (22 rūgs.) buvo čia kintų žmonėms susiv. reikalus ir
nimo su naujomis teisėmis Susivieni
Vincas
Danielius,
A.
Glinskis
Nevedusiam piršliui. Neindomi tams
rinkliavų dėl “Tautos Fondo”. iš “Sidney Minės”.
prakalbos surengtos
Lietuvos jo naudų.
jimo o norentieji galės prisirašyti prie
tos žinutė. Netilps. Rašykite
apie
M. Kar*skienė.
Dukterų dr. po globa Motinos
Pirmiausiai C. Vilkas prakelba į
Visi viršminėti komitetai apsi pašalpos skyr. Nariai, kurie jau pri vientaučių veikimą jūsų miestelyje...
Susiv. Liet. R.-Ks.t. Am.
Švenč. Kalbėjo kun. Jakaitis,
svečius kelius žodžius: apie pri ėmė rinkti aukas Tautos Fondui guli prie susiv. jie dabar mokės tik Merldeniečiui. Matyt merideniečiai
tai pusę instojimo, tas bus tiktai iki
iWorcesterio klebonas, kuris ne
kasti linksminimosi svečių ir primi
“cicilistų” mokslą gerai pažino, kad
valdybos antrašai:
1-mai balandžio 1915 m. Todėl, drau
BALTIMORE, MD.
nuo jo šalinasi. Visgi tanitos žinutės
senai sugrįžo iš Lietuvos. Pasa
nė apie vargų mūsų Tėvynėje. To
Tautos Fondo Rašt. A .A . Šla- gai ir drauges, pasinaudokite šitą pro nerandame naudinga patalpinti j laik . Prezidentas: K. J. Krušinekas,
kojo apie tai, kų matė Lietuvoje
Rymo-Kat
Federacijos Kon liaus kalbėjo draugas P. Lutz, kis praneša, kad priėmė aukų, ga. Daugumas dejavo iš tos apielin- raštį.
59 Ten Eych st., Brooklyn, N. T.
karės metu. Jo kalba tęsėsi pu- vencija, kuri atsibuvo 27, 28, 29 kuris nors trumpai,
bet gana $17.70, kurie buvo surinkti laike kės kol nebuvo pašalpos skyriaus, tai
Vice-prezidentas: J. RiktoraiKun. J. Dobužinskiui. “.Juliaus V.
aantros valandos, o beklausant į įp 30 d. š. ra. Tarp kitko štai kas nuosekliai paaiškino reikalą gel- p. F. Skrobutėno vestuvių, spa gi dabar įvedus paš. skyr. pranešu Sweetros Marmalienė” tilps “Drau tii, 91 Congress avė., Waterbury,
rodėsi, jog tai tik kelios minutos ( nuveikta per kongresų:
į bėjimo Tėvynės Lietuvos, nuken- lių 4 d., 1914 m. Burnside, Chi visiems: vyrams ir moterims, kad go” numeryje 43.
Conn.
praėjo. Taip žmonės užinteresa- Į j. Vyskupai
padavė valdžiai tėjusios nuo karės baisenybių, cago, Uis. Tautos Fondo komisi pribūtumėte ant viršminėto susirinki,
mo, o persitikrinsite. kad niekur jo
vo. Baigdamas savo labai įdomių protestų prieš neteisingus laik- P-lė O. Vilkaitė gana gražiai pa- ja nuoširdžiai
Sekretorius: J. S. Vaailianakae,
ištaria ačiū vi kia draugystė tokios pašalpos nemoka
prakalbą šaukė žmonės į blaivybę,, ya§5jų šmeižimus bažnyčios. Inga- dekliamavo
eiles “Į Tėvynę” siems aukotojams už tokį puikų už taip mažą mokesnį, kaip dabar mo
112 N. Greene st., Baltimore, Md.
kad sutaupintais pinigais pagel- j Uotą komisija tokį protestų iš- (J. B. Jono), už kų panelei pa- atminimą p. F. Skrobutėno ves kės susivienijimas.
Kasierius: Pranas Burba, 456NIEKUOMET NEAPVYLĖ.
bėjus savo brolius dideliame var- 8įuntė į Washingtonų.
Rast.
F. Mileška.
tiesė Sielą, dolerį dr-gas J. Vasi tuvių, ir velija naujavedžiams il
58 Main st., Edwardsville King
ge, į kurį įpuolus dabar LietuKiekviena motina žino, kaip ston, Pa.
2. Tartasi, kad katalikams rei- liauskas. Ant galo priėjo ir prie go ir linksmo gyvenimo.
svarbu
yra žinoti vaistas, kuriuom
va. Kalbėjo taip-pat daktaras Ja- H. kuostropiauaiai dalyvauti
Tautos Fondo Valdyba.
po- rinkliavos. Dr-gas J. Vasiliauskas
Miners Mills, Pa.
kimiavičius apie sveikatos dalyjinai gali užsitikėti kiekviename
Knygius: Kun. J. Inčura, P.
per svečius, o P. Pivo,
-tr •
,
... .
litikoj. O kada ateina valdžios perėjo
Susiv. L. R. K. A. 25 kuopa laikys
susirgime.
Mr.
J.
Gerlach
sako
O.
Freeland, Pa.
kus. Kunigas Žilinskas aiškino
katalikai privalo stoti runas Paėm?s paišiuką surašė
bertaininį susirinkimą 16 d. spalio,
Tautos Fondo Valdyba:
štai
ką:
“
Ilgų
laiką
aš
vartoju
Dvasiškas Vadovas: Kun. J.
apie autonomijų. Kas tai yra au- j rįnkimus ir remti katalikų kan- vardus aukavusių. Aukavo jauPirmininkas. Dr, A. K. Rut 7 vai. vakare pas p. Noreiką, 32 W.
Kartaus Jakaitis, 41 Providence at., Wortonomija, kas savyvalda ir t.t., didatus> kad tokiu būdu turėti navedžiai: F. Skrobutenas $2.00, kauskas, 2302 S. Leavitt st., Chi-< Tliomas t. Kviečiame
isus narius, Trinerio Amerikonišką
įsrodydamas, kad be autonomijos artimesnę valdžia
K. Skrobutienė $1.00; svečiai: J.
nes yra daug svarbių reikalų apsvar Vyno Elixirą, kuomet tik reika oester, Mass.
cago, III.
styti ir naujus narius prisirašyti.
lingą, ir jisai niekuomet neapvylė
mūsų tauta pakilti negali. Buvo i _
... Vasiliauskas $200
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
Rašt. S. Kulikauskas.
ir koncertinė vakaro dalis. Giedo’ .1 in 1
? artimo ir teip
Vilkas P Lutz
Kuos Globėjui.
manęs. Jeigu visi vartotų šį vais
jo mažų vaikučių choras. Taip- Syb?’ .Jr *elptl vieDS kit* v^iuo- Po >1-00- C‘ llkas’ R L"tZ’ 3255 S. Halsted, st., Chicago, III.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade it,
tą. kuomet kenčia nuo vidurių
P. Pivorunas, P. Belinis, P. UmIždininkas B. Vaišnoras ,1514
pat p. Juška ir p-lė Raipaitė. 6e5eiįluose- ..
Wilkes
Barre, Pa.
ligų
ir
kuomet
jie
netenka
savo
South Boston, Mass.
Carson st., S.'S. Pittsburgh, Pa.
Dainavimas žmonėms labai pati-L, T Kaucijoje dalyvavo 4 brazunas, Anz. Belinis.
V.
Lukoievičia,
P. O. Minersville,
Šiuo pranešame ir užkviečiame visas apetito, jie greitu laiku pasveik
’ Po $.50c.: P. Skrobutenas, O.
Iždo Globėjai:
ko, nes ištiesų buvo gražus. To ^legatai indijonai, vienas iš jų
kuopas Susivienijimo L. R. K. A. Bos tų ir dirbtų su malonumu. J. Ger Pa.
Rovgalaitė, O. Kitaucukė, J. Bal
Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18 st., tono apskričio, pribūti ant apskričio
vakaro pelnas buvo skiriamas in. Guigas. Maldavo daugiau platilach, Box 405, Westland, Pa.” “LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO
sis, V. Navickas, J. Rukšia, A.
seimo, kuris atsibus 26 dieną lapkri
taisymui bažnyčios varpo. Tyro Dimo apsvietos tarP« indijonų, Jagminas, A. Umbrazunas, A. Chicago, III.
VALDYBOS ANTRAiAL
Mes taipogi tikime, kad Trinerio
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- čio (Thanksgiving Day) 10 vai. ryte,
tuo tikslu steigti daugiau mokpelno liko $50.00.
Amerikoniškas Kartaus Vyno
2) Dvasiškas Vadovas: Kun. F.
South Bostone, lietuvių
bažnytinėj
slainių, ir daugiau duoti katalikų Šimoneliutė.
hington st., Norvvo'od, Mass.
Elixiras
niekuomet
neapvils
Kemėšis,
717 W. 18th str., ChiPo $.25c.: P. Saulis, Dudėnas,
svetainėj ant penktos gatvės; kiekvie
Žmonių
susigrupavimai pas kunigų, kad ^plačiau išskleisti
jūsų
ir
kad
kiekviena
mo

na kuopa privalo nuo 20 narių atsiųs
cigo, III.
mus dabar pradeda keistis. Tam ’ krikščioniškąjį mokslą. Jų mal- K. Skrobutenas, A. Belinis, A.
ti vieną delegatą, bet ir neturinčios tina privalėtų vartoti jįjį kiek
Stasiūnas,
A.
Kilda,
M.
Kudopriežastis yra politika. Tautiniu- davimus -yyskūpai patarė remti,
1.) Pirmininkas: N. A. NorkftS. L. R. K. A. KUOPŲ
minėto skaičiaus ir-gi gali po vie viename susirgimo atsitikime. Ji
kai ikišiol stovėjo su katalikais.
5. Del Rusijos ir abelnai Eu- ba, A. Baužis, J. Urbas ir 10c.
nas,
166 Melrose str., Montello,
ną delegatą atsiųsti.
SUSIRINKIMAI.
sai
taipogi
patartinas
skilvio,
ke
Ludkevičius.
Juos vienijo tėvynės meilė, ku- ropos pageidaujama daugiau ka
Masu.
Užprašom visas Massaehusetts, New
penų ir vidurių ligose ir ligose,
Chicago, III.
Viso surinkta $17.85, persiunti
ri jiems yra bendra. Į socijalistus talikiškų mokyklų, nes ten maHampshire ir Maine valstijų kuopas.
Vice-pirmininkas: A. Aleksan
39-ta kuopa 8. L. R. K. A. laikys
Vardan minėtos organizacijos šau kurios sujungtos su užkietėjimu.
mūsų tautininkai šnairavo, delei į žuoliai labai skriaudžiami, jie be mo išlaidos 15c ; $1770, siunčiame bertaininį
susirinkimą 18 d. spalio,
Aptiekose. Jos. Triner, Manufac- dravičius, 732, W. 19 th atr., Chi
jų nepatrijotiškumo.
Dabar-gi mokslo neturi priežiūros, prastai “Tautos Fondo” raštininkui A. 1914 m. 3 vai. po pietų, Kilis svetai kia organizatoriai.
turer, 1333—1339 So. Ashland cago, IIL
kairioji tautininkų dalis pašlijo auklėjami ir iš mažo spaudžiami A. Šlakiui, išrašę money order nėje, 5728 S. State gatv.
Prot. raštininkas: Al. M. Raftavė., Chicago, III.
Swoyers, Pa.
ant vardo B.
Vaišnoras, Pit- Kviečiame visus- narius pribūti pas
prie socijalistų. Mat tie dvi gru- prie darbo.
kus,
Gilbertville, Mass. P. O. Bok
77
kuop.
S.
L.
R.
K.
A.
laikys
su

Jeigu
jus
jaučiate
skausmų
by
tsburg, Pa.
kirtu laiku, nes turime daug svarbių
pi vienija religijos neužkentisirinkimą 18 d. spalio, A. Antanavi kurioje kūno dalyje, patrinkite 65.
6.
Anglijos
žmonės
skundėsi
Tėvynės Mylėtojas. reikalų apsvarstyti. Taipgi kartu bus
mas. Pasirodo pas mūsų tautinin
čiaus salėje. Nariai ir nenariai ma
silpnėjinu
tikėjimo
ir
reikalavo
Red.
prirašąs.
Labai
smagu priimami į pašalpos skyrių, norintieji lonėkite pribūti, o išgiršite daug ko Trinerio Linimentu ir palengvin Finansų raštininkė: Ona Kalekus neapykanta tikėjimo yra di
galės
jau
prisirašyti,
nepamirškite
at

kite skausmų. Trinerio Linimento taitė, P. O. Boz 58, Montreal,
desnė, neg tėvynės meilė. Kairėn pagelbos. Taip-pat ir maži vaiku girdėti apie tokias pavyzdingas sivesti su savim naujų narių.
naujo.
čiai
ieško
užuojautos
jų
vargingair prakilnias vestuves.
pakrypo ir mūsų “Ateitis” pra.....
Rašt. O. K. Antanaitis. kaina 50c., per pačtų 60c.
Rašt.
A. J. Sutkus.
dėdama skaudžiai užgaulioti ti-'me au e^ime‘
Iždininkė: M.
Juškienė, 23
TARMOS! FARMOS!
kampinio ak
Wilmerding,
Pa.
Broad
atr.,
Brockton,
Maaa.
kybą ir katalikus. Ar ilgai ten Konvencijoj dalyvavo kardino- Pašventinimas
Galima lengvai ingyti su mažu
Pittston, Fa.
124
kuop.
S.
L.
R.
K.
A.
laikys
ber

Kaaoa
globėjai:
kapitalu,
ir
būti
neprigulmingu
ir
ne
seksis tokį krypsnį varyti — ne- las Gibbon’as, 5 vyskupai, apie 50 mens Apveizdos Dievo naujai sta
ta kuopa S. L. R. K. A. laikys
žinia, kadangi didžiuma “Atei- kunigų iš įvairių kampų ir su tomos bažnyčios atsibus 1 d. lap bertaininį susirinkimą 18-t'i d. spaliu taininį susirinkimą 18 d. spalio, 2 vai. bijoti bedarbės nei streikų, arba su
K. Pakštas, 1644 Wabanma
tuojaus po mišių, bažnyčios svetainėje. po pietų. Visi nariai ir svečiai malo žeidimų dirbtuvėse ar kasyklose arba
kričio, 1914 m.
kės” Bendrovės narių yra katali- virš 300 šiaip delegatų.
are., Chicago, III.
niai
kviečiami
apsilankyti.
ligų miestuose. Atvažiuok į Arkansas,
Draugijų delegatai turės susi Melžiame narių ateiti ir naujų atsi
Į 29 d. buvo didelė paroda. Toje
Rašt.
P.
Jokubauskas.
A. Visminas, 315, 4th are.
čionai laukia tamstos neprigulinybė
vesti prisirašyti.
Nors liūdni dabar laikai, bet parodoje dalyvavo
suvirš 30 rinkimų 18 ir 25 d. spalio, Apveiz
Rait. V. Smalenskas.
Homestead, Pa.
ir malonus ir sveikas gyvenimas, lietu
netrūksta
pas mus ir humoro tūkstančių žmonių. Lietuvių drau- dos Dievo par. svetainėje, dėl ap
viškoj kolionijoj, kurioj jau gyvenam J. Naginevičius, 186 Madison at.,
Wilkes Barre, Pa.
(juokų). Bostono cicilikai pradė- gijv dalyvavo 8. Paroda pakėlė tarimo tvarkos prisidėjime prie iš
17 kuopa S. L. R. K. A. laikys ber keletas lietuvių ir kas kartas vis at
Duryea, Pa.
New York, N. Y.
kilmės. Susirinkimai atsibus 3
taininį susirinkimą 18 d. spalio, 1 važiuoja daugiaus lietuvių ir perka
jo balsiai kalbėti apie gelbėji- augštai tikinčiųjų dvasių,
61 kuopa S. L. R. K. A. laikya ber
Literatiška komisija:
vai. po pietą, parapijos svetainėje. sau žemės. Tai kodėl tamsta neatva
J. Grebliauckas. vai. po pietų.
mų tėvynės. Bet išeina tas labai
taininį susirinkimą 18 d. spalio.
žiuoji pas mus apsigyventi! žemės čio
A. Kneižis, 41 Capital arw,
Visi nariai ir norintieji prisirašyti Kviečiami ateiti visi kuopos nariai
nenaturališkai, kad pažadina vien
nors ir užsimokėję. Įvedus pašalpinį nai yra derlingos, dėl visokių augmenų,
ateikite
susirinkiinan.
Beje,
laikas
ra

Hartford, Conn.
TAUTOS
FONDO
REIKALAI.
juokus. Mat cicilikai pradeda pri
skyrių bus daug visokių svarbių nuta javų, sodnų, fruktų ir auginimo gyvu
šyties
į
pašalpinį
skyrių.
J. J. Ramanauskas, P. O.
Tautos
Fondo
vietiniai
ko

80. BOSTON, MA88.
sipažinti prie lietuvystės vien tuo
lių. Dabar tos žemės yra parduodamos
rimų.
Boz 58, Montello, Ma*
mitetai susidarė dar šiose vie
J. Stulgaitis.
pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, arti
met, kada visuomenė pradeda
Nedėlioj 27 rugsėjo, Fannel sa
Waterbury,
Conn.
F. Virmauskis, 22 Bioad
prie
gelžkelių
ir
turgaus
miestų
ir
rinkti aukas. Jie tikisi, kad “le lėj, atsibuvo prakalbos delei sei tose :
S. L. R. K. A. 107 kuopa laikys ber
gerų
mokyklų
dėl
vaikų.
Klimatas
str., Montello, Maa.
vo dalis”, iš tų pinigų paklius į mo, kuris už keletos dienų at4) Chicagoje — Apveizdos
Duąuesne, Pa.
taininį susirinkimą nedėdioj 18 d. spa
malonus, vanduo či^tas ir sveikas, žie
S.
L.
R.
K.
A.
laikys
susirinkimą
18
eicilikų rankas revoliucijai daA
v .
....
sibus New Yorke. Žinoma, visa Dievo parapijoje išrinktas ko lio, šv. Juozapo par. svetainėje. Pri d. spalio, 2 vai. pas B. Aleknavičių. ma trumpa, šalčių visai nėra; augina
ryt.. Bet ..uo ryg... v.rg.n. J.cms {i> tyarkė
socijalistai. Buvo mitetas iš 22 žmonių: 2 nuo valo visi nariai susirinkti, kad susi ta
ma dviejus javus ant metų. Kompanija
Malonėkite visi draugai susirinkti,
pabudavoja bitdinktts ir duoda ant
Iima ju" zmonp’ prakalbo, sakyti, (vairi., kalbėto.. parapijos komiteto, 11 nuo ka- žinti s;t teisėmis naujai įvesto pa nes yra daug svarbių reikalų.
“Motynėlės” vsldyhoe aa>WL
apšauti kart,, bot negalim, juo.
N#r> min4, -c gaIį. „uk talikiškų draugijų ir 9 nuo ki šalpinio skyriaus.
B. Jokubauskas. lengvų išmokėjimų, jeigu kas to rei Pirmininkas — Kun. V. VanMk
Rašt.
K. Pranulis.
kalauja, nereikia mokėti procento nei
apgaua.net. ’»adoa. Soe.jal.atai rjūtimas užginla, bct mQsiskiai tų lietuviškų draugijų.
giria.
taksų per pirmus dvejus metus.
nemėgsta aukoti, ir isticsų visuo- .
.
.....
Rochester, N. Y.
...
..
. ,
to nepaiso, jie rinko ir
gana.
5) Chicagoje — Douglas
213 S. 4th st., Brooklyn, N. Y.
Rašyk
tuoj,
arba
atsilankyk
ypa
Wanamie, Pa.
menes dalykams jie nieko ne- v
_ .... .. .
.
,.
103 kuopa S. L. R. K. A. laikys ber
, , n
\
.... . Kada prižiūrėtojas tos sales pa park’o apielinkėj komitetas iš
tiškai, gausi visokia? reikalingas ži Raštininkas — Kun. M. A. Pa»S. L. R. K. A. 75 kuopos bus laiko
duoda. Bet
jie mėgsta valdyti pi-A; klausė
,,
. , , ,
....
a ,
taininį susirinkimą 20 d. spalio, 7 vai.
,
kodėl nesilaiko tvarkos, 6 narių*!
mas susirinkimas 18 d. spalio, pusiau
nias — mes prisiųnsime vietinių gy kanakas.
mgus kitų suaukotus. Tuomet , .
u
... .
, .
vakare, pobnžnvtinėje salėj. Bus pri
..
...
, tai p. Bagocius paaiškino, kad Prane. Balčiūnas — vice-pir. pirmą vai. po pietų. A isi nariai atei imantį mėnesiniai mokesniai ir proga ventojų adrisus, kurie tamstai viską 443 Park are., Bridgeport Oeua.
jie naikina
kapitalu
ir tokiu budu .renkama
,
....
kite, atsiveskite naujų, nes laikas ra
aprašys apie tuos kraštus.
.
.
•
Iesos sales apmokėjimui,
prisirašyti prie pašalpos skyriaus.
Jonas lhcžis — pirm.
Kasininkas — Kun. A. Kodi^
su juo kovoja.
XT
,
šyties į pašalpinį skyrių.
ARKANSAS FARM COMPANY.
d
Nėra visai atsargumo pas mus soRašt. P. Sirvinskas.
126 High st., Brooklyn, N.
Rašt.
J- A. Ltetuvnlkas.
Juoz. Raugevieius — ižd.
,T. D. 8imanowski Manager, 239 Rail
Kitas juokingas dalykas, tai cijalistus. Šį kartų išnaudodami
way Exchange Chicago, 111.
eicilikų drebėjimas delei “Vy- susirinkimą galite amžinai už- Marijona Jaukštienė — rašt.
Luzerne,
Pa.
Baltimore,
Md.
JLatnlal Adminirtraeljoi Dnafjt
čių”f Kad pasekmingiau kovoti su kenkti visuomenei nusisamdyrae Aleksandras Gimbutas,
28.ta kuopa laikys IV. bertaininį
13 kuop. 8. L. R. K. A. laikys su
Juozapas
Rokas
—
Vald
nar.
TURtK
NAMUS
ARKANSAS
IR
“Vyčiais” “Keleivis” nesigailė- Fannel salės. Be to mūsų socija■Ms, It. Karimliro Kar. (nf
sirinkimą nedėlioj 18 d. spalio, po- susirinkimą nedėlioję 18 d. spalio, 2
LOUISIANOJ.
6 St. Charles, III. tapo su bažnytinėj salėj, 3-čią vai. po pietų. vai. po pietų, .T. Grumblio salėje. Ma
jo net naujų klišų įsitaisyti pasi listai subruzdo visur rinkti au
T«wb •< Laka).
Prieš keletą metų j Arkansas atėjo
kalbėjimams su “Vyčių” jene- kas; jie landžioja po stubas ir organizuotas spalių 11 d. J.
Meldžiama narių ir Šiaip žmonių lonėkit visi narini atsilankyti ant su
Pirmininkas — V. Paikita,
šiąnčins turėdamas mažai pinigu, bet
rolu. O gal mūsų “Vyčiai” ir iš kaulina pinigus. Žmonės atjaus- Gabrio ir kun. V. Taškūno, T. kuoskaitlingiausiai apsilankyti, nes rinkimo, nes turėsime dang svarbių da
daug tvirtos valios. Jis įsigavo de
bus plačiai aiškinama apie naujai įves lykų apsvartyti, ir, kurie neužsimokėję
tiesų cicilikizmui bus pavojingi, dami nelaimingą padėjimą už F. centr. komiteto narių.
4451 S. Marshfield avė.,
šimt akrų ir ūkininkavo tuo pačiu lai
tą pašalpinį skyrių. Geistina kad į malonėkite užsimokėti
Dieve duok!
Vica-pirm. — k. MikalavkH
vandenyno savo brolių duoda pi
ku užsiimdamas savo amatu. Šiandieną
Į vietinį komitetų tapo pašalpos skyrių kuodaugiausiai raJ. Motlejuniutė.
jis laikomas vienu turtingiausių vi MM W. 47th it.
Reikia pridurti, kad “Vyčių” nigus bent į kokias rankas. Ro vienbalsiai išrinkti ingalioti- šytųsi.
soj apielinkėj. Ta pati laimė yra Ar
Komitetas.
dos
pergyvenus
vienus
kvotimus,
kuopa pas mus jau susitvėrė ir
Rait — L. Abaraviiiaa,
niai vietinių draugijų: R.
kansas ir Loulsiana* Valstijose ir da
BentleyvlHe, Pa.
jai gerai klojasi. Ilannibal aute reikėtų ilgiau atmiuti, kad mūsų Grieiūnas, V. Eidrigas, PetBo.
Hirmitagi an.
bar žmogui su mažai kapitalo: Rašyk
92 ra kuopa S. L. R. K. A. laikys susocijalistams tik jų tikslai rūpi
Lewtston, Me.
portas.
Knygndia —• Jonai Caoriaa*
arba ateik dėl informacijų,
L. M.
R. L.R. K. A. 26 kuopa turės susi. sirinktiipų 4 to bertainio, nedėlioj 18 d.
o ne tautos gerovė. Dabar vėl pa ravičienė, N. Balsevičius, A.
kM,
4459 So. Wood it,
AUen,
P.
T.
M.
Rock
Island
Lines,
Bastenis.
rinkimą 18 d. spalio, 2-r^ vai. po spalio, 1914, opobnžnytinėje salėje,
sinaudoję momentu daro “biznį” Jurpalis.
Room 718 La Šalie Station, Chicago.
Iždininkas
— Kaimieraa Vana
Po p. J. Gabrio prakalbų pietų, šv. Baltramiejaus svetainėje. tuojaus po sumai. Meldžiu visų narių
ir
apsimeta
tėvynės
gelbėtojais.
gai, 4351 So. Wood st.,
COALDAL1, PA.
nariai kviečiami užsimokėti ber pribūti paskirtu laikų, nes turime daug
sumesta $22.55. Po $1.00 da Seni
taininį mokesnį, o nauji ateikite pri svarbių reikalų apsvarstyti ir mokės-,
Organo užveidėtojj
Šio spalio 29 dienoj Coaldale, Laikas būtų užstoti išnaudojimą
Ieškau Juozo A. .Bagučanskio, gyve
vė J. Gerlikas, J. Pocius, Ši- sirašyti.
nya bus priimamos. Taip gi kartu su’ ’
Palaku,
1202 W.
Pa. lietuviai susilauks didžios Iš visuomenės.
na Chicago, III. ar kur aprlinky paeiaipažlnti su naujomis teisėmis susiPutinėlis.
Rfcšt.
K.
čemkeTtttus
maieiukė,
K.
Puronienė,
S.
kilmės : bus pašventinta nauja

CHICAGOJE.
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REDAKCIJOS ATSAKAI.

DRAUGIJŲ REIKALAI.

SKELBIMAI.

T.

M

FSf.5-^^ “’-A

awį

«.■1 ■

DRAUGAS

Spalių (Oct.) 15, 1914.

&#«*<
Vanta 1741

J. G. KAVVALLS
1624 w. 47th St. Kertė Marshfleld Avė. netoli nuo Ashland Avė.
Naujausi ir geriausi psveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikimams.

«

J. P. E U D E I K I S

LIETUVia FOTOGRAFAS

Ateik ii pats pamatyk

GKABOKIUS
Parsamdo karietas ir automobi
lius dėl pagrobę, vestuvių ir krikš
tynų. 4606 Harmltaga ava. Chieago

System

Kuomet norima arba kuomet reikalinga surasti
bile ką, bile kadą, bile kur, tai long distance pa

“ATEITIS”

Jūrių tyrinėtojai išdirbo jūrių mapas taip rū

pestingai, kad laivo padėjimas gali buti suras

$25.00

tas su pilnu teisingumu.

Suvienytas Valstijas ir Kanadą

tik už

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

ED. REUTER
Didžiausė siuvamų mašinų krau
tuvė. Mašinas parduodame nuo
$3.00 Ir augščiau.

95.000.000 asmienų gali buti surastas iš tolumos
užtrijų tūkstančių mylių per vielas.
Bell Sistemos

Chicago, III.

1616 W. 47th St.

Naujai Sųvaitinia Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi 'Visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimą.
“ATEITIS” yra bepartyviškas jaunimo laikraštis ir beparlyviji
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 žinė. lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.
“ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė.
“ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusette val
stijos tiesų reikalavimų.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 mo
tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvų ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.
“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:

EXTRA
7 reikalingi da
lykai vertės

ATEITIS »

i.

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimai dykai)

daro tą galimu atsiekti.

Dr. A. K. Rutkauskas

Jeigu

mokėti po

apsiimate

Chicago Telephone Company

2302 So. Leavitt St.

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!
GBAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO 10C. KASDIENA.

Bell Telephone Building
L

Official 100

Telefonas Yards 994

10c.

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant
išmokesčio labai puikų Gramafoną
sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite
Gerumas mūsų gramafonų gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus specijališkus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus,
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui:

LIBERTY COMMERCIAL CO

233 E. 14 ST., NEW YORK.

Telephone Drover 1924

O.

JONIKIENE

Geriausia Akušerka
3364 So. Halsted St.,

CHICAGO

(k^pipas 34tos)

VMMMMMMMPNMMIMMMttMMMMMMMMMMMMMMM
NAUJIENA!

THE HIBERNIAN
ĮKURTA 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 pridedam kas pusė metų.
Atdaras Šubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

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

Škotijos ar Anglijos

4627 S. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

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

Visi užsisakykite
v

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

DICKENS

Y ra tai labai graži ir interesinga
Pradėjus skaityti, sunku

S. Kulvinsky

yra atisitraukti nuo knygos.

4558 So. Ashland Avė.

vienas, norintis smagiai ir naudin

Kiek

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros yertės morgičius;
skolina pinigui ant įtaisytų savasčių (properčiu).

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE’*
Telephone Drover S326

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šlakienė
Gydo visokias Ilgas
Specljallati moterų Ir valkų ligose
VALANDOS:

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

3235 So. Halsted St..

Jan 25 metai, kaip išeina kas Utarninkas ir Pčtnyčia. 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. IOCZiOW5il — CO-

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių aky.
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: morika, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliaa.
PIGUS UŽLAIKYMAS.

OERO8 MOKINTOJOS.
iiao antraia:

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

Phone Yards 1294

Eachen Katekizmo

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

Vienatinis Lietaria IidirHjao

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celtuloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

15 centu

įmintiems daugiau duodamas geras nuošimtis

Reikalaukite

baa atlieku artis-.,.

Draugas Pub. Co.
L

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininke,.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, IU.
Priimame pinigo, t Banką užčMyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
irocenta ratomia ant metų. Siaučiame pinigus
i viaaa dalia svieto pledai. „Teitai Ir teisingai,
svetimu žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų
linijų Į krajų ir ii krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visa Amerika ir Europa.
Musų Banka iidirba viaokiua raitus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatii kai ir per laiikus. Tik kreipkitčs
viriminčtu antraiu.

visada
%
tikro

reikalauk

Pain —

Expeller

pu

Richterio

lu, kaip ant pa

veikslo.

M. A. Norkūnas
1M MELROSE, ST., MONTELLO,

. .........

MM

Washington

raštininko humoristo

parašyta garsaus Amerikos
Mark Twaino. Gražiai lietuvių kal

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

Stora knyga, kaina tik

75jcentai

Išleistuvė, išdirbimas ir sankrova at

“Draugo” skaitytojų, kad mes turime
pardavimui

atviru

ir spalvų 25 atvirukai su persiuntimu

50

kaštuoja

Gera

Draugas Pub. Co.

centų,

50

atvirukų

85

popiera

ir

darbas.

puikus

Kiekvienas, kas užsakys atvirukus,

gaus

Chicago, Illinois

St,

leidinį

didžiausį

kų lietuviškoje kalboje. Įvairių kainų

centai, 100 atvirukų $1.50

Reikalaudami kreipkitles:

W. 46th

PASIŪLIJI MAS.

virukų. Atkreipiame domą gerbiamųjų

Huckleberry Finnas,

puikų

žemlapį

iš

karės

lauko

įvairiose spalvose veltui. Sis ženlspis
didelio formato ir visiems yra labai

naudingas.

Daktaras Ignotas Slankus,

S—4

S

Kreiptis reik visumet ant to tikro adriso taip:

DR. STANKUS,

................................

1210 8 BROAD ST.,

ba

viencentiniais

krasos

ženkleliais.

Rašykite šiuo antrašu:
I^tania Post Cards Publ. Co.

PHILAD1LPHIA. FA.

P. O. Boa Phiiadelphia, Pa.

.

———

Pamatę prieš savo akis vaizdą, per
statant} Lietuvoje gyvenančius mūsų
likusius brolius ir sesutės bei sene
liūs dar prieš karės laiką. Prisiminsim
ir šių dienų Lietuvoje mūsų
brolių
kritiškąjį gyvenimą su visoms karės
baisenybėms, nes Lietuva, tai karės lau
kas I
Paveikslai bus rodomi iš Suval
kų, Kauno ir Vilniaus gubernijų. Taip
gi ir iš Mažosios Lietuvos (Prūsų).
Tarpuose paveikslų
rodymo bus
iliustruotos
dainos ir deklemaci jes
dainuos solo pone Elz. Račiūnienė.
Paveikslus rodis gabus mašinos ope
ratorius p. J M. Danielius, kuTis il

gą laiką prie to praktikavosi.
Apart šių vaizdelių bus perstatyta
visoki vasaros laukų darbai Lietu
voje. Kinemotografistas A
T. Ra
čiūnas.
Perstatymai atsibus šiuose vietose:
Vtarninko vakare spalių (Oct.) 20 d.

1914

Pinigus siųskite M ,ney order’iu ar

Lietuvis daktaras. Gydo ivairiansae liga* Vyru, Motetiu ir Vaiku. Daro opera
cija*. Turai aavo locnaligonbuti. Lskarstaa autaiso pat* delkiek vieno sergančio.
Ofiso Valandos: Nuo • iki lt 14 rito;
po piet. 7--S voku ro. N odei. Iki po piet.

mūjų paliktos tėvynės Daugumas sako:
“trokšta mano širdis dar kartą Lie

tuvą pamatyt...”

NEW YORK.

SPECIJALISKAS

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:

Judoinuose Paveiksluose jan amoiikoje! Pirmu kartu Lietuvos judėjimas

gyvuose paveiksluose mūsų historijoj.
25 ir 50 centų
Nepamirškit ateiti ant šio perstaty
aptiekose ir tie mo, pažvelgti į savo gimtinį kraštą,
siai Iš
kurį apleidot. Nekartą
apgnilaujam

Naujos “Draugo” spaustuvės

Knygos

LIETUVA.

ženk

inkaro

Street,

Man pavestas dar-

CHcigt, Jilisats

LIETUVIŠKA BANKA

74-80

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbią ži
nių li Amerikos, Europos Ir viso svieto, o
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubeiiuoso; metams
$3.oo; pusei metų $1.5©.

MAŽEIKA

»»»»»»»»»

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N.Y.

Antroji laida žymiai padidinta ir kunigų
Marijonų pataisyta

Street

P. A.

VIENYBE LIETUVNINKU

kun. M. Krušas

Kaina.................................... .

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halstsd St., GHICAGO. ILL.

F. Ad. Richter&Co

M. A. Norkūnas,

Ii Mgly kalbos virti

CHICAOO

Rašyk adresu:

« 28 metų senas laikraštis •

J. J. Pauksztis & Co.s

Išėjo antra laida kun. R. A. Mc

:

Kapitolas su perviršiu

RAŠYK ADRESU: .

IMBU

Chicago, III.

BANK.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos -Perdėtinėa

Eina jau 21 melus Chicago, Illinois kas
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis)

H4

Carr Bros. Wrecking Co.

“LIETUVA V »

Seniauelae
lietnviškaa
graborioa
Chicagos mieste. Per 15 metų įmano
» graborystėa tarnavau eavo brokam*
lietuviams.
Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augšėiaa,
o maii grabeliai nuo $3.00 ir nugTel. Drover 7042
čiau. Meldžia atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunktai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdna.s pa
Lieta v iškas Deotistas
lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti
4712 So. Ashland Avė.
$100.00 tai pas mane galite gauti oi
arti 47toe gatv Ss
Įą $50.00
Neklausykite agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
t
sitikrinkite kas pigiau daro. Daroma
pigiau, nee turime savo dirbtuvę, savo
karaboną ir daugybę automobilių
Su pagarba
P. A. MAŽEIKA
SAUGOKIES pa
3315 Aubrnn avė.
Tel. Varde 113B
mėgdžiojimų,
ir

Pri siuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiurome Gerų lentų pigiai
Suvienytųjų Valstijų vai
EIK PAS
džios.
Moka 3 nuoKmMtu
nuo sudėtų pinigu* Galim*
flncl
susišnekėti lietuviškai.
Vartotas namams statyti me
O. N. PostlethwaiU
džiagos naujų lentų, stogams po♦
peras, vynių, plumbingų ir t. t.
iždininkas
Mandagus pB tarnu Via ĮK 3005-3039 So. Halsted St.1

Gal nežinai kur ją gauti?

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicago ,

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

-

ir Skaitei Karia Laikraštį "LIETUVA?”

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

TIKTAI $1.00

I800 W, 46th Street,

Scotland.

pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

Plymouth National

CHICAGOJE.

520

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

Mahanoy City, Pa.

•beago, llli.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

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

Mossend, Lanarkshire,

Dienraštyj “Katalike” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
vis..s pajudintus mūsų gyvenime
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj “Katalike”
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos
naujokynuose
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
trime mėnesiams .. $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
metams ............................ ’... $7.00

Jonas Kmitas

apysaka

Adresas: Rev. Jos. Kortui

“KATALIKĄ”

LietuiiiĮ Kalbon Vertė

vi?

“IŠEVIĮJ DRAUEA”
Kaina metams vienas doleris
Pusei metu 59 centą.

Amerik. Lietmiį Dienrašlj

Angliškai Parašė

TEMYKITE!

Išsirašyk dvisavaitinį laikraštj

Vienintelį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.

Oliveris Twistas

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

a&gMin sasoęsge&jgg »kis«

sissof

Tel. Drover 5052

Mes prosijame visai veltui per visus
metus kiekvieną
mūsų
krautuvėje
pirktą siutą.

BANKING ASSOCIATION

Jei nori žinių iš

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

CHARLES
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Dr. MAURICE KAHN

m.

Lieuvių

bažnytinėje salėje.

Ansonia, Conn.
Pėtnyfios vakare, spalių 23 d. 1014
m. Conway Hali; 400 Main str., Įtart
ford, Conn.
Spalių 24—25 Lietuvių svetainėje,
354 Park str., Nee Britnin, Conn.

