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UN’-jER THE ACT

PASIRŪPINKIME. KAD PRIEŠ šti nuomonę, kur būtų paran
LIETUVIŲ DIENĄ — 26 LAP kiausia laikyti Tautos Tary
bos Konferenciją.
KRIČIO — VISOSE MŪSŲ KO
Sužinojus Tautos Tarybon
LONIJOSE BŪTŲ IŠRINKTI išrinktųjų atstovų gyvenimo
VIETINIAI “TAUTOS FONDO” vietas, bus stengiamasi apsi
rinkti visiems prieinamiausią
KOMITETAI.
Konferencijai vietą.
Laikinės T. Tar. Valdyba:
Dr. A. K. Rutkauskas,
Adv. A. A. Šlakis,
R. Vaišnoras
J. Jaroševičius,

ANGLIJOS PARLAMENTAS PASKYRĖ 1,000,000,000
OOLERiy KARĖS REIKALAMS IR ŠAUKIA 1,000,000
ŽMONIŲ ŠALIES GINIMUI.
KROKUVA UGNYJE.
VOKIEČIAI ATMUŠTI PRIE UPĖS YSER.

Kun. F. Kemėšis.

Lietuvių Politiškasai Sei
mas. sutverdamas Laikinę
Tautos Tarybą padavadijo,
kad jiji (Laikinė Tautos Ta
ryba) pasistengtų, pagal mi
nėtojo seimo nurodytus padaBrangūs Broliai ir Sesers
vadijimus, sudaryti Tautos Amerikiečiai!
Du mėnesiu suėjo, kaip ant
Tarybą.
Šai tie L. P. Seimo padava- visos Europos yra dangus ap
siniaukęs ir siaučia baisi ka
dijimai:
rės audra. Ten girdisi trenk
"Tautos Taryba. Kad nuo smas ir ūžimas kanuolių, gir
lat stovėjus ant sargybos lie disi šimtai, tūkstančiai griau
tuvių tautos reikalų ir kad pa- džių verksmų ir vaitojimų, vi
sekmingiau tuos reikalus ap si laukai yra nukloti lavonais,
rūpinus, Lietuvių Politiškas kraujas bėga upėmis — baisu
Seimas Clucagoje 21-22 die-jįr pamanyti. Mano Širdis ir
nose rugsėjo, išranda būtinai jausmai privertė manę prie
reikalingu, kad Amerikoj ne parašymo Šito laiško, kaipo
trukus (ne vėliau, kaip iki atsišaukimo netik į “Draugo”
Naujų
Metų)
susidarytų skaitytojus, bet taip-pat į vi
“Tautos Taryba“, kuri susi sus brolius ir seseris ameri
dėtų iš atstovų nuo visų di kiečius. Broliai-sesers! Mū
džiųjų Amerikos lietuvių or sų tėvynė Lietuva šiandieną
Ant
ganizacijų, be pakraipų skir yra pačioje nelaimėje.
tumo, sudarant ją tokiuo bū mūsų Lietuvos laukų liejasi
du, kad kiekviena organizaci kraujas, dega kaimai, dega
ja, turinti ne mažiau, ka’p ten mūsų brangūs lopšiai - na
1000 narių, deleguotų j “Tau meliai, kur mus mažus užau
gino. Griauna ir naikina tą
tos Tarybą’’ dviems metams
visą, kas buvo ir yra dėl mū
po vieną atstovą, gi organi
sų brangiausia.
zacijos, turinčios nemažiau,
Broli - sesutė! Tu atvykai
kaip 5000 narių — po du de
čia į šią laisvąją šalį su tik
legatu. Kol susidarys “Tau
slu, kad uždirbus keletą cen
tos Taryba”, jos priedermes
tų, kad paskui galėtum sugrį
laikinai pildys šio Seimo iš žęs į tėvynę pagerinti savo
rinktoji “Tautos Fondo” val būvį
Šiandieną gal likai jau
dyba. (Dr. A. K. Rutkauskas, vienui vienas lyg koksai išadv. A. A. Šlakis, p. B. Vai tremtuolis. Šiandieną gal vie
šnoras, kun. F. Kemėšis ir p. toje tavo gimtinės krūva griu
.L Jaroševičius).
vėsių, gal iš tavo brangios sa
Laikinė Tautos Taryba, ser manotos grįčiutės vėjas pele
Šiandieną mes
gėdama Tautos Tarybos tvė- nus nešioja.
rimo nuoseklumą, laiko už pa- į turėtumėm apsidengti gedureigą paaiškinti, kaa tiktai lingu rūbu, turime paliauti da
lietuvių didžiulės organizaci rę balius, šokius, ir kitokius
Šiandieną
jos, turinčios valdišką teisę pasilinksminimus.
turėti kuopas visose Suv. Vai-, turėtų mums būti lyg uždūstijose ir Canadoj ir kitur te- šinė diena, nes kaip-gi būtų
gali skirti atstovus į Tautos nejautri tavo širdis, brangus
Tarybą pagal savo narių broleli ir brangi sesutė, kad
skaitlingumą, tečiaus kad tie iš tavo tėvelių brolių ir sesu
patįs nariai nebūtų kelis kar čių netik ašaros, bet gal ir
tus skaitliuojami,—todėl Tau kraujas bėg upeliais, o tu čia
tos Tarybon negali siųsti at linksmintumeis. Atsiminkime
stovus didžiųjų lietuvių orga ant mūsų tėvelių ašarų, kada
nizacijų apskričiai ar rajonai, paskutinį kartą atsisveikinda
prie šir
nors tokiuose apskričiuose ir mi, priglausdami
dies
tarė:
sunau,
duktė
gal
rastųsi po tūkstantį narių ar
jau paskutinį kartą tavę ma
daugiaus.
tau, gal paskutinį kartą pri
Visos draugijos, kurios sa
glaudžiu prie širdies! Ar pavo didumu ineina skaitliun tų
maniai kada nors, kad gal ta
organizacijų, apie kokias Lie
vo brolis šiandieną atskirtas
tuvių Politiškasai Seimas sa
ir apleistas guli mirtinai su
vame nutarime svarstė, yra
žeistas karės lauke ir baisiuo
kviečiamos išrinkti savus at
se sopuliuose, atsigrįžęs siun
stovus į Tautos Tarybą prieš
čia tau nebylio lūpomis pa
būsimus naujus metus.
skutinį sudiev! Argi šiandien
L Tautos Tarybos Konfe
turėtumėm mes linksmintiesf
rencija turi įvykti sausio mė
Argi tokiame laike turėtum
nesyje 1915 metuose.
tu, broleli, sunkiai
uždirbtą
2. Naujai išrinktieji Tautos grašį praleisti saliūnuose, ir
Tarybon atstovai teiksis laiš tu sesutė ant visokių niekaniekais pranešti Laikinės Tautos kių. Ne! Šiandieną mes tu
Tarybos pirmininkui Dr. A. rime visi atjausti tą visą. PriK. Rutkauskui, 2302 So. Lea- valėtumėm visi dėti aukas,
[vitt St,., Chicago, 111., ir išreik- kad paskum galėtumėm sušel-

No. 47

LORDAS ROBERTS MIRĖ.

TAUTOS TARYBOS

ORGANIZAVIMAS.

OF MARCH 8rd 189T

NUSKENDO ANGLIJOS DIDŽIAUSIS KREISERIS ‘AUDACIOUS’

RUSAI VEJA VOKIEČIUS Iš PRŪSŲ.
AUSTRIJA NORINTI TAIKOS.

SKAITYTOJOS BALSAS.

PRŪSŲ MIESTAI TURI IŠMOKĖTI DIDELES KONTRIBUCIJAS.
, ŠV. TĖVAS ŠAUKIA PRIE TAIKOS.

SULTONAS ŠAUKIA 300,000,0G0 MAHOMETONŲ į
ŠVENTĄ KARĘ.

VAIKAI 16 ir 17 METŲ AMŽIAUS KARĖS LAUKUOSE.

vyriausybės;
neteisingumas mažai moterų, kurios apsirenvieno luomo žmonių prieš ki gę kareivių drapanomis pil
tą luomą ir pasiskyrimas ma dė pareigas vežėjų savo armi
terijališkų laimių, kaip viena joj.
tinį tikslą žmogiško veikimo.
Vilius nori taikos. Londone
Popiežiaus išleistoji encikli
ka gana ilga ir paskirta į dvi. sužinota, kad Vokietijos cieląli.
įsorius Vilius, baisiai nusiganPirmoje dalyje Popiežius do po paskutinių laimėjimų
nurodo priežastis sukeliančias j Rusijos ir pasiūlė Rusijai taikares’ antroje šaukia kariau- i kyties. Bet Rusija griežtai atjančias valstijas prie taikos. • sisakiusi nuo siuliamos taikos.
Vokiečiai bijosi rusų įsiveržiSultonas šaukia mahometo- 1110 an^ savo žemių ir abejo
jąs į šventą karę. Turkijos Ja ar Jieins seksis rusus sutuI-RUINSATARRA5)f^AhCt-2DAMA6tDCUP0lAFOQIatMhUBEUO6lFRANCt; i. »
l
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Sultonas išleido proklamacijas, kuriose pažymėta, kad
Rusija, Anglija ir Prancūzija
sukėlė karę Turkijoj ir ragi
na savo pavaldinius prie ašt
rios karės su priešais. Ir ne
tik savo pavaldinius, bet vi
sus mahometonus, kurių skai
čius siekia 300,000,000 žmonių.

Sumušė rusus. Berline pa
skelbta oficijaliai, kad vokie
Vokiečių didžiosios
anuotos nestoja griauti miestų, kad sum ažinti susivienijusių
viešpatijų
čių kariuomenė, vadovaujant
spėkas. 1. pv. rodo gruvėsius Arras miesto, Prancūzijoj, kurį vok iečių šūviai suardė, iš puikiųjų
gen. Morgenui sumušė rusų
mūrų, palikdami tik gruvėsius. 2. pav. rodo sudaužytą bonę Maubengę tvirtovės, Prancūzijoj. 3
armiją ties Virbaliumi ir nu
pav. žemlapis vietų, kuriose tęsiasi didieji mūšiai tarp vokiečių ir suvienytųjų viešpatijų.
stūmė ją už Prūsų rubežiaus.
Ta nelaimė sutiko rusus ant
pti savo brolius, nukentėju
tų pačių laukų, kur jau sykį
Turkijoj revoliucija. Adri
sius tėvynėje. Ačiū, jau su
anopoly ir Konstantinopoly' Portugalija už karę. Ofici- vokiečiai rusus pergalėjo.
sitvėrė komitetas ‘ ‘ Tautos
Paimta nelaisvėn 4,000 ru
pakilo sumišimas tarp jauno-{jaliai paskelbta, kad PortngaKrokuva pasiduos be mūšio.
Fondo”, kuriam turėtumėm
sų.
turkių delei vokiečių vadova-Įlija padės Prancūzijai, Angliprijausti ir aukoti kiek kas ga Į Londoną praneša korespon vimo turki} armijoj. Sostinėj Į jai ir Rusijai. Kada ji apTrys už vieną. Washingtolėdamas.
Taipgi būtų gera, dentas laikraš. “Daily Mail”, pasikėsinta ant gyvybės En- skelbs karę dar nežinia, bet tikad
Krokuva
pasiduos
be
mū

ne gauta žinių, kad viršinin
kad kiekviename mieste ir
ver-Bejo, kuris Turkiją in- kimasi, kad neužilgo,
kas turkų kariuomenės Beiru
miestelyje būtų išrinkti komi šio.
traukė į karę. Enver - Bej iš
Rusai sutinka duoti tvirtote apskelbė Amerikos pasiun
tetai rinkimui aukų, tik, žino
sigelbėjo, užmušta tik 5 vo Krokuva atakuojama. Petro
ma, su žinia Centrališko T.,vei knogeriausias sąlygas, bigrade paskelbta, kad rusų ka tiniui, jog už kiekvieną už
kiečių oficieriai.
Fondo komiteto, manau taip-,Ie tik np naikinti miesto.,
muštą mahometoną nesutvir
riuomenė atakuoja Krokuvą.
tintuose
arba atviruose uostuo
pat neatsisakytų ir katalikišAnglijos sosto įpėdinis ka
kų laikraščių redakcijos pri
Relgai O stendo j. Belgų ka se, turkai nužudys tris pran
Rusai uždeda kontribucijas rėje. Valijos kunigaikštis iš
cūzų ar anglų pavaldinius.
imti aukas. Svetimtaučiai jau
ant vokiečių miestų. Gauta keliavo į karės laukus. Pra riuomenės priešakinė sargyba
seniai panašiai darbuojasi ir
Londone telegrama iš Berli sidėjus karei jisai norėjo va jau pasiekė Ostendos miestą,
renka aukas. Taip-pat ir mes
Vokiečių nauji pienai. Ro
no praneša, kad rasai uždeda žiuoti kariauti, bet negavo lei kuriame nebėra vokiečių. Voturime aukoti, kiek galėdami,
Į kiečių kariuomenė
apleido moje paskelbta žinios, kad vodideles kontribucijas ant vo dimo. Dabar tikimos, Kad ku
nes ten tėvynėje mūsų bro
taipogi
apielinkes
tarp
Dun- kiačiai po paskutinių nepasi
kiečių miestų, kurie patenka į nigaikščio pavyzdis patrauks
liai kęsdami badą ir skurdą
sekimų sugalvojo naujus pie
kirko ir Nieuporto.
jų rankas. Tai darydami jie daug jaunikaičių į karę.
tiktai prie mūsų šauksis. Apnus vedimui karės. Vokiečių
atmoka Vokietijai už jos pasi
svarstykime tiktai sau, kad
15 metų amžiaus vokiečių ciesorius sušaukė karės tary
elgimus Belgijoj.
Krokuva ugnyje. Romos kareiviai. Susirėmimai Prū bą, kurioje dalyvavo ir gen.
mums kartais doleris taip len
laikraščiai rašo, kad Krokuva sų Lietuvoj pasibaigė pilnu Hindenburg, AVirtembergo ku
gvai prašvilpia, neatnešdamas
Vokiečiai
sumušti
prie
upės
dega, gyventojai bėga iš mies rasų laimėjimu, ir jų įsiverži nigaikštis ir generalio austri
jokios naudos. O dabar ar
Yser.
Amsterdame
sužinota
to.
gi mes galime turėti tokias
mu į vokiečių žemes. Rusai jiečių štabo šefas gen. lloetiš
tikrų
šaltinių,
kad
vokiečių
širdis, kad nepaskirti dolerį zendorf.
Tame susirinkime
užėmė Elką ir Galdapą.
kitą taip prakilniam svarbiam pasisekimai prie upės Yser
buvę
priimti
nauji pienai.
Vokiečiai
iš
paskutinio
Anglijos parliamentas pa
užsibaigė
labai
liūdnai.
Vo

reikalui. Ir kokia tada būtų
skyrė 1,000,000,000 dol. ir šau stengiasi užsilaikyti ant savo
mums gėda, kuomet po karei kiečiai užėmę Dixmunde, per kia 10,000,000 žmonių šalies pozicijų.
Stiprina savo ka
Nuskandintas Rusijos kreisitikrino,
kad
juos
Čia
tyčia
visos tautos siųstų pašalpą tė
raretėjusias eiles scris “Sinop“.
Amsterdaginimui. Anglijos žemesnieji riuomenės praretėjusias
vynėn savo broliams, o mes, įleido. Vokiečius čia sutik© rūmai vienbalsiai sutiko pa naujais kareiviais
Laikraštis “Vossicbe
areiviais — vaikais, į mas.
lietuviai atsiliktume nuo kitų? baisus smūgis nuo belgų. Jie skirti šalies reikalams 1,000,- nes dauguma iš jų -16 metų Zeitung” patalpino telegramą
Taigi sekkime pavyzdį kita tapo atmušti su dideliais nuo 000,000 dolerių ir davė leidimą amžiaus.
iš Bulgarijos miesto Sofijos,
taučių, dėkime aukas. Ateis stoliais.
“
Baisu
žiūrėti,
pasakoja
kad turklį kariškas laivas nu
mobilizuoti 10,000,000 žmonių.
laikas, kada šauksis prie mūsų
rusų kareiviai, kaip šie vaikai skandino rasų kreiserį “Si
nukentėjusieji mūsų broliai,
Šventas Tėvas išleido atsi - kareiviai, sužeisti mūšiuose, nop”.
Mirė lordas Roberts. Visa
kad tuosyk galėtumėm pasi Anglija apgailestauja vieno šaukimą, šaukiantį prie taikos. vaitoja baisiose kančiose ant
Aštuoni vokiečių kunigaikš
rodyti, kad ir mes atjautėme savo geriausių vadų. Lordas Popiežius
išleido
encikliką karės lauko.
čiai žuvo karėje. Reutero tetą baisią nelaimę, o koks ta Roberts atsižymėjęs savo ka šaukiančią visas kariaujančias
Irjlegramos
praneša iš Amster
Moterys
kareivių
eilėse.
da bus dėkingumas iš anų pu rišku veikimu Indijoj, Ai- valstijas prie taikos.
Kaipo
sės ir mus minės ilgai - ilgai. gipte ir kitur. Miręs lordas karės priežastis Šventas Tė ne vien vaikai kariauja su ru damo Londonan, kad astuoni
Broliai ir Sesers, kiek galė Roberts buvo žymiausiu vy vas nurodo šiuos dalykus: sto sais, bet ir vokiečių moterįs. vokiečių kunigaikščiai žuvo
Tarp paimtų į nelaisvę vo- karėje. Šeši iš jų buvo 19-20
dami aukokime!
rų Anglijos diduomenės skai ka savitarpinės ir tikros mei
Z. Ragdžiuniutė.
lės tarp žmonių; niekinimas kiečių kareivių, rusai rado ne-j metų amžiaus.
čiuje.
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Ant Kaukazo eina toliau su menės Vilios ir Carranzos Prūsokų sugavo mieste, o vieVokiečių laivynas išėjo iš šiai, kad laike tiek ir tiek die be kųsnio duonos, reikalinga
isirėmimai.
Jeigu tikėti Berli- prie miesto Leon 30 mylių nuo ru) prūsiškų generolų sučiupo
slaptų vietų. Londone skel nų, tiek ir tiek nuveiksime, tų pagelba. Lietuvoj tveriasi pabiama, kad vokiečių kariško ir tų pasieksime, — neišsipil ęelbos komitetai, plaukia au no žinioms, tai rusai esu su Aguas Calientes.
miegantį. Pateko į mūsiškių
laivyno dalis išplaukė iš Kie- dė. Kaip dabar matyti vis kos ir nors visiems karė daug mušti ant Kaukazo rubežių.
Ir taip kiekviena diena r anka s daug automobilių, ka
lo, kur jisai buvo pasislėpęs. kas taip palengva slenka, kad skriaudos padarė, visgi mūsų Rusų pozicijos užimtos turkų. nomis atneša naujų nesmagių «u°Hų, arklių, kulkasvaidžių.
dauguma karės žinovų, diplo broliai dalinasi tarp savęs Petrogrado žinios griežtai žinių. Vietoj užgirsti, kad Daugjnūsokų kareivių, nebetam priešingos. Sulyg rusų karės baisenybės nyksta, su- galėdami išbėgti,
Susirėmimas
ant
jūrių. matų tvirtina, jog ši karė tu kaip gali.
pasislėpė
Galicijoj austrijiečių ka pranešimų buvo maži susikir laukiame kariaujančių eilėse Kalvarijos giraitėj, norėjo iš
Londonas. Laikraštis “Star” rės prasitęsti ilgai.
praneša, kad smarkus susirė
Paimkime kad ir vokiečius, riuomenė traukiasi atgal. Ru timai Batumo provincijoj. Ru vis naujų ir naujų valstijų.
sislapstyti. Mūsiškiai tuojaus
mimas buvo įvykęs tarp Vo pradėdami karę, jie tvirtai ti sai užėmė Jaroslavų, paimda sams irgi sekėsi ties Kopru- Kų suteiks mums rytojus?
apsupo tų giraitę ir daugybę
keni. Netolimoj ateityj turės
kiečių ir anglų laivyno ties kėjosi, kad greitu laiku jiems mi 13,000 nelaisvių.
1 suėmė.
Yarmouth.
seksies apgalėti savo priešus
Prūsų kariuomenė pasitrauNegalima dar pasakyti, kad atsibūti generoliškas turkų su
[kė iki Sipliškės, t. y. pusiauir net savo įsitikėjimų prive vokiečiai ir austrijiečiai yra rusais susirėmimas.
Rusija persergsti Bulgariją. dė prie juokingumo. Iš ang- sutrinti, jie traukiasi atgal
Bombardavimas Dardanelių
kelvj nuo Kalvarijos į SuvalJ Romų pranešama iš Atėnų, sto nustatė, kada jie pasieks tvarkoje, visgi jau pastebėti toliaus eina. Prancūzų ir an KAIP LIETUVOJ KARIAUJA.I kus. Ten nemažai girių, tai
kad Rusija pasiuntusi Bulga Paryžių, Petrogradu. Šian nas vokiečių militarizmo pa glų laivynas bepaliovos apšau
dabar tose giriose girdisi ka
rijai persergėjimų. Jeigu tik dienų iš tų garsių sumanymų krikimas.
do tvirtumas. Turkijos armi
nuolių dundėjimas. Nors prūtai Bulgarija parems Turkijų neliko nei šipulių. Vokiečiai
. Iš Ilomestead, Pa. p. J. šokai ir smarkiai šaudo, bet Anglijos laivyno vadas Wil«toi
Vakaruose padėjimas mažai ja įsiveržė Aigyptan. Jinai
Bendaravičius
prisiuntė
kareiviai plačiai turi Churchill.
ar Vokietijų, rusų laivynas manė šioje karėjo ingyti dau kuomi pasimainė, Šiaurinėj tikisi ten surasti paramų nuo
mums ir antrą laišką gautą užėmę vietas. Nuo KftUno eį.
pradės bombarduoti Bulgari giau kolonijų, kad plačiau sa Prancūzijoj vokiečių ir pran vietinių gyventojų, bet ligšiol
ia Lietuvos karės lauko nuo |nant mūsų kareivių linija tę 6 kapeikos, pi ragas 10 kaj
jos miestus.
vo vientaučius apgyvendinti, cūzų armijos užsilaiko ant sa dar jos norai neišsipildo.
svarui.
savo giminaičio. B. Ž. Laiš
Turkijai įsivėlus į karę pa
kad turėti daugiau prekyvie vo pozicijų tarp upių Oise ir
sėsi it siena parubežiu, dauPas mus oras blogas: lietui'
kas, kaip ir pirmasis tilpęs
Prancūzai atmušti prie Yse čių ir po trijų mėnesių kruvi Mense. Retkarčiais pasisek dėjimas Persijos lttbai nejau
45 num. "Dr.”, žingeidus,,Igiau
_ . kaip per 40 mylių. Bet šturmai, vėjai, baisūs patvy^
ro upės. Berline paskelbta, nos karės nustojo ir tų koloni davo vokiečiams
pergalėti kus. Abelnai imant Persija
nušviečia plačiai Lietuvoj Į
netik Suvalkų gub., niai. Kaip nelija tai didelėj
kad vokiečiams sekėsi atmuš jų, kurios jiems prigulėjo nuo priešus, bet tuojaus būdavo turės būti intraukta abelnan
mušasi
ir
Gardino, Lomžos ir šalnos. Šiandienų jau ger^
įvykusius atsitikimus laikė j
ti prancūzus apielinkėse upės senai. Afrikoj ir Azijoj vo atmušami.
dar
toliaus.
Negana, kad prū gruodų turėjome. Kas lik<
sukuryn. Persijos diplomatai
karės. Talpiname ištisai.
Yser. Upė Yser dabar esan kiečių viešpatavimas užsibai
šokai apie šį kraštų taip smar bulvių neiškastų kareiviais ta|
Vakarinėj Belgijoj vokie- skelbia, kad Persija užlaikys
Mylimieji giminėlės.
rti liuosa nuo priešų ir vokie gėkiai sukasi, sužinojome, kad ir pasiliks ant lauko. Nėral
eiams pasisekė.
Dixmunde neutralitetų, ir jokių žingsnių
Sveikindamas linkiu jums vi- j
čiams niekas nestovius ant ke
Po trijų mėnesių atkaklios miestas pateko į jų rankas. nedarys karės link. Tuo tal
t, v
.
,
ijie jau antrų syk buvo apsi- kam dirbti.
Sunkus padėji-l
*
.v8a^.^U,n^
lankę Pietrokavo gub., užėmė
lio prie Šiaurinių jūrių. To kovos ties miestu TsingTao Jie stengiasi dabar pasiekti pu keli Amerikos diplomatai, so
mas žmonių karėj. Suvalkų
liaus pranešama, kad apielin gulinčiame
Kinijos
Kiau- prancūzų rubežius prasimuš- kuriems prisieina dabartiniu jau kelmų u, eiles. Kaip z.- čenrtakavQ ir kituš nliestus. gubernija negreit atsikvėps po
kėse Dixmunde vokiečiai pro Chiau provincijos uoste, vo- dami prie Calais, Dunkirk ir laiku susidurti su persais, note esmi paimtas į kariuo- Kielcų gub. dauguma miestų
karės, nes jau ir dabar daugu
rankas
gresuoja. Viename mūšių pa kiečiai pasidavė japonų ir Boluogne. Tiktai jiems tas ne tvirtina, kad pastarieji labai menę ratniki, iri, pergyveno-1"”^
Tas gar mui badas į akis pažiūrėjo.
ėmė nelaisvėn 700 prancūzų anglų kariuomenei ir japonai taip lengvai pasiseks atlikti, džiaugiasi Turkijai pradėjus me pirmose dienose savo tar-1 sas labai nemalonus, tik mums
Jeigu iš kitų Rusijos gub. ne
nystės aprašiau jums plačiau
kareivių ir 8 kanuoles.
rodosi, kad ten prūsokų neiki užbaigimo karės pasilieka nes belgai ir prancūzai nar kariauti, nes jinai galėsianti
atveš maisto, tai nežinia ko
pirmuose laiškuose. Pirmiaus
šių provincijų po savo globa. siai atremia jų užpuolimus.
atgauti savo savystovybę vien visa laika kasėme ankasus ka |peidaUg gali būti, nes jų iš- sulauksime.
visų iaucų kaseme apkasus ka-1 naikinta tiek ir tiek,
visko
Serbai sunaikino austrijie
Viršininkas vokiečių kariuo
Kiek jau laiko vokiečiai tik sumušus Angliju ir Rusi
B. Ž.
reiyiams, dabar-gi ketvirta ea- mat
kaJ jje gudr
čių kareivių batalijoną. Niše menės Tsing Tao, turėdamas stengiasi pereiti upę Yser ir ją
umu no 26 rugsėjo (šen. kai.) 1914.
vflite jau esame apginkluoti
paskelbta, kad austrijiečių 6- 13,000 kareivių ir 600 kanuo vis be pasekmių.
ri suvilioti mūsų kariuomenę,
Paaiškėjo dabar ir Balkanų
šautuvais tiktai senų konstru
tas batalijonas, kuris perėjo lių, narsiai gynėsi prieš dusyk
vadinasi
užpuolus jiems ke
Pažvelgus į paskutinių die valstijų padėjimas. Serbija ir
kcijų
Dunojaus upę sunaikintas ser didesnę priešo spėkų ir tiktai nų atsitikimus, turėsime pa Graikija palaiko Rusijos, An
liose vietose, mūsų kariuomeAUGUSTAVO GIRIOSE.
bų prie Szderevo. Serbai pa nebegalėdamas ilgiau ištverti stebėti, kad Anglijos, Prancū glijos ir Prancūzijos pusę
Apvilko kareiviškomis dra-|nės spėkos turėe-susiskaldyti (Karės vaizdelis iš ”Rieč”.)
ėmę 2,000 nelaisvių ir 20 sun turėjo nusileisti.
Mes stovėjome prie Lipsko.
zijos, Rusijos kariuomenės Graikija užėmė Turkijai pri panomis ir mokina “muštrų”, ir tada jiems lengviau bus įsikių kanuolių.
Po
kareiviško
mankštinimosi
skverbti
į
Suvalkų
gub.
ir
toDalis
mūsų kariuomenės užė
Vokiečių pralaimėjimas Azi viršininkai nuosekliai darbuo gulinčių provincijų Epiro, ir
joj — skaudus jiems smūgis, jasi ir atsižymėjo, kaipo geri tuomi parodė, kad kariaus varo dirbti įvairius darbus, liaus, bet jiems tas negal nu- mė vietų prie geležinkelio ir
stoties. Užstojo naktis. Su
Daugiausiai stovime ant ■sar- sisekti.
Turkai sumušė rusus ant nes jie tenai nustojo autori karvedžiai.
prieš jų.
kūrėme
ant laukų ugnis ir jau
Kaukazo. Iš Konstantinopo teto.
gybos
prie
Nemuno
ties
išUžteks
jau
to,
kad
pirmų
syBulgarija ir Rumunija vis
Vienu geriausių dalykų nu
lio pranešama Berlinan, kad
Negeriau vokiečiams sekasi veiktų šioje karėje tai suorga dar sviruoja. Bulgarijos so kastais apkasais. Buvome nu- kj prigavo ir mūsiškius — at manėme sau ramiai pasilsėti
per visa naktį, kaip ūmai, pra
turkai sumušė rusus ant Kau ir Europos karės laukuose. nizavimas pagelbos nelaimin stinėj Sofijoj Vokietijos, Au ėję ir kitur, bet netoliaus 10, mušė nuo Karaliaučiaus.
kazo, atstumdami rusų kariuo Vakarinėj Belgijoj jų perga giems belgams. Praūžus visu strijos ir Turkijos diplomatai 11, 12 verstų nuo Alytos miePrancūzai, sako, irgi prūso- džioje pirmos valandos, pasi
menę iki antrųjų pozicijų. lės mažinasi, ir net prisieina smarkumu karės audrai, pro tebevaro intrigas, norėdami stelio. Dusyk jau buvome ga- kailis kailį karšia, būk paėmę girdo automobilių trubų gar
Daug rusų užmušta ir paim jiems traukties atgal.
šių šalį, kurios kaltybė gal bu patraukti savo pusėn karalių vę prisakymų pasitraukti nuo į nelaisvę 8,000, maž ir mūsų sai ir kelioms minutėms pra
ta nelaisvėn. x
Šiaurinėj Prancūzijoj, vo vo tiktai tame, kad ji pasiju ir valdžių, už tai jie žada jai Alytos, nes prūsokai atsidūrė kareiviams seksis ir toliaus ir slinkus prie mūsų privažiavo
kiečių kariuomenė buvo skau to ant tako galiūnams, baisiai Makedonijų, kuri randasi po visai arti mūsų, nedaugiau, prūsokas gaus užmokėsiu už automobilius, iš kurio išlipo
kaip 18 verstų ir arčiau. Bu- savo gerus darbus: Čensta- mūsų rotos komandierius. Vi
Rusai užgina turkų žinioms. džiai sumušta.
suvaitojo belgų gyventojai. Serbijos valdžia.
Petrograde pranešama, kad
Nuostabiausia, kad ir Jung vo girdėtis gaudimas kanuo- kavo bažnyčioj, stebuklingoj si sujudo. Korpuso štabas,
Lenkijoj tai ir visai prisi Viskas išteriota, sunaikinta.
rusams sekasi mušti turkus ėjo vokiečiams trumpai. Ru Visas pasaulis atjautė belgų tinėse Valstijose pasigirdo ke lių per kiauras dienas ir nak- vietoj sustatė savo arklius, kuris buvo sykiu su mumis ir
tis 15 ir 16 rugsėjo. Susirė- Panel. Švenč. paveikslų suka- visi oficieriai apstojo iš visų
Armėnijoj. Kiekvienas turkų sų kariuomenė pastaruoju lai nelaimę ir stengiasi jai pa letas balsų už karę.
pasiryžimas yra suturiamas. ku taip smarkiai ir narsiai dėti, kaip galėdamas. Angli
Keletas žymių profesorių mimai ėjo iš abiejų pusių Sei- pojo. Ir netik Čenstakavoj pusių mūsų komandierių ir,
Rusai paėmę daugybę nelais žengia, kad vokiečiams nieko ja siunčia jai maistų, Amerika kursto prie karės, o buvusis rijų miestelio, apie Seinus ir taip daro, statydavo jie ark- nekantraujant, laukė žinių.
vių.
geresnio nepasilieka,
kaip tveria komitetus rinkti au Valstijų prezidentas Roose- toliaus. Visus mūšius laimėjo bus ir Lietuvos bažnyčiose, Komandierius atvežė prisaky
traukties.
Rusų narsumas koms. Prezidentas Wilsonas veltas šaukia Jungtimi) Val mūsiškiai. Vienoj vietoj mū- Krosnos bažnytėlėje (netoli mų maršuoti ant priešo. Vi
Anglų laivynas bombarduo šioje karėje, jų pergalės nu ypatiškai rūpinasi pagerinti stijų valdžių apginti Belgijų, sų kazokai užtiko prūsokų pė-lnuo Šestakavo) sako biauru į J si pradėjo rengties, pasigirja vokiečių pozicijas. Londo stebino visų pasaulį, o rusų belgų padėjimų. Surinkta jau nes ir Jungtinės Valstijos sy stininkų ratų, kurių išnaikino, vidų įneiti. Paskui tų bažny- do paliepimai, prisakymai:
no “Expres” gavo telegramų armijos viršininko, didžiojo desėtkai tūkstančių dolerių, kiu esu kitomis viešpatijomis nepalikdami nei vieno gyvo tėlę ir kitas, kaip va Simno balnok! kinkyk! Greičiau vyru
iš fronto, kad anglų laivynas kunigaikščio Mikalojaus, suge kurie bus sunaudoti belgų rei užtikrino Belgijai neutralę po kareivio, iš mūsiškių nežuvo granatomis sugadino, sugrio- kai! Linksmai šnekučiuodami
raiteliai pasileido pirmyn į ki
bombarduoja vokiečių pozici bėjimas trumpu laiku kilnoti kalams. Žadama net atvežti į zicijų.
nei vienas. Ant visos linijos vė.
jas ties Zeebrugge.
Daug triobų paplenčių prū- tus sodžius, sukelti kitas dalis
Vokiečiams ant sausumos mūsiškiams gerai sekasi. Nekariuomenę iš vienos vietos į Amerikų belgų našlaičius-vaikitų, yra palyginamas prie kus ir pasirūpinti jais, kol ne- sekasi prastai, užtai ant jū toli Pilipavo ties Dauskinin- šokai išdegino, tiltus suardė, mūsų armijos. Korpuso vir
Prancūzai atsiėmė atgal pra Napoleono kariškų gabumų. j prasiblaivys dangus Europoj. rių jie ligšiol padarė nemažų kais prūsokai ištiesė du tiltu geležinkelio tiltų ant Nemuno šininkas išleido paskutinį pri
laimėtas vietas. Prancūzams Dabartiniu laiku rusų kariuo Pačioj Belgijoj pagelbos ko pažangų. Nors tie laimėjimai per Nemunų ir su kanuolėmis ties Šestakavu išsprogino. Su- sakymų ir mūsų armija tri
sekėsi atsiimti nuo vokiečių menė jau randasi ant Vokieti mitetai išduoda kasdienų mai neturi didelės svarbos, visgi norėjo persikelti į šiųpus Ne- valkų stotį ir magazinus sude- mis dalimis pradėjo maršuoti:
pasirengę gino mūsiškiai gubernatoriui viena dalis ėjo prie Marijam
kaikurias pralaimėtas pozici jos žemių.
Anglijos laivynas smarkiai muno, mūsiškiai
sto 400,000 žmonių.
polės — Kalvarijos, antra —
jas atgal. Visgi rytinis upės
Iš Lietuvos žinių nekiek,
Dauguma iš diplomatų tikė nukentėjo. Nuskandino Ang laukė svetelių ir kaip tiktai prisakius.
Graudu ir sunku buvo žiūrė- prie Suvalkų — Augustavo,
Yser krantas pasilieka po vo bet jos jau daug ramesnios. josi, kad Turkija turės sustab lijos laivų vertės 50,000,000 didelis būrys prūsokų atsidūrė
kiečių globa.
Ir čia būk tai vokiečiams -ne dyti savo kariškų veikimų, nes dolerių. Bet rodosi ir nuo vo šiapus, mūsiškiai paleido šu- ti kaip žmonės verkdami, vai- ir trečia — prie Grajevo —
; pasisekė, visgi dar ima abejo- visos aplinkybės jų vertė prie kiečių laimė atsigrįžo, nes vius iš kanuolių, tiltai suiro ir kelius nešdami ant rankų at- Sčučino.
Vidurinė dalis ėjo prie Au25,000 austrijiečių pasiųsta: jimas ar ištikrųjų vokiečiai to. Šiandienų gi matome, kad gauta žinios, kad jos smar- sukrito upėn sykiu su karei- keliavo į Alytų. JTai buvo 31
viais.
Tiems
gi,
kurie
buvo
d.
rugpiūčio.
Mano
tėveliai
'
gustavo.
Naktis buvo tamsi,
Aigiptan. Atvykę į San Fran- jau išvyti iš Lietuvos. Vienos Turkija su pašėlimu insitrau- kuoliai-laivai “Emden” ir ki
^šiapus nebuvo kur bėgti, tai irgi buvo išvežti.- Visi rakau- Šiaurių vėjas, kaip pašėlęs,
cisco keliauninkai laivu “Ven- žinios skelbia, kad rusams se kia kruvinan verpetan, kuria ti sunaikinti.
tura” iš Sydney, Australijos kėsi praginti priešų nuo sa me, labai gali būti, suras sau
Meksikoj baisiai neramu. Iš- visi žuvo nuo mūsų kareivių das paliko, nes traukiniais ne-1 bepaliovos draskėsi, kaukė,
miesto, pasakoja, kad anglų vo rubežių ir net įsibrukti j politiškų mirtį.
naujo kįla šmėkla naminės šūvių, dauguma prigėrė, taip galima vežties daugiau trijų, staugė. Lietus lijo smarkiai,
Tik pradedant aušti pasekėvaldžia sutraukia ten 25,- vokiečių žemes. Kitos nors ir
Mahometonų bažnyčios vir karės. Taikos delegatai susi kad dar 4-tų dienų po mūšiui pūdų. Gal pelenai dabar mū000 kareivių, kuriuos paskir- neaiškios žinios suteikia mums šininkas Šeik - UI - Islam šau rinkę Aguas Calientes forma upės vilnis nešė pro Alytų ar- sų tėviškėj. Baisu atsiminti, me mes nuo šiol laiko garsių
ščius į 33 transportus po prie pranešimus, kad dar vokiečiai kia visus 4 šventų karę prieš liai apskelbė karę Carranzai, klius, susikabinusius po du sunku man jums, brangus gi- Augustavo girių. Mūsų žvalgai pranešė, kad miškuose pa
danga 14 kreiserių, nakčia iš tebekovoja su rusais ties Vir- Angliju, Prancūzijų ir Rusijų. dabartiniam Meksikos prezi- tris prūsokus. Mūsų kariuo- minėlės, apie tai rašyti,
Norėčiau dar sugrįžti prie sislėpęs vokiečių nemažas bū
siuntė į Aigiptų.
balium ir jiems pasisekė rusus Kaipo priežastį tokios karės l dentui, kuris nenori pasitrauk menė per dienų ir naktį sunainurodo
gręsiantį
pavojų
ma-1
ti
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valdymo
ir
užleisti
viekino
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korpusu,
tai
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karės.
Mūsiškiams puikiai rys. Tuojaus iš mūsų pusės
atmušti atgal. Lietuvos laikArmenai padeda rusams. Atė- raščiai neperdaugiausiai su- hometonų tikėjimui. Meksikoj!tų Gutierrezai, konvencijos ’ 60,000 kareivių, dabarties tai |sekasi su Austro - Vengrija buvo pasiųsta raitininkai, ku
nieko nežinome, f nelaisvę pa- Girdėti, kad mūsiškiai daug rie išsiskirstę po laukų nujo
ję žinios nuo Turkijos rubežių; teikia mums žinių apie karę, ir Medinoj baisus mahometo paskirtam.
Už jų sekė
į Petrogradu praneša, kad vi-( na, antra vertus ir negali plū nų subruzdimas, bet visgi
Prieš Carranzų eina su vi imta daugybės. Vienų sykį žemės užėmė Austrijoj. Rašo jo miško link.
dragūnai,
o
kazokai
iškėlė sapateko
į
mūsiškių
rankas
Į
laikraščiuose,
kad
viena
tvir
guose Armėnijos miestuose, į čiai aprašinėti karės dalykų, tvirtina, kad mahometonai la sa savo kariuomene gen. Vil
armėnai studentai stoja į ei- Abelnas įspūdis šiek tiek gė bai šaltai atsineša prie tokių ią. Generolai Obregon ir Vil- 5,000, antrų syk 7,(XX) ir tai tovė paimta. Bus tada ir Prū- vo batarėjas tinkamose vietolės rusų armijos. Armėnijos resnis. Žmonės nusiramino, šaukimų. Gal supranta, kad lareal apsiskelbė už Carran- tik per dvi paras. Apie Sei- suose geriau kariauti. Prūso- se. Vokiečiai buvo drūčiau
liaudis džiaugsmingai sutinka tiktai didelis vargas. Daug šventos karės pasekmės dar zų ir kovos prieš Vilių. Jau'nUfi, atrijus, Lazdijus, Simnu, kas labai nori, kad Turkija siai susistiprinę šiaurinėje da
žmonių pasijuto be pastogės, lidesnį pavojų gali suteikti.
rusų kariuomenę.
įvyko susrėmimai tarp kariuo- Šestakavu pilni laukai užmuš- apgarsintų mums karę, bet lyje girios, už kurios ėjo
tųjų, nebuvo laiko nei kada už matyti, kad turkai dar bijo plentas.
12 vai. dienos, po dviejų va
kasti. Daugelyje vietų šiek-tiek kišties, visgi spėjama, kad turpridengė
tuos
lavonus
žeme,
I
kai
tuojaus
pradės
karę,
nes
landų
poilsio prasidėjo ataka.
KARĖS APŽVALGA.
Iš vakarinės dalies miško vo
bet visur iš po tų žemių kyšo (pilnai jau esu prisirengę,
Praleidome dar vienų savai
galvos, rankos, kojos; baisu
Austrijiečių rusai paėmė į kiečių artilerija pradėjo smar
tę, kuri Europos karėje ne
neišpasakytai
baisu
darosi
pa
nelaisvę
apie 100.000 žmonių, kiai šaudyti. Sunkios bombos
vienų tūkstantį žmonių prari
žiūrėjus į tas vietas. Plau- dauguma pasiduoda iš bado. beperstojo skriejo mūsų pu
jo, ne vienų tūkstantį šeimynų
kai ant galvos šiaušiasi. DaMūs rota jau antra savaitė, sės link ir plyšdamos ore puo
paliko našlaičiais, ir daugybę
bar šalta, lavonai nespės su- kaip saugo apkasus ties Do- lė žemyn. Mūsų pėstininkai
turto sunaikino. Gausiai plau
gesti, bet jeigu jų prieš žie- jačiškės kaimu 10 verstų nuo narsiai ir žvaliai žengė prie
kia žmonių kraujas Didžiojoj
Priėjus prie miško
mų nespėjo pakasti, tai pa- miestelio Alytos. Nors dar priešų.
karėj, garsiai kalba šautuvai,
vasarį susilauksime baisių re- trumpai tarnavau, bet kaip mūsų kariuomenė jau 2 vai.
kanuolės, visos kariaujančios
ginių,
ligi) ir tt. Dievas žino, dėl manęs užtektinai viso įlin užėmė jai lieptas pozicijas.
valstijos krisdamos
kraujo
kas gal būti?
čiau, o Dievas žino kada už- Tada buvo paduotas ženklas
tipeliais, stengiasi savo prie
Tokio vaizdo
18 rugsėjo buvo mūšis ties baigsime tų vargų. Kas to- prie šturmo.
šus sutrinti, bet nei viena ka
Kalvarija. Pėtnyčioj anksti lyn eina sukyn, jau ir dabar ligšiol neteko dar matyti. Tairiaujančių valstijų nenužengė
M
ryto mūsiškiai apsupo miestų, sunku begaut pirkti duonos ar sykliškai šturmuoti miškų ,įotaip toli, kad galėtų pasigirti
vos tik spėjo prūsokai su sa pi rago. Kad ir gauni tai toki kiuo būdu nebuvo galima. Mū-i
didžios svarbos laimėjimais.
m«. b,
Presą Aaaoclatlon.
vo abazu išbėgti, daugumų duona prasta ir brangi, svarui sų šauliai išsisklaidė po miš-1
Pradžioje karės išleisti obal-
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priešas artinasi. Mūsų ka NAUMIESTIS. Raseinių pav. Pasirodo, kad galima siųsti
prasidėjo karštas panašų velnių, kuris sumanė tija taptų pilnai suardyta, tuo
Pas mus kariuomenės abiese
riuomenė
giliai
apsikasus Prūsų kariuomenė, kuri buvo pinigus ir laiškus į Lietuvą
darbas. Kiekvienas medis bu pasinaudoti vienų tautų snu- met liuosa jos liaudis galėtų
pusėse Nemuno daugybė.
smielyje prie pat Nemuno užėjusi toje apielinkėje atėmė ypač į Vilniaus ir Kauno guvo suvartoti1** kaipo uždanga duriančių inercijų, kitų antipa jungtis prie kitų lygiais įsta
Sudiev. Tėveliai.
i
'kranto
pradėjo atydžiai da iš gyventojų galvijus, žąsis ir
ber., kur krasos dar ikišiol
nuo priešo, kiekvienas kelme tijomis ir rungtinėmis Įr su tymais; negu tik būtų atimtos
didelės jos provijicijos, pilnai boti, iš kur vokiečiai traukia. kitus paukščius, vežimus. Iš neišdraskytos. Laiškuose ne
lis, kalnelis tinkamai sunau traukti Europos Federacijų.
5) Iš Barsiškių
sodžiaus,
Kita malonėj, kurios dabar jai priklausančios. Ji tųsyk Prisiartinęs priešas, savo ba- vienos apielinkės tarp Nau- reikia rašyti daug apie poli
doti. Pasirodė, kad miške ran
Šiaulių
pav.,
rašoma
Pranui
tarėjas
pastatė
antrame
Ne

mieščio ir Degučių išgabeno tikų. Eina turbūt per San
dasi nemažas dirvonas, kurį trūksta, tai centralė ganėtina stengtųsi jas atgauti.
Tečiaus tuomet Prancūzija muno krante, ant kalnelio, ar 50 vežimų. Naumiestyje su Francisco.
vokiečiai sustiprino, ir kurį galybė, kuri pajėgtų prie
Toliau
laiške Čerbauskiui \Yilkes-Barre, Pa.
.... Daugybę• svieto išvarė
timoje
Miško
dvaro,
nuo
kur
deginta 60 namų.
mums prisiėjo paimti šturmu. šingas valstijas prie vienybės privalėtų atsižadėti troškimo
džiaugiamasi, kad mažai kas
atmonijimo, Rusija noro už Druskininkai nūitomi, kaip ant
Visų laikų, pakol ėjo mūšis, priversti.
nukentėjo nuo karės ir, kad Ant vainos nuo 20 iki 40 me
ŠVENTEŽERIS. Suv. gub. kaimiečiai gana ramūs. Tai tų semuno. Nežinom kaip mus
mūsų artilerija šaudė į vokie
Gražiausiai ir ideališkiau grobti naujus plotus, Anglija delno. Vokiečiai turėjo nemačių sustiprintas pozicijas už siai būtų, kad kiekviena kaipo baimės Vokietijos kolonijų, žiaus 40 kanuolių. 12 rugsė Rugpiūčio 25 d. Šventežerio, buvo tie laikai, kai rusai gi Dievas apsaugos. Tokių Vai
nų dar nebuvo ant svieto. Jei
miško. 5 valandą, kada jau liuosa ir lygi valstija iš savo Vokietija-gi turėtų užmiršti, jo 3:30 vai. po pietų prasidė Veisijų ir Kapčiamiesčio val nė vokiečius. Dabar mano
mūsų pėstininkai užėmė miš liuosos valios spiestus broliš- kad kas nOrs jų nori išnaikin jo batarėjų griausmas. Kauk sčių stuikininkai buvo nuva namiškiai kitaip gal užgie- ciesoriai nesusitaikys paliks
akmenys bei pelenai. Liūdni
dama praūžė pirmoji granata žiavę net ligi Stalupėnų į Prū-!'dotų. Jūsų K. J. V.
kų iš vasarių pusės, didelis kon vienybėn, rementies nepri- ti.
aikai. Žmonės nieko nebedir
ir
atsimušus
į
pačtų
išgriovė
Jeigu Jungtiniai Europos
sų pusę. Važiuodami pro kru
vokiečių kareivių būrys pra gulmybės pamatais. Bet žmo
ba, eina į bažnyčias mels
dėjo lenkti ratų aplink mūsų gaus prigimtis tokio kelio ik Valsčiai susidarytų, geriausiai sienų. Subarškėjo stiklai ir vinų mūšiip vietas, kaikurie
2)
IŠ
la
reti
ilgos
rašytas
ies .... Gal paskutinį sykį bekariuomenę. Vokiečių ten bu šiol nenutiesė. Vis rodosi būtų, kad tai įvyktų, to ieškant nustojo veikęs telegrafas An paskutinių dviejų valsčių ūki
laiškas.
sikalbam.
Sudiev, pasilįkit
vo apie 20,000. Ūmai buvo priešinga mažuma, kuri reika- i pačioms tautoms, per jų pa troji granata nupuolė ant po ninkai dėjosi vežimai: daiktus
.
Apie
karės
gandų
sveiki
....
licijos užveizdos namų ir kųtik ir gabenosi namon, nors ofičių pasiuntinius
prisakyta mūsų kavalerijai už lavo būti priversta norėt.
Negalima pavesti tų darbų neužmušė jo. Vietinės cerk cierio buvo įsakyta nieko ne mes sužinojome tik 18 liepos.
pulti visu smarkumu priešus.
Kiekviena ir dabartinė Eu
Miestely pasidarė sumišimas,
Prisakymas taift puikiai bu ropos valstija yra panašiai su atlikti diplomatams, nes kaip vės psalomščikas stovėjo prie judinti. Iš kitų daiktus atė
žmonės tik bėgioja, tik šneka,
6) Laiškas rašytas mergai
vo išpildytas, kad neprabėgus sidariusi, kad pamažėl inga- daug kartų pasirodė, kad jie savo namelių, granata atsi mė kelyje, iš kitų-gi policija
tės
9y2 metų amžiaus, Emili
jog
mobilizacija,
jog
karė....
dar
pusei
valandos
vo vus galybę priversti silpnes užmiršta apie norus žmonių. trenkė arti jo. Vargšas par dabar rankioja. Mokės pa
bet kas, su kuo—niekas neži jos Burbaitės, tėvui Zenonui
kiečiai betvarkėj pasitraukė nius išsižadėti savo kai-kurių Dėlto pirmiaus, negu karė pa- puolė ir dvi dieni gulėjo ant baudas, dar gali patekt? karės
no. Žmonių daug atsirado Burbai, Monessen, Pa.
prisitai- rodys savo negalę, reikalinga, gatvės. Paskiaus atčiaužė į teisman.
atgal. Mūsų pėstininkai pasi privatinių reikalų,
bažnyčioje.... pašauktieji mo
Mylimiausi s papunėli: La
naudoję puikiai pasitaikiusia kant prie Visos Valstijos įsta kad kiekviena Valstija ir tau namus. Tik 15 dienų jis bu
ta ant Baltos popieros kuo- vo nugabentas į ligonbutį. Kų
Naujas lietuvių laikraštis. bilizacijos skubinosi prie iš bai dėkoju už laiškelį, kuria
proga ir permainius frontų at tų.
pažinties. Oi kiek verksmo... me mane taip gerai mokini; aš
kirto vokiečiams kelių. Visa
Didelį panašumų matome daugiausiai skelbtų savo teisių tik jį išvežė, kaip brižantinė Valstybės Dūmos atstovas M.
Europos
dalykus. granata įpuolė į namus ir ply Yčas ir inžinierius T. Šlioge baisi diena.... Nedėlioję 20 labai trokštu mokslo, tik ne
vokiečių eilė žuvo. Mūsų ka formacijoj Jungtinių Ameri spręsti
liepos paskelbta karė. Rube- laimė, kad nebėro mūsų mo
ris gavų^ leidinių išleidinėti
valerijos gerai pradėtas dar kos Valsčių ir Šveicarijos Drauge, kad kiekvienas pilie šo prie pat jo lovos. /
Tuotarpu prie Nemuno pa Petrograde laikraštį: “Petra žiaus viršininkai gavo telegra kyklų, ir nebėra kame mokytis įsitikrintų, kad vienatinė,
bas suteikė mums pergalę. Respublikos.
mų :
‘ ‘ Vokiečiai
apskelbė ties. šių žiemų jau būčiau ga
Kairysis sparnas vokiečių su
Bet kaip Šveicarijai, taip pastovi ir praktiška tvarka sirodė vokiečių pėstininkai. Jų pilio Balsas”.
mums karę. Karės ministe- vusi mokinties istorijos, dastiprintos pozicijos nustojo Jungtinėms Amerikos Val gali būti tik sutaisius Jungti kulkasvaidžių ugnis buvo mir
ris Sucbomlinovas ”
bargi reikės mokinties iš tam
tinga, bet tuojaus aptilo, nes
spėkų, ir mūsų kareiviams sčiams užbaigus Federacijų iš nius Europos Valščius.
TŠ BALTIJOS
visi tarnautojai ir kulkasvaiBaisiausis žmonių nusimini stos laiškų. Brangus papunė
Meškutis.
galima jau liuosai buvo apei geros valios, jai sutvirtinti
RYGA. Kariškame ligondžiai buvo nušluoti mūsų arti butyje randasi šie lietuviai: mas, ypač, kai pamatė, jog vi li, pas mus liūdni laikai, nei
ti vokiečius iš tos pusės, tas tuo reikalinga buvo ginkluota
lerijos. Po priešo ugnimi mū Unzenas Mar.
pienas ir buvo išpildytas, ne ranka. Dėlto nemanykim, kad
Biržų
par., soki viršininkai bėga, krausto vieno dėdės nebeturime na
sų kareiviai ir darbininkai su Norkus Pran. Virbaliaus par., si, važiuoja į Mažeikius. Mai mie. Visi stojo į karę.
žiūrint, kad ir naktis prisiar ir Jungtiniai Europos Val
Mes visi esame tuo tarpu
naikino per Nemunų nuties Janulevičius Kaz. Linkmenų šosi ginkluoti kareiviai. Po
tino.
Vokiečių kavalerija, sčiai po taip baisių skerdy
sveiki,
bet nežinom ar ilgam.
(Iš
laikraščių)
tus tiltus, prakirsdami dugnų par., Drevianskas Mar. Radvi sumai apgarsinta, kad karves,
skaičiuje visos divizijos buvo nių pareitų tiesiog į ramių
KALVARIJA. Kalvarijos ir juos nuskandino.
panorėjusi mums užkirsti ke materijalę gerovę.
liškio par., Karaliūnas Alek aveles, kiaules varytų* į Ma Bučiuojam mes tamstų visi
nuoširdžiai.
miestelis
buvo
užimtas
vokie

15 mylių....
Rugsėjo 13 dienų nuo 7 va- iš Sibiro, Juozapaitis Rapo- Veikius
lių, bet jau buvo po laikui.
Toks kelias yra geresnis,
Emilija Burbaitė.
Mūsų raiteliai pradėjo iš va negu kad, prie patvirtinimo čių 4 dienų rugsėjo. Ant mie landos ryto Druskininkų mie las Šiaulėnų par.
Pačtoris pabėgo. Nei laiš
sto
gyventojų
buvo
uždėta
10,stelis su savo puikiu parku,
karų mušti vokiečius. Toliaus kiekvieno straipsnio įstaty
Latvių draugijos salėje: Ja- kų nei laikraščių. Ir taip ko
000
rublių
kontribucijos.
Už

ramiomis ir švariomis gatvė neliūnas Ant. Smilgių par., ne visa savaitė. Dabar pačvisa mūsų artilerija pasitrau mų, reikalinga eiti per krau7) Iš Gedeikių sodž,. Telšių
mokėta 3,600 rub. Likusieji mis pavirto į ugnekurius. Stropus Ant. Salantų parap.,! tas sugrįžo ir veikia kaip prikė pirmyn ir pirmutinė pa jų klonus.
pav. Emilija Burbienė rašo
leista granata plyšo pačiame
Dairanties ir ieškant velnio, neišmokėta. Miesto įstaigos Daug vietų sulyginta su žeme. Račiūnas Sini. Ramygalos pa guli. Pirmosios dvi savaitės savo vyrui, Monessen, Pa.
pasirodė lyg keli mėnesiai
centre vokiečių kariuomenės. kurio piktumas verstų vieny- pasiliko sveikos. Žmonių man Kurorto kurzalas, viešbutis ir rapijos.
Brangus Zeneli!........... šir
Didžiosios Vlildijos salėje: Dabar apsipratom.... “šal
Veikimas mūsų artilerijos ant ties Europos Valsčius, neuž ta sunaikinta, didesnės ver du dideliu pašaliniu viešbučiu
dį man skauda, kad negaliu •
tiek buvo baisus vokiečiams, mirškime ir apie senį Kon tės daiktai išvogti. Kalvari sudegė lig pamatų. Sudegė Silvestravičius Mot. iš Ilgi- tinio” telegramos panašios
jos pavieto apielinkese vokie policijos namai ir monopolis; ninkų, Astrauskas Jurg. iš žodis į žodį į rusų ir lenkų Susirašyti. Niekas laiškų ne
kad jie už 15 minučių pradėjo stantinopolio galvažudį,
paima. Mano dėl tavęs rašy
traukties atgal, ir mūsų kazo
įdėjo Federatyvinės Euro čiai sudegino daugybęs dvarų, spiritas išsilėjęs degė mėlyna Naujininkų valsčiaus, Vilkav. laikraščių telegramas; kita tu du laišku sugrįžo iš kelio.
kams buvo prisakyta išvyti pos yra gana sena. Dar Ang tame skaičiuje ir Kalvarijos liepsna. Gatvės nubertos ske- par., Norvilas Ant. Grišlau- gal kiek daugiau, bet tai jau
Dabar vėl išleidau, gal kada
vokiečius iš jų pozicijų. Pa lijos Henrikas IV, pagelbstint dvarų.
veldomis ir neperplyšusiomis kio par., Kedis Jonas Mari mažmožiai.
ir gausi. Šįmet pas mus vis
Simne išdegė dvi gatvės ir granatomis. Visur išmuštos
kol kazokai rėmėsi su vokie Elžbietai buvo sustatęs planų
Taip, taip baisių laikų su kas gerai užderėjo ir turėtu-.
jampolės par.
čiais, mūsų centralės spėkos sujungti penkiolikų Europos pagadinta bažnyčia. Gyven baisios duobės. 14 granatų
Raudonojo Kryžiaus ligon- silaukėme. Kad tik Dievas me visako pilnai, tiktai dabar
— pėstininkai ir raiteliai Valstijų, dėl apskritos krik tojai jaučia trukumų maiste. nukrito prie katalikų bažny butin atgabenta iš karės lau- pasigailėtų Lietuvos ir apsauniekas nemalonu, rodos, kad
šturmu ėmė vokiečių tvirtu ščionių gerovės. Tos Valsti Gyvuliams trūksta pašaro. 18 čios, bet tik viena iš jų pra ko: Ant. Jokubėnas Salociaus gotų nuo nelaimių....
nieko mums nebereiks. Jeigu
mas. Vidurnaktį nustojo šau jos užlaiko vienų nuolatinę ar d. rugpiūčio- vokiečiai aplei mušė sienų. Stačiatikių baž par., Mikolas Kanopa, paim
Jūsų
paliksime po savo ciesoriaus
dyti, visgi dar girdėjosi ko mijų. Armijos siekis priturė do Kalvarijų. ,
nyčioje
peršauta
altorius tas iš Rygos.
valdžia, tai dar galime laimin
ki tai smarkūs braškėjimai, — ti Valstijų ramybę ir apsau
šrapnelio kulkomis. Granatai
Ilolmo
dirbtuvės
ligonbuty:
3) Iš Bartininkų gmin., Su gi būti, bet neduok Dieve pa
VOKIEČIAI SUVAL
tai sproginėjo inkaitę nuo ši goti jos nuo užpuolimo Muir šrapneliai krisdami į kasi Bron. Butkus, Betigalos par.,
valkų
gub., rašoma p-lei M. pulti po nedoriausio prūso ran
KUOSE.
lumos ir ugnies patronai.
mus apibėrė kareivius smėliu. Jonas Montvidas iš Šiaulių ir
zulmanų ir kiti} barbarų.'
Zaleskytei,
Northampton, ka, tada jau ištikrųjų, Zeneli,
Užėmus Suvalkus, vokiečiai
Mes laimėjome. Visas vo Taipgi kiti drauge su Penn’u
Gyventojai išbėgiojo ankš Aug. Mikilevičius, Liudvinavo
daugiau nesimatysime. Prū
Mass.
vienų >iš savo oficierių pasky
kiečių lageris pakliuvo į mūsų ir Kant’u sijįlė panašių tvar
čiau, bet iš pasilikusiųjų už parapijos.
rė miesto komendantu. Nau
.... Pas mus didelis sumi sas kur tiktai įpuola, visus ka
rankas. Nemažai ten buvo su kų.
mušta 2 žydės, vienas žydas
jasis komendantas pasišaukė
šimas. Baisi karė muų kraš ria ir šaudo. Lig šiol dar
rasta ginklų ir maisto. Laike
ŽAGARE, Šiaulių apskr.
Siūlomas Henriko valdžios pas save žymiausius miesto ir krikščionių bernukas. Vie
esame gyvi, kas toliaus bus
mūšio mūsų kariuomenės šū būdas būtų galima šiaip su
tinis feldšeris Čiurlionis pasi Paskelbus mobilizacijų, žmo te. Mušasi prūsokas su rusų.
gyventojus ir vienų iš jų, bū
Eina didelės minios kariuome nežinom. Kas galėjo manyti,
viais buvo pašauti trys vokie- formuoti : vienas centralinis
mirė nuo širdies plyšimo. Iš nių ūpas buvo labai persimai
tent Geneckį, paskyrė miesto
nės?
Atėję reikalauja val kad mūsų numylėtam krašte
čių eroplanai ir viens zeppe- parlamentas, palaikomas ar
degė lig 50 namų.
nęs.
Žmonės
buvo
išsigandę,
viršininku. Jam pagelbon pri
gyti, arkliams pašaro. Daug liui tokias nelaimes reiks per
imas, kurių liekanos ir gulė- j mįjos> kuri vien skaitosi tarpnusiminę.
Moterėlės
net
pra

duota vienas vokietys ir žy
pridaro nuostolių, nes nežiūri gyventi. Brolis Juozelis pe
jo karės lauke, tarp daugybės tautinės valdžios galybė,
dėjo
kasti
į
žemę
daiktus.
Da

VILNIUS.
Lietuvių
Dailės
das.
nieko, kur papuolė, ten joja. reitų savaitę parašė iš pat ka
kūnų užmuštų kareivių.
Ne ko kito dabar ir VokietiDraugija nusiuntė Prancūzi bar gyvenimas kaip ir inėjo į
Jeigu Dievas padės mūs cieso rės lauko. Atsisveikino su,
Komendantas apreiškė, kad
jos pasiuntiniui Petrograde savo vagų. Žmonės kare la
1
xja ieško. Nes toli matanti voriui, tai liksim gyvi, o kad visais. Kas su juo stojosi,
Suvalkai, kaipo Lenkijos da
savo protestų dėl Reimso ka bai interesuojasi. Pareinan
vicu *ti t
t
kiečio akis nužiūrėjo, kad nuoprūsokas užkariaus, tai tada nieko nežinom...............
VIENATINIS
KELIAS, TAI iatįnė įtempta
revalizacija lis, bus apsaugota nuo išnai tedros išgriovimo.
tieji laikraščiai tuoj išperka
galas. Dabar per dienas vien
Apsidžiaugiau didžiai gavus
JUNGTINIAI EUROPOS
Valstijų ilgai tęstis negali, kinimų.
mi. Ypač daug egzempliorių
anuotos gaudžia, žemė dreba. nuo tavęs laiškus. Pas mus
Paskiaus komendantas pri
VALSČIAI.
kaipo perdaug varginanti. Ir
pareina “Rygos Garso”, ‘Vil
Pas mus atsirado ir prūsų ka neapsakytas sumišimas. Tur
KAUNAS.
Telegrafo
stul

sakė
atidaryti
visas
krautu

Tuo tarpu karo galo nesi-'to visuotino vargo galo nesi
ties” ix “Šaltinio”.
reivių. Kaikurie iš jų apsi būt ir jus jau žinote, kas pas
mato, taipgi dar sunku spręs- mato. Nes atsimena, kiek ji ves. Tose gi krautuvėse, ku pai išversti ir sulaužyti. Pre
gyveno pas Grykius.
Mūsų mus dedasi. Tu rašai man
rių
savininkai
pabėgo,
pasta

kės
iš
pakhauzų
paimtos,
o
ti, kokių priemonių imties, kad Į turėjo perkęsti, kol pasisekė
Prūsų Lietuva ugnyje. Ap- kareiviai užtiko juos tenai, bet kur aš prapuoliau, kad nieko
apsaugojus pasaulį nuo pana- ’ visas Vokietijos Imperijos ku tė vokiečius kareivius ir liepė pakhausai išgriauti. Turtin tylę ant kiek laiko kariški vei
paspėjo pabėgti. Grykio na nerašau. Laiškai grįžta at
jiems pardavinėti tavorus pa gas Pilviškių miestelis ant pu
šių atsitikimų.
nigaikštystes sutraukti vieny
kimai
Prūsų
Lietuvoj išnaujo mus uždegė iš keturių kampų gal ,o kiti gal pas vokietį pra
sės išgrobtas. Katalikų baž
Jeigu pergalės Vokietija, ji bėn. Kaip kiekviena iš jų gal nustatytas kainas.
prasidėjo visu smarkumu. Ge ir Grykio visų šeimynų išvarė, žuvo. Dabar parašysiu apie
Latvio Kunco užlaikomame nyčios klebonų vokiečiai pri
viskų sutvarkys ant savo kur stengėsi turėti ant kitų virše
nerolo Rennenkampo armija
mūsų padėjimų nors kelius
palio, bet sunku to tikėties. nybę, kad galėtų spręsti rei bravare, buvo gana daug pri vertė užmokėti tris tūkstan jau randasi 15 mylių nuo ru- sakė žmonės, kad juos sušau
dys, ligšiol dar nieko nežino žodelius. Ramiai sau gyve
Norint daug metų tęstųsi, bet kalus karės ar ramybės. Dau varyta^ galvijų, kuriuos rusai čius rub. kontribucijos.
bežiaus gilumoje Prūsų. Jo me.
nom, nieko apie karę nežino
prūsų militarizmas vis turės gelis jų galvočių suko smege- užmiršo išgabenti. Vokiečiai
kariuomenė užima linijų nuo
tik štai vienų nak
Ašaros pas mus....
likit jom,
pasibaigti. Visoms, kaip di-jnį8) kad išradus būdų Vokie- tuos galvijus sunaudojo savo
ABELIAI. Kauno gub. 21 Stalupėnų iki Lyko ir toliaus
sveiki
....
tį
kaip
perkūnas
koks
delioms taip mažoms tautoms tijų sujungti. Tik sumušimas kariuomenei. Norėjo vokiečiai rugsėjo atsibuvo ir pas mus prie Johannesbul'go ir Soldon.
trenkė:
apšaukė
mobiliza
naudingiausia būtų šutv ė rus prancūzų davė progų Prūsų sugauti ir patį Kuncų, bet tas mobilizacija. Iš miestelio kaSusirėmimai eina ant 100
ciją
vyrų
ir
,
arklių.
Per
4) Iš Jurburko miesto Ra
Jungtinius Europos Valsčius, karaliui Versailles rūmuose spėjo pabėgti. .
rėn paėmė su kitais: vargo mylių ilgio. Rusai pasiekė
dienų viskų
suren
Kada gi vokiečių armijai nininką, zakristijoną ir valseinių pav. rašoma p-lei Juze vieną
panašius į Amerikos. Taip apsiskelbti Vokietijos Impera
Jobannesburgų, įsiveržė tarp
prisiėjo trauktis atgal, Suval
fai Lukoševičintei, Chicagb, gė. Mano tėveliai liko be sū
siūlo anglas socijaloga^ Stead. torium.
ščiaus raštininką.
Lyko ir Kruglino apielinkese
nų, aš netekau brolių. Širdį
kų gubernatorius pareikalavo
Tll.
Dviejų malonių aplinkybių
Viena didžiausia neprilei
Gumbinės ir Stalupėnų.
nuo vietinių gyventojų 1,200
.... Pas mus darbai susto skaudžia, ašaros iš akių bįra.
reikalinga, kaip Federacijos džiama Vokietijos
teorijos
JONIŠKIS. Šiaulių ap. Čia
jo tik dvaruose. Miesto gy Pakilo pas mus didelis liarEuropos Valstijų
pasiektų klaida yra, kad ji nori, kad vežimų ir sukrovęs ant jų vi nuo 23-25 rūgs. girdėti bu
ventojai išvažiavo į kaimus ir mas. Išvarė visus gyvulius,
tikslų, panašiu keliu, kaip kad j visi sulyg jos muzikos šoktų, sus geriausius gyventojų daik vo smarkus kanuolių šaudy
'
mes patys buvome išvažiavę. — gal bado reiks pakentėti.
yra pasiekę kitos federacijos, j Tokiuo būdu, ant kelio, kuris tus išsivežė su savimi.
mas. Žmonės labai buvo per
Prieš
pat
išvažiavimų,
vo

Galvijus reikėjo pristatyti
Prūsokų kariuomenė dusyk
Pirmiausia reikalinga dide veda prie vienybės tikslo, ap
sigandę neįmanė kur pulti;
kiečiai
pareikalavo
nuo
Ga1)
Laiškas
'
prisiųstas
į
Mažeikius.
Išvežė if šieną.
buvo
Jnrburke
ir
visas
rusų
lė išlaukinė galė, kuri steng sireiškia daug priešinybių, ku
vieni bėgo Rygon, kiti į Birneckio kad jisai pasižadėtų,
“Draugo” redakcijon iš Sha kareivii} kazarmes sudegino.... Prisieina moterims darbų at
tų priversti prie vienybės rios yra sunku pergalėti.
žius. Visi manė, kad jau užei
vokiečiams
iš
čia
pasitraukus,
mokin, Pa.
Bilietnikus išsiuntė į karę... likti, nes vyrų nebėra. Mo
tuos, kurie nuo jos kenčiu.
Pirmutinis esencijalis prin
na priešas, bet paskiaus apri
Gerb. Redakcija! Spalių 19
Ant mūsų kapinių yra ne ters važiuoja su šieno veži
Taip sakant, kad pasiekus cipas tiesiant rubežius paski- pranešti vokiečiams apie Ru mo.
sijos armijos padėjimų. Gadieną gavau laišką iš Nau- mažai palaidotų užmuštų ka mais, o vaikučiai pėsti su kar
Dangaus Karalystę, reikalin-1 roms Valstijoms
yra, kad
neckis griežtai atsisakė išpil
mieščio,
Suv. gub., išsiųstą 4 rėje žmonių. Kitus palaido vėmis. Valdžia prižada už
Atidaroma mokyklos Suval
gas stiprus veikimas velnio.
kiekviena iš jų apimtų atskidyti tokį vokiečių reikalavi
kijoje. Vilniaus mokslo ap rugsėjo (antspauda ant laiško jo giriose, kur mes eidavom mokėti už viskų, bet kada tas
Panašiu būdu afituoniolik- ras tautas. B< čia naujas
mų.
Supykę
vokiečiai
jį
išsi

Laiške gribauti. Slavikų kunigėlį nu bus niekas nežino.
skritys gavęs įsakymą preneš- su viena raide T.).
tam amžiuje
suvienijimas vargas. Nes tuomet būtų sun
Pinigų mums dabar nesiųsk,
ti Suvalkų, Kalvarijos ir Ma man rašoma, kad gavę mano šovė prūsų kareiviai, kleboną
Amerikos tapo sudarytas, vien ku sulaikyti kitas Valstijas, vežė su savimi.
gali
dar prapulti, kentėsim
rijampolės ^Svietų mokyklų laiškų, išsiųstą jau karei pra sužeidė.
iš protesto priešais pragarinį kad šios nestatytų didžiai pa
MŪŠIS TIES DRUSKININ
Krautuvės pas mus uždary kaip nors vargelį....
vyriausybei, kad jie tuojaus sidėjus: keliavęs pusketvirtos
veikimų Jono Bull.
žeminančių Vokietijų reikala
tos
ir ^nes visi esame pasiren
KAIS.
Sudiev, pasiliekam sveiki
Pereitam
šimtmety buvo vimų už jos užpuolimų ir žiau
grįžtų į savo tarnavimo vie savaitės. Taipogi gavę pini
Mūšio pradžia apsireiškė 11
tik
nelinksmi.
gę
ant
mirties.
Bažnyčios
pil

gus,
kuriuos
išsiunčiau
porą
Prancūzija, kuri tik viena jau rų karėje elgimąsi.
tas ir pradėtų užsiėmimus mo
rugsėjo žydelių traukimų per
Emilija Burbleni,
dienų prieš karei prasidėsiant. nos Žmonių.
tėsi stipri pamušti siekius Vo
kyklose.
Jeigu gi Vokietijos autokraNemuną. Buvo aiškių kad
kietijoj. Kame mes matom

kų ir čia

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS,

1.

k

|o§

Pastaboj

KAS DAR NEU2VALDYTA?

DRAUGAS

li būti net ir labai pavojinga. biausia čia kelią lietuvių var

čia' apsigyvenę retai ir daugiau

Tą klausimą iš dalies išriša Neturite tiesos pavadinti nie
Kunigui lūpas ne taip lengvai dą ir jų kultūrą.
siai užsiima žemdirbyste. Pre
T
tolimesnis straipsnelio turi kšu lietuvio jauno su kilta
užčiaupsi, kaip kitam kokiam
Tečiau gyvenimas skaudžiai
kyba Suvalkų rėdyboj visai
Lietuvos aludiuiukas nei
priešui. Bet ne! Jisai turi parodė, jog visa tai klaidin
mažai išsiplėtojusi, pramonės nys. Lenkai, nurodę Suval dvasia, kuris eina ieškoti to,
šuntinės dalios neturi tokios
paimti ir tą paskutinę tvir gai buvo manyta ir sakyta.
visai neužeiname. Žemė nors ir kijos paskendimą tamsoj, jos kas nuo jo buvo atimta. Jis
intekmės, kaip Amerikos sa
nėra taip puiki, kaip pvz. Len nepraftnoningumą, jos žemių ieško Lietuvos, savo tėvynės.
tovę. Jisai pasistengs atsisė Saliūnas vogė žmonių laiką,
linai įlinkas. Čia jisai tikras
kijos Kujavy arba Proszows- netikumą ir už tą viską nuver- Nekovojame mes su lenkais,
sti su savo bizniu kuoarčiau- naikino sveikatą, plėšė pinigą,
SALIŪNO ĮSIGALĖJIMAS.
valdonas mūsų žmonių min
kie, bet ačiū darbščioms ran tę kaltę ant rusų valdžios ir mes kovojame vien tiktai prieš
siai prie bažnyčios, kad žino — kas svarbiausia gi, skandi
Liūdnas faktas.
ties, sveikatos ir kišenės. Įsiga
koms
lenko ir lietuvio jinai nieko nepaminėję apie lietu atskiro būrio lenkų norus pa
Chicagoje šv. Kryžiaus pa Įėjo jisai taip dėlto, kad atva ti viską, kas dedasi bažnyčio no jų sąžinę, dorą ir visas
išduoda
gerų derlių. Jeigu gi vių paskutinių kelių metų kili glemžti mūs tautą. Ir jeigu
rapijoje šiomis dienomis at žiavęs rado jau galingų ir ge je ir klebonijoje. Per sau pa dvasios pajėgas. Tad aišku,
kultūra Suvalkijoj taip augš mą, štai kokią paskutinę išva ir visi lenkai vaduotus tokiais
sitiko tai, ko duok Dieve, kad rai suorganizuotų alkolio pra klusnias draugijas jisai įsi- kad
saliūnas buvo ir yra
tai būtų pakilus, kaip Prūsuo dą daro:
norais, mes tartumėm: nepa
nebeatsitiktų nei vienoje mū monę. Bereikėjo tik pačiam briaus į parapijos komitetą ir didžiausias žmonių kvailintose, ir jeigu valdžia daugiau
siduosime.
ten
mokės
parodyti
klebonui
sų parapijoje. Parapija su prisidėti su savo pakrypusia
jas, skriaudėjas ir pažangos
rūpintus keliais, tvarka ir ap
“
Liūdna
begalo,
kad
abi
šios
Prikišimas “Dz. Chic.”, kad
rengė naujai statomos bažny siela ir mestis j žmonių nuo savo galybę. Jis pareikalaus trukdytojas.
švietimu, tada, prie tokių pui
tautos, surištos nuo amžių lai
lietuviai
kovoja net už bažny
čios naudai t. v. ferus su vi dijimo ir tvirkinimo biznį. iš klebono, kad tasai skelbtų
kių miškų, tokios daugybės žu
Ar saliūnas stiprino katali
mių ir nelaimių, šiandienų gy
iš šventos vietos girtus katali kybę ir dorą? Ne. Jisai jas
vies Augustavos ežeruose, Su
sokiais svaiginamais gėrimais.
vena nesutikime. Nuo kelių de tines giesmes, vėl labai mums
Padėjo jam ir tos aplinkybės,
valkų
rėdyba
daug
augščiau
Ferai surengti Elijus svetai kad labai arti žmonių jisai bu kiškų draugijų balius, daro silpnino ir griovė. Kristaus
šimtų metų, kada lietuviai pra nuostabus. Kada? kur? kaip?
pakįltų. Sųl.a(kijos ežeruose
nėje (netoli nuo bažnyčios). vo ir tie žmonės daug dolerių mus svetainėje prie jo saliū Dvasia tegali veikti blaiviuo
dėjo tautiškai susiprasti, kada Paduokite faktus! Mes žino
surandame
tokios
rūšies
žuvies,
no. Nepaklausysi — užsitrauk
Vakarais, susirinkus parapipradėjo rūpinties savo kalba, me, matome kas dėjosi Vil
se protuose ir širdyse. Saliū
uždirbdavo, sunaudoti gi iš
kurias kitur sunku užeiti ir ku
jonims, beveik visų laikų grie
si draugijų rūstybę. Kuomet nas pasirūpino užstoti kelią
rusų valdžia stengėsi šį apsi niaus vyskupijos bažnyčiose,
mintingai nemokėjo, neš dva
ri labai yra pageidaujama”.
reiškimų sunaudoti savo tik kur lenką kunigai ir šovinis
žia muzika; šokiai (ameriko sia jų snaudė. Kas dar buvo gi parapija taisys savo pikni Dievo Dvasiai į žmonių širdis:
slams.
Inkalbinėjo ir po šai die tai pavertė bažnyčią tar
Taip
mūsų
kaimynai
apiniški) eina vienas po kito, sve dora ir gražu saliūnininko sie ką ar ferus, jisai pasiskubins užuot ėjus į Bažnyčią, žmonės
nai
rusų
valdžia iukalbinėja nauti
tainėje gi ir gretimuose kam loje, tai netrukus atšipo, nudi pribūti į pagelbą su savo sky buvo viliojami į saliūnus. Pa briežia Suvalkijos padėjimą iš
savo
politikiškiems
lietuviams,
kad
tai
lenkai
yra
tikslams,
pas
mus
fak
bariuose staleliai apsėsti gir lo, arba gi ir visai pasislėpė. stimėliu. Jisai tuomet net dy galiaus jei žmogelis ir gauda prekybos, pramonijos ir etno
jų
priešais,
kurie
juos
nuo
am

taujančių ir šūkaujančių žmo
tų net
ir perdaug,
bet
kai paritins keletą rudžio bač vo Bažnyčioje savo dvasiai. grafijos žvilgsnių. Užeiname
Lengva suprasti, delko taip
žių spaudė ir ištautinėjo, o da
nių. Tamsi galiūno dvasia iš atsitiko. Šuo ir kariamas pa- kučių. Matykite, reikia ir jam maistą, tai jisai toli jo nenu-; tuose apibriežimuose gana žin
bar norėtų sunaikinti jų kalbų. mums neteko užgirsti, kad lie
lindo iš savo priprasto urvo
geidžių
vietų.
Pirmiausiai
tuviai kur nors būtu lenku3
pasirodyti
geru
parapijonu.
sinešdavo; jisai turėjo išmai-'
pranta. Pasėdėk ilgesnį laiSunku
ir
suprasti,
kaip
pana

suniekinę bažnyčioje jų gies
į akis duria Suvalkijos
lenkų pilįr visu savo nešvarumu ir sun-1
tokiame biznyje, kur nuo- Antra vertus žmonės dar klau n>-ti jį šalie,ne prie baro K» mums)aslsnvillitllaB
šūs negudrūs įšnibždinėjimai
mę
išjuokę. Tokių atsitikimų
kurnu'užsirioglino ant tos vie lat girdėsi girtus šauksmus so Bažnyčios. Tad lai ta pati Baznyua statė, tQ saliūnas j
Karalaky Prfl8ų. j„k kiek.
gali surn.iti-snu vieta doroje
dar nebuvo. Lietuviai reika
tos, kuri buvo pašvęsta para
sugyvulėjusių žmonių,
kur Bažnyčia pripažįsta ir pašven giiove.
ir kiltoje lietuvio sieloje. Bet.
i vienas teisybės delei turi prilauja
bažnyčiose lietuviškoj
pijos autoritetu ir jos reika vargšių moterų ašaros bus ta tina jo biznį. Tuomet Ji ne
Girtuokliaujant - sunki, i«- pažinti> knį Suvalkija iM„iies
deja, pasekmės jų yra matomos.
lais.
Ypač jaunoji karta kunigų ir kalboj pamaldų, bet “broliai”
: ___ vo kasdieninė duona, kur vi bebus jam pavojinga, bet bus laikyti dorą. Saliūnas buvo 1V
lenkai atsiminkite, kad jie rei
Kas tam kaltas?
sas tavo biznio pasisekimas jo įrankiu. Argi tokiam pra vyriausias žmonių tvirtkinto- ir Karališki Prūsai yra ne | liaudies mokytojų gimusių po
lietuvišku stogu, išauklėtu val kalauja fo Lietuvoj, savo tė
Girtų parapijos ferų ir pik bus tame, kad kuodaugiausiai- kilniam tikslui gaila vienos — jas. Patvirkus gi — lengva ir Lenkų provincijomis, bet tik
rai lietuviškomis ir jeigu len
diškose seminarijose, vietoj vynėj, ne Lenkijoj. Jie melnikų Amerikos lietuviai turė žmonių gyvuliais pavertus — kitos bačkutės?
tikėjimą prarasti, nes mat be
kai
nori
sugyventi
su
lietu

ieškoti su mumis taikos ir susi- į
' meldžia, kad jų sielos reidavo ir pirma. Tečiau, kada ! apsiprasi; su ta visa atmosfePaskutiniausiais laikais kil- dievybė duoda laisvės siausti
tarinio, pasiduoda šiai niek- į kalai būtų aprūpinti gimtąją
parinktieji katalikų visuome-Į ra ( o neapsiprasti negali) — sta naujos, jam nežinomos, ne žmogaus geiduliams. Inpratus viais broliškai, privalo atsiža
šiškai agitacijai ir veda su mu- kalba. Ir ką į tai atsako len
dėti
savo
pretensijų,
kas
link
1
nės atstovai šių metų Federa ir tavo siela visai iškryps ir suprantamos pajėgos.
Tai prie girtybės ir paleistuvingų
inis atkaklią kovą, net ir už į kai Vilniaus gub.? Kumštį
cijos Kongrese ištarė savo žo pajuoduos.
“Blaivybė”, “Vyčiai”, “Ka darbų, nebelengva nulenkti Suvalkijos valdymo.
bažnytinės giesmes.
| parodė ir paniekinimą. Kur
dį, pasmerkiantį girtąsias pa
talikų Federacija”. Jisai dar sprandą prieš Dievą ir Baž
Antra “Dziennik Chicagos
Tokios sielos apetitams nė nežino, iš kurios pusės prie tų
Kova, valdžios remiama: vai- gi toji brolybė, meilė apie kurapijų pramogas, — galėjome
nyčios įsakymus,
reikalau ki” turbūt labai mažai gauna
džiai
tik ir yra naudinga, nes' rią taip daug kalbama
ra
rubežių,
ir
nėra
jai
pado

tikėties, jog jos mūsų gyveni
pajėgų prieiti, kaip jas pa jančius susivaldymo ir doro informacijų iš Suvalkijos apie
sutraukia
amžinus brolybės ry-1 Ir mūgų abejojimai ne juo
me nebeatsikartos Galėjome rumo ribų.
vergti. Jis ima abejoti jau, pasielgimo. Tad ir buvo taip, prekybą ir pramonę. Gali
sius,
į
kuriuos
nesykį susikūlė ..............................
Pasijutęs esąs daug gudres ar pasiseks jas pavergti, taigi
kingi, bet iš sielos persitikri
to tikėties, nes mūsų sąlygo
jog saliūnas nerėmė Bažny būti, kad jisai prisiminė tuos
mūsų priešų spėkos. Niekados
nis
už
tamsų
darbininką,
sapaeinanti. Nors mes ir
se visiems lietuviams katali
reikia jas šmeižti, žeminti čių ir parapijų, bet buvo tik laikus, kada Suvalkija buvo
lietuviai neprityrę nuo mūsų nimų
vii
liūnininkas
pasirūpino
taip
kams Federacija yra čia Ame
žmonių akyse, kad jos neturė riausiu bičiuoliu visų Bažny lenkų globoje, po kuria nieko
nieko daugiau, kaip brolybę ir |
. ..............
a
me
užsitikėti
lenkininkais,
su
rikoje vyriausias doros auto apipainioti jo gyvenimą, kad tų intekmės.
meilę,
už
kurias
ilgą
laiką
čios priešų.
neįstengė nuveikti visose sri
šis
vargšas
be
jo
ir
atsikvėpti
lenkėjusiais
lietuviais.
Daug
mums ta pačia atsimokėjo.
ritetas.
Kas galima buvo užvaldyti,
Jeigu saliūnas išmesdavo tyse. Jeigu dabar pažvelgtų
Tečiau žiaurusis
gyveni negalėtų. Jis jam inkalbėjo, jau, rodos, viskas užvaldyta.
Šiandieniniai jų juokingi abe sykių mes patyrėme “draugiš
vieną - kitą dolerį bažnyčių iš mūsų kaimynai iš Chicagos į
kad
prie
sunkaus
darbo
duo

jojimai, kad mes lenkai norime ką” lenkų leteną, spaudžian
mas parodė, jog veltui mūsų
Kas gi belieka dar? Lieka tik laikymui, tai darė taip tik dėl Suvalkiją, pastebėtų ten daug
na
ir
mėsa
netaip
reikalinga,
jų skriaudos, turėtų tuojaus čių mūs sprandą. Juk čia ir
taip manyta, jog jeigu yra ko
sergėti ir kovoti su savo biz savo politikos. Ten, kur be didžių permainų ir tai ant tik
kaip
alus.
Atsinešti
gi
savo
išsiblaškyti, jeigu tiktai mums paaiškinimų nereikia, pažvelg
kie doros autoritetai visiems
nio priešais.
dievybė labiau yra įsigalėjusi, rai tautiškų pamatų. Juk mes
kasdieninę
pantę
nesunku:
pa

būtų leista gyventi liuosai ant iame į netolimą praeitį ir fak
katalikams, tai nėra jokių au
Štai mūsų saliūnininko tymes matome tuos pačius saliū- šiandieną Spvalkijoj turime
tos žemės, kuri yra mūsų visų tai patys atsidengs. Peržvelgdaryk
keletą
žingsnių,
pereik
toritetų mūsų saliūninkams,
pas.
apščiai
draugijų,
organizaci

nininkus
laisvamanybės
va

bendra
tėvynė.”
kime nors į paskutinį lenkų
kurie dėl savo pelno pasikė skersai gatvę ir būsi aprūpin
Ne žmones smerkiame, bet
jų, kurios varo kultūros dar
dais.
tas.
Galėsi
eiti
savo
porci

sins ant didžiausių mūsų šven
amatą.
Taip, ištikrųjų liūdna, kad pasielgimą Vysk. Karevičiui
Ir drąsiai galima tvirtinti, bą ir varo pasekmingai. Su
jos
net
vienmarškinis
ir
be
ke

užimant Žemaičių valdytojaus
tenybių.
Sunku ramiai kalbėti apie kad Bažnyčios
išganingam valkijos “Žiburys”, “Gabi šiandieną lietuvių su lenkais
purės.
Jis
pasirūpino
išpla
vietą, į lenkų spaudą, kuri vi
Švento Kryžiaus parapijos
saliūnininko
amatą.
Sunku
darbui tuomet tik užšvis nau ja^, “Marijampolės Ūkin. santykiai suiro. Mes su šird
tint
biaurų
ir
nekultūringą
pa
komiteto pasielgimas juo kei
išvengti pavojaus užgauti ir ja geresnė gadynė, kuomet sa Draugija”, Krikščionių Dar gėla turime pasakyti, kad sų ganytoją iškoliojo šovinis
protį
—
nuėjus
į
kieno
namus
stesnis yra, jog ta parapija
gerą kartais žmogų. Mes žino liūno ragai bus nulaužti ir jo bininkų draugija yra nuvei čia kalta ne vien rusų valdžia, tu ir tik už tai, kad jis drįso
“
fundyti
”
gėrimus.
Jis
ap
buvo viena iš pirmutinių, įsto
me, kad ne visi mūsų saliū- intekmė į žmones bus praša kusios labai daug pramonijos bet ir mūsų lenkų apsigyvenu tarp lietuvių būti.
laistė
ir
gimusį
kūdikį,
ir
jau
Gana tų puikių žodžių, pa
jusių šiemet į Federaciją; jog
nininkai prilygsta augščiau linta.
ir prekybos srityse ir kalbant sių Lietuvoj netikusi politika.
žadėjimų,
kurie tiek sykių bu
jos komiteto nariai dalyvavo nikaitį su mergaite, einančius mūši} nupieštajam typui. Kal
apie Suvalkijos ekonominį pa Mes nieko negalime užmesti
Ilgai
saliūnas
stiprino
savo
prie
šliubo,
ir
numirėlį.
Be
šių metų kongrese ir balsavo
bame apie didžiumą. Yra jų
tiems lenkams, kurie rūpinasi vo apgaulingi. Šiandieną, katvirtoves. Ilgo taip-pat rei dėjimą neužmatyti jų — la
rezoliucijai,
pasmerkiančiai jo niekas nei gims nei mirs. tarpe ir neblogi) žmonių, dar
savo tautos kilimu tarp savo ka visi stovime ant slenksčio
bai keistai atrodo.
kės
laiko,
kol
tos
tvirtovės
bus
O
kad
be
laiko
įnirusieji,
jo
nu
didžių atsitikimų, kurie suke
intekmę alkolio į mūsų para
turinčių daug gerų norų, dar
Arba paimkime apšvietą: brolių, mes dar nuoširdžiai
išgriautos. Beikia ilgo ir uo
nuodytieji
žmonės,
nepasivai
lia
krūtinėj viltį, kad ir mū
pijų gyvenimą; jog tos para
nepalaidojusių savo sąžinės.
“Šaltinis”, “Vadovas” “Ži jiems linkime pasisekimo, bet
laus
pasidarbavimo
visų
blai

dintų
gyviemsiems
ir
nepapa

pijos klebonas yra vienas iš
Jie gal kovoja su visais doros
mūsų priederme yra griežtai sų pavergtos tautos galės su
vių žmonių, kol užnuodyta burys”, “Spindulis” juk tai
sakotų
savo
ankstybos
mirties
gerbiamiausių mūsų kunigų ir
pavojais, surištais su jų biz
pasipriešinti mūsų lenkininkų silaukti šviesesnės ateities,
žmonių mintis vėl atsipeikės. mūsų šviesos žydimai.
pri^Sščių, jis, tarsi numirė
veikėjų.
niu.
Lengva numanyti, kaip
Toliaus “Dz. Chic.” nuro.|darbams Suvalkų, Vilniaus rė mes, lietuviai, galime išreikšTo
darbo
ir
laukia
mūsų
vi

lių
dvasių
sargas,
atsisės
su
Griežtai kaltinti tuo atsiti
ta kova turėtų būti sunki. Do
do priežastis to apmirimo Su dybose. K? gi pasakyt, patys “ 'enka,"s saT0 P»Sei<larimos,
suomenė
iš
blaivininkų
orga

savo
būda
prie
lietuvių
kapi

kimu šv. Kryžiaus parapijos
tauta' ka"‘ «al.ima
riausias biznieris turi juk žiū
valkijoj ir visame kaltina rū lenkai, jeigu pas juos atvykę
klebono — visuomenė jokiuo niu ir nuodvs kiekvieną ten at- rėti savo biznio. Turi rūpin- nizacijos, iš Lietuvos Vyčių, iš sų valdžią, kuri nei kiek ne vokiečiai, rusai, pradėtų jųi®
.
*
blaivių moksleivių.
v.
,
,
X1
,,
..
pasijustų
kuosa
ir
laiminga,
būdu negalėtų. Čia visų-pir- silankantį. Jis jautria akimi ties kuodaugiausiai parduoti
nuo amžių lenkiškas kolonijasA ...
.
. . ** *
Tečiau kol kas bus, šiandien pasirūpina pakėlimu pramoni
ma kaltas visas mūsų ligotas žiūri į kiekvieną naują žmogų, savo prekių. Tad kaip čia
rusinti, vokietinti? manau, pa bet mes ir nuo savo kaimynų
jos
Suvalkijoj.
gyvenimas, kaltos iškrypusios į kiekvieną naują gyvenimo saliūnininkui sutaikint savo mes tik viena labiausiai pa
sipriešintų, kaip kad ir dabar reikalaujame, kad jie užmiršę
...... “Suvalkija
labiau ap
apie tuos laikus, kada Lenki
gyvenimo sąlygos, kaltas per apsireiškimą. Visur ir visa biznio reikalus su doros reika geidaujame, kad mūsų tikybos
leista, kaip kitos dalys Lenki daro, ir gerai daro. To ir mes ja ir Lietuva buvo po vieno
ir
doros
tvirtovės
—
mūsų
pa

da
jisai
daboja
savo
interesų.
didelis įsigalėjimas alkolio
lavimais, su Dievo įsakymais?
jos. Geležinkeliai tik keliose geidžiame. Ir “Dz. Chic.”
rapijos — būti) paliuosuotos
Ypač
jam
parūpo
draugijos.
valdžia,
netruk
pramonininkų. Gyvenimas ne
Tad ir negalėtume tiems vi
vietose pravesti ir tai tokiose, išvados, kad tai rusų valdžios karaliaus
nuo
alkolio
kapitalo
intekmės,
Susiėję
į
krūvą
žmonės
gali
iškarto pagydomas ir geriau
siems nieko geresnio patarti,
kurios nėra svarbios susinėsi inkalbinėjimai sukurstė lietu dytų Lietuvos atgijimo ir liuones
jeigu
alkolio
bangos
ir
jas
kartais
išgalvoti
ką
nors
jo
Gerbdami
šių norų žmonės dažnai turi
kaip tik mesti savo negerą
mama. Nemunu gali plaukioti vius prieš lenkus, neturi po sybės atgavimo.
užlies,
mes
pasijusime
nebetu

bizniui
pavojinga.
Tad
ne!
kęsti daug įvairių gyvenimo
vos tik maži laiveliai, nes upė savimi jokio pamato, tai tiktai praeitį, neužmirškime pažvelg
amatą, o griebties kito.
rį
jokios
doriškos
atra

jis
prisirašys
prie
visų
drau

blogumų. Jeigu, sakysime, gu
apleista..... Nieko
stebėtino gudraus politikierio išvedžio ti ateitin ne per šovinizmo
Pagaliaus imant, kad ir tą
kad miestai skursta. Suvalkų jimai. Mes rusus pažįstame akinius, bet šviesiomis, svei
drus saliūmninkas apipainios gijų, jis pateks į jų valdybas, didžiumą jau su užmigdyta są mos.
Branginkime ir sergėkime
miestas priskaito
20.000 gy gerai, gal neblogiau už lenkus, komis akimis. Ne laikas da
visą parapijos gyvenimą savo jis jas įsuks į savo biznio sū žine, mes neabejojame, kad ir
gražias
pastangas
ir
nutari

ventojų, daug mažiau, neg dau mums dar šiandieną aiškiai bar kaltinti kitus, kad patys
voratinkliais, jeigu jisai įsi kurį, jis per balius ir pikni jų širdyse kur nors gilumoje
mus
lietuvių
katalikų
visuo
guma pavieto miestu Lenkijoj.
kus
migdys
ir
nuodys
draugi

teiks visoms lietuvių draugi
prisimena mūsų priespaudos, neesama be kaltės. Ne lai
glūdi šis tas gera. Kiekvie
menės.
Seinai,
vyskupo
sėdyba
visai
ninkų
sąžinę
ir
karpys
dva

joms, kurios išrinks jį paskui
nas juk žmogus Dievo kibirk
spaudos uždraudimas, ir mes kas gaudyti žuvytės drumsta
menkutis miestelis.
sios
sparnelius
tų
iš
jų,
kurie,
me vandenyje, kada mūsų tė
į parapijos komitetą, jeigu jis
štį savyje nešioja. Atsimai
Suvalkų gubernija priskaito jokių kurstimų iš rusų pusės
blaivi
ir
sveiki
būdami,
kar

vynės laukia darbų. Dirbki
nys gyvenimo aplinkybės, ir
pasirodys gyvai reikalingas
600.000 gyventojų, iš kurių neklausome, o kad mes surime
kiekvieni dėl savo, lenkai
prie naujos bažnyčios statymo tais pasvajoja apie geresnę didžiausias nedorėlis apreikš
500.000 katalikų, 60.000 žydų pratonie ir iškilome tai ištik
žmonių
“
ateitį.
— tuomet ir klebonui norom
LENKAI APIE LIETUVIUS.
daug gera. Susipras žmonės,
likusius sudaro rusai ir vokie rųjų čia daug ką nuveikė “do Lenkijai, lietuviai Lietuvai ne
Jis
paims
į
savo
globą
visas
nenorom prisieina su jo no
įves įstatymus draudžiančius
čiai kolonistai. Tarp katalikų ra ir kilta” lietuvio siela, kuri kaišiodami viens kitam į ratus
Numeryje
270
“
Dziennik
rais skaityties. Nesutiksi su estradas ir lietuvių teatrą. išdirbti ir pardavinėti alkolio
surandame lygias dalis lietuvių per priespaudas, paniekini baslių.
Chicagoski” užeiname gana
Baigdamas šį rašinėlį, at
Juk
ten,
nuo
estrados
gali
ir lenkų (T).”
jo reikalavimais, tai turėsi pa
mus, iškilo aikštėn vis taip
nuodus ir gal daugelis mūsų indomų straipsnelį po antgalpasigirsti nuomonė, ex-saliūnininkų pataps gerais,
Kad rusų valdžia neper- pat skaisti savo prabočių do kartoju “Dz. Chic.” paskuti
rapijoje nesutikimus, ergelius, kartais
viu:
“
Gubernija Suvalska”,
nę mintį: “Šiandieną jų juo
daug rūpinasi Suvalkų arba ir ra.
o gal ir bažnyčios statymas pavojinga jo bizniui. Tad jis naudingais žmonėmis.
kuriame gana plačiai pajudi
kingi
abejojimai, kad mes no
kitų
Lietuvos
rėdybų
pramo

bus apleistas. Tad ir nusilei pastatys prie savo saliūno
Tad aiškiai pasakome, kad nami santykiai lietuvių —
Ir
ieškoti
šiandieną
žymių,
rime kieno tai skriaudos, tu
ne, tai su tuo galėsime gal ir
džiama kartais. Klebonai ne gražiausią svetainę, idant kar ne žmones mes smerkiame, (jų
lenkų — rusų ir, žinoma, da
kokios tai neapykantos lietu
tais,
jeigu
nuo
estrados
pa

rėtų
tuojaus išsiblaškyti, jeigu
sutikti,
bet
abelnai
negalime
sykį būtų griežtesni savo prin
mes gailimės), bet smerkiame lykas nušviečiamas sulyg len
vių
prieš
lenkus
daugiau
kaip
tiktai mums būtų leista gyven
taip juodai žiūrėti į Suvalki
cipų gynime,, jeigu galėtų sigirs blaivi mintis, kad jis ją nedorą amatą, kurs iškreipia
juokinga ir nuostabu. Lietu
kų “vidzi mi się”.
ti liuosai ant tos žemės, kūri
galėtų
nustelbti
savo
nuodų
jos
ekonominį
būtį.
Suval

pasiremti sveikų nuomonių
žmogaus sielą ir sąžinę.
viai
ne
nekenčia
lenkų,
jie
juos
Štai
kas
rašoma
minėtame
yra mūsų tėvynė”.
kiečiai lietuviai šiandieną savo
parapijonimis. Bet saliūninin- garais.
Kokios gi iš to išvados?
godoja ir jiems mielu norų
straipsnyje:
Kas žin kas yra labiau juo
darbštumu parodė, kad ir be
Jis paims J savo globąlaTRko biznis ir yra tame, kad tos
Ligšiol daugelio buvo mano
“Suvalkų gubernija šiuo lai kitų globos ir patarimų gali pritaria tautiniame judėjime. kinga: ar atsargumas lietuvių,
sveikos nuomonės negalėtų kraščius, užpildydamas juos ma, jog saliūnininkai yra di
ku užimta vokiečių (?). Sudaro
Jaunoji mūsų karta, kunigai,
amžiais pamokintų, ar užgro
pilnai save aprūpinti. Suval
apsireikšti, kad visos gerinu savo biznių skelbimais ir L. džiausis mūsų parapijos ram
Aiaur-rytinę kertę Lenkijai) (?).
mokytojai, ir ne vien jie, bet biamieji apetitai suvargusių ir
kiečių
ūkės,
ir
pramonija
ga

straipsniais stis. Paviršium taip ir išrodysios žmonių pastangos ir gra Hannnerlingo
Nemunas skiria Suvalkiją nuo
visa mūsų jounuomenė “išau
žiausieji sumanymai negalėtų apie ypatos laisvę. Bet lie davo. Saliūmninkas dažnai
Kauno ir Gardino gub., kurios lėtų šiandieną būti pavyzdžiu, klėta po lietuvišku stogu, iš pakrikusių lenkų? Lai mūsų
aplenkti jo snliūno durų. Jis ka dar viena tvirtovė, kuri padėdavo steigti
administratyviškai priguli prie kad ir Lenkijos kaikurioms auklėta rusų mokyklose” ne gerbiamieji kaimynai (bro
parapiją,
liais nevadiname, nes tai bu
pirmas juos turi pašventinti, jo bizniui gali būti pavojinga: vienas-kitas daugiau įmokė
taip vadinamo Šiaur-vakarinio provincijoms. Ir mums čia
rusų
dvasia
persiima,
bet
sa

tų netikra) apreiškia aiškiai,
krašto (Lietuvos).
Nemunas kįla klausimas, iŠ kur lenkai
savo nuodais ■ aplaistyti, pas tai parapijos su savo bažny davo parapijai metinio mo
va, lietuviška ir nevaro jokios kad jie nenori prijungti Su
skiria
Suvalkiją
ir
nuo
Prūsų
ištraukia
dėl
Suvalkijos
to

kui iškreiptus ir ligotus pa čiomis.
kesnio.
kunigaikštystės. Abi šios pro kias didžias nelaimes, apie ku niekšiškos agitacijos prieš ki valkijos į savo autonomiškų
Parapija tik tuomet yra ge
leisti į gyvenimą. Viskas tu
Saliūnininkai visuomet gy
vincijos panašios viena kitai. rias ji pati (Suvalkija) nei ne tas tautas. Ar gali būti niek Lenkiją, tuomet ir mūsų abe
ra ir naudinga, kuomet tar rėsi ir tebesigiria,. jog jie, kai
ri jo bizniui tarnauti.
Puikūs ežerai, dideli miškai jaučia. »
| šu lenkas, kuria už savo tėvy jojimai, kaip bematant išnyks.
nauja jo bizniui. Kitaip ji ga po geriausi “biznieriai”, la
nės liuosybę guldo galvą? Ne.
dailiai puošia jaa. Gyventojai
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Kų saviems, neša, garbę ar sarmatą?
Leidžia, idant jisai savo brolius sakalus
Bet, arti girdint, kiekviens pasakytų,
A. A. KUDIRKOS ATMINIMUI,
Išveizda kartais geriau da nė žodžiai
[muštų —
Kad gyvos krūtis, kurios balsų tokį
Tikrą teisybę ištolo pasako:
Tik tegul iškils į padanges, tegul apsidairo
Išleidžia, neder daugiau kvėpuot, kilti,
kio mėnesio 16 <1. sukako
Mato po plotus iškrikusių gaujų <—
Po mėlynąsias erdves begalinės savo
Tur plyšt išsykio ir tur užnebilti.
penkiolika metų nuo to laiko,
Maišosi, bėga be kelio, be tako,
,
[tėvynės,
•SB- w •»> •:» » "«e< ■
JK- «6>
kada nieko neveizinti giltinė
lupa į sniegų ir puola į krūvų,
Laisvo oro užgriebia, sparnus savo šnabžPasirodžius
“Konradui Vallenrodui ”
pasiglemžė iš šio pasaulio vie
Kaip biaurios musės pameduotam inde,
|
*
[dant išgirsta.
(1828 m.) pasiliejo kritika ir visokie užmetiKojų n'ištraukia ir, nuilsę, žųva;
1
Grįžk, medėjau, namo, tu sakalo jau nesunėjimąi. Bet tie visi užsipuolimai nebuvo pa ną didžiųjų atgijančios Lietu
IMPROVIZACIJA.
Taip jieji, sniego pusnynuos sulindę,
[ lauksi.
remti faktais, taigi ir jokios vertės neturėjo. vos veikėją, rašytojų ir daili
I.
Kasasi,
trempia
viens
kitų,
ir
dingę
Keistutis abu ricieriu maloniai priėmė saVeikalan dainius indėjo tragiškų temų ir tobu ninką, l)r. Vincų Kudirkų.
Lazdelė.
Užkasti vietų. Kų stipresnių būta,
vo dvaran, o Aldona, Keistučio duktė, neat
lų formų, išlaikydamas jų ištisai, kad ir leng.............................................
_
Penkiolika metų kokios nors
.
Knn. K. Skripkui.
Tie da su vilčia pūškoja, da kruta,
siliko nuo tėvo. Valteris, toks jo vardas buvo
vai galėjo numažinti- vertę, pav. pervyri-1
Bet jaučiant galų, augštyn rankas kelia,
iš namų, sugebėjo puikiai apsakynėti apie Di
mo su Aldona scenoje: vienas atsiduksėjimas, neilgas lai a s. Lietuvių kulAnt tavo lazdutės
Gardan pratiesia ir stovi, sustingę,
dį
Dievų,
“
kuris
už
Nemuno
valdo
”
,
ir
apie
viena
ašara, vienas išsitarimas perdaug
Šviečia trys žvaigždutės,
I tūriniame
jie turi
Tartum, rodyklės stulpai palei kelių.
Nekaltų
Dievo
Sūnaus
Motinų.
Troško
jis
būtų
sugadinę
visa tobulumą. Dainius viena
Kiekviena žvaigždelė
dideli*
reikšnn
Tuo
laiku
mes
Kas gi to pralaimėjimo yra kaltininku? < me trumpame
ir verksmingame niii
surikime:
visko jų išmokinti, kų tik pats žinojo; bet iš
iniiui, i
l
..
.
. w. • Al a*
Turi savo dalių.
iš- Konradas visus išžudė Jis toks narsus, drų-įlieki! Palieki!” uždarė baisių vėsulų ir audrų sP(‘J,),lle tautiškai atbusti, sumokino ir to, ko pats nemokėjo ikišiol
Pirmutinė sako:
! mokino mylėti.... Ir jis mokinos nuo jos daug; sus ir išmintingas, bet toje karėje buvo baug- pasaulį. Tų patį galima patėmyti Alfo apysa-1
; padėjome pamatus
Aut gyvybės tako
ko, o ypač “kaip smagu, graudu jam buvo Į štus, neatbojųs ir aklas ant visoko. Kuomet koje, pasikalbėjime su vaidila, bevilčių kariu dailei, literatūrai, apšvietai ir
Ginkis nuo šunų,
! girdėti iš jos lūpų, užmirštus jau žodžius lie-į Ordeno kariuomenė maisto nebteko ir iš bado Lietuvos su Ordenu vaizduose, pasikalbėji-Į abeluai visai nuosaviai kultūYpač alkanų....
įtuviškus”, kurie gimdė jame naujus jausmus, į mirė,'tai —
muose su Aldona po karei, — visur čia tobula rai.
Pradėjome didžiuoties
Ta, kuri į žemę
bet saldžiausis žodis buvo “meilės tai žodis”. į
\ allenrods nebėgo;
forma
jungiasi
su
harmonija.
D
Alfas,
kurs
dėl
lietuvio
vardu netik pačioje
Spindulyčiais remia,
i
Senas
Keistutis
atspėjo
ta
viskų
ir
atidavė
'
Ramiai
po
miškų
per
dienas
medžiojo,
tėvynės išgelbėjimo ir laimės išsižada visoko, i tėvynėje, bet ir toly nuo jos,
Rodo daugel turtų,
Arba,
atstūmęs
nuo
šėtros
sargybas,
Valteriui
Aldonų.
kas jam saldžiausia ir brangiausia buvo; Al- svetimose šalyse.
“Farmoje” užburtų.
Darė
su
priešais
paslaptas
derybas.
Jis
Lietuvai
teip
reikalingas,
I
į
dona, jos ir jo meilė ir pasiaukavimas, vis tai
O gi tu trečioji,
Nekartųjmreiviai Didžiam Mistrui gveldė
Mūsų tautinis kilimas — pa
Jis
geriausiai
sustato
kareivius,
apkasus
vaizdai, kurie išsikelia virš-žmogaus, taigi, gaKuri taip mirkeioji,
[pila,1
Didi
pavojų,
su
ašarom
’
s
meldė
: Ii stoti greta dievaičių didvyrių Homero ir So- našus Į <bėglio sniego gabalų,
Pasakyk pati,
Gelbėt;
vienok
Vallenrodas
netraukė
Žaibo
ginklų
įstaiso,
visus
jis
vienas
atstoja.
į
; foklio.
I kuris paleistas nuo kalno virKų gi tu keti?
Valteri, buk mano žentu ir eik, už LietuvąĮ
Iš
makščių
kardo,
tik
laukė
ir
laukė.
O kas gi su morale veikalo puse? Vallen-j šunės. beridėdamas žemyn nu
Pasakyk, šviesioji!
[muškis.'
Šėtron tolydžio šaukdavos Aldonų,
rodo dėjos išaiškina mums viskų.
įga ir auga iki neužauga į tokį
7 X 14.
Svarstė kažin-kų; kų, nežino niekas.
Valteris pačią mylėjo, bet dvasių turėjo
Išėjęs iš Macliiavellio padėjimo, kad pana- s dideli, prieš kurį reikia nema
[ prakilnų;
Visiems aišku buvo, jog tai mistro kaltė, rios kovos reikale, siekia dar toliau. Pripa- £a spėkos įr pasistengimo, kad
II.
bet
užteko,
kad jis kų nors prakalbėtų ir tuoj zmęs, kai-kuriuose reikaluose panašios kovos
Laimės
nerado
namie,
.nes
jos
nebuvo
A u š r i n ė.
jį sulaikyti. Svarbiausis dar
[tėvynėj. visi jam tiki. Ir kurį gi nepertikrins baimė? reikalingumų, pasmerkia tai iš etiškos pusės,
bas,
toki kamuolį iš vietos pa
M. R.
Su pinniaisiais pavasario saulės spindu Kad kareiviai jo klauso, tečiau Ordeno vyres kaip jau minėjome pradžioje. Vaidilos apy
liais Kryžiuočiai pasirodė Lietuvoje. Jau ap nieji, atydžiai apsvarstę viskų, ištyrę slaptų sakoje dar nežymu, apart pasikėsinimo troš judinti, nustatyti jam tinkamų
Žydi - kvepia rūtos - gėlės,
gulė Kauną. Lietuviai gan ilgai ir narsiai gy Konrado praeitį, slaptai apkaltina už apgau kimo, priešo neapkenlimo. Bet, kuomet Valte kelių, o paskui jo traukiamoji
Stebin savo grože;
nėsi, bet negalėjo išlaikyti prieš jų jėgas. Kei lę, žniogžudybę, lierezijų. Daėjo net prie tos ris prisižada pasiaukoti už tėvynę, tad stoja pajėga pati traukia jį žemyn.
Gi puikiausios radastėlės,
stutis ir Valteris su pasilikusiais pasislėpė žinios, jog Vallenrodas garsinosi svetimu var jau audringos kalizijos dramoje: bent kokion, Tų patį mes matome ir inū0 tarp jųjų rožė.
Kėdainiuose. Kuomet Kryžiuočiai ir tų tvir du, jog ricerius, kurs turėjo tų vardų, žuvo pusėn pareis, ar paines savo prižadus, taigi i Sl2 tautiniame kilime. Sunku
tovę užėmė, tuomet pasislėpė giriose. Senas Palestinoje, jog dabartinis Ordeno mistras pavelys kryžiuočiams apimti Lietuvą, arba eis j jau
*r dabar įsivaizdinti
Šviečia-spindi ten sietynai,
buvo
tik
tikrojo
mistro
tarnu;
iš
priežasties,
Keistutis
pripratęs
jau
buvo
prie
panašios
ap

savu
kėliu,
taigi
apgaudinės
ir
žudys
tėvynės
į
kiek
pakelta
vargo ir truso
Žadin lakštingėlj.
sigynimo rųšies; taip gynė tėvynę jo prano jog yra tikru lietuviu, tad tapo Ordeno žūties priešų, vis vien laukia jį sąžinės išmetinėjimasį pirmųjų veikėjų. Kiek vargo
Virai žvaigždžių tai šeimynai
kėjai. Bet Valteris geriau pažinodamas prie tvėrėju; pagalios dažinojo, kad nelemtoje Kry ir mirtis. Taigi, Vallenrodas nėra pasikėsini-{reikėjo padėti iki neišjudino
Motina — Aušrinė.
karėjo
turėjo
slaptas
kai- mo arba klastos apoteozas, bet tragedija, trage- į įmigusius tautiečius iki neijušo galybę, žinojo, jog greičiau ar vėliau, kada žiuočiams
12 X 14.
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Tad
gi vienbalsiai nu dija
vokiečiai užlies šalį, visoje Lietuvoje nebus bas
skaudžiausiai perimanti. Vallenrodo mir-if|„1() tą snįego o-abalų iš vieJis neatjausda tis nėra aplinkybių pasekmė, bet bausmė už j tos
saugios vietos. Abejojimo kirmėlė
nedavė sprendžia Konradui mirtį.
Nno senai“ vieuas kitas
III.
mas,
koks
nusprendimas
ant
jo
galvos
krito,
jam
ramumo
net
Aldonos
glamonėjimuose
;
kaltę,
taigi,
morale
puse
stovi
gan
augštai,
o
,
i
,,
,. .
,,
Atsisveikinant.
niekuomet nebūdavo labai linksmas, bet kų tik sugrįžęs, skubinasi prie kuoro. Abu jau Vallenrodas tuo pačiu sykiu liekasi išteisintu.
Adv. J. Gabriui.
dabar rodėsi, jog jį baisiai kankino koks tai laisvi; jis išpildė baisių prisiegų: Ordenas LITESATUBA: Jonas Jonila: Veikalai, veikalėliai ir .verti stumti žemyn: darė tai Valan
čius, Daukantas ir k. iki neguli griuvėsiuose, per šimtmetį neišgydys saužslėptas skausmas ir baimė.
mai eilėmis, II. pluoštas; Adam Mickiewicz: Konrad
Mielas Drauge, gal ne sykį
daėjo prie “aušrininkų”, ku
; vo žaizdų. Lietuvai nebegriųs pavojus, o jiedu
Kiaurų rytų stovi, rankas ant krūtinės
Wallcnrod, powiešč historiczna z dziej6w litewskich
Teko mudviem pasibarti,
[supynęs, bus laimingi, bet dėl ko gi tyli Aldona?
i pruskicb ze wstępem i objašnieniami Henryka rie daugiau neg kiti pastumėBet iš meilės, tad nepyki;
Gallego, Warszawa 1907;
Konrad Drzewieeki: O jo Žemyn.
AuŠrillillkus sekė
Žiūri
ištolo
ant
dūmų
liepsnuojančių
kaimų,
Kų
misli,
Aldona?
Atminimui te papartį!
žyciu
i
dziclach
Adama
Mickiewieza,
Warszawa
1901.
[miestelių,
Klausė Konradas — žmonės atsikėlę
“varpininkai”, juos sekė kiti
A. Tamuliūnas.
Žiūri
baisioms
akimis;
pašokęs
naktį
iš
Pamatys
mudu.
Aldon,
Aldonėle,
įvairūs veikėjai iki nepriėjo
Tegu jis Tau liauru bus
•
[miego,
Tark
kų
nors
!
me
prie šios dienos veikėjų,
Už septynis talentus
Tėmyjasi
pro
langų
į
kruvinų
gaisrų
ugnelės.
Ji
juk
prižadus
sudėjo,
kad
nebeapleis
tos
’kurių skaičių kas ir sužinos.
Ir devynes dorybes....
Jo galvoje baisios mintys gimsta. Vel vietos, jeigu tik mirtis tai padarytų. Ir kasgi
Te prie idealo ves!
Pirmose varpininkų eilėse
tui jo pati stengiasi paguosti ir pralinksmin turi grįžti svietan?
Tiek metų verksmo,
randame
jaunų,' darbštų, nors
ti. Taip, dar nepavojinga dabar, kuomet sar skausmo ir kančių! Jis pamena Aldonų, bet
Tu sakai, kad.... “lietuvys
gyba stovi pastatyta. Bet kada susilūnks se dabar ar pažįs vienuolėje mylimų veidų? Ne,
silpnų sveikatoje, literatų, po
Nuo pusiaukelės negrįš....”
verčiau
užsilikti
už
mūrų,
nes
ji
nenori
matyti
natvės,
kada
—
etų,
dailininkų, l)r. Vincų KuBravo! Taigi lai Gabrys
Dievas
palaimįs
vaikais.
Vokiečiai
užpuls
jo
veido,
kurį
laikas
atmainė.
Ji
ir
jis
nenori
i dirkų.
I)r. A. L. Graičiotas
Laisvę Lietuvai įgys!
[tuomi
tarpu
skaudingų
įspūdžių.
28 X 14.
Nuo pat “Varpo” užgimi
LEKCIJA VII.
Pačių užmuš, vaikus išplėš ir, toli juos
Alfas nenori girdėti, nė suprasti;
mo iki pat savo mirčiai Dr. V.
[išvežę,
Bėga pakrantėm’s ažero, klejoja;
IV.
Virškinimas.
Kudirka buvo pirmuoju ir arlšmokįs paleisti šaudyklę į tikrąjį tėvų ;
Sniego pusnynai, tyrai jį vylioja;
Lemputė.
Maistas, kurį valgome, nėra tuojaus su timaiusiu jo darbininku, nuo
Juk aš pats rasi tėvų ar brolius bučiau jau
Plotyje tyrų nor ramumų rasti,
S. B.
vartojamas. Suvalgyta duona, sviestas ir latiniu ragintoju prie darbo ię,
[žudęs,
Vienok neranda. Užklausia sanžinės —
Sunku, tik sunku! Meta nuo krūtinės ? kiaušiniai, yra permainyti pirm, neg jie būna budintoju miegalių išmriego.
Kad ne vaidila....
Puikiai šviečia ta lemputė
kūnui sunaudoti. Maistas iš burnos nuslenka
Vienas lietuviams tik liko išsigelbėjimo
Nudraskęs skraistę, šalmų; iš piktumo
Jūsų kambarėly:
Galima su varpininkų nuo
į pilvų. Tas maistas nuslinkęs pilvan pasi
būdas,
tikras,
bet
gi
ir
baisus,
apie
jį
Aldo

Numeta
viskų,
apart
neramumo.
Veja blaško skaidriam bute
monėmis
kaikuriuose dalykuo
na neišdrįsta klausti. Galop prisiartino va
Nuliūdęs grįžta rytų savo būtan, kuomet lieka valandų pilve ir iš jo eina į žarnas. Bur
Tamsumos šešėlį.
landa, kuomet po kruvinai kovai vos saujelė užmato kokį tai šešėlį ir girdžia atkartojimų: na, gerklė, pilvas ir žarnos yra tai dalys ar se ir nesutikti, galime juos ir
ricerių beliko iš lietuvių kariaunos. Valteris vargas, vargas, vargas. Įvairios mintys jo ba organai, kurių priderystė yra permainyti kritikuoti, bet turime pripa
Dar šviesesnė ta žvaigždutė,
žinti, jog jie lietuvių gyveni
ilgai
svarstė, teiravosi su Keistučiu ir vaidila, galvoje gimė. Tas obalsis reiškia jam slapto maistų ir padaryti jį tinkamu kūnui.
Kur augštybių mėly
Galime
persistatyti
šmotų
duonos
su
svie

me paliko nemažų žymę kul
o užbagęs, į pačių šiais žodžiais atsiliepė:
teismo ištarmę. Taigi, dar sykį eina prie
Šviečia rūmams ir grinčutei,
stu
ir
mėsa.
Tas
kąsnelis
būna
pirmiausiai
Vargas
moterims,
tarė,
jei
jos
pasiutėlius
kuoro,
idant
atsisveikinus
su
numylėta
ant
am

tūros
žvilgsniu.
“Varpo”
Žadin lakštungėlį.
[myli, žių, idant apturėti nuo jos bent nekaltų dova sukramtytas ir sumaltas dantimis ir suseilėtas skyriuje “Tėvynės Varpai”,
Tuos, kurių akys mėgsta išbėgti už kaimo
nėlę, su kuria lengviau jam būtų mirti. Ka seilėmis burnoje, kol nepasidaro suvis mink kurie bnvo a. a. Dr. V. Kudir
Tu brangesnė mums, Sesute,
[rubežių, dangi nebėra jam pagelbos, tad gi lai ji žino šta tešla. Potam tampa nurytas. Pilve toji kos vedami, lietuvių būsintis
Apšvietimo dėlei,
Tuos,
kurių
mintys
lyg
dūmai
nuolat
«ug- bent, kas su juomi atsitiko. Užsidarys savo minkšta kąsnelio tešla yra minkinama, pana istorikas ir literatūros tyrinė
Kad pašventus savo būtį,
[ščiaus
stogo
lakioja,
ginkludėje, išties skarų, lempų naktį švies. šiai j sviesto sukinių, tik, žinoma, lengviau, ne
Mokai jaunimėlį.
tojas ras užtektinai medžiaTuos, kurių širdžiai negali ištekti~iaimės
Kuomet skara plevėsuodama nukris arba lem jaučiamai. Pilvas suminkęs gerai maistų ir
12 X 14.
[ naminės. pa užges, bus tai žanklu, jog jis jau miręs. dar danginus tam tikrais skysčiais pramiežęs,' ^os’. a( snprasti kokius ruM. Gustaitis.
“Puolė po kojų Aldonai, rankas prie šir Ginkludėn grįžta, šaukia Aldoną, visų dienų (praskiedes) ir padaręs jį daugiaus skystu — pesnius, kokius vargus turėjo
dies savo spaudė; meldė atleisti už viskų, kų laukia niekšų, o kuomet pradėjo temti, norėjo pastumia Į žarnas ir čia tų patį maistų dar j lietuvių kėlėjai panešti.
J)p. Vincas Kudirka, kaipo
ji dėl jo nukentėjo”. Bet kuomet liko pats dar sykį pasimatyti su Aldona. Bet buvo jau danginus skysčiais praskiedžia, taip, kad jis
sau vienas su senu vaidila, nuliūdo, ir tylėda per vėlu. Girdėtis ginkluoto budelio žingsniai. palieka skystas, panašus { pienų. Tad iš duo mštininkas
be “Tėvynės”
mas, tuštino vyno taures. Rytų, kuomet sau Taigi, intempė akis kuornn ir išgėrė pritai nos, sviesto ir mėsos jis persimaino į skystų
Varpų” ir keletas kitų dalykų
skystimų, panašų į pienų. Žarnose randasi
lė pradėjo tekėti, apvogęs sargus, apleido tvir sytų nuodų taurę.
nedaug ka originalio parašė.
daug tokią laibų liežuvėlių, kurie sugeria tąjį
tovę. Taip, visus apgavo, bet pačios širdį tai
Alfas ant lango briaunos alpdams svįra;
supažindino
mū
skysčių ir perduoda kraujui. — Kraujas išne Bet jis
atspėjo. Užbėgo jam kelių, mato, jog negali
Iš akių temstančių ašaros bįra,
su
žymiau
šioja į visas kūno dalis. Jis suteikia dalį to sų visuomenę
ma jį sugražinti, jei dėl jos viskas užsibaigė.
Veizdi į pievas, laukus; netsižiūri
siais
Europos
raštinin

maisto raumenims rankose, kojose, smegeninis
Valteris suprato jos širdgėlą ir pasigailėjęs,
Grožybėm’s svieto, kų apleist tuoj turi.
apsakė savo siekį, melsdamas ta viskų užlai
Kuomet ginklų čerškėjimas pasigirdo ir ir tt. Žodžiu visos kūno dalys yra papenimos kais: Sehilleriii, Byroiin ete.
Vienų sykį — giesta senelis — lietuviai kyti paslaptyje ir kitoje Nemuno pusėje atsi ginkluotas budelis vidun įsigavo, tai —
tuojji skystimu, kurį mes suvalgome pavydu- į Stebėtinas dalykas, kad pengrįždami “atlikę naktyje žygį”, parsiveda sveikino su Aldona. Čia baigiasi vaidilos apy
le maisto.
jkiolikai metų praėjus, turint
Su kardu nuogu Alfas da dūmoja
Kaunan du ricieriu. Vienas jaunas, kitas se saka.
Permainymas
šito
maisto:
duonos,
svie-'jau
pramintus takus, mes ligGinties, bet alpsta, ir veidai pritemę
nas. Jaunasis ricierius, vaiku dar bebūdamas
Konradas paniuręs klausėsi savo dėjų.
Gęsta; tik akis vis žaibais lekioja.
sto ir mėsos į skystimų vadinasi virškinimas, i šioliai
nesulaukėme dar nei
tapo vokiečių paimtas nelaisvėn ir išaugintas Vaidilai užbaigus — stoja. Ne! Valteris ne
Nusima skraistę mistro ir, į žemę
Burna, pilvas ir žarnos atlieka virškinimo i vieno veikėjo, kuris būtų Ku
jų tarpe, bet siela jame užsiliko karšta tėvy užmiršo kam savo ir pačios laimę paaukavo.
darbų.
Numetęs, mina kojom su panieka.
dirkos paveikslu supažindinęs
nei. Gaivino jų ir mokino jį senas vaidila, Jis turi išpildyti tai kų pirm metų prisiekė.
“Šia, taria, mano nuodėmės kur lieka”!
Didžiosios žarnos priima maisto liekanas, mus su kitais Europos žymes
taiį) - jau kaip ir vaikas Kryžiuočių paimtas Kaip atkeršys, Konradas pats užgiedos ir vai
kurių kūnas nesunaudoja. Ir jį išmeta kas
“Norite skaitliaus? Ir tų duot galėsiu:
niaisiais literatais.
nelaisvėn. Senelis vaiko sielon inkvėpė tėvy dilos giesmę užbaigs....
Tik 'paveizdėkit ant Lietuvos plotų,
dieną laukan, kaipo netinkamų kūnui medžia
nės meilę, o panieką ir neapkentimų prieš vo
Ne vien lik paliktuose raš
Atėjo laikas, jog nieko negalima buvo
Jūsų kareivių lavonais apklotų,
gų, o jei neišmestų, tai tos liekanos užnuody
kiečius. Paaugęs, jaunikaitis nebevienų jau nuo karės užslėpti arba išsigelbėti. Visas Or
tuose mes ■ matome Kudirkos
Ant gardų mūrų ir pilių griūvėsiu!
tų mūsų kūnų ir mes susirgtumėm.
kartų norėjo bėgti prie savųjų, bet senelis vis denas it vienas vyras eina karėn, idant nu
Girdit, laukuose audros, vėtros miršta?
Kaip sveikai užlaikyti virškinimo organus. nuopelnus lietuvių tautiškame
dar prilaikydavo, numalšindamas:
bausti Lietuvą už Vytauto suvedžiojimų.... ir
Liekanos jūsų kareivių ten miršta!
Pirmiausia ir svarbiausis žingsnis, kad užlai kilime, bet ir gyvu paveikslu
Ricierius liuosas gali, sakydavo, ginklų
Mistras priešinties uebeišsigali. Taigi, visa
Girdite, girioj vilkų gaujos kaukia?
kyti virškinimo organus geroj sveikatoje ir nemirštančio darbininko, ku
[sau rinkties Kryžiuočių galybė eina ant Lietnvos, lemda
Stipenoms jūsų drangų besidžiaugia!
veikliais, tai neduoti jiems persidirbti. Kada ris nuoširdžiai troško tėvynei
Ir su lygioms pajiegoms gal stoti į atvirų mi sau tikrų pergalę ir didžius grobius. Gir
Mano tai darbas. Kaip esu laimingu,
vežėjas prikrauna perdidelį vežimų, tai ark labo ir tani labui darbavos.
[kovų; dėti, jog Vilnių ir Kauną apgulė, bet netrukus
Tiek galvų smako vienu ūpu pjovęs.
liai negali jo pavežti arba jei ir paveža, tai
M—a.
Dar pas vokiečius likk ir karo mokslų
viskas aptilo, apstojo ir žinios ir žyginiai.
Tartum (Samsonas, kurs, rūmų pagriovęs,
greit pailsta. Mušimas arklių nieko negelb
[pažinki, Ruduo parėjo — žiema užstojo,
Dabar tik
Kartu su priešais griuvėsiuose dingo”.
sti — vežimas stovi ant vietos, nes mušimas
Ištikėjimų jų užpelnyk, paskui pažiūrėsim. gy ventojai mato, kas stojosi su Ordeno galybe,
TaręR tai, “puolė be žado; bepuldamas, arkliams spėkos neduoda, o tik gali sutrankyti
Bet prie pirmo tuoj mūšio, kad vėliavų kuri taip pasitikėdama pergalės ir grobių ėjo lempų nuo lango nurito*’. Lempa gesdama su pakinktus arlia patys arklini pajėgoms suma
išvydo ir išgirdo tautos karo giesmę, pašoko karėn.
žėjus gali pulti Riit žemės.
švito liepsna ir nuskendo tamsumuose;
prie senelio ir su savim jį traukia.
Grįžta; matyt jau, kaip per pusnis brenda
Žiūrint, matyti, kaip prieš jos ugnelę
Jei maistas gerai nėra sukramtytas
Taip kaip sakais rš lizdo išplėštas ir klėtkoj
Akis Konrado temsta, ir užgęsta.
Kėlėt’s kareivių. Konradas juos veda.
pilvas ir žarnos turi perdaug dirbti laike vir
[augintas —
Tuo laiku kuore,storoms mūro plytų
Marienburgo gyventojai godžiai
škinimo. Blogi dantys nedaleidžia gerai su
Norint medėjai, baisioms kančioms jam
Pasitikt bėga, grįžtančius bematą;
Sienom’s, suskamlio aidas sugraudintu
kramtyti, sumalti maisto ir tuo veda prie bloprotų atėmę,
Klausia, kaip sveikint ? su kuo parkeliauja J;
Žodžių. ^Kieno? Bet atminti nemoki? .
(S»*ka aut 6-to pusi.)
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“KONRADAS VALLENRODAS”.

KATALIKU DRAUGUOS!
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DRAUGAS

Lapl;.-, (Neg.) 19, 1914. No. 47

i
upelį, draugus. Širdį baisiai . je. Sutikau sava draugų ir
Saukia ir šiandienų tie pilki tuu iš jų minos, kad taip.
sirnit. '“Draugai, broliai, mes
Nors numirti savo j abu keliauname jo būtan
spaudė.
murai nuvargusius lietuvius
Žinoto gerai, kad Chicagos čia susirinkome lietuvių geibėPasakose apsakytas, daino
tėvynėj taip synųjų.
Einame pėksti.
Gatvėse prie savęs, guodžia juos. Jau- seimas buvo
klerikališkas. ti, tai užduodu sumanymų tose apdainuotas, padavimuose
eiu
eidamas
tais
takais,
kad
Aha,
jūsų
akys
iš
džiaugsmo kį; jrngu ponas Gabrys būtų
lė <*»a lengvesnė, savieji uz- pilna žmonių. Girdisi rusų,
visų slaptybių galybėmis den
dengs akis. Bažnytė ė to i la- lenku, žydų kalbos, klausausi' mano abejonės, mano karčios sužibėjo.
K
čia apsilankęs, ar mes jam ali
gtas—pridengtas garsus, gar
n11, sv*esi, žmonės suėję šven
aeužgirsiu Lietuvos sosti ! minty!,'s dingsta ir viltis, it au-i Kaip gi ne? Klerikališkas. sis nupiuutuniėm, a ne. Brobingas Vilniaus Gedimino kal
tėję gieda, meldžiasi.
įėj gimtosios Kšnektos. Ne. Į ksinis saulės spindulys, ma-1 Dalyvavo jame 300 ypatų ir Imi, dėl labo tėvynės!!!
nas — pilis. Kiek sykiu tek- ti, kad jinai dar jauna bū
Duktė laike mūsų kalbos .4 čia lietuviai nesilanko, tur i no širdies jausmus gaivina, i tame skaičiuje, o dievaiti Per“Būtinai griebtume už .li
davo man apie jį užgirsti, \ j- dama išvažiavo į Rusijos miebailiai žiūrėjo į manę. Ret ■ūt kur kitur spiečiasi, nes Į kelia ir jaučiu pasveikęs esųs. į kūne! pom desėtkų kunigų,
antra rezoliucija paremsados jaučiau kų tai nepapras- Į stų, papuolė tarnystėn pas ru
karčiais
ko
tai
nusišypsoda

Prabočių
dvasia
galinga
ran-|„
jau
kur
jie
pasimaišo,
tai
lemta
ir priimta,
arėk
iškabos
ant
krautuvių
to.
Traukte - traukė manę į sus ir turėjusi ten kalbėti ru
vo,
bet
taip
liūdnai,
kad
man
ka
mano
esybės
dasilytėjo.
...
j
tuojaus
viskas
pasidaro
kle“
Prieteliai,
aš patarčiau,
driskos, lenkiškos; lietuvišVilnių, norėjosi labai išvysti siškai, nors iš'sykio mažai kų
Aš stoviu ant kalno, Ga-j rikališka ir socijalistai prade- kad v'si į mus netikintieji būtas garbias lietuvių istorijos'
tesuprasdavo, laikui bėgant pasidarydavo graudu. Mėgi :os tai nesimato nei vienos
nau ir jų prakalbinti; nusi- sid's. Draugas išblaškė ma- liūgas! Esmi lietuvis! Ne-jda sirgti vilko liga, o jų kiti- tų per šį visuotinų seimų pa
liekanas, kurios aiškiai liudija i apsiprato ir jau buvę gerai.
kuris i Sandus> nuleido akis, parau
i 1; ukiimi"!. Vilniuj visaki baisų man priešų! Negųzdino j kos taip pradeda drebėti ir vadinti: parazitais, klerikaapie garsius mūsų tautos kar Paskui išėjusi už vyro,
di ir tvliu-tvliu balsu tarė:
Ii p. matyti ir užgirsti tik- niane ir čia ant pat viršaus šlamėti, kaip tos apušės lapai, kiis •»' <la1' zakristijonais. Pažygius, jų šaunius darbus.... ilgi vartodavo rusiškų kalbų,
gu
”
.
Nutilome.
Pa

'
ne
i
laimi retai lietuvį. Baili patekę svetimi mums pėdsa- ant kurios Juda už trisde- skutinį žodį nesenai išrado
nors paėjo iš Lietuvos iš 'TilVienų sykį gavau nuo drau
dūme mintvse. Nesunku e čia. jeigu ir išeina ant gal kai. Jie turės išdilti. Švent-1 šimts sidabrinių galų sau ra- vienas iš mūsų draugų daktaniaus apielinkių.
Kol jauni,
go vilniečio
cio laiškelį,
laiškeli, užkvie
užkvie- .
. "į
.
.
nt^nAti -ii»i«» lc, mostė senu- ės 4-yliai - tyliai kalba lietu vagiškos tai rankos paberti
iii.
Pagerbkime jį atsistoji
lio.
. ,r-, . ‘
. , . i buvo gvveno vidutiniškai, abu at-P<n al’K M mų.it. senu
čiantį mane
me
i
v. . . . ♦/,
’’l'i,nii-Lfit
vaidinosi jai
iai nieiš!:ai, tarsi lengvučio rojalio nuodai, bet jie mums daugiau 1 Nelabieji tie Romos tarnai! mu.
Visi atsistoja ir nutar. i . Vilnių,, kaliai įdirbdami,
galėjo siaip-taip
u
mu \mumosi
jie
apsidžiau,giau ir nors kisenyse i
. ,.
,
N
.
.
,
,
1
vos
klon'urseniai
apleistos
nebenuodingi.
upar.ms miškelis pamažėliu
7 .
, ,
Pnskiaus
gimė dūk- ■
•’
npn
A
’.
i)pramisti.
r
_
_
Aukoja pinigus, dirba, tė ta, kad nuo šios dienos vienu
švilpė vėjai, sunku buvo ten f. "'"V
. ........ ~ o -- -----Džiaugiasi išvysian- i,ima, taip, kad sunkiai už
Žiūrėk
ten.
...
iš
už
kalnų,
...
, v ...
v. v te, atsirado daugiau rūpesčiu,
vynę nori gelbėti, ir vis tuo iš svarbiausių seimo nutarisurasti ir suluzusjt trigrasĮ,
zi-i
•
•
.
•
’
ti
bi~in<>i«s
vieteles
Dukrearsi nepratusią ausimi tų miškų keliasi iš miego saulu-1 juodoji! švarku prisidengę, nub
padarytų
labui
tė
p
o
j susirgo vyras ir mirė. Prasi- 11 ”»a”Mas vnieies.
įmiki e
noma,
kaip
pas
mokslų
einan1
.......
lės
nelinksmos
niuitvs
<r
alvop,
jos
pirmi
spinduliai
puo-įį„,.
is
,„
ip
atsi(
|„„
(
i
a
,
'nuėjimų.
Vilnius,
Lietuvos
vynes,
visi
nevisuotino
seimo
..
. , / \
‘ .
,dejo liūdnos dienos.
Reikė-1s rinksiuos manys naivo
tį, niekados tų skambučių ap- f.jo J pačiai vienai rūpintis, kad |e skrajoja: Kas ten bus? kų skyrių sėdyba!
|<al,
sušikau la cloiuil, jie garbę atiduoda, iiad visi
oliai ir jų auklėtiniai bus vadinami šiais
ščiai nebūdavo. Džiaugiaus iš
jietuvos
didvyriui.
Sudarė
1
suras?
kokie
ten
žmonės?
antyse. ‘“Kame tas gaisas,
uždirbti pragyvenimui sau ir
talentų garbintojai šaukia: vardais-ir ant savo kaktos ne
pasitaikusios progos pamatyti
Nelinksmos
ir
mano
buvo
unžinųjų
sutarti
šviesa
su
tieaii'iuo
skambėjai
?
Kanm
gl

vaikui. Daug metų vargo prie
Apskelbti krvžiaus kare R<>- šios žymę prakeikimo beparVilnių, Gedemino pilį, bet
mintys.
Vargo
vejami
bėgo
■
i
ir
žengia
per
Lietuvos
dir,
tariiaill g nelyginant, kaip t vviško
visuomenės.
Taip
ebė ir pranokėjai? Kuriuos
skalbinių. Neretai reikėjo ir
liūdėjau, kad nėra kuo nuva
mūsų
broliai
į
miestus,
kad
as
ir
gimdo
susipratimų...
Po
Cl
,|
turk-i
k
’
i
11
dėdei
Lietuvai
mūsų
tėvy\a.ino
ainiai.
alkį perkęsti ir šalčio para-,
apsiginklavę savo
žiuoti. Reikės prašyti tėtušio,
kojų Vilnius rimo.
Saulės i ^isais ,nall;)invtais
ten
patyrus
dar
didesnį
var:<
i
;
•'
le
miega,
jų
gi
ainiai
“Tėvynainiai, reikia Lietugauti. Ir vis tas miestas kai
eina Rusinors
jį ne
pininespėjo sukilti vis;. Dar spinduliai, nuslinkę mm kalno i;()S
vų sušelpti”., šaukia vienas
, ir pas
.
. v. daug
, , i tas. Jos tėvai turėjo gražų,
! tėvynę nuvaigu
gų buvo ir gerai žinojau, kad;
.
...
J.
r . , riois
Toks tai lietuvio išeib; ;ik pirmi saulutės spin- apipylė augštus bažnyčių bok-i .Nereikia juk ir mums tų nc- delegatas. “Čia tai klausimas.
K
,
.v, • N i v
i nors ir nedideli gyvenimą Lie- hlal‘•
1 O1S Uo nevuvio įsei
jam bus sunku išleisti kelius5.
.
'
..
likimas
Skaudu nasida- I..IU1. i.eiiiC
Mes tėvynės neturim, mums
,eiik ’:i.i šiandiena d>i sius, apiberdami juos deiman-į ubnjų, ar ne taip d ra ilga. i ?
..... . ituvoje. Buvo gera, linksma.:'10 Ilkunas- ,>Kau(lu pasiua
rublius mano kelionei, viso-i
viss rri., ’’ .
„7 •
...
„z,
b.-nlolin« ir -linrn
to žiedais. Sidabru žiba ant
žydų likimas patinka, nerei
ii
pasidžiaugti
I
Tik štai parašė jos dėdė, se- H Y
»,olelius 11 afeaia
Girdžiu jūsų garsų atsaky
noras atsidurti Lietuvos so-i niai Rusijoj gyvenantis laiš- nuriedėjo pei mano skiuosdaugybės
namų,
turbūt
nori
į
kia,
pasigirdo balsai.
D'.m’ove — švei
mą : “ Ne”. Taip Ims ir gestinėj pergalėjo šaltus ap- kelį, kviesdamas pas save. Nupraskleisti tuos storus uždan
"Tylėkit, mulkiai, šnibžala
Kiuptelejau.^ 1 amatys
v f j'si: i .b-ę
> i:i<
iia.us. Verčiau pakalbėkime
skaitliavimus ir įsidrąsinęs važiavo ir. . . . Ašaros semi-, kns,
galus
iiprižadinti
lietuvio
nusijuoks iš mano jaujiems vadovai į ausį, bus pi
; i i'1, ‘jas i s d ;r g i
np:e kitą seimų, garsingų sa
perstačiau savo vargus tėtu
i:.usinus
....
—
|
snių.
Bailiai
apsidairiau
apnigų, gerinus ir izraelio liki
r
i.-:
p
)
kojų
lietuviu
t
1
tei per skruostus nuriedėjo.
vo begalo svarbiais nutari,
šiui. Neatsakė. Už kelių die
1 link. Niekas netėmyja. Atsi- ■ c! i r'.si'.b.s mano buvo s
Tai
Vilnius
po
Jcpjų.
Jis
■
mas vilkti.
Važiuoja dabar į tėvynę.
m ;is, bepartyviškuniu ir tai
nų trenkiu siaungeležinkeliu į
miega, bet tuojaus nubus ir
“Na, jau kad taip, ta.i šelp|dusau...........
r.
i
pasirnitymas.
Lin'i:o?
niekieno kito, kaip tiktai mūsą
Švenčionius. Gėriuos naujo Nežino kų ras, kaip jų priims. !
pratrynęs
akis
atiduos
garbę
H
Ant sekančios stoties mo iiiityy mano galvoje skrgjosutinka visi. Tikrai bedraugų soeijalistų.
mis vietomis, naujais vaizde Tėveliai seniai jau kapuose. terėlės susirinkę savo maišesenelių
kapams.
Jo
akys
ir
partyviškai
“ Garbi ilgiausi
? i" g..i būčiau visai nu. i
Dunda. į Ne\v Yorko seimą
liais. Prisižiflrinėju kelionės Broliai apsivedę ir gal nela : liūs išsikraustė. Senutė prininęs, jeigu ne viltis, kad la; siela nukreipta Gedemino pi mūsų bepartyviski daktarai, musų visuomenės dalis, mū
draugams. Užvedu su jais bai maloniai sutiks “maskol- : ėjus palinkėjo man geros kloa ‘‘s pasikeisti, abi-: nauji lies takams. Lenkia jis savo laikraštija a—la svaboda. Ke sų geriausi tėvynės vaikai tu
kalbų. Vienu žodžiu erzu, ju-! kas
. ”. Jinai tai dar nei šio į ties. Suspaudžiau jos išdžiureikalauti Liteu\ai au??’’:• i ir j’e jau arti, u>es lie galvų ir jau matyti, kad to kai dulka kuopti narni apsčiai rime
.
du vagone, kaip kokių penkių i ”7*
va 0OS dukrelė,
1 vusių rankų ir rodosi dar ir uviai turėsime savo šventyk- ji teikiama pagarba bus am
, .. . ,
T !
. tononii los. A-a”.
minami, tautininkų retai sį»i-:
, i.
šešių metų vaikas. Vienas da- • ljletuviškai mažai suplauta,
prapulk
Gabrio
' šiandienų matau jos pilnų dė- •>. padabinti lietuvišku v\čiu žina. Nesutrins jos gudas nei
narni, skubinasi, dūlina, kinti- ,
.’ T?. ,
,
lvkas man gyvai pasiliko at-1
nesusikalbės.
Mes
in
,
. , . dvasia, i co dvelkime!
,
I bingumo žvilgsnį. Gal jai bu mmeię į s;:lj visokiuss er ’ius. lenkas, kaip nesutrynė kry
ua visi ant svarbaus istori .
....
...
mintyj. Tarp mano kelionės į ‘“Ar tamstai nebuvo ilgu be i vo malonus mano draugiškas
• • , • ,
, .
ternaci lonalai, mums
lokių
•'.įkištai ten it semi gadyniy žeivis vokietis.
joj Lietuviu tautos atsitikimo
,
.
draugų radosi dvi moterėli, j ^vųjų, be savo krašto”, už- ! pasikalbėjimas, gal ji suprato
.
. ...
autonomijų nereikia, mes viStoviu aš ant kalno, mano
c.ržygis — milžinas. aiigŠta:
— seimo — bepartvvisko, sau
kaip buvo matyti motyna su j klausiau.
sus savo veikėjus miname po
i mano jausmus, o gal pastebė- rikėlęs savo galvų rimoAJe- galvoje slenka vaizdai žilos
kianio tautininko, remiamo su
dukterimi. Tvpai visai lietu-j “Ir Dievulėli tu mano. Ne ' jo mano ašarų... Kas gali ži•
±
kopi. \ at, jeigu uzdetumet
senovės.
Matau Gedemino,
lemino pilis.
cijalisto ir pašiurto visų soči- , . Č
' ., ...
viski, o kalba rusiškai ir taip j vienų naktele praverkiau, at I noti ?
Mindaugio,
Keistučio
galingų
■
,.v,
,
•
.
,
,
Lietuvos kunigaikščiu musų
“Tai jis, drauge”, užklau
1
jalistiskų kuopų nariais. Gel- g.
,, . •
, , , , .
.
t , . . . .
“perkūnus , tai gal tada Ri
lietuvių pulkus, matau kaip jie
balsiai sudarkyta, kad sunku siminus savo ^kiemelį, daržus, ; Netrukus atsidariau Vilniū- siau tyliai,
bėti tėvynės skulnasi visi, niii-L
taip šnekėtumėme. Dabar tik
visi apsišarvavę tik jau nebe“Taip, jis”, atsakė, jisai.
sų brolių vargų sumažinimui,
....
,
’ soči jalizmui pinsime Ii aurų
kardais. bet šviesys kakalius
SVEIKATOS SKYRIUS
Ne, šiandienų ten neisiu, ryt
supilti aukų.
.
ligos gali praplatinti ligos mikrobus, jei jis
rankuos.lnešdaini, žengia į Vil I e.
.
vainikus.
(Tųsa nuo o-to pusi.)
anksti,
kol
Vilnius
miega,
nu

čiupinėtų pieno indus ar valgomus daiktus,
nių dainuodami garsų Lietu , Siuntėme juk ir mes priete-1 “Tfu, kvailiai, kad jus pabėgsiu
pas
milžinų,
pasveikin

įai e egatų. Raukotės, liepa- springtumėt savo raudonąja
go maisto suvirškinimo ir, žinoma, prie susir- Tuo keliu jis gali užkrėsti visus, kurie tik gers
inmų.
siu? jį, pažiūrėsiu, kaip saulė vos
Tai mūsų jaunosios kartos{diskas galima perkęsti niarmaliene, suriko barzdų
gimo. Kuo daugiaus žandai ir dantys mala i ar valgys apčiupinėtus dalykus
spindulius
maistų, tuo mažiau turi pilvas ir žarnos dar- j
Vanduo taip-pat yra kelias ligai platin- jam pirmuosius
.dėl Jabo tėvynės.
Į pakratęs pranešėjas piktai paginklai, jie Vilnių pažadins iš
bo. Reikia atminti, kad pilvas neturi dantų.
Jau buvo paaiškinta, kaip neatsargus skleis.
a,ziuoja mūsų beparty viski £įri įėjęs į bepartyviškus klausvetimų sapnų.
Perdaug apsunkiname pilvų, valgydami žmogus suteršia vandenį, arba pats per save
Apėjome su draugu nemažų
delegatai, kilniausių, ar gal!Sytojus.
Ir toji senutė, kur verkė
kilnojamų jausmų lydimi, ve-!
lia> senas nurbį, jleužperdaug ant syk, arba valgydami nevienodo- vanduo susiteršia, jei jis nėra tinkamai ap dali Vilniaus apvaikščioti, sugailiai ir gimtos kalbos užmir- *
se valandose. Vaikams riekelė duonos su svie- ; saugotas. Mikrobai yra įplaunami į šulinį,
ieškrjome mūsų Šviežos nešė
šus duktė yra mūsų tėvynės zasi su savimi bepartyviškus i.aalįok, nes mes tave paniostu ir stiklas pieno priešpiečiais ir prieš va-! upes, į šaltinius ir tt.
Ir žmogus atsigėręs
jų
įstaigas.
Pas>
slėpę
tarp
skriaudėjų darbai, bet Vilnius į1
“ Pusiu^*«s 'akarie- kvsįlue>
karienę yra galima duoti, jei tai darosi re-'toJiio su ligos mikrobais vandens turi susirg
_ _ .
. .. IĮnėms
nnms ir
ir motume
.
mūrų nežymiai jos šviečia sa
pietums.
“Tai jus taip! Duokit ma
’guliariškai kas dienų.
! ti. Tad toks vanduo neprivalo būti vartoja
nubunda — drebėkit priešai
Atkeliauna į New Yorkų, no ploščių ir kepurę, keliaunu
Žandams ir burnai duodame perdaug į ™as, o jei jau turim jį būtinai vartoti — tai vo iškabomis. Čia “Viltis”
Aš stoviu ant kalno ir duvos
ne
vos
įžiūrima,
ten
“
l£eesmingai rankas spau-įsau |)an10, o jus> tautos išpedarbo kramtydami “gumą”. Tai yra labai P)™, neg naudotis — privalome būtinai per
moju sau vienas i/ širdis ma
tuvos Ūkininkas”, “Lietuvos no krūtinėj atgijo ir jausmai i
kitam ii vis bepar- ros> žūkit be vadų.
blogas įprotys. Gumos gromuliojimas nėra ' virinti
Žinios
”
užlindę
už
kokių
ten
tyviškai.
nei gražus daiktas, nei sveikas, ir greičiausi
Musė platintoja šiltinės. Paprasta narni
Kų darote, draugai! nu
pakilo ir troškimas darbo ver
donas Leonui per petį plo- • rimkit, aš katalikas, šaukiu
primena karvutę — žmogus — ne keturkojis | nė musė išnešioja šiltinės mikrobus surink augštų mūrų, kad sunku juos žėsi iš mano esybės....
ja, I ijus p-niai X. žemus mau-1 jus j)rįe bepartyviškumo, šal
gyvulis, ir neturi pamėgdžioti keturkojį su- j dama juos nuo išmatų ir užnešdama ant mai ir paregėti.
J on—s.. •
tvėrimų.'
j sto. Kaip-gi taip? Mes dažnai patėmijome.
na poklonus iki kulnų. Dva- Aižiai- rūščiai - maloniai prabiBažnyčios tai puikiai spin
Pasiniaiikštydami tyrame ore, galime pa- i kaip musės rėplioja per slidų stiklų, arba pa di savo bokštais, saulės spin
siškis I ypkevičius visus laimi- h0 buinas vyrelis, kuris iki seiBEPARTYVIŠKI.
dėti virškinimo organams atlikti'nuosekliai! lubiais ?
Kaip ji taip gali daryti, tai
na
Bimbos biblija,
visiems U1o netikėjo nei į bažnyčių, nei
duliuos. Čia tai regėti, kad
J1.
O mūza šviesioji, Parnase
darbų. Mankštinimas priduoda geresnį norų lengvai gali išsiaiškinti tik pasižiūrėjęs į jos
linksma, malonu, gera. Be-! į kų kitų, bet dabar virto ka
Lietuva dar skaisti...........
keturkojį! suteikit man invalgyti. Geras noras, ūpas valgant ženklina, kojeles. Kojelės jos labai plaukuotos ir vir
partyviški
!
Anksti sekantį rytų visiems kvėpiino, gelbėtik mano jaus
taliku ir kjšeniūje spausdamas
kad pilvas ir žarnos yra prisirengę atlikti sa šunytė kojelės dalinasi į keturias daleles. Du
Prasideda konferencijos.... “šakę”, šaukia kataliko var
tebemiegant
išėjau
iš
draugo
mus, poetiškų galvų ir jautrių
vo darbų. Mes privalome pasimankštinti tarp juodi nageliai prigelbsti jai laikyties ant ne
Socijalistai suėję tariasi, i ju
valgio, bet ne tuojaus po valgio.
lygios vietos.
Tarpe nagelių yra didelės buto. Tiesiog pasukau pas Ge- širdį! Turėdamas begalo senkaip
čia geriaus prasijodinė- • “žiūrėkit, stebuklai, kataliTrečias būdas apsaugoti virškinimo orga-> minkštos papėdės (kalneliai), apžėlusios lim- iemino pilį. Smarkiai plakė timentališkų protų ir atsidū
nus, tai jų neįžeisti ar tai alumi, vynu ar į pančiais (klijuojančiais) plaukeliais. Šitieji mano širdis. Priėjęs arti pa rus bepartyviškumo gadynėj, jus ant kuprų trumparegių po bas anį seįmo ir dar kalba.
degtine. Maitinantis maistas yra mums rei-1 limpantys plaukeliai ir prigelbsti musei vaik jutau tokį nepaprastų jausmų norėčiau apie jų. kaipo naujų visų Amerikos šalelę. Orga Draugai plokit rankomis, juk
kalingas ir naudingas. Alkolis yra tai “nuo- ščioti po slidų stiklų.
savo krūtinėj, kad atsišliejęs erų lietuvių visuomeniškame nizuojama tam tikras vaiskas “mūsų” ščyras katalikas pradili”, kurie įžeidžia virškinimo organus lygiKokiuo gi būdų musė platina mikrobus? geležinės tvoros
ilgai-ilgai gyvenime, nupinti eiles taip ir pavedama jiems užkariauti Įbįio< Bravo! valio!
nai kaip ir kitas dalis kūno. Tad jo niekad Musės kojos, su savo plaukeliais, kurių dange veizėjau į tuos vingiuotus ta
svarbiausias pozicijas, kad ( Ir tikrai, laikai keičiasi, ne
skambias, garsingas ir truknevartok, jei nori būti sveiku ir veikliu.
| lis turi limpantį skystimų neša su savimi terše kus, į tuos augštai rymančius
prisirengus iš anksto tvirtovė- ■ seniai socijalistai katalikams
šmingas, kad amžiai, šimtme
Ligų mikrobai maiste. Jau išdalies pa- tus ir mikrobus. Musė neskirsto vietos, kur at
mis
paskiau jau užmovus ailį i<abi() šunis karstė, o damūrus. Tai mūsų Lietuvos čiai girdėtų jų aidus. Sutei
aiškėjo kokiuo būdu ligos mikrobai įsigauna situpti Ji skraidžioja ore, nusileidžia ant mėš
•istorija, toki. koki ji buvo se- kit deivės man plunksnų auk dailių bepartyyių kaukę mei-jbai. garbina, nieko stebėtino,
į kūnų sykiu su maistu. Kalbant apie pienų , lyno, ant skreplių. Įsibiaurinus ir susitepus ji
buvo paaiškinta, kad yra pavojinga sveikatai, j tiesiog įskrenda į virtuvę ir nusiplauna virale ll0'pĖ Nesimatė-ten puikybės sine! Amerikos lietuviai, gar liai nusišypsoti visiems prie- (aį buVo bepartyviškai socijateliains ir tarti: “mes bepar-,jj^iškas katalikas. Tai mat,
kada pienas yra suterštas nešvarus ir pilnas'ar piene — užlipa ant duonos, cukraus ir kitų dabartinių laikų tvirtovių, bet singi partyviškumais, pavirto
tyviški”.
kaip socijalistai virsta katali
mikrobų. Daugel ligų yra priežastimi radi-1 valgomų daiktų, kurie padėti ant stalo. Taip lautėsi galybė, kurios negalė į bepartyviškus didvyrius. Ir
Seimas! Ir seimas ne Chi kais !
mosi mikrobų maiste. Ligų mikrobai, kadaji atneša mikrobus iš mėšlyno ant maisto. Ji jo nei geležis, nei kardas, nei kas tai padarė, kas perkeitė
“Katalikas” išgelbėjo Nevv
ineina kūliau, dažniausiai gyvena žarnose. Šil- išmėtą ir išnešioja mikrobus; tokiuo būdu už priespauda sutrinti — tai niū- mūsų brolių sudiržėjusį kailį? cagos, kur viskas taip ėjo mo
tinę yra tai paprastai žarnų liga ir yra daž- krečia tūkstančius žmonių mirtina liga.
' i tautos gyvybė. Prastas jos Nagi mūsų širdingi “draugai, notoniškai, jokių rėksnių. Vis Yorko visuotino seimo žlugi
nai priežastimi daugybės mirčių.
Kaip pasisaugoti ligos mikrobų. Aiškiai papuošalas — pilkas akmuo, mūsų garbingi “broliai’’ soči kas Chicagoj vienbalsiai tai-' mą.
Čia nors trumpai paaiškinsiu kokiuo bū-! matosi, kaip galima apsisaugot nuo panašios bet gamta pati jam priduoda oj jalistai; Garbė jiems už tdi! ta — nutarta. O. čia, Ne\v
Pradėta ant gal o ir fomlas
du toji taip baisi liga prasiplatina. Kitos žar-! rūšies ligų. Pirmiausiai neprivalo būti tose skaistumo, ji šypsodamos ap
Yorke kitaip. Čia reginys
Socijalistai pastatė
Gerbiu VVasbingtono šalį,
lių ligos prasiplatina panašiu būdu. Žinant
ietose ligų gaminančių mikrobų, kur musė eik. i tuos pilkus mūrus auk
visai kitokis. čia mat visuo- savo kandidatų, tautininkai
kuri stebuklus daro!
prasiplatinimo budus, nesunku tų ligi' išveng gali atsisėsti. Kūno išmatos visada turi li
ri ••
į-czi ‘Ibias susirinkimas, be žymios savo. Ar ne beparty visk i ? ir
so skraiste, apriečia juos ža
.
. ’
J
Nuo amžių visi tikėjo, kad. . .
ti. kad nesusi i gu:.
gos mikrobus ir tas turi būti nuo musių paliais
pūšynais
ir
kas gali su socijalistai buvo, yra ir bus dalies visuomenės — katuli kaip
pradės
tarp
savęs
Pienas tai svarbiausia nešiotojas ir p!r.
ičptas. Jei žmonės tai darytų, tai labai ma
kų - tautininkų, bet kas su jais pesties,
kad
subėgę
iš
rasti
kų
nors
prastesnio,
bet
socijalistais, tiktai, va, šian
tintojas ligos mikrobai, dvarus pienas yra lai žai sirgtų šiltine ir kitokiomis limpančiomis liskaitysis.
Juk
jie
parazitai.
žydukai,
angluapielinkių
geriansis maistas; tečiau pienas, kuriame ran i gomis. Mes negalime per daug kaltinti muses, sykiu ir gražesnio. Amžiai dienų virto kitoki laikai ir
Šalin su jais!
kai,
prancūziukai
norėjo
gudrybių
nieko
panašaus
ne

mūsų raudonoji labai garbin
dasi mikrobų, yra pavojingiausis sveikatai. \ien dėl tos priežasties, kad mes patįs esa“Broliai, bepartyviškai, tik jau šaukti ngnegesius, bet, appagamins...........
Tad su visu atsidavimu reik ia daboti. kad!..hip apsileidę, nešvarūs ir neparangūs.
ga, didžiai šlovinga “brolija”
tai
broliai bepartyviškai”, skaitliavę, kad neužsimokės,
IŠpalengva žengiu vyngiuo- — socijalistai virto į tautie
pienan neįsigautų mikrobai. Visi indai pie
Antra, mes privalome aptraukti langus,
Kūdikio pie-j
nu; turi būti švariai užlaikomi
ris tam tikru tinkleliu ir neįsileisti musių tais takais, kurių gal nesykį čius, kapitalistus, kariautojus, šaukia visi pradėdami seimų. vien tiktai išskėtė akis, „atsta
Juk ir mes negalvijai, ir tę ausis, žiūrėjo ir klausėsi,
no buteliukas ir spenelis kiek vienų sykį turi i
įbon. Kiekvienas atliktų gerų ir naudin- dasilytėjo mūsų pranokėjų pė vienybės statytojus, ant galo,
1
v
'
mes
tėvynes vaikai primerkę j<ajp bepartyviški lietuviai seibūti prieš vartojant pavirintas. M ikreliai daz- į
darbų, mušdamas ir naikindamas muses,
da. Gal nesykį čia suskambė net į klerikalus.
nai yra prikibę prie rankų. Ir, jei žmogus!
Trecia, mes turime pasistengti muses iš- jo kariškos triubos garsas,
akutes, patėmija socijalistai. , jnus daro.
Nusigandot, draugai, ts-s-s,
dasilyti ligonio, sergančio šiltine, tai aut ran-į mokinti anksti pavasarį, ypač kada jos dar šaukiantis ginti tėvynę. Nar
Pirmučiausiai
išreiškiame
“Priimkit mūs kandidatų į
palaukit. Nerėkaųkit taip gar
kų prilimpa mikrobai nuo ligonio. Ar tad ne-ji'ibiai neužaugo.
Naminė musė paprastai
sūs broliai lietuviai plaukė it sini, aš jums keliais žodžiais Chicagos “federeiŠiams” pa-į karininkus”, rėkia soeijalisbus didelis pavojus sveikatai jei asmuo nenu-; deda kiaušinius ant mėšlyno arklydėse, ar
peikimų”, šaukia seimininkai. faį
ilnis prie to kalno, ūžė ga paaiškinsiu, kame dalykas.
siplovęs rankų čiupinės valgomus daiktus?• taip kur nors nešvarioje vietoje. Tad aišku,
“Kad jiems kiaurai išbirę“Medei šuns dešra”, atšau
Turbūt visi girdėjote, o ne
į Jei jis karvę melžia, tai jis beabejonės inleis, kad tas vietas reikia apkasti ar sudeginti, ar linga daina ir priešas pabūgęs
na tautininkai.
lietuvio galingo peties bėgda- kuria iš jūsų ir regėjote Ame tų”, rezoliucija priimta.
lienan mikrobus visan viedran ir tuo užterš j apipilti kerasinu ir musių neturėsi,
Paskui seka Gabrys su au(Hcka ant 7 pusl}
VO
rikos lietuviškus seimus. Ma
jnų. Kiekvienas, kuris tik kų atsikėlė iš po i

GEDIMINO KALNAS.

ir nejauku buvo jų šnekesio
klausyti.
Prakalbinau jas lietuviškai
Užklausiau iš kur jos važiuoja. Senutė gana gražiai lietuviškai pradėjo man aiškiu-

gi tyrinėjimų riniuose
nesikiša ir čia turtus.

gražiausius

sielos tikėliais ir maištininkais”. žų, miežių ir kitokių javų vi
Kardinolas Laobre dar aiš sai nematyt. Po keliolikos
Ar ne tikyba buvo vyriau kiau ir stipriau sako: “Lai valandų traukinys
kiekvienas mokslininkas turi
sustojo.
siuoju
motyvu
darbuoties
su
kai vien statymo bažnyčių ir “Peacok” sušaukė kondukto
didžiausių laisvę. Jis čia tik
varžomas logikos ir matema pasišventimu tautos atgijimui puošimo altorių jau praėjo. rius. Išlipu iš traukinio su
Daugelis lietuvių savo tau tikos taisyklių.. Bet gal re mūsų Daukšai, Merkeliui Gie Dabar vienas tik dalykas yra savo draugu. Žvalgomos į vi
Mes padarėm sutartį su Rusijos ban ko
tinio susipratimo pradžių in- ligija trukdo tautų pažangų! draičiui, Širvidui, Valančiui ir svarbiausias: tai pripildyti ša sas puses ir jokių farmų tenai
gija ne Lietuvoje, bet Ameri Ji netik netrukdo pažangos, daugeliui kitų! Ar ne tikyba lį gerais laikraščiais,*kurie vėl nematyt. Maniau sau: tur
mis ir galiame Išsiųsti jūsų pinigus j Lietu
koje. Tenai tėvynėje, jeigu bet ji pati yra vyriausia pa yra ir šiandien vyriausia ju parodytų užmirštų Tiesų”.
būt aš nepataikiau į farmas
vą kaip Ir pirma.
Dėlto nieko nelauk, bet
jis neskaitė knygų nei laikraš žangos vykintoja.
dintoja prie prakilnių pasi
Dijono vyskupas sako, kad atvažiuot, gal atsibaladojau
Padėk savo' giminėms Lietuvoje.
Didelia
čių, o žiūrėjo tik savo ūkio,
Pažangiausieji žmonės buvo šventimo darbų tėvynės labui remti gerų spaudų šiandien kur kitur. Dairausi į visas
gal nei sykio jam neteko gir beabejonės tie milijonai kan — didelės didžiumos mūsų yra svarbiau, negu steigti mo puses, kad persitikrint, kur
kare ten besitęsiant jiems reikalingi
dėti apie tautų, ir jos reika kinių, kurie savo gyvybę pa tautos darbininkų - idealistų! kyklas. Blois’o vyskupas sa mes esame.
Patėmijau, kad
dabar pinigai.
las. Čia kur nepasisuks, vi
dėjo už Kristaus atneštus Ar ne tikyba yra vienintelė ko, kad geros spaudos platini mūsų stotis išrodo kaip šunies
sur jis girdi vartojamus pa idealus meilės, lygybės, bro tikra doros gaivintoja ir stip mas yra šių dienų apaštalavi būda. Už stoties bruzginai, o
vadinimus : tauta, tautietis, lybės.
Skaiščiausieji doros rintoja mūsų tautiečių tarpe! mas. Verduno vyskupas sa juose marguoja stogeliai pa
tautininkas, tautiška draugija, pavyzdžiai — Dievo šventieji
Tad visa tai atsiminę mes ko, kad popiežiai dabar netik lom apkabinėti. Aplink vaik
tautiška bažnyčia, tautiškos — visi buvo pažangiausieji turėsime pripažinti, jog kova pataria remti katalikiškų spau ščioja indijonų arkliai, vos tik
kapinės ir t. t.
STATE BANK
žmonės, nes ir jie tuos pačius prieš tikybų, jos rovimas iš dų, bet tiesiai įsako tai dary kaulus vilkdami. Toliaus po
Tečiau nors ir dažnai tie žo idealus savo gyveniman vyki žmonių širdžių yra ne kas ki
bruzginus matyt daugybė iuti.
džiai vartojami, bet jų pras no. Be to tikroji pažanga vi ta, kaip tautiškos saužudybės
dijonų uogas renkančių. Farlahlui Are. t 47th St
Ckicip
Tuluzos antvyskupis siuntė
mė daugumos ne aiškiai yra suomet prasideda nuo savęs darbas.
mų jokių kaip akimi mest ne
ankietų savo antvyskupijos
suprantama.
Mūsų tautinis Šventieji pirmiau savęs re
matyt. Kitoje pusėje geležin
Dabartis rodo mums du ty
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka
kunigams,
užduodamas jiems
gyvenimas čia taip yra apiręs, formavo, paskui ėjo reformuo
kelio riogso namelis apie 30
pu lietuvių veikėjų. Vienas
15 klausimų, iš kurių 9 buvo
ir iškrypęs, kad daugeliui ne ti kitų. Religija visuose am
vakaruose nuo Stock Yardų.
pėdų pločio ir apie 40 pėdų
paveldėjo visus tuos dvasios
apie
katalikiškų spaudų. Tarp
beaišku, kas ištikrųjų yra tau žiuose vertė žmones pildyti
ilgio. Iš priešakio parašyta
turtus, kuriuos tauta amžiais
kitų dalykų kunigai buvo klau
tiška, kas ne.
Pačtas, Viešbutis
(Hotelis),
prakilniausius artvmo meilės, sukrovė per intekmę religijos;
siami,
ar
jie
turi
savo
para

Kad susekus tikrųjų prasmę gailestingumo darbus, ar tai jisai tuos turtus nori ir to
Restaurantas.
žodžio “tautiškas”, taip kaip šelpiant, priglaudžiant betur liaus tobulinti, auginti ir pa pijose tam tikrus komitetus,
Manau sau, kur čia eit, ko man atsako, kad tos farmos dirbtos apie 40 margi? ir visa
ji vartoja ir supranta visame čius, ar tai steigiant prieglau galiaus juos perduoti savo ai kurių tikslas būtų platinti pa- klaust apie farmas. Užeinam' dabar kų tik uždėtos, į jas gyužsėta, užsodinta kornais, fapasaulyje, reikia visų-pirma das, ligonbučius, ar tai išper- niams. Jisai yra lietuvis ka ■apijoje katalikiškų spaudų.
į pačtų ir klausiame, kur čia' Venti ateisią ateinantį pava- soliais, bulvėmis, avižomis, rupatirti, kų reiškia žodis tauty kant belaisvius. Kas nepripa talikas, ar lietuvis liuteris, Antvyskupis iš Cambrai savo farmos. Kaip čia telefonuot sarį, arba kad gyventojai tų giais, bet visi tie javai išro
bė, kokios sudėtinės dalys su žins, jog tai tikros pažangos kalvinas — žodžiu — lietuvis dvasiškijai štai kų rašo:
pas A. K. agentą. Pačtorius5 farmų nubėdnėjo ir išsikrau- do, kaip numirę lavonai, ypadaro tautybės sųvokų.
nusišvnsoio ir atsakė “Ar tai eiA
irinronti 1iš
ti nuoM 11 /A ; (i
vr rr<-» i Ir
z-\ «-» » išrodo 1 —kaip
« ■» l-»ka
«« 
“Mes pasitikime, kad jūs iš nusišypsojo
darbai.
krikščionis. Antras padarė sa
stė, kur kitur gyventi
tingai
komai
Tautybė*) yra tai summa
Religija paskatino vienuo vo dvasiai skaudžių operaci aiškinsite krikščionims, vy ir tamstos smiltynų ieškotojai! šimčio.
reiviai ant sargybos pastatyti.
(suvesta į krūvų) ypatybių, lius tarnauti uoliai mokslui, jų: sutraukė ryšius su tikyba, rams ir moterims, kurie vi esate?” (are you sand seekTaip bevažiuojant automo Žodžiu sakant farma išrodo
kurios atskiria vienų tautų steigti mokyklas, perrašinėti nusikratė
ers).
Po
valandėlės
pačto

suomet
buvo
labai
duosnūs,
religijos intekmę
numirus. Kur gi farmeriai?
nuo kitos, kurios sudaro tam senovės klassikus, daryti mok (arba, tikriau sakant, stengia — jog, jeigu jie iš tų pinigų, rius pašaukė agentą, kuris čia bilius prabėgo kokias 60 my užklausiau savo vado? Kur!
lių ir galų gale atvažiavom
.
tikrų atskirų tautiškų būdų.
sliškus tyrinėjimus. Dauge si sutraukyti,
statytmui pat buvo. Ateina pas mus pagal ežerus, netoli miestelio a‘“?ko’ ,°S; Per ,du,
nusikratyti), kuriuos išleidžia
atPagal to aptarimo tautiška lis didžiausių moksliškų. išra neteko
gaivinančios
jėgos, įvairių milžiniškų ir brangių žmogus nedidelio ūgio su gu
važiavę darbavosi; koliai tu
bus tai, kas anas skirtingas dimų padaryta vienuolijų mū dvasios ir doros lygsvaros, — dievotumo ir labdarybės miniais batais su ruda kami- Scotville. Čionai matyt žemė
rėjo pinigų tai gyveno, bet da
tautos ypatybes mažesniame ruose. Religija vertė juos gyvenimo tikslo — ir visu tuo įstaigų — būtų skyrę nors de zelba ir prūsišku žiponu. Ma-;8era> taakiai aPg>^«ata
bar, kada pamatė, kad iš to
ar didesniame laipsnyje turi rauti kelmus, džiovinti balas stengiasi užkrėsti ir kitus. šimtų dalį remti gerai spau nau sau: tai bus lietuviškas nėmis. Manau, tai čionai ga nieko nebus, pametė viską ir
lima nusipirkti farmų pigiai,
ir parodo.
„,
.
L
, patys pabėgo”. “Štai, toliau
ir tokiu būdu ūkio kultūrų kel Tiesa, tas antras typas mūsų dai — mes būtume tebevaldę agentas. Užkalbinau jį lietu-.,
viškai,
bet
jisai,
norėdamas
bet
azklaus
‘
au
agento,
kiek,
Tas tautiškas ypatybes mes ti.
visuomenėje dar naujadaras. visas tas įstaigas, ir, kas svar
čionai kainuoja žemės akras. kita lietuviška farma ir tenai
galėtume paskirstyti į dvi rū
tur
būt
ištirti,
su
kuo
turi
dabiausia, nebūtume praradę lai
kvaili žmonės davėsi prigau
Religija yra vyriausia in- Bet jo veikimo pasekmės jau
Atsako: va farma 80 margų
gi: į dvasines ir materijaliZraS' ktl *
svės. Nes dėl stokos laikraš
ti ir tie pabėgę. “Einame ir
yra
žymios
ir...
pasibaisėtinos.
kvėpėja didžių dailės veikalų.
nes. Pirmosios, kaip antai:
Katras iš tų dviejų tipų yra čių, kurie tuos dalykus būtų
Ar žmonija būtų turėjusi to
da tikrai supratau, kad čionai ten pažiūrėt, sakau savo va
kalba, papročiai, tikybinis ir
angliškai
daug
nesuprantu.
apgynę,
mes
buvome
apiplėšti
dui.—“Eikim”, atsako, o perkių genijališkų veikalų, kaip tikresnis tautininkas?
farmos nėra pigesnės, kaip ir
dorinis stovis, žmonių charak
nuo jų prie labai apverktinų Jisai išsiklausinėjo visokių kiekvienoje valstijoje, nes 100 ’įtikrinsite, kokį nedorą darbą
F
-as.
Dante’s “Dieviškoji komedi
teris, — jos turi savo pra
sųlygų. Kunigiją turi išaiš dalykų. Ant galo davė man
dirba agentai, apgaudinėdami
ja”, stebuklingų piešinių Radolerių už akrų galima gauti
.
, 6avo
džių ir pamatu tautos dvasių;
kinti žmonėms, kad jie nepri suprasti, kad jisai yra par-,
savo tautiečius žmones”. Už
phaelio, Mykolo Andželio ir
davikas
lietuviams
farmų.
Uži
®
er0S
ar
®
a
®
s
Y
0
loje
va
';
jj
eiį„ varsnų iau buvome ant
antrosios, kaip antai: odos
valo padaryti antra sykį tų
*
! stnoie ir tai su geresne komu-1
Ų varsnų jau nuvome ani
kitų, jeigu tie genijai nebūtų
spalva, viso kūno išvaizda ir
klausiau jo, kur gi čionai tošį
J;.
“
6
pačių
klaidų,
kad
tie,
kurie
bus
kitos
farmos. Tas pats regi
gavę inkvėpimų iš religijos.
inikacija. Neramu man daro
ŠAUKIAMA APAŠTALAUTI.
lietuviškos
kolonijos?
Jis
man
sųstata, parėdai,
sveikatos
tuo dalyku kalti, bus sunkiai
nys: 160 akrų žemės gražiai
Religija inkvėpdavo ir padrą
si, meldžiu, kad agentas vežIndomu bus išgirsti, kų sa Dievo baudžiami; ir kad iš at atsako, kad čionai farmos nestovis ir tt. — yra pasekmė
aptverta, viskas sutvarkyta,
sindavo karžygius guldyti sa
geros, bet nž 12 mylią, tenai,’
mane atSak bet agcntas r0:
ko popiežiai ir vyskupai apie žvilgio į šių dienų reikalus ir
tam tikslu materijalinių sųly
ir -----nori tiktai trobelė iš lentų sukal
vo galvas apgynime tėvynės.
do savo neramumų —
katalikiškos spaudos platini sunkias kovas jie turi mainy kur aš gyvenu, tenai farmos
gų k. a. oro, žemės derlingu
ta, matyt, šis turėjo daugiaus
(Atsiminkime tik Joannų D’gauti rankpinigių už kokių
mų.
Leonas
XIII
1899
m.
ra

geros
ir
geresnių
farmų
negamo, geografiško padėjimo ir
ti savo metodas, vartojamas
pinigų, bet ir čionai nei gyvos
Ark). Religija senovėje pa
•
į-o-i 'norint farmų. Vėlai vėlai va
šė Brazilijos vyskupams: “At- ligšiol daugelyje dalyku, ypač Ii būti visam
pasaulyje. Sėsk!,__ ______ ____ ______ _____ ,
1.1,
naikino vergijas, paskutiniai
kare pargabeno mane atgal į dvasios narna tyti. Iš čionai
kartotinai
patariame jums gi paskyrime savo aukų”.
į automobilių, tai tamstom pa
'' žmonės viską sutvarkę pabėČia turime omenyje tik dva
siais gi laikais paskatino di
stotį. Aš jam priketinau pir .
,
, darbuoties
su
didžiausiu
uolu

rodysiu
geriausias
farmas.
sines tautos ypatybes. Jos yra
Antvyskupis tuo norėjo pa
ma apsvarstyti, o paskui vėl i f’ ° “8™^
Pa,£da0džiuosius popiežius, daugybę
mu ir išmintimi — leidimui sakyti, kad katalikai turėtų Pamąsčiau sau: pinigų su sar
J
r
ida po $4.00 už akrų. Tunu
be palyginimo svarbesnės, ne
katalikų mokslininkų uoliai
eisiva prie darbo (biznio).
ir platinimui katalikiškų lak- skirti dalį savo duodamų au vim neturiva; 28 ir 22 kalibe' dar paminėti, kad darželyje
gu anos materijalinės. Antra,
užsiimti prašalinimu socijalių
raščių. Nes šais laikais žmo kų — katalikų spaudai pa rio revolveriai kišeniūje, nė
Stotyj pernakvojom su indi-, čionai matėsi daug agurkų,
mes laikomės tos nuomenės,
nelygybių ir skriaudų, įvyku
nės nustato savo nuomones ir remti.
ra ko bijoties — Eisiva — jonais. Anksti ryte sueinu (Nusiskinu net kelis, bet perkad žmonijos gyvenime ir pa
sių pereitame šimtmetyje iš
Automobilius pradėjo rėplio- kelias vietines ypatas ir kai-' sipiovęs negaliu valgyt, mat
tvarko savo gyvenimus beveik
F— a s.
žangoje vadovauja ir visuo
priežasties baisaus įsivyravi
vien tuo, kų jie skaito kasdien
ti per brūzgynus, iki atkelia- bamės apie farmas. Vietiniai i jokio neturi savyje drėgnumo,
met daugiau nusveria dvasinis
mo kapitalizmo. Religija bu
laikraščiuose
’
’
.
vome į agento farmų už ko-, žmonės man pasakoja, kad jų nes kokia žemė, tokie ir vaielementas, o ne materijalinis.
vo ir šiandien yra vyriausia
Tas pats popiežius 1883 m.
kių 14 mylių. Agento farma j širdys apsipilia kraujais, kadagiai.
I tautos dvasios ir žmonių
FARMOS — FARMOS.
visų skatintoja prie prakilnių
išrodo neblogiausia. Mat agen- mato nuolat daugybę žmonių,
Vienos
vyskupui
taip
rašė:
būdo susidarymų turi intek
Vadas man verkdamas sadarbų visuomenės naudai, prie
Beskaitydamas
apgarsini tas į savo farmų prikrečia atvažiuojančių čionai farmų fa). bfjjj ponaiti toks geras, pa
“Tarp geriausiai parinktų
mę daugelis veiksnių, k. a.
pasišventimo.
ginklų religijos apgynimui, mus apie farmas visokiuose daugiau mėšlo, nekaip tenai ieškoti. Savo pinigus pralei- i pašyk į lietuviškus laikraščius,
įvairios geografiškos ir isto
Tad visa tai atsiminus, mūsų nuomone, tinkamiausias laikraščiuose, sumaniau nuva būtų žemės, užtai tenai auga džia niekais ir vėl atgal grįz- i persergėk žmones, kad anie
riškos sųlygos, paveldėjimas
mums stačiai nuostabu, kaip ir geriausiai šiais laikais pri žiuoti ir ištirti tas garsias ir augalai. Tokiuo būdu agen ta didžiausiame nusiminime.. netikėtų tiems agentams, kad
nuo tėvų ir bočių, iš dalies ir
galima abejoti apie naudingų taikintas yra pastatyti prie pigias farmas Michigano ir tas apmonija akis pirkikams, Sako, tuos plotus žemės tai
ekonominiskas padėjimas ir k.
atvažiavę apsižiūrėtų gerai ir
religijos rolę žmonijos gyveni šais spaudų — spaudų ir to Illinojaus valstijose. O ypa nes anie mano, kad žemė yra apipirko kompanijos iš CliicaApie tai nesiginčijama. Bet
neduotųsi save išnaudoti. Aš
me, kaip galima tvirtinti, kad kiuo būdu suardyti pienus ti tingai apie Peacok.
Norė riebi ir gerai derlinga. To gos ir moka gerus pinigus jam priketinau parašyti. Užyra dar vienas galingas veik
religija yra pažangos trukdy kybos priešininkų”.
čiau savo patėmijimais pasi liau, kad ir blogiausia žemė svetimtaučių agentams, kurie taigi pranešu visiems lietusnys, turįs tautų gyvenime di
toja.
Visiems yra žinomas Leono dalinti su visais lietuviais, o pirmais_ ir antrais metais po vadina visokiais būdais žmo-įvįams, ^a{j fcas norį farmų sau
džiausių intekmę į žmonių bu
Žvilgterėkime
į
mūsų
tautos
su
skaitytojais apvalymui nuo kelmų ir bruz- nes į farmas ir už tai gauna J ingyti, tegul būna baisiai atXIII paaskyinas, jog “geras ypatingai
di* ir į tautų nuotikius. Tai
praeitį.
laikraštis yra nuolatinė misija “Draugo”. Mat biznis farmų ginų visgi išduoda šiokį tokį didelius nuošimčius. Yra nie-1 sarg^S) tegul netiki apgarsiTeligija. Kuomet visos kitos
Senovėje,
kol
lietuviai
buvo
parapijoje”. Leono XIII-ojo agentų yra tas pats kaip ir vaisių, bet po kelių metų, jei kas kitas, kaip tik išnaudoto-1 nimams, o ypatingai agenpriežastys tik paviršium pa
liečia žmogaus dvasių, jaus dar stabmeldžiai, tikėjimas į inpėdinis Pijus X-asis uoliai kitokios rųšies biznis. Agen tai žemei nedaduosi daug mė jais neišmintingi? žmonių. Čia, tams, nes jiems nerūpi visuomus, — religija perima visų dievus buvo jiems vyriausiu ragino remti katalikiškų spau tui nerūpi, ar pirkikas bus šlo, pavirs lekenčiais smilty sako, kas dienų atvažiuoja menės gerovė, bet tik privažmogų, persunkia kiaurai visų paraginimu prie karžygiškų dų. Vienų sykį pas jį atsilan laimingas, ar ne. Jisai giria nais ir jokių vaisių neišduos. žmonės gražiai apsirėdę, sunkas pelnas,
bet su laiku grįž-1
jo sielų ir patampa vyriausiu darbų, prie garbingi? kovų už kė katalikas laikraštininkas. savo prekę bile tiktai parduo Kur kitur aplinkui matyt kaip šeimynomis,
. .
. , v . .
. . , Žinoma, ir mano nuomone,
nand
kad
judinančiu akstinu. Net ir di savo krašto laisvę ir gerovę. Kada tasai klūpojo prieš po- ti ir gauti sau už tai nuošim kur ir yra gabalai neperblo- ta visa. apiplyšę ir be pini- bflt visaį
Jei
ne
religijos
intekmė
ar
piežiij — šv. Tėvas paėmė jo tį. Tas pats dedasi su par- giausios žemės, bet gi netokia, gų”. “Va, čionai netoli yra Lietaviai apsigyventli> kur n0.
džiausi tikėjimo priešai nega
mes
būtume
turėję
Pilėnų
ku
plunksnų ir paržegnojo jų, sa davikais farmų apie Peacok. kaip agentai paduoda laikraš dvi fanrn nupirkti lietuvi, T. rint gerosc kolonjjose
li nepripažinti religijai svar
nigaikštį
su
prakilniu,
nuste

K. Eikime ta. parodysiu, kaa | skaitĮin iaugiai M nuo tokj
Rugsėjo 16, bėgančių metų čiuose.
kydamas: “šiandien nėr gar
biausios rolės tautų istorijo
binusiu
visų
Europų
Pilėniepasiėmiau
traukinį
iš
Rytų
ir
bingesnės misijos, kaip krik
Pasiviešėję pas agentų ke tena. atsitiko . Einam sta-1 koIoni j , kai Peacok K
je. Tik jie negali bešališkai
čių
pasielgimu.
Tas
malonus,
lietnvi
ščioniško žurnalisto. Aš lai drožiau į Michiganą aplink lias valandas, sėdom atgal su Čia, per brūzgynus t, lietu- ■ tanjaj tc , kiekvi
spręsti, kuomet reikia nusta
simpatingas,
ramus,
jaukus,
viskų
farmų
pažiūrėti.
Pa1
minu jūsų darbo simbolį. Ma Peacok apžiūrėti farmų. 19 agentu į Fordo automobilių ir
tyti, kiek naudinga, arba Me
Dicvas apsaugoja.
lietuvių
būdas,
tas
gėdingu

no pirmtakūnai pašvęsdavo dienų rugpiūčio išvažiavau iš važiavom apžiūrėti kitų far matėm farmų 160 margų gra
dinga yra tautų pažangai reli
J. Mažeika.
gija. Jie linkę yra manyti, mas, pamylėjimas doros — vi vėliavas ir ginklus krikščionių Grand Rapids, Mich. stačiai mų. Kelių visai nėra — šun žiai tvoromis aptvertų. Tro
Kiti laikraščiai malonėkite
jog religija yra varžytoja sa tai, kų tautos dvasia iš kareivių. Aš džiaugiuos, kad į Peacok. Traukinys neper- takiai — smiltynai. Važiuoja ba stovi iš rąstų lietuviškai paantrinti.
žmonių minties ir trukdytoja reiškė savo liaudies dainoje, galiu
palaiminti
plunksnų sparčiai bėgdamas davė man me smiltynais, laikas nuo lai pastatyta, sale jos tvarteliai,
visa
tai
susidarė
iš
pradžių
po
progų patėmyti anas po laik ko automobilis kniokščia, per daržinės, ir kitokios reikalin-l__
pažangos.
krikščionies laikraštininko”.
Pažiūrėkime, kiek tokia nuo intekme pagonų tikybos, pas
Tas pats popiežius nuolat raščius garsias farmas. Per smiltynus
nebepaveždamas. gos liūdinės. Iškastas šulinis
(Pradžia ant G pusi.)
kui
išdailino
ir
ištobulino
tai
prie kiekvienos progos pri langų buvo matyt pakelyje Ratai sukasi ant vietos. Ke ir terpu dviejų akmenų, gal
monė yra teisinga.
“Užpatentuokit mūsų”, rė
neaprubežiuoti, lis kartus turėjome išlipti ir iš kitos valstijos atvežtų, už
mindavo, kad per niek būtų brązginai
Religija veikia toje srityje, krikščionystė.
dėta
lenta
ir
padirbtas
suolas.
kia tautininkai.
KrikSčionystė, išpradžių ne statyti bažnyčias, daryti mi trukšlėmis pridengti, bet vie automobilių stumti iš smielių.
kur žmogaus protas nebesie
Prie
trobelės,
darželis
gražus,
“Pirm secijalizmas ant tvo
tomis
matėsi
plika
smėlini?
Agentas rodo mums po tiesiai
kia. Ji riša žmogų su antpri- suprantamai mums skelbia sijas, steigti mokyklas, jeigu
aptvertas,
jame
matyt
prisėta
ros kojas pasidžiaus.
gimtiniu gyvenimu, su Dievy ma, ilgainiui lietuviškais rū visas tas darbas nebūtų giliai žemė, kaip ir besišypsanti į ir po kairiai farmas, giria,
rūtų,
mėtų
gvazdikų,
saločių,
“Mano, tavo, jūsų, mūsų,
be. Čia ji ne tik nevaržo bais aprėdyta, dar daug giliau paremtas katalikiškos spau bėgantį traukinį. Už kelių de- kad geros farmos, vaisingos
sėtkų mylių kaip kur pasiro ir labai pigios, nes kainuoja žinrnių, pupų, svogūnų ir tt. po velnių, po šimts cibnkų.
žmogaus minties, kuri tuose tantos sielų pasiekė ir ant jos dos.
Panašias nuomones išreiš dė sklypelis žemės išdirbtos ir nuo $4.00 už akrų ir augščiau. Bet viskas tenai atrodo numi Abu!
dalykuose yra bejėgė, bet dar savo žymę išspaudė. Ji su
Tai lai būn abu!
(bin Važiuojant patėmijam kelias rę: diegai iš žemės išlindę jau
gi jų prakilniai dapildo, rody tvėrė mūsų savotiškų bažnyti kia dažnai ir vyskupai. Kar užsodintos fasolėmis
suvytę,
be
drėgnumo.
Trobe

Bepartyviškas seimas išren
dama žmogaus dvasiai ant- nę dailę, muzikų, ji davė pra dinolas Pie rašo: “Dievuo- tais). Kur-nekur kelios už įsteigtas farmas, bet apie sta
lė
pati
stovi
viena,
langai
len

ka
du kasininku, vienam at
prigimtinius siekius ir idea džių mūsų tautiškam styliui čiausioji tanta pasaulyje, pa uoganos pageltonavusių kor- bas, nei lankuose gyvo daikto
lus.
architektūroje (kryžiai, koply klusniausi įstatymams ir val nų, išblyškusių lyg žvakutės nematyt. Klausiu, kur gi fer tomis užkalti ir ant durių su stato savo kišenes socijalistai,
kreida
parašyta kitam tautininkai. Pirmieji
tėlės), ji inkvėpė mūsų Straz džiai, jeigu tik ims skaityti mirguojančios ant kapinių už- meriai!
Kur darbininkai! raudona
*) Pagal Webster’io žody delius, Maironius, Jakštus,- blogus laikraščius — praėjus dūšinės dienoje. Puikių sod Kur jų gyvuliai Kodėl fer “Keep aivay” (šalinkis). Že eis be partyviškai kelti be
Gustaičius, parodyti savo tva trisdešimčiai metų pavirs ne- nų, bulvių, kviečių, rugių, avi- mos
neapdirbtos.
Agentas mės aplink trobelę matyt iš- partyviškas revoliucijas, mo-j
no.

TAUTYBĖ IR TAUTI

NINKAI.

J moksliškų
sritį religija

Kare nieko nereiškia
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ke to seimo — mitingo, nors ir
bandė šį-tą veikti, bet leido socijalistams
šeiminininkauti.
Dabar po seimo taip saukia,
kad rods viskų nuvers. Tuš
Panašiais drąsuoliai pasiro čias darbas — “poslie draki
do ir mūsų tautininkai po New rukaini ne mašut’’.
Pužas.
Yorko seimo — mitingo. Lai

kričio š. m. (Thanksgivingday). nei socijalistai, jausdami, kad už
Apvaikščiojimą puošt sekančiu traukė ant savęs visuomenės pa ir publiką palinksminti. Tuomet tojas. Kas šiek tiek tirinėjo liepadarytumėin
keleriopą naudą. | tuvių išeivių gyvenimą, taa ksprogramų: 9-tą valandą rytmė- nieką.
Žmonių
buvo
beveik
pilna salė, abejonės susitiko su tais typltį iškilmingos žėlamišėa šv. Ka Katalikiškos draugijos pas mus
pelnas
būk
eisiąs
lietuviams
nu- kais mūsų “šviesuoliais“, nes jų
zimiero bažnyčioje, už žuvusius labai bujoja. Štai Lietuvos duktė, ,kentėjusiemg
n:—:---- ’----•- ’laike.
•’
'
' karės
yra netik Bentleyville’je, bet L*
karėje; 10 valandą — prakalbos rų (po globa Motinos šv.) drau
Žiogelis.
kitose kolonijose.
ir Lietuvos dainos
svetainėje gija, prašalinus is savo tarpo lais
L. J.
šv. Kazimiero mokyklos, kampas vamanes, taip sparčiai pradėjo [
22-ros ir Jane gatvių S. S. Pit- augti, kad dabar jau turi netoli
HARTFORD, OONN.
tsburgh, Pa., ir rinkimas aukų 300 narių. Atskilusios laisvama Spalių 23 d. atsilankė p. Ra
WE8TVILLE, ILL.
nukentėjusiems nuo karės Lie- nės norėjo sutverti laisvamaniš čiūnas pas mumis su krutančiais
Mes westviliečiai niekuo getuviarad.
Nežinau ar buvo ru negalime pasigirti; jokį naukąją Lietuvos dukterų draugi paveikslais.
7:30 vakare — perstatymas ją, bet joms nepavyko, mėgino kviestas kokios nors draugijos dingą, tautišką
darbą neįstenLiudas Giro “Keršto” ir, jei ra darz šaukties
ir “Lietuvos Sū ar taip atvažiavo. Tiek to. Ati- giame statyti. O lankymu smūksis kalbėtojų, — prakalbos.
LIETUVIŲ RYMO-KATALIKV
KUR TEISYBĖ!
nus“ pagelbon, bet ir “sūnūs“ darė susirinkimą p. A. Mašotas. Ii U ir girtavimu, rasit, ūžimam
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ AME
Antrą posėdį vietinis “Tautos negelbėjo nieko. Šv. Jono Blai Publikos buvo nemažai, nes bu- pirmą vietą.
Ir draugijos ligMažai galima ieškoti tiesos Fondo” komitetas laikys sereRIKOJE SUSIVIENIJIMO REI
vo
pagarsinta,
kad
dalis
pelno
šiol
šiaip
taip
veikusios,
pasidanesenai tupriešingoje pusėje! Nors aš doje 28 spalių šių metų, kurin vininkų draugija
KALAI.
rėjo prakalbas. "'iKalbėjo^kun.K? eis nukentėjusiem8 nuo kar s riue Parapijoj betvarkei
taip
rinktinių dar nuo Urbanavičius iš Montello Prie Lietuvoje> Turiu Pastebetl’ kad auiro, kad nieko negal veikti,
Gerbiamosios kuopos ir pavie nenoriu užtarti už Rusijos blai 'tikimasi
niai nariai, malonės jau pradėti vybę, tečiaus negaliu visai len sekančių draugijų: šv. Antano, draugijos prisirašė naujasgra- P’ *.ačiunas turi Praminęs daug
Darbai taipgi nesigenna* Venmokėti metinę duoklę. Sulyg 4- gvai tikėti ne “Frunkfurterio Vytauto Kareivių, šv. Kazimiero žus būrelis žmonių
gražių
ir
gerų
paveikslų, dens ir gi dar trūksta. Žodžiu
tojo seimo nutarimo, kiekvienas Zeitungai“, kurios straipsnis Blaivininkų, J$. L. R. K. A. 138
nenaudin- sakant tie patys vargai, nesutikiSilpnoji
Bostono
Parodo
Katalikų bet
narys metinės duoklės į centrą tilpo “Kataliko“ No. 76 šių kuopos, šv. Ražančiaus moterų „ .
.i,
.
.
y*
gų.
apie
kuriuos
jau laik- mai, skandalai — daugiau nieko.
puse yra ta, kad neturime cio,. . ,
mokės po 20c. Kas nori moka sy metų, kuris parodo Rusijos draugijos, Lietuvos Vyčių kuoRodant
•
. vi y,
1
yy.
n
.
rastyje
buvo
rašyta,
Angliakasiu.
nai Katalikiško laikraščio. Bet
kiu po 20 e., o jei kam. būtų per žmonių baisių girtybę net šia pos; kliubų — Teodro Narbuto,|
paveikslus
p.
Račiūnas
aiškino
'
yra viltis, kad su laiku
tokį
Lietuvių Piliečių.
•
sunkti, gali mokėti į du kartu no
koki vieta ir kur randasi ir stenme karės laike, kuomet caras
laikraštį
įsikursime.
“
Keleivis
“ . .
,
.. , ,, .
JERSEY CITY, N. Y.
10 e., tai yra : pradžioje metų
Pasidėkojant gerb. kun. J .J.
visiškai
uždraudęs
pardavinė Sutkaičio paraginimui surinkta yra purvinai cicilikiškasis laik- king juokuf} kaįp paprastai da.
apsigyvenęs
Čia
apsigyvenęs nemažas
nemažas bUbū10 c. ir ant pusės meti] lOe. Bet
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Gyvena
ramdai.
Tuti.
svaigalus.
Anot
patarlės:
aukų prie šv. Kazimiero bažny
jeigu kuopose atsirastų tokių na
rodomi ir nekurių n savo bažnytėlę, turi ir draurių, kurie negalėtų, arba neturė “Priešas priešui pirkęs žodį čios durų $54.25, kas perduota vamaniskame krypsnyje. Dargi, vyko Ruvo
aP»e «>,
laikraščių patų, privalo kuopa kokiu nors bū mestų“. Neutraliams laikraš vietos “Tautos Fondo“ kasinin redaguojama labai silpnai. To- laikraščiŲ apgarsinimai, parodė:
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Kaip visur, taip ir pas mus geresnio bijo eiti. Prie to sunku tektinai nurodymų ir doros tai tautiškomis dainomis. Nors viršraštininku,
Kazimieras
Vasiliaus

ras savo draugei puikiai pagie
mušęs ir iš miesto išvijęs.
žmonės skirstosi į visokias grio mums vaidinti dramos norą jos syklių. Gerbdami laisvą meilę jie minėtos parapijos
aktoriai ir
kas kasininku.
dojo.
Po
bažnytinių
apeigų,
su

vęs, plačiausiai teka katalikiško būtų ir geriausios. Mes neturime vikriai sukasi šokių salėse apie giedoriai laikraščiuose nesiskel— Ui, — aiškinosi žydelis,
sirinkus j svetainę, kur buvo puo Iš nutarimu pažymėtini: pa- ji sriovė. Katalikai pas mus pu išsilavinusių artistų, mūsų akto
—tu pats matei vokiečius atei
gražiąją lytį ir ačiū jiems ne bia, bet už jų veiklumą yra pa
ta surengta, choras puikiai sudai sekmingesniam
aukų
rinkimui,
sėtinai
susipratę.
Jie
pritarė
Chi

riai
nesupranta
dramų,
o
ką
be
vienas vyras aimanuoja netekęs, girtini ir pageidaujama, kad vi
nat, kodėl juos tad neišmušei! navo keletą dainelių. V. Janušaitis
nutarta padirbdint tam tikro* cagos Seimui, o dabar yra pasi kalbėti apie publiką. Jei norime jei ne jaunos pačiutės, tai josios sur
lietuviškoji katalikiškoji
— Ak tu kvailas smirdėli! yra atsižymėjęs
tautietis tarp ženklelius ir pardavinėt, pelną ryžę ir faktiškai (t. y. darbais), lavinties — turime pasiimti lengmeilės.
Bentleyville
’
je
yra
kele

jaunuomenė
taip lavintūsi giedo
— užriko drąsuolis, — Ar tu čia a u gūsio s jaunuomenės. Dieve ap verčiant ‘ ‘ Tautos
Fondan ’ ’. ii paremti. Tautiečiai po verk ("vaus turinio komedijas bei ope tas jaunų porelių nesutarenčių jime, dainavime
ir padoriamo
iežinai, kad karės metu jų ga- suteik jiems gerą klotį.
Apveikščioti Politiškojo seimo smingam Brooklybo Seimui vaik retes, tuomet mes galėsme tin tarpe savęs, nes jųjų šeimyniš vaidinime.
i ateiti ir visas tūkstantis! O
Gisdorins. ažgirtą Lietuvių dieną 26 lap- ščioja lyg nusiminę. Nesidžiaugia kamai atvaidinti bei pasilavinti
U'
ką laimę ardo "Laisvės“” mylėTsn buvęs.

kėdann už brauningus ir kitus
įrankius. Tautininkai — na,
nežinom, gal tie ir geri žmo
nės, bet kad dideli trumpare
giai, tai tikra tiesa.
Paskyrę kasininkus dar tau
tininkai su socijalistais atsi
sveikinimui pasivaišino kvai
liais, turbūt bepartyviškais,
avino galvomis, būtinai bepart'yviškomis, mulkiais, — o kad
mulkiai visi bepartyviški, tai
senai žinoma.
“Gana, gana čia būti, ke
liaukim namo, bepartyviški
delegatai ’ ’.
“ Palaiminkit,
socijalistai,
neužmirškit sueiti pasitarti,
kokius nuopelnus mūsų parti
ja apturėjo iš šio seimo’’.
“Tautininkai, irzjūs neapsileiskit, į pasikalbėjimų pri
būki! visi. Nutarsim reika
lauti autonomijos“.
“Raida, baidai Beparty
viškais esame gimę, tokiais tu
rime būt, o mirčiai užėjus be
partyviškais j kapus griūt.
Tai matote, kaip socijalistai
buvo virtę bepartyviškais tau
tiečiais, kariautojais ir net

kų tu darytum
prasidėjęs!

su tūkstančiu

BLAIVYBĖS DIRVA.

ŠIS TAS.
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IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
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DHAUGAS

CHICAGOJE.

mus tautystės, katalikystės, o
pamatu pilna blaivybė.
. Stock -YaftlitT atidaryti. .
M—kaitė.
Stock-Varduose išnaujo pra
šalėjo darbas. L/.krečiamoji Ii
Perai.
ga pastaruoju laiku prasiplati
Apveizdos Dievo parapijos
uusi tarp galviju net keliose
naujai statomai bažnyčiai ren
valstijose baigiama prašalinti.
giami dideli ir puikūs ferai.
Naikinama karveliai ir pelės,
Daug visokiu išlaimėjimų! Fe
kurie yra didžiausiais tos li
rai prasidės 15 dieną lapkri
gos platintojais. Galvijai pra
čio ir tęsis, kelias savaites.
dedama gabenti j mėsinyčias.
Ferų dienos nedėldienis ir sereda. Įžanga 10c. Vertėtų
, Suareštuoti keli lietučiai.
visiems lietuviams padėti nau
Viename iš lietuvišku sai i fi jos bažnyčios statyme ir ap
nų prie Halsted gatvės 9 d. silankius ant ferų, ingyjant
lapkričio keli pasigėrę lietu sau puikius dalykėlius, sušelp
viai taip smarkiai susikūlė ti gerą darbą.
tarp savęs, kad reikėjo šauk
Tikrai reikia pasidžiaugti,
ties pagelbos policijas ir dak kad ferai atsibus be svaigi
taru, kurie karštuolius aprū namu gėrimų.
pino butu ir gyduolėmis. Kai
Girdėjęs.
kurie dabar vaikšetinėja su
“pliasteriu” užlipytais vei
dais.
In vedami vakariniai kursai.
Town of Lake “Vyčių” kp.
Chicago gaisro nuostoliai.
nepaprastame susirinkime lai
Cbicagos statymo namų ko
kytame 13 d. lapkričio nutarė
misija suskaitliavo, kad mie intaisyti “Vyčių” vakarinius
stui gaisrai pridaro nuostolių kursus. Bus mokinama kur
kas metai 5,500,000 dolerių. suose lietuvių ir anglų kalbos.
Kad apsisaugojus nuo to, bus
T kursus įsirašė 26 “Vy
reikalaujama statant naujus čių” nariai.
B—tė.
namus prisilaikyti naujausios
konstrukcijos pienų,
pagal
Iš “L. Vyčių*’ judėjimo.
kurių namai turi būti apsau
Neperseniai
susitvėrusi “L.
goti nuo ugnies.
Svarbūs nutarimai.
Dievo Apveizdi) parapijos
“Vyčių” IV kuopa 10 dieną
laprk. laikė susirinkimą, ku
riame nutarta išrinkti komisi
ją delei
apsvarstymo apie
sutvėrimą “Vyčių” apskri
čio.
Tam dalykui pakvie
sti visos Cbicagos kuopos ir
bendrai pasitarti apie šį reika
lą. Nuo IV kuopos paskirta
15 delegatų.
Paskiaus svarstyta, kokiuo
būdu “Vyčiai” galėtų ingyti
nuosavų namą, kuriame susi
darytų Chicagos ‘Vyčių’ centralis veikimas. Stokuojant
šiuo tarpu pinigų, nuspręsta,
pasitarus plačiau apie šį svar
bų dalyką, inkurti “Vyčiu”
namo fondą.
J—a.
.

Prakalbos.
S. L. R, K. P. B. 38 kuo
pa penktadienį 5 d. lapkričio
buvo parengusi prakalbas.
Kalbėjo gerb. A. Rutkaus
kas apie alkolio kenksmingu
mą. Klausytojai labai intere
savosi nuosekliais išvedžioji
mais gerb. kalbėtojaus ir ma
tyti jie jiems į širdį krito, nes
prie kuopos prisirašė apie 10
naujų narių. Daugiausiai vi
sus paskatino rašyties prie
blaivybės draugijų pats kalbė
tojas, kuris nuo šios dienos
tapo kuopos nariu ir ragino
visus susirinkusius narius at
vesti ant kito susirinkimo po
vieną naują narį.
S—is.

Sutrvarkymas vaiku draugijų.
Apveizdos Dievo parapijoj
pradeda rūpinties mūsų veikė
jai sutvarkymu vaikų draugi
jų. Kaip teko girdėti sutver
ta ten vaikučių draugijėlė po
vardu “Aniolų Sargų” ir
mergaičių po vardu “Nekal.
Prasid. Panel. Švenč.”.
Tose draugijėlėse vaikai
prigulės iki 16 metų amžinus,
pasiekę to amžiaus, persikels
į kitas draugijas, kurios bus
jiems parengtos ir kurios bus
vien tiktai jaunimui paskirtos,
žinoma, mergaitės savose, vai
kinai savose. Ten išbuvę iki
paskirtų metų galės persikel
ti į paprastas pašaipiuos drau
gijas.
Naujai tveriamų draugijė
lių tikslas; lavinimas, užlaikyMK

w w: w

JELPKIMF LIETUVĄ AU
KODAMI “TAUTOS FON
DUI” BENT VIENOS

luvai Aut"ie njja” ir kun. M.
Gustaičio
‘Tėvynės Ašaros”,
taip-pat 1000 Tautos Fondo ženk
lelių. Tie visi daigtai bus su
krauti pas komiteto iždininką. Iš
iždininko, p. S. Tananevičiaus,
pareikalauti 1000 dol. kaucijos.
Nutarta atsikreipti
prie kitų
draugijų su pakvietimu, kad jos
prisidėtų prie Lietuvių Dienos
apvaikščiojimo ir vietinio Tautos
Fondo komiteto. Sekantis Tau
tos Fondo komiteto susirinkimas
atsibus pėtnyčioje, 20 d. lapkr.
šv. Jurgio parap. salėj.
T. F. Komiteto raštininkas.

C. A. N. Apie ‘ * Vyčių “vakarų ga
vome platesnį aprašymų, todėl tunisto*
Nauja Knygutė
atidedame.
Kudllul. Tamsta į korespondenciją
pri.lėjote daug medžiagos, bet nesu
tvarkėte. Prisiėjo tašyti.
(Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die
Vienam iš parapijouų Nevertu at vas musų gelbėtoja^, maldos po mišių
kreipti ponios į ciciTikų išmistus, nes ir k.)
tas juos tik paskatintų daugiau ga
KAINA TIK 3 CENTAI
minti melų.
M—k. Nors ir saugojamės išvengti
Nardant šimtai*-tik >1.00
abejotinų skelbimų, bet kai kada pa
sitaiko. Savo skaitytojus
visuomet Kreipties “Draugo” adresu.
persergiame būti atsargiais. Laiško
nedėsime.

REIKALIHGIAUSIOS GIESMES

Ciruliui. Rockford, Iii. Tamsta ra
šai: “Aš nesuprantu, kaip šv. Tėvas
galėjo nepersergėti savo vaikų (t. y.
katalikų) gerais
pamokymais, kurie
užgintų
kožnam
katalikui
imti gink
Julius B. Kaupas.
•nsiv. Liet R-Kat Am.
lus prieš katalikus”. Ir labai šv. Tffvaldybos antrašai:
vas Pijus X perspėjo ir draudė augPrezidentai: K. J. Kruiinskas,
TAUTOS FONDO REIKALAI. ščiausius pasaulinės valdžios atstovus,
59
Ten Eych at., Brooklyn, N. T.
kad
nepradėtų
karės,
bet
ar
paklausė
Susitvėrė Tautos Fondo Ko
jo balso? O prievarta juk valstybių
Vice-prezidentaa
: J. Riktoraimitetai, sekančiose vietose: —
nesudrausi, nes “jiega jiegų griau
tis, 91 Congress avė., Waterbury,
(20). Brooklyn, N. Y.— Komi na!”
tetas susideda iš 12 asmenų: Pir Sakote: “Popiežius turi galybę iš Conn.
mininkas — B. Zinius, Raštinin keikti”; bet ar būtų kų pagelbėję, jei
■ekretoriui: J. S. Vasiliauskas,
kas _ p. Montvila, Kasininkas Popiežius tąja galybė būtų pasinau 112 N. Greene it., Baltimore, Md.
dojęs? ar ne blogiau dar būtų buvę?
— kun. M. J. Petkus.
Kasteriąs: Pranai Burba, 454.
Kas Dievo nepaiso, tas juo mažiau
(30). Chicago, Ilk, šv. Jurgio paiso “ Bullėsapie kurią Tamsta 58 Main it., Edwsrdiville Kingparap. — Pirmininkas — P. Ma mini savo laiške.
aton, Pa.
žeika, Pirm. pagelb. — P. Baltu Kas dėl pavaldinių, tai Popiežius
tis, Raštininkas — J. B. Kaupas, ant jų turi valdžių tik dvasiškuose da Knygius: Kun. J. InSura, P.
Kasininkas — S. P. Tananevi- lykuose, o šis karas tėra politikos bei O. Freeland, Pa.
rasių eksplozija, kame Bažnyčios galy
čius, Kasos glob. — J. Leščaus- bė tiesioginai neveikia. Jeigu Popie Dmattku Vadovas: Kip. J.
kis, M. Kadzievskis ir Elena Jo- žius savo įsakymu sulig Tamstos pata Jakaitis, 41 Providence st., Worvaišaitė.
rimo bandytų nuginkluoti vienų, ar ki eester, Man.
A. Burnickienė, Chicago, III. tų pusę, tai iššauktų teisėtą protes
Kasos Globėjai.
T. Fondan aukavo
$3.0C tą — nesikišti į pasaulinę valstybių
J.
Stulgaitii,
122 8. Meade it,
politiką.
Apie maldą visai teisingai Tamsta Wilkes Barre, Pa.
Rockford, III. Lietuvių Tautos išsireiškei, sakydamas, jog “Popie V. LokoieviSia, P. O. Minersville,
Fondo Komiteto ineigos nuo 6 d. žius ir Vilsonas šaukia melsti Dievų, Pa.
kad karas nustotų’’, t. y. melsties tų
spalių š. m.
Y.” kuopa šv. Jurgio par. smar Atsilankius p. J. Gabriui per intencija, kad Dievas, kaipo ramybės
$41.17 Viešpatis, taikintų kerštaujančias žmo
kiai kruta ir, galima tikėties, iš prakalbas surinkta
nių širdis ir vestų jąs vienybėn su
Po prak. auk. J. ITlinskis $2.00 lig šių Kristaus žodžių: “Ateik Ka “LIETUVOS VYOIŲ” DRAUGI.
jos ateityje sulauksime nemaža
Po $1.00: J. Morkūnas, G. Ši- rajystė Tavo, būk valia Tavo’’, Die JOS CENTRO VALDYBOS ANgražiu
darbų.
Toji
kuopa
TRA2AI.
vo, o ne “Kaizerio ar Caro”, kurie
jau
nemaža
surengė
įvai monauskas.
ar
meldžiasi
ir
kaip
meldžiasi,
mes
Dvasiškas
vadovas: Kun. F.
labo
$45.17.
rių prakalbų, paskaitų, o at
nežinome
ir
neindomaujnme,
nes
tai
Kemėšis, 717 W. 18th> st., Chica
eityje mano surengti dar dau Š. Š. Petro ir Povilo pa
go, UI.
$25.00 sąžinės, dalykas.
giau. Ji buvo viena iš pirmutinių rapija aukavo
Klysti Tamsta, lygindamas dabar
Pirmininkas: M. A. Norkūnas,
vietinių dr-jų, kurios
aukavo S. L. R. K. A. kp. (pusę sa
tinę Europos karę su krikščionystės
166
Melrose st., Montello, Mass.
$46.96 persekiojimu pirmaisiain amžiais. Ten
Tautos Fondan. Taip-pat didel vo kasos)
A. Alek
dalis tos kuopos narių prisižadėjo Siinano Daukanto Dr-ja $25.00 pagoniškoji įstatvmdavyba žudė krikš Vice-pirmininkas:
Viso ineigų $142.13. čioniją už tikėjimą, čia patys krikš sandravičius, 782 W. 19th st.,
aukoti Tautos Fondui vienos die
čionys kariauja dėl hegemonijos ir už Chicago, III.
Išeigos.
nos uždarbį.
tautinės politikos teises.
Prot. raštininkas. Al. M. RačIš pastarojo tos kuopos judėji Vietinis Lietuvių Komitetas Iš klaidingo palyginimo ir išvada
kus,
Holy Cross College, Worces$21.50 klaidingą, būtent
mo galima žymėti nutarimas kas paskyrė Inforin. Biurui
jog “šiandien
$5.00 krikščioniški valdonai reikalauja, kai ter, Man.
svetainę prakalboms
mėnesį laikyti
debatus, įvesti
$1.75 katalikas kataliką žudytų’’.... Niekas Finansų raštininkė: Ona Kašė
Lietuvių istorijos klesą ir prie Už apgarsinimus
kuopos sutverti artistų mėgėjų <nyga viet. T. F. K. rast. $1.25 to šiandien nereikalauja: jiems vis- taitė, 82 Porter avė., Montello,
kokios tikybos priešas!
Man.
dramatišką skyrių. Gražūs tai su centrai} T. F. pasiųsta $100.00 vien
Taip-pat apsilenki Tamsta su istori
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129
p
asiuntimas
$.32
manymai. Patartina, kad prie “L.
jos teisybe, tvirtindamas, kad “pir
Viso išeigų $129.82. mųjų šimtmečių kareiviai katalikai Melrose st., Brochton, Mass.
Vyčių” kuopos jaunimas rašytųKasos globėjai: K. Pakštas,
Atėmus nuo ineigų vietiniame
lisakydavę žudyti .katalikų’’. Taip
si kuoskaitlingiausiai, o bendrai
$12.31. ir ne! Tiesioginiai žudyti, žinoma, ne 1644 Wabansia avė., Chicago, III.
susispietfis bus galima ir didesni T. F. komiteto lieka
A. Visminas, 315 — 4th avė.,
Laike prakalbų aukavo sekan žudė, kaip ir dabar nežudo, bet kilus
darbai atlikti.
politikos karei pačioje Romos impe
Homestead, Pa.
J. š—as. čios ypatos:
rijoje tarp vieno kito jos valdytojų,
Po $2.00: Kun. V. K. Taškunas, arba su kaimyninėmis valstybėmis, J. Naginevičius, 32 Dominick
V. Jankus.
katalikai piliečiai, tuomet buvusieji st., New York.
Prakalbas.
vienoj
ar kitoj pusėj kareiviais, tu
Literatiška komisija A. KneiJ. Jueevičia
$1.50
rėdavo
stoti rflūšin ir mušdavos, kaip žis, 41 Capital
avė., Hartford,
Nedėldienį lapkričio 15 d. Auš Po $1.00: P. Siauraitė, E. Mieiros Vartų bažnytinėje svetainėje iutė, J. Kačka, Ig. Bacevičius, ir dabar kaujas, nepaisydami kokios Conn.
tikybos jo karės priešas.
J. J. Ramanauskas, P. O. Box
įvyko prakalbos. Prakalbas pa J. Jusionis, P. Vaitkus, B. Sta- Teisybė, kad menonitai ir duchoborrengė S. L. R. K. P. B. 25 kuopa. ponavičius, V. Žemaitis, J. Banys, cai nepraktikuoja kovos ir prislėgus. 58, Montello, Mass.
F. Virmauskis, 22 Broad st,
P. Vaicekauskaitė, F. Tendre Ir mes šiuo žvilgsniu ųe tik-ką nieko
Žmonių susirinko nemažai.
Pirmiausiai padekliamavo jaus velskis, J. Pinčius, K. Stankevi- prieš juos neturime, dargi iš dalias Montello, Mass.
mingai parapijinės mokyklos mo čia, A. Ambrozas, P. A. Deltuva, jiems pritariame. Bet kad anot Tam “Motynėlėo” valdybos narM
“šituos žmones pavartyti pirmtakiniai ir mokinės.
A. Kelpšas. J. K. Guokas, J. M stos
Pirmininkas — Kun. V. Varnakūnais civilizacijos žmonijos’’ tai dpKalbėjo kun. F. K. apie Blaivy Jacevičius. T. Boskis, J. Sauru ta ir perdėta be saiko. Juk duclio- giri*.
bę. Nurodė girtybės kensmingn- saitis, J. Garšva. J. Rimkus, F borcai kaip tik yra civilizacijos bei
213 S. 4th it., Brooklyn, N. Y
kultūros priešai, fanatiškai nepripa Raštininkas — Kun. M. A. Pan
mą ir tam tinkamomis skaitlinė Rimkus, K. Petkevičius.
mis nušvietė visą tą dalyką.
Rockford’o, 111. Lietuvių Tau žindami nė knygų, nė rašto, menonitai kaukas.
Vietinis klebonas padėkojo var tos Fondo Komiteto Iždininkas —katalikystės renegatai: nė vienų, nė 443 Park avi., Bridgeport Conn
kitų pasaulėžiūra neduoda garanti
Julijonas K. Ouokas.
du susirinkusiųjų kalbėtojui už
Kasininku — Kun. A. Kodis.
jos tam augštam siekimui — vadovauti
gražų pasakojimą, ir sykiu ragino
125 High st, Brooklyn, N. 7.
žmonijai! Ir jie to visai nesiekia, net,
visus stoti blaivininkų eilėsno
jokios neturi intekmės į viešąjį žmo
Prisirašė 7 nauji nariai: 5 mot Į ŠVIETIMO DRAUGIJŲ FON nijos gyvenimą.
Aatralai Adnrinlstrasljos Dnagy
Iš visa to, kas ligšiol mūsų pasakyDĄ 100=100.000 RUB. PASU A.
ir 2 vyrai.
atts,
Kaitmisrs Kar. (aal
ta, savaime išteka atsakymas į Tams
DĖJO:
Tam
af Laka).
P. M. C.
tos pastatytuosius
klausimus, dėlto
197. Kan. Kazimieras Prapuo jų atskirai
Pirmininkas — V. Panklta,
Tiek
nenagrinėjame
lenis iš Rymo 100 rub. Saulei, Ry tuotarpu.
4451 S. Marahfield avė.,

DRAUGUI! REIKALAI.

It.

tui ir Žiburiui lygiomis dalimis.
198 Lietuvių Informacijos Biu
ras Paryžiuje 100 rub. Žiburiui.
199. Kun. Mykolas šedvydis ii
Philadelphios Richmonto 100 rub
Žiburiui, Saulei ir Rytui lygiomis
dalimis (davė $30. žr. “Dr.” N
46).
.
Susitvėrė Tautos Fondo Komi200-201. Kun. Albinas Janutas
«
100
rub. Saulei 100 rub. Žiburiui.
tetas.
Minersville, Pa.
Luzerne (St
Lapkrieio 13 d., šv. Jurgio pa Francis ehurch).
rapijoj, Chicago, III., susitvėrė 202. Kun. Edvardas Stepanavlvietinis Tautos Fondo komitetas. čius 100 rub. Žiburiui. Chicago,
Dalyvavo atstovai nuo Martino III. 3230 Auburn avė.
Dr-jos, šv. Onos Panų ir Moterų 203. Kun. VladislovaR Taškūnas
Dr-jos, Muzikai.
ir Dramat. 25 rub. Rockford, III. 1534 So
‘ Kanklių” Dr-jos, Lietuvių Po West St., (užmokėjo).
litiško ir Pasalpinio
Kliubo ir •” Mykolas Juškevičius 25 rub
“Lietuvos Vyčių” vietinės kuo Žiburiui ir 25 rub. Rytui. Poquo
pos.J vietinio T. F. komiteto vai nock, Conn. Lock Box 24.
dybą tnpo išrinkti pirm. P. Ma
204. Juozapas Elijas, lietuvių
žeika, jo pagelb. P. Baltutis, raš
bankieriua ir veikėjas Chicagoje,
tininku J. B. Kaupas, iždininku
III. 4600 So. Wood st., 100 rub.
S. P. Tananevičia, iždo globėjais
žiburiui.
Juozas Lešeauskis, M. Kadziev
205 Antanas Slakis, advokatai
skis ir Elena Jovaišaitė. Nutarta
Lietuvių Dieną, 26 d. lapkričio Chicago, Iii. 3255 S. Halsted st.,
apvaikščioti
prideramai. Tuo 100 rub. Saulei, Žiburiui ir Rytui
tikslu nutarta kviesti atsakantys lygiomis dalimi*.

TAUTOS FONDO
REIKALAI.

kalbėtojai, užkviesti “Kanklių’
chloras, gauti atsakančių muzikę
ir deklamatorių. Taip-gi nutar
ta nuo eentralės T. F. valdybos
gauti po 500 egz. p. J. Gabrio
knygutės “Kokia reikalinga Lie

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Epikopoa’nl
Preahyteroa’ul ’V. R.
DeUaniui. Netrukus bus Tarnstc at,
laikraštyje.

Vies-pim. — A. Mikalanškla
1880 W. 47tk st.
Rait. — L. Abaravillna, IMI
Ba. Harmitag* ava.
GERAS SKILVIS
Knygredia —• Jonas Oanfana
Nėra didesnio turto kai geras kas, 4459 So. Wood it.,

SKELBIMAI.

1. Sekretorius
Stuukua Antanas,
1414 New York avė.
2. Sekretorius Rutkauskus Juozas,
1015 (Tara avė.
Kasininkas
Šalčius Juozas 918
Dilinghum u ve.
Kasos globėjai:
Marculaitis Antanas, 1839 S. 14th st.
Kučuuskas Andrius, 1623’/z Indiana

avė.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clara
avė.
Š. Kazimiero draugija parengė balių
su išlaimėjimų 10 auksinių vertės 10
dolerių.
Balius bus nedėlioj, 22 d. lapkričio,
1914 m. J. J. Elias svetainėje, 46 ir
Wood gatv. Prasidės 5:30 vai. vakare.
Tikietų serijos bus geros inėjimui į
svetainę. Kitų inėjimas 25 c. {torai.
Visus kviečiame atsilankyti, bus gera
muzika.
Prot. Rast.
Abaravičius.

Lietuvių Rymo—Katalikų Pilnųjų Blai
vininkų Amerikoje Susivienijimo Cen
tro Valdybos adresai:

4. Chicagųs S ju. A. 2-tro ap
skričio išvažiavimas, rugpiūčio ,8
dienų, 1914 m.
5. Illiustruotos dainos. Sudai
nuos Elz. Račiūnienė.
Ant karės paveikslų bus daug
vaizdų iš Amerikos lietuvių gyve
nimo.
Durįa
atsidarys 6 vai. vak.
PerstatymaB prasidės 7:15.
(Perstatymai atsibus).

Lapkričio 8 d. Tautiško Namio
salėje 101—103 Grand st., Brook
lyn, N. Y.
Lapkr. 13 d. Conway Hali 480
Sheldon str., Waterbury, Conn.
Lapkr. 14-15 d. Lietuvių salėje
48 Green at., ‘Waterbury, Conn.
Lapkr. 17-18 d. Bažnytinėje sa
lėje 149 St. John st., New Haven,
Conn.
Lapkr. 22 d. Lietuvių salėje
354 Park st., New Britain, Conn.
Lapkr.
23-24 d. Bažnytinėje
salėje Bridgeport, Conn.

Pirmininkas: Kun. J. J. Jakaitis,, 41
Providence st., VVorcester, Mass.
Dvasiškas vadovas: Kun. P. Saurusaitis, 46 Congress avė.,
VVaterbury,
Conn.
Vicepirmininkas: P-lė A. Petraus- KĄTALIKISKAI VISUOMENEI, MO
kiutė,
563 N. River st., V'aterbury, KANČIAI ANGLŲ KALBĄ. PASIO-

Conn.

LOME SEKANČIŲ KNTŲ, AMBBI-

Centro Sekretorius: J. V. Kovas, 21
Congress avė., IVaterbury, Conn.
Kasininkas: Kun. V. A. Karkauskas,
46 Congress avė., \Vaterbury, Conn.
Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 658
W. Saratoga st., Baltimore, Md.
J. Antanavičius,
49 Congress avė.,
Waterbury, Conn.

CLEVELAND, OHIO.
Prakalbos, dainos ir deklemacijos,
parengė 50, 8 ir 142 kp. S. L. R. K. A
Nedėlioję 22 d. lapkr. 1914 m. Acnie
Germaniu salėje, 2416 E. 9th st., pra
džia 4 vai. po pietų. Kalbėtojas bus
iš
Chicagos,
kun. F.
Kemėšis,
‘ ‘ Draugo ’ ’ redaktorius. Prie tam bus
ir daugiau kalbėtojų. Taip-pat L. Te
atrališkas choras padainuos keletą
dainelių ir pasakys keletą eilučių, lie
tuviškas benas gros puikiausius šmo
telius. Taipgi, gerbiamieji lietuviai ir
lietuvaitės malonėkit kuoskaitlingiau
siai atsilankyti ant šio vakaro, nes šis
vakarėlis bus labai įspūdingas ir už
tikriname, kad atsilankiusieji
visi
būsite pilnai patenkinti, iš šiuo vaka
ro programos. Iženga 15 e. ypata i.

Komitetas.

METINIS

SEIMAS.

Chicagos Draugijų Sąjungos 3-čias
metinis
seimas atsibus 6-tą dieną
gruodžio (Dec.) 1914 m. Pradžia 1
vaL po pietų Aušros svetainėj 3149
S. Helsted st.,
Ant šio seimo visi Sąjungos direkto
riai tegul prirengs savo metinius ra
portus, taip-pat Centralinė Valdyba
privalo savo raportus šieme seime
priduoti.
Visos draugijos, kurios priguli prie
Sąjungos
privalo
prisiųsti
savo
išrinktus atstovus, o kurios dar ne
priguli, jos visos be skirtumo yra kvie
čiamos išrinkti atstovus arba Valdy
bos atvykti į aukščiaus minėtą seimų.
Ateikite, žiūrėkite ir tėmykite ką
C. D. S. yra nuveikusi ir ką ji mano
nuveikti dėl Cbicagos lietuvių.
Su pagarba.
Dr. A. J. Zimontas.
Ch. D. S. Atstovų Pirmsėdis.
47—48

KOS KATALIKIŠKŲJŲ DRAU0I7Ų
FEDB&AOUO8.
1. No. 3 “What Shall our CatbOU*
Societles Do?“ containlng a wealth «(
suggestion and program for effeetiv*
sočiai work. 36 pages. Single copies
3c. 100 copies $2.00.
2. No. 5 “Why Socialiam is Opposed to the Trade Unions,” A powerful
arraignment of the tactics of Social
iam in the organized labor movemmrt.
by P. W. Collins, 36 pages. $2.00 per
100.
3. No. 7 “Woman’a Suffrage, a Si
elai Problem,“ The argument agaiast
the full political eąuality of men and
Women is made to meet the reąuimments of echolarly
and Christiaa
treatment, by Archsishop S. G. Mwsmer, D. D. pages. I copy 3c., 100
$2.00.

4.
“Socialiam,” by Goldstein aaS
Avery. Per copy 50c. The follotriag
are, I copy 5c. 12 — 50c. 100 copiaa
$4.00.

5 S 61 The Oondition of the Wsrklng Classes, Encyclical Rerum N«vsrum, on the condition the conditiM
of Labour, containing
the CathoUe
viewpoint on the remady proposed fcy
the Catholic Ohurch. The
pamphlst
contains an analysis of the encyclieal,
outlined for study purposės.
6 B 101 Pope Leo XIII, Biograpfcy
of.
7 C 54 Catholic Answers to Protastant Chargea.
8 H 37 Chrlatlan Science, a study
of the history of thia movement, ifee
principles and
practices, from th*
Catholic -viewpoint.
9 H 58 The Pranclacan Order, Histo
ry of its origin, its present etate aad
influenee.
10 S. 50 An Ezaminatlon of Socia
liam, by Heli aire Belloe, answerfn<
the ąuestions,
What ia Socialimnt
Why Catholica
Oppose itl Why
Workingmen Oppose it?
11 S 69 The Living Wage, by Boverend John A. Ryan;
a definittoB
of the living wage, with th8 grounds

of the claim.
12 R 25 Darwlnlsm, The decline or
and an ezaminatlon of ita philosophyReikalaudami adresuokite:

RACIONO
NAUJŲ PAVEIK
SLŲ SERIJA Ii KARES!

Pirmutinis perstatymas Euro
pinės karės judomuose paveik
iuose su visomis karės lauke bai
senybėmis ir žudystėmis.
(Paveikslai gauti iš Francijos
ir Ahglijos).
Tėvynė, Lietuva daug jau nu
kentėjo šioje karėje, daug mūsų
brolių padėjo savo gyvastis, daug
nustojo duonos davėjų, daug li
ko amžinų ubagų. Karė —tai tik
roji peklai
Siame perstatyme
pamatysit
visas karės baisenybes, visus žu
dymo įrankius, kuriais naikina
mi žmonių gyvastįs, turtas ir tt.

American Federation of SathoUe
cietiea 43 Univeraity Bld.
MILWAUKEE,

Ieškau draugo Petro Ažusenio iš Subačdvario kaimo, Subačiaus parapi
jos, Ukmergės pavieto, Kauno g»b.
Antri metai kai Amerikoj. Girdėjau,
kad gyveno Chicago, 111. Man labai

reikalingas. Jei kas apie jį žino ar
jis pats atsišaukite šiuo adresu:

P. Vidugiris.
144 W. 4tb st., Brooklyn, N.

T.

Pranas Kenutis, gyvenęs Chi

cagoje ir prieš pat karę išvažia
skilvis. Po tuo išsireiškimu pa Iždininku — Kaimieras Vana
vęs į Lietuvą su pačia ir vaikais,
prastai suprantama gera virški gas, 4351 So. Wood st.,
buvo užlaikytas Prūsuose. Pati
nimo svstema. Jei šioji systeir vaikai dasigavo į Lietuvą (i
Organo užreidėtojas Juozai
ma yra visiškoje tvarkoje darDalis I.
Raseinius) Jisai gi gyvena Til
W. Mtb at,
bui, tai mes paprastai jaučiamės
1. Mobilizacija Rusijoje, 2. Ru žėje. Norėtų grįžti į Ameriką,
gerai, bet kaip tik virškinime yra
sijos žmonės su ašaromis paly- bet pinigų neturi. Prašoma gimikokia nors yda, tai vienas sirgu- 127 kuopa 8. L. A. K. laikys susi di kareivius, 3. Susirėmimai ties i nių, kad per konsulį palengvinliavimas seka paskui kitą ir vic- rinkimą 6 dlėną gruodžio, pobažny- Kybartais ir Eitkūnais, 4. Susi-! tų jam dasigauti į Ameriką,
na liga paskui kitą. Kas turėtu i tinėjo svetainėje Nekalto P. M. Pra- rėmimas Rusijos su Austrija, 5.
būti padaryta, kad sugrąžinus aidėjimo, Cnmbridge, Masu.
Prūsai bombarduoja Liege mistą.
LEONORA LAURINAITA, pa
Su pagarba.
šiems organams buvusį jųjų veik
6.
Kaimai
ir
miestai
liepsnose.
Kun. J. Kraanlckas.
einanti iš: Šiaulių pavieto, Krulumą? Mūsų patarimas, parem
7. Vokiečių
mobilizavimas, 8.
parapijos, Gailūnų sodžiais.
tas daugeliu metų patyrimo, yra
Baisus susirėmimai Vokiečių su Meldžiu atsišaukti prie savo broChicago, Hl.
vartoti Trinerio
Amerikonišką
39 ta kuopa S. L. R. K. A. laikys Francūzais, 9, 24 valandas laiko Įj0
Kartaus Vyno Elizirą. Šioji su mėnesinį susirinkimą J2 d. lapkri kovojo 10,000 Vokiečių, 10. BaiSteponas Laurinaitis.
taisą, susidedanti iš tyro raudo čio, 3 vai. po pietų, Ellis svetainėje, sus susirėmimai ant kranto upės
g
Wood gtr., Chicago, fll.
nojo vyno ir medikališkų žolių, 5728 8. Stato gatv.
M
ruse,
11.
Bombardavimas
mies_
49
Kviečiame visus narius pribūti pas
pirmoje vietoje išvalo iš vidini j kirtu laiku, nes turime daug svarbių to Rheims, 12. Vokiečiai bombar
visas atmetąs, tuo pačiu laiku reikalų apsvarstyti. Taipgi kartu bus duoja Liepoją, 13. Įvairus paREIKALINGAS vaikius agen
sustiprindama
pačius vidurius. priimami į pašalpos skyrių, nepa veikslai iš karės lauko.
tas
rinkti skelbimus, prenumera
Tai reiškia sveikatą ir jėgą. Ap- mirškite atsivesti su savim naujų
Dalis D.
tą ir pardavinėti laikraštį, atski
.
tiekose. Jos. Triner,
Manufac- narių.
1. Iš Brooklyno Ezcursija lie rais numeriais
Rast. A. J. Saikus.
turer, 1333—1339 S. Ashland avė.,
pos 4-tą dieną.
Atsišaukite tuojaus į “Druz
Chicago, III.
2. Wilkes Barių,
Pittstono, go” Redakciją.
Po nepaprastam fiziškam dar
Svanto Juoaapo Draugijos. Bheboygan, Scrantono Lietuviška diena, lie
bui kūnas privalėtų būti trina
Wti„ valdybos adresai:
d., 1914 m.
mas Triner’s Liniment’u. Jisai Pirmininkas: Daugirda Pranas, 214 pos3. 16
Lvai
S. L. A. 5-tO apskričio išva, Bergas vedęs ir
yra taipogi labai geras raumenų 8. River st.
žiavima. Cliftside, N. J., rugpiūchl/
ir sumanų štyvutnui. Linimento Psgelhininkas, Skerls Antnnas, 909
čio 16 d., 1914 m.
Indiana avė.
kaina 50c., per paštą 60e.

1 > '.«1
Lapkr. (Nov.) 19, 1914. No. 47
Yards 1741

E U D E I K I S

J. F.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHIOAGOJE

GRABORIUS

THE HIBERNIAN

k

ParsamJo karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, ręstu vių ir krikš
tynų. 4605 Hsrmitago ava. Chicago

BANKING ASSOCIATION

Bell

LIETUVIAI!

System

SKAITYKITE

M.

ĮKURTA 1867

ST.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS

KATALIKŲ

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius aut metų, kurį pride
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8 toe vai. vakaro.

Progresą galime pasiekti tada, kada paliektame senus išvaikščiotus takus ir einame naujais
keliais prie tikslo, pasisekimo.
Progreso prisiartinimas padidėja naudojantis
trumpesnius, lygesnius, platesnius
komuni
kacijas kelius ir vėlesnius, naujasnius ir pasekmingesnius budus įvairiuose reikaluose, kurie
pasitaiko kasdieną mūsą veikimuose.

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)
Lietuviškas Dentistas

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iskolektnoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius:
ikolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

$ 4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatvčs

Ka tik išspausdinta nauja prezijos knyga

!-j

So. Leavitt
iL._____ 2302
_____________

“AUREOLE”

St.

1

s,

Parašyta

vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

DR.

KUN.

M. GUSTAIČIO

Telephone Drover 1924

KAINA TIK

JONIKIENE

O.

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,
bet dar maloniau .skaityti.

Geriausia

Akušerka

3364 So. Halsted St.,

10 CENTU

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amorikos
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS

Europoj ir kitur $4.00
Karispondencijas ir pinigus

“ŽVAIGŽDE”
3654 Richmond St.,

Official 100

Draugas Pub. Co.
Tel. Drover 5052

|\DR. K. DRANGELIS

NAUJIENA!

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

3281 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Gydo visokias ligas

VALANDOS:

Č'

MAŽEIKA

Seniausias
lietuviškas
graborius
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
graborystės tarnavau savo broliams
lietuviams.
Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
s maži grabeliai nuo $3.00 ir aug
, čian. Meldžiu atvažiuoti į ralio krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
j paliks našlaičiams, kurie bėdnais paj lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti už
j $50.00
Neklausykite agentų ir koki,
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, save
karaboną ir daugybę automobilių.
Su pagarba
P. A. MAŽEIKA

3°

Nedeliomis 9—12 prieš piet.

3255 So. Halsted St.,

Chicago, Ilk.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

3316 Aubrun are.

ir

visada

reikalauk

tikro

Richterio

inkaro

ženk-

lu, kaip ant pa

25 ir 50 centų

s

siai iš

F. Ad. Richter &Co
||jgg

74-SO \Vashington

Angliškai Parašė

Street,

CHARLES DICKENS

NEW YORK.

Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

Mokykla Angliškos Kal^s.

Y ra

tai labai graži ir interesinga
apysaka Pradėjus skaityti, sunku
yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

Visi užsisakykite

Amerik. Lietuviu Dienraštį
“KATALIKĄ”

Expeller

aptiekose ir tie

Oliveris Twistas

gą.

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinėskliases.
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją)
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių

rašykite pas:

VVAITCHES BROS.
1741 ftest 47th Street
:: Chicago, III.

i

Diecraotyj “Katalike” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
visus pajudintus mūsų gyvenime
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl' dienraštyj “Katalike“

bus galima aiškiai ir plačiai mšviesti lietuvių, o y pač Amerikos
naujokynuose
gyvenančių,
S.
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas,
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo Įsuko ir visuomenės
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ........................................... $5.00
pusei metų . . $3 00
tiims mėnesiams . . $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
metams .................................. $7.00
pusei metų . . $4.00
Prenumeratų siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIERRAŠTiS
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St, Chicago

BANK.

TIKTAI $1.00

■

$165.000.00.
Šitoji

Banka

Suvienytųjų

prižiurome

Valstijų

vrd

Moka 3 nuošimčiui

džios.
MMn*

tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja

Kapitalas su perviriiu

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

Yra

Plymouth National

PIGUS UŽLAIKYMAS.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinia
iiao antrašu:

g<mix.

Tel. Yards HM

Pa.

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių aky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schou T.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
niurni ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojc
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliaa.
GEROS MOKINTOJOS.

# fe.fe’

I

Spccijaliste moterų ir vaikų ligose

mėgdžiojimų,

veikslo.

8

A.

pa

su

f

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga:

Telephone Drover 5326

P.

Philadelphia,

SAUGOKIES

Pain —

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. S. A. Rutkauskaife-Šlakiene

siųskite šiuo adresu:

Bell Telephone Building

(kampas 34tos)

Chicago, Illinois

ATSIEINA TIK $2.00

Chicągo Telephone Company

CHICAGO

Reikalaudami adresuokite:

1800 W. 46th Street

LAIKRAŠTĮ

yra seniausias lietuvių katalikų taiki artis

“ŽVAIGŽDE,,

Suteikia trumpiausį sugaišinimą laiko, geriau
sius aparatus ir puikiausiai išmokintus operato
rius Jis yra pritaikintas prie kiekvienos aplin
kybės .ir gyvenuo klausimu ir kiekvienam leng
vai pasiekiamas.
Publiškos stotys visur, Vietinės ir Long Distan
ce “Neeik—šnekėk”.
Prie mėlyno Varpo piešinio.

Dr. A. K. Rutkauskas |

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

“ŽVAIGŽDĘ”

w

Bell Systemos Telefono patarnavimas.
$ Telefonas Canal 4052

PLATINKITE

IR

nuo sudėtų pinigų. Galioj t
susišnekėti lietuviškai.
G.

K Postlethwaite

Gerbiamiesiems Kunigams!

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

Malonu mums pranešti Gerb.
Kunigams, jog galime jiems

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

pasiūlyti

DRAUGAS PI BLISHING CO.
ISO!) W. I6th Street,

Kalėdų Dovanoms

Chicago, III.

-

iždininkas

Mandagu*

IŠRADIMAI
Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitinį laikrašti

"IŠEVIŲ DRAUGĄ”
Vienfhtėlį Didžiosios Britanijos
Lietuvių-Katalikų organą.

Reikalaukit naujo katoliogo su nau
jais išradimais, surinktais naujausiais
daiktais kokių jokiam katolioge lig
šiol nebuvo. Jame atrasite netik sura
šą įvairiausių
daiktų, bet ir šimtus
naudingų, patarimų.

Kas prisius dešimtuką tas gaus katolioga.

J. SINKUS * CO.
3151 8.

Chicago.

Halsted st.,

Kama metams vienas doleris
Pusei meta 59 centu.

III.

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elia s, Savininkas.
46OO--46O2 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trecią
rocentą ra tom i s ant metų. Siuučiame pinigus
Viaaa dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes-^at-visų
linijų Į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant.
geležiūkelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatii kai ir per laiškus. Tik kreipkitės
vlršminčtu antrašu.

r

«r Skaitei Kada Laikraitį "LIETUVA?”

M. A. Norkūnas,

Gal nežinai kur |ą gauti?

Vienatinis Lietavis Išdirbėjai

Mossend, Lanarkshire,

“LIETUVA”

Scotland

Ciną |au 21 metus Chicago, Illinois kat
Petnyčia Ir paduoda daugiauaial gerų Ir
svarbių žinių ii Amerikos, Europaa Ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me'ui tik >2.00, pusti melų >1.00.

I
į

į

Rašyk adresu:
NORI

UžDIBTI

PINIGŲ:

A. OLSZEWSK1,
Čekai prieš 20 m. apsigyveno ant pi
gių žemių Arkansas valstijoj. Kiek
viena šeimyna dabar jau verta $10,(100
arba daugiau. Prieš 15 metų Slavokų
mainierių šeimynos su $200 pirko pigios žemės Arkansas va lstijoj Jie dnbar turi
turto
nuo 15,000
iki
$30,000. Toki pat. lai mė laukia ir
jAng. Rašyk arba ateik dėl pilnų in
formacijų, b. M. Alle n, P. T. M.,
Rock Island Lines,
Room 718 Lu
Šalie Station Chicago.

Reikalaujamas lietuviu agentas prie

ąrdavojimo

aiuvamų

mašinų.

Atši

j
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Du-lcsrt Savaitinio

Laikraštis

“SAULE”
Jan 25 matai, kaip išeina kas Utaminkas ir Pžtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje
$2.50 metama, pusei metrą $1.23.
Rusijoje ir Europoje $3. SO metams,
$17$ pusei met^.
Rašykite šiądien, o gausite ,lenĄ
numerį pasižiūrij imui dykai, ad✓
resuojant

w. i.
lt., Chicago.

NORI ŽINOTI

JEI

ko lietuviams šiame svarbiame momente

bocziotsu

— ce.

Mahanoy City, Pa.

Man pavestus dar
bus atlieku artistlškai.

M. A. Norkūnas

166 MIROSE, ST., MONTELLO, MASS.

išėjusią knygą:

VIENYBE LIETUVNINKU
EIIU KAS SEREDA. BROOKLYN, N. Y.

Ir paAioda daugiausiai gorų Ir svarbių iinlų Iš Amerikos. Europos Ir viso bvleto, o
prenumerata kaštuota metama tik $2.oo;
pusei metų $t.oo. Utrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.5f.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 n rand Str.,
Brooklyn, N. Y.

tuviškomis

su

lie

maldelėmis

!

Kainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. 80 c. ir 60 centu

už šimtą.

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo
išleidimo knygų:

Kokia Autonomija
Parašė

J.

GABRYS

KAINA 10 CENTU
-

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
1S(H) W. 46th Street

Chicago, III

Naujos “Draugo" spaustuves

Knygos
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:

28 metų senas laikraštis

naujausio leidimo

kaipo tautai reikia, skaityk naujai

.J

visokiu ženklu
-draugystėm. o ypatingai: iįokardu
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

gražių

kalėdinių paveikslėlių

LIETUVIŠKA BANKA

LIETUVAI REIKALINGA?

Adresas: Rev. Jos. Norim’

AK

tabai

patarnavimu*

Huckleberry Flnnas, parašyta garsaus Amerikos
raštininko humoristo Mark Twaino. Gražiai lietuvių kal
bon versta Jono Kmito.
Labai puiki apysaka iš ameri
kiečių gyvenimo. Daug juokingo ir puikaus skaitymo.
Stora knyga, kaina tik................... 75jcentai
Reikalaudami kreipkities:

Draugas Pub. Co.
1800 W. Ihrti St,

Chicago, Illinois

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini išpažinties f Par. kun. Al. J. A\ arol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.
Vėgėlė ............................................................................ 15c.
5. džk'rečiamųjų - limpamųjų ligų išsiplatini mas ir...
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas............................15c.
(i. Lietuvių Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.
„
„
II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
S. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.
10. Katekizmas apie alkoholių ..................................... 5c.
U. B/ofld kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas.......... 20c.
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų .................... 5c.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ........... 25c,
IV Apaštalystės maldo? statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5c.
16. T iesos žodis socijalistams. Parašė Kunigas. 3-Čia
laida .................................................................................. Ibc.
17. .Vu»da<7MS vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c.
18. Jtftonufoi.*. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c.

19. Šatrijos Raganos apysakėlės ................................ ‘25c.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
gų iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.

Su pagarba
“Draugo” Knygynas.
------------------------
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