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mi taip, kaip nutars pati vi
suomenė per spaudų ir per su
važiavimus. Apyskaitos vi
suomet bus garsinamos laik
raščiuose. Paskirtus Tautos
Fondui pinigus valdyba pra
šo siųsti, išrašant čekį ar mo
ney orderį, vardu Fondo Iž
dininko B. Vaišnoros, tečiau
siunčiant jį Fondo Sekretoriui
adv. A. A. Šlakiui (3255 So.
Halsted St., Chicago, Ilk).
Su pagarba
- Tautos Fondo Valdyba.

Kas nežino, kokį svarbų
išeivių
gy
darba
atliko
venime mūsų Įvairios draugi
jos ir susivienijimai. Atsidū
rus
svetimame
krašte,
tarp svetimų žmonių, draugi
jos mums buvo lyg kokia iš
ganymo prieplauka, lyg bran
gi tvirtovė, po kurios prisi
glaudę mes galėjome rasti sau
pašalpų ligoje ar nelaimėje,
.aprūpinti savo šeimynas; ga ATSIŠAUKIMAS Į
GERlėjome taip-pat rūpinties lie
BIAMUS MŪSŲ
tuvių kultūros reikalais ir pa
KLEBONUS.
kėlimu mūsų vardo akyse ki
Pust. lame P. Bkd\įninku
tataučių.
Bet draugijos netik savo na Susivienijimo J V metiniame
rius šelpdavo. Ne! Jos daž seime, rugsėjo 15-16, 1914 m.,
nai atsimindavo ir svarbius besvarstant apie prasiplati
tėvynės reikalus. Mūsų susi nimų girtuoklybės tarp lietu
vienijimai jau daug tūkstančių vių išėjo aikštėn, kad girtuodolerių yra išmokėję mūsų Tė klvbę tarp mūsų tautiečių pa
vynės ir lietuvių kultūros rei laiko kai-kuriuose miestuose
kalams. Neatsilikdavo ir ki pačios parapijos, rengiant ba
tos mūsų draugijos, kaip pa lius su svaiginamais gėrimais.
laipinės, taip ir kitokios. Ir Blėdies didumas nebūtų dar
jų daugelis yra pridėjusios sa taip didelis, jei tokie “pasi|linksminimai” būtų tiktai pro
vo aukų ar tai Tautos na
mams, ar tai “Saulės” na ga pasigėrimo seniems girtuo
mams. Bet šit atėjo laikas, kliams; tečiaus gyvenimas ro
kada visa Lietuva atsidūrė di do, kad tokiuose bažnyčios
džiausiame varge.
Baisioji “naudai” (?) rengiamuose
mažai
gerin
karė paplukdė jų kraujuose, triukšmuose
paskandino ašarose. Suvalki tieji gauna paskatinimų prie
ja, Žemaitijos dalis išnaikin didesnio gėrimo (“kad būtų
ta. Beveik visi sveikieji Lie didesnė “nauda” bažnyčiai!).
tuvos vyrai po ginklu. Kiek Gi dažnai visai negeriantieji
iš, jų jau paguldė savo gal- per tokius balius išmoksta gir
kiek dar paguldys, ko- tuokliauti. Tiesa išpradžios
vo(|ami už svetimus reikalus? jie vien tik geria bažnyčios
Kiek liks našlių ir našlaičių! “naudai”, bet ilgainiui tas pa
Tad šiandieną, kas gyvas, tu virsta tiesiog smuklės naudai,
ri šokti į pagelbų tėviškei ir bei jo paties nesveikatai ir
šyvo broliams: šiandienų ir at prapulčiai... Be to šitokie kaiskiri žmonės ir draugijos tu kuriuose miestuose dar užsi
ri kiek nors skirti tėvynei su likę “bažnyčios naudai” (?)
šelpti. Be to, jeigu Lietuva keliami pokiliai duoda mo
girtuokly
jau nebegali gyvuoti taip su rališkų paspirtį
bės
platintojams.
spausta, kaip ligšiol, jeigu jai
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BALKANAI RENGIASI PAGALBOM SERBIJAI.

«ėĄRSAV

pildo. Antverpui patekus j Suindon,
iki paskutinių jė
vokiečių rankas, pastarieji vi gų išaikvojimo ir tik tada
A
sokiais būdais mėgina prasi mes galėsime nuspręsti apie
Lodx.
mušti į vakarus ir tuo tikslu laimėjimus tos ar kitos šalies,
.Petrikas Senom.
sutraukė daugybę kariuome kada paregėsime jas jų užbai
nės, kuri turėjo išvyti anglų, gimo darbe.
prancūzų ir belgų kariuomenę
iš Belgijos ir dasigauti iki
Rusija šaukia i karę. dar
Dunkirk’o ir Calais. Visa vo 1,200,000 žmonių. Dideli pul
kiečių kariuomenė veikian kai rusų kariuomenės yra ren
Pnmptal
tį toje dalyje išneša apie giami užėmimui
Silezijos.
pusę milijono žmonių.
Kaip tik Ivrokuva paklius į
Šiaurėje nuo La Basse vo rusų rankas. Austrijiečių per
l-GERKAM OFFICERS EXAMlBlBG CAPTURAD
kiečių kariuomenės randasi galės Lenkijoj turės užsibaig
fcUSSlAB GUB 2. GE.ttER.AL VOM HtNDEttBURG
3.NAP SHOWIMG WMERE TWO BiG BATTLES RAGE.
14 korpusų ir 8 raitininkų di ti.
puotos® i9i+ arftnemcfin p&ess assoc/pTro/r________
../A'..'z,"
vizijos. Tos kariuomenės tik
Rusija padidinimui savo ar
1. V Aiečių oficieriai ž iūrinėja nuo rusų atimtų šau dyklę. 2. Generolas von Hin- slu yra atmušti prancūzus ir mijos spėkų šaukia į karę 1,
jų draugus prie jūrių. Mū- 200,000 naujų kareivių, iš ku
denburgas. 3. Žemlapis, parodantis kur dabar siaučia didžiausi mūšiai.
— ~——-------------------------- — ----------i~ •
■
..
~
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— Į šiuose, vokiečiai vartoja snn- rių nemažas skaičius manoma
Fofciečių nuostoliai milžiniš-\ Šventa karė prasidėjo. Wa-,čiams, kad prancūzų ir anglų kias kanuolės, kurių dauguma pasiųsti į Prancūzijos karės
ki. Vokiečiams pasisekė išlai-1 sbintgone sulaukta žinių, kad į sumanymai sulaikyti didesnę atvežta iš Antverpo,
laukus. Rusai pamokinti vomėti kelius mūšius Lenkijoj,' turkai jau pradėjo šventų ka- į dalį vokiečių
kariuomenės
Smarkūs vokiečių užpuoli-' kiečių, dabar sunaudoja tokius
bet kaip žinios paduoda, tie į rę prieš Serbiją ir jos draugiš-! Prancūzijos ir Belgijos karės mai. Įvykusioj mūšiai ties i pat būdus kariuomenės permūšiai jiems labai brangiai kas valstijas. Konstantinopo- ■ laukuose, kad rusams geriaus Dixmunde, Nieupartu ir Yp- J kėlimui iš vienos vietos į kiapsiėjo, nes 200,000 vokiečių lyje suareštuota daugybė sve- būtų apsidirbti su vokiečiais, reg, pagal swįnter žodžių, at- tų. Vistulos upė sunaudojama
likosi užmušti.
pasisekę.
timtaučių.
sižymėjo smarkiais- užpuoli- tarnsportavimui kariuomenės
Toliaus Swinton paduoda 6 į maįs įg vokiečių pusės, pran- Vlazgoviko linkon.
Kaizeris šaukia į karę viso
Vokiečių orlaivių žuvo dide savaičių karės trumpų apžval- i CyZų įr anglų kariuomenės
Vokiečių padėjimas Lenkipasaulio vokiečius.
Berlino lis skaičius. Paryžiūje pa g$mažesnės skaičiumi turėjo dė-, joj šiek-tiek pagerėjo. Jiems
Kaizeris vartoja neaptno- ti baisias pastangas, kad už-1 pasisekė išsprukti iš kilpų, kulaikraščiai talpina sekantį Vo skelbta, kad vokiečiai dabarti
reikalinga didesnė laisvė, tai
Kadangi katalikų Bažnyčia
liintus
kareivius. Vokietijos silaikius ant savo pozicijų, rios buvo labai sąmoningai
kietijos ciesoriaus atsišauki nėje karėje nustoję daug or
dabar, tai karei pasibaigus, girtuoklybę visados naikino,
mų: “Mes, Vilius iš Dievo ma laivių. Nuo pradžios karės kaizeris, pasakoja Swinton, Daug žuvo tuose mūšiuose parengtos rusų.
Kaltininku
geriausis bus laikas pareika patį pasigėrimų skiria prie di
lonės Ciesorius Vokietijos ir žuvo 7 cepelinai, 55 orlaiviai kad greičiau sutrynus priešo žmonių, nuostoliai tiesiog bu vokiečių kariuomenės pasilauti Lietuvai autonomijos su džiųjų nuodėmių, blaivybės
Prūsų kunigaikštis paliepiame ir 80 »orlaiviriinkų. Vokieti- į galybę, siunčia ant karės lau- vę milžiniški. Laike viso mė liuosavimo iš rusų nagų skai
seimu Vilniuje. Kad mūsų žo- dorų nuolatos skelbia ir jų,
ja turinti dabar 287 orlaivius, j ko tūkstančius neapmokintų nesio anglų armija apielinkė to gen. Renenkampų, kuria
&is būtų stipras ir kad jo ki-j blaivybę, gausiais atlaidais išpildyti sekančius mūsų pri
.
kareivių, kurie nieko nesu- se Ypres laikėsi taip tvirtai, tuojaus po to atsitikimo buvo
sakymus“ : Visi atsarginiai,
ti paklausytų, reikia padaryti apdovanojo, todėl seimo dele
Austrijos raitininkų virsi- prasdami apie karės dalykus kad nei viena iš jos užimamų atšauktas iš armijos,
kurių nepalietė mūsų prisaky
dtiug priruošiamojo darbo, ku gatai, žinodami taip-pat ir
mas išleistas 15 d. rugpiūčio, ninkas užmuštas. Amsterda- nuolat būna sumušami,
pozicijų nepateko į priešo
Dabar stengiamasi išnaujo
riam taip-pat reikės nemaža mūsų dvasiškijos norų suma
me
aplaikyta žinių, kad Aus- į Prancūzų, anglų ir belgų aukas.
dabar
turi
stoti
į
kariuome

i.Aekliaus.
Ir štai antras žinti tarp lietuvių girtuoklia
vokiečius apsupti ir tas neat
trijos raitelių-kavalerijos vir- j kareiviai pasirodė dabartinėnę.”
Rūpinasi apie padėjimą ru rodo per daug sunkus dalykas,
svarbiausias tautos reikalas, vimų, nutarė kreipties j mūsų
Visi atsarginiai, kurie ran- šininkas gen. von. Stutterbeim j je karėje narsiais ir kantriais, sams. Prancūzų, anglų ir bel
nes rusai prieš kiekvienų vo
kuriam taip-pat turėtų nepasi gerbiamųjų dvasiškijų su praPrabūdami be miego ištisas
v
, ,
jadasi Vokietijos ribose turi at- užmuštas.
gų
pirmoji
pareiga
padėti
ru

kiečių kereivių korpusų gali
gailėti savo aukų nei pavieniai
valandas po vargingų kelio
. ...
. ... sisaukti ne vėliau 20 d. gruo
sų kariuomenei. Tam tikslui pastatyti net du.
lietuviai, nei jų draugijos.
autoritetų ir intekmę, kad iš
džio Tie, kurie randasi sveti
Vokiečiai siunčia daugiau nių jie, paliepus savo virši stengiamos, kaip galima, dau
Rusų armija veikiančioji
Tautos Fondas, įsteigtas naikinti bažnyčios naudai da niuose kraštuose, privalo atsi
ninkams, narsiai užpuola prie
kariuomenės
prieš
rusus.
Gen.
giau
kariuomenės
užlaikyti
Krokuvos — Tarnovo linijos
Lietuvių
politiškojo
seimo romus pokilius su svaigina šaukti raštu arba apsilankant
Hindenburg stengiasi pagerin šų ir kovoja iki paskutinio.
karės
laukuose,
'
kiekvienų pėdų žemės tu
Francūzijos
mais
gėrimais.
Chicagoje, ir turi tikslų šelp
Iki šiam laikui niekas dar
pas artimiausį vokiečių atsto ti vokiečių kariuomenės padė
pakol
rusai
neatrems
vokie

ri iškovoti nuo vokiečių, nes
Kadangi pastaramjame Ka vų.
ti brolius nukentėjusiuos nuo
nelaimėjo karėje, šis laikas tu
jimų
Lenkijoj.
Jisai pasiuntė
čių
užpuolimus
rytiniame
ka

tie
smarkiai laikosi savo po
karės ir išgauti Lietuvai au talikų Federacijos kongrese
6
kariuomenės korpusus, apie rės nusverti kuri pusė paims rės lauke. Tas sumanymas zicijų ir brangiai jas atiduo
tonomijų. Pavieniai Lietuviai viešai yra pasmerkti bažny
Serbai pasekmingai veikia.
200,000 žmonių
Sieradžiaus viršų, nes visos aplinkybės buvo išpildytas kuogeriausiai. da. Kraujo pralėjimas bai
jau sukruto remti tų Fondų. čios naudai daromi pokiliai su Reutero telegramos praneša
apielinkėse, kur vokiečių spė taip jau susidėjo, kad be di šiai.
sus, užmuštųjų ir sužeistųjų
Tečiau reikia ir mūsų gerbia svaiginamais gėrimais, todėl iš Nišo Londonan, kad serbai
džių susirėmimų nebegalima
kos buvo nusilpnėję.
Prancūzų, anglų ir belgų begalės abejose pusėse. Kro
turime viltį, sumušė austrijiečius ant viso
moms draugijoms parodyti, juo didesnę
apsieiti.
kareivini užlaikomi puikiai. kuvos puolimas yra būtinas,
kad įr joms giliai rūpi nuvar kad mūsų kunigams pasiseks fronto. Serbai paėmė į nelai
Rusijos oficijalis* praneši
gintos ir suspaustos Tėvynės juos išnaikinti, ir tuomi mūs svę 2 generolu, 16 oficierių ir
Anglai užima ilgą liniją Užtektinai turi šiltų drapanų, Rusija turėdama daugiau ka
mas: Mūšiai eina ties Lovireikalai. Jeigu draugijos pa prašymas bus išpildytas.
fronto. Swinton sako, kad valgio. Po ilgų ir sunkių mū reivių turės jį užimti ir užė
daugybę amunicijos.
ču. Keli pulkai vokiečių ka
S.L.R.K.P.BI.
Čen.
Vald.
mus galės eiti prie savo tik
šių gauna poilsio.
ims giliai j širdį tuos reika
riuomenės susirėmė su rusais Prancūzijos karės laukuose
lus, tai tikrai galime pasaky
Ką vokiečiai laimėjo? An slo, — įsiveržimo į Sileziją.
Prancūzija šaukia 300,000 ties Liutomirsku ir Sezeržu. nuo Aisne upės iki Belgijos
Rusų kariuomenės veikime
ti, jog visų mūsų prakil
naujokų. Prancūzijos valdžia kitOM7ronto’nnijo.TtetoM|l“n,beži'» anK'al turi užėra« glų, prancūzų kariuomenės
negalima
patėmyti smarkių,
nūs
tikslai
bus
atsiekti,
šaukia 300,000 naujokų 18 me žymesnių atsitikimų neįvyko. '’cmaž v,sl> fronto llnl« "r ant tvirtai laikosi ant savo pozici
iros niekas negalės perlau
tų amžiaus, kuriems į tarny- Karpatų pakalnėse rusų ka jų dalies patenka daug sun- jų ir sunkiai galės vokiečiai ūmių veiksnių, jinai eina išpa
žti mūsų sujungtų pajėgų.
Vokiečiai užėmė Lodzių. stų taikos metu reikėtų sto riuomenė užėmė Batfeld, pa knus darbo, nes vokiečiai be juos iš ten išstumti. Vokiečių lengva, bet eina be paliovos.
Vokiečiui kariuomenės pasiTautos Fondo Valdyba pra Londone gauta žinių, kad vo ti tiktai 1916 metais, kaukia
imdama į nelaisvę 8 oficierius paliovos užpuldinėja. Pran visas laimėjimas tai keletas
šo gerbiamųjų mūsų draugi kiečiai užėmė Lenkijos mie mieji naujokai bus pasiųsti
cūzų kariuomenė užima pla miestų, miestelių patekusių į (traukimas iš Austrijos kariuoir 1,200 kareivių.
jų valdybų paduoti apsvarsty stų Lodzių. Tokiuo būdu vo karės laukan ateinančių metų
čiųjų dalį fronto ir jiems nuo jų rankas, bet jie neturi di lė menes eilių pastato Austriją
ti savo draugijų susirinki kiečiai laimėjo mūšius tarp liepos mėnesį.
Į Prancūzijos karės laukas. lat reikia būti pasirengusiais lės svarbos. Vokiečių suma- daliartinianie momente nesmamuose, ar draugijos nepaskir Vistulos ir Vartos upių ant
Aigipto kedivas serga. Ge- Prancūzai ir anglai pagelbėjo į mūšius. Belgai ligšiol duo n«mas užimti visos pajūrių iame padėjime. Sudemoralitų kokios sumos iš snvo ka 30 mylių pločio.
irgi
niekais zuotai Austrijos armijai bus
nevoj gauta žinių iš tikrų šal rusams. Anglų kariško štabo da tik paspirtį kaip vieniems pak rančius
sas j Tautos Fondų. Tautos
pasibaigė. Karė turės trau sunku veikti prieš narsių ka
Rusai nepaduoda jokių ži tinių, kad Aigipto kedivas su- narys E. D. Rwinton praneša taip ir kitiems.
Fondo pinigai bus sunaudoja nių apie vokiečių laimėjimus. sirgęs Konstantinopolyje.
Vokiečių užmanymai neišsi- ktis,
pridūrė
ant
galo riuomenę savo priešo.
kaikuriems Londono laikraš-
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na
įrankius
tam,
kaip
geriau
būt vokiška meilė tokiuo bū
ir netikėtai galės atsidurti už
pravesti
sunaikinimo
darbą
tų
du išreiškiama”.
Lenkijos ribų.
visų pajėgų, kurias gamta su
•.$ A
Skubiai sukrovę savo reika
Bušų kariuomenė
laikosi
Didžioji karė vis eina smar
Garsus prancūzų mokslin
teikia
išdirbimui
šviesos,
šili

lingiausius padargus į veži
tvirtai, Krokuvos puolimas
m ’
kyn, kuo toliaus tai daugiaus
/
čius - filozofas Emilius Barimos ir gyvybės.
mus smuko suvalkiečiai iš Su
būtinas,
nes
rusų
kariuomenės
pasitaiko visokių painių, kurių
troux, geras žinovas dabarti
Tauta — dievaitis už tai ji valkų.
pulkai stengiasi jį apsupti iš
išrišimas galės tęstis ilgą lai
nės
Vokietijos
padėjimo,
jos
nai
vienyja savyje mokslą ir
30 rugpiūčio atvyko į Suval
ką. Kiekviena nauja karės visų pusių, kaip kad padarė mokslo ir dvasinės kultūros,
B
barbarizmą.
Dėsniai
jos
vei

kus rusų armijos priešakinė
diena pagamina daugybę nau su Przemyslio tvirtove. Iš paduoda daug žingeidžių da
kimo šiaip išguldomi: barba sargyba nepoilgo ir artileri
jų nesusipratimų tarp valsti sipildžius rusų sumanymams, lykų viename iš numerių “Rerizmas padidintas mokslu”.
ja. Dabar buvo laukiama žy
jų, kad jau pradedama svajo Silezija bus išstatyta į rusų vue dės deux Mondes”.
Viršminėti
prancūzų
filoso

mesnių atsitikimų. Miesto ko
Čia Boutroux perstato skai
tu jog
įvykti visasvieti- rankas ir Berlynui, Vokietijos
fo
išvedžiojimai
suranda
aiš

mendantas išleido atsišauki
sostine,
priiseitų
gerai
apsi

Boutroux savo straipsnyje iš- tytojams išsivystymą vokiečių
nė karė. Parodys mums atųikią
paspirtį
atsišaukime
išlei

mą: “Mūsiškiai traukiasi at
tis, ką galėjome tikėties, da- saugoti, nes tada neperdaug
.
. . guldinėja, kokiuo būdu galėjo nuomonių, kurios juos paska
bar gi pažvelgiame kas svar-l8mkn būt1 rusaras Pasiekti ir taip atsitikti, kad vokiečiai tino prie siekimo pirmenybės stame vokiečių mokslinčių: gal”. Nuo šio laiko pradėjo į
“atsišaukimas į kultūringas iš Suvalkų bėgti visi, kas tik
besnio įvyko Didžiosios karės 80st*nęaugštai pakils moksle, dailė ir išdirbo juose persitikrinitautas”. Vokiečių garsūs mo galėjo, palikdami visą savo!
je, šiandieną atsidūrė rolėje
kad jų tauta yra už visas
laukuose.
kslo vyrai: Oswald, Roentgen, turtą. Bėgo plačiausiais ke- Į
Lenkijos ir Lietuvos žemės, naikintojų tos kultūros ir mo- j verčiausia.
Apie vokiečių galybę dau jos gyventojai baisiai nuken
Wundt, Eucken,
Brentana bais, bėgo laukais, miškais, Į
kslo. Jų dabartinis veikimas
“ Jeigu, tokiuo būdu, rašo
guma išsidirbo sau nuomonę, tėję šioje karėje, tūkstančiams
griežtai tvirtina, kad be vokie taip baisiai išsigando sužino
galima pavadinti biauriu ir jie toliaus Boutroux, randasi pa
kad ji amžina, nepergalima ir žmonių gręsia badas.
čių militarizmo nebūtų buvę ję apie vokiečių atvykimą.
viso pasaulio akyse nustojo sauiyj tauta, kuri yra pasieją sunku esą sutrinti. Gal iš Balkanuose kova verda be pavokiečių kultūros ir mokslo.
Suvalkai susilaukė neprašy
kultūros nešėjų vardo.
kus augštąjį kultūros laipsnį,
dalies tas ir teisingai yra, juk iįOVOg tarp serbų ir austrijieBe mokslo gi negalima bū tų svečių,'— vokiečiai atvyko
Dar vakar, rašo Boutroux, tai jai turės prigulėti valia vi- tų sustiprinti militarizmo. To
matome, kad iki šiol dar vo- (Nežiūrint į tai, kad ser
į Suvalkus. Vos spėjo svete
fe
kiečių militarizmas taip pui-,
susivieniję su juodkalnie- visas pasaulis bijojosi vokie są pasaulį vesti pagal savo kiuo būdu vokiečiai sujungę liai inkelti koją į Suvalkus,
čiais
narsiai
kovojo,
bet
negačių
galybės,
bet
nežiūrint
į
tai
s
tekiu
bus
uždėti
kiai veikia, jog praslinkus ke
mokslą su milrtarizmu užsi- tuojaus apžiūrėjo visas gat
.....................
liems mėnesiams kruvinos ko Įėjo išturėti užpuolimų daug i visi gerbė vokiečius
už jų mo- ant kiti) tautų jungą savo ga briežė sau tikslą sunaikinti vi- ves, iškratė namus. Prie vielybės, tinkamos jos kultūrai. sas mažiau kultūringas tau- {no į§ valdiškų įstaigų buvo
vos su keliomis valstijomis — stipresnio priešo ir turėjo ap- kslą ir ideališkus pobūdžius,
-v
•
Kad toks tautos troškimas iš
tebėra galingas.
tas, kad patiems atsistojus pasilikęs rusų kareivis ant
Šiandieną iš visų pasaulio
k.sti dau .yJ';
pozicijų
sipildytų,
kokių
priemonių
ji

Laike keturių mėnesių ka Serbijos sostinė Belgradas pa- kraštų skamba prieš vokiečių
ant pelenų ir degėsių sunai- sargybos. Pamatęs vokiečius,
nai privalo griebtis?
rės galima buvo aiškiai pa v<; stas t oekhus
kinto
kitų tautų turto, dar, kareivis atmindamas kariškų įONJūE 5AND bUNtS OF FlANDfL,
Po kelių žiaurumus paniekinimo ir paVokiečiai
viską
turi
pasie

plaukiant vaitojimams begali įstatų uždraudimą prileisti ką
stebėti vokiečių kareivio gerą savaičių atkaklaus ginimo si sibiaurėjimo balsai. Visi pri
kę,
jiems
nėra
reikalo
mokinBelgijos kareiviai susirėmi
nio skaičiaus to nelemto mi nors
prisirengimą prie karės, jo pa-1 serbai apleido savo sostinę ir pažįsta, kad vokiečių imperiprie
apsaugojamos
ties
tobulumo
nuo
kitų,
ir
jie
muose
su priešu naudojasi
litarizmo aukų padaryti gau vietos, sugriebęs savo šautuvą
trijotizmą, sąmoningumą, ku pasitraukė šalin. Sunkiai pri jalizmas ir militarizmas, jei
prie
kitų
tautų
neturi
jokių
sias atnašas militarizmo die ir pradėjo taikyti į vokiečius. medžiais kaipo vieta, iš kurios
liais jis pasirėmęs, narsiai sieis Serbijai, jei tik Rusija gu tik galėtų pasiekti šiandie
dėkingumo
jausmų
ir
prielan

jie gali greičiau šaudyti j sa
vaičiui. Tiktai mes galime pa
kovoja už savo tėvynės garbę. nesuspės jai pagelbėti. Ser ninio savo troškimo—galybės,
Vienas iš pasilikusiųjų gy
kumo.
"
Žmoniškumas
neturi
abejoti šiandieną ar galės vo ventojų pastebėjęs tokį karei vo priešus.
Negalime mes linkėti vokie bai neišsižada vilties sumušti uždėtų ant visų tautų geleži
vertės
pas
vokietį,
nes
jisai
kiečių militarizmas ilgai užsi vio užsilakymą surėkė:
čiui laimėjimo, nes mūsų .Lie savo priešą ir jei teisingos ži nius savo despotizmo pančius,
persitikrinęs,
kad
jisai
yra
to

laikyti. Gal būti, kad šioji ka
tuvos - tėvynės reikalai nuo nios, kad Rusija siunčia ser žvėriškumo ir barba"riškumo.
“Drauge, nelaikąs dabar surinkusiems, kad šiandieną
to dar labiau pakryktų, gali bams pagelbon du korpusu ka Tokios nuomonės prisilaiko vi buliausiu žmogumi. Dabarti rė dar nenukirs tai šmėklai šaudyti, geriaus pasiduok!”
atvyksta gen. Morgenas ir jie
būti, kad vokiečiams išlaimė- riuomenės, tai netrukus užgir- sos pažangiosios tautos. Ame nės karės vedimas ir parodo baisios galvos, bet žmonių su
Kareivis
kaip
ir
negirdėda

turi jį sutikti kaipo miesto iš
mums, kad vokiečiai kaip tik sipratimas ir šios karės kru
jus nustotumėme ir to, kas bu
rikonai, japonai, portugalai,
mas
jo
patarimo
taikė
į
vokie

rinktieji atstovai, toliaus pri
sime apie serbų veikimą.
ir mano apie savę panašiu bū vini ir nežmoniški vaizdai tu
vo lietuvių pasiekta po ilgos ir
italai, graikai, šveicarai, ru
čius.
sakė išrinkti iš savo tarpo vie
Pažvelgkime dabar kas įvy
du.
rės paskatinti visą pasaulį pa
atkaklios kovos, bet turime pa
munai, prancūzai vienu balsu
“
Ką
darai,
sušuko
žmogus,
ną delegatą, kuris visų vardu
ko Prancūzijos karės laukuo
žymėti, kad visgi vokietys ko
pasmerkė ligšiol negirdėtą vo Vokiečiai manė pamokinti ki dėti rubežins gyvuliškiems mi pasiduok!”
pasveikins vokiečių viršininką.
se. Lapkričio mėnesyj daug
voje yra sumanus, veiklus.
kiečių vandalizmą. Tauta, ku tas tautas, kurios prasikalto litarizmo nuopelnams.
Tuo tarpu ir vokiečiai pa- Pasitarę tarp savęs nelaisviai
žinių buvo teikiama apie pran
Viena, kas jame yra pasibai
ri išdrįso sunaikinti tokią kul jiems, nepripažindamos jų
tėmijo
užsilikusj priešą ir tuo delegatai pavedė pasveikinimo
cūzų ir anglų laimėjimus ir
sėtina, tai jo žiaurumas, ku
tūros įstaigą kaip Louvaino kultūriškumo ir kurios, anot
jau jį nušovė. Nelaimingasis darbą atlikti kun. Stanevičiui.
jau dauguma tikėjosi, kad vo
VOKIEČIŲ PUOTA
ris taip aiškiai, taip šlykščiai
universitetą ir senobinės dai jų, daug žemiau stūvi už juos
epsilėjęs krauju pargriuvo ant I Praslinkus kelioms minukiečiai bus išguiti iš Prancūzi
SUVALKUOSE.
iškilo nuolatiniuose naikini
lės liekanas Reimso katedrą, kultūroje. Tai nėra nieko ste
žemės išpildydamas savo pa i tems pasigirdo kareivių baljos, bet štai praslinko lapkri
muose savo priešo dvasinio
suteršė savo vardą.
bėtino, kad vokiečiai norėda
Atvykau į Suvalkus 7 vai. reigą iki galo.
Įsai: “Važiuoja, važiuoja, reng
tis, prabėgo keletas dienų
turto. 4 mėnesių kova — tai
mi pralavinti nekultūringas ryto. Ir vos spėjau išlipti iš
Apie
šį
kareivį,
žuvusį
de

ikitės”! Ištikrųjų tai buvo jis.
gruodžio, o vokiečiai vis dar
Ir kaip mes galime sau iš
šimtmečių darbo sunaikini
tautas, prabylo joms supran traukinio, kaip užgirdau baisų lei savo pareigos išpildymo j Privažiavęs automobiliu prie
tebesilaiko ant savo pozicijų siaiškinti vokiečių augštą kul
mas.
tama kalba.
kanuolių trenksmą — šaudy niekas neparašė, spauda jo ne Įmanomos “delegacijos” ir su
ir dar neretai sumuša anglus tūrą, kuria jie atsižymėjo an
Šiandieną kariaujančios val
ir prancūzus. Vokiečiai deda kščiau ir dabartinius jų pasi
Su laukiniais negi kalbėsi mą. Žemė drebėjo, stiklai sto paminėjo. O juk tai didvyris, žinojęs, kad tai miesto atsto
stijos dar toliau atsidūrė nuo
kuris ne už garbę, bet už pa vai laukia jį su pasveikini
visas pastangas, kad užėmus elgimus ir siekius, prie kurių kultūriškai. Jie tesupras nuo ties languose braškėjo.
savo tikslo. Laukiama su ne
Su išgąsčiu dairausi aplin reigą paaukavo savo gyvastį. mas gen. Morgenas teikėsi išprancūzų uostą Calais, kuris jie veržiasi dabartinėje karė žmumą ir žvėriškumą.
kantrumu kokio nors išėjimo
Vokiečiams pradėjus šeimy- j lipti iš ratų ir atsigrįžo prie
yra artimiausiu uostu Angli je? Ar užteks mums supra
Pirmuoju , vokiečių karės kui ir nieko nepaprasto nepaiš karės ir sulaukiama vien
ninkauti
Suvalkuose buvo už “delegacijos”. Kunigas Sta
jai ir tokiuo būdu mano į sa timo, kad vokiečių mokslas ir įstatų skirsniu buvo prašalin tėmijau. Žmonės be mažiau
tiktai naujų painių.
vo rankas paimti visą pakraš kultūra, nuopelnas atskirų ti iš savo sielos gailesio jaus sio sujudimo atlieka savo dar vesta jų valdymo tvarka. Gu nevičius su įbrauktais į jo
bernatoriumi paskyrė genera- rankas druska ir duona priėjo
Jau buvo tikėtasi, kad mil tį La Manche kanalo.
ypatų, visa-gi Vokietija ne mus, simpatijas žmoniškumo. bus, — matyti priprato prie
lio štabo kapitoną Folkmoną, prie Morgeno ir pranešė jam,
žiniškos vokiečių ir rusų armi
persiėmė tąja kultūra ir pasi Karės tikslu yra užmušinėti karės baisenybių. Ramiau ir
Vokietija
siunčia
geriausias
gerai pažįstantį rusų kalbą.
jos susirėmę Lenkijos žemėse,
kad mieste pasiliko vien tik
liko be pažangos. Jų siela pa ir naikinti visur ir viską. Kuo- man pasidarė ant širdies ir
Naujasis
valdininkas
tuo

nuspręs apie tolimesnį karės spėkas ant dešiniojo sparno
tai vargingoji dalis gyventojų
siliko nesujudinta ir būdas pa daugiaus karėje užmušama ir tvirtais žingsniais drožiu į
jaus iš ugniagesių sudarė mili ir prašė jų nepersekioti. Mor
likimą. Rusų kariuomenė bu armijos ir diena dienon štur
miestą.
siliko senobinis. Tas many sunaikinama, — greičiau pri
vo užėmus puikiausias pozici muoja prancūzų ir anglų ap
Apsigyvenau
“Europos ciją, jos viršininku paskirda genas išklausęs labai prielan
mas pasiteisina.
Vokietys einama prie tikslo.
kasus,
bet
pasekmių
jokių.
jas ir vokiečių armijos liki
Viešbūtyj”, kur apsistojo ir mas Suvalkų miestelio gyven kiai kun. Stanevičiaus pasvei
žmogus ir vokietys mokslin
Karėje stengiamasi paliuoPrancūzų
ir
anglų
kariuo

toją vokietį Mejerą. Toliaus kinimo prižadėjo išleisti pallemas buvo kaip ir nuspręstas,
čius dažnai svetimi viens ki suoti iš pančių visus žiauriau rusų oficieriai, neseniai gi dvi
menė
tvirtai
laikosi
savo
ap

sutvėrė magistratą, į kurio | pimą gerai apsieiti su suval
bet pasitaikė iš pusės rusų va
tam. šis paaiškinimas dar sius gamtos pobūdžius, kad savaiti atgal čionai viešpata
kasuose
ties
Yser
upe
ir
apie

skaičių
inėjo sekančios ypa kiečiai, nes jį labai patenki
dovų viena kita klaida ir vėl
vo vokiečiai.
nėra
visai
pilnas.
Ne
vien
tik

pasiekus
didžiausių
pesekmių.
viskas eina po senovei. Tie linkėse Angiettere, Arras, YpKad geriau apsipažinus su tos: pirm. M. Ganeckis, anū nęs malonus Suvalkų atstovų
tai pagal savo būdo, kuris pa
Ir kada karės klausimas yra
res
nepasitraukiant
iš
savo
kas gen. Ganeckio atsižymėju sutikimas ir net kontribucijos
sa, rusai Lenkijoj turi geres
siliko iš senovės neaptašytas apribuojamas, kaip galima suvalkiečių padėjimu aš ap
sio karžygio laike rusų karės žadėjo neuždėti.
nį pasisekimą ir nuolat nors vietų nei-ant vienos pėdos.
žiaurus, vokietys užlaikė plačiausiu vartojimu piktų ir lankiau žymesnias Suvalkų
Kiek
laiko
atgal
vokiečiai
ir
su turkais 1877 metais; pag.
ir iš palengva artinasi prie sa
Apsigyvenęs Suvalkuose g?nuožmius pobūdžius, jisai pa nedorų priemonių, tai aiškus miesto y patas. Buvau užėjęs
buvo
prisimušę
prie
Lille,
da

adv.
Bialaševieius
ir
nariais
vo tikslo, bet turės dar nema
ner. Morgenas išleido sekantį
pas policmesterį, Žalnarkevi
našiai elgiasi spiriamas palie dalykas, kad augščiau kultū
žai laiko prabėgti, pakol to su bar gi jie randasi nuo tos vie
čių, daktarą Nanevičių, /ydų dak. T. Nonevičius ir pirkliai pranešimą:
pimo ir prisakimo. Žiauru roje pakilusi tauta geriau yra
lauksime. Vokiečiai Lenkijoj tos už keliolikos mylių į ry
“Perspėjimas.
Kiekvienas
rabiną Rozenbergą ir pas dau - žydai Š. Golenderskis ir E.
mas tas yra iš anksto supla pasirengus nuo kitų ir sunau
Rozentalas.
nukentėjo daugiausiai iš dva tus.
pamėginimas
pranešti
rusų
gelį kitų, kurie man apsakė su
nuotas, sistematiškas; čia ga doja savo mokslą tinkamiau
valdžiai
apie
vokiečių
armijos*
Pirmose dienose vokiečių
sinės pusės, jie nustojo savo
valkiečių vargus viešpatau
Mūšiuose Argonų miškuose, lėsime atkartoti La Harpe siai.
viešpatavimo
Suvalkuose pasi veikimą, bus baudžiamas mir
vardo nepergalimųjų, o tas prie Verdun ir Vogezų kal
jant čia vokiečiams.
nuomonę, kuris vienoje savo
Ištikrųjų
mokslas,
kuriuomi
jiems labai daug reiškia.
Audringos dienos prasidėjo taikė vienas nepaprastas atsi- timi, turtas bus konfiskuoja
nuose didesnių permainų ne knygų išreiškė: “Žiaurumas
kultūringoji
tauta
didžiuojasi,
Gal 5 mėnuo inkvėps vo įvyko. Prancūzai ir anglai
suvalkiečiams nuo 27 rugpiū kimas, apie kurį vertėtų pla mas, būtai sudeginti. Kalti
būna išmaningas”.
suteikia
jai
progos
ir
pagami

kiečiams ir jų priešams, jog užėmė keletą naujų pozicijų.
ninku skaitysis
kiekvienas,
čio, šioje dienoje pro Suvalkų čiau pakalbėti.
Panedėlyje
1
dieną
rugsėjo
gerai
būtų
pamanyti apie
pranešantis rusams apie vo
miestelį pralėkė trys vokiečių
Turkijos padėjimas šioje
Folkmanas
pareikalavo
pas
taiką. Vokiečiai, austrijiečiai karėje neatrodo puikiu. Jos
kiečių
armijos
skaičių ir
orlaiviai ir nubloškė ant Su
geriausias savo spėkas paklo laimėjimai jeigu kokiuos ir
kur
ji
randasi.
valkų miesto tris bombas, iš save atvesti magistrato na vietas,
-t
rius,
kurie
po
aštria
priežiūra
jo, lygiai daug žuvo rusų, aplaikė nieko ypatingo nesu
Atsakys ir tie, kurie platins
kurių viena sunkiai sužeidė
■ .v *
buvo
laikomi
“
Europos
Vieš

prancūzų ir anglų kareivių.
žinias apie vokiečių armiją
mokyklos
sargo
dukterį.
daro ir didžios intekmės į vi
butyje
”
,
ir
kada
šaukiamieji
Vokiečiams
ir austrijie- są karės bėgį neturi. Gal dau
kalbose su savo draugais ir tt.
Sekančią
dieną pasirodė
į į? ' '
Čiams karė daugiau pridarė giaus iš jos pusės sulauksime
Kalbos apie karišką vokie
daugiau orlaivių, bet šiuo kar atvyko jisai paskelbė jiems,
kad
2
d.
rugsėjo
į
Suvalkus
nuostolių, jų armijos jau nu- veiklumo, apskelbus šventą ka
čių veikimą užgintos. Virši
tu jau nemetė bombų vien tik
atvažiuos
vokiečių
armijos
ninkas von Morgenas Gene
silpnėję, tuo tarpu prancūzų, rę, kuri nors ir nelemia ditai atsišaukimus, kurių buvo
rusų kariuomenė dar randasi, delio prijautimo iš mahometonet kelių rųšių; vieni skiriami viršininkas general - leitenan ral leutenant”.
Vokiečių pasielgimas Suval
gerame padėjime, jos, taip sa-1 nų pusės, visgi negalės nesu
kareiviams, antri ramiems gy tas von Morgen ir magistra
kant, tiktai dabar dar pra-Įkeiti tarp kai-kurių ligšiol ra
ventojams. J kareivius šiaip to nariai turėsią jj pasitikti, kuose buvo biaurus. Labiau
deda savo veikimą.
Prade miai žiūrinčių į karę valstijų
buvo atsišaukiama: “Broliai! kaipo viso miesto išrinktieji siai jie siųsdavo ištuštinę svai
Ganeckis pranešė ginančių gėrimų
sandelius.
dant karę, vokiečiai jautėsi kariško ūpo. Krikščionių sker
Ne liekite veltui kraujo! Ge- atstovai.
daug galingesniais, nes prie dynės pradeda įvykti. Tarp
liaus pasiduokite į nelaisvę, Folkmanni, jog magistratas Valgomus daiktus, kuriuos tik
vistiek mes jumis sumušime,; nėra išrinktas gyventojų ir teko vokiečiams surasti mies
šai dar nesuspėjo sutraukti vi nukentėjusių žinoma atsiras
pergalėsime”.
Į gyventojus | kaipo toks negalįs būti išreiš- telėnų būtuose be pasigailėji
sų savo spėkų ir galėjo vien daugybė italų, rumunų ir kitų
tiktai ginties, bet neužpuldi- tautų pavaldinių.
taip rašė: “Draugai! Būkite kėju žmonių jausmo. Tą patį mo grobė. Nepaliko ir šiltų
Valstijos
nėti.
Šiandieną padėjimas negalės šaltai žiūrėti į sker
ramūs ir pasilikite savo vieto pasakė ir kiti magistrato na drapanų. Boto buvo atvažia
griežtai persimainė, ir gal ne dynės ir bus privestos paim
se. Mes atėjome pas jus su riai. Folkmanas nieko jiems vę iš anapus rubežiaus vokie
užilgo, nežiūrint vokiečių nar ti karėje dalyvmni
draugiškais jausmais ir linkė neatsakė ir paliepė sargybai čiai gyventojai ir prisigrobę
kad su
atvesti juos atgal. Rugsėjo 2 turto išveždavo su savimi. Sa ■
sumo, sulauksime to, ko gali stabdžius nežmonišką darbą.
jimais”.
ma tikėties-vokieČių nusilpnė
Nors ir dailiai skambėjo vo dieną anksti rytą netikėtai ap koma, kad net vokietės inteli
Nentralėse valstijose Itali
jimo ir taikos. Dabartinis ka jos, Rumunijos, Graikijos gy
kiečių atsišaukimai, tečiau Su silankė pas magistrato narius gentės atvažiuodavo į Suval
rės padėjimas Lenkijoj gali ventojų tarpe jaučiamas ne
valkų gyventojai labai atsar keletas kareivių su šautuvais kus pasipelnyti.
Su moterimis vokiečiai elg
ma išsivaizdinti sau šitaip: paprastas kariško ūpo pakili
giai atsinešė prie jų, o nuo ir liepė jiems eiti su jais.
Atvedė
juos
prie
katalikų
davosi begėdiškai, daug buvo
austrijiečiai savo veikimu to mas. Kiekviena iš siu šalių
latinis vokiečių orlaivių skra
kapinių
,kur
surado
jau
laiko

atsitikimų
jų išgėdinimo. Vie
linus negalės pasigirti, jų nuo norėtų
jojimas ant miesto baisiai vi
atgauti
savo
se
mus po sargyba Suvalkų kle name bute radosi vieno ruso
stoliai šioje karėje milžiniški, niau nustotas provincijas ir
sus baugino.
boną
kun. Baltrušaitį ir vika oficierio pati, kuri sirgdama
Austrijos armija galės užimti jeigu tą sumanymą norės įvy
“Puikūs draugai, kalbėjo
A ..........
SIE6E
GUN
po gimdimo kūdikio gulėjo lo
tik paskutinę vietą; vokiečiai, kinti, turės nuveikti ne vieną
suvalkiečiai, liežuvėliais ploja, rą kun. Stanevičių.
EM AS5Ot.AT.OM -♦
PHEM
Neužilgo
pribuvo
ir
kapito

voje, vokiečiai užėję į jos bū
po vieno kito pralaimėjimo, kruvinos didžiausios
karės
Vokiečių kareiviai veža p aklimpusią dumble 42 centi- nelyginant lapė, o bombas mė
nas
Folkmanas
ir
pranešė
sutą
ją išgėdino. Kitas būrelis
1
metrų
anuotą.
to, kaip aršiausi priešai. Turnebesijaučia tokiais galingais tiagedijos aktą.

VOKIETIJA IK KABĖ.

KARĖS APŽVALGA.

k

Ir jeigu šiandieną vokiečiai
žiaurių karės vedimu mina po
kojų visas tiesas kultūringo
pasaulio, tai jie tą daro ne jų
augštam kultūros pakėlimui,
bet pasirėmę tos kultūros ga
lybe. Barbarais jie yra todėl,
kad jie skaitosi augštai pakilę
pirminžagoje. Kaip tas galė
jo įvykti?
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DRAUGAS

vokiečių nuėjo pas vieną ūki arba ir nekariaujančiai tautai tas prie dabartinio dalykų sto bus paremtas šalies gerove.

stijos ir jinai bus ant visados “APSIREIŠKUSI KARĖJE — dėjo rėkti. Nubėgusis dukters
Geriausiai nurodo apie Ita išbraukta iš Europos žemlaninką. pasiimti arkliams šiau pridaro daugybę nuostolių. vio yra baisi. Jeigu kiekvie
VOKIEČIŲ KULTŪRA”.
kambarin tėvas, pamatęs ją
K
dų. Jauna ir daili ūkininko Intrauktos į karę tautos nebe na tauta norės savo ribas pra lijos ir Rumunijos valdžios su- pio.
Albanija didžiausiu sa
Tūlas Scotlamlas Liddelis, prūso naguose, čiapat nušovė
žmona nuvedusi juos į kluoną, galėdamos padengti netikėtų platinti, arba skriaudas atly- manymus Paryžiaus laikraštis vo priešu skaito Serbiją, kuri
karės korespondentas Belgijo jį iš revolverio. Už tokį pra
bet už savo neatsargumą turė karės išlaidų paprastu būdu iš ginti spėka, — kultūrinis tau ‘ ‘ Temps ’ ’.
matydama nuolatines Albani
sižengimą prieš kaizerio ka“Europos suirutėj Italija ir jos riaušias, ypačkad jos atsi- je kaikuriuose laikraščiuose
jo baisiai nukentėti. -Kiekvie valstijos iždo, užveda naujus tų pakėlimas nebus galimas,
yra padavęs vokiečių kareivių reiviją patsai bulmistras ir jo
nas iŠ vokiečiu su ja pasielgė mokesnius, kuriais apkrauna nes besivaidijant ir bekariau- Rumunija eina vienokiais ta- buna jos pa rūbeliuose, negali
pasielgimą su ramiais Belgi šeimyna tapo nušauti.
gyvuliškai. Tos moterės pa ma šalies gyventojai. Daž jant ekonominis gerbūvis puo- kais, kurie jas prives prie vie šaltai žiūrėti į Albanijos vei
Miestelyje J lai ve, be jokios
jos gyventojais.
vardė Boldigienė.
Apielin niausiai ir netikėtas mokesnis la, o be to negali ir kultūra n<b likimo. Šios valstijos tu kimą.
P. Liddelio suteiktosioms priežasties, kaizerio kareiviai
ri savo uždaviniu paliuosuoti
kėse Suvalkų vokyčiai sunai negali padengti pašėlusių ka augti, plėtotis.
Prieš dvejus metus albanai
žinioms juolabiau galima ti- užmušė tūlo aštuonių metų
Puikiausiu dalyku būtų, jei- iš po Austrijos valdžios
raidžios že- gavę pinigišką paspirtį
kino 4 sodžius, vienas iš tų rės išlaidų, tada pasilieka pas
nuo
uėsa kaipo vokiečių ša vaiko tėvą, motiną ir du dė
sodžių gyventojų padarė vo kutinis būdas, nors išdalies gu tautos ramiu būdu galė-imes italais ir rumunais apgy Austrijos buvo užpuolę aut
džių. Vaiką, būk jo gailėda
Rusijos laimėjimas serbų tokioje valandoje, kada lininkas jisai tiki į galutinį
kiečių oficieriui patėmijimą, padengti karės išlaidas — tai tų savo kivirčius užbaigti. Ta-! ventas.
mies, paliko gyvu, įsakę jam
da ramiai sau galėtų kiekvie- į Galicijoj didelį įspūdį padarė tie dar nespėjo atsikvėpti po vokiečių laimėjimą. *
užpykę vokiečiai atkeršydami paskolos.
Karė, sako p. Liddelis, pa laikyti rankutes aukštyn. Tik
Prasidėjus dabartinei karei na šalis veikti savo gerovės į Rumuniją. Rumunijos val- dviejų karių. Albanai manė,
tam vienam žmogeliui 4 so
ti per save yra jau baisus gy dėja, keletomis šūvių, sušau
džių gyventojus paliko be ką kiekviena kariaujančių valsti pakėlimui ir nebūtų baisios Į džia mano sulaužyti neutralę kad serbai nuvarginti karių
vuliškas atsitikimas už kurį dė pirštus ir rankutes nelai
jų, viešosios skolos buvo nema paskolos, užtraukiamos šalies poziciją. Rumunijos liaudis,' negalės tinkamai ginties, bet
snio duonos ir pastogės.
mingojo.
'matydama
nepasisekimus 1 pasirodė, kad serbams užte tiesiog prisieina drėbėti, bet
- Nežiūrint į tai, kad gen. žos tiesiog milžiniškos: Vo būviui pagerinti. .
Louvaino miesto dūmos na
Paskolos užtraukiamos ka-i Austrijos, nenori, kad vienai ko mažų pulkų kariuomenės, toji karė kaip veda kaizerio
Morgenas žadėjo neskriausti kietijos skola siekė 5,000,000,pasekėjai, kovodami ne su ka rys Raoulis Klė (Claes) su
Suvalkų ir nereikalauti nuo jų 000 dolerių; Prancūzijos 6,- rems vien tiktai lemia tautos : Rusijai be jų dalyvavimo tek- numalšinimui užpuolikų. Au
skaitė net 950 apdegusių lavo
tų garbė paliuosavimo rumu- strija numanydama apie bū reiviais tik su moterimis ir su
kontribucijos, kapitonas Folk 500,000,000 dolerių; Rusijos ateinautį vargą.
nų,
kuriuos šautuvėmis prūso
vaikais — tiesiog-yra pasiutu
nu Transylvanij, kaip kad ji siančią Europoj suirutę su
manas pareikalavo nuo mies 4,500,0(10.000 dol.; Austrijos si, daranti amžiną gėdą vokie kai stumte - įstūmė į padegtą
padarė Bukovinoj. Kiekvie- teikdavo pagelbą Wied’ui ir
telėnų pirmą syk 2,800 rublių, Vengrijos 3,750,000,000, dol.;
čiams ir noroms nenoroms sias trobas..
ka J
antrąsyk 500 rub. Folkmanas Belgijos 700,000,000 dol.; Ja ITALIJA IR RUMUNIJA.™8 naįas Rusii laimėjimas siundė albanus-kat. prieš m, J
Kelfs - Ilerento gyventojms,
galū!artina Rumuniją prie karės; sulmanus. Bet kada masulmadar nubaudė miestą 1,000. rub. ponijos 1,250,000,000 dolerių
užtikrinus,
kad jiems nesą ko
Nežiūrint, kad Italijos ir italai gi žiūri ką mano veikti nai paėmė viršų ir kunig. i tinai sunaikinti laukines, pauž nepristatymą reikalaujamų Turkijos 550,000,000 dol.
siutusias ordas Antrojo Ati- bijoties prūsų kareivijos buvo
Nuo rugpiūčio 1 dienos dau Rumunijos gyventojai reika-j Bukareštas. Rumunijos ir Ita- AVied’as nustojo valdžios Alvežimų.
liaus, kokiu beabejo pasirodė įsakyta susirinkti didžiausioNepagerbė vokiečiai ir tikė guma kariaujančių tautų padi lauja karės ir vokiečių, pran- ,lijos valdžios tėmyja viena ki- banijoj ir tuo pačiu sykiu ki
Prūsų Kaizeris Vilius II, ku je to miesto bažnyčioje. Kuo
jimo jausmų, pav. cerkvėje, dino savo skolas, užtraukda- eūzų spauda siundo kaip gali-į tos žingsnius”.
lo karė tarp Europos valstijų,
rio protėviai kankino Lietu- met gyventojų susirinkta, prū
bažnyčioje sudarė ligonbučius. mos naujas paskolas sumoje ma greičiau stoti į karę, žino- ! Prancūzijos spauda nori, Albanija rengiasi karėn su vą daugiau negu 250 metų.
sokai uždegė bažnyčią, mies
Čia daktarai darė operacijas, kelių šimtų tūkstančių dolerių. ma kiekviena traukia į savo į kad Italija ir Rumunija įsi- Serbija. Narsūs serbų kariuo
Italų laikraštis “11 Messa- telį, o bandžiusius bėgti ėmė
čionai sužeistieji atlikdavo vi Vokietija ir Anglija jau pat pusę, — pastarųjų valdžios' kištų į karę. Vokietijos — menės pulkai rodosi neturės
šaudyti. Šv. Juozapo parapi
‘pageidauja, kad jos pasiliktų daug darbo su albanais, kurių ggero“*) paduoda šit kokias
sus savo reikalus. Kunigai pradžioje karės padarė pasko vis dar lukeriuoja.
joje Louvain, prūsų paimta
Italijos liaudis apimta ka-' neutralės. Vokiečių atstovai narsumas daugiaus pasižymė vokiečių Belgijoje padarytą
mėgino protestuoti, bet Folk lą po 1,000,000,000 dolerių.
sias gyvuliškas šunybes, ku- šimtas gyventojų ir nuvesta
Rusijos ir Prancūzijos naujos riško karščio, jinai mano, kad i abejose valstijose stengiasi, jo kovojant su silpnais. Al
manas ir girdėti nenorėjo.
rios anot p. Liddelio yra vos Juos Prie geležinkelio stoties,
Žydus privertė dirbti suba- skolos suma 500,000,000 kiek dabartinis laikas geriausis už kad būtų iki galo išlaikytas banijos likimas tokiuo būdu menku žiupsneliu eilėje šimtų kame visus surista į ratą, tą
pulti ant Austrijos, kad atsi- neutralitetas, jei tik jau Itali būtų nuspręstas. Paskutinis
tomis. Siuntė žydai pas Folk- vienai.
-šimtuose kaizerio kareivių ratą apstatyta mebeliais ir ki
Kada, kaip ir kas turės iš ėmus Trentino ir Triesto pro ja ir Rumunija norėtų ją pa Albanijos padalinimas prigu
maną deputaciją, bet gavo at
pasielgimuose su beginkliais tokiais degančiais daiktais, na
remti.
sakymą: “Taip turi ir būti, mokėti tas skolas ir jų palu vincijas.
lės nuo pasekmių dabartinės žmonėmis.
ir padegta. Visi surištieji
Rumunai nenustoja vilties
neklausau jokių protestų! su kus? Ir ar galima yra jas iš
Iš Bukarešto vokiečių laik karės. Gali būti, kad tas pa
Tarp daugumo panašių vo dingo liepsnose!
mokėti? Šie dalykai užima atgauti Transylvanijos. Pa- raštis “Muenchener Neuste dalinimas įvyks ir ankščiau,
šuko Suvalkų komendantas.
Gebrode tūlas senelis, dar
kiečių pasielgimų p. Liddelis
4 diena rugsėjo vokiečiams svarbią vietą valstijų įsisko ryžiaus laikraštis “Gaulois” Naebriehten” praneša, kad nes daugumai Europos valsti
paduoda sekančius atsitiki gi su medine koja, Teofilius
suteikė nelaimes, o Ganeckiui linimu klausime. Netiesus ga aprašo neseniai atsibuvusį Bu-[naujo vokiečių pasiuntinio ba- jų nusibodo tos begalinės Al
mus, pridurdamas, kad visi Kalien (Calien), buvo prūsų
nežinomą likimą. Paklydo po li būti supratimas, kad skolos karešte milžinišką rumunų su- j ron. Bussche politika yra ge- banijos suirutės.
tieji faktai yra gerai ištirti ir priverstas išvirti jiems pietus.
valstijos sirinkimą, kuriame vadovavo ■ rai vedama. Rumunija numiestą garsas, kad rusai atsi suardo ekonominį
tinkamai dokumentais patvir Popietyje kaizerio kareiviai,
ėmė Seinus, ir jau pirmoji ru gerbūvį. Kaikuriuose atsiti Rumunijos mokslo vyrai. Ta-, sprendusi iki galo pasilikti
surišę senelį įmetė jį staldan,
tinti.
sų sargyba buvo pasirodžiu kimuose galima buvo pastebė me susirinkime išnešta rezo- neutrale. Kas link Italijos
'kame
jam prisiėjo pergulėti
Netoli Prūsų
sugriautojo
si prie Suvalkų. Kapitonas ti, kad valstija puikiausiai kle- liucijos reikalaujančios nuo'tai “Berliner Tageblat” pa
miesto Louvain (Luven), Kor- vis‘l dieną, iki kolei netikėtai
KARES MOKESNIS
Folkmanas pasišaukė pas sa stėjosi ir laike didelių įsisko valdžios paskelbimo, kad ji ne- tėmija, kad dėl jos pačios gebėk Lioo Sodžiuje, vokiečių ta-!iSalkusb Pusgyvį atrado jį jo
AMERIKOJE.
ve magistrato narius ir šiurk linimų.
palaikanti Austrijos ir Vokie- ovės jinai turės laikyties nuopo suimta, jauna 22 metų mer ' giminaitis.
ščių balsų jiems paskelbė:
Nors Jungtinės" Valstijos ir
tijos pusės.
šaliai nuo karės.
Aerskote būta va dar kokio
Gerai gyvuojančiai tautai
gaitė; — gyvuliai
kaizerio
“Rusai netoli Suvalkų, o aš
neveda karės, tečiau Europos
Tuo
tarpu
Rumunijos
ir
Greičiaus
galės
vokiečių
atsitikimo.
Įsiveržę į namus
nėra blogumo turėti viešųjų
kareiviai, net penketą paeiliui,
nieko nežinau. Jus nieko nesuirutė turi nemažą intekmę vienas po kitam išžagino mer-įvieno
Italijos
valdžios
kalba
apie
j
pranašavimai
neįvykti
ir
kaip
metų senelio ir jo
skolų, nes ekonominis šalies
pranešate. Žinote tiktai šni
ant šios šalies ir jinai aplin giną, akyse josios čiapat suim-1 ^monos 60 metų, keturi prūso
užlaikymą
neutralės
pozicijos,
■
Italija
taip
ir
Rumunija
bus
padėjimas to reikalauja, kas
tėvų^
pinėti”.*
sulyg Vokietijos valdžios nuo priverstos stoti į karę ypač, kybių spiriama uždeda karės
kai pareikalavo iš jų pinigų.
nori padaryti daugiau apyvar
Tą ištaręs visiems liepė iš
monės, geriausias pasekmes kada mahometonai, apskelb mokesnis. Gerai žinoma, kad '
Tūlas
belgu
paimtasis
į
ne
_
i
Kuomet senelis inteikė -iiems
tos, tas turi vartoti daugiau
eiti, pasiliko vieną Ganeckį.
siulinčios. Italijos pasiunti- dami šventą karę pradės krik prasidėjus ir įsigalėjus karei laisvę, vokietis kareivis pasi- •k« tnrėj°- “Ar tik tiek!” supinigų ir vesti prekybą, pra
Kokia kalba buvo tarp jųdvie
nis Jungt. Valstijose, Mac- ščionių skerdynes.
Europoje nukentėjo viso pa rodė turįs krepšyje ant krū- rl ° prūsokas.
moniją plačiose ribose.
jų niekas nežino, bet Ganecelii di Collere sulyg spaudo
saulio prekyba ir pramonija, tinės, kaizerio kareiviams su,Mudu be<ilm’
ne
Galima pripažinti, kad sko
kio nuo to laiko niekas nebe
je, paskleistų žinių pasakęs
tame skaičiuje ir Jungtinių teikiamu maldaknygę,- tik tur,va - atsakė užpultasis,
los nėra valstijai pavojingos,
matė. Folkmanas jį areštavo
Valstijų. Jungtinės Valstijos dėja, tam pačiam krepšelyje! '‘T»rė)°te daugiau surinkviename iš susirinkimų Washjeigu jos yra suvartojamos
ir pasiuntė Vokietijon.
labai daug turėdavo pelno nuo būta ir keturių nukirstųjų pir-1^1 - sunko viėnos. “Mes
ingtone, kad Italija tol nepra
ekonominiam šalies pakėlimui.
ALBANIJOS LIKIMAS.
Apturėjus nelinksmas nau
įvežiamųjų prekių. Tas pel šti) su žibančiais ant jų auk->s Pamokinsime taupyti” ir
dės karės, kol nebus prie to
Bet dauguma iš mūsų valsti
Viešpatavimas
kunigaikščio nas būdavo skiriamas apmokė
jienas, kad rusų armija išnau
priversta
reikalo,jinai
pradės
čia pat užmušė senelį.
jų paskolinamus pinigus su
karę, jeigu bus grumojama jis Wied’o Albanijoj užsibaigė. jimui valstijos išlaidų. Susi šo žiedais!!
jo atgauna savo pozicijas, vo
Kuomet Namuro mieste ta
vartoja tokiems tikslams, ku
Pakelyje tarp Brakselės ir
Pamėginęs karaliaus malonu mažinus ineigai į Jungtinių
kiečiai dar dvi savaiti laikėsi
garbei
arba
gerovei. <
po užmuštas, tūlas Deppe jo
rie iš ekonominio žvilgsnio
penketą vaikučių
Suvalkuose.
Italijos
valdiškas organas mų ir paregėjęs, kad jie nėra Valstijų iždą, kongresas buvo Louvaina,
z,
.
.
... _ipaties namuose, prūsų oficienieko tautai nepriduoda, bet
>
>
*
Prie Druskininkų vokiečių
saldūs,
kaip išrodė, priverstas įvesti karės mokes (kurių vyriausias vos tik 5 -1 ri
‘Tribūna’ atkreipia ątvdą ant ’ taip
ius, kreipėsi į jo žmoną, kad
dar suteikia jai didžiausius
to: “ši karė yra ne valstybi-į nes nevisados pavaldiniai ak- nius, kurie ineina į galę 1 d. metų) — žaidė ant oro, turė !jinai išeitų šalin sakydamas:
Nepasisekimai prasidėjo jau
nuostolius.
Visiems aiškus
rankutėse Belgijos vė
nuo 12 d. rugsėjo, bet Folknė, nekovoja dabar valstijos, lai klauso savo valdonų, kuni- giuadžio šių metų. Padidi darni
,
,
rn
i • i- ••
i
Man labai miela padėti
dalykas, kad didesnioji dalis
Įraukiantieji prūsų .
. . .v .
.
. manas nieko apie tai nepranegaikštis Wied’as išsikraustė iš nant mokesnius ant alaus, lavutes.
bet
vien
tik
tautos,
rasės.
Pa

,
•
, .,
,
, . tamstai įssigelbeti , ir čiapat
užtraukiamųjų
paskolų
yra
su
paleido arklius ant tn'-v,. ...
.
,
1 šė suvalkiečiams. Jis dar iš
naši kova gali trauktis ilgus Albanijos. Tarptautinė eskad degtinės ir tabako dar įves ulanai,
v .
...
/istiese jai savo ranką, kurios
vartojamos karės, kareivių
mažutėlių,
pervere
juos
pike1
leido 14 rugsėjo paliepimą, ku
metus. Italijos neutrale pozi ra ir kariuomenės skyrius nu ta specijaliai mokesniai ant
nusitvėrė išsigandusi moteriš
reikalams. Ką gi tauta gauna
riame dar tvirtai skamba bal
cija
randasi tokiame padėji vyko į karės lauką, kad ten daugybės lutų daiktų. Įvesta mis ir čia pat užmušė senukę kė. Pasirodęs būk tai gaile
iš karės? Nustodama milijo
das valdovo.
paėmus dalyvumą.
tam tikri mokesnių ženkleliai, jų nešiotę, mėginusią apgin stingu, oficierius mirgtelėjo
no stipriausių vyrų, kurių jo me, kad kokios netikėtos ap
Štai tas apskelbimas:
Kunigaikštis IVied’as, klau kurie bus lipinami ant visokių ti vaikelius.
kareiviui, o tasai vienu vpu
kios paskolos nebegalės sugrą linkybės ir greitu laiku galės
Minėtame Korbek Lioo mie
“ Vokiečių Kariško Guber
ją
intraukti
į karę. “Tribūna” sydamas. vokiečių paliepimų daiktų. Speeijalis karės mo
šoble nukirto žmonai ranką —
žinti, pasijunta ekonomiškai
natoriaus paliepimai. Prisa
šalį valdant, vos tik nenustojo kesnis palies daugiausiai ban- stelyje, prūsų kareiviai suga palikę nelaimingąją ant kam
priduria,
kad
valdžia
būtinai
nusilpninta ir tos milijoninės
kau visiems bulmistrams, šalgyvasties ir gal dabar atsidū kierius, lambardus, visokius vę 15 metų mergaitę, verste - bario slenkščio.
paskolos vieton gerovės pave- turi rūpintis šiuo laiku kariuotišiams ir patiems gyvento
rus savo senobiniame padėji pirklius, visokių rųšių teatrus, privertė ją gerti su savimi,
Nerenshcspeno
miestelyje
čia ją į sudarkytą nusilpnin meniškų spėkų sustiprinimu,
- gi keletą jųjų paeiliui
jams visi) kaimų, miestų, tuo
me jaučiasi daug laiminges kvepalus, visokius dokemen- paskui
ekonomijos
pakėlimu,
ir
diplo

v
.,
..... įvarę tris kulkas i peri vienam
tą šalį. Pramonija, prekyba
zagino mergaitę, o kad linai
.
, .
.
/
...
jaus viską privesti prie tvar
nių.
ius, laivakortes, bilietus gele
_____
seneliui,
kaizerio
kareiviai,
matiškų
prirengimų.
Liaudis
nuslunga iki žemiausiojo laip
jiems neištruktų laikė ją įva
kos: pataisyti kelius, nuvaly
Kas gi atsitiks su Albanija? žinkeliais važiuojant, miega
pakabino jį žemyn galva ir
snio." Kad pakėlus ekonominę privalo subrusti politiškai ir
rytomis į krūtis pikėmis; pri
ki gatves ir rinkas, pataisyti
Po
ilgo
laiko
suirutės
ir
be

pakilti
dvasiškai
”
.
muose vagonuose, persiunti rištieji prie medžio nelaimin padegė užtat, kam jisai neno
šalies buitį, reikia išnaujo už
tiltus ir tt. ir tt.
rėjo pasakyti, kur atsitraukė
“Ir mes esame pabriežę, tvarkės, Albanija dar nepriė mus telefonų ir telegrafų jei
traukti paskolas ir tomis pa
gosios tėvas su motina priver
5 Gyventojai gavę paliepimą
skalomis atlyginti padarytus kaip visam pasauliui yra ži jo prie ramumo ir nežinia ka gu tiktai sieks daugiaus 15 sti buvo žiūrėti į panašų tik belgų kareivija...
tuojaus turi jį išpildyti.
Taip tat elgesi tauta, kuri
nuostolius pirmųjų.
Šalies noma, kad Italijos ateinantis da toji mažutė šalis galės nu- centų vertės. '
rai velnio sugalvotąjį pasielgi
/ Kartais tas paliepimas ne
didžiavosi būk jinai esanti pa
gyventojai jaučia ant savo veikimas neprigulės nuo ma rimti. Greičiaus galės atsitik
Ant kiekvieno dalykėlio bū- mą.
bus išpildytas gyventojai at
saulio kultūros pavyzdžiu!
nymų
ir
nusprendimų
kitų
ša

ti, kad Albaniją pasidalins įtinai privalės rastis specijasprando kaip vienas, taip ir
Toliau, keturiems vaiku
sakys savo turtu ir net gyvy
Sekant belgus, reikėtų ir
kitas paskolos sunkią naštą, lių diplomatų, bet vien tiktai tarp savęs kaimyniškos vai- lis karės mokesnis.
čiams, jų tėvų akyse, kaize lietuviams rankioti prūsų dar
be.
nes jiems reikia padengti tuos
rio kareiviai, kardais nukirto bų - darbelius, kurie amžiais
Gubernatorius Folkmanas.”
iškaščius, kuriuos valstijos pa
kojas ir rankas. Vienam kai tedarys gėdą mūsų užpuoli
Tas buvo 14 dieną rugsėjo,
daro bekariaudamos.
melyje. netoli Louvain, prūsų kams !
18 rugsėjo jau vokiečių armi
Didžiajai karei pasibaigus,
kariuomenės
buvo įsakyta gy
ja pradėjo traukties atgal.
Kur^. K. Prapuolenis.
bus išmesta milijonai ^sunaiki
ventojams, aštuntoj vakare už- Ryme 8 lapkr., 1914.
Kai kurie pasakoja, kad vokie
nimui, ir kurių atitaisymui rei
sidarinėti duris ir užgesinus
čiai netraukėsi, bet bėgo ir
kės vėl milijonų. Kas galima
šviesą sėdėti namieje — tik
bėgo baisiausiame sumišime.
buvo padaryti su ta milžiniš
šit, vos pusvalandžiui praėjus,
Jiė nei nežinojo kur dėtis, tai
ka suma išleista kruvinos, ne
padegta kaimelį, ir žmonės su
nubėgdavo prie Račkų, tai vėl
žmoniškos karės reikalams?
deginta gyvais.
atgal, metėsi prie Marijampo
1. Iš Gedeikių
sodž., Telšių
Kiekviena iš kariaujančių tau
Aerskoto (Aerschot) mies
lės ir iš ten sugrįžo. Įvyko
pav.
Emilija
Burbienė,
rašo savo
tų galėjo augštai pakelti savo
telyje, šešetas kaizerio karei vyrui Z. Burbui, Manessen, Pa:
rusų kariuomenės susirėmimai
šalies gerovę, galima buvo už
vių įsiveržta į bulinistro kam
su vokiečiais, kuriems visgi
Brangus Zeneli. Nesulaukdama
tuos pinigus pritverti daugybę
barius.
Radę
bulrnistrą
besekėsi pasprukti ir uždviejų
nuo tavęs žinios, rašau keletą žo
mokslo įstaigų, galima buvo
valgantį vakarienę draug sn delių. Niekados nemanėme, kad
valandų Suvalkus užėmė rusų
pravesti daugybę naujų gele
savo šeimyna, prūsokai pasi pas mus užeis tokie sunkus lai
kariuomenė.
žinkelių, — šalies gyventojų
prašė vakarieniauti.
kai. Išsiunčiau tamstai savo ir
(“Rieč”)
susi nešimą sutvirtinti, galima
Kuomet baigusi vakarienę vaikų paveikslus, galėsi jais pa
buvo pakelti ūkę, prekybą,
nusiėrnėmc
bulmistro duktė, pakilusi nuo sidžiaugti. Nedaug
pramoniją, — vienu žodžiu ša
stalo išėjo į savo kambarį, ne paveikslų, nes gaila pinigų, kurių
KARIAUJANČIŲJŲ
VAL lies kultūra keliais laipsniais
rKlHG.dyEEM and LO&t?
REVIEMNG CAHA01AH TROOP5 BLFORE
tikėtai, vienas kareivis nusekė šiuo laiku pas mus sunku gauti.
l»»4 BV AMFRlCAN PfttSJ ASSOC1ATIOH----STIJŲ SKOLOS.
I
STAKT
TO
FR.OHT
*
’
rwoT
°
būtų pašokus augštyn, vieton
paskui ją ir šit mergaitė pra- Už gyvulius, kuriuos paėmė ka
Karė iš ekonominio atžvil nupulti arba ir iškrikti.
rte reikalams dar nemokėjo ir
Anglijos karalius, knrnli žiūri kareivius pirm neg jiems
,t)nouallv snpjon .u ana
gio kiekvienai kariaujančiai,
Toki tvarka, kuri veda tau- eisiant į karę
*) 7 lapkr. 1914 m.
(Seka ant 5 pusi.)

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

Tikrai blogas tai paprotys, ir jų teisės ginamos. Mes ma kilusią katalikišką spaudą. Ją
Grįžtant gi prie Chicagos lengviau būtų susižinoti su
amerikiečiais
ir
šelpimo
reika

žeminantis, kaip mūsų draugi tome, kaip po intekme kata dienraščiai “Nationale” ir
seimo nutarimų apie Tautos
Tarybos organizavimą, reikia lais, ir Lietuvos autonomijos jas, taip ir tuos jų narius, ku likų spaudos ėmė atgyti ka “Patriote”
išsiplatinę 178
pripažinti, jog tas nutarimas reikalais. Lietuvai sunku bū rie už patarnavimą visuome talikybė Prancūzijos ir Aust tūkstančių egzempliorių skai
yra gerai apgalvotas, tikslus tų susižinoti su visais vieti nės labui reikalauja tokio at rijos. Jau ir dabar matomos čiuje kiekvienas. “Gazet va»
ir teisingas. Tautos Tarybo niais komitetai, bet lengva bū lyginimo, už kurį patiems dar ten pasekmės to atgijimo.
Antvwerpen”,
prasidėjusį
je galės dalyvauti tik tokios tų susižinoti su vienu Centru. gi reikia apmokėti savo svei
Pažvelgkime į tuos kraštus, 1891 metais eiti tik su 6008
DEL TAUTOS TARYBOS OR
4) Bent dalį amerikiečių au katos ir gero vardo nuoskau kur spaudos svarba jau ank
srovės, kurios apreiškė žyme
skaitytojų, keturi metai atgal
kų
jau reiktų pasiųsti į Lie da.
GANIZAVIMO.
Sumanymas neišlaiko kritikos. snę visuomenišką ir organizaščiau buvo suprasta ištisos jau turėjo jų apie 70,0001
Mums rūpi čia išrodyti, jog tyvišką pajėgą. Ta pajėga ap tuvą netrukus, kaip tik bus iš
kartos. Štai kad ir Vokietija Pap-pat yra ir su “Nieuwa
Vėlyba kritika.
tirti
tikri
keliai
pinigų
siunti

“Lietuva”, paduodama naują sireiškė srovių organizacijose.
ar Belgija.
van den Dad”. Tam tikra
Nuolatinė Tautos Taryba
“TIKYBA IR DORA”.
sumanymą, kaip organizuoti Kaipo norma buvo priimta mo.
Katalikų kongrese Muniche draugija (“šv. Povilo dar
jau pradedama organizuoti.
NAUJAS LAIRAŠTIS.
Tautos Tarybų, neišgalvojo 1000 narių. Srovė, neįstengu
1861 m. (Vokietijoje) buvo bas”) rėmimui katalikiško*
Vietiniai komitetai galėtų ir
Turime išrinktus jau keturis
No. 1.
nieko geresnio, kaip Chicagos si visose valstijose suorgani turėtų pasitikėti Taut. Fondo
apreikšta, kad visų Vokietijos spaudos, vienais tik metai*
narius: nuo L. R. K- Fede
Jau
gavome
senai
laukiamą
i
katalikiškųjų laikraščių ėmėseimas, kad, priešingai, Chi zuoti iki 1000 narių, nesiskai- Komisija, kurios nariai (26
įsiūlė katalikiškus laikraščiu*
racijos kun. J. Mišių iš Elscagos seimo nurodytas būdas tys dar žymi, daug sverianti žmonės) yra parinkti iš visų JI taip reikalingų laikraštį jų skaičius yra mažesnis, ne 2720-iai įvairių viešų įstaigų,
worth, Pa. ir p. J. S. Vasi
yra -daug rimtesnis ir teisin pajėga tautos gyvenime. Kaip valstijų, ir kuri savo veikime “Tikyba ir Dora”.
gu skaičius Vokietijos katali- k. a. kavinių, restoranų, sku
liauskų iš Baltimorės, ir nuo
Redakcija
savo
įžangos
žo

tik ji privarys savo organiza remsis tais pačiais vietiniais
kų kunigų. Susigėdo katalikų tyklų ir kitokių. Tos įstaigo*
gesnis.
L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų
dyje teisingai apgailestauja, atstovai, susiprato ir ėmė uo
cijos
narių
skaičių
iki
1000
—
,
komitetais.
Be
to,
kaip
pra

Chicagos seimas Tautos Ta
seniau prilaikydavo bedieviš
Sus ino: D-rų A. K. Rut
kad Amerikos lietuviai, onrs liai svarstyti savo spaudos kus laikraščius,
kitaip
sakant,
išlaikys
brandos
nešė
T.
F.
Valdyba,
kartkar

kauskų iš Chicagos ir kun. J. rybos organizavimo pamatan
tėmis bus daromi susivažiavi- ro<^° nemaža energijos ir gy reikalus. Nuo tos dienos Vo
padėjo
lietuvių
didžią- kvotimus — ir jai atsidarys
Tvirtai stovi katalikų spau
J. Jakaitį iš AVoreerterio.
Tautas Tarybos durys. Or- mai komisijos narių ir atsto vumo kultūros kėlinio reika- kiečių katalikų spauda be per
organizacijas.
“
Lietuda
ir Holandijoj, nors ten ka
Pasirodžius atsišaukimui lai- sias
lai s, bet maža tesirūpina dva stojo ima kilti.
Nei kiek ne
va” gi sako, kad reikėtų rink- gnnizacijos gi, pakilusios iki vų nuo vietinių komitetų.
talikų ir nedaugiausia. Tukinės Tautos Tarybos dėl or
perdėtas pasakymas, jog
.
,.
vv.
ti ne nuo organizacijų, bet nuo ^000 narių skaičiaus galės
Visa, ką veiks valdyba, be sios reikalais. Ateiviai atsi bus
.
_
.
•
,
J
6
ii>
ji keletą dienraščių, daugeganizavimo nuolatinės Tau
neša
labai
maža
tikėjimo
da

kur
1861
metais
buvo
vienas
i;
U.
.
v
sroviu, kurios visos lvgiai tu- r^n^ne^ atstovu. Daugiau abejonės turės veikti susižino
•
savaitraščių ir žurnalų. Vie
tos Tarybos, prasidėjo to su rį būti atstovaujamos.’ Pavir-i^arių rinkti nebegalės nei viejusi su visos komisijos nariais lykų ’supratimo. Čia Ameri- katalikiško laikraščio ėmėjas,!!/
manymo kritikos. “Lietuva”
ir apie savo veikimą skelbs vi-įk°ie /įngybė pavoją ir ją ti- tenai šiandien yra ją daugJauŪ?Sorh‘S
. “,Der
šiuini žiūrint, išrodo lyg čia'na organizacija, nors ji ir
ir “Vienybė Liet.”, kad ir
suomenei laikraščiuose.
! kybai fr dorai. Kad įskiepi- ’ negu 100. 4 metai atgal Vo’b raP\aaa^'\s ^auesama didelio skirtumo. Tie-‘ skaitytų savo narių desimtipritaria principe tai idėjai,
Turime čia dar pažymėti •JU®. i žmonių šiidįs gilesnį ti- kietijoj ėmėjų
katalikiškų fabįau išsiDlarinus1 *
sa, organizacija ir srovė reiš- m*s tūkstančių, nes dėl gereskėjiiną ir paraginus prie do- laikraščių buvo jau apie sep- . */lSrad° St*
tečiau atranda, kad ji nevyku
neš tvarkos ir lengvesnio su vieną bereikalingą užmetinėjilesnio gyvenimo — ir eisiąs tynis milijonus. Visokio diX° L
tiems kurie suras
siu būdu ir pergreitai vykina kia ne vienų ir tų patį daly
sižinojimo nebūtų pageidauja mą daromą Chicagos seimui:
ką.
Skirtumas
tarpe
jų
tok

ma. Ji buvusi sumanyta tik
tas dvisavaitinis laikraštis: durno ir tankumo katalikiškų . . .a™
tskaicu> nau->*
mas per daug didelis skaičius delko, gird, seimas, steigda
vienos iš trijų srovių; taigi sai, kad srovė yra dalykas ne
“Tikyba ir Dora”. Jame bū- laikraščių ėjo apie 500, terp!,T?±.S
apimamas,
neapčiuopiamas, - Tautos Tarybos narių. Taip mas Tautos Fondą, nenuta
suomeniškuose kursuose, ku
reikią, kad apsvarstytų ir ki
šią: Tikybos dalykai, Doros!kurių 225 buvo dienraščiai.
'>sutvarkytoje Tautos Taryboje ręs, kokia dalis surinktųjų pi
neapskaitliųojamas,
labiau
rie
ten pavadinti “SocijaU
tos dvi srovės, pirm negu pa
Žinoma, katalikų Vokietijovisos mūsų žymiosios srovės nigų eisianti sušelpti nukentė reikalai, lengvos apysakos, apidėjinis.
Organizacija
gi
tai
?jimai, garsiųjų vyrų gy- į je yra daug. Pagal valdiškos!savaite’ •Tuose kursuose gvilduoti gatavas taisykles. “Lie
galės turėti savo atstovus. Į jusiems nuo karės, kokia gi — r ašinė.”
matomoji,
apčiuopiamoji
sro

10 aprašymai, žinios iš statistikos žinių, 1905 met. jų
nami V1SJ svarbiausieji vituva” gi paduoda nuo savęs
Tautos Tarybą galės pakliu- Lietuvos autonomijos reika venimo
visur ir redakcijos atsakymai, buvo 22 milijonai, 94 tūkstan- ,S^me?e® r, ausiniaE Tokiu®
naujų sumanymų, kaip reikė vės forma, apreiškimas, tai ta
pati srovė, tik inkfmyta ir iš-!U žymiausieji ir naudingiau- lams. Mūsų nuomone, ir ne
Naują laikraštį teikėsi pa- jčiai, 492, arba 36 nuošimčiai
V katalikai ingija daugelį
tų tų Tautos Tarybų organi
reikšta skaitlinėmis, kurios
žmonės, .nes visi tokie galima buvo to padaryti, ir
laiminti
J.
M.
Chicagos
antvisų
Vokietijos
gyventojų.
Vis
nmtų Vlsuomenes vetzuoti. Reikia rinkti ne nuo
parodo, kiek žmonių toje sro- Pfigub bent vienai tų organi- labai gerai, kad seimas to ne
organizacijų, bet nuo srovių.
doi+n skaičius
dramino ėmėjų
AmAin b-o+oi;
-f—al
katali i
zacijų, kurias išaukė į gyveni padarė. Abu tuodu reikalu vyskupis J. E. Quigley. Pir- dėlto
O kadangi esančios tik trys vėje tiksliai dalyvauja ir kiek
mame
numeryje
indėti
šie
kiškų laikraščių, palyginamai,
mą mūsų srovės.
yra aiškūs kiekvienam šiek
srovės: dešinėji, tautininkų ir jie yra sunešę į krūvą įvaistraipsniai:
1)
Pažinkime
ti

yra labai augštas, nes ant triMes tikimės, kad mūsų rim tiek suprantančiam lietuviui ir
APIE “BEPARTYVTŠKUS”
socijalistų ir negalima esu tik rių savo pajėgų. Yra srovių,
kėjimą.
A.
Giedrutis.
2)
Ar
jįj katalikų pripuola vienas
tesniųjų
laikraščių
redakcijos,
nei
vienas
negali
būti
priešin

BOSTONO LAIKRAŠČIUS.
rai apskaityti, kiek kuri iš tų kurios negali susiorganizuoti,
yra Dievas. K. Giedrutis. 3) laikraščio ėmėjas. Kadangi
rimtai
apsvarščiusios
Tautos
gas, jeigu kuriam iš tų reikalų
srovių esanti skaitlinga, tad ir nes neturi tam tikrų doriškų
Bostonas turi “laimę“ prie beProto lavinimas ir jausmų kiekviena šeimyna susideda iš
Tarybos
klausimą,
galūtinai
teks
šiek
tiek
daugiau
aukų.
ar
raaterijalinių
pajėgų,
pav.
partyviškų
laikraščių. Po beparreikėtų pripažinti visoms ly
pripažins Chicagos seimo ta Aukas gi paskirstys patsai gy valdymas prirengia dirvą ti- kelių žmonių, tad drąsiai galimūsų
šakininkai.
Su
tokiomis
tyviškunio obalsiu atsirado “Ke
gų skaičių atstovų. Užteksiu,
me dalyke nutarimą ir para venimo bėgis. Gyvenimas pa cėjimui. (Be parašo tur būt ma sakyti, jog kiekvienoje vo leivis”. Kad taip buvo ištiesti,
srovėmis
paprastai
nesiskai

jei būsiu išrinkti išviso 6: 2
gins mūsų didžiąsias organi rodys, kurs iš tųdviejų reika redakcijos). 4) Mes viską ži kiškoje katalikiškoje šeimy gana bus pasakius, kad vienas ie
nuo Katalikų Federacijos, 2 toma. Jeigu gi norima susek
zacijas, kad iki Naujų Metų lų labiau bus reikalingas mū nome. J. K. 5) Žinios iš Eu noje rasi bent vieną katalikiš Bostono apielinkės kunigų, buvę
nuo Tautiškosios partijos ir ti kokios srovės stiprumas ir
Laikraštis knygutės ką laikraštį.
išrinktų savo atstovus į nuo sų parėmimo. Platesnės vi ropos.
pradžioje uolum “Kelievio“ pta.2 nuo socijalistų Sąjungos. didumas, tai žiūrima, kiek ir
‘ormate 16 pusi. su labai dal
Kaipgi yra pas mumis? Jei lintoju. Dabar jau visi žinome,
latinę
Tautos
Tarybą.
suomenės gal labiau atjaučia
Šie 6 lai išsirinksią sau dar kokių toji srovė pagamino or
ias viršeliais. Kaina metams gu amerikiečiai lietuviai kata- kur nukeiavo “Keleivis” su sumas reikalas šelpti nukentėju
vieną septintąjį pirmininku. ganizacijų.
75c. AdresasI 1644 Wabansia likai taip gerai suprastų savo VO bepartyviškumu. Vėliau ur
siuos nuo karės. Bet prie ši
Sudaryti ką nors bendra iš
Tokiuo būdu Tautos Taryba
AUKOS “TAUTOS FONDUI”. to reikalo, beabejonės, žymiai avė., Chicago, III. Nuoširdžiai spaudos svarbą, kaip ją su- gimė kits 1 bepartyviskas'’ laik
sveikiname naują
draugą/pranta vokiečiai katalikai, tai raštis. Tai buvo “Laisvė”, ku
susidėstanti iš 7 žmonių. Dau srovių (kaip tai dabar mano
prisidės rusų vyriausybė, pri
Kaip
praneša
žinios
iš
įvai

ma
apie
T.
Tarybą)
galima
giau ir nereikią.
naują narį dar taip neskait- skaičius ėmėjų katalikiškų ri ūmai ingijo palaidosios vardą.
Laba^ gaila, kad “Lietu tik pasiremiant tomis organi rių mūsų kolonijų, Tautos sidės visuomenės organizaci ingos katalikiškų laikraščių laikraščių čia Amerikoj turė Tuodu laikraščiu buvo bepartyvos” Redakcija nepadavė sa zacijomis, kuriomis srovės ap Fondas Lietuvių Dienoje daug jos, rusų valdžios remiamos, šeimynėlės ir nuoširdžiai veli tų būti apie pusantro šimto viais, pakol neprisigaudė sau ėmė
vo sumanymo Chiacgos seimi sireiškia. Pasakymas gi: rink laimėjo. Buvo tai, tikrai sa k. a. Rusijos miestų Sąjunga, jame jam tikro pasisekimo.
tūkstančių. Tuo tarpu jų yra jų. Ūmai, numetę kaukes, paro
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ninkams, kurie savo seime pla
šiandien tik keliolika tūkstan- dė savo tikrą veidą — cicilikutai
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tt.
Prisidės
pagaliaus
mėjimas.
Laimėjo
tautos
dva

čių, daugių daugiausiai iki 20 ką' žinoma,
Jie prisiviliojo sau
čiai svarstė Tautos Tarybos zacijų — yra absurdas pats
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klausimą. Deja! “Lietuvos
tūkstančių.
Kada Vokietijo
bet
kitokiu
būdu.
Yra
nemaž*,
Parašė
ir
savo
lėšomis
išlei

Lietuvoje
steigiamos.
Gi
an

neapčiuopiamo, timas, laimėjo nukentėjusieji
redakcija ne tik pati nedaly neapimamo,
je iš trijų katalikų vienas
ant
svieto
žmonių
mėgstančių
sen
kun. A. Janušas. Gal dar
pašalpos,
laimėjo tram reikalui — Lietuvos au do
vavo tame seime, bet dar su neapskaitliuojamo dalyko? Ir nemaža
. .
. .
,v. . . .
. „ . įima katalikišką laikraštį, pas sacijų ir skandalų aprašinėjimą.
30 vieMS teskajt0
laikė nuo dalyvavimo ir di kas rinks nuo srovės? Pati- Lietuva įrankį kovoti už lais tonomijos reikalams — mes mekaa taip aiškiai nėra kalbe- mus
Yra jų visose srovėse. Tokie fak
laikra6tį> arba Ht
negausime paramos iš Rusi jęs apie musų saliūną kaip
džiumų tautiškų draugijų, ku srovė to padaryti negalės, ne vę.
tai kaip Macocho ir Šmidto isto
Kai-kurie vietiniai komite jos. Lietuva ir bijos, ir nebe prabilo gerb. Forest City, Pa.! 8akant mc3 10 svki ma2iau rijos, tai vanduo jų malūnams. Tat
rias nukreipė į New Yorko bent reikės prašyti kokios
kun. A. Janušas saseimų. Tasai gi seimas, taip nors redakcijos tą darbą at tai jau atsiuntė į Tautos Fon galės rinkti aukų šiam antram klebonas,
savo -ispaudos
p
,
a..
h.t j- itesuprantame
”---- 1-------------------- -- vių“ leidėjai ir tuos žemus žmo
reikalui.
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ame

™Lietuviai katalikai jausmams gaivinti', žino apie
garsintas ir remtas mūsų tau likti. Pagaliaus ir pati “Lie do kasą surinktus pinigus, kiti
tiškųjų laikraščių, nepripaži tuva”, kuomet nulipa nuo teo dar lukuriuoja, kiti, kaip gir rikiečių ir krinta didžiausia dėlė tai knygutė, bet labai tu mėgia skaityti ir perka laik-'gerai tokie “Keleivių“ ir “Lais. _
. Alskiais bruožais n^-jraggįus> bet Hg§į01 jįe savo pi-Į Vik” leidėjai ir tuos žemus žmo- į
no reikalo tokios nuolatinės rijos į praktiką, kuomet priei dėt, visai nežada siųsti į Cen priedermė pasirūpinti ir šiuo rininga.
antruoju
reikalu.
Taigi
ir
piešta visa sallūno fizijononu- nigais rėmė arba tokį? spau. I nių jausmus išnaudoja bizniui daTautos Tarybos, nors tas na prie pačių rinkimų, pataria trą pinigų, manydami juos pa
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žymi
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ja ir nurodyta jo pragaištis j
jęatalikybei yra ne- rytb Neapsiriksiu pasakydamas,
klausimas ir buvo tenai iškel rinkti kaip tik jau nuo organi laikyti pas savę, paskui pa
darbininkams.
Saliūnas,
pasak
i
pr
J
elanki>
arba net tokią, kuri į kad tolygūs laikraščiai savo p»tas.
Apie Tautos Tarybą zacijų: katalikai, pasak jos, tiems siųsti į Lietuvą. Čia iš Tautos Fondo pinigų turės
autonaus, yra geras biznis, ! vyriausiuojQ sav0 tiksiu turi!?ekim* kalti -vra
tautininkų laikraščiai tylėjo lai renka nuo Federacijos (tai mums rūpėjo pateisinti ir pa būti skiriama. Kiek gi, ko
[Smitams, kad ant tokių niekd*
patol, pakol neatėjo laikas ją juk organizacija), tautininkai remti Tautos Fondo Valdybos kioje proporcijoje skirti — tu dėlto kad jis čia yra pirmuti- katalikybės įSnaiknima.
riškų darbų tieji laikraščiai re
nė
lietuvių
užeiga,
jų
globa,
j
Kaipgi
vokiežiai
kata
likai
rės
galūtinai
nuspręsti
pati
jau vykftiti. Kada vienas iš lai renka nuo savo Tautiško parėdymą, kad visi, surinktie
mia
savo egzistenciją.
Kad na
Tautos Fondo vietinių komite sios partijos (tai irgi tur būt ji Tautos Fondui pinigai bū aukojusioji visuomenė per sa- gimnazija, universitetas, baž- įšaugino sayo gpaudą?
Mocochas
ir
šmidtas,
tai
tų (Rockfordietis) iškėlė Tau organizacija, nors mes apie tą tų neatidėliojant siunčiami į o vietinius komitetus ir per nyčia, parapija, banka ir tt.
Katalikų spaudą rėmė ir kėLaisvė
nebūtą
Bet ištikrųjų tai saliūnas dif
knbia or,rflni I Keleivis” ir
ir “ua
sve “ ne.
tos Tarybos klausimą tauti organizaciją labai mažai dar Centro kasą, ir štai dėl kokių Tautos Fondo Komisijos na
Je tenai neviena kokia oi gani- taip pralobę. Tųjų laikraščių letninkų spaudoje, kada laikino žinome; negalime suprasti ne priežasčių: 1) Tautos Fondas, rius. Visuomenė savo nuo džiausiąs darbininko skriau zacija, bet visa kataliku pla- dėjai, kad neparėjus kits kita
ji Tautos Taryba atsišaukė į organizuotos partijos); soci- kaipo legališka, įregistruota mones tame klausime galės dėjas ir tvirkintojas. Visi aa-|gioje vįsuomenė. Ją rėmė vy-jį kelią, kaip geriems biznieriaudidžiąsias organizacijas, kvie jalistai — nuo savo sąjungos organizacija, tik už tuos pini paduoti arba per laikraščius, liūmnko sofizmai, kuriais jis skapaį, katalikų kongresai, ją pritinka, kaip žinoma, pasidali
stengiasi parodyti savo ne*;piatįno kunigai, ją šelpė į vai no grobiu.
“Laisvė” tarsi p*
sdama rinkti atstovus į Tau (tai be jokios abejonės orga gus atsako, kurie inplaukia į arba susivažiavimuose.
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ir
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naudingumą
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nuomon
Macochą, «
tos Tarybą — tuomet atsigo nizacija ir kartu partija). Tai Centro kasą. Kol pinigai te
neišlaiko nei mažiausios kriti- aag jaaįė didelę priedermę ir šmidtą paliko expliotuoti *Ke-{
do ir tautininkai ir ėmė su gi pastačiusi savo principą: bėra vietinių komitetų kaso
kos.
(atsakomybę iš tos priežasties, leivfai” pelno
abiem pakako.
manymą kritikuoti. Nebelai rinkti nuo srovių, “Lietuva” je, atsako už juos tik vietiniai
BLOGAS PAPROTYS.
Toksai yra maž daug bro- Ir visi rimtai gaivojo, svar- QaloP “Laisvė” visiškai is Boo$
kąs dabar kritikuoti, kada jau pati jį ir sugriovė. Jeigu komitetai, o ne visa organi
“Kataliko” 100 N-yje Dr-jų
tono prasitraukė,
nenorėdama
Sūrelės
turinys.
stė ir darbavosi, kad tik sareikia vykinti. Visiems kri “Lietuva” būtų buvusi nuo zacija. Aišku, kad lengviau narys rašo apie blogą draugi
‘
draugui
”
konkurencijos
daryti.’
Patariame kiekvienam mo vo spaudą pakėlus. Kasmet, ■
tikams galima tik pasakyti: sekli iki galo, tai būtų į Tau yra plačiajai visuomenei pa jų paprotį, kurį kviečia patai
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ne
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žmonės
yra
skaakančiam skaityti įsigyti tą susirinkdami į savo skaitliu
pavėlavote, gerbiamieji, kur tos Tarybą įvedusi dar atsto sitikėti visa milžiniška organi syti. Draugijos metų gale brošurėlę.
Per 10 minutų lai- Į
koneresus vokiečiai kat 1 ?alŲ megeįals; Yra nemaza ir **buvote pirma? Kad Tautos vus, kad ir nuo šių mūsų sro zacija, negu mažomis vietinė renkančios komisiją iš kelių 1,
1 4. U.
S
kongresus, \0Kieciai Kat. ki ką reikalauja 8Veikesnio sa
ko
skaitytojas
inpr
S
teisingo
|
per
žiūrėdavo
savo spaudos vo dvasiai maisto Tokių žmoni,
Tarybos reikia ir kaip reikia vių: 1) šakininkų; yra tai tik mis organizacijomis.
narių peržiūrėti
draugijos
2) Maži upeliai tik tuomet knygas ir kasą. Tai komisi supratimo apie musų saliunus. stovį ir įegkodavo naujų pa- nemaža yra ir Bostone. Kuomet
jų organizuoti — visa tai nu ra srovė mūsų gyvenime, sro
“Keleivio” ir*
tarė ir nustatė Chicagos poli vė, deja, skaitlinga, turinti ir ingauna galybės, kada susilie- jai skiriama pragerti 3 arba 5 Knygutė verta kuodidziausio; gerinimo būdų. Pažvelgkime į nusibodo jiems
išplatinimo.
Yra
nebrangi,
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s
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oras
tomus,
kasmet
išlei“Laisvės” “bepartyvišknmas’,
tiškas seimas. Jojo nutarimų savo organą — “Sakę”; 2) ja į didelę upę. Dabar mes doleriai. Komisijos nariams
tik
5
centai.
Galima
gauti
jžiamus,
kur
aprašoma
tų
štai susitveria tam tikra Bendro
negali nei panaikinti, nei pa anarchistų; tai taip-pat srovėIlyg ir kvotimus laikome: kaip rūpi, kad tik kuogreičiausiai
Draugo ”
ir “ Kataliko ’ ’, kongresų darbai ir mes rasime vė ir pradeda leisti naują laik
keisti — nei mūsų organizaci su savo organų “Darbininkų augšto laipsnio pasieks mūsų šiaip taip darbą užbaigus ir
knygynuose Chicagoje ir pas šimtus puslapių,
pašvęstų raštį “Ateitis”, girdi bus beparjos, nei spauda. Galėtų tai balsu”; 3) laisvamanių; ši duosnumas ir Lietuvos meilė, nuėjus į saliflną paskirtų do
autorių Forest City, Pa.
spaudos reikalams. Štai ką tyviškas jnunimo laikraštis irbepadaryti tik kitas tam pana srovė turi net savo “tautiš kada tėvynė varguos atsidūrė. lerių praleisti. Tų dar neuž
yra pasakęs vienas žymus ka partyviškai tarnaus kultūriškiem*
šus seimas.
O kadangi to kas” organizacijas: Ferrero Išsklaidę veikimą po savo ko tenka ir ponai revizoriai pa
jaunimo reikalams. Nudžiogo apie
talikų publicistas viename iš
kie seimai dažnai nedaromi, kuopos ir taip-pat savo orga lonijas ir nesasijungę į ben prastai prideda dar iš savo
tai išgirdę doresni Bostono gy
tad ir reikės taikinties prie jo ną: “Laisvąją Mintį”. Atsi drą darbą, mes nei patys ne kišenės po dolerį ir daugiau. KATALIKŲ SPAUDA VOKIE kongresų: “Kongresas yra ventojai, linkėdami geros klotie*
šąžinės perkratymas ir drau naujai gimusiam laikraščiui. Bet
TIJOJE, BELGIJOJE IR
nutarimo visiems tiems, kurie rastų gal ir dar naujų srovių, sužinosime kaip reikiant savo Jų sutaisytos atskaitos daž
gijoms ir atskiriems žmonėms. džiaugsmas buvo neilgam. “Atei
nebijo bendro darbo Su kata kurių kiekvienai sulig “Liet.” pajėgų, nei svetimtaučiams nai nesutinką su valdybų pa
HOLANOIJOJE.
Kiekviename krašte katali Kiekvienas ž.mogus turi pa ties” redaktorius, nors simpatiaparodyti nieko ruoštomis; iš to kįla ginčai ir
likais ir supranta reikalą Tau principo reikėtų suteikti dvi negalėsime
kų
bažnyčios padėjimas šian klausti. savęs, ar jis išpildė gos išvaizdos žmogelis, ūmai pa
vietas Tautos Taryboje. Bet rimta. Tautos Fondas tik tiek nesusipratimai
tos Tarybos.
draugijose,
žmogiuku, maž*
paskelbti
surinkęs P. Draugijų narys pataria pa dieną daugiausiai priguli nuo savo priedermes, kaipo katali sirodė mažų
Laikinoji Tautos
Taryba, ar Tauta būtų tokioje Tary tegalės
moksliu,
kibu«iu
ne į savo darkviesdama organizacijas išrin boje gerai rr teisingai repre pinigų, kiek inplauks į Centro ieškoti tokių, kurie apsiimtų to, kaip stipri yra ten katali kas pilietis. Visų-pirma gi
kti atstovus ne vėliau, kaip iki zentuota? Ar būtų išlaikyta kasą. Taigi reikia mūsų au veltui tą darbą padaryti, ar kiška spauda. Kur tik katali jis turi paklausti savęs: ar aš bą. Tečiaus tai nei kiek jam ne
Naujų Metų, pildė tik Chica teisybė ir tvarka, jeigu šimtai kas sustumti į krūvą. Tik tuo ba, jeigu tokių neatsirastų, kų spaudos apaštalavimas yra imu katalikišką laikraštį?” (kliudė save dideliu “pirmeiviu"
Naudingą pamokinimą su- į laikyti, kuriam tikėti į stebūklue
gos seimo nutarimą. Kaip tūkstančių rimtų ir naudingų met bus žinoma, kiek mes ga kad mokėti jiems nedaugiau, varomas nuosekliai ir uoliai,
teikia
mums ir Belgijos pavyz-;
d,delis neišmanymas. Neankščiau seimo organizatoriai tautos sūnų turėtų tik tiek tei lime, ir kiek mes dirbame.
kaip po 50 centų, kaip tai tenai atgija katalikų gyveni
dya. Šita Salia, nors ir nedi- ,rutu’ ‘T?
At"tw J”
3) Centralizuoti aukas rei esą daroma paskolos draugi mas, plečiasi katalikų įstaigos,
vietė visus lietuvius (be pa- sės, kiek saujalė palaidų iš
įeka Mt 7
<t)
katalikų idealai yra gerbiami dele, tečiau turi augstai pakia dar ir dėlto, kad Lietuvai jose.
ų skirtumo) į Chicagą, dykėlių?
Itaip ir dabar laikinoji Taufo&Pz >TAB0&. tos Taryba kviečia visas miiVk—
sų didžiąsias organizacijas
(be pakraipų skirtumo) daly
vauti Tautos Taryboje per sa
vo atstovus.

javus, o nekultus pė mus nuo priešų ir apgynė nuo jų.
tėme tokius žodžius: “Kalbėtojas myninkauja laikraštyje, leidžia vąm ėsant, jeigu susirgue, nusto iškultus
nurodė j biblijos nesąmones, kad mam Bendrovės, kurios didžiu jus savo uždarbio, kad nepapult dus klojo arkliams. Žmonės nuo Dideli mūšiai įvyko ties Marijam
ten yra surašyta tik pasakos, prie ma susideda iš katalikų. P. Ba į didžiausią nelaimę. Čia sveikas jų bėgo, kasė į žemę javus, dra pole. Mūsų kariuomenės linija
tarai, kurie su mokslu, kaip ugnis niulis tai privalo suprasti ir tru būdamas, mokėdamas sulyg iš bužius ir kątik galėjo, kad tik traukėsi nuo Marijampolės in net
«u vandeniu, negali sutikti, nes putį susivaldyti savo laisvamaniš galės gauna laike ligos pašalpą, nepatektų vokiečiams. Gana buvo pro mūsų sodžių ėjo. Baisus tai
kuri yra net keturių
skyrių: ištarti: “prusacy idą” (f), kai buvo mūšis. Rusų armatos pra
mokslas mums rodo, kad visa gy kuose žygiuose.
Vienas
iš
Skaitytojų.
$Š.5O, $7.00,
$10.50, i> $14.00, visus apima nerviška baime! Kad dėjo smarkiai šaudyti, o prūsai ir
vybė atsirado iš celių, gi biblija
skrido
skelbia, kad buk koki ten viršsavaitėje. Narys mokėdamas 25 nors greičiau būtų galas toms vi paleido savas, granatos
viena paskui kitą. Kai-kurios iš
garatinė esybė
nukrėtė žmogų
centus mėnesyje susirgęs gauna satos baisybėms!
Šįmet?) jūsų giminėms ir draugams Tėvynėje. Dėlto
granatų trūko ir sudegino daugy
ii molio.../’ Taip išsireiškia apie
50 centų dienoje per visus 6 mė
Kokį bus karės vaisiai vienas
jūs
turite
neužmiršti kad keli doleriai nusiųsti jiems šven
bę ūkininkų trobų. Mūsų kariuo
pirmutinę pasaulio knygą koka
nesius, jei liga taip ilgai tęstus,
Dievas žino. Lenkai turi viltį at
tėms
priduos
jiems daug džiaugsmo ir gal būti apsaugos
menė neišlaikė, pradėjo trauktis
kas daugiau tų kvoterių įmoka
rekoks kalbėtojas, o redaktorius
gavimo Lenkijai neprigulmybės.
juos nuo alkio ir šalčio, kuris randasi prie jų durų.
atgal, vokiečiai užėmė Marijam
bepartyviskos “Ateities” pritaria
daugiau ir pašalpos gauna, t.
PROTOKOLAS.
Kažinką padaryti; rusams laike
Dabar yra laikas siųsti pinigus j Tėvynę kada jie ten
tam burnojimui. Netrukus ajteina
y. kas mokės 50c.
mėn. gaus dabartinės karės, jeigui tik nuo polę ir įvedė savo valdžią. Tiktai
reikalauja
ir neužmiršk kad apsisaugoti nuo sugaišimo
laimė, kad vokiečiams neilgai teko
■politiški klausimai ir p. Redak
$7.00 savaitėje, 75c. mėn. $10.00, jų pareikalautų rusai.
S. L. R. K. A. Mass. Valstijos ap
siųsk seną ir ištikimą.
ponauti, mūsų kariuomenė vėl su
torius numeta kaukę ir aiškiai
savaitėje, $1.00 mėn. $14.00 sa
skričio kuopų suvažiavimo, So.
Ar
šitas
laiškas
paseks
Ameri

grįžo prie Nemuno ir laukė prū
parodo neapykantą prie visko, ką
vaitėje. Taigi kas tik jaučias lie
veikia katalikai. Pro
Chica Boston, Mass.
tuviu kataliku esąs privalo pats ką, nežinau. Siunčiu jį visai iš soko, bet prūsai bijojo eiti Kauno
gos
Seimą,
kame
dalyva Antrą valandą po pietų, susi prigulėti ir kitus kalbinti, kad kitos vietos. Su tikra pagarba link, tai mūsų kariuomenė nesu
laukus priešo grįžo atgal. Susirė
vo daug inteligentų ir abel rinkus delegatams į šy. Petro ir prisirašytų prie Sus-mo, nes tik brolis Kazimieras K.
25
rugsėjo
1914
m.
STATE BANK
mimas įvyko netoli ir nuo mūsų,
nai
apie
trįs šimtai delega Povilo lietuvių bažnytinę salę, vienybėje galybė. Beto kas tik
šaudėsi
kanuolėmis
ir
ant
galo
bu
tų iš visos Amerikos, pirmeiviš p. P. Mikalauskas atidarė susi gali aiškinkime Su-mo naudin3) Petras Skritskis iš Kauno
kas “Ateities” redaktorius sten rinkimą ir paaiškino delei ko su gumą, dauginkime narių skaičių ' gub., Raseinių pav. Vadžgirio par. vo suėję ant šautuvų. Baisus bu
isUaai At«. t 47tk SL
ftkap
užimąs ir granatų
giasi praeiti nepastebėjęs. Mat per šauktas apskričio kuopų seimas. Te žodžiams ir darbai atsako : rašo Jurgiui Paškauskui į šv. Bo- vo kulipkų
augštai jis stovi, kad atkreiptų Paskui buvo renkama^ susirin
Su pagarba
naventure, N. Y. Laiškas rašytas sproginėjimas. Trobose negalėjo
me būti, turėjome slėpties į tam
kimo
vedėjas,
raštininkas
ir
mar

domą į tokius mažmožius.
K. J. Krušinskas, pirm.
io—23 d. spalių.
Seniausia, didžiausia Ir stipriausia banka
tyčia iškastas duobės. Šiuo laiku
šalka. Pirmininku tapo išrinktas —
—
-----—
:
1
Mielas
brolelį,
noriu
nors
kevakaruose nuo Stock Yardų.
Nesuranda vietos savo redaguo J. M. Vieraitis, iš
mūsiškiai smarkiai sumušę prū
AVorcester,
(Pradžia ant 3 pusi.)
’liais žodžiais pranešti kokie pas
jamam laikraštyje paskelbimams Mass., raštininku — J. Baltrušamus dabar laikai ir ašarų lieji- sus atstūmė juos atgal, mūsų gyve
togi Seimo valdybos nors juos tis iš W. Lynn, Mass., maršalka
v. .
„.
nimai ir turtas likosi išgelbėti.
talpina net toks pirmeivių laik - L. Švagždis
iš So. Boston, nėra zinios’ kada uz 31108 uzm°’ mas.
Nešiname tiktai kas bus toliaus.
raštis kaip ‘Lietuva”. Savo ke Mass. Delegatų
Mažai valgome ir mažai mie Lietuva baisiai nukentėjo. Tūk nuo kitų arklius, vežimus, pa irias, kas reikalauja greitai pa
suvažiavo nuo Į kos'
liu talpina visus cicilikų atsišau šių kuopų: 98 kp.
Woreester, : Norėčiau tau daugką parašy- game, džiustame iš baimės. Vy stančiai žmonių liko be pastogių. kinktus ir už ką pinigų nemo šalpos. Kun. Jalbrzykowskis
kimus, o kai kuriuos net po du Mass. — J. M. Vieraitis, 21 kuo- ti, liktai nelaimė,kad negalima. rus kasdieną į visas šalis varinė O kas dar bus toliaus?
kėjo, tik prirašė niekniekių ant apvažiuos Krasnopolio vals
kartu, kaip štai Bostono cicilikų pos So. Boston, Mass.: P. Mika- Mes didelio vargo
nekenčiame, ja. Vieną mūsų arklį paėmė, viParašykite kas pas jus girdėtis kortelių.
čių; kun. Narjauskas Krasnokonferencijos, kur katalikų vei lauskas, L. Švagždis, J. Adoma- tebesame gyvi.
Labai daug mūsų kareivių žu vo, Lazdijų, Metelių ir Švent
Sveikata mūsų sus kitus gyvulius patys ūkinin- Amerikoje.
kėjai išvadinti “išdavikais” ir vičius, J. Strakauskas, A. Aš- tai jau nelabai koki. Vaikai la kai turėjo pristatyti į Kėdainius
vo bėgdami iš Vokietijos ir daug
Jūsų Tėvai.
ežerio; kun. Petrauskas Sla
“izmienšeikais”
(gražus žode menckas, L. Gedminaitė, ir Ona bai sumenkėjo, daug naktų prisi- arba į Radviliškę. Pašarus taipteko į nelaisvę. Nuo mus už ko
bados, Seirijų ir Kudrėnų val
lis!). Talpina Brooklyno Seimo Ramnkaičiutė, 22 kuopos
W. j ėjo balinėję praleisti. Gulėjome pat turėjome nuvežti patys. Pa -6) A. Čėsna iš Bardauskų, Vil kių 10 verstų matyti naktimis
Suvalkų red. baisios pašvaitos ir girdėti ap sčius. Likusių apskričio dalį
manifestus, nors pats juos kriti Lynn, Mass. — Jonas Baltrušai- apsivilkę ir laukėme baisių atsi- silikome vieną karvę ir tą pačią kaviškio parap.,
rašo
broliui
į
Orchard
Lake, Mich. kurtinami armotų ūžimai,
kuoja išrūdydamas jų septyne- tis, 81 kuopos Norwood, Mass. — tikimų. Ačiū Dievui bėgti nepri- nežinojome kur paslėpti. Ačiū
nuo atlankys koinisorius ir vietinis
___
riopus blogumus. Bet jeigu čia Pr. Kuras, 95 kuopos So. Bos- siejo. Nėra ramumo ir dabar, 1 Dievui gyvulius iš kelio sugrąži- laiškas pasiųstas 1 dieną lapkričio, ’ kurių vos nesugriuvą mūsų ba šventikas.
po nose, sakysime, pačiam Bos ton, Mass. _ J. Valukonis, 97 sunkus padėjimas. Verčiau būtu-1 no. Lietuvoj dabar didelis nuliū- gautas 30 lapkr.
kūžės. Taigi labai neramu girdėtono mieste įvyksta susirinkimas kuopos Laorrence, Mass.: O. Sida- me nuvažiavę pas tave į Ameriką, dimas. Negirdžiarne nei grojant Mes visi dar sveiki ir gyvi, ko Į ti tokius nemalonius šaudymus,
Mokesnių pakėlimas. Karės
iš tūkstančio žmonių, laike kurio ravičiotė ir Ag. Bundzevičiutė, I Vargas dabar su vaikais. Norėtų ; nei dainuojant nei varpų skambi- ir tau prašome nuo Viešpaties tiek dieną, tiek naktį, žodžių reikalams vieniems metams
sumetama Tautos Fondui apie 119 kp. Manchester, N. H. — R. si gerai išauginti ir nors kiek ! nant. Reikalui atsitikus giedame Dievo kad taip ir toliaus už sakant negalima
nei aprašyti pradedant nuo 1 dienos sau
400 dol., tai “Ateities” redakto Kundrotas, 12 kuopos Cambrid-■ mokslo duoti. Šiuo laiku nėra ko tyliai ir su baime. Vietoj linksmy laikytų mus ir sergėtų nuo viso nei apsakyti kas dedasi dabarti
sio 1915 metų manoma pakel
rius praeina to nepastebėjęs, nors ge, Mass. — A. Vaisiauckas.
ir manyti apie tai. Gal dar pri bių girdžiame baisias naujienas kių nelaimių karės laike ir lau niam laike ir pas mus karo lau
ti
kaikurie mokesniai ir įves
tame pat numeryje (N 47), pas Pirmiausiai buvo kalbama apie sieiti bėgti, tada tai vaikučiams ir didžiausius kanuolių užimus, ke...
kė !...
ti nauji. Mokesnis už būtų
tebi vėliau įvykusius koneertė- čarterio išėmimą Mass. Valstijoj, reikės daug vargo pamatyti. Pa kurie daug baisesni neg perkūni Pas mus dabar, kaip jau ra
miesto gyventojams bus pa
liūs, kuriuose atsilanko “pažy-|kūris bQtinai raikalingas. p0 u. rašyk mums greitai apie savo gy- jos trenksmai. Po Jurbarku kai šėme buvo karės laukas, bet pir
keltas pusiau tiek, kiek dabai
mėtinai mažas skaitlius publi gų svarstimų tapo išrinkta komi venimą.
mušasi tai visa ugnis
matosi, ma tai buvo tiktai pusė bėdos,
mokama — 50 nuošim. Būsiąs
kaip
mūsų
kariuųienė
buvo
nu

kos.” Suranda vietos pažymėti so sija sutvarkymui to darbo. KoTovo Emilija Burbienė.
langai ir žemė dreba. Nuo Ne
ėjusi toli-toli Vokietijon, — bet
įvestas kariuomenės mokesnis
cijalistų prakalboms su p. G. Šu misijon pateko šios ypatos: A.
2. Gerbiamieji! Susinėsimai su muno per septynius verstus visi ant nelaimės
(Iš
laikraščių)
jai
prisiėjo
su

kiu, kaipo kalbėtoju.*) (ten pat.) Valiukonis, J. Adomavičius, A.
Visi, kurie bus liuosi nuo ka
žmonės apleido savo namus ir
Amerika
pertraukti
:
laiškai
grįžti
iš
ten.
Taigi
laike
bėgimo
VILNIUS. Kun. d-ras An reivijos kaipo pirmos ir ant
Negana to, savo “apžvalgoje” Ašraenckas ir dvasiškas vadovas
slepiasi pas girininkus. Pas mus
(N 47), p. Baniulis, kad paken kun. J. J. Jakaitis. (Kun. J. J. dingsta, laikraščiai visai neatei taip-pat buvo atėję daug žmonių. mūsų kariumenės iš Vokietijos, tanas Malinauskas, pradžio ros rųšies atsarginiai mokės
na, laivai turbūt retai eina. Jums
taip
buvo je liepos mėnesio išvažiavo į per 4 metus po 6 rublius kas
kus Tautos Fondui aukų rinki Jakaitis nebuvo susirinkime).
Negaliu aprašyti žmonių verk mūsų kariumenė
ten
ramu
gyventi,
girdint
vien
iš
smarkiai
vejama
vokiečių
kariu
 Vokietijų, prasidėjus karei li met. Pradės tuos mokesnius
mai, pasigauna paprasto šmeižto, Buvo kalbama apie kuopų or
smo kai jie važiavo iš namų, su
laikraščių
apie
Europos
karę.
Pas
menės, kad vos spėjo bėgti. O
kokio paprastai stveriasi vien pro ganizavimą, arba bent padaugimus reikia pergyventi ne vieną sidėję visą savo turtą į vieną ve vokiečiai vydami paskui lidėjo ko sulaikytas kaipo karės ne- mokėti visi tie, kurie jau prieš
fesionališki šmeižikai,
skelbda
laisvis Voerishofene, o paskui keturius metus yra paliuosuo
nimą senose kuopose narių skait- kargia va]andą. Teisybė apie mus žimą. Kada vokiečius išvijo iš
mas, kad dalis pinigų iš Tautos liaus taip, kad sudarius 500 na
Lietuvos
žmones vėl sugrįžo į mūsų kareivius šaudimais iš ar uždarytas Passau. Kur bus ti. Mokesnis už aktus, kopi
Fondo bus skiriama, p. Gabriui, rių, nes to raikalauja Mass. Val ikišiol nebuvo smarkių susirėmi savo namus verkdami, nes jau motų ; taigi ir mes buvome po
per visų karę tuo tarpu nėra jas ir tt. bus taip-pat pakel
būtent — jo kokiam ten biurui. stijos teisės prie išėmimo čerte- mų. Girdėjome jau tris kartus nerado tą namuose, ką buvo pa tais armotų šūviais. Vos pasiro
kareivių
šaudymus.
Pirmus
šū

tas. Už kopijas ir aktus bas
džius prūsų žvalgams Bardauc- žinios.
(A. ten pat.) Yra tai bešąžiniškas rio. Tas likosi atidėta ant vielikę.
Neduok
Dieve
sulaukti
dau

vius paleido 20 (T rugpiūčio. Tą
mokama po 2 rub. vietoje 1
prasimanymas .
tinių kuopų: vietinės kuopos tu- dięną atvyko mažas bQrėlis vo. giau tokių laikų. Visi turime iš kuose, pradėjo mūsų kariume
nė šaudyti. nuo plento iš armotų
Kiek yra pabėgėliu Vilniu rub. 25 kap. Akcizas an!
P. Gabrį “Ateities” redakto ri darbuoties dėl padauginimo kįegbj įr sužeidė tris žemsargius, sikasę duobes ir reikalui priėjus į vokiečių žvalgus. Taigi grana
je lietuvių prieglaudose. Pet alaus bus uždėta po 6 rubliui
, kurie sergėj0 tiltą, nes buvo žinia, lendame į žemę, kaip kurmiai. tos lėkė per mūsų trobas ir tru
rius labai niekina ir visaip šmei narių skaitliaus.
ro Vileišio namuose Antakal nuo salyklos pūdo, ligišiol mo
Dažnai matome orlaivius lakiožia. Šmeižia jį ir savo “prakalbo Patirta, kad buvusis seimas, ro- j
PrieslĮ kariuomene netoli. Tuo*
paukšgįug Visko nega ko kur ten laukuose, padaryda
nyje ym 53 žmonės: 11 moti i kėdavo apie 3 rubl. Už mielių
se”. Už tad p. B. labai gerbia . tokį. ,dos,
nenutaręs
seniems na- Jaus prisiuntė visą diviziją rait2-\.
. ----- Y
XT __
mos
žemėje
gilias
duobes.
Mes
liu nei aprašyti. Nors ir keletą
nų ir 42 vaikų. Antakalnio 1 svarų bus akcizas 32' kap. ii
Dr. Šliupą, indedamas
riams jokio
įstojimo
į pašai-I
ir artileriją. Pabuvo jie pas
susirinkome tuos šrapnelius, ku prieglaudoje yra 116 žmonių: už užsienių mieles po 36 kap.
(ten pat) kame tas auksabur-|
ud fam dalyku. ,§_ raus apie dvi savaiti. Nakties lai- laikraščių prirašyčiau ir tai viso’ rie nukrito
pas mūsų triobas, 70 suaugusių ir 48 nepilname nuo svaro. Ant degtukų bus
neaprašyčiau nežinome ar išlik
ms kūrėjų kureju yra vadinaj M vieraitis.
j kė sukasė kanuolės
į augstus
turime
tris
pasidėję
ant atmin
sime gyvi ar ne. Kad karė pasi
čiai, neturintieji 20 metų. ‘Rū j uždėta po 1 kap. ant dėžutės
aaa8‘
J. M. Vieraitis duoda inešimą, upės krantus ir laukė priešų. Ne- baigtų, tai mums rodytus, kad ties.
tos” salėje yra 30 žmonių; 16 i Nuo gilzių bus imama po 4
reikėjo laukti, nes 24 rugnamai
Laike šaudymo Bardauekuose
užgimę. Dabar
P. “Ateities” redaktorius la kad atsišaukti į katalikų draugisuaugusių ir 14 nepilnamečių. kap. už 100 gilzių.
jas dėl apkalbėjimo
įsteigti
prie- piūčio
išanksto
buvo
labai
ūkano
vieną žmogų ir
v
‘
*
n •
n •
,
•
i • v • ■ !Ui
C IV a S IlLinlvlCl
niekas
nemiela u
ir uczunum
nežinomev zavr
ko sužeidė tiktai
bai apgailestauja (A. ten pat), w
namą. įnešimas priim-jta- Pasinaudojo tuomi vokiečiai gulauksime
Broleli pasveikink daugybę gyvulių,
kurie laike Taigi išviso 97 suaugusių ir
kad mūsų tauta yra tikrai ne glandos
.
i . nutarta, ikadj susižinoti
___ _____ ir į nnem
arti arti
miestelin.
siifitml?
Del sužeistųjų ir užmuštu
tas,
bet
*
r
priėjo
miestelio,
suguls
buvo išvaryti į lau 104 nepilnamečių; išviso 201
nuo mūsų Vincuką ir Jonuką, šaudymo
laiminga, nes turi prastus vado
su anuomet buvusio draugijų su- pievose už upės ir \ os pradėjo nes mes neturime laiko jiems ra kus, nes kiti žmonės buvo išbė žmogus. Be to dar prie šv. jų armijose. Vyriausis šts
vus. Pilnai pritariu čionai p. Ba
komitetu1,
užklau- j ūkai sklaidyties, ėmė šaudyti vie- šyti laiškų. Meldžiame kuogrei- gę, kur tai pasislėpti nuo šau Mikalojaus yra apie 60 pabė bas praneša visų žiniai “V;
niuliui. Ypač nelaimingi
tieji vaziavuno
siant ar jie ką nors veikia, o jei Qi 1 kitus. Rusų buvo daugiau ir eiausiai atrašyti mums laiškelį jr dymo, bet niekur negalėjo bėg gėlių vaikų.
riausiojo štabo viršininku
laikraščiai ir jų skaitytojai, ką
ne tai knopos užsiims tuo darbu: gerian apsiginklavę, dėlto tokie- suraminti mūs nuliūdimuos.
Degtinės
pardavinėji mas Negavimas iš armijų žini
dami pasislėpti, taip kaip sako
turi bemokslius norint ir tiesus
nžkvies katalikų draugijas ant i čiai palikę vieną nušautą su sulietuvių
patarlė
:
bėgdami
nuo
Vilniaris
gub.
Jau bus du mė apie užmuštuosius ir sužeii
Ona
ir
Petras
Skrickiai.
redaktorius. Tarsi kokiai ironi
suvažiavimo, nes prieglaudos na- žeistais pabėgo prie savųjų, ku
vilko,
užbėgo
ant
meškos;
tai
nesiu, kaip caro įsakymu už tuosius, žinoma, giminių ir ai
jai “Ateitis” skelbiasi: Kadan
rių visas korpusas buvo netoli.
4) Iš Suvalkų gub. Seinų pa
taip ir čia buvo tiems, kurie bė ginta pardavinėti
degtinę. timųjų tarpe sukelia nerami
gi visos žmonijos geresnės atei inai yra reikalingi.
Rusai vijosi, — kelius sužeidė ir vieto, Viesejų gminos tėvai rašo
Pirm.
J.
M.
Vieraitis.
go;
kaip
kurie
pateko
po
šū

ties viltis yra jaunimas, užtad
Nuo to laiko degtinės parda mų.
Štabai steviasi
vis
paėmė į nelaisvę. Praslinkus sa-'pas savo sūnų Juozą Kvietkausviais, o mes ant laimės niekur vinėjimas labai sumažėjo. Pa priemonių pranešti tokias ž
Rast. J. Baltrušaitis.
kiekvienas privalo rūpintis jauni
vaitei apleido mūsų miestelį ir kį, Dorrisville, III.
nepabėgome, nes nespėjome pa skutiniu laiku per pusantro irias, bet karės apystovij sj
mo apšvietimu.
Tai mat dary
išėjo priešais priešus. Už trijų
Laiškas rašytas 4 d. lapkričio.
bėgti,
kaip staiga
atjojo pas mėnesio didžiuose Vilniaus lygomis tai labai sunku įv)
sianti ir “Ateitis”. Aš pasaky
mylių susitiko. Prasidėjo šaudy- šiuo laiku esame sveiki ir gyvi,
mus
vokiečiai.
Mes
turėjome
iš
čiau. Labai geras dalykas — jau
restaurantuose parduota 750 kdinti. Išaiškinti tas dalyki
mai. Rusai pateko į tarpą tarp tik labai liūdname padėjime. DiNAUJĄ TVARKĄ PRADE
sikasę duobę pasislėpti, bet ka
nimas šviesti, bet kas nori šviesti
trijų
ugnių.
Pakilo
trukšmas.
Ar

dilės
suirutės
įvyko
mūsų
kraš

viedri; degtinės, pernai tuo buvo pasiųstas armijon d<
DANT.
reivių įtikrinti, kad duobėje blo
kitus, turi visųpirmą, pats būtį
klini neseniai supirkti baidės, šo- te. Prūsai įsiveržė Suvalkų gupačiu laiku buvo parduota žiuruojantis generolas pri
apsišvietęs. Ir apsišvietęs ne iš Laikui bėgant mainosi žmonių ko
Rusai atsimetė atgal, bernijon, girdžįame kanuolių gai, tad laike šaudymo lakstėme 100,000 viedrų.
Degtinės vyriausiojo karvedžio. Pąai
Šliupo raštų, bet tam tikrose įs gyvenimo
sąlygos,
keičiasi jįe nesitikėjo ten susitikti su ka- trenksmus bemaž kasdieną. At iš vienos vietos į kitą. Nes iš- dirbtuvių padėjimas Vilniaus
i kėjo, kad kariuomenė treči
taigose vadinamose
augštomis seni naujais sumanymais bei pa- nuolėmis. Vokiečiai, pamatę bė- ėmė nuo gyventojų visus gyvu baimės ir nuo baisaus kaukimo
Į savaitė tebesanti nuolatiniu<
gub.
yra
labai
sunkus.
Seniau
ir
zėzgėjimo
granatų
nebuvo
mokyklomis. O to visko ko labiau gerinimais žmonijos būvio. Tas gančius arklius, manė, kad rusų lius, javus ir dabar toks brangu
jos
išduodavo
800,000
viedrų
se ir kruvinuose
mūšiuos
nes
sia trūksta dabartiniams “Atei- pats galima pasakyt ir apie S. kariuomenė nori juos apsiausti iš mas valgomųjų daiktų, kad ap- galima steigti ant vietos,
kiekvieną
sekundą
grėsė
bai

degtinės
Vilniaus
gubernijai
drauge
sujungtuose
su didi
#ties”. vedėjams. Jie vien moka L. R. K. A. Pirmiau Su mas ap- vjg,j pusių, paliko savo Jmnuolės saugok Dieve. Duonos svaras net
siausias
pavojus
mirties
ar
su

ir daugiau. 100,000 viedrų (liais perėjimais visiškai nega
krykštauti: klerikalizmas, kleri rūpindavo vien nariui mirus, bet jr pabėgo. Po kiek laiko žydai 6 kapeikos,
bet ir tos negali
žeidimo.
išveždavo į kitas gubernijas. suteikti žinių apie užmuštu*
kalizmas ir taip be galo. Žinoma, aplinkybės gyvenimo
privertė pranešė vokiečiams, kad jų kanuo- gauti. Dabar jau vokiečius išvijo
klerikalizmas negeras daiktas, bet pakeisti
tą
monotoniškumą, jgg ]anke stovi apleistos. Vokie- iš Suvalkų gub., bet baisumas O dabar jau bus tris savaitės, Kai dabar negalima pardavi sius ir sužeistuosius. Kai
dar blogesnis kvailizmas ir idio įvest pagerinimus,
sušelpt ne čiai atsiėmė jas ir nukeliavo to ima, kad vėl nesugrįžtų. Gal kaip eina karštas mūšys netoli nėti degtinės, nėra reikalo jos tik bus galima, visi nuostoli?
tizmas.
vien nariui mirus, bet pasirūpint, lyn. Nuo to laiko daugiau nebuvo Dievas augščiausis
gelbės nuo rubėžiaus, nes prūsai bebūdami ir varyti. Tuo tarpu degti bus paskelbti ir pilnai pranei
i
Lietuvoje pasidarė
sau gana nės gamintojai turi daug pri ti vyriausiam štabui ir veiki?
kad ir gyvas būdamas nebūtų arti susirėmimų.
Žydai palaiko tos nelaimės....
“Ateities” vedėjai, kaip ma apleistu. Ir štai: Sus-mas įvedė
tvirtas
pozicijas,
įsikasę,
gerus sipirkę bulvių ir kitų daiktų mieins vietos organams. Pr?
vokiečių pusę; daug tarp jų ran
Jūsų tėveliai ir seselės.
toma, nuėję savo
pirmtakūnų skyrius aukštų pomirtinių, kad
apkasus,
kur
sunešė
nuo
gežkelio
dasi šnipų; atėjus vokiečiams
5) Iš Suvalkų gub. Marijam reles ir ardė ūkininkų trobas ir iš kurių jie varydavo degtinę. šau apie tai visiems pranei
pėdomis. Liko siaurai partyviš- žmogus galėtų aprūpinti savo
priima juos nuoširdžiai, o kai
kais žmonėmis, ir laikraštį pada mylimą šeimynėlę jam nuo jog įįįvėja rusai vokiečius, žydai tu- polės pav. T. Krutulis rašo savo ten nešė medžius ir varė žmo Vilniaus gub. buvo 280 deg ti, kad nuraminti gyventoju
uždentga
rė siaurai partyvišku laisvamaniš atsiskyrug, nes tikro šeimynos rj daUg nukentėti, už prielanku- žentui S. Zekoriui (?) Aurora, III. nes kasti jiems apkasų. Paėmė tinės monopolių
prašant
valstiečiams.
KAUNAS. Lietuvių Kai
krašto padėjimas
liūdku laikraštuku. Tik skirtumas ta galvos
kai-kuriuos jaunus vyrukus ir
tėvo šventa priedermė
vokiečiams; rusai plėšia jų, Mūsų
,
. • •
,
Degtinės
pardavinėtojai
jau
me. Prūseikos, Micbelsonai, Ge yra aprūpint aavo vaitelius, mo- turtą ir kits kalėjimam Kaa link
likų
Moterų Draugijos pirr
7"1“' šiaip ūkinininkus iš parubežio ir
gužiai šeimyninkavo nuosaviuoss tari kiek Hg.lint geriau, kad at- virtinilĮ gyventojų, rusai nieko
ninkė Teresė Kobelinska
iki šiam laikui dar nei viena ne paleista.
k«re‘
laikraščiuose. Gi. p. Baniulis šei- aiakyru, nuo aavo mylinėj,, H, M.g. nedaro. Paa mua
išlaikė
egzaminus Raudoni
paleido. Pas mus vokiečiai buvo
garsiai Urt”'n apm,re' K’""0"1'”'
kia
į
parubežį,
girdėtis
armotų
tris savaitės,
bet mums jokių
SEINAI. Seinų apskričio Kryžiaus nrielaširdysfės i
nepasiliktų dideliausiame varge, šnekama, kad kazokai susitikę
šnudimai.
Tikra
pabaiga
svieto.
nnostnolių
nepadarė,
nieko
ne

komitetas nukentėjusioms nuo sers ir gavo vietą ligonbūty
įvedė $250.00. gu priešu žiauriai elgiasi. Staiga
•) Apie katalikišką draugijų nureng taigi Sus-mas
Nemiela buvo darbai dirbti, vis pavogė ir neatėmė, nors iš kitų karės šelpti jau susidarė. Ša kurs yra Žemaičių Senrina
tas prakalbas “Ateitis” tarsi iš prin- $500.00, $750.00, ir 1000.00 po užklupti priešai puola ant kelių
eipo nerašo nieko. Kaip štai nepažy mirtinės, kad kiekvienas
sulyg ir rankas pakėlę meldžia pasigai laukėme vokiečių ateinant. Dabar plėšė viską, ką tiktai rado, kas lę valdžios atstovų komitetai) jos namuose.
jau visa karė nukrypo Prūsų pu
mėjo labai indomių prakalbų surengtų gavo išgalės pasirūpintų apsilėjimo, o kazokai juos užmušinė sėn. Laike, kflda mūsų kariuome bnvo užrakinta, tai atlupo ir inėjo kun. kan. JabrzvkmvsLietuvos Dukterų dr (po globa Moti dranst, save taip, kad ne vien bū
ėmė, kas jiems patiko; taip kaija. Tai tokia jų kultūra. Kur vo
UTENA. Ukmergės pav.
nos šv.) su kun. Jakaičiu kaipo žymia
nė sumušta vokiečių grįžo atgal, kurie žmonės neteko netiktai sa kis, kun. kan. Narjauskas ir
tų
palaidojimai,
bet
kad
doleris
kiečiai
praėjo,
tai
paliko
aiškius
kun. Petrauskas.
Komiteto Naujokų ėmimas perėjo labai
kalbėtoju. Bet paimti pinigų ui pla
žmones apimė toki baimė, kad vi
katus ir kitus darbus mėgsta ir nuo — kitas liktų ir juodai dienai. savo šeimyninkavimo
ženklus: si danginoai už Nemuno. Nemu vo valgomų daiktų, bet ir šil nariai apsiėmė apvažiuoti Sei ramiai. Visi labai džiaugiasi
tesnio apsivilkimo, kraustė kišeBe to Su-mas įvedė pašalpą gy- paėmė arklius, gyvulius, atėmė
katalikiškų draugijų.
’
nas tartum mūši; tėvas saugoja nius ir atėmė pinigus.
Atėmė nų apskritį, kad surinkus ži- blaivybės užvedimu.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.

JS ineigų ir išeigų, 'šiame
as Ludvipkas, Juozas Šimkus,
PHILADELPHIA, PA.
mkime, kaip patėmijau, tai ma
onas Naujokas, Petras RumčiPadėkos diena
(26 lapkr.)
a kas iš rūtiečių narių užsimo .as, Jonas Lukosiunas .
buvo labai iškilminga,
nes tą
-ėjo nario mokesnį.
“Rūtos’
Aukos bus nusiųstos “Tautos dieną Amerikos lietuviškoji vi
raugiją lyg susilpnėjus, ir jo.* Eondo” kasininkui .
suomenė šventė Tautos Dieną, gi
.ariai, tarsi, pakrikę, rasi ii
A. Ludvicku.
Philadelphdjos lietuviai
minėjo
;ainiui vėl sustiprės.
10 metų sukaktį spaudos atga
Užsibaigus “Rūtos ’ dr-jos suvimo Rusijoje. Tuo tikslu buvo
lirinkimui buvo svarstyta, kaip
BOSTON, MAUS
surengtos
prakulbos. Iškilmė
pagelbėti nelaimėje Lietuvą, ku- i Lietuvių diena pas mus atsiliko prasidėjo 4 vai. po pietų. Pir
r.
ri^ dabar kenčia nuo karės di- : gražiai. Devintoj valandoj buvo miausiai šv. Kazimiero par. cho
džias sunkenybes P. J. Slezni- gedulingos pamaldos su pamokslu ras sudainavo porą dainelių. To
Pasirodo, kad tautininkai
/
kas indomiai kalbėjo apie Lie- šv. Petro lietuvių
bažnyčioje. liaus vietinis
klebonas, kun.
fondus moka steigti ir be sei
uvos vargus, kuri kenčia didžias Tuojaus po pamaldų buvo susirin Kaulakis, kalbėjo apie Lietuvos
mų. Kam jie tad taip daug
sunkenybes ir laidoja savo sū- kimas parapijos salėje. Kalbėjo vargingą praeitį ir dabartinį jos
apie seimus kalba ir į juos
įus karės laukuose, o šeimynos, vietinis klebonas kun. T. Žilinskas padėjimą ir apie spaudą. Peikė
pačios, vaikai, seneliai, jau bado ir kun. Daugis iš Norwood. Čia kai-kuriuos laikraščius,
važiavo? Nejau tik tam pa
kurie
prispirti. I’. J. Slcznikas kalbėjo pat buvo kolekta “Tautos Fon nuslydo nuo krikščioniškų pama
togumui, kad su socijalistais
f*?
ir apie laikytus amerikiečių lie- dui.” Šioj pirmoje rinkimo/aukų tų ir doros. Čia inpinta dekliamapasirieti?
Raseinių Magdė
vių seimus,
tad pagaliaus ir dienoje suaukota $373.00. Aukojo eijų, choro dainų. Toliaus kal
čionykščius vientaučius
ragino 170 asmenų. Tai tik pradžia. Mes ba Jonas Grinius. Pradėjo nuo
Vokiečiai negali atsigerėti
BROOULYN, N. Y.
■šelpti savo brolius. L. Slez- tikimės daug daugiau surinkti. baudžiavos laikų, nurodė
dau
savo generolu Hindenbergu.
užbaigus
kalbą
vi Tapo išdalytos aukų rinkimui gybę svarbių istoriškų atsitiki
“Draugo” 47 numeryj, paste nikui
Srfteikė jam net feld-maršalo bėjau korespondenciją, parašyta si
plojo
rankomis.
Galop tam tikrai padarytos “bankutės” mų, apipasakojo būdus, kaip iš
titulų. Ar žinot už ką? Už p. Žiogelio iš Brooklyn, N. Y., vietos klebonas ir gi ragino šelp
su parašu iš vienos pusės: “Au kovota spauda, paminėjo
daug
tai, kad pralaimėjo mūšį ties kad drama “Sugrįžo”, kuri bu ti tėvynę inešdamas sumanymą,
kos Tautos Fondui”, iš kitos: inteligentų, kurie stovėjo prieša
Nemunu, kad nepaėmė Varšu vo perstatyta 17 dieną spalių Mc kad būtų patogiausia tam tik Relief Fund of Lithuania”. Ant kyje šito prakilnaus' darbo. Už
vos, kad prakišo mūšį ties Caddin Memorial salėje. Kara slui aukos rinkti išrinkus tam šonų gi toki parašai: Dieve Lietu, baigdamas, nukreipė visų atvdą
Godžiu ir už kitus nepasise lienės Ajiiolų parapijos choro, su tikrus kolektorius, kurie eidami vą gink! ’ ir “Darbas ir vargas Į i dabartinę Europos karę, kuri
i
vaidinta labai blogai. Pati drama, per žmonės tą gali geriausia at i'au, Lietuva!” Tokiu “bakselių” žada daug Įvairių
perversmių.
kimus. Qt kur strategika!
įnešimas galima gauti po $2.50 už šimtą Antgalo vėl suskambėjo daina;
kuri išrodė p. Žiogeliui ne pui likti. Tasai klebono
netiesa, išpradžių, rodos, buvo neįvykdo pas: Floįver City Speciality Co. pasakyta deklemacija.
“Lietuvos Žinios” dabar kiausiai, tas suvis yra
v
Iškilme visi buvo patenkinti,
negali M. Yču atsigerėti ir nes ji rimtai ir gabiai parašyta, mas, netai, kad būtų atsisakę 845 Maple st., Rochester, N. Y.
tam aukaut, mat kiti manę, kad Buvo taip-pat išdalyti konvertai išskyrus vieną-kitą,
ir
žmonėms
jos
atvaidinimas
taip
kurie tik
stato jį pavyzdžiu kitiems V.
patiko, kad inkalbinėjo pakarto kaip nors yra dar kitokių būdų su parašu: Aukos “Tautos Fon rizgo į akis.
Dūmos atstovams - lietuviams.
ti kur nors kitur. Tokiu būdu, rinkt aukas, bet, pagalios, įne dui”.
Kl. Balilonis.
Nesenas dar laikas, kada tos
antru kartu bus perstatyta Cent šimas tapo priimtas vienbalsiai,
Bastenis.
pačios “Lietuvos Žinios” ant ral Brooklyn’e Jay str. St. Ja ir tapo nutarta kolkas aukas
ORCHARD LAKE, MICH.
M.
Yčo
kaklo
šunis
karstė
ir
surinkus
priduoti
klebonui.
Tu

mes
Auditorium
salėje,
pačiam
Moksleiviai ŠŠ.
Kyriliaus ir
Mat, tas paršiukas... gal
— Ar buvai, Kaulai Lietu ko
matei ka lange buvo išstaty- vadino jį klerikalų įrankiu. p. Žiogeliui po akių, taigi
ATHOL, MASS.
da riu pasakyti, kad šitas sumany
Methodijaus seminarijoje lapkr.
vių Dienoje prakalbose, kurias
" Laikai mainosi ir “klerika- bar turės progos ateiti ir pama mas vien tik per kleboną įvyko
Lapkričio 26 d. t. y. Tautos Die 26 dieną, prisilaikant Chicagos
'Tavo parengęs Tautos Fondo tas... Tai, bra, keturius dole
Viskas
ramiai
pasibaigė.
ną
ir atholiečiai apvaikštinėjo iš Lietuvių Politiško Seimo nutari
las
”
kaip
kada
“
susigadija
”
.
tyti
šią
dramą,
nes
pirmą
kartą
rius žydui užmokėjau ir kišekomitetas ?
kilmingai.
Išryto prisirinko pilna mų, apvaikščiojo “Lietuvių Die
Kalnavertis.
jos nematė. (Kaip tai? Red.)
— Žinoma, kad buvau. Aš niuje nieko neliko.
bažnytėlė žmonių ant pamaldų, ną”. Suprantama, kaipo mokslei
Kelių Brooklyno draugijų Žinoma, tokiu būdu p. Žiogelis
— Aš tavęs, Raulai, klausiu,
niekad nieko liepia' i .mu. Tik
kurios
prasidėjo 7i/2 vai. nuo ek- viai turėdami tuščius kišenius,
nežinodamas,
kad
visuomenė
ar aukavai nors vienos dienos (tautiškų) konferencija pasi
aš pabaigos nelaukiau.
WATJIRBURY,
CONN.
zekvijų.
Paskui klebonas pasakė nebegalėjo tuo kart materijaliai
reikalauja pakartoti, išlindo lyg
— Kodėl? Ar kalba nepati uždarbi nuo karės nukentėju vadino save visuotina New iŠ žolės, kaip Pilypas iš kanapių Tautos” diena apvaikščiota iš graudingą pamokslą,' ragindamas paremti taip prakilnų
užmany
Yorko konferencija”. Juk ir
sioms?
ko?
žmones prie karštos maldos už sa mą, arba teisingiau sakant, prie
ir užgiedojo negirdėtu
balsu.
kilmingai.
— Nuo karės nukentėju New Yorko seimas pasivadi Labai gaila, kad p. Žiogelis ne
— Aš kalbi tojau r. visai ne
Švento Juozapo lietuvių para vo tėvynę ir už dūšias kritusiųjų dermę šelpti nuo karės nukentė
no
save
visuotinu,
o
kas
pasi

sioms?
Matai,
Kazy,
aš
nega

siklausiau ir nežinau ar jis
perskaitė tos dramos ir nežino pijos bažnyčioje pusė po devinių lietuvių šioje karėje ir prie gau jusius mūsų brolius ir seseris.
rodė?
Pasivadinti
save
“
vi

storų ar pt<>ną. balsų turėjo. lėjau aukoti dėlto, kad jūs ne
damas kokios dainos buvo suvar iš ryto gerbiamasis^ klebonas sios aukos sušelpimui nukentėju Aukų rinkimas tad atidėtas to
suotinu
”
labai
lengva,
bet
kad
totos paties autoriaus ir kokios kun. P. Saurusaitis pasakė trum sių. Pamokslui pasibaigus buvo limesniam laikui.
Pamačiau, kad kalbėti išėjo gerų dienų paskyrėte. Tų dietaip
ištikrųjų
būtų,
tai
dar
to

“Lietuvių Dienos” apvaikščione, tai ir pradėjo svajodamas ra pą pamokslą paskatindamas visus padaryta kolekta ir surinkta
kunigas, tai ir žinojau, k.-.dįnų pilni langai visokių par$21.00.
Paskui
atgiedota
šv.
Mi

jimą
parengė literatinė mokslei
limas
dalykas.
šyti
ir
peikti
patį
veikalą,
o
kalba bus netikus. O prieg sinkų, ančių, žąsų, vištų, kalaprie aukavimo mūsų nuvargintai
šios
ir
“
Libera
”
prie
karsto.
vių
draugija
“Lietuvių Viltis”
čionai, kaip ir tyčia, tos visos tėvynei, ragindamas kiekvieną
tam, kunigo klausyti mūsų so kutų, tai kur tu čia žmogus
po
globa
šv.
Kazimiero.
Progra
Airį pažįsi iš to, kad jis sa dainos, kurias sudainavo choras prisidėti kiek kas išgali.
Pirmiaus ir tą dieną buvo par
dalaikysi tokių daugybę gyvu
cijalistai vadovai draudžia.
mas buvo gana trumpas, nes tik
Paskui prasidėjo iškilmingos davinėta Tautos ženkleliai, kurių dvi prakalbi ir vienos eilės. Susi
lėlių, paukštelių matydamas! vo tautiškoje šventėje nešioja buvo paimtos paties autoriaus.
,— O delko draudžia?
išparduota
apie
200
po
5c.
Vakare
O “Jau Slavai sukilo” tai yra šv. mišios už brolius žuvusius ka
— Delko?.. mat... mums pa-! Nukentėjo, tai nukentėjo bet dobilo lapų, o lietuvį pažinsi
Vyčiai sutaisė gražų pasilinksmi rinkus paskirtą valandą mokslei
šitaip, kad autorius pats paėmė rėje, ir atminimas vientaučių
sakyta, kad kunigai, tai mela aš jų nemačiau, o čia matant iš to, kad jis Lietuvių Dieno
nimą pobažnytinėje salėje. Prasi viams į erdvą seminarijos salę,
šeštą punktą iš tos dainos, ku
giai. Sako, mums socijaiis- tokių daugybę gyvūnėlių lan je nešioja Tautos Fondo žen rios žodžiai buvo pritaikinti prie laidiniame karės laike. Žmonių bu dėjo vakaras
nuo atgiedojimo programą pradėjo minėtos drau
vo pilna bažnytėlė. Vietinis »hotams, tiesos žmonėms, melų guose prikabinėta, tai nuta klelį..
pat pabaigos paskutinio akto ras vadovaujant J. V. Kovui su gimno: Lietuva tėvynė mūsų, ku gijos pirmininkas p. P. Rusis.
riau,
kad
juos
reikia
paliuo

klausyties ne midera. Už tai,
taip, kada jau švedas paimtas į giedojo mišių giesmes. Po mišių rį visi sustoję išklausė. Paskui Pirmininkas sekdamas kultūrinių
Gaila,
kad
Italijos
parla

kaip pamačiau, kad kalba ku suoti kaip nors. Antra, mums
kalėjimą, prabuvęs tūlą laiką, pagiedojo “Libera me” ir “Salve klebonas pakalbėjo apie tėvynės tautų pavyzdį prieš pradėsiant
mente
nebuvo
“
Naujienų
”
re

meilę, kaip visos tautos myli savo programą atkalbėjo maldelę. Tenigas, tai, atsiminęs savo va aukoti užgynė mūsų vadovdi.
sugrįžta paleistas, ir neužmiršęs Regina” .
daktoriaus,
kuomet
ten
socija

tėvynę ir jos reikalais rūpinas, o čiaus prakalbėjęs trumpai apie
savo darbo, ir išsižadėdamas savo
dovų įsakymų, nusispioviau ir Per “Keleivį” net pats MiAntrą valandą po pietų prasidė apginimui savo krašto nuo priešų svarbą šiojo apvaikščiojimo, už
listai
užsipuldinėjo
ant
Vokie

gyvybės, parveža pirmąjį prane
chelsonas sako, kad nei vieno
išėjau lauk.
jo tautos dienoje pagerbimo žais- net ir gyvybę savo aukoja. Dabar kalbėtoją pakvietė p. J. S. Martijos.
Būtų
be
abejo
susikir

šimą apie “Vilniaus Žinias” ir
— Betgi, Kaulai, kaip tu ne- cento Tautos Fondui neduotukun. P. mūsų tėvynė skęsta ašarose ir tišiuną. Kalbėtojas šauniai papa
tę, o tuomet “show” už dykų tuo visi nusidžiaugia ir choras, lės. Vietinis klebonas
žinodamas ir negirdėdamas jo me.
Saurusaitis atidarė tautos pager kraujuje ir labiausiai reikalauja sakojo apie tikrąjį idealizmą ir
uždainuoja “Gražu
už tėvynę
— Tai jūs ir šiame svarbia
kalbos žinojai, kad jis meluo
bimo dieną. Lietuvių šv. Juo pašalpos; todėl šelpkime, kiek kas kaip jaunimas privalo būti pasi
Vienas gudrus tautininkas pavargti, kentėti”, tokiu būdu
me momente savo klystančių
ja?
zapo parapijinės mokyklos mer
rąžęs dėti visą savo energiją ir
pasakė Chicagos
seiminin dainos ir vaidinimas buvo atlik gaitės ir vaikučiai padainavo ke galėdamas, o bent nors vienos die
ir
kerštingi}
vadovų
klausote?
spėkas,
ydant atsiekti idealą. Pa
— Matai, Kazy, mes neklau
nos uždarbį
paaukaudami.
kams: “Cerai, jus ten galite ta vietoj ir vidutiniškai.
lias
daineles
ir
atvaidino
keletą
—
Nebūk
paikas.
Žinoma,
galiaus
ant estrados pasirodė p.
some kų kalba, bet žiūrime kas
Žinoma, ir aš žodį pridursiu trumpų dijalogų ir deklemacijų. Ragino prie pamylėjimo savo kal J. Bakšys su P. Vaičaičio eilė
daryti
nutarimus,
bet
kas
tuos
kalba. Jeigu gi ir klausytu kad klausome.
bos : nes liūdna yra girdėti, kad
nutarimus paskelbs?” Dabar nuo savęs, kad p. Žiogelis dau
Tarpais
dainų
ir
žaidimų
kalbė

—
Nežiūrint
nei
tai,
kad
lie

lietuvių vaikai nemoka lietuviškai mis', puikiai nuduota dekliamacime, tai vistiek nieko nesupragiaus lankytųsi
ant paprastų
vargšas
dideliame
nustebime
jo
vietinis
klebonas
kun.
P.
Sau

kalbėti. Po prakalbos Ant. Losevi. ja tiesiog užžavėjo draugus —
stume. O jei kalbos apvertin- tuviams Tėvynėje nuo to tik
veikalų ir geriaus juos įsivaiz
delnų
—
iš
kur
tie
lietuviai
sužino

rusaitis, kun. J. Valantiejus, p. J. eius pasakė eiles: Kova ties Žalgi moksleivius ir gausiais
ti negalime, tai ir palieka tik dar bloginus bus?
dintų. Brooklyno publika daug
plojimais
tapo
nulydėtas
nuo
— Kas man galvoj tėvynė? jo apie Chicagos seimo nutari yra mačiusi gana gerų veikalų B. Šaliūnas ir “Tautos Fondo” rio. Gerai padekliamavo, tiktai
klausyti, kų mūsų vadovai įsa
mus, kad visur šventė Lietu ir gerai vaidintų, bet ir dar dau vietinio komiteto pirmininkas p. silpnu balsu. Paskui Vyčių jauni lestrados. Antruoju kalbėtojum
ko. Mums yra įsakyta: pa Bile aš čia turiu paršiukų ir
Čėsna, kalbėjo
vių Dienų? Juk socijalistų giaus nori matyti ir būna pa J. Alenskas. Paskui sudainavo dar mas puikiai atvaidino komedijėlę: buvo p. P. K.
matei kalbėtojų, žiūrėk į jo atliktas kriukis.
apie
Lietuvos
progresą
padary
1 eletą dainelių vietinio šv. Juo “Gudri našlė”. Visi buvo gerai iš
— Tikimi jau iš tavęs Rau- ir tautininkų spauda apie tenkinta. Prie to mums labai
apykaklę ar kaklaraištį. Pa
tąjį po spaudos
atgavimui ir
Lietuvių Dienų anei vampt!
būtų gerai, kad tik mes tiek tu zapo bažnytinio choro merginos. mokę savo roles ir gerai pasisekė apie dabartinę Europos
karę.
matei, kad apykaklė ne iš prie las, kokio reikia paieškot. Ir
Pužas.
rėtume geri} dramų ir kitokių Pagaliaus “Aušros” Tęatro drau atvaidinti. Tarpe aktų pasakė ei Taigi tuo ir užbaigė moksleiviai
šakio susegta ar kaklaraištis juo mažiau tokių Raulų būtų,
veikalų,
o vaidintojų-aktorių gija atvaidino vieno veiksmo ko les: Magd. Andreliunytė, “Atsi “Lietuvių Dienos” apvaikščiojineraudonas, tai tuoj kelk tuo žemei lengviau.
sveikinimas su Lietuva” ir Kar.
Brooklyno apielinkėj yra gana mediją “Tėtė pakliuvo”.
Dūda.
IŠ
triukšmų.”
Našlėnas: “Aš liūdžiu”. Toliaus mą.
Aukos
“
Tautos
Fondui
“
buvo
daug. kurie jau yra atsižymėję
Prutenis.
— Gerai, Raulai. Bet jei
vaidinime, visuomenė gi visuo renkamos kaip bažnyčioje taip ir Povilas Morkūnas ir J. Vizbaras
monologą, kaip
gu jūs žinote, Vad jūsų vado
met lankytųsi ir džiaugtųsi iš svetainėje. Jas “Tautos Fondo” padekliamavo
BRIDGEPORT, CONN.
Rusijoje
aficerius
mokina karei
vietinis
komitetas
pagarsins
laik

vai, pasiremdami jūsų aklu
tokių vaidinimų, kaip iš “Su
Kaip visur taip ir pas mus lie
vį visokių kareiviškų atsakymų
raštyje.
“Naujienos”, kaip ištikimas
grįžo”.
mu, visokius niekus inkalbiKEWANEE, ILL.
tuviai
26 d. šio mėn. apvaikščio
ir
pasielgimų.
Juokų
buvo
nemaž
Aštuntą valandą vakare, svetai
Mokinys.
nėja ir jus padaro savo ne sūnus užsistoja už kaizerį,
Paskutiniame laike Ameriko
jo
šiokiu
būdu. Dešimtą valandą
nėje 48 Green gatv. Teatro drau taip kad reikėjo publiką malšinti.
prataujančiais vergais, kodėl! Kaizeris, o ne kas kitas pa je lietuviškos ' parapijos kaip
ryto
vietinio
klebono atlaikytos
MONTREAL, CANADA.
gija “Aidas” taip-pat tam tik Lygiai juokingai pasakė mono
gimdė “pirmutinį lietuviškų grybai digsta. Bet nekurios ima
jos jų klausote?
“Ponai buvo pamaldos už žuvusius lie
Šiomis dienomis pasirodė pa- slui atvaidino du veikalu: “Gaila logą B. Vyšniauskas.
Chicagos lietu skursti ir išįra. kaip Camden, N.
— Kad mūsų, Kazy, vado dienraštį”
karėje; po
sibiaurėtina žinelė angliį dien ūsų” ir “Exproprijatorius.” Per tis”. Ant galo choras gražiai pa tuvius dabartinėje
vai taip-pat elgiasi. Pameni, viams. Kas bus toliau? Ar J., Racine, Wis., rodos ,kad trum raštyje, “The Montreal Daily traukoje taip-pat buvo renkamos dainavo Vyčių himną, Kur bė tam tuoj visi iš bažnyčios susi
kada T. M. D. nutarė išleisti “Naujienų”” likimas skirsis pame įąike tokio likimo susilauks Mail” apie lenkų vestuves am aukos.
ga Šešupė ir Lai gyvuoja Lietu rinko j svetainė Į kurią inėjo vi
si su tautiškais ženkleliais, išsky
kuo-nors
nuo
kaizerio
likimo?
ir
Kewanee,
III.
kun. Žilinsko raštus, tai “Ke
S. Ontarios gatvės, kur lenkai,
Bet pasirodė mūsų mieste ir va.
rus tiktai du cicilikėliu, kuriem^
Neprošalį čia priminti
apie prisimaukę degtinės,
leivis” tuojau pasakė, kad T.
pradėjo atžagareivių. Susivienijusios dr- Po vaidinimo buvo surinkta
Lietuviškų socijalistų stra Kewanee, III. lietuvių bažnyčią. karę. Jų ginklai buvo vartoja gystės kaip gyvai norėdamos tą aukų $26.91, už tikietus
gauta gaila buvo net “nikelio” Lietu
M. D. jau kaput. Už tai, kad
Bažnyčia tapo pastatyta 1913 ma : peiliai, buteliai, stiklai ir ki dieną apvaikščioti iškilmingiau ir $34 suviršum. Atskaičius išlai vos sušelpimui .
ji apsiėmė išleisti kun. Žilin- tegika, kaip praneša slapto
Čionai vietinis Tautos Fondo
skio raštus. Žinoma, “Kelei- sios konferencijos provokato- m., skolos atliko $9,400.00. Parei ti panašūs įrankiai. Apie 11 ypa įspūdingiau, kad sujudinus mūsų das Vyčių vakaras davė Tautos
komitetas parengė prakalbas su
vis” tų raštų dar nebuvo ma-' rius, pasiekė augščiausį tobu- tame laike sulaukė vietiniai lie tų susibadė vieni kitiems gal brolių širdis ir užuojantą nuvar Fondui $56.06 pelno. Garbė Vy
ir
monologo
nepatingėjo roles dekliamacijorųs
tėvynės, čiams, kurie
tęs ir jų vertės nežinojo. Bet lnmo laipsnį.
“Klerikalai” tuviai ir savo tautos kunigą. Iš vas. nugaras, pašonius ir tt. Su gintos šendieną mūsų
(kursai
tilps
“
Drauge
” Red.)
pradžios bėgte bėgo darbas. Mū žeistieji tapo nugabenti į ligom draugijų pirmininkai nutarė pra išmokti ir dar tikiettis nusipir
jis gerai žinojo, kad tie raštai atsidūrė Chieagoje, o tauti
Ant užbaigos padaryta rinklia
sų dvasiškas vadovas bažnyčios būtį, kur susiuivinėjo žaizdas ir šyti visų vietinių organizacijų, ko, kad daugiaus Tautai pelnyti.
yra pagaminti kunigo, tai ninkus New Yorke labai leng naudai surengė ferus, kurie gry
va
aukų ir, kaip girdėjau, su
liepė eiti namon.
kad tą dieną nerengtų šokių nei Garbė Jonui Andriliunui, kurs
“Keleivis” ir be skaitymo ži vai pasisekė apsupti. Prie vis no pelno davė tūkstantį suviršum
rinkta
suvirs $60.00.
•
skyrių
Malonu, kad tarpe lietuvių ne tam panašių pasilinksminimų ir veda Vyčių teatrališką
ko į laikų prisirengę. Taktika dol. Nekartą jis surengdavo ki
Mapan-as.
no, kad negeri.
atsiranda panašių darbų .
štai mūsų miesto
“tamsiečių” ir gerai sugeba savo pareigas pil
—Bet tiek to. Raulai, apie gana kaizeriška.
tokių pramonėlių. Kolektuodavo
K. J. B partija tyčia užkišo maskaradą, dyti. Ačiū giedoriams, kurie var
HARTFORD, CONN.
“Keleivio” plepalus. Šian
išvažiavęs į kitua miestus, dažnai
ir dar paskyrė už šlikščiausį ap- gonininko reginami, išmoko naujų
Spalių
11 dieną atsibuvo 89
dainelių
ir
Aušros
Vartų
Drau

Anuomet, ne antirpiissimus patsai vaikščiodavo po namus sa
dien prieš akis stovu svarbes
LONDONAS.
sirėdymą dovanas.
kuopos
S.
L. R. K. A. bertainigijai,
kad
už
salę
nieko
neėmė.
vo
parapijonų,
ragindamas
grei

nis reikalas — tai šelpimas temporibus, tarė vienas beparPer Visus Šventus buvo laikoma
nis
susirinkimas.
Susirinkiman
Abelnai iš Atholio
Tautos
nuo karės Lietuvoje nukentė tvviskas milžinas: “Geisčiau čiaus išsimokėti skolą. Dėlto ne du susirinkimai kliubo
salėje.
ir pašaliečiai,
Fondo naudai surinkta $216.88; buvo kviečiami
atrasti šešis (daugiau neieš dyvai, jog laike pusės metų, to Žmonių prisirinko vidutiniai ir
jusių.
kad
ateitų
pasiklausyti
pašalpos
BRADDOOK,
PA.
j>
mažoje
parapijoje
tapo
išmo

Orange $20.75. Išviso su ženkle
tą dieną nebuvo klinbe jokių pa
— Taigi, taigi. Dėlto ir kau) teisingus žmones ir ne
skyriaus
Įstatų.
Susirinkimą
ati
kėta skolos su visokiomis by silinksminimų, kaip va: muzikos,
22 d. lapkričio atsibuvo lietu liais $237.63. Visi tie pinigai iš
prakalbos buvo surengtos ir Sodomoje, bet tik Chieagoje”.
B. Sarapas,
lomia $2.800.00, neskaitant užlai šokių ir tt.
vių naujos parapijos reikalais su siųsta iždininkui B. Vaišnorai. darė pirmininkas
Ir beieškodamas prisišliejo
net aukas rinko.
skaitė
ir
plačiai
išaiškino
nau
kymo bažnyčios ir kunigo. Bet
sirinkimas,
per
kurį
prieita
prie
Iš to matyties, kad komitetas
Pirmiausia buvo
atlaikytas
O tu, Raulai. ar aukavai prie gaujos svetimu protu neilgai tebuvo laimė dėl tos pa
jus
įstatus,
kuriuos
nariai
ir
“Rūtos” draugijos susirinkimas. Lietuvoje nuskriaustų žmonių šel nesnaudė, bet kur galėdamas, ir
nors vienos dienos uždarbį? Įgyvenančios. Bravo, Ožys Mi- rapijos. Iš pradžių pradėjo piriRaštininkas p. J. Sleznikas per pimo klausimo ir išrinktas aukoms kiek laikas leizdavo, rinko au svečiai priėmė delnų plojimu. Vė
Vįenos dienos uždarbį?... Įkitonas! Bent liuosai gali mi- ties kunigui į gaspadorius vienas
liau išrinkta valdyba: pirm. —
kas.
skaitė protokolą praėjusio susi rinkti komitetas.
* J f m -m-m-m., tai, bra, neužte- kituoti.
B. Sarapas, raštininku — AndrioNarys.
iš komitetų, toliaus jo giminės, rinkimo. Buvo išduotos ir atskaiIšrinktos šios ypatos: Augus-

-

Mūsų socijalistai
notarė
veikti vargšės- našlės rolę ir
neturėdami skatikų, užmanė
prisidėti su “nušutusiu nike
liu”. “Mūsų tėvų žemės”
vargai jiems mat labai apeina,
tik, ant nelaimės, visokios rų
šies “fariziejai” klausia: “Ar
iš tikros širdies tų darote?”

u

o paskui ir jo prieteliai. Apsir I
gus uumgui atsirado daug gas
padoria ir viskas pradėjo eiti žt
myn. Tite uauji gaspadoriai prade
jo kurstyti žmones, kad neduotų
nei cento, jeigu kunigas gaspado
riaus.
Girdžias, jog mūsų
kunigą,
jau atsisukę nuo parapijos. Ban
ke parapijos pinigų beliko apie
$30.00. Tie nauji gaspadoriai va
žiavo kur-tenai. Tikėjomės, kao
jie kitų kunigą, sau gal geresnį
parsivež, bet jie pagrįžę ramina
žmones, kad galima kelius mėne
sius ir be kunigo pabūti, o pas
kui, pasilsėję, vėl maldausią. Tik
klausimas, kas bus su skola mū
sų bažnyčios?

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS.

ŠIS TAS.

LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE.

L) II A u u A S

Ui!

. j,

*314. Ko. 50

Lietuviai iš visų kolonijų uo Belcerienė, P. Karnyla, K. Karny- pildys nauja energija. Aptiekose.
jus Pateekis,
iždininku — V. iš visos Chicagos ypatingu duos- Aukos surinktos Liet. Die
liai darbuojasi prie rinkimo au 1a, L. Zasimavičius, C. Senkevi Kainu $1.00. Jos. Triner, MunuKancleris.
Laike
kandidatu uitiiiu pasižymi šv. Kryžiaus pa noje, Slieboygan, Wis., (pris.
kų į Tautos Fondų. Viršminėta čius, D. Balčiūnas, A. Laukaitis, falturer, 1333—1339 So. Ashland
125.35
perstatymo j raštininko vietų du rapija. Nesena tai dar parapija, J. Austrąvičius)
\CO^
atskaita parodo didelį darbštu S. Klaras, S. Vadailtis, K. Paz- avė,, Chicago, 111 .
nariai, viens po kitam, kalbėjo, nes vos 1904 metais įsteigta, liet Aukos surinktos Liet. Die
Jūs privalėtute visuomet turėti
mų lietuvių Amerikiečių Tėvy niokas, J. Červokaa, J. Talmokas.
kad io >2
prisirinkę
medžiagos iš Džian esant sutarimui tarp parapijos noje, Nevv Haven, Conn. (pris.
nės labui. Visos kolonijos malo M. Mataičiunas, J. Pužinas, J. prie rankų Triner’s Liniment’o
45.42
bambos spyčių, todėl pirmininkas įsteigėjo — klebono kun. Al. Y. Kavarskas.)
nėkite greitai siųsti savo surink Saprauavičius, F. Taškunas, A. raumenų ir sunarių štyvumui, nuo
for
Aukos
surinktos
Liet.
Die

atėmė jiems balsų. Susirinkimai Skrvpkos ir parapijom! šiuo trum
5c b*
persidirbimo, nuo šalčių, nuo skau
tas aukas į Tautos Fondų, ydant Tamošiuniutė, M. Bilkšas.
nutarta daryti kas mėnuo pirmą pu laiku padaryta
labai daug noje, Norvvood, Mass., (pris.
b*
dėjimų ir sutikimų. Kaina 50c.,
252.54 J l)arOlb'f i kad lietuviai gali auko Su smulkesnėmis aukomis
P. LsrilIsrtV*
nedėldienį, vakare. Susirinkime Pradžiai pastatyti dideli muro na F. Kuras)
viso
$50.30 per pačtų 60c .
C». $“
ti nemažiau kaip ir kitos tautos.
viens ineša, kad reikia išrinkti nmi bažnyčiai ir mokyklai, gražį Aukos surinktos Liet. Die
Ke»V»rkCilj
Lietuvių Dienojebažnyčioje
Adv. A. A. Šlakis.
komisija organizavimui naujų klebonija. Tečiau, parapijai su noje, Pittsburgb, l‘a., (pris.
laike
pamaldų: A. Adomaitis $1.
Tautų papročiai.
Tautos Fondo Raštininkas.
301.23 |
kuopų Hartfordo apielinkėse. šis tvirtėjus ir išaugus nebepasiten- •1. G. Miliauskas)
Smulkesnių aukų
$5.82 Mielai mes skelbiame kad p. Jo
Aukos surinktos Liet. Die
iuėšimas vienbalsiai priimtas ir kiuta senaisiais mūrais. Ankštu
Lietuvių Dienoje laike prakal seph Triner iš Chicagos šiais me
išrinkta komisija į kurių inėjo žmonėms, bažnyčioje, ankštu vai noje, Alt. Carinei, Pa., (pris.
$5.00 tais vėl išleido naujų sieninį ka
TAUTOS FONDO REIKALAI. bų : kun, A. Daugis
253.60
sekantys žmonės: A. Knežis, A. kučiams mokykloje ir parapija Imu. Dr. V. Bartuška)
J. Kuronis (dienos pelną) $3.75 lendorių 1915 m. Jis parodo pa-1 Du-kart Savaitinis Laikraštis
Export, Pa.
Masalas, B. Sarapas ir kun. A. daro drąsų žingsnį: pradeda sta Aukos surinktos Liet. Die
Po $3.00 (dienos uždarbį). J. pročius daugelio Tautų, vien tik
Ambotas. Bet štai "Keleivio” 47 tyti naujų bažnyčių, 'kokios dar noje, Brooklyn, N. Y., (pris.
' Lietuvių Dienoje vietiniai lie Kudirka, V. Kudirka.
kad per mažumų vietos nevisos
114.30 tuviai suaukojo ir prisiuntė
num. pasirodo
veidmainingas lietuviai niekur Amerikoje neturi, j kini. A. 1’. Kodis
Po $2.00 (dienos uždarbį). J. tautos galėjo rasti ten vietos, bet
Jau 25 metai, kaip iieina ka* Ušmeižtas S. L. R. K. A. 89 kuo Bažnyčia iš oro jau
pabaigta; Aukos surinktos Liet. Die
$34.37.
tarainkas ir Pitnyčia. Prenumera
Galgauskas, K. Grigas, K. Viesu mes tikimės, kad ateinančiuose
pos pirmininko ir visų kitų ka kaštuos be vidaus intaisymų su noje. Ilarrisburg, 111., (pris.
ta kasztuoja metams: Amerikoje
kun. P. Vaitonis)
50.00 (Aukavusiųjų vardų neprisiųsta) lą, P. Kuras, S. Steponavičius, A. kalendoriuose tai bus pataisyta.
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
talikiškai tautiškoje dirvoje be virsimi 150 tūkstančių dolerių.
So. Omaha, Nebr.
Vienas kalendorius bus išsiųstas
Glebauskas, S. Verseckas.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
sidarbuojančių ypatų. Kerštau Su visais gi vidaus iutaisymais Aukos surinktos, Shamokin,
I Per apvaikščiojimųsurink. $61.60
$1.75 pusei metiį.
Po$1.00:
L.
Armonas,
J.
Smil.i
visiems
«
avus
10
°'
Pinigais
ar
kr«jantis asmuo Pateekis, beabejonės atsieis apie 180.000.00. Parapijo- l’a., (pris. kun. J. Valaitis) 62.00 kolektoriai surinko
$31.00 gius. J. Kavaliauskas, J. OruRašykite
Šiądien, o gausite vieną
ze,±J°S' T"’
yra S. L. R. K. A. 89 kuopos nų duosnumas apsireiškė jau iš Aukos surinktos SbehoyTautos Fondo ženklelių par
numerĮ
pasižiūrėjimui
dykai, ad
rb.'
t
t
• ■
ir
*•
1333—
dinskas,
J.
Jasioms,
K. vKucins, nėr, __
T111339 S. Ashland
v.._avė.,
.»
narys, tečiaus pagautas ambici- pat pradžių, vos tik buvo suma gan, Wis., (pris. J. Austraresuojant
duota
už
$7.40
2.00
kas, A. Zuzelskas, A. Stadelnin- Chicago, III. Kalendoriai bus iš
jos arscio delei sudraudimo nuo nyta statyti nauja bažnyčia. Ant vičia)
Viso prisiųsta $100.00.
W. D. BOCZKOISKI — C0siųsti po 1 d. gruodžio 1914 m.
p epą ų
^kuopos
suvirinkime, greitosios sumesta tam tik reika
Mahanoy City, Pa.
(Aukotųjų surašo neprisiųsta). kas, A. Marcinkevičius, J. Pukonis, P. Matonis, Karolius Klima
lą pas "Keleivį" ir apšaukė, iui jo.000.00 Tais metais parūpi Šiomis dienomis aukų
vičius, A. Kurienė, O. Nevaliutė,
$2,415.56.
me ais ir šmeižtais. A argu ka iš- jos visos ineigos siekė suviršum Įplaukė
J.
Cvilikas, A. Vilkišis, M. Gudotubsk savo ūkę.
Susitvėrė Tautos Fondo komi
gaz ins. ebent sau prisivirs ko- 30.000.00. Aukos plaukė gausiai ir
.
c .
...
,, T •
•
Daugelis
naujai
apsigyvenusių
nis,’ A. oeskevicius,’ M. Jasioms,’ ūkininkų
• • , pasekmingai
, . . gyvenų Arkan. ,
šeles.
toliau. Bet ne tik savo bažny Atskaita už ženklelius ir kny tetai :
•
Viesulienė,
B.
Vaitkevičienė,
saS;
;
r
Louisianos
Skonimuose,
žemės
(44)
.Gary,
Ind.
—
Al.
Lauri

B. Sarapas. čiai. Tovvn of Lake'iečiai buvo
Ar Skalbi Kada Laikraštį "LIEIUUr
gutes.
J.
Jankevičius,
N.
Survila,
V.
Kaparduodamos
po
$12
—
$15
už
akrą.
naitis, pirm. — Pr.
Vedeckis,
Gal nežinai kur ją gauti?
duošnūs. Jie rėmė gausiai kiek Athol, Mass., pris. Kun.
rast. — Jonas Margis, iždinin. valiauskas, J. Smilgius, S. Kada- Lengvas prodoktų siuntinėjimas, lengvienų svarbesnį visuomenės ir tė P. Meškauskis, už ženkle
vi žemės išmokesniai. Tai yra nepa- i
“LIETUVA”
ras.
vynės reikalą. Tik suskaitykime, lius 360
prasta proga pradėti su mažai pini- Į
$ 17.50 — iždo glob.: — Jurgis Jurkū
Eina
jau 21 metus Chicago, Illinois kaa
nas ir Kaz. Sakalauskis.
Smulkesnių aukų
$12.27 gų ir isitaisyti gerus namus ir pel- j
kiek parapija sumetė aukų vie Cambridge, Peter BartkePetnyčia
ir paduoda daugiausiai gerų ir
Pelnas nuo fėrų Lietuvių
(45) . New Philadelphia (Sil' ningas ūkės. Rašyk arba ateik dėl
šiems reikalams tik per paskuti vič, už 150 ženklelių T. F. 7.60
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
$43.80 informacijų. L. M. Allen P. T. M.
ver Creek,) Pa. — Kun. V. Ma Dienoje
nius trejus metus. Kuu. Olšauskis Norvvood, Mass., pris.
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
Šv.
Jurgio
Kareivio
Dr-ja
$50.00 Rock Island Lines. Room 718 La
tulaitis, pirm. — A. J. Gudaitis,
tui tik $2.00, pusei metų $1.OO.
ir kun. Tumas "Saulės”
Na Kun. A. Daugis, už 300 T.
Šalie Station, Chicago.
Neperstojančios
Pagelbos
rast.
—
A.
Aukštakalnis,
ižd.
mams laimėjo apie $800.00 (1911 F. ženklelių
Rašyk adresu:
15.00
— Direktoriai: — St. Bulota, Pan. Švenč. Moterų dr. — $10.00
m.). Mokslo ir Dailės dr. pasiunti \Vorcester, Mass., pris.
A. OLSZEWSKI,
Atėmus siuntimo lėšas
$.80
Juozas Dobilas, Jonas Gredecniai Dr. Basanavičius su adv. M. Antanina Jakaitukė, už
“ MOTIN £LiS” VAYDYBOS ADR.:
3252 So. Halsted St., CHICA60, II.L
Yču laimėjo
irgi arti to. Kai 400 ženklelių
20.00 kas, Simas Puišys, Tarnas Gri Tautos Fondo Iždininkui
Kun. N. Petkus, 259 N. 5th st.,
$252.54. Brooklyn, N. Y.
riūkščių fondui tik smulkiomis Amsterdam, N. Y., P. Plau
galiūnas, Jok.
Vaiciskauskas, pasiųsta
Kun. A. Kodis, 225 Higli
st.,
Miliaus
aukomis, neskaitant pažadėtų kis, už 500 T. F. ženklelių 25.00 Baltrus Norkus, Jok.
Brooklyn, N. Y.
šimtinių sumesta 272.00 su viršum. Cambridge, Mass., pris.
kas, Ant. Kardišauskas ir Juo
KLAIDOS ATITAISYMAS:
Kun. M. Pankauskas, 443 Park avė.,
Nauja Knygute
Tautos Fondui turi jau surinkę Kun. J. Krasnickas, už 300
“Dr.’’ No. 48
korespondencijoj iš
zas Pilius.
Bridgeport, Conn.
Cleveland,
Ohio
T.
F.
aukotoją
surašė
401 dolerį su centais. Cliieagiečiai T. F. ženklelių
15.00
J. M. Malinauskas aukavo ne $1.00 bet
šiemet darė per du kart rinklia Grand Rapids, Mieli., pris.
RE1KAING1AUSI0S GIESMES
$3.00 ir išviso surinkta ne $31.21, bet
Dienos
uždarbį
prisiuntė:
J
Brooklyn, N. Y.
vą gatvėse (Tag Day). Ir čia šv. D. A. Barštis, už 200 T. F.
A. A. KUN. J. GADEIKIS
42 kuopa S. L. R. K. A. laikys mė
Poškus — $2.25 ir E. Gutauskai- $31.91.
(Suplikacijos, Pulkim aut kelią Die
Kryžiaus parapija stovi pirmoje ženklelių
10.CO
nesinį
susirinkimą
nedėlioję, 13 d.
tė
—
$1.00,
iš
Nevv
Britain,
Conn.
vas
musų gelbėtojas, maldos po
Gruodžio 4 dieną š. m. persis vietoje. Vienuolynui surinkta Scranton. Pa., pris. Kun.
gruodžio tuojaus po sumai mokyklos
Juozas
Kreinėnas
—
$3.00,
iš
PAAIŠKINIMAS.
kyrė su šiuo pasaulių a. a. kun. Į 300.00 su viršum; našlaičių prie- J. Kuras, už 300 T. F. ženkkambaryje. Nariai malonės atsilanky it k.)
numePraėjusiame
“Draugo"
Blaine,
W.
Va.
ti užsimokėti mėnesinės mokesnis ir
J. Gadeikis. Velionis paėjo iš Ma- glaudai 222.00.
25.00
KAINA TIK 3 CENTAI
lėlių
ryje buvo tik 8 pusi. Tai įvyko prieš atsivesti norini:iv prisiraSyti.
sėdžio par., Telšių pav., Kauno
Taigi tik apgraibomis apskai Mahanoy City, Pa., pris.
redakcijos norą. Redakcija
geidžia
Rašt. K. J. Krušinskas.
gub. Pirmutinius mokslus ėjo Lie- čius per tuos trejus paskutinius V. Jusaitis, už 300 T. F. ženk
Perkant iimtais-tlk >1.50
laikraštį turėti 10 pusi. kas savaitę,
Gary, Ind.
pojuje ir Šiauliuose. Giliai rū metus suaukota viešiems reika lelių
Daugiausia rupesniu S. L. R. bet pašaliniu priežasčių delei to pa RAČIŪNO
15.00
NAUJŲ PAVEIK Kreipties “Draugo” aJresu.
pinosi Lietuvos reikalais ir ra lams, neskaitant naujos bažny Montello, Mass., pris.
K. A. 129 kuopos čia tapo su daryti neįstengia. Manoma trumpu lai
BLŲ SERIJA Ii KARAS I
ku tas priežastis prašalinti.
šinėjo į "Tėvynės Sargą”. Pri čios arti 3000 dolerių.
rengtas apvaikščiojimas šių me
M. Abračinskas, už 500 T.
‘Dr.” Red.
verstas aplinkybių atvyko į Ame Tai ką gali žmonių geros širdys, F. ženklelių
Pirmutinis perstatymas Euro
25.00 tų Lietuvių Dienoję ir balius be
riką, kur 1907 metais tapo įšvęs- jų duosnumas ir santarvė. Jeigu Cleveland, Ohio., pris. J.
pinės
karės judomuose paveik
degtinės. Atsilankius toje dieno
i_.tas į kunigus. Pirma kunigavimo visos Amerikos lietuvių parapi Urlišaitis, už 102 T. F. ženk
iuose
sn
visomis karės lauke bai
je kun. A. Briškai ir p. S. P. Tavieta buvo E. St. Louis, III., pas-! jos būtų taip duosnios viešiems lelių ir knygučių
senybėmis ir žudystėmis.
Jei nori žinių iš
7.10 nanevičiui su prakalbomis, lai
kiaus Chicago. Iš Chicagos persi reikalams, tai mūsii tėvynė grei Westville, Ilk, pris. Kun.
(Paveikslai
gauti
iš
Francijoe
kė jų tapo surinkta $21.00 aukų Hgliežuviui. Vieną dalį Tamstos ko
kėlė Į Kenosha, AVis., kur ir už tai atsigautų ir mūsų viešieji A. Deksnis, už 160 T. F.
Škotijos ar Anglijos
panaudoję,
kitą ir Anglijos),
ir nemažai praplatinta Tautos respondencijos
baigė savo trumpa gyvenimą, su reikalai čia Amerikoje
veikiai ženklelių ir knygučių
Tėvynė
Lietuva
daug
jau
nu

priversti buvome
apleisti,
daugu- ,
10.00 Fondo ženklelių ir fondo išleistų
lislrašyk dvisavaitinį laikraštį
mui bus neiudomi.
laukęs truputi daugiau kai 40 būtų vykinami. Garbė duosnai- Manchester, N. H., pris.
kentėjo šioje karėje, daug mūsų
knygučių. Aukavo:
Dulkiainkų Vizbaras. Į
Gardnerio
brolių padėjo savo gyvastis, daug
metų amžiaus .
jai parapijai
T. V. Viezenis, už 100 T.
Po $1.00: Ona Sabockienė, Pr. Džinio plepulus rimtai draugijai ne
Žiūrintis iš šalies.
Velionio lavonas atvežtas Chi
i
*
5.00 Paukštis, Kaz. Ganitauskis, Kaz. verta atkreipti atvdos; neverta nei nustojo duonos davėjų, daug li
F. ženklelių
cagon į šv. Jurgio parapijos kavi
ko amžinų ubagų. Karė —tai tik- Vienintelį Didžiosios Britanijos
AVorcester, Mass., pris.
Laiirinavičius, Jonas
Mergis, laikraštin apie vieną ypatą tokių ii
nyčių, kurioje
jam kada teko
gų korespondencijų rašyti. Nedėsime. ‘ roji pekla!
Lietuvių-Katalikų organą.
— ■ Kun. J. Jakaitis, už 200 T.
Povilas Misiūnas, Ant. Pažėra, Westenportiečiui. Apie tą atsitikimą į giame peratatyme pamatysit
kunigauti ir čia buvo atlaikytos
Kana netans vienas doleris
F. ženklelių
10.00 Kaz. Sakalauskis, Juzefą Kudu- jau užteks kalbėti. Kitiems gal ir nu.
.
.
_
gedulingos pamaldos 6 d. gruo
..
. .
.. , .. .. T ,.
visas karės ,baisenybes,
visus
žuIlarrisburg, Ilk, pris. Kun.
apie tą patį skaityti. Laukiame
*
levienė, Leonas Želvis, U.
Pa sibos
Pašei neis 51 cento.
džio dalyvaujant daugybei ku
dymo įrankius, kuriais naikina
P. Vaitonis, už knygutės
2.00 žėraitė, Ant. Nalivarka, Aleks. naujų žinių.
nigų visokių tautų.
P. Soboitis. Tamstos žinutėje nieko mi žmonių gyvastis, turtas ir tt. Adresas:
AVoreester, Mass., pris.
Rev. Jos. Rorte»
Laurinaitis, Kaz. Pažėra.
. Chicagos vyskupas P. Rbode
Dalis I.
TAUTOS FONDO ATSKAITA. Kun. J. J. Jakaitis, už 300
Po $.50 c.: U. Jučaitė, O. Ju svarbaus neradome. Be to neprisiun
Mossend, Lanarkshire,
laikė mišias. Iš kunigu dalyva
5.00 čaitė, S. Stalnionis, M. Deksnie- tėtė nei adreso.
1. Mobilizacija Rusijoje, 2. Ru
T. F. ženklelių
K. B. Razmantul. f
“Aušriečio’
ScotlanA.
vo šie:
Aukotojų surašąs:
sijos žmonės su ašaromis paly
Reading, Pa., pris. J.
nė,
J.
Juraitis,
J.
Stanaitis,
P
skundas
plačiai
atsakė
Vičiulis
Stike,
F. Serafinas,
A. Skypko, V.
Auka (Vienos dienos uždarbį), F. Mikutaitis, už knygutes
25 Vedeckis.
N-ryje. Atidedame di kareivius, 3. Susirėmimai tzs
ičius 49 ‘ Draugo’
Taškūnas, J. Cis, F. Ostrovvski, prisiuntė J. Kreinėnas, Blaine, Chicago, III., Douglas
Kybartais ir Eitkūnais, 4. Susitl-50 j gaų.
Smulkių aukų
J. Jakštys, C. Ambrozaitis, dr. W. Va
$3.00 Park., pris. J. Raugevičius
Vyčiui,
Matęs,
A.
Pateckul,
Ten
bndėmimas Rusijos sa Austrija, 5.
Be tų S. L. R. K. A. 129 knoKEIKAUNaAB raikius l
M. Kraučiunas, A. Staninkvnas,
Aukos surinktos per pra
vęe,
kun.
Petkui
Ten
buvus,
Dobilui,
bombarduoja Li
6.30 pa aukoja
už knygutės
$21.00
tas rinkti skelbimus, prenm
M. Gustaitis, A. Ežerskis, P. Pe- kalbas, Liet. Dien., lapk. 26.
Pakeleivingai,
Vienas 14 komitetų,
.
.
.
Chicago, III., Douglas
Mediniui Svečiui, Fitchburgiečiui. Ga-Į
Kaimw lr miestai liepsnose. tų ir pardavinėti laikraitį, i
rardi, R. J. Smitli Kenosbano, A. 1914. Chicago, III. (pris. J.
Park., Raugevičius, už ženk
Tome. Ačiū.
j "• v°kieČių
mobilizavimas, 8. nis numeriai*.
J. Niekei. S. Navieki, Steponavi Raugevičia Ižd. Gouglas l’ark
Cicero, III.
lelius
20.11
p. Sančiuliui. Nuoširdžiai kviečiame, Baisus susirėmimai Vokiečių sa
Atsišaukite tuojau* į “1
čius, J. Albavičius, F. Kemėšis, T. F. Kom.
56.12 Cicero, Tik, pris. J. AntaLietuvių Dienoje laike pamal Tamstą, būti mūsų nuolatiniu korės FrancOzais, 9, 24 valandas laiko
go
” B«dakolj«.
Aukos surinktos šiaurinėje
M. Krušas, A. Briška, S. Deren16.45 dų bažnyčioje surinkta $32.51.
naitis, už ženklelius
pondentu.
kovojo 10,000 Vokiečių, 10. Bai
govvski, L. Sychowski, S. Bana,. dalyje, Pittsburgb, Pa. (pris.
Po $1.00: J. Andriejauskas, L.
Bentleyville, Pa., S. Masus susirėmimai ant kranto upės
ĮK. Šatkus, K. Skrypko, K. Zai- J kun. A. Šimkevičia)
*12.06
Martinkus,
D. Naruševičius, L.
3.35
žetis, už ženklelius
Meuse, 11. Bombardavimas mies Ieškau Petro Katėno. Seniau gym—
vjenuskas, J. Kazakas, P. Vanagas, Aukos surinktos Athol, Mass.,
Bertmonas,
J.
Pavilionis,
K.
Ra

Forest City, Pa., pris.
to Rheims, 12. Vokiečiai bombar- Stenbenville, Ohio. Turiu svarbų įsi
kalą.
A. Balinekas.
per vietini T. F. Kom. (pris.
dinius, Aleks. Leraontas, V. Ba
Kun. A. Yanušas, už 500 T.
“Draugo” knygyne dabar <*°oja Liepojų, 13. Įvairus
pa
Jonas Zablauskas.
199.38 F. ženklelių
Vargoninkų choras 4 vyriškais Stasys Vidgiris)
25.00 lsis, M. Lukošaitė, M. Bočkaitė.
veikslai
iš
karės
lauko.
135
S.
lOth
st.,
Stebenville, OHs.
Smulkiųr —
$22.51. jau gaunami Kalėdų aukoms
■’m Įsais puikiai atgiedojo egze Aukos surinktos Drauge,
Pittston, Pa., pris. J. S.
Dalis
H.
,
.f'iet,lvį
Dienoje ap- įonvertai. Užsakymus malo
kvijas ir kitas į pamaldas inei- Mass., per Athol, Mass., T.
Laukaitis, už 1000 T. F.
1. Ii Brooklyno Eicursijs lie Paeina iš Kauno gub.
F. Kom. (pris. Stasys Vidgi -r ! ženklelių
lančias giesmes.
.
50.00 eelkieiojimo: K. Kavaliauska, nėki(e siŲS,j jšanksto.
Skirsnemunės
parapijos.
pos 4-tų dienų.
20.75
iGražų ir griaudingą pamokslą ris)
$2.00, A. Maciejauskas $1.50.
Su pagarba
2.
Wilkes
Barių,
Pittstono,
1
kaip
išvažiavo
į
Bridgeport, Conn., pris. J.
Q U P i
vv ssuvo
---- , Į - - *
* Pensylvanijos
w maia
Aukos surinktos Cambridge,
pasakė kun. F. B. Serafinas.
Po
$1.00:
P.
Karkauskas,
V.
Draugas
rup.
L0.
g
crantono
Lietuviška
.diena,
lie-/®
1
kas
ft
P
5
«
Ji
žinote
arba
J1®
Sagevičius, už 300 T. F.
1800
W.
46th
St'
-------------------------malonėkite
man pranešti.
A. a. kun. J. Gadeikis palaido Mass., per Liet. Dieną (pris.
Rimkevičius,
M.
Kvarpinskaitė,
į ženklelių
15.00
pos 16 d., 1914 m.
Ona F&lubeckaitė.
61.00
tas šv. Kazimiero kapinėse. Lai kun. J. Krasnickas)
J. Butkus, P. Garbužas, S. Dau
Chicago, lll.
AVaterbury, Conn., pris.
3. 3. L. A. 5-to apskričio išva
19 IVilson str., Worcester, Masa. *•
Aukos surinktos Liet. Dieluina jam lengva svetima žemelė!
J .V. Kovas, už ženkleliais 25.45 jotas, A. Milius, J. Buknorius,
žiavimas Cliffside, N. J., rugpiū
j noje Bentley ville, Pa. per
J. Brazauskas, J. Garbužas, B.
Girardville, Pa., pris. J.
čio 16 d., 1914 m.
Paieškau savo sūnaus Vinco Barvietinį T. F. Kom. (pris. S.
4.00 Satkiutė.
Kaibikis, už ženklelius
4. Chicagos S. L. A. 2-tro ap n’Skio 30 metų.
Maželis)
67.00
A. A. KUN. A. KAUPO PASmulkesnių aukų
$8.15
15 metų atgal atsiskyrė nuo rnaags
Slieboygan, AVis., pris. J.
skričio išvažiavimas, rugpiūčio 6
Aukos surinktos Liet. Die
T.
F.
ženklelių,
knygyčių
etc.
išvaževo
iŠ Scotlando į Londoną. N«s
•minklo PAŠVENTINIMAS.
7.50
PUOLIMAS ŽEMYN.
Austrąviez, už ženklelius
dienų, 1914 ih.
to
laiko
negavau
jokios žinios apie £.
noje,
Gnry,
Ind.,
(pris.
F.
išparduota už
$19.80
Atsitaiko, kad žmogus puola že 5. Uliustraotos dainos. Sudai
Pittsburgb, Pa., pris. J.
Gruodžio 4 dieną
atsibuvo
Motina Magdė Barnišklenč.
Vedeckis)
40.00
Viso labo
$79.96. myn be atvangos: jisai kasdien nuos Elz. Račiūnienė.
(1. Miliauskas, už ženklelius 54.00
pašventinimas
liglaikinio a. a.
291 8. Meade str., Wilkcs Barre, Pb.
Auka
(Vienos
dienos
už
silpnėja, netenka svaros ir energi Ant karės paveikslų bus daug 47—50
Shamokin. Pa., pris. Kun.
kun/A. Kaupo paminklo ant šv.
jos, kenčia nuo apetito nustojimo vaizdų iŠ Amerikos lietuvių gyve
Kazimiero kapiniu.
Iškilmėje darbį) prisiuntė J. Poškus, 2 25
ženklelius
10.00
Norwood, Mass.
Nevv
Britain,
Conn.
dalyvavo nemažas būrelis inteli
Gary. Ind., pris. F. VePer prakalbas lapkr. 13 d. K, ir nereguliariškumo kūno veiki nimo.
Paieškau Veronikos Rukič.ios, Eish
Anka
(Vienos
dienos
uždar

me. Tai rodo, kad jisai negauna Durįs
deekis, už ženklelius
5.00 Mačys
gentu. veliones giminių ir šiaip
atsidarys 6 vai. rak. gub., Panevėžio
$2.00.
apskr. StubišhfB
užtektinai valgio ar kad val Perstatymas prasidės 7:15.
žmonių. Šventimo apeigas atliko bį), prisiuntė E. Gutauskaitė,
Abelnai surinkta už ženk
Po
$1.00:
J.
Vaitiekūnas,
P
valščiaus. Ketvirti metai Amerikoje
Nevv Britain, Conn.
1.00 lelius ir knygutės
$419.91. Preibis, L. Spiridavičius, A. Smil- gis neturi savyje maistingumo.
kun. Serafinas.
Perstatymai atsib«i .
turiu labai svarbų reikalą, prašau jas
Aukos
surinktos
Forest
Pasidaro
reikalingu
paskatinti
pačios atsiliepti,
arba kas žino —
Atsibus;
suimtos
vakare,
9
gruodžio
Kun. Gustaitis pasakė pamok
gienė, A. Didbalis, K. Gostola
(Dec.) 12-tą d. 1914, šv. Jurgio sve pranešti. Būsiu labai dėkinga.
jojo
apetitų
ir
sustiprinti
virš

slą, kuriame apibrieždamas ve City, Pa. (pris. kun. "A. Yavičius, S. Jasionis, K. KlimaviAbelna sutrauka.
397.87
Stanislovas Morkūnas.
kinimo organas, kad jie ga tainėj, 180 New York avė., Nesrark,
liones darbus ir nuopelnus pa nušas)
vius,
M.
Jovaišas.
682
Riversido
str.,
Watebnry, Coub.
įpaukos aukų
$2,415.56
Aukos surinktos. Liet. Die
lėtų virškinti visų maistų, N. J.
darytus katalikiškai visuomenei,
Smulkesnių
aukų
$14.39
įplaukos už ženklelius ir
reikalingų kūno palaikymui. Mes
aiškiai nurodė kokio veikėjo ne noje, Pittston, Pa., (pris. J.
Atėmus iškaščius už svetainę
knygutės
419.91
S.
Laukaitis)
200.00
Kada ieškai didelio pasiskyrimo puikių auksinių žiedų,
laikrodžiu, ar
patartume
Trinerio Amerikonišką
teko lietuvių visuomenė.
ir apgars.
4.05
brangių pasipuošimui akmenų, visuomet apsimokės pamatyti mūsų sankrovų.
Aukos
surinktos
So.
Omaha,
Tautos
Fondo
pirmiaus
Kartaus
Vyno
Elixirų
kaipo
pir

BUvęs.
liko $21.34.
Geresni tavorai ir pigiau, neg kur kitur. Visada viskas teisingiausiai.
Nebr., (pris. kun. J. Jonai
pagarsinta atskaita
1,527.96
mų pagelbą, nes jisai išvalys vi
Per
T.
M.
D.
36
kuopų
22
d.
tis)
100.00 Viao labo Tautos F. yra $4,363.4
Duosnioji parapija.
H. JOFFEY
lapkr. $4.06, J. Pėža $2.25, J. durius ir primos juos naujo mais
Aukos
surinktos
Liet.
Die

to priėmimui. Kaip tik tai yra
vie
Chicago savo duosnumu
Chicago, IHDidžbalis $2.00.
4625 So. Ashland Aye.
FonViso labo Tautos
Po 11.00: V. , VMili.Mk.., J. IpMteku, kilnu
ir prm
kams reikalams ėjo ligšiol prie noje, Ezport, Pa. (pris. kun.
$4,363.43.
34.37 dc yra
iakyje kitų mūsų kolonijų. Tečiau A. Jurgutis)

“SAULE”

CHICAGOJE.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

“(SEViy DRAUGĄ”

“TAUTOS FONDAS“
REIKALAI.

GERB. KLEBONĮI DOMAI:

SKELBIMAI.

7'

MjJVv "*3.-^

Yards 1741

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

"Karė - kainos sumuštos - Karė". Viskas už $5.95

GRABORIUS
Paršam J o karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų- 4805 Harmitaga ava. Chicago

® MIS
S

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei (Važelis)

L

Lietuviškas Dentistas

Daugelis giminių iri draugu bus atsdskirį per Ka

4712 So. Ashland Avė.

MCSŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
arti 47tos gatvės
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS APSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolery davonoms supažindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me šita dailiai išrašytą auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.93, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, foutaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuoti} revolverį -—DYKAI. PILNAI į Telefonas Canal 4052
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPEC'IALIS
PAS1 f’LIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų .apgarsinimų ir savo | Dr. 1 K. Rutkauskas
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
2302 So. Leavitt St.
dien, o sutaupysi pinigų.

DEPT. 991,

lėdas aplinkybių kurių jie negali apsisaugoti.
Bet atsiskirimas neturi sumažinti

Kalėdų dva

sios atsimaininie pasveikinimų.

Lai Tolimosios Distancijos telefonas

|

neša gerų

linkėjimų žinias. Siųsk savo linkėjimus.

EXCELSIOR VVATCH CO.
:
:
CHICAGO, ILL.

ŽVAIGŽDE”

Telefono Keliu.

3654 Richmond St,,

Philadelphia,

Pa.

Telephonc Drcver 1924

O.
ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!
GEAMAFONAS ANT IŠMOKESNIO 10C. KASDIENA.

LIBERTY COMMERCIAL C0

233 E 14 ST., NEW YORK

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
v

ĮKURTA 4867 M.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA ŠALIE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir daugia«, uz kariuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toc vai. vakaro.

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

SAUGOSIES

mėgdžiojimų,
Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO

P.

A.

Oliveris Twistas

MAŽEIKA

Seniausias
lietuviška*
graboriuu
Chicagos mieste. Per 15 metų mano
graborystėe tarnavau savo broliam*
lietuviam*. Grabai yra numažinta
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau,
• maži grabeliai nuo $3.00 ir aug
čia*. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvų, o persitikrinsite, kad ne reikia
eunklai uždirbtus pinigus mėtyti, jie
palik* našlaičiam*, kurie bėdnai* pa
lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti
$100.00 tai pa* mane galite gauti už
$30.00
Neklausykite agentų ir kokių
bobelių, bet nueikite pas kitų ir persitikrinkite kas pigiau daro. Darome
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, save
karabonų ir daugybę automobilių.

Bu pagarba

Angliškai Paraše

J

CHARLES DICKENS
Lietuiių“Kalbon Verte

Jonas Kmitas
Y ra tai labai graži ir interesinga ,

yra atisitraukti nuo knygos.

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny- i

Tel. Yards 113$

TIKTAI $1.00

Kapitolaa au perviršiu

Šitoji Batika prižiurome
tižios.

M. GUSTAIČIO

DR. KUN.

Suvienytųjų

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

Valstijų

DRAUGAS PU BLISHING CO.
l80« W.

G. R.. Postlcthwaite

Mandagus

Chicago, Illinois

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė
Gydo visokias ligas
Specljcllatč moterų ir vaikų ligose
9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
Nedčliomis 9—12 prieš piet.

Chicago, 111$.

46th Street,

Chicago, III. !

-

VVAITGHES BROS.

1741 lAest 47th Sireet

::

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St.,

Chicago

Chicago, IH.

Kunigams, jog galime jiems

pasiūlyti

Kalėdų Dovanoms

tuviškomis

NORI ŽINOTI

JEI

TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK

ko lietuviams šiame svarbiame momente
kaipo tautai reikia, skaityk naujai

Priimame pinigrus Į Banką užčSdyjimui nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ratomiis ant metų. Siuučiame pinigus
Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Aifkortes ant visų
linijų j krajų ir iš krajaus, taipgi tikletus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatų kai ir per laiškus. Tik kreipkitčs
viršrainetu antrašu.

išėjusią knygą:

LIETUVAI REIKALINGA?
Parašė

Vienatimi Lietuvi* Išdirbėjai

J.

GABRYS

KAINA 10 CENTU

visokiu ženklu
draugystėm, o yReikalaukite tuojaus šiuo adresu:
patingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
Chicago,
ir padengtu cellu- ! 1800 W. 46th Street
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
,

Seminarija

Man pavestu* dar

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aituooių akyriv pradinė mokykla ir augatoji mokykla (High SehoujĮ.

N. A. Norkūnas

Knygos

16h MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

LietnvižkosioB Sesers priima pas gavę mergaitei moki

nimui ir iėauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama - muzika, paily.
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
PIGUS UŽLAIKYMAI.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinėo
ii u o antrašu

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

III

Naujos “Draugo” spaustuvės

bu* atlieku arti*tiikai.

čh i c A g o J E.

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos:
28 metų senas laikraštis

Huckleberry Finnas, parašyta garsaus Amerikos
raštininko humoristo Mark Twaino. Gražiai lietuvių kai

V1B.NYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso baloto, o
prenumerata kaštuota melam* «4 $2.oo;
pusei metų $l.oo. Uirubažluose; metam*
$3.oo; putei melų $l.fiC.

naujausio leidimo

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

Stora knyga, kaina tik ................... 75jcentai
Reikalaudami kreipkitles:

Draugas Pub. Co.

RAŠYK ADRESU:

Brooklyn, N. Y.

1811# W. 4Wh st,

lie

maldelėmis

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

už šimtą.

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. .T. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini išpažinties? Par. kun. Al. J. AVarol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.
Vėgėlė ................................. ......................................... 15c.
5. Užkrečiamųjų - limpamųjų ligų išsiplatini mas ir...
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas.......................... 15c.
6 Lietuvių Tautos mernorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.
.
II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. \ egėlė 10c.
8. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.
10. Katekizmas apie alkoholių ....................................
5c.
11. Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas...........20/?.
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų................... 5c.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis
25c.
1V Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. Apaštalystės maldos pamaldos. K”un. Saurusaitis 5c.
16. Tiesos žodis socijalis^ms. Parašė Kunigas. 3-čia
laida ........................................................... ....................... 1^17. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo painoka. 5c.
1R. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c.
19. Šatrijos Raganos apysakėlės ................................ 25c.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų knyzgij iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.
Su pagarba

“Draugo” Knygynas.

J. J. Paukaztis & Co.
I2O-I24 O rand Str.,

su

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo
išleidimo knygų:

Kokia Autonomija

A. Norkūnas,

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

gražių

kalėdinių paveiksimų

LIETUVIŠKA BANKA

Draugas Publishing Co.

GERO8 MOKINTOJOS.

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos.
Kurie gyvena kituose miestuose. Suv. Valst. ir
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją)
labai pasekminga metodas Dėl platesnių šinių
rašykite pas:

labai

F

Telephone Drover 5326

S Seserų

“KATALIKĄ”

Dienrastyj “Katalike” žinios
Pdin — Expeller
5;
tilps daug greičiau ir plačiau; į
'i''
:|!
vis.s pajudintus mūsų gyvenime
su inkaro ženk
klausimus kuoplafisnsia atsiliep
lu, kaip ant pa
sime.
M 4«it
veikslo.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra reI& partyvis laikraštis ir prisilaikys
25 ir 50 centų
ramaus kultūrinio darbo.
*;-y3
Todėl dienrastyj “Katalike”
aptiekose ir tie
S’?
bus galima aiškiai ir plačiai nu
siai
iš
gfplt
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos
F. Ad. Richter &Go
naujokynuose gyvenančių,
S.
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas,
74- 80 VVashington
paduoti daugiausia žinių iš Eu
Street,
ropos karo lauKo ir visuomenės
gyvenimo.
NEW YORK.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ........................................ $5.00
pusei metų . . $3 00
trims mėnesiams .. $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
Mokykla Angliškos Kalbos,
metams ...-......................... $7.00
pusei metų . . $4.00
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityii'hr
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

;

patarnavimas

Joteph J. Elias, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.

3255 So. flnlstcd St..

Richterio

iždininkas

Draugas Pub. Co.

VALANDOS:

tikro

Malonu mums pranešti Gerb.

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

vai

nuo sudėtų pinigu. Galiim
susišnekėti lietuviškai.

Reikalaudami adresuokite:

1800 W. 46th Street

reikalauk

Moka 3 nuošimčiui

KAINA TIK 10 CENTU

1

visada

Gerbiamiesiems Kunigams!

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

$166.000.00.

vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

Amerik, lieluvių Dienraštį

ir

puslapių, o kainuoja

BANK.

Parašyta

Visi užsisakykite

pa

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520 i

Plymouth National

“AUREOLE”

Kiek- !

vienas, norintis smagiai ir naudin- !

.12!

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga

Pradėjus skaityti, sunku <

apysaka

P. A. MAŽEIKA

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiu»;
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

į&t I ram-EmLLEHjiĮss
l o Pat Cti Tb.;s|į . t)
& **>•/. ALCOHOL l Sa ‘

NAUJIENA!

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

3315 Anbrnn avė.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Bell Telephone Building

Geriausiu Akušerka

Jeigu apsiimate mokėti po 10c.

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

Chicago Telephone Company

JONIKIENE

Chicago, Illinois

d
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