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centlJ)- Abiems knygelių au nėra susitvėrę, subruskime,
toriams ger. Dr. adv. J. Gab- kad iki Lietuvių Dienai t. .y.
riui ir Dr. kun. Gustaičiui T. 26 d. lapkričio, tokie komite
Fondo valdyba išreiškia padė tai būtų sudaryti ir kad Lie
kų už taip nuosekliai ir į lai tuvių Diena būtų prideramai
Lietuvių diena bus i. kilmin kų pagamintų dvasiškų penų— pažymėta.
*
*
gai minima, šj;..et £6 lapkri Priimkime iš meilės teikiamų
Gerų aukų rinkimo pavyzdį
čio, 1914, na? apie jos nuosek- malonę ir besinaudodami tap davė Brighton Park’o lietu
ANGLIJA IR PRANCŪZIJA PRIEŠ TURKUS.
lnmą rūpestingai darbuojasi kime visi prakilniais Lietuvos viai, laike vienų ten atsibu
TURKAI ĮSIVERŽĖ AIGYPTAN.
Centralinė Tautos Fondo Val mylėtojais ir neilstančiais mū- vusių vestuvių surinktieji T.
dyba. Kad tik skubintūsi vie »ų tautos veikėjais. Lai taip Fondui arti 20 dol. Tad iš
■ITALIJA PA$IRENGUS I KARĘ.
tiniai T. F. komitetai susior būva!
BALKANUOSE
LAUKIAMA DIDŽIŲ SUMIŠIMU
naudokime kiekvienų didesnį
ganizuoti ir pasinaudoti T. F.
PASIBAIGĖ TEISMAS AUSTRIJOS SOSTO INPĖDIN10
Tautos Foįido Valdyba.
susirinkimų,
nepraleiskime
parūpintąja medžiaga....
progos neparinkę aukų Tau
UŽMUŠĖJAMS SERAJEVE.
T. F. valdyba išleido 10,000
tos Fondui. Tuo mes pagelBŪRAI SUKILO IŠNAUJO PRIEŠ ANGLUS.
Tautos Fondo prisegamųjų
bėsime dabar nelaimėse pa
BELGIJOJ BADAS.
ženklelių. Tie ženkleliai pažy
plūdusiai Lietuvai. Ateityje
VOKIEČIAMS NEPASISEKĖ LENKIJOJ.
mi viduryje Lietuvos Vytį, iš
Ji bus amžinai mums už tai
ANGLŲ IR PRANCŪZŲ ARMIJOMS SEKASI.
virinus ant briaunos parašas:
dėkinga!
K.
“Aš šelpiu Lietuvą, o Tamsta
Atsibuvusiame
Amerikos
riam teko apsilankyti Berline Weber Paša, buvo paskirtas
ar šelpi!” Apačioje Vyties, Lietuvių Seime Chicago, III.
pasakoja,
kad mieste bemaž ne į viršininku Dardanelų siaurustambiomis raidėmis parašas: buvo užbriežti ir nutarti ke
simato jaunimo. Gatvėmis ga-1 mos ir tenai buvo nugabenta
Tautos Fondas. Dar užsakė liai pasidarbavimui Tėvynės
Įima patėmyti vaikščiojant sunkios vokiečių kanuolės.
me tų pat ženklelių 20,000 labui. Linksma pastebėti, kad
daug sužeistų kareivių, oficieMažosios Azijos vandenydaugiaus, nes permatome, kad norinčiųjų pasidarbuoti su
rių, su ženklais atsižymėjimo nai pripildyti minomis, ypač
Lietuvių Dienoje juos parda vargintos Tėvynės labui, kas
ant krūtinės. Valgyklose pilna ties Smirna.
vinėjant, neužteks visų T. F. kart randasi daugiau ir jie
JjJOZAS
GABRYS
žmonių, bet jau nėra ten toTurkijos armija pagal iškomitetų užsakymų išpildyti. rengiasi darban, nenukrypdaŽinc as lietuvių veikėjas ir rašytojas.
rr
j
kio
linksmumo,
kaip
kad
prieš
skaitliavimų
siekia nuo 600 iki
Tie Tautos Fondo ženkleliai mi nuo Chicagoje atsibuvusio
...
karę būdavo. Visai nesima- 700,000 kareivių. Vokiečiai tą
turi būti pardavinėjami nepi- Seimo nutiestų kelių.
Rusų pranešii
elbia, kad strijiecių, išėjo aikštėn, kad to jaunįmo.
skaičių didina iki 900,000.
giaus kaip po 5c. Jeigu ga
Įsteigtasis Tautos Fondas
jiems nuolat"?
stumti Austrijos provincijose Krovalima gauti daugiau kaip 5c., yra tuo branduoliu, apie kurį
priešus atgal,
oj nebe- tijoj ir Slavonijoj platinasi
Žydai renka 1,000,000 doler. Rumunija, Bulgarija irGraižiuoma, dar geriau. Taigi T. spiečiasi visi gerų norų lietu
daug likę ve
kroatų, slavokų ir serbų su
Žydų
žymus veikėjas Adolfas kija turės kariauti. Turkija
F. Komitetai, malonėkite pra viai. Draugijos, pavienės ypakilimas. Sukilėliai sunaikino
nešti T. F. Centraliniam raš tos, įvairių kolonijų Tautos
Rusijos vokiečių kolonijas visose pro Krauz išleido atsišaukimus į pradėjo mobilizuotis pradžioje
tininkui adv. A. Šlakiui, kiek, Fondo komitetai, rodos, trok
pra vincijose. Miestų dalis apgy visus, prašydamas pagelbos vasaros, jai pagelbon buvo
ir keno vardu ir antrašu rei šta viens kitų pralenkti savo
nešimų, kad Prūsuose išnaujo ventas vokiečių išdegino. Nuo nukentėjusiems nuo karės žy- prisiųsta ftaug vomecrų oticiedams Belgijoj, Galicijoj ir rių. Pašaukti buvo visi vykia siųsti tuos Tautos Fondo uolumu Lietuvos labui pasi
Jungtinių Valstijų valdžia prasidėjo smarkūs susirėmi stoliai labai dideli.
Lenkijoj.
Priskaitoma, kad! rai nuo 20 iki 45 metų amženklelius.
darbavime.
suareštavo vokiečių oficierius. mai. Rusų kariuomenė išblaš
žydų skaičius nukentėjusių žiaus.
Kaip visos aukos taip ir pi
Cambridge, Mass. lietuvių San Francisco. 4 vokiečių kė vokiečius ties Balakarievu.
Vokečiai siunčia 300,000 ka
nuo
karės siekia 100,000 ir
Buvo spėjama, kad ši arminigai surinkti už Tautos Fon kolonija, ’ nors neskaitlinga, oficieriai tarnavusieji ant lai Prie Gumbinės paimta daug
reivių.
Londono laikraštis
kad aprūpinus jų pirmuosius ja bus pasiųsta Graikijos rudo ženklelius privalo būti vei bet įsteigė Tautos Fondo ko vo “Geier”, kuris dabar ran vokiečių nelaisvių.
“Chronicle” gavo telegramą,
reikalus reikės nemažiau 1,- bežių link. Paskiau paaiškėkiai pasiųsti “Money Orde mitetų. Ne tik kų įsteigė, bet dasi Honolulu, suareštuoti ant
kad vokiečiai siunčia 300,0U0
000,000 dolerių.
jo, kad dalis tos kariuomenės
riu” ant vardo T. F. Iždinin jau atsiuntė į Tautos Fondo laivo “Korea” ir nugabenti
Būrų sukilimas. Pietinėje
naujų kareivių sustiprinimui
skiriama karei su Rusija, bet
ko B. Vaišnoros, Pittsburgh, centralę valdybų 255 dol. Ir ant Amerikos kreiserio “Cle Afrikoje anglų kolonijose iš
Diamude — Ypres linijos su
Vokiečių kreiseris nuskan ir ant Graikijos dalies pasi
Gener.
Pa., bet tasai “Money Orde tuo nepasikakino, bet vėl ren veland”, kur bus laikomi, kai naujo sukilo būrai.
tikslu pramušti sau kelių prie
dino du laivu. Pranešama To- liko dar nemažai Turkijos ka
ris” podraug su laišku turi ka, vėl rengiasi siųsti naujas po nelaisviai. Suareštavo juos Chrystyjan de Wet ir ChryBoulogne.
kijon, kad vokiečių kreiseris reivių.
būti siunčiamas T. F. Centrą-\ šimtines. Likusieji Tėvynėje lieutenantas Hovard už lauži styjan Friderik Byers vado
Graikija numanydama Tur
lianų raštininkui adv. A. Šla broliai tars jiems, beabejo, sa mų Jungt. Valstijų neutralės vauja sukilėliams apielinkėse
100,000 austrijiečių nelais “Emden” nuskandino rusų
kijos
mierius pradėjo irgi iškiui, 3255 S. Halsted st., Chi- vo nuoširdų ačiū.
Oranija ir vakarinėj dalyj vių.
pozicijos.
Petrograde paskelbta, kreiserį “Žemčiug” ir pran
oago, III.
Transvaliaus.
Laike karės kad
Tikėtasi iš “Lietuvių Vy
austrijiečių
nelaisvių cūzų torpedos laivelį. Pasa palengva rengties prie karės.
Tautos Fondo Valdyba tu čių” visuomet tėvynainiškų
Anglų ir prancūzų laivynas anglų su būrais gen. Wet bu skaičius pasiųstas į Kijevą kojama, kad kreiseris Emden Jinai nupirko nuo Jungtinių
rėdama savo Iždininkų po jausmų parodymo. Ir neap nuskandino 2 turkišku laivu. vo viršininku republikos Ora- siekia 100,000. Vokiečiai pa prisidengęs Japonijos laivyno Valstijų du Senu karišku lai
augšta apsauga, pataria vi sirikta. Išmėtytos po Ame Du Turkijos karišku laivu nijos kariuomenės.
skelbė, kad jie turi rusų ne vėliava priėjo taip arti prie vu.
Dabar gulima tikėties, kad
siems, vietiniams komitetams rikos lietuvių kolonijas “L. “Duble Kreiss” ir “KinaDabartinis būrų sukilimas laisvių Vokietijoj 106,688. Iš priešo laivų, kad tiems nebe
pinigų nelaikyti pas savus iž V.” kuopos, galima sakyti, liada” nuskandino Anglijos ir priėmė daug platesnes for kurių, 2,164 oficierių ir 104,- buvo kada nei ginties nei bėg Balkanuose būtinai iškils karė
ir tai kruvina karė. Visų kraš
dininkus, bet veikiai juos sių pirmutinės sujudo darbuoties Prancūzijos laivai.
ti.
•
mas, negu pirmas, po vado 524 kareivių.
tų diplomatai tvirtina, kad
sti Centro iždininkui, per T. T. Fondo — Lietuvos labui.
vyste pulkininko Maritzo. Su
F. Taštininkų. Daleiskime, kad Nors jų kuopų ižduose ne kiek
Balkanai pasirengę karėn. kilėliai užėmė miestą HeilbVokiečiai ir austrijiečiai iš Graikija, Bulgarija ir Rumu
Vokiečių, žuvo 75,000. Vo
nija negalės pasilikti nuoša
vienur, kitur dingtų suaukoti j dolerių randasi, bet jie mielu Galima tikėties, kad netrukus rom šiaurinėj dalyj buvusios
kiečiai ant žut-ar-būt užsima varyti is Petrogrado. Vokie
pinigai,
vienkart dingtų ir noru dalinasi su Tautos Fon- visos Balkanų viešpatystės Orantijos respublikos, suturė nė paimti Dunkirk ir Calais. čiai ir austrijiečiai, gyvenan liai ir noroms - nenoroms pri
žmonių užsitikėjimas T. F. su du. Iš “L. V.” kuopų narių pradės savitarpinę karę. Pra jo kariškus traukinius su at Vokiečių ciesorius prisakė tas tieji Petrograde prisakymu sieis joms dalyvauti visuoti
sidariusiems komitetams. Pul galima tikėties bus didžiau dėjus Turkijai karę su Rusi sarginiais, kurie keliavo į vietas paimti būtinai, kad jų valdžios išvyti iš Rusijos so noj karėj.
Prancūzijos ir Anglijos pa
tų atsakomybė ir ant Centra- sias
nuošimtis
aukavusių ja, suirutė Balkanuose neiš pulkas, visus juos paėmė ne paėmimas kaštuotų ir tūkstan stinės. Išėjo aikštėn, kad dau
siuntiniai Konstantinopoly ke
linės Tautos Fando Valdy Tautos Fondan vienos dienos vengiama. Rumunija, Bulga laisvėn.
čius žmonių gyvenimų. Pir guma iš jų užsiiminėjo šnipi
bos už neapsižiūrėjimų nuo uždarbį. Taip bent galima, rija ir Graikija, kaip matyti Oficijališki valdžios apskelbi mieji vaisiai jau pasirodė mė nėjimu Rusijos paslapčių. Vo lis syk persergėjo Turkijos
galimų įvykti nuostolių. Lai berods, yra pasakyti apie “L. iš pranešimų, eis į Rusijos pu mai praneša, kad gen. Louis ginant pereiti upę Yser. Vo kiečių kariuomenės viršinin valdžią, kad jinai nesikištų į
mūsų sutartinis darbas atsižy V.” kuopas Chicagoje. Nema sę, bet tai tiktai taip sako Batha Pietinės Afrikos unijos kiečių žuvo apie 75,000.
kai sužinodavo, kokios dalys karę.
Rusija tikėjosi, kad Turki
mi teisingumu ir pasišventimu žiau juk pasidarbuos ir kitos ma. Vokiečiai stengiasi intri viršininkas iškeliavo ant fron
rusų kariuomenės atsidurda
ja
apskelbs jai karę ir pasi
Tėvynės Lietuvos labui 1
gų keliais sukurstyti Bulgari to. Valdžia išleido į gyvento
“Vyčių” kuopos.
Vokiečių sosto įpėdinis su vo ant fronto pirmiau, negu
Gerb. Daktaras advokatas
Kas sakė, jog moterįs prie ją ir kitas Balkanų viešpatys- jus atsišaukimus, kuriuose ža žeistas. Londone gauta žinių, apie tai žinodavo Petrogra skubino išgabenti iš Konstan
tinopolio visas savo pasiunti
J. Gabrys Tautos Fondui pa viešo darbo netinka! Moterų tęs prieš rusus,
da prislėgti maištą be kraujo kad vokiečių sosto įpėdinis su de.
nystės dokumentus į Odesą.
aukojo su autoriaus teisėmis draugijos buvo vienos iš pir
praliejimo ir tiems iš sukilė žeistas ir randasi Strassburgo
Turkija pasisavino Aigiptą. lių, kurie atsiduos į valdžios
800 egzempliorių knygelės: mutinių skyrusių aukas Tau
Turkija kariauja su Rusija. Galima buvo matyti ką mano
kariškame rūme.
Turkija
paskelbusi
Anglijos
“Kokia Autonomija Lietuvai tos Fondan. Šv. Onos ir Gy
rankas bus dovanota.
Tokijoj gauta telegrama Turkija iš to, kad pareikala
vus Rusijos ir Anglijos val
yra reikalinga!” Ši knygelė vojo Ražančiaus merginų ir provincijas Aigipte savo nuo
Austrijos sosto įpėdinio už nuo Rusijos pasiuntinio, kad
Vienos
studentai
nenori
ka

savybe.
Anglija
apskelbė
prieš
džių, kad jinai paleistų nuo
yra Lietuvių
Informacijos moterų draugijos parodė, kad
mušėjai nuteisti. Serajeve už Turkija apskelbė karę Rusi
kreiserių “Goeben” ir “Bres
Biuro leidinys, labai tinka pa ir moterįs nemažiau, o gal ir Turkiją karę. Anglija, Pran rės. Austrijos valdžia šaukė sibaigė teismas Austrijos so jai.
visus
studentus
stoti
lluosacūzija
ir
Rusija
susitarė
iš

skaityti, kuomet kalbama apie daugiau atjaučia Tėvynės ne
Turkijos kreiseris “Hami- lau” vokiečių kareivius ir ofi
sto įpėdinio ir jo žmonos už
noriais į karę ir eiti ginti tė
cierius, — jinai nesutiko.
išgavimų Lietuvai laisvės.
laimės. Worcester, Mass. mo vien veikti prieš Turkiją.
mušėjų. Gavrilo Prinzip — už dieh”, bombarduoja Rusijos
vynės.
Studentai
atsisakė
Dr. kun. M. Gustaitis para terįs ligtiek sujudo, kad tve
miestą Novorasijską. Krei
Italija kariausianti. Italijoj nors jiems buvo žadama laikų mušėjas—nuteistas 20 m. ka
Vokiečių kreiserio ‘Emden*
šė ir padovanojo su auto ria atskirų nuo vyrų Tautos
seris “Breslau”, kurį Turkija
įvyko didelės permainos. Mi praleistą karėje priskaityti lėjimam 4 iš kitų pasikėsinriaus teisėmis “Tautos Fon.” Fondo komitetų ir nejuokais
nupirko nuo Vokietijos, bom- nuskandinti laivai.* Vokiečių
nisterijos sąstovos persikeitė. prie mokslo metų. Iš 800 tojų nuteista miriu; du tame barduoja Krimo miestą Jaf- kreiseris “Emden” pastaruCpoėtiškų veikalėlį užvardintų žada pralenkti savo pasidar
skaičiuje Nedeljo Gabrilovič,
“Tėvynės Ašaros”. Šis vei bavimu ir aukų skaičiumi to Neprielankūs karei mlniste- studentų užsirašė tiktai 50.
kuris
sviedė bombą į kunigaik fa. Novorosijską turkai užė ju laiku pridarė daugybę ei
riai apleido savo vietas. Liau
bių savo priešų laivynams. Ji
kalas labai tinka Lietuvių Die kį pat vyrų komitetų.
šti, bet ji neeksplodavo, nu mė be jokių mūšių, nes miesdis reikalauja karės. PaskuTurkija
ir
Bulgarija
pada

nos programų
dapildymui.
Visur judama, visur tveria
teisti 20 metų; vienas gavo stas yra visai nesustiprintas. sai sunaikino, paėmė į nelais
tinios
žinios
praneša,
kad
Ita

rė sutartį. Prancūzų diploma 16 m., vienas 13 m., 2 kalti- Visi miesto valdininkai sua- vę 22 laivu daugiausiai ang
Gabus deklamatoriai galėtų ma Tautos Fondo komitetai.
lija jau pasiskelbusi kariauti tai tvirtina, kad Turkija su
liškų.
Žemiau paduodame
jas gauti iš T. F. Centrali- Rengiamųsi prie tinkamo Lie
ninkai nuteisti 10 metų, vie- reštuoti.
prieš
Turkiją,
nes
jos
koloni

Bulgarija sudarė slaptą su nas 7 ir du 3 metams.
nio raštininko. Abi ši knyge tuvių Dienos Amerikoje pami
Nuo pat pradžios karės vardus “Emdeno” sunaikintų
jos
Afrikoj
yra
turkų
naiki

tartį
delei
kilstančicg
Balka

li labai tinka pardavinėjimui nėjimo. Toji diena, tai bus
600 vokiečių oficierių nukelia laivų:
nuose karės.
Anglijos: 1. garlaivis “In
Jp Lietuvių Dietioje” dalyvau svarbiausioji Lietuvos reika namos.
Berline nebėra jaunuome- vo į Turkiją, ir mokino Tur
jantiems žmonėms (vienos ir lams aukų rinkimo diena. Kur
dus”, 2,110 tonų, 2. garlaivis
Kroatai ir slavokai sukilo. n^s- Londono, laikraščio “Dai- kijos kariuomenę.
Lietuvoj mažos permainos.
Kantros knygelės kaina po 10
Vienas vokiečių kapitonas, “Lavat”, 3,376 tonų; 3. gar*
dar Tautos Fondo komitetai Didelių permainų v negirdėti. Nežiūrint aštrios cenzūros auNews ’ korespondentas, kų-

TURKIJA NEAPSKELBUS PRADĖJO KARĘ SO RUSIJA
PIRMI MŪŠIAI JUODOSE JŪRĖSE.
NUSKANDINTI RUSIJOS PENKI LAIVAI.

la Ii vALUIBUu lilnliL

ŠIMAS.

TAUTOS FONDO
REIKALAI.

PASIRŪPINKIME, KAD
PRIEŠ LIETUVIŲ DIENĄ 26 LAPKRIČIO ~ VISOSE
MŪSŲ KOLONIJOSE BŪTŲ
IŠRINKTI VIETINIAI “TAU
TOS FONDO” KOMITETAI

IŠ KARĖS.
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Lapkričio (Nov.) 5, 1914.

Kapitonas T. F. Lucey, tis tūkstančių, kurios sunau džiųjų valstijų pasielgimai la ir Vokietijos nesutikimai bai Prezidentui.
broliui Jonui Griūnui, Chicadojama žmonių ir jo turto nai bai dažnai vieton laukiamos siai aršių išvaizdų priėmė nuo
Amerikos atstovas šelpimui
goj.
Jo didybei Japonijos Mikakinimui. Tikrai pasibaisėti naudos suteikdavo vien pra 1871 m.
Belgijos gyventojų prisiuntė j
Brangus broli! Laiškas ra
dui.
Tiesų tarius tai Vokietija
šytas
po šv. Joakimo dienos.
Londoną pirmininkui komisi nas dalykas. Žmonės išanksto gaištį.
Jo didybei Vokietijos ir
parengia
tokius
biaurius
įran

Kada
Europa
pergalėr
jokios
naudos,
kaip
politikos,
Sveikinam tavę visi. Laiškų
jos telegramų, kad Brusely,
Prūsų Viešpačiui.
kius,
kad
paskui
jais
užmušijo
Napoleonų
ir
sutrynė
jo
taip
ekonomijos
žvilgsniais,
Charleroi,
Liege,
Namur,
Jo didybei Juodkalnijos ka nuo tavęs gavome.
nėjus
tokius
pat
žmones.
Ir
galę,
buvo
sušauktas
1815
me

neapturėjo, prijungiant Alza bliui.
Dabar pas mus liūdnos nau
Mons ir Dinant 3,000,006 ypa
kas
dar
baisiausia,
kad
pagatais
Vienoj
didžiųjų
valstijų
cijų
ir
Lotaringiją
prie
sa

jienos,
pakilo karė ir ugnis.
tų yra maitinami labdaringų
Jo didybei Rusijos Carui.
mintojai
tokių
įrankių
gauna
kongresas,
kuris
yra
žinomas
vęs.
jų institucijų, kurios vien tik
Mes žemiau pasirašę ame Išgabeno iš mūsų visus vy
nuo
savo
valdonų
atsižymėjivardu
:
Vienos
Kongresas.
Vokietija
stengdamos
pri

tai turi maisto kelioms die
rikiečių vaikai, meldžiame jū rus, kurie tik buvo parėję iš
noms. Apielinkėse Liege bai mo ženklus. Dabartinėj ka Šiame kongrese didžiųjų val jungti prie savęs plotus žemės sų, valdytojų didžių tautų tuo kariuomenės ir mūsų Juozelį
sus padėjimas, žmonės miršta rėj Kruppas už tobulų padir stijų atstovai neatkreipė nei su svetima tauta, nedavedė jaus paskelbti pertraukų ka išgabeno į karę.
bimų kanuolių, kurios kuopui- mažiausios atydos ant teisin dar visos Vokiečių tautos prie
Mušasi rusas su vokiečių vi
iš bado.
rės ir pavesti Haagos tribunakiausiai
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tikslų
bu
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Euro
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savyvalda.
Iš
Belgi

Aust^įjos globa.
didesni susirėmimai.
Kaip
dono su maistu.
valstijų ir taip-pat pasižadėti
ženklais. Vadinasi, kas išran jos
ir
Holandijos
sudaAustrijos galybei jau nuo
duoda iš kanuolių pas mus net
visus būsiančius nesusipra
buvo
viena
viešpa- senai grūmoja pavojus. Jos
Anglijos laivyno viršininkas da, kaip geriausiai naikinti ryta
timus išrišinėti ramiu būdu. žemė ir sienos dreba. Mūsų
žmonių
gyvybę,
tas
karžygys.
tija,
nežiūrint
į
tai,
kad
viešpatija
be
vokiečių
sudaro
atsistatydino.
Kunigaikštis
Mes, vaikai ir anūkai jūsų bu pusėj dar nedaug išdegino, bet
Baisi
karė,
baisūs
jos
įran

šios tautos skyrėsi viena nuo 10,000,000 vengrų, 20,000,000
Louis Battenbergskis, Angli
vusių pavaldinių. Dauguma Prūsuose viena ugnis, ir mū
kiai,
baisūs
ir
žmonės,
kurie
kitos
ir
jų
atstovų
protestai
slavų
ir
keli
milijonai
kitų
jos laivyno viršininkas ir ka
iš mūsų surišti giminystės ry sų pusėj jaučiasi degėsių kva
prieš tokį kongreso veikimų li tautų.
pas...........
raliaus ypatiškas draugas at tas kares gamina.
šiais su kareiviais, kurie lieGamintojai
tokių
kanuolių
kosi
neišklausyti.
Dirbam laukus, ariam, ja
sisakė nuo užimamos vietos.
Pasekmėmis tokio nenatura- ja kraujų dabar ant visi} ka
vus
valom savo ir Juozo gy
Kaipo priežastį padavė savo didžiuojasi savo darbu, jie gi
Del nepatenkinimo reikala lio valstijos sudėjimo, Austri rės laukų. Mes meldžiame už
riasi,
kad
jų
dirbtuvės
tai
esu
vokiškų kilmę, kuri daugumai
vimų Belgijos ir Holandijos, ja gali žūti. Austrijoj šiuo lai baigti šias nežmoniškas sker venime. Gal Dievas duos. kad
“
dirbtuvės
istorijos
”
.
anglų gali būti nemaloni, ir jie
tarp šių valstijų gimė neapy ku priklausantieji vokiečiai dynes, kurios mums rodosi pa pas mus bus gerai.
“
Ištikro,
rašoma
viename
iš
Dienoje šv. Joakimo baisiai
Prancūzų kolonijos siunčia nepasisekimus jūrėse priskaikanta, ant galo ir karė 1830 labai gali būti, kad panorės našiomis laukinių žmonių ko
laikraščių, kam tenka progos metais. Tiktai, kada Belgija rįžti prie Vokietijos, pasiliedaug kareivių pėstininkų pra
kareiviams dovanų. Prancū tys viršininko darbams.
vai prieš pirmynžangų. Mes
pamatyti tas dirbtuves, pada ir Holandija persiskyrė į dvi kančioji dalis Austrijos gy
ėjo pro mus; nuo Būdviečių
zų kolonija Porto Rico pa
šaukiame jus apginti nelai
ro
jos
dideliausį
įspūdį.
Jau

siuntė prancūzų kareiviams
PETROGRADAS.
Caras
atskiri viena nuo kitos nepri ventojų
turės
tvarkyties mingus vaikus Europoj ir keliu traukė per Pajevonis ir
10,000 cigarų dovanų.. Beto persergėjo savo oficierius, čia žmogus, kad jis randasi klausančias valstijai, jų nea kitokiais būdais, nes prie Vo Azijoj, kurie atitraukti nuo vežėsi su savim daugybę ka
kolonija renka fondų, kad kas kad jie bereikalo neišstatytų kanuolių viešpatijoj. Kur tik pykantos dingo ir jos sugyve kietijos jas ir su kardu bus mokslo ir tėvų, žųsta baisiau nu-iii ų. Matėme ir kazokų ke
letą pulkų.
mėnuo galima būtų pasiųsti ant pavojaus savo gyvenimo. tai nepažiūri visur kanuolės no didžiausiame
sutikime. sunku priversti prigulėti.
siame padėjime, kilusiame iš
visokių
išvaizdų,
formų,
didu

Apie karę tik tada dasiži
kareiviams 100,000 papirosų.
Iš priežasties savo silpnu šios karės”.
Kaipo atdaros valstijos Bel
Vienoj iš kalbų pasakytų
nojome, kada pašaukė vyrus
oficieriams caras taip išsireiš mų. Vienos užbaigtos ilsisi gija ir Holandija daug dau mo Austrija randasi pilnai po
Jau rodos ne vienų sykį bu
ant
grindų,
kitos
kabo
palubė

kariuomenėn.
Vokiečių armija Lenkijoj kė: “Aš neabejoju nei kiek
giau pagelbėjo viena kitai, ne intekme Vokietijos. Kiekvie vo šauktasi į kariaujančių val
perskelta pusiau.
Londono kas link jūsų narsumo, bet rei se, trečios suguldytos eilėmis gu kad būtų buvę surištos vie nas Austrijos žingsnis politi
Pro mus dažnai prajojo vo
stijų valdonus, buvo daromi
laikraštis“Morning Post” pa kia būti atsargiems, nes jūsų guli, it kūnai kokių biaurių na valdžia.
kiečių kareiviai, susitikę su
koj xyra ir buvo kontroliojavisokie pasiūlijimai susitai
duoda sekančias žinias: “Ru gyvenimas man labai reikalin sutvėrimų.
Prijungimas kinti. Popiežiai kreipėsi laiš rusų kareiviais šaudosi. Mū
Tokiuo pat būdu buvo pasi mas vokiečių.
sai išlaimėjo didelį mūšį, ku gas 99
sų akyse nušovė vienų karei
Aplinkui baisiausis truks elgta su Italijos provincijomis Bosnijos ir Gercegovinos prie
kais, kitų šalių valdonai žadė
ris turės didelę svarbų į toli
vį ir arklį.
mas. Mašinos ūžia, griaudžia, Lombardija ir Venecija. Jos Austrijos, jos pasirįžimas ne
jo tapti taikintojais, Ameri
mesnius Lenkijoj atsitikimus.
visas
tas
ūžimas
sudaro
to
Nevažiuok Jonuk, Lietuvon,
Nenorėjo nuplauti kojų —
buvo be jų sutikimo prijung prileisti Serbijos prie Adrija kos moterys rengė didžiau
Vokiečių ir austrijiečių armi- gavo penkius metus sunkių kį neapsakytų garsų, kad žmo tos prie Austrijos. Pasek tiko jūrių ir dabartinė karė
nes
tuojaus paims į karę, nes
sias parodas, visose Jungti
jos, veikiančios šiauryj ir prie darbų. Louis Dutherin pran- gus jaučiasi, kaip į pragarų mės buvo tos pačios. 1859 me su Serbija tai Vokiečių politi
nėse Valstijose buvo pareng dabar nieko nežiūri, kitas par
Varšuvos, smarkiai kariauja cūzų kareivis> priklausantis pakliuvęs.
Didžiausiame iš tais kilo karė.
kos mieriai, nes Austrija pa tos pamaldos ir dabar vėl važiuoja ir paliuosuotas nuo
su rusais ties upe Pilica, bet prje pėstininkų pulko, buvo kambarių dirba kelios dešim
Visos Europos didžiosios didindama savo viešpatijos jautrus vaikučių šauksmas. kareiviavimo, bet tuojaus pa
jiems nepasisekė pietuose nuo nubaustas penkiais metais tį s tūkstančių
darbininkų, valstijos susideda iš daugybės plotus, tuomi pačiu didina ir Tiktai klausimas ar pagelbės ima ir išveža.
upės Ilšaukos, kur vokiečių išsunkiu darbų už atsisakymų < ypatingai šaltkalviai ir tekinKuli. Pesį, kuris pirma buvo
atskirų tautų ir tautelių. Dau Vokietijos žemes, nes vokie tie visi šauksmai ir prašymai,
austrijiečių armijų rusų ka- nusįpiautį kojas, liepiant savo' tojai,
čiai
tikisi,
kad
su
laiku
Au

greičiau, kad šiuo tarpu ne. Pojevonyj prūsokai nušovė
gelis iš tų tautų nieko bendro
nuomenė perkirto pusiau.
viršininkui.
Iš vieno skyriaus dirbtuvės
strija
ir
Vokietija
sudarys
Kariaujančios valstijos tebėra netoli rubežiaus, parapijos
neturi su valdančia tauta. Jų
Šiaurinė dalis vokiečių ir į
_________ ,
į kitų kanuolės gabenamos ge
vienų
viešpatijų.
reikalai, padėjimas griežtai
pačiame indūkime, kiekviena vardo nežinome. Mūsų ka
austrijiečių kariuomenės, kuri
ležinkeliu. Kiekviena kanuolė
Prasidėjus dabartinei Eu dar tikisi, kad laimė gal jai riuomenė lipo į bažnyčios bok
skiriasi nuo jos. Ir nesykį
kiek laiko atgal buvo pasiren
turi savo numerį ir savo vy
ropos
karei, Vokietija nuo pat nusišypsoti, tai ir ves kovų iki štų pasiteirauti kų veikia vo
jos norėdamos išsiliuosuoti iš
KANUOLIŲ DIRBTUVĖS.
gusi užpulti Varšuvų, bet bu
resnįjį prižiūrėtojų, kuris at
paskutinio. Kada jau nu kiečiai, tai kaip tiktai prūso
po sunkaus jungo sukįla ir pradžios rėmė Austriją.
vo atmušta rusų kariuomenės,
Karės baisiausis įrankis — sako už jam pavestos kanuo
Slavų
tautos
veržiasi
į
Va

silpnės,
pavargs, tada va kai dasižinojo tai atjoję nušo
daug nesmagumų sudaro vieš
dabar inirtusiai kariauja su kanuolės. Kanuolės privestos lės gerų padirbimų.
karus ir kaip visados taip ir ru
bus spiriamos
taikin- vė kunigų Pesį. Klebonui
pataujančiai Jaltai.
rusais šiauryje nuo upės Pi- prie paskutinio laipsnio tobuDidelių kanuolių išdirbimaa
Galima tiesa mėgin perkirto rankų...........
Iš visų Ėuropos didžiųjų dabar yra suturėtos Vakarų ties.
licos. Pietuose nuo šios upės lystės pridaro karėje tiek nuo pavestas mokslinčių, matema
Sudiev.
ti .visoki būdai prašalinimui
valstijų laimingiausiame pa valstijų.
kariuomenė didžiojo kunigaik stolių, kad sunku juos apra tikų ir techniku priežiūrai.
Viktoras G liūnas.
Prancūzija priešinosi slavų karės baisenybių, reikia mel
dėjime randasi Vokietija. Jos
ščio Mikalojaus sudavė smar šyti. Jos suardo puikiausius
Labai didelės algos moko
veržimosi Napoleono gadynė sti, protestuoti, reikalauti, nes
kų smūgį vokiečiams.
miestus, sunaikina tūkstančius ma Kruppo dirbtuvėse inži tvirtėjimas, augimas turėjo je, Anglija suturėjo slavų sro
3) Iš Karklėnų fnrčst., Ra
ir taš kaikada turi didelę
Svarbiausis dalykas Rusijos gyvybių. Dabartinėj Europos nieriams. Kaikurie iš jų ima tvirtų pamatų jos tautos vie- vę antrojoj pusėj XIX šimt
seinių
pav., Ono Repšienė la
svarbų.
armijos laimėjimu randasi ta-, karėj kanuolės tiek daug iš- po $50,000 metams. Genera nuodume. Visa Vokietija su mečio, dabar vokiečiai sten
šo savo dukteriai A. Repšaivienos
me, kad vokiečių armija tapo i naikino miestų, miestelių, pa- lis dirbtuvės direktorius už sideda iš gyventojų
giasi slavus atmušti į Rytus.
tei, Cambridge, Mass.
perkirsta pusiau ties Pilica. I vertė į pelenus garsių istoriš- dirba nuo 300 iki 350 tūkstan tautiškos kilmės.
Brangi dukrele! Sveikinam
Kokios bus pasekmės šios
Prūsai buvo branduoliu, ap
Ten jau nebėra galingos vo- kų įstaigų, kad šiurpulys ima čių dolerių.
tasmtų
ir dėkojame už laiškų
Europos karės, tiesų pasakius
link
kurį
spietėsi
kitos
tau

kiečių ir austrijiečių armijos, vien tiktai apie tai pamanius.
Kruppas mirdamas paliko
ir pinigus. Jeigu pinigai bū
ne Europos, bet viso pasaulio,
1) Iš Seirijų rašo Agota
vien tiktai dvi sumušti, nuilsu Milijonai priskaitoma nuosto savo įpėdiniams desėtkus mi tos su vokiška kilme ir tokiuo nes dabartinėj karėj dalyvau
tų atėję keliomis dienomis vė
Grebliuniutė savo broliui Jo
būdu Vokietijos vienybė buvo
si dali, iš kurių kiekviena jau lių, bet yra padaryta tokių lijonų dolerių.
liaus, tai būčiau nebeišėrnns,
ja Azija, Afrika ir kitos pa
nui Grebliūnui Brooklynan:
skyriumi turės gintis.
nuostolių, kurių pinigai neat
Vieniems karė atneša di užtvirtinta. Ir nieko negali saulio dalys, bet galima pa
nes paštų uždarė.
Brangus broleli ir sūneli!
Vokiečiams pasilieka kaip lygins, tokiomis yra istoriškos džiausius nuostolius, kiti iš jų ma būti} pasakyti prieš tų vo stebėti, kad karei užsibaigus,
Dabar paštas vėl veikia, tai
Jūsų laiškelį gavome — ačiū.
kiečių spietimosi į krūvų, jei
galima greičiaus prasimuš liekanos. Jos žuvo amžinai. sukrauna turtus.
ir siunčiu laiškų. Naujienos
kada visų valstijų atstovai su
Labai nudžiugome gavę pa
ti
prie
savo
sustiprintų Atsižvelgus į tai — kanuoles
Kruppas turi nuosavias ka gu būtų palikę visoms mežes- važiuos ant taikos kongreso,
pas mus blogos — visus atsar
pozicijų prie Warto upės, jie, gali pavadinti
išnaikinimo syklas Ispanijoj ir Vokietijoj. nėms tautoms liuosybę. Vis sunkus darbas jiems reikės veikslus, gal tai bus mūsų pa- ginius iššaukė į karę. Atėmė
sktuinis pasimatymas, rasit
tuo tikslu rodosi vedami, inir žmonių gerovės, turto ir dai
Ir visas tų kasyklų, dirbtu gi ir prie Vokietijos viešpati atlikti. Pamokinti praėjusių
gyvulius ir šienų, taip-pat a ri
daugiau
nebepasimatysime.
jos
priklauso
nemažai
svetimų
tusiai susirėmė su rusų ka lės įrankiu.
vių darbas yra pavestas žmo
mą ir grūdus. Brangi ma
patyrimų privalės taikų už
Pas mus dabar baisiausi
riuomene Šiauryj nuo upės PiDaug mes skaitome pasta nių ir jų turto naikinimui. tautų žmonių. Nemažai mes tvirtinti visų valstijų, tautų
no dukrele, gal prisieis iš ba»
suirutė. Karė prasidėjo, ne
randame ten lietuvių, lenkų,
licos.
ruoju laiku apie kanuolių pa Baisi teisybė, bet tikra.
<lo numirti. Mes prašome Įke
gerove.
žinau nei kaip tas laiškas rei
serbų, lužiečių, danų ir k. Tos
Jeigu gi jiems ten nepasi- darytus nuostolius, neprošalį
ro, kad mūsų karalius perga
Jeigu didžiosios valstijos
tautos su laiku vokiečiams ga besitaikydamos ir vėl noTės kės ant pašto paduoti, nes iš lėtų priešus, tai nors triobos
seks, tada vokiečių spėkos bus bus pažvelgus, kur tos kanuolės padaryti nemažai nesma savo rubežius praplatinti ma Seirijų paštas nebevaikščioja. liktų nesunaikintos...........
sulaužytos ir rusų armija pa lės gaminamos.
KAIP
KEITĖSI
TAUTŲ
gumų—jos panorės išsiliuosuo žųjų tautelių skriauda, tai ga Nežinia kas bus pas mus. Ži
Europoje randasi keturios
sijus pergalėtojos rolėje.
Sudiev, neužmiršk mūsų.
note, gerai, kad karės palydo
RUBEŽIAI.
ti
iš
po
visai
joms
svetimo
vo

didelės
kanuolių
dirbtuvės,
Vokiečių armijai, kaip pa
Ona Repšienė.
lima iš anksto sakyti, kad pa
vais yra badas, ligos ir maras,
Dauguma pasaulyje buvusių kiečių jungo. Lietuviai susi
duoda paskutiniai pranešimai kurios pagarsėjo visame pa
Rugpiūčio
20
d.
saulis neingys taip visų pagei
tai vieno ar kito turime tikė
nesiseka Prūsuose. Jie nega saulyj. Iš jų dvi angliškos: karių buvo pasekmė negerai lauks tokių laikų, kad jų šalies daujamos ramybės ir išnaujo
ties, o dar ir kulipkų galime
4) Iš Vilkaviškio par. Suv.
li išxčia pasiūsti pagelbos Len Armstrongo ir Maksimo, vie nustatytų valstijų ir tautų ru suskaldytos dalys sudarys vie kils nesusipratimai ir karė.
sulaukti;
gyvename
netoli
sie

bežių.
Geriausiai
mes
tų
ga

nų
čielybę,
ir
kasžin
ar
norės,
prancūziška
Schneider
gub. Jonas Guoba rašo savo
kijon. Nors Prūsuose pasku na
nos, tai labai greit kulipkų
broliui
Motiejui
Guobai,
tinių dienų laike neįvyko svar Creuzot’e ir vokiška Kruppo lime pamatyti atsibuvusiose kad jų visų šalį valdytų vokie
galėsime
paragauti.
Rodosi
tautų
taikos
konferencijose
čiai.
Lenkai
jau
ir
dabar
ma

Hardwick, Mass.
bių permainų, bet bruzdėji Essen’e. Armstrongo kanuo
pas mus pirmuoju svečiu bus
po
karės.
Kiekviena
toki
kon

no
apie
neprigulmingų
Len

AMERIKOS
VAIKŲ
PRAŠY

lių
dirbtuvė
truputį
sumaži

mas ten prasideda išnaujo ir
Laiškas rašytas 18 d. rug
MAS KARIAUJANČIŲ VAL badas, o jeigu dar prisieis iš sėjo. Sveikiname savo bran
no savo išdirbystę, Maksimas ferencija nustatydama nau kiją.
galima laukti naujų mūšių.
savo namų kur kraustyties,
Ir pakol Vokietija buvo pla
STIJŲ VALDONAMS.
pasitenkina pagaminimu tik jus valstijoms arba tautoms
gų brolelį visi namiškiai lin
New Yorko miesto mokyk 9tai tikrai reikės iš bado nu- kėdami viso gero........... Mie
Londono moterys girtuok tai reikalingiausio skaičiaus rubežius, panaikindavo senuo tinama savo kilmės tautomis
mirti.
liauja. * Londono moterys, ku kanuolių; Schneideras irgi ne- sius su didele skriauda dėl nieko jai negalima buvo už lų mokiniai išrinko komisijų,
las, broly Motiejuk, naujienos
Žinoma, kas daug pinigų tu
rių vyrai iššaukti karėn bai-1 perdaug jų išleidžia, pasilie- kaikurių tautų. Dėlto paeida mesti. Bet ir vokiečiai, kai kuri sustatė prašymų kariau
pas mus labai didelės, tiktai
valdonams, ri tam niekis, galės šiaip taip man nevalia rašyti apie visus
Riai girtuokliauja. Sakoma, ka vienas Kruppas, kuris pa vo Europoj kiekvienas nesusi po ir kitos galingos tautos jančių valstijų
valdžia išleisianti įsakymų, skutiniu laiku taip pagarsėjo pratimas ir jų pasekmė buvo nepasitenkino savo galybe, bet melsdami juos kaip galima pragyventi, bet varguoliams, dalykus.
norėjo jų padidinti kitų tau greičiau įvykdinti santaiką. tai tikras vargas. Dabar jau
kad moterys negalėtų lankyti | išdirbimu visokios rūšies ka- karės.
Girdžiame kasdiena didelį
Kada valstijos užbaigę ka tų skriauda.
Po šio prašymo pasirašė apie ketvirta diena, kaip rusai vis
smuklių.
i nuolių, kad kito tokio pagažemės drebėjimų ir kulipkų
Vokietijos monarkijos tvėrė 7,000 vaikų. Skaičius daugi ką paėmė: arklius, vežimus ir
----------------mintojo baisių karės įrankių res siųsdavo savo atstovus
visus vyrus iki paskutinio, li ūžimų, tai pas mus didelė aša
Prancūzijos prezidentas ka- nesurasi visame
pasaulyj. taikos konferencijon, kad nu jas Bismarkas užgriebė dvi naši kas dienų.
rų pakalnė. Dar ligšiol esa
Gaunama daugybė lapelių ko tik moters ir maži vaikai.
rėš laukuose. Prencūzijos pre- Kruppo dirbtuvėse dirba di- stačius naujus sau rubežius dideli provinciji: Alzacijų ir
Oi broleli, oi Joneli! Kiek me visi gyvi ir sveiki, bet ne
zidentas Ppincare, lydžiamas ’ delis skaičius darbininkų. Pri- pagal savo nuopelnų ir laimė Lotaringiją ir prijungė prie su vaikučių prašymais, pada
dabar mūsų šaly bėdos, vargo, žinome, kas bus toliaus. Atsi
kelių aukštesnių valdininkų iš skaitoma, kad 60,000 žmonių jimų, jos nei mažiausios aty Vokietijos, neatsižvelgdamas, bintais įvairiais rašteliais ir
kiek ašarų, ir tai dar tiktai sveikiname savo mielų brolelį
naujo iškeliavo karės laukan. darbuojasi kanuolių dirbtuvė dos neatkreipdavo į tautų pa kad šių provincijų gyventojai kitokiais pagražinimais.
ir sūnelį, gal daugiau nebepa
dėjimų, vien tiktai stengėsi yra prancūzai. Prancūzų tau
Šis prašymas siuntinėja pradžia, o kur bus galas.
se.
Mes prašome tavęs, Joneli, simatysime. Jeigu galėsi pa
Kruppo dirbtuvėse liejamos praplatinti savo valstijų ri ta negalėjo Vokietijai pralei mas į visas mokyklas. Jo tu
3,000,000 belgų be kąsnio
neužmiršk mūsų, pasimelsk, rašyk laiškelį.
duonos. Belgijoj jau pritrū didžiausios kanuolės, geriau bas, nežiūrėdamos ar žmonės, sti tokio užgriebimo ir neapy rinys skamba šitaip:
Sudiev, pasiliekam sveiki.
Jo didybei , Austrijos ir nes kitaip nebepagelbėsi. Laiš
ko maisto, minios žmonių at siai apie tų liudija kanuolių gyvenantieji tose ribose, bus kanta kas metai augo prieš
kų
mums
atgal
nerašyk.
Su

Jūsų Jonas Guoba.
Vengrijos Viešpačiui.
sidūrė baisiame padėjime. Ba užtaisytas šūvis, kuris sveria patenkinti ir ar turės valstija vokiečius.
diev.
Jo didybei Anglijos ir In
Galima buvo tas nesutiki
das gali įvykti už kelių dienų. 200 svarų ir iššautas lekia 300 kokių nors naudų užgriebda
Jūsų motina ir sesuo Agota.
5) Iš Kelmės ^>ar. Raseinių
ma
sau
plotus
žemės
su
visai
dijos
Viešpačiui.
mas
tarp
prancūzų
ir
vokiečių
Bijamos, kad alkani žmonės sieksnių į minutę
pav.
Paulauskai rašo savo
Jo didybei Belgijos Viešpaprašalinti, jeigu būt buvęs iš
Ir tokių kanuolių Kruppo skirtinga jai tauta.
nepradėtų kelti riaušių, tada
2) Iš Pajevoniu, Suv. gnb., dukteriai
M. Paulauskaitei,
Istorijos lapai parodo kiek pildytas Frankfurto nutari iiui.
galėtų nukentėti daugybė žmo dirbtuvės nuo pat savo atsi
rašo
Viktoras
Griūnas
savo
Chicago
j
:
Šviesybei Prancūzijos
radimo pagamino kelis dešim- vienam aiškiai, kad tokie di mas. Dabar gi Prancfijoįpa-U Jo
nių.

lai vis “Diplomat”, 4,873 to
nų; 4. garlaivis “Trabbock”,
2,539 tonų; 5. gari. “Craftsman”, 4,030 tonų; 6. garlaivis
“Clan Matheson”, 3.053 tonų;
7, 8, vardai laivų nesusekti; 9.
garlaivis “Tumėne”; 10. gar
laivis “King Lud”, 2,344 to
nų; 11. garlaivis “Ribera”, 2,244 tonų; 12. gari. “Foyle”,
2,690 tonų; 13. kar. laivas
“Collier Bursk”, 3,244 tonų;
14. garlaivis “Chilikana”, 4,824 tonų; 15. garlaivis “Trol
ius”, 4,806 tonų; 16. garlaivis
“Beainohr”, 3,110 tonų; 17.
garlaivis “Clan Grant”, 3,948
tonų; 18. garlaivis “Exford”,
2,804 tonų; 19 kar. laivas
“Dredger
Pomabble”; 20.
garlaivis “Kamigasaki Ma
ru”, 138 tonų. Rusijos: 21.
kreiseris “Žemčiug”, 3,120
tonų. Prancūzijos: 22. Torpe
dos laivas, 600 tonų.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
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Lapkričio (Nov.) 5, 1914.

Klebono kun. M. Krušo su
Senoji bažnyčia bus per
........... Jūsų gromatėlę paė nės į žemę kasę. Jau ir čia ge visus arklius su bilietais. Šį
mėm, už kurią nuoširdžiai dė kalbama, kad tuoj gyvulius met pavasary buvo arklių su komitetu atsišaukimas į Chi dirbta į mokyklos kambarius,
kojam, bet negalėjome tuo atimsiu. Žmonės labai susi rašinėjimas valščiuose ir tin cagos lietuvių draugijas su nes senųjų kambarių nebeuž
jaus atsakyti, dėlto, kad labai rūpinę. Sako, kad paliksiu kantiems karės reikalams iš judino gyvąsias lietuvių šir tenka. Įvykus parapijoj visa
Daugiausiai džių stygas, kurios gyvai at me kame gerai tvarkai prie
užimti. Šie metai mums labai tik vieną karvę 4 žmonėms ir davė bilietus.
daug vargo atnešė. Vasara po pusantro pūdo grūdų ant priimdavo darbinius arklius siliepia visuomet, kada esti naujo klebono, apėmus šį ru
buvo karšta be malonės. Sy- galvos. Iš Kauno žmonės jau mažesnio ūgio. Viriausybė sa- proga parodyti viešai savo denį mokyklos vedimų šv. Ka
kiu turėjome atlikti ir šieną- seniai išsikraustė. Dabar žmo- kė, kad mažesni arkliai daug katalikystė, prisirišimas prie zimiero Seserims, — ir vaiku
piūtį ir rugepiūtę, nežinojome nės parduoda savo pijanus ge-Į kantresni. Sušaukus žmones Bažnyčios. Tos stygos tebe čių, lankančių mokyklų skai
ko pirmiaus tverties.
Susi- riausius už 15 rublių, komo- su tais arkliais j Kalvarijų ne- skamba ir skambės visuomet, čius žymiai padidėjo, taip, kad
vežėm kų galėjom, vasarojus dės, vertės 20 rub. parsiduo- mokėjo už juos pinigų ir ne- nežiūrint uolaus ardančio dar- dabar į senuosius kambarius
nebesutelpa ir reikėjo nusam
gi atliko neplautas.
da po Ir. 50k., o geriausios pa- davė kvitų. Tiktai už kelių! bo tikėjimo priešų,
prįe
paminėtos iškilmės dyti tris kambarius gretimoje
Dieve mūsų, kas dedasi pas duskos už 50 kap. Bet nė už dienų žmonės atgavo pinigus.
muš Lietuvoj. 18 dienų lie-j tokię. kainų žmonės daiktų ne- Vienu žodžiu baisiai skubėjo ruogta.si iš anksto ir sąžinin- airių mokykloje. Parapijos
pos gavome išanksto telegra- Perka> kiekvienas tik skubina sumobilizuoti kariuomenę.
gai. Draugijų delegatai ne mokyklų dabar lanko išviso
Iš
Rudaminos
valščiaus
F.
sykį rinkosi, kad sugalvojus 460 vaikų.
mų, kad reikia eiti j karę. Su si kuogreičiausiai iš pavojaus
išreikalavo
kelis
šimtus
,
y
į
g
^
iškilmės
tvarką.
išsinešdinti.
Traukiniai
da

judino visų svietų vienos va
landos laike. Ant rytojaus ’)ar tik sykį 1 dienų teeina ii arklių, o kurgi kiti valščiai,
PADĖKA.
Oras pasitaikė iškilmei kuoišvarė visus bilietnikus ir rat-'dar V(duoja ir tik vienas va- pavietai?
! gražiausis: šilta, saulėta dieŠiuomi išreiškiame savo nuo
Per tas 4 dienas Kalvai-!-1'
nikus, suėmė arklius, veži- S^nas ' ra de} pasažieHij, kiti
, na, kokios sunku būtų ir tikė širdžią padėką visiems tiems, ku- i
mus. Kai-kuriuos pasiėmė ant ažiinti kareivių. Bagažo trau- joj negalima buvo prasibiuk-, ^eg Įapjjrįgį0 mėnesį. Iškil rie prisidėjo prie gražaus atli- J
karės, kai-kuriais liepė prista-! kdaat juokiuo būdu nebepii- ti pro minias žmonių. Vieni Į iningOj eisenoj dalyvavo su kimo iškilmės — pašventinimo
tyti kariuomenę. Taip visus dua\ laip Drųsučiai tuiėjo per kitus veizėsi. Baisus buvo gav0 vėliavomis net 24 drau- kampinio akmens naujai stato-1
sujudino, tartum teismo pa- aikliais važiuoti Kaunan, kad bėgiojimas, šauksmas, veiks- gįjos įg vietinės Apveizdos mosios bažnyčios Apveizdos Die
skutinioji diena prisiartino, i Parvežus Povil° Dr- rakandus mas, neapsakytas svieto su- Dievo parapijos, šv. Jurgio, vo parapijos. Taigi
visųpirma
Kilo didžiausis šauksmas tarpinamoovilas yia piistaty- bruzdimas. Dulkės buvo apdėkojame
Jo
Malonybei
vysku-'
MykolOj šv Kryžiaus ir
žmonių. Baisiai daug kariuo-^aS- Kauno gul». gubemato- kloję visų miestų. Giiaudu
Aušros Vartų parapijos. Bu pui P. Rhode ir visiems gerbia
miesiems kunigams,
iškilmėje
menės praėjo pro Kelmę.
rius su savo šeimyna persikė vo žiūrėti ant to taip nepa- vo bene
šešios
orkestros.
Dievo Apveizdos parapijos naujai statomoji
dalyvavusiems,
toliau
gerbiamie

lė Panevėžin; taipogi ir Ra- prasto, liūdnaus reginėlio. N e- . j)raUgįjXj vėliavos, kelių drau
bažnyčia, kurios kampinio akmens pašven
Matai, pradėjo mūsų kara mygaloje ir dvaruose pilna
viena širdis smalkiai plakė
gvardijos, rateliai, gene- siems giesmininkams ir muzikan
tinimas buvo Visų Šventų dieną, 1914 m
lius karę su vokiečiu. Išlei nepažįstamų.
Iš mokytojų, krutinėj, ir ne vienas gailiai ralįo maršalkos p. j. Eveldo tams, ypač parapijos gerb. mar
(Apie tai žiūr. žiniose iš Chicagos).
dome visus ratnikus ir biliet man žinomų pristatė Pošilių,
šalkai p. J. Evaldui, gerb. drau- j
apsiveikė.
gražus baltas žirgas ir labai
gijoms: šv. Marijos Panos Raž.
''
nikus ' ir patys stovime ant Barklainių, Sepšių ir kt. J ų
Visos įstaigos, sankrovos
kostiumas,
mokyklų
mirties slenkščio, nes pas mus
Moterį}
ir
Panų,
Apašatalystės
vieną
malonią
valandą
praleisda(
“
Maiklus
”
mūsų
publika
mėgia
anądien per Ramygalą marša- buvo kuo drūčiausiai uždary-1 vaikučių baltį unįformai su
Maldos, Aušros Vartų šv. P. M. vo jo draugijoj, ir ne vieną ge- ir apleido negardžiai
pati ugnis. Šioj valandoj dar
kvepanvo apie 20, dainuodami “Bože, tos. Buvo atviios vien tiktai! tautiški} spalvų juostukių per
Panų ir Morerų, Aniolų Sergu, rą patarimą gaudavo iŠ jo.
esame gyvi, nepradeda muš
čius
skanumynus.
caria clironi”. — Valgomąjį} lietuvių krautuvės, duonkepy-, petį> balti parėdai Ražancavos
___ x
Gvardijai
D. L. K. Mindaugio
Pasibaigus
vakarienei, Dr.
“Piršlybos” pavyko. Kai-ku
tis nei rusas nei priešas, bet
daiktų produktai tuoj pabran- klos, mėsinyčios.
Negalinia
i
p
anu
ip
Moterų
draugijos
—
j
(nuo
18
g.),
Gvardijai
D.
L.
K.
A.
Rutkauskas,
kaipo
vakaro ve- rie artistai gerai atliko savo ro
gųl už dienos, kitos susimus.
go, o kaip druskos, muilo, cuk- buvo gauti nusipirkti obuolio,! viga
pridavė iškilmei nepa-?IindauSio N- p D- L- K- vytau- dejas dailiai nurodė savo kal- les. Piršlys buvo puikus.
Niekas negirdėjo apie tokius
raus jau sunkoku gauti Žy- į apie geresnius daiktus nėra
nėra Į, •
n } ripsine
čia visi Publikos nedaug, bet ir toji
prass|^
tiesiog- aki
akį veriančia
veriančią ito (nuo Bridgeporto), Knights boję, delko šiandiena
baisumus, užtai dabar pama
dai taipgi nieko nebeperka. ko ir kalbėti,
Pritrūko ant1,
ž
Miesto valdybos įsa of Kolumbus, šv. Petro ir Povi- susirinko, pagerbti p. J. Gabrį per daug laukiniais vėjais padiltysime. Atėmė visus gyvulius
Už uogų uzboną duoda tik 3 galo ir duonos. Tai matote ko ! kymu visos aplinkinės gatvės i
f"
Antano iš ir jo nuopelnas.
| ginta,
nuo žmonių. Nebeliko nei ar
kapeikas.
Mažukas.
susilaukėme. Atsirado daugy- bnv0
nužluoto5 ir vandeniu
/>' Apve«dos
Mus,, a,suymeKs muzikas p.
klių, nei karvių, nei kiaulių,
-bė tokių,
- •
•
Dievo
N
1,
sv.
Jono
Ev.,
sv.
Pocius
pavaisino
svečius
graziokurie norėjo pabėg
Žmones į karę labai ima,
aplaistytos. Eisena prasidė-' Mykolo Arkaniolo>
nei avių, ir dar žmones išvarė
meliodijomis,
si 'D Įį^rat diicmg^riams^ Tarnas
ti nuo karės, ir nuo viso truk- jo 2 vai po pietų. Elta 18-ta D L K Gedimino šv.
(šv. Juozapo,
Mykolo| nūs
dabriniai
akordai,kurios,
plaukėkaip
iš po
kitus
ir
su
baltu
bilietu.
Da

gyvuliams šienų pristatyti į
šino. Davinėjo agentams po
Šiaulius. Pilni keliai vežimų bar vyrų kaip ir nėr, pasi
gatve, Jefferson, Canalport par.), D. L. K. Vytauto, (nuo miklių rankų, skambinant ant g sav0 veįkimo Dr A K Rut500, 800 rublių ir daugiau, kad ave., Peoria, 18, Halsted, 17-1 Town of Lake), šv. Stanislovo, ‘ piano
ir galvijų. Žmonelės bėga liko tik žili seneliai ir moters
I kauskas apsivedė su p-le, Alektik išvežtų Amerikon, bet
Kun. Serafinas,
ąja g., Union iki 22-os ir ten, šv. .Juozapo, šv. Antano iš Padkur kas išmano. Palieka vi su vaikais. Nedėliomis baž
linkedamas! navįgįutė, gabja artiste “Biruagentai atsisakė ir už tūkstan 1 sutikusi vyskupą, atlydėjo jį vos šv. Petro ir Povilo, šv. Ka mūsų gerb. veikėjui daug laimiųjų. draugijos choro. Geros klo.
sus savo turtus. Pinigų iš nyčioje griaudu yra žiūrėti —
tį
vežti.
lki klebonijos.
, zimiero (nuo Town of Lake) ir ir pasisekimų surasti Europoj,! deg j
pašto neišduoda, — nevienam kad ne tam, tai tam kampe
Dauguma
buvo
pabėgę
nuo
veikia — rauda moterėlė, kad
T • • o
i i
z.
šv. Antano iš Padvos (iš Cicero, pažymėjo pono Gabrio naudingą
Amūras.
bus ubagystė.
ne sūnaus, tai vfro, ar taip kariuomenės, tai juos visus
.
. ,
,
,
Ilk);
); taip-pat dėkojame draugidraugi veikimą Lietuvių tautos pakėli
Olesėlė žadėjo važiuoti Lie mylimo žmogaus. Liūdnas, la sugaudė ir atapu po aštria vyskupas ir kuomet vedamas joms Širdies Jėzaus ir šv. Ago- mui.
Chicagos Amerikietė prieš
vėiiavų, ilgos eilės vaikučių ir tos (nu0 Town of Lake)> atsiun.
Po šiai prakalbai užgirdome
tuvon, tegul nevažiuoja. .Jei bai liūdnas laikas.
priežiūra sugrąžino atgal ir
Ateivius.
malonų skamdvasiškijos (buvo išviso 18 ku- , gtosioms
bažnyčiai
aukų po visados visiems
gu ir aprims karės, tai ir ta
dar
nubaudė
Dienraštyje “Day Book” vie
Daktarų dabar taip-pat nė
'
* .
Jnigi}) priėjo prie šventinamos; $5.oo; pagalinus visiems tiems, bant» balse!> P- Janušauskienės.
da negreit Lietuvoj įvyks ge
na
amerikietė rašo, kad Chicagoj
ra.
Panevėžyje
pasiliko
vien
Alus Kalvarijoj laike d Oie- bažnyčioSj vynJ choras, susi- kurie ar tai aukomis,
ar kito-1 AkompanuoJant P- Janušauskui
ri laikai................ Kada mūsų
ls
.
kariuomenes
virsimnkas
.
.
..
■
i
,
.
.
.
...
.....
...
..
m
is
nas,
kariuomenės
viršininkas
vyris- kiais būdais prisidėjo prie iškil-|mūs* dainininkė sudainavo iš- j PeJ daug privisę
ateivių. Jos
dedantis iš 40 Alrinktų

laiškelį skaitysite, gal jau m i- Meyer’as. Vakar jį iš Pan.
tikrųjų
artistiškai
kelias
dainej
nuomone,
reikia
jų
skaičius
pa
ir
kiti
skirstė
mus
į
partijas,
vežė Zignienei iš Pašylių.
kų balsų, vedai^B p. Aleksan ines pagražinimo.
sų nebus ant šio pasaulio.
mažinti
ir
pataria
Jungtinių
Val

les.
užrašinėjo,
per
komisijas
va

Žmogelis turėjo daktarui už
Su pagarba
dravičiaus galingai sugriau
stijų valdžiai
uždrausti atei
Gal Dievas padės mūši) ka mokėti 40 rubl., o “žvožčikui” rė. Sulyg mūsų nuomonės tų
Dievo Apveizdos parapijos kleKun. Gustaitis, p. Gabrio Ame vi |ns tavo uždirbtus pinigus
dė: Ecce Sacerdos magnus.
raliui ir apgins mūsų šventą 10 rubl., išviso 50 rubl. Tai komisijų visai nereikėjo, nes
rikos
kelionės draugas, širdin- išsiuntinėti į tėvynę, tada atei
Bažnyčios šventinimas, pamo- bonas..
žemelę nuo pagonijos. Rašy reiškia, kad bėdinam žmoge jos nieko nežiūrėjo. Pažiūrės
Kun.
M. Krušas gai, pilnais šilto jausmo žodžiais, viai nebevažiuosią į Chicagą ir
kslas kun. Kaz. Skripkos ir
kit laiškelius.... Sudiev, pa- liui dabar nevalia sirgti.
žmogaus galvą ir priimtas.
ir
Komitetas. pavilktais poetiška forma, atsi į Ameriką.
graži,
jausminga
prakal
silikit sveikos.
sveikino su savo draugų, su ku
Taip
ir
mane.
Visi
mano
pa

Kaune dabar kariuomenės
J.
ba vysk. Rhode’s (anglų kal
riuo
pragyveno daug smagių va
Jūsų tėvai Paulauskai.
stovi 100,000 kareivių. Pane žįstami užtikrino manę, kad boj) tęsėsi iki 5 vai. vakaro, i p“as <w»l» aI>leid0 ohica^
ve,- landų. Čia v'l pasigirdo daina ir
Pirmas sniegas Chicagoj.
P. S. Aš Juozapas Paulau vėžyje, kad per vienų naktį man tai jau nereikės eiti į ka- Žmoni,j buvo apie 10,000. Vi-',.V,enas
daina jausminga, griaudi, malo 2G dieną spalių chicagiečiai
,
.
.
,
.
.
kejų,
gerai
žinomas
Lietuvos
ir
skis sakau jums brangios se pastačius
kareiviams būtų,
sos aplinkines
gatves buvo Amerikog lietuvianw gerb p j
ni. Tai p-nios Pocienės
daina.
(Seka ant 7 pusi.)
selės paskutinį sudiev. Aš es- darbininkui mokėjo 5 rublius
pilnos pritvinusios susirinku- Qabryg apleido Chicagą 28 die. Kiek ?ykių pasitaiko ją užgirsti baisiai susirūpino. Šaltoji žieme
lė parodė savo baltą veidužį, vami sveikas tik nelinksmas. Šir į valandą. Beje, Žmonės da
a
šių lietuvių iš visų Chicagos na spalių, ketvergo rytą. Kad pa dain^jan’, visados tavo kruti.; dtoagi snjegas
dužė skaudžia, kad reiks padė bar iš bankų negal atsiimti pi
vwok„.An, galvjl)
pusiu.
j gerbus mūsų nenuilstantį tau- nej šukei,a daug-daug
ti galvą....
nigų. Gerai, kad aš savo,
Naujos bažnyčios kol kas tos veikėją, žymus Chicagos lie- jausmų
kaklus į kalnierius skubiai dūli
DIDELĖ KATALIKŲ
kiek turėjau, niekur dar ne
Kun. Kemėšis • karštais žo no į savo būtus.
bus. statoma tik apatinė dalis, ‘“’il
Mrelis Parcn«ė
6) K. Kaupaitė rašo savo buvau padėjus.
Prieš Naujus Metus jau tiki- lam *raz,as . »lę»tuve«.v»k.ne. džiais palinkėjo mūsų veikėjui
IŠKILMĖ.
Dauguma susirūpinus, kad
kloties,
paminėdamas jo dar daug kaštuos ankstyva žiema.
seserei Chicagoj:
Tave mylinti Katrytė
Dievo Apveizdos parapija masi meiti } naują bažnyčią Northern
viešbutyj. Vakarie bus. Ir adv. Bračiulis pabylojo.
Gudeliai, 26 d. liepos, 1914.
Anglų laikraščiai pranašauja,
1 lapkričio turėjo nepaprastą su pamaldomis. Darbas eina niauta linksmai ir visi svečiai
Bet žingeidžiausi
kalba tai kad “Indijonų vasara” turės pa
PRADŽIA KARĖS LIETUVOJE.
Mylima Sesyt 1
iškilmę: Jo Malonybė vysku greitai, esant geram sutiki buvo gyvus,
bet tarp to link buvo serbų laikraščio leidėjo po laukti 1915 metų.
.... Ant blogo laiko, sesyt,
Vieno Lietuvos valšč. rašti pas Povilas Rhode šventino mui ir susiklausimui tarp vie smumo ant kiekvieno veido ma no Polandecho.
Nesigailėdamas
dabar parvažiavau: karė čia ninkas VI. rašo laišką savo dė kampinį naujai statomosios tinio veiklaus klebono ir gerų tėsi nuliūdimas. Susiprato mūsų lietuviams komplimentų už ge
pat Lietuvoje. Manau, kad dei
Jurgiui
Bendra viriui bažnyčios akmenį.
PROTOKOLAS,
chicagiečiai
su p. Gabriu, ne rus ir naudingus jų darbus tauparapijonų.
Amerikoje greičiau galite su Homestead, Pa. Laiškas labai
tos pakėlime, iš širdies linkėjo Tautos Fondo Komisijos prie šv.
sekti žinių apie karės stovį, žingeidus ir gana plačiai ap
Lietuvos tautai iškilti augštai ir Kryžiaus parapijos Chicago, III.
pasiekti to, ko jinai nuo amžių! Spalių 23 d. 1914 šv. Kryžiaus
negu mes. Valdžia čia uždrau šviečia pirmų dienų karės at
^>r
trokšta.
j parapijos svetainėje atsibuvo sudė kai-kuriuos susirėmimus sitikimus Lietuvoj, tai ir tai- ■
Amcrikos jaunimo — Vyčių J sirinkitnas, suorganizuoti Tautos
laikraštin dėti ir dabartinė piname jį ištisai “Drauge”. Į
-r.-V
vardu
nrabylo jų organizatorius Fondo komisiją prie šv. Kryžiaus
laikraščių cenzūra yra labai
Mieli giminėlės!
Linkiu'
p.
A.
Aleksandravičius,
kuris parapijos.
**4?!)
aštri. Pasakysiu kas pas mus jums visokių laimių, gražaus
nuo Vyčių ir sudėjo karštus lin-! Susirinkimas pavedė kun. A.
dedasi. Apie karę čia žmo ir laimingo gyvenimo svetimo
kėjimus gerbiamam p. J. Gab- Skrypkaš ir p. J. Palekui paskirti
nės tik sužinojo dieną po šv. je šalelėj, Amerikos žemelėj.
riui, dideliam Vyčių
prietėtiui tnikstančius 14 narių. Paskirti;
Škapliernai, o vėl į dieną po Rašiau jums atviruką, tai ne
ir patarėjui.
' Kun. P. Lapelis, pp. V. Viskontas,
tai caras paskelbė mobilizaci galėjau aprašyti Lietuvos nau
Mūsų, kaipo ir humoristas, p.'a. Milišauskis, A. Česna, V. Pet■I
ją. Iš Gudelių tuoj pristatė jienų.
Julius Kaupas pakurstytas sve-1 kevičia, J. Letukas, J. Kusliukas,
Dabar pasistengsiu
čių suvaidino monologą iš nuoti-' p lės U. T. Jokubauskiutė ir O.
Dominiko Ciniko Petrą ir Bu- plačiau aprašyti apie mūsų
kių pono Gabrio kelionės po A- Beržinskaitė.
gošiukų. Vaikinai verkdami nuliūdusią, kare apimtų žeme
meriką. Juoko buvo nemaža.
j
Komisijosvaldybon
išrinkta:
apleido gimtini stogą ir va lę. Pirmiausiai, mobilizacija
Ponas
Gabrys
atsisveikinda-j
pil
.
nL
kl1ll
Lap
,.i
iS)
v
ice-pirro.
žiavo Kaunan palikdami ver buvo paskelbta 18 dienų lie
mas
su
visais
padėkojo
visiems,.
į žalamlauskas, rast. U. Jokukiančias motinas ir kaimynus. pos šių metų 2 valandų ryto.
už
gerus norus,gerą širdį, lin-i ilolluI
„ .. „ Ar. ,. ,
,
; oauskaite,tin. rast. R. Virbickas,
Taipogi kiekvienas ūkininkas Tada
aš
buvau
valš-1
kedamas chicagieciams viso la-1(;ižd. V. Viskontas, iždo glob. J.
turėjo su arkliais ir vežimais čiaus
raštininku.
Antrų
bo.
i Kaniauskas, Fel. sukaitė, V. Petvažiuoti savo valsčium Ge dienų turėjome visi važiuoti!
Tuomi ir užsibaigė Išleistuvės, i kevjėja
resni arkliai ir vežimai buvo į Kalvariją. Susirinko visi'
Ponas Gabrys išvažiavo New ,, , ’
. . ,.
v, ,
-v x
,
,
! taskiaus susirinkimas nustato
i orkan, is ten apsilankys Lon-iT. .....
.
,
.
tuoj paimti. Pž geresnius ūki atsarginiai ratnikai, kurie tar
,
,
, . v.
T • Lietuvių Dienos tvarka. Rūpinties
donan,
kur
yra
kviečiamas
Lie-i..
...
*
ninkų arklius moka po 100 r. navo kariuomenėj ir kurie ne
šituo reikalu pavesta kun. A.
tuvoj susitverusio Centro.
ir daugiau, o už vežimus po tarnavo. Tarnavusius visus
Linkime
p-nui Gabriui In į- Skrypkai ir p. Viskontni. Pada
40 rub. ir dauginu. Vimo ku- paėmė, netarnavusius paėmė
ryti rinkimus aukų bažnyčioje,
mingos kelionės.
) molės neėmė, nes jinai tik 3- už 4 metus: 1910, 1911, 1912
!
draugijoms
dalyvauti tą dieną
Omega.
jų metų, ima tik nuo 4 metų ir 1913. Kitus gi visus suė
bažnyčioje in corpore, tuo dalyku
Į senumo. Bet iš Gudelių daug mė iki 43 metų amžiaus, žino
pasirūpinti komisijai.
i arklių ir vežimų paėmė.
Surengti pramonėlę pobažnyTe atras.
ma daug jau buvo pražilusių
25 spalių, Meldažio svetainėje tinėj svetainėj. Pp. J. Palekui,
'
Vakar buvo atvažiavęs Gu- ir atrodančių senukais. J Kal
atsibuvo
teatrališkas
vakaras Stasiulini ir Mikolauskiui pavesta
deliuosna Motiejus finikas iš varijų sušaukė ratnikus iš 4
“
Lietuvių
Vėliavos
Amerikoje
”. tas reikalas. Susinešti su šv. Sta
Žemaitijos, mat jam reikėjo pavietų:
Kalvarijos, Mari
Progarma sulyg apgarsinimo ne- nislovo draugija. Laikyti susirinsavo valsčiuje apsijoviti, o ne jampolės, Vilkaviškio ir Nau
išpildyta, nežinia iš kokios prie-, kimus kas antradienį: Sekantis
pačios gimtinėje. Pas juos, miesčio. Privažiavo daugybė
žasties apleista “margoji ir gra- sutirinkimas bus lapkričio 17 d.
REFUGtES
to evuttHT
irAMttocM, pttuminnnA
jis pasakojo, kad jau visus žmonių, galima sakyti daugiau
žioji” programos dalys. Gal Cbi-! 8 vai. vak., toje pat vietoje,
galvijus atėmė.
Mėsą, žmo- dvejų tūkstančių. Suėmė draueagiečiai suprato, kad nevi«ad«J * Rast. U. T. JokubauskiutA
Belgijos pabėgėliai laukia traukinio į Holandiją.
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suomet priešįsimės ir organi kaip tik ir porodė visi tie, ku Į Kaip svarbūs yra raštai a.
zuosime priešais juos savo rie ignoravo lietuvius katali a. kun. A. Kaupo — nereikia
pozityvų
veikimų.
Paga kus, kurie neprileido L v. tau sakyti, nei aiškinti, o jie sto
liaus ar nekeistas
apsi tiškų ir kitokių draugijų prie vi neišleisti, kiti kad ir buvo
reiškimas, jog mus mokina Chicagos seimo, o nukreipė išleisti tai išmėtyti po visas,
pakantos kaip tik tie žmonės, jas į socijalistų konferencijų galima sakyti, pakampes ir
KATALIKAI IR KLERIKALIZ
kurie patys kuomažiausiai jos New Yorkan.
palikti sunaikinti “ponui lai
MAS.
Klerikalizmų mes supranta kui”.
turi. Katalikų pr< V,ai tik pa
Dar esama ir katalikų.
tol buvo pakantūs su katali me (kaip rodos ir ųeikėtų su
O kuomet mes turėsime to
kais, kol tie nieko neveikė, kol prasti), kaipo visuomenės ir kių dr-jų, tai bus kam pasirū
Mūsų socijalistai ir nutolu
jie, (nekatalikai) draskė ir re politikos krypsnį, siekiantį pa pinti. Štai “Tėvynės Mylė
sieji nuo Bažnyčios “tautinin
tino jų (katalikų) eiles. Bet duoti visas viešojo gyvenimo tojų Dr.” kada jau paėmė iš
kai” dalija mūsų visuomenę
kaip tik katalikai ėmė atbusti, ir veikimo sritis dvasiškijos leisti kun. Strazdelio raštus,
į tris sroves: socijalistus, tau
tuojau prasidėjo tikras jų globai.
tininkus ir klerikalus. Kata
ir ligšiol negali jų išleisti de
Ir štai tokio klerikalizmo lei netikusios tvarkos savo
persekiojimas spaudoje ir gy
likus jie išbrėžia iš gyvųjų
venime. Labiausiai užsipuo mes, ačiū Dievui, mūsų visuo draugijoje.
skaičiaus, visus juos perdirb
lama ant tų katalikų, kurie menės gyvenime dar nemato
dami j klerikalus. Nesykį esa
Mūsų katalikiškasai jauni
užima atsakomąsias vietas, me. Imkime, kad ir paskuti mas priklauso dabar ir prie
me prašę paaiškinti, delko
Tarp “Tėv. Myl. Dr-jos”, bet ar tai
kurie ingijo didesnę jntekmę: niuosius atsitikimus.
mus, katalikus, vadina jie kle
prikišama jiems blogi norai, kvietėjų Chicagos seimo — di didelė nauda? “T. M. D.”
rikalais, kaip jie tų klerika rikalizmas?
lizmų supranta ir koks yra į Antras pavyzdys. Amerikos žemi siekiai, neapykanta ir t. delė dauguma svietiškių. Pa įstatai parodo, kad ji turi lei
skirtumas tarp katalikybės ir lietuviai katalikai ilgai ir kan t., neturint tam visam nei ma čiame seimo prezidejume ne sti moksliškas knygas, bet ar
klerikalizmo? Į mūsų klausi triai žiūrėjo, kaip laisvama žiausių išrodymų. Apjuodinę matome nei vieno kunigo. išlaiko įstatus tai vargiai, ko
mų paprastai nieko neatsaky niai ir socilistai klaidino dau katalikų vadus — jie mano Tautos Fondo valdyboje iš 5 kio plauko centro valdyba, to
davo, o tik savo giesmelę pri gelį jų brolių: organizavo gel atitraukti tokiuo būdu nuo jų narių tik 1 kunigas. Federa kios ir knygos... Dalyvaujant
cijos valdyboje 5 svietiškiai ir jaunimo
simindami kartodavo.
tonųjų spaudų, steigė dr-jas, visus, kurie jais pasitiki.
susirinkimuose ir
Ieškoma nesančio klerikaliz- 2 kunigu. Tad, meldžiamieji, privatiškai pasikalbant dau
Kas katalikas, kas laikosi žodžiu sakanti., veikė. Kol
vienybės su Bažnyčia, kas ger lietuviai katalikai į visų tai \mo vadų. štai ir dabar “Lie kur gi čia kunigų noras viskų gelis dejavo, kad neturi tvir
bia kunigus — tas ir klerika žiūrėjo pro pirštus ir kantriai tuva” ieškodama klerikalizmo imti į savo rankas. Kurgi čia tų pagrindų; tai dabar, kuo
las. Klerikalas gi, tai, anot laukė, kas bus, kol elgėsi su žymių pas katalikus, nužiūri klerikalizmas ?
met mes turėsime tokių drau
Jeigu kai-kurie kunigai žy gijų, tai mums, jaunimui, bus
jų, tų-pat reiškia, kų tamsū- lig “Lietuvos” recepto, t. y. būrelį žmonių, norinčių neva
nas, atsilikėlis, atžagareivis ir buvo visiškai pakantūs, patol paimti viskų į savo rankas. mių rolę pildo lietuvių katali kaipo kokia tvirtovė, kurioje
tt.
Suprantama taktika ka jie, žinoma, nevarė jokios po Tas būrelis esųs susispietęs kų visuomenės veikime, tai mes galėsime gintis nuo prie
talikybės priešų: parodyti tų litikos. Bet pagaliaus Katali apie “Draugų” ir, žinoma, matyti tame tautai pavojų ga šininkų nedorų užpuldinėjimų.
li tik apjakę žmonės; čia ne Lietuviai katalikai, atkeliavę
_ katalikybę menkai susipratu- kams pritruko kantrybės; jie vedus klerikališkų politikų.
klerikalizmas,
kaip nebus dak- į šių laisvųjų šalį, perdaug
siems žmonėms tokioje švieso susiprato ir ėmė patys gyviau
“Lietuva” daro dešiniojo
je, kad juos atbaidyti nuo veikti, organizuoties. Atsira sparno vadams du apkaltini tarizmas, advokatizmas, reda- pamiršo savo priedermes ir
Bažnyčios ir tikėjimo, paskui do katalikų politika. Tos po mu: 1) jie prieš seimų davę ktorizmas, jeigu toje visuome uždavinius. Nuoširdžiai Jums
gi įsukti į savo sroves. Ir iš litikos tikslas yra apsaugoti Amerikos lietuviams griežtų nėje ima žymiai sverti dakta ačiū, kad iškėlėt šį svarbų
tikrųjų juk visos kitos mūsų ir sustiprinti lietuvių katali ultimatumų: ar visi vienybėje rai, advokatai, redaktoriai.
klausimų. Kuogreičiau skelb
srovės esti papildomos iš tar kų tikėjimų ir dorų, platinti mums vadovaujant, arba mes
Del antro priekaišto, neva tu kite įstatus ir apgalvokite vei
po menkai susipratusių ir sil katalikiškų pasaulėžvalgų, dar atskirai sau; 2) jie neišreiš- finčio išrodyti “Draugo” kle kimo būdų. O mes (“sakau
pnadvasių katalikų.
buoties savo tautai, laikanties kę visiško pasitikėjimo Lietu rikalizmų — kam mes dar ne- mes”, nes ne vien savo var
Tečiau katalikai ėmė geriau krikščioniškų pamatų. Ar ši vos Centru dėlto, kad Centras išreiškę visiško pasitikėjimo du kalbu. Mūsų yra tūkstan
tvarkyties ir stiprėti. Galin politika irgi bus smerktina? nepasiklausęs ‘ ‘ Draugo ’ ’ kų Londono konferencija ir lietu čiai) viskų išpildysime su digai atgijo mūsų Federacija. Ar čia bus klerikalizmas? Mes kviesti į konferencijų. Cent vių Centrui, ir kad mes pildų deliausiu uolumu. Ir drąsiai
Ilgiau ignoruoti jų nebe bus matome ligšiol, kad tų lietu ras mat užmiršęs, kad Ame cenzoriaus rolę—nereikėtų ir galiu sakyti, kad mes visus
galima. Ir štai mes jau ma vių katalikų suk rūtinių ir rikoje einųs “Draugas”, ku ginčyties. Per daug jis yra pralenksime.
tome apsireiškimų, jog tie pa smerkė ligšiol visos mūsų sro rio redakcija galinti atlikti ru nerimtas. Pati “Lietuva” sa
Vadai mūsų Tautos! duoki
tys, kurie mus nuolat pravar vės, nuo katalikybės nutolu siško cenzoriaus rolę.
ko, jog atsargumas yra geras te darbo, tik doro!... Mes dirb
džiuodavo klerikalais, jau su sios. Ta pati “Lietuva” dar
Taigi “Lietuva” tik tiek te- daiktas. Mes anaiptol nerei ti norime!..
randa mūsų tarpe ir katalikus nesenai šaukė į kovų su stip surado išrodymų mūsų kleri kalavome, kad Centras būtų
Spaudžiu Jūsų dešinę,
ir juos mėgina skirti nuo kle rėjančiu dešiniuoju sparnu. Ir kalizmo.
Pažiūrėkime, kiek klausęs mūsų nuomonės, kų
J. B. Š.
rikalų. Pirmų tokį balsų iš- jeigu šiandien “Lietuvos” re jie drūti.
kviesti į konferencijų nuo
skaitėme “Lietuvos” 44-ame dakcija jau nebemato tautai
Kur ir kada lietuviai katali amerikiečių. Mes tik norėjo
MŪSŲ BENDRADARBIS P.
numeryje.
blėdies iš katalikų sustiprėji kai reikalavo, kad politiškame me turėti daugiau žinių apie
MESKUTIS MUMS RAŠO:
“Lietuva” pripažįsta, kad mo, tai išaiškinti šitų apsireiš seime turi jie vadovauti? Lie Centrų, norėjome, kad Centras
dar esama mūsų visuomenėje kimų mes galėsime tik abelnu tuviams katalikams ne vado neignoruotų iių^etuvių katali Politiško Seimo išrinktiesiems
ir katalikų. (Pradžiai ačiū ir nuomonių nepastovumu mū vavimas seime rūpėjo, bet 1) kų spaudos. Jeigu tame nore
atėjo darbo laikas.
už tai). Ji net nemato visuo sų t. v. tautininkų.
“Drauge” N. 43 patalpin
to seimo pasisekimas, 2) rū galima įžvelgti klerikalizmų,
menei jokio pavojaus iš to,
Ir pakanta turi ribas.. Ka pėjo, kad seime ir lietuvių ka tai tų klerikalizmų mes galėsi ta žinia, kad Didžioji Lietu
kad lietuviai katalikai sustip talikybė, anot “Lietuvos”, talikų neignoruotų, bet ir su me išvysti ant kiekvieno žing va kviečia kai-kuriuos ameri
rės. Tik ji norėtų apginti lie esanti pakanti, klerikalizmas jų nuomonėmis kiti skaitytųsi, snio ir pagaliaus apšaukti kiečius lietuvius Londono su
tuvių katalikybę nuo grasan gi turįs savo įrankiais neapy-j 3) rūpėjo, kad politiškasai klerikalu ir patį p. Balutt, važiavimam Kviečiąs lietuvių
čio jai klerikalizmo, kurs, anot kantų, persekiojimų ir prie- seimas nesutrukdytų Federa kurs bene tik važiuos vienu Centras.
jos, norėtų išnaudoti tikėjimų spaudų.
Europoje komitetų, kurie
cijos Kongreso pasisekimo. laivu su kun. Žilinsku į Lon
savo politikos tikslams.
rūpinasi šia valanda varg
Taip, katalikybė pakanti, Čia dar nėra noro vadovavimo dono konferencijų.
šais
lietuviais skaitome daug
tai tiesa. Bet ar neperdaug polit. seime.
Kaip suprantama kleri
esų^
susidariusių įvairiose
Apie šimtų
Federacijos
tos pakantos reikalauja iš ka
kalizmas?
TRYS LAIŠKAI.
vietose . Bet Centro kol kas
Tik kuomet prireikė išaiš talikų visi tie, kurie iš kata Kongreso delegatų, kurių ti
IŠ
WATERBURY,
CONN.
nesigirdi.
Net taip žymi ypa
kinti, kas tai yra klerikaliz likų nerangumo taip puikiai kėtųsi prie tos progos į seimų
MUMS
RAŠO:
ta, kaip
Dūmos
atstovas
mas ir nurodyti, kame gi ir moka naudotieš? Būk kantrus, — davė nemaža garantijos,
M.
Yčas
sakosi,
kad
jis
kaipo
26 d. Spalių, 1914.
kada gi jo apsireikšta mūsų tylėk, kada tavo priešai tyčio kad seimas rimtai svarstys
atstovas visur būva, ir vi
gyvenime — ta užduotis pasi- jasi iš tavo šventų idealų, min Lietuvos reikalus ir nenu- Gerbiamieji I
“Draugo” 43-ame num. pa- siems gelbsti, apie Centrų gi
' rodė ‘^Lietuvai” ne taip leng do tavo jausmus, spiaudo ant kryps į revoliucijos kėlimų;
vai atliekama. Klerikalizmų tavo vėliavos — tai būsi pa jie taip-pat davė viltį, kad ka tilpo straipsnis, kuris paliečia nemini nieko. J?arašyti žodis
kantus, geras. Tylėk ir nie talikai bus seime nemažesnė mūsų “katalikiškųjų spaudų”. Centras lengva, bet jį nurody
“Lietuva” šitaip apibudina:
Mano nuomone, tai yra svar ti gana sunku.
Klerikalizmas yra srovė, ku ko nesakyk, ir neveik, kol vi pajėga už kitas sroves (kitos
Kviečiantis asmuo, pavieri, pasivaduodama
tikėjimu sokie ištvirkėliai klaidins žmo srovės galėjo būti lygiai skai biausias šių dienų klausimas,
niems
žmonėms gali būti išti
(mūsų atsitikime, .katai;l*ybe) nes, tvirkins jaunimų — tai tlingai atstovaujamos, jeigu kurio jau negalima toliau ati
siekia politikinių tikslų. Kata būsi pakantus. Susyk tk pra nebūtų boikotavusios seimo), dėlioti, kaip tik vykinti mūsų kimiausias, bet kol jis neinlikybė, kaipo tikėjimas,
rra dėjai rodyti mažiausį pasi ir kad su jų nuomonėmis ne gyvenimam Žemiau pridėtam galiotas, negali vardu visuo
pati savyje tikslas. Tame sle priešinimų — esi nebepakan- galima bus nesiskaityti. Ar redakcijos prieraše parodoma, menės veikti.
Jeigu kas nors ir yra išrink
piasi ir
priešingumas tarp tus, pilnas neapykantos; ir už tai išdrįs “Lietuva” pa kad jau yra daroma pradžia
klerikalizmo
ir katalikybės. nors tu meile degtumei prie smerkti katalikus, ir ar matys ir komisija pradėjusi savo tas, visgi pats savo vieton ne
Pastaroji, kaipo tikslas, turi visų paklydėlių, vis viena, jei čia klerikalizmų?
darbų. Gera pradžia!. Tad gali deleguoti kito. Taip-pat
būti savyta; klerikalizmas gi
ingaliotas Didžiosios Lietu
gu tu stengiesi tuos paklydė
Ar “Lietuva” jau užmiršo, į darbų! dirva plati ir darbi
stengiasi jąją nužeminti
iki
ninkų atsiras ,tik jie reikia vos, nėra drauge ingaliotu ir
įrankio. Katalikybė, savo pa lius vėl į doros vagų atitrau kad S. L. A. prezidentas Žimums paraginti. Ne pro ša amerikiečių.
mate turėdama kriksčionišku- kti, arba jeigu nori apsaugoti vatkauskas buvo paskelbęs
Gaila, kad dabar sunkus su
mą, yra pakanti ir visai prie doruosius nuo išklydimo — tu ‘ ‘ T ėvynėje ’ ’ savo nuomonę, lį čia būtų tarus keletu žode
sižinojimas
krasa, dėlto greit
šinga klerikalizmo dvasiai, su esi nebepakantus ir neapykan kad seimas būtų kviečiamas lių apie tveriamosios dr-jos
negalima nustatyti aiškaus
sidariusiai iš kolektyvlo tū tos pilnas.
New Yorkan kaip tik tomis įstatus.
“Lietuvių Katalikų Spau veikimo, bet kad būt ir sun
los žmonių grupės egoizmo ir
Čia aišku, kad per daug dienomis,
kuriomis žadėjo
todėl nekrikščioniškumo.
jau didelės pakantos reika įvykti Katalikų Federacijos dos Draugija” turėtų būti kiausias, vienas vis negali da
ryti su visais kaip jis išmano.
Toksai klerikalizmo apibu laujama iš katalikų, kurie Kongresas ir kad “Tėvynės” inkorporuota, privalėtų turėti
Nes tuomet iškils prie nieko
dinimas, mūsų nuomone, yra anaiptol juk neišpažįsta L. redakcija, kuri New Yorko savo čarterį, kad galėtų steig
ti savo skyrius, kiekvienoje nevedanti anarchija.
labai neaiškus. Taip supran- Tolstojaus doktrinos apie ne seimų organizavo, tuomet nie
Tamistų Centras ypatiškuo- tant klerikalizmų, galima bū sipriešinimų piktajam. Kata ko prieš tų pasiūlijimų nesu lietuvių apgyventoje vietoje.
Nariais būtų priimami abie se reikaluose galėjo kviesti kų
tų kiekvienų katalikų viešų likai žino, jog jų vadas Kris rado pasakyti; kad paskui p.
jis nori, bet visuomenės reika
veikimų, ypač politikos dirvo tus nebuvo perdaug pakantus Račkauskas, darydamas anke jų lyčių vyrai, moters ir visi
le tas gali veikti, kas jį išren
je — skaityti klerikalizmo ap su veidmainybės pilnais fari tų, tyčia ignoravo didžiau tie, kurie galį užsimokėti na
ka. T. Centras galėjo net ir
sireiškimu ir jį smerkti. (Ka ziejais, jog Jisai net fiziškai sias lietuvių katalikų organi rio metinį mokesnį. Mokesnio
nuo
Lietuvos būti išrinktas,
didumas — apie vienų dolerį.
talikų priešai taip ir daro). nubaudė patvirkėlius už tai, zacijas? Argi iš to visa ne
tečiaus tai dar nereiškia, kad
Gali katalikai varyti gerų, kad jie Jo Tėvo namus paver pasirodė noras 1) sutrukdyti Raštai turėtų būti leidžiami
ne tik dvasiškojo turinio, bet jis amerikiečius gali susidėti
prakilnių politikų, ir gali vesti tė piktadarių urvu. Tad lai FVderacijos Kongreso pasise
ir beletristikos, moksliški, ei kišeniun.
žemų, neprakilnių. Sakysime, nelaukia ir iš mūsų pakantos, kimų ir 2) padaryti katalikus
Tegu ir būtų nurodytas Lie
jeigu kunigas eis į visuomenės (tikrai sakant nerangumo, ap nieko nereiškiančia, nežymia, lės, sceniški veikalai, žodžiu
tuvos
Centras, bet kviečiant
Mums
vi sakant L. K: Spaudos Drau
_ . gyvenimų, į politika, visų-pir snūdimo), kuomet mes moto- seimo dalimi?
gija turėtų apimti kuo pla amerikiečius rišti tautos rei
ma turėdamas omenyje savo, me, kad žmonių dora ir tiky sai aišku yra tai, kas gal
kalams, reikėjo nesiskirti as
arba savo luomo žemus siekius ba yra griaunamos, kad tau “L.” niekuomet nepaaiškės, čiausių programų. Ačiū Die
menų tik kreiptis į visus ir pa•ir tiems siekiams inkūnyti pa tos švenčiausieji idealai yra jog, jeigu kitos mūsų sro vui turime užtektinai rašyto
jų, literatų kaip čia, taip ir sikakinti jų išrinktais atsto
naudos žmonių tikybinius jau mindomi. Mes neturėsime ne vės būtų turėjusios šiek tiek
mūsų Tėvynėje Lietuvoje, ku vais.
smus — tada mes galėsime to apykantos prie paklydėlių, pakantos prie katalikų, tai jos
Dabar gi tarpe pakviestų
rie parems mūsų tų naudingų
kių politikų smerkti ir vadinti mes jų gailėsimės, mylėsime būtų sutikusios dalyvauti Chi
asmenų
mes nerandam nei
jų klerikališka. Bet gali būti juos, bet mes jų veikimui vi cagos seime. Pakantos štokų darbų.
ir kitokia politika. Pav. Mek
sikos konstitucijonalistai vie
tomis uždraudė eiti katali
kams išpažinties, uždraudė ku
nigams mišias laikyti, užda
rė vienuolynus. S. Vai. katali
kai sudarė politikos veikimų,
kurio tikslas palenkti savo
vyriausybę, kad ji užstotų
Meksikos
katalikus.
Ypač
šiuo reikalu pasidarbavo šių
metų katalikų kongresas Baltimorėje. Jie varė politikų ir,
be abejonės, panaudojo kata
likų tikybinius įsitikinimus ir
jausmus, kad juos sužadinus
prie veikimo, prie protestų.
Ai* ir tokių politikų mes pa
smerksime? Ar ir čia bus kle-

Lapkričio
vieno musų Foktiško

Seimo

išrinkto, taigi jie ir atstovau
ti mus negali.
Vyrai, moters rimtai mes
darbų pradėjom, rimtai pasistengkini ir užbaigti. Dabar
tinį pasielgimų galima išaiš
kinti tik nežinojimu mūsų jau
nustatytos tvarkos.
Kol bus sutvarkyta Tautos
Taryba, mes išrinkom 5 as
menis, tuom parodėm užsitikėjimų jų veikimu ir nutarėm
pavesti jų globai sudėtus Tau
tos Fondui pinigus. Tegu jie,
iškilus naujam reikalui, pasiskirstydami, kas prie ko tin
ka ir kas kų sugeba Ir mus
atstovauja, nepaisant ar ki
tiems pažįstami, ar žinomi.
Dabar kilus reikalui mūsų
ingaliotinių dalykas pranešti
apie Amerikoj tarpe lietuvių
susidarusių tvarkų, nurodant
adresus ir paaiškinant, kas
mūsų toje srityje yra nuveik
ta. Ir tik patyrus autentiš
kumų Centro, pradėti su juom
tarties ir drauge veikti. Tau
tiečiai, prie tvarkos, akis tu
rint adaras, neįeik apyčiupomis grabalioti.
*$!'’
Meškutis.
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Mūsų Tautos Fondas ir
“Kairiūkščių sumanymas’’.
Lengva yra sumanyti, o dar
lengviau ištarti — tūkstantis
žmonių po šimtinę — ot jums
ir šimtas tūkstančių rublių.
Ar susirinks tasai taip pagei
daujamas tūkstantis šimtinių
—tai dar klausimas, ant kurio
neimuosi .atsakyti. Dieve pa
dėk, kad iš to išeitų Lietuvai
nauda.
Verčiant t^iau antrų lapų,
nereikia nė pranašu būti, kad
įspėjus — jog Lietuvoje netaip jau lengva surasti tūk
stantį žmonių, kurie vienu ypu
galėtų duoti po šimtą, rublių.
Vilniaus antai lietuviškiausieji pavietai — Švenčionių ir
Trakų yr bėdini, ir tamsūs,
dar nesusipratę. Visa žemė,
dvarai lenkų - endekų rankose,
kurie kad ir naudojasi Lietu
vos plotais, bet aukas neša vi
sokioms Varšuvos lenkiškoms
įstaigoms! Kauno gubernijos
didžiausieji plotai visokių su
lenkėjusių Tiškevičių rankose,
o Suvalkijoje gal ir susirinks
šimtas - kitas susipratusių, pa
siturinčių ūkininkų — bet to
li - gražu dar iki tūkstančiui.
Liekasi kunigija.
Visoje
Lietuvoje, gal bus iki tūkftančio kunigų — pertai nežiūrint
į šimtus visokių kitokių mo
kesnių - mokesnėlių,
didžiau
sioji našta “Kairiūkščio su
manymo” įvykdinimui savaimi užguls ant kunigų spran
do.
Paėmus gi kad ir visų tūk
stantį kunigų prisieitų atmes
ti tūlų nuošimtį lenkuojančių,
visus senukus, kurie negalė
dami darbuoties, gana bėdi
nai savo lėšomis gyvena ir vi
sus jauniklius, kurie vos po
rų metų po įsišventinimui,
vargu įstengtų išmesti vienu
kartu visų šimtinę. Ot tau
ir kunigija, ir “Kairiūkščio
sumanymas”!!

Todėl aišku, kad kaip žmo
nių, taip ir kunigų tarpe —
sunku ir labai nelengva su
rinkti tūkstantį šimtininkų.
Sunkenybė, kur kas pašoka
augštyn ačiū visokių “cidlikų” ir pusinteligenčių rėksnių
-kvailėsų agitacijoms, kad ne
duoti fondui, nėsa tai klerikarlų sumanymas! Galūtinai, atsimušusis Lietuvoje, didis Eu
ropos karas nevienu desėtku
nuošimčių apsunkins įvykdy
mų “Kairiūkščių sumanymo”.
Panašiose aplinkybėse ar
negera būtų atsiminti kun.
Apysenio sumanymų. “Vilty
je”, paduotąjį pirmais ar an
trais josios gyvenimo metais.
Užvedęs tenai kalbų, kaip
įsteigti “tautos fondą”—kun.
Apysenis, iš trijų milijonų lie-

sę
milijono
(500,000) mū
sų, sakysim, susipratusių tau
tiečių. Jeigu tat, anot jo gal
vojimo, toji tik pusė milijo
no lietuviu duotų po 5 kapei
kas į metus, tai vieni tik me
tai padarytų 25,000 rublių; po
10 kapeikų — turėtumėme 50,000 rublių; po 15 kap. — bū
tų 75,000 rb., o po 20 kap. —
pasidarytų 100,000 rb. vienais
tik metais, o kas būtų po 10
20 metų?
Kadangi lengviau gauti iš
žmonių po 10-20 kap., negu
po šimtą rub., tai, neatstu
miant į šalį “Kairiūkščių su
manymo”, ar nereikėtų mums
pagalvoti, kad įvykdinus ir
kun. Apysenio sumanymų, juk
čekai neturėdami dar bajori
jos, savo tautos įstaigos, tik iš
kaimiečių skatiko sutvėrė, o
gražiosios Lietuvos bažnyčios
kilo daugiausia iš mūsų kai
miečių sumestųjų kapeikėlių.
Mes dar tik kįlame iš miego,
mes esame bėdini, mūsų apsilenkinusieji bajorai - turtuo
liai pabėgo nuo mūs, taigi
pradedant gyvuoti,- neieškoki
me šimtininkų, kurių nedaug
pas mus surasi — bet ieško
kime žmonių, nėsa surinkę kad
tik ir pusę milijono (500,000)
susipratusių tautiečių, ačiū jų
kapeikėlėms į 10-20 metų
lengvai pavysime, pralenku
sias mus kultūroje Europos
tautas.
Meskime šalin vieni įsisenė
jusį mumyse “unarą” kiti ne
reikalingų “gėdą”. “Unarninkai” tesilaikydami būdo —
“negaliu duoti šimto — ne
duosiu nieko”, “gėdininkai”,
neištekdami duoti rublio —
nieko neduoda vieni ir kiti
tokiuo būdu nieko tautos gero
vei nenuveikia.
Kultūros darbui reikalingi
ne “unarai” ar “gėda”, bet
susipratimas ir drąsa, kurių
mes nesutinkame net ir eilėse
sumetusiųjų šimtus “Kairiūk
ščio sumanymui”. Visi, kurie
paskyrė reikalaujamų tam tik
slui šimtelį, skyrė jį tik “au
sąlyga, kad duosią, jeigu iki
paskirtam laikui susirinks —
tūkstantis tokiųpat asmenų”.
Na, o jeigu nesusirinks?

Jeigu nesusirinks — tuo
met mes pasirodysime kaiptik tik rių-tikriausiais lietu
viais, nėsa ar tai varinėdami
“unarus“, ar tai amžiais ne
turėjusieji “ drąsos” mes ir
šiandien nieko neturėsime.
Išeisime lyginai, kaip tūlas
lietuvis, atvažiavęs viešnagėn
pas broiį kunigų, pirmų-pir
miausia, varinėdamas “unarų” pasigyrė, kad ‘'jeigu ku
nigas duos tik šimtą — tai
jisai neimsiąs”.
Tuotarpu
kunigas nieko
nedavė, ir
“unarninkui” prisiėjo grįžti
namon... tik su “unaru” kiše
nėje...
Kartas nuo karto beskai
tant sąrašus, būk tai sumetu
sių jų po “šimtinę” “Kairiūk
ščių sumanymui”, man prisi
ėjo sutikti tik vienų - vienin
telį kun. Petrikų, Seinų vys
kupijos, pasižadėjusį duoti
šimtinę, be jokių sąlygų — su
sirinks ar nesusirinks pagei
daujamas tūkstantis asmenų.
Taigi, pasidžiaugęs taja tik
rąją auka ir sekdamas jo pė
domis, ašen panašiai prisiža
du duoti šimtų rublių “Kai
riūkščių sumanymui” — be
jokio atžvilgio ar susirinks pa
našių davėjų tūkstantis ar ne.
Pasibaigus karui ir atsida
rius pačtams, mano žadėtieji
pinigai bus pristatyti “Vil
ties” redakcijai, kad juos pa
dalyti lygiomis
“Saulei”,
“Rytui” ir “žiburiui”, nė
sa visos šitos draugijos lietu
viškos ir visos jos lyginai rei
kalauja.
Kun. K. Prapuolenis,
Ryme,,

3 spalių m. dienų 1914.
Red. prierašas. Kiek mums
yra žinoma, tarpe žadėjusių
duoti šimtinę Lietuvių Švie-

Lapkričio (Nov.) 5, 1914.
Bet išgirdo taip-gi ir tie, ku

Sakoma, kad gyvenimo nuo-

lingesnia už amatą”. Ant debatų

timo Fondan buvo nemaža to mums pasiseks išgauti po šios riems Lietuvos likimas nėra tikiai yra lekcija, pamokini atsilanko gana didis būreliu žmo
kių, kurie manė pažadėtuosius karės didesnę laisvę Lietuvo
taip brangus, kaip savos par mu. Bet ne visiems. Užsi- nių — didesnė dalis tai jaunuo
pinigus įmokėti vis viena, ar je, galima tikėties, jog ir ten tijos dievukas. Ir pasirįžo karščiavusiam partizantui, tai menė.
susirinks reikalaujamas pasi panaši organizacija netrukus
H. N. Armonas.
pastarieji nors ir abejotinus tebus tik paraginimu dar prie
žadėjimų tūkstantis, ar ne. įsisteigs.
Lietuvos meilės jausmus pa karštesnio savo partijinio die
Mes padarėm sutart) su Rusijos bankoSąlygą gi “jeigu susirinks” ir
Provizo
aukoti saviems partijos sta vuko garbininmo.
mls ir galiame Išsiųsti jūsų pinigus | Lietu
sumanytojai Kairiūkščiai, ir
N0HW00D, MASS.
bams. “Kas! — sušuko jie, riški New Yorkinio seimo ren
pasižadėjusieji — statė vy
vą kaip ir pirma.
Dėlto nieko nelauk, bet
— katalikai mus kviečia į sei gėjai nieko nepasimokino iš
18 spalių S. m. “L. Vyčiai”
riausiai dėlto, kad ji būtų nuo
mų? Kaip jie tai drįso pada trijų dienų betvarkės ir triuk surengė prakalbas
Padėk savo giminėms Lietuvoje.
Didelia
su dainomis
latiniu paraginimu ir švietimo
Ne! Duokite Juvenalo sa ryti?” Ir pasipylė visos jų šmo.
Ir po šiai dienai gal ir manologais.
u* I
—
—
kare ten besitęsiant jiems reikalingi
draugijų valdyboms ir visiems tyriškus gabumus, o jūs, se gausybės rago dovanos. “Da-|dar nepramato savo sušaukto
Programas buvo sekantis:
gerų norų lietuviams — rū novės stabmeldiški
dievai, bar mums laikas, — tarė stab- j seimo fiasko priežasties.. Jie
dabar pinigai.
Visųpirma vietinis
“Vyčių”
pinties, kad tas tūkstantis su įpilkite ir sumaišykite su raša meldiški partijinių balvonų Į ir toliau tebevaro partyvišku pirmininkas p. J. Červokas trum
sirastų.
Mes neabejojame, lu skaudaus pajuokimo tulžį.
garbintojai, — ir tai vienin mus, o su jais sau gimdo ne- pai paaiškinęs tos dienos tikslą
kad jeigu nebūti) ištikusi ne Tn, ožkablauzdi Satyrai, prie
telė proga, kada mes galime išvengtinų kovos reikalingumo perstato šv. Cecilijos chorą, ku
laimė mūsų tėvynę (karė), tai tavęs reikia mums, nevertiems
“Tėvynė”, ris vadovaujant var. p. V. Se
nusikratyti kunigų intekmės, išsivaizdinimų.
sumanymas būtų įvykęs. Juk žemės gyventojams, šaukties tad dirbkime, kovokime su ka- keršto akimis besizvalgydama, reikai sudainavo “Vyčių himną”,
STATE BANK
kurį publika palydėjo smarkiu
jau ir dabar arti 700 pasiža ir tau atnašas deginti.
ir, beieškodama nepasisekimo
talikais
”
.
delnų plojimu.
dėjimų yra padaryta. Ypač
priežaščių savo pirm taip augBet... žuvo senovės dievų
Po to tvarkos vedėjas perstato
gal lietuviai amerikiečiai ne
Ir kovojo. Į pakvietimus da štinamo New Yorkinio seimo,
ishltti Ate. 47tb St
Ckicap
reikšmė, jie dingo, palikdami
viet.
“Vyčių” narį Steponą Bugbūtų leidę tam sumanymui
lyvauti
Lietuvių
Seime
Chica

nužiūri... “Draugų” ir taip navičių, kuris kalba temoje “Kul
tik atminimų. Žuvo kovos die
žlugti. Ištikusi karė sutruk
goje
atsiliepė
insinuacijų
vir

nekenčiamus lietuvius kuni tūra ir Kat. Bažnyčia”,
vaitis, žuvo Nemėžė, personi
jojo
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka
dė visus gerus norus. Lietu
tine.
Ir
atsiekė
tai,
ko
norė

gus!
*
kalba buvo padalyta į dvi dali.
fikuotas kerštas. Bet žuvo tik
vakaruose nuo Stock Yardų.
voje nebėra kam tuo' rūpin
Nors ir pirma su jais ve Pirmoj galyje aiškino ką reiškia
tam, kad įsikūnyti į kitokias jo. Sustatė partijinius sta
ties, pagaliaus pirniasai visų
formas, priimti kitokių išvaiz bus ir tais stabais vyliodami, dė nenuilstančių kovų, bet ker kultūra ir kokia privatojiūti kul
darbas bus gelbėti nelaimin
dų ir dar giliau sau tarnavi sukvietė seimų New Yorke. što stumiama išnaujo apskel tūra, apie lygybę ir brolybę ir
guosius, karės nuskriaustuo mo šaknis įleisti į žmonių šir Žinome ir pasekmes New bia kovų, dar provizoriškiau kas tas tiesas apskelbė pasauliui mas iš ‘Vyčių” nežino nei Lie nušvietė visą reikalą. Šv. Kry
tuvos Istorijos, nežino nei kokiu žiaus lietuvių parapijoje yra ne- t
sius. Amerikiečiai irgi visų dis. Naujų laikų partijų die Yorkinio seimo. Ten, tame sei užsimezdama
pažangumo ir vykino gyveniman.
Nurodė, kad pirmutinis Kris būdu susivienijo su lenkais, nei mažai jaunimo, tatai su laiku bus
savo energiją sunaudos šelpi
me garbinta tieji stabai! Ten j skraistę,
vaičiai, jus dabar viešpatau
tus apskelbė lygybę ir brolybę, kokiu būdu pateko po ltusijos didelė kuopa. Pradžioje įsirašė ,
mui nukentėjusių nuo karės ir
jate ir jus dabar renkate au būta ne visuotino seimo, betj Kova! Bet ar palengvės o Kat. Bažnyčia vykino ją gyve jungu.
Todėl būtinai
reikia 21 narys. Naujai įstojusieji yra,
politiškiems Lietuvos reika
visuotino
partijinių
stabų
gar

nuo
jos
Motinai
Lietuvai!
Ar
kas, kurios senovėje gal būti)
niman. Daug indomių dalyki) pa griebties “Vyčiams” raokinties 1 matyt, narsūs, gabūs vyručiai,
lams. Tečiau ųics jokiuo bū
binimo !
bent tas prisidės prie nelai sakė apie senovės vergiją. Kal istorijos, reikia nurodyti, sveti
tekę Nemėzei!
[stojo taipgi nemažas . būrelis
du neturėtume prileisti, kad
mų tautų praeitį, svetimų tautų mergaičių. Galima sakyti, kad.
Kitaip ir negalėjo būti. Juk mių sumažinimo, ašarų nu- ba tęsėsi suvirš valandą laiko.
Stabmeldiški partijų dievai
šis sumanymas žūtų. Mūsų
veiKejus, ypač atat i
|jįra Town of Lake smeto
Po tam
choras
sudainavo patrijotiškus veikėjus,
į New YTorko seimų buvo kvie šluostimo suvargintai Lietu
» nuomone, dabar vienatinis lie čiai, meldžiame, pasitraukti,
sigavusių
pavergtų
tautų,
tada
na
nors dabar nereikalaukite jū čiami socijalistai, tautininkai vai? — Nutilkite, partijinių “Liet. Dievai”. Tolesniai kalba
ka išėjimas, — atidėti šio su
”, Kaaa
kada žinos kitų
Ir “Vyčiai
Vyčiai",
sų garbinimo; prasišalinkite, ii- tt. Ne į lietuvio dvasių at dievukų garbintojai; bent da viet. kleb. kun. Daugis ir aiški tautų padėjimą ir praeitį, o ypa Į naująją kuopos valdybą pa
manymo galutinų įvykinimų
bar užčiapkite keršto lūpas, na “L. Vyčių” prakilnius tik
dar vieniems metams, t. y. iki nes gana sau aukų turėjote, simušė ta visa priešseiminė
slus, prie to praneša, kad “Vy- tingai Lietuvos praeitį, mokės teko p. M. Zujus — pirmininku,
agitacija. Kur minimos par bent dabar nerodykite nuoužtektinai
mes
jums
tarnavo

tapo išrinkta
nuosekliau darbuoties tautos la vice-pirmininkė
1 d. sausio 1916 metų, nes,
dingo gilio, akyvaizdoje krau- čiai” žadą įsteigti
vakarinius
p-lė Uršulė
Jobubauskiutė, ži
šiaip ar taip, galima tikėties, me. O, duokite mums progos tijos, ten bus mažai sujudinta
kursus, kur kiekvienas galės mo bui.
noma
mūsų
veikėja;
sekretorium
nors dabar be jūsų patarnauti lietuvio kaipo tokio širdis. jų ir ašaromis paplūdusios kyties Lietuvių kalbos, rašyti ir
Ant to paties susirinkimo bu
jog Europos karė kitais me
Lietuvos.
Atsitraukite
visi,
vo
kalbėta
kad
“
Vyčius
”
niekina
j
išrinktas
p.
Lauraitis
— enerTad nesistebėkime New Yoiaritmetikos.
tais pasibaigs. Po karės gi Motinai Tėvynei!
kuriems
Lietuvos
nelaimės
ne

ingas lietuvis tėvynainis, o ižNe raus vienus ištiko nelai kinio seimo plikumu. Kur
Po to vėl seka daina
“Su ir išjuokia, kad, sako, kam jie, 8dininku
švietimo reikalai, beabejonės,
— p. V. Daukša, mūsų
pasiekė
lietuvio
jausmų,
atsi

mė, ne vien mūsų Tėvynė su pirrnon eilėn statoma partija,
grįžk”. Kalba kitas “Vyčių” na reikalingi, nes jie nieko gero ne muzikas.
bus vėl pirmoje eilėje.
vaitojo. Ne viena tauta nuo ten visuomet bus stoka lietu traukite ir pasislėpę garbin rys p. J. Jaroševičius ir aiškina veikia; žinoma, jeigu kas iš pa
“Vy Naujoji kuopa savo susirinki
Galima tikėties, kad iš prie to žemės ploto, kur per tiek viško apsiausto.
kite savus stabus. Nors tuo kokią naudą galės atnešti tautai šalinių paklaustų, kam
čiai
”
reikalingi
ir
ką
jie
gero mus darys Davis Sąuare salėje
žasties termino prailginimo, amžių triško civilizacijos šal
patarnaukite Lietuvai!
“L. Vyčiai”.
nei vienas iš pasižadėjusių tiniai, pajuto sau pavojų, tų
Purenąs.
Po to antrame atvėjuje kalba padarė tokio “Vyčio”, kuris ei kas seredą 7 :3O vai. vakare. Te
neatsisakys savo prižadą iš- j tautų nariai pamatė prie savo
S. Bugnavičius toj pačioj dva na ant susirinkimo, kad tik pa nai jie turės savo paskaitas ir
šokti, tai jis žinoma nieko neži žaislus.
pildyti, nes viena, šiaip- ar1 durų išnaikinimo šmėklų, pa
sioj apie mokslą ir mokyklas ir
kaip kat. Bažnyčia jomis rūpi nodamas, nemokės nei nieko pro Duok Dieve naujosios kuopos
taip, tas prailginimas būtų juto į krutinę atremtų šaltų
O jeigu mes,
nos, kalba buvo paremta istoriš tingai atsakyti.
palengvinimu ne tiek pačiam durtuvų.
Sušuko pagelbos
“Vyčiai”, pasimokintumėm, ta valdybai jėgų ir ištvermės dar
kais faktais ant galo nurodęs,
fondui, kiek aukotojams; an šaukdamos
da mes tokiam klausiančiam mo- buotis pasekmingai mūsų nu-,
tautų
dvasios.
kad. tikros kultūros rėmėja r
tra, kiekvienas juk turėtų pri
kėtumėm atsakyti kas mes tokie vargusios tautos labui. Augk ir'
Kiek buvo kokios tautos sūnų,
VYČIAMS.
Gerbiamieji,
nesiduokite
pirmyn
stūmėja
buvo
tik
Kat.
bujok naujoji “Vyčių” kuopa,
pažinti, jog tokia netikėta ir tiek balsų atsiliepė į ta šauk
Bažnyčia ir kad “L. Vyčiai” ei esam, kam mes susitvėrę ir ką ilgiausius metus!
taip
ilgai
prašyti,
nes
tai
jau
baisi nelaimė turėjo šį-tą at smų. Dingo naminiai besivaiYra nuodėme kam nors
dami išvien su Kat. Bažnyčia ei mes veikiam, ir tada niekas iš
Vydėvutlg.
mūsų nesijuoktų. Dar buvo kal
mainyti ir šio sumanymo vy- dijimai, sutrupėjo partijų sta garbę nuplėšti, bet gali būti darome kelintas sykis.
na
tikru
pažangos
ir
kultūros
ke

j^A^No rkūnas.
bėta, kokiuo būdu praplatinus
kinime. Galima net pasitikė
liu ir užbaigė savo kalbą eilėmis
bai. Belgai užmiršo savas nemažesnė nuodėmė užsitar
katalikišką spaudą, taigi man ro-!
ti, kad mažne visi tie, kurie partijas ir tesijautė vien bel naujančiam jos nepripažinti
raginančiomis jaunimą stoti į
dos, kad darant paskaitas mes
NEWARK, N. J.
pasižadėjo ateinančiais metais gais;' prancūzai pasisakė ir ne vien dėl ypatos, bet ir dėl
VYČIŲ KUOPOS. ■
darbą.
daug
pagelbėtumėm
praplatinti
įmokėti savo šimtines, kad jas
Po to dar šv. Cecilijos choras ir savo spaudą, nes užgirdę per Pastaruoju
laiku tarpe
parodė, kad pas juos nieks ne pavyzdžio. Čionai turime min
•— o * * j
* Nepradžioje kitų metų ir įmo bežino partijų, bet žino, kad tyje Chicagos kuopas, kurios Kuopos, reikalaujančios Vy sudainavo dainą “Girioj” ir pražingeidaus,1'vark’o žymesniųjų veikėjų appaskaitas ką nors
kės. Tuotarpu gi, turėdami
sidėjo
monologai.
Pirmą
monolo

pavyzdingai
laike
seimų
savo
čių
Ženklelių,
malonėsite
pa

kas
mus
interesuotų,
mes
norėtu- į sireiškė smarkesnis judėjimas,
pas juos tėra prancūzai; Ang
gą
pasakė
p.
J.
Kavaliauskas
daugiau laiko, visi rūpintu- lai iškilmingai apreiškė, kad užduotį vakari) atliko.
mėm
plačiau
apie
tai
dasižinoti,
i noras veikti ką naudingo dėl plaNe siskubint pranešti, kiek reika
“
Neįstengiau
apsišviesti
”
,
kuris
wės,tad iki 1 d. sausio 1916 m jie dabar tepažinsta anglus; lietuvis galėjo būti, jai tais laujate, dėl narių vyriškos ly
norėtumėm patys apie tai pas-Į šiosios visuomenės. Dabar Ne
gana
prijuokino
publiką.
susirasti) dar stingančių apie
kaityti, vat tai tokiu būdu mes Į warkiečiai karštai pradėjo kalbėžaislais negalėjo pasigėrėti. ties ir moteriškos. Ženklelių
ir taip visos kitos tautos.
Antrą
monologą,
pasakė
K.
Ak

I
gal pagelbėtumėm ir savo spau-' ti, tarties, kad išleisti Newark e
300 pasižadėjimų. Jeigu šių
Tarp pagelbos šaukiančių O kas svarbiausia, tautiški ap patentas AVashingtone ir ne stinas “Kalbėtoja”, kuris taipgi i 7“'
j naują savaitinį laikraštį. Galutimūsų nuomonę paremtų visų
balsų, išgirdo ir lietuviai sa darai, Vyčių su žaliais rūtų šioti galės vien nariai tos or buvo gana juokingas. Buvo ir1 Būtų daug geriau, kad pas- įnai organizuoties dar nepradėta,
pirma patys gerbiamieji su
vo Tėvynės šauksmą. Išgir vainikais ant galvelių, gyvai ganizacijos.
(“Raulo su Kaziu pašnekos, ku kaitoms ir pasikalbėjimams paS- ** tikimės, kad tas greit įvyks,
manytojai,
toliaus lietuvių
Meldžiami, atsišaukti pas
rias atliko. J. Kavaliauskas ir K. vęstume daugiau laiko, o neklau- šv- Cecilijos choras nutarė ir jau
do... ir flegmatiškai nusišyp priminė Birutės paveikslą.
konferencija Londone, Tautos
M.
A. Norkūnas,
1
Kiekvienas
galėjo
suprasti,
Mačis.
Ant galo choras dar su sytume tų, kurie vos pradėjus r™g‘asi atkartoti antru, kartu
sojo: “Lietuviai, tai lietuTaryba Amerikoje, lietuvių
166
Melrose
st.,
Montello,
jog
tam
reikėjo
nepaprasto
dainavo “Vyčių himną” ir tuo kokį nors reikalą aptarti, tuoj įją veiksmų operetę “Užburta,
spauda, rėmusi iki šiol šį su- v*ab
jų Amerikoje randaMass mi programas pasibaigė. Publikos šaukia, kad greičiau užbaigti, Kunigaikštis
pasidarbavmio,
kaip
tai
kos

lapkričio 22 d. s.
manymą, jeigu tam pritartų si socijalistų, tautmmkų, klebuvo
daug
ir
visi
buvo
patenkin

tiumuos
ir
žaisluos,
bet,
kas
nes, girdi, mes šokti norime.
Ira- Pe,nas skiriamas pusiau st.
patys pasižadėjusieji, tuomet, r^ka^V **
3aa toliau
ti, tik, žinoma, “cicilikams” bai Turėtų “Vyčiai” šitą nuomo Trejybės parapijai, antra dališ
svarbiausia,
kad
Vyčiai
iš

tas termino pailginimas skai- kalbėta
apie lietuvius, bet
saviems reikalams.
siai netiko, kurie nesenai buvo nę apsvarstyti.
MONTELLO, MASS.
puikiai
dainuot,
tytųsi priimtas ir nutartas nIae _socijalistus, tautininkus, mokinti
mums
didelį, ge
Nedėlioję spalių 11 d. atsibu nubalsavę, kad “Vyčių” nerei
Vytis.
“Žiburėlio” dr-ja spalių 8 d.
mūsų plačiausios visuomenės katalikus. Niekas nebepažino parodė
kia,
tuotarpu
“
Vyčiai
”
pasirodė
vo
“
Vyčių
”
svetainėje
prakal

rai
išlavintų
Vyčių
chorų.
Ta

laikytame
susirinkime nutarė
ir visų būtų priimtinas ir sekbet tematė socijalistų
bos surengtos vietinės kuopos S. gana puikiai ir energiškai, tokiu
me,
kiek
galima
spėti,
tai
rengti
“
Žiburėlio
” kambaryje
tjnas
tautininkų, katalikų etc.
būdu jųjų “bombos” mėtomos į Nauja “Lietuvos Vyčių” kuopa
L.
R.
K.
A.
Kalbėjo
p.
Jaroševipaskaitas kas ketvergas. Pirma
nuopelnas Aleksandravičiaus
Vyčius”, pasirodė nekenksmin
_
..
, ,
1V.
Taip mes pradėjome vykiuF
„o.o.v
........_____
____
,čius
iš
Norwoodo
ir
p.
Norkūnas.
toki paskaita atsibus spalio 15 d.
už
pasišventimų,
bet
nuopelChicagoje.
Pagalbus, kadangi didžiu- u saTO aeimua, Tai mcs
gos, o dar labiau sustiprino “Vy
Klausyties kviečiama kas tik Itenas ir Vyčių UŽ paklusnumų, įmonių atsilankė skaitlingas būma žadėjimų buvo daroma su
ir p0 seimų. Soci.
čių” dvasią. Labai būtų geistina
tai, kad
“Lietuvos
Apie
nes konors išsimokinti, reikia jrellS_
Į
ir ne nariai. Nepaprasto.
aiškia. s,lyga ‘jeigu susmuks ja]istai ūžaidėjo raudonūa ^į.
ir nėra abejonės, kad “Vyčiai” Vyčiai” stiprėja dvasia ir kū-1 ri —
,
.
.
... . ,lapJ
1
m 'paskaitos rengiamos
pradžioj
būt
paklusniam.
'
Spalių
11
d.
7-tą
valandą
vatokius
vakarus
rengs
dažniaus,
1000 ik. 1 d sausio 1915 m.
tmtininkai Hftrįjo
nu, niekas nebegali dvejoti, loi. ...
..
....
....
„ ’
,
• . •
i kneio, Lietuviškoje svetainėje,
Chicagos Vyčiai ir su savokare atsibuvo 1 kuopos “Vyčių” nes matyt, kad tarp “Vyčių” fakto
pnp.rodyn.ui turime nm- T>.pg. n|](ar. gki)mfa^ m.
ta. vis. nesutinkantieji su pra- neai6kiua stiklu3 ir žengė par.
..Lietuvi Dien
, krf.,
liginimu ,r at.maut.ej. savo tijinio dieyako atumiami.... vadais užsipelnėt garbę. Lai Abatai (diskusijos). Tema bu- yra gabių narių. Prie to matyt tų argumentu. lokime eta. kad
vo.
“
Lietuviams
reikalinga
ik
publika
“
Vyčiams
”
užjau
ir jų kuopų
dauginiu,,.,. Jau čio 26 d
M
pasižadėjimus, turėti) neilgai kar, Jie Wra dar atumiami jusų pavyzdis būna ir kisteigti
amatų
mokyklas”. Į čia, nes skaitlingai atsilankė.
beveik
kiekvienoj
rimtemej
1..-,
p
trukdam. pranešti, (iki atei- |ir
keljo galaa neinmatomas. tiems.
Vytis. tuvių kolonijoje ™n<»>"
diskusijas
stojo:
ArmalaviLlc
'iti
lik
rinkti
po
vis,
miest,
aunaneių naujų met), apie ta.
tiok anomo> kad nevicn,(
M. A. Norkūnas.
čia, ir ponas Balčiūnas kalbė
luvoa Vyžių kuopa au didesniu ka8
p^.,,

Kare nieko nereiškia

SEIMAI IRAPIE^EIMUS.

PEOPLES STOCK YARDS
I

MŪSy JAUNIMAS.

spaudoje.

1 iįogįną įsiepeno, ne vienų prie

Labai
svarbus yra su- (vienybės kelių praėjo nepastemanymas,
seniau
“Vilty-[bėję. Gal ir pastebėjo, tik
je”
kunigo Apysenio
iš- partijinis dievukas savo atliveikštas, dabar gi pakartotas, ko? Gal. Juk negrynos sųžigerb. kun. K. Prapuolenio — į nės žmonių mes turime ik vadėti visiems susipratusioms j lės!

lietuviams
kasmetinį mažą
mokcsnį tėvynės reikalams.
Tik įvykinti šį sumanymą ga
lėtų tik tam tikra organizaci
ja. Lietuvoje ligšiol negalima
buvo nei svajoti apie pana
šių organizacijaų, vyriausybė
nebūtų jos leidusi. Amerikie
čiai jau yra ant tikro kelio:
prie Federacijos yra įsteig
tas “Tautos Iždas” su mažais
mokesniais visokių draugijų
nariams (12 centų metams).
Galima tikėties, kad “Tau
tos Iždas” bus remiamas mū
sų plačiosios visuomenės ir
kad jam lemta bus atlikti di
džiausių ir svarbiausių rolę
mūsų kultūros kėlime. Jeigu

Žadėjo suvažiuoti, o vėliaus
tai padarė, kų žadėjo, atstovai
į Rymo-Katalikų Federacijos
Kongresų. Visi žinojo, kad į
tų kongresų suvažiuos ne žy
dai, vokiečiai ar kokios kitos
tautos žmonės, bet suvažiuos
lietuviai. Praskąmbėjo bal,
sai, kad tegu suvažiuoja ir

ti dėl įsteigimo mokyklų, o prieVV^TTT -RTTTK'ATl?
. Šingai kalbėj° Jonas J- RamaVYCIŲ REIKALE.
nauskas su p. Juskaičiu. Į sprenRasydamas apie Chicagos džiamąją komisiją buvo paskyrti:
Vyčius,
nepabriežiau,
jog; P. Kubilius, Vismontas, ir p-lė
kaip girdisi, ir visur Vyčiai i Nemekšaitė. Buvo
prirodinėta,
įspūdingai darbuojasi, bet gai- kad amatų mokslainės
reikia
la, jog jie savo darbo neparo- steigti dėlto, kad tauta be amatido organe. Gal dėl to, jog ninkl? De8ali a«S«tai pakilti, ir

nuolat užimti. Ktikrųjų taip|k,d
»"1>o
visose kuopose ir dedasi. Pa »'etim,„ujn„ .matininkus. Pne»
. ..
v j .v,
, .
buvo nurodyta, kad lietuviai ne-

girtina už darMtumą, bet nuo-|turi mokyt<)jai kurie tokia, m0.
pelui) neslėpkite, nes lietuvi!). kyk)ag galėtu vesti, kad žmonės
katalikų visuomenė to trokš- ; nenorės tokį sumanymą paremti,
ta matyti ir jus, Vyčiai, uz- kadangi jie taip dideliai priešitat pagerbti.

A Norknas.

daugiau lietuvių atstovų ir
VYČIŲ CENTRO
kad sykiu su kongreso atsto
REIKALE.
vais padarytų Amerikos lietu
Gerbiamieji kuopų raštinin
vių seimų, kur apsvarstytų ir
surastų nelaimingos Tėvynės kai neatbūtinai ir knogreičiausia malonėsit paantrinti narių
gelbėjimo būdus.
Išgirdo tuos balsus beveik sąrašų ir pasiųsti Centro Raš
visi, kam yra brangi Lietuva. tininkui.

nos prieš davimą
aukų net
“Saulės” mokykloms, kad lietu
vis nemėgsta eiti ir leisti laiką
mokintis kokį nors amatą kada
jis gali darbą tuojaus gauti ir
uždirbti po kelis doleriu* į sa
vaitę. Sprendžiamoji
komisija
pripažino, kad pusė, kuri palaikė
steigimą mokslainių laimėjo. Po
to dar iš publikos daug apie tą
dalyką kalbėjo. Tema kitai nodėliai paskirta “Mokslas reika-

ar mažesniu narių
skaičium.
Jau-’
,
...
. ,
CHICAGO, ILL.
.
..
, a
: mesnio aukų rinkimo sutvarkymo
„inlia, Mkaja
20 dieną spalių IV-tos “Vyčių nute lai organizacija bet tam j nutarta k
kreipties
laiškais .j yi
vi-_
apie
“
Vyčius
nėra
girde-'
kuopos buvo paprastas kas-utnrj sns dr-jas, meldžiant, kad jos
Ypač
“Lietuvos
Liieiuvos Vy
v y  iapjcrjg;0 9
g. m. kiekviena atninko susirinkimas,
ant kurio, jęsį...
čiams
”
sekasi
įcagoje.
a
į
p
0
3
atstovus
nuo dr-jos,
kaip paprastai esti, buvo drau
esama
čia
nemaža
rimtaus
jau
|
0
j
c
j
u0
v
;
a
j
bendrai
geriaus
giški pasikalbėjimai ir kaip pirma
tai men 08'galės sutarti pasekmingesnį aukų
buvo prašyta paskaitų komiteto, nimo. Chicaga.
—
- . ”
kad turėtų paskaitas, tai nors ko lietuvių tautinio judėjimo cen- rinkimą “
Tautos —
Fondui.
mitetas dar nieko nebuvo nutaręs tras. Čia randasi daugiau inte Newark’o
vargonininkas A.
apie paskaitas, bet gerbiamas kun. ligentų, čia žymi dalis mūsų vei Radzevičius užsiima naujų varKemėšis skaitė naujai parėjusius kėjų gyvena, čia daugiausia lie • gonų dirbinu. Pirmus
didelius
iš Lietuvos laikraščius, kuo susi tuvių laikraščių išeina. Užteks vargonus su 701 dūdų jau baigia
“Katali dirbti dėl Paterson, N. J. lietu
rinkusieji labai interesavos. Tai priminus “Draugą”,
ką**,
“
Lietuvą
”
,
“
Moksleivį
”.... viškos parapijos. Antrus užsisakė
gi, mano nuomone, būtų labai
Ačiū
tokiam
apsireiškimui,
geistina, kad paskaitų komite
Pittsburg’o lietuvių parapija.
tas nutartų daryti paskaitas, nes spalių 29 dieną vakare šv. Kry
Volungėlii.
par. svetainėje
dabar užstojus
ilgiems vaka žiaus lietuvių
rams yra laiko ir tas būtų labai ant Town of Lake susitvėrė dar
nauja “Lietuvos Vyčių” kuopa.
naudinga.
- Man rodos, kad būtų labai rei Kuopos sutvėrimui buvo pareng
kalinga daryti paskaitas iš isto tos prakalbos. Kalbėjo gerb. vie
klebonas kun. Al. Skrypka,
rijos, nes dauguma “Vyčių” ne tos
gerb. kun. F. Kemėšis “brau- ||f|f|TC nOPAMII IfITi
žino ne lik visuotinos istorijos, go” redaktorius.
ponas Julius! IIIIMIL UllUnlill nA I A"
bet nežino nei Lietuvos Istorijos,
o tas labai reikalinga ypatingai Kaupas, “Moksleivio”, redakto
“Vyčiams”, kurie yra tautiška rius ir kiti.
Gražiai gerbiamieji kalbėtojai
organisaeija, bet dabar daugn-

KATALIKŲ DRAUGIJOS!

ŪKIŠKI LAIKRAŠTĮ!

DRAUGAS

ŠIS TAS.
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BLAIVYBĖS DIRVA.

rys buvo prisirinkęs pilnas klau
sytojų. Paskaita tęsėsi apie porą
▼ai. Susirinkusiems paskaita labai
patiko ir melsta, kad prelegentas
dažniau patiektų tokių paskaitų.
Kun. J. D. sakęs turįs dar keliatą panašių ir kitokių paskaitų,
kurias surengtuose vakaruose ga
lėtų skaityti. Viršminėtą paskai
tą žadą paaukauti “Žiburėlio”
dr-jai, jeigu dr-ja apsiimtų išleisti
atskiroj knygutėj. “Žiburėlio”
nariai dėkodami kun. J. Dobužinskui apsiėmė. Po paskaitų prisira
šė prie “Žiburėlio” dr-jos 6 nauji
nariai.

kainas. Kitataučiai taip versties
nemoka.
Iš lietuvių tarpo daugybė yra
sulenkėjusių. Mažai kas skaito
lietuvių laikraščius, tečiaus pasi
tikima, jog bus permaina, kuomet
apturės lietuvį tėvynainį kunigą.
Būtų ir dabar gal kitaip, jeigu
rastųsi keletas apšviestesniųjų
lietuvių. Bet, dėje! — to dar nė

'f.? •
Anglų laikraštis vadinamas
“Connecticut Citizen” Sept.
KALBA.
Taip vadinamieji fiziologi- 1914 štai kų rašo: “TIKRAS
jos mokslo alenistai ir neuro- VALDOVAS jei geria svai
lologistai yra specijalistais galus, nėra tikras valdovas.
klausime, kaip veikia alkolis į Svaigalai visuomet yra tikras
ra....
žmogaus kūnų. Rugsėjo mė valdovas žmogaus geriančio
A. T.
/'
nesyje laikė sesijas Chicago juos. Svaigalai niekuomet neužsileis
nei
mažiausia
smulk

je, kuriose pripažino, kad al
Z
kolis didžiausia priežastis be mena savo valdžioje. Rete
WATERBURY, CONN.
Ypatinga “Tėvynės” re protystės, prasikaltimų ir iš žiai, kuriais svaigalai suvar
dakcijos logika. Nebeinkųs- sigimimo ; nurodė, kad medi žo geriantį, gali pasirodyti
Spalių 15 d. teatrališka drau
VoPngėlis. gystė “Aidas” parengė vakarą,
dama “Draugo”, griebiasi de cinos užduotis esanti apšvies netikri, bet jei pabandysi juo
S/i
atminimui 10 metų atgavimo
speratiškų būdų. Sako, jei ti liaudį, parodant veikmes, sius sutraukyti, ūmai pamaty
spaudos. J. B. Šaliunas atidaryda
“Draugas” nenustos kalbėjęs taip vadinamo, nuosaikaus su si juos esant plieniniais. Iš
PULASKI, WIS.
mas vakarą paaiškino kokiuo tik
apie “Tėvynę”, tai ji imsis naudojimo svaigalų, ir kartu, sipagiriojęs žmogus daro kar
Dar nėra tikrai ištirta ir neži slu tas vakaras surengtas, ir per
už p. Gabrio. Kuo čia p. Gab
kad parūpintų įstatymus už žygio prižadus pasitasysiųs, noma, kuomet pirmieji lietuviai statė p-lę s. Budriutę padeklerys prasikalto? Simplicitas
draudžiančius
pardavinėti o net ir gerdamas stengiasi apsigyveno Wisconsino Valstijo muotų. Mergaitė labai gražini pakvadrate!
saugotis nemalonaus girtuok je, bet galima spręsti iš dabar te deklemavo. Toliau Aido choras pa
svaigalus dėl gėrimo.
lio vardo, sakydamas “galįs nai gyvenančių lietuvių ir Pulas- dainavo pasveikinimo dainą, už
Skaityk pilnus nutarimus,
gerti, arba visai neragauti”. ki kolonijos inkūrimo, jog lietu kurią žmonės labai plojo ranko
Ir šuva mušamas apsipran
kuriems nieks nesipriešino:
Bet nenori visai atsižadėti viai gan anksti apgyveno tą Vai mis. Po tam Bažnytinis choras
ta. Mūsų tautininkai taip su
Sulig nuomonės alienistų ir
stiją. Bet ėmus atydžion lietuvių 1 padainavo Jau Slavai Sukilo”.
gėrimo. Nuolatinis sunaudo
savo nepasisekimais apsipra
neurologistų Jungtinių Valsti
jimas svaigalų sužadina jame, kunigiją, tai pastaroji gan vėlai Waterburio bažnytinis’ėhorTs yra
to, kad “Lietuva” tautininkų
atsilankė. Lenkų gi kunigai jau
jų,
susirinkusių
kongrese,
ta

/
taip vadinamų, alkolio ligų, 1855 metais buivo užėmę Wiscon- vienas iš didžiausiųjų ir geriaunepasisekimus net iki dorybės
po pripažinta, kad alkolis su
šiai atsižymėjęs savo dainomis
o tuomet jam dar sunkiau su sino Valstijoje
laipsnio iškelia.
didelius žemės mus mieste. Chore priguli apie
gertas veikia žmogaus siste
sivaldyti.
plotus, o 1887 metais lietuvis, bro 70 asmenų ir vedamas p. J. Ko
moje arba kūno sudėjime, kai
lis — vienuolis, Augustinas Zai- vo. Paskui K. Ražmantas pasakė
Sakoma, genijų mes nesu po tikri nuodai ant smegenų ir
Visi brogaviriai ir svaigali- cas, išmūrijo vienuolyną, kurs ir eiles, “Kaimo Molfykla” — labai
prantame.
Turime ir mes, kitų kūno dalių; ir
nių nuodų apgynėjai rėkte rė- lig šių dienų tebėra ir kaip isto puikiai atliko. Paskui vėl Bažny
Amerikos lietuviai, genijų. P.
Kadangi,
šitų
nuodų
v
eikmė
,
įįa per laikraščius, kurių taip- rija parodo, jog to vienuolyno in- tinis choras sudainavo, “Kur bė
V. Račkauskas tikrai juo yra,
kūrimas buvo vienu žygiu ir in- ga Šešupė” ir Tautos himną.
nes paskutiniu laiku jo raštų yra dažnai priežastis tiesiog i pat yra nemažas skaičius užbuk valstijo. kūrimas miestelio, kurs dabar tu Himną giedant visa publika at
ir pasielgimų visai nebesu ar netiesiog beprotystės, nuo- j tarianfi nuod
ri vardą — Pulaski.
maro, silpnaprotystes, ir kitų
sistojo. Aido draugija vaidino
prantame.
se,
kuriose
nuo
seniai
yra
už

ju šonų klupi deivės ir rūko
VIENAS IŠ KAULO
rūšių proto ligų, morališko ir
Tasai miestelis randasi tarpe veikalėlį “Pagavo”. Aido artis
daryta
pardavinėti
svaigalus,
smilkyklals.
Gale
kojų
stovi
SAPNŲ.
gamtinio išsigimimo; ir
trijų pavietų: Brown’o, Shavano tų nėra ką girti, tik reikia pas
Turime naujų, kaip čia pa
žemai nusilenkę keturi duksu
daugiau
išgeriama
ir
daugiau
ir Oconto; stovi atstu nuo gan di tebėti, kad Aide susikoncentravę
Kadangi, daug daugumos
Žmogus nebe sapnų.
Jei ir visokiais blizgučiais išpuoš sakius, credametrų. Juo yra valstijų įstatymai leidžia liuo- pikto daroma, negu valstijo- delio miesto Green Bay 16% ang geriausios teatrališkos spėkos.
fantastiški, vaidentuvės paga ti tarnai. Raulas net krank “Lietuva”. Anot jos, apie sai išdirbti alkolį gėrimui, ir se, kuriose yra leidžiama par- liškų mylių į šiaurius.
Galų-gale laikė prakalbą J. O.
Daugiausiai
čia žemės turi Sirvydas. Kalbėjo apie perken
minti sapnai gemsta kartais telėjo iš pasitenkinimo. Pasi “Draugų” susispietusieji dar tuo būdu įžeidžia žmonių gero
davinėti. Jei tai būtų tiesa, užėmę tėvai pranciškonai. Mieste
pas asmenius su gan rimta suko, — ogi kas čia? Šalę jo bininkai yra bedieviai. Taigi, vę, arba pliečia išsigimimų
tėtus vargus be lietuviškos spau
makaulės tvarka, tai kų jau stovi jauna, skaisti deivė, gra gerbiamieji, jei abejojate ar gamtinį, protinį ir moralį; ir tai kodėl jie nebalsuoja, kad lis liko plačiau žinomas, kuomet dos. Priminė apie N. Y. Seimą,
visose valstijose uždraustų, atsirado keletas verteivių krautu pasakojo apie cicilistus kaip jie
bekalbėti apie Kaulų! Jo ne- ži, kaip pats angelas. Ji taip jus tikite ar ne, eikite prie
Kadangi
daug
ligonių
da

tai jiems būtų dar didesnė vių. Liko jis, taip sakant, pro- buvo susitarę paimti visą seimą į
tvarkioje galvoje įvairūs sva meiliai į Raulų šypsosi, kad “Lietuvos”, o ji jau gal susi
bar yra priverstų ir kitų vie
gresyviškesniu, kada 1906 metais savo rankas ir per tai seimas išsimylės
ir
pasakys,
kaip
tikrai
jonės pagaminti vaizdai vie jam net širdis pradėjo virpė
i nauda ? Ar jie nori nuo sa- C. ir N. W. RR. bendrovė pa
šų
įstaigų
šelpti
ir
apžiūrėti
skirtė. Svetainėje buvo cicilistų,
nas kitų maino. Užmigus, ti, kaip avies stimberiukas. dalykai stovi.
•j5ręs pelnų nuvaryti? Kam jie baigė tiesti geležinkelį nuo Green kurie buvo ant seimo, bet nei
daugumų girtuoklių; ir
pridabojantis šiek tiek mųsty- Rankoje deivė laiko tacų,
Kadangi, daugumoje valsti- samdo kalbėtojus ir moka net Bay per Pulaski, į Shawano, Wis. vienas neatsiliepė, tai ženklas, kad
Įsileiskime biskutį į filologi
mo tvarkų budrumas pranyk ant jos sukrauti tokie gražūs,
po $150 ant dienos, kad įkal To geležinkelio ištiesimas mieste p. Sirvydas pasakė teisybę, apie
sta, pasiliuosuoja nuo viso skanūs kepti karveliukai! Su jų. Chicagoje turime betvar- jų jau yra įsteigtos -tam tik
liui atnešė naudą: ūkių ir produk cicilistų pasielgimus. Žmonių bu
kios kontrolės. Tada ji yra sijudinęs Raulas iš nusistebė kų geltonąjį korespondentų A ros įstaigos gydymui ir lavi bėtų žmonėms, kad be svaiga tų kainos sparčiai ėmė kilti. Tie vo pilna svetainė.
liuosa ir gamina vaizdus už-Įjimo prasižioja, išsišiepia iki Booben. Booben savo šakn; nimui tų pačių girtuoklių su lų negalima apsieiti? Kas ne- są pasakius, tuojau viskas per
Buvus.
kalbos žodžio didele nauda patiems girtuok [ nori tikėti, kad svaigalai yra simainė.
slėptų dienos svajonių. Sap pat ausų. Nespėjo jis nei tin turi anglų
liams ir visai žmonijai; todėl
nas — tai gyvas inkūnijimas kamai savo burnos atverti, “boob”, reiškiantį mulkį, ne
pasaulio baisiausia nelaime,
Iš lietuvių labiausiai pasitu
gi
____
MAHANOY CITY, PA.
viešai išreiškiamų ir slapta su kaip šalę stovinti deivė ima tašytų storžievį. Ir išties, ka
rinčių
yra lietuvis Propokavičius,
tegul nukeliauja į tas valsti
16
dieną spalio buvo laikytas
Nutarta,
kad
mes
griežtai
da
tik
tenka
skaityti
jo
ko

galvotų troškimų.
Toks tai nuo tacos keptų karveliukų ir
tūrio drapanų krautuvė yra di
jas,
kur
yra
uždrausta
parda

pasmerkiame
vartdjimų
alko

31
kuopos
S. L. R. K. A. susirin
dailiai, atsargiai deda jam į respondencijų, visuomet per
džiausia visame miestelyje. Jisai
sapnas.
ir
rekomenduojame, vinėti svaigalai, pamatys savo taipogi valdo, kaipo savo nuosa kimas. Sekdami Lietuvių Polit.
Raulas neapkenčia visų tų, burnų. Raulas žandus ir riji sitikrini, kad jis iš kitokios lio
kad
visos
valstijos, arba akimis, kad ten yra ištuštyti vybę, senosios miestelio mokyklos Seimo Chicagoje nutarimus, mes
kas bent išdalies kovoja ar mo prietaisus paleidžia dar šaknies paeiti negali.
taip-pat prisidėdami prie rinki
visų valstijų lagislatūros pa kalėjimai, bepročių namai, pa namus ir žemę (liotus).
Pužas.
priešinasi jo savotiško socija- ban.
mo aukų “Tautos Fondui” išrin
sistengtų panaikinti šį sunau leistuvių įstaigos etc.
Apsipratęs sū ta operacija
lizmo supratimui. Anot jo,
Lietuvių
dauguma čia turi kome vietinį komitetą tą reika
“Tėvynė” taip susirūpinus dojimų ;
viskas kas priešinasi tokiam ir jausdamas sotus, tėmija
nuosaves ūkės ir gan pavyzdingai lą pildyti, ir pavesta jam vesti
K. P. S.
(Conn. Citizen, Sept. 1914).
ūkininkauja. Žemė yra derlinga agitaciją tarp kitų lietuvių drau
socijalizmui yra militarizmas. kas toliaus dėsis. Auksuoti matematika, kad kiekvienan
ir
vaisinga burokais, bulbėmis,ko gijų, kad ir jos dėtūsi prie ben
Jis trokšta tokio “militariz tarnai paima iš deivės tacų ir numeriu-talpina lekcijų skaitpūstais
ir k. produktais, tečiaus dro darbo.
mo” nuo šios ašarų pakalnės neša kur reikia. Deivė dar liavimo ir džiaugiasi suradus,
Nors prakalbos ir ne “socijalis- enkai ir lietuviai mažiau vaisių Be to nariai 31 kuopos vienpranykimo. Jo taip-pat gi meiliau šypsosi ir lyg vylio- kad Čia - Suks + Čiap - Sui =
tų” buvo rengtos, tečiaus, kada nuo ūkių surenka, bet užtatai au- balsai nutarė prigulėti į Lietuvių
liausiu troškimu yra, kad taip ja. Raulas net apsilaižo be 1 i< tuviška buza be gretinęs.
dr-ją valdo vieni “soeijalistai” gina geresniųjų veislių gyvulius, Katalikų Federaciją Amerikoje,
daug svajojamas socijalizmas žiūrėdamas į jos skaiščias, rau
tai ir prakalbos buvo toje dva už kuriuos apturi ir augštesnes
Mahanictis.
žemiškai rojus įvyktų kuogrei- donas lapukes. Širdį lyg ko
Kruppo dirbtuvės lieja vo
sioje.
čiausiai. Jei jis jo gyvenime ki meili ranka gniaužia. Rau- kiečiams dideliausias kanuoWATERBURY, CONN.
Reikia pažymėti, kad p. Neviacnegali įvykinti, tai sapnyje — lui apsisuka galva, jis šaukia les, kuriomis jie mano visus
Nežinau ar būtų galima rasti kas labai suklydo savo įžangi
deivę, griebia jų glėbin. Tik priešus išgalabyti; pasiųstų ir
kiek tik nori.
kitur tokį didelį judėjimą kaip nėje kalboje, tvirtindamas, būk
Sapnuoja Raulas.
Mato, kas čia? Jaučia kad jo pirštai mūsų lietuviai - amerikiečiai Waterburyje.
tik apie 30 m. nuo to laiko, kada
kad ant viso žemės paviršiaus įsileido į tirštų vilnų, jis pra orderį nors kelioms mažuty
Nėra tos nedėlios, kad nebūtų Amerikos lietuvių pagelbinės drAdv. A. A. šlakis.
kilsta tvanas. Žmonelės sun simerkia. Savo rankomis ap tėms kanuolėms, galėtų gar šis-bei tas atsitikęs tarp vietinių jos oradėjo gyvuoti.
kiai bėgioja, Šaukia pagelbos. glėbęs laiko diktų apžėlusį vel siau apie savo kariuomenes lietuvių. Ypač atvėsus
Norėdami
gauti teisišką pa Aš esu ant “burdo” (kambario
orams
Mums yra žinoma, kad jau
su
Socijalizmo priešas ir visas nių, juodų, kaip čebato aulų! pasauly painformuoti.
rengiama begalės vakarų su vai 42-ri metai, kaip lietuviai atsisky- tarimą, malonėkite aiškiai ir pil R.) ir jei aš susipykčiau
gaspadine
ir
ji
norėtų
mane
iš
nai,
iki
mažiausios
smulkmenos,
Pravėręs
savo
juodas
lūpas,
tas jų “militarizmas” yra
dinimais ir prakalbų. Bet, už rė iš ienkų pagel. dr-jų ir prade
varyti.
Aš
moku
išanksto
už
mė

parašyti
reikalą,
ir
ką
norite
ži

[Skandinami tvano, išsiliejusio velnias juokiasi ir rodo baltus,
Dabar tai suprantu. Tikrai vis daugiau yra kalbama apie atsi- ! j0 tverti savąsias,
nesį,
o
dar
nesu
pabaigęs
mėne

atsibū-Į Tą pačią dieną atsibuvo susi noti, ir pasiųskite laišką, žino
lį platų, neišmatuojama van kaip vilko dantis. Tarnų ne-J Jžentlemontiškai pasielgė niū- buvusius Seimus. Prieš
sio ir ji mane varo iš “burdo”.
būtent antrašu:
denynų. Jie nugrimsta ir dau besimato, tik visokios rųšies I Sų “Amerikos Lietuvis”. At- siant Chicagos Politiškam Seimui, rinkimas dr-jų narių,
Ar ji gali ant rytojaus mane
giau nebepasirodo. Raulas iš uodeguoti kipšai iš jo juokias, kelavo į svečius švariai apsi mūsų “tautiečiai” iš kailio nėrė- “Scenos Mylėtojų”, “Šv. CeciliAdvokatas
A. A. Šlakis.
išvaryti,
šiandieną pasakius. Pra
si, kad kaip nors užkenkus ir jos choro”, ir naujai užmanyto
kvatojas ir tiesia savo naguo rėdęs, nusiprausęs, miela bu
džiaugsmo rankas trina.
Draugo
” Teisių skyrius, 1800 šau atsakyti tą klausimą.
kėlė į padanges būsianti New tverti jaunuomenės “Stygų” ra
Visiems paskendus, tvanas ’ tus pirštus jį pagriebti. Rau- vo dešine spausti.
W. 46th st., Chicago, Illinois.
Lai die Yorko Seimą. Bet kokia dabar di
Su pagarba.
telio.
Besvarstant
prieita
prie
to,
nenustoja kilęs. Štai jis jau lig Jo kraujas gįslose užšąla, šir- vai jį užlaiko per amžius to delė atmaina! Kuomet sugrįžo iš
A. Ošleika.
kad “Stygų” ratelio tverti nerei
tiek pakįla, kad pradeda iridis iš baimės nustoja plakus, kiame ūpe ir apsaugo nuo vi- New Yorko.... Waterburio “tau
TEKETI.
kia. Nutarta dr-joms susijungti j DABAR NENORI
mūsų Raulų siekti. Pavojus. I - Veluias! Velnias! — šau- šokių šios gadynės “madnų” tiečiai“ lyg žemes pardavę vaikš krūvą ir įsteigti orkestros sky
Waterbury, Couu. Spalių 10 d.,
ATSAKYMAS. z
Raidas blaškosi į visas puses, kia Raulas. — Gelbėkite! ligų.
čioja, nes neturi kuo pasigirti, rjų

Tikrinu, kad tautininkų ir
soeijalistų laikraščių redakci
jos visai neturėtų ko rašyti,
jei nebūtų “Draugo”. Ant
jų laimės “Draugas”
yra
ir jie turi apie kų rašyti. Tau
tininkai griežia dantį, socijalistai rodo sipailų nevisai šva
rų liežuvį — ir turime dailų
“monkey show”.

TIE VYRAI ŽINO KĄ

R AULO SU KAZIU PAŠNEKOS.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE. •

TEISIŲ SKYRIUS.

bet išsigelbėjimo niekur nebe “Laisvė”, “Keleivis” pribū
mato. Tada atsitinka kas to kitę Į pagelbų.
Biesai dar garsiau nusikvakio nepaparsto. Štai iš viršaus nusileidžia pora nepapra- j toja, virsta kūliais ir jau visai
stų esybių. Nors tos esybės taikosi jį sučiupti. Raulas
yra juodos, kaip šėtonai, bet-nustoja kvėpavęs, susitraukia,
Kaului jos išrodo baltos. Mat, dreba. Gerkle lyg kas užima,
jis papratęs matyti visus da kvėpuoti darosi sunku. Jis
lykus atbulai. Tos esybės pa šniokščia, kriokia, raitosi... ir
gauna Raulų ir neša augštyn. atbunda.
Jau atbudęs jaučia, kaip jo
Neša per karaliją karalijas,
per pasaulių pasaulius kol ne- pirštai dreba, virpa kinkos, o
prineša prie socijalizmo kara gerklėje, lyg neprarytas obuo
lys stovi.
lijos.
Tfu, tfu, tfu, — nusispiovė
Esybės su Raulu nutupia
Raulas
tris sykius. — Ir suga
kur joms reikia.
Veda jos
Kaulų į puikiausius, gražiau- dink visų sapnų tas prakeik
bs rūmus. Sodina jį į min tas biesas! Tai davatkų milikštas, auksuotas kėdės. Rū tarizino darbas. Nedovano
mai pilni gėlių su tokiu kva siu! Atkeršysiu! Aš jums
pu, kad net nosį prie kaktos dar ne tokių velnių parody
riečia. Raidas atsisėda, atsi siu !
Ilgai dar bambėjo Raulas,
lošia ir įsisprendžia, kaip se
novės gadynių bajoras. Ap bet sapnuoti jau nebenorėjo.
Dūda.
sidairo. Mato. kaip iš abie-

žinoma, yra tokių ką ir džiau- iĮ Del galutino sutvarkymo or
“Kova” pradėjo
kalbėti giasi—pavyzdin “cicilistai” neži- kestros reikalų nutarta padaryti
apie ardymų. Mat, nebagėlė, no nei kaip džiaugties iš savo per vėl susirinkimą 18 d. spalių.
Spalių 12 d. g. L. R. K. A
statė - statė namelius ant le- galės. Waterburio “tautiečiai”
dų ir kol šalčiai tvirtai laikė-■ kitados taip išgirti
“ tautiškų Į 36-ta kuopa, nutarė sušaukti aplaikraščių
”
,
ypač
po
atsilankymo
i skričio susivažiavimą. Susivažiavi
si viskas buvo gerai, bet štai
Dr. J. Basanavičiaus
su M. man saukti vien New Jerses Vai
papūtė karštas tautiškas vėje
Yču už gausų
aukavomą, už stijos kuopas. Sušaukimas pavesta
lis, ir baigia griųti “Kovos”
puikų priėmimą — dingo su sa- į vykdinti kuopos sekretoriui laišstikliniai nameliai. Ir kaipgi vo garbe “socijalistiškame pur- kais.
neverkti!
vyne”. Nes į New Yorko “Sei
Spalių 14 d. “Žiburėlio” dr-ja
mą” išsiuntę deleguoti didžiumą laikytame savo ekstra susirinkiParyžiuj, sako, rusų kazokų soeijalistų, net “Tėv. Myl. Dr-'me, aptarusi reikalus
kas link
ploščiai dengia pečius visų jos” 5-ta kp. delegavo “socija- busiančios vakarienės bei fieimy“sportų” ir “frantų”, — mat listą”! Ar “tautiečiai” sutars au- n iš k o vakaro, kuris atsibus spamada. Amerikos lietuviai ne kas rinkti drauge su dauguma, ar lių 24 d. priėjo prie klausimo, kad
galėdami prisidengti kazokiš laikysis siauros pažiūros “socija- reikalinga lietuviams parapijinės
kaip kad mokyklos. Nutarta agituoti dr-jų
ka sermėga, kad madų pase listų” ir taip šoks,
“
Tėvas
Pruselaitis
ir
Co.
palieps” susirinkimuose ir tarp pavienių
kus, plačiai rašo apie Marko
lietuvių, kad visi plačiau tuo
tai parodys trumpa ateitis....
vus, Puriškevičius, BabrinKudlius.
dalykų užsiinteresuotų. Šiandie
skius, Kišinevus, Gomelius ir
ną nesant parapijinės mokyklos,
vis lietuviškus. Taip bent išro
“Žiburėlio” dr-ja savo lėšomis ir
NEWARK, N. J.
do “Kovos” 43 numeris. Štai
aukomis
užlaiko pradinę mokyklą
Spalių 11 d. Š. m. Lietuviškoje
kur tikri patrijotai. Ar nesiti svetainėje buvo prakalbos pareng
Spalių 15 d. kun. J. Dobužins
kas
laikė paskaitą “Žiburėlio’
kta tik dovanų už tai gauti.
tos “Palangos Juzės pagelbinės
kambaryje.
“Žiburėlio” kamba
Šikšnosparni s.
dr-jos”. Kalbėjo Ji Neviackas.

(Į Teisių patarimo skyrių). Aš
su mergina buvau sutikęs vesti.
Nupirkau jai drapanų ir viso
kių daiktų, kurie man lėšavo,
daug pinigų. Dabar ji už manės
neina. Ka reikia daryti? Ar aš
galiu iš jos pinigus gauti, ar
tuos daiktus atsiimti? Atsakykit
man tą klausimą greitai.
Su godone.
A. Oileika.

ATSAKYMA8.

Jeigu Tamsta tikrai ėsi kuo nors
prasikaltęs, tai gaspadinė
gali
ir tą pačią dieną liepti eiti sau iš
kambario, bet žinoma, už
ne
išbaigtą mėnesio dalį gaspadinė
turi sugrąžinti pinigus. Jeigu tuo
jau išvarydama neatiduoda pini
gų, tai galite per teismą paieškoti
iš jos kaip išeisite. Išvaryti tai ji
turi teisę. Bet jeigu nebūtų jūsų
kaltė ir ji išvarytų, tai Tamsta,
išėjęs, gali reikalauti atlyginimo
už padarytą blėdį.

Tamista tiktai vieną dalyką ga
A. 8.
lite daryti, t. y. paduoti ją į teis
mą už sulaužymą sutarties vesti.
Daiktus negalite atimti. Vien tik Jonas Buczas. Tamstos klausi
pinigus gautumėt nuo jos už pa mui tilps atsakymas sekančiame
darytą blėdį. Teismas
nuspręs numeryje.
A. 8.
kiek blėdies yra padaryta ir
tiek Tamstai paskirs.
A. 8.
P. Skriucka. Tamstos klausimui
tik galima atsakyti privatiškai.
SUSIPYKSTA SU GASPADINĖ. Prisiųkite antrašą ir krasos ženk
Waterbury, Conn. Spalio 10 d., lelį už 2c., tai gausite atsakymą.
1914. (T Teisiu patarimo skyrių).

A. 8.

l'.l
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rę, ypač ka \ .išuvos ligonbūtyj pragrojau pustrečio
mėnesio. Kada aš priėjau prie
komisijos, dirstelėjo daktaras
j manę ir tarė: “zdorov-priniat”. Nereikėjo nei tų mano
puliūdijiinų skaityti, tik šiur
puliai mane nukratė praslin
kus iš i)o jų akių.

/

DRAUGAS

na granata trūko aukščiau or
laivio, kita žemiaus. Tada
pradėjo šaudyti kareiviai - sapįorai iš šautuvų. Ūmai or
laivis sudrebėjo ir truputį nu
sileido žemyn. Visi ėmė šauk
ti, kad pataikė. Orlaivis pra
dėjo skristi tolyn, taip kad ne
užilgo jo nebematėme, mat pa
sakojo, kad buvęs ant dviejų
motorų, vienam sugedus, ga
lima kitas vartoti.

gijos noriai
bendromis spė
komis rengiasi
kuogražiausiai
apvakščioti 26 lapkričio Lietuvių j

dien, ir kuodavusiai aurinkti j

Viso labo parapijoje $205.00
Kleb. kun. J. Krasnickas $50.00
________
>
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i
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. įsiustas raštininkui Adv. A. Šia- būti atliktas, vra'įvairios
nutarimai musų apielinkeje vyg- /.
į
.
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dinami labai pavyzdingai.
j
.
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,
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GERBIAMIESIEMS
KUNIGAMS!

fiziška
Uz ,talp dldelę auką guodotini Je»a — gera sveikata. Tai yra
Malonu mums pranešti Gerb.
parapijonai Nekalto Pau. M. Pra- galima tiktai užlaikant mūsų
AUKOS TAUTOS FONDUI.
aidėjimo Cambiidge,
Mass., — virskminią
visiškoje tvarkoje
Trečioj dienoj mūsų Kal
Caiubridge, Mass., Nekalto P. ingijote didelę pagarbą. Draugi- Kaip tik mūsų apetitas silpnėja,
Kunigams, jog galime jiems
M. prasidėjimo parapijoj Tautos jos gi: Šv. Juozapo, šv. Jono mūsų jėgos yra sumažintos, mūvarijoj buvimo, 4 valandų po
Fondui aukavo sekantys asine- į Krikštytojo, Nekalto Pan. M. sų sveikata yra žuvusi.
Yra
pasiūlyti
pietų prisakė mūsų partijos
Dirbome mes ten arti 3 sa nys:
'Prasidėjimo, šv. Jurgio, Brigton, aišku, kad kūue randasi kas tokiekvienam žmogui kuogreivaičių. Dirbt reikėjo sunkiai,
Po
$2.00.
Mass., pasirūpino pačios nusiųsti kio, kad nepriguli į tenai. Mes
čiausiai pasiimti arklį ir sėsti
bet valgis buvo netikęs.
Vladas
Jakavičia,
Juozapas
i
savo
aukas. Draugija šv. Stepono turėtume
išvalyti kūnų, išsyk
ant vežimų, kurių buvo apie
Degutis,
NN.
ir
Kazimieras
Sijau
yra
nutarusi
ant
bertaininio
vartodami
Trinerio
Amerikoniškų
8 dienų rugsėjo atvarė mus
pusantro šimto. Kiekviename
labai gražių ‘naujausio leidimo
susirinkimo 11 d. spalių aukoti Kartaus Vyno Elisirų. Daug
atgal į Alytos miestelį ir pa daravičia.
vežime tilpo po tris žmones ir
Tautos t ondan $50.00.
, ligų yra arba užkietėjimo priePo $1.00:
talpino į kazarmas, ten mus
su lie
kiekvienas vedėsi arklį.
Tautos
boudo
centro
valdy: žastim, arba užkietėjimas yra žyVincentas Šimkus, Antanas Su
ratnikų susirinko daugiau 2,Trumpu laiku susėdus į ve 000. Išdalino mus į įvairius dintas, Ona Ščenglinskiutė, Sta ba reikalauja greitesniai siųsti miausiu to ženklu. Tai rodo, kaip
tuviškomis maldelėmis
nislovas Rudziunas, Feliksas Ru-iai,kas, nes Lietuva
reikalauja svarbu yra pradėti gydymąsi ir
žimus ir laikant rankose ark skyrius, skyrelius.
dokas, Motiejus
Raila, Jieva i pagelbos.
| išsirinkti vaistą, kurisai paliuoKainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. 80 c. ir 60 centu
lius gavome komandų važiuo
Daugumų
ratnikų išvarė
Bronislova Česautos 1 ondo komitetai su- suoja užkietėjimą,
nesusilpninuž šimtą.
ti vienas paskui kitų ir buvo ant Nemuno traukti medžius Ščeglinskiutė,
□auskakė,
Emilija
Česnauckaitė,
sitvėrė
sekančiose
v
ietose
:
damas
kūno
—
tai
Trinerio
Ame

duota pasarga, kad jeigu kas iš vandens, kiti grebiojo sama
rikoniškas Kartaus Vyno Elixiras.
iššoks, kad nors ir su reikalais, nas, mėšlus, kasė duobes. Tai Ona Žilinskaitė, Elžbieta SareiBe to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo
Sheboygan,
Wis.
Kaina $1.00. Aptiekose.
Jos.
kiutė, Ona Mačoniutė, Elžbie
bus sušaudytas. Kada išva sė ligonbūčius. Manę pristatė
Išrinktas
komitetas
iš
7
asme

Triner, Manufaeturer, 1333—1339
ta Sareikiutė,
Ona Mačoniutė,
išleidimo knygų:
žiavome ant didžkelio mūsų prie meisterų, kurie ligonbūMarijona Dailičiutė, Aleksandra nų : 3 nuo parapijos o 4 nuo kata So. Ashland avė., Chieago, III.
1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
vežimų eilė tęsėsi apie du tyj taisė vidų. Darbas 'ne
Skausmai įvairiose kūno dalyse
Kasinskaitė, Viktoras Kuderaus- likiškų draugijų.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
verstu. Visi vežimai turėjo sunkus. Dirbame nuo 6 vai. kas, Viktoras Čadkauskas, Zig
Pirm. Juozas Radzevičius, sekr. paprastai veikiai pasiduoda Tri
3. Kodėl neini išpažinties? Par. kun. Al. J. Warol 25c.
važiuoti vienas paskui kito, ryto iki 6 vai. vakaro.
montas Tamošiūnas, Kazimieras Juozas Austrevičius, kasin. Ma- nerio Linimentui. Šio Linimen
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.
neatsilikdami nei ant žingsnio.
Parėdnių kareiviškų neduo Pažiūra, Morta Milinienė, Bene taušas Ringis, pagelb. Jonas Ku- to kaina 50c., per pačtą 60 c.
Vėgėlė ............................................................................. 15c.
Keli vežimai buvo pasilikę da.
diktas Jakutis, Jonas Kavarskas, nigonis, Pranas Strakauskas, Pra
5. Užkrečiamųjų-limpamųjų ligų išsiplatinimas ir...
ant kokių penkių sieksnių tai ’Į ligonbūčius kasdien atve Rozalija Dedvilaitė, Emilija Ba- nas Čižauekas, Stasys Raikauskas.
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas............................15c.
REIKALINGAS vaikius agen
Teklė Laugaučiutė,
oficierius ir kareiviai norėjo ža daug sužeistų kareivių. joraniukė,
6. Lietuvių Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.
Tautos Fondo Valdyba:
tas rinkti skelbimus, prenumera
Uršulė
sušaudyti važiuojančius ratni- Daugiausiai prasti kareiviai, Domicėlė Stanevičiūtė,
„
„
„
II dalis 10e.
tų
ir
pardavinėti
laikraštį,
atski

Kotrina Ageta, Ona
kus. už tai, kad nemušė vežė bet vienų sykį buvo atvežę Uršakiutė,
Pirmininkas. Dr. A. K. Rut rais numeriais.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
Drunavičiutė,
Kotrina Kačins- kauskas, 2302 S. Leavitt st., Chi
jo, kad greičiau važiuotų. pulkininkų.
Atsišaukite tuojaus į “Drau
8. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
kiutė,
Rozalija
Čenockiutė,
Ste

Taip visi važiavome po ofiMūši} kareiviai
smarkiai fanija Aršaliutė, Kazimiera Ple- eago, III.
go” Redakciją.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.
Raštininkas Adv. A. A. šlakis,
cierių ir kareivių priežiūra. ima prūsus, nežiūrint, kad la
10. Katekizmas apie alkoholių ..................................... 5c.
kavičiutė, Marijona Petraičiukė, 3255 S. Halsted, st., Chieago, m.
Važiavome baisiai greit. Žmo bai daug mflsų kareivių iškrin
Motiejus Glėbas, Ona Gečinskai11.
Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas.......... 20c.
Iždininkas B. Vaišnoras ,1514
PARDAVIMUI gera krautuvė.
nės sustoję pakeliais žiūrė ta. Sužeistieji pasakoja, kad tė, Ona Kuličiukė, Antanas Gie
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų .................... 5c.
dami į mus verkė, ratnikai rusų kareiviai prūsokus varo draitis, Andrius Makauskas, Ka Carson st., S. S. Pittsburgh, Pa. Parduodame, nes turime išvažiuo
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. S^irusaitis ........... 25c.
Iždo Globėjai:
ti iš miesto.
taip-pat ir pasidarė tikrai bai vis tolyn ir tolyn. Rašo laik zimiera Slavikiutė, Julius Stan14. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18 st.,
A. SUVĖADA
si valanda. Keli vežimai ke raščiai, kad Karaliaučius jau kevičia, Andrius Pakštis, Baltra
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5c.
Chieago, Hl.
2426 AV. 46th PI. Chieago, III.
lyje subyrėjo, tuojaus tiems užimtas, rašo, kad ir Japoni miejus Ajauskas, Aleks. Vinčiū16. Tiesos žodis socijalistams. Parašė Kunigas. 3-čia
Jonas Jaroševičius, 1048 Waspirsakė sėsties ant arklių ir ja jau paskelbė vokiečiams nas, Petras Tulušis, Kazimieras hington st., Norwood, Mass.
laida .................................................................................. 10c.
Pažiūra, Stanislova Balcužoniupalikti visus savo daiktus ant į karę.
17.
Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c.
KAS ATSIŲS mums adresą savo pa
tė, Tgn. Burokas. K. Sterušis. A.
]$.
Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c.
kelio.
Pravažiavus penkias
žįstamą tam siunčiame puikią dovaną.
Mūsiškiams karėj su Aust Gendvilis, Kazimiera
PlekeviĮSIRAšA
“
ŽIBURIO
”
DRAUGI

mylias davė atsilsėti penkias rija sako nesiseka, būk austri19. Šatrijos Raganos apysakėlės ................................ 25c.
EUROPA BOOK CO.
Aršaliutė, Ro
JOS NARIAIS:
57 Dey str.,
New York, N. Y.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
minutes, paskui vėl važiuoti. jiečiai paėmę visų Kelcų gu- čiutė, Stefanija
zalija
Černauskiutė,
Kotrina
1. Anufras Nemaniūnas $11.00 42—45
gų iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
Važiuojant sutikome daugy-, berniją.
Kasžin ar teįsybė?
Bačinskiutė, Ona Drunavičiutė, Chieago, III. 9424 Burneede avė.,
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
bę kariuomenės su kanuolė- Paskutiniu laiku kavė būk tai
M. Mulienė, Jievą^ Raibutė, K. (užmokėjo).
AR NORI GYVENTI ANT SAVO
dame dideles nuolaidas.
ims, arkliais, vežimais ir kito-i ptovi ant
Prfl8okas Čapukė, Rozalija Sigeikiutė, Leo
ŪKĖS:
2. Antanas Baladinskas $10.00
Su pagarba
įran^ia’S-.: Vieni ^verbiasi pas mus, kaip yla nora Juškienė, Ona Budinavičie- Chieago, III. 732 W. 19 str., (pa- Kur daržas duotą jums šviežią dar
žovių per dešimt mėnesių metuose!
“Draugo” Knygynas.
kariuomenės pulkai ėjo nuo iš maišo, net turkų šaukiasi nė, Teofilė Vineinanė, Elžbieta sižadėio).
Kur
gali
turėti
pieno
ir
šviežią
kiauši

[Vilniaus, kiti net iš Sibiro bu sau pagelbon.
3. Kiprijuucki> > Itrū^as $3.001
Urbaičiukė, Petronėlė Bagdonių nių ir viščiuką kada tik nori! Kur
vo atsiųsti, ir iš kitų Rusijos
Chieago,
III. 2326 W. 23 st., (už gali turėti mėsos kiek tik gali sunau- !
tė,
Veronika
Stočkiutė,
Konstan

Mes ligšiol negalime supra
,,
kraštų, — visi ėjo ir važiavo sti, kam mus ratnikus taip cija Sadoniutė, Marijona Urbai- mokėjo).
doti? Kur greit gali išmokėti savo i sus susirėmimai ant kranto upės
Kasos Globėjai.
4. Bernardas Ciękevičius $2.00 ūkę ir po tom intaisyti ūkę kiekvienam
į Kibartus prie Prūsų rube- ūmai suėmė ir čia suvežė. Gal čiutė, Ona Kazakevičiūtė, Barbo
Meuse, 11. Bombardavimas mies
J. Stulgaitis, 122.&<M«Ae><,
žiaus. Atvykus į Simno mie netekus kariuomenės siųs mu ra Ribokienė, Anicetas Begužins- So. Chieago, III. 8757 Marąuette savo vaikui! Rašyk arba ateik, aš to Rheims, 12. Vokiečiai bombar W ii kės Barre, Pa.
jums pasakysiu kur tai gali padaryti.
stelį persodino mus ant kiti} mis į karę? Laimingi jus kis, Motiejus Žukas, Anielė Ste- ave„ (užmokėjo).
duoja Liepojų, 13. Įvairus pa V. Lukoievičia, P. O Minersville,
5. Kun. Jurgis Jonaitis $10.00 L. M. Allen, P. T. M., Rock Island
Urbanavičius,
vežimų ir pasilsėjus porų va- Amerikoj> 0 mes kasžin ko su- paitė, Juozapas
veikslai iš karės lauko.
Pa.
Juozapas South Omaha, Nebr. (pasižadėjo). Lines. Room 718 La Šalie Station,
landų, pasileidome prie Aly lauksime. Savo antrašo ne Kazimiera Saulitienė,
Dalis
II.
Chieago.
šeškas, Antanas Sergelis, Anta 6. Kun. S. J. Čepanonis $15.00
tos
1. Iš Brooklyno Excursija lie “LIETUVOS VYČIŲ” DRAUCttgaliu jum pasiųsti rašykite nas Mikšis, Vincentas Juozapa- Homstead, Pa. (užmokėjo).
JOS CENTRO VALDYBOS AN
“DRAMOS” DRAUGIJA.
pos 4-tą dieną.
Daug vietų pakelyj radome pas tėvelius.
7. Kun. Aloizas Jurgutis $11.00
lis, Jonas Dobrušauskis, AntoniTRASAI.
Stato scenoje penkių aktų J.
2. AVilkes Barių,
Pittstono,
sudegintų, namai pavirtę pe
na Nebrienė, Kazimieras Norkū Export, Pa. (užmokėjo).
Su pagarba
Bron.
Dvasiškas
vadovas: Kun. F.
Slovackio tragediją
Scrantono Lietuviška diena, lie
įsirašiusieji į fondą
nas, Zofija Lukošinaitė, Karoli Be to
lenais. Žmonės iš Simno apieKemėšis,
717
W. 18th‘ st., Chiea
“MINDAUGIS”
pos 16 d., 1914 m.
(žr. Draugas
na Žižiutė, Jurgis Savickas, Be 100=100.000 rub.
linkių išbėgiojo į miškus, išsi
3. S. L. A. 5-to apskričio išva go, III.
Lietuvos karalius,
nediktas Norkevičius, Kazimie N. 33, p. 7). įmokėjo:
Pirmininkas: M. A. Norkūnas,
nešdami su savim reikalin
žiavimas Cliffside, N. J., rugpiū8. Kun. Juozapas Lietuvnikas gis” Lietuvos karalius.
ras Adamkevičius, Aleks. Točo166
Melrose st., Montello, Mass.
giausius daiktus. Juos baisiai
Nedėlioj, lapkričio (November) čio 16 d., 1914 m.
$100.00 “Žiburiui”.
nis,
Zigmontas
Karalevičius,
Juo

Vice-pirmininkas
:
A. Alek
gandino riksmai, kurie girdė
4. Chicagos S. L. A. 2-tro ap
9. Kun. Dek. Matas Kraučūnas 8, 1914 m. C. S. P. S. svetainėje,
zapas
Nemekštis,
Petras
Kamėsandravičius,
732 W. 19th st,
josi iš apkasų pusės.
skričio išvažiavimas, rugpiūčio 6
1126 W. 18th Street.
nas, J. Rusis, Kazimieras Juoza- $52.00 “Žiburiui”.
Chieago, III.
Alytoj perleidome
naktį.
CHICAGOJE.
falis, Stanislovas Ivanauskas, An 10. Kun. Juozapas Žebrys 100 Tai vaizdas iš lietuvių gyveni dieną, 1914 m.
Prot. raštininkas. Al. M. įtai
5. Illiustruotos dainos. Sudai
mo 600 metų atgal. Nepraleiskite
Ant rytojaus 4 valandoj ry
Spalių 25 dieną
Apveizdos tanas Mokačiūnas, Juozapas Kni- rub. “Saulei”.
kus, Holy Cross College, Worcea11. Kun. Mykolas Šedvydis progos pamatyti senovinį lietu nuos Elz. Račiūnienė.
to nuvedėm arklius ant sto Dievo parapijos svetainėje Apa- sius, Pranciškus Juozutis, Antater, Mass.
vių gyvenimą,
kurį perstatys Ant karės paveikslų bus daug
ties, kur sukimšo juos į va štalystės draugijos vietinė kuo- nas Lupia, Adomas Novikas, Mar- $30.00 Žiburiui. Saulei ir Rytui.
Finansų raštininkė: Ona Kašė
lapkričio vaizdų iš Amerikos lietuvių gyve taitė, 82 Porter avė., MonteUsą
12. Kun. Jurgis Inčura $25.00 “Dramos” Draugija,
Jonas Maligonus ir pasiuntė Vilniun. pa laikė susirinkimą. Vienbalsiai tynas Godlauckas,
nimo.
(Nov.) 8 dieną.
“Žiburiui”.
Mass.
Mus gi visus senus ir jaunus nutarė aukoti “Tautos Fondui” nauskas, Steponas Urbonas, Ju,oLietuviai
ateikite
pamatyti
sa

Durįs
atsidarys 6 vai. vak.
Pinigus ir pažadus priėmiau,
vienos
dienos
uždarbį.
Minėtos
zapas
Bulinskas,
Stanislova
MaIždininkė: M. J. Juškienė, 129
vienas perdėtinis pradėjo ve
Perstatymas prasidės 7 :15.
Kun. M. Gustaitis,
vo karaliaus
draugijos
kuopa
susideda iš 300 , kažienė,
Kazimieras
Grigas,
Melrose
st., Brochton, Mass.
džioti po kazarmas, norėda
(Perstatymai atsibos).
“MIND AUGIO”
“žiburio” pirmininkas
naj-fy (abiejų
l^čių.). Todėl , Pranciškus Auglis, Jonas AjausKasos
globėjai: K. Pakštsą
mas mums surasti vietų, bet
Lapkričio 8 d. Tautiško Namo i 1644 Wabansia avė., Chieago, HL
Pradžia lygiai 6 vai. vakare.
reikia tikėties, kad suaukos ne-, kas, Dominikas Valius, Monika
niekur mūsų nepriėmė. Tik mažą krūvą pinigų.
Po perstatymui bus balius su įvai i salėje 101—103 Grand st., Brook A. Visminas, 315 — 4th avė,
i Naujokienė,
Albertina Šimans“MOTINĖLĖS” METINIS
tai, suradus pulko viršininkų,
lyn, N. Y.
riais šokiais.
Labai puikus pavyzdys.
į kiutė, Apolionija Laučkaitė, Apo, Homestead, Pa.
SUSIRINKIMAS.
Lapkr. 13 d. Conway Hali 460
gavome nuo jo raštų ir nuke
Širdingai kviečia visus
Pilypas. lionija Jcšinaitė, Marijona ČiuJ. Naginevičius, 32 Domdniek
Sheldon str., Waterbury, Conn. st., New York.
“Dramos” Draugija.
FORE8T CITY, PA.
liavome antron pusėn mieste
niutė, Kotrina Gurienė, Marijo “Motinėlės” metinis susirin
Lapkr. 14-15 d. Lietuvių salėje
25 d. spalių š. m. įvyko susirin na Krešiukė, Juozapa Piecioko- kimas atsibus 24 dienų lapkri
lio, už Nemuno. Gana ilgai
Literatiška komisija-: A. Knei
kimai
(mitingai)
šių
draugijų:
48
Green st., Wateibury, Conn.
prisiėjo eiti, pasiekėm ir Vil
niutė, Marijona
Bukaveckienė, čio, 11 vai. ryto, Luchow sve
žis, 41 Capital avė., Hartford,
NAUJŲ PAVEIK
Lapkr. 17-18 d. Bažnytinėje sa Conn.
Jakutienė, Petronėlė tainėje, 14 gatvė, New Yorke. RAČIŪNO
niaus gub. žemę, kol surado šv. Antano, šv. Juozapo, šv. Jur Marcelė
SLŲ SERIJA IS KARAS!
gio.
šv.
.Turigio
Kar.,
“
V.
”
ir
šv.
lėje
149 St. John st., New Haven,
Karlinskaitė,
Ona
Niukaitė,
MaJ. J. Ramanauskas, P. O. Bos
me kazarmas. Atsidūrėme 10
Raštininkas
Pirmutinis
perstatymas
Euro

Antano
parapijos.
Viršminėtų
rijona
Armanavičiutė,
Anielė
Conn.
58,
Montello, Mass.
varstų nuo Alytos. Pristatė
kun. M. A. Pankauskas. pinės karės judomuose paveik Lapkr. 22 d. Lietuvių salėje
draugijų ir parapijos susirinkimas Dziodulionienė, Julijona ČernausF.
Virmauskis, 22 Broad st,
mus kirsti medžius. Kirsdaiuose su visomis karės lauke bai 354 Park st., New Britain, Conn. Montello, Mass.
parodė, kad šios apielinkės lietu-! kaitė, Teklė Jankauskienė, Pranvome medžius balose. Trau
senybėmis ir žudystėmis.
viai puikiai susipratę, blaivūs ir ciškus Plikavičia, Domicėlė Zu
Lapkr.
23-24 d. Bažnytinėje “Motynėlės” valdybos uaiM.
kėme į krūvas, pjaustėme į veiklūs — žodžiu sakant, dori ka- zavičiutė, Teofilė
(Paveikslai
gauti
iš
Francijos
JakaviČienė,
salėje Bridgeport, Conn.
Pirmininkas — Kun. V. .Vanm
šmotus ir paskiaus sudėjus į talikai ir geri tautiečiai. Visi pa- Joana Jukncevičiukė,* Marijona
ir Anglijos).
girU.
krūvas apipildavome gazu ir rapijonys ir visos draugijos su- Kiškiutė,
Albinas
Daugretis, Senam nariui. Nesmagu yra peikti Tėvynė Lietuva daug jau nu
i 213 S. 4th st., Brooklyn, N. T.
degindavome. Po iškirtimo me pranta ir atjaučia Lietuvos dabar-i Jurgis Adamonis, Mikolas AdaĮ Raitininkas — Kun. M. A. Pan*
asmens nuopelnus visuomenes akyse. kentėjo šioje karėje, daug mūsų
džių, kasėme tose giriose ap tinį^adėjimą ir “Tautos Fondo” j monis, Pranciška
Pavilioniutė, D. J. Beržini. Džiaugiamės iš gražią brolių padėjo savo gyvastis, daug
kaoakao.
kasus. Darbas buvo sunkus, svarbumų, todėl šv. Antano drau-1 Antonina Balsaitė, Juozapa Čel- vestuvių, bet jeigu laikraštis imtą ap- nustojo duonos davėjų, daug li
443 Park avė., Bridgeport Geaua.
Inzlv. Liet. R.-Kat. Am.
Fondui” j koniutė, Uršulė Stelingaitė, Bar- raiinėti apie kiekvienas vestuves, tai ko amžinų ubagų. Karė —tai tik
žemė — kietas molis, kiek gija aukoja “Tautos
Kasininkas — Kun. A. Kodią
Barbora Va- maža vietos jame liktą kitiems daly roji pekla!
valdybos antraiai:
kirviu inkerti, tiek ir lopeta $25.00, šv. Juozapo dr-ja $15.00, borą Kraučinaitė,
226 High st., Brooklyn, N. K.
kams. Netalpinsime.
Šiame perstatyme
pamatysit
Prezidentas: K. J. Kruiinskas,
iškasi. O čia mūsų viršinin šv. Jurgio dr-ja $50.00, šv. Jurgio laičiutė, Grasilda Juozanaičiukė,
Kareivių dr-ja ir “V.” kp. taipo-' Ona Dalideniukė, Albina Šmotai- Z. Asmenų vardus, pasižadėjusią visas karės baisenybes, visus žu 59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y. Antrajai Administracijos Draugu
kai liepia skubėti. Paskiaus
gi aukuos, tiktai dar nenutarė tė, Veronika Ščeckienė, Prane. atiduoti dienos uždarbį į “Tautos dymo įrankius, kuriais naikina Vice-prezidentas: J. Riktorai- stėa, Iv. Kazimiero Kar. (ant
pynėme d ratas ir t. t. Laike kiek. Apart to, “Vyčių” kuopa 26
”
skelbti
nenorėjome, mat
Bega, Jonas Dailidinas, Pranciš Fondą
mi žmonių gyvastis, turtas ir tt. tis, 91 Congress avė., Waterbury,
Tovrn of Laka).
sekame
patarlę:
“
dali
pažadėti — bet
mūsų darbo matėme daug vo d. lapkričio rengė teatrą ir visą kus Kačeravskis, Motiejus Šiu
Dalis I.
Conn.
neištesėti”.
Lauksime kada ištesės,
Pirmininkas
— V. Paukšta,
kiečių Orlaivių skrajojančių pelną skiria “Tautos
Fondui’’. žąs, Kazimieras Banis, -Antanas tąsyk paskelbsime. Dirbkite!
1. Mobilizacija Rusijoje, 2. Ru
4451 S. Marshfield avė.,
ant mūsų galvų. Oficieriai 25 spalių tapo sutverta “Tautos Vaisiauckas,
Motiejus Ganga, Bevardžiui. Pasiuntėme centro raš sijos žmonės su ašaromis paly Sekretorius: J. 8. Vasiliauskas, Vice-pirm. — A. Mikalauakią
liepdavo tuojaus nustoti dirb Fondo” komisija, į kurią išrinkta* Juozapas Gečius, Kaz. Bingelis, tininkui p. J. S. Vasiliauskui. 11 jo di kareivius, 3. Susirėmimai ties 112 N. Greene st., Baltimore, Md.
1180 W. 47tk et
Kasierius: Pranas Burba, 456ti ir šaudyti orlaivius. Šūviai nuo Sv. Antano dr-jos J. Mnčulai- Jonas Raudeliūnas,
Kazimieras laukite atsakymo.
Kybartais
ir
Eitkūnais,
4.
Susi

Rait. — L. AbaraviMua, WB
Plunksniul,
Vyčiui Ii
Hartford,
58 Main at., Edwardaville Kingnepataikė nei vieno.
Antrų tis, nuo šv. Juozapo dr-jos VI. Ja Rudokas, Feliksas Tolutis, Merėmimas Rusijoj su Austrija, 5.
Bo. Hermitage avė.
šv. Jurgio dr-jos česlavas
Grindvalis,
Antanas Conn., Ruduo, Meškauskui, M. Kai- Prūsai bombarduoja Liege mistą. ston, Pa.
syk visai arti nuo mukų pra navičius, nuo
Knygvedis — Jonaa Camlaam
lauskui, J.
Sakalauskui, Pušaitei,
nuo šv. Jurgio Gribavičia, Povilas
Jelenskas, Brooklyno katalikui, X. Gavome, Ne 6. Kaimai ir miestai liepsnose.
lėkė trys orlaiviai pro kai Ig. Girdauckas,
kaa,
4469 So. Woed st.,
Knygius: Kun. J. Inčura, P.
Kareivių A. Šlikta, nuo “Vyčių” Aliena
Bagdžiutė,
Domicėlė galėjome sutalpinti.
mų Ulksnėnų, prie kurio dir
mobilizavimas, 8. O. Freeland, Pa.
Iždininkas — Kaimieras Vana
kp. K. Rakauskas, nuo šv. Anta Zdanavičiūtė, Robertas Juozafa- žinom, cicillkui. Dvi korespondenei- 7. Vokiečių
bome. J tų orlaivį, kuris lėkė
Baisus
susirėmimai
Vokiečių
su
gas,
4351 So. Wood et.,
Dvasiikas Vadovas: Knn. J.
no parapijos J. Milisauskas ir ka lis, Klemensas Rakauskas.
ji gavome. Ačiū.
Franeūzais,
9,
24
valandas
laiko
Organo
užveidėtojas Juoaaa
pro mus šovė dusyk iš arma- sierius kun. Yanušas. Tolesniai,
Viso aukų ............. $169.00 Kevroniečlul. Apie Perkūno “pa kovojo 10,000 Vokiečių, 10. Bai- Jakaįtia, 41 Providence at., Wot- Palakaa, 1802 W. 44tk st,
tos, taip pat nepataikė. ,Vie- šv. Antano parapija ir visos drsaeegter, M am
Smulkesnių ............... $36.00 mokslą” žinutę gavome.
Kun. A. Yanušas.

Kalėdų Dovanoms

kalėdinių paveikslėlių

TAUTOS FONDO
REIKALAI.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

DRAUGUI! REIKALAI.

DRAUGAS

8

Lapkričio'(Nov.) 5, 1914.

T
Yards 1741

J. G. KAWALLS

GRABORIUS
Paršam J o karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų. 4605 Harmitage ava. Chieago

1624 w. 47th St. Kerte Marshfield Avė. netoli nuo Ashland Avė.
Naujauiiir geriami pavcilulai vestuvėms ir kitiems atsitikimams.

E U D E I K I S

J. F.

LIETUVIS FOTOCRAFAS
Ateik ir pats pamatyk

Bell

LIETUVIAI!

System

$ $$ Jums

7 reikalingi da

» l**T

Tel. Drover 7042

Veiklumas yra tai siekio ir nuveikimo judina

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)

moji spėka.

lykai vertes

Lietuviškas Dentistas

Biznyje ar pasilinksminime, džiaugsme ar nuliū

$25.00

4712 So. Ashland Avė.

dime, ramybėj ar kovoje,—kiekviename atsikime

ED. REUTER

atsakymas

Europoj ir kitur $4.00

per

telefoną seka taip arti vienas kitą, kad sugaiši

Karispondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ntas dėl laiko ir vietos yra visai prašalinti:

“ŽVAIGŽDE”

Veitinė arba Long Distance linijos.

Chieago, III.

1616 W. 47th St.

pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

greitą veiklumą. Klausimas ir

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

Suteikia įvairių žinių iš Amorikos

ir viso

Veiklumą gaunate kada telefoliuojate, spartų ir
Tel. Yards 1594

yra seniausias lietuvių katalikų laikiaštis

16 puslapių didumo.

mes.

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

“ŽVAIGŽDĘ”

“ŽVAIGŽDE,,

veiklumas yra reikalingas, kad išduotu pasek

arti 4?toa g-atvča

tik už $5.85

w

LIETUVIŲ

LAIKRAŠTĮ

SAVAITINĮ

KATALIKŲ

EXTRA

PLATINKITE

IR

SKAITYKITE

Bell systemos

3654 Richmond St.,

Pa.

Philadelphža,

yra visada esantieji bendrai.
Didelio Veiklumo.
£ Telefonas Canal 4052

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!
GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO 100. KASDIENA.
Jeigu

apsiimate

mokėti po

S

x

Chieago Telephone Company

Dr. A. K. Rutkauskas

Bell Telephone Building

2302 So. Leavitt St.

10c.

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

Official 100

O.

JONIKIENE

NAUJIENA!

Geriausia Akušerka

CHICAGO

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

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas!

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
|

LIETUVIS DENTISTAS

Angliškai Paraše

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

CHARLES DICKENS

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

Lietuvių Kalbon Verte

THE HIBERNIAN

Jonas Kmitas

BANKING ASSOCIATION
M.

RENGKIS ŽIEMAI

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR,
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metu, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8 toe vai. vakaro.

Y ra tai labai graži ir interesinga
Mąstyk prieš pirkimų. Mes apturėj jome daug įvairių rudeninių, ir žiemi
nių overkočių, naujausios mados ir ge- į
riausios medžiagos.

LEISK MUMS PARODYTI SAVO
DRAPANAS PAKOL PIRKSI KUR
KITŲ.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randae ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua:
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).
rUiUlH TMIilll
-.......... —
į

Telephone Drover S326

Neužmiršk aplankyti didžiausį pa- j
į siskirimų
kailinių, sveterių, kepurių,
čeverykij ir tt.
Mūsų tikslas jums patenkinti kiek- i
vienu dalyku, kurį nuo mūsų perki.
:
Mūsų noras taip-pat pataisyti kiekJ vienų apsirikimų ir patenkinti jumis
kaip tik galiama.

Gydo visokias ligas

S. Kulvinsky

Specljalistė moterų ir vaikų Ilgos*

4558 So. Ashland Avė.
Telefonas Yards

5734

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

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių akyrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites molei
nimui ir iiauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir at3kyriuzn. yra mokinama: muzika, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėn
iiao antraša:

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

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga

“AUREOLE”
Parašyta

KUN.

Šitoji

Bunka

Suvienytųjų

1800 W. 46th Street

‘

Mossend, Lanarkshire,

Scotland.
S-1 "E.®.® ?

■1
Gal nežinai kur įų gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 melus Chieago, Illinois kas
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me♦ui lik $2.00, ptuvl melų $1.00.

Rašyk adresu:

‘‘KATALIKAS’’

3249 So. Morgan St.,

<•

kr Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?"

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

Chieago

A. OLSZEWSK1,
3252 So. Halsted St., CfilCAGO, ILL.

520
>XOLf

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

J-UPEIUS
Mustacn
Kį i«% ALCOHOl ’
Si. FfllS

-

I800 W. 46th Street,

Valstijų

vai

Galinu

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chieago, III.
Priimame pinifrus j Banką uiėAdyjimui nuo
vieno dolerio ir daupriaus ir mokame trečią]
procentą ratomiu ant metų. Siuučiame pfniffus
į visas dalis avieto pigiai, ąreitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir dc«
kumentus visose kalbose Ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtų antrašu.

fl. A. Norkūnas,

s.

visada

reikalauk

tikro

Richterio

pu

Expeller

inkaro

ženk

lu, kaip ant pa
veikslo.

25 ir 50 centų
aptiekose ir tie*
šiai iš

Chieago, III.

NORI

JEI

F. Ad. Richter &Co

MAŽEIKA

P. A.

Seniausiai
lietuviškas
graborius
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
graborystės tarnavau savo broliams
lietuviams. Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augičiau,
o maži grabeliai nuo $3.00 ir aus
čiau. Meldžiu atvažiuoti i mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
palike našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti ui
$50.00
Neklausykite agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitų ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo
karaboną ir daugybę automobilių.
Su pagarba
P. A. MAŽEIKA.

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

bu. atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas

Mokykla Angliškos Kalbos.

išėjusią knygą:

Kokia Autonomija

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos.
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir
; Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją)
i labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių
I rašykite pas:

FIRMOS! FIRMOS!
Galima

lengvai

mažu

su

ingyti

kapitalu, ir būti neprigulmingu ir ne

WAITCHES BROS.
1741 West 47(k Street

LIETUVAI REIKALINGA?

Chieago, III.

bijoti bedarbės nei streikų, arba su
žeidimų dirbtuvėse ar kasyklose arba

ligų miestuose. Atvažiuok į Arkansas,

.

Parašė

J.

GABRYS
-

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
18O0W.

4Sth Street

Chieago,

III

Naujos “Draugo” spaustuvės

Knygos

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
Huckleberry Finnas, parašyta garsaus Amerikos
Mark Twaino. Gražiai lietuvių kai

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

Stora knyga, kaina tik................... 75|centai
Reikalaudami kreipkities:

Draugas Pub. Co.
IŠIMI W. 4hth

St,;

Chieago, Illinois

laukia

tamstos

neprigulmybė

ir malonus ir sveikas gyvenimas, lietu

VIENYBE LIETUVNINKU

viškoj kolionijoj, kurioj jau gy.en.im

EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

keletas lietuvių ir kas kartas vis at

Ir paduoda daugiausiai gorų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos. Europos Ir viso iivioto, o
prenumerata kaštuota metams ti. $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užruhežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5P.

važiuoja daugiaus lietuvių

ir

perka

sau žemės. Tai kodėl tamsta neatva

žiuoji pas mus apsigyventi! žemės čio

nai yra derlingos, dėl visokių augmenų,

*

javų, sodnų, fruktų ir auginimo gyvu

J. J. Pauksztis & Co.'

lių. Dabar tos žemės yra parduodamos

RAŠYK ADRESU:

raštininko humoristo

čionai

28 metų senas laikraštis

KAINA 10 CENTU

*

Chieago,. Illinoy
1M MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Tel. Yards 113$

ŽINOTI

ko lietuviams šiame svarbiame momente
kaipo tautai reikia, skaityk naujai

Vienatinis Lietavia Išdirbėjai

volo

ir

NEW YORK.

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

•'AUOvSTi.

mėgdžiojimų,

Street,

patarnavimu*

LIETUVIŠKA BANKA

f

pa

74-80 VYashington

iždininkas
Mandagus

SAUGOKIES

Pain —

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

O. N Postlethwaitc,

/(M

Draugas Pub. Co.

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

susišnekėti lietuviškai.

š ČJ k «e»Fi j
1 ’C . a
rų

Reikalaudami adresuokite:

.Adresas: Rev. Jos. Norėti

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

prižiurom.

nuo sudėtų pinigų.

I

10 CENTU

vienas, norintis smagiai ir naudin

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

3315 Aubrun avo.

Moka 3 nuošimčiu,

džios.

Knyga spausdinta ant gražios popierog, malonu pažiūrėti,

KAINA TIK

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

$165.000.00.

M. GUSTAIČIO

bet dar maloniau skaityti.

Pradėjus skaityti, sunku

Kapitalas su perviršiu

vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

DR.

apysaka

DRAUGAS PUBLISHING CO.

Plymouth National
!
BANK.

Seserų Seminarija

"IŠEViy DRAUGĄ”

Dienraštyj “Katalike” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
visus pajudintus mūsų gyvenime
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra bopartyvis laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj “Katalike”
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos
naujokynuose
gyvenančių,
S.
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas,
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ........................................... $5.00
pusei metų .. $3.00
trims mėnesiams .. $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
metams .................................. $7.00
pusei metų .. $4.00
Prenumeratų siųsti šiuo adresu:

TWISTAS, o niekuomet nesigailesite. Rašykite atrašu:

Chieago, Uis.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Išsirašyk dvisavaitinį iaikrašlį

i

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

3255 So. Halsted St.,

Škotijos ar Anglijos

“KATALIKĄ”
Telephone Drover 1924

233 E. 14 ST., NEW YORK.

VALANDOS:

Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvių Ūienražtj

LIBERTY COMMERCIAL C0

ĮKURTA 1867

Jei nori žinių iš
!

120-124 Urand Str.,
Brooklyn, N. V.

pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, arti

prie

gelžkelių

gerų

mokyklų

ir

turgaus

dėl

ir

miestų

Klimatas

vaikų.

malonus, vanduo čistas ir sveikas. Žie

r Du-kart

ma trumpa, šalčių visai nėra; augina

Savaitinis

Laikraštis

"SAULE”
Jau 25 matai, kaip išeina kas Utarninkaa ir Pžtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metą $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei meti}.
Rąžykite Šiądien, o gausite vieną
numerį pasižinrčjimui dykai, ad
resuojant

W. D. BOCZKOWSKI - C®.
Mahanoy City, Pa.

ma dviejus javus ant metų. Kompanija

pabudavoja

budinkus

ir

duoda

ant

lengvų išmokėjimų, jeigu kas to re’
kalauja, nereikia mokėti procento nei

taksų per pirmus dvejus metus.

Rašyk tuoj, arba atsilankyk ypa
tiškai, gausi visokias reikalingas ii
nias — mes prisiųnsinie vietinių gy

ventojų adrisus,

kurie tamstai

v.ską

aprašys apie tuos kraštus.

ARKANSAS FARM COMPANY
J. D. Simanowski Manager, 239 Rail-

way Ezehange Chieago, III.

