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POPIEŽIAUS NAUJAS SEKRETORIUS KARD. GASPARRI

Jo Malonybei J. E. Quigley
Chicagos , Antvyskupiui,
Chicago, III.

DIDELI MŪŠIAI PRANCŪZIJOJ.
70,000 VOKIEČIŲ PAIMTA-NELAISVĖN.

SERBAI LAIMĖJO BOSNIJOJ.

JŪSŲ MALONYBĖ;—
Kardinolas sekretorius, Jo Eminencija Kardinolas
Ferrata, atsiuntė man telegramą, duodančią žinoti, jog Lietu
viu Katalikų Federacija Suvienytose Valstijose, laikiusi sa
vo metinj Kongresą Chicagoje, nusiuntė Sv. Tėvui per kun
F. B. Serafiną, kongreso pirmininką, išreiškimą jausmų pri
sirišimo ir paklusnumo Jo Šventenybei.
Sv. Tėvas brangina tą prisirišimą ir įsakė man pa
dėkoti Lietuviams Jo vardu.
Aš gi kreipiuosi i Jus, prašy
damas perduoti jiems tą žinią, nes.aš manau, kad tas kongre
sas buvo laikytas su Jūsų žinia ir patvirtinimu.
. ....
Liektu su pagarba ir geriausiais linkėjimais
Jūsų Kristuje
JONAS BONZANO
Melitane’o Antvysknpis,
Apaštališkas Delegatas

KAUNO IR SUVALKŲ GUB. NEBĖRA VOKIEČIŲ.

RUSIJOS CARAS UŽGYNĖ PARDAVINĖTI DEGTINĘ.

NORTH

gai tvirtai laikėsi ant savo po- lionė Maud randasi sykiu- su
zicijų ir vokiečiai nieko nepe savo vyrų Albertu ant fronto
šėsu Belgijos armija. Žinios

SER

Prie Arrus ir Oise vokiečiai
buvo pradėję atakuoti prancū
zų linijas, bet ir čia jiems ne
pasisekė. Prancūzų kariuome
nė nustūmė vokiečius atgal.
Aragonos provincijoj pran
cūzams sekasi. Vokiečiai su
mušti ties St. Hubert ir Le
Four de Paris.
Šiauryj nuo Verdum ties
'Haumont ir Brabant prancū■ zai
vokiečiai laikosi ant sa
vo pozicijų be permainų.

orMm
SEVERE ENGAGE
MEHT3 HERE

4r

nuo
rimų Chicagos politiškas sei- ,
Tarp daugel kitų gerų

/nzi
Ceft&įfoavos
ir
JZ^lea a Ai /ta

mas padarė vienų, ypatingai ,
svarbų ir brangų nutarimų — ,
raginti brolius ir seseris, kad
paaukautų vienos dienos už
darbį dabartiniams Lietuvos
reikalams. Tuos reikalus vi
si mes gerai žinome ir iš laik
raščių, ir iš gaunamų laiškų.
Juk tokio vargingo padėjimo,
kokiame Lietuva dabar atsi
dūrė, nei mūsų seneliai - žilgalviai nebeatsimena.
Minėtų seimo nutarimų Tau
tos Fondo valdyba ir paveda
domai ir širdžiai visų brolių
lietuvių amerikiečių.
Mes
nesikreipiame į tuos
nelaiminguosius, kurie per sa
vo silpnybę nebeteko žmogiš
kų jausmų, kurie paskendo
nuoduose su visomis savo dva
sios ir kūno pajėgomis ir su
visais savo centais; mes nešau j

2-MAPOF BA7TLE f PONT IN DELGIUM’AN

va. Mūšiai ties tais miestais eina ties Nieuporto ir upės
buvo labai smarkūs ir kruvini. Lyso.
Prancūzai
ofieijaliai
Eina susirėmimai ties Ra paskelbė, kad vokiečiai perė
dom ir Debin.
Vokiečiai ir jo upę Yser.

austrijiečiai sumušti ir bėga.
Svarbiausis mūšis atsitiko
Raszynų Sekocino miškuose.
Čia vokiečiai buvo gerai apsistiprinę ir manė ilgai laiky
ties. Rusų kareiviai ugniniais
šūviais padegė miškų ir vo
kiečiai turėjo iš ten bėgti. Bė
gantieji vokiečiai kareiviai pa
puolė tiesiog ant rusų durtuvų
ir pasidarė baisiausios sker
dynės.
Kariauta durtuvais.
Nelaisvių visai mažai paimta.
Apskaito kad mūšyj ties Var
šuva žuvo 100,000 užmuštais.

tų, kurie užklupti sun
kių bedarbės laikų,
netekę
cterbo, yra sunkumu kitiems,
arba jeigu ir turi kiek uždirb
tų seniau pinigų, tai turi ap
skaityti kiekvienų centų, kad
kartais patiems badas į akis

Deblinu.

prakilnaus darbo. Tik
reikia sukrusti visiems geros

neša, kad vokiečiai atakuoja
Varšuvą iš orlaivių.
Vienų
dienų buvo užmušta 44 ypatos,
tame skaičiuje buvo tiktai de
vyni kareiviai. Ligšiol vokie
čiai manę, kad Varšuva su
tiks juos su džiaugsmu ir dėl
to nebombardavo jos ir oro.
Dabar gi su įnirtimu užpuolė
ant Lenkijos sostinės.

j miestuose

daugiau 50,000 be
darbių.
Berline ant kiekvieno darbe
ateina po 3 ar 4 darbininkus
Toks pats padėjimas Frank
furte, Straasburge, Hanove
re.

sais.

Dar blogesnis nadėiimai

Vokiečiai sumušti Belgijoj.
Londono
laikraštis “Daily
Mail” gavo iš Rotterdamo ži
nių, kad prancūzai, anglai ir
belgai nors ir pamažu visgi
stumia vokiečius atgal. Mie
stas Roolers keturius sykius
buvo pakliuvęs tai į vienų, tai
į kitų rankas.

tėvynei sušelpti vienos dienos
uždarbį.

prie* to

Varšuva bombarduojama iš
oro. Reutero telegramos pra

Mūšis ties Deblinu šiuo laiku randasi Vokietijos

tęsėsi ant 26 mylių pločio. Vokiečiai ir austrijiečiai kovojo
narsiai, tečiau nustoję 60,000
užmuštais turėjo pasitraukti,
Dabar atėjus pagelbai, vokiečiai išnaujo susirėmė su ru-

mes šaukiamės,
prašydami
Lietuvai pagalbos, į tuos žmo
nes, kurių širdyse neišgeso
meilė Tėvynės, meilė
savo
brolių ir seserų, tenai varg
stančių — lai tie visi sudeda

Nemanykime, kad negali*
•. mas būtų daiktas sujudinti vi
sų tų šimtų tūkstančių žmonių

ijrnju. Ir- o

Varšuvos.

Londone gauta žinių iš Petrogrąjjo, kad vokiečių generalis
Štaras ir pats ciesorius Vilius
pasitraukę iš
Čenstakavos,
taip ir vokiečių kariuomenė
traukiasi nuo Varšuvos lin

senaluose visus ten padirbtus
.rrpleuros armija pasi
karės įrankius. Kuriai iš val
stijų ji tarnauja nepasisekė daugino. Prancūzijos valdžia
pašaukė 500,000 naujukų, ku
sužinoti.
rie po dviejų mėnesių kariš
ko mokslo galės eiti ant karės
Belgijos miestas Bruges at
lauko;
muštas. Dunkirko miestan pri
siųsta telegrama, kad prancū
Užmuštas generolas Von
zai su anglais išvijo vokiečių
Trip
ir jo štabas. Londonan
kariuomenę skaičiuje 5,000 iš
pranešama, kad
gen. von
miestelio BrUges.
Trip,f diuris
vadovavo ka
riuomenei
Belgijos
kara
Barcelona, Ispanija. Barcejo
visas
šta
lonoj apturėta žinia iš Am lystę A ir
bas Z užmušti Anglijos lai
sterdamo, kad vokiečių cieso
rius Vilius sergąs. Daktarai vo kanuolės šuviu. Vokiečių
susirūpinę jo sveikata.
Bet gen,. buvo prie miesto Midlekur ciesorius randasi, nieko kirke su savo kareiviais, kada
šuviM jį nudėjo.
telegrama nesako.

Serbai

nepažvelgtų; mes tik atsilie
piame į tuos, kurie dirba ir už
dirba ne tik savo maistui,
drabužiui, butui, — bet dar
Siek tiek ir savo malonumams;

'

ma iš Konstantinopolio, kad
vietinė valdžia prisakė tuo
jaus išvažiuoti iš miesto sta
čiatikių patrijarkui. Delei ko
kių priežasčių tas įvyko nie
ko nesakoma.
Garsus rusų rašytojas Mak
simas Gorkij pašauktas rusų

kui Silezijos rubežių.

kiame

Tokių lietuvių, kurie galėtų
skirti vienos dienos uždarbį
Tėvynės reikalams, yra Ame
rikoje mažiausiai šimtas tūk
stančių.
Kokia didelė suma
inplauktų į “Tautos Fondų”,
jeigu visi tie 100,000 žmonių
paaukautų vienos dienos už1 darbį f
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1. Anglijos rekrutai rengiami į karę. 2. Žemlapis karės lauko Belgijoj ir Šiaurvakarinėj Pran
zijoj. Juodi taškai reiškia suvien ytosios armijos kareivius, šviesiej i taškai reiškia vokiečių arm
3. Generolas J. D. P. French.

Turkai išvijo stačiatikių patrijarką. Londonan praneša

IŠ KARĖS
Kruvini

mūšiai

Lenkijoj.

Rusų kariuomenė užėmė mies
tus Ix>wiez, Skiernewice ir Ra-

užimtų

vokiečių.

Spėjama, kad vokiečiai nega
lės ilgai užsilaikyti Belgijoj.

Bosnijoj.

Serbų valdžia Niše išleido se
kantį apskelbimų:
“Austrijiečiai atmušti ties
Losnicfl, taip-pat prie upės

Drinos.

Austrijiečiai

bombardavo

Banove nuo Bojanis kalnų, —
pasekmių nei jokių.
Eina susirėmimai ties Topčidelo ant upės Sano. Visur
jie buvo pasekmingai atmušti.

70,000 vokiečių paimta ne
laisvėn.
Amsterdamo laikraš
Vokiečiai ištremti iš Kauno
ir Suvalkų gub. Sulig Rusi tis “Nieuws Van den Dag”

jos pranešimų vokiečiai
iš
Lietuvos ir Lenkijos išvyti.
Vokiečius sekėsi išstumti iš
Kauno, Suvalkų, Lomžos ir
Plocko gub.
Nue Varšuvos
Iš Oosburgo pranešama, kad vokiečiai atmušti ant 95 my
anglai bombarduoja Ostendos lių.
priemiestį

laimėjo

Amerikietė kariaujančių val
stijų agnntu.

New Yorke su
sekta, kad vienos iš kariaujan
čių valstijų agentų esanti p-lė

Vokiečtai perėjo upę Yser. (Badys A. Lavis iš Chieagos.
Neišpasakytai smarkūs mūšiai

Jinai užsakė Wilmingtono ar-

Didelis mūšis

Prancūzijoj.

Naujas popiežiaus sekreto
rius. Vietoj mirusio sekreto
riaus Ferrata, popiežius Be
nediktas XV paskyrė kardi
nolą Gaspari pildyti sekreto
riaus pareigas.

Garsi sufragistė Christdbel
Pankhurst kalba apie karę.

New Yorkan atvažiavo iš An
glijos sufragistė Christabel
Pankhurst, duktė pagarsėju
sios visame pasaulyj kariaujančių sufragisčių vadovės.
Panelė Pankhurst pilnai už
jaučia Anglijos ir jos draugiš
kų valstijų valdžioms ir tiki
si, kad pasisekus pergalėti vo
kiečius, moterys gausių pilnas
teises. Jeigu gi vokiečiai lai
mėtų, tai sufragizmo judėji
mui prieitų galas, nes Vokieti
jos ciesorius Vilius moterims
paveda vietų bažnyčioj, virtu
vėj ir prie vaikų ir jokiuo
būdu nesutinka, kad moterys
Rumunijos karalius esąs nu galėtų užsiiminėti politika.
žudytas. Eina gandas, kad
Generolas Moltke’s sūnus
Rumunijos miręs karalius Ka
rolis nemirė savo mirčia, bet užmuštas. Dr. Klein, prancūbuvo nužudytas.
Karaliaus zų trečiojo korpuso daktaras
pranešė Paryžiun, kad jo žmo*
mirtĮes dienoj, matė išplau
kiant iš Rumunijos uosto Kus- nės palaidojo vokiečių feld
tepįĮje; Kuojos Juodųjų jūrių maršalo Moltke’s sūnų.
laiyįuųj kuris skubinosi į Bos
foru Sako mirusis karalius
buVų priešingas rusų sumanymanfyft ir kaipo giminaitis vo
kiečių Viešpataujančios šeimy
nos-remia Vokietijų. Spėja
ma, kad artimų suryšį turi tie
visi atsitikimai su Rumunijos
karaliaus mirčia.

gavo pranešimų iš Wendugne,
kad anglų ir prancūzų armija
numušė vokiečius tarp ChaAtstatyti penki
lons ir Longwy. Paimta ne
laisvėn 70,000 vokiečių karei armijos generolai.
vių, 300 kanuelių ir 31 vėlia
va.

valdžios kapuomenėn, kurion
ir pastojęs. /~

Vokiečių gražūs darbeliai,

Paryžiaus laikraščio “Jour
nal” praneša, kad vokiečiai
užėmę Prancūzijos
miestelį,
išleido kelis šimtus pamišėlių,
kurie išbėgiojo po apielinkee.
Vieni iš jų sušalo, kitus pus
gyvius rasta grioviuose. Pran
cūzams at8iėmus tas vieta#,
Austrijos buvo jie vėl suimti ir patal
pinti į įstaigas.

Venecijoj
gauta žinių iš Vienos, kad Au
strijos valdžia atstatė nuo Rumunijos ministerija pasi
tarihystėa penkių armijos kor lieka be permainos. Romoj
gauta telegrama, kuria pra
pusų komendantus.

Prancūzų kariškoji vyriausy
bė ofieijaliai paskelbė, kad "bu Belgijos karalienė ant karės
vo didelis mūšis prancūzų su lauko. Reutero telegramos
vokiečiais tarp jūrių ir miesto iš/kitarų šaltinių praneša į
kad Belgijos KaraBassee. Prancūzai .ir bel-

nešama, kad Rumunijos ka
ralius Ferdinandas nepriėmę.*
Įrašymo mini Merijos aoie at
sistatydinimų ir paprašęs vi
sus pasilikti sa\ o vietos».
,

kietijos atvykę naujos spėkos Anglijos spauda kaltina savo tai mieste pasirodė pirmieji Papiktinti tokiuo pasielgimu
tos sušaudyta keletas nelais žįstami, kad pasiimčiau kelio
sustiprino didžiųjų armijų. Jie valdžių, kad ji netinkamai ve pulkai vokiečių raitininkų, di Censtakavos gy ventojai, nuėjo
vių.
nei maisto kaip galima dau
giliai įsitikrinę, kad greitu lai dė mūšius su vokiečių laivy duma miesto gyventojų užsi pas vokiečių kariuomenės vir
giau, nes važiuojant sunku
darė savo stubose ir niekur šininkus su prašymu sustab Taip tai mūsų kultūriniai vo
ku jiems pasiseks užimti visi nu.
Labai nemalonų įspūdį ant nesirodydavo. Reikia pridur dyti savo pavaldinių išdykimų kiečiai šeimyninkauja ir kelia bus gauti, taipogi liepė neuž
Belgijos ir šiaurinės Prancū
anglų daro vokiečių laimėji ti, kad mieste pasiliko vien ir kad apsaugoti visiems bran puotas tarp ramių gyventojų. miršti apie vandenį. Neprizijos pakraščiai.
daviuu didelės svarbos mano
XX amžius!
Jeigu tikėti visų kariaujan mai Belgijos pakrančiuose. tiktai lenkai ir žydai. Rusai gų paveikslų Pan. Švenčiau
draugų patarimams ir, kaip
čių valstijų pranešimams, tai Anglijos gyventojai pradėjo bemaž visi, išskyrus kelias šei sios.
paskiau patyriau, buvau skau
išeitų, kad visoms puikiausiai neapkensti vokiečių gyvenan mynas išbėgo iš miesto. La
97 pulko piestininkų majo
džiai nubaustas.
Rusijos carienė ir jos duk sekasi, visos ima ant savo čių jų šalies ribose ir net bu biausiai prisiėjo nukentėti len ras Miller ruščiai atsakė:
KARĖS VAIZDELIAI Iš
»
Vos spėjau nuvažiuoti 35
teris gailestingomis seserimis. priešų viršų. Vadinasi visos vo daug tokių atsitikimų, kad kams ir žydams, kurie būdami
“Jeigu dar sykį drįs kas
RYTPRŪSIŲ.
mylias nuo Paryžiaus linkui
Rusijos carienė su dukterimis rengiasi prie pergalėjimo.. Iš įniršus minia sunaikino vokie beginkliais turėjo pasiduoti nors protestuoti prieš vokie
Sugrįžęs į Petrogradu vie laukų, ant kurių atsibuvo kru
dirba ligoninėse, kaipo gaile tikrųjų gi negali visos perga čių, namus ir turtų.
vokiečių valiai.
čių kareivius, tai tuojaus liep
nas oficierius, dalyvavęs mū vini mūšiai, nebegalėjau gau
Iš Rusijos, Austrijos ir Vo
stingos seserys, apžiūrėdamos lėti, reikės kurioms nors pa
Įbauginimui miesto gyven- siu visus nepatenkintus pa- šyje Rytprūsiuose aprašo vie ti maisto. Miesteliuose, ku
sužeistus kareivius. Caras ir siduoti ir nusileisti. Geriau kietijos karės laukų ateina la tojų vokiečių kariuomenės vir- į karti ant Censtakavos vienuonų iš mūšių, atsitikusių ant riais man teko keliauti, gy
sosto įpėdinis važinėja po li siai galėsime pamatyti kariau bai trumpos žinios, kurios
šininkas prisakė ant didžių lyno bokšto“.
ventojai dar turėjo šiek tiek
karės linijos.
gonbučius atlankydami ligo jančiųjų valstijų laimėjimus viena kitai prieštarauja. Iš
jų gatvių išstatyti kanuoles, ir
Nusigandę, žmonės nutylo.
“5 valandų po pietų, gavo maisto, bet svetimiems visai
nius.
ir nuostolius, kada žiaurios Petrogrado pranešama, kad retkarčiais leisti šuvius, kurie
Visiems gerai žinoma yra* me prisakymų atakuoti vokie atsisakydavo duoti. Daugely
karės šmėkla suglaus sparnus rusai atmušė vokiečius nuo tokį sumišimų sukėlė tarp
Censtakavos vienuolyno garsi čių pozicijas, mūsų artilerijai je vietų buvo iškabinta lape
ir paves valdonams apskaity Varšuvos ir Przemyslio tvir žmonių, kad sunku apsakyti,
istorija. Šešioliktame anižiū- buvo liepta atkreipti savo aty liai su parašu: “Stoka mais
ti kiek žmonių ir turto prari tovė yra jų bombarduojama vieni lindo į skiepus, kiti bė6
KARĖS APŽVALGA. .
je jo tvirtovės atmušė žuvė dų į vokiečių pozicijas laike to. Keliauninkai ir svetim
ir visas rusų armijos veikimas
jo baisioji karė.
go lauk iš miesto, treti į baž dų užpuolimų. Vienuolynas mūšio ir kada bus reikalas pa šaliai, privalo tuojaus iš čia
Dabartinės karės bėgį gali
Mums dabar aišku, kad vo — nuolatiniai nors ir maži lai nyčių. Sutikti vokiečių ka
apsuptas giliais perkasais, remti mūsų kariuomenę, su išsikraustyti“.
ma paskirstyti į tris veiks kiečiai spiriasi prie Belgijos mėjimai.
Miestelis Soissans, kuriame
riuomenės išėjo paskirta nuo grioviais tiltais.
Vokiečiai traukus savo veikimų mūšio
nius.
Vienoj gi platinamos žinios,
ir šiaurinės Prancūzijos pa
daug
sykių viešėjau taikos
miesto
deputacija,
kuri
susi

tuojaus pasinaudoję puikia pusėn.
Pirmiausiai eina vokiečių
kraščių ir kad suvienytos an kad vokiečių ir austrijiečių dėjo iš miesto galvos, kai-ku
pozicija ir savo kanuolėmis
pasiryžimas prasimušti per glų, prancūzų ir belgų armi armijos stumia rusus atgal
Baisų
vaizdų
pasitaikė metu, ant manės padarydavo
Belgiją ir šiaurinę Prancūzi jos gins tuos pakraščius. Tai ant visos linijos, ir neva ru rių valdininkų, Čenstakavo padabino vienuolyno mūrus, mums pamatyti ir jj pergy puikų įspūdį savo dailiais na
mais, viešbučiais, dabar pavisvienuolyno perdėtinio, stačia intaisė feevėlį telegrafų ir vcnti.
ją — užimti Paryžių. Žinome
gi greitu laiku atsibus, arba sai baisiai buvo sumušti ties tikių šventiko ir dviejų rabinų.
žvalgams vietų.
Ore girdėjosi be paliovos to griuvėsiais. Viešbučiai, su
gerai, kad vokiečiai nepasiekė
iš dalies ir dabar jau eina ten Przemysliu palydėdami 40,000 Vietoj pasveikinimų ir pasikal
švilpimas ir ūžimas nuo šū naikinti, sunku ir pažinti tas
aavo tikslo ir pirmas karės smarkūs mūšiai. Ten vietos savo kariuomenės. Bet rodo
Po
to
sunkaus
darbo,
“
kul

vietas. Tiesa radau dar vienų
bėjimų juos tuojaus liepta su
vių rr.’.ų i«• vokiečių kanuolių.
veiksnia nebuvo išpildytas.
labai lygios, negalima daryti si tos žinios bus persūdytos, imti ir uždaryti į kalėjimų.
tūringi ’ ’ vokiečių kareiviai nnKartas i uo karo sproginė kambarėlį, kuris dar buvo už
Paskui
seka
pasekmingi šancų, taigi mūšiai ten turės nes vėliaus atėję žinios pra
ėjo
pasiteirauti,
kas
randasi
silikęs sveiku, bet užtai apie
“Jus būsite mūsų nelaisjo ant mūsų galvų piktadėjos
prancūzų ir anglų kariuome
neša,
kad
vokiečiai
atmušti
įvykti greit
viais, paaiškino jiems vokie vienuolyno skiepuose. Ten bu granatos, kurių skeveldros patogumų ir kalbos negalėjo
nės atrėmimai vokiečių, ypač
Vokiečiai skelbia, kad gy nuo Varšuvos.
čiai, ir jeigu miesto gyvento* vo laikoma brangūs vynai de puldamos žemyn ne vienų ka būti. Sunku buvo net vandens
tiems laimėjimams daug pa ventojai Dunkirk’o ir BoulogGana karšti susirėmimai ei
jai kuomi nors prasikals ar lei atvykstančių svečių ir reivį smarkiai sužeisdavo. Vo gauti atsigerti. Viena mote
dėjo gen. Kluck’as, kuris pa
ne skubiai apleidžia šias vie na ties miestų Stryj, Sambor ba neišpildys mūsų prisaky daug visokių valgimų. Vynas
ris pasakoja man, kad vokie
kiečių artilerijos šūviai nepa
darė vienų iš didžiausių klai
ir Medyka. Nepergalėjo nei
tas. .
pasiliejo
upeliais
ir
ne
vien
čiai suardė tiltų ant upės ir
mų, tuojaus jumis sušaudysitaikindavo į mūsų kariuome
dų, kada ištiesė savo armijos
viena
pusė.
Vienų
sykį
rusai
prasti kareiviai, bet ir oficie
Anglija, Holandija ir Dani
sykiu sugadino visas rinas,
me“.
nę, bet pralėkdavo virš galvų
linijų dešiniame sparne ant
riai
pradėjo
girtuokliauti.
Ge

ja kimšte prikimštos belgų pa atmuša vokiečius su austrijiekuriomis
vanduo bėgo į mie
Su dvasiškija vokiečių
rusų kareivių, kurie balsiai
taip ilgo pločio, kad nebega
čiais,
kitų
syk
austri
j
iečiai
su
bėgėlių, kurių padėjimas esųs
kareiviai, akyse savo viršinin rai inkaušę oficieriai, pajutę šaukdami: ura! bėga mušti stų. Iš upės vandens negali
lėjo užsilaikyti prieš prancū
vokiečiais atmuša rusus.
didelį dvasios pakėlimų, pri
labai apverktinas.
ma buvo gerti, pilna upė žmo
kų, pasielgė labai nuožmiai.
zų ir anglų atakas ir turėjo
priešo.
Vakariniuose
Prūsuose
ru

sakė kareiviams tuojaus at
Be pinigų, be maisto ir pa
nių ir arklių lavonų. Reikėjo
Vokiečiai pirmiausiai atydų
pasitraukti. Tas Kluck’o ap
stogės darbštūs, pramoningi sai buvo susirėmę su vokie atkreipė į miesto kasų, taip- gabenti iš miesto kelias de Pusės valandos laike pribėgo vandenį vežti net iš už kelių
sirikimas atsiliepė blogai Į vi
belgai virto šiandienų elgeto čiais kelius syk ties Elko mie pat nepaliko neapžiūrėję ir šimts lenkių mergaičių iš aug- me prie vokiečių apkasų ir už mylių. Keliaujant toliaus į
sų vokiečių armijų ir ji nusto
dviejų trijų minučių jan bu žiemius visur sutikau sunai
stu. Pasekmių jokių.
štesniojo luomo delei linksmu
jo pamato po savo kojomis. mis, ieškančiais kąsnio duonos Iš mūšių Serbijos karės lau- bank,i
taupymo kasų. Ban
pas svetimtaučius.
mo. Kareiviai ūmai išpildė vome ant jų pilnais šeiminin kintus ūkininkų triobesius, iš
kuose gaunama žinių, kad ser- kuose konfiskavo 200,000 rub.
Prancūzams gręsiantis pavo
Sakoma, kad po Antverpo puo
savo viršininkų prisakymus ir kais. Kitos dalys rusų kariuo mindžiotus laukus, medžius iš
grynais
pinigais.
Kada
bati

jus apgulimo Paryžiaus pra
menės vedė panašių kovų, ir laužytus. Grioviuose kareivių
limo vienon tik Holandijon at bai sumūšė austrijiečius ties
kelios dešimts
nelaimingų
slinko. Paskutinių laikų vo bėgo 40,000 žmonių. Bėga jie uPe Drina. Daug pagelbėjo kų savininkai pradėjo vokie
merginų buvo atgabenta į ne gana trumpu laiku visos vo lavonai, o ant jų pulkai var
kiečiai stengiasi atlikti trečių I ne vien tiktai iš baimės vokie- serbų išlaimėjimui upės Dri- čiams aiškinti, kad didesnioji
lemtų puotų. Vokiečių oficįe kiečių pozicijos pateko į mūsų nų baisiai karkia.
dabartinės karės veiksni; jie į čių, bet dar didesnio priešo nos potvyniai, kurie suardė dalis bankuose sudėtų pinigų
rankas. Vokiečiai paliko mū
riai pradėjo žaisti, ir dar di
Vienoj vietoj pasisekė man
privatiškoms
ypavai u spiriasi užimti pakra.š:S; į vejami — bado, kurį jiems pa-' daugybę tiltų. Daug austri- j P
desniam savęs patenkinimui šio lauke užmuštų ir sužeistų gauti butelį vyno, vienatinį vi
ir jų negalima končius Belgijos karalystės ir gamino vokiečiai, sunaikinda- jiečių rado sau galų upės vildidelį skaičių. Raitininkai pa
liepė atvesti į vienuolyno sve
vokiečių
oficierius
Žymesnių
permainų
ne
{
fiskuoti,
Siaurinės Prancūzijos, kaip
sekmingai darbavosi dešinia soj apielinkėj. Apie gerų vy
nyse.
mi jų šalį.
tainę,
kur
toji
puota
atsitiko,
sudavė jam revolveriu per
matyti su tikslu paimti į same sparne ir prisidėjo prie nų nėra ko ir kalbėti. Vokie
atsitiko.
paimtus
į
nelaisvę
miestu
vai
čiai labai myli "vynų ir kur tik
Holandijos miestelyje Esveidų taip smarkiai, kad su
vo rankas visus uostu :, iš kuvokiečių sumušimo.
dininkus ir dvasiškius.
užeidavo šiek-tiek didesnį vy
i;ų jiems labai lengva bu:; pa- |chen, bėgyje vienos tik savailaužė žand^ ir išmušė akį. Vo
...
Po
mažo
pasipriešinimo
iš
Vieno
paimto
nelaisvėn
val

no sandelį, nepalikdavo. Vi
siekti Anglijos pakraščius.
^ės gyventojų skaičius pasikiečių kareiviai
sužeistųjį
priešo' pusės priėjome prie sur pilna primėtytų tuščių
Krų^tutinė vokiečių kariuo- daugino keturius syk Ąika- VOKIEČIŲ PUOTA ČENSTA- žmogų įmetė į skiepų ir ten jį dininko žmona radosi skaičiu
je atvestų puotan moterų. Ne antros linijos svarbiųjų šan bonkų. Šviežios duonos ne
uždarė.
menės linija, kuriai šiuo laiku ni žmonės sukėlė riaušis ir išKAVOJE.
laisvius sustatyta eile prie cų.
galima buvo nei auksu nusi
pnsieina gana smarkiai kovo- Į plėšė daugybę duonos kepyVokiečių kariuomenės šta
Vokiečius apėmė baimė. Ma pirkti.
sienos,
ir
prisakyta
gėrėties
Petrogradan pribuvo daug bas užėmė vigus būtus Centi su prancūzais, prasimušus iš klų.
tydami, kad nieko negalės, Iš daugybės miestelių ir
vokiečių linksmumu.
'Armentieres per Roulers, pa- i Ačiū pasidarbavimui Ame- pabėgėlių iš Lenkijos karės stakavos
vienuolyne.
Vie
mums padaryti, baisiai susi kaimelių gyventojai išbėgiojo
Valdininkas pamatęs, kad
siekė Nieuport, kuris guli pus- rikos diplomatų Vokietijos Taukų, kurių nemažų skaičių nuoliai
buvo
visi
išmes
maišė. Vieni iš oficierių šau į miškus ir ten urvuose laukia
kelyje tarp Ostendos ir Dun- valdžia sutiko perleisti maistų Į sudaro Censtakavos pabėgė- ti
lauk.
Vienuolyno
iž- jo žmona randasi tarp girtų kė kareivius eiti ant priešo,
karės užbaigos.
Kiekviena
kirk’o. Prancūzai skelbia, kad nukentėjusiems Belgijos gy- liai, kurie baisius dalykus pa-jdas
visas
išvogtas.
Ne- oficierių pulko meldė su aša
kiti traukties atgal, treti bė valanda suteikia jiems di*
vokiečių sunkiosios kanuolės, ventojams. Maistų siųs išjSakoja apie vokiečių pasielgi-j Hko anei sulūžusio skatiko, romis, kad jį užmuštų, bet
go.
džiausiu baimę. Vos gyvi,
kuriomis jie bombardavo An-' Londono. Gana žingeidus at- į mų užėmus jiems Čenstakavu., Priskaitoma,
kad
vokiečių nedarytų liūdininku begėdiškų
Užviešpatavo vokiečių ka pusalkani, it žvėrys slepiasi
Mėgino net užgauti,
tverpo miestų, dabar naikina sitikimas pasaulio istorijoj, Kaikurius iš tų pasakojimų ;.ankosna pnteko daugiau kaip darbų.
reivių eilėse betvarkė.
nuo karės žiaurumų. Atke
apielinkes nuo Nieuport iki kad užimton valstijon vienai i paduodame čionai:
500,000 rublių. Beto suėmė išniekinti vokiečius, — nieko
Be didžių sunkybių užėmė liavus į tas apielinkės kokiam
Vladslo, gulinčio tiktai de- iš kariaujančių pusių, siunčia j Vokiečių kariuomenė inėjo visas brangenybes, kurios vie negelbėjo. Išniekinimai, ir gė
me antras šancų linijas ir mū
šimts mylių nuo pakraščio.
maistų jos priešas. Anglijos j Censtakavon 5 dienų rugsėjo, nuolynui buvo paaukotos įvai- dinimai moterų atsibuvo vie- sų vėliava jau plevėsavo ant nors prancūzų kariuomenės
skyriui, pasistiprina jie val
Suvienyta prancūzų ir an- valdžia vien tiktai padarė per- nedėldienio rytmetį. Kaip tik- r:ų įstaigų ir pavienių ypatų. Sai ir užbaigimu tos visos puo*
vokiečių pozicijų.
giu prie kareivių virtuvės.
glų armija taip-pat gana toli sergėjimų,
kad siunčiamas
v
Apie
20,000
vokiečių
žuvo
.
p
ranCūzų kareiviai maitina
nužengė į vakarus nuo Ar- maistas nebūtų vartojamas
šiame mūsyj. Likusieji pabi- Į n,į gana gerai, ant dienos
mentieres linkui Lille palini- vokiečių kariuomenei.
go, dauguma paimta ličiais- i gauna dusyk šiltos sriubos ir
Paklydęs garsas, kad Por
ju prie Arras. Ateina žinių,
ve n.
iki valios džiovintos duonos.
kad tose vietose smarkūs susi tugalija tuč-tuojaus apskelbs
Į mūsų rankas pakliuvo ke Važiuojant šiomis apielindėmimai tęsiasi jau nuo ke karę Vokietijai pasirodo dar
turios didelės kanuolės, ki kėmis negali pažinti, kad tai
lių dienų, ir kiekviena žemės nevisai teisingas. Rodosi, kad
tos iš vokiečių kanuolių taip tos pačios vietos, kuriomis te
pėda atsieina daugybę žmonių jinai truputį dar abejoja apie
giliai buvo įsmegę purvuose, ko keliauti seniau. Visur griu
gyvasčių. Vokiečiai nors nar- į dalyvavimų karėje, o gal ir
kad daug darbo turėjo karei vėsiai, baisus išnaikinimas,
šiai kovoja, bet turi trauktis vokiečių protestai šiek tiek suviai, kol jas iš ten ištraukė“. pelenai, dūmai rūksta ir lavo
atgal.
turi jų nuo karės.
nų kvapas spaudžia krūtinę.
Prancūzų ir anglų armijos
Tokis pat padėjimas ir Turkareivių tarpe viešpatauja ge- kijos, kuri nors ir žada remti
ras ūpas ir jie smarkiai ir Vokietijų visgi dar viešai neKAREIVIAMS PRAĖJUS.
narsiai remiasi su priešu.
pasirodo su savo veikimu. VoAmerikos Suvienytos Pre
Vokiečių oficijaliai prane- kietijos spiriama jinai aiškisos
korespondentas AVilliam
šimai suteikia žinių, kad jų nosi, kad trūksta pinigų,
Philip Sims, kuriam teko ilgų
armijai sekasi vakaruose ir
Italijos padėjimas pasilie(Iš laikraščių)
laikų prabūti Prancūzijos že
žiemių-vakarinėse vietose nuo ka be permainos. Tarp gymėse, apimtose kare, apraši VILNIUS. Sužeistųjų Vil
Lille. Neva prancūzų armija ventojų jaučiasi didelė užuonėdamas savo nuotikius, paro niuje pilnos visos ligoninės.
f- į:. ." ■ ■■
.
buvo atmušta su dideliais nuo- jauta prancūzams ir Jos drau(D
<... *. z^įįijį^:
do, kų suteikia karė žmonėms: Nemaža ir lietuvių. Stoka gerų
.... *
stoliais.
ganis. Valdžia laikosi labai
“Važiuojant nuo Paryžiaus chirurgų ir priežiūros. Dau
Abelnai paėmus nieko nega- atsargiai ir karts nuo "karto
į šiaurę iki puikių Holandijos gelis tokių, kurie išsyk išrodo
Įima tikro pasakyti nei apie praneša apie savo neutralę
<-<•
pievų, surandi vien tiktai iste- gerai, būna smagūs ir linksmi,
vienus, nei apie kitus. Pa- pozicijų.
riotus miestelius, sodžius, su bet po 4-5 dienų numiršta.
dėjimas tų armijų taip nenišIškilusios riaušys pietinėj
naikintus, paverstus į pelenus Gailestingos lietuvaitės vaikkus, o žinios gaunamos taip Afrikoj anglų kolonijose, kaip
namHS. Prieš du mėnesiu vi ščiodamos po ligonines, tei
viena kitai prieštarauja, kad matosi neturės didelių paseksos tos vietos traukė kiekvie- raujasi, kurie iš sužeistųjų He
sunku padaryti kokius nors mių ir pasibaigs greitu laiku,
li© akį prie savęs savo grožy- tuviai ir rūpinasi jiems teikti
tikresnius išvedžiojimus.
į Keli atsitikę mažesni susirė-

Japonijęs Raudonasis Krg-t
taus važiuoja Rusijon. Iš To
kijos pranešama, kad japonų
dr. Uyeno, Raudonojo Kry
žiaus skyriaus vedėjas, va
žiuoja su visu savo skyrių į
Rusijų, kad pagelbėti rusų su
žeistiems karės laukuose.

I

ŽINIOS IŠ LIETUVOS,

Korespondentų

be, šiandienų

širdį spaudžia: paguodų ir atlankyti ligonius.
Lietuvių komitetas šelpti
pažiūrėjus į plikus žemės plo
nukentėjusiems nuo karės ren
tus, aplietus žmonių krauju.
Viešbutis, kuriame rašiau ka aukas. Kaikurie Suvalkišituos žodžius tuščias ir pli- jos pabėgėlių rengiasi grįžti
kas. Nėra nei elektros, nei ga- atgal, tik išvažiuoti nelengva.
Raudonajani Kryžiui rugp.
zo, reikia naudoties prasta
žvakute, ir tų vargais- ne 6 d. Vilniūje surinkta 8,500

aprašymai, ruimai pasibaigė valdiškos ka-

rmornenės laimėjimu.
Vokiečiams
gana didelį smūgį, aptu
Anglijos laivynas nuo ve

telpantieji laikraščiuose dau
giau remiasi ant girdėtų daly
pasisekė ant jū
kų, neg ant ištyrimo.
rių,
Pagal Amerikos anglų spau- rėjo
dos, tai prancūzų ir anglų ar-f kiečių. Sunaikinta Anglijos
mijos padėjimas kasdien eina keletas kariškų laivų,
geryn, vokiečių gi spauda! Nepasiliko Anglija skoloje
griežtai tvirtina, kad jų armi ir keletas vokiečių torpedos
jos padėjimas labai pagerėjo, laivų jau ilsisi ant jūrių dug
ič, kada kariuomenė • paė- no, visgi vokiečiai ligšiol ant
įusi Antverpų ir dar iš Vo- jūrių pasirodė gudresniais.

PRVTISĄ CRpTSTfi

1. Anglijos krekeris “Yarmou

.
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rublių.
galais galėjau surasti.
Valstybės Dūmos atstovas
Išvažiuojant man iš Pary
žiaus, Amerikos pasiuntinys M. Yčas atvažiavęs Vilmūn
tės namuose, patarė man pa- turi ingaliojimų iš Petrogra-

Spalių (October) 29, 1914.
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ŠIRVINTA. Prūsuose ties Onuškio padangėje ištikus ka VeTein”.
SKAUDVILĖ. Per Skaud
Uždaryta taip-pat ir važiavome 7 valandas gedo Ciesoriškosios liuosos eko
rei
atsirado
žmonių
ne
savo
Naumiesčiu
rusų
kareiviai
Vokietijos ir Austrijos paval ležinkęliu. Sloguvoj išsėdome
nominės draugijos pasikalbėti vilės miestelį pravažiavo dau
kailyje.
Trejetas
metų
at

užėmę
Širvintų,
rado
ten
apie
dinių
kuopelės, kurios taip-pat ir jau toliaus ėjome pėsti.
gybė
kareivių.
Daug
vežimų
su Vilniaus visuomenės veikė
gal
vienas
vaikinas,
iš

laikė mokslo įstaigas.
jais dėl intaisymo Vilniuje su priraišiotais arkliais, nes dešimtį vaikučių - piemenukų
Keturias dienas išbuvome ke
keliavęs
kokian
tai
toliman
sumestų
vienoje
vietoje,
suriš

Rygos dauguma lietuvių lionėje. Dabar stovime 25 ver
valgyklos pabėgusiųjų iš ka ir juos turėjo gabenti į Ra
Praslinko nemažai tomis rankomis, vos gyvus. Rusijos miestan, dabar nela darbininkų ir šeimynų paim stai nuo rubežiaus ir laukia
rės lauko vaikams. M. Yčas seinius.
yra išrinktas tos draugijos atsarginių, kuriuos lydėjo mo- Rusų kareiviai juos atgaivino bai seniai pagrįžo pas tėvus. tųjų į kariuomenę iškeliavo į me atvažiuojant kitos briga
Išpradžių sakęsis esųs “mok Lietuvą.
skyriaus pabėgėliams globoti terįs, vaikai. Prabildėjo daug ir paleido,
dos. Tada važiuosime arčiau
sleivis” ir formų nešiojus, bet
vežimų su palydovais karei
sekretoriumi.
Latvių dienraštis “Dzimt. rubežiaus su armatomis. Aš
ROKIŠKIS, Zarasų apskr. ištikus šiai karei sumanė leng Vestnesis” num. 194 indėjo esu priskirtas prie ligoninės.
Vilniuje įsteigta bendrabū- viais, — vežė mat “kazionus”
tis lietuviams mokiniams, ku turtus iš muitinės, ligonbūčio, Čia visai baigiama druska, to vai pasipelnyti. Nuvažiavo į inžanginį straipsnį užvardin
Labai daug suima Austri
rie suranda jame daug dau kalėjimo ir kitų vyriausybės dėl ji žymiai pabrango. Cuk svetimų parapijų, kur jo nie tų: “Mūsų kilmės broliai Ryt- jos šnipų, jie ima pienus Ku
giau patogumų ir geresnę įstaigų; atvarė keliasdešimt raus dar yra, bet jį kasdieną kas nepažįsta ir rodydamas prūsuose”, kuriame trumpai rijoj. Mes stovime Volyniaus
priežiūrų, negu kad svetim kalinių iš Tauragės kalėjimo, vežimais veža į Panevėžį, nes žmonėms kokius tai popierga papasakojus
apie
Prūsų gub.
taučių •būtuose. Svarbu toks vienas iš jų baisiai šaukė, nes ten cukraus pristingę. Taip- lius ir antspaudas sakė, kad lietuvių praeitį, kurių da
Dabar lauksime žinių, kada
bendrabutis ir tuo, kad lietu buvo kelionėje kareivio per pat pro Rokiškį ir Dvinskų j pildųs paliepimų vyresnybės, lis dabar liko rusų užka reiks išvažiuoti karėn su Au
viai mokiniai apsigyvenę ben durtas už tai, kad norėjo pa Panevėžį veža arkliais žibalu, atvažiavęs surašyti gyvulius, riauta. nuo vokiečių, duoda strija. Apie karę gal žinot
o Rokiškis iš Panevėžio trau ar kas kų aukuos, ir vyrus, patarimų lietuviams-latviams gerai, laikraščiai turbūt apra
drai, galės išaugti gerais ir bėgti?
norinčius savonoriais eiti ka apsigyventi didelėmis kuopo
susipratusiais*tautiečiais.
kia arkliais miltus.
šo. Gerai Antanai padarei,
Taip tai praslinko "per
Šie visi daiktai pabrango, o rėm Žinoma žmonės nežino mis Prūsų lietuvių tarpe ir kad neparvažiavai namo, bū
Vilniun atvežtas sužeistas
Skaudvilę didžios minios vi
galvijai labai atpigo. Ark dami to, kad nuo vyriausybės patraukti juos po intekme sa tum papuolęs, nes sušaukė vi
poručikas Veriovkinas, sūnus
sokių žmonių. Matančius tai
lių gi kaina kuone pusantro tokio įsakymo nėra, davėsi vo kalbos, kad taip kultūri sus nuo 1897 įų. ligi 1912 m.
Vilniaus Gubernatoriaus.
šiurpuliai ėmė ir liūdna da
kart pašoko. Rugių pūdui 1 “valdininkui” save visaip ap niai sujungus lietuvių - latvių- ir 3 metų atsarginius. Kalba,
“Vienybė” išeis Vilniuje.
rėsi, nes po tokių procesijų,
\Ordinai GASPARU.) ♦ Į j.
rub. Žmonės uoliai saugoja gaudinėti. Ypač moters ne prūsų kilmes išvien Toji vie kad imsią trejų metų naujo
“Vienybės” redaktorius kun.
tikėjomės sulaukti dar dides
mažai ašarų pralėjo, kad jų nata sudarytų tvirtų
gelžkelį.
Alekna gavo šiomis dienomis
šakų kus. . Rusijoj nebėra tvarkos , Kardinolas
Gasparri, popiėnės procesijos — vokiečių ka
paskutinę karvutę užrašys ir prie Rusijos tautų medžio ir
žiaus
drangas
Vilniaus gubernatoriaus leidi
naujas valstijos
ir,dabar nevažiuok, nes Rusi
riuomenės.
tuoj
išves.
Bet
tuojaus
apie
sekretorius.
mų išleidinėti “Vienybę” Vil
reikalui ištikus, galėtų širdžia joj dabar blogai. Laiškų ra
Ž VINGI AI, Res. apskr. Vy
---- M
niuje.
Spauzdinasi Kuktos
Į Skaudvilę iš Šiaulių atke resnybės buvo įsakyta ūkinin tai sužinojo policija ir suėmu- ir krauju užstoti didžiųjų šiau tamstoms iš Žitomirio,
sį
nugabeno
kur
reikia.
spaustuvėje.
liavo 2 pulku dragūnų. Tų kams ir dvarininkams varyti
tėvynę, kuri paliuosavo juos prieš išvažiavimų. Iš namų
bartais buvo didelis mūšis,
Prie šv. Mikalojaus bažny pačių dienų prasidėjo karvių į Šiaulius visas karves karės
nuo germanų jungo”.
laiško nepainiu, nieko nežinau
Vokiečiai liko sumušti. Mūsų
LYGUMOS, Šiaulių apskr.
čios skaičius pabėgėlių nuo mobilizacija »iš Skaudvilės ir reikalams. Dvarininkai varė
naujienų........... Meldžiu, bro
kariuomenė paėmė Eitkūnus,
Lygumos
yra
pašto
skyrius,
karės iš Paprųsės pastaro- kitų valščių, taigi vėl per savo karves ir drauge patys
LIEPOJA. Liepojoj pasi liai, kaip paimsite nuo manės Stalupėnus, Gumbinę, Įsrutį,
riiis dienomis žymiai padidėjo. Skaudvilę tratėjo vežimai su važiavo, kad kerdžiai bevary kuris šiuo karės metu žmo rodė Petrogrado agentūros te laiškų graitu laiku atsakykite.
Tilžę, o dabar jau mušasi ties
Vilniuje, kaip žinoma, su šienu ir baubė karvės per ko dami gyvulius neprapuldytų. nėms labai prasiruošia. Laiš legramų lapeliai ir lietuvių Aš labai pasiilgau. Surašyki
Karaliaučiumi.
Vokiečiam^,
sidarė lietuvių komitetas šelp kias 10 dienų. Buvo paskly Ūkininkai pasisamdę varyto kai iš veikiančios armijos lig kalba. Leidėju pasirašo Slu- te visas naujienas. Sveikinu
nesiseka. Eitkūnus pavertė į
šiol
Eidavo
be
markių
ir
be
iš

ti saviškiams žmonėms, nu dus žinia, kad vokiečiai užė jus, varė ka,rvės sodžiais.
visus. Gana rašyti, reikia su
pelenus ir gaila darosi žiū
ieškojimo iš adresuojamo as rit - Sturesteppe.
kentėjusiems nuo karės. Pa mė Upynos miestelį. Kariuo
Liepojaus
policmeisteris, diev sakyti.
Karui prasidėjus Žvingiuo mens. -Bet pastaruoju laiku
rint — viskas išdeginta.
dauginimui komiteto turto menė tada pasitraukė iš mie- se ir apielinkėje žmonės buvo
Sudiev.
kaip praneša “B. Vied.”,
Prūsaičiai išbėgo į Esus, jų
elektros teatras “Repos” pa stelio ir pasiryžo į karę. Skau- ]akaį nusigandę ir visi manė, paštoriūs sumanė pasipinigau išlipdė po miestų apskelbimų,
Alfonsas Sriubas.
ti.
Vos
tik
ateina
be
markės
gyvenimas
paverstas į pele
skyrė jam visų vienos dienos dvilės gyventojai persigandę kad čia bus visųdižiausi mū
kuriame praneša, kad pasitei
iš
karės
laiškas,
jis
muša
ant

nus, pats buvau nuėjęs pažiū
pelnų. Komitetas organizavo išbėgiojo kur kas galėjo, kiti šiai, bet pamatę, kad čia jo
sinimai nežinojime rusų kal .3) Sindrių sod. Debeikių p.
spaudų
“
primokėti
14
kap.
”
rėti, — tik penki viščiukai lak
pardavinėjimų j tų teatrų bi sulindo į rūsius, bet po valan kių mūšių nėra, dabar jau vi
bos pildant valdžios paliepi Kauno gub. rašo sesuo Bal
stė be jokios pastogės. Dau
lietų. Teatras priklauso p-lei dos, paaiškėjus, kad 4a žinia sai aprimo ir su kare apsipra ir išsiunčia apie tai adresan- mus nebus pripažinta įstaty tramiejui Sriubui Chicagoj:
tui
pranešimų.
Kurie
nesu

gybę
ir Kybartuose išdegino.
Klimonskaitei.
melaginga visi nurimo.
miška priežastimi ir prasižen
to.
Laiškas
rašytas
dienoj
šv.
pranta kame dalykas moka,
Didžiausios permainos. Kau
Kuomeilinnežinantiems rusų 1 Baltramiejaus.
Ūkininkai dejuoja, kad visi bet atsirado ir tokių, kurie gėliams
Miestelio pirklyba sustojo,
no, Orentos ir daugybės kitų
KAUNAS. Nubaudė 200 r. garsūs Skaudvilės turgui vi žemės produktai‘labai atpigo.
kalbos, bausmė bus padidina giausiai sveikinam tamstų die
reikalauna išdavimo laiški} be
Stonaičių ūkininkų triobos su
Nemuno pardavinėtojų Ele
noje užtarytojaus, linkėdami degintos. Viską aprašyti rei
sai sumažėjo. Pernai šiame Už kiaušinių dešimtį dabar mokesnio. Nors ir rūgščiai ma.
ną Škudaitę už pardavinėjimų
tau visokių laimių.
Seniai kia devynių jaučių skurų.
laike už žųsis mokėdavo po mokama 5-6 kap., už sviesto visgi paštoriūs išduoda laiškų.
vyno kareiviams be tam tikro 2 rubliu, už vištas po pusrub svarų 15 - 20 kapeikų. O apie
nuo tavęs turėjom laiškų, tai
Al ūsų visi buvo išbėgę į Ku
leidimo.
ir
rašome
tau
apie
nelaimes,
javus
ir
sėmenis
dabar
nie

lį ir daugiaus, o dabar žydai
mečius. Granatos atlėkė ild
ROKIŠKIS, Ežer. apskr.
Kauno pačtas tebeveikia,
kokios ištiko pas mus Lietu mūsų namų. Mūsų kariuome
už žųsį siūlo pusrublį, už viš kas ir klausti neklausia. Sa Grovienė Przezdzieckienė sa
bet laiškus priima ir pasiun tų 10 kap., o už 10 kiaušinių ko greitu laiku bus paliepta
voj. Juozapų išleidome ant nė su armatomis stovėję ties
vo dvare siuvo įvairius daik
čia tik rusiškai rašytus; ki
1) Iš Debeikių par. Kauno baisiausios karės. Du sykiu i PreisiJ/ Punigke ir ant Vigai8 kapeikos. Užtai pabrango mūsų kariuomenei grūdus sta tus dėl sužeistųjų kareivių. Ji
tomis kalbomis laiškai naiki
žibalas, druska ir kiti reika- tyti į Prūsus, kurie jau beveik ketina parengti jiems ir ligo gub. Veronika Sriubaitė rašo Juozapui reikėjo jau mušties.nių ganyklos.
nami.
visi yra mūsų kariuomenės ninę tik ne Abelių dvaro mer savo broliams Jonui Sriubui karėje. Liko dar gyvas. Kal
lingiausieji daiktai.
Išitikus mūšiui visi lindo į
“Petrogradsko
Kurjero”
ba dabar, kad vokiečiai paė
užimti.
Mūsų kariuomenei gaičių ūkės mokykloje, bet ko ir kitiems Chicagoj:
rusius, tam tikrai prirengtus.
num. 209, 27 rugpiūčio indėmė du korpusu rusų kareivių,
užėmus Prūsus ir senųjų sie kiame kitame bute. Mokslas Brangūs mano broliukai!
Mūsų žmonės buvo sulindę rū
ta fotografija 4 lietuvių, su V.
Ačiū jums širdingai už laiš gal sykiu su jais papuolė ir syje už kluono laike mūšio.
KRYKLĖNAI, Pan. apskr. nų panaikinus, žemaičiai da mokykloj tęsiasi. * Pašauktas
Dūmos atstovu p. M. Yču, ku
Pašaukus atsarginius mūsų bar važiuoja į Prūsus pas sa karėn mokytojas K. Bajoras kelį. Gavome nuo jūsų laiš mūsų Juozas. Nieko nežino
Jono Vabalo visų pašarų
rie inteikė Jo Augštenybei
apielinkės žmonės buvo nusi vo senuosius kaimynus ir bi- liko sugrąžintas. Laiškus gau kų paskutiniose dienose rug- me kas atsitiko, iš niekur ne- sušėrė kariuomenės arkliams.
Vyriausiam karvedžiui lietu
piūčio ir tuojaus rašome jums gauname žinių. Kas mums ir
gandę, bet dabar jau aprimo. čiuolius “prūselius” viešėti. nama cenzūros atplėštus.
Jis pats buvo išbėgęs, sugrį
vių deklaracijų.
ir skubiname pranešti apie praneš, kas ten dedasi baisio žęs buvo tris sykius atėjęs pas
Darbai laukuose eina savo va Prūseliai, sako, labai susirū
Tų deklaracijų
paskelbė,
liūdnas Lietuvos naujienas. je karėje? Mes jau išleidome mus, prašė šieno, tėvelis jam
ga. Moterims, kurios dėl iš pinę ir gailisi savo “kaize
SUVALKAI.
Suvalkų
gu

taip gi Maskvos, Rygos ir Pe
Brangūs broliukai laimingi laiškų, bet kasžin ar paims. davė ir dabar jau nesipyksta.
šaukimo atsarginių liko be rio”, o šemačiai ramino savo
bernatorius
išsikėlė
su
savo
trogrado vokiečių laikraščiai.
Pas mus kalba, kad ir raudonjūs esate, kad išvažiavote į ,...
darbininko,' kaimynai padeda kaimynus, kad po “rusu” bū
v.
„ ,
A..................... Jerulaitis buvo teipogi atsiraštine
į
Alytos
miestų.
‘
Birž.
Kauno gubernijos dvarinin
v ,. ,. ..
• -•
Ameriką. Jūsų metų visus iš buiecius sauks, tai prisieis ir!
laukus nuvalyti. Rugius sė siu geriau gyventi. Prūseliai
..........
rėi___
prasyti tėvelio. Kare Visus
kai nutarė paskirti po 1. kap.
Vied.
’
’
rašo
:
“
Iš
Suvalkų
pri

mūsų
Mykolui
iš
Odesos
va

šaukė, ir jus šaukė. Labai di
ti ketina daugurfta be dirbti ramina save viltimi, kad jų
sutaikė. Vartotojų krautuvę
nuo dešimtinės sužeistųjų nau
buvo
Vilniun
pabėgėliai.
Jie
delė buvo mobilizacija. De- žiuoti karėn. Baisu ir pamą ir daugybę kitų apvogė. Juo
nių trųšų, nes jos dabar bran “kaiseris” su didele armija
dai.
pasakoja, kad ketverge (4 d. beikiečių labai daug iššaukė. styti, tiktai ašaros mūsų pa
gios yra ir nežinia kų pava ateisiąs ir rusus praginsiąs,
zas Prapulenius neteko nei
rugp..) buvo ten ramu. (To Jau gavo daug laiškų, kad guoda.
saris atneš.
Sako, jei kaip žemaičiai tuo netiki: kų rusai
vieno gyvulio. Sodų visų ka
liaus kelios eilutės išbraukta daug yra riš debeikiečių sužei
MARIJAMPOLĖ. Koks ten
Paėmė musų arklius karės reiviai apiplėšė.
tai pavasary pasėsiu ant žel vienų kartų užėmė, to jau neAugustas
cenzūros) Bombos užsprogo stų. O kiek žmonės verkia, reikalams. Už kumelį užmokė
žmogus, rodos nuo Naumies
menų. Šįmet rugiai vidutiniai beatiduos.
Prūsaitis paimtas į kariuome
prie gelžkelio stoties, komer tai baisu apsakyti. Labai liūd jo 270 rublių, o už kumelę tik
čio savais arkliais atvežė at
buvo, vasarojus menkas, linai
nę. Viktorui parašiau laiškų
cinės mokyklos ir privatinių na Lietuvoj. Viena, baisi ka tai šimtų davė. Pirkome ark
sarginius į Marijampolę. Jam
ONUŠKĖ, Zarasų apskr.
prasti ir tų pačių nėra kur iš
Veikiančion Gvardijon, o apie
namų.
Užmuštas vienas kūdi rė, o kita blogi metai. Nei ru lį užmokėjom 50 rublių. La
pasakė, kad reikėsią važiuoti
mirkyti. Bulvės bus mažos. Kaip gal nevienur kur, taip ir
Stanislovų nieko nežinau.
kis. Nuo to laiko prasidėjo gių, nei vasarojaus, nei duo bai vargu buvo su darbais.
į karę. Žmogelis išsigando ir
Tuo tarpu tiek naujienų,
palikęs arklius pabėgo.
gyventojų bėgimas iš miesto. nos nei bulvių ir net vandens Nėra kam dirbti laukų, kad
baisiai daug visokių atsitiki
Naktį miestų apšaudė priešas. nėra. Visų vasarų nebuvo ne švogeris gal būtume ir ne
mų, tai net nežinau kų rašyti.
Ant rytojaus iš Suvalkų buvo lietaus, vandenį vežėme iš ki apsidirbę. Tėveliai nebegali
Tiesa, Šidlauskas ir baisiai
išvežta iždas ir perkelta visos tur, tai baisus vargas buvo. visai, tai mes su Mykolu visur
MŪŠIS TIES NAUMIESČIU.
nukentėjo. Kunigų Pesy vo
valdiškos įstaigos. Vokiečiai Galvijai neturėjo ko ėsti, žo einame. Nuo lauko viską su
Rusai buvo susikirtę su vo
kiečiai nušovė. RodzeviČiaus
apšaudė
Filipavų, kurs ran lė išdegė. Burokai ir kopūs dorojome. Šįmet viskas neti
kiečiai ties Naumiesčiu ir Šir
Kazimiero vienų namų sude
dasi 28 verstai nuo Suvalkų. tai neužderėjo, rugiai brangūs kusiai užderėjo.
vinta, Prūsų pusėj. Pasirodė,
Visgi būtų gino taip-pat ir Krygertienės.
Po to šaudymas aptilo ir ka — penki rubliai pūras. Da dar šiaip-taip. Jeigu Dievas
kad vokiečių anuotos prastes
Sužeistus per Virbalį iš mū
riškas
viršininkas pradėjo ra bar jau perka dėl kariuome atitolintų karę, visko užtektų.
nės, nes tik kelinta dalis gra
šio lauko vežė tris dienas. Da
minti gyventojus. Bet kitų nės, tai sako, kad bus dar Juozapas rašė, kad jau jie
natų dalėkė ligi Naumiesčiui.
bar laukiam paėmimo Kara
dienų šaudymas vėl prasidėjo. brangesni. Sėklai rugius per randasi Prūsuose už dviejų
Viena granata pataikė j baž
liaučiaus.
,
Vokiečių būriai pasirodė mie kame. Šįmet pas mus baisiai šimtų verstų, liet Dievas ži
nyčios bokštų, padarius bokš
Ligi pasimatymo. Labų die
sto pakraštyj nuo rubežiaus daug nelaimių....
te skylę, aplinkui išardė mūrų.
no, kaip bus toliaus. Laimin nų nuo visų.
pusės, bet sutiko pasipriešini
Kelios granatos krito ant kle
Dabar taip mums sunku, va gas esi, kad išvažiavai į Ame
Vladislovas.
mų rusų žvalgi}. Tūlose vie ro visur važiuoti į stoikas, ge riką, nors vienas išliksi gyvas
bonijos kiemo ir ant švento
tose ištiko susirėmimai su ru ležinkelius reikia sergėti. Iš iš pulko brolių.
riaus. Granatos plyšdamos
5) Iš Kražių, Kauno gub.
su kazokais ir vokiečiai turėjo vieno krašto atvažiavai, tai Kitiems dar karė neteip da- rašo L. Bielskis savo dukte
išdaužė bažnyčios ir kleboni
išbėgioti. Nuo šūvių užsidegė tuojau išvaro kitur. Kad ne ėdė, kaip mums, arklių neėmė,
jos langus, tečiau žmonių ne
riai Šveidienei, Chicagoj:
mergaičių gimnazija, kurioje būtų iškilus karė, tai prašę mat, jų netinka.
sužeidė, nes kunigai ir tarnai
Kražiai, Raseinių ap. rugsė
radosi lazaretas, bet ligoniai būtume jus grįžti namo, bet
buvo pasislėpę skiepe.
Juozapo antrašo tau nesiun- jo 14 d., 1914.
Brangiausia
buvo jau išvežti.
Užmušta mieste du žydeliu
dabar negalima važiuoti, rei čiam, nieko nebegelbės. Jeigu mūsų Stasele! Mes tėveliai
Taipgi išvažiavo daug gy ktų į karę eiti ..:..................... užgirsime kų nors apie Juo pranešame, kad laiškelį, kurio
ir viena moteriškė sunkiai su
ventojų
iš Kalvarijos ir Au .... Sudiev.
žeista.
zapų tai tuoj pranešime.
laukėme tokį ilgų laikų aptu
gustavo. Iždų ir kitokias įstai
Širvinta visiškai sunaikinta
Sudiev
’
,
pasilik
sveikas,
ra

Veronika.
rėjome 18 d. rugsėjo.............
gas suspėta išvežti.
ir išdeginta, liko tik viena kir
šyk kuodažniausiai laiškus.
Atleisk mums, kad nepakė, bet ir ta gerokai sugadin
B. Sriubaitė. iiuntėm savo ir Alponso fo
2) Iš karės lauko laiškų ga
PALANGA, Vyrų gimna- vo Antanas Sriubas nuo sa
ta. Mūšis tęsėsi 4 valandas.
tografijų, nes atsitiko tiek
zija uždaryta neapribuotam vo brolio Alponso.
Mūsų kariuomenė sumušė vo
4) Iš Virbalio rašo J. Na daug nelaimių, kad nėra kada
laikui.
kiečius ir nuvijo juos j Pil
1914 metais 2 dienų rug vickui :
ir manyti apie fotografijas.
kalnį, kuris taipogi nepoilgain
piūčio. Pasirūpinau parašy
“Virbalis, 7 d. rūgs., 1914. Gal jus ir girdėjot Amerikoj,
pasidavė be mūšio. Vokiečių
ti keletą žodelių pas savo my Mylimas Jonai! Neseniai su kad pas mus baisiausios karės.
žuvo mūšyj apie 400 iš rusų
limus brolius Antanų ir Mi grįžau iš Rygos, mat, nega Mūsų karalius susimušė su
IŠ BALTUOS.
pusės apie 1(X).
kolą. Mieli broliai aprašysiu vau jokios žinios iš tėvynės. Prūsu ir kitos visos karalys
Daug sužeistų iš vienos ir iš
RYGA. Apšvietos ministe tamstoms apie savo gyveni Kaip jau žinai jms mus visos tės supyko ir susiginčijo ir ka
kitos pusės.
1-VIEW of VVATfRFROHT at OSTEND - g- B
rijos įsakymu uždaryta visos mų ir kelionę. Iš Zitomiro Europos karė. Kur yra Sta- rė kaip iš maišo iškrito, niekas
P'AT BOMB
<
Apie Naumiestį pačiam pa
privatinės mokyklos Rygos jau išvažiavau 26 dienų liepos. "nįslovas ir Viktoras nežinome, ir sapnuoti nesapnavo apie
sienyje vokiečiai sudegino ke 1. Ostendo miesto reginys. 2. Pabėgėliai iš Belgijos. 3. Namai, apygardoje, užlaikotnos vietos Berdičevoj sukimšo mus ma nes'nieko nerašo. Ties Vir- tai. 18 d. liepos sujudino viletu didelių ūkių.
kuriuos pasiekė iš orlaivio vokiečių bomba.
vokiečių draugijos ‘Deutsches šinon, visas armatas, arkliūs baliumi t. y. Eitkūnais ir Ki(Seka ant 7 pusi.)

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

UnH UUH o

Spalių (October) 29, 19K.

Dar vienas mažmožis. Ta mas delei politiškojo lietuvių sei
omenyje mes d-rų Šliupų ir vynei Lietuvai.^ Antai dar ras nęgali įveikti, tai kų jau
žvilgsniu nėra prasikaltimu, prie
čia
bijoti
lietuvių
pirmeivių.
prieš
seimus
“
Tėvynė
”
,
iš

me pačiame numeryje “Tėvy mo New York’e. Susivažiavimas šingai, “netikusios tvarkos” iš
visų jo veikimų turime skaity
ti negatyve, griaunančia ir reikšdama nepasitikėjimų Chi Mes, lietuviai - katalikai, gali nė” sako, kad “Draugas” įvyko 27 d. rugsėjo So. Bostone. davystė skaitosi kaip tik socija
Dalyvavę net 105 atstovai ir 200 listų užduotim. Dar daugiau, —
ardančia pajėga ir kaipo to cagoje katalikų šaukiamuoju me tik džiaugties, būdami ly jai apskelbęs kovą. Ji jau už
svečių.
Susivažiavimo vedėju iš pačių socijalistų
principų išda
kių — tautai blėdinga. Pa seimu, baugino lietuvius tuo, giais Šv. Tėvo vaikais, kaip miršo, kad tai ji pati 41-ame
rinkta
J.
G.
Gegužis,
raštininkų
kvietimas jo nuo amerikiečių kad, girdi, katalikų visi keliai ir kitos katalikiškos tautos. numeryje tą kovų apskelbė ir F. J. Bagočius. Svarbesnės rezo vystė yra kaip tik vykinama mttį Londono konferencijų paro vedų Ryman. Ryme, gi, su Rymo valdžia, tai ne sunki tame pačiame numeryje iuir- liucijos nieko indomaus neparodo, sų akyse, nes Vokietijos socija
listai mušasi su Prancūzais, kad
do, jog kvietęs jį Centras ar prask, mūsų tautos pražūtis. baudžiava, tai saldusis Kris tusiai pradėjo, nors neilgai reikalauja tik Lietuvos autonomi
DAR APIE LIETUVIŲ
net
rūksta, o Italijos draugam*
“Lietuvos” paskutiniame nu taus jungas ir lengvoji Jojo tetesėjo, nes jau sekančiuose
jos su gvarancija: lasvės sąži-' taip delnai niežti,
KONFERENCIJĄ
LONDONE. ba nežino d-ro Šliupo veiki
kad viešai
mo (kuo sunku būtų tikė meryje p. Baltinojus kartoja, našta: Tie gi, kuria nuo Ry maneliuose nutilo. Ji juk iš nės, spaudos ir žodžio; nutarta kursto valdžią kariauti.
Mūsų
prikišdamas, lietu mo atpuola, nei nepasijunta, skaitė mūsų laikraštyje, kad įsteigti “Lietuvių
Praeitame “Draugo” nu ti), arba patsai aiškiai ne tų - pat,
Šelpimo Ta Amerikos “draugai”, tiesa, išne
meryje išspausdinome p.
čo atskiria, kas tautai naudinga, viams katalikams, kad jiems kaip paduoda savo dvasių mes pirštinių nemėtome ir rybą Amerikoje,”
atspauzdinti šė rezoliuciją prieš karą, bet tur
įvairiems
Dievo
priešams
ver

laiškų, kuriame jisai ragina ar blėdinga. Centras tuo sa pirmoje vietoje rūpi “Ry
tuščia
kova užsiimti
ne tam tikrą memorijalą svetimose būt nenuvokdami ar taip bus ge
Amerikiečius siųsti į Lietuvų vo žingsniu lyg sakyte sako: mas ir jo politika”, ta gi po gauti.
manome.
Ji
žino,
kad kalbose ir induoti jį diplomatams rai, nepamiršo pasiskelbti šalinin
aakų ir mini apie Lietuvių su mes lygiai naudingu tautos litika, suprask, yra mums bai
kai mes rašėme “kova jau ir t. t. Žodžių, išėjo vien tik pa kais brutališkojo patrijotizmo ir
važiavimų Londone. Žinoda darbininku skaitome ir tų, kas siai kenksminga. “Tėvynės
pradėta” — kalbėjome apie mėgdžiojimas Chicagos Politiško grūmoti “izmiena” vien tik už
mi p. Yčo gabumus, darbštu tikėjimų platina ir tų, kurs jį Mylėtojų Draugijos” prezi
“Tėvynės” pradėtųjų kovų. jo Seimo rezoliucijų. Tečiau vie tai, kad kitokios sriovės žmonės
na rezoliucija yra grynai origi nori darbuoties Lietuvos labui.
DEL
P.
GABRIO
GERO
mų ir nemažų autoritetų Lie griauna; ir tų kurs dorų kelių, dentas p. dr. Zimontas, kaip
Dabar ji tuos žodžius apver
nale.
Kairieji vedėjai raudono Ką čia šnekėt,
VARDO.
socijalizmas
tuvos visuomenėje, mes, .tuo ir tų kurs ištvirkimų platina; rašo M-nis Tėvynės’ 43-iame
čia ir liepia aiškinti, kad tai
mis sultimis užkrėtė visą susirin kuo tolyn, vis labiau darosi neatvisu pasitikėję
išreiškėme ir tų kurs visas pastangas de numeryje, kalbėdamas Chica
“Tėvynės” redakcija 37- mes patys kovų apskelbę. kimą, kurs beveik
vienbalsiai mezgamuoju mazgu. Vienas tik
nuomonę, kad Londono suva da brolių tautybei išlaikyti, ir goje tautiškojo susivienijimo ame savo num. įžengiamajame Kaip visa tai pavadinti? Ar (80 balsų prieš 4) išleido pasau
dalykas yra aiškus, kad jeigu to
lietuvius straipsnyje stambiomis rai mes galime tokius priešinin lin štai kokį “perlą”
žiavimo (kurio vienu iš orga tų kurs stumia lietuvius į naudai, nupeikęs
ciciliku kiems “draugams” davus valdžių
nizatorių, matyti, yra ir p. amerikonizmų. Su tokia pozi klerikalus (taip jų vadinami dėmis štai kų buvo parašiu kus gerbti? Pirmiausis da tolerancijos:
tai bematant virstų carais — au
Yčas) nutarimai bus priimti cija, mes, kol gyvi, niekuo- visi katalikai), nes, mat, sako: si:
lykas: pasistatykite taip, kad
“Kiekvieno susiartinimo, spė tokratais. Jų fanatizmas, trumpkų ir vienybės skaldymą dabar regystė ir partyviškumas jau da
visos rimtosios mūsų visuo jnet nesutiksime.
“Jiems labiau rūpi Roma, ne
mes nelaikome p. Gabrį iš Pa jus kiti galėtų gerbti.
tiniame
laike, mos atrandam lygiu bar nepakenčiami. Tik prisižiū
ryžiaus kompetentišku diktuoti
menės.
Tečiau artimiausieji
Ir lai niekas nesako, kad dr. gu tėvynė Lietuva ”. 0 ta Ro
tautos
išdavystei
(treason, izmie- rėkite faktams. Lietuvių Politiš
Amerikos lietuviams ir mano
po gavimo to laiško atsitiki Šliupas, į Londonu nuvažia ma, tur - būt, jau yra šaltinis
' na), ir todėl apgailestaujam se kasai Seimas Chicagoj buvo su
me, jog Amerikos lietuviai
mai mums parodė, jog tokia vęs,, negi įstengs Lietuvos at- tikrų Lietuvos nelaimių.
paratiškus žingsnius “Draugo” šauktas suvis ne po priedanga
greičiau
paklausys
savo
senųjų
mūsų nuomonė buvo išreikšta krikščioninti. Ne! Nors kiti
Ir taip nuolat, net iki atsipolitikierių,
vadovaujant Keme L. R. K. F. A. Federacijos Seiman
organizacijų ir vyresniųjų va
per anksti, jog, kol kas, ant jam net ir išsižioti neduotų to bodimo, negudriai kartojama
IR
RANKOMIS
IR
KOJOMIS.
”
šiui,
Gabriui
ir tūliems ultramon- buvo vėliau, ir kas nenorėjo, ja
dovų, o ne žmonių, kuriems
visos tos konferencijos mes je ‘konferencijoje, vis dėlto sena pasaka,, kurios paėjimo
rūpi ne Amerikos lietuviai ir
Kur, kaip ir kokiu būdu te tanams Chicagos lietuviams, ku me nedalyvavo. Politiškasai Sei
turime pastatyti didelį klau patsai faktas jo pakvietimo mūsų kiti pirmeiviai gal nei
į opiniją mas Chicagoje susidarė iš katali
jų santykiai, bet kas kita, daug galint, lietuviams pridera, ypa rie neatsižvelgdami
simo ženklų. Alės nuoširdžiai yra begalo svarbus ir gali tu nežino, ir kuriai gyvenime jo
didžiausių
mūsų
laikraščių
ir ne kų, rimtesniųjų tautininkų ir net
prozaiškesni dalykai.
tingai nūnai per laikraščius ir
trokštame, kad mūsų abejoji rėti labai svarbias pasekmes. kio pamato nėra.
laukdami
nutarimo
keturių
di socijalistų. Nutarimai buvo rimti
Tolimesniuose “Tėvynės” privatiškai skelbti žinias, kad
mai išsiblaškytų, kad tas ‘Lie Lietuvių Centras tuo savo
Su tais, kurie tai daro su numeriuose (38, 39, 40, „41) Suvalkų, gubernija tai ne lenkų džiausių mūsų tautos organizaci ir bepartyviai. Delegatų
buvo
tuvių Centras”, kurs šaukia žingsniu davė sankcijų visam bloga valia — nei nesigin buvo nuolat valkiojamas p. žemė, — be to gaunant lenkams jų Amerikoj, sušaukė po priedan. daugiau, kaip 250 iš visų Ameri
Londono konferencijų, pasiro Šliupo darbui, iškėlė jo pres- čysime. Vis viena, jų neinti- Gabrio vardas ir skyriuje: “autonomiją”, būtinai dings jų ga kokios ten jokios Konkretiš- kos kraštų. Ir toksai vienos Mas
kos vertės ir tvarkos neturinčios saehusetts valstijos susivažiavidytų tikrai vertu pasitikėjimo tyžų akyse jo pasekėjų ir vi kinsi.
“Klausant
iš
šalies”, ir nasruose mūsų labiausia susipra
len organizacijos, bet egzistuojan-! mas drįsta vadinti Chicagos seivisų lietuvių katalikų. Mes no sų linkusių į jo sutvertąjį
Bet geros valios žmonėms, “Kipšo pastabose”, ir “Juo tusi dalis. Ką gi padarytų
čios vien tik iš vardo, L. R. K. j mą sektantišku ir prikaišioti Chirime tikėti, kad tai ištikrųjų krypsnį ir davė jam naujus mes norėtume pasakyti štai keliuose”. Ten tasai mūsų kams lietuviai, turėdami, sakysi
F.
A. savo sektantišką
seimą j cagiečiams išdavystę-izmieną!
ir įvyks, tečiau, kol kas, esa pragumus ir įrankius varyti ir ką:
nesiduokime
sūkiai- veikėjas buvo pajuokiamas, me, Varšuvos seime porą Suval
Clricagoj 21 ir 22 rugsėjo, 1914,. Galima būtų priskaityti tokį išme priversti užimti laukimo toliau savo pragaištingąjį tau- <knti.
Priešais niekuo ne žeminamas, ten buvo prikiša kijos atstovų? Kad gavę autono ir drįso sauvaliai kalbėt vardu vi. sišokimą prie humoristikos, tiktai
miją lenkai nešvelniau apsieis su
pozicijų
dėl šių priežasčių :> tai (iar])a.
paremtų priešų
bauginimą mi jam nebūti daiktai.
mumis, kaip apsieina su Galicijos sų Amerikos lietuvių ir pasiva- laikai dabar tokie svarbūs ir tra
1) “Draugo” redakcija apie
Rymu,
mes,
katalikai,
ne

dint save Visuotinu Amerikos giški, kad juokties rods nederė
Kuomet gi “Draugas” už rusinais, negalima ir abejoti.
Del tų visų priežasčių, mės
“Lietuvių Centrų” ir jo šau
dvejodami
tvirtiname,
kad
tų. Negalima abejot, kad Bosto
sistojo už p. Gabrio garbę, ta Taigi nesnauskime, vyrai! Mums Lietuvių Seimu.”
kol kas, negalime išreikšti pil
kiamųjų Londonan konferen
vienybė
su
Šventuoju
Tėvu
niečiai nejuokavo. Piktas ir aitras
Prisipažįstu,
kad
pirmu
įspū

pati “Tėvynės” redakcija 43- tesiginčijant ar besirengiant len
no pasitikėjimo nei anuo Cen
cijų sužinojo ne iš paties Cen
rezoliucijų
tonas tą parodo. Tai
džiu
truputį
pabūgau
už
kun.
Ke

tru, kurs mums ligšiol nepa mūsų tautai yra labai reika iame numeryje štai, kaip sa kai, kaip tik užims Suvalkiją.
tro, bet iš pašalinu} ypatų.
-Atsitiks tai, kas ačiū jų intekmei, mėšio ir p. Gabrio likimą, bet tuoj kaip pavadinus tokį išsišokimą:
norėjo pasirodyti, nei jo Su linga ir naudinga, nes toje ko :
J
I
atokau, nes atsiminiau, kad Ap vokiečių arogancija, ar maskolių
* ‘Draugas”, kaipo organas šaukta į Lonodoną konferehei- vienybėje yra gausus šaltinis
Delko “Dr.” nenurodė, ka- 1807 m. atsitiko Tilžėje, kuomet
veizda
tyčia nedavė ragų tūlam carizmu? Vardas čia nesvarbu,
» i • mūši} dvasios ir doros pajė
žymiausių lietuvių katalikų •
me mes šmeižėme p. Gabrį? Napoleonas, sutvėręs Varšuvos
organizacijų, šiaip ar taip, kai
kunigaikštystę, prikergė prie jos sutvėrimui, kurs labai atsižymi bet svarbu faktas, kad nuo soeijogų. Juk ačiū tai vienybei,
“
Tėvynės
”
redakcija
nesijau

Faktas pakvietimo greta
nachališkumtii. Taigi grūmojimus listų ir kairiųjų tautininkų tole
kuriais žvilgsniais užima pir
mes, katalikai, šelpiami gausių
čia, kad nors vienas šmeižiąs ir mūsų lietuviškąją Suvalkiją,
Šliupo ir kunigo T. Žilin
už “izmieną” negreit bus galima rancijos ir teisybės nebegalima
mųjų vietų Amerikos lietuvh}
p. Gabrį žodis
(mūsų pabr. nemastant to, kad jinai iš senų-seDievo malonių, per Jo Bažny
įvykinti.
Antra
vertus, toji tikėties.
sko parodo tiktai, kad Centras
“Dr.”) būtų ištartas. Į p. Gab novės, dar iš Mindaugo laikų tai
katalikiškoje spaudoje, ir jei
čią gaunamų, mes ir savo tau
išdavystė-izmiena
socijalistų j
Geny*.
skaitosi su lietuviais kunigais,
rį mes žiūrime, kaipo į visuo tikrių tikriausioji Lietuvos že
gu Centras būtų šiek tiek skaitai daugiau galime darbuoties
kaipo su jėga, bet anaiptol
menės veikėją, užkuopusį mū melė — teturėjusi kitados tai
tęsis ir su lietuvių katalikų
ir ištikrųjų darbuojamės —
nesiskaito
su Katalikiškos
sų viešame
gyvenime gana “Sudavijoa” vardą, tai rusų kro
opinija ir jų pritarimu, tai be
negu visi nuo bažnyčios pabė
žinoma kaipo
Lietuvos principais ir jos ide
augštai, tik. nevisai tiesiais ke nikose tebuvusi
abejonės
būtų
pasistengęs
gėliai. Delko T Dėlto, kad mū
“
Zapuščanskij
Kraj
” ar Prūsų,
alais. Kun. Žilinskas, matyt,
liais (mūsų, pabr. “Dr.”), poli•bent keliais žodžiais pranešti
sų tikyba, Šy. Tėvo sergima,
kaipo
“
Uttauische
Wildniss”,
tikieriaus keliais.
nėra kviečiamas, kaipo kata
mūsų redakcijai apie savę ir
mus inkvepia ir ragina prie
DEL “VYČIŲ” LAIK
ja, anglų kalba, aritmetika ir
Išgvero sąžinė, atbuko logi kas gerai išrodyta kun. Apysenio
likų idealų atstovas ir išreišapie tai, kas manoma daryti.
pasišventimo, prie prakilnių
straipsnyje:
(Žiur.
"Draugija
”
RAŠČIO.
geografija. “Vyčiai” nutarė
ka.
kėjas, bet kaipo įrankis tik
Kiek žinome, ii’ kiti ka
1907
m.
No.
8
“
Suvalkų
guber

(darbų. Kristus sergsti savo
Toliau gi “Tėvynė” štai kų
slams, kurie mums, tuo tar-'
“Draugo” 41 num. p. P. M. įsitasyti savo vėliavų, kuri ap
talikiški
laikraščiai
pana
nija — keno nuosavybė — Lenkų
įsteigtųjų Bažnyčių ir savo sako:
C. rašydamas apie įsteigimų sieis mažiausiai $25.00.
pu dar nėra aiškūs. Pats šijar Lietuvos”.)
šių pranešimų negavo. Tai
vietininką ant žemės, Rymo
Nutarė greitu laiku pradėti
Ir čia persergėtume
gerb.
statymas vienon eilėn kun? T.
Lenkams mes, anaiptolųnepavy- ‘ ‘ Vyčiams ’ ’, laikraščio, pasiū
gi galime, rodos, padaryti iš
popiežių, ir kaip neklysta ti
gimnastikuoties.
“Draugą”, kad jis vengtų pa
Žilinsko ir d-ro Šliupo lyg pa
dime “autonomijos”. Dieve pa lė jiems ‘Moksleivį’, mokslei
vadų, kad katalikiškoji spau
kybos ir doros klausimuose Ro
našaus
styliaus,
užtardamas
p.
Vienu žodžiu sakant, įvedė
rodo, kad Centro einama prie
dėk jų žmonėms,
kaimiečiams vių laikraštį, kad susispietus
da šiame atvėjuje buvo igno
mos senelis, ganydamas viso
Gabrį,
nes
mes
jausimės
ver

Lietuvos be principų ir be ide
galutinai atsikračius senovės neti visiems prie vieno laikraščio į vagų visas komisijas ant
ruota.
pasaulio katalikus, taip nekly
čiamais aiškiau kalbėti apie
žiemos darbo, nors ir vasarų
kusių didikų ir šlėktų globos, ko- veikti iš vieno.
alų. Tas sustatymas yra.ajA2) Buvo ignoruota ne tik
poną Gabrį, kaipo politikierių,
sta tie katalikai, kurie to se
nuveikta
nemažai. Dabar paa
darbuoties
ge

pasekmingiausiai
Tiesa, Moksleivių ir “Vykiu užgavimu visos tikinčios
kuopiantį augštyn kitų pečiais.
katalikiškoji spauda, bet ir vi
nelio klauso.
rovei ir naudai išėjusos aikštėn— čių” beveik tikslas vienodas ir! Vyčius visos šešios dienos užmūsų visuomenės.
Del šventos paties pono Gabrio
sų lietuvių katalikų jausmai,
Kur Petras — ten Bažny
bet jau “demokratiškos” Lenki dviejų nuomonių negali būti, imtos:
panedėliais , seredoMes numanome, kad mūsų čia, kur Bažnyčia —’ten pat
ramybės prašome “Draugo”
įsitikinimai ir idealai. Tai
jos. Mums reikia nesnausti, kad kad jie turi veikti išvieno, juk mis, ketvergais — vakariniai
liauties besikoliojus ir vertus
prirodo faktas pakvietimo nuo tautos politikos reikalais ši sai Kristus. Vienybėje su
mūši} Lietuviškoji Suvalkija būtų kaip moksleiviai, taip ir vy kuisai; utariiinkais susirinki
mus kalbėti apie tai, kas gali
Amerikos
lietuvių
Šliupo. konferencija bus labai svarbi Šventuoju Tėvu ir yra visas
atskirta nuo lenkų.
atgabenti labai daug nesma
čiai — jaunimas, tai gi jie tu mai, paskaitos, gimnastikos
Krikščioniškoji lietuvių visuo ir naudinga. Mes remsime, sekretas katalikų stiprybės.
Napoleono laikais,
kuomet
i r žaislai. Paskaitų komisija
gumų tam veikėjui, kurį už
apie liaudį dar nemąstyta — Ne ri vienyties, turi bendromis
menė, kuri sudaro nepalygi pagal išgalės, ir jos nutarimus Priešai žino tai ir todėl taiko
pažadėjo kas utarninkas kųtardamas “Draugas” mus net
munas netikėtai tapo šiaurinės spėkomis veikti.
namų tautos didžiumų, nie toje srityje, ant kiek jie ne savo šuvius į tų stipriausių
purvų mėgėjais išvadino.
nors
priruošti vienai valandai
Tečiau paimti “Vyčiams”
Lenkijos siena, tečiau šitoji sie
kuomet negali pripažinti d-ro siskirs žymiai su amerikiečių katalikų tvirtovę. Jie Vieton
Nereikia ir didvyrio, kad
“Moksleivį” į savo organus, laiko: ar kviesti kalbėtojus,
Šliupo ne tik vienu iš tautos nutarimais Chicagos seime, intekmės Šv. Sosto ant viso neišsigąsti kišeniuje rodomos na toli-dar gražų nėra Lietuvos
mano nuomone, netiktų, ka ar patys šį-tų paskaityti ar
vadų, bet net negali jo skai Tečiau mums, žiūrintiems šiek pasaulio katalikų rodo apgau špygos. Bet “Tėvynė“ ne ryba.
Todėl, kad galutinai, etnogra dangi jame nėra lengvos me pakalbėti, veinu žodžiu, jie ja*
tyti ir naudingu tautai veikė tiek toliau į tautos ateitį, vi lingai vietinius tautos reika juokais grūmoja, kas, girdi,
fiškai, lietuviams atsiskirti nuo džiagos, tinkamos jaunimui turės kas utarninkas gatavų,
ju. Negali būti lygiai nau suomet rūpės, kad vykinant lus. Bet čia ir parodoma daug būsią, jeigu ji imsianti ir iš lenkų, mums reikia kuogreičiauskaityti. “Moksleivis” tinka programėlį. Toliaus pėtnydingu tautai ir tas, kur > sta svarbiausius tautos reikalus, iš jų pusės nesųžiniškumo.
trauksianti špygą iš kiše- eia platyti žinias, kad geriausia mas moksleiviams, kaipo jau čioj renkasi ehoras, o subatoj
to, ir tas kur griana, ir neiš niekuomet nebūtų išsižadama - Šventasis Tėvas ir nemano niaus. Gi kas bus? Špyga, pa būtų ydant Rusijos valdžia ap
nimui šiek-tiek prasišvietu- dramatiškas ratelis. Gal ne
mintingas būtų noras lipdyti elementarinių principų ir nuo trukdyti tautoms siekti savo siliks špyga ir sugėdins tik tą, gyventuosius rusinais šiandieni
siam, prasilavinusiam, o vy prošalį bus pabriežus ir apie
ugnį su vandeniu. Visi geri vokos, sulig kurių galima bū tautinių ir politiškų idealų, ar kurs ją rodo. Tečiau, kadan nius Augustavo (Suv. gub.) ir
čiams persunkus. Galėtų ja ‘ ‘ Vyčių ’ ’ knygynų. Knygy
tautininkai privalo turėti aiš tų atskirti, kas tautai sveika kelti savo tautos kultūrų? Ji gi kiekvienam save gerbian Maroviecko (Lomžos gub) pavie
me įvesti “Jaunimo Skyrių”, nas nemažas, knygų yra u£
kų kriterijų, pagal kurio gali ir naudinga, o kas priešingai, sai, pildydamas Kristaus įsa čiam visuomenės
veikėjui tus prikergtų, duokim, prie Gar bet neišsimoka, kadangi pana $100.00, kurias paaukavo gerb.
ma būtų spręsti vieno ar ki- jai yra blėdinga.
kymų ganyti Jo aveles ir avi brangu yra turėti geras var dino gubernijos — o likusiąją
Suvalkiją prie Kauno sr Vilniaus šų skyrių turime “Drauge”, kun. M. Krušas, klebonas.
Tiek tuo tarpu.
,
ta- veikėjo naudingumų tau
nėlius, sergsti tiktai katalikų das, “Tėvynė” gi ne juokais,
gub. — jog ir kitados Lietuvos taigi nėra kalbos apie “Mok Prie “Vyčių” knygyno prisi
Lauksime
daugiau žinių dorų ir tikybų. Ar tuodu da
tai. Tokiuo kriterijumi pir
matyti, kėsinasi ant p. Gab už Naumieščio plotai, nuo Kauno, sleivį”. Mes norime nuosa dėjo ir “Blaivybės” draugija
moje elėje turi būti, mūsų apie “Lietuvių Centrų” ir lyku nėra kiekvienai tautai rio gero vardo, tad ir turime
Prienų, Alytos, iki Filipavui, vų laikraštį turėti,
panašų už $10.00 knygų.
nuomone, kad ir štai kas: 1) Londono konferencijų.
reikalingiausiu? Kų parodys, jai pasakyti štai ką: užuot Račkų, Janofkos, buvo tai Tra jaunimo laikraščiui Lietuvoje
L. V. L. S.
tautiškas veikimas turi kelti
kų pasiūlys Lietuvai mūsų šaudžius tuščiais šūviais, duo kų vaivadystė, Vilniaus vyskū“Pavasaris”.
tautos dorų, 2) jisai turi rem
pirmeiviai — vieton to aug kite išrodymų, kad p. Gabrys pija — o šiandieniniai “Zanavy
Aš tikiu, kad po metų, mes
ti, stiprinti, kelti tautybę.
ščiausio tikybos ir doros mo eina ne tiesiais keliais.
kai”, nuo Šešupės iki Nemfunui ir nesvajosime apie kokius
DAR APIE “L. VYČIŲ”
BAIMĖ RYMO.
D-ro gi Šliupo veikimas visų
kytojo?
Kiekvienas viešas darbas ir Kauno — buvo tai Žemaitijos skykius, kituose laikraščiuose,
ORGANĄ.
laikų ėjo priešais tuos postuVienas iš labiausiai mėgia
Ar Rymas uždeda tautoms privalo būti visuomenės žino dalis. Turėdami panašų, istoriš
tik drųsiai jau galėsime leisti
letus. Jo bedievybės apašta mųjų įrankių, kuriuos varto kokias sunkenybes, ar užkrau mas ir apvertinamas. Jeigu kai etnografiškąjį pamatą, pla41 “Draugo” numeryje p.
savo laikraštį, o kol kas tu
lavimas
išplatino mūsiškių ja katalikų priešai, kad su na kokiuos mokesnius? Šv. p. Gabrio viešame veikime tykime atsakančias apie save ži
. M. C. paduoda sumanymų.
rime “Draugų’’, nors jame
tarpe baisiausi ištvirkimų. Jo klaidinus ir atitraukus nuo Tėvas gyvena iš aukų, bet nei būsų kas nors nedora ir ne nias, kad jos pasiektų tuos, nuo
kad “L. Vyčiai” prisidėtų
nedaug vietos, bet, kol prisi
agitacija priešais lietuvių ka Bažnyčios žmones — yra tai vienai tautai mokesnių dar nė teisinga, tai nei mes, nei jokis kurių prigulės būaimasis mūsų
prie L. R. K. Moksl. Susi*,
Suvalkijos likimas! Jeigu patys ruošime, pilnai pakaks.
talikų mokyklas ir rėmimas jų gąsdinimas Rymu. Bažny ra uždėjęs.
organo
“Moksleivio” ir jį lei
kitas laikraštis negalėtų jo už snausime, niekas už mus nelau
Vytis.
pragaištingų mums viešųjų čios priešai stengiasi visur iš
stų bendromis spėkomis. To
Visa Šv. Tėvo politika — tai girti. Mes manome, jog žys sau galvos!!
“L. VYČIAI”.
mokyklų — sulaikė ir tebesu- platinti tokių nuomonę apie tai vedimas žmonių prie Die ir p. Gabriui nebūtų brangi
kiu būdu, sako, turėsime nuo
Kun. K. Prapuolenis.
Spalių 14 d. Apveizdos Die savų organų. Keista. Steigi
laiko daugelį nesusipratusių Apaštalų Sostų, kad tas Sos- vo ir doros ir išplatinimas Jo garbė, ar geras vardas, gauti
Ryme 22 rugsėjo, 1914 m.
vo parapijos “Vyčių” IV kp. me atskiro organo paduoda
ir pasvirusių tikėjime nuo stas, tai didžiausias žmonijos jo karalystės ant žemės. Ar neteisingai.
laikė susirinkimų. Susirinki net kelias kliūtis, delei ku
siuntimo vaikų į lietuvių tau ithvidonas ir priešas.
ta politika gali būti kenksmin
“Tėvynė”, šiaip ar taip, ' J ■ ?
t
mas daugiausiai svarstė savo rių tas sumanymas neįvykdo
tiškas - katalikiškas mokyklas.
Net daugelis ir mūsiškių in ga bent vienai tautai? Tad lai metė ant p. Gabrio piktą še
draugijos reikalus, būtent: mas, būtent, kad reiksią pa
NAUJOJO CARIZMO.
Keletas parašytų seniau nau teligentų aklai kartoja apjaki- nutilsta visi mūsų paklydėliai. šėlį. Mes turime reikalauti,
apie “vakarinius Vyčių kur dėti daug triūso, lėšų ir “kad
tMAKLA
dingi] tautai knygų neatsve rao ir fanatizmo šauksmus, su Jų šauksmai netik nesugriaus kad tas šešėlis nuo jo būtų
sus”, kuriuos jau lanko 50 užbėgsime užgimimui nauja
ria nei šimtinės dalies tos pra galvotus masonų, ar kitų Baž Apaštalų Sosto, bet nei nepa- nuimtas. Mūsų žymiųjų vei
Bostono “Ateitis” No. 89 at
gaišties, kurių D-ras Šliupas nyčios priešų kancelerijose — krutins jo, nes tas Sostas yra kėjų geras vardas turi būti spausdino “Massaehtnetts
val ypatų, didesnė dalis “Vyčių”laikraščio, kas daugeliui nėlietuvių tautai, ypač jos išei gal šventai manydami, jog tuo paties Kristaus sergimas. Ir brangus ne tik jiems patiems, stijos organizacijų politiškojo su nariai. Kursuose mokinama: ra pageidaujama”,
(8eka Mt ?
}
sivažiavimo ” rezoliucijas rengia- lietuvių kalba, lietuvių iatorivybei suteikė. Turėdami tai geriausiai patarnaują savo tė jei tos Uolos nei visas praga bet ir visuomenei.

los Pastabos.,

JAUNIMAS

'•■.-■t

D’R A U G AS

Spalių (October) 29, 1914.

BRUOŽAI.

darbus; jeigu būtų reikalas, tai ir savo krau
dro išvedimo ir pasibįjodamos kia vaikus, žmonos vyrus, se šmėkla būtų nuvyta nuo pnjų iki paskutiniam lašui, kad tik jos būvį už
viena kitos ėmė veikti atski serys brolius. Išvaryti ant saulio veido, — tada nereitikrinus, jos garbę apgynus.
rai. Džiaugiasi tūli, kad tas karės laukų visi veikliausi*kės nei džiaugties nei aima'
VIENYBE.
Nors taip prakilni ir garbinga tėvynės
geiiau, nes kiekviena iš sroviųUjuSsų tautos rėmėjai — mūsų nuoti vienos ar kitos valstijos
meilė, tečiau ir jai yra ribos, kurias peržen
Laikraščiai prabilo plačiai galės visai savarankiai veik- jaunos spėkos. Vargas tėvy-! žmoniškumu arba jos žiaurugus ji nustotų buvus .dorybe. Senovėje tėvy aide lietuvių vienybę. Gerai, ti. liesa, veiks savarankiai, Į nėj. Tuo tarpu mes čia poli- mu.
nės meilė neretai būdavo nusidėjimų priežas jie sako, būtų, kad pas lietu
bet jau tiktai savo srityje, va- Pikuojame — karščius vai kū
Jon—s.
timi.
Krikščionystė, išaugštinus jos vertę vius apsireikštų toji galinga
JAUNIMUI, KURISAI ŠVIEZD1NAS.
lys darbų, tiktai savo pase- nie ir daugiausiai tie karščiai
vienkart apvalė jų ir sutvarkė.
vienybė, po kurios sparnu ga kėjų tarpe. Ar gali būti koki, pritaikomi ypatoms, kurios
Kad tėv ynės meilė būtų išmintinga ir
lėtume plėtoties ir pasekmin nauda mūsų tėvynei iš to su- šaukia prie gelbėjimo savo
krikščioniška, ji privalo pirmiausia nusilenk
gai veikti. Kas ir ginčys, kad skilimo. Sulauksime naudos
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.
ti prieš Dievų, pačios tėvynės Sutvertojų ir
negerai būtų. Juk viena*žo ir nemažos, jeigu abiejų seimų brolių. Nustokit! kų darote?
Ir iškeliavo į tolimų šalį,
prieš Bažnyčių — visų tėvynę dvasiškųjų. My
norėtųsi sušukti.
Meskime FEDERACIJOS IV KONGRESO
Šalį doros - išminties;
lėti tėvynę labiau negu Dievų ir Jo įstatytųjų dis vienybė toks jau galingas, atstovai supras, kad jų suski ypatiškumus, užbaigkime tuos JVYKUSIOJO CHICAGO, ILL.,
Vėsulai tranko beginklį laivelį
Bažnyčių, tai reiškia jų dievuoti, tai aiški stab kad visus J r visur pertikrina, limas buvo laikinu, kad buvo nelemtus ginčus. Skaitykime į RŪGS. D. 23, 24, 25, 1914 M.
Tarpe gyvybės - mirties.
meldystė. Ir kas Indiktų tėvynės idealui, išsky kad vienybėje — galybė. Su tas nesusipratimu, ir stengsis
iš lietu vos laiškus, kuriuose į
rus iš jo Dievų. Vistiek, kų išplėšti didžiau pranta vienybės svarbų mūsų tų klaidų pataisyti ir praša
kad mareiviai sugrįš iš kelionės,
niekur nesurasi neapykantos!
sių šventenybę, be kurios “pasiliktų namas ietuviška laikraštija ir vienu linti, daugiaus susibendrijus
Kas apskaitys jų turtus?
vien tiktai abėlnas nuliūdi-Į Kongresas prasidėjo iškil
tuščias”. Arba į kų pavirstų tėvynė be tikė balsu šaukia visus tautiečius vęikime. Rodosi, kaip vieno
Kas apsakys tų linksmybę, ka(\žmonės
nias. Tegul jie mums sužadi- mingomis pamaldofnis šv. Jurjimo, be Bažnyčios! Ar neslankjotų jos su prie rišimosi Į didžių kuopų. taip ir antro seimo tikslas pa
Sveikins sau dvasios vadus?
na spėkas ir, rinkifcuni au- gio bažnyčioje. Delegatams
nūs, kaip besieliai šešėliai, kai]) nakties šmėk 'Piktai ant nelaimės iš plačiai
gelbėti Lietuvai, o pagelbos kas, nors mažutę dalelę tų užleista vieta šv. Jurgio sve
los, nebesant tos kalvės, kur galėtų sutvirtėti, vienybės padabintų derlingų
Kalnai apkurtę, miškai apsiniaukę,
darbų beabejonės galima va ašarų nubraukkime nuo nu tainėje.
apsišarvuoti.geležiniais dvasios ginklais? Kai])
Gal pirmų džiaugsmų išgirs:
dirvų nukeliauname į siaurus, ryti išvien.
Visų Lietuvų vargusios tėvynės veido. Bal
sutverti prakilnų meilės idealų, jeigu nešvies
Pirmsėdis, F. B. Serafinas,
Juk Lietuva taip šviesuomenės laukia,
usniuotus dirvonus ir pritve- reiks gelbėti su visomis jos
jam
ir
nešildys
tikėjimo
spinduliai?
Ereliai,
.
.
sai
griaudingi,
savi,
artimi,
pagelbininkai:
Dr. L. GraiGal naujos laimės patirs?
augštybėse lakiodami, reikalingi yra uolos, kur lianie visokiu spalvų vieny srovėmis, pakraipomis. Ne mus šaukia. Nejaugi tylėsi- j eiūnas in P. Pr. Kašetienė,
bių: turime vienybes katalikiš klausime nuskriausto ar jis
me!
: raštininkai: kun. Dr. Pr. ĄuAugštas dangau! kurs davei tiek troškimo, galėtų ramiai pasilsėti: toji uola — tai ti
kas, tautiškas, socijalistiškas, tau tiki ar kitam, bet žiūrė
kėjimas,
teikiųs
tvirtų
atspirtį
ir
skliaueiųs
Širdį šlakstyki rasa:
gustaitis, p-lė U. J. Jokubauplati] horizontų. Nusileidus gi erui ant že o mūsų tai]) pageidaujamos, sime į jį kaipo nukentėjusį
Duok, tegu žingsnius garbingo jaunimo
KARĖS NUOŽMUMAI.
skiutė, p. M. Z. Kadzievskis.
mės, kiekvienas galėtų išplėšti plunksnų iš jo taip labai trokštamos lietuviš brolį ir šelpsime pagal išgalės.
Lydi- visuomet šviesa!
Viųi vaitoja, kad karė bai Mandatų Priėm. kom.:
sparno, kad savo mažumų pridengus....
kos vienybės, kaip nėra —
Seimai, kad ir visuotini pri sus dalykas. Biaurūs darbe
Kun. K. Ambrozaitis, p. J.
Toliaus krikščioniškoji tėvynės meilė nė taip nėra. Tikrai reikėtų su valėtų savo visuotinumų paroliai pasitaiko karės laiku. Stankevičiūtė, p. J. S. Vasi
ra siaura, savymeilė. Ji neišskiria iš savo šir rukti su “Lietuva”.: .“„Lai gy.
dyt* aiškiai. Juk gal visiems ' Skriaudžiami- nekalti žmonės.
dies ir kitų tautų. Ji drovisi ir šlykštisi ko 'uoJa uu,sy yieJD <- » /*en ^ia £ęi&i suprantamas ž®dis Į sėt pažiūrėkime, kas daugiau- liauskas, p. S. P. Tananevikios nors tautos neapykanta, nes Kristaus vaidentuvėje, kuri rodosi be visuotinas . Jis reiškia, kad i sįaį apįe taį šneka. Kariau- čia.
Baltos rožės žydi,
Presos komisija:
Bažnyčioje “visi broliai”, betgi saviškiams ne ir bus geriausia dirva mū
Žydi kalnuos, žydi klony:
visa Lietuva pritaria tam ai- tojai. Kiekviena iš kariaujanKun. Dr. A. Staniukynas. p.
jų tarpe pridera pirmenybė.
Jų kvapsnis maloni
sų prakilniems sumanymams, kitam dalykui. Mūsų seimaiĮ £jų valstijų plačiausiai aprašo
J.
Kaupas, kun. V. Dargis. p.
Mano sielų lydi - lydi.
Krikščioniškoji taisyklė: “Nedaryk kitamr kurių niekados negalime indapildo vienas kitų ir ingija i apie nežmoniškus darbus savo
J. Gabrys, kun.
Kemėšis,
Kaip malonu, kaip gi miela,
kas tau nemiela”, taip-pat svarbi ir tautų kūnyti. Daug sykių lietuviai
visuotinų svarbų jeigu tiktai priešų. Prancūzija, Belgija,
Kuomet gėlės lydi sielų!
santykiuose. Savo šalies meilė neprivalo mus
kun. J. Ambotas, p-lė Kašeibuvo skaudžiai nubausti už patys jos nesuardys. įvyko i Rusija, Anglija kaltina vokiesiaurinti, bet atpenč, žadinti žmoniškumų, kel
kytė.
ti altruizmo bei visumos jausmus. Kas tikrai savo palty viškumus. Nama- lietuvių pasikalbėjimai ir lai, čiųs, austrijiečius žiaurume,
Skrįskit vėjai skrįskit!
Kongrese dalyvauja 109 de
myli savo tautų, tas nori, kad kiti jų mylėtų ir žai surasime Lietuvos praei iie buria tautos labui. Bet jei-] Vokiečiai garsina apie rusų.
Te kvapsnių dvelkimas
legatai.
Kiti atstovauja po
Mano dvasioj keičias - mainos,
guodotų, todėl jis be reikalo neužkabinės ir ne tyj praleistų smūgių vien tik g u musų seimai pradi s gin prancūzų netikusius darbus.
keletu
draugijų.
Gauta daug
Kaip eilių atsiliepimas,
erzins kitataučių,, veiklaus brangins ramybę tai delei trukumo vienybės, čus už savo pirmenybes, ta Visa visuomenė, kuri laikosi
bet praeities pamokinimai ne da galėsime susilaukti ne vi- nuošaliai nuo karės persiskiria telegramų ir laiškų su pasvei
Kaip mūs liaudies baltos dainos!
ir sandorą.
Delko dideli genijai esti palaima ne tiktai turi mums svarbos ir dar il suoti darbo, bet dar vieno pa ir pradeda byluoti apie vienos kinimais. Pasiųsta telegrama
Šv. Tėvui. Nusiųsta delega
Tegu keičias, tegu mainos
savo tėvynei, bet ir visai žmonijai ? Dėlto, gai-ilgai lietuviai gražiai kal suoti no darbo, bet dar vieno
kariaujančių pusių žvėriškus cija pas vietos vyskupų, gau
Jų tylus dvelkimas!
kad visi prakilnūs protai nors ir pirmoje sta bės apie vienybes ir dar gra paliudijimo, kad. mūsų tauta
jausmus apie kitos gerų širdį tas palaiminimas.
Tiktai rožės nesuvyskit,
to vietoje savo tautiečius, tečiau plačiu min žiau platins savo tarpe nesuti dar nepribrendus prie viešo
Baltžiedės nesuvyskit!
Padaryti šie nutarimai:
ties žvilgsniu apima visų žmonijų ir jų visų. kimus ir vis delei' tos vieny darbo. Gana tų visų kolionių, ir atbulai. Čia kas tai ne taip.
Karėje
nelabai
galima
tikė

M. Gustaitis.
veda tikros kultūros keliu. Meilė tautos ir
bės. Tikrai, lietuviai moka bereikalingų ginčų.
Darbo, ties išėmimų. Visi kariauto
I. Parapijų valdymosi klau
meilė žmonijos ne tik-kų viena antros neišski
dailiai pasityčioti iš savęs.
vien darbo reikia. Kas ginčų jai ar toki ar kitoki žiaurūs, simas..
ria, liet papildo ir stiprina. Kas negerbia
įnori, lai palaukia, kol Lietu- žvėriški ir daryti išvedžioji
Kongresas
išklausęs ku
NAŠLAITIS.
kitų tautų, tas nevertas savosios.
I
vos
reikalai
bus
aprūpinti.
nigo
J.
Jakaičio
referato
mus, kad tas geras, o kitas
Bė to turime atsiminti, kad privalome
POLITIKOS
DELEI.
būti kitoms tautoms dėkingi už daugelį svar
Aš vienas, aš vienas,
blogas nenuoseklu. Karė ir pritaria jojo išreikštoms ta
Du
seimu.
Taip
sulaukėme
BALSAI
Iš
TĖVYNĖS.
bių išradimų, ir kad daugelyje dalykų esame
Pasaulyj šitam,
geriausių jausmų žmones pa me referate mintims ir kvie
vieni nuo kitų prigulmingi. Kadangi kiekvie dviejų .seimų. Lietuviška vi
Kol mes amerikiečiai taria verčia gyvuliais. Galima kal čia, kai]) kunigus taip ir para
na i tauta sėja kultūros grūdus, o vaisių jie suomenė Amerikoje suskilo į mės apie savo tėvynės reika tinti, tuos žmones, kurie kares pijomis, laikyties savo vysku
lus ir kaip .jai pagelbėti, mū* pagamina, galima tame atvė- pijos statuti;.
je, tai kiekvieno doro žmogaus priedermė — ‘Mūsų lietuviai pusipolitikavo. sų broliai už okeano pergyve
juje pasmerkti juos, bet pa
II. Lietuvio vyskupo klausi
auginti savo -tautos sąmonę ir platinti šeimy Kalbėjo, šnekėjo apie visuoti na baisias valandas. Patenka
sakyti, kad karė iškelia aikš mas Amerikoje.
ninę pasaulio tautų vienybę.
nų ir tai vienų seimų, atsira į mūsų rankas laiškai rašyti tėn kaikurių
Kad aušta aušrelė
mandagumus
Kongresas pripažįsta lie
Pagalios Teikia mylėti tėvynė ne pačiais
do du ir abu visuotinu. Kiek po dabartinių atsitikimų įspū daugiau, kaip patarti tai val
Ir saulė jau tek,
žodžiais ir jausmais, bet rimtais darbais ir
tuvio
vyskupo
reikalingu
Krūmuose paukšteliai
vienas iš jų turi svarbius džiais.
Ašaroti tie laiškai, stijai jos pasielgimuose. Vie
pasiaukojimu. Ta*s geriausia jų myli, kas sa
mų
Amerikos
lietuviams
Sau čiulba ir šnek,
vo priedermes geriausia atlieka, o atlieka ne ramsčius, pasivadinti visuoti- pilni nusiskundimo ant didžio ton tų visų išvadžiojimų, sim ir
tam
tikslui
turi būti
Ji stovi sau viena ir skundžias begalo, del savo ar kitų naudos bei smagybės, bet dėl- nu- Mūsų srovės negalėjo suvargo. Girdisi juose begali patijų; užuojautų pakelti vi
išrinkta komisija memorijalo
Delko-gi nuo manęs visi taip atšalo,
Tėvai apver- sur reikalavimai, kad karės
to, kad pats Dievas tam luomui, tam pašau sitaikinti ir prieiti prie ben- nis skausmas.
sustatymui Šv. Tėvui. Į ko
Delko-gi kentėti vienai!

“TĖVYNĖS AIDAS”.

NUTARIMAI.

O

F.

Lyg kad ta pušelė
Kalnelyj aukštam.
Siūbuoja, MnguejaJ sau vi<e«a nuo vėjo, -teatneša vien ramybėje ir visų tautą santaiko- J/lvi dali. Kodėl tate atsitiko?
Jos nieks neužjaučia, netur užtarėjo
Siūbuoja, linguoja sau vis.

kimui jį išrinko ir tas, o ne kitas priedermes
jam paskyrė. Gal tos priedermės ir neleng
vos, ale jos yra pamatas tautos gyvenimo.
Dievas nesiunčia į tolimas šalis ieškoti tėvy
nės meilės, plaukti per jūres-mares, kad jai
_
Žvalgausi kas naktį tarp dangaus
patarnavus: čia-Jau tavo širdyje tėvynės
[žvaigždelių, meilė, čia ant vietos darbai, kuriais geriausia
Ar nepamatysiu ten savo tėvelių:
gali jai tarnauti Grįžk į savo širdį, į savo
Prašyčiau priglaust ir mane.
namus, ten tavo tėvynė.
Taigi tebūnie tau tėvynė, kaip ta dienos
šviesą, akim, kaip duonos plutelė ir indas van
Ten jų nebrasiu,
dens ištroškusiom lūpom. Tegu ji tau būna,
Apleistas pasaulyj
kaip ta motina — mielesnė — juo labinus ap
Skursiu ir skursiu.
leista, brangesnė — juo daugiau iš tavęs pa
Eisiu tad ant kapo prie savo tėvelių,
galbos laukia. Garbė tau, kad jų turi iš visų
Kaip kri s ašarėlė gaili iš akių,.
bėdiniausių, ir gali jų sušelpti ir jos reikalais
Gal bus tad kentėti lengviaus.
gyveni. Garbė tau!
Ir aš taip čia vienas
Apleistas esu,
Čia žmonės man kieti —

Aplinkui tamsu,

Bet veltui aš ieškau

• *

misiją papuola kun. J. Vyš

dame šmotelį maisto, o su užpakaliniais kram
Dantų šepetukas privalo būti neperdidetome, arba geriaus sakant, sumalame kąsnelį. lis, kad galima būti liuosai braukyti burnoje
Dviejopi dantys. Kiekvienas iš mūsų tu ir šeriai turi būti nelygiai nukirpti, nes ly
ri dviejopus dantis.
Pirmieji yra laikiniai, giai nukirptais šeriais negalima atsiekti tarparba pieniniai dantys, — antrieji nuolatiniai dn: cių išvalyti ir tarpdantyse pasilieka mai
dantys. Pirmieji dantys yra labai mums nau sto šmoteliai, kurie ir pradeda pūti ir dantis
dingi ir mes privalome juos užlaikyti svei gadinti. Dantų šepetėlį privalo tik vienas
kais. Nes mes norim, kad jie būtų geri iki žmogus vartoti, o kitiems naudoties neduoti.
nuolatiniai dantys neužims jų vietų. Mes ne Aiškiai gali suprasti delko? nes mikrobai pri
privalome niekad ištraukti danties tol, pakol kibę prie šepetėlio persineša į kito asmens
jis visai nepasidaro liuosas ir iki naujas dan- burnų.
Visados yra gerai prieš vartojimų
tis nepradeda augti užimdamas iškritusiojo šepetėlio, jį pamirkyti verdančiame vandeny
1 ”
’ '
je. Svarbiausiai švarinant dantis atkreipti
danties
vietą.
žvarbumas pirmų garuokštinių dantų.“ atydų, kad šepetėliu nebružuoti dantų pailgai,
Pirmieji užpakaliniai dantys yra vadinami bet brūžuoti augštyn ir žemyn pagal dantis.

niauskas, kun. A. Staniukynas, kun. A. Skrypka, kun. P.
Augustaitis, kun. R. Serafi
nas, p. J. Gabrys, kun. M.
Kriaučiūnas, kun. J. Jakaitis.
III. Mokyklų klausimas.

Stengtis ingyti į parapijos

mokyklas šv. Kazimiero sese

ris mokytojomis.

2. Platinti parapijinių mo
kyklų idėją su neapmokamuo
ju mokslu ir, kad lengviau tai
įvykinus, patariama, jei kur
galima be nuostolio savo idė
Jeigu kiekvieno žmogaus gyvybė brangi, garuokštiniai dantys ir jie yra kaipo girnos
J. Sakalas.
Pridabojimas pieninių dantų. Pieniniai jinių auklėjimo tikslų pasi
juo labiaus kiekvienos šeimynos, tai kų be — sumalimui maisto. Vaikui 5 ar 7 metų dantys yra labai svarbūs kūdikiui, nes po jais stengti gauti iš valstijos pini
kalbėti apie visos tautos gyvybės brangumų! amžiaus, pasirodo pirmas nuolatinis dantis. išdygsta nuolatiniai dantys. Apleisti ir iš gų pašalpą.

K.

M. G.

PASKAITA APIE TĖVYNĖS MEILĘ.
“Lietuvos Vyčių” susirinkime
Chicago, III. 30 rugsėjo di, 1914 m.

Yra tečiau momentų, kurie stato asmens li
kimą ant slenksčio tarp gyvybės ir mirties.
Tokia valanda šiandien išmušė nesuskaitomai
mūsų brolių daugybei. Su jų klotimi ankštai
surišta ir tėvynės klotis. Jai padaryta di
delė svPtko kūno amputacija. Didelė žaizda
sukelia karštį ir tuo visų organizmų šaukia
pagc'bon nuo gręsiančio pavojaus. Tokiame
momente visi privalome ypač pasižymėti pra
kilniais darbais, tėvynės meilės įkvėptais. Lai
būna tat mūsų obalsin šie Psalmiaus žodžiai
“Jeigu užmiršiu tave, Jeruzale, tebūnie
užmiršta mano dešinė ranka. Tegu mano lie
žuvis prikempa prie gomurio mano, jeigu'ne
atsiminsiu tavęs: jeigu nepastatysiu tavęs
5okvje ,aano linksmvW,.. (Ps. 136).
1

Juo kelio dvasia augštesnė ir jautresnė,
juo tėvynės meilė jame didesnė. Kas jos nejaučia, kas ta meile nėra peraiėmę. iki savo kaulų smegenų, iki savo minčių ir širdies
dugno, tas yra blogas pilietis, nevertas tau
tos, iš kurios paeina: nes pirmutinė ir svarbinus'.a piliečio priedermė yra mylėti, gerbti
savo tėvynė ir jai tarnauti. Ypač kritiškoje
gyvenimo valandoje, kurioje tebeesanie da
bar. ...
Tik apsižvelgkime, kas aplink mus daro-1
Dr. A. L. OraMunaa
si, kaip kaimynų spėkos nuga. Kur jie mus
nustums, jeigu mes ir toliaus taip neveiklūs
LEKCIJA VI.
pasiliksime, kaip kad ligšiolaik? Tik paklau
Dantys.
kų sužino sako? Ji šaukia, reikalau
ja, idant darbais parodytume tų drąsų, kurių
Prieš veidrodį atsistojęs pasižiūrėk sa
mūsų protėviai mūšių laukuose yra parodę. vo buimm, ir joje nžtčmysi, kad dantys nė
ra vienodi. Priešakiniai yra siauri ir aštrūs;
Tėvynės meilė ir piliečio priedermė jokiu bū
užpakaliniai yra platūs ir paplokšti. Ir tik
du neprivalo būti skiriamos. Taigi atiduo
įsivaizdink san, valgydamas duonos šmotą kų
jai savo mintis ir širdį, savo veikimų ir

Sveikatos Skyrius

sykime,

kime

tie Jantya veikia. Bu priešakiniais mes kan

Jis ir yra pirmas ilglaikinis garuokštinis dan
tis. Jis pasirodo tuojaus užpakalyje po pas
kutiniojo garuokštinio pieninių dantų. Šios
rųšies randasi keturi dantys — vienas kiek
vienoj pusėj žando ir jie yra svarbiausieji dan
tys visoje burnoje. Ant nelaimės, tėvai labai
dažnai padaro klaidų priimdami pirmąjį nuo
latinį garuokštinį dantį už pieninį dantį. Ir
dėlto leidžia tam dančiui sugesti, supūti ir tuo
praranda dantį ant visados, manydami, kad jo
vieton išdygs kitas. Šitieji pirmieji nuolati
nai garuokštiniai dantys yra taip svarbūs, kad
neprivalome niekad prarasti nes sykį juos pra
radus, žandai negali kaip reikia augti ir vi
sada tampa sužeisti. Je4 negali pažinti tojo
nuolatinio garuokštinio danties burnoje, tai
eik pas dentistų ir jis maloniai jį tau parodys.
Dalis danties, kurį matome, yra apdengta
Inilta, blizgančia medžiaga, tai paliva (enamiel), kuri yra kiečiausia ir tvirčiausia me
džiaga žmogaus kūne. Dantų šaknįs ineina
gilini į smegenis ir laikosi tvirtai žando kaule.
Svarbiausis dalykas yra užlaikyti dantys
švariai.
Kaip-gi galim* juos užlaikyti šva
riai. Šitame reikale svarbiausių rolę veikia
t\ ras vanduo, ir dautų sopėtais.
Dantims
milteliai, dantų košelė, švarus muilas taipjiat dažnai yra vaTtojami užlaikyti švariai
dantis. Jei dantys labai pageltę iš apleidi
mo ir aptraukti juoda medžiaga, apskrertimu,
tai šitame atsitikime reikta nueiti pas dan
tistą ir duoti dantis nuvalyti/ Potam bus IdLai lengva juos švariai, Nkltai užlaikyti.

puvę pieniniai dantys, dažniausiai yra prie
3. Nutarta remti šv. Kazi
žastimi ankstybo gedimo nuolatinių dantų,
miero seseris piniginėmis au
ypatingai pirmojo garuokštinio danties, kuris
komis, o kandidatėms nurodyyra svarbiausiu dantimi žande.
................
,
.ti šv. Kazimiero vienuolynų.
kreivai sudygę dantys. Tūlas kūdikis i jy Spauda.

paveldėja
prigimimo
kreivius
dantis,
nes M-L
jo
tr
’
tėvai turi iš
kreivus
dantis.
Neretai
tečiau
Kongresas
pr.paz.sta ,bėga(likyatės ligos ir blogi papročiai būna priežas-1h,,ę , katal'.k,akos",.a aPa"d'”
timi išaugimo kreivų dantų. Dažnai kreivi Įsvar”^ ir b®dievi8k08108 Py
dantys išauga dėlto/kad peranksti išsitrau-1Ra^H'gus vaisius; nuoširdžiai
kia pieniniai dantys. Augimas nereikalingų pritaria a) naujų katalikiškų
mėsų (adenoidų) užpakalyje gerklės būna laikraščių steigiųiui, b) Drau
priežastimi išaugimo kreivų dantų. Ir jai gijoms knygoms leisti, e) nuo
dantimis, maisto gerai nesukramto, tai jie ne- širdžiai užjaučia idėjai steigi
išanga gerai — dantys reikalauja mankštymo mo tam tikros liendrovės ka
taip, kaip ir visas mūsų kūnas.
talikiškos spaudos platinimui,
Ir jei dantys yra kreivi, tai reikia juos d) pripažįsta nukalą didesnio
pataisyti^ Lengvinusia dantis gali pataisyti, susitvarkymo ir vienybės tarp
kada asmuo yra jaunas. Toks pataisymas katalikiškų laikraščių, jų ben
dantų nėra nei keblus^ nei skaudus, neigi pa- drų agentūrų, išranda būtinai
yojingnn. - Sumanus dantistas lai,ai gražiai ~iįaji
daikt kai, kata|i.

ir lengvai ištaiso dantų kreivumų.
,

,

..

..

,

f
v
i kiskos draugijos imtų sau už
Trys svarbios priežastys, delei kurių pri- organą katalikišką laikraštį,
valo būridnntya, iatiesinti.
'taip-pat yra didelis reikalas

1) Tieaiaia dantimis gaitma genaus atlik- leisti m6a(,siaj katalikisk far.
ti kramtymo darbą. Visas kunas yra
j ra svei8V<>-!’ naią< f) išreiškia pageidavimų,
kesnis, kada dabtys geriaus sukramto maisto
kad kiekvienuose katalikiškuo<l

kąsnelį.

2) Tiesūs dantys taip greitai nesugendn i 86 namaose

vienas

it hesupūna.
"
katalikiškas laikraštis, g) be
8) Tiėsūs dantys pataiso žmogaus išvaiz to kreipiamasi į moterų drau
dą. Žmogus išsižifiri gražesnis.

gijas, kad jos sutvertų tam

Talių

i
kbwark, n. jr.
6.
Pavieniai
lietuviai
kata
 balsų Taryboje, taigi kiekvin-, l'bblių 100,000 ’įletuvo® švie- bais, vergais, baudžiauninkais ir
tikrus komitetus katalikiško
nas
i
narys
labdarys,
arba
(limo
reikalams,
turėdamas
kitais
—
šovė
į
S.
L.
R.
K.
A.
Į
36-tos kuopos 8. L. R. K. A. gu.
sios spaudos platinimui, arba 1 likai moka kasmet pp 5.00. ,

(October) 29,

’’ 119 xkp. Manchester, N. H.
48 kp. Cieero, III. ’’
38 kp. Homestead, Pa.
’’
95 kp. Bo. Boston, Masa.
29
115 kp. Brooklyn, N. Y.
’’
74 kp. Shaft, Pa.
’’ 81 kp. Norwood, Maas.
’’
50 kp. Cloveland, Ohio.
102 kp. Duąuesne, Pa.
58 kp. Curtia Bay, Md.
" 128 kp. So. Omaha, Nebr.
’’ 13 kp. Baltimore, M<1.
’’ 124 kp. IVilmerding, Pa.
”
3 kp. Elizabeth, N. J.
’’ 91 k p. \Vaterbury, Conn.
’’ 14 kp. Pittsburg, Pa.

39.35
31.65
73.02
3.08
12.50
20.00
y.50
67.83
16.29
1.00
33.00
44.65
21.13
32.50
90.00
1.00

sirinkimas.
į savo draugysčių konstituci- į X. Prie Federaęiįos steigia draugija, įmokančioji metams1 omenyje, kad tėvynė jau yra Centro Valdyba. Tik dėje, kad vi-,
nemažiau, I pasižadėjusi 500 šimtinių ir soh kulipkoa atsimušė ir tuo pa
į
“
Tautos
Iždų
mas
“
Tautos
Iždas,
kaipo
Spalių
12
d. lietuvių svetainėje
jas įneštų tų reikalų.
čiu šuviu pataikė pačiam Sovi- .
jogei
daugiau
pažadų
iš
ten
kaip
$25.00
tuo
pat,
turi
įvyko S. L. R. K. A. 36-tos kuo
V. Kova su svaiginamais \ ■jos autonominė šaka — se
kui į kaktų. “Tėvynė“ rašo, kad
sprendžiamųjį balsų. 10 me sunku tikėtis, ypač dėl karo
pos susirinkimas, kuriame dalykančiais įstatais:
S, L, R.-K. A. Centras — Prezigėrimais.
• u i x
, vuvo suvnsiun 30 narių ir keli
tinių “Tautos Iždo’’ narių ga nelaimių, nutarė kuokarščiaudentas ir Sekretorius, ėmęs dalyx i- x- •
c, . . , .
,.
Kongresas pripažįsta blai“Tautos ledas“.
.
. »
.
1 pašaliečiui. Susirinkimą vede,
li susidėję turėti vienų balsų siai agituoti, idant iki Sausio vumą .balsavime
rengiant
visuoTA
.
z
i
x
•
«
vybės platininių kaipo vie
A. Tikslas.
o
Lauksys, o sekretoriavo Pempė,
ir rinkti vienų savo ingalioti- 1 d. 1915 m. tų fondų užpil *•
tina
Seimą, o nukeliavo i Fede- c • • .•
x
.
nų iš svarbiausių mūsų vi
1. “Tautos Iždas“, yra
_
c
.
....
.
,
.
Susirinkime tapo paliesta daugedytų
Amerikos
lieuviai.
Ka

nį į Iždo <Taryba. Draugijos,
raeijos Seimą ir ia to viso padare ,. , , ,
....
......... .
suomenės reikalų, nuoširdžiai įsteigtas prie Amerikos Lietu
1
lis dalykų. Is jų žymesnieji šitie:
įmokančios metams mažiau dangi ligšiol Amerikoje su negudrų juoką.
\ kt * *
•
,
x.
•
užjaučia pilnųjų blaivininkų vių Rymo-Katalikų Federaci
a) Nutarta išrinkti dar vieną
negu $25.00, gali susidėti į rinkta 200 pasižadėjimų po
Tiesa 8. L. R. K. A. Centras t. v. organizatorių Susivienijimo
susivienijimo veikimui, išreiš jos, kaipo jos autonominė ša
krūvų su kitomis draugijomis, UJO r., tai kongresas kreipiasi ėmė dalyvuma balsavime dėlto, kuopoms tverti, lankant lietuvių
kia troškimų, kad lietuvių in ka, tuo tikslu, kad katalikiš
2 kp. Foreat City, Pa.
93.73
taip, kad jų mokesnis, krūvoje į visas Amerikos liet. drau- kad matė reikalingumą tokio sei- apgyventas vietas ir išrodinėjant
teligentija arčiau priimtų į koji Lietuva, kaip tėvynėje,
’’
65 kp. l’ateraon, N. J.
5.00
paimtas, sudarytų nemažiau, visas Amerikos lietuvių drau mo, kuriam karštai ir pritarė; bet tam tikromis
prakalbomis Su- ’’ 130 k p. Bt. Clair, Pa.
6.50
širdį blaivybės platinimo rei taip ir Amerikoje turėti) nuo
34.51
kaip $25.00; tokiuo ’ “du jos gijas, kad kiekviena teiktųsi kada pamatė, kad tie taip “au- sivienijimo organizacijos doriškų ’’ 114 kp. Rhone, Pa.
kalų, ypač, kad moters įsitrau latinį pinigų šaltinį, gaivinan
” 142 kp. Cleveland, Ohio
32.34
galės ingyti
sprendžiamųjį pasižadėti tan fondan sulig toritetingi” vadovai pasiima ant ir medegiškų naudą.
ktų į blaivybės platinimo ju tį ir remiantį kiekvienų svar
”
105
kp.
Braddock,
Pa.
3.00
balsų ir siųsti delegatų į savo išgalių.. Pažadus reikia savęs inieijativų vardan spaudos
b) Priimta sumanymas padary- ” 96 kp. Gilberton, Pa.
19.07
dėjimų, pageidauja, kad lietu bų ir naudingų tautos kultūros
siųsti šiuo adresu:
draugijos, pradėjo visų dalykų ti Newarke, N. J. visos apylinkės ’’ 61kp. Duryea, Pa.
“Tautos Iždo’’ Tarybų.
118.36
vių parapijos nedarytų para darbų.
vilkti
savo vėžėms,
neatsižvel- kuopų susirinkimų visokioms šios ’’ 120 kp. Jersey City, N. J. 13.00
12. “Tautos Iždų’’ prižiūri
Draugas Publ. Co., 1800 W.
pijinių piknikų, balių, ferų su
2) “Tautos Iždas“ rems tik
giant j bešališkus
patarimus organizacijos reikalams aparti
30 kp. Seranton, Pa.
90.86
ir jo reiaklus veda “Tautos 46th St., Chicago, III.
svaiginamais gėrimais, kad, tokias lietuvių kultūrines į štai
15.02
daugumos žmonių, aplenkiant net ir sutartinai Susivienijimo kuopų 31 %62 kp- H1,eb°.vgan, Wis.
Iždo’’ valdyba, susidedanti iš
vienu žodžiu, neduotų sankci gas, organizacijas, ar darbus,
32.13
XIII Amatų reikalas.
nekurias didžiausias organizaci- veikimų drūtinti.
” 70 kp- 01,1 ForK*’ Pa11 kp. \Vaterbury, Conn.
3.00
jos svaiginamųjų gėrimų var kurių tikslas ir veikimas nė 5 žmonių. 4 iš jų renka “Tau
įjas,
(matyt,
spaudos
draugijos
.
c.)
Priimta
J.
Kralikausko
paKongresas pataria lietu
tos Iždo’’ Taryba, penktąjį gi
19 kp. Northampton, Mass. 12.00.
ra priešingi Katalikų Bažny
sekretoriui nepageidaujamas) ku- tarimas spiestis lietuviams prie
tojimui.
108 kp. Maspeth, N. Y.
3.50
paskiria iš savo tarpo L. K. viams amatų mokyties, kaipo rios nebuvo nei kviestos imti da- Susivienijimo. Jo nuomone visi
čios, tikybos ir doros ,moks
104>
kj).
No.
Adams,
Mass.
8.09
VI. Moterų klausimas.
K. Federacijos koog.es is. lengvesnį būdų pragyvenimui. lyvumo balsavime ir ant galo per- tėvai, kurie savo vaikus įrašo prie
51 kp. New Philadelphia, Pa. 3.50
Federacijos IV kongreso lui.
Valdyba esti renkama 1 mo
XIV. Valdybos rinkimas.
mačius, kad spaudos draugijos tolygių svetimtaučių organizacijų,
25 kj>. Miners Miis, Pa.
32.00
B. Veikimas.
.
.
. .
moters delegatės išsirenka ko
144
kp.
Freeland,
Penna.
22.60
Išrinktas pirm. kun. J. Mi- sekretorius
savo “gudrumu“ turėtų rašyti prie Susivienijimo.
3. Kad auginau pažymėta- įtams *r P*1*)0 sav0. Pr‘«lefmisijų, kuri sušauks paskirtoj
21
kp.
So.
Boston,
Mass.
80.00
į daugumui ir pats sau iškirs ne- Taip elgdamies, lietuviai svetimjį tikslą pasiekus. “Tautos Ižnuo v.e..o visuotinojo sįus
73 kp. Hudson, Pa.
11.00
dienoje susirinkimų, kuriame
^as ’r a^8*tiko) — taučiams be jokio reikalo sukiša“Tautos Iždo
susirinkimo " Vice-pirm p M Z Ka-'Cl?.ri‘
63 kp. Youngstown, Ohio.
12.00
do
“
valdyba
stengsis
priturės būti apsvarstytas lietu
‘ P"
’ *
važiavo i Lietuvių Politišką Sei- mais
vn.
iriais oinierais
pinigais sustinrintn
sustiprintų KU
savą
iki kito.
101 kp. Chieago, Hl.
1.00
dzievskis,
vių katalikių moterų Ameri- i traukti į jį kuodaugiausia iš
mą Chicagoje, kuris ir didumu at sias lietuvių organizacijas, be to
84
kp.
Meriden,
Conn.
23.00
E. Pinigų paskirstymas.
Sekret.: p. J. Kaupas ir p-lė 3tovaujnmos lietuviškos visuome
koj konstitucijos projektas. Į tekliaus, ar tai įrašant jo na
147 kp. IVallingford, Conn.
7.00
dar, kas svarbiausia, pasaugotų
w 13. Ketvirtoji dalis visų L. J. Jokūbąi.skadė,
riais
lietuvių
parapijas,
drau

66 k p.
Elizabeth, N. J.
8.50
nės, savo rimtumu, savo nutari savo vaikus nuo
komisijų išrinktos: p-lės A.
ištautėjimo:
įplaukiamųjų pinigų turi eiti
46 kp. Sugar Notch, Pa.
21.13
Iždin.
p.
J.
Elijas,
gijas
ir
pavienius
asmenis,
ar
mais
ir
visame
kame
viršijo,
taip'vaikai
įrašomi
į
svetimtaučių
orJakaičiutė, A. Sutkaičiutė, V.
22.15
Iždo g: >• ; kun. Pr. Augus vadinama, visuotiną Seimą, atsi- ganizacijas, atpranta nuo savo!,, 18 kp. Tamaąua, Pa.
Stalijonaitė, J. Stankevičiūtė, tai išleidžiant ir platinant j lietuvių kolegijos reikalams.
5
kj>.
Forest
City,
l
’
a.
15.65
14. Iš likusiųjų pinigų ket tai tis, p. P. Mažeika.
buvusį Nevv York’e. Nors pirmu- tautos, ima rūpinties ir dalyvauti i ” 99 kp. Chieago, III.
U. Jokubauskiutė, p-nios Pr. “Tautos Iždo“ ženklelius ir
20.45
virtoji dalis turi eti į geleži
XV. “Tautos Iždo“ Valdy tinis Chieagoj atsibuvęs Seimas daugiausia svetimųjų veikime, ir “ 16 kp. Chieago, 111.
14.15
Kašetienė, ir V. Skudienė. Be atvirukus, ar tai renkant au
daugiau turėjo pretenzijos pasi- tuo patys virsta svetimais lietu-' ”’' 103 kp. Rochester, N. J.
nį
kapitalų.
Tie
pinigai
gali
32.67
ba.
kas,
ar
kitokias
būdais.
to kongresas kviečia visus de
65.00
vadinti visuotinu, nes atstovavo vių visuomenės reikalams Ameri- ’’ 40 kp. Shenandoah, Pa.
būti panaudojami tik nepa
Pirmininkas kun. F. Kemė
legatus, ypač kunigus para
77
kp.
Svoyers,
Pa.
77.50
C. “Tautos Iždo“ nariai.
didžiumą lietuvių visuomenės koje, suaugdami tautos išvirtėprastai svarbiam tėvynės rei šis,
8 kp. Cleveland, Ohio.
94.50
ginti draugijų susirinkimuose
Ąmerikoj ir linkėjimų
bu- liais jokioje tautoje nepagaidau4. “Tautos Iždo“ nariais kalui atsitikus ir tai tik nu
28 kp. Luzerne, Pa.
128.50
Padėjėjas. — p. M. Z. Ka vo prisiųsta nuo visu
rašyties moteris į moterų Sų gali būti parapijos, draugijos,
srovių,
i jamais.
’’ 44 kp. Haverhill, Mass.
8.00
tarus trims ketvirtadaliams dzievskis, (nuo Federacijos).
jungų.
Net
visas
2-as
apskritys
S.
L.
A.
d.)
Atkreipta
atyda
į
tai,
kad
’’ 109 kp. New Britain, Conn. 24.00
susivienijimai, sųjungos ir pa susirinkusiųjų “Tautos Iždo“
Iždininkas — p. B. Vaišno kartu su linkėjimais prisiuntė au- kuopoje daugiau veikti švieti- ’’ 26 kp. Leviston, Me.
27.50
VII. Lietuvių kolegijos rei vieniai asmenįs.
Tarybos narių.
ras,
’’ 69 kp. Ashley, Pa.
19.80
ką
“
Tautos
Fondui
“
.
Bet
gi
ši-,mos
dalykuose
rengiant
tam
tyčia
kaluose. Išrinkta komisija au
5. Parapijos moka kasmet
15. Kita ketvirtoji dalis in98
kp.
\Vorcester,
Mass.
20.00
Iždo glob. — kun. J. Misius, tas Seimas nepasivadino visuotinu, prakalbas, paskaitas, vakarus ir
kų rinkimui. Į komisijų įei tiek, kiek pasigali.
’
’
88
kp.
Donorą,
Penna.
1.50
plaukiamų pinigų gali būti su
tik Lietuvių Politišku Seimu
t. t. Tam tikslui išrinkta komiSekret. — p. J. Kaupas.
na: p. P. Mažeika, kun. P.
’’ 150 kp. IVaterbury, Conn.
28.00
6. Lietuvių draugijos moka naudota tiems tautos reika
Susivienijimas L. R. K .A. iš- sija.
’’
20 kp. Philadelphia, Pa.
31.15
Lapelis, P. Sabaliauskas, P. po 12 centų metams nuakiek- lams, kuriuos išras reikalin
anksto permatė visą tą, ką spau
107 kp. IVaterbury, Conn.
55.50
S. Kvietkus, p. A. Buvelskis, vieno savo nario: Tų mokesnį* giausiais “Tautos Iždo“ Val
dos draugijos sekretorius ir kiti
’’
86 kp. Portage, Pa.
18.11
p-lė J. Stankevičiūtė, p. J. draugijos gali įmokėti arba dyba. Valdyba savo darbuose
tautininkai, rengiantieji
New
’’
41 kp. IVorcester, Mass.
32.18
19.00
Seba, P. Baudiliauckas, p. Pr. iškarto po 12 centų nuo na turi vadovauties “Tautos 12York’o
Seimą, pamatė
tik SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO- ’’ 29 kp. Cumbola, Pa.
7 kp. Pittston, Pa.
163.69
Kašetienė, p. Vidugiris, P. Ja rio, arba kas pusmetis po 6 do“ Tarybos nurodymais. '
3-čioj
dienoj
Seimo,
ka

SVARBI PASARGA.
’’ 57 kp. Exeter Borough, Pa. 41.91
KATALIKŲ IŽDO STOVIS.
da
nekuriems
tautininkas
roševičius, kun. A. Balinskas, centus, arba kas trys mėnesiai
16. Pagaliaus pusę “Tautos
’’ 35 kp. Me Kees Roeks, Pa. 1.00
prisiėjo
net
verkti ir, kad
Už 3-čią bertainį 1114 met;?.
P. Saročka, p. J. S. Vasiliau po 3centus.
” 42 kp. Brooklyn, N. Y.
62.57
Iždo“
pinigų
paskirstys SUSIV. LIETUVIŲ RY
tik per krislą būtų reikėją apleis
skas, kun. Augustaitis, p. Pastaba: Katalikiškos draugi-1 “Tautos Iždo“ Taryba savo
68 kp. Union City, Pa.
17.80
INEIG0S.
MO KAT. AM. NARIAMS. ti ir Seimo salę. Taigi pasirodo,
’
’
22
kp.
\Vest
Lynn,
Mass.
19.00
Montvila, p. Kovas, p. Stacejos, prigulinčios prie Fede-1 visuotinajame susirinkime, pa
Liepos mėn.
’’ 15 kp. Chicago, III.
" n.00
kad
tie,
kurie
primeta
kitiems
Visi, kurie prisirašo prie
vičia, p. Gabrys, kun. Vyš
racijos ir prie “Tautos Iž gal to, kokie bus to laiko,
3.71
negudrumą, išsikirto sau tokį ne- s d. 107 kp \Vaterbury, Conn. 2.50 ’’ 135 kp. Brooklyn, N. Y.
niauskas, kun. Jonaitis, kun.
do“, tuos 12 cen. nuo nario svarbiausieji tautos reikalai. pašalpos skyriaus, būtinai lemtą ir negudrų “šposą“, kad 14 149 kp. Hamond, ind.
’’
151 kp. \Vestville, HL
-5.50
3.50
90 kp. W. Hazleton, Pa.
5.62
M. Kazėnas, kun. F. Serafi
paskirsto tokiuo būdu, kad Gatavų ' projektų Tr Tarybai turi būti gydytojaus ekza- kaip tik jiems patiems, iššauti 17 34 kP- Gincinati, Ohio.
”
132 kp. Philadelphia, Pa.
8.00
nas, B. Jasiulis, kun. Tašku2 centu eina į Federacijos svarstyti įneš “Iždo“ valdy minavoti ir išpildyti pašal epitetai per “T.“ į S. L. R. K.!” 45 kp- p“9«o»<*k, Conn.
j ’’
101 kp. Chicago, I1L
6.50
nas, kun. J. Valaitis, p. Kru
kasų, gi 10 centų į *■*Tau ba. Tas projektas turi būti pos skyriaus aplikacijų, ne A. centro valdyba - ir tinka.
„ m kp Westport>
I ”
36 kp. Nevark, N. J.
79.84
j ”
53 kp. Shamokin, Pa.
10.50
šinskas, kun. Vitkus, kun. Ka
tos Iždų“.
Kada New York’o seimas pate- į ,, 87 kp> Alleghoni, Pa.
paskelbtas Federacijos orga žiūrint ar tai būtų seni su
!
“
92
kp.
Bentleyville,
Pa.
16.70
sakaitis. Šioji komisija, agi
ko socijalistams į negus ir nuo ” 145 kp. Manessen, Pa.
7. Visos centralinės organi ne ne vėliau, kaip mėnuo prieš
siv. nariai ar nauji. Jeigu
12.65
pastarųjų tautininkai gavb ge- “ 106 kp. New York, N. Y. 25.45 ' ” 117 kp. Middleport, Pa.
tuodama lietuvių kolegijos zacijos, kaip antai susivieniji kongresų ir “Tautos Iždo“
“
97 kp. Lawrcnce, Maaa.
29.50
' kuris atsisakytų
išpildyti rokai apipešti, tuomet dasiprotėjo 20
Springfield, III.
1.00
fondui, platins teiposgi tautos mai, sųjungos, turinčios savo Tarybos susirinkimų.
” 118 kp. Girardville, Pa.
12.95
aplikacijų
ir
eiti
pas
gydy

84.18
vargšai,
kad
šaukdami
Seimą
nei
New
p
hila.,
l
’
a
” 116 kp. New Haven, Conn.
24.79
ženklelius ir atvirutes.
nariais atskiras draugijas, ar
Pastaba. Organe turi būti
14.00
1"J kp' Export’ 1 atojų ekzaminuoties,
tokio tiek neturėjo supratimo, kad rei” 17 kp. \Yilkes Barre, Pa. 135.16
kuopas,
moka
metams
po
6
23 kp. Hastings, l’a.
16.50
VIII. Darbininkų klausi
valdybos
skelbiami
visi
’’ 12 kp. Shamokin, Pa.
.6.11
kėjo
apriboti
skaitlius
siuntimo
,»
kuopos viršaičiai
negali
135 kp. Brooklyn, N. Y,
19.26 !
centus nuo kiekvieno savo su
mas..
naujai įstojantieji ‘‘Tautos
’’
1 kp. Kingston, Pa.
134.21
delegatų.
Kad
New
York
’
o
sei-1
”
9
kp.
Bridgeport,
Conn.
29.00
1
priimti ir siųsti jo pinigus į
“
6 kp. Plymouth, Pa.
28.50
Kongresas, atsižvelgiant į vienyto nario. Tų mokesnį
Iždo“ nariai, kaip draugi
mas nebuvo visuotinas, kad nie- ” 37 kp. Oregan City, Pa. 4.50' “ 31 kp. Mahanoy City, Pa 145.50
centro
kasų.
Nors
kuopų
lietuvių netik medžiagiškų, bet gali organizacijos įmokėti ar
15.77 :
jos, taip ir pavieniai asme
ko gero nenuveikė ir, kad vi- “ 76 kp. Connerton, Pa.
“ 61 kp. Duryea, Pa.
.50
viršaičiai
ir
būtų
paėmę
nuo
ba
vienu
kartu,
arba
kas
pus112
kp.
Tvereskin,
Pa.
6.50 '
ir į tikybinį padėjimų, kviečia
sas seimas nuvažiavo socijalisty i
nys.
’’
2 kp. Forest City, Pa.
1.00
24.10 ’’ 13. kp. Baltimore, Md.
pinigus į pašalpos vėžėm — tai aišku.
5.00
juos prigulėti -į vietines or- Į mėtis po 3 centus nu* kiekNes patys i ,, 101 kp. Chicago, 111.
17. Del geresnio reikalų ve narių
83 kp. Seranton, Pa.
14.50 : ” 48 k p. Cicero, III.
W.5O
vieno
nario.
ganizacijas, vengiant anarchi-1
dimo visuotinasis Tarybos su skyrių ir pasiuntę į centrų, tautininkai delegatai' sugrįžę po į »» 71 kp. IVaterbury, Conn. 79.00 • ’’ 13 kp. Baltimore, Md.
15.71
Pastaba:
Iš
tų
6
centų
nuo
raportus tą 24 58 kp. Curtis Bay, Md.
24.49 ! “ 39 kp. Chicago, III.
stiškų susivienijimų, kaip tai
sirinkimas išrenka 1 metams tečiaus, jeigu neprisiųs išpil Seimui, išduodami
34.14
kiekvieno nario — 1 centas tris žmones į Revizijos komi dytos gydytojo aplikacijos, patvirtino. Vienoj
vietoj teko i ” 60 kp. Bayonne, N. J.
48.58 ’’ 23 kp. Hastings, Pa.
“Industrial
Work of the
1.00
*'
75 kp. Wanamie, Pa.
70.48 ’’ 81 kp. Norwo«d, Mass.
girdėti
niujorkinio
seimo
atsto“
1.38
eina
į
Federacijos
kasų,
giWorld”.
sijų, kuri bent Į sykį metuo tokiems bus grąžinami pini
“
85 kp. Chicago, III.
41.86 ” 137 kp. Rockford, III.
30.17
vų
raportus,
tikrų
tautininkų
šu’
’
5 centai eina į Tautos Iždų. se netikėtu laiku peržiūri Iždo
Išrinkta komisija darbinin
1.00 ” 141 kp. Brockton, Maaa.
gai ir iš pašalpos skyriaus lų. Vienas sakė, kad tokį seimų ’’ 141 kp. Brokton, Mass.
13.00
8. Pavieniai asmenįs esti pinigus, knygas ir bondsus ir
”
136kp. IVatervliet, N. Y.
6.62 ” 71 kp. IVaterbury, Conn.
kų padėjimo tyrinėjimui, ku
7.50
išmesti.
jokiu būdu negaliina vadinti vi ’*
Kenosha, Wi«.
2.00 “ 91kp. IVaterbury, Conn.
2.00
ri apie savo darbavimosi vai dvejopos rųšies nariai: meti- praneša, kų radę, visuotinaja
S. L. R. K. A. Raštininkas suotinu, greičiau socijalistų kon ’’
10 kp. Philadelphia, Ps.
45.25
nieji
ir
labdariai
Metinieji
sius praneš ateinančiame kon
me Tarybos susirinkime.
94 kp. Weatville, IU.
103.79
J. S. Vasiliauskas. ferencija ir, kad jokių rimtų nu ’’
moka
po
$2.50
metinio
mokesgrėsė.
Komisija susideda iš
7.12
*
tarimų nebuvo ,taip kad pats de ’’ 129 kp. Gary, Ind.
$4,663.65
>« 64 kp. Bethlehem, Pa.
6.00
p.p. J. Vasiliausko, Miliaucko, nio, gi labdariai moka kas
legatas pavadino buvusio seimo
Sulig draugijų prigulinčiųATSAKYMAS “TbVYNAJ“.
’’
141kp. Brockton, Maaa.
20.00
>
Rugpiūčio mte.
Jaroševičiaus, dr. Graičūno ir met po $25.00.
svarstymus “vaikėzų plepalais“. ’*
18
Tamaąua,
Pa.
5.55 12 d. 10 kp. Philadelphia, Pa. $ 2.15
jų
į
Federacijų,
Kongresas
Pastaba: Draugija, ar CentraNumeryje 41-am “Tėvynė“ di Kitas delegatas išduodamas ra ’*
kun. F. Kemėšio.
Cambridge, Maaa.
1.00 “ 151 kp. ĮVestville, HL
2.00
linė organizacija, neįmokė padaro sekančiųjų rezoliucija: džiai apgailestauja, buk esama portų pažymėjo, kad socijalistai “ 110 kp. Athol, Mass.
1.00
Arlington,
Vt.
13.50
“
148
kp.
IX. L. K. Federacijos kon
R. K. Federacijos Kongre žmonių, kurie neturi savo nuomo visų seimų apvaldę, ką jie norėjo ”
56kp. Brooklyn, N. Y.
35.00
jusi metų bėgyje savo mo
11
kp. IVaterbury, Conn.
2.00
stitucijos pataisymas.
sas
nutaria, kad pašalpinės nės ir savo protu nesivaduoja, tą darę ir kad didelis negudru- i “ 110 kp. Athol, Masa.
43.70
kesnio nustojo būti “Tau
110
kp. Athol, Maaa.
5.55
Priimtas su kaikuriomis pa
” 88 kp. Donorą, Penna.
14.50
katalikiškos
draugijos
prigu

138
kp.
Pittsburgh,
Pa.
4.22
bet
duodasi
kitiems
vesti.
Rodosi
mas
buvo
iš
tautininkų
pusės,
kad
'
tos Iždo“ nariu.
’’ 122 kp. Lanpnrex, Pa.
1.50
taisomis kun. Kemėšio konsti
24
kp.
Minersville,
Pa.
1.00
seimą
rengdami
neapribavo
skait.
|
linčios
į
Federacijų
privalo
čion nebūt nieko įstabaus. Juk
9. “Tautos Iždo“ narius
’’
78 kp. Du Boys, Pa.
16.50
85
kp.
Chicago,
III.
1.00
tucijos pataisymo sulyg 7
11.10
priima to Iždo valdyba, pa kontroliuoti atvykusius į jųjų visiems žinoma, kad tokių žmo lių delegatų, nuo kiek daugumos j “ 67 kp. Chicago, Tll.
: 15 39 kp. Chicago, III.
9.64
punkto projektas, kuris štai
nių gali rastis, nes net iš prigi narių draugijos ar kuopos gali ’’ 140 kp. Carbondale, Pa.
33.93
[20 115
kp. Brooklyn, N. Y.
1.00
tvirtina gi Lietuvių katalikų miestų draugus piniginio rei
’’
76 kp. Connerton, Pa.
2.50
kaip skamba:
mimo
viens
nuo
kito,
savo
bū

deleguoti
atstovų.
Sakė,
viena
kalo
sutvarkyme,
susinešdaj
“
136
kp.
Watervliet,
N.
Y.
4.03
Federacijos kongresas.
25 47 kp. Mt. Carmel, Pa.
60.50
” 93 kp. Easton, Pa.
5.00
mos su tomis draugystėmis, du, žmones skiriasi. Vieni nori Brooklyno socijalistų kuopa, tu ” ^0 kp. Eynon, Pa.
VII Federacijos nariai
20.53
1 “
80 kp. Eynon, Pa.
1.50
būti
visame
kame
pirmutiniai,
rėdama
15
narių,
prisiuntė
ant
D.
“
Tautos
Iždo
“
.reikalų
kurių nariu — tas draugas
” 32 kp. Ausomia, Conn.
2.00
ir mokesniai.
Į ”
4 kp. Shenandoah, Pa.
2.00
myli
girties,
turi
norą
vadovau

seimo
8
delegatus
ir
apgailesta

vedimas.
’’ 138 kp. Pittsburgh, P.
12.6 i
1. Federacijos nariais gali
buvo ir pasilieka.
; 26 26 kp. Lawrenee, Masa.
2.10
ti; kiti nuolaidūs, į vadovus ne- vo kad važiavo ant to
New ”
Waukegan, III.
1.80
10.
Visus
“
Tautos
Iždo
“
’
’
70
kp.
Old
Forge,
Pa.
7.00
XI.
Vaikų
organizacijos.
būti lietuvių R. K. parapijos,
siskverbia, pasiduoda vadovavy- York’o seimo; anot atstovo tris 28 143 kp. No. Abington, Mass. 2.30 i ’’ 127kp. Cambridge, Mass.
veikalus
sprendžia
“
Tautos
14.80
katalikiškos
draugijos,
tų
Kongresas
išklansęs . ku mui kitų. Taigi čia paprastas, dienas išsėdėjome ir viskas ką ” 146 kp. Spring Valley, III. 26.45 į “
38 kp. Curtis Bay, Md.
1.50
Iždo
“
taryba,
susirenkanti
43 kp. Portebester, N. Y. 30.00 j
draugijų susivienijimai, sų
tarp žmonių,
prigimties apsi- mes nuveikėme. Beje, nutarėme ”
j “
126 kp. Coaldale, Pa.
15.64
nigo
F.
B.
Serafino
refe

Loveli, Mass.
5.00'
jungos, pagaliaus atskiri as kas metai tuo pačiu laiku ir
reškimas.
išleisti 5-kecentinius ženklelius ’”’ 12155kp.
31
107 kp. IVaterbury, Conn.
5.50
ratų
apie
vaikų
organizacijos
kp.
Berniee,
Pa.
12.65
menįs lietuviai praktikuojan- p°Je pačioje vietoje, kaip ir
”
134 kp. Brooklyn, N. Y.
65.00
Vienok
“
Tėvynei“ parūpo vi ir išrinkome kasininką. Ar tai ”90 kp. W. Hazleton, Pa.
42.9O>
“ 101 kp. Chicago, Tll.
7.51
tieji katalikai be skirtumo luo-į^^8^1^ Federacijos Kongie- reikalų, išreiškia padėkų už- sai kas kitas. Savo įituom nuduo dėl to vertėjo šaukti seimą, gai ”
79 kp. Glen Lyon, Pa.
15.44 Į
manytojams,
beto
pageidauja,
sas. Viena iš Kongreso die3.50
tu apgailestavimu norėta išrek- šint laiką ir daryti draugijoms ” 111 kp. Rumford, Me.
mo ir lyties.
kad vaikų organizacijos būtų lemuoti savo “autoritetų”. Mat lėšas!
$173.64.
54 kp. Orand Rapids, Mich. 17.50
Įnų,
arba
bent
pusė
dienos
es

2. Visi Federacijos nariai Į
Rugsėjo
mėn.
“113 kp. Wllburton, Okl.
8.00
užvestos visose lietuvių para “T.“ apžvalgininkas nuolat mėg
Taigi “Tėvynė“ reklemuoda- ’’ 123 kp. Dorrisville, III.
moku į Federacijos kasų meti ti skiriama “Tautos Iždo“
21.45 8 d. 152 k|>. Montreal, Canada $66.53
pijose.
sta girties savo išmintinga nuo ma buvuaę socijalistų konferenci ’’ 49 kp. Reading, Pa.
Tarybos posėdžiui. '
r-,.
151 kp. Brooklyn, N. Y.
5.50
9.50 10
nį mokesnį.
sutaisys
vaikų
Referentas
mone, dideliu protu, turi norų jų New York’e, kurioje ėmė daly- ’’ 13.T kp. Vandergrift, Pa.
71 kp. \Vaterbnry, Con*.
2.50
11.
“
Tautos,
Iždo
“
Tarybos
23.16 ’*
3. Parapijos moka metinio
10.50
sutvarkymo pamatan .pade- į organizacijos, projektų ir pa taikinti prie savęs autoriteto rolę. vumą ir tautininkai ir, primėtinė- ” 35 kp. Me Kees Roeks, Pa. 8.00 ” 106 kp. New York, N. Y.
mokesnio tiek, kiek pasigali.
“
135
kp.
Brooklyn,
N.
Y.
5.50
Kaip ankščiau pasakyta, matytis /lama kitiem# trūkumus, kurių jai ” 72 kp. Newton Upper Falls,
tas principas, kad kas duoda i skelbs laikraštyje.
“
60
kp.
Bayonne,
N.
J.
1.00
4. Draugijos moka po 2 cen
Mass.
1.50
1 pinigus, tas ir sprendžia, kaip' XII. Lietuvių švietimo fon- jis yra jan tokio būdo iš prigimi pačiai kaip tik ir trūksta, kaip
“
9
kp.
Bridgeport,
Conn.
2.50
5.50
tą metams nuo kiekvieno sa ' juos suvartoti. Tarybų suda- J dus.
mo, užtai jam gal bnt atleistina. matėme iš privestų faktų — dis ” 82 kp. 8t. Txonis, M«L
9 67 1 18 138 kp, Pittsburgh, Pa.
4.34
“139 kp. Portland, Ore.
vo nario.
Indomų yra tas, kad susirgęs kredituoja pati savę savo partijos ’’ 11 kp. Waterbnry, .Conn.
8.94
ro visi “Tautos Iždo“ narini,! Kongresas, pripažindamas
64.96 28 152 kp. Montresl, Cnnari*.

S. L.K.I. A. REIKALAI.

.. , •

itinins

po 1 centų nno kiekvieno na-,

rio, prigulinčio prie tos sųjun1

gos ar susivienijimo.

autoritetingumo manija, užlioda- (tautininkų) akyse, o tuo labiau
vo minėto laikraščio spaltas vi akyse visuomenės.
svarbų
sokiais epitetais — kaipo: nėtu-

Kiekvieni $25 00 įmo- mas didelę kultūrinę
r “Tautos Iždų“ I Kairiūkščių šeimynos suma-

mQtoms *

duoda

vienų

L

U tnn rėjimu nuomonių, nesivadavimu
bau-

sprendžiamų jj i ūynlui, kaip padarius 18 100 savo protu, negudrumais,

’’

“

S. L. R .K. A. Centro Valdybos “
Narys. ’’

4 kp. Rhenandoah, Pa.
12 kp. Shamokin, Pa.
89 kp. Hartford, Conn.
24
kp. Minersville, Pa.
27 kp. Minersville, Tt.

31.30
88.75

“
“

Oi kp. IVaterbury, Conn.
71 kp. IVaterbury, Coan.
136 kp. IVatervliet, N. Y.

40.80 ’’
111.50 ” 33 kp. Kensington, IH.
'35.50 ’’ '41 kp. Knn. Bukovockaa

1.00
1.00

6.47
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blaivybė nau.

13 556 bila A. Černiauskas, ui
pranta patys skaitytojai. Ne1.95
lw LlUlUvIy UI fUlIssvsU dingnmą, privesdamas nemaža at1.50 priraš. prie 110 kp. 5 n. na
manąu, kad atsirastų tarpe
rių 3 ber. 1914 m.
1.25
1 ii
sitikimų, kaip iš savo gyvenimo,
prakilnios dvasios asmenų,
13
357
bila
G.
K.
Antanaitis,
$128.28.
taip ir iš kitų. Pridėjo ir juokin
dargi prielankių “L. Vy
už priraš. 8 n. narių prie 77 kp.
gų anekdotų, taip kad žmonės
3 ber. 1914 m.
1.50 čiams”, priešingų, kad leisti
IŠEIGOS.
PHILADELPHIA,
PA.
turėjo iš ko pasijuokti. Žmonių
13 558 bila J. S. Vasiliauskas,
Liepos mėnesio.
katalikiškų laikraštį, pašvęstų
Vietinėj lokomotivų dirbtuvėj prisirinko pilna salė, klausė aty
Mes padarėm sutartį su Rusijos Lanko
už “Tautos Iždo’’ ženklelius
8 d. 520 bila Agota Tunaitienė
Tėvynės ir “L. Vyčių” reika darbai sumažėjo ligi minimumu džiai pasakojimo ir ramiai «fcndėl S. L. R. K. A. pagal nutari
ni 4 a. Vincę jos vyrą 17 kp.
mis ir galiame išsiųsti jūsų pinigus f Lietu
10.00 lams.
pomirtinė 1-mo skyriaus
$150.00 mą 29-to Seimo
Per tai ir daugybė lietuvių šei lakė. Buvo žadėta tą vakarą pa
13 559 bila Domikui Aleksai,
8 d. 521 bila Kun. J. J. Kaulakis
vą kaip ir pirma.
Dėlto nieko nelauk, bet
Šiandien, atsiradus
visai mynų vargą kenčia, nes toje kalbėti ir apie buvusius Chiea
išmokėtą pagal nutarimą 29-to
už a. a. Stasį Gronį 10 kp. po
dirbtuvėj
daug
dirbdavo
lietu

goj
Politišką
Seimą
ir
Fe

mirtinė 1-mo skyriaus
$150.00 Seimo, narys l os kuopos, 1 mo
Padėk savo giminėms Lietuvoje.
Didelia
lietuvių tautai vargų bango
vių.
deracijos
kongresą, bet
kad
skyr.
75.00
8 d. 522 bila Mykolas Buseckaa
se, sunku vykinti šis sumany
kare ten besitęsiant jiems reikalingi
Miesto
dalyje,
vadinamoje kalbėtojas
13 560 bila Marė Sabaliaus
užėmė
pusantros
už a. a. Rožę jo moterį 57 kp.
mas.
Nėra dar nei reikalo
pomirtinė 1-mo skyriaus
$150.00 kienė, auka paskirta 29-to Seimo
Port Richmond ’', lietuvių kul valandos
ir
buvo
jau vė
dabar pinigai.
skubėti.
Tiktai po metų, da tūrinis gyvenimas didelį žingsnį
iš
Naši.
Fondo,
narė
1
kp.
50.00
8 d. 523 bila Juozas Stulgaitis
lu,
todėl
apie
seimus prakalbos
13 561 bila Matas Sevulis, na
už peržiūrėjimą kasieriaus ir
bar gerai aptartas, šis suma padarė atbulyn. Pirma tos apy atidėta ant kitos dienos.
rys 17 kp. 1-mo akyr. 29-to Sei
raštininko knygų laike 29-to
nymas leisti atskirų “L. V.” gardos
lietuviai užlaikė sa ■ Gerb. kalbėtojas, kad žmonės
Seimo
*500 mo paskirta jam pusė posmer
organų
privalo
būti
įvykintas.
vo
katalikišką
mokyklą, ku geriąus atmintų apie x prakalbą,
tinės.
75.00
8 d. 524 bila J. S. Vasiliaus
fll'7
13
562
bila
Alena
Komičienė,
Valio,
į
darbų
“
L.
Vyčiai!
”
ri
nuosekliai
pradėjova atsivežė daug brošiūrų apie alkui alga už birželio
mėnesį
Boston, Mass. 29-to Seimo paskir
$60.00, kelionės lėšos 29-to Seimo
ryti
apšvietos
darbą
ir kolį, kurios ir buvo išdalintos tą
J. Širvintos.
STATE BANK
ta auka iš Našlaičių Fondo
50.00
$22.50, dūdos dėl paliudijimo
buvo
vilties,
kad
ji
atneš
di
 vakarą. Galima tikėties, kad žmo
13
563
bila
A.
Kasparavičie

$3.00, kaucija $1.50, Erpedicija
delius vaisius ant tautiškai kata nės, pažinę kiek pragaišties daro
nė, narė 61 kp. 29-to Seimo pas
$5.20; korespondencijos
$1.24;
isklui lT$. 47A St
Cbicap
likiškos dirvos. Bet štai pasidar gėrimai sveikatai ir kišenei,, liau
50.00
Ezpresas 56 c. Viso
$94.00 kirta anka iš Našiai. Fondo
13 564 bila Juliją Druktieniebavimas keletos trumparegių ją sies gėrę ir sutaupytais pinigais
13 d. 525 bila Kasieriaus kaucija
HARTFORD, CONN.
James M. Boland už 1914 m. $40.00 nė, narė 85 kp. 1-mo skyr. 29-to
išsyk prapuldė. Ir dabar lietuvių nemaž prisidės prie šelpimo savo
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka
Rugsėjo 20 d., šv. Kazimiero
Seimo paskirta pusė pomirtinės. 75.00
13 d. 526 Jadviga Labačiausvaikučiai it kokie elgetos-našlai. tėvynės reikalų.
13 565 bila Elžbieta ListoJaun. A. Dr-gija ir “Lietuvos
kienė ui a. a. Juozą jos vyrą
vakaruota nuo Stock Yardų.
čiai turi glaustyties. pas svetim
Tea buvęs.
peckienė,
pomirtinė
už
a.
a.
Mo

31 kp. posmertinė 1-mo skyr. $150.00
Vyčių” 6-ta kuopa turėjo mėne
tiejų jos vyrą 17 kp. 1 skyr. $150.00 sinį susirinkimų. Buvo daug ge taučius arba eiti^į viešąsias, ku
24 511 bila Viktorui Lapinskui
riose nei tikėjimo nei doros nela13 566 bila Kazys Simanskas,
nž prezidentavimą
nuo
28-to iki
rų ir naudingų reikalų svarstoma.
pomirtinė
už
a.
a.
Kostanciją
jvinama. . Lietuviai, tas įątneša
29-am Seimui alga $100.00; kelionės
jo moterį 97 kp. 1-mo skyr. $150.00 Draugijon prisirašė 20 naujų na mums pažeminimą!
WESTVILLE, ILL.
lėšos ant ęentro Valdybos susirių.
Rugsėjo
27
d.
š.
m.
ta
pati
13
567
bila
Kristina
Amšejienė,
ATHOL, MASS.
, bo kantrybe, kad išvengus kokio
rinkymų, sugaištas
laikas, exLietuvių padėjimas Westvildraugija arba kuopa laikė ne
7
d.
spalių,
pobažnytinėje
svenors nesusipratimo. Bet, kalti išpresas, stampos ir t.t.
$147.51 pomirtinė už a. a. Ambraza jos
lėje labai nemalonus. Visi nesuti
MONTREAL, CANADA.
vyrą 38 kp. 1-mo skyr.
$150.00 paprastą susirinkimą,
kariame
31 527 bila
Kun. V. Matulaitainėje
atsibuvo
“
šv.
Onos
”
mo-dalies
ir lietuviai, jeigu nesisten13 568 bila J. S. Vasiliauskas,
moters ir apskurę kimai paeina iš • naujai susitvė terų draugijos bertaininis susi- gia bent sykį išlipti iš žydo kižiui už a. a. Antaną Kuluškevinutarta atidaryti vakarinius kur Ašarotos
alga už rugpiūtį $75.00, lėšos
veideliais vai rusios neprignlmingos bažnyčios. rinkimas. “Šventos Onos” drau- Seniaus. Juk čia Amerikoje tufyj 29 kp. pomirtinė pirmo skysus arba mokyklą. Toje mokyklo pamėlynavusiais
kelionės
ant
Centr.
vald.
susir.
į
Prie jos susispietė visi laisvama
. riaus.
$150.00
je bus mokinama lietuviškai ra kai, norėtų eiti prie Vytauto kliu
gija apsikaišė nauja, iškilminga rime savų tautiečių pas kuriuos
Brookljrąą $13.00 eksped. $4.62,
' 31 528 kp. Juozui Slivinskui
bo melsti, kad jis nors laike iš niai. Katalikus, kurie lanko tikrą sayę globėjos šv. Onos vėliava, J visų kuo galime apsirūpinti.
korep. $5.47,ekspresas 91c. Viso 99.00 šyti, skaityti, skaitliuoti ir kiti
už a. a. Aižę jo moterį 8 kp. po
katalikų bažnyčią pravardžiuoja
13 531 bila Stanislava Baub
dalykai; taip-gi kitą mėnesį ma- priežasties karo kilusių bedarkurios pašventinimas įvyko susi
mirtinė 1-mo skyriaus.
$150.00
Richmondietis.
lienė, pomirtinė už a. a. Marę
noma vieną vakarą į sąvaitę paš- bių liautųsi pardavinėjęs svaiga visokiais vardais, siundomi vaikai rinkimo dienoje.
31 529 bila Marcelei Leškausnegražiais
žodžiais šaukia ant
Sakalauskienę jos motiną, 31
kienei už a. a. Antaną jos vyrą
vesti anglų kalbai. Mokytoju nu lūs. Nes ten šeimininkai ir pra
Iš bertaininės apyskaitos maty
WORCESTER, MASS.
tų,
kurie
neina
į neprigulmingą
kp.
1-mo
skyr.
$150.00
siskolinę ložininkai
šventadie
3 mos kuopos pirmo skyriaus. $150.00
tarta
kviesti
vietinį
kleboną
J.
ti,
kad
draugija
auga,
stiprėja.
Rugsėjo
27 dieną buvo vietinių
13
569
bila
Ona Mikutaitiebažnyčią, o lankosi ant pamaldų
31 530 bila Simonui Makaus
Ambotą, nes ir praeitą metą turė niais ir vakarais palieka paskuti
Draugija
kiek
įstengdama,
dar

pomirtinė
už
a. a. Adomą
ne,
lietuvių
susirinkimas,
kuriame
tikroje bažnyčioje, kaip kada net
kui už a. a. Marijoną jo moterį
jos
vyrą
47
kp.
lrao
skyr.
150.00 jome jį mokytoju ir visi, kurie nį centą, taip kad visai nėr kuom
buojasi
krikščioniškai
tautiš

vietinis klebonas kun. Jakaitis
3 kp. pomirne 1-mo skyriaus $150.00
13 570 bila Matas Milukas, ke
lankėsi, nemažai pramoko rašyti užlaikyti namo. O čia ir žiema akminimis svaido į tokius.
koje
dirvoje.
Jinai
prisidėjo
prie
31 534 bila K. Krušinskas dėl
suteikė
’ žinias
iš atsibuvusių
Tūli tėvai baudžia savo vaikus,
lias į Wat»rbury ant Seimo ir
ir skaityti. Tūrių priminti, kad artinas. Tuom tarpu kliubas, iš
emigracijos reikalų iš paskirtų
siūbtimo
delegato
į
Politiškąjį
Chicagoje
Politiško
Lietuvių Sei
praeitą metą mokykla buvo su tų kruvinai ašarotų centų taisosi kam jie eina į tikrą bažnyčią. Lietuvių Seimą Chicagoje ir pri mo ir Federacijos Kongreso. Be
£9 to Seimo.
'
$75.00 sugaištos dienos $14.66, sekretoriavimas seime $10.00, siuntinė
31 533 bila F. J. Juškaičiui už
rengta vietinio klebono rūpes kokias ten vėluvas, gal tam, kad Vadinasi, mažuliai kenčia delei dėjo lėšų.
to pasakė apie bėgį karės, jos
jimo lėšos už 2-rą pus.
$2.17. Vi
suorganizavimą dviejų naujų kuo
čiu, kurs darbavosi kiek galė jomis langus užsidangščius, ne tikėjimo ne nuo kokių netikėlių
Gailiunas.
so
26.83
baisumą ir reikalą aukas dėti.
pų, paskyrė 29-as Seimas atlygi
vaitojimų moterų ir pagonų, bet nuo savo tikrų gim
damas, taigi tikimės kad ir šį matytų
13
571
bila
Agota
Kaunienė,
Tam reikalui patarė išrink
nimo
.
$25.00
vaikų, ir galėtų be pertraukos dytojų.
met neatsisakys.
pomirtinė už a. a. Tamošfą jos
MONTELLO, MASS.
31 535 bila Petronei Abraitiati tam tikrą komisiją.
Su
vyrą, 11 kp. 1-mo skyr,
150.00
Saliūnuose dabar peštynių —
Mokykloje bus duodama po girtybės darbą varyti.
nei 11-tos kuopos paskirta iš jos
Spalio
8
d.
atsibuvo
I
kuopos
sirinkimas
pritarė
ir
išrin

13 572 bila M. Križanauskienė,
peštynės, nes vienas kitam sten “Vyčių” vakarėlis surengtas
posmertinės gyvai pagal nutari
piera
ir
paišelai
veltui.
Mokyklą
ko
komisiją
iš
keturių
as

giasi išrodyti
jo klaidingumą. vien tik dėl mergaičių lankančių
mą 29-to Seimo
/
$75.00 pomirtinė nž a. a. Joną jos vyrą
menų — pirmininko, rast., ka
60 kp. 1-mo skyr.
150.00 galės lankyti visi kas tik norės
31 536 bila J. S. Vasiliaus
Keista,
kad
dauguma
prikibo ir “Vyčių” mokslainę. Apie 50 ma
QUBBEC, CANADA.
mokyties, neskiriant ar priguli
13
573
kp.
Alena
Dychavičienė,
sininko ir kasos globėjo. Po to
kui alga už liepos
mėnesį
prie kuopos ar ne. Taigi visi prie -1 d. spalio Kanada išsiuntė ieško pavyzdžių tikėjimo daly žų vaikučių susirinko ir smagiai į padarė kolektą. Smulkių angų
pomirtinė už a. a. Julių jos vyrą
$75.00; už atspauzdinimą dviejų
48 kp. 1-mo skyr..
150.00 mokslo, kuris atneš naudą.
pirmą išmankštytą karės laukan kuose pas tokiuos žmonės, ku praleido vakarą žaisdami lietu-į rinko 12 dolerių 60 c„ kuriuos
tūkstančių
apl. su med. exem.
13
574
bila
B.
V.
Vaišnora,
pa

tebegerbia, viškus žaislus ir dainuodami lie- padėjo pas kasininką. Dienos už33,000 kareivių, rie tikėjimą tiek
$8.00; du tūkstančius antgalvių
Mokinys. ekspediciją:
aukoti
29-to
Seimo,
Lietuviškos
cfieiališkiems laiškams $6.00;
7,000 arklių su reikiamoms ka- kiek aklas šliūptarnis. Laikas, ro tuviškas dainas. Vakaras buvodarbį nutarta sudėti prieš “PaKolegijos Fondui
100.00
penkius šimtus raštininko kannuolėms,
amunicija ir manta. dos, būtų susiprasti ir sugrįžti į surengtas po priežiūra mokyto- dėkos Dieną”.
vectų $1.50, viso.
$90.50 28 575 bila Magdė Valiukevi
Vyriausia
ligonių
prižiūrėtoja tikrąjį tikėjimą.
jos Magdalenos Raipaitės. P-lė
čienė, pomirtinė už S. Kazelskį
*
A. Bridžiukė.
(Fradžia ant 3 pusi.)
31 537 bila K. Krušinskui lė
Darbai
jau
gerinasi.
Dirbama
jos
brolį,
1L7
kp.
1-mo
skyr.
150.00
yra
M.
C.
Mac
Donald,
gavusi
Raipaitė yra Amerikoje, augusi,
tos- kelionei 29-to Seimo, Centro
sus. Priklijavo visokių ap kapitono rangą. Ji yra buvusi 4 dienas .savaitėje. Žmonės la bet ji myli visa kas tik lietu
28 576 bila K. Mačinauskui
Valdybos susiv. ir kitos išlaidos
NEWARK, N. J.
už ■ organizavimą kuopų, 29-to
skelbimų apie karę. 19 dienų_ Anglijąs kurėje pietinėje Afri bai nusiminę delei, Lietuvos— tė viška, jinai darbuojasi tautos la
Susiv. reikalams.
$33.78
“Žiburėlio” paskaita.
15.00 liepos išvežė visus
Viso $1,785.79 Seimo paskirta dovana
atsargi koje. Ši armija turės kariauti vynės ir savo brolių likimo. ‘ bui: kelis vakarus
į sąvaitę Spalių 15 d, “Žiburėlis” su
30
577
bila
Adomas
Pauliukonis,
Rugpiūčio mėnesio.
Westvilietis.
nius. Koksai buvo šauksmas drauge su Anglijos- kariuomene.
^pašvenčia lavindama čia gimu rengė savo nariams paskaitą. Paspomirtinė nž a. a. Juozą jo sūnų,
13 d, 532 bila Vladui
Dul- ,
Armiją,
išvežė
31
didelis
laivas,
ir
verkimas
svieto
baisu
apsa

sias mergaites lietuviškų dainų, kaitos turinys buvo gan indomus.
61
kp.
Vaikų
akyr.
25.00
•kini už a. a. Mortą jo moterį
30
578
bila
J.
Ignatavičiui,
už
lydint
11
kariškų
laivų.
Sako,
kad
kyti. Rodosi paskutinio teis
žaislų, kad tokiuo būdu apsaugo- 'Aiškinta santykius
tikybos ir
£4 kp. pomirtinė 1-mo skyr. $150.00
ALLEGANY, N. Y.
prirašymą 9 naujų narių prie
Atlantike
v
pirmutinė
taip
skait

tį
.
^liąjį
lietuvių
jaunimą
!
mokslo
istoriSkame
bėgyjc>
Su.
13 539 bila Brigitai Gatavecmo diena atėjo. Tų pačių die
(Šv. Bonaventūro Seminarija ir
61 kp. 2-am bert. 1914 m.
2.25
kienei ui a. a. Vincą jos vyrą

30 123 kp. DorriBviUe, 111.
*’ 113 kp. Brooklyn, N. Y.

AMERIKOJE.

Kare nieko nereiškia

PEOPLES STOCK VAROS
1

45 kp. pomirtinė pirmo skyr. $150.00
13 540 bila Amerikan Federation of Catholic Societies meti
nė narystės mokesnis nuo S.
L. R. K. A.
$10.00
13 541 bila Draugas Pub. Co
nž spauzdinimą dėl kasieriaus
1 tūkstančio laiškų ir 1 tūks.
konvertų ir 600 atvirlaiškių.
$16.00
13 Draugas Pub. Co. už sulai
kytas bilas 1913 metų už 10,000
paliūdijimų, $40.00; 20 tūks.
lapelių $21.00; 3 tūkstančius la
pų mokesnių
$20.00; Burbai
spauzdinimai $9.42. Viso
$92.84
13 543 Juozui Stulgaičiui už
dalyvavimą Centro Valdybos su
sivažiavime 90 d. liepos 1914
tikietas $6.60 ir (licr'os $6.00
Viso
v
$12.60
13 544 bila Viovii Lukoševiiiui už sekretoryst-j 29-to Seimo
$10.00; 1 dieną po Seimo $3.00;
Centro Vald. Susiv. 30' d. liepos
tikietas kelionės $7.41; sugaiš
tos 3 dienos $9.00. Viso
$29.41
13 545 bila Kun. I. Inčiurai ke
lionės lėšos ant Centro Valdybos
susirinkimo tikietas $4.00; prabuvimas laiko $12.00. Viso
$16.00
13 546 bila B. Sarcevičienei
nž peržiūrėjimą knygų laike
29-to Seimo
$5.00
13 547 bila Antaninai Baikauskienei už a. a. Igną joe vyrą
38 kp. pomirtinė pirmo skyriaus
29-to Seimo nutarta išmokėti. $150.00

$2,024.83.
VISO TRECIAME
BERTAINYJE
PRIBUVO, IŠSIMOKĖJO IR LIKO.
Liepos

mėnesyje

Rugpiūčio
’’
Rugsėjo
”

pribuvo $4,663.65
pribuvo
173.64

”

128.28

Kartu. $4,965.57

Liepos mėnesyje išmokėta $1,785.79
Rugpiūčio
’’
”
631.85Rngsėjo
»»
”
2,024.83

Kartu $4,442.47
Atliko Susiv. ižde už 3-čią

bertainį
$ 523.10
Liepos 1 d. buvo pas karterių
ant rankų
9,892.60
Spalio 1 d. randasi pas S. L.
R. K.A. kasininką ant rankų $9,815.70
S. L. B. K. A. kasin. Pranas Burba.
” ’’ Raštininkas J. S. Vasiliauskas.

(Pradžia ant 4 pusi.)

“L. Vyčių” tikslas yra
dirbti ir dirbti; jie neatsižvel
gia į darbų sunkumų! Jau
šiandie tarpe ‘‘L. V.” ran
dasi žymių literatų, kurie tik
tai laukia progos, kad savo
darbų aukoti patiems vy
čiams, savame organe, o ne
svetimiems. Antra priežastis
$631.85
tiktai ir yra vienintelė kliū
Rugsėjo mėnesio.
13 548 bila L. Norkevičiui už
timi leidimui nuosavo organo.
prirašymą 6 narių prie 145 kp.
Išpradžiu, žinoma, bus labai
1 bert. 1914 m.
1.50
sunku iš finansiško atžvilgio,
13 549 bila Jonas Švelnia,
bet
vėliau nemanau. “L. Vy
už priraš. 15 naujų narių prie
75 kp. 2 bert. 1914 m.
3.75 čiai” auga ir stiprėja, ateity
13 550 bila M. Šimonis, už pri
je taps didele
organizacija

rėš. 10 naujų narių prie 50 kp.
3 bert. 1914 m.
2.50
13 551 bila A. Gudaitis, ui pri
raš. 7 naujų narių prie 51 kp.
3 bert. 1914 m.
1.75
13 652 bila J. Jokūbaitis, už
priraš. « n. narių prie 71 kp.
2 bert. 1914 m.
1.50
13 553 bila A. Gudavičius,
ui priraš. 15 n. narių prie 31 kp.
>•— 3 ber. 1914 m.
3.75
13 554 bila M. Mikutavičius,
•š priraš. 8 n. narių prie 24 27
kp. 3 ber. 1914 m.
2.00
18 665 bila Z. Kondrota, už
‘
prtrai. prie 119 kp. 9 n. narių
3 bert. 1914 m.
2.28

nų išrinko arklius apie kokius
du šimtų į Raseinius. Nedėldienį 20 liepos iškilo baisiausis sujudimas, viso miestelio
gyventojai išbėgiojo į visas
puses. Pasakė, kad jau prū
sai ateina ir išdegins mieste
lį. Sunku, mūsų miela duk
rele, aprašyti vargingų padė
jimų. Nemanau, kad paliksi
me gyvi. Išbėgiojo visa mū
sų vyresnybė, Ziemskas ir
pašto viršininkas su visais sy
kiu.
Paštas neveikia.
Iš
Amerikos trys savaitės netu
rėjom nei vieno laiškelio. Gy
vulius visus išvedė. Paliko po
vienų karvę. Dabar jau gy
vulių nebeima, bet šieno rei
kalauja ir dar patiems reikia
pristatyti į Radviliškį. Kiek
vienų dienų laukiame mirties,
ir nežinome, ko sulauksime.

Kitos naujienos pas mus
tokios. Sausa vasara ir ru
duo sausas...................... Gal jau
paskutinis laiškelis bus nuo

mūsų............ Vaisko tiek daug
eina pro mūsų miestelį, kad
net keliai rūksta. Iš kitų že
mių eina kareiviai ir visi į
Prūsus. Pro Kelmę kiekvie
na dienų tūkstanšiai kareivių
praeina, visus žmones išvaro
su vežimais. Dabar sako, kad
atims grūdus, tai reikės iš ba
do numirti. Kaip atėjo tas
didelis sumišimas, visi darbai
taip, kad nėra reikalo mums sustojo, niekur negalima nei
tarties apie organų su kito kapeikos uždirbti, ir visi sumis organizacijomis. Ant gar bėdnėjo. Nėra iš kur paimti
lo ir moksleiviai patys neap- pragyvenimui. Miela
mūsų
siims pavesti
savo organo dukrele, jeigu turėsi kokį at
“L. Vyčiams”. Kaslink tre liekamų dolerį tai susimilda
čios priežasties, tai tiek tega ma atsiųsk.
liu pasakyti, kad tuos žodžius
Mūsų fotografistų Devingį
perskaičiau apie dešimtį kar išvarė valdžia iš Kražių į Ru
tų, kad persitikrinus ar tik sijų, kaipo prūsų pavaldinį.
rai jie išreiškia tų mintį. Kam Sudiev tamstoms, pasiliekam
katalikiškai - tautiškas
laik sveiki jūsų tėveliai.
raštis nepageidaujamas f SttBielskiai.

linga ekspedicija.
Dabar pradėjo ruošti antrą ek
spediciją, kuri susidarys iš 22,000
žmonių. Reikalui atsitikus sudrūtinimui savo kąreivijos įKanada mano dar pridėti, kad visa jos
pagelba
Anglijai
siektų ligi
70 — 80,000 kareivių.

nuo ištautėjimo. Stebėtinas dąly-J sirinkusieji klausėgi pa8kaito8
Kolegija, P. O. St. Bonaventū
kas, kad iš 4,000 lietuvių Mon- atydžiai nepaisant į tai, kad ją
re, N. YJ
tellyje ji viena tiktai tedirba
monotoniškaii be reikia.
Šįmet iš lietuvių moksleivių šv. tautos labui. O kitos? Kur dau-1 mojo gyvumo> be jspūdžio į įjM.
Bonaventūro seminarijoje ir kole giaus? Kokį prakilnesnį darbą I gytojus. Paskaita pasibaigė
gijoje
būtų buvę net dvy atlieka? Ar ne laikas ir kitoms
žiais pasikalbėjimais apie šios
liką,
bet
dėl
nežinomi) imti pavyzdį!
gadynės kai-kuriuos
soeijalius
mums
priežasčių
du
lie
klausimus
sąryšyje
su
dabartine
WESTFIELD, MASS.
‘
M—is tuvių išvažiavo kitur, taigi liko
Europos kare.
tik dešimts. Nieko sau būrelis.
11 spalio Westfield’e susitvėrė Paskaita tęsėsi apie 2’/2 vai.
Jų tarpe randasi ir gerai prasila Draugystė po vardu “Visuomenės
ELENORA, OHIO.
vinusių ir atsižymėjusių mokslo Apšvietos”, kurios tikslu auklė- Joje dalyvavo gražus žiburieČiy
Mt. St. Mary Seminary. — Nebūrelis ir keliolika pašalinių asšakose. Didesnė tokių dalis randa
ti kiekvieną lietuvį
naudingu menų. Jų keli čia pat įsirašė
dėldienyje, 4 d. spalio, šios Se
si seminarijoje.
tautos darbininku. “Visomenės f"žiburėlio” draugijon.
minarijos koplyčioje Jo Malony
Žingeidi bus nekuriems lietu Apšvietos” draugystė susitvėrė iš
be Cincinnatis antvyskupis, H.
Darbai. Vietos pabrikuose dar
viams moksleiviams žinia, kad be 29 vyrų ir 10 mergaičių; meldžia
Moeller, pakėlė septynis subdijabai apsnūdę. Vienose dirbtuvėse
penkių mūrų, iš kurių susideda me kitas draugystes paduoti savo
konus į dijakonus.
dirbama vos po 3-4 dienas į sa
vienuolynas, seminarija, kolegija, antrašą ir dėties talkon ben vaitę, kituose darbo dienų su
Šioje Seminarijoje šiemet ran
alumni hall ir annex'as, dar ža- dram darbui.
dasi 140 seminaristų. Tai nemažas
mažėjo dar daugiau. Kai kur
doma padidinti kolegiją, kuri kai Rašant laišką
galima rašyti darbas eina 2-3 valandas į dieną.
skaitlius jaunų pasišventusių vy
nuos 100 tūkstančių dolerių. Yra ant! komiteto sekretoriaus an
Abelnai iš darbo lankų žinios nerukų. Daugiausiai yra airių ir
tai ne tik fakultelo noras, bet ir trašo.
vokiečių. Tarp jų yra jau gana
linksmios. Tik skrybėlių dirbtu
alumnų, kurie jau sumetė suvir ;r> *
Komitetas:
vėse darbai eina pilnu intempidiktas būrelis ir lenkų. Viso 13.
šum $30,000, kad praplatinus ne
mu
ir tenai darbininkai gerai už
Mat šįmet pribuvo čion net vie
‘ '1; Pirm. K. Adomaitis, pagelb.
tiktai
scientifikos
bet
ir
techni

darbiauja.
J. L—s.
nuolika naujų.
K. Jonaitis, kasin. M. Jutkevičia,
kos mokslo šakas. Ateityje pa
Lietuvių yra tiktai du. Viens
finansų rašt. A. Masaitis, pirmas
sitiki turėsią tūkstantį moksleivių
priguli prie Chicagos vyskupijos,
aukų rinkėjas U. Sabonis, 2-ras
ATHOL, MAS&
įvairiose mokslo šakose.
o kitas prie Colnmbus.
K. K. Masaitis, protokolų rašti Kaip tik susitvėrė
jaunatė
Rūgs. 28 diena šv. Bonaventūro ninkas Zigmas Jegeliavičia.
M. J. Urbonas.
“Lietuvos Vyčių” kuopa, tnogyventojams
buvo pažymėtina
------------ i—
paus visokie priešingi gaivalai
tuo, kad Jo Augstenybė Jonas
PHILADELPHIA, PA.
' pradėjo dėti pastangas, kad
ATHOL, MABS.
Bonzano, Mitileno arkivyskupas Va koks atsitikimas buvo mūsų j kenkti jai. Ginklus, kokius varSpalių 6 dieną pobažnytinėje ir Apaštališkasai Suvienytų val mieste. Trįs lietuviai iš Port' tojo priešas, tai buvo nešvarus
salėje atsibuvo prakalbos, kurias stijų Delegatas, oficijaliai ap Richmond nuvažiavo į kitą mies- pravardžiavimus to jaunimo, ku
laikė atvažiavęs gerb. kun. Siau- lankė šv. Bonaventūro padangę, to dalį, taip vadinamą, South. | ri« dėjosi minėton organizacijon.
rusaitis, uolus blaivybės platinto draugėje su Jo Malonybe C. H. Vienas vežė pinigų pasidėti ban- Bet prakilnus jaunimas nepaisė
jas. Perstatė kalbėtoją vietinis Colton’as, Buffalo vyskupu, monk-aa, antras dėl eilės drabužių o koliojimųsi o dijosi draugijon, ir
klebonas, kurs trumpais žodžiais signoru N. Baker’is ir kunigų trečias šiaip
dėl draugystės. šiądien tokio jaunimo “Vyčių”
pabrėžė blaivybės svarbumą, ypač daugybe. Panedėlio ryte pasitiko Nuvažiavo ir prapuolė. Veltui jų kuopa skaito viršum šimto žmo
šiais laikais, kada mūsų tėvynė, juos šv. Bonaventūro institucijos ieškojo ir giminės ir pažįstami. nių, kuris skaičius sudaro di
pasibaigus karei išties rankas, fakultetas, moksleiviai ir vietos Po savaitės laiko jie atsirado ir džiulę dalį lietuvių jaunimo mū
prašydama pagalbos. Todėl ragi benas. Kuomet Jo Augstenybė štai ką papasakojo:
reikalus sų mažame miestelyje. “Vyčių”
no paklausyti atydžiai gerb. kal Apaštališkasai Delegatas ir Jo jiė atlikti užėjo pas žydą. Besi- veikimas šiandieną, galima saky
bėtojaus prakalbos apie alkolio Malonybė vyskupas išsėdo iš trū dėlant prekę žydas taikėsi vieną ti, yra gan uolus: vasaros metu
kenksmui gamą, blaivybės naudą, kio, moksleiviai pasveikino juos apvogti.
Kada kitas apie tai rengdavo blaivius pasilinksmi
imti jojo pamokinimus į širdį, vietos “giesme” ir po tuo tapo pėrspėjo savo draugą tai žydas nimus tyrame ore, rengė prakal
rašyties į blaivybę, kad sveikai nulydėti bažnyčion, kur buvo at pakėlė tokį riksmą, pradėjo žmo bas savo pastangomis ar tai susi
tą palaikius ir daugiaus pinigų laikytos iškilmingos šv. mišios. nės drą«kyti ir šaukti, kad jį dėję su kitomis draugijomis. C
sutaupina pagelbos nešimui savo Po šv. mišių buvo priėmimas su užpuolė. Atbėgo policija, arešta dabar sulaukę rudenio taip-gi nes
tėvynei.
sidedantis iš įvairaus programo. vo lietuvius, o tie neturėdami liū- naudžia, rengia vakarus, įsistei
Pradėjo kalbėti nuo to, kaip ir Po tuo svečiai dar aplankė šv. dininkų turėjo
sėdėti savaitę gė vakarinius kursus ir dabar
prie šios baisios Europos karės Elžbietos Akademiją ir apie 10 kalėjime ir dar piniginę bausmę kas antradienis sueina mokinties
iš dalies prisidėjo ir alkolis.
Žodžiu, dirbama, kad netik ne
v*l.
šv. Marijos
Bažnyčią užsimokėti.
Toliaus labai vaizdžiai ir gra Olean’e, o 11 vai. iškeliavo Was- ", Ir ištiesų, minėtoje miesto da šioti vieną vardą vyčių, bet kiek
žiai papasakojo
apie alkolio5 hingtonan, savo sosto sėdybon.
lyje žydai taip insivyravę, taip galint ir veikti.
•
'
. _
_ - f or :;
r
'
. ■
AT
Berto lapelis.
ttyigfls, kad reik apsiginkluoti Jo,.i.

.

Dar didelis klausimas ar Mok
slo draugija tuo visu galės ir
panorės užsiimti. Ant galo
(gi, kaip dabar girdėti, Lietu
voj tveriasi tam tikri komite
tai, kurie tuo dalyku žada už
siimti.
'I M- K£tJgfĮ3
— Komitetai. Kaip mes
tik sužinosime, kad tuose ko
mitetuose socijalistai nevieš
patauja, tai jie tų aukų ne
matys, kaip savo ausų. Kam
gi mes būtume rinkę socijalistus į savo fondo komisijų!

CHICAGOJE.

lo yra nevisai nusisekęs. Ii ang
liško verčiant žodis j žodį tarai
ir turėtų būti “Maža Ponia Nie
kas ’.
Rodosi
versta iš angkas” bet ne visados galima lietu
vių kalbon versti žodis į žodį.
“Maža Ponia Niekas’’, ped daug
jau
nelietuviškas išsitarimas,
tuojaus matai,
kad veikalas
nesavas, svetimas.
Gerai bū
tų kad p. Vezelis to veikalo var
dų pakeistų.

perkalbėtojais-vertėjais,
Ketvergė
29 d. spalių. Sv. ydant žmonės nebūtų nuteisiami
Kryžiaus parapijos svetainėje at nekaltai, vien tik del nemokė k
sibus prakalbos,
pasikalbėji mo kalbos.
RINKLIAVA NAŠLAIČIU
mai ir susitarimai, delei sudary Visoms pavieto įstaigoms ap
PRIEGLAUDAI.
mo nainou “Vyči/’ kuopos Sv. rūpinti ir prižiūrėti yra renkami
Visų Šventų dieną, l lap
Kryžiaus parapijoj. Pageidauja pavieto komisionieriai, kurie su
(County
ma, kad susirinktų kuodaugiau- daro pavieto tarybą
kričio, Chicagos lietuvių R. K.
Board).
sia jaunimo taipgi •» suaugusių,
Labdaringoji Sų-ga turės t.
nes bus gana žingci l;a / pasikal Pavieto taryba turi savo žinioj
v. “Tag day”: rinks ant gat
sekančias įstaigas:
bėjimų
vių ir po namus aukas naš
Pavieto ligonbutj (Cook Coun
Pranašas.
laičių prieglaudai inkurti. Lai
A. V. M.
ty Hospital);
nei vienas lietuvis neatsisako
Pavieto
ligonbutj silpnapro
paremti šio svarbaus reikalo. Bridgeporto “Vyčių“ pramoAtsidarė Bethoveno Muzikos
čiams (Psychopatic Hospital);
nėlė.
Vaikų teismą (Juvenile Court);
Konservatorija.
Kaip mūsų išrinktoji komisi
21
Bpalių
Šv.
Jurgio
parapijos
prasikaltė
ja nutars nesiųsti, taip ir pa
Chicagiečiams gera: žinomi mu Namus vaikams
svetainėj Bridgeporto “Vyčių“ zikai pp. A. P.-MsiiB O. Pocienė liams (Home for
Delinąuent
darys.
Sv. Jurgio parapijos svetainėj.
kuopa parengė gražių pramogėlę.
— Na, o kaip prie jus pri
18 rugpiūčio Simano Daukanto Žymu, kajl mūsų “Vyčiai” sten ir A. AleksandriviLuz atidarė Children);
Pavieto
kalėjimą (County
sišlieję tautininkai pakels ler- draugija apvaikščiojo 50 metinės giasi ingyti gerų vardų, na, tai Bethoveno Muzikos Konservato
Jail)
;
sukaktuves nuo mirties mūsų di ir gerai daro. Atsidarius susi riją Tananevicz Savings Bank
mų, kų jus tada darysite?
Oak Forest sanitariumą džio
kurio rinkimui buvo perstatytas kal namuose prie 33 ir So. Morgan
— E, tu nebuvai ant mūsų džio istoriko Daukanto,
gatvių. Mūsų jauni ir gabūs mu vininkams (Tuberculosis SanitaNew Yorke seimo! Ir ten jie vardas puošia minėtų draugijų.
bėtojas, p. P. Gudas, kuris nuro zikos srityj veikėjai atidengtoj rius at Oak Forest);
Įvairumas programos galėjo dydamas, kaip '“Vyčiai” susė
bandė kelti triukšmus, bai
Oak Forest
namus paliegė
patenkinti
kiekvieni atsilankusi. dėdami iš geriausių ir prakil konservatorijoj mokslą išguldisiausi alasų, bet kaip mes vi
liams
(Oak
Forest
Infirmary);
Nors ir buvo matyti kai-kurie tru niausių mus jaunų tėvynainių nėja plačiai. Mokoma skambin
si šuktelėjome ant jų, tai per
Viešojo gerbūvio skyrių (Pub
kumai išpildymė, bet ne labai žy gali gerų pavyzdį suteikti vi ti ant piano, ant srauikos ir var
lic
Welfare);
sigandę tautininkai turėjo nu
gonų.
Puiki
proga
lavinties
gie

mus ir perėjo beveik nepastebėti. siems lietuviams. Geras pasaky
Pavieto
agento pašalpos sky
dojime,
nes
mūsų
veikėjai
—
ne
rimti. Paskui jie net savo Nekalbant apie prakalbas, kurios
mas ir paraginimus,
bet man tik kad gąh .s muzikai, bet ir bal rių (County Agent Relief);
dar vienų
seimukų padarė. jau nenaujiena, tiek jų dauk atsikaipo ne “Vyčiui” pasirodė vien
Visus pavieto teismus (County
Mat, iš soeijalistų baimės. Te būna, galima paminėti apie cho pusiškas. Girti tai jau galima girti, sus turi labai skambius ir išla
Courts).
vintus.
Išguldinėja
teorija
har

gu tik jie dabar pakelia kokį rus, kurie dailiai atliko kai-kurias bet tuo pačiu laiku reikia pripa
monijos, kontrapunktos, muzikos Paskutiniuoju laiku, esant pav.
lermų, tai, kad užrėksime, jie iš tautiškų dainelių . Vienoj ar žinti, kad daug" jaunimo ir ne
dvejose vietose dainų išpyldi- “Vyčių” stengiasi darbų varyti istorija, orkestraciją, ir kompo tarybos prezidentu A. Mc Corpersigųs ir turės nutilti.
ziciją.
mickui, dalykai kiek pagerėjo. t
— Bet žinai, Kaulai, kų jūs me
buvo V* netobulumas, ir tarp jaunuomenės. Vienus girda
mieste, berods ir Bet dar ne taip, kaip jie turėtų
kaip ir kuo tai trukumas, bet mi, kitus pagarbinkime ir bus Chicagos
su tuo seimu padarėte?
visaj Amerikoj — tai piftnoji būti. O tai svarbiausia todėl, kad
tas įspūdžio nepagadino.
gerai.
— Žinoma, kad seimų.
“Audra Giedroje’’ atlikta Dra Užsibaigus prakalboms buvo panašios rųšies mokykla. Norin- Mc Cormickas turėjo beveik vie
RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
— Taigi, kad ne. Ten nie mos draugijos
išėjo pusėtinai. pakeltas klausimas apie įsteigi ties ir mylintiems muziką ir dai nas imties prieš visą Bartzeno
kompaniją
kuri šeimyninkavo,
ko kito nepadarėte, kaip tik Kaipo nuo seniai gyvuojančios ir
mų styginės orkestros. Taip-pat ną vertėtų pasiteirauti apie šią pavieto ligonbutyje ir kitose įs
Tų marmalienę pagarsėjusios
savo
spėkomis buvo daug kalbama apie “Vy mokyklą ir pastoti jos auklėti
Neintikėtinas prietikis! —f soeijalistų vos apie tris tūk- marmalienę.
taigose.
jūs ir prie jūsų prisišlieję tau draugijos galima būtų reikalauti, čių” lavinimosi. Pageidauta, kad niais.
Raulas buvo patekęs į New stančius. Reiškia, soeijalistų
Dabar, atėjus naujiems rinki
Svetimtaučiai
didžiausią
atytininkai virsite ir toliaus. Bet kad ji geriau prisirengtų prie kiekvienas Vytis turėtų sakyti
Yorko seimų, Kų jis ten vei- pas lietuvius tėra apie pušę
mams,
jūs, piliečiai, turite apsirū
dą atkreipia į dailės srytį, tiki
pasakytų laike susirinkimų prakalbas.
ar bus iš to kam nauda, ar tas vaidinimų. Negalima
procento.
Ir
nežiūrint
tos
6abūdu
pateko,
kė ir kokiuo
mės, kad ir mes lietuviai parem- pinti tokiais šeimyninkais, ku
kad vaidinimas buvo blogas, vispas
apie tai paaiškės iš jo su Ka vo mažumos socijalistai drį- prisidės prie gero atnešimo, g5. galima pasakyti, kad tūli ar Paskiaus kaip paprastai
sime šią naudingą mums įstaigą. riems ištikro rūpėtų ne savo ki“Vyčius” daroma, užsibaigė va
ša savo letenų ant visako dė — drųsiai galima sakyti, kad tistai savo roles atliko pilnai jų
Linkemia Muzikos konservato šenius, bet žmonių reikalai.
zi u pašnekesio.
karėlis “Aguonėlėmis,
karve
niekam
toji
marmalienė
gero
rijos įsteigėjams gero pasisekimo Šiais metais į pavieto komisio—Tai tu, Raulai, sakaisi ti. Kaip gi jus galėjote taip
nesuprasdami. Tas trūkumus bū liais, noriu miego”.
neatneš.
Tik kų socijalistai
nierius kandidatėmis yra: gerai
ir pasivedimo.
gi
tarti
Lietuvos
reikalus,
jei
buvai New Yorko seime.
tinai reikia taisyti, ypač kad mū
Ne Vytis.
dar
sykį
savo
kakarines
pa

žinoma lietuviams veikėja Misa
•
8.
sų lietuviška visuomenė pradeda
— Netik kad buvau tame jus einate prie tautų panaiki
Mary Cc Dowell, Chicagos uni
miklins
ir
tiek.
labai žingeidauti mūsų teatrais,
seime, bet taip gi viską ma nimo ir tautybę, kaipo tokių,
Jubilėjinės
iškilmė
8
.
versiteto settlemento vedėja, ir
Pužas.
nes ir ant šio vakaro žmonių bu “Amerikos Jaunų Lietuvių Tau"
čiau ir girdėjau. Ak, kas do minate po kojomis?
“Birutės” vakaras.
Misa Harriet E. Vittum, Northvo prisirinkę kupinai.
— Stebėtinas. Kodėl gi ne
seimas ten buvo! Net malonu
tiškas Kliubas” nedėldienyj 18 d. - Nedėlioję, 25 spalių, šv. Jur vvestern universiteto vedėja.
1
Vabalas. spalių laikė nemažas iškilmės
drįsi, jei mes seime visus vir
atsiminti.
gio svetainėje “Birutės” draugi Miss Mary Mc Dowell per 20
Liberty Hali svetainėj. Kaip ant ja parengė vakarą su vaidinin/u metų dirba lietuvių ir lenkų labui
— Bet sumildamas pasakyk šijome?. O kas link Lietuvos
apgarsinimų teko patėmyti buvo ir dainomis. Atvaidinta vieno stock-yardų distrikte. Miss Har
kaip tu ten patekai? Kas gi klausimo, “Keleivio” redak
Nepersenai viename mieste,
Teatras,
prakalbos.
apvaikščiojimas 10 metų spaudos veiksmo komedija “Gaila Ūsų’’. riet Vittum dirba tokį pat darbą
tave galėjo išrinkti delegatu? torius pasakė, kad Lietuvai
na, kad ir Newarke keletas vy
Gyvojo
Ražančiaus
Panų
ir
sukaktuvių ir 5 metų kliubo gy Labai pasižymėjo p. V. Stasiū šiaurinėje miesto dalyje. Joms iš
— Labai lengvai. Juk tu autonomijos nereikia, tai mes
rukų
susėdę saliūne ant Fer- Moterų draugija buvo parengusi vavimo. Kaip paskiau pastebėjau nas Analzemo Damanskio rolėje.
taip
ir
nubalsavome.
,į
J
tikro rūpi, kad. ateiviai galėtų
žinai, kad ten buvo visuotinas
.. x . . , r - x
•
,rY gatvės, sumanė sau gudrų vakarą North. Side Šv. Mykolo tai dar vienas dalykas buvo ap Jo tipas, kalbos tonas ir visi ges pasinaudoti visu tuo, kuo naudo
seimas, na, tai mūsų visa so- Matai, kad Lietuvai
padaryti ir likti po- parapijos svetainėj, 18 dieną spa vaikščiojimas — tai kliubo nau
tai buvo naturališki. Toliaus p-lė jasi amerikiečiai, kad ateiviai ne
cijalistų kuopa ten ir nukelia tonomijos
nereikalinga, tai
komedija joji vėliava.
nais ir valdonais. Kada jau lių. Bu-vo suvaidinta
J. Aleknavičiūtė, kaip ir nekartą, būtų atstumti, kad susirgę jie
vo. Tūli ir ten nusistebėjo, pa taip manė netik “Keleivio”
“
Kvailą
supras,
aklą
pažins
”
.
-Kalbėtojų
buvo
apsčiai.
Dr.
ji parodė tikrą talentą vaidinti rastų vietą ligonbutyje ir ten bū
perilgai užsisėdėjo it matyda
matę mūsų visų kuopų atsto redaktorius, bet taip-pat ir
Veikalėlio
turinys
gana
tuščias,
Drangelis
bylojo
apie
lietuvių
bent kokią rolę. Apie likusius ir tų tinkamai prižiūrimi, kad su
mi, kad pinigų trūksta, visi
vais, bet kada aš atsistojęs, pa pats caras. Nejaugi jus bu
bet
linksmas.
Taip
ir
dabar
pub

spaudos istoriją. “Lietuvos” re tas pats galima pasakyti, kad senę jie rastų sau1 prieglaudą,
vienu balsu suriko: Apšvieta!
aiškinau , visuotiną seimą yi-jtumete carui patarnavę t Iš to
ati
aave neai. lika turėjo progos gardžiai pa daktorius (kuris?) aiškino apie atliko kuogeriausiai.
kad teismuose jie galėtų rasti
sijuokti,
žiūrint
į
kvailą
jaunikį
lietuvių
vėliavą.
Kalbėjo
ir
dar
Po
vaidiuinufi,
“
Birutės
”
ebo
si
gali
važiuoti,
niekas
nei
žo
tiesą.
"
.............
""
™° ,ne«1 “P^diiaugs lietu.r įni
ne8
džio nepratarė ir mus visus viai, kada jie trokšta didesnes kamb4j
Šios dvi garbios moterys nori:
tad del aaT0 poni5. ir aklą jaunąją, kuriedu stengia keletas ypatų, pavardžių nebepa- ras sudainavo keliat^ dainelių, ir
si
įšvisos
pasirodyti
viens
prieš
menu,
tiesa
tarpe
kalbėtojų
tuo
programas
užsibaigė.
Pasku
’
kad
pavieto įstaigų darbininkai
ten įsileido.
laisvas, nori išgauti savo kraš- kum0 nutar4
.«Zi.
sekė
šokiai.
kitą
gudriais,
bet
jų
pasirjžimai
buvo
ir
viena
mergina,
rodosi
dirbtų tik po 8 vai. į dieną; kad
—Išties originališkas būdas tui autonomiją.
burėlį”,
“Scenos
Mylėtojų nueina ant niekų ir pamatę viens p-lė Lukoševičiutė. Kalbos buvo
būtų pastatyti dar du pavieto lipatekti į atstovus. Aš pirma
Na, o kam tos visos auto- Draugijų” ir “Šventos Ceci- kito kvailumą skiriasi. Rolės bu įvairios, daug buvo
pasakyta
gonbučiai: vienas stock-yardų
maniau, kad reikia būt išrink nomijos, kad mes, socijalistai, Įįjos chorą”. “Žiburėlis” po
vo atliktos nei šio nei to.
sveikų minčių,
daug ir abejo
distrikte,
kitas South Chicagoje;
tam nuo kokios draugijos ar siekiame prie socijalizmo, o
nams nesirodė, Scenos Mylė Gyviai išėjo “Žydas ir Dzūkas”. nės vertų žodių, bet visa su šeimyniškas
teatrališkų drau kad išėję iš ligonbučio žmonės,
kuopos, kad paskui turėjus de jam esant kur kiši savo auto
buvo atvaidin glaudus į krūvą pasidarė gana gijų ir kuopų vakaras, atsibuvo kurie negali dar dirbti, turėtų
tojai nusisuko užpakalin, o Tikrai vaizdžiai
legato teises. O čia visa kuo nomijų? Bet už tai mes įsteiatsilsiui; kad kalėjimai
Šv. Cecilijos choras užgiedo- ta tas farsas. Deklemacijos buvo diktokas pundelis geros ir nau šeštadienyje, 24 spalių, p. Kilias vietą
pa! Beskuo socijalistai tame gėme fondų, kuris šelps lietu-1 jo atsitolinimo himnų, ir po- geros.
dingos medegos.
būtų
sanitariškai
užlaikomi, ir
svetainėje.
Dalyvavo 7 scenos
seime viešpatavo.
Lietuviškomis
dainomis
palink

vius. Matai, mes iškarto savo nai tebesėdi savo vietose su
Kun. Ežerskio kalba, kurioje
srityje besidarbuojančios drau kad kaliniams būtų parūpinamas
smino kliubo choras, kurio ve gijos, taip kad tan vakaran, su užsiėmimas pagal jų spėkų; kad
— Tiesų sakant aš pats no soeijalistų konferencijoje bu
jis
plačiai
kalbėjo
apie
draugijų,
tuščiomis kišenėmis.
rėjau, kad seimas išeitų kuo- vome pradėję kalbėti apie tai,
organizacijų naudą mūsų gyveni dėjas yra gabus vyriukas, nes sirinko, galima sakyti, rinktinai pavargėliai gautų tinkamą pašal
Volungėlis.
dainininkai gana dailiai išpyldė scenos mylėtojai. Vakaras sureng pą, o bedarbiams kad būtų pa
me užinteresavo publiką.
skaitlingiausias, taigi ir kelia kad aukas tokiems nesocijaGeriausi programo dalis — Dr. daineles.
vome ten, kas tik norėjome. listiškiems reikalams neturi
tas tuo tikslu, kad apsipažinti rūpinama darbas; kad viešojo
Nelaimę mūsų tėvynei iš
Buvęs.
Rutkauskio
kalba.
Dr.
Rutkaus

Bet už tai kas do pasekmės! me rinkti, bet vėliaus, kada
vieniems su kitais ir užmegsti gerbūvio skyrius būtų praplatin
pranašavo ašaros laike Liu kas kaip ir visados kalbėjo karš
stipresnius ryšius savo tarpe. Pro tas ir kad jame dirbtų įvairių
Socijalistai darė kų norėjo; paaiškėjo, kad į to fondo ko
blino unijos.
Lenkai tokia tai, o kad dar tema kalbos buvo Iš girtokliavimo — neteko proto.
grama vakarui
buvo sudaryta tautų darbininkai.
išsirinko savus žmones į val misijų mes galime išsirinkti
draugiška letena lietuvėlius šių dienų didžiausi atsitikimai:
Visi tie, kurie supranta, kaip
Lietuvis
Jasas
gyvenant
ant
gan turininga. Nuo kiekvienos
dybų, į visokias komisijas te- savus žmones, tai pristojome
I aglostė,
kad ligšiol
dar Europos karė ir Lietuvos padė 1716 Mechanic gat. nugabentas draugijos ingaliotas kalbėtojas yra svarbu, kad tas viskas būtų
rinkome socijalistus, o jei prie to aukų rinkimo. Ko
kaili* tebeniežti. O turbūt ne jimas, tai mūsų garbus kalbėto į ligoninę į Kožki, III. vai. mies pasakė prakalbą. Papasakota ei įvykinta, turi paduoti savo balsą
kokiam tautininkui ir užleido- muhis bijoties, jei pinigai bus
laimę mums siūlo ir New Yor jas tiesiog sujudino klausytojus. tą. Sako, kad labai dideliu buvo lių ir anekdotų. Mažai
tebuvo už šias dvi moteri rinkimą dieno
me vietų, tai tik dėkoti už tai soeijalistų rankose? Tik čeje, lapkričio 3 d.
ko seimo delegatų ašaros. Ar Nurodęs ką karė gali suteikti girtuokliu ir delei to neteko pro vien vokališkos dalies.
galėjo. O jau potam viskas meriai žino, tie tautininkai tiktai socijalistai unija prisi Lietuvai ir kaip daug atsiras mus to.
Deja, mums moterims keistu
Tikslas
tokio
susivienijimo
augštesniojo
valstijos teismo nus
degė, kaip iš pypkės.
taip pradėjo triukšmus kelti, dengę nenulups kailio mūsų brolių už okeano be pastogės, ra
Girdėjęs.
spėkų
yra
labai
naudingas
ir
prendimu
yra
atimtos teisės bal
— Nesistebiu, kad jus ten kad būtinai turėjome į tų ko- tautiečiams
gino prisidėti visiems prie Chica
svarbus.
Reikia
vien
pritarti
ir
suoti už kandidatus ant šių urė
gos politiško seimo sutverto Tau Lietuviai naktimis rengia gatvi
galėjote įsiviešpatauti, nes, misijų įsileisti soeijalistų prie
palinkėti, kad iš tokio susivieni dų. Tad moterų kandidačių iš
tos
Fondo,
ir
pradžiai
gero
darbo
berods, dar prieš seimų pada šų. Ant galo kų jis vienas
nius “Show.”
Turime ir naujų tautos vei
jimo sulauktume
tikrų scenos rinkimas priguli dabar vien nuo
pakviesta sumesti aukų.
rėte soeijalistų konferencijų, galės padaryti?
Ir pinigus kėjų. New Yorko seimas suVieną
vakarą
pareinant
man
darbininkų
ir
jos
puošėjų.
vyrų. Bet mes moters galime pa
Surinkta apie 12 dolerių. Dau
kur išanksto viską ir supona galėsime siųsti ten, kur mes
M sitikėti, kad mūsų vyrai taipgi
teikė Laisvei ir kitoms jos gjaus nebeteko užgirsti kas buvo gana vėlai namo, užgirdau tarp
vote.
norėsime.
draugėms pranašystes dova dar veikiama šiame vakarėlyj, Haisted ir 17 gatvių dideliausią
kaip ir mes nepanorės, kad į pa
klyksmą.
Ir
vis
lietuviškai
rėkia,
— Aš gerai žinau, koks iš na, ir dabar kaip užpranašavo
— Žinoma, kad taip, Juk
vieto
šeimyninkus vėl patektų
nes reikėjo kraustyties namo.
BALSUOKITE
UŽ TAS, KU politikieriai, kuriems rūpi tik do
vaitoja.
Gal
ką
piauna,
pama
reikia gi iš anksto viską nu to jums, socijalistams, yra mūsų “draugės” apie naujus
Svečias.
RIOS TO UŽSIPELNĄ.
niau, ir sparčiai nužengiau į tą
leris, o ne žmonių labas.
žiūrėti, jei nori, kad viskas ei džiaugsmas, kad surinktus pi veikėjus, tai visi daktarai su
Svarbu yra turėti gerą šeimypusę
iš
kur
girdėjosi
liarmas.
Vyrai piliečiai, paduokite savo
nigus
turėsite
savo
rankose.
tų, kaip mes norime. Nuta
vaistų
bonkutėmis
kuliais
ninkę
namuose, bet ne mažiaus balsus už Miss Mary Mc Dowell
Kasgi
pasirodė.^
Vyras,
tėvas
ke

Teatras.
rėme, kad kitiems, ne socija- Bet ar tos aukos pasieks sa virsta.
leto vaikų linksminosi sau saliū svarbu yra turėti tinkamus žmo ir Miss Harriet E. Vittuim, už mo
vo
tikslų,
tai
labai
abejotinas
listams, balso neduoti, o dau
Meldažio svetainėje 18 dieną ne, ramiai ilsidamasis prie aug- nes pavieto įstaigų tvarkymui.
teris, kurios savo darbais, savo
giausiai tiems, kurie turi rau dalykas. Juk revoliucijos lai
Pakliuvo vienas tautietis į
spalių teko pamatyti naujai štojo “baro”. Moteris gi tuo tar Lietuviai piliečiai, kurie gyve atsidavimu žmonių labui parodė,
doną kaklaraištį. Tik, balon kais socijalistai taip-pat rin soeijalistų priešseiminę konfe
Pasikvietus nate Chicagoje ir galite balsuoti kad jos yra vertos pilniausio mū
lietuvių kalbon išverstą veikalėlį pu irgi nesnaudė.
jis teinklimpsta, vienas tauti ko aukas, o kur jos dingo, tai rencijų. Prisiglaudęs kertelė K.
Vezelio. “Maža Ponia nie- pas savę savo mylimiausi, ir už turite žiūrėti, — kad pavieto įs sų užsitikėjimo
ir parėmimo.
tvarkomos; Kaip viena taip ir kita yra kan
ninkas laike semo buvo pa gal tik keletas asmenų težino. je, ausis atstatęs klausė so- liško “Little Misa Nobody”. Vai miršus, kad jau turi sau paskir taigos būtų gerai
taręs visiems užsidėti raudo-l Tik tiek gerai žinoma, kad už cijalistų didžių paslapčių. Tik dino Lietuvių teatrališko kliu tą vyrelį, mylavosi su jaunu vai kad jose kiekvienas lietuvis rei didatėmis nuo progresistų par
©us kaklaraiščius, jei kas no anuomet soeijalistų surinktas štai toks negardus kvapas su bo “Lietuva” artistai. Vaidinimas kinu. Vyras pargrįžęs
namo kale turėtų tokias pat teises ir tijos. Taigi balsuodami ieškokite
ri gauti balsų. Ant laimės aukas nemažai tapo išleista spaudė jam nosį... sučiaudėjo išėjo neprastai.
Roles artistai pastebėjo, kad ne viskas tvarkoje užtarimą, kaip ir kiekvienos ki jų vardą progresistų kandidatų
mokėjo, kiti gal ir per daug ge ir kaip pradės savo pačiulę šla- tos tautos pilietis; kad neturtin tarpe.
niekas to įnešimo neparėmė, žydams proklemacijų. Ir dar ir pasijuto už durų.
Marė JnrgeliofiienA.
rai, nes kartais kelius sakinius juoti, kad toji kaukdama išbėgo gi lietuviai nebūtų atstumiami
tai tas patarimas niekais ir geriau žinoma, kad jei ir šel
nuo
pašalpos;
kad
ligoniai
rastų
ant
gatvės.
Pribuvo
policija
ir
be atsikvėpimo.
pė anuomet nuo revaliucijos
Prezidentas Wilsonas nesi prakalbėdavo
nuėjo.
Geriau
kaip
nemokėti.
Plačiau suėmė kaip vyrą taip vaikiną sau vietos pavieto ligonbuityje ir
• — Garbė iš antro galo už nukentėjusius, tai tik socija- klausęs “Keleivio’ paėmė ir
ten būtų tinkamai prižiūrimi;
kalbėti apie artistų atlikimą ro ir nugabeno ramybės būtelin.
POLITIŽKAS VAKARAI.
tai socijalistams.
Sakysime į listus.
paskelbė maldos dienų, už tai
Tokiems taip ir reikia, vien kad džiovininkai ir pavargėliai
lių
ir
apie
pačio
veikalo
turinį
— Jau dabar to niekam nor kos įvykimų. Keleivis iš siel
kad ir tas faktas parodė jū
dar šiuo tarpu nemanau. Gal tiktai gaila tų mažutyčių vaike būtų priimami į Oak Forest prie Nedėlioj lapkričio 1 d. šv. Jur
našlės ir gio parapijos svetainėje yra ren
sų stebėtinų užsispyrimų pa sakyk, nes surinktas aukas nu vartėlio gavo vėžio ligų ir bai-« jisai dar labiau patobulintas bus lių, kurie verkdami bėgiojo p,.it- glaudą; kad biednos
našlaičiai
gautų
pašalpos
nuo pa giamas lietuviškas politiškos va
statyti ant savo. Iš viso lie tarėme pavesti išdalinti Lietu šiai krankseno. Ar nepasiųs atkartotas
kitą syk, norėčiau ve ir balsiai šaukėsi prie tėvo
vieto
agento
;
kad
pavieto
teis karas. Vakare kalbės ChiAagofl
AVįlgonui raudonų vėjeli, Ladlvien tiktai atkreipti atydą pono ir motinos.
tuvių Amerikoje randasi apie vių Mokslo Draugijai.
Jonas A muose būtų žmonės; kurie rfeikale universiteto profesorius M Ori aro,
— Matai koks gudrumas. prisiminti apie savo esybę? Į vertėjo, kad užvardijimas Veikapusę npilijono, o sųjungiečių
*T
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■angliškai, lietuviškai kalbės pp.
Balutis, Bračiulis,
Dr. Gruičiūuas, Jurgelionienė ir k. Muzikai?
dalį išpildys Pr. Jakutis,
p-ni
Janušauskienė, Broliai Suopuliai
ir k.
Vakaras
prasidės. 7:30 vai.
vak. įžanga ir suaugusiems vy
rams ir moteriais veltui.
Atkreipiame skaitytojų domų
4 būsiaėįus ateinantį utarninką
(Lapkr. 3 d.) viršininkų rinki
mus. Patariame balsuoti, už dvi
moteri kandidati
ir už lenkų
kandidatą T. Siemiradzkį. (Veiz.
apie juos kitoj šio ‘ numerio* vie
toj).

uis, A. Naravas, K. Šimkūnas,
Agota Sutkaičiutė, P. Beteeukas,
P. Blazaitienė, S. I’raukiutė, I.
Aušriunas, K. Gruzdis, M. Grapiutė A. Vaieulis, P. Karis, P.
Stango, Ignas Balčius, P. Venslovas, P. šalopicnis.
Išviso su sunik. auk. $69.86.

šaunkas, P. Jokub ., V. Grinevi
čius, P. Treynor (Airišius), J. Jo
naitis, M. Uždavenis, O. Viršų*
lienė.
Išviso su smulk. auk. $1)1.56.
Sioux City, Java,
Po $5.00: A. Juknis, A. Urbo
nas.

Pittsburg, Pa.

J. l’ajodis, P. Jezulekas, J. Dirmaitis.
Po $1.50: J. Vinskontas, K.
Šūkis.
Po $1.00: F. Skaputis, K. Pulekonis, J. Kundrevičius, J. Lorouka, S. Dirmaitė, J. Miekinas,
A. Budotas, P. Vaekauskas, M.
Slukonieuė, J. Soldelskas, J.
Žvirblis, A. Biržitienė, Baranaus
kas, J. Grašis, V. Tūla, M. Jobalaitis, J. Vinckunas J. Jobulėnas, Kazlauskas, Šimkūnas.

Sv. Vincento parap.

Kun. J. Vaišnoras
$7.64
Po$1.00: J. Blauzdis, V. Kuprikavičius, J. Butkus, J. Gustaitis,
M. Navickas, Marė Kitavieiutė,
K. Vaišnoras, K. Šakauckas.
Išviso — $35.00.

T
“MOTINĖLĖS*’ METINfS*
.SUSIRINKIMAS.

“Motinėlės” metinis susirin
kimas atsibus 24 dieną lapkri
čio, 11 vai. ryto, Lųchow sve
tainėje, 14 gatvė, New Yorke.
Raštininkas
Po $2.00 K. Tumas, J. Kuuba,
kun. M. A. Pankauskas.

REDAKCUDS AT5MAI.

■ ».«h

.jį..,w

'•U >i jc, , p.
tautinės poakį jos žiedais papuoš
ti. Pusi. 158 ’da
$1.16
Darbininkų Vargsi, ir rūpės-

niai, parašė A. Grabitas. Gana
vaizdingai išdėsto lietuvio dar
bininko gyvenimą Rusijoj. Pusi
65
$.25
Dievaitis. Parašė M. Radžievičiutė. Vertė Kazys Puida. Kny
gą pilna gyvumo ir veikimo. Pa
ėmęs į rankas nepadėsi kol visą
neparskaitysi. Pusi. 308
$.85
Huoklebėrry Finnas.

Parašė

Mark Ttvain. Vertė Jonas Kmi
tas. Mark Twain žinomas kai
po geriausis Amerikos humoris
tas. Vertimas geras ir Huckleber
ry Finnas laimės ir vargai visus
KLAIDOS ATITAISYMAS.
Philadelphia, Pa.
prilinksmins, Pusi. 284
$.75
“Draugo” 43 numeryje, per
Šv. Kazimiero parapija.
Fabiole. Arba katalikų bažny
neatsargumą
dedant į spaudą,
Kun. Kaulakis
$50.00.
čia katakumbose parašė kardi
suiro keliose vietose str., “kun.
garsinti kus tą dalyką atliko. O kas
Po $5.00: V. Rimgaila, kun. J.
nolas Wiseman. Vertė Vytautas.
link tamados noro patarnauti Niagara
J. Dob. Atsakymas p. V. S\vee- Zerablys, A. Užameckis.
Pusi. 353.
$1.00
trai”. Suirusias
vietas ištaiso T. Kazlauskaitė
Išviso su smulk. auk. $56.82. Falls lietuviams susivienijimo reika
$3.00.
luose — susineškite su jais.
Dievo
žvaigždė.
Istoriška
apy
me :
Po $2.00: 55. Tamkevičiutė, M. Į Inform. Biuro narius įsirašė’ ir S. J. B., ir Kriaučių!. Tamstą ko
saka iš Kristaus
laikų pagal
Ant 6 puslapio, gale septintos Grigaitienė.
užsimokėjo:
respondencijos neindomios. Netalpin Wallac’o
“
Ben
Hur
” iš lenkų
Po $50.00: sime.
špaltos suirę eilutės taip turi
Po $1.00: J. Bravinekas, J.
kalbos
vertė
Karolis
Vairas.
Pusi.
skambėti: Taigi tuo pasielgimu Ušas, V. Cemolackis, P. Naru1. Kun. Ambrozaitis.
N. Y. “Socijalistų mitingas Brook
216
$.40
patys socijalistai, vieton protes šaitis, J. Balčiūnas, M. Majauc- 2. M. Milukas (Šerais).
lyne ’ ’ netlps.
Religiškos knygos.
po $52.00: Jurgiui. Brooklyno Seimo aprašymas
tavę, padrąsina
savo valdžią kienė, J. Šepedaitė, O. Remenkiunetilps.
Tikėjimo Dalykai. Parašė kun.
ginkluoti milijonus darbininkų ir tė, B. Tamošaitienė, J. Burnizai- 1. Kun. A. Skrypka.
P. Medeikis. Tamstos koresponden P. Būčys, penkiuose
perskyri
2.
Kun.
M.
Gustaitis.
eiti į žmonių kraujo maudynes, tis, S. šiuše, P.
Nemanius, B.
cija labai gyvai parašyta, bet kadangi muose : 1 Įžanginiai
daiktai,
3. “Žiburys” Švietimo Dr-ja.
našlėms ir našlaitėms paliekant Raudokevičius, P. Laugvenis, J.
ji paliečia tūlos šeimynos doros stovį,
po $25.00.
2. Apie Dievo buvimą, 3. Apie stebadą ir marą! Socijalistas gi Morkunas, J. Lazdauskis, A. Urtai pastarajai daug gali pakenkti.
būkius ir V. Jėzaus atsikėlimą
Battiąti važinėja po Italijos mies ša, A. Žvirinas, S. Peilius, S. Nor 1. J. Elijošius.
Užtai nedėsime. Bet kviečiame Tams
iš
numirusių, 4. Apie atlaidus, 5.
tus ir kursto minias stoti karėn. vilą, S. Juška, A. Ališauskas, V.
tą mus neužmiršti. ,
2. Kun. F. B. Serafinas.
klausimus.
Vietomis keliamos trukšmingos Raugaila, A. Šakalius, M. Ne
s po $10.00. Brooklyno Kat., Kevoniečlui ir Vy Atsakai į įvairius
čiui. Gavome. Gal ir sunaudosime.
Knygą begalo svarbi ir naudin
demonstracijos, kuriose dalyvau manius, J. Pimpašė, M. Adomaitis,
1. Kun. K. Skrypko.
ga visiems su atyda perskaityti.
ja socijalistai, šaukdami “Te gy J. Rutkus, K. Driža, M. Kazliųtė, 2. Kun. P. Lepelis.
Pusi.
110
$.50
vuoja armija”!
O. Baršvinekiutė, V. Norvaišiutė, 3. Dūda.
Kristaus Bažnyčią. Jos esybė,
Kitoje vietoje, ant 7 puslapio Amelija Lenkus, J. Sakolovos, P. 4. Kun. A. Petraitis.
ženklai ir veikimas. Parašė kun.
viršuje antros špaltos. pradedant Pauliunaitė B. Augautienė, V.
5. Kun. A. Jurgutis (įmokėjo
A. Alekna. Pusi. 66
$.20
14-ta eilute pagadinta
mintis. Petrėnaitė, P. Poškiutė, P. Pur
3 dol.).
VALYVUMAS.
Mūsų
tikėjimas
išmintingas.
Sutaisyta tvarkoje taip skamba: inas, T. Kavaliauskas, T. Jo6. Kun. Meškauskas.
po $5.00; Valyvus žmogus, net jeigu ne Keletas žodžių tikėjimo apgyni
Anais matais Rusijos revoliuci teika, J. Z., J. Kuščius, Tamu
turtingas, naudojasi pagarba iš mui. Lietuvių kalbon vertė kun.;
jos laikuose, kiek žinau, ėjo Ru levičiūtė, J. Jakštys, E. Valins- 1. J. Tamašauskaitė.
kiekvieno, tuo tarpu kaip neva Juozas Juozaitis. Pusi. 132 * $.35 ■
sijon o ypač Sibirijos kareivijai kiutė, T. Karlauskiutė, J. Kai 2. J. Kučas.
lyvi ypata atstumia jus nuo sa Trumffe katalikų Bažnyčios is
revoliucijonierių leidiniai nuo Ja. rys, A. Pakvenas, A. Baltrušaitis,
ponijos šalies, pačioj gi Japoni J. Poška, T. V., J. Mačaičiutė. J. Tautos Fondo Komiteetai su vęs. Jus bijotės jos. Kiekvienas torija. Parašė kun. A. Alekna, j
joje buk tai ėjęs rusų kalba lei Krikščiūnas, K. Valančius T. Ma sitvėrė sekančiose vietose: privalo ir gali užsilaikyti valyviai Paaiškina katalikų tikėjimo pra- i
ne tiktai išlauko, bet ir išvidurio. džią ir išsiplėtimą. Bažnyčios li
džiamas koks tai laikraštis, dali linauskas, Stadanikas.
13. Girardville, Pa.
Jeigu mes leidžiame nesuvirškini- kimas įvairiais amžiais, ir dabar
namas Rusijos kareiviams....
Išviso su smulk. auk $117.22.
J. Petraitis, J. Raibikis, S.
toms maisto dalims likti mūsų kū tinis stovis įvairiuose kraštuose, i
Philadelphia, Richmond, Pa.
Bielauckas.
$.50
ne ir nuodinti mūsų kraują, mes Pusi. 186
AUKOS SURINKTOS LIETU
M. Stasiūnas
$2.00.
14. Athol, Mass.: .
Katakizmas. Arba
kviečiame ligą. Laikykite vidu Platosnis
VOS REIKALAMS, kurio buš
Po $1.00: M. Maliukas, J. RupPirm. Dominikas Koroblis, rius valyviai, vartodami Trinerio Švento Rymo-ketalikų Bažnyčios
paskirtos į fondą 100=100.000 r. lis, P. Tamošaitis K. Skaporas, P.
pirm. pagelb. Antanas Griga Amerikonišką Kartaus Vyno Eli- Mokslo ‘išguldymas. Patvirtintas
Karakauskiutė, G. Zikaras, M.
- Cicero, Ilk •
“ LjetuviiJ šv. Antano parapijos Kulikauskas, J. Urbonas. D. Po liūnas, rasti. Stanis. Vidugi xirą, kaip tiktai jūs turite už Žemaičių ir Vilniaus ’ vyskupi
nuo joms. Iš lenkų kalbos vertė vysk.
bažnyčioje surinkta 18 d. spalių. cius, A. Šimauskis, M. Žvirblys, ris, iždin. Kaz. Morkiaucis, kietėjimą arba kenčiate
Baranauskas.
Pusi.
komplikacijų,
užkietėjimo
iššauk
 Antanas
iždo
glob.:
Kastancija
Matu

Tf' N" A r,$10.00. K. Danielis J. Maslauskas.
462
$1.00
Kun. A. Ežerskis
Išviso su smulk auk.
$43.07. laitienė ir Juozefa Pliauskai- tų. Tasai vaistas turėtų būti var
$5.00.
Trumpas įvedimas. (Introduk
tojamas sirguliavime, Šalčiuose,
N. N.
tė.
> , Baltimore, Md.
$5.00.
vidurių skaudėjimuosei' Aptieko cija) į šventąjį raštą, parašė knn.
Brazauskas Jonas,
Po $5.00: J. Lietuvnikas, J. Va 15. Donorą, Pa.:
$2.00.
se.
Jos. Triner,
Manufacturer, Juoz. Skvireckas. Pusi. 62 $.40
Laurynas Martinkus
Mikolas Kundzius, Petras
$2.00. siliauskas, E. Kalinauskiutė, J.
1333—1339 So. Ashland, avė., Trumpį nedėlinių. Evangelijų
Enorus
$2.00. Čėsna. J. Krišeioniutė, O. Kriš- Erčius, Kun. M. J. Kazėnas. Chicago, III.
paaiškinimai visiems metams. Pa
Tamdšiunaitė Juozefa
16. Bridgeport, Conn.:
$1.50. čioniutė, M. Žvinktiutė.
rašė
kun. P. žadeikis. Putd.
Padarykite
bandymą
su
Trine

Po $100 davė:
Jurgilevičius
V. Nagornauskis,
$3.00.
Pirmin. Anupras Cimelius,
208.
$.70
Aleks. Jurgionas Vladislovas, Ma Po $2.00: Mažuks, M. Žvink- rašt. Jonas Sagevičius, iždin. rio Linimentu raumenų ir sunarių skaudėjimuose ir jus nieko Trims Dienoms, rekolekcijų va
karas Stanislovas, Jurgilevičius liutė, S. Babeliutė, M. DemukaiPantalijonas Stumbrys, iždo kito nevartosite. Linimento (tai- dovėlis, su rytmetinėmis ir vaka
omas, astis Juozapas, Giedri-1 tienė, A.‘ Šataitienė.
glob.: Veronika Alinskytė ir na 50 c., per pačtą 60 c.
rinėmis prieš ir po meditacijų
as Juozapas, Slegaitis Jurgis,
Po $1.00: S. Guzauskas, M. Bu
Alionora
Marciulaitienė.
maldomis. Pusi. 92.
$.20
Nekrošius Jurgis, Ulinskas Jo senis, A. Ramuška, J. Aleksa, V.
Viršminėti
T.
F.
Komitetai
Išpažintis
arba
spavėdnė.
Kokia
nas, Varanas Jonas, Liaudinskis Vaškevičius, M. Laukevičius, J.
AB NOKI TURĖTI ŪKĘ IR $35.000
turi būti išpažintis ir kaip rei
Klemensas, Skridulienė Ona Za Salgauskas, J. Valkūnas, J. Pau yra ingalioti rinkti aukas j
TURTO.
kia prie jos prisitaisyti. Lenkiš
veekmtė Antanina Uselienė Mag- tienius, J. Varnelis, M. Lokašai- Tautos Fondą.
Paprastas dienos darbininkas Illi
n-lFna, Janu,lienė Marijona, Zu- čiutė, M. Vaškevičienė. A. GalveAukos įplaukė į Tautos
nois valstijoj turėjo $450 bankoje. Jis kai parašė F. Cozel, Jezamita.
Pusi.
bavieienė Mareijona,
Pustienė nauskienė, Levanavičius, M. Ka
nuėjo į Arkansas ir nusipirko 40 ak Vertė kun. F. Martišius.
Fondą:
rą pigios žemės truputį įmokėjęs. 159
$.25
Morta, Juknienė Barbora, Lukoše- rakauskiutė,
E. Gabrilevičienė, Nuo Gyvojo Rožančiaus Mote Jis dabar turi 480 akrą derlingos že
Dvasiškoji Kova. Parašė, kun.
vičiene Jadviga, Petrošienė Vinc A. Šataitienė, V. Parulis, P. Rerą, (North Side), Chicago, mės ir turi turto $35,000. Tą patį
Laurynas Skupolis Teatino. Iš
Nausiedaitė Ona, Dargevičienė meikis, D. Dambrauskienė, J. DaIllinois ..................... $ 10.65 gali padaryti kiekvienas. Rašyk ar
lenkų kalbos vertė Paparonis.
Katarina, Zakarauskas Antanas mukaitis, P. Laukaitis J. Žebraus Nuo parapijom} Nekulto
ba ateik sužinoti visas smulkmenas.
Pusi. 181
$.35
Zakarauskas Pranciškus, Matule- kas, M. Laukiutė, M. MatukaičiuL. M. Allen, P. T. M., Room 718
P. M. Prasidėjimo pa
Pirmos
Komunijos
atminimas,
La Šalie Station, Chieago, III. Patarna
^cius Konst., Szalpienė Emilija, tė, M. Žungailiutė, E. Kalinaus rapijos (Cambridge,
vimai mūsą Agrikultūros departamen saugojimas arba tikrojo gailesčio
Krubliauskienė Antanina, N. N., kiutė,’ M. Damukaičiutė, O. ReMass.)
........................
205.00
to
suteikiami kiekvienam apsigyvenu le vaikams. Pusi. 22
$.05
Sutanaitė Magdalena,
Valaiti,meikiutė,
_______ , __
-............ __ E. PetM. Remeikiutė,
siam
ant
mūsą
lauką.
Krikščioniškas gyvenimo ap
Nuo kun. J. Krasnicko
Marijona, Kavaliauskienė Domicė-, ranskienė, A. Bajoriutė.
saugojimas,
arbatikrojo gailesčio
(Cambridge,
Mass.)
50.00
lė, Bockaitė Mareijona, Dominin Išviso su smulk. auk. $107.00.
reikalingumas.
Iš lenkiško vertė
Auka kuu. Misiaus (Per
kas Naruševičius, Rozalija MasLIETUVIŲ
DOMAI.
kun. P. Kazukauskis. Pusi. 24 5c.
laitė.
Gary, Ind.
davė “Draugo” Red.) 5.00
Kodėl neini išpažinties? Parašė
$61.50 ! Bo $1.00: P. Duonalaitis. J. Jur- Tautos Fondo Komitetas
Jau atėjo rudens dienos, lai kun. Aloyzius J. Warol, J. D.
Smulkių aukų
$32.40 kiunas, A. Laurinaitis. V. Moc
surinko Donorą ir
kas, kada vakarai yra ilgesni ir Vertė kun. V. D. Pusi. 66 $.25.
kaitienė. K. Pažėra, S. SarausCharleroi, Pa., (Pri
praleidžiami
namie.
Beabėjo Reikalaukite šiuo adr.:
Isviso $93.90.; kiutė, A. Naugaitis. P. Tamoliusiuntė kun. M. Kazė
kiekvienas nori, sunaudoti tą lai “DRAUGAS” PUB. CO 1800
Aukas priėmiau.
nienė, K. Laurinavičius, M. Mar
nas) ............................. 15.45 ką kuogeriausiai. Kuongudingiau W. 46th STR., CHICAGO, ILL.
Kun. M. Gustaitis.
gienė.
šiai ir smagiausiai galima jį pra
Išviso su smulk. auk.
$14.70
“žibu rio pirm.
leisti, jei neskaitant kokį gerą KAS ATSIŲS mums adresą savo pa
10-24-14—Viso labo pri
žįstamą tam siunčiame puikią dovaną.
siųsta ........................ $286.10 laikraštį, ar knygą! Tuo tikslu
EUROPA BOOK OO.
AUKOS LIETUV. INFORM.
Sheboygan, Wis.
“Draugo” knygynas ir gali pa 57 Dev str.,
Taut.
Fondo
Ižde
buvo
55.32
New York, N. Y.
BIORUI IR MARIJAMP. MER.
Po $1.00: J. Marialės. K. Kr»
tarnauti. Jame galima gauti įvai
GAIČIŲ GIMNAZIJOS NAUDAI. tūlis, A. Gribas, J. Baikauskas, S
rių, populiariškų ir naujausios
Rėklaitis, J. Jakimavičius,
J T. F. Ižde Viso labo $341.42 laidos knygų, kurių čia keletą
Ezport, Pa.
Aukotojų vardai bus pa paduodame.
Matukavičius, T. Jrgaliunas. A
Po $1.00: M. Matušis, M. Vi- Bujvida, P. Daugirda, V. Kubi skelbta sekančiuose “Drau
Beletrištika.
ėienė, M. Grigalius, K. Bačius,' liūs, N. Gervilės, J. Aušravieius, go’ numeriuose.
Adomienė: Gyvenimo piešinėlis
A. Trakas, J. Čižauskas, J. Jasai-j A. BrusokaS
“Draugo” Red.
Šatrijos
Raganos. Pusi 24
10c.
tis, J. Vičius, J. Puka, A. Butkus,
Išviso su smulkiom aukom!
Susiv,. Liet. R.-Kat. Am.
S. Ežerskis, J. Mickus.
Algimantas: arba
Lietuviai
valdybos antrašai:
XIII šimtmetyje. Istoriška apysa
Išviso su smulkiom aukom $16.00.
So. Chicago, III.
ka. Parašė Dr. V. Pietaris. Pen Prezidentas: K. J. Krušinskas,
Po $1.00: A. Taboro, M. KloiHomestead, Pa.
kiuose tomuose. Pusi. 488 $2.50 59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y.
ža, P. Šimutis,
J. Mažulis, J.
A. Tumasonis
$2.00 Pečuknitis, J. Nausicdas, K. Ba
Vice-prezidentas: J. Riktorai
Auka: Apysaka ii žmonių gy
Po $1.00: J. Gudzinas, I. Gri ranavičius,
venimo. Parašė M. Gastauskienė. tis, 91 Congress avė., Watorbary,
V. Rutkauskas, A.
Tautos Fondo Valdyba:
pas, M. Vaikšnoris, J. Grezaliu- Kupšcvičiiis, J. Karvelis, V. SerPusi. 72
$.20 Conn.
r>as, T. Šimkonig, A. Barzdylaus- dikevičius,
Avė
Patria,
ir
Ilgėsis
:
Dvi
gra
A. Augškalnis, K
Pirmininkas. Dr. A. -K. Rut
Sakratorius: J. S Vasiliauskas,
kas, S. Indriulis, J. Boliukas, V. Grišius, J. Karvelis, J. Trijonis kauskas, 2302 S. Leavitt st., Chi žios pasakaitės. Pusi. 39
$.15
112
N. Greeua et., Baltimore, Md.
Aliosią, L. Kiršaitis, Benevičiua,
Bangos Siaučia: Parašė I. Šei
Išviso su smulk auk.
$41.65 cago, III.
M. Bukauskas, Krauslys.
Kasierius: Pranas Burba, 466
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis, nius. šių dienų apysaką. Vienas
Išviso su smulk. auk. $22.31. AUKOS L. INFORM. BIŪRUI 3255 S. Halsted, st., Chicago, III. geresniųjų mūsų jauno rašytojaus 58 Main st., Edwardaville King
PARYŽIUJE.
$1.20 ston, Pa.
Iždininkas B. Vaišnoras ,1514 veikalų. Pusi. 212
Pittsburg, Pa.
Omaha, Nebr.
Censtechavos apgynimas. Apy
Carson st., S. S. Pittsburgh, Pa.
Knygini: Kun. J. Inčura, P.
Sv. Kazimiero parapija.
J. Sviežauckas
$5.00. Iždo Globėjai:
saka iš laikų švedų karės. $.30
O.
Freeland, Pa.
J. V. Majauskas
$5.00
Po $1.00: K. Treinavičiua, B. Kun. P. Kemėšis, 717 W. 18 st.,
Dainavos Šalies, senu žmonių
J. Dailida
$4.00 Mnslanakaa, Akromaa, V. Vftdave- Chicago, III.
padavimai. Surašė Vincas Krėvė. DiyMIrzi Vadovas:' Ku.
Po $1.00: K. J. Sutkaitis, V. ntM. J. Lukoševičius,
A. Orin- Jonas Jaroševičius, 1048 Was- Tu padavimų surinkta čia šeši, Jakaitis, 41 Providence st., WorNumaaonia, M. Proinis, J. Siaiko- dzius Vargia, Smailia, J. Bala- hington st., Norarood, Mass.
visi jie gražūs ir stilizuoti, visi
Žiogeliui, ir Mažuolių!. Korespon
denciją netalpiname, nes neprisiuntėte
savo adresą. Delei tokią kaip kada
prisieina turėti daug
nesusipratimą.
Malonėkite prisiąsti savo adresus.
Antanui Buseckui. Jeigu prie tams
tos segu šmeižėjo vardą būk ramus.
Tik mes vistiek delei to negalime pa’-

SKELBIMAI.

1/

DRAUGIJŲ REIKALAI,

TAUTOS FONDO
REIKALAI.

J.

i" ■

GERBIAMIESIEMS
KUNIGAMS!
ii’
J

<

‘

Malonu mums pranešti Gerb.
J Kunigams, jog galime jiems
'!
pasiūlyti

>

! Kalėdų Dovanoms
* labai gražių naujausio leidimo
kalėdinių paveikslėlių su lietjuviškomis maldelėmis
Kainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. 80 c. ir 60 centu
už šimtą.

1

Be; to pasiūlome gerb. Kunigams
išleidimo knygų:

h* save

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini ispazintiesf Par. kun. Al. J. Warol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė AVėgėlė .............................................................................. 15c.
5. Užkrečiamąją -limpamąją ligą išsiplatinimas ir...
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas.............................15c.
6. Lietuvią Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.
„
„
„
II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
8. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.
10. Katekizmas apie alkoholią ..................‘ 5c.
11. Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas...........20c.
12. Ar Kristus turėjo brolią ir seserą .......... 5c.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ............ 25c.
14. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5c.
16. Tiesos žodis socijalistams. Parašė Kunigas. 3-čia
laida.................................................................................... 10c.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
gų iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų.
Su pagarba
“Draugo” Knygynas.

!

Thomas Siemiradzki
Progresistų partijos kandidatas ir pavieto

komisijonierius maloniai prašo lietuvių jį

paremti rinkimuose 3 d. lapkričio, 1914 m.

Ka*o« Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade at.,
Wilkes Barre, Pa.
V. Lukoševičia, P. O. Minersville,
Pa.

“LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI
JOS CENTRO VALDYBOS AN
TRASAI.

Dvasiškas vadovas: Kun. F.
Kemėšis, 717 W. 18th- st., Chica
go, III.
Pirmininkas: M. A. Norkūnas,
166 Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirmininkas:
A. Alek
sandravičius,
732 W. 19th st.,
Chicago, III.
Prot. raštininkas. Al. M. Rač
kus, Holy Cross College, Worcester, Mass.
Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, 82 Porter avė., Montello,
Mass.
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129
Melrose, st., Brochton, Mass.
Kasos globėjai: K. Pakštas,
1644 Wabansia avė., Chieago, III.
A. Visminas, 315 — 4th avė.,
Homestead, Pa.
J. Naginevičius, 32 Domfinick
st., New York.
Literatiška komisija: A. Knei
žis, 41 Capital
avė., Hartford,
Oenn.
J. J. Ramanauskas, P. O. Boz
58, Montello, Mass.

• 28 metų senas laikraštis •

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KA8 SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių fi
alų Ii Amarlkos, Europos Ir viso mieto, •
prenumerata kaituoia metams tik S2.oog
putei matų Sl.oo. Užrubežiuose; metama
$3.oo; pusei motų $1.56.
RAŠYK ADRESU:

' J. J. Pauksztis & Co.s
120*124 Orand Str.,
Brooklyn, N.

Y.

“MotyuėUe” valdyboe naitt.
Pirmininku — Kun. V. Vanok*
giria.
213 S. 4th st., Brooklyn, N. T.
Raštininkas —«Kun. M. A. Peakauakaa.
443 Park avė., Bridgeport Oosa.
Kasininkas — Kun. A. Koduą
226 High st., Brooklyn, N.

g.

Aatralal Adminlstraeljos

■lės, Ir. Kaihnlero Kar. (aal
Towa af Laks).

Pirmininkas — V. PaaHta, ui
4451 S. Marshfield avė.,
Vice-pirm. — A. Mikalauskti
1440 W. 47tk et.
Rait — L. AkaraviČtua,
So. Hermitage avė. Knygvedis — Jonu Ceralasm
kaa, 4469 So. Wood at,
Iždininku — Kaimieras Vana
gu, 4361 So. Wood et.,
Organo už veldėtoj u Juosės
F. Virmauskis, 22 Broad st.,
Palekas,
1802 W. 44tk at.
Montello, Mass.
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DRAUGAS
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J. G. KAVVALLS

E U D E I K LI
’*• r- OKABOKtUS

LIETUVIS FOTOGRAFAS

1624 w. 47th St. Kerte Marshfleld Avė. netoli nuo Ashland Avė,

LIETUVIAI!

Bell U
D System
> fflk
BBB» h)
j

Paršam J 3 karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų. 4S0S Harmltaga ava. Chieago

Ateik ir pats pamatytį

Naajaati ir geriausi paveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikiaisms.

SKAITYKITE

KATALIKŲ
-H iMc JLJlmMi
f“ TCT P

EXTRA

$$$ Jums
«

7 reikalingi da

žodis,

yra

Patarnavimas

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis)

sutartį padaryti.

pasigaunama,

kurio

4712 So. Ashland Avė.

16 puslapių didumo.

portacijos, komunikacijos — viso to kas tik turi

arti 47toa g^atvfs

yra seniausias lietuvių katalikų laikiaštis

“ŽVAIGŽDE,,

davėju mechaniškų prietaisų, radandų, trans-

Suteikia įvairių žinių iš Amorikos

ir viso pasaulio gyvenimo.

vertę.

** už S5.85

Bell Sistema

ILLINOIS.

ED. REUTER

Europoj ir kitur $4.00

turi.

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

1616 W. 47th SI.

8.100.000
Suvienytas Valstijas ir Kanadą

Chicago, III.

250Ž So. Leavitt St.

Jei nori žinių iš

Official 100

ant

Telephone Drover 1924

LIBERTY COMMERCIAL CO
233 E. 14 ST., NEW YORK.

JONIKIENE

O.

Geriausia Akušerka

NAUJIENA!

(kampas 34tos)

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga
Tel. Drover 5052

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

Oliveris Twistas

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Angliškai Parašė
CHARLES

TEMYKITE!

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

________ s. E. COR, CLARK AND W. MONROE STR,________
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dangiav, až karinos mokam 3 naoiimčias ant metą, karį pride
dant kas pusė metą.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

DICKENS

Lietuvių Kalbon Vertė

Mes prosijame visai veltui per visus
metus kiekvieną
mūsų
krautuvėje
pirktą Bintą.
Ateik ir pažiūrėk mūsų puikių
siutų ir čeverykų.
Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame geriausį.

THE HIBERNIAN

S. Kulvinsky

Jonas Kmitas
Y ra tai labai graži ir interesinga
apysaka

Pradėjus skaityti, sunku

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

4558 So. Ashland Avė.

vienas, norintis smagiai ir naudin

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šlakienė

SAULE”

Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad*
resnojant

Gydo visokias Ilgas
Specijalistė moterų ir vaikų ligose

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

3249 So. Morgan St.,

!loxol!

Chicago, III.

1800 W. 46th Street,

BANK.
Kapitalas su perviršiu

1165.000.00.

Šitoji

vaJ

Moka 3 nuošimčiu

auo sudėtų pinigų.

Galio,

susišnekėti lietuviškai.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aituonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo I.
Lietuvilkosios Sesers priima pas save mergaites rnoMi
nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje
prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama - mazika. paiiy
mas, siuvinėjimąa ir taip toliau.

O.

N.

Postlethwaite

Kokia Autonomija

Mandagu* patarnavima*

PIGUS UŽLAIKYMAS.

LIETUVIŠKA BANKA

Motinos

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Perdėtinės

Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 melus Chicago, Illinois kas
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų h
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me•ui tik- $2.00, pusei metų $1.00.

A. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted St., CHICA80, ILL.

Chicago ,

SAUGOKIES

pa

mėgdžiojimų,

ir

Su pagarba
3315 Aubrun ava.

Priimame piniarus į Banką užėftdyjimni nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomiu ant metų. Siuučiame pinifrua
į visa* dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų 1 krajų Ir iŠ krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose Ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiškai ir per laiikus. Tik kreipkite*
viriminAtu antraiu.

M«4Hn

.

A. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis

“AUREOLE”
Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

DR. KUN. M. GUSTAIČIO
Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,,

bet dar maloniau skaityti.
10 CENTU

Man pavestu, dar

Reikalaudami adresuokite:
• • ra

Draugas Pub. Co.
Illinois

bu. atlieku arti.-g
tUkai.
*

ingyti

su

mažu

GABRYS

Chicago,

III

Naujos “Draugo" spaustuvės

Knygos

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
Huckleberry Finnas,
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................ 7Šventai
Reikalaudami kreipkitles:

Draugas Pub. Co.

1800 W. tėth St,

kartu Lietuvos judėjimas

Nepamirškit ateiti ant šio perstaty

mo, pažvelgti į savo gimtinį kraštų,

kurį apleidot.

Nekartą

apgnilaujam

viškoj kolionijoj, kurioj jau gyvenam

Draugas Publishing Co.
18HW. 4ėth Street

Pirmu

gyvuose paveiksluose mūsų historijoj.

mflių paliktos tėvynės Daugumas sal.-o:
ligų miestuose. Atvažiuok į Arkansas,
"trokšta mano širdis dar kartą Lie
čionai laukia tamstos neprigulmybė
tuvą pamatyt..."
ir malonus ir sveikas gyvenimas, lietu
Pamatę prieš savo akis vaizdą, per

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

1. L N orkanas *.
MELUOSE, SI.. MONTELLO, HAhk

lengvai

jel

I bijoti bedarbės nei streikų, arba su

KAINA 10 CENTU

Išdirbėjai

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

Judoinuose Paveiksluose jau arneriko-

FARMOS! FIRMOS!

žeidimų dirbtuvėse ar kasyklose arba

J.

P. A. MAŽEIKA.
Tel. Yards 1183

LIETUVA.

Galima

LIETUVAI REIKALINGA?
Parašė

MAŽEIKA

Seniausias
lietuviškas
gTaboriua
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
visada reikalauk graborystės tarnavau savo broliams
*
lietuviams. Grabai yra numažinta
tikro
Richterio
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščian,
Pain — Expeller o maii grabeliai nuo $3.00 ir seg
čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
pu inkaro žonk
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
ili, kaip ant pa
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
veikslo.
lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00
tai pas mane galite gauti ot
25 ir 50 centą
$50.00
Neklausykite agentų ir kokių
aptiekose ir tie
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
siai iš
sitikrinkite kas pigiau daro. Daroma
E. Ad. Richter&Co pigian, nes turime savo dirbtuvę, savo
74-80 VVashington karaboną ir daugybę automobilių.

į kapitalu, ir būti neprigulmingu ir ne-

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chieago, III.

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

Chicago,

Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”

NEW YORK.

ko lietuviams šiame svarbiame momente
kaipo tautai reikia, skaityk naujai
išėjusią knygą: .

iždininkas

iiuo antraiu:

46th Street

Valstijų

NORI ŽINOTI

JEI

Banka prižiurom.

Suvienytųjų

CHICAGOJE.

KAINA TIK

Scotland.

Street,

džios.

Ką tik išspausdinta nauja prezijos knyga

Mossend, Lanarkshire,

P. A.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
Plymouth National

I

j Adresas: Rev. Jos. Norbut

Rašyk adresu:

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

Chicago, Hli.

Reikale meldžiama kreipties prie

Vienintelį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris
Pusei metu 59 centu.

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

Pasiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

Mahanoy City, Pa.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

“IŠEVIŲ DRAUGA“

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
trims mėnesiams .. $1.75
Užsienyje, . Europoje ir kitur
metams .................................. .. $7.00
pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

520

„
TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge
taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

W. D. BOCZKOTSKl — CO-

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

Išsirašyk dvisavaitinį laikraštj

Savaitinis Laikraštis

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.

Talephooe DroverS326

Amerik. Lietuvių Dienraštį

gai pr aleisti laiką, lai skaito šią kny

T Du-kart
si

Škotijos ar Anglijos

“KATALIKAS”

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

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

Visi užsisakykite
“KATALIKĄ”

CHICAGO

3364 So. Halsted St.,

Pa.

Chicago Telephone Company

Bell Telephone Building

išmokesčio labai puikų Gramafoną
sykiu su 16 rekordais (32 pa
valkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite
Gerumas mūsų gramafonų gvaran
tuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus specijališkus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus,
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdemi kra
sos ženklelį atsakymui:

GERO8 MOKINTO J 08

Phiiadelphia,

nį ir Long Distance telefoną.

Dr. A. K. Rutkauskas

NUSIMINIMU!!!

3255 So. Halsted St.,

3654 Richmond St.,

išpažinti visą vertę patarnavimo vartok vieti

Jeigu apsiimate mokėti po lflc.

VALANDOS:

“ŽVAIGŽDE”

tu telefonu visuotiname Bell patarnavime. Kad

GRAMAF0NAS ANT IŠ MO
KESNIO 10C. KASDIENA.
tai išsiųnsime Jums

siųskite šiuo adresu:

Kiekvienas telefonas sujungtas su kiekvienu ki
X Telefonas Canal 4052

kasdien,

K arispondencijas ir pinigus

vietų išmėtytų po visas
iš ko gali patikrinti apie patarnavimo gerumą.

lt
ŠALIN SU

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

'

yra ypatingas tame atžvilgių patarnavimas, nes

Tel. Yards 1594

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvę. 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. gertas
gražinimų, špilką lykai. Pilnai grarantuojame. Vienas laikrodis
vartas
♦15 .00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet pamaty^ 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 espreso
kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM BLDG. CHICAGO,

W.

LAIKRAŠTĮ

♦ ♦ ŽVAIGŽDĘ f »

Patarnavimas yra apkalbėjimo dalykas su par

Lietuviškas Deotistas

$25.00

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

J

Tel. Drover 7042

lykai vertes

PLATINKITE

IR

Chicago, Illinois

statant; Lietuvoje gyvenančius mūsų
keletas lietuvių ir kas kartas vis at likusius brolius ir sesutės bei sene
važiuoja daugiaus lietuvių ir perka lius dar prieš karės laiką. Prisiminsim
ir šių dienų Lietuvoje mūsų
brolių
sau žemės. Tai kodėl tamsta neatva
kritiškąjį gyvenimą su visoms kaus
žiuoji pas mus apsigyventi V žemės čio
baisenybėms, nes Lietuva, tai karės lau
nai yra derlingos, dėl visokių augmenų,
kas!
javų, sodnų, fruktų ir auginimo gyvu • Paveikslai bus rodomi iš Suval

lių. Dabar tos žemės yra parduodamos kų, Kauno ir Vilniaus gubernijų. Taip
pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, arti gi ir iš Mažosios Lietuvos (Prūsų).
Tarpuose paveikslų
rodymo bus
prie gelžkelių ir turgaus miestų ir
iliustruotos
dainos ir deklemacijos
gerų mokyklų dėl vaikų. Klimatas
dainuos solo pone Elz. Račiūnienė.
malonus, vanduo čistas ir sveikas, žie
Paveikslus rodis gabus mašinos ope
ma trumpa, šalčių visai nėra; augina ratorius p. J. M. Danielius, kuris il
ma dviejus javus ant metų. Kompanija gą laiką prie to praktikavosi.
Apart šių vaizdelių bus perstatyta
pahudavoja budinkns ir duoda ant
visoki
vasaros lankų darbai Lietu
lengvų išmokėjimų, jeigu kaa to rei
voje. Kinemotografistas A- T. Ra
kalauja, nereikia mokėti procento nei
čiūnas.
taksų per pirmus dvejus metus.
Perstatymai atsibus šiuose vietose:
Rašyk tuoj, arba atsilankyk ypa
Vtarninko vakaro spalių (Oct.) 20 d
tiškai, gausi visokias reikalingas ži
1914 m. Lieuvių bažnytinėje salėj*.
nias — mes prisiųnsime vietinių gy
ventojų adrisus, kurie tamstai v.iką Ansonia, Conn.
Pėtnyčios vakare, spnl.ų 23 <t. 1914
aprašys apie tuos kraštus.
m. Conway Hali; 460 Main str., Hart

ARKANSAS FARM COMPANY.

J. D. 8imanowski Manager, 239 Railway Eichange Chicago, III.

ford, Čonn.
Spalių 24—25 Lie'uvių svetainėje,
354 Park str., New R’itain, Conn.

