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Tečiau skaitome savo prie
derme priminti visiems, kurie
Tautos Fondų užjaučia, jog
mūsų organizacija tik tuomet
bus viso veikimo vidurys ir
tikrai didelė tautos pajėga,
kuomet visos vietinės organi
zacijos,
Lietuvos
šelpimui
įsteigtos, susispies prie Cent
ro. Kol dirbsime kiekvienas
sau skyrium, patol ir darbo
pasekmės bus nežymios. Tik
susidėję į krūvų, sudarysime
milžinišką pajėgų. Yra daug
vietinių komitetų, kurie nori
veikti kas sau, neprisidėdami
prie Tautos Fondo Centro. Į
tuos ir kreipiamės, šaukdami
juos į vienybę. Lai jie pasi
rūpina gauti ingaliojimus iš
-Centro su tam tikrais lapais
aukų rinkimui.

ATVIRAS

demokratiškais

neišgeso meilė tėvynės, kuri
ypač šiandieną reikalauja Jū
sų pagelbos.
Taigi aš, jeigu Augščiausias
leis man laimingai šiuo pavo
jaus metu pasiekti Europą,
pranešiu mūsų broliams ir se
serims ten , anapus vandeny
no kraujuose ir ašarose paskendusiems, — kad nenusi
mintų, nes amerikiečiai pasi
ryžę yra ištiesti jiems ranką
pagelbos.
Pasibaigus šiai baisiai Euro
pinei karei, tikėkime, kad ir
mūsų tėvynė Lietuva ingys
laisvę, taip seniai pageidau
jamą. Tuomet ir mes išsklai
dyti visuose pasaulio kraštuo
se galėsime rasti paguodą mū
sų motinos - tėvynės prieglob
styj.
Taigi prie darbo, mieli Tau
tiečiai, visi kas kuomi galime
bėgkime į pagelbų mūsų nu
vargintai tėvynei.
J. Gabrys.
New York
17, XI, 1914.

pama

teise tverti legališkus komite

tus visose suvienytose valsti
jose ir Kanadoje. Tautos Fon
do komitetai, susitveriantieji

įvairiose vietose, ingija, legališkos draugijos teisę.

Surinktus pinigus vietiniai
komitetai neturėtų laikyti il
gai pas savę, bęt siųsti Tau

tos Fondo Iždininkui Vaišno
rai per raštininką adv. A. Šla

kį 3255 S. Halsted st., Chiea
go, III.), nes čia daug atvan

gesnė vieta, kadangi Centro
po

kaucija

$10,000.00 nuo
spalio T, 1914, per National
Surety Company, 115 Broadw^y, New York, N. Y. Rapor
(Bond)

VOKIEČIAI BOMBARDUOJA LIEP
PRZEMYSLIO TVIRTOVĖ GREIT PASIDU

Tėvynės šaukiamas privers
tas esmi apleisti Suvienytas
Amerikos Valstijas.
Laivu
“Baltic” išplaukiu rytoj į
Liverpool’j, o iš ten vyksiu
Londonan, kur tikiuosi netru
kus pasimatyti su kitais mūsų
nuvargusios tėvynės sūnais,
kuriems šiandieną užvis rūpi
ištraukti mūsų tėvynę iš var
gų klano, kuriame ji yra pa
skendusi:
Apleidžiant Suv. Ainer. Val
stijas, miela man yra tarti
nuoširdų ačiū Jums, Broliai
amerikiečiai, už tą malonų
svetingumą ir tikrai lietuviš
ką vaišingumą, kurį Jūs taip
maloniai apreiškėt man besi
lankant Jūsų kolonijose. Jū
sų atjautimas reikalams mūsų
nuvargintos tėvynės parodė
man, kad jtasų širdyse dar

Be to pranešame, jog Tau
tos Fondo valdyba išėmė Illinojaus valstijoje čarterį su

yra

1

TAUTIEČIAI,

tais..

Iždininkas

LAIŠKAS

AMERIKIEČIUS.

Tautos fondas taip yra su
tvarkytas, jog savo veikime
remsis plaučiausia mūsų vi
suomene, taigi ir galės turėti
jos didžiausį pasitikėjimą. Ne
trukus bus išdirbtos ir pa
skelbtos taisyklės, pagal ku
rių “Tautos Fondas“ turės
tvarkyties ir veikti. Centro
valdyba visuose svarbesniuose
klausimuose (ypač pinigų pa
skyrime) turės tarties su vi
sais komisijos nariais, tie vėl
gi susisieks su visais vietiniais
komitetais; kartkartėmis bus
daromi komisijų narių ir vie
tinių komitetų atstovų suva
žiavimai. Taigi visas Tautos
Fondo veikimas bus paremtas

tikrai

1914 M.

ENTERED AS SE00ND-CLA88 MATTER JULY 8th, AT THE PC IT OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER THE ACT OF MARCH 8rd. 1897.

DEL GERESNIO TAUTOS
FONDO SUSITVARKYMO.
Lietuvos nelaimės gyvai su
judino visas mūsų kolonijas.
Visur ruošiamasi šelpti bro
lius nukentėjusiuos nuo karės
Tame gražiame darbe be abe
jonės svarbiausių rolę uži
ma Tautos Fondas, prie ku
rio visa mūsų rimtoji ir dirb
ti norinčioj! visuomenė turėtų
spiesties.

(NOVEMBER)

ant

to numeris 100505.

Čarteris ir iždininko kauci

ja randasi pas T. F. viršinin
ką, Dr. A. K. Rutkauską. Rei
1 alui esant iždininko kaucija
bus padidinta.

Taut. Fondo Valdyba.

BOSAI UŽĖMĖ KETURIOS MIESTUS,
PASIKĖSINIMAS ANT SULTANO.

RUSAI UŽĖMĖ GUMBINĘ.

JUNGTINIU VALSTIJŲ KARIUOMENĖ PASITRAUi
VERA

CRUZ.

SUOKALBIS PRIEŠ RUSIJOS VALDŽIA.
TURKAI PRIE SUEZ KANALO,

v

PRŪSŲ LIETUVOJ CHOLERA.
LIETUVIAMS REIKALINGA PAŠALPA.

etus^endo vokiečių laivas. LonSumunija mobilizuoj
doao Daily News” apturėję ži-į menę. Rumunijos vale
mų, kad Hamburg — American į kė prie ginklo savo
j linijos garlaivis “Eebatana” nūs-i Pašaukta į tarnystę r
kandintas Persų intakoj.
riems pripuolė stoti

1917 metais.

baltis suturės karę. Vakarinėj
Flandrijoj
pasibaigė kariškas
įveikimas. Ūmūs šalčiai privertėi kariautojus
susilaikyti. Užsto '
.jus šalčiams, armijos
pasijuto Į
laukuose be jokios
pastogės.
Sustingę nuo šalčio
kareiviai
nebegali nieko veikti. Dauguma
automobilių ir kanuolių nusken
do išsiliejus upei Yser.

1. Vokiečių sargyba netoli nuo Antverpo. 2. Vokiečiai apžiūri
nuo Antverpo.
Rusai paėmė Gumbinę. Ru
sų armijos šiaurinė dalis užė
mė Rytprūsių miestą Gumbi
nę. Mušys prie Gumbinės tę
sėsi 5 dienas ir tik ačiū nar
sumui kazokų Gumbinė pate
ko į rusų rankas
Gumbinės
miestas randasi 66 mylios nuo
Karaliaučiaus. Gyventojų skai
čius siekia 15,000 žmonių.

Trebizondą
bombarduoja ra
sai. Londone gauta Telegrama
Iieutero, kad laike bombardavi
mo turkų porto Trebizondo ant
•Juodųjų jūrių,
rusų laivynas
sunaikino rusų konsulatą ir su
bažnyčia, kurią jie išardė netoli žeidė konsulą.

Dauguma Rumunijos1
ju palaiko pusę Anglij'
cūzijos ir Rusijos.
vietų
pasitaikė

demonstracijos,
savo sumanymus.
Liepoj u s bombar

kiečių eskadra už
jaus uostų. . Ntfj
fe keletas laivų.

Petrograde
pra
mūšyje ties Liepoju rus
nas nuskandino keletą
kariškų laivų.
Japonai ne važiu

Belgradas greit pasiduos. Ber-. baronas Kato, jap
line ofieijaliai
paskelbta, kad žinių reikalų ministe]
gauta žinių iš fronto, kad Serbij’sa* nemanąs,
jos sostinė Belgradas greit pasi- raa
japonų ka
duos.
j žiuoti į Europą pati
koms valstijoms kai
su vį
Vokiečiai ir vėl
pranašauja. susirėmimai
buvę
Vokiečių oficieriai,
stovintieji Kiau—Chiau
kad
užlaikyti
ramybę
ties Holandijos rubežiais prana
Europoj
šauja, kad Galais bus paimtas Atsitikimai-gi
didelės
svarbos *del .Azijci
10 d. gruodžio.
.
80 didžiųjų Kruppo kanuolių į
aP°n’J kišimasis į
išsiųsta ant karės lauko į šian- ar? a 8ieitU au£ pinigi|
rinę Prancūziją. 7.000 kariuome ponija n'ra ant tiek
nės išsiųsta iš Liege prie Dix- kad galėtų be apmąstyi
turtą.
munde.

mėjo ties Dixmunde. Nuskan-t sinta ant Turkijos sultono,
dinta anglų laivas “Niger“ /Kaltinami buvusio sultono Abprie Deal.
dul Hamido vaikai.
12 lapkričio — Rusai užė
22 lapkričio. — Turkai lai
mė Mozurijos apskritį Prū mėjo prie Suez kanalo. Jung
suose. Sumuštas būrų suki tinių Valstijų kariuomenė ap
lėlių vadas gen. De Wet.
leidžia Vera Cruz.
13 lapkričio — Smarkūs
23 lapkričio. — Rusai paė
mūšiai ties Ypres ir Lys. mė Gumbinę. Vokiečiai 31
Niekas nelaimėjo.
mylia nuo Varšuvos.
Ties
14 lapkričio — Pasimirė an Przemysliu eina smarkūs mū
Bulgarai rūsy armijoj. Daug glų generolas Roberts Pran šiai. Rusijoj susekta revoliuBulgarijos gyventojų nesu cūzijoj. Rusai užėmė Tarnovo cijonierių organizacija. 5 Vai.
laukdami, kada valdžia pradės 50 mylių į rytus nuo Kroku Dūmos
nariai
suareštuoti.
karę su Vokietija bėga į rusų vos.
Prancūzai Sumušė vokiečius
Turkosų narsumas. Suvienytos Kas girdėtis ant Kaak|
armiją ir stoja į tarnystą po
15 lapkričio. — Rusų ka- ties Aisnc.
kariuomenės Prancūzijos ir Ang ryžiun pranešta iš
komanda
gen.
Radko
Dmitririuomenė 50 mylių nuo Kara
24 lapkričio. — Rusai su lijos užėmė pozicijas ties Tracy kad Urumijoj, persų
Y pres Majoras nušautas,
liaučiaus. Vokiečiai atmuėti mušė vokiečius tarp Vartos ir le Vai. Vokiečiai
sugrįžo tose kurdai buvo užpuolę
kaip šnipas. Londono laikraš jevo, savo viengenčio.
kariuomenės,
bet
_______
____
prie Thorno Lenkijoj.
Vistulos upių. Vatšuva išgel vietose ir taip smarkiai užpuolė
tis “Daily News“ praneša,
nes
nustoję
daug
žr*
Turkai prie Suez kanalo.
16 lapkričio. — Dideli mū bėta iš pavojaus.
Generolo ant priešų, kad jie turėjo pasi
kad Ypres miesto majoras nu
pasitraukti.
kari
traukti. Vokiečiai
jšėlę puolė
šautas už išdavimą paslapčių Iš Konstantinopolio praneša šiai Prūsuose. Rusų kariuo Hindunburg armija pasitrau
prie
Tracy
le
Vai,
manydami, ėmė Putali, labai sva*
ma į Londoną, kad turkų ka menė žengia pirmyn.
kė atgal. Turkams gerai klo
vokiečiams.
jiems pasiseks užimti tos pozici pakelyj į MesapotamiJ
17 lapkričio. — Krokuva jasi prie Batumo.
riuomenė pasiekė Suez kana
jos.
lą. Mūšis įvyko tarp Katas ir bombarduojama rusų — mies
Laidotuvės
gen.
Prancūzai pradėjo silpnėti ir
Vokiečiai arti
Varšuvos. Teatebe, kurie randasi 30 ki tas liepsnose. Vokiečiai atmu
Londone
atsibuvo
laidoti
1.600.000 rusų traukia prie jų eilės jau traukėsi atgal, tadaBerline paskleista žinos, kad lom. į rytus nuo Suez kanalo. šė rusus nuo Stalupėnų.
Krokuvos. Neskaitant rusų ka pulkai turkusų metėsi ant prie seniai mirusio garsaus
vokiečių kariuomenė esanti 31 Paimta daug anglų oficierių
18 lapkričio. — Prancūzai ir
nerolo Roberts’o. Kūnl
riuomenės jau esančios Kroku šo.
m. nuo Varšuvos ir greitu lai į nelaisvę.
anglai laimėjo tarp Armentie- vos apielinkėse, dar siunčiama
Susirėmė su vokiečiais ir ilgai dota šv. Povilo katedre
ku žada užbombarduoti Lenki
res ir Arras. Argonne ap ten didelė armija, kurioje yra tęsėsi kova be jokių pasekmių. nių prisirinko didelios ml
jos sostinę. Armiją veda gen. Jungtiniy Valstijy kariuome skritys sunaikinta daug vokie 1.600.000 kareivių. Austrijiečiai Valandą laiko ėjo kruviniausis lyvavo karališkoji šeimi
von Hinderburg.
nė apleido Vera Cruz. Gen. čių tvirtumų.
visokiais būdais stengiasi užtū mūšis, bet galų gale- vokiečiai nisteriai, parliamentąs irj
19 lapkričio. — Vokiečiai rėti šią armiją, bet nieko negali nebegalėjo išlaikyti prieš turk u - tik galėjo būti.
Funston gavo nuo- veldžios
z
sus ir pasileido bėgti. Baisios išbombarduoja Liepojų. Rusų padaryti.
Suokalbis prieš rūsy valdžią. prisakymą apleisti Vera Cruz,
Pasikėsinimas
tyko skerdynės. Mažai vokiečių
laivynas nuskandino du vokie
Petrogrado policija susekė re ir tuojaus grįžt į Jungtines
Londono
laikraštis “j
kareivių
spėjo išsprukti iš po
čių kreiseriu ties Liepojumi.
Holandijos pakrančiai pavojuj turkusų smarkios rankos.
voliucijom erių kuopą į kurios Valstijas.
gavo nuo savo kori
Amerika reikalauja nuo Tur Holandijos labai sunkus padėji
Petrogrado
sekanti
narius prigulėjo keletas Val
kijos pasiaiškinimo kas link mas dabartinėj
karėj. Bėgyje
Bukarešte
sužinot?
stybės Dūmos narių. Padary DIDESNIEJI KAREčį} NUOItalija vis arčiau karės. Tš Rn
apšaudimo kreiserio “Tennes- paskutinių kelių savaičių išmes
stantinopolvj kasdien,
ta daug areštų. Suimta Dū
mos
pranešama, kad 110 parlia
TIKIAI.
see“. Wilsonas nenori karės. fa jos pakrančiuose apie 80 mi
daugybė žmonių, kuri
mos atstovai: M. Fetrovskij,
9 lapkričio — Rusai perėjo
20 lapkričio. — Nuskandin nų, kurios .ekspliodomos prida mento narių radikalų, kon«t.-de ma pasikėsinime ant|
Badaistevas, Mauranovas, Samokratų ir socįjalistų padarė
Poznaniaus rubežių. Turkai ta Vokietijos garlaivis “Ek- ro baisiai daug nuostolių.
Sultano gyvasties,
niilovas ir Čagovas.
tarp savęs sutartį, kad patrau
viena grnppa žmonių,!
susirėmė su rusais Erzerume. batana“. Italija baisiai susi
kus kaip galima greičiau Italiją
gulėjo prie organizacij
10 lapkričio — Sudegintas rūpinus. Reikalaujama karės
Turkai bėga nuo anglų. Lon prie karės su Vokietija ir AuĮr
Prūsy Lietuvoj cholera. Te vokiečių laivas prie Cocos sa su Vokietija.
Valdžia luke- done gauta žinių, kad anglų ka trija. Jie savo veikimą pamatuo kytos buvusio Turk]
Abdul TIamido sūria J
legramos gautos Paryžiuje lų. Nušauta Toweri Karolis rauja.
riuomenė
smarkiai mušasi
ja tuomi, kad Garibaldi ir kara
praneša, kad Prūsų Lietuvoj Lody, vokiečių šnipas, kuris
21 lapkričio. — Smarkūs turkais prie upės Izat-el-Arab. lius Humbertas kovojo už/ «u- Eddine. Spėjama,
tUO ' 1 ■
L. . ..
ir Szliązke pasirodė cholera. save pasivadino Amerikos pi mūšiai ties Krokuva ir Cen- Anglams pasisėkė turkus sumuš
ienyiim^Vįsužemiu
Jau buvę daug atsitikimų cho liečiu.
Lenkijp
leros apsireiškim

IŠ KARĖS.

DRAUGAS

—-

įesoriug
aukuoja
Luutrijos
senelis,
is Juozas aukuoja
Jeigu peržiūrėsime atydžiai
|is visus savo šiekį
atsitikimus
įvykusius paskuturinčius daiktus.

KARĖS APŽVALGA.

^Kutevys, gyvenančios tiuiose dienose Didžiosios ka
■Kluoila aukso žiedus. rės laukuose, tai galėsime paBrLsmių gauna geležinius tėmyti, kad ir vėl nieko tokio
gui: Mes pamainėm auksą. neįvyko, kas galėtų kruvinų
Ėies.
karę
priartinti prie galo.
Smarkūs mūšiai, kruvini su
sirėmimai tęsiasi, bet jie nei
piečiai
apimti baimės. vienai valstijai neduoda jokių
gventojai baisiai neri pergalių.
Vokiečiai jokiuo būdu nega
jo čia žinios, kad keleli
nuveikti savo priešų nei Ry
^orlaivių jau išsirenkprie Anglijos sosti- tuose nei Vakaruose. Jų ver
žimasis prie jūrės pakraščių
pmis.
Belgijoj ir Prancūzijoj yra atspiriamas narsių belgų ir
prancūzų.
Inė keturius miestus.
Paskutinių dienų susirėmi
fam$ sekasi. Vėl pas^^^jkad rusų kariuome- mai ties Ypres pasibaigė at
HVm ius miestus Galiei- mušimu vokiečių nuo miesto ir
Kem, Wisnioz,
Garlice, prancūzai užėmė
pirmiaus
ir Ujok .
pralaimėtas tranšėjas. .
Vokiečiai su įnirtimu už
puolė ant prancūzų ir nors tu
Kių generolai nusišovė. Iš rėjo šviežias spėkas, visgi su
Tos pranešama Petrogra- dideliais nuostoliais pasitrau
)ad po nelaimingo ties Čen
kė.
mūšio du vokiečių geneAnt kairiojo kranto Mozė
jn Bredow ir Von Bromel
upės, netoli miesto St. Mihiels,
vokiečiai buvo užėmę miestų
Chauvoncourt. Matydami, kad
negalės
užsilaikyti ant šios po
ii bombarduoja žąsis,
rubežiuose apsistojo ru- zicijos miestą užminavo. Ka
pulkas. Užpakaly pul- da prancūzai užpuolė ant mie
lpinta orlaiviai. Vokie- sto, ir užėmė kraštines mies
)ai tuojaus pranešė apie to dalis, vokiečiai miestų iš
Iškai valdžiai, kuri nus- sprogino.
jtuos orlaivius sunaikinti.
Karšti susirėmimai eina padieną vokiečiai išleido krančiuos Šiaurinių jūrių net
[aivj sunaikinti priešo or- iki Vogezų kalnų. Prie La
Puo tarpu rusų kareivių Basse vokiečiai stengės prasi
permainė savo vietą, su
mušti prie kanalų. Netoli
du ir orlaiviai buvo perCrayonne
buvo
susirėmus
abiejų pusių artilerija.
Lybės taip susitaikė, kad
Pietuose nuo Ypres ir prie
etoje, kur buvo rusų or- Bixschoote prancūzams pasi
1 apsistojo pulkas žąsų, ku sekė atmušti vokiečių užpuoli
liai sau snaudė nejausdamus. Alzacijoj vokiečių pul
, blogo. Vokiečių orlaikai visai sunaikinti. Tarp upių
kad čia turi rasties
ii sviedė bombą, ku- Oise ir Aisne prie Trasy -le Įrp žąsų, sukėlė tarp Vai prancūzų ir anglų kariuo
klegesį, net patys menės išlaimėjo kelias naujas
sistebėjo iš savo dar- pozicijas.
Arigonoj viskas pasilieka
kad rusų orlaiviai
Jai ir taip smarkiai po senovei. Prancūzai ir vo
kiečiai laikosi tvirtai savo po
Kiuo priešo.
zicijų.
Vokiečiai rengiasi prie ge
oko darbelis. Prie Piotroka- neralio mūšio prie Arras, nes
dečių ulonai paėmė į ne- ten siunčia savo kariuomenę.
kazoką. Kada kazoką
Abelnas įspūdis iš karės vo
’iotrokavą išbėgo visi kiečių su anglais ir prancūzais
kareiviai
pasižiūrėti ant sausumos nėra vokiečiams
|o tas baisus priešas,
talbama visokie nebūti ant naudos. Dabar prasidė
areiviai ir oficieriai ne jus žiemai su baisiomis audro
žiūrėjo j kazoką,
bet mis ir pūgomis išpalengva nu
čiupinėti, kad persi- stoja susirėmimai. Kareiviai,
tad tai yra paprastas kuriems prisieina po kelias
dienas išgulėti apkasuose bai
paleista progos apžiūrėti ir siai kenčia nuo šalčio. Sužei
kazoko arklį, kuris nu- stieji, kurių daugumas nespė
galvą stovėjo šaly savo ta išgabenti iš karės laukų pa
inko. Vienas iš vokiečių sijuto baisiame padėjime.
Daugiaus permainų užeina
ių atsisėdęs ant arklio mė,nt jo pasijodinėti, bet ark- me kovoje rusų su vokiečiais
^irust iš vietos. Tada ka- ir austrijiečiais. Atkakliausi

Jasisiulė pagelbėti oficierisi matydami, kad jam ne
pabėgti—sutiko. KazoĮko ant arklio, atsisėdo užjficieriaus ir kaip suriks
t»ik”, arklys kaip padueklo bėgti ir greitu lai|irė už miesto. Pasileido
jau buvo vėlų. Kazo-

Ląpkr
kova eina Lenkijoj. Laukia
ma galutinų susirėmimų, nuo
kurių prigulės tos ar kitos pu
sės laimėjimas. Jeigu rusai
pralaimėtų mūšius, tai karė
persikeltų visu smarkumu į
Lenkijų ir taip jau baisiai nu
vargintų nuo karės’ sunkeny
bę Lenkiją galutinai prislėg
tų. Galima spėti iš praneši
mų, kad dabartinių
laikų
sprendžiamieji
mūšiai eina
šiaurvakarinėj Lenkijos kertė
je. Ypač smarkiai mušamasi
tarp Vislos ir Vartos upių.

Vokiečiai laimėjo apielinkė
se Lenczyco ir Orlovo. Ant
linijos Čenstakava — Kroku
va rusų kariuomenė nustūmė
vokiečius atgal. Galicijoj ru
sai užėmė Karpatų pakalnes.
Lig šiai visur rusai buvo už
puolikais, vokiečiai tik gynėsi,
nuo šio laiko rodosi vokiečiai
pradėjo užpuldinėt, o rusai
ginties, ir šitas momentas ytin
yra svarbus, kad jame bus nu
spręsta tolimesnis veikimas
abiejų armijų. Vokiečiai ant
žūt-ar-būt nori prisimušti prie
Varšuvos, ir jeigu tas jiems
pasisektų, rusams būtų labai
nejauku, bet greičiaus gali
išeiti, kad rusai sumuš vokie
čius, nes ir dabar nors ir pa
mažu visgi naikina vokiečių
kariuomenę. Rusams pasise
kus visas karės veikimas per
sikeltų į Szliąską ir Poznanį.
Viso pasaulio akys šiuo tarpu
atkreiptos į rusus ir vokiečius.
Prūsų Lietuvoj irgi prasi
dėjo karštesni susirėmimai.
Prie Gumbinės ir Augenburgo
rusai gerai darbavosi ir varė
vokiečius vis tolyn ir tolyn;
tik už 15 mylių nuo rubežiaus
pasisekė vokiečiams sulaikyti
rusų spirimasį ir dabar abi
armiji stovi ant vietos viena
prieš kitų.
Austrijos
padėjimas nei
kiek nepagerėjo. Rusų ka
riuomenė užėmė vakarinę Ga
liciją ir Bukoviną ir antrą syk
pradėjo bombarduoti Przemyslj.
Karpatų tarpkeliai ir
Krokuvos
apielinkės rusų
užimtos. Jeigu rusams pasi
seks pasilaikyti Galiciją ir
Bukavinų, tai rusai bus dau
giau laimėję dabartinėj karėj,
negu vokiečiai.
Galicijos ir
Bukovinos žemių plotis išne
ša 35,000 kvadratinių mylių,
tris-syk didesnis už Belgiją.
Gyventojų skaičius siekia 9,000,000 žmonių.

Serbijoj austrijiečiai neturi
kuo pasigirti, tiesa, jiems pa
sisekė atmušti serbus ir juodkalniečius iš savo provincijų
Bosnijos ir Hercegovinos, bet
tas neperdaug turi svarbos.
Serbų ir juodkalniečių narsu
mas esąs pastebėtinas. Nu
stoję daugybės savo kareivių,
nesiliauna kovoję su priešu.
Serbų kariuomenės liko ne

daugiau, kaip 100,000. Juod
kai mečiai baisiai praretinti,
bet kova verda ir toji kova
daug kame sutrukdo austriej iečių veikimą.
Italija nekantriai laukia Au
strijos su Rusija karės pasek
mių, jai rūpi Austrijos pro
vincijos, apgyventos italais.
Norėtų Italija tas žemeles po
savo globa paimti, tiktai bijo
si, kad per anksti neinkliuvus
į kilpas. Gal su laiku, kada
pamatys, kad jau Austrijos ir
Vokietijos spėkos nusilpnės ir
jinai pakels kardą, tik nežinia,
ų tada pasakys pergalėtojai.
Ant Balkanų padėjimas la
bai intemptas. Turkija kariau
ja, dėdama visas pastangas.
Neperdaug puikiai jai klojasi.
Šaukiasi pagelbos visų maho
metonų. Skelbia vokiečiai ir
patys
turkai, kad
jiems
sekasi su rusais Armėnijoj,
Kaukazo parubežiuose. Gali
būti, kad pirmieji žingsniai ir
laimingi, bet ima abejojimas,
kad jai toliaus neprisieitų vai
toti. Ateina gandai apie revo
liucijas sukilusias Turkijoj,
apie mažą įspūdį sukėlusį jos
tukimu į šv. karę, gal ir iš
to "viso pasiliks maži daikte
liai.

Rumunija dabar atsidūrė
ant kryžkelio. Turkijos trys
torpediniai laivai įsiveržė vie
non Dunajaus upės intakon,
tikslu susinešti su atstovais
Austrijos ir Vokietijos. Kaip
yra žinoma, tos vietos Duna
jaus randasi po priežiūra Eu
ropos pagal, padarytų trakta
tų, pradedant 1841 metais net
iki Londono traktato įvykusio
1883 metais. Rumunija dabar
turės ar užprotestuoti prieš
Turkijos pasielgimą ar atvirai
palaikyti jos pusę. Jeigu pri
silaikys nutarimų, jinai turės
nuginkluoti turkų torpedos
laivus. Ar šiaip ar taip atsi
tiks Rumunija neišvengtinai
turės aiškiai pasirodyti su sa
vo manymais, kurie gal ir su
kels audrą Balanų pussaly.
Rusijos kariuomenės veiki
mas ant Kaukazo nėra praščiausis. Laikraščiuose buvo
kelis syk rašyta, jog rusai ėsą
sumušti turkų, bet greičiau
siai galima spėti, kad turkų
kariuomenė buvo susirėmus su
rusų armijos priešakine sargy
ba, kurią ir atmušė atgal iš
Armėnijos. Toks ūmus turkų
armijos pasisekimas atrodo
negalimu. Gal neužilgo užgirsime tikrą dalykų stovį.
Jūrėse karė pastaruoju lai
ku pasidarė smarkesnė. Bu
vo įvykę daugiau susirėmimų.
Nuskandinta nemažai laivų.
Žuvo vienas iš didžiausių An
glijos laivų “Audicious”. Su
gadinta Turkijos
kreiseris
“Goeben”, kuris buvo sukėlęs
tiek daug liarmo. Vokietija

^pagautu į klastas oficieildurė tarp savųjų.

kiniroas
turkams prade- Į
d ant karę.
kta iš angliškų laikraščiu i
ita karė greičiaus pavirs
ią nusigandimą.
kurdų pulkai sudaro'
fos armijos.
gera proga pa gar-į
i savo kaurus.
Dievams turkai neturi!
Krikščioniškai maho
I
budiškai
ši n to
Iki kareiviai!
Ik atydą ir ant turko
ėk jis nepaskelbė bg
[Alla jo pusę palaiko
Ipsi
turky nelaimė tai
našlių, kurios paaiiiks
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pavedė savo du karišku lai
vu “Goeben” ir “Breslau”
Turkijai. Rusija, Anglija ir
Prancūzija užprotestavo prieš
tai. Turkija paskelbė nupir
kusi tuos laivus nuo Vokieti
jos ir viskas- aprimo. Dabar
vieną iš tų laivų “Goeben”
sugadino rusų laivynas Juo
dose jūrėse. Apimtas ugnies,
lydimas “Breslau” jisai pasi
slėpė Bosfore. Vienas rusų
laivas taip-pat smarkiai nu
kentėjo.
Prancūzų kreiseris ‘Waldeck
-Rousscau” nuskandino dide
lį karišką laivą Adrijatiko jū
rėse. Vokiečių laivynas bom
bardavo Liepojų. Sunaikinta
daugybė namų, daugiausiai
neturčių apgyventoje dalyje.
Rusijos laivynas atvykęs gin
ti Liepojaus nuskandino vo
kiečių kreiserį ir du torpedos
laivu. Anglijos transportinis
laivas nuskandintas vokiečių
laivyno Chilean uoste, tokio
pat likimo susilaukė ir Austri
jos garlaivis “Josephine”.
Bombarduojama toliaus Bo
sforas ir Dardanėliai. Rusų
laivynas stengiasi Bosforą su
krušti,
anglų — darbuojasi
ties Dardanėliais.
Jungtinės Valstijos pasiju
to keblame padėjime. Turkai
apšaudė Jungtinių Valstijų
kreiserį Smyrnoje. Kilo dėl
šio dalyko nesusipratimai. Pre
zidentas Wilsonas paskelbė,
jog jokiuo būdu nedaleisiąs
Jung. Valstijų prie karės su
Turkija. Kapitonas nukentė
jusio’ “Tennessee” telegrama
pranešė, kad turkai šaudė į jo
laivą. Norima išaiškinti tas
dalykas kaipo turkų “drau
giškas” persergėjimas ameri
konų, kad uostas yra užmi
nuotas.
Tikimasi, kad nesusiprati
mai išnyks. Jungt. Valst. pre
zidento atsargumas tiktai pa
girti reikėtų, nes užtektinai
jau turime tos karės. Euro
pa, Azija, Afrika apimtos kar
štligės, jeigu dar Amerika įsi
kištų, tada susilauktumėme
tikrai didžiausio vargo visame
pasaulyje.
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Prancūzų kareiviai pasislėpę šieno kugese
priešus.

apšaudinė.ja' savo

šaltiniai paduoda, Kynija tu f taiso nuosenai ir kad vokierinti vos tiktai apie 20,000 ka i čiai čia nieko nesugadino.
Važiuojame pro paskutinių
reivių, 140 batarėjų laukinės
1
girią.
Tankūs miško medeliai
artilerijos, kiekviena batareja
išvartyti, išlaužyti, daug ma
susideda iš 6 kanuolių.
Visa Kynijos kariuomenė tyli griovių, duobių — čia bu
išdalinta ant trijų provincijų vo rusų kareivių apkasai.
Tai va kur prasideda mūšio
Mandžurijos, Kudze ir Kašgaro. 5 divizijos randasi Peki laukai.
ne ir dvi Kirine.
Įvažiuojant j Druskininkų
Dauguma Kynijos provinci
miestelį metasi į akį vienodu
jų užlaiko tik po vieną divi
mas namų. Vienas panaš.us į
ziją.
kitą. Sunaikinimų dar niekur
Kynijos parubežiai labai
nematyti. Pravažiavus keletą
jau silpnai apsaugojami. Gal
gatvių pasijuntame pačiame
ne viena valstija taip menkai
centre miesto. Čia vien tiktai
nesirūpina savo pakraščių su
pelenai ir tuštuma. Pro ap
stiprinimu, kaip Kynija. Ge
degusius medžius matytis kaip
riausiai pastatytos Kynijos
siūbuoja Nemuno vilnys. Liūkariuomenės dalis, kurių virši
I dnai banguoja lietuvių upė,
ninkai - oficieria sėmė karišką
skaudžiai dejuoja, — skąudu
mokslą Japonijoj. Persigėrę
pasidarė ir man. Juk čia pen
Japonijos gudrumu ir pasi
kias dienas mušėsi mūsiškiai
šventimu, jie stengiasi tą pa
su vokiečiais, čia Nemunas iki
tį inteikti savo kareiviams.
dugno buvo pripildytas karei
Japonai užmiršta apie viską,
vių lavonais ir Nemuno van
kada eina kalba apie jų šalies
duo pasidarė tamsiai raudo
gerovę.
Ypatiškos naudos,
nas.
žmonių gerovė išgaruoja iš jų
Čia aš ir pradedu savo ap
galvų, kada jų šaliai gręsia
žvalgą
karės lauko.
koks nors pavojus. Jeigu Ky
Visur sodnai, ir jaunas pu
nijos gyventojai persiimtų ja
šynas,
Druskininkai, kaipo gy
ponų atkaklumu, jie sudarytų
milžinišką spėką su kuria pri dymosi vieta išaugo, išsiplėto
sieitų skaityties visam pasau jo laike paskutinių trijų metų;
liui, dabar gi Kynija dar su skaičius gyventojų siekia 20,daro iš savęs didelį kūną be 000 žmonių.
Šioj vietoj stovėjo puikūs
galvos.
Kynijos kariškas mokslas, namai, viešbutis, daržas, o
kareivių apmundiriavimas la dabar krūva pelenų ir sugriu
bai daug reikalauja taisymo. vę apdegę namai.
Gal ir to Kynija nebūtų pa
Vaikų prieglaudos namas
KYNIJOS KARIŠKOS SPĖKOS. siekus, jeigu ne toli regiantis sunaikintas. Viešbutis “BrisGeriausio
Iškilus didžiausiai pasaulyj Juashikai, kuris ir yra tvėrėju tol” sudegintas.
dabartinės
Kynijos
armijos.
vasarnamio “Radium” nebe
karei, į kurią gali būti intrauIšsipildžius
diplomatų
prana

pažinsi. Sudegus ir žydų si
kta dar daug valstijų tame
tarpe ir Azijos milžinas Ky- šavimams, kad negalės išveng nagoga. Vienon bažnyčion bu
nija, neprošalį bus pažvelgus, ti karės ji negalės priduoti vo paleista 30 šūvių. Vienoje
kiek Kynija turi savo ribose daug svarbos šiandieniniuose iš bažnyčių radau skeveldą
kurią pasilaikiau
kariškų spėkų ir kiek ji galė didžiausios karės atsitikimuo granatos,
sau atminčiai.
tų pastatyti kariuomenės į se.
karės lauką. Dauguma iš mū
Būtas Sanino sunaikintas.
sų diplomatų, garsių politikų
Pats gi Saninas pergyveno
tvirtina, kad vargiai Kynija
baisias valandas. Kada nuo
DRUSKININKŲ MŪŠIO
galės užlaikyti neutralę pozi
bombos trenkimo sugriuvo jo
LAUKAS.
ciją ir noroms nenoroms tu
namo siena, jisai iššoko ant
(Iš “Rieč”)
rės sykiu su visomis kitomis
gatvės. Tuo tarpu sprogo kita
Man teko apsilankyti ant granata ir smarkiai jį sužeidė.
valstijomis pradėti kruvinąjį
šokį. Ypač jai negalima bus mūšio lauko Druskininkuose ir Pagrįuvęs ant žemės Sabi
pasilikti ramiai, pradėjus Ja jų apielinkėse. Nuo Druski nas šaukėsi pagelbos, bet ne
ponijai veikti. Ant kiek tei ninkų stoties iki kurorto 17 buvo kam gelbėti, nes visi iš
singi šitie patėmijimai negin verstų. Prisiėjo važiuoti ark bėgiojo. Būtų jau gal ir mir
ei sime šiandieną, nes gyve liais. Pirma pusė kelio ran tį suradęs nelaimingas, kad ue
nant tokiame sumišimo laike dasi tarp raistų ir vingiuoja vienas žmogelis, kuris jam pa
galime tikėties visoko. Nega tarp dumblynų. Antra pusė dėjo nusikraustyti rusų šven
lima dar pasakyti šiandieną, kelio bėga tarp kalnų-kalne- tiko būtan, kur buvo suteikta
ką mano Kynija, bet galima lių, apaugusių jaunomis gra- pagelba. Paskiaus jį išvežė
pažvelgti, kaip jinai jaučiasi I žiornis pušelėmis. Kelias tie Gardinau.
galinga, kiek pas ją kariškų sus, iš abiejų pusių medžiai ir
Sena žydė Nievachova sėdė
keliasi vis augštyn ir augštyn. jo sau ramiai namie, kada gra
spėkų.
įvykus naujoms reformoms Matyti jau Druskininkai, ku nata pataikius jos ntunan su
1997 m. Kynijos vald. suplena- rie randasi ant kranto Nemu- griovė sienų ir senukė pasiju
vo intaisyti iki 1912 m. 37 di Įno upės; už miestelio juoduoja to prispausta po jaja. Išsiris
vizijas kariuomenės. Kiekvie miškas, pagarsėjęs paskuti ti buvo sunku, o čia sukilus
na divizija turėjusi susidėti iš niais atsitikimais, Augustavo Ugnis vis arčiau ir arčiau gre
759 oficierių ir 10,000 karei miškas, kuriame neseniai virė tinosi. Matė jinai savo liki
vių. Prie kiekvienos divizijos karšta kova tarp mūsų karei mą, jautė liepsnų, ir nelaimin
priskirti po 54 kanuoles. Iš tų vių ir vokiečių. Dešinėj, dar goji žuvo tose liepsnose. Už
Druskininkų, mušta dar viena moteris ir
37 divizijų rodosi tik 15 yra neprivažiavus
gerai suorganizuota, kurios stovi nedidelis miestelis Rat sunkiai sužeisti Šmigolskiai.
galėtų pasigirti pilnu žinoji nikai su kapu Čeeeto, didelio Skeveldą granatos 8 metų vai
mu kariško amato ir kurios at draugo Adomo Mickevičiaus, ką perkirto pusiau.
sako 1907 m. nustatytiems pie tai, rodosi vienatinė, šių apieVokiečiai per dvi dienas apnams. Toliaus turi K yni ja 17 linkių svarbesnė vieta.
šandinėjo mūsų pozicijas, bet
divizijų kariuomenės, kuri tik
Gerai iš čia matyti bažny be pasekmių. Išviso užmušta
tai paviršutiniai nutašyta ir čios bokštai, bet mane labai ir sužeista apie 60 žmonių. la
tik pastaruoju laiku pradėta nustebino, kad jie aptverti me biausiai vokiečiai apšaudinėjo
tas divizijas stiprinti ir la džiai, lentomis.
patį miestelį, kur nebuvo nei
binus jomis rūpinties. Jeigu
“Ką tai reiškia, klausiu sa vieno kareivio, ir kapines, ant
Kynija būtų savo pienus pri vo vežėjo, ar jau taiso? Juk kalnelio, mat Vokiečiai manė,
vedus prie išpildymo, šiandie tiktai kelios dienos prabėgo kad tai esą mūsų tvirtumos.
ną turėtų apie 280,813 karei nuo atsibuvusių čia mūšių?..” Ant kapinyno sulaužyti visi
Vežėjas suprato mano min medžiai ir k ipai suknisti.
vių.
ia 11 paaiškino, kad bažnyčią
Vietiniai gyventojai ji

Vokiečiams
pasitraukus . 1. Zekas Jonas, Seinų aps.,
Stankevičius tapo vėl suimtas Kudrėnų valšč., Vilkavo kai
mo.
ir sušaudytas.
2. Kondratas Vladas, Kau
no apskr. Pakarklių sodž.
3. Zalieckas Juozas, Kauno
SUŽEISTIEJI LIETUVIAI
gub. Skiemių valšč. Berezino
KAREIVIAI.
.. .
Carskoje Selo ligonbutyje dvaro.
(
“
Vienybė
”)
guli šie sužeistieji kareiviai

tūkstančius rub. Sušelpta 7 zų tautos sielai.
M. Yčas pranešė, kad papą
tūkst. šeimynų. Komiteto lai
(“Liet. Žinios”) privatinių, bet intikimų žini
komos 4 valgyklos, kur veltui
V. Dūma žada būti sušaukt
duodama buvo beturčiams pie
pusiau lapkričio mėnesio, nor
tūs. Jų išduodama buvo kas Dūmos atstovo M. Yčo pasi gali būti ir ankščiaus. Vai
kalbėjimas.
dien maž daug apie 250. Pa
tybės Dūma, kaip ir ki
šalpa suteikiama netik pink
“Lietuvos Žinios” paduo įstatymams leisti įstaigos ši
da savo laikraščio 164 nume metais tikrai užsiimti nega]
gaiš, bet ir daiktais.
ry pasikalbėjimų “Več. Gaz.” iiy svarstys tik neatidėdam
lietuviai.
Karės pabėgėlių reikalais. bendradarbio su atstovu M. sius klausimus. Pirmoj vietoj
1. Čepanis Jonas, Švenčio
Spalių 7 d. karės pabėgėlių Yču, kuris atvykęs buvo į Vib bus tur - būt, svarstomas klau
nių apskr. Domoličkių vai.
stoviui ištirti ir jų šelpimo nių, kaipo visos Rusijos mie simas apie naujus mokesnius.
Stregoliškių sodž.
reikalais buvo atvykę į Vilnių stų sąjungos ingaliotinis nu2. Žemauskas Juozas, Su
senatorius Neugardtas, kuris kentėjusiems nuo karės žmo
valkų apskr., Andrejevskio
yra pirmininku kun. Tatija- nėms šelpti. Kalbėta buvo
(Iš laikraščių)
apie įvairius dienos klausi
vai. Folvark Kapavo sodž.
_TTT XTTTTOI r . ,
.
. . nos komiteto nuo karės nuvlLNlUS. Lietuvių tautinis \
• •
v ,
XT., ... mus, kurie paliečia lietuvių
3. Krupinskas Balys, Kalva
,
T¥ TT., .
\
| kernojusiems
jusiems
šelpti, Nikiti1) Iš Kauno gub. ir pavie
idealas.
Iš
Vilniaus
6
d.
spa,
rijos apskr., Liubavo vai., Panas, Romanovo komiteto pir tautų:
to Skirsnemunės par. O. Ruklių telegrafuojama rusų laikkūmų sodž.
mininkas ir Vaškariovas V.
šnaitis rašo savo seserims
Karės reikmenės.
raštin “Birž. Viedomosti”:
Tarybos narys.
Onai
ir Antaninai į Riverside,
4. Jukševičius Juozas, Pa
Visos Rusijos miestų sąjun
“V. Dūmos atstovas M.
N.
J.
nevėžio apskr., Naumieščio
Dūmos atstovo Yčo ir mies ga rūpinasi sušelpti nukentė
Yčas, atvažiavęs Vilniun kai
vai., Andreliškių sodž.
to galvos Venclauskio lydimi, jusius nuo karės, ypač pabė
...Pas mus ligšiol nieko neiš
po ingaliotinis sąjungos sutei
5. Janušaitis Fridrikas, Ra
jie aplankė lietuvių komiteto gelius. Mane siuntė ji čia ant gadino, karė čia nepasekė. Xi
kimui pagelbos
nukentėju
seinių apskr., Serženų valšč.
įsteigtąsias pabėgėlių prie vietos patirti tos pašalpos Suvalkų gub. tai dideli
slėms nuo karės, pašnekesyje
laivelį dešimts kareivių ir
Tauragės miestelio.
glaudas ,būtent, “Rūtoje”, reikmenę. Prieš išvažiuoda sumišimai. Rusų kareiviai)
su rusų korespondentu pasa
PILVIŠKIAI, Marijampo
siunčia mūši} pusėn. Mūsiš
6. Kasautskas Petras, Lidos
šv. Mykalojaus salėje, p. P. mas iš Petrogrado aš buvau vo ten išdalyti pas žn
kė, kad lietuviai kovodami su
lės apskr. Iš Antanavo vai
kiai tuojaus patėmyjo vokie
apskr., Žiriundų vai., MaguVileišio namuose ir Savickio kreipęsis į panašų komitetų maitinties . Kauno - pa
vokiečiais gina savo tautinį
ščiaus, kaip pasakoja žmonės,
čių užmanymus ir mūsų šau
nų sodž.
vasarnamiuose. Pasitiko juos Did. kung. Tatijanos. Jos galvijų dar neatėmė. Ras’
idealą — sujungimą Lietuvos.
vokiečiai išgabenę apie porų
liai kaip pradės šaudyti, tai
7. Agunauskas Adomas, Su Jie pasitiki, kad Rytų prūsai ‘Rūtoje” lietuvių komiteto į pirmininkui V. Tarybos nariui nių paviete atėmė nuo visų
šimtų vyrų ir moterų į Prū
vokiečių šimtai žuvo. Nei vie
pirmininkas A. Bulota ir E. A. Neugardtui inteikiau tam Laukus mes nudirbome, tik
valkų miestelio.
su 300,000 lietuvių gyventojų
sus, matomai, darbams dirbti
nas laivelis neprįsiirė prie
8. Kostiukas Lukošius, Vi bus prijungti prie Rusijos ir Vileišienė, šv. Mykalojaus sa tikrų raštų, kuriame nuro baisiai vargiai. Žinote gerai
Šešupės ir Pilvės tiltai suarkranto.
leikos apskr., Lebedžių valšč., tada ekonominis Lietuvos gy lėje be jų dar kun. Jezukevi- džiau pirmoje vietoje Vilnių, seselės, kad ir pirmiau s nelen
14 rugsėjo iki pietų ėjo kar yti. Bažnyčioje išbirėjo lan Bajorų sodž. mirė.
čius ir d-ras A. Vileišis. Šen. kaipo centrų, kur suplaukia iš gva buvo su darbininkas,
venimas turėdamas išeigų į jugai nuo šaudymo, pats mieste
štas susirėmimas, 15 ir 16 jau
Neugardtas teiravosi dar paj? visos Lietuvos
pabėgėliai. dabar, kad bemaž visus vvru
9. Lanavičius Ant., Kauno rę išsyk atgis”.
lis
tečiaus išliko sveikas.
mūšis persikėlė anapus Nemu
Yčų šiaip apie lietuvių reika Taip- pat nurodžiau ir vietas iššaukė į karę, sunku besura
Vilniaus lietuvių komitetas
Kontribucijos išmokėta bu miestietis.
no ties Leipunų ir Panemulio
10. Pranckevičius Vincen šelpti nukentėjusiems nuo ka lus, draugijas ir švietimo įstai visuomenės žydų ir lietuvių ti darbininkų. Senus vyrus i
vo apie 600 rub., kuriuos su
kaimais.
gas.
organizacijų ir miesto dūmos varė, o apie jaunesnius nė^
dėjo klebonas ir žydai. Visi tas, Telšių apskr., Pašerkšnių rės nutarė praplatinti savo
veikimų
toje srityje.
ko ir sakyti. Turėjome į K]
Apžiūrėjęs Druskininkus, aš
Lietuvių pabėgėlių reikalais
veikimų visoje Lietuvoje.
jie buvo prieš tat suvaryti į dvaro.
persikėliau anapus Nemuno į
11. Andruškevičius Pranas,
Vilniuje miestų sąjunga nu nų vežti bilietnikug. Iš Kai
Atstovas M. Yčas išgavo iš atstovas Yčas važiuosiąs dar
žydų maldos namus. Rygiš
išvažiavo į Gumbinę. Kiei
Janopolio sodžių. Iš ten dar
kių, Bliuviškių ir Pranckabu- Marijampolės apskr. Gudelių Laisvai Ekonominės dr-jos į Panevėžį, Švenčionis ir į tarė intaisyti gydomąjį - mai
sykį pažvelgiau Druskininkų
tinamąjį punktų ir bendrabutį šaukta į karę tai negaili
Vilniuje po 400 r. kas mėnuo Minską.
džio kaimuose vokiečiai su valšč., Vysokopudų sodž.
link. Koks liūdnas reginys!
Spalių 8 dienų Lietuvių Ko visiems, neskiriant tautų, nu- suskaitliuoti...
12. Drazdavičius Kajetonas lietuvių vaikų valgyklai p. A.
stabdė visus malūnus, o ma
Pirmoje vietoje krūvos pele
miteto dėl karės nukentėju- kentėjusiems nuo karės žmo
lūnininkus
paėmė
į
ne Kauno apskr., Rogalių valšč. Vileišio namuose.
nų, apdegusių medžių, toliaus
2) Iš Suvalkų gub., Kali
4 spalių pribuvo čia 250 vo siems šelpti posėdyje buvo nėms. Vilniaus miesto galvai
laisvę,
gyventojams
ap Čechovo dvaro.
su išmuštais langais apdras
13. Štrafelis Julius, Kauno kiečių belaisvių. Vilniun at pranešta apie apsilankymų paskirta tam tikslui iš sąjun rijos apskr. Rudaminos gj
skelbė jei kas atsitiksiu, —
kyti namai. Nei vieno žmo
nos, Velveriškės kaimo
gabenti 84 vokiečiai belaisviai Vilniuje nukentėjusių reika gos 10,000 rublių. Mano pra
sušaudysių suimtuosius malū apskr.
gaus. Visi kas galėjo — iš
atsakydamas Neu giminės S. Malinauskui C«
lais senat. Nengardto ir kitų nešimui
14. Sasnauskas Mikas, Vil gavę proto sumišimų.
nininkus ir sudeginsiu kaimus
Pa.
bėgiojo. Vakar dar turtingi
1 spalių Vilnflje buvo šven augštųjų valdininkų. Įsteigus gardtas pasakė man, kad jis
Kitų' dienų atvažiavęs jų vy niaus apskr.
gyventojai, — šiandienų, elge
...Lietuva sunkiame pi
15. Malaičiukas Petr., Gar čiama sukaktuvės 100 m. nuo čia Did. Kun. Tatijanos komi greitu laiku pats važiuosiąs į
resnysis liepė paleisti suim
me.
Suėmė visus žmonf
tos be pastogės, be kųsnio
dino apskr.
garsaus rusų poeto Lermonto teto skyrių, lietuvių komitetas Lietuvą ir būsiąs Vilnūje, be
tuosius.
duonos — sulindę kur urvuo
išrinko jau du atstovu A. Bu to gi prašė manęs prirengti j va’’(‘ gyvulius. Nepali
16. Paulauskas Juozas, Tel vo gimimo.
Paimta nemažai gyvulių —
se slepiasi. Miestely Berštuolotų ir kun. Jezukevičių ir vietos organizacijas, kad ligi rastininkų valsčiuose n
karvių, kiaulių ir javų. An šių apskr., Vaikučių sodž.
“činauninkų”.
se, 30 varstu, nuo Druskinin
17. Vasiliauskas Antanas,
tanavo dvare patys išsikūlė
KAUNAS. Žemaičių semi kandatų Em. Vileišienę. M. jam atvažiuojant galėtų pilnai
Gyvulius liepė patie
kų randasi 200 padegėlių.
javus ir išsivežė grūdus ir Naumieščio apskr., Norkūnų narija bus netrukus įrengta Yčas ineina kaipo miesto są nušviesti to krašto reikalauvaryti,
ir jeigu kas n
Klausinėju pas ūkininkų
-jaučių pašalpos stovį.
sodž.
šiaudus.
Vaišakenų dvare Troškūnų jungų ingaliotinis.
sė, tai laike 24 vala
vaikus ar nėra kur užsilikusių
18. Šileika Pranas, Kauno parapijoje. To dvaro savinin
Visų miestų sąjunga vei
kareivių lavonų. Atsako, kad
mas ir., virvė ant k,
MARIJAMPOLĖ. Išniktie apskr., Aleksandravo valšč.
kas, lietuvis1.p. Bražys, pave
KAUNAS.
Sal.į Banaitis, kianti tik remdamosi visuome visi kuogreičiausiaį
lavonų nėra. Vokiečių karei
19.
Kaltauskas
Antanas,
ji vokiečiams esant miesto vir
dęs dovanai seminarijai savo spaustuvės savinnkas jau at nės jėgomis, kuriomis ir bus
gyvulius. Kada n
viai Nemune, rusai gi savo ka
šininkai :
žydas Geršanavi- Marijampolės apskr., Mika- dvejais augštais didelius rū vykęs Kaunan ir surinkęs ne atiduodamos reikalaujamosios
į Alytų, tai mūsų
reivius, žuvusius mūšyje, gar
čius (burmistras) ir lietuvis liškių valšč. Skersabalių sodž. mus.
pašalpos. '
pašauktuosius
į
karę
darbinin

bingai palaidojo.
Liūdnas,
paėmė, tai, Dievui,]
20. Rustauskas Jonas, Vil
aptiekorius Bartlingas (iždi
kus tariasi greitai pradėsiąs
si parsivarėme nan
begalo liūdnas reginys ir tam
Karė ir lietuviai.
ninkas) atiduoti tapo karės kaviškio apskr., Alvito valšč.
spaustuvės
darbų.
PILVIŠKIAI,
Suv.
gubern.
Miesteliuose ni
nuliūdimui graudžiai tarįa Ne
Toliaus M. Yčas kalbėjo
21. Tamašauskas Antras,
teisman.
Bartlingis paliuoVokiečiai genami mūši} ka
gauti.
Pilna kari
muno vilnis ir pušyno nelink
apie karę ir kaip lietuviai prie
suotas, Geršanavičius-gi nu Seinų apskr., Sereikių valšč., riuomenės iš Lietuvos ir nega
Simne, Kalvarijoj, La
smas ūžimas...
ŠIAULIAI.
Čia pradėjo jos taikinusi.
Pasrednikų sodž.
teista 6 metams katorgos.
lėdami užtektinai skubiai išva veikti visos įstaigos, kolei kas
— Lietuviai su noru ėjo į se negali duonos nusn
22. Šliakys Adolpas, Pane žiuoti mūsų keliais piaudavo
Vokiečių apsiėjimas buvęs
išskyrus valdžios pinfgyno ir kare. Jie nesigaili jokių lė Žmonėms badas, karei]
vėžio apskr., Remigalos valšč. pakinktus ir raiti jodavo.
ne vienodas.
banko. Gimnazijos tuo tarpu šų. Apie tat skelbiau aš iš taip-pat....
23. Dzunka A. V. Raseinių Traukiant į Pilviškius* vokie
Bavariečiai pasižymėję savo
dar uždarytos; jų kanceliari Dūmos tribūnos, tų pat pa
švelnumu ir mandagumu. In- apskr., Skaudvilių valšč.
čių
arkliai
buvę
taip
nuvar

3) Iš Ukmergės
jos Vitebske.
TAURAGĖ.
Tauragiškiai eidami kambarin, net pabar
tvirtino vadovaujamosios lie
24. Voevodas Juozas, Šiau ginti, kad 15 arklių negalėjo
šo J. Žemaičiui, Cl
kiek liuosiau atsikvėpė, išva škindavę duris, klausdami ar lių apskr., Papilės valšč.
tuvių visuomenės srovės sa
pavežti
vienos
kanuolės.
...Gal nedaug liks]
rius iš čia vokiečių karuome- galima ineiti.
JŪŽINTAI. Rinktinių su vo deklaracijoje.
25. Mantautas Peliks., Kau
1
Jie nelabai
lių gyvais iš karėsi
nę. Savo kelių savaičių buvi mėgstu saviškių prūsų ir daž no apskr., Želmės valšč.
eiga nutarė rinkti aukas Rau
Lietuviai, kaudamies rusų
AUGUSTAVAS, Suv gub. donajam Kryžiui. Surinkta armijos eilėse, kovoja taip-pat gonbučiai sužeistąjį
mu jie nemažai išvargino apie nai ginčijasi. Užtat žiaurūs26. Vergavičius Dominikas,
prie 143 rub. pinigais ir daug ske ir už savo tautos idealų—Lie atskiruose namuose,
Augustavo
miškuose,
linkės žmones. Didelių baisu buvo Onoveriečiai, kurie la- Raseinių apskr. ir valšč.
kai Lietuvai užėjo. N(
Prūsų rubežiaus, kur neseniai petų sužeistųjų žaizdoms rai tuvos sujungimų.
mų kentėti nej riejo, bet "1 bai spaudę žmones. Vienam
Lietuvių
27. Križdis Jurgis, Vilka
jums daug apie tai.
buvo dideli mūšiai, pasirodė šioti.
nuostolių buvo, ypač tiems, nebejaunam net ištisų valandų viškio apskr. ir valšč.
Tauta tikis kad Rytų Prūsai
laikraščiuose surasite}
vilkų gaujos. Sanitąj-ams daž
kurie savo namus palikę' bė- liepę išstovėti upėje.
su savo 300,000 lietuvių gy žinių.
- 28. Margevičius Petras, Vil
nai prisiėjo su revolveriu ran
go.
Nukentėjo daugiausiai
ventojais bus prijungti prie
kaviškio apskr., Alvito valšč.
Pas mus pakėlė
kose
varyti
vilkus
šalin
nuo
Rusijos.
Tuomet Lietuvos
SEINAI. Vokiečių kariuo
29. Petrauskas Petras, Vil
LIETUVIŲ
DAILĖS
DRAUGIJA
ant
žemės...
ekonominis
gyvenimas,
turė

menei atėjus, mirė staigiai šir kaviškio apskr., Alvito valšč. sužeistųjų. Buvęs ir sekantis
IR REIMSO KATEDRA.
atsitikimas: mūsų sanitarams
damas liuosų išeigų į jūres, iš
dies liga kun. Oleka.
30. Žigas Vincentas, Kauno
Rapolas Andriliūnaj
bevežant užmuštuosius inklimSpalių
5
d.
iš
prancūzų
pa

karto turi atgyti.
apskr., Surviliškio valšč.
taučių Vabalu. p.-,-Pq
po pelkėn ratai; bedirbant siuntinio Polologo Lietuvių
Vilkaviškio apskrityje mū
31. Ligaitis Antanas, Nau
Lietuvių santykiai su
gavo laiškų iš savų]
šių ugnies sudeginta Pajevo mieščio apskr., Kidulių valšč. prie ratų pasigirdo netolies Dailės Draugijos gauta tokia
kaimynais.
rašytų 30 rūgs. —
revolverių šūviai. Vienas sa telegrama:
nio bažnyčia ir kaimas, Vir32. Kavaliauskas Peliksas,
Tautinės neapykantos lietu
Paduodaem tik isj
nitaras paėjo į tų pusę ir grei
Didžiai sujudintas užuojau
šukalnio kaimo dalis, ir šie Kauno miestietis.
vių
masėje
niekuometnėra
bu

“Mielas sūnau
tai pamatė vokiečių ulanų, ta, kurių man išreiškė Lietu
dvarai:
Šukliai,
Rumokai,
33. Juknevičius Bolys, Žaravę
ir
jos
apsireiškimai
galėmiela
dukrelė Ve
kurs atsirėmęs prie medžio šo vių Dailės Draugijos. Dėkoju
Podborek, Unija.
sų apskr., Vitoldavo miestelio.
vė į vilkų gaujų, kurie jau jums už tikrojo solidarumo jo rasti sau vietos tik siaura- mielas Ženteli!
Pačiame
Vilkaviškyje ir
34. Korovackas Stasys, Žajausmus nuosakiais išreiškė- ma-tarPe- Lietuvių stengimos delko jūs taip gra
Naumiestyje miestas ištuštė rasų apskr., Slabados valšč. draskė užmuštų vokietį. Sani
prie tautos atgimimo remiasi miršot: nuo pavaa
taras taip-pat pradėjo šauti ir jais, kuriuo jus esate.
jęs.
35. Kerežis Kazys, Raseinių
giliai
demokratiniuose pama džiat laiško. Met ea
Vilkai dingo, o vokietys ulanas
L. Dailės Draugijos protes
apskr., Kelmių valšč.
tuose, ir nei vienas tikrai de liame nuliūdime.
liko išgelbėtas.
tas buvo taip surašytas’:
PAEŽERIAI, Vilkav. ap.
36. Montvida Antanas, Šau
mokratinis judėjimas negali Mamertas į karę j;|
Juozas Stankevičius, Obšrū- lių apskr., Viekšnių valšč.
Lietuvių Dailės Draugijos
turėti savyje kitos tautos siu, o dabar vėl iš\|
KUPIŠKIS, Kauno g. 26
tų ūkininkas ir “Blaivybės”
37. Šilokas Jonas, KopecProtestas.
žmonių neapykantos. Negali rų; nežinau ar
skyriaus Pilviškyj pirminin Borovos valšč. Kifrčanikių s. rugsėjo ir sekančias tris die
Žiaurus karas, kasdien klo ma vadinti neapykantos apsi nors vierfo. Ko me|
kas buvo nuvažiavęs su stuika
38. Pauliukonis Pranas, Uk nas buvo čia naujokų staty damas kruviname mūšio lau reiškimu tai, kad Lietuva ko rne, Dievas vienas
j į Prūsus, prisiplėšė ten viso mergės apskr., Tnujienų valšč. mas ir ėmimas. Šiais metais ke tūkstančius Prancūzijos sū
voja už savo gyvavimų.
ir mūsų nebebus,
ikių brangenybių: fortepijonų,
39. Kastėnas Feliksas, Ža- naujokai pašaukti buvo čia net nų, nepasigailėjo jai dar vie
keliai, supraskit^
1 rflotorciklių ir kitų dalykų ir rasų apskr., Čadu valšč., Juk- iš septynių aplinkinių valščių, no skaudaus smūgio. Reimso
Blaivybė.
mas motyna i,
j parsivežė namo. Užtat rusų tų sodž.
todėl kur kas buvo jų daugiau katedrų, skaiščiausiųjį pran
Lietuvių
gyventojai
su nebejaučia, ari
kariuomenės valdžia jį areš40. Šatas Jurgis, Vilkaviš negu kitais metais. Visas tas cūzų tverijos žiedų, kuriuo džiaugsmu sutiko Augščiau- pečių;
vaikšj
dienas Kupiškis buvo užplūs amžiais grožėjosi pasaulis, sįjį Manifestų dėl stipriijjų gė
į tavo ir pasodino kalėjiman. kio apskr., Gižų valšč.
kaip numirus,]
Rusams besitraukiant atgal ji 41. Mickevičius Jurgis, Kau tas vien jaunais bernužėliais. nuožmioji priešininko ranka ralų panaikinimo. Aš esu ga
minime. Jei
Nebesant gėrimo įstaigų, visai šiandienų pavertė griuvėsių vęs dėl to daugybę dėkojamų
sai iš kalėjimo išspruko, o no gub., Jurabių valšč.
dystė bus, gal
užėjus prūsams pradėjo uo
42. Sirockis Stanislovas, Su kitokia ir naujokų ūpas ir už krūva.
►te
jų laiškų. Patiriama, kad už kokia valia b]
buvo,negu
kad
liai jiems tarnauti ir nurodi valkų apskr., Častakūnų valšč. silaikymas
Lietuvių Dailės Draugija dengus monopolius, lietuvių vaikeliai! n pi
V
nėti kas yra vaitas, šaltyšius
43. Gaudiešukas
Vladas, anais metais būdavo.
drauge su visu pasauliu liūdi sodžius atgijo, aptilo mušti gojam. Kad r
ir tt. Vnkiečiai privertė vai Šialių apskr., Luokės valšč. dėl prašovusiojo kultūrinio nės, skandalai, daužymasis; ir sugrįžti — vi
LADY OOROTKY FIELDIHG
tų ir šaltyšių išdavinėti žmo
VILNIUS. Vilniaus komite žmonijos turto ir, keldama valstiečiai pajuto * dažniau Ii vaikeliai - afl
Petrogrado Liet. Kom.
Varonežo ligonbflčiuose gu tas neturtingoms atsarginių protestų prieš karės įšėlimų liuosų pinigų turį.
žPoni Fielding nesenai išėjusi į nėms paliepimus, kas kiek tu
vo gyvenimų,
ri
pristatyti
javų
ir
kitų
rei

li
šie sužeisti kareiviai lietu šeimynoms šelpti per pusantro kartu siunčia savo užuojautos Valstybės Dūmos sušaukimas.
karę kaipo Raudonojo Kryžiaus
kalingų jiems dalykų.
viai
mėnesio pašalpų suteikė už 28 žodį skaudžiai įžeistai prancū(Seka an
narė.
Baigdamas
pasikalbėjimų,

pats miestas, valdininkų tur
tas ir dvarai. Paimti užustovais kun. Kemėšis ir tardyto
jas Šulcas. Miestui uždėta
net trijose vietose. Mūsų ar buvo kontribucija 5,000 mar
tilerija darbavosi labai pasek kių neva už kokias tai prokliamingai. Vos tiktai vokiečiai macijas. Žemiečių viršininko
užeidavo ant tilto, taikus šū Šulco dvaras sudegintas, kam
vis nušluodavo juos visus. jis vokiečių liepiamas nepasi
Taip iki pat vakaro. Vakare, liko ir iš jų išspruko. Visai
iššluotas tapo ku
kada jau viltis pereiti Nemu plikai
nu žlugo, vokiečiai visame nigaikščio Vasilčikovo majo
fronte aptilo. Visgi vokie ratas. Sodiečiai daug mažiau
čiams sekėsi pereiti upę ties nukentėjo. Vokiečiai Taura
Meričiais, bet mūsų kareiviai gėje jau tiek buvo įsitaisę,
pastebėję juos atidengė ugnį kad ėmė leisti net laikraštį
ir iš 600 žiu. beliko vos 50. “Karės Žinios” vokiečių ir
Mūsiškiai pasiūlė vokiečiams rusų kalba. Be to buvo įsaky
pasiduoti, pastarieji atsisakė ta valstiečiams,' kad taisytų
muges.
Apsipratę
žmonės
ir įpuolę į Nemunų prigėrė.
Vidunaktyj, vokiečiai slap ėmė vežti produktus, už ku
tai pradėjo eiti prie Janopo- riuos buvo mokama pinigais.
lio, kur jie turėjo įsitaisę te Vokiečių žvalgai sekdavo kar
lefonų ir laivelius. Įsodina į tais ligi Skaudvilės.

kad vokiečiai kariauja su nabašninkais.
į 13 rugsėjo vokiečiai pradė
ta tiesti per Nemunų tiltus,

IŠ KARĖS LIETUVOJE.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
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MŪSŲ FONDAI.
uinanymas inkurti visoms
su srovėms vienų bendrų
ondų Lietuvai šelpti — pasi
rodė tik graži idilija, kuri su
birėjo, vos tik prisilietė prie
‘os realusis gyvenimas. Tauiškas susivienijimas pirmas
tarodė norų paimti Lietuvos
šelpimų į savo rankas, kuomet
steigė “Lietuvos Gelbėjimo
Fondų”. Tuomi pat buvo pa
rodyta nepasitikėjimas kito
mis srovėmis ir noras vado
vauti. Tuščia jo to noro. Lai
u dar ir būtų pavadovavę.
ečiau drauge su tuo prasidėutininkų ofieijoze “Tėvyinsinuacijos ant kunigų
t ištisai ant visos krikijos,
prasidėjo kalbos
Revoliucijos kėlimų Lietu
je. Prie tos gražios progos
pradėta vėl svajoti apie išjriovimų “visų sostų ir aito-

E

ių”.
Atbudo katalikai ir rimtes
nieji tautininkai. Jie pasakė:
igu jus nepasitikite mumis,
o labiau mes turime teisę
lasitikėti jūsų vadovavimu,

viškojo seimo” nutarimų, ir nybės reikalas ir pagaliaus,
ankščiau, ar vėliau įvyks sanmaitinti dvigalvį kūdikį.
Tečiau
pastaruoju
laiku arvė bendram darbui visų tėtautininkų nuomonė pakrypo vynmylių. Tų vienybę įvy
į tų pusę, kad skirties su vi kins nuolatinė “Tautos Taryn
sais fondais nuo sicijalistų. ba
Pirmenybė priguli “Lietu
vai”, kuri sukėlė opinijų prieš
SIURPRIZŲ GADYNĖ.
socijalistus. Nusileido ir p.
Račkauskas, indėjęs į 47 “Tė
Dabartinioji karė atnešė pa
vynės” numerį atsišaukimų p. sauliui daug netikėtų
da
Šarkos į tautininkus, kad Lie lykų. Sakysime, niekas nema
tuvos Šelpimo Fondų palikti nė, kad taip veikiai subiręs sovieniems socijalistams, kuria cijaldemokratijos autoritetas:
me lai sau laimingai vadovau ji nuolat skambindavo, kad
ja, patiems gi siųsti aukas esanti pirmoji pažangos vy
Lietuvai sušelpti į Lietuvos kintoja, didžiausia militarizmo
Autonomijos Fondų.
Šitas ir karės priešininkė ir tt. Dabalsas be abejo sutiks prita bar-gi visų šalių soeijalistai
rimų visų tautininkų ir sukels net labiau negu kitos srovės
didžiausį triukšmų socijalistų kursto kariškus žmonių jausspaudoje. Nors “Tėvynėje”
Vokietijos soeijalistai
dar tebeskelbiamas ir ketvir agituoja Italijoj, kad eitų į ka
tas (pirmas iš eilės) “Lietu rę, o soeijalistai amerikiečiai
vos Gelbėjimo Fondas”, (p. nuoširdžią užuojautą reiškia
Strimaitis parduoda to fondo Kaizeriui Vyliui, uždegusiam
naudai atvirukus) tečiau gali šių visapasaulinę liepsnų.
ma tikėties, jog tas Fondas
Nemažesnį siurprizų žmoni
netrukus susilies su Lietuvos jai padarė rusų biurokratijos
Autonomijos Fondu.
pasielgimas. Buvo įsiviešpa
Taigi ateityje mes turėsime tavusi nuomonė, kad biurokra
tris fondus 1) katalikų ir rim- tija nepajėgia niekuomet patesniųjų tautininkų — “Tan-i ,
* t •
„

tos r ondų , kairiųjų tautiniu-1 ningo
•
*
žingsnio.

vos kraštų išreiškiama džiaug
smas dėl uždarymo girtybės
įstaigų. Visur žmonės pasi
darę doresni ir sveikesni, o ir
pinigo daugiau atsiradę. Ban-

kose žymiai padidėjęs indėlių vas per apskelbtųjų

alkoliui pabriežti apie šį mažą lietuviui
skaičius.
karę nori išlieti ant žmonijos dirvonėlį ir apie patį miestelį.
Kas toliau bus — pamaty savo malonę ir ramybę.
Foreat City yra tai mažas ip
kime. Gyvename siurprizų (ne
Birželio mėnesyj 1840 met. beveik grynai katalikiškas mies
tikėtų apsireiškimų) gadynėje. tėvo Mathew draugija skaitė telis, turintis suvirs apie 8,(XX>
gyventojų: guli ant aukščiausios
du milijonu narių.
Iš Anglijos nuvyko į Ame vietos, ne kaip kiti miesteliai
riką, kur taip-pat buvo malo Pennsylvania’jos rėdyboj. Vyrai
uždarbiauja anglių
kasyklose,
niai priimtas ir suorganizavo
išėmus vertelgas, o merginos šil
draugijų iš pusantro milijono
kų dirbtuvėse, kurių čionai ran
patyrei ir supratai, sesutė, kodėl žmonių.
dasi dvi. Pastaruoju gi laiku, tos
merginos prosina veidą ir deda
1851 metais sugrįžo į Euro- dirbtuvės sustojo dirbusios, ii
belladoną į akis? — Todėl, kad ropų ir pradėjo rengties mipriežasties. Europos karo, mat
jau išdilo tie gražūs veideliai, sijosna į Fidži salų. Nuvar
kompanijos
negali gauti šilko.
ką gamta suteikė. O tą paskubi gęs iš darbo ir kelionių, pas
Randasi čionai net penkios kal
no atlikti trumpas laikas, keli
Ar kutimus metus praleido mies- taliklJ bažnyži(
ios. Lietuviams čia,
smagaus gyvenimo
metai,
bažnyčią uolus, darb
aišku, kodėl tokios merginos ge tely Queenstown Airijoj, ka-' surengė
ria svaiginamus gėrimus? — O me pasimirė 8 dienų gruodžio štus, visiems žinomas, gerb. kun.
dėlto, kad pamiršti viską. Pa 1856 m. Jo paskutiniu darbu Kuras; po kun. Kuro klebonai®
toliaus sekė
miršti aut valandėlės kokios jos buvo prisiega, kuri surišo ap kun. Pankauskas,
pirma buvo.
Klausykimės, stojusius jo mirties patalų as- kun. Lopata ir ant galo jau, mėkaip jos juokias, ar yra menįs prisižadėjimu nevartoti, nesis laiko, kaip klebonauja gerb.
puikus
skambėjimas svaigalų. Apie tai rašydamas kunJanušas.
toks
jų
juokuose,
ar matysi pra- kardinolas Mannin šiaip at-Į Kun. Janušas. gana gerai žinotkilnumą ir linksmybę jų veide? siliepia: “Geresnio gyvenimo jo padėjimą parapijos, ir kaip
— Niekados! nėra joms smagu užbaigimo nelinkiu nei gerbia- , tie parapijos “prezidentai” apsimo, tik neapykanta, pavydas ėda miems kunigams, nei sau pa-įėj° 8U kunigija pirm jo buvuria.
joms širdį. Nors puikiai apsirė čiam”. Anglijos vyskupas iš' — bet ant nieko nepaisydamas.

MOTERĮI DIRVA.
KURIUO

KELIU?...

Stovi jauna mergelė ant kryžkelio savo gyvenimo ir mąsto ku
riuo keliu eiti?
Vienas kelias platus, puikus,
gėlėmis nuklotas ligi kiek jos
akys mato. Šitų kelių pasirinkus
jinai įsivaizdina savę laiminga:
puikiai pasipuošusi tokiomis dra
panomis, kokias dėvį retos mo
terys, bet pati niekad nedėvėjd.
Jinai mato save einant į poakius
viešbučius, kur vien tik turtuo
liams prieinama ir tarpe jų, pui
kiai pasipuošusi, ir ji sykiu valgo
: ir

puikiuose

vežimuose ir tąrnus turi prie sa
vo kojų. žodžiu, jinai viską ma
to, ko tik širdis nori.
Bet kaip pažiūri link kito,
siaurojo ir nelygaus
kelio, tai
mato tik sunkią kelionę ir sun
kius darbus. Jinai mato save, tuo
keliu eidama, vis skurstant, vis
dilant ir senstant, ir plaukus žilant, o vis reik dirbti ir laukt,
kada darbdavis atneš savaitis
užmokesnį, bet pasirėdyti vis nėr
iš ko. O jeigu ištekės tai mato
save einant motinos pėdomis, ku
ri ilgiausiai dirbo, prastai ne
šiojo tik skurdo ir skurdo.
Jei jauna mergelė, su gražiu
veideliu, žibančiam akytėm sto
vi ant kryžkelio ir nežino kurį
kelią pasiskirti — jai reikalin
ga pagelba, patarimai. Tai klau
syk !
Imk teisingą, miela sesutė, ke
lią ir labiau prisižiūrėk į tą ke
lią, kurį matai gėlėmis nuklotą,
nepaisyk, kad jis vilioja
savo
puikumu, juk ir ugnis užsislė
pus yra graži, bet jeigu sieki pa
imti tai nudegi. Gal kartais ir
čia apgavystė?
Ir tikėk, brangi sesutė, kad
tas kelias, kurį įsivazdiname lai
mingu, dažnai pražudo
jaunas
merginas. Kelias gėlėmis išklo
tas, yra tik akių monai, tos gė
lės tik dengia ašaras tų nelaimin
gų aukų. kurias priviliojo. Ar

dę, gardžiai valgo ir geria ir Monrich dažnai kalbėdavo, ir apleisdamas
visus pradėtu,
nedirba, tečiaus
turi neramią kad Sis vyras Airijos ramybei į"b">
t'“™™“'
'
sąžinę, gėda ir didelę baimę, ka-..
. J v.
Forest City, kur jau netoli dvie
da pradeda
gražumas nykti, ir. lai^ 19 Šimtmetyje nuvei
mai tąsyk ir meilužiai pradeda kė daugiausiai už visus. Tik- jų mėnesių nebuvo kunigo ir ne
I vienas per tą laiką numirė be iišalinties, o pasiieško gražesnių, Į tai pačioje Airijoje jo orgamj pažinties ir Šv. Sakramentų,
jaunesnių ir su
kitomis tolįzacija turėjo penkis ir pusę ,q per ką? O vįg per tuos vadina
žaidžia ligi nenusibosta ir nenu-! milijono asmenų, kurių tarpe mus parapijos
“prezidentus”,
dėvi.
buvo į vienų milijonų vaikų. | kurie nemokėdami dorai pasiraO jeigu, tau sesutė, ir neatro Jam Airijoj pasidarbavus, ai- Įgyti net vardą, pavardę, kurie
do tas “gėlių kelias” toks trum-! kolio vartojimas sumažėjo per nedėldienj bažnyčios slenkstį nepas žiūrint ištolo, lai tad neat pusę, o galvažudysčių skaičius i peržengia. Tečiau eina prie klerodo “siauras ir nelygus kelias” iki vienai šešioliktai.
bono ir nesidrovi, mokyti, kaip
toks baisus ir vargingas. Nors ir
Iš knygos “Nurodymai so jam reikia gyventi.
prasčiausias drapanas dėvėsi, bet
cialiame gyvenime”.
Tokių “vadovų” kišimasiz f
tavo vardas bus garbus ir pagotikėjimo reikalus ir buvo prie
Vertė J. Širvintas.
donėjė. Ir tikėk, sesutė, kad ir
žastimi, kad mūsų bažnyčia neto
prastos drapanos puoš kur-kas
li dviejų mėnesų buvo be dvasiš
LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
gražiau tave, negu
tie šilkai,
ko vadovo.
(Pradžia ant 3 pusi )
aksomai nuperkami vėle. 0 ma
Dabar gi vėl, nesuskubo mūsą
tyti savo gryną veidą ir turėti vas padeda gyventi. Gal jums gerb. klebonas
ir kojų sušilti
gryną sąžinę yra didžiausia lai nėra tokių vargų. Gataučių Forest City, kaip jau vėl prade
mė. Tad pasirink, sesutė, tą ke daug išvežė: Gislonius visus da atsikartoti tie visokios rūšie*
lią, kuriuo eidama neprarasi do tris, Ant. Brazdžių įr Anice pamokinimai, kaip jis turi elgros ir skaistumo, o syki sukly tų. Povilas Brazdžius numi ties.
dus neteksi šitų privalumų ir rė. Jonų vienų dienų išvežė,
Forest Cityūečiai!
Jauskite,
būsi nelaiminga. Ir tos, ką pa
o jis antrų dienų numirė. Mie kol laikas, kad vėl per kokius
mėgsta “gėlių takus”, visad po
laiku gailisi, ir nori pataisyti sa li vaikeliai, parpuolus ant tenai girtuoklius, bažnyčia kar
vo negerus žingsnius, bet juodi kelių, apkabinus jūsų kelelius, tais nepaliktų be kunigo o jas
šešėliai slankioja paskui nelai ar nenusiraminsiu, padėjus be reikalingų dvasiškų apeigų,
mingas ir temdo gyvenimą nuo galvelę prie savo mielų vaike kaip kad jau tas buvo atsitikę.
Yra čionai
draugysčių: Sv.
lių; leiskit greitai laiškelį, nulaimės.
Antano,
šv.
Juozapo
šv. Jurgis
Sulietuvino Palangos Juzė.
raminkit mus nuliūdusiuos.
ir k. Visos laikosi gerai." Labai .
Dievas žino, kaip ir jums ten
pagirtina. Vienybė — galybė!
bus. Daug kaip kas šneka,
Taipgi nedoras ir pažemincaale taip bus, kaip Dievas duos.
tia paprotys vietinių
lietuvių
Dėkuoju už Antanuko paveik
pravardžiavimas vienas kitą, b.
slėlį. Nusiraminu, bučiuoda a. vieni kitus vadina kalakutais,
MR <«• MC MCMC MKMCMC MCMCMCMCMCMCMCMC MC
ma jo veidelį, tegul Viešpts dzūkais, “zanemunčikais” ir tt.
BLAIVYBĖS
PLATINTO-nesįų tėvas Tobaldas savo augina.
be to, nekurie lietuviai, šiek tiek
JAS — MILŽINAS.
prakalbomis patraukė prie pil
Mamertas buvo 7 kartus ug jau sušvebeldžiojantieji
angliš
Prieš 70metų Airijoje vieš nosios blaivybės 131,000 as- nyje, išliko gyvas, o Gasparas kai, maino savo prigimtas pavar
patavo didelė girtybė, nes kas menų tiktai iš miestelio Cork tai tebėra Panevėžyj, Dievas des ant “jankiškų” ir kitokių.-'
metai būdavo išgeriama 12,- ir apielinkių. Paskatintas šiuo žino, kur nuvež. Mieli vaike Beje, turime
čionai ir garsių
kurie mėgsta tėraąt
269,000 galionų.
Girtuoklys pasisekimu, išsirengė apašta liai, būkit linksmi, kaip Die kalbėtojų,
prakalboms
apie plačiaveide*.
lautų
po
visų
Airijų.
Per
vie

tė pagimdė neišpasakytų var
vas duos, taip bus: Jo valia
tūlų
“
mūsų
mokslo
vyrų” pri
metus
suorganizavo šventa. Kad tik Dievas duotų
gų, kaip iš doros, taip ir iš nus
medžiagiško atžvilgio. Tais 156, CMX) pilnųjų blaivininkų. karaliams susitaikinti, gal ir pažintas už jų protėvius. Dan<
laikais atsirado iš Airijos sū Prisiekdamas asmuo kalbėda sugrįš. Atsiduokim ant Dievo ir dažnai jie jas garbina.
Lietuvos Sūnus.
nų vienas vienuolis vardu vo žiuos žodžius: “Iškilmingai

O štai visų
kų “Lietuvos Autonomijos Rusijų vienu caro plunksnos
Fondų” ir socijalistų “Lietu- pabraukimu nusausinta nuo
vos Šelpimo Fondų”.
alkolinių gėrimų.
Įvyko tai, ko taip labai dau
dar gyvai • atsimename
Išpradžių įsakyta uždaryti
io metus ir jūsų darbus, gelis bijojo. Jeigu kai-kuriais monopolius tik vienam mėne
^u norite eiti išvien su mu žvilgsniais ir negalėtume pasi siui, kol nepereis mobilizacija.
itai ateikite čia, kur ir mes džiaugti tuo mūsų iškrikimu Tečiau Rusijos blaivininkai
šiais sunkiais tėvynės laikais,
tie nesilpnesni už jus.
nesnaudė. Pasipylė tūkstan
?as pasiryžimas katalikų ir tai iš antros pusės juk nėra čiai peticijų, rašytų carui, kad
Eitųjų tautininkų — nusver- to blogo, kurs geran neišeitų. pratęstų uždraudimų išdirbti
sj-tų mūsų gyvenime — tu- Ir tame pasiskirstyme mes ir pardavinėti degtinę. Gau
neapsakomai svarbias ir matome net trejopų naudų: ta, ko norėta. Bet dar buvo
naudingas pasekmes, 1) Lietuva iš to pasiskirstymo neuždaryti
traktieriai, dar
ties istorikas turės pripa- tik laimės. Bus lenktyniavi gelžkelio stotyse ir restaurajog nuo šio momento mas tarp trijų fondų ir rezul nuose buvo svaigalai pardavi
įėjo naujas šviesesnis is- tate nukentėjusieji nuo karės nėjami. Vėl pasipylė nauji
lapas Amerikos lietu- daugiau gaus aukų, be to at prašymai. Išgauta ir naujas
gal ir visos Lietuvos) siras daugiau lėšų ir politikos pageidaujamas
paliepimas.
Laimingų mintį
Lme. Buvo apčiuoptas ir reikalams.
Dabargi ateina žinios, kad ca
Intas rimčiausis blokas Dievas davė p. Grigaičiui, kad ras tvirtai esųs pasiryžęs neimas) tarp mūsų pozi- “Lietuvos Šelpimo Fondas” begrųžinti Rusijai monopolsrovių. To bloko re- neužsiimtų politikos reikalais,
’kos.
[— rimtas Chicagos o tik šelptų nukentėjusiuos
Ar pasiseks staigiai 5. ieyu
rimčiausia “Tautos nuo karės. Taip, žinoma, ir
nutarė New Yorko seimas. kirčiu prablaivinti 150 milijo
ęanizacija.
nų žmonių, apgyvenusių šeštų
reakcija prieš tų Taigi soeijalistai patys susiri
dalį žemės ritulio? Galima
Įsės visų tų, ku- šo sau rankas ir jeigu net tau
drūčiai
abejoti. Kovos su alar daugiau nusly tininkai atsimestų nuo L. Šel
kolizmu istorija rodo kų kitų.
stos pamatų. Kal- pimo Fondo, soeijalistai nega
Staigios priemonės niekuomet
•socijalistus ir lai- lėtų fondo pinigais kelti revo
nepadėdavę. Turime faktų to
tautininkus. J ų liucijos. Pinigus turės siųsti
je pačioje Amerikoje. Mai
ar
nelaimei,
jų L. Mokslo draugijai. Jeigu
ne
’o ir kitos valstijos buvo
stipri, gerai suorga- pasielgtų kitaip, tai tuo pat
įvedusios peranksti visuotinų
irį išplatinta spauda, akyse visos rimtosios visuo
prohibicijų (uždraudimų) iš
kaip Tautos Fon- menės palaidotų savę ant am
dirbti ir pardavinėti svaiga
ė tik “Katalikas” žiu amžinųjų. Tautininkų Au
lus. Tečiau pavarius agitaci
’, “Draugas” ir tonomijos Fondui rūpės lygiai
jų alkolio pramonininkams ir
s”. Tatgi ir steng tie patys dalykai, kų ir kata
jo vartojimo šalininkams, prooje užrėkti, apjuok- likų “Tautos Fondui”. Tai
hibicija buvo panaikinta, bra
veikiinų katalikų gi ir yra daug garantijos, kad
vorai ir saliūnai vėl atidaryti.
žinančių išvien rim- visi lietuvių tarpe surinktieji
Ilgainiui
tose pačiose valstijo
valios. Sudiev, mano mieli.
[autininkų. Bendras pinigai bus sunaudoti kuoge
se žmonių sųmonė ir susipra Teobaldas Mathew, kuris ir prižadu užsilaikyti nuo visų
riausiai.
Tuo
žvilgsniu
mes
is priešas (klerikaliztimas prieš saliūnus pakylo
pradėjo visomis jėgomis pla svaiginamų gėrimų ir žodžiu
8) Iš Vališkių sod. Raseinių
jungė valandėlei kai- žymiai pašokome pirmyn, paly
kuomet dauguma piliečių sųCLEVELAND, OHIO.
bei
pavyzdžiu
stengsiuos
pa

ginus
su
1905
—
6
metais,
kuo

pav., motina rašo sūnams:
tinti blaivybę.
tautininkus su socijaZ
moniningai
nubalsavo
nusau

Jisai gimė 10 dienų spalių traukti kitus į šių draugijų”.
........... Dovanokit vaikeliai
nors nejauku buvo met beveik visi buvo inkynkyti
Per Lietuvių Teatrališko cho
sinti
valstijų
—
galima
tikė

Tartum sugrįžo kryžiaus jeigu nžpykinom, dabar atlei ro draugijos sukaktuvių penkių
mėnesio 1790 metais mieste
įsusiėjus krūvon New kėlimui riaušių Letuvoje. 2)
ties, jog alkolio viešpatavimas
Thomastown, Tipperaro gro- karių laikai, kuomet visi trau skit, nes gal daugiau nepasi metų
apvaikščiojimo
vakarą.
[et ramintųsi tuo, kad Lenktiniavimas parodys, kuri
tenai
nublokštas
ant
visados.
kė
į
rytus,
taip
dabar
tėvas
buvo renka
vystėje Airijoj. Būdamas iš
matysime. Pas mus ašarų pa Tautos Fondui”
kiti esu tikri pirm- srovė turės daugiausiai pasi
Vienatinis ir tikras kelias jaunystės našlaičių ir globoja Tobaldas skelbė karę prieš almos
aukos.
Aukavo:
tikėjimo
plačiausių
minių.
Bus
ienaturališko ir ne
kalnė.... Pas mus didelės
blaivybei įsiviešpatauti — tai mas savo tetos Elzbietos Ma- kolį. Tūkstančiai nepataiso
Po $1.00: A.
Urbšaitis, K.
tai
tikras
vox
populi
—
liau

vainos. Maskoliai nuo rube
to vaisius, tai, anot
žmonų susipratimas. Galima thew, pramokytas šiek-tiek, mų girtuoklių pametė šį pra
Skukauskas,
Jucevičius,
J. M.
dies
balsas.
Ligšiol
mums
žiaus visi pabėgo. Rubeįius
iuridiškai teisėtai
tat
spėti,
jog
jeigu
caras
ne

Malinauskas,
T.
Neurą,
J.
Kava
tapo atiduotas į katalikiškų gaištingą palinkimų ir tapo tuščias niekas nedaboja.
kūdikis su dviem nuolat buvo sakoma, kad ta
atidarys
iš
naujo
monopolių,
liauskas, A. Grigaitis, K. Bag
kolegijų mieste Kilkenny. Iš blaivais žmonėmis. Jį patį
Nuo žmonių viskų atima.
Laibame apie “Lie- srovė yra stipriausia ir skait
tai
svaigalai
bus
gausiai
ga

ten pastojo dvasiškojon se- priimdavo žmonės iškilmin Arklius išvedė į karę. l’aims donas, V. Baltrušaitis, V. Šal
įmų Fondų” su jo lingiausia, kuri turi stipresnę
kauskienė, K. Bučis, R. Žitke
benami kontrabandos keliu iš minarijon į Maynooth.
Pa giausiai ir klausydavo jo aiš nuo mūsų rugius, karves, mė
inkais Šidlausku ir spaudų. Artimoji ateitis pa
vičius, J. Žitkevičius, V. Kiveris,
rodys, kiek tokia nuomonė bu kitų šalių, atsiras plačioje Ru baigęs seminarijų, tapo Dub kinimų atsidėję. Jo vienuoliš sų, šienų, — paliks maisto tik
F. Gaižutis, A. Žitkevičius.
sijoje daugybė slaptų brava- line įšvęstas į kunigus. 1814 kas abitas nustojo vėręs at
dviem mėnesiams. Rubavos
ir tautininkų vie- vo teisinga. Mes sakytume,
Po $.50o.: F.
Kazlauskas J.
rėlių; tuo visu mokės pasi metais įstojo į vienuolius - ka skalūnų akis ir darbininkai vi
klebonų dvi naktis plėšė. Iš
jau trečių seimo jog dabartinis aukų rinkimas,
Kazlauskas, S. Dubickas, F. Snt
naudoti Rusijos dvarininkai pucinus. Atlikdamas kunigo sokių atskalų rašės į katalikų
mūsų paėmė 10 karvių, visus kus, F. B asini is, J. Žaladonis k.
Įninka! Įsteigė sau tai tikras plebiscitas, kuomet
ir prispirs carų panaikinti sa pereigas prie bažnyčios Cork pilnųjų blaivininkų draugijų.
arklius, javus ir valgomus Dubickas, A. Jureniukė, M. Sin
ųvos A etom unijos tauta apreikš tikrus savo sie
vo
naudingųjį “ukazų”.
Mieste
Renah
vienų
dienų
pri

kius.
Tuo
žvilgsniu
mes
pil

ir
•
prisižiūrėdamas
vargui,
daiktus, vežimus ir pakinkius. kevičius, K. Karat,
ėdami jam tik po
M. Kava
Šiaip
ar
taip
bus
—
dabar,
ėmė
į
draugijų
20,000
žmonių
;
nai
pritariame
tam,
ką
pasakė
prie
kurio
privedė
airius
gir

Turėjome
vi sako pilnai. liauskas, J. Musinškas.
nių rūpesnį. Bu
liuke/ ir visai nuo- “Lietuvos” redakcija pasku kaip aprašo visų šalių laikraš tuoklystė, tėvas Teobaldas pa mieste Galway 100,000 į dvi Buvo 14 avių, 7 arkliai, 2 brič
Po $.26c.: J. Jakaitis, V. ŠtaoHelgę, prikergdami tiniame savo numeryje. Štai čiai, pasekmės visuotinojo už siryžo kovoti prieš šį biaurų dieni. Pakeliui iš Galway į kos, 35 vežimai rugių, dabar pas, A. Palaidis, N. N., M. Ludraudimo Rusijoj esančios žmonių nupuolimų ir pageryti Purtumnų nemažiau 200,000 tuščia............
jo fondo ir šelpi- jos žodžiai:
naitukė, M.
Miliauskienė, M.
kuolinksmiausios.
Prasigėręs jų būvį. Sutvėrė tikybinę pa armėnų. Nors iš to viso jisai
Lai
visos
trįs
srovės
veikia
Sudiev ...................... Motyua. Neverauskienė, M. Rakauskiufcž,
nukentėjusių nuo
kiekviena savo tarpe. Sulyg ro. Rusijos valstietis, atsi gei va vargėlių globos draugijų pa pats ir jo broliai, kurie užlai
M. Merkevičius, V. Višniauskaa,
rukdė nelemrinktųjų
aukų,
galima
bu<i
liojęs,
pasveikęs,
ant
jo
stalo
kė
dideles
brogasunkynes,
Z. KarnaūsRhs. Kitos smulkiąją.
gal
šv.
Vincento
iš
Paulo.
Į
genijus V. K.
spręsti, kam daugiausia rūpėjo atsiradęs sveikesnis ir geres uų draugijų jisai sutraukė suvis nuvargo,bet nenusiminė
Viso nurinkta $3121. Pinigai
rs suviliojo
Lietuvos sušelpimas. Darbu, nis valgis, ėmęs geriau nešioti,
yra
padėti banke ir knygutė ran
praradę
savo
visus
kapitalus,
miestelėnų bei pramonininkų
;u tuomet dė
faktais, o ne tuščiais ginčais gražiau gyventi. Prasikaltimų
dasi
pas vietinės kuopos “Taf
luomų jaunimų; tokiuo būdu perėjęs Airijų, pradėjo apaš
siu (Tikrojo
ir barniais bus prirodyta, ko tik maža dalis belikusi. Tų
tos Fondo” kasininką.
ingijo didelę intekmę jų tar talauti Anglijoj, kurioje taipprincipai jau
kia srovė yra intekmingiausia,
Rašt. J. Sakalauskas.
atmainų Rusijos blaivinin pe.
pat gerai sekėsi. Anglijos ka
versti seime
skaitlingiausia ir tvirčiausia
1838 metais išrinktas blaivi ralienė Viktorija pati liepė iš IBCMC MC
Amerikos lietuvių visuomenėje. kai puikiai stengiųsis išnaudo
MK "MC MC 'MC MC
savo iždo išmokėti jam kas
FORES CITY, PA
Lota kas da3) Pagalinus, padirbėję sky ti: jie renka iš gyvo gyveni ninku draugijos pirmininku,
BROOKLYN, N. Y.
priverstinos perdirbo jų į “pilnųjų blaivi metai po 300 svarų sterlingų.
Įpti Lietuva, rium, mes visi išpalengva įsi mo išrodymus
t
Jau ilgokas laikas praalinko,
12 spalių buvo parengtos pra
blaivybės naudingumo.
matyti laik- kalbos nu tikslu rinkimo aukų
ninkų”, kąrios nariai, arbati Patsai šv. Tėvas Grigorius VI j kaip nepasitaiko
pinigus 80- tikinsime, jog visi tie, kurie
priėmė
tėvo
Teobaldo
pilno

raščiuose apie šią lietuvių kolo dėl nukentėjusiųjų tėvynėje bro
Iš Lietuvos laikraščių mes niais vadinami, prisiekdami
Intros pusės tikrai myli Lietuvę, turi daug
sios
blaivybės
ženklelį,
pripaniją; taigi atradęs truputį atlie lių, iš priežasties karo. Prakal
t>ia
laikyties bendrų siekių ir rūpesnių. Tai matome tų-pat. Daugelyje ko atsižadėdavo visų svaiginančių gėrimų.
Po penkių mė- žindamas, kad Viešpats Die- kamo laiko paairįžau, šiek tiek, bos, galima sakyti, nusisekė gesojo bepnrty: gi turės pribręsti labiau vie respondencijų iš įvairių Lietu-

BLAIVYBĖS DJRVA.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE.
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O mare! tarp linksimųjų tavo sutvėrimų.
Polipas dugne miega, kada dangus graudžia,
O kad marė nurimsta, jis ilgžašėius

Miegojimas tyrame ore. Vaikai privalo išleidinėjo
netik žaisti ir dirbti tyrame ore, bet pasi viams po n
stengti ir miegoti tyrame ore.
Naktinis tiems”.
Į oras taip-pat tyras ir geras, kaip ir dienoĮ skleidžia.
“Kiekvieni
' «fr >MK W«Sf» )MK
XM
ww -ae-. '
j mis. Daug žmonių mano, kad nakties oras
kių
svarbų lj
j yra kenksmingas sveikatai ir dėlto jie užsidaDr. A. L. G) aičūnas
Mintie! tavo gilybėj hvdra atminimų
*.
; rinėja langus ir duris ir miega uždarytuose “Aušra”,
Miega, kuomet nelaimių audros žmogų
LEKCIJA VIII.
kambariuose. Tokis būdas netik įžeidžia svei įlinkas”, “T^
JOS AKYS...
skaudžia,
katų, bet ir ligų iššaukia ir gyvenimų sutrum “Apžvalga”,
Kodėl žmogus kviepuoja.
Kad pirmą syk Tavo akis pamačiau
pina. Naktimis oras tik tada kenksmingas “Kryžius”. JD
O kad širdis nurimus, nagus jon suleidžia.
Vienų sykį maži vaikai susirinkę krūvon,
Tau širdį atverti norėjau,
Retkarčiais poėto siela pasiduoda gaiva pradėjo žaisti visokias žaimes — tik vienas sveikatai, kada miegi langus ir duris užsidari- vių tautinę di
visi laikraščiai
Ilgėjimą didį krūtinėj jaučiau
lams; tuomet, užmiršęs visus* ne ramumus, gy iš jų sumanė žaismę slapstymos. Maža mer n'ėjęs.
vien į mus, nei
Tavą vien tiktai temylėjau.
vena tuo pačiu gyvenimu, ką ir jie:
gaitė jbėgo premenėn ir pasislėpė didelio įo
Sakydami, kad reikia miegoti lauke, mes
čių Prūsų. Pe^
........viršų,
:imausto,
‘ kad’ jos
•
nesakome, kad reikia miegoti lauke laike au
Ištiesiu rankas, puolu ant krūties laivines, skrynioje ir užsivožus
jo tada lietuvid
Ir nieko pasaulyj netroškau daugiaus
niekas neras. Ištikro netik vaikai jos niąkur ! droš, lietaus ar sniego.
Rodos bestumiu laivų pajėga krūtinės:
.spaudai
atkreipi
Tik Tavo akių, tų židriųjų,
negalėjo surasti, bet ir išsigandus motina tutu-;
Turime nuo to saugoties, ir stengties užMalonu man! gaivu! kai paukščiui, kurs
rėjo ilgai jos ieškoti. Ir po ilgo ieškojimo Į laiky ti savo kūnų šiltai. Tyras oras visada vai už lietuvių sįj
Širdis hiano meile vis virė labiaus
Į skrajoja! surado jų skrynioje užsivožusę ir beveik už-i • ra Kcras ne^ *r labai šaltoje dienoje. Šil“Prūsų lietuvi?)
Nematant ilgai, ilgai jųjų.
troškusę, ir kad dar valandėlę, būtų palaukus, ita* apsiklojęs gali miegoti ir labai šaltame va ir visas mūši,
Bet tas “pasikakinimo jausmas” neilgai būtų jau numirus. Man rodos, kad kiekvie- orc ^eniOK laike sa pasigėrėjimu. Nors lan- ko kaipo ir sveti
los skaisčios, nekaltos lyg aukštas dangus,
tveria.
Nuliūdimas dažniausiai yra neatsi nas atspės delko ji vos tik neužtroško? ,Ji »ai būtų ir atidari, bet jei uždangalas ant
buvo priežasčių,
Man šviečia, lyg šviesios žvaigždelės,
kratomu jo draugu.,.. Valandoje, kada “bu skrynioj būdama neteko tyro oro ir užtat pra- lan5?U bus storas, tai visgi pilnai tyro oro ne
lietuvių juos skj
Ir siela nuriiųsta, užmigdo skausmus,
rės žlugo ir vairas”, kada nuožmi “užkaukė dėjo trokšti ir jei motina jos nebūtų suradus Beldžia kambarin. Uždangalas ant langų tuPrūsų lietuviai,
vėtra*, kada —
Kad esti prie mano šalelės.
laiku, tai ji būtų užtroškus ir numirus.
Ia būti taip pritaisytas, kad jis neužlaikytų sų lietuviai s]
Mes reikalaujam tyro oro visuomet per inėjimą tyro oro i kambarį.
...ant šlapių kalnų, kur muko
— katalikai,
Ir tuomet man ilsis ramybėj širdis,
visą mūsų amžių. Ir tas oras
------ privalo
' ' ’būti’!
Kits per kitų iš marių bedugnės, mirimo
Miego jimas prieangyje. Daug žmonių tai 30,000 r#
Svajonės tik toli kur plaukia...
nekoks kitas kąip tik “ tyras oras . Tyras' prisitaiso lovas miegoti prieangyje. Žmogus
Genijus, begrūmodams kardu įniršimo,
nų). Prūsų' lH
Ten skrenda kur meilėj tebžydi šalis ,
oras
turi savyje' priduodantį gyvybės gaza gali turėti tyro oro ir miegamame kambaryje,
Lyg karžygis inbingęs, mūsų laivop niuko,
I gotiškas raides, t?
tada, kuomet silpnieji — “pusgyviai merdi’’ “oxygeną , Žvakė uždegta ir užvožta puodui jei jis tik laikys langus atvirus.
Kur laimė... gyvenimo laukia.
vartojame lotyniški
iš baimės, jis gi žvilgsi mirties akysen be bai degs tik trumpų valandėlę. I žges, kaipveik
Paskutiniame
ipveik,
Paskutiniame laike
laike miestuose
miestuose pradėta
Sakalas.
“Tų laikų užrub^
oxygenas išdegs. Tų bandymų galį kiekvienas rengti tyrame ore net ir mokyklas. Ypač sumės, bet nuliūdimo apsiaustas:
padarvti.
: silpnėjusiems ir džiova sergantiems vaikams. I vių spauda ėjo skij
Vienas keleivis, širdį kuriam juojaus graužė,
Kada žmogus įpuola vandenin, tai jis pri- Tdai mokykla yra tyrame ore ir jos kamba- nuo Lietuvos”.
Taip sau manė: laimingas, kas apsisvaigino, geria, dėlto, kad jis negauna oro, nes van-įriai šalti. Vaikai šaltai apvilkti. Ir jei ty“Dauguma išlei^
Ar melsties moka, ar bent tarp draugų gal
duo įsigauna į jo burnų, nosį ir į plaučius. I ras oras yra gerai džiovininkams, tai beabe- si vokiečių rankoj
ma, buvo sten^
[mirti. Žmogtis nėra žuvis, — žuvis turi žiaunis, ku-!jonės, kad ir sveikiems yra reikalingas.
riomis ji kviepuoja ištraukdama oxygeną iš
Tyras oras lauke beabejonės yra geresnis. būdais priešinti,
Žodžiais, kuriais dainius
piešia grožio vandens. Žmogus taip kvėpuoti negali, taiTečiau mes negalime būti visų laikų Iau- tos pakėlimui”.
L
vaizdus, kelia skaitytojo dvasią taip, iš apra gi jam reikalingas oras, kuriame yra daugiau j ko. Kada miegame šiltoje lovoje ir šiltai ap“Tiktai nuo
Lietuvių ir Lenkų kalbomis. K ertė ir išaiškino šymo Bachčisarajaus, Aluštos, Čatirdago, ke chemiskai nesujungto oxygeno, neg vandenyje. I sikloję, tai geriaus nereikia, kad mes turime da buvo leisi
lio ties Cufut - Kalės pakriaušių, Kikinejiso .1/e.s' iškviepuojame nuodus laukan. Kada mes {langus atdarus ir šaltas oras vėdina mūsų.
M. Gustaitis. Vilnius, 1910, in 8-ro, pusi. 64. kalno, Balaklavos pilies griūvėsiu. Ajudago — kviepuojame, tai oras persimaino. Oras ne-| kambarį, nes lovofe mūs šilta yra. Bet kada į spauda, ir atgi
nuosekliai buvo vi
Kuomet Adomas Mickevičius pribuvo į vis tai vaizdai, kujje žavėte žavi skaitytojų: tik inesa oxygeną į mūsų plaučius, bet ir iš-[mes nubundam ir reikia atsikelti iš lovos, tai | pus rubežiaus, prų
Odessą, atsakyta jam mokytojavimo vieta be to gi atsižymi savo vpatiškumais, kaipo tai gabena nuodus iš musų kūno. Kiekvienas ga- mes negalime užsilaikyti savęs šiltai prie at- spauda plačiau rūj
Riehelieu’o licėjuje, dėlto, jog visos katedros gyvybe, didybe ir pilnybe. Bet gi kuomet dai li patėmyti. kad orų inkviepuojame ir iškvie- virų langų šaltoje dienoje. Kambarys tada
tišku
lietuvių
buvo užimtos, taigi turėjo pasiduoti likimui ir nius apima akimi visus tuos vaizdus, kuomet puojame. Oras, kurį inkviepuojame turi sa-j privalo būti šiltas ir sykiu pripildytas tyro
Prūsuose. PagelbJ
laukti. Neužilgo-gi apturėjo nuo valdžios įsa; jo genijaus dvasia bujoja neapimamoje erd vvje daug oxygeno. Oras, kurį iškviepuojaine | oro.
turi labai mažai savyje oxvgeno, bet daugi
Prarėdinimas arba ventiliacija. Mes ne- kioms draugijoms^
vėje,
jis
gi
tuoini
nepasitenkina,
bet
nerimakymų, jog jam ir jo draugams nevalia užsilik
ti nei Odessoje, nei pietiniose Rusijos valsti stauja ir susigraudinęs, mintimi skrieja — i nuodų, išeinančių per plaučius. Mes kviepuo- privalom būti tokiam kambaryje, kuriame ti specijaliai spai
jame. kad gauti oxvgeno, o iškviepuojame nuo- langai ir durys yra visai uždaryti. Jei kam- kuriuose prūsų lj
jose. Bet kadangi kitos valstybės, apart mi- skrenda į mylimų šalį:
dus, kurie kenktų mūsų kūnui.
bariuose vra prįtaisyta tam tyčia pravėdi- jo surasti, kas
nėtų, palikta jo norui išsirinkti, taigi aprinko, Lietuva! Tavo girios maloniau man gieda,
Lauko
oras.
Lauke
oras
yra
tyri
ausis.
Į
nimo skylės, tai langai ar • durys nieko ne pas mus. Jų vq
sau Maskvą. Bet pakol atėjo atsakymas, daug j
Neg Baidarų lakštutės, Salgiro mergytės, ,
.
.
Linksmiau tavo Kūlynuos būdavo lankyties, \ ras vlsa<.ia Yra b’™3 laukuose, išskyrus, ka-!kenkia jei jos būna uždarytos, nes per pra- atsilankydavo
laiko praslinko, beveik ištisi metai.
susipažinus’
Per tų laikų dainius liuosų laikų praleido,
Neg mindžiot ananasų ir mormedžių žiedą. įda Y1'11 dideles vėtros, kurios primaišo dul-į vėdinimo skyles išeina suterštas oras, o per kad
kių. Miešto oras taip-pat yra tyras, bet daž- ,plyšius lengų ir durių įsigauna tyras oras. sų
kosmopolitinėje draugijoje. Visų buvo pri-'
gyvenimu,
| nai jame prisimaišo dulkių ir dūmų ir jis pa-Į Tas pats atsitinka ir su kamino skyle, jei peimamas ir visur jo pageidavo. Dažniausiai į
i silųnkymai
netui
lieka netaip tyru, kaip yra laukuose. Deltoįčius nėra uždarytas. Bet jei kambarys yra
tuomet viešėdavo Sobanskių namuose. Taigi
tiškos reikšmėsi
jų draugijoje ir atliko Krimant kelionę, kuKad ‘Krimo Sonetai” turi didžių, kaip Aaikai prixalo būti kuoilgiausiai laukuose ty pečiu šildomas, tai tada gerai yra pradaryti .stengtasi sulaiką
nos įspūdžių vaizdams suteikė nemarybę i jau minėjau, vertę Europos literatūrose, apie įiame oi e",
le pmajo žaisti lauke daugiaus, langų iš viršaus ir iš apačios. Tokiuo būdu
“Krimo Sonetuose”. Be abejonės, jie pir- : tai nėra abejonės; nes jie ištikrųjų “tapo pa- !le/= s a)°Je- «Le privalo eiti mokyklon pėsti, ant sykio neįsigauna daug šalto oro ir kam ' tuvius nuo
miausiai buvo dedikuoti Sobanskių atminčiai, vyzdžiu tos rųšies poezijai ne tiktai lenkų, bet J01
ia\a’. ,e* neyaaruoti gatvėkariais išsky- bario neatšaldo. Suprantama, kad pravėdi j Pastaruoju
! viai pradėt
A. Mickevičiaus Sonetai, išleisti 1826 m., ir kitų tautų literatūroms; tai liūdija tų So- rns įsitikimus jei mokykla butų labai toli. namame'kambaryje pečių reikia labiau kurini prieš ištautė|
daugelį
kalbų,
ypačiai
sla^
ur
&
a
p
ina
’
mokiniai
privalo
daugiausiai
ti,
ir
daugiau
lėšuoja.
Tečiau
pravėdinimas
_buvo padalinti į du skyrių: “erotiškieji’, ku netų vertimai i
praleisti laiko tyrame ore lauke.
kambario nežiūrint į kaštus visados pigiaus
riuose dainius išliejo savo jausmus Marytei, viškųjų”.
— “Laurai” — Sonetuose pavadintoj, — yra j
Žemdirbystė, kuri suteikia darbininkui atsieina, nes jame gyvenantis žmogus yra
Tuo pačiu sykių tie Sonetai taipogi atsveikas.
tai jautrūs įsimylėjusios širdies vaizdai, ku.,.
1 .
V, 4 , ' .J™1“
“VIENYBĖS Lll
.
1 .' * .
.
, .
,
vaidina poetos sielą, kuri buvo taip susijun- daugiausiai progos inkviepuoti tyro oro, yra
Vėsi namai, kaip va, mokykla, bažnyčia
rie vaizdiną meilę, taip sakant, jausmų, kurie1
.
FRAZEOLOl
geriaus
žmogaus
sveikatai,
negu
darbas
užda

gus su Lietuva, jog nebuvo to laiko arba apir
svetainė,
kur
daug
žmonių
susirenka
turi
suteikia pasitenkinimą, bet palieka kartumų
linkybių, kad jis nebūtų jos minėjęs. Ir ne- rytame kambaryje. Žmogus, kuris didesnę būtinai būti gerai išvėdinami.
Kada japonai šunį
(kentėjimų) ir užsivylimų; antrame skyriuje
veltui musų talentuotas giesmius, “Krimo So- pusę dienos praleidžia stuboje gali gauti tyRusijoje susidarė y|
randasi “Krimo' Sonetai”, kuriuose dainius
ro oro laikydamas atdarų langą.
netų” vertėjas, dedikavo
rimų viešpačiui
ka
partija su PuriJ
taip-pat išlieja jausmus ir įspūdžius, bet gi
sonetų:
Zanystovskiais ii
jie yra kitokios rųšies, negu “erotiškieji”,
jos
uždavinys tai
Kentėtojau
meilės,
Karaliau
poetų!
arba “Meilės” Sonetai”. Tose trumpose So
PRŪSŲ
LIETUVIAI.
įsitvėrė
galingas
lietuvių
tau“
Prūsai
pirmieji
pradėjo
Tu milžino siela tėvynę mylėjai,
netų eilutėse, dainius indėjo “kalnuotus Taumanančius žmoni
i tų susivienijimas, prūsai bu-platinti apšvietimą lietuvių tas tautas. Nej
Aukodamas savę liuosybės idėjai,
ridos prigimties vaizdus ir verpetingų savo
Rusų lakraščio “Rieč” 243 j vo teutonų užkariauti. Dabar j kalboje. Kunigaikštis AlbreDainuodams Lietuvą užmiršusiam svietui.
sielos gyvenimų”. Štai kaip mūsų M. Gustai
Yorko seimui iri
nuniery viršminėtu antgalviu 1 nuo jų pasiliko vien tiktai vie-, elitas stengėsi išleisti lietuvišDeja, pats po jungu gyvenimo kietu.
tis apie juos išsireiškia: Viešpataujantis jaus
patalpintas gana ilgas straip-! tos vardas, ir užkariautojai; kų knygų, ir 1545 m. jo rūpes- nesusigraudinus
Palaiminti laisve tautos negalėjai,
mas pirmuose sonetuose labai stiprus; sekan
romis, Amerikoje"
Įsnis Valstybės Dūmos atsto-j pasivadino save jų vardu.
jniu išspauzdintas katekizmas,
Bet misijos tavo tebėr pasekėjai,
čiuose gi per malonų prigimties jausmų vis
įvo M. Yčo.
!
_
. . : taip-pat buvo įsteigtos mo- tautiškoji partija, kadJ
Jie dvasių inkūnys giesmių išauklėtų.
mažėja, iki galop dainius pasiekia dvasios
Negalėdami
perspausdinti*
<la^s
kyklos, duodamos stipendijas tuščiais šūviais šaitd
Garbė tau Lietuva, kad išdavei vyrų,
lygsvarą.
Kurs ant milijonų širdžių viešpatauja...
viso straipsnio ištisai paduo- į
aP&Yventa žemaičuj ir , prjc Karaliaučiaus universi- jalistus ir katalikus
“Krimo Sonetai” turi didžių vertę Euro
! daine vien tiktai kelias ištrau-1 au£sta'r’’b nuolatos mainyda-1
farne paį iajke veikia ir jie vadina nekultflril
pos literatūrose. Gerbiamasai tų Sonetų ver
rikalais. \ ienas tol
............................................................................... ........
kas, kurios aiškiai parodys Įvo
«e'«*ininkus> Vlen$ s>'k kiti lietuviai veikėjai: Rapa tėjas lietuvių kalbon( teisingai sako apie juos,
šūvių
bei žodžių yri
jog tai yra “vienas iš poetiškiausių A. Mic
Lietuvių kalbon “Krimo Sonetų” verti-į gerbiamojo autoriaus mintį, p? Va. . teuto.na1’ a.ntr^ - ;Gelionis, Mažvydis, Vaitkūnas
kevičiaus veikalų... Jau patsai tų Sonetų iš mas, ne tik tarti, bet ir patvirtinti galime, jog j Pradėdamas straipsnį auto* lK‘t?Viai ir taip toliaus*
i ir k., vėliaus Bretkūnas, Vi tulikai sušaukę ChD
mų atstūmė du trečij
siplėtimas visose Kumpos literatūrose ir daug vra tai geriausias vertimas, kokį kad turi rius sako:
įgiįždaina po Lietuvos valdžia Įcntas įr j-. Nors anų laikų liprielankiųjų jiems recenzijų išvirs liudija auk me iš didesnių_A. Mickevičiaus veikalų lietu “Klausimas etnografinio su-i
atP.tlaV? tautiKkai’ ir ,vicn ■ teratūra turėjo dvasinę pa viškos visuomenės.!
štą anų aistetikos vertę, , Tai visuotinaijai vių kalboje. Taigi, tuoini M. Gustaitis dąug- dėjimo gyventojų Prūsuose ‘^ktai įklU tain» lletu'’iaĮ ncj kraipą, tečiau ji padarė dide- kai noromis nieko
simpatijai atliepia pasitenkinimo jausmas, kų Įnešė lietuvių literatūrom Ne be naudos
priima šiuo laiku gana aiškias !?n- koTrUSUO‘S\,?et UZ!^aikG į lę intekmę npšvietoje netik tik visus kvietė.
kurisai skaitytoją žavi, kaip kitados taip ir indėjo ir lenkišką tekstų. Štai ką gerb. A.
iki šiai dienai. Tiesa daugu- , Prūsijoj, bet ir visoj Lietu- Lietuvninkų” nebid
šiandien”. Toliau klausia: ”Kame gi tvyro Jakštas apie tai sako: “Lenkiškas tekstas, formas. Be vokiečių ir lenkų
sykiu darbuotis su
ypatingas šių Sonetų grožis?” Ir atsako: inūsų nuomone, atneš skaitytojams dvejopa ten randasi dar vienas atski- ma prasii lietuvių pasidavė į voje, ypatingai padėdama išsi- nes jinai visa širu
“Grožis yra ne kas kita, kaip pavieni,) dalių naudų: lenkams parodys, kad lietuvių kabia ras elementas, apie kurio gy- vokieeių intekmei, kaip va Ka-: tobulinti lietuviškai kalbai.
kenčia Kristaus vėkurio«, vtv
bei narių harmoniška sandermė. Tokių bar neikiek nepaneši į lenkiškųjų, o lietuviams pa-1 venimą labai mažai yra žino- raliaučiaus apielinkėse,
f
’
1 ‘‘AIX amžiuje Prūsuose at- ir nedalyvavo Clijf
se dabar labai mažai tesuramonijų turi Krimo Sonetai”.
des supra: i sunkesnes vertinio vietas, kurių ma plačiajai visuomenei. Tuo
sirado. daugybė mokslinčių, me. Bet už kų č’
Čia kai-kuriuos peržvelgsime trumpai:
prasmę be originalo kartais gan sunku at- tarpu jo egzistavimas nega-1
*
I tyrinėjančių lietuvių kalbą, Kam imti PuriškevJ
Štai kaip dainius aprašo Akermano tyrus: spėti
lės neturėti svarbos Rusijai. J “Profesorius Volteris nuro-i Kam nežinomi: Jakobs, KelPerėjus skersai
Inplaukiau ing erdvybę sauso okeano;
“žadėjimas lenkiško teksto greta lietu Aš kalbu apie lietuvius. Keli do, kad lietuviai yra užsilikę; chas, Kuršaitis, Bessenbcrge- tuvių kolonijas, mes|
Vežimas po žalumų braidžioja kaip luotas:
viškojo bus naudingas ir patiems kritikams. paaiškinimai apie juos nepa-. apielinkėse: Klaipėdos, Gaide-j ris, Sauerveinas, kurie padėjo kad 9-10 visų katalikl
Per banguojančias pievas, žiedais vaini. krugo, Niderungo, Tilžės, La-, daug triūso moksliškiems ty- sispėtusių j pašalpine?
Jie pamatys iš čia, kokias stvliškas sunkeny Riliks be naudos,
| knotas,
Lietuvių tauta sulyg kalbos i viovos, Pylekalnio, Įsrutės, i rinėjimams lietuvių kalbos”. jas, kurių konstitucij<i
bes turėjo pergalėti vertėjas, besistengdamas
Irstaus tarp koralinių salučių bužano.
ir nuo originalo minčių neatsitraukti ir tai- priguli prie indo - europinių Gumbinės, Stolupėnų, Gaida-, “Prūsuose daug nuveikta Kristaus niokalo
Sutemo. “ Ieško žvaigždės - vedėjos. Ra
sykliškąją soneto formų užlaikyti. Tame da tautų šeimynų, ' prie kurios pės ir kitose. Prūsuose ma-,Ijctiivių apšvietimui. KaraRiekti 1-10 pnluddil M
mi prigimtis sužadino jame tėvynės ir saviš
lyke p. M. Gustaitis parodė tikrai nepaprastą priguli graikai, romėnai, sla-1 kiaušiai skaitant turės susi- Jįaučiuje būsiantiems lietuvių
kių išsiilgimų. Nakties gi tyluma užkerėjo
nės. šitų dalį dal
artizmą. Jojo vertimas, apskritai kąlbant, yra vai, germanai ir keltai. Lie- į rasti 218,000 lietuvių, bet ka- parapijų pastoriams pastatyta
klausų. Jam rodos, kad išgirs garnių iš Lie
ro socijalistų-taS
dailus, lengvas ir įvairus, žodžių apstybė sta- tuvių kalba siekia gilios seno- i
prie to skaičiaus pridėsime lietuviška seminarija ir įšj.ul* bė. Priskaičius ['
tuvos”.
čiai stebina. Mūsų jauniems poetams patar|j(,n kajt}li tnoa a;iietuvintįosiug vės, joje randama daug lieka- į tuos, kurių tėvai dar kalba j dymas lietuvių kalbos įvesta palaidos visuoine?
Stokim!. Ka.p tylu!... (lcrv«. gintai, oru tum,,n, ,
[ plaukia
nų sanskritų tarmes.
Kada ■ lietuviškai, o jie jau suvokie-,dvejuose fakultetuose: filoso- susipratusius kati
“Krimo Sonetus”, kad geriau suprastų lietu
lietuviai
apsigyveno
Europoj
J tėję, tai pilnas skaičius bū-J fįjos jr teologijos”,
Jų nepasiektų smarkios šakalinės akįs;
viškos kalbos turtingumą, plastiškumą ir elasvo pinigais palai!
Girdžiu, kur ant žolelės supasi plaštakis,
ir kokias vietas jie turėjo ūžė- tų 300,000 . Lietuvių liaudis. “Tilžėj, Klaipėdoj ir kitose spaudų, tas viski
st iškurną”.
mę, mokslas dar mums nepa Prūsuose aukščiau stovi už vietose lietuvių kalba išguldo- du nesudarys
Sutikdami visame kame su gerb. kritiko
Kur žaltys slidžiakrūtis per žolyną braukia
vidurinėse mokyklose”,
sako aiškiai, liet galima užtik Didžiosios Lietuvos, bet t cenės. New Yorko
nuomone, lai bus mums leista ir užbaigai jo
Pratįso mano klausas, ar nepasikakįs
ligentų
pas
juos
maža,
nes
in,
44
Prūsų
Lietuva svarbią to* 'ikų atstovų taip
rinti, kad jau senų gadynių
žodžius: “Nuoširdžiai linkime gerb. autoriui
Gandu iš Lietuvos... Važiuokim, nieks
laikais jie gyveno ties Nemu teligentai greičiau suvokietė- ję veikė laike užgimimo lietu- buvo. Chicago j g
f nešaukia! (M. Gustaičiau, “Krimo Sonetų” vertėjui)
»»
vių spaudos (1864-1904)”.
datų pristatytų
Kitame sonete atskleidžia prieš mus ma- pasisekimo tolesniuose jo literatiškuose dar- no ir Dauguvos upėmis”.... J*
“
Istorija
IMetuvos
karalys

“
Tarp
Prūsų
lietuvių
gana
'
“Prūsuose susikoncentravo vaujama apie
rių vaizdą, giedros laike, kuomet viršaus van buose, kurių skaičius, duok Dieve, idant kas
denių vėjas vos* tik judina. Tečiaus toji ma met vis augtų, o jų artistiškoji vertė eitų to- tės yra istorija kovos su teu ankštai pakilus ūkė. Be žem-. išleistuvės. Iš Tilžės ir
jieskaitant susivit
tonais. Pirmutine auka teu dirbystės jie užsiima galvijų gainės it vilnis plauku
rių tyluma, nesuramina keleivio, o iš jo krū būlyn”.
►tkųi parapijų
tinės išsigauna skundas:
A. Tamoliūnas. tonų buvo Prūsai. Pakol su- auginimu >>
tėvynėn lietuviški r?

TĖVYNĖS

AIDAS

MICKEVIČIAUS “KRIMO SONETAI”.

Sveikatos Skyrius

) 26, pp i

ridurinis kelias, plačioji kultūra ir visapusiš-j plotas užima. Ne juokais su- tų katalikų namus? Praneūkairieji, kata- kas studijavimas, o ne... poli-'skuto prancūzai rūpinties ir • zai katalikai jau suprato, kad
Įieji, tautininkai tikavimas. Katalikai susirin-i savo spaudos reikalais: jie jau nors kunigai ir daug gali ta
,Matyt “Vienybė ke Chicagoje plačiai kalbėjo' t upi nio savo klaidų, padarytų me dalyke pasidarbuoti, bet
kadai šia girdė- apie Lietuvos autonomijų, bū- h eniau ir dabar stengiasi jų negali padaryti visa ko. Jiems
jos
išgavimui
apie Į atitaisyti. Dar visai nesenai tur padėti svietiškiai katalikai
Aristotelio, kad dus
Ftus”, na ir už santikius su kaimynų
tau tėvai Assumpcijonistai įsteigė Taigi ir buvo suorganizuoti
etc.
Tų
icn. i “Geros
Spaudos
Namus” labai daugel parapijose tam
rukta tam seniui tomis
Vidurio vietą no L.” pavadina tuščiu žodžiu A’.laison de la Bonne Presse), tikri komitetai, kurių veikimas
vaisius.
Tautiškajai i o jau 1909 metais toje įstai- atnešė puikiausius
kinti reikalinga tu- politikavimu.
Buvo
sunaudotos
jau
esančios
iiiležvalga sveikiau-Į Partijai tas nerūpi, bet jinai‘gojo dirbo 600 žmonių ir jų
Įnoma, neturi tauti- užsiims plačiųjų kultūra iri darbas buvo remiamas suvir- katalikiškds
organizacijos,
jkieČių centrų ūži- studijavimu. Bet drįsčiau už ' šunį tūkstančio komitetų, iš-Pkaip suaugusių, taip ir vaikų,
fai dėlto, kad jie ne- klausti ant kokių pamatų “ V. i mėtytų ,po visų šalį. 1908 me-į kurioms buvo priduotas dar
Iristaus kultūros su! L.” statys tą plačių kultūrą? tais Prancūzijos katalikai su-1 naujas uždavinys — platinimo
pusketvirto
milijono i katalikiškos spaudos. Buvo
Įėžvalga, kad jie so-' Jeigu jinai neatmes religijos, metė
r ekonomiškus kinu- kaip didžiausio kultūros veik- franku, tuo tikslu, kad savo išaiškinta visiems, jog tas dar, prisilaikydami Ali-! snio, tai kokios religijos ji- spaudos reikalus pastačius ant bas yra tikras apaštalavimas,
įvyzos “viduryje do- nai prisilaikys? Ar Maliome- tvirtų pamatų priešais pasikė- Parapijiniai komitetai visųlip pav. darbininkų do, Konfucijaus,
Laotres, sinimus bedieviškos valdžios pirma tuo pasirūpino, kad kaIvių klausime nesilai- Buddos ar kitokių?-Juk “V.'ant tikėjimo ir Bažnyčios.
talikiški laikraščiai pasiektų
ių centras nei tau- L.” niekados nekalba apie j
|0 į)RV0 SU(jėta tik per I kiekvienus namus.
Perskaitę
įįsocijalistų progra-Kristaus idealus, paliktus Šv.jkdias savajtes'pusė milijono ! laikraStį: turėjo duoti netruk-

\

Ineatkreipti atydos į lietuvių, pamatys aiškiai, kad fabrikuotoūkiškų “Pceisų”, piiaid-n
reikalaviinus ir neįleisti į Su-H“1
gę meilės kauko, nesidrovėtų ir
Kiek tai buvo rašyta lietu- j valkų bažnyčių lietuvių kalvisus lietuvius inbrūkti į savo be
vių laikraščiuose, ypatingai bos!...
galinio, neišmatuoto dang.iorio I i.
Vyskupas Karosas, pasilik šerns. Nežinia, kaip lcu, ai ant to
“Viltyje” apie netikusių tvar
kų Druskininkų bažnyčioje, damas savo artimiausiu pata dalyko žiūri, bet mums tas ?*:<>h, baj ir labai juokinga.
kame nežiūrint nei ant aplin rėju, konsistorijos oficialu tų
kinių lietuviškų kaimų, nei ant patį Antanavičių, sapnuote -,
lietuvių suvažiavusiųjų vasa-1 sapnuojantį gauti mitrų per
jos metu pasigydyti Druski- Į lenkų užtarymų Ryme, paliko
NAUJOS KNYGOS.
ninku karorte — nė žiemų, nė I senąjį raugų Suvalkijoje ir
1. Aisopo Pasakos. Surinko ir
vasarų — an«i žodžio nebuvo Seinuose...
.
lietuvių kalbon išvertė Karolis
Suvargintas, tokia,Seinų ne- Vairas. New York. 1914. Pusi.
pratarta lietuviškai Druskininku bažnyčioje.
užuojauta lietuvių reikalams, 345 k,dna
$1.25
Druskininkai
tai
lenkų Į senelis Suvalkų klebonas, pra-, Apie knygos vertę pakalbėsime

“DIEVO RYKŠTĖ”.

“pliacoirka” — rėkė ir “Su-'1()tas. DaukSa persikėlė į gry-Į vėliau.
valkų Tigodninkas” ir Vaišu-,nai Uetuviškų parapiją į Laz2 Velnio hiatorija. Pagal V.
vos endekų laikraščiai. Dru-|^*jus’ 0 Suvalkai, ačiū Auta- pį§erj — p. Norkus. Brooklyn,
skiniukai — tai lenkų kuror-' liaviciui, kad sustipryti len- N. Y. 1914 m. Pusi. 60 kaina $.20
tas, skelbė Suvalkais, Kauno, į
gavo lenk$ klebonų,
3. Moteris ir jos ekonominis
Vilniaus ir Gardino lenkučiai kurs savo Pasielgimu ramino, padėjimas. Vertė iš vokiško Enna ir kad juos tokiais užlaiky- Seilul oficiol<) lenkiškųjų sųži-1 pbrasina. Išleista lėšomis Lietu
ti, visi Suvalkų. Augustavo, in?
VŠkaS r°dėsi Kvrai.^vių moterų progresyviško Susiįa tautininkams R. Katalikų Bažnyčios,
Seinų ir kitų Lietuvos žydmie-i Tik 6it ^Puolusieji Suval-;
Brooklyn, N. T. Pust
frankų pagerinimui laikraščio i
eš teisingus dar-, penktas tuščias “V. L.” žo- L’Univers, įsteigto dar 1833 vo pasirūpinta, kad beveik ščin “nbasrnnniai ” dol irlMnu i kus prūsų kareiviai i dvi ady-i 1 kaina
1
•1
/
4. Moksleivis No. 24 spalis, 1914
lavimus, o dar-Į dis tai, “ siauraeiviai” klerikiekvienas galėjo gauti pasi seni ubdgpomai , Uel Klejos,,
laikydavo savo priederme nu-!ia SUbaU(l< tenai 12 ypatų, ku-1
Turinysmetais ir pagarsėjusio vedant
nebūti socijalistais,; i<aĮaį įr socijalistai (No. 44 jį žinomam prancūzų rašyto skaityti laikraščio.
: rių tarpe 2 vaiku ir du kuni-!'
I važiuoti, bent
t
.
1 1. X.: Ei, mosklo draugai. P.
žėl savo būvį legaliu! Apie T. P.). Blaivai manantie- jui Liudvikui Veuillot. Visur
Toliau tie komitetai pasirū- J
uskininkus, 1 d tik kuodau-'
J. Jis: Ruduo. 3. Jonas Sutkui:
erinti. Dėžiniais tenai jį žmonės sako, kad tie, kurie išsiplatino nuomonė, jog kata
kad katalikiški laikraš- &iausiai skambėtų tenai lenkų
^/S1 tai 'le Dievo rykšte už
J’radėta gaida. 4. Aidas: Žvaigž
pino,
itiniai liberalai kaipo j mėtosi į visas puses eidami liku priedermė vra aukoti sa-/».
|lenkiškųjų Seilių valdonų sųzi- dė. 5. Purenąs: Iš Atsiminimų. 6.
• ,
. v
,
i mova”!!
1
.
.• ..
.
_ : ciai butu viešuose knygynuo-!
tyviškiausi, o kraštu- ■ keliu, yra girti, o, kurie pa- vo e spaudos
ne ir lietuvių skriaudą?!
palaikymui. Pa-1
Kaip ir Pastabos. 7. Mataušas:
Vilniaus vyskupijos Admise, skaityklose, kavinėse, kirsocijalistai.
įtaiko eiti tiesiog ir tokiais žymėtinai
lėtinas patarimas vieno i; pyklose ir kitose viešose vieto-1 nistratorius, tarsi kurčias ir
Suvalkietis.
Atsiminiau. 8. Mikas
Dumys:
tautininkams, nebe- ’ žingsniais, kaip jų kojos išne- garsaus prancūzų vienuolio
Kaip mes turime mokinties. 9
...
. ,,
,
, °jse, kur tik gali būti laikraš-1 aklas, nenorėjo nė girdėti, nė
us pramonijos, pri- !
Yra normaliski asmens. Bet
I
Centralės
valdybos antrašai. 10.
H Iei
. °n< e.vl. 5’. <U1S čių. Dažnai labai maža presi-1 ^n°ti apie netikusį lietuvių
KAIP TAS ATRODO?
j “ Moksleivio” Fondo reikalai. 11.
tik dešinysis spar-|“V. L.” savo įsikarščiavime
paša i .
eigų non m i pi a
arba priminimas gali pa- padėjimų Druskininkų parapi. . . v.
.
.
Lenkų laikraščiai “ l>zieunik į Redakcijos atsakai,
delko! Mūsų tau-į pamiršo ką kalbą ir plepa bai ktiškas, eik namon ir tuojau
ir iki šiol laikė tenai Narodowy” 265 nuun. ir “Džien____________
skatinti biznierius, ar įstaigų i 3°Je
tai atkritę nuo Isias nesmagumas.
Blaivus rašyk testamentą, užrašvdavedėjus užsisakyti laikraštį į i klebonu kunigų X... didžiausių nik Zwiękowy” 272 num. plačiai TP PT rruvroc-A n*v*Dnii
Įokslo katalikai, ku-! nori padaryti girtais, o gir- į mas nemažą dalį savo turto
savo įstaigų. Be to pasirūpiu-! lietinių priešų, lenkutį - ende-į aprašo, kaip vokiečiai
nužudė
.
.
„
•
•
yra didžiausia j Lūs blaivais.
!katalikų
spaudai.
Paskui ta. surasti kuodaugiausia nau- ^4? anpi žodžio lietuviškai ne- lenkų (Sic!) kunigą Pėsį Slavi-j .,s< a.n!1.S,,
Dzienįneš šventenybe. Per J Patarčiau “V. L.” pasimo- mirk! ’ ’
ijų ėmėjų katalikiškų laikraš-1 mokantį, o nurodžiusiems jam,ka0^. Suvalkų gub. Kiek sykiui"1 iJn£Ji,aa\°‘ , .z .|)a<uotiJ'
kon-!«ų. Parinkti kataliku kalbė-j reikalij duoti j Druskininkus • kirtėjome, kad lenkai labai myli i
.„vardL užmuitu i/ 'ir
yra konservatistai ir: kyti aiškiai kalbėti, nors nuo
1907 metais katalikų
'
tojai
darydavo
toje
'
temoje
|
k«n
i(W
u,„kauti
lietuviškai,
teisybėmis
u
•
.
„i.
šmia
B
“ Si"
nuo socijalistų nepri-! neapkenčiamų socijalistų ir
gresas Reimse padarė tokį nu
čių siauri) tautiškų ii- {netemdyti
lietuviškų protų
kaip •
tarimų: “Labdaringosios įstai paskaitas. Komitetų lianai kun. Michalkevičius privatiš- auglau meko netrokštą,
kitą indėjo ir va kokią
tiktai, kad ir su jais būtų taip I tarp
tiriasi nuo katalikų ir į tamsiais - tuščiais sakiniais!
lanko namus, neaplenkdami: kai aiškindavosi, kad negalįs j
į ,enkjžką pavardę....- “popalkigos
turi
mokėti
“
Geros
Spaukveja, nes katalikams
Perkūnas. įdos” Centro komiteto kason nei vieno buto ir palikdami j keisti iš Druskininkų kun. X., mas į§ nau;0 mums parodo kadi uinkas Jonas Bgeršdorfas (Jam
A
...
.
11100
nauju
iiiuiiis p<
■ra begalo brangi, bet'i
vra var
j ESerždorfGal tasai Z P°Pulvar-1
mažiausiai dešimtų nuošimtį parodyti dykai katalikų laik- nesą jisai tik sugebės pasta- lenkŲ teisybės ir ,neilėss yra
■rinčioji, Kristaus mo-:
ie to kas le-nkiš. ikininkas
ir lenkas — bet kad
i nuo visų savo ineigų”. Kai- ra-em numerius. Kai kuriose Į tyti tenai bažnyčių, - ko nie- tojaraos tiktai
■taikanti, vienu žodžiu
1 as kitas nepadarys.
’
lenkiškai
kam gali pasirodyti šitas nu-{vyskupijose vyskupai paskiria ^
f
ka arba kas jų pačių sufabrikuota ‘‘ Egorždznjf” butų
I skambantis žodis, gal tik kokis
tarimas truputį keistu: atima- tam tikrus “spaudos misijoTiesa kunigas X. pradėjo an^ lenkiško kurpalio. Nieko bloi- zo- IĮ
ten I’atagenijos gyventojas in^•tuscias -v
V. L.
PRANCŪZUOS KATALIKU
ma nuo vargšų ir duodama
Bepartyviškoji vi šuo- i
spaudai remti. Bet pri
ATBUDIMAS.
X.
tūriai pamatus padėjo ;
į zai toliau žiūrėjo: jie
ikos Smetona”Susirin-' Besirūpinant musų spaudos:
ka(Į j)e geros spaudos ir i giniu. Kunigų kongrese mieame ponia u. užraše
nigą pakeitė lenku? Juk visiems
Yorko seimą, ir pa- reikalais, mums bus labai pi a-1 lapdarvbei negali gerai sekste Albi 1906 metais n įtarta keletu tūkstančių rubliu pastaq t
r>- • v
l’asiliuosavusis nuo savo vie
BLietuvių Tautiškąja vartu pažiūrėti, kas dėjosi ir j ties kad ir labdaringosios
iv.
i
1
i gerai žinoma, kad kun. Pesis busteigū katalikų spaudos biurų, tymui Druskininkuose bažny- v0 iietuvis.
Apie jo nužudymą tos. buvusia Petrograde, ?logi"šeina, kad
L.”
dedasi tame dalyke kituose įstaigus gali būti paveržtos ar
kurs turėjo vienyti iv:i;ius ' čios, tečiau su sąlyga, kad to- aprašė visi Lietuvos ir Amerikos levo antvyskupis
Kl jčinskL
Ii sudaryti du' kraštuose. Kitų kraštų kata• ,. panaikintos, jeigu jų neap- komitetus į ktūvų, suteikti nu-Į jg bažnyčioje — nebūtu nė lietuviški lakraščiai ir rodosi len- • gavo is Rusijos "aldž’o-: 5 tnknet alchemikai' lįkų sukrutimas - stiprinti ging ptipri katalikų spauda
rodymą), steigti spaudos agon-į žodžio lietuviškai''.
kams buvo nebesunku sužinoti jo j stangius rublių eigos į melus
ikinti t. y. ‘be-j savo spaudų — bene paragins
Tečiau neužtenka to, kad turas, organizuoti paskaitas,, Qt kame buvo priežastis, ko- kilmę. Bet matyti, kad lenkai yra ,J amai šv. Tėv„ Benedikto XV
įsuomenę’^ su1 ir mus arčiau priimti į širdį
1 dei
klebonas, nė Vilniaus; Pasir!žė išs-vk užbaigti su lietu- •a po pa!, e • is Į Fili populio ?'*•»geri katalikiški laikraščiai bū prakalbas ir tt.
įja arba dar | šitų reikalų; o gal atsiras jų
tų; reikia, kad žmonės juos
! vyskupijos
administratorius
tauta’ perdirbant ją stebuk- vysk lipius.
epartijų su parji-1 veikime šis tas, ką ir mes gaTekino būdu jis nieko liepi
pirktų ir skaitytų. Katalikai
le"k"8'...................
Įvairios draugijos, nesenai: neįleido i Druskininkų bnžny- ,in'"
tant tas begalines ne lėtume pasekti.
laimėjo,
o jam atsisakius daug
swndienįjenky mėginimai uzypatingai turėtų rūpinties iš įsteigtos Prancūzijoje su tiks-|aę ąneį žodžio lietuviškai.
kame'''pagerėjo
padėjimas Petro
prisimena Šv. Rašto
Pradėsime nuo Prancūzijos. platinimu
Ar tai buvo katalikiškas jų t‘,"5.h"“T’ l“1’™-“’
savų
laikraščių. lu išplatinti pardavinėjimą ka: Kų Dievas nori pra- Kiti gali manyti ,kad tikėji
.
..
J 4 į ploscių atrodo mums labai juokin- grado lietuvių, latvių ir balguNegalima pasitikėti tuo, kad talikiškų laikraščių, mus tie pasielgimas, ai piideiėjo
kun.
jr atgyvenusiais savo am- džių, kuriu, kaipo sulenkėjusia
visų-pirma atima pro- mas Prancūzijoj jau yra visai
geras laikraštis pats savę iš siai nustebina savo skaičiumi, Michalkevičiui kaipo f/anylo-'^ Tag vieD tiktai galės ijetu- balgudis, Kliučinskis
pasirodė
| išnykęs. Tuo tarpu paskuti-; platins. Reiltia nepamiršti, jog uolumu ir veiklumu. Primin
dfalž/f
usiu
priešu.
jui (sic) priimti panašių pus- viams ant naudos išeiti, nes ir
tuščias “V. L. ”'maistais laikais matome visai j priešingoji spauda vra labai kime tik “Prancūzų Moterų
K. Pr,
kvailės davatkos sąlygų — tai abejojanti dėl lenkų
manymų,
tautiškos par-|kų kitų: katalikai organizuo-:uoliai platinama. Kas gi bupatriotiškų sąjungų. 1907 m yra kitas klausimas, kuriam
nas. Jai Tūpt. jasi, eina stipryn, tikybinis at-Vo padaryta Prancūzijoje, kad ta sąjunga turėjo 550 skyrių. ntsakvmų teduoda sąžinė kun.
44 apie T. P. J gimimas t kasdiens vis naujus katalikiški laikraščiai pasiek- Po dvylikos mėnesių jų buvo1 Michalkevičiaus. Čionai tik

i jau 750. 1909 metais ne ma- paženklysiu, kad panaši len-!
! žiaus, kaip 650,000 laikraščių kės įr jos sėbrų auka regis ne
buvo žmonėms išdalyta tos galėjo būti Viešpačiui miela,
moterų sąjungos. Mėnesinis šit 24 Rugsėjo, Druskininkų
Adv. A. A. Šlakis
Sąjungos Žurnalas “Echo”‘gyventojai, kanuolių šūviais
j nuolat deda raginančius straip i tapo anksti rytų prikelti iš! Norėdami
gauti teisišką paRockford, įlįs.,
lapkr. 6 d.,
snius.
Imame, pavyzdžiui, j miego. Pasirodė, kad nakties tarimą, malonėkite aiškiai ir pil- 1914. (Į Teisių patarimų skyrių),
prūsai priėję 8-10 var- nai, iki mažiausios smulkmenos, i Aš ir mano brolis gyvenome A
vienų žinute iš žurnalo. Mie Įlietu
stų nuo miestelio pradėjo šau-!
« ^.1,, ir
norite ii-! morikoj; tėvukai Lietuvoj Meno
stas Nantes turi vienuolikų
J ;• XT
11
i
. .
• , -X 1 -1
2brolis
tapo užmuštas tokiam
parapijų ir kiekvienoje iš jų dyti
Nemuno linkan.
notų ir pasiųskite laišką, šiuo
fabrike, kuris yra po nauja teise
yra spaudos komitetas.
Po
Pirmutinės bombos uždegė antrašu:
1 (Workmen’s Compenaation Actjz
pirmų keturių menesių pasi- bažnyčių, o vakarop visas jau į
Tėvas man atsiuntė paliudijimų
darbavimo, tas komitetas ga miestelis ir tris aplinkiniai' Advokatas A. A. Šlaki3. 1300 daviernastį.
Norėčiau žinoti ar
lėjo jau pasisakyti, kad skai kaimai degė.
Tokiu būdu,! “Draugo” Teisių skyrius,
įgalima atimti pinigus iš kompa
46th st., Chicago, Illinois.
čius skaitytojų katalikiškų Druski ninku bažnyčiai StĮ.[p
nijos pagal tėvo giminystę ir
laikraščių pasidaugino net 4 gus — vėjais nuėjo mirusios i
pagal mano kaipo sesers. Ir to

TEISIU SKYRIUS.
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ni riko#!^aeimininkė rengiasi p udėkavonės dienai.

kartus. Bretonijoj daugelis lenkės davatkos pinigai ir kun. | Mc Kees Rocks, Pa., spalių 13 ras gali iš šitos bilos būti išmes
jaunų mergaičių ėmė pardavi- Michalkevičiaus aprohata pa- d.. 1914. (Į Teisių patarimų sky- tas užtai, kad negyvena ir negy
nėti katalikiškus laikraščius statyti bažnyčią, kame nieko rių). Aš atvažiavau į Ameriką veno Amerikoj.
m. ir dabar
prie bažn. nedėldieniais. Kai- lietuviškai neturėjo būti.
26 d. vasario, 1913 m
ATSAKYMAS.
kam gali pasirodyti, jog tokPanaši Dievo rvkštė apsi-! noriu gauti pilietiškas “pope• • 1 1
*
1
I
-Vis tas pats po šita nauja teise
esu čionai (Amerikoj)
! sai darbas joms nepritinka. I reįškė ir Suvalkuose. Šit jau ras
Hlinois
valstijoj ar pinigai yra
r
turiu
krikšto
metrikus.
kuoindr^
Tečiau jeigu tiesa tai. kų yva ;
medą atyal...........
.
. .
ieškomi
pagal tėvų giminystę ar
. pasakę
.-.„..„i...
orvto
‘i in : ljSuvalliiecim
n • »• • rlietuviai
t • • pradėjo
tMano tėvai išgyveno
Amerikoj
apie z U«tn1ikiwk
K^ta'iK’sKąjų
i
. v • •;
, , ...
,, ,
, , ne daugiau kaip tris metus; jie ini Tamstos. Ydant gauti atlygi
, spaudų popiežiai n 'JsKūpai |klabvti savo kleboną pralotų
...
... .... t
įiižmušimą brolio tai
“poperų- , nimą už
i— tai jeigu mergaitėms nege-Į j)aukg}j, kad įvestų į Suvalkų
'• T
norėčiau ži- svarbiausia reikia parodyti, kad
Ida su dėžutėmis koh'ktuoti ant1 bažnyčių — lietuviškai evan-' noti; — Ar aš tokias pačias tei , užmuštasis brolis prisidėjo prie
miesto gatvių ligonbučiams, į g^jį
pamokslų ir suplikaci-; Bf{J turiu kaip kožnas ateivys? i užlaikymo Tamistos arba tėvų.
i prieglaudos namams, tai juo| jas>
Jona3 Bučas.
Jeigu negalėsite parodyti, kad
_
> užmuštasis brolis prisidėjo prie
labiau nebus gėdos pardavinėKuomet dagirdę apie lietu-1
z
'
(Jūsų arba tėvų užlaikymo, tai
ti katalikiškus laikraščius.
vi t) reikalavimų, sulenkėjusie
ATSAKYMAS.
i negalėsite gauti jokio atlyginimo,
ji Suvalkų miestelėnai, pagrąF ' a s.
Taip. Tamsta galite gauti pilie- apart $150.00 laidotuvėms. Mano
sino kun. Daukšai, kad prabi
tybės teises tiktai ant tokių pat ; nuomone, tai tiktai Tamista viclus bažnyčioje lietuviškai, jie
. . išlygų, kaip paprastas nteivys. i na gali paieškoti atlyginimo u*
darysiu, maištus ir pai esių | Tamsta Amerikoj gimei, bet tė-1 užmušimą brolio, nes čionai gy
daužyti bažnyčios langus
JĮ" vai grįžo, po trumpo laiko, į Lie-ivenot kada jisai buvo užmuštas,
sai, pabūgęs, kreipėsi į Sei-jtnV^a pe) tėvų greito sugrįžimo j ! Žinoma, turėsite darodyti, kad
liūs, kų daryti. Geras lenk-1 Lietuvą Jus nustojote teisės būti1 užmuštasis brolis prisidėjo prie
berilis, tuometinis Seinų vys- šios šalies piliečiu nevaizint, kad. Jūsų užlaikymo; kitaip nieko ne
gimėt. Dabar turite j gausite. Tėvas negalės nieko pa
Rupijos administratorius pra ir čionai
lotas Antanavičius, dėl šven ieškoti pilietybės, taip kaip pa- ieškoti dėlto, kad jisai Amerikoj
negyvena ir negyveno.
tos ‘'zyodos”, kad neerzinti prastas ateivy*.
A
S.
A. g.
lenkų, įsakė pralotai Daukšai,

KATALIKŲ DRAUGIJOS!
IMKIĮE ORGANU KATALlKlšKA LAIKRAŠTI!
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su gerb. skaitytoj ,is Pol. Seimą Chieagoje, nutarė jų Kubilius, P. Černiauskas, J. Moc
tai, nes buvo tiktai pagarsintos vienas gabus artistas mėgėjas, sidalinus
[nedėlioję per pamokslą o jau ant tai p. Vitaitis. Jis tikrai galima kas dedasi ir mūsų garsioje ko atsišaukimą atmesti o remti tik kevičius, J. Debas, N. Mikuls-

Chicagos seimo nutarimus.
pavadinti žvaigžde mūsų scenos. lonijoje — Waterburyje.
skienė, B. Petravičius, J. MočiuP. Montvila. lienė, J. Juozapavičius,
Tekia
Bet nereikia manyti, kad nebuvo
\Vaterburiečiai
šįmet atsižy
ir daugiau gabių scenos darbi mėjo piknikų rengimu, bet išsky
Vėževičaitė,
P. Tamašauckenė,
ninkų ir darbininkių. Kai-kurių rus kelis tokių piknikų, kiti iš»
J. O. Sirvydas, L. Deveikis, S.
BALTIMORE, MD.
buvo tai tik pirmieji bandymai, ėjo šlapi — svaiginantys. Mat
Mes padarėm sutartį su Rusijos bau
P. J. S. Vasiliausko pasisten- Pociūnas, V. Bendaravičius, S.
ateityje. Visi daugiausiai juos surengdavo sa- girnų, 31 d. spalių, buvo sušauk- Daubara, J. Patukas, V. VeituPirmutinis
kalbėjo kun. Re- daug žadantieji
mis Ir galiame Išsiųsti jūsų pinigus į Li
'meika—klebonas vietinės Karalie gi, reik pripažinti, dirbo ir la liūnininkai,
bet ir draugijos,; tas katalikiškų draugijų atstovų lenevičius, A. Poderio K. Gulvą kaip ir pirma.
Dėlto nieko nelauk,1
nės Aniolų parapijos. Gražiai per vinosi su didele energija ne pa- ypač, vadinamos, “tautiečių” to susirinkfmas dėl išrinkimo komite biniutė, K. Buudouis.
Daugiausia gi dirbo kių patiekdavo. Taip, atsimenu, to, kurs, sulig Chicagos Pol. Sei Laike aukų rinkimo vargoni
statė Lietuvos stovį prieš 10 me ilsdami.
Padėk savo giminėms Lietuvoje.
Didel
tu, atgalios,
kada dar Lietuva pats p. Mikas. Tai tikrai nenu kad “Šviesa” ir S. L. A. 11 kuo mo nutarimų
rūpintųsi rinkti ninkas K. Diržis su vietiniu cho
kare ten besitęsiant jiems reikalingi
buvo visai tamsi, be spaudos, be ilstantis mūsų kultūros darbinin- pa turėjo tokius piknikus. Kiek aukas Tautos Fondui. Tan susi- ru gražiai padainavo keletą tau
tiškų
dainelių.
jokios liuosybės, patėmydamas kas. Vaisiai jo pastangų žymūs rimčiau darbuojasi, ir prakilnes- ! rinkiman buvo atsiųsta komisija
dabar pinigai.
Užbaigdamas prakalbas kuli.
jogei pats ją (Lietuvą) tokiame jau dabar. Jis gerokai pralavino nius rengia pasilinksminimus tai iš tautiškų draugijų konfereucistovyje, išvažiuodamas paliko. To mūsų žmones, pakėlė juos. Kaipo katalikiškoji visuomenė, ypatin-| jos, su tikslu susivienyti ydant Petkus, tur būt norėdamas pa
liau kalbėjo, kaip jau augštai kompozitorius p. M. Petrauskas gai jaunuomenė, kurią “tautie- bendrai pasekmingiau rinkti au- erzinti socijalistus, kurie p. J.
pakilus? atrado pernai, po 9 me atkreipė į save domą ir kitatau čiai” ir “cicilistai” vadina “juo. į kas. Nutarta susivienyti ir už- Gabrio neužkenčia, perstatė susi
tų laiko sugrįžęs į tėvynę; o paė čių. Rimčiausias iš Bostono dien- daisiais” ir t. p. epitetais.
briežta kiti reikalai, būtent: ap- rinkusiems p. Gabrį ant busenkiaus nupiešė, kaip vargingame. raščių “Boston Evening Tran
Dabar kaslink mokslainių. Pe-, vaikščioti 26 d. lapkričio pagal čios, laisvos, autonomiškos Lie
STATE BANK
ir baisiame padėjime dabar atsi- script” apie jo muziką atsiliepė reitą metą, po apsilankymui sve- j Tautos Fondo išduotą progra- tuvos prezidento. Tas incidentas
randa mūsų tėvynė. Kalba buvo labai prielankiai.
Reikia dar čių iš Lietuvos
ir suplaukus mą; tos dienos stambesnes aukas susirinkusiems labai patiko: juo
pridurti,
kad
p.
Mikas
Petraus

AsUasi Avė. 47th SL
labai sujudinanti.
gausioms aukoms per jų rankas, nusiųsti Tautos Fondui, gi ma- kams ir delnų plojimams nebu
vo
galo.
Vieni
plojo
širdingai
kas,
kaipo
visuomenės
narys,
Tautos Namui Vilniuje, AVater- j žesnes pusiau padalinus vieną
Toliaus, ydant, parodytf įjogei ne tiktai mūsų parapijos lie moka užlaikyti bepartyviškumo bury’s pastojo
tikru “didvy- dalį nuskirti į Tautos Fondą o o kiti, kaip socijalistai po vado
Seniausia, didžiausia ir stipriausia baj
redaktorių,
tuviai žada pagelbą, nuvargin taktą. Jis yra daugiau niekuomi riu” apie kurį buvo kalbama ir kitą—padėti pas vietinį kasinin- vyste “Laisvės”
vakaruose nuo Stock Yardų.
tiems broliams už jūrių, bet taip- kaip tik dailininku pilnoje to juomi džiaugtasi. “Vienybė Lie-1 ką. Toliau nutarta laikyti kitas plojo norėdami tą mintį apjuok
ti.
žodžio
prasmėje.
pat ir visi lietuviai Amerikoje,
tuvninkų” gavo progos net pa-' susirinkimas 4 dieną lapkričio,
Ant galo tapo išrinktas vieti
Bastenis.
perstatė delegatą sugrįžusi iš Chi
siūlyti insikūrti tautišką mokyk- i į kurį užkviesti visas Baltimore's
nis komitetas rinkti aukoms sulą, tik, žinoma, be paaiškinimo draugijas.
cagos seimo — p. A. Kviadarą
SO. OMAHA, NEBE.
kas į ją būtų leidę vaikus. Nes į 4 (1 lapkr. jvyko nutartas susi- šelpimui nukentėjusių nuo dapranešti apie seimo darbus.
WATERBURY,
bartnės kūrės lietuvių. Į komi- , iki tam laikui, pakol sulauks at
Linksmu mums buvo klausyties Paėmus laikraštį į rankas iš mūsų kolonijoje yra gan ruimui į rinkimas.
Pirmiausiai išrinkta teta inėjo sekančios ypatos:
Darbai
eina prastai^
sakantį pranešimą ii įeikalai'.
p. Kviadaro kalbos, nes išgirdo visur girdėties vaidai, skirsty ga parapijinė mokykla, kurioje Į ]aikjnįs Tautos Fondo komitetas,
J. Miliauskas, J. O. Sirvydas,
siuntimui tų pinigų dėl cen girtuoklystė nesimažina.
me apie vienybę
ir pasekmes masis į partijas ir nesutikimai telpa ir pastaruoju laiku moki-Į į jį pateko šie asmens: pirminin15 d. lapkričio
laisvai!
Zinis. P. Montvila, tralinės valdybos.
Chicagos seimo. O kur vienybė iarpe katalikų, tautiečių ir soci nasi arti septynių šimtų vaikų ku — y Cesna, pagelbininku — Bernardas
laikė
susirinkimą
ir
nutaij
Aukotojų
surašąs:
ten ir galybė. Toliaus perskaitė, jalistų. Bet pas mus to nėr. Čia padalinti} į aštuonis skyrius. Re •J. Grabliauskas, prot. rast. — Uršulė Mikulskienė, P. Rimkus,
naujinti,
prieš
9
metus
gv
Kun.
P.
Vaitonis
aukavo
:
$2.50
S. Pociūnas, K. Diržis, M. Litvisu paaiškinimais, nutarimus Lie sugyvenama
gražiai, nors yra dos, reikėtų tik džiaugties ir M. Akelaitis, knyvedžiais: PauPo $2.00: A. Baranauskas, A. sę, parapiją. Atnaujinta
tuvių Seimo Chieagoje, kuriais vi hr.onių įvairių pažiūrų ir nuo kaip galint ją remti, tobulinti be tienius ir J. Karalius, kasininku niutė, P. Isodžintė, T. Milioniutė, Kunsmonas.
ja organizuojama ant te
P. Kerbeta, P. Urbonas ir kun.
si buvo patenkinti, žinoma, išėmus monių. Jeigu vienų
pažiūrų skirtumo visiems. Bet kur tau' — Jonas Česna ir pastatytas po
čarterio, vardo ir tuo pal
Jonas
Mikelionis
$1.50
N. Petkus,
j
saujelę Brooklyno seimininkų.
žmonės parengiu ką nors — gali Net vienas įžymus “tautietis” — 1000 dol. kaucijos, kasos globė
Po $1.00: J. Januša, Ig. I’iletis, siu — klaidinti tikinčiu!
Minėtas komitetas
padare 1
Paskutiniu kalbėtojum buvo p. apsilankyti o neužgirsi, kad kas dviejų saliūnų savininkas pava jais: J. Vasiliauskas, A. SekeviK. Pažėra, J. Sakevičius, K. Svc- nės. l’rūselaitis pasakė
tuojaus
savo
posėdį
K. Krušinskas. Kalboje p. Kru .avė užgautų, tavo įsitikrinimus dino tą mokslainę “demoraliza čius ir V. Nagurnauekas; į pre
rikunas, K. Sverikunas, J. Pun- į prakalba, ir pabrėžė,
šinskas nurodė, kaip jau senai niekintų. Yra čia daug susipra cijos” įstaiga ir kitokių žodelių sos komisiją: A. Kuritaitis, J. sekančią vyresnybei EJrminin- džius, J. Čižas, P. Stonis, D. Jo-!kia užvesti smarkią kėvą.
vokiečiai kankina lietuvius ir ki tusių merginų, kurios per susi ■ epasigailėjo pridėti. Mat dau Aleksa ir V. Lukoševičia; “Lie kas: Bernardas Zinis. 420 LoriGražulis, V. Astromskis, Juozapo parapija.
sekretorius:
Petras ■ D’S’
tas mažas tautas, kaip tai ma rinkimus parodo daug energijos, gelis “tautiečių’ nepatenkinti, tuvių Dienai” 26 lapkr. sudaryti mer st.,
A. Mažeika, A. Repšis, 1‘. Dorša,
Patartina
tįkintiems
kasierius: J. Mockus, V. Gedgausdas, L. J tuviams nesusidėti su kia
tome ir dabar nekaltų belgų li gabumo ir sumanumo ir tokiuo kad vaikus mokina seserys — programą komisija: J. Žebraus Montvila, 94 S. Ist..
kimą iš vokiečių rankos. Taipgi būdu net vyrus paskatina spar vienuolės ir, girdi, žemai stovi kas J. Vasiliauskas, J. Česna, J. Kun. N. Petkus 259 N. 5th st.
i Stariauda, J. Misius, A. Seilius, čiais laisvamaniais. Mums
Ant to paties posėdžio nutarta 1
ragino prie kovos prieš persekio čiau dirbti, kad neapsileisti mer lietuvių kalba. Melas! Paliudiji Damukaitis ir J. Pautienius.
S. Grachulskis, M. Masiokas, A. susilaikyti nuo jų prakt
tojus, bet ne su peiliais, durtu ginomis.
mui yra faktų, kaip antai, tie
Susirinkimai
nutarta laikyti apvaikščiojimui Lietuvių Dienos ; Vikska, A. Šimkus.
nuo teatrų ir neimti jų
vais ir kanuolėmis, kaip trokštų Lietuviai parapijonai šį metą du vakarai šįmet mokyklos auk kas panedėlis pobažnytinėje sve 26 lapkričio partraukti 1000 tau- į
ką sklaido po gatves. Tą
raudoniejai, bet keliu morališku, užbaigė kleboniją statyti. Klebo lėtinių surengti. Abejuose va tainėje ir leisti kas tik panorės tiškų ženklelių ir surinktas a J- I Po $.50: J. Neteckis, K. Lietu vamaniai neturės dirvos
kas, A. Spidalas, J. Atkočaitis,
ir mokslo. Ant pabaigos dar kun. nija labai gerai išrodo. Iš lauko karuose publikos atsilankė vir ineiti. Subatomis gi valdybai pa kas pakol kas pas savę laikyti M. Žilis, A. Požėra, A. Andriu- išnyks,
Ten Buvęs.
Remeika pasakęs keletą žodžių ištepta įvairiausiomis lietuviško šaus tūkstantis ir visi} veidai bu vesta rengti agitatyviškas pra
lis, B. Marcinkevičius, M. Bencvo linksmus patenkinti tais vai-! kalbas.
paragino prie aukų pats, duoda mis spalvomis.
vičia, M. Lukošius, K. Kalnikas,
mas pavyzdį,
aukaudamas 15 Tolesniai mes rengiamės prie keliais, kurie prigimtos kalbos
Jurgis Aleksa.
WATERBURY, C;
D. Laukauckas, A. Jokubauskis,
WATERBURY, CONN.
mus
dolerių.
pagerbimo “Lietuvių
Dienos” grynumu ir išsilavinimu
Lapkričio 15 d. atl
Rūpesniui vietinio vargonininko A. Jerenis, J. Radzevičia, K. Viš- Onos Dr-stės susirinkiu
Aukavo šios ypatos:
26 d. lapkričio ir rinkimo tą die stebino.
WORCESTER, MASS.
niauskas,
A. Barikaugkas, D.
$15.00. ną aukų nutkentėjusienis tėvynė Tad, ar gi ne puikus atsaky 8 dieną lapkričio vietinė mo p. J. V. Kovo tapo sušauktas su Turskis, J. Mažeika, K. Levickas, kurį nutarta prisidėti
Kun. S. P. Remeika
$10.00. je mūsų broliams. Užtat laikyda mas už paniekinimą! Tik var terų draugija parengė prakalbas. sirinkimas, delei išrinkimo vietos
O. Jančauskienė
P. Klumbis, V. Montrimas, J. pimo “Tautos Fondo”,
Klima- miesi Chicagos Pol; Seimo nuta giai tieji šmeižėjai atsilankė, kad Kalbėjo p-ni Ramanauskienė iš komiteto, kuris rūpintųsi rinkti
To $2.00 aukavo; P.
paskirta $10.00 ir išrir
,,
.‘.aukas “Tautos
Fondui” pagal i Oailnmas, J- Kusait's, A Knuk.
žauskas, J. Kreučelįunas, J. Vai- rimų išrinkome komitetą, kuriam paskui nejausti sąžinės išmeti .
Lorence,
ap.e motery re!
..Chicag08
Lietuvių i8“- A- Gerdauckra J. Nauated,, aukų rinkėjos: O,
tulionis, O. Matuaiavičiutė.
nėjimą už nesąmoningas kalbas. kalu,, P-m
pavedėme aukų tvarkymą.
Ramanauskiene f: politi5tojo Seiw)... IžriDkta va|..J. Požėra. A. Saraftnas, K. Sv.r- ir Katrė KraučiuJ
To $1.00: B. Petravičius, O. BaGi pastaruoju laiku mūsų “ci- moterims ir merginoms pasakė , ,
j lektuos per susirij
Špuntas.
, .
A ,
...
kūnas.
ranaviciutė, F. Povilionis, S. Ticilistų” darbeliai pareina visas habai daup naudingų patarimų i (b'ba^kuri°n Pateko: pirminiu- 1 petrag Požera
$.35 grįčias.
tėnis, P. Saulinskas, M. Stepulairibas.
Po
atsibuvusio
Ncw
Yorko
ir
pamokinimų.
Beja,
nors
pra-I
kaS
_
P
’
v
eus
^
as
\
.
re
?°'
|
p
0
$.25:
J.
Bukaitis,
V.
Karo-!
Taip-pat nu,t
WEST LYNN, MASS.
čiutė, O. Šiupeniutė, O. Katulieseimo jie pradėjo ataką prieš, kalbos buv0 gerai išgarsintos, j nUS
Stankevieia, izdi-, lauskag! M. Čižas, K. Rutkaus- i “Tautos Kilo” ž,
nė, K. Savikiunienė, M. Jurkoniu- 28 d. spalių, šv. Juozapo drau kai-kuriuos visuomenės veikėjus. bet publikos nedaug susirinko.-“ ’
P‘ . \
T’' kas, S. Sabonis,
J. Vitunskis,, davinėti kiek gal
tė, K. Krušinskas, K. Žeimas, P. gija surengė prakalbas, kad su Vietinis šv. Juozapo
parapijos į rodos apie 90ypatų Bet ka. j Pa*ym«tl“a: ka<? taP° aPkalbetu j A; Adomaitis, J. Bendorus, VI. j
Tikimės, kad ‘
visuomene
Miliušauskas, A. Andraitis, M. pažindinti lietuvių
klebonas kun. V.
Karkauskas, rios atsilankė turės daug naudos. p^..P T5181..^ ,nD- imas’. 1S. įMonstravičia, K. Ūkelis, J. Zem- s^s narės nepat
InnirTft
knmitptflc kuris
kuria rnmnnai
7
7
1 •
1 • i
rinkta komitetas,
rūpinasi 1
.
..
Sabis, M. Mugiliškiutė, TT. Mi su draugijos tikslu. Kalbėjo p. dažnai girdėdamas jų išniekini
sies, kiek galima, taip s
Našlaitis.
Jaroševičius
apie
Lietuvos
padė

kaip
iškilmingiau
švęsti
“
Lietu
i
&
u
£
ls
>
_
ri
^
us
kulskienė, O. Masiuliutė, P. Mo
mus tikinčiųjų, drąsiais žodžiais
Kronis, J. En-I tikslui.
Po $.20:
Chicagos
vių Dieną” 26 lapkričio. Tą dic
tiejūnas, L. šekšnys, J. Jozapa- jimą, ir Politiškąjį
papeikė jų darbus ir ragino, kad
Palangos
MT. CARMEL, PA.
ną bus laikomos pamaldos bažny driukonis.
vičius, T. Ailiuniutė, M. Montvi Lietuvių Seimą perskaitydamas ant “cicilistų” rengiamų pra
Išviso $50.00.
lienė, P. Tikuiša, A. Bučkelis, P. susirinkusiems jo nutarimus. To- kalbų nesilankytų ir tuomi pa Mes Mt. C'armeliečiai lietuviai čioje už žuvusius karėje mūsų
CAMBRIDGE, MAS
Komitetas.
įer susirinkimą,
laikomą 8-tą brolius
lietuvius. Po pamaldi}
Dovidaitis, M. Kartavičius, M. iaus p. B. kalbėjo apie drau rodytų savo susipratimą.
j Spalių 18 d., ragu
tikslą
ir naudą ir
Ražnauskas, Keliutė, J. Lukoše gystės
Supratę “cicilistai”
pavojų, dieną lapkričio, 1914 m., viešai bus rengiamos parapijos svetainiam klebonui, susit|
visus prie jos
dė nėrėsi iš kailio ir sušaukę savo; pnėmė"1 UŽIWR politiškojo' nėje prakalbos
su dainomis ir
vičius, A. Lukoševičius, J. Bar- ragino
MANCHESTER, N. H.
| likiška-tautiška pašal|
Paskui
vėl
pirmasis susirinkimą, paskui kreipęsi prie seimo laikyto Chieagoje, kaslink deklemacijomas.
Vakare — gi
tnška, K. Stalgaičiutė. K. Demb les.
Lapkričio
1
d.
š.
m.
buvo
vi-jnų
draugija, po va
lys, V. Benduravičius, J. Klasčius, kalbėtojas pakalbėjas apie drau Lietuvių Ukėsų Politiškojo kliu-' apvaikščiojimo Lietuvių dienos teatro dr-ja “Aidas” prižadėjo suomenės
sušauktas
susirinki-j
Magdalenos;
tą dieni
kvietė, kad visi
vaidinti du veikalu “Gaila Ūsų”
L. Milešauskiutė, R. Milešaukiu- gijos naudą
bo, kad pastarieji areštuotu kun. i 26 d. lapkričio 1914 m.
mas vardan apkalbėjimo sušelpti • apie 23 ypatos, o 8 1
Visas
tė, V. Andriukaičiutė, E. Kazo- remtų Tautos Fondą, įsteigtą tik Karkauską, mat jie viską ren- j. Ydant toji dieną netik būtų ir “Eksproprijatorių”.
slu aprūpinti nukentėjusius nuo gia viršminėto kliubo svetainėje, iškilminga
atminimu, kad yra pelnas skiriamas “Tautos Fon nukentėjusius nuo karės Lietuvo-, ke prakalbų, dar prisffaS
kaičiutė.
je. Susirinkime buvo visų drau-! dabar draugija turi 50
J. Stankus
$.75. karės Lietuvoje mūsų brolius.
tad kaip žmonės neis ant jų pa Lietuvių diena, bet kad būtų ir dui”. Kitos dr-jos pasižadėjo da gysčių ir organizacijų delegatai, j nota draugija ištaria
Gojelis.
Po $.50: K. Šilingiutė, C. Zarengtų vakarų tai kliūbas nus naudinga aukų rinkimu — iš lyvauti susirinkimuose ir remti P. J. Vyžinis trumpai apkalbėjo ačiū Norivood’o kleb. kl
bėla, O. Bendaravičienė, Šavelis,
tos tūkstančio rublių pelno per rinkome komitetą dėl sutvarky “Tautos Fondą”: 1. K v. Kazimii apie Lietuvos nukentėjusius, ir giui už linksmą prakalbu
mo programo ant tos dienos ir ro, 2. Šv. Stanislovo, 3. Pilnųjų
WATERBURY, conn.
M. Graičiutė, J. Višteliūnas, S.
metus. Tad lauksime kas toliaus
pastebėjo: “Jeigu mes nešelp-jBorysui iš Lynu, Mas
ant toliaus iš sekančių ypatų:
Blaivininkų, 4. Apaštalystės Mai
laikraščius dažnai atsitiks.
Sablickas, E. Januskaičiutė, A. Skaitant
, , , , .v.
r
, Pirmininkas Vincas Bendorius, dos, 5. Šv. Juozapo, 6 Šv. Petro sime tai mūsų motinos ir seserys, aiškinimą apie Lietuvoj
Maržvilaičintė, A. Beriutė, M. Ma- galima pastebėti, tai ten, tai ki
1. d. lepkncio W. L. Jaunuo- gekr g PetruikevičiūSi kasierius ir Povilo, 7. Teatro Dr-ja “Ai- mirs iš bado”. Ir kad aiškiau iš ! paraginimą prie šelpiirl
siliuniutė, M. Staniliutė, F. Vali- tur nesutikimus tarpe lietuvių, menes kliubas parengė diskusi
aiškinus Lietuvos vargingą pa- žiau visus pradžiuginof
A. Kelminskiutė ir kasos das”, 8. Šv. Jurgio Kankintinio.
laičiutė, M. Ražiavičiutė, M. Sta- kuriuos iššaukia žmonių nesusi jas temoje, “Kaip pakelti dailę p-lė
n
x
T
„
...
A
dėjimą
nutarta kviesti kun. J. nelemia bažnytinis eh<
prižiūrėtojas kun. Dr. V. Bartus
liuniutė, O. Kazniukiutė, M. Kris. pratimas. Taigi neprošalį bus pn- tarpe
Waterburio
lietuvių”. ka. Programas toą dienos bus ap
A v ”
11 Š I Ty’a ** Nashua> Nir kun. | lutėmis parapijines
atro Dr-ja
čiutė, A. Urbonienė, O. KaroliaPublikos susirinko apie 100 ypa garsintas vėliau.
J. Jakaitį iš Worcester, Mass, auklėtiniai.
Onos Moterių, 12. Šv. Jono Krik- ,
▼ičiutė, V. Abromavičius, J. Ma
tų, bet mūsų “eicilistams” ncant lapkr. 26 d. Tą dieną iš ry-1 Kadangi pas mus
Raštininkas
S.
Petruškevičius.
štytojo,
13. Rūta Moterių,
11
linauskas, K. Dižiunaitis, S. Mar
1 patiko nei tos diskusijos — jie
to bus gedulingos šv. mišios. Po bai girtuokliauja.
tai
šv. Vardo Jėzaus, 15. Lietuvių
cinkevičius, J. Rodžiavečius, V.
sumanė atmesti tą temą o išrekpietų prakalbos ir rinkimas au- dieną, kelioms mergų
Ukėsų Pq|litišk,as Neprigulrnin
BROOKLYN, N. Y.
Gudiškis, A. Milifiauskienė, J.
liamuoti
socijalizmą. Bet taip
kų. Vakare balius su lakiojau-, nant, susitvėrė blaivii
__________
■
............
Iš
priežasties apsilankymo gas Kliubas.
Viepšta, V. Ališauskienė, J. Kačia krasa, visas pelnas eis dėl nu
prie kurios prisidėj
vargaus apipešiojo
priešingoji n
, ,
T n v • .
Toliaus tikimasi, kad prisidės
.. Brooklyne p. J. Gabrio tapo susakauBkas, A. Rainiutė, A. Danapusė, kad nekurie iš jų apleido
kentėjusių Lietuvoje. Ir visi tą ypatų, ir dabar rengia
rengtos prakalbos šv. Panelės ir daugiau.
niutė, B. Karalienė, P. Kazlaus
atidarė pohažnytinėj
diskusijas nelaukdami pabaigos.
tikslą
rėmė išskyrus vieną.
J. B. ŠaJinnas.
Bažnyčios salėje,
kas, A. Augaičiutė, V. Jenkiavilietuvių kalbos mokyki1
30 d. spalių teatralškoji dr. Apreiškimo
Kazys.
utarninke 3 d. lapkričio. Kalbėjo
čius, O. Kaevingelienė, M. Varkinama. skaityti, raši
“Varpas" turėjo scenoje “Žilė
kun.
N. Petkus, vietinis klebo
neckis, V. Karaliavičiutė, J. Per!mo,
dainų ir kitokių]
, galvon — Velnias uodegon”, pasLEDFORD, ILL.
nas, paaiškindamas prakalbų tikWINNIPEG,
MAN.
CANADA.
leckienė, O. Leščinskienė,
M.
į kad tik žmones pati
; kuj šokius. Komedija atvaidinta . a a j
T
L •
I ______ t • ir a -i ,
,r perstatydamas p. J. Gabrį.
Spalių 25 d. vietinis klebonas
Akuciavičienė, M. Lenkaičiutė,
15 d. lapkričio įvyko Wini- W^uokly8tės. Kuopaį
I gan prastai. \at išmokta, atkal- D
, ,... .. .. ,
EAt„ iv.,
! P- Gabrys kalbėjo ilgai ir kar- kun. P. Vaitonis buvo sušaukę.N. Mažeikiutė, M. Krunkiutė, TT.
,. v.
.
....
klojasi — kas susieiti
beta
lyg poteriai ir atlikta.
susirinkimus
.
•
• • .
štai išaiškindamas
apverktiną parapijomis į bažnytinę svetainę. : Pe8 iecnl lietuvių
Saldukienė. J. Cibulskis, M. JaKudlius.
I,*.:.,
’
,
.
J
__
?
’
Holo;
„.d.Tvmn
“
Tautos
Fondo
”
,
1
“
1
'^
narių
pns.raso
dabartinį Lietuvos padėjimą ir kad išrinkus komitetus tėvynės delei sudarymo
kaičiutė, O. Šimaitienė ir A. Kve
Beje, biipidu pamirf
ragindamas nesigailėti aukų jos reikalams, ypač sušelpimui jo komiteto rinkti aukas, naudai nudaras.
i spalių
klebonas
BROOKLYN, N. Y.
sušelpimui ir išgavimui jai link sios kritiškame momente, kokia kentėjusios Lietuvos.
Smulkesnių aukų
♦7.25.
6 d. lapkričio, dr. “Karalie smesnės ateities pavydale auto me jinai šiandien yra. Atidarius
Susirinkimą
atidarė
P. P.
Išviso
$107.00.
nės Aniolų” turėjo savo mėnesi- nomijos arba savyvaldos. Pus susirinkimą
Alekno.
Pirmą
prakalbą
turėjo
p.
,
, I
kun. P. Vaitoniui, T r,
Maiuolis.
- »
..
7 . .
narys mokės 1 drl
— apie šventimą Lietu-1 .
.
. ■
nį susirinkimą.
“Tautininkai” kiaus buvo renkamos aukos, ku dailiai apipasakoja
apie tikslą J. Papas
..
oe 1 ,
rr mėnesinę mokesni
atsiuntė savo atsišaukimą išrink rias, kun. Petkui inešus, nutarta Duvusiojo Politiškojo Seimo Cbi vių tDienos
— 26 lapkričio. 1 ą
po« ligoje narys
BOBTON, MASS.
ti delegatą ant 22 lapkričio į su paskirti per pusę Lietuvių Infor cagoje ir vislia
nusprendimus. dieną ir Winnipeg’o lietuviai nu į savaitę, pomirtid
Per visa perėjusią vasarą pns
sirinkimą
sudaryti
komitetą macijos Biūrui Paryžiūje ir nu Priėjus prie sušelpimo Lietuvos tarė švęsti ir surengti iškilmę.
mus darbavosi p. Mikas Pet
rinkimui aukų Tautos Fondan. kentėjusių nuo karės lietuvių su- klausimo, tuojaus tapo išrinktas Tuo tikslu rųpimties išrinktas šalpa bus atidnod.
T
Draugiją globos
rauskas. Per tą laiką snspėjo
Taigi, rodos, nieko blogo, bet ko šelpimui. Aukų surinkta išviso tam tikras komitetas. Komitetan komitetas.
Vėliau kalbėjo p.
nas. Minėta drauį
paatatyti ant scenos keletą rim
kią nesmagią nuomonę mūsų ♦63.67,
inėjo: Antanas Repšis,
Petras Alekno, paaiškindamas skurdų turi apie 80 narių
tų dalykų, kaip štai: Birutę, Ka
<f
draugystės
nariai turėjo, ka Kun. N. Petkus aukavo $10 00 Dorša. Jonas Mikelionis ir kun. likimą nukentėjusios Lietuvos,
1
minkrėtį ir Malūnininką, Užbur
dangi čia taip ignoruojama Chi Po $1.00 aukavo: P. Žilinskas, P. Vaitonis. Neatsižvelgiant ant taipgi papeikė ir vietos girtuok koje.
tą Kunigaikštį, ftienopiūtę ir
cagos Politiškasai Seimas o viskas J. Ambraziejus. J. V. Lntkaus, bedarbės laiko vaikščiojant po lius už nepaisyma tėvynės likimo. Minėta draugijai
pasilinksminimus,
/
Adomą ir Jievą. Kai-kurie iš tų
užmetama pagal Brooklyno soci B. šeganskns,
Po prakalbų ir ginčų buvo išrink
K. Mažeika, P. namus surinkome $50.00.
vakare, rengia pr,q
veikalų buvo suvaidinti viduti
MARY**
jalistų
“seimo” ir kviečiama Montvila, J. Laucius, A. KondroPinigai pagal nusprendimo ta tas komitetas, kuriam ir pavesta vaidinimas, dairu
niškai, kiti geriau, o gal ir visai
juos remti. Taigi draugija, tu tas, F. Kerbeta, P. Pavilionis, po padėti į Flarrisburg City Na aukų rinkimas'į Tautos Fondą. —f---------------gerai. Tarp vaidintojų
iškilo Marija, duktė Anglijos karaliaus. rėdama
omenyje pasekmingą. M. Geldučintė, J. Žemaitis, P. tional Bank ant komiteto vardo.
Gargužus.
fReka nntj

rytojaus, net ir tie, kurie ignora| vo Chicagos seimą, dagirdo ir
itėjo paklausyti, nes tai buvo už
[dyka inėjimas; Bale publikos bu
vo prisipildžius.

Kare nieko nereiški
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Mykolo parapijos
salėje būvi
cleveland, ohio.
ar skaitytojai prie skaičiaus pijos, Suvalkijoj. Paskutiniu laiku
išgauti nuo kompanijos už su V-tos “Vyčių“ kuopos susirinki
gyveno šv. Trejybės
parapijoj
naikinimą vaiko sveikatos tuos mas. Tarp kitko “Vyčiai“ šiame
leidžiamųjų laikraščių!
Clevelandas — tai viena iš gy
New York, N. Y. Brolis Jonas įs
Naudingi kursai.
4,500 dolerių.
susirinkime pritarė Cbicagos Po-j
vesnių ir pažangesnių mūsų kolo
Sistematiškos moksliškos pa
Lenkų laikraščiai paduoda tojo vienuolynan 1909 metais ir nijų. Parapijos reikalų stovis ge
senai i ariau “ T o i’litiško Seimo
išrinktai Tautos
dabar sudėjo visuotinus prižadus.
mokos, apie kenksmingumą svai
Ačiū.
Fondo
valdybai,
pasižadėjo kiel
kl buvau jau pradėjęs mi karės žinias iš Lietuvos ir
Brolis Petras Nedvaras kilęs is ras ir tvirtas, daugybė įvairių ginamų gėrimų, higieną, sanitagalėdami
remti
Tautos
Fondų ii
užmiršt'., kaip štai at ! Prūsų be jokių abejonių pažyTėvynės
Mylėtojų
Draugijos
Naujanmieščio parapijos, Žemai draugijų, jaunimas gyvai kruta, rijkumų ir lietuvių
prideryatę 22-ros kuopos vardu išreiškiame išrinko delegatus
į Chicagos
a į svečius su visais mi, kad tai žinios iš Lenkijos, tijoj. Paskutiniu laiku gyveno šv. šviečiasi, daro dažnai
gražias kaipo Amerikos piliečių ir tt.
“
Vyčių
“
susirinkimų
tvėrimui
nuoširdų
ačiū
visiems
tiems,
ku

kilbukais; nudžiugau Tikrai po “szliachccku”.
Kryžiaus parapijoj, Chieagoj, ir pramogėles. Lietuviškų gi galiū
Pirmoji bus gruodžio 9 d. an rie teikėsi paremti kuopos pa Chicagos “Vyčių“ apskričio.
Siksnosparnis.
matytos viešnios, ypač
darbavosi prie “Kataliko”. Įsto nų ant kelių tūkstančių. lietuvių troji gruodžio 23 d., trečioji sau
Extr
rengtąjį lapkričio 16 d. Dr. V.
astebėjau (tiktai niekam
jo šin vienuolynan 1911 metais —vos tik 12 ir tie šventadieniais sio 6 d. 1915, ketvirtoji sausio
mirimo sukaktuvių
tiesų turi būti 20 d. 1915 ir taip tęsis iki nepra Kudirkos
ykit),
kau
‘Tarka” Iš LIET. GYV. AMERIKOJE ir dabar sudėjo prižadus ant tri pagal valstijos
paminėjimo
vakarėlį. Programe “Lietuvos Vyčių“
uždaryti.
kuopa antį
iailesnė atrodo. Pilnesjų metų.
sidės šiltas oras gegužis mėn.
(Pradžia ant 8 pusi.)
dalyvavo sekantieji
asmenys:
Town
of
Lake.
Be šių minėtų
asmenų dar
algesnė ir dančiukus toPainokas prasidės 7 :30 vai. va
Sus-mas L. R. K. A. turi Cležaislai. Tėvai labai džiaugiasi tą yra 3 broliai: 4 scholastikai, vie velande, tris kuopas: 8, 50 ir 142. kare, Mark White Sąuare didžio p-lės P. ir E. Rudauskiutės, E.
Nesenai užsidėjusi kuopa ant
ištrius ingij--, kad viską
I rbiutė, ponios A. Pocienė ir M.
ja draugija: dabar, sako, ir vai-1 nas postulentas ir 9 mokiniai
8-oji kuopa įsteigta dar 1889 m. joj svetainėj, Halsted ir 29-ta Janušauskienė, pp. Briedis, Rim Town of Lake sparčiai auga, nes
i sukramto. Jeigu netikai bus aprūpinti.
kolegijoj.
Išviso
čia
esama
19
ves Dr. A. L. ka, Janušauskas, Pocius, L. Šer tik į tris savaites sutraukė virš
taigi jau 25 metai kaip gyvuoja gatvė. Pamokas
pats pasiskaityk.
Cambridgietis. lietuvių. Būrelis
70 narių, jaunikaičių irmergelių.
gana gražus. ir turi apie 200 narių. Šiemet prie Graičūnas.
nas, Petraitis ir kiti. Visiems
Jau
šis tas ir veikiama, kaip va:
Žiūrint, visų prakilnių tikslų pil tos gražios progos (vyresnėsės
Būtų gerai, kad kuodaugiausiai jiems nuoširdžiai ačiū. Ačiū tai
o, ir “Šakė” kaip tik čia.
WAUKEGAN, ILL.
ni darbuoties saviškiams. Dieve seselės jubiliejaus) visos 3 kuo lietuvių, kuriems paranku apsi pogi Chicagos Lietuvių Koncerti surengta eilė paskaitų iš higijieb liuku gerbiamoji! Su
d. lapkričio įvyko visuoti- jiems padėk!
pos susitarė
intaisyti padorią lankytų ir pasinaudotų iš pro niam Kliubui ir jo pirm. p. P. nps srities, kurias laikė dr. A. L.
kus,'nenori daug Šnek-'ti. I nas draugyšeių
susirinkimas,
Graičūnas; įsisteigta vakariniai
Buvęs.
naudingų pramogėlę: parsikvie gos.
Sarpaliui už didelės orkestros patapo inkorporuota sulyg j per kurį išrinktas
komitetas
kursai — lietuvių ir anglų kal
tė kalbėtojų iš Cbicagos (kun. F.
rūpinimų ir muzikos patenkini
ovės įstatų. Viskas po j rinkti aukas 26 d. lapkričio ir tai
boms, kuriais naudojasi 25 na
Lietuvis važiuoja karėn.
ATH0L MASS.
Kemešį), vietinė gi Teatrališko
mą. Ačiū ir visiems atsilankuTiktai Brigitos ne-■ dienai surengti
apvaikščiojimo
riai ir 1 pašalietis; rūpinamasi
Vincentas Drimba, gimęs Kau siems į vakarėlį.
’,
.
Choro Draugija indėjo į progra.
,.
;
surengimu
vekaro, labui vakari
gal kuris iš bendro- programą. Komitetan
$nėjo: i Atholvie nuo kelių menesių nių gausia
muzikos ir literatūros no gub., Telšių apskr. Pradinį
Rengimo Komisija.
ėjo
ginčai
tarp
socijalistų,
tau!
Pirm.
—
Kazys
Burba,
sekret.
—
nių
kursų,
o
gal ir “Tautos Fon
lų su ja apsipaeiavo.
savo gyvenimą pašventė kariš
'
tininkų
iš
vienos
pusės
ir
katali

das” pasipelnys,
ne§ 19 dieną
lėšlo sulauksime. Lai- 1 Steponas Keliotis, Kasininku —
kam mokslui ir jį gerai pažino,
Į Chicagos lietuvius.
“Sūnų ir
Prityręs ir daug jau pasidar- be to ir muzikos sritvj buvo gerai
Justinas Šaučius, kasos
globė kų iš antros, delei
lapkričio per kas—savaitinį kuo
iiš Cbicagos išgaravo,
jais:
Alesandras Jankauskas, Dukterų Draugystės’’ konstituci- bavęs Sus-mo labui gerb. šalčius, išsilavinęs. 1913 metas buvo pa Amerikos lietuvių veikimas aiš pos susirinkimų iškėlus “Tautos
iWorcesteriečių, kad
Chicagoje. Fondo“ rėmimo klausima labai
jos pertaisymo. Toje draugystė- Įžangoje išpasakojo visų trijų kviestas sesers ant vestuvių j kiausiai apsireiškia
Tanias Baronas.
įoses smilkiau.
Mykolas Rakauskas. je socijalistų yra apie 14, dau * levelando kuopų istorijų. Pasa- Ameriką. Apsilankęs ir pagyve Kiek čia matome įvairių įvairiau susirūpinta
tuo, kad jaunutė
giaus tautininkų arba svyruojan- kojo trumpai, aiškiai, nuosekliai nęs tūlą laiką panorėjo daugiau sių jau įvykusių ar dar vykina kuopa niekuo neįstengs pažymėti
WESTERNPORT, MD.
nas Gabrys jau ant laivo,
čių katalikų, kurie viešai dar ne- ir turiningai. Būta praeityje vi- , apsipažinti su šio krašto gamta ir mųjų įstaigų? Kiek visokios pa “Lietuvių Dienos“ — 26 dieną
kraipos draugijų :
mokslo, ap‘'Draugo“
46-me numeryje nori nuo tikėjimo atstoti, bet šir- sa ko: ir liūdnų, ir Unksmių diekada visos rimtosios
leivis”, “Laisvė”, “Koistorija. Taigi gyveno čia ligšiol. švietos, laikraščių ir knygų lei lapkričio,
draugijos rinks centus nuo ka
ir “Naujienos” galvas tilpo iš \Vesternport’o korespon dyje prijaučia atskalūnams. Iš i Helių, galop kuopų gyvavimas Čia būdamas, prigulėjo prie ru
laikais pakry- siškų organizacijų, buvo sekreto dimo, vertelgystės, muzikos, lab rės nagų nukentėjusiems
bro«
» gieda linksmas psal- dencija, apie nelaimingų atsitiki viso narių buvo daugiaus kaip paskutiniaisiais
darybės ir tt., ir tt. Ir reik pri liams. Beje, tą pačią dieną iš
mų
lietuviškoje
karčiamoje, 11 šimtas. Toje konstitucijoje buvo pęs į gerųjų pusę: kuopos ėmu
uriešui atsitolinant.
riumi ir jose darbavosi. Kilus ka pažinti, jogei
Chicagos lietu
dienų spalių. Toji žinutė netei kai-kurie paragrafai priešingi ka sios žymiai augti ir pradėjusios
rei Europoj pajuto kariškų savy viai visų tų reikalų aprūpinimui rinktas komitetas į Taryba orsingai nušvietė dalykų, nes me talikų Bažnyčios
i nizuoti kuopų apskriti.
papročiams, jau tarties apie apskrities suor je ūpą ir. susitaręs su draugais,
»irk artistus, nupins tau ta piktų šešėlį ant nekaltai nusurandą užtektinai ne tik proto, Į Dar reikia pridurti, kad kaipo
ganizavimą
ir
steigimą
kuopų
to

kaip tai: kad kas pasiukais su
12 lapkričio išvažiavo ginti “sa bet ir kapitalo: čia jie tur dau
,rų vainiką, bet, apsau-; kentėjusįŲ žmonių. O buvo taip: naikins savo sveikatų, tai ne se valstijos vietose, kur jų dar
j nauja kuopa turi daug smulkvo tėvynės“ Rusijos.
giausiai inteligentų, daugiausiai ! meniškų reikalų, kurie neduoda
rerkūne, tarsi tiesos žodį įbėgo juodveidis ir niekam nie gaus jokios pašalpos; jei bedie nėra.
Iš šito fakto matome, kaip mū- laikraščių ir daugiausiai susipra
jų vaidinimą, tuojaus ir ko nesakęs, nusimetė apsiaustą vis numirs, nesusitaikinęs su Die
|
sų
tautiečiai išauklėti svetimoje tusių žmonių. Jie supranta mok j prieiti prie svarbesnių dalykų.
Kun. F. K. kalbėjo net per du
ir dūšią sukimš į “džė- ir pradėjo šaudyti į esančius žmo vu, arba, jei narys sau galų pai dvasioje, žųsta savajai tėvynei, slo vertę ir apšvietos reikalams ; Tečiaus viskas lėtai, bet rimtai
,
.
,
.,
.
atveju
vienų
kart
apie
Sus-mo
nes;
nušovė
J.
Katinauekų
o
su

Baisiai jau tie mūsų be
sidarytų, tai ir tokiu laidotuvėse ; .. .
i o trūsą ir gyvybę aukoja sveti iškaščių nesigaili: steigia skai-I tvarkosi.
.
,
■
reikal
us,
antrų
kartą
apskritai
M.
iki artistai jautrūs ant žeidė lietuvį ir anglų. Čia,Teisy turėtų katalikai dalyvauti, o jei į
x
.
.
„ , ,
v . , . J apie tautinius reikalus visų A- mai tautai. Skaudu, kad mūsų, tykias, knygynus, remia mokslo j
bės
Mylėtojas,
žinutės
korespon
ne tai po 2 dol. užsimokėti. To-;
.. x
imu žodžių:
j tėvynė tegimdo tik svetimiems įstaigas.
Moksleivių ir lietuvių |
, • , ,
menkos lietuvių,
dentas, turėjo progos pastebėti, dėl katalikai, jausdami,
kad tie
pasišventusius vyrus!
,
kolegijos
reikalai
jau čia yra ži- ‘Birutės’ dr. vaidino ‘Pabaiggirdi, tai girtybės pasekmės ir paragrafai yra prieš katalikų
Gražiai
ir
gabiai
pasirodė
tuvės”.
frikos socijalistai jau vi-'
I nomi; bet į ką mums visiems,
ten ginčai,
r. .
,
-ii
- koki ten
bažnyčios
papročius,
ir,
kad
drau

Clevelando
jaunimas.
Triubų
or

Nedėlioję,
22 d. lapkričio, šv.
kigia su taikos reikalais.
.
. .
,
“Vyčių” susirinkimas
I laikas nuo laiko, reikėtų ypatinR&
. i tas juodveidis buvo apsigeręs ko- gavimas su bedieviais katalikams kestrą
iš
20 žmonių, vedama
Jurgio
parapijos
svetainėje “Bi
18 d. lapkričio,
Bridgeporto i gą atkreipti atydą, tai augštesImas semias padės gale i kaiūoa jr netckfa prot0, t, no,Uant blogo išeina,
sumanė tuos gerb. Kazio
Bučio, šauniai pa “Vyčių kuopa turėjo susirinki-' niojo lietuvaičių išauklėjimo rel rutės” draugija pastatė scenoje
is carų
nedorybėms. La jo draugai ir ,ako kad ir ,
paragrafus
išmesti ir velykinę grojo parinktus ir sunkius daly iną šv. Jurgio parapijos svetainė- kalai. Ne vieniems tik mūsų jau- “Pabaigtuves“.
[ie Europos socijalistai bažnyčią jis būtų inėjęs ir ten ji3
išpažinti, kaipo priverstinų prie- kėlius. Clevelando maišytas skait- je. Iškilus tarp “Vyčių“ suma- Jnikaičiams mokslas yra reikalinVeikalas, jau iš antgalvio aiš
ludvdamies paprastų
patį būtų atlikęs. Tai, pasiro- dermę visiems įvesti, kad tokiu lingas choras, vedamas gerb. V
ku, piešia rugiapiūtės užbaigi
eilėse ? Ar nebus tik-j do, kad korespondentas, neištyręs būdu atsitrauktų bedieviai. Tam Greičiaus, turėtų būti priskaity- nynųui sudaryti Chicagoje “Vv-Jgas, jis lygiai yra reikalingas ir
čių“ kuopų apskritį, ir pasirūpin- lietuvių mergaitėms. Todėl reik mo metą, kuris tėvynėje — Lie
huiacijonalas tarp ją dalyko klaidingai aprašė, tą at- tikslui, pasitarę su klebonu, pa tas prie geriausių lietuviškų cho- tj nuogavja;s “Vyčiams“ namais,! mums remti ir tas įstaigas, ku tuvoje ypatingai žymima už tai
sitikirną ir padarė kaip kam nes- darė įnešimus ant mėnesinio su tų. Dainai o per du atveju tautos ! krj(jgeporįįegįaį
Fkesl Yot butu
apkalbėję pla- rios mūsų mergaitėms augštesnįsukelia tuos smagius atsiminiir Sodoma su Goniora I magumo.
sirinkimo. Del tų inešimų keletą daineles. Malonų siurprizą šutei-15iai apie tuos dalykuS; nutarė jį išauklėjimą suteikia ir pačias mus, kuriuos gavome tame laike,
V. Veisengoff. mėnesių ėjo ginčai. Galutinai n ap kė ir skyrium dainuodami vienų
jais rūpinties ir padėti juos įn- lietuvaites, ypač neturtingas, bet būdami, kadaise, Lietuvoje. Vis
A. 131 kuopos sirodė, kad priešų daugiaus bū vyrų choras ir vienų merginų
Sus. L. R.
gyti.
talentingas, kurios augštyn kels kas tąsyk čki nemiela: norėtum,
raštininkas.
ta, negu buvo manoma, todėl choras.
Gerb.
Ignotavičiutė,
į
nuo
Jozua.
mūsų tautą ir bus ateityje jos pa rodosi, būti kuotoliausiai
jetuviai turi įvai-!
______ •
katalikai, paraginti savo klebone, Skripkaųskiut, Sutkus ir Kareenuolatinio miesto trukšino, dul
puošimu.
pių rųšių daktarų. N0RW00D, MASS.
sumanė nuo bedievų ir tikėjimo kas dailiai ir jausmingai padekŠitai, lapkričio 29-ą d. 7 :30 vai. kių, dūmų, dvokančios atmosferos
Lietuvis užpuoliku.
■.kabos patėmijau ; Norwood’o
lietuviai sukruto priešų atsiskirti ir steigti naują, lemavo. Pagaliaus viską užbaigė
svetainėje, o pasijusti tėvų kaimelyje, kur
“Chicago
Examiner“ aprašo vakare, Šv. Jurgio
Geriausias gy- darbuotis “Tautos Fondui“, kurį vardu šv. Pranciškaus (Asyžie vietinis klebonas, gerb. kun. Hapabaigtuvės,
Bridgeporte, bus koncertą® žy keliamos panašios
įvyru ir vaikų ce-! įsteigė Chicago Lietuvių Seimas. čio) vyrų ir moterių draugiją. laburda, nuosekliai, rinitai ir vien vieną atsitikimą, kurio veikėjai, miausių lietuviškų ir svetimtau kur panaši linksmybė ir 'ramu
sulyg pavardžių skambėjimo, tik
,<rai lietuviškai. I Dirbti Fondo labui susidėjo šios Pirmas prirengiamasis susirinki kart sąmojingai pratardamas į
rai gal bus lietuviais. 16 metų čių artistų ir artisčių, naudai ir mas.
draugijos: Šv. Jurgio Kareivių. mas atsibuvo
9 lapkričio, ant 1 susirinkusiuos. Apie dvasios nau mergina J. Dvorskiutė, dirban palengvinimui ingyti augštesnįAutorius, veikalo veiksmę iš
Nep.
Pag.
Pan.
Švenčiausios
mo

dą
iš
to
vakarėlio
ką
ir
bekalbėsi.
kurio į naujai tveriamą drau
Mau Chicagos lietuviškas1
einan vedė iš turtingo, žemvaldžio rū
ti prie Chicagos Telephone Cora- jį mokslą lietuvaitėms,
is tai tikrai galėtumei terų ir merginų, S. L. R. K. A. giją prisirašė 23 ir išrinkę komi Jos buvo tiek ir tiek. Bet buvo ir pany, grįždama naktyj iš darbo čioms kursus Šv. Kazimiero Sese- mų ir šeimynos. Labai malonų
apčiuopiamos
naudos. būvo užpulta kokio tai nepažįsta- rų Akademijoje, Chicagoje.
sutaisyti. Į labiau
įspūdi padarė teks susiartinimas
muzėjų. Taip jos Įvai- Į 81 kuopa, 36 kp. Tėv.Myl. Dr- siją konstitucijai
tės ir švento Jurgio
parapija. komisijų išrinko kleboną
Tautos
Fondui
prie
tos
gražios
kun.
mo vyro prie Madison
gatvės.; Visus tam reikalui prielankius, luomų, kokis veikale parodytas,
įstatytos, kad ir pats gy- Į
Šitos draugijos išrinko laikinį P. Meškauskį, St. Vidugerį, Joną progos surinkta $49.00 su viršum.
Vietoj, kad bėgti nuo savo uižpuo- visus apšvietos mylėtojus, ir visą tarp ponų ir darbininkų.
iręs
‘ “Galvočius” ne-1
. i komitetą, kuriam ir pavedė au Baronų ir Ant. Gp'itiibiin . Ant-: Nemaža parduotų ir Tautos FonSvarbesnes
rolės turėjo šios
liko, Dvorskiutė užpuolė jį. Jiedu Chicagos jaunuomenę kviečia priPadėkime, vienoj kų rinkimą. Komitetas, kad pas
rassusiri nkimas įvkyo 15 dienoa ! do ženkleliu, i
ypatos:
Teklės
Kalineckaitės
p-lė
susirėmė. Vyras norėjo pabėgti i būti ant minėtojo Koncerto,
pašyta : “1 „etaviška - katinti, kad išaiškinti žmonėms
kričio. ant kurio prisirašė iš' iso
Komitetas: A. Urbiutė, vaidino labai puikiai;
Lai gyvuoja Clevelandieeiai.
nuo merginos, bet ji laikė jį stip■urniteziuras”.
Su- reikalą Tautos Fondo,
surengė 105 narių. Buvo perskaityta, viJosefina
Toleikaitė. Klaros — p-lė E.,Rudauskaitė. Ji
riai ir šaukė pagelbos.
Svečias.
h’biamasi, kas tai bū- prakalbas, 13 dieną spalio. Kalbė sųpirma, komisijos prirengti svar
ir viršminėta panelė, rodos, kad
Polienianas užgirdęs šauksmą,
įktai ne bus čia koki tojais pribuvo kun. J. Jakaitis besnieji konstitucijos skyriai, o
tyčia apdovanotos tokiomis ypa
PRANEŠIMAS.
pribėgo prie jų ir vyrą suarešta
iš Worcester ir kun J. Krasnis- paskui išrinkta į valdyba: pir
įi paslaptis.
parapijoj (1644 tybėmis, kokios buvo reikalingos
Sv. Mykolo
vo. Vyras pasivadino save Juozu
LONDONAS.
kas iš Cambridge, Mass. Pirmasis mininku — St. Vidugeris, pagelŠukiu, 36 metų amžiaus, bet savo \Vabansia avė., Chieagoj 29 lap jų rolėse. Na, ir pridžiugino savo
I’istinas” tik ką naina- kalbėjo apie Lietuvą, kaip praši bininku —Kaz. Markevičius, pro-j
p-lė Z. Urgyvenimo vietos nepadavė. Jis kričio, nedėlioję, prasidės Misijos j šposais, Erozmienės
ole
nudavė
natūra
unerikonai siunčia nu-Į dėjo karė ir kiek vargo turi mū- tokolų raštininku — Ant. Losevi j Sekmadienyj 4 d. spalių, lietu
bus kaltinamas už nepadorų pasi ir tęsis lig 8 gruodžio. Šventomis binte, savo
vių
švento
Kazimiero
parapijos
di-;su
broliai
tėvynėj,
pradžią
nelaitiems nuo karės
čius, finansų raštin. — Ant. Gri
dienomis 8 ir 10 vai. ryte bus šv. lu i, nes kalba ir judėjimai kaip
elgimą.
buvo
laikytas
bertaininis
susi

prezenĮ
mii.i
matė
pats
kalbėtojas
ir
ne
galiūnas,
iždininku
—
Ant.
Čer-1
[ius laivus su “
Mišios ir pamokslai, 4 vai. vakare tik parinkti tokiai rolei, tik ant
rinkimas
savam
kliube.
Publikos
leido perjauiia išrodė būti motivokiečiai
'
vicnam
gniaužė
gailėsis
širdį
niauskis, kasos globėjais: kleb.
Ameriko:
Kudirkos mirimo dienos paminė Mišparai, pamokslas ir palaimi [ i ii didelės mergaitės : Šaindeliono
klausant jo apipasakojimų. Ant kuri. Meškauskis, Jonas Baronas prisirinko neperdaug.
nimas Švenčiausiu Sakramentu;
is tūkstančiu doleriu
jimas.
. i.
,,, [galo ragino šelpti Tautos Fondą ir Magdalena Andriliunaitė, marypaPirmiausia
vietos
klebonas
Įpilti
dienomis 8 vai. ryte i Dalšiekio — J. Stasiūnas,
16 dieną lapkričio sukako 15 šiokiomis
. .
. . - | ir aukoti bent vienos dienos uz- salkos : Pr. Judriliuuas, Povilas i Perskaitė protokolą nuo praėju
atlikti
tė[ingai
gerai
sugebėjo
metų nuo mirimo garsaus lietu- , sv Mišias ir pamokslas. 7Jį vai. i
SĮ fl.joj.i pa. įlįs l i^rbį Tuoj padaryta kolekta ir
’
elikso
rolę
vo
rolę;
gan
sunkių
Morkūnas; į ligonių komisiją pa šio bertainio. Toliaus kasininkas
dr. V. Kudirkos. [',akare pamokslas ir palaiminimas
laivuką Lenkijos Į surinkta 25 dol. 39 centai. Antra- puolė:,S. Gritaitė, O. Švilpimai išdavė atskaitą šių metų bertai vių rašytojo
atliko Dr. Daugelis, ns ai vie
Chicagos lietuvių būrys parengė i Švenčiausiu Sakramentu.
Ką gi liilisų li«-j.c,js kalbėjo apie socijalistų ir tė, VI. Matulis ir A. Petrulis.
pakreipdavo
tomis artistiškai
nio. Atskaita užtvirtinta. Iš at
19
d.
lapkričio,
pėtnyčioje,
šv.
tą dieną vakarą.
milą suti ikti savo bro i “tautiečių” atsiskyrimą nuo ben
kad vis inDvasišku vadovu — vietinis okaitos pasirodo
Atidarant vakarą buvo sudai
Įsi šiol * lau nieko ne dro, tautos labui, darbo ir apie klebonas. Konstitucija yra tve plaukos perviršija išlaidas, tat ir
nuota lietuvių himnas, kurio au
Gal jie rengia savo jų seimą ir ragino, kas tik myli riama ant krikščioniškų pamatų. nuo šio bertainio šiek tiek atli
toriumi buvo velionis.
Naujienis Metams? tautą, dirbti išvien.
Draugijos tikslu bus: 1) platinti ko parapijos ižde. Šitą reikalą
D-ras Drangelis trumpai paaiš
Prakalbų protarpiais, vietinis tikėjimiską, dorišką ir tautišką pabaigus buvo ir naujų užma
line. O gal dar užves
kino apie vakaro tikslą. Buvo pa
finčus delei laivo, ku šv. Cecilijos choras padainavo ke susipratimą tarp lietuvių, gyve nymų. Kaip va: V. Valaitis, įne sakyta dekleraacijų, pagriežta ant
ls būti gabenamos do- letą dainų, kurios nusisekė gan nančių Atholyje ir jo apiegardo- šė sumanymą, kad bažnyčioj bū- smuiko. Referatą skaitė A. Rim
gerai. Kaip gerb.
kalbėtojams se, 2) šelpti savo narius ligoje, ne tų pertaisyta šviesa—mažesne ir
ka.
Dalyvavo
vakaro
pro
taip ir minėtam chorui didelė laimėse ir kituose reikaluose, 3) patogesne, šviesą
patobulinti
gramoje
dar
šios'' ypatos:
padėka už pasiaukavimą. Tikima
kun. J. Briedis, p-lės P. ir E. Rukrikščioniškai apsiėmė vietos klebonas
vargas “Jaunosios si, kad norvvoodiečiai neatsiliko numirusį draugą
palaidoti. Metine švente skaitysis Matulaitis. Kiti užmanė, kad esą dauskiutės, L. Šernas, A. Pocius,
redaktoriui. Soci- nuo kitų miestų su aukomis, nes
šv. Pranciškaus diena, spalių 4 reikalinga išlauko prie bažnyčios O. Pocienė,
A. Petraitis, M. Ja
taip pradėjo jį vanoti, daugelis pasižadėjo paaukoti diedieną arba sekantis sekmadienis. intaisyti iškabą su parašų, kad nušauskienė,
J. Chmieliauskas. į
į šiaušiasi! Su j nos uždarbį. Gi šv. Jurgio Kar. Įstojimo $1.00 ir mėnesinio mokės tai yra- Rymo—Katalikų lietu
Kiekvienas iŠ dalyvavusių gražiai
lis jau rodosi už- dr-ja paskyrė 50 dol., Nep. Pag. čio 25c. Paskiaus įstojimas bus rei vių
bažnyčia.
O kai-kurie išpildė sau pavestą programo dalį.
įkiš, nes pasižadė- Pan. Švenčiausios — 10 dol. Be to kalaujamas pagal amžiaus: nuo manė, kad
būtų ir švesa Pr,e | programas buvo gerai pritaikjnišrinko šešis 16 iki 20 m. 50c., nuo 20 iki bažnyčios išlauko, bet člfna UIP* I
•
•
...»
••
[pažintį sueiti, bet šv. J. Kar. dr-ja
/ tas prie tokio paminėjimo ir vivyrus
rinkti
aukas
po
grįčias
o
25 m. $1.00, nuo 25 iki 30 m. Šimas tapo atidėtas ant tolesnio g. kjausytojai išsinešė daug liudaisvė”, “Keišrinktas
komitetas
rengia
pra

$1.50, nuo 30 iki 35 m. $2.00 laiko. Pagalios buvo kalbama ir nų jspudių,
iva ir kiti. Reines gyvenimas ir
kalbas ir ferus ant 26 dienos lap nuo 35 iki 40 m. $2.50 ir nuo 40 apie dabar susitvėrusę pašalpos mirtis d r0 v Kudirkos, tai mūlaikraščiams pakričio.
_ •
?* *
iki 45 m. $3.00. Pomirtinės, nors draugiją. Ši draugija veiks iki sų Lietuvos gyvenimo drama.
|tlU7.U '
Žilių vaikas.
ką tik įsirašęs gal gauti $25.00 galui karo ir bus Šelpiami tik tie,
P-ŪM.
kurie
neturės
darbo
ir
ir
negalės
o
po
6
mėnesių
nuo
kiekvieno
ukraščiai dejuoja,
HARTFORD, CONN.
draugo po $1.00 ir iš kasos, kiek pragyventi.
Atlyginimas.
jiems
nuostoIš katalikų gyvenimo.
truks iki $150.00 kiti dar dalykai
Galop buvo išdavimas atskai 8 metų amžiaus vaikučio Anta
Įek padaranti, lie13 lapkričio Švenč. Motinos La yra svarstomi ir ant kito susirin tos. Dr-jon inplaukė apie
13 no Žičkaus tėvai gavo atlyginid prasidėjus pa- Salette
vienuolyne
atsibuvo kimo bus paduoti nusprendimai. svarų. Pagalios
turiu pridurt, mąt žinoma teismo keliu, 4,500 do
D RAS A. J. TANANEVIČE
dietirūsčiais. I)a didelė
iškilmė.
Du
broliu,
Reikia dabar tiktai linkėti tai kad šitos parapijos
skaitlines; ferių. Kiek laiko atgal Chicagos
Tai dienraščio “Kataliko“ leidėjų brolis, kuris šiemet, baipsimas kas bus po abudu lietuviu, sudėjo vienuolių draugijai kuogeriausios
kloties vedė tik vienas vietos klebonas, o Railway kompanijos gatvekaris
medicinos
mokslus ir šiomis dienomis ntidnro savo ofisą po
Brolis Jonas ir Dievo pftfaimos.
laikraščiai taiky luomo prižadus:
dabar išrinkti padėjėjai.
Žičkų
vaikui sutraškino koją. gė
3249
So. Morgan st, vii šuj “Kataliko“ kingvno.
numeriu
mus skaitytoji^ Veiverys kilęs iš Veinerių paraNarys .
Kalnavertis.
Po ilgų rūpesčių tėvama pasisekė

IS TAS.
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D n AU GAs
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rolę
o vietomis kiek jAntaiins Prančietis, Boleslo Juo- veikus systemos išvalymas ir jos
sustiprinimas. Jus turėtute pa
fyp avo ailpuon
PUi**‘u i znpavieius, Ignas Grinoiua.
itoduinaa
geros
gest ik u-) (42). Mt. Carinei, Pa. — Pirm. bandyti Trinerio Amerikoniški)
įjos. Negyvus
tipus buvo — Vincus Bendoriu's, Kast. — St. Kartaus Vyno Elixirą, kurisai tu
eHoiio.no rolėje p. V. Elz. Arba b Petruškevičius, Iždin. - Adelė ri tikrą veikmę, bet be skausmo
usiv. List. R.-Kat. Am.
^dl‘..“^:kalUa‘ su,vis.ne4.]<ietu-įKeI.Hinakiutė, Iždo priž. - kun. ar kitokio nemalonumo. Pradėki
i
valdybos antrašai:
vos ^peišočiai vien kurie tik pa Dr. V. Burtuška, Kolektoriai: — te su nurodytąją doza ir paskui
&
Prezidentas: K. J. Krušiūskas,
žystami kaipo žydai, o čia grai Antanas Bražinskas,
Martinas sutaisykite ją sulyg savo reikalo 59 Ten Eych st., Brooklyn, N. Y.
tol, kol jinai nebus nereikalinga.
biau išėjo Lietuvos vokiečių tipai. : Avižienius.
Vice-prcaidentas: J. RiktoraiPlain-End
Šioji
Trinerio
Amerikoniško
apsi.uurzoję ir apžėlę plaukais,! j$,. tų susiorganizavo komitetai: l_
w_
tis, 91 Congress avė., Waterbury,
bėję, prabilo tai žydiškai. Labai! ^innipeg, Man., Canada ir kitose Kartaus Vyno Elizlro veikmė paCIGARETTES
linksnu) įspūdi padarė darbiniu- L ietose, bet dėl pilnesnių žinią deda ligose, kuriose reikalingas Conn.
Bskratoriua:
J.
S
Vasiliauskas,
ir.;
.......
i..:....
..
si.
.
•
......
.....
kūno
išvalymas
be^
jojo
kai grįždami su daina užbaigę dabar apie juos stokuojant, pasJO for S Cenls
nusilpninimo. Aptiekose.-Jos Tri- 112 N. Greene st., Baltimore, Md.
rugepiūtę. Katriutė — Ona Ku- į skelbsime juos vėliaus.
Kasierius: Pranas Burbs, 456dauskaitė, induodama rugių var- Galutinai susiorganizavo Tau- ner,
................
Manufaeturer.
1333—1339
i žsitum Baise
58
Main st., Edvvardsville King
Bu
pų nupintą vainikų savo šeimi tos Fondo Komitetas Pittston, Pa. So. Ashland avė., Chicago, III
,lMUI
visi
’turi1 butL«wsortuoti
niūkei sužavėjo nubliką dainelė, j (No. B), kuris veiks ir apylinkėGreitam palengvinimui skau- ston, Pa.
sudėjus krūvon, reikia pa-' Se.
įdėjimų raumenyse ir sąnariuose
Knygius: Kun. J. Inčura, P
“Pabaigtuvės” nuPirm. — Pranas Bataitis, Rašt. j trinkite juos Triner’s Liniment’u.
“Birutė” matyt iš
Jurgis
Laukaitis, Iždin. —Į Linimento kaiua 50e„ per pačtą O. Freeland, Pa.
raiko geriausias savo spėkas ir Petras Seuauskas, Iždo Glob.:
Dvasiškas Vadovas: Kon. J.
60 e.
dprsty
įsiekė tikslą. Beje, “Birutės” Juozas Petkevičius, Kaz. šako
Jakaitis, 41 Providence st., Wortotarinčja vUtse krautuvas®
irtistai “Lietuvių Dienoje” — čius, Nariai: — Jurgis Mališansoester, Mass.
PRANEŠIMAS.
P. LORILLARD COMPANY
lapkričio pakartos tą patį vei- kas, Aut. Kizis.
Kasos Globėjai.
New York City
lą Rooseland’e
Visu Šventu
Auką rinkėjai:
Užsiliepsnojus
kardo ugniai ant
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,
ir. svetainėje.
G.! North Junct. ir Duryea — Pra Europos kontinento,
viso pasaulio Wilke8 Barre, Pa.
nas Bataitis, Jurgis Akelis, Juo žmonių dorus tapo nukreipta, kuriai y LukoževiėiA, P. O. Minersville,
pusei klius pergalėjimas. Taip-pat įvsiCeskevieius.
tautų žmonės suskubo į įvairias
‘‘TAUTOS FONDAS” - zasWest
Pittston, Exeter, Wyo- rių
grupas, dėl pagelbėjimo nukentėju- ,
* 1 *r *
ming, Pa. — Kazimieras Šako šių žmonių karėje.
______
Durįs
atsidarys 6 vai. vak.
Nauja Knygute
Taip sakant, pradėjo viso pasauliu “LIETUVOS VYČIŲ
DRAUGI- MOKĖK UŽ NAMUS BEDIBBDA
čius, Vincas Rimta.
I
REIKALAI.
MAS.
Perstatymas prasidės 7:15.
South Pittston, Sebastopool, P. imonės, netik kalbėti, bei rašyti, kad JOS CENTRO VALDYBOS ANREIKALINGIAUSIOS GIESMES
(Perstatymai atsibos).
TRASAI
Susitvėrė Tautos Fondo Komi G. & Inkerman — Marcelina Am būtinaa reikalas yra dėti aukas ir!
Arkansas ir Lousiananos lentų kom
rekalui ištikus pasiųsti nukentėju
Subatos ir nedėlios vak. lapkr. (Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die
brazevičius, Juozas Matusevičius.
tetai:
parduos wjums
žemės
—
--- —pigiai --Dvasiškas vadovas: Kun. F. rpanijos
sioms žmonėms.
mažu
įmokėjimu
ir
ilgu
išmokėjii
28
ir 29 d. Bažnytinėje salėje vas musų gelbėtojas, maldos po mišių
) (31). Chicago, III. (North Ši
Mes lietuviai it dalies irgi jau esą- Kemėšis, 717 W. 18thl st., Chicair k.)
mu
likusiųjų
mokesnių
Tavo
šeimyna
~
—
So.
Boston, Mass.
tie). — Pirm. —. Dominikas Žu Central City, Pa. — Marijona no pradėję budinti aukų rinkimo klau- go, III.
KAINA TIK 3 CENTAI
gali padaryti geriausį gyvenimą kokį
Ketverto
vak.
Gruodžio
3-čią
tautas, Rašt. — Jonas Jokubaus- Kižiutė, Marijona Kanauskiute, Simų. Praktiškai dar mažai. Nors visi Pirmininkas: M. A. Norkūnas,
tik galima iš daržo, karviųi, kiaulių | d Nomo'odA Mas.
Perkant šimtais—tik $1.50
kas, Iždin. — Kasp. Repšys, Ko- Katriua Kižiutė, Julijona Mika- žinome gerai, kad Lietuva yri «*- 166 Melroee st, MonteUo, Mass. ir vištų. Kada nereikes dirbti ant
v.
\ .
•io lauku, ir, kad- Lietuvoje musų bro„ i
....
.
...
laukų, lentų kompaniją noriai priimsi
PetnyciOS \ ir subatos
vak.
’Įektoriai: — Mot. Mažeika, Ant. liutė.
Irai daug nukentės, ir, kad daug ko
Vice-pirmuunkas:
A. Alekį darbą. Pabandyk. Rašyk arba ateik ■ Gruodžio
4 Ir 5\ d. Bažnytinėje Kreipies “Draugo” aJresu.
Bacevičius, Pr. Kišunas, Pr. Ga Šv. Kazimiero par. —■ Jurgis nustos, daug šeimynų paliks be duon- sandravicius,
782 W. 19th st.,
dėl platesnių žinių. L. M. Allen. P. i salėje Worcester, -JMass.
jauskas, Juozas Šlajus, Adolfas Luksdeuis.
davių, daug atsiras Lietuvoje amžiną Chicago, III.
T. M. Rock Island Lines, Room 718 i
Pittstono,
Pa.
komiteto
veiki

Kupris, Juozas
Karlikauskas,
elgetų, nuo įvairių sužeidimų. Boroai,
prot. raštininkas. Al. M. Rač- Sa Šalie Station. Chicago.
KATALIKIŠKAI VISUOMENEI, MOmas tuo pažymėtinas ir seki  mūsų visų privalumu turėtų būti di- ku% Holy Cros8 College, WOrceS- Mūsų agrikultūros departmentas vi- < KANČIAI ANGLU KALBĄ PASIOKonst. Šlajus, Tadas Šlajus.
jĮasg
nąs, kad komitetas rengia t. v. džiausias atbalsys, pradėti ir tai ūmai, .
IŠRADIMAI
sada pasirengęs padėti naujiems gy LOME SEKANČIŲ KNYŲ, AMERI
(32). Scranton, Pa. — Pifni. ir ”Tag day” (Lietuvių Dienoje) rinkti aukas nukentėjusiema žmonėms
’
KOS
KATALIKIŠKŲJŲ
DRAUGIJŲ
I Finansų raštininkė: Ona Kasė- ventojams.
iždin. — kun. Jonas Kuras, Raš- ir tam tikrus ženklelius stengsis Lietuvoje!
FEDERACIJOS.
, Reikalaukit naujo katoliogo bu
Ir
tai
visiems,
ir
ii
vien,
pasidė' taitė, 82 Porter avė., Montello,
tin. — Antanas Sodeika, Kolekto praplatinti ir aukas rinkti netik
1. No. 3 “What Shall our Cattoli.1 J8“ ėdimais, surinktais naujau
jus Jį Bai
šalįJ visus
mūsų llgDiU*
ligšiol voouvsue
esančius | UACUOO.
Mass
,
.
I JUO
V1OUO uiuaų
riai : — Andrius
Lukoševičius, * •
Societles Do?” containing a wealth of „al. tal.8
°
\
.i.
tarp vietos lietuvių, bet ir tarp p*rtyviškumus, ir neapsikentimua vie-! Iždininkė: M. J. Juškienė, 129
]SdETLNIS SEUV1A.S.
duciomcd azv t
cuuiaimug a vvettivu va
,
Chicagos Draugijų Sąjungos 3-čias 1 snggestion and program for effectivo ,fiio1. nebuv0-< Jam« atra8ite netlk
Mikolas
Klikna, Ant. Teleiša, 1kitataučiu,
_ A _X!.. kurie vvnii.inc
•_ V* _ a.
_
prijaus’ T.intllVna
Lietuvos ^'iitais.Bet•'reiktų
i —p'aairodyt, kad ž.
ir!! 1/1”7 d“’ Zi
'
I
e rofie st., rochton, Mass.
Ant. Matulevičia, Ant. Petraus sušelpimo reikalui. Galima būti mes esam sutartinga šeimyna.
metinis
seimas atsibus 6-tą dieną sočiai work. 36 pages. Single copiea ’* įvairiausių
ai tų, e ir
| naudlD«?. patarimų.
tikru,
kad
visur,
rasis
kitatauAr
mes
pasirodysim,
kad
esame
paKasos globėjai: K. Pakštas, gruodžio (Dec.) 1914 m. Pradžia 1 3c. 100 copies $2.00.
kas, Stan. Razbiekas, Ignas Ruvai. po pietų Aušros svetainėj 3140 Į 2. No. 5 “Why Socialiam la Oppo- '
Kas P1131’*8 dešimtuką tas gaus kaeys, Ant. Jurdaugą, Jonas Las- čių, kurie ir savo auka panorės! B*ren8ę paduoti pašelpos ranką Lie- 1644 VV&bansia avė., Chicago, III
’’1 S. Helated st.,
.
aed to the Trade Unions,” A povverful tohoSa
kauskas, Stan. Karsokas, Juozas sušelpti Lietuvą, taip-pat, kaip tnvns žmonėms! TrumDi ateitis mumi A. Visminas. 315 — 4th avė.
J. SINKUS k CO.
Ant šio seimo visi Sąjungos direkto- ’ arraignment of the tactics of Sočiai*1
_
parodys. Reiktų aukas rinkti prie Homeste&d, Pa.
Kaminskas, Vincas Bielickas.
3151
S.
Halsted
st.,
Chicago. QL
jie aukoja sušelpimui Bei įjos,! kiekvįen0s progos,
-------- - taip-pat
.
lietuvių
organized labor movement.
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SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN

Telephone Drcvėr 1924

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867

O.

M.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS

ST,

3364 So. Halsted St.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant n«o VIENO DOLERIO ir daagi&>, už kariuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kur} pride
da m kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

M. GUSTAIČIO

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,
bet dar maloniau skaityti.
KAINA TIK
Reikalaudami adresuokite:

10 CENTU

Draugas Pub„ Co.
1800 W. 46th Street

Europoj ir kitur $4.00
Karisjpondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654

Richmond St.,

Chicago, Illinois

mėgdžiojimų,

L- • Retu I • !•
& VZ.įĄLCOMCL •
JAtF.’.fHTtntCo
" MCWVORK,j$
•cmm

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Su pagarba
3315 Aubrun avė.

P. A. MAŽEIKA.
Tel. Yarda 113$
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SAUGOKI E S

32G1 SO. HALSTED ST., CHICA60

Seniausias
lietuviškai
graboriut
Chicagog mieste. Per 15 metų mano
graborystės tarnavau savo broliam!
lietuviams.
Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo (12.00 ir augščiau,
• maži grabeliai nuo *3.00 ir aug
I čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
paliks našlaičiams, kurie bėdnaii pa
lieka. žinokime gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pas mane galite gauti ui
$50.00
Neklausykite agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitų ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo
karabonų ir daugybę automobilių.

Philadelphia,

Bell Telephone Building

NAUJIENA!

j

vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

KUN.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

LIETUVIS DENTISTAS

A. MAŽEIKA

yra seniausias lietuvių katalikų laikia

Chicago Telephone Company

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

P.

-wc

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amoriko
"
ir viso pasaulio gyveninio.

DR. K. DRANGELIS

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga

DR.

“ŽVAIGŽDE,,

Tel. Drover 5052

K

LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĘ”

Official 100

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

‘‘AUREOLE”

CHICAGO

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

Long Distance Telefoną.

(kampas 34tos)

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

Parašyta

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

Atmosfera yra žodis vartojamas į dailį linkusių
žmonių kad gerai išreikšti ką nors būtinai reika
lingą geram išplėtojimui minties mokslo. Piešė
jai, aktoriai keliauja po tolimus kraštus, kad
gauti tą reikalingą inkviepimą.
Atmosfera yra lygiai svarbi biznyje ir soeijališkume pagerinime ir ji yra visumet telefonu,
kuris yra po rankomis.'
Jei yra svarbus reikalas, reikia
padaryti nus
prendimą, ar nutarti susirinkimą,
sudaryti at
mosferą tikslų, apmąstytų, gyvu pasikalbėjimu.
Ištirk savo dalyką; ištirk savo žmonės; ištirk sa
vo užpuolimą, savo argumentus ir jų geriausią
pusę. Taip apsitvirtinus, nežiūrint kaip toli esi
nuo tos vietos, jūsų atmosfera gali būti perleis
tu per.

PLATINKITE

IR

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Verte

Jonas Kmitas

i

Y ra tai labai graži ir interesinga

apysaka

Pradėjus skaityti, sunku

yra atisitraukti nuo knygos.

Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

Aaąrllt. Lietmiį Oleiiiačlj

ir

visada

reikalauk

tikro

Richterio

“KATALIKĄ”

Dienraštyj “Katalike” žinios
Pain — Expeller
tilps daug greičiau ir plačiau; j
visus pajudintus mūsų gyvenime
ženk,>su inkaro
1
i? klausimus kuoplačiausia atsiliep
kaip ant pa
sime.
veikslo.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra l-e«&> -{.<■. veiksi
partyv.s laikraštis ir prisilaikys
J ' "i A .. l#* 25 ir 59 centu
ramaus kultūrinio darbo.
-i
fcr
V."
Todėl dienraštyj “Katalike”
5 », - . .'rgįt- aptiekose ir tie- {
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šiai iš
Alfe 'z
švisti lietuvių, o ypač Amerikos
fe F. Ad. Riclrter &Co
nauji dty nuošė
gyvenančių,
S.
Valstijų ir kitu šalių gyvenimas,
7-1-80 VVashington
', 4: -Ai
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ILS
Street,
J'* ft .-r--. 't?’ •< ■$,- -V
ropos karo lauko ir visuomenės
gyvenimo.
NEVY YORK.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams .......................................... $5.00
pusei metų . . $3.00
trims mėnesiams . . $1 75
Užsienyje, Europoje ir kitur
Mokykla Angliškos Kalte
motanis ................................. $7.00
pusei metų . . $4.00
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir
Prenumeratą siųsti Šiuo adiesu:

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos
atsakančią metodą. Dienines ir vakarinėskliasos.
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Vaisi, ir
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją)
labai pasekminga metodą. Dėl platesniu žinių
rašykite pas:

WA1TCHES EROS.
1741 ftest 47th Sireet
::
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ DIEKRAŠTiS
“KATALIKAS”

3249 Sc. Morgan St.,

Chicago

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
»,

Telephone Drover S326

Dr

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

S. A. Rutkauskaite-Šlakiene
Gydo visokias ligas

Plymouth National

puslapių, o kainuoja

BANK.

TIKTAI $1.00

Specijaliste moterų ir vaikų ligose
VALANDOS:

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

3255 So. Halsted St,

ftapttoias su perviriib
$165.000.00.

Chicago, llb.

Šitoji Banka prižiurote.

—rTTTtattta«»WMI

I

Lietuviškąją Švento Kazimiero

”

Suvienytųjų Valstijų vai
džios.
Moka 3 nuošimčiut
nuo sudėtų pinigų. Galinu
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite

Seserų Seminarija

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus Į Banką uŽččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ratomi» ant metų. Siuučiame pinigus
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir ifi krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duodą rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiškai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršmin^tu antrašu.

P

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėt
iiao antraša:

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

.A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Iždirb&jaa
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu meta
.liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, sarpu, vė
liavų ir Karunu.

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!
GRAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO 10C. KASDIENA.
mokėti

po

10c.

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant
išmokesčio labai puikų Gramafonų

sykiu su 16 rekordais (32 ka
valkais) visokių dainų, valcų. mar
šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite
Gerumas mūsų gramafonų gvaran
tuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus apecijališkus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Ruaiškus,

r

Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra
sos ženklelį atsakymui!

LIBERTY C0MMERC1AL C0
233 E. 14 ST., NEW YORK.

Reikalaujamas lietinis agentas prie
pardavojimo

siuvamų

mašinų.

šaukti pas:

Atsi

Reikalingas

vedęs ir blaivus vargo

nininkas, gerai suprantantis muziką ir

[tis ehorą vesti.
Miką

Man pavest.* dar
bu. atlieku artis
tiikai.

N. A. Norkūnas
166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

-

W. 46th Street,

Chicago, III.

pasiūlyti

Kalėdų Dovanoms
labai

28 metų senas laikraštis

JEI

NORI

ŽINOTI

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

\

Kokia Autonomija

LIETUVAI REIKALINGA?
Paraše

J.

GABRYS

KAINA 10 CENTU
Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
Chicago, III

46th Street

Naujos “Draugo” spaustuves

Knygos
Huckleberry Finnas, parašyta garsaus Amerikos

VIENYBE LIETUVNINKU

raštininko humoristo

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

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

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svvblų 11 nlų Iš Amerikos, Europos Ir viso bu lėto, o
prenumerata kaštuota matams Uk $2.oo;
pusei matų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; putai metų $1.6(.

Mark Twaino. Gražiai lietuvių kai

Stora knyga, kaina tik ..................

7Šventai

Reikalaudami kreipkities:

Draugas Pub. Co.

RAŠYK ADRESU.

J. J. Pauksztis & Co.
Brooklyn,

gražių

naujausio leidimo

kalėdinių paveikslėlių

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:

Wlezan!

1040 W. 21 st., arti Kobey

Kunigams, jog galime jiems

DRAUGAS PL BLISHING CO.

patarnavimu*

|TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

PIGUS UŽLAIKYMAS

apsiimate

Malonu mums pranešti Gerb.

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

LIETUVIŠKA BANKA

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aStoonių ai yrių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Scboo 1
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje
prie reguleriškojc
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama - muzika, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip tolias.
*

Jeigu

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS

Gerbiamiesiems Kunigams!

iždininkas
Mandagus

CHICAGOJE.

GEROS MOKINTOJOS.

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

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:
1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
“
i. Kodėl neini išpažinties? Par. kun. Al. J. A\ arol 25c.
4. Katriutė. Trivsįksmė drama. Iš lenk. vertė A.
Vėgėlė .............................................................................
K Užkrečiamųjų-limpamųjų ligų išsiplatini mas ir...
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas............................ 15c.
C). Lietuviu Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.
„
_
II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. \ egėlė 10c.
5. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas . . I5e.
V. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... ’c.
10. Katekizmas apie alkoholių
>'c.
11. Ringi kūdikio papročiai. Dr. A. Graieūnas.......... 20c.
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų.................... ve.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ........... 25c.
}L Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5c.
1G. Tiesos žodis socijali.^ams. Parašė Kunigas. 3-eia
laida .................................................................................. 4^Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c.
Antanukas. 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.

