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skaitome šit kų:

Albanijos sukilėliai numal
šinti.
Essad Pasha Albani
jos vadovas sumušė sukilėlius
su savo kariuomene ir vargia
begalės kilti nauji sumišimai.

5,000,000 rusų ties. Varšu
va. Londone gauta telegrama
i iš Kopenliageno praneša, kad
rusų armija, susidedanti iš
i 5,000,000 kareivių maršuoja
į pro Varšavų į pietus. Vari Savos apielinkėse padaryta
daug naujų tvirtumų.

Gia matome išreikštus tuos
pat
pageidavimus, kuriuos
priėmė Chicagos politiškas
seimas.

Chicago, III,

AMERIKOJE.

M. '

i jus didesniems šalčiams ir pa; sitaisius keliams, pradės kaj riškų maršų ties Lenkijos sosi tinę. Vokiečiai tikisi, jog rui sai negalės išlaikyti vokiečių
j armijos veržimosi ir jiems pa
siseks pasiekti savo tikslo.

Vyriausias šių dienų Lietu
Savo keliu, mes, lietuviai,
vos rūpesnis — tai šelpimas
nukentėjusių nuo karės. Lig nenustodami vilties ir savo
šiol veikė įvairiose vietose tautai šviesesnės ateities, tudaugelis vietinių komitetų, rime žiūrėti, kad tautų atmai
Pagaliaus pastaruoju laiku nose, kurios po karo gali įvyk
.Vilniuje įsteigta didžiulė or ti, nebūtų nuskausti mūsų rei
kad
mūsų
kūno
ganizacija, apimsianti savo kalai,
gyvosius
dalys
—
Mažoji
veikimu 4 gubernijas: Vil
ir
Suvalkų guniaus, Kauno, Suvalkų ir Gar Lietuva
ber.
—
vėl
susijungtų,
o visas
dino. Josios tikslas — šelp-'
ti lietuviu nukentėjusius nuo mūsų tautos kūnas atgautų
karės. Į jos valdybų pateko savo gyvybės tas sąlygas be
■žymiausieji mūsų tautos vei kurių tauta negali plėtoties ir
kėjai, tarpe tų ir keli Dūmų augti.

atstovai. Tos organizacijos
reikšmė mūsų tautai bus mil
žiniška. Ji sutvarkys tiksliai
šelpimo reikalų. Visoms
įsų kolonijoms, kaip AmeriAnglijos, taip ir kitoms
Lbus tai tinkamiausia vieiiųsti savo sudėtas aukas,
to ta draugija padarys
ir kitokių naudų: ji duos
ęų susiorganizuoti visai
bvių tautai. Šiais sunkiais
.ais buvo tai vienatinis būsusirišti visiems lietu
mis į vienybę. Jokiais kitikslais rusu vyriausvbė
įūtų leidusi organizuoties į
įgijų, kuri apimtų savo
udsą-Lietnvą. Drmv
fijai galės pasisekti vienijittb darbas, nes valdybon pa?.ko žymiausieji atstovai tų
’rovių. kurios ligšiol naudin
gai savo tėvynei veikė. Iš iš
rinktosios valdybos vardų ga
lime spręsti, jog įvyko blokas
(sutartis) tarp lietuvių kata
likų i» krikščioniškųjų tautiininkų. Pirmeivių vadai val
dybon nepateko. Jų šulas —
»dv. A. Bulota — užbalsuotas.
’irmeivių organas “L. Žiios” nupeikia išrinktųjų val
dybų, sakydamos, jog valdy
bon patekę tik kunigai ir kuūginiai. (Prie kuniginių pricaitomi ir tokie žmonės, kaip
iv. P. Leonas, adv. M. Yčas,
Iv. A. JanulaitiB, adv. Kiįantas, A. Smetona ir kiti),
bio savo nupeikimu pirmei|ai išdavė geriausi paliudiji
)ą draugijos valdybai ir tik
laskatins krikščioniškųjų lie|ivių visuomenę
susispiesti
j tų draugiją.
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DRAUGAS PUB. CO..

1808 W. 46fh &irMt

SUB3CRIPT1ON RATES:

In United States - - - $2.00
Foreign Countries - - - $8.00

Suvienytose Valstijose - - $2.00
Europoje ir kitose šalyse - $3.00
^LiT<lAiKO$ ANT UŽKLAUSIMO

No. 3

ITALIJOS LAIVYNAS BOMBARDAVO DURAZZO.
AUSTRIJOS ORLAIVIAI TIES KIELCAIS.
RUSAI TRAUKIA SAVO KARIUOMENĘ
TIES VARŠVAVA,
VOKIEČIAI STENGIAS PRASIMUŠTI PRIE RAVKOS.

ITALIJA SIUNČIA LAIVYNĄ AGEJŲ JŪRĖSE.
VOKIEČIŲ LAIVAS NUSKENDO, — ŽUVO 883 ŽMONĖS.
HINDENBURGAS TIKISI IŠNAUJO UŽATAKUOTI VARŠAVĄ.

PRANCŪZAI ĮSIVERŽĖ GILUMON ALZACIJOS.
TURKAI SUMUŠTI ANT JUODŲJŲ JŪRIŲ.

Tas pačias mintis reiškia,
1r———■—
nors ir ne taip griežtai, ir
Vokiečių kreiseris nuskan
krikščioniškųjų tautininkų or
kai. Anglija apturėjus nuo bartiniu laiku kanalu naudoja
dino 4 laivus. Sulyg paskuti
ganas, p. A. Smetonos veda
Jungtinių Valstijų valdžios si vien tiktai prekiniai laivai.
nių pranešimų, paskelbtų vo
mas “Vairas”. Jisai atsiatstovų reikalavimų neužlaiAmerikos vokiečiai dirba iš
kiečių spaudoje, vokiečių krei
spauzdino Chicagos seimo nu
kvti Amerikos prekinių laivų, sijuosę. 50 žymių Amerikos
seris “Kron Prinz AVilhelm”
tarimus, tik vietoje “autono
rengiasi atsakyti, pasiaiškin vokiečių veikėjų buvo nuvykę
nuskandino 4 laivus: du Pran
mija”, visur padėdamas “sadama kodėl jinai taip elgėsi. į Washingtonų ir ten užproKUN. M. GUSTAITIS.
cūzijos laivyno karišku laivu
vyvalda” (rasit dėl cenzūros Žinomas lietuvių poetas, rašytojas ir pedagogas. “Žiburio"
Atsakymo forma šiuo laiku testavo prieš pardavinėjimų
ir du anglišku.
varžymų), visa širdimi, ma
pasiųsta Prancūzijai, kuri la- Amerikoje kariaujančių vai.. Draugijos pirmininkas. ..
Laivų vardai paduodama
tyt, tiems nutarimams pritar
bai interesuojasi šiuomi daly- gtijų valdžiai ginklų, amunici
sekantieji: “Belevue”, “Mondamas.
Rodunioje (Lydos apskr.)
prancūzų laivynas sy
sy- jos jr valgomųjų produktu
tage”,
“Bretague”
įr i»u, nes
kiu
su
Anglijos
užtūrėdavo
lietuviai
įsitaisė
savo
vėliavą,
Seinų “Šaltinis” taip-pat
DeI.egaUi ab4gvavo šias* Aute-'
“Union”.
Turkijos
-serga.
kurios
tečiau
negali
ingabenti
prekinius
Amerikos
l
aivus
ir
su džiaugsmu pažymėjo ame
•
’f'
JUOS
lenkininkai Turkijos sultanas, kaip pra
juos kratydavo Šiaurinėse jū- nal
rikiečių sukrutrmų rflpintiės bažnyčion, nes
Šveicarijos
rumunai
šaukiai
r^ge
politiškuoju Lietuvos likimu. (sugudėję lietuviai, endekų neša prancūzų spauda, sun
liance , “Ancient Order of
mi kariuomenėn. Šveicarijoj
Taigi mes negalime abejoti, apkvailintieji ir kovojantieji kiai serga ir nieko pas savę
Neužilgo bus paskelbtas ir Hibernians” ir “United Irish
gyvenantieji rumunai, tinkan
kad ir lietuviai katalikai gei už “polskų viarų”) skėka nepriima. Turkijos sultanas
Italijos su Anglija ir jos tal- Societies”. Rezoliucija, atsto
tieji kariuomenės tarnystai
džia savo tėvynei politiškos priešinasi jos įnešimui. Vys Yussuf Izzedine turi 57 me
¥ . .
. _
..
.
, kininkais sutartis, kas link vu} paduota užrubežinių reika
laisvės, tik jie, matyt, nutarė kupijos valdytojas buvo įsa tus.
■.
,
,
_
kontrabandos laivais gabemlų komisijai, pasmerkia par
nskos valdžios tarnyston. Ru-__
kęs
dekanui
kun.
Sokolovskiui
mo.
laikytie atsargios taktikos: kol
davinėjimų ir išvežimų kariš
munijos valdžia perka dide
Prancūzijos ministerių pir
kas nerodyti rusams savo sie įnešti vėliavų į Bažnyčių. Tas
kų padargų ir reikalauja su
liame skaičiuje karės amuni
kių, tuo-tarpu nepaliauti kul atvažiavęs, net du pamokslu mininko sūnus užmuštas. Viteikimo vokiečiams teisybės.,
cijų ir sanitariškas prietaisas.
tūros darbi} (pav. “Saulės” pasakė, norėdamas perlaužti viani, Prancūzijos pirminin
kursai Vilniuje) ir organizuo kvailų pasipriešinimų. Bet kas gavo žinių iš karės vyres
Amerikos
lenkų peticija
Austrijiečių orlaiviai bom
jam grįžtant iš Bažnyčios, len nybės, jog jo jaunasis sūnus
ties šelpimo reikalais.Jungtinių Valstijų valdžiai.
barduoja Kielcus. Petrogra-!
Kiek ta taktika bus naudin kininkai koliojo jį, tampė už užmuštas viename iš mūšių de skelbiama, jog austrijiečių į Pagelba bedarbiams. Vis- Amerikos lenki} žymūs veikė
ga — parodys ateitis. Galime skvernų ir grasė sudraskysią rytinėje Prancūzijoj.
orlaiviai bombarduoja Lenki- į consin ° valstijos mieste Ke- jai : p-nai P. B. Lapinskis ir
pasidžiaugti, jog visų srovių vėliavų į šmotelius, ir paver
jos miestų Kielcus. Bombos 1 nosba, miesto valdžia intaisė F. Zavadskis, patalpino lenkų
Rumunija sumobilizavo 750- padarė daug nuostolių gele- [bedarbiams krautuves, kurio- spaudoje į savo viengenčius
veikimas Lietuvoje yra tikslus siu jų sau autkarais, jeigu tik
Londono laik žinkelio stotyje ir kai-kuriose' se galima bus gauti valgomų atsišaukimų, paragindami juos
ir naudingas. Kairesnieji gai ji bus bažnyčion įnešta. Truk- 000 kareivių.
valai žadins politiškų sąmonę. šmadarių gauja stovėjo ant i raščio “Morning Post” kores tvirtovėse.
Kielcų miestas dalykų ir kitų reikalingų pra- prie didesnio veiklumo, ypa
Katalikai tuo tarpu glostys sargybos ir neleido vyskupi pondentas praneša į šį laik randasi 64 mylių nuo Kro- gyvenimui dalykų nemokant tingai nurodant svetimtau
rusų biurokratijų. Savo lojališ jos valdytojo įsakymo išpildy raštį, jog Rumunija mobili kuvog
nei cento. Nebus tai elgeta- čiams Lenkijos sunkų padėji
ku veikimu jie nukreips rusų ti. Klebonas kun. Kochans- zuoja 750,000 kareivių, ku
_________ _
vimas arba malonė. Kiekvie- mų. Po atsišaukimo paduo
valdžios domų nuo politiškųjų kas (išsigimęs lietuvis, pik- riuos ji žada pasiųsti talki
Šimtai vokiečių kareivių žu- j nas bedarbis, imdamas is ten dama peticija, po kuria kvieRumuni
Lietuvos siekimų. Tuo pasi čiausis endekas) nei vienu žo ninkams pagelbon.
agyvenimui rekalingus dai-jčiama pasirašyti visi lenkai,
vo prie Bzutos.
Oficijalis
deliu
trukšmadarių
nesubarė.
ja ligšiol laukė iš Italijos pup pranešimas paskelbtas Petro ktus, paliks ten savo parašą, j Peticija:
naudoję jie suorganizuos tau
Mes Jungtinių
tų į vienų didelę organizacijų Endekiškoji vyskupijos vy sės veikimo, bet dabar mano grade praneša, kad rusų ka jog prisirinkus atidirbs mies- į Valstijų piliečiai, nuoširdžiai
(kol kas tik šelpimo reika riausybė žinojo, kų ji skyrė veikti savarankiškai.
riuomenei pasisekė sužinoti tui už šią pagelbą. Kenosha į prijausdami visiems lenkų tau
klebonu į Rodunę ir žino kų
lais).
vietų, kurioje vokiečių kariuo darbininkai galima tikėtis pa- ! tos pageidavimams delei išlig šiai dienai laiko. Liūd
Austrija
siunčia
protestą
Tečiau mes nei vienai va
sijus geresniame padėjime, liuosavimo savo šalies ir tinKas gi manoma Lietuvoje
na ir pragaištinga politika. Italijai. Italijos Milano laik menė sumanė pereiti Bzuros
landėlei
neabejojame,
kad
pa

negu
dauguma bedarbių kituo- . karnai apvertindami pagelbą,
tpie tėvynės ateitį t Ta atei
Vienu sykiu neva tarnaujama raštis “Secolo” gavo žinių iš upę. Vienas rusų pulkų, ku se miestuose.
J teikiamų kitų šalių jos paliuoriam buvo paskirta saugoti
tis mūsų broliams rūpi, ma- skutinei valandai išmušus vi Dievui ir kartu žibinama vel
tikrų šaltinių, kad Austro- upės Bzuros perėjimų, užpuo
---------------įsavimui, meldžiame Jungtinių
Į,yt, dar labiau, negu mums, sos Lietuvos srovės susivie- niui žvakutė.
Vengrijos svetimų reikalų mi- lė ant vokiečių ir susirėmęs
nys
ir
išreikš
kaip
reikia
ir
Didis
palikimas
labdariu' Valstijų prezidento Woodrow
uuerikiečiams. Tik supran
Tečiau visuomet taip būti nisteris grovas Berchtold pa su priešu, kelius šimtus jų iš giems tikslams. P-ni Grace Wilsono, sekretoriaus Wilkur
reikia
tuos
politiškus
rei

tamas dalykas, prie baisių su
negalės. Lietuvių susiprati siuntė Italijos svetimų reika mušė. Likusieji nuo mirties Hadley Dodge, New Yorko iamo J. Bryano, Indianos valvaržymų, prie karės stovio, kalavimus, kuriuos šiandienų
mas išblaškys tamsius rūkus, lų ministeriui baronui Sanni- bėgo kur išmanydami.
Pas milijonierė, mirdama užrašė , sti jos senatoriaus B. F. Shitada už kiekvienų laisvesnį nešioja savo širdyje kiekvie
endekijos paskleistus ir iško no notų, kurioje protestuoja kutiniu laiku jokių permainų labdaringiems tikslams 1,200,- Į vėl ’o, kad jie pasirūpintų išnas
gyvas
lietuvis.
žodelį gali būti be teismo su
vos sau prideramas teises. prieš Italijos užėmimą Alba neįvyko prie Vislos upės.
000 dolerių, kurie lygiomis gauti nuo valstijų, valdančių
Šaudytas — sunku yra laisvai
Žingsnis
po
žingsnio
lietuviai
nijos
uosto
ant
Adriatiko,
Avbus padalinti mokslo, tikėjimo dabartiniu laiku Lenkiją, paSulenkintuose Tėvynės Ry
įpreikšti savo politiškus sie
žengia
prie
savo
tikslo:
atlielonas.
Mokytojų kolegi sižadėjimų, jog po užbaigimo
tuose endekai nesiliauja savo
Italijos laivynas bombar pakėlimui.
ti us.
tuvinimo
tėvynės
Rytų.
Štai
Baronas Sonnino labai ašt duoja Durazzo. Romoje ofi jai prie Columbia universite karės, kad bus įvykdinta tai
juodus darbelius varę. NoTeisybė
reikalauja pripačioje endekai skandalistai su paskutiniuoju laiku užimta riai atsakęs ant protesto.
cijaliai paskelbta, kad Alba to paliko 50,000 dolerių. Jos ka, Lenkija bus linosa ir neinti, jog Lietuvos pirmeiviai kirviais daužė r kapojo už di dar viena poziciia: įvestos lie
nijos revoliucijonieriai užpuo visas turtas išneša arti 2,000,- prigulminga.
odo daugiau drąsos tame datuvių
kalba
paklaidos
dar
į
džiojo altoriaus vietas, kur
Vokiečiai vis veržiasi prie lė Durazzos miestų, reikalau 000 dolerių.
Pykę, negu katalikai. Katali- buvo lentomis užkalta V. Jė vienų Vilniaus Bonifratrų baž
('hieago — plėšikų sostinė.
Varšavos. Generolo Hinden- dami pasidavimo prancūzų ir
ų dienraštis “Viltis” įšpranyčių.
Tai
nemažas
laimėji

zaus stovyla, nes dvasiškos
Panamos kanalas reikalau-; Chicagos mieste tiek daug
burgo armijos pirmieji pulkai serbų atstovų. Essad paša
žių siūlė laikyties pasyvės vyresnybės buvo įsakyta grą mas.
ja
pagerinimų.
Gubemato-; priviso visokių vagių, plėšikų
perėjo Bzuros upę ir randa pranešė Italijos pasiuntiniui,
ktikos, manydamos, jog Lie
žinti jų kaimyniškai Dubičių
Panamos
perplautos,, ir prasižengėlių, kad policija
Svarbu ir tai, jog Centras si 26 myliose nuo Varšavos. jog miestui gresia didelis pa rius
va šiuo momentu nič nieko
bažnyčiai, iš kurios ji prieš dabartinės didžiausios lietu Rusai oficijaliai prisipažįsta, vojus iš sukilėlių pusės. Tuo pulkininkas Jurgis W. Goebūdu negali su jais apegalint nusverti savo ateikelias dešimtis metų buvo at vių organizacijos — šelpimo kad jų kariuomenė atmušta jaus italų laivai “Misurata” thals, pranešė karės sekreto-’ aiUirbti. Nors, tiesą pasakius,
ai. Toliau išreiškė mintį,
vežta Nočion, (rusų valdžia nukentėjusių nuo karės — yra ties Socbačevu netoli Bzuros ir ”Aardegua” gavę nuo sa riui Garissonui, kad Panamos'
ir chicagiškės policijos
>g jų visa viltis arnerikiebuvo uždariusi Dubičių bažny Vilniuje. Namažų žymę pa upės.
dauguma
ne per daug alyvo valdžios paliepimų, pradė kanalas negali būti sunaudo
uose.
čių). Nočio8 gi endekai jo darys taip-pat naujos pajė
jo apšaudinėti miestų ir išvai-* tas didelių kariškų laivų plau- džiai tėmija plėšikus. Kaip
Tuo tarpu pirmefvių “Liet. kiu būdu jos nenori grąžinti. gos,
atėjusios
iš Kauno.
Italų, kimui, nes neužtenka gilumos, puikiai Chicagoj prasiplatinęs
1,000,000 vokiečių kareivių kė sukilėlių minias.
niose” tilpo keletas straipEndekija
taip
išauklėjo (“Saulės” kursai, “Vieny atakuos Varšavų. Berlino te prancūzų, ir serbų atstovai Jungtinių Valstijų sumany-1 plėšikų amatas, puikiausiai
lių, rašytų J. Bekampio, St. tamsias minias, jog Bažnyčio bės” redakcija).
mas pasiųsti kariškus laivus parodo tas atsitikimas, kad
legramos praneša, kad rengia pasislėpė ant Italijos laivų.
lingo, G. K., kuriuose mė- je jos elgiasi, kaip nuožmiausi
Padfikan bus atidėtas, pakol Įtaikė vienos tik savaitės buvo
ma pasiusti Varšavos link 1,nama išjudinti politiškoji laukiniai barbarai.
Anglijos atsakymas Ameri* kanalas nebus pagilintas. Da- 10B apiplėšimai.
000,000 kareivių, kurie, užto-

Iš

K48ĖS.

IŠ AMERIKOS.

Sausio (Jau.) 14, 1915.
kuris . bepaliovos lija ir su vasaros, rudens laiku negali tenkinti, kad jis pavelyjo lai-sais keliais j geležinkelių stominkštindamas žemę apsunki ma pereiti, užstojus šalčiams kyti ginklus. Tik gaila nepa tis, kame buvo imami. Dau
i
na kareivių iš vietos į vietų lengvai pereinamos. Bet snie siskundė, kad niekaB neužra guma išvarė paskutinę karvę,
RUSIJA IR VOKIETIJA.
gui
padidėjus
ir
užėjus šinėja, kas kiek siunčia veži privarė tiek galvijų, kad nebe
Vienu iš svarbiausiu atsiti persikėlimų.
Prie raštinės, policijos buvo kur jų dėti ir liovėsi pri
Daugiausiai šiuo laiku vei smarkesniems šalčiams nie mų.
kimų paskutinių dienų Lenki
ko negali išgalvoti kariška ir pačtos čia stovi kasdien po iminėti. Kiti išstovėję po sa
jos karės laike—buvo paėmi kia kanuolės, kurios stovėda
strategija, nes tos galybės 20 - 30 vežimų: Tikimasi, kad vaitę laiko gavo grįžti atgal
mas vokiečių Bažymovo, stip mos ant sargybos ir nuolatos
gaudžia, pasiųsdamos priešo niekas negali pergalėti. Pės oo karės bus už tai užmokėta, į namus su galvijais.
rios rusų tvirtumos.
Ūkininkai, palikę be karvių,
tininkams vargiai bepasiseka Bloga dar, kad nežinia, kiek
Toliaus susirėmimai prie pusėn granatas bei bombas.
ko
reikės
pristatyti
rekvizacinorėtų nusipirkti, nors lašui
išbristi gilias pusnis, apie ar
upių Bzuros, Ravkos, Pilicos Prancūzai, nors ir išpalengva,
jos
komisijai.
Dabar
ūkinin,
pieno, bet ikišiol negaunama
tilerijų
ir
vežimus
kų
ir
kal

ir Nidos, pagal nuomonių ka atsiima vokiečių užimtas že
bėti!
kams prisieina vežti daug šie pinigų. Už karves vyriausy
rės espertų ir žinovų, galima mes. Akacijoj, kur prancū
bė užmokės, bet kas sugrųžins
Žiemų labai sunku yra noskaityti užbaigtais, nes vo zams sekėsi užimti nemažas
nuostolius,
kuriuos padarė
kiečių ir austrijiečių mėgini plotas žemių, jie inkurė savo žvalgams sužinoti priešo ka
ūkiui
karvių
varinėjimas?
Jau
LAUKUVA.,
Telšių
apskr.
mai prasimušti pro rusų ka valdžių ir užveda savo tvar riuomenės padėjimų, nutrūk
sta žiemos laiku ir savos ar Valstiečiai dabar labai paten šįmet žuvo keturi geriausi pie
reivių linijos tuose pnnktuose kų.
Ant jūrių vokiečiams klo mijos pulkų susinešimas. Rai kinti, kad policija varo į no mėnesiai. Skaitant tiktai
nepasiekė pageidaujamų pa
“stuikas” drauge ir smul po G rubl. už vieno mėnesio
sekmių: vokiečiai ir austrijie jasi geriau už kitus. Kele teliai labai mažai gali patar
tas anglų laivyno garsiųjį) lai nauti šiame dalyke, telegrafas kiuosius dvarininkus. Tik šie pienų ,tai iš kiekvienos karvės
čiai visur buvo atmušti.
nepatenkinti,
kad
Rietavo ūkininkas turi (.po 24 rub.
Dabartiniu laiku vokiečiai vų nuskandinti. Juos nuskan ir telefonas tik mažų dalelę
nuostolių, o ateinančiais me
Žiemos dvaras niekur nevaromas.
stengiasi pereiti Vislos upę dino vokiečių povandeniniai gali to darbo atlikti.
Žmonės labai dejuoja dėl tais kuo ūkininkas versis? Iš
laike, nors ir mažiausis būre
Krokuvos apielinkėse ir, pa- laiveliai.
RUSIJA IR TURKIJA.
lis kariuomenės, tuojaus gali pinigų, nes viskas perpus at- pieno ūkis turėjo didžiausių
gelbstant gen. Francais’o ar
Turkų pranešimai skelbia, būti patėmytas. Užtai apka pigo. Tilt šiek-tiek aprimo, ineigų dalį, o pieningų karvių
mijai, išnaujo apgulti Varša
kuomet gubernatorius pasakė, kur pripirksi tiek daug, kai
vų. Kaip žinoma, visi vokie kad jų kariuomenei pasisekė sus žiema labai sunku paste
jog greit bus išduoti už gy- karė ir baigsis; išauginti grei
čių pienai ligšiol neišsipildė, užimti Rusijos miestų Arda- bėti, ypač kada jie nuo prie
tai negalima; nesant karvių,
vulius pinigai.
gali būti kad ir dabartinis jų han ant Kaukazo. Rusai nie šo pusės pridengti sniegu.
nėra ir mėšlo laukams intręnesako
apie
nusto
Prityrimas iš praėjusių lai
mėginimas, pasiekti Lenkijos ko
ALVITAS, Suv. gub.. Pa šti ir tai mūsų ūkiui atsilieps
ji mų Ardahano,
tiktai
pa kų parodo, kad žiemos laikas
sostinę, nueis niekais.
kad
eina
smar kiekvienai iš kariaujančių val stebėtinas vieno kareivio lie ilgus metus.
Vokiečiams, kaip galime pa žymi,
tuvio
karžygiškas
pasielgi
stebėti,
iš
jų
kariuome kūs mūšiai Sari Kamišo apie stijų tokias pat padaro sun
KAUNAS. Nuo priešaki
mas.
Tasai
kareivis,
kuomet
Paskutinios žinios kenybes, kurių pergalėjimas
nės
veikimo
Lenkijoj
ne linkėse.
dar rusų armija traukės iš nių pozicijų atvežta čia kūnas
teip
rūpi Varšavos
pa gautos iš Kaukazo padangių atsieina daug žmonių gyvas
Prūsų, tapo sužeistas, negalė vokiečių užmušto rotmistro
ėmimas,
kaip
užimti
du praneša, jog rusų kariuome čių, bet tas nesustabdo karės
damas pabėgti likosi Alvite ir, dragūnų pulko, kunigaikščio
svarbiu strategijos žvilgsniu nė smarkiai sumušė turkus veikimo ir neatsižiūrint ant
persirengęs paprastais rūbais, Radvilo. Jam bendrai su ki
punktu: * tvirtumas Ivangrodo prie Kamišo, paimdama 40,000 didelių vargų eina sunkūs mū
visu
vokiečių
buvimo Al-J tais Radvilais priderėjo Nešiai ir-susirėmimai.
ir Novogeorgevsko. Toms tvir turkų kareivių.
vite laiku čia slapstės. Pra- švižio pilis su daugybe žemės
tovėms esant po rusų globa,
sidėjus šaudymui, kuomet pra (Minsko gub.). Paskutinioje
vokiečiams bus sunku užsilai
dėjo griūti bažnyčios sienos ir Balkanų karėje jis buvo pa
kyti Lenkijoj ir norom neno
užmušinėti žmones viduje ir stojęs liuosanoriu bulgarų :ii’romis reikės iš čia pasitraukti.
ant šventoriaus, jisai nieko ne mijon. Buvo šalininku rusų Jeigu dar atsiminsime tai, jog
neatbodamas iš pačios ug lenkų susiartinimo ir daug me
Žiema skaitosi karei sun
rusų kariuomenės
skaičius
nies nešė sunkiai sužeistuo džiagiškai padėjo kaip vie
daug didesnis, negu vokiečių, kiausiu ir vargingiausiu laiku.
(Iš laikraščių)
niems, taip ir kitiems. 1905
•kurie negali pašaukti savo ka Jeigu mes pažvelgsime į ka KIŽIAI, Marijamp. aps. 18 sius. Tik paskui nežinia, kur
metais,
anot ‘ N. Vr.”, jis
tasai
kareivis
dingo.
Jis
bu

reivių iš Prancūzijos karės res, kurios buvo vedamos se metų ūkininkatis Ks. Kižys,
daug prisidėjęs ir prie šalies
lauko, vokiečių pasisekimas niau, pamatysime, jog žiemai radęs parsinešė namo grana vo kilęs iš Kauno gubernijos.
numalšinimo.
užstojus visados įvykdavo lai
Lenkijoj abejotinas.
tų. Norėdamas pažiūrėti, kas
GRUŽDŽIAI, Šiaulių apsk.
kinis karės pertraukimas ir
viduryje granatos yra, nusi Čia nesenai buvo valsčiaus su
SUVALKAI. Gubernijinis
kariaujančių valstijų kariuo
nešęs kluonan, kur darbinin eiga.
RUSIJA IR AUSTRIJA.
Nutarta duoti Raudo komitetas, susidedantis iš vie
menė turėdavo progos pasil
Rusams gerai sekasi Gali sėti. Vedimas karės žiemos lai kai rugius kūlė, bandė atida najam Kryžiui 500 rublių val tos administracijos ir visuo
cijoj, jie kiekvienų dienų uži ku skaitėsi pražūtingu. Gar ryti. Nepajėgdamas atidary sčiaus pinigų ir iš ūkio po vie menės veikėjų, nutarė, kad
ma vis daugiau ir daugiau siausieji tų laikų vadai nedrį ti užtaisytos granatos, atsine nų vilnų.
nukentėjusiai nuo karės Su
Galicijos miestų. Pastaruo so kariauti ir visados per šęs kaltų, kirvį, pradėjo kalti.
Žmonių ūpas neblogas. Visi valkų gubernijai būtinai rei
ju laiku austrijiečiams pasi traukdavo kariškų veikimų at Tik staigiai granata plyšo nori turėti kuodaugiausiai kalinga kas mėnuo 50,000 ru
sekė rusus sulaikyti ties Gor- silankius žiemos pūgoms ir baisiausiu trenksmu ir sudra apie karę žinių.
Žmonės bliu.
licais, kur dabar ir eina smar šalčiams. Kariaujano>s val skė vaikinų taip, kad net vidu džiaugias, kad prūsus veja at
Tarp kito ko komitetas krei
kūs mūšiai. Bukavinoj rusų stijos noriai naudodavosi pa riai atsiskyrė. Skeveldra su gal. Pirma buvo nusigandę, pėsi Varšavos piliečių komite
kariuomenė užėmė nemažai sitaikius progai pertraukti žeistas taip-pat vienas darbi kuomet turkai paskelbė karę, tan,
prašydamas pašalpos.
vietų Rumunijos parubežy. karę, nes tuo laiku jos galėda ninkas, tik nepavojingai. K s. bet paskui nurimo. Uždarius Varšavos komitetas atsiuntė
Svarbiausios linijos tose apie vo sustiprinti savo kareivių K. greit mirė.
aludes visi labai džiaugias. 20,000 rublių ir vienų vagonų
linkėse randasi rusų rankose. praretėjusias eiles, o ir val
Dabar Grudžiuose yra arba rūbų.
VILNIUS. Nedėldienyj, la tinė, kur galima užkųsti ir su
Iš kariškų rusų pranešimų stijų iždas geriau būdavo pasužinome, jog visas Bukovi-Į pildyti ir išnaujo pavasary pkričio 16 d.,. Bonifratrų baž šilti.
ŪTĖNA, Kauno gub. Apie
nyčioje
pirmų
kartų
buvo
lie

nos kraštelis pateko į rusų pradėjus kariauti, be vargo
linkėse dvarininkai Meistavirankas ir austrijiečių kariuo galėjo padengti karės didžius tuvių kalba pamaldos. Žmo
RASEINIAI, Raseinių ap čius, Budamanskis, Daunaramenė iš ten pasitraukusi.
iškaščius. Tas geriausiai ga nių susirinko labai daug. Lie skričiui buvo ^priverstinas gy vičius ir kiti, matydami, kad
Prisiėjus austrijiečiams blo Įima buvo vykinti, kada karei tuvių kalbos pamaldos bus čia vulių išvarymas į rekvizaci- žmonės važiuoja nusipirkti
gai, vokiečių kariška valdžia viai buvo persamdomi.
ir toliaus kiekvienų šventadie jos komisijas. Policija ragi rugių duonai už keliatos my
pasiuntė jiems pagelbon Ba Kada gi' persamdymas karei nį.
no varyti gyvulius kuogrei- lių, susirinkę Ūtėnos bankan,
varijos kareivių pulkus, kurie vių buvo pakeistas nuolatine
čiausiai, grųsino net karės tei sutarė
parsitraukti keletu
saugos Krokuvos miestų.
RIETAVAS, Raseinių aps. smu. Ne kų darysi — įsaky? tūkstančių pūdų rugių iš Ru
armija ir priverstinu tarnavi
Kada Austrijos valdžia su mu kariuomenėj paskirto lai Spalių 8 d. čia apsilankė Kau mas reikia pildyti. Ir pradė sijos; bet, kad dabar karės
žinojo, jog Krokuvai gresia ko, pertraukimas karės žie no gubernatorius. Žmonės pa- jo plaukti galvijų pulkai vi-metu neleista išvežti duonų iš
pavojus, buvo tame mieste iš mos laiku pasirodė negalimu
leistas austrijiečių apskelbi ir nenaudingu dalyku. Di:
mas, pranešantis, jog miestas džiausi pulkai sumobilizuotos
ir Krokuvos katedra bus su armijos reikalauja daug pini
ardyti, jei tiktai pasirodys ne gų jų užlaikymui ir kiekviena
begalima juos apginti. Len diena atneša kariaujančiai
kai baisiai persigando ir tuo valstijai begalinius nuosto
jaus pasiuntė Romon pas po lius.
piežių delegatus, prašydami
Paleisti-gi kareivius žiemos
jo užtarimo.
laiku dabartiniame dalykų
, Tjv.8 Kielcais buvo įvykęs' stovyje negali būti praktikuoarsciausis susirėmimas tarp jacaas. Kareiviai paleisti na
rusų ir austrijiečių. Austri mo nelabai benorėtų grįžti
jiečiai paremti vokiečių ūžė prie karės vargų ir valstijoms
mė nemažų dalį rusų šancų, prisieiti susilaukti iš to daug
tečiau neilgai jie tesidžiaugė!nesmagumų ir rūpesnio,
tuo laimėjimu, nes už valau-j Atsižvelgiant į šiuos daly
tos -kitos rusų pėstininkai kus dabartinėje karėje kariauleidosi atakon ir atsiėmė at jančių valstijų valdžia ir ma
gal tuos šancus.
nyti nemano sustabdyti karės,
Austrijiečių nepasisekimas ir nors žiema daug suteikia
ties Kielcais aiškiai mums pa kareiviams didelio vargo ir
rodo, kad vokiečių armijos padaro daug daugiau nuosto
mėginimas apsupti rusų armi-Įlių, karė vedama iki paskutijos kairįjį sparnų Lenkijoj! nio išgalėjimo. Politika ir
ir patiems geriau sustiprinti1 strategija nežiūri ant kareisavo pozicijas — nepasiekė. vio nuovargio, bet be jokios
*iks*o,
| malonės varo savo darbų.
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KARĖS APŽVALGA.

KARĖ ŽIEMOS LAIKU.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Nežiūrint į tai, kad žiemos
laiku viskas sunkiai įvykdin
PRANCŪZIJA — TALKI ti, militarizmo garbintojai suNINKAI — VOKIETIJA.
randa naujus būdus, kuriais
Prancūzijos karės laukuose,Įgalima su nemažesniu pasiserodosi, neįvyko didesnių per-Į kimu vykinti savo pienus,
mainų. Prancūzų kariuome-Jeigu sniego karės apsiaustonė parode šiek tiek pažangos, į sc apielinkėse randasi vidutibet kad tie laimėjimai turėtų niškai ir šalčiai ne peraršiausi,
SOSPECTEO 5PV AR£ESTEO IM EREMCK LINES
didesnę svarbų, sunku tikėti. tai galima ėsų dar sparčiau
Didžiausiu priešu, kaip pran kilnotis iš vienos vietos į ki, Sugautas šnipas ir vedamas prancūzų kareivių stovy klas. Šnipo galva apmauta
cūzų taip vokiečių yra lietus, tų. Dauguma vietų, kurios i maišu, kad jis negalėtų matyti kur esųs. Jis vedamas išti rti ar tikrai yra šnipas.
'
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Anglijos •Fieldmarshalas K itchener.
lijos kareivių šioje Europos karėje.

Jis yra vadu Ang

kitur ir kitus gyvenimui rei-[sis, baugu darosi pasijutus
kalingus daiktus už guberni-' tarp ugnies. Vienų kartų bi
jos sienų, tai jie sutaisė pra-.ke mūšio sulindo visi rusiu,
šymų dėl tam tikro leidimo, granata sprogo netoli nupuopergabenti tuos grūdus. Tie •lūs. Šuva, kuris buvo paleigrūdai kaštuosiu žmonėms pi- i stas nuo retežiaus atbėgo
giau nuo pūdo 20 kapeikų.! rūsį, bet rūsyje pasirodė
Ūtėnos apielinkės dvarininkai j.per maža vietos ir šunį U
žada tuos grūdus traukti da- tė laukan, bet jis staugdi
limis į savo dvarų klėtis, kad Į ir nežiūrint, kad jį muša
žmonėms arčiau būtų parsi-Įgės atgal sugrįžti ir pasij

vežti namo. Bet kad ir po-'ti rūsyje.
nų kišenės apituštės, tai jie Į Vokietijos kareiviai
kreipės į bankų paskolos.Į davo> kad jiera,. valdžiof
Bankas, žinoma, žada duoti paiįepta nesigaikti ir ri
paskolų.
! gyventojų, nes ir jie yra
■ '■ "
'kietijos priešais. Neberej
KUPIŠKIS, Ukm. aps Pas laikraščiai rašo, kad V
mus šiais metais prisnigo pir pamišo, nes jau nebeats!
mų kartų lapkričio 4 dienų, ramių gyventojų, nuo k
bet jau antra savaitė daugiau vių’
sniego ir
nebesulaukiame. ' Tbfi'a’ūs nrū^—k'Trrrm
Orai šalti, vėjai aštrūs ir šal privertė pasitraukti vokiečh
čio iki 8 laipsnių prieina. Ki- į savo “ Vaterlandų”.... Gri
tur girdėti
toliaus turi ge- Į |aid mūsų kariuomenei
rų rogių kelių, pas mus ir ro Prūsų Lietuvos pro Virba!
gėmis ir ratais važinėti ban pradėjome ir mes kraustyti^
do, bet ir taip ir kitaip var Nakčia užkinkę porų arkbl
gas.
kuriuos vokiečiai buvo palikę
ir aš su vaikais, rašo Vikto-i
TUPIKAI, Suv. gub. Su- rija, su tarnaite susėdę veži
batoje 29-tų lapkričio Nau man traukėm Marijampolei
miesčio kapinėse palaidojo du link. Trečią valandų nakty
jaunu žmogų: P. Strimaičiu- je privažiavome apsikasiinnj
tę ir V. Raulinaitį, pagyvenu kuriuose buvo mūsų karini
siu pusantrų metų moterystė menė. Kareiviai mums pala
je. Štai kokia nelaimė jiems rė,
kad
kuogreičiausta
atsitiko. Nedeldieny 22 lapk. iš
čia
bėgtume,
nei
išėjo jiedu Naumiestin ir pa tuojaus
prasidės
mūša
siliko nakvoti.
Kambarys, Vaikai
pradėjo iš baiirl
kuriame nakvojo, buvo priku- giedoti Dovydo psalmes,
rytas angliais. Taigi nuo smal ir vyresniems buvo ne juo!
kų abudu numirė. Drauge su Naktis tamsi, lija, o čia <!
jais numirė to namo savinin vokiečiai gųzdina, reikia
kė. Laidotuvės darė labai [pažinti, kad padėjimas blogi
graudų įspūdį.
Matydamas mūsų vargus o
cierius
galvų
lingnodan,
pratarė: “och Gospodi”. K
reiviai, matyt,
atjausdal
lininis, prišoko ir padėjo
traukti vežimų iš dumblo
Iš Rygos rašo draugas Jo
.r
- prikinkę savo arklius išve
nui Navickui
į llarttoru,
. , 1 ,
...
.
. r ant plento,
vienas kareiv
Conn.
..
net apmainė savo stipresni a
Mylimas Jonai! šiandienų
klį ant mūsų netikusio, kad
gavau laiškų nuo Viktorijos
mes greičiau galėtume pal
iš Marijampolės. Paklausyk
ti nuo šūvių.
kų jinai rašo: ‘‘Vilijamo al
Vėliaus po mūšio ties M<
kana kariuomenė atsilankius
rijampoliu vokiečių sanitar;
Lietuvoje pasielgė žvėriškai.
rinko sužeistus.
l’risinrtb
Kaip alkani laukiniai žvėrys,
prie
dviejų
rusų
kari
vos spėję pereiti Lietuvos sie
vių.
(vienas
pėsti nink.-n
nų, pradėjo draskyti gyveni
kitas kazokas) kurie guli.
mus ramių Lietuvos gyvento
sužeisti, pėstininkų glostyti
jų. Viskų kų tik galėjo nešė
mi sanitarai tarė: ‘‘never
ir vežė “Naeh Vaterland”.
Pas mus t. y. mūsų tėviškėje Į tuojaus nunešim į ligonbut
o kazokui, grieždami dantimi
paliko tik du arkliu, vienų
karvę, porų kiaulių, o šiaip murinėjo. Vokiečiai labai
jo kazokų, užtai jų ir neko
viskų be užmokesnio išvežė.
čia...
Rūbus, javus, gyvulius, pauk
Juozo Prapuolenians u
ščius, net ir bulves, kur bu
norėjo
tris kartus sudegii
vo nenukąstos patys nusikasę
išsivežė. Trobos mūsų tėvy vokiečiai,bet senukai atsipi
nėje liko nesugriautos. Dėdės šė Ciprių ir I’etrauckų Jcn
Navickio viskų išdraskė ir mūsų kaimyną, prūsokai
vo paskaitę už kazokus ir
triobas suardė. .
,
Kaip prasideda mūšis, pra- rėjo vežti ‘‘nnch Vaterlam
deda granatos švilpti apie au- tiktai paaiškėjus, kad jie r
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ko bendro su kazokais neturi, perskriejus galvijų kūtės sto
gą, susikūlė prie šulinio ant
— paleido.....
,
Vladislovas. kibiro. Antra kūtėje užmušė
kumeliuką, šūviai buvo tai
komi daugiausiai į trobas. Ru
K. Kaupaitė rašo savo gi sų kareiviai stovėjo mūsų so
minėms Chicagon.
džiuje, vokiečiai dvare...
Gudeliai, 11 dieną lapkričio,
Daug nuostolių
pridarė
1914 m.
mums karė, visų negi aprašy
Mylima seselė ir švogeril si. Kaimai aplink visi išde
Smagu girdėti, kad judu svei gę. Vokiečiai buvo paėmę 600
ki ir šiaip-taip krutate, tik be- žmonių, bet dabar visus pa
reikalo taip nusiminę. Nega leido...
bu jums užginti budėti dėl
Sudiev! Liesunaičiai.
dabartinio Lietuvos padėjimo,
čia tiesiog reikia
kruvinas
Iš Suvalkų gub. Seinų pa
ašaras lieti. Sunaikino' žiauri
vieto,
Papečių kaimo Jonas
Vokiečių ranka žydinčią Su
valkiją, sugrobė ir Kauno, Povilonis rašo savo sūnui Ka
Gardino gub. žmonių turtus ir zimierui į Kingston, Pa.
Esame sveiki.
Naujienos
maistą. O ką-gi besakyti apie
Lenkiją. Nebereikia paaiški pas mus blogos. Turėjome di
delę karę, — buvome baisiai
nimų, juk patys skaitote laik
raščius ir suprantate koks pa persigandę. Visuose kraštuo
dėjimas dabar Lietuvoje. Ne se nuo mūsų siautė baisi ug
stebėtina, kad amerikiečiai su nelė, kaimai degė, miesteliai
sugriauti, sunaikinti. Sunku
judo, sukruto su aukomis. Tai
dabar mums gyventi sunaikinjų šventa pareiga. Lai nei
vienas neatsisako sąvo centu toj šalelėj...
prisidėti prie Tautos Fondo.
Pas mus karės baisenybiij
Iš Suvalkų gub., Liudvinavo
Dievui dėkui nesimato. Iš pir gmino Juozas Abračinskas ra
mo žmonės verkė - aimanavo, šo savo broliui į YVorcester,
dabar aprimo. Mobilizacijos Mass.
laike vargiai kokioje grinteMylimas broli! Ikišiol Die
lėje nebuvo ašarų, bet žmonės vas užlaikė mus visus svei
niekam nesipriešino. Motinos kus ir gyvus, kaip toliaus bus
apverkę palaimino savo sū nežinome. Rusai nuvijo prū
nus, išleido juos statyti savo sus toli iš mūsų krašto, da
plačią krūtinę priešo kubp— bar lengviau pasidarė, o pirkoms.
miaus baisiai vargų buvo.
Dabar nesenai buvo ploš- Nors ir dabar neturime poil
ir kailių mobilizacija. Už sio. Prisieina dažnai važiuo
ploščių mokėjo 12 ru- ti į “stoikas”, kur pabūnauž prastesnius
ma- me po mėnesį laiko. NenauUž kailį 60 kap. Davė : (lėliai prūsai visą žmonių turmės čia Raudonajam Kry- Įtą išnaikino. Žiaurūs prūsų
ką kas išgalėjo: vieni j kareiviai sužeidė Juozą Lerių, kiti pagalvių, treti kečką, du pirštu dešinės ran
kšluoščių. Atsarginių šei- kos nukirto, guli ligonbuty.
įų sušelpimui žmonės davė Ir mes su Vincuku buvome
Itų, grūdų, kuriuos suvežė pakliuvę į prūsų nagus, kasė
ionijon ir ten išdalino me apkasus, dabar jau palei
onėms. Atlaiduose renka- do. Sunku pas mus ką ir be
aukos sužeistiems. Visų sakyti...
entų dienoje Ramygalos
Su godone
ivininkų dr-ja iš savo iždo
Juozas Abračinskas.
skyrė 150 rub. sužeistiems,
tee- aukos—klebonas JuIš Suvalkų gub., Naumiesčio
einauskas dar pridėjo savo 10 pav., Plokščių kaimo rašo Vin
rub. Taigi susidarė 160 rub. cui Ritinaičiui į Herrin, III.
Bėdinoms atsarginių šeimy
Mielas broliuk-... Naujienos
noms valdžia duoda pašalpos pas mus vienu žodžiu galima
nuo ypatos 3 rublius mėnesiui. parašyti: karė, kurios mes jo
Matote, kaip Lietuvoje žmonės kiu būdu nešit įkėjom sulaukti.
gelbsti vieni kitus. Pas mus Sunkūs laikai. Lietuvoj vis
retai koki diena praeina, kad kas pabrango. Nebemaniau
negirdėtum šūvių. Pirmiaus ir aš gyva išlikti, lik Panelės
girdėjome armotų trenksmą šv. užtarymu dar sekėsi išsi
iš pietų pusės, vieną dieną net gelbėti.... Kad surašyti visas
grįčioje buvo neramu; dundė Lietuvos, nuvargintos karės,
jimas armotų girdėjosi be pa naujienas neužtektų ir popie
liovos. Tą dieną vokiečiai ros.
-bandę įsibrukti į Tauragę.
Su pagarba — sesuo Anta
■ Vienas dabar čia dalykas pa nina Ritinaitikė.
stebėtinas. Ramygaloje nuo
tt pradžios karės niekas ne
Iš-Suvalkų gub., Prienų pa
ėda, iki šiol i ai tik du užsaku rapijos Povilas Kiernežickas
įskelbta. Antra—tai mažai ir rašo sūnui A. K. į YVaterbu
ūršta. Pasitaikė nedaugiau ry, Conn.
!-3 laidotuvių. Kitados ru- j Visi esame sveiki. Mūsų
!ens laiku ko ne kasdieną gie- apielinkėse vokiečiai sugriovė
lodavo laidotuvių giesmę....
daug bažnyčių, pasiliko svei
Sveikinu visus — Katrytė. ka tik Prienų. Kaimus išde{gino, daugelyje kaimų nebeli
Iš Suvalkų gubernijos, Vil- ko nei vienos trobos.
laviškio pa v., Kaupiškių kal
Rusų kariuomenė pas mus
io Liesunaičiai rašo savo sū- sušėrė visą pašarą, tai dabar
Tiams į YVaterbury, Conn.
šienas labai brangus. Arklius
Sveikinam jus sūneliai sve geruosius paėmė kariuome
timam kraštely,
linkėdami nėn. Pinigų nesiųskite, nes iš
jums visokios nuo Viešpaties pačto ir tiems neduoda, kurių
laimės....
ten yra padėta... ,
mus naujienos šitokios:
Liekam sveiki. Tėvai.
Namai mūsų sudegę tai dabar
būname pas Joną Šeštakaus
ką. Kaupiškio kaime sudegė
19 ūkininkų trobos ir dvaras.
Mūsų trobos sudegė po Visų
Šventų antradienyje.
Visų
žentų vakare išbėgiojome iš
samų, nes kulipkos švilpė iš
grand rapids, mich.
ūsų pusių kaip pašėlę. GyPasldėkavojant (triūsui gerb.
ilius spėjome iš namų išvakun.
L. A. Gervicko, vietinio
ti ir bėgome nakty iš savo
klebono,
3 dieną sausio 10 P. B.
[ėvynės. Dauguma iš musų
ilių kelyje žuvo. Apsisto A. S. kuopa parengė prakalbas.
Svečių subrinko a,pščjai. Kal
jome Bumbiniuose pas Surbėjo
gerbiamas
klerikas T.
nienę, kur ir prabuvome dvi
Kelmelis. Kalbėtojas puikiai nu
ivaiti. Dabar apstojus su piešė alkolio
blėdingumą iji
rišimui, sugrįžome ir apsigy- blaivybės naudingumą. Visi aty
snome pas Šeštakauską.
džiai klausė jo kalbos, kurios
Mums tebesant dar namie, pasekmės buvo gana geros, nes
irisiėjo pergyventi daug bail keli nauji nariai įstojo j kuopą.
ių valandų. Viena granata
Tėmytojas.

IŠ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE.

t
DRAUGAS

*
apsaugoti juos nuo ištautėjimo
ar visokių pavojingų krypsnių.
Tegyvuoja nauju “L. Vyčių”
kuopa!
Studentas.

5-tą valandą ir eiti prie sunkaus
dienos darbo. Tiek apie pirmuti
nę klaidą. (Žinoma, jiunktaulu-:
mas labai svarbus dalykas ir mes
turime prie jo eiti. Tečinu ko
respondentas,
mūsų nuomone,
SO. BOSTON, MASS.
yra perdaug
neatlaidus, kada
Mūsų “Vyčiai” neseniai su bara p. Petrauską už nuvėlinimą
rengė gražų vakarėlį.
koncerto 15—30 minutėmis. Ga
Lošė dviejų veiksmų veikalė lėjo juk p. Petrauskas
turėti
Palinksminimui labai svarbių priežasčių, dėl ku
lį “Nastutė”.
publikos davė ir keletą įvairių rių truputį pasivėlino. Red.).
mažmožių. Publika praleido va
Koncertą atidarė pats p. Pet
karą gana linksmai ir naudingai. rauskas. Kadangi jis yra pla
Pasijuokė lig valios, o ne be to čiai žinomas skaitančiai vistio-.
ir pasimokino. Turinys “Nastu- menei, užtai daug apie nei ne
tės” labai simpatingas ir pamo rašysiu. Tiek bet turiu patėmyt:
kinantis. Dora mergelė Nastutė Šenandorio lietuviams, išskiriant
nesiduoda suvilioti “ponaičiui”. kelis, jis kaipo solistas nepatin
Ji liekti ištikima savo berneliui ka, nuobodu, girdi, klausyti ir
praščiokėliui, kurio keturis me gana. (Šitas atsiliepimas verčia
tus išsiilgus laukia, o sulaukus, mus manyti, jog Shenandoria
ir gavus palaiminimą savo mo lietuviškoji
publika per daug
tinos, išteka už savo mylimojo. jau yra išlepinta gražinis kon
Lošimas “Vyčių”, kaipo scenoje certais. Mūsų nuomone p. M.
naujukų, buvo 'visiškai patenki Petrauską
reikėtų priskirti į
nantis. Gryno pelno liko 40 dol. skaičių žymiausių mūsų dainiPusė tos sumos" paaukota pirki ninkų-solistų. Red.)
mui varpo.
Antru
dainininku
buvo p.
Vietinis laikraštis
“Ateitis”, Mikas ^Zazulak, čekas ar rusi
kuris ketino būti jaunimo bepar- nąs, tikrai nežinau. Jo balsas
tyvišku laikraščių, tą mūsų jau (baritonas)
stiprus, grynas ir
nimo darbą
išniekino. No. 1. malonus. Jeigu rankų plojimas
“Ateities” rašoma, kad būtų reiškia žmonių
užganėdinimą,
daug geriąus, kad jie
(Vyčiai) tai p. Zazulak labai jiems patiko.
su savo darbais viešai nesirody Panelė Marė Karužiutė išpildė
tų ir scenos šlamštais neniekin savo dalį gana gerai. P. Mikas
l.GERtW
AEROPLAHE DKAWM BY MOTOR,.2.6ĘRMAM TREHCHE5 Itt 5UWAIK1 DtSTRtCT, POLAM P.
tų. “Nastuttė” girdi “Vyčiai” Slavickas, dar jaunas ir labai ta
1. Y7okieeių karės orlaivis vežamas automobiliuje. 2. Yrokiečių apsikasimai Suval suvaidinę silpnokai. Bet aš pa
lentuotas lietuvis iš kaimyniško
kų gubernijoj.
sakyčiau,
kad mūsų teatrališ- Mabanojaus miestelio, su smui
, kiems kritikams nereikėtų nuo ku ir jojo seselė akompanistė,
AMBTERDAM, N. Y.
nuveikti. Jaui kalbama apie įsis- vūnus ir tirinėjo jų didumą. Ant | scenos naujukų reikalauti dide rasi, geriausią padarė ant visų įs
lošimo. Juk su pūdį ir labiausia klausytojams
Pas mus gana smagios žinios: teigimą nuosavaus knygyno, ku galo nugyrę Francijos ir Vokie liai artistiško
vaidinti
“
silpnokai
”
moka net patiko. Jojo švelnus net širdies
mūsų jaunuomenė labai subruz ris, ištikro, jaunuomenei
būtų tijos socijalistų taktą, kurie pir
pagirtoji stygos pasiekiantis griežimas vi
do. Turime tris Teatrališkus Ra reikalingiausias. Šiandien, netu mi užprotestavę (sic.) prieš ka dideliai “Ateityje”,
i
“
Gabijos
”
draugija.
Dar
gi, juk sus žavėte žavėjo,
užtai-gi ir
telius, ir jie visi vienas po kito rint knygyno, kuopos dvasiškas rę. Kalbėjo labai sudarkytu žar
I
mūsų
publika
plojo
ir
kritika
rankų plojimams nebuvo galo.
stengiasi rengti vakarus, taigi vadovas šelpia knygomis, duoda gonu, kad net
nesmagu buvo
;
tylėjo
net
tuomet,
kada
pats
Gaila, kad jis tik sykį tegriežė
mas jas pasiskaitymui.
jų daug ir turime.
girdėti inoksleivus panašiai kal
.
“
Ateities
”
redaktorius
“
giedo

ir porą sykiu p. Petr. smuiku
Sausio 2 d. Birutės Kliubas
Švento Jurgio parapija, Rich bant.
jo
”
itališkai
ant
scenos
So.
Bos

akompaniavo.
parengė balių, labai pagirtiną mond'e, dar galutinai nesusior
Darbai Philadelphijoje, abel
tono
Lietuvių
svetainėje
per
Dahar
turiu pakalbėti apie
delei tos priežasties, kad buvo be ganizavusi, nors jau apie dešimts nai imant, prasti. Nemaža dar
antrą minusą: apie artistų nesvaiginamų
gėrimų.
Žmonių metų, kaip jinai gyvuojanti, ir bininku neturi duonos. Tėvai šv. 1 Petrausko išleistuves....
Kalbant aiškiai, kame priežas- prisirengimą,
kuris aiškiausiai
buvo labai daug ir visi labai dar
daug triūso reiks
pridė Kazimiero lietuvių parapijos mai
į
tis
niekinimo
“
Y
r
yčių
”
vakaro?
pasirodė
pp. P. ir Z. duete,
džiaugėsi, kad gražiai pasilink ti
tiem
žmonėms, kuriems tina keletą pavargusių šeimynų.
[Žinoma ne vaidinime, tik “Vy- Dainavo Grodzko “Marių Pauk
smino. Ant rytojaus tas pats rūpi
jos
gerovė.
Bažnyčia Skurdas bedarbių šeimynose pa
ičių” draugijos krypsnyje, kuri ščiai”. P. Zazulak, negalėjo daiBirutės Kliubas parengė vaka permaža,
klebonija
perse- sibaisėtinas.
negali patikti
laisvamaniškai i nuoti, kaip anglai
sako. off
rą bažnytinėje svetainėje. Pra nus,
Svetys.
mokyklos
visai
nėra.
“
Ateičiai
”
.
Ir
“
Vyčių
”
ir
viso
liand, o lietuviškai ištart žodžius
sidėjo 7:30 vakare. Pirmiausia Prie kun. Miluko klebonija bu
katalikiško
veikimo
“
Ateities
”
nemokėjo. Iš dueto išėjo gana
kliubo pirmininkė O. Čepaičiu- vo paversta į mokyklą, tečiaus
vedėjai
neapkenčia,
nei
kiek
ne
DETROIT,
MICH.
prastas solo, nes p. Zaz. balso
tė, trumpoje, bet gražioje pra senas namas vos atsilaikydavo
mažiau,
kaip
patys
keleivininKalėdų
paprotys,
siųsti
dova

negirdėta
net pirmose
eilėse,
kalboje perstatė Birutės Kliubo nuo vaikų pasilinksminimų. Da
kai.
pažysta
kur ir aš sėdėjau. Nabagas tik
tikslą. Prie kliubo priguli vien bar atvykus kun. Šedvydui, kle nas savo draugams,
Bastenis.
miems
ar
giminėms,
—
visur
ži

lūpas tegalėjo judinti. Greičiau
merginos, susijungę, ydant ga bonija prisiėjo, iš naujo susitai
nomas.
Šįmet
p-ni
Terman
davė
sia
ne jo tame kaltė. P. Zazulak
lėtų lavinties
lietuviškoje ir syti. Ir nežiūrint į visokias kliū
shenandoah, pa.
pavyzdį,
kuo
prakilnesniu
apdo

yra
p. Petrausko mokinys.
angliškoje
kalbose,
siuvime, tis ir trukumus
jis atliko ir
Pereitame
“
Draugo
”
numeryAntru artistų neprisirengimo
valgiij gaminime
ir abelname daugiau: aplopė bažnyčią, ištepė vanoti mylimąją ypatą. Ji už I je prižadėjau parašyti apie dra
ženklu
buvo gaidų vartojimas.
prenumeravo
visiems
metams
apsišvietime. Tikslas labai gra jos vidų. O mokyklos dar ne
matiškos draugijos
“Sietyno” Kiekvienas sutiks, jog gerai iš
“
Draugą
”
,
žinoma,
toje
pras

žus. Paskui buvo kelios deklia- suspėjo surengti, tai įvedė lie
dovaną, su pagelba prakilnesnių lietuvių atminties dainos ar sonatos ne
maeijos ir prasidėjo teatras. Vai tuvių klesas dvi dieni savaitėje. mėje, kaipo kalėdinę
'moterų surengtą p. Miko Petdino “Pirmutinis Balius”. Kaipo Mokytų atvažiuoja kazimierietės net keturioms vpatoms: A. Man- ’ rausko koncertą. Nebūdamas pats mokėdamas, artistas visųpirma
ar paskam
pradedant darbą, tai vaidino ge — seserys. Kitais metais žadama kevičiui, P. Šauličiui, A. Manke- įjobiu muziku nei muzikos geru stengsis padainuot
bint
be
klaidos.
Veikalo
gi artis
vičiutei
ir
A.
Šepetai.
Jeigu
prai. Paskui buvo monologai,’ dia statyti naują bažnyčią, o senąją
i
žinovu
nekritikuosiu
tų
mūsų
ta

tiškas išpildymas, taip sakant jo
nios Terman pavyzdį sektų dau
logai, dekliamaeijos
ir dainos. paversti į mokyklą.
lentų, vien tik paduosiu išneštus retašavimas jeigu ne visai, tai
guma.
tai
daug
sparčiau
prasi
Viskas atlikta labai gerai. Žmo
Ačiū gerb. kun. Šedvydo rū
iš' to koncerto įspūdžius ir nuro
nių buvo nemažai ir visi buvo pesniui, 30 d. gruodžio, susior platintų apšvieta ir kultūra, o dysiu porą klaidų pono Petraus bent labai daug nuo to nukenčia.
Taip atsitiko ir su koncerto pia
ne vienas apsidžiaugtų susilau
labai patenkinti.
ganizavo Richmond’o
lietuvių kęs nesęstančios dovanėlės.
ko rengiamuose koncertuose.
niste p. Laura Karužiutė. Nema
Labai smagu, kad mūsų jau jaunuomenė ir susidėjo į* “Liet.
Pirmu geram koncerto pasise lonų taipogi darė įspūdį nemokė
A.
nuomenė tokiuo prakilniu dar Vyčių” kuopą. Richmond’o lie
kimui minusu buvo tai, kad per jimas laikyti ranku, nuolatinis
bu užsiima, nes suteikia visuo tuvių katalikų pašalpinės drau
vėlai prasidėjo, net 15 m. iki galvos lingavimas ir viso kūno
menei gražių, pamokinančių pa gijos turi užsidėję puikią svetai
WATERBURY, CONN.
devynių, kuomet publika pradė judėjimas.
silinksminimų. atitraukdama ją nę, kurioje laiko
Pas mus buvo sukilę nesusi jo rinktis kokią 10 minutų po
susirinkimus
Koncertas pasibaigė
pusiau
nuo saliūnų.
pratimai.
Mūsų socijalistai su astuonių. Teisybė artistai atvyko dvyliktą valandą ir kad jis neuž
ir rengia įvairius vakarus. La
Garbė jiems už tai.
už Šenandorin tik ant astuonių,
o ganėdino klausytojų parodė kad
bai puikn! Bet kaltais ir geriau pyko aut kun. Karkausko.
Viską matęs.
sieji ne be silpniųjų pusių, taip žmonių pramanytus, o jam pri 45 m. laiko ėmė jiems persireng ir tai, jog antrai jo daliai teprasocijalistų, ti, ar gal pavakarieniauti.
Te- sidėjus, publika ėmė skirstyties
ir richmondiečiai lietuviai kata segtus, pašiepimui
PHILADELPHIA, PA. z
žmonėms ir tik pusė tesulaukė pabaigos.
likai, žemina save
girtavimu ; žodžius. Tai jie net kėsinosi kun. Į čiaus tai nepridavė
Šiame miestą priskaitoma apie kartais išnuomuoja savo namą iKarkauską suareštuoti, bet nepa- kantrybės ir ankščiaus
atėjuKaip pirmutinėj savo kores
10 tūkstančių lietuvių. .Jie turi bedieviams, doros ardytojoms ir j vyko. Ant tų piktųjų surengė jsiems labai nusibodo-laukti. Su pondencijoje minėjau, daugiiusavo dvi parapiji: šv. Kazimiero, tuomi leidžia klaidinti savo bro ! prakalbas,
užkviesdami p. Bo- lietuvias
dar
šiaip-ne-taip: sia dolerinių belietų buvo par
pietinėje miesto dalyje, gerai su lius ir juos išnaudoti, kas reiškia, gačevkį į kalbėtojus. Prakalba dauguma jų žinojo koncertą ne- duota amerikonams, kurių nema
organizuota' kun. Kaulakio. tu jog tuomi pasielgimu lyg pride p. Bogačevskio, pasakyta 22 d. prasidėsiant iki 8:30, taip lie- žai ir atsilankė. Išanksto buvo
ri puikią
nuosavią
bažnyčią, dama ranka
prie to niekšiško lapkričio, nebuvo lygi kitoms jo i tuviški plakatai skelbė. Bet sve- p. Petr. pranešta
publiką bū
kleboniją ir mokyklą, kurią lan darho. Istorijoje visą tautų, nuo prakalboms. Šį sykį teko išgirsti Į timtaučiai, gana skaitlingai at- siant kosmopolitiška. Taigi tin
ko netoli 300 vaikų. -Mokytojau žilosios senovės ligi
šiandien, tiek biaurių žodžių, kiek jų tal 1 silankę. manė prasidėsiant tuo kamą reikėjo ir programą suda
ja 5
lietuvaitės-kazimierietės, pasmerkiami lygiai visi tie, kurie pino kalbėtojo protas. Kai-kurie 1 laikų, kaip jų teatrai ar koncer ryti. Itališkai
ir prancūziškai
kurios gerai suprasdamos savo pūdė žmonijos pamatus ir lygiai spėja, kad tai daręs vien dėlto, nai: ant 8:15. Kįla
klausimas,- nesuprato niekas, tai kodėl vie
tautos dvasią ir reikalus, su pa tie, kurie patarpininkaudavo.
kad geriau augtų
cicilikėlių kodėl p. Petrauskas ir kompani toji! tų dienų, p. Petr. neparinko
sišventimu, pasekmingai darbuo
Tarpe didžio skaičiaus lietuvių, šungrybei, iš kurių galėtų išsis- ja neatkako ankščiau? Juk, ro- dainų anglų kalba. Juk bent.
jasi, rūpestingai auklėdamos, jų yra visokio krypsnio ir pažvalgų pausti sau cicilizmo proto ir su ! dos jiems keliems vertėjo pri- ketvirtadalis
klausytojų buvo
įsitaikyti prie daugumos, o neąt- angliškai kalbantieji.
globai pavestus
mažulius, kad žmonės. “Socijalistai” čia leidžia sipratimo.
Teisybė,
juos išauklėjus naudingais tau savąjį organą “Kovą”. Giriasi,
Cicilikų Velniūkštis.
į bulai.P. Petrauskas,
bekoncer- ant programos buvo dvi angliški
tai ir žmonijai.
Dažnai tenka kad ir kuopa jų “drūtai” gy
jtuodamas po lietuvių naujoky- daineli, bet tik viena
tepadaipersitikrinti, kaip ant lieuviškų vuojanti.
; nes, privalėjo seniai patėmyti, nuota. Antros — ar ne juokai
PHILADELPHIA,
PA.
*
vakarų vaikai ir mergaitės gra
moterėlės, norėda- — gaidos pamiršta atsivežti. Jos
Šv. Jurgio parapijoje, rūpes kad mūsų
31 d. gruodžio S. L. A. kuopa,
žiai žaidžia,
vartodami gryną bendrai su
“sueijalistais”, su niu vietinio klebono, susitvėrė j mos kur ant ilgiau išeiti, privers- vietoje p. Petr. dainavo lenkiš
lietuvių kalbą. Jeigu pasirūpin rengė koncertą. Kadangi mūsų (“‘Liet. Vyčių” kuopa. Tuo tik- . tos mažus vaikus ir kūdikius su ką, kurią, matyt, jau buvo pa
si, tai juose atrasi dar kiltesnio tautininkams gana vien vardo, ' siu, gruodžio 80 d. buvo sureng ! savim vesti ar nešti, nes neturi miršęs.
idealo, inkvėpto jų auklėtojo kad vadinties
Tasai koncertas
kaštavo sietautininkais, o tos prakalbos. Gerai apsipažinęs pas ką paliktį. Taip buvo ir per
mis — seserimis. Mažutė karta veiklumo trūksta, tai šiame va su Vyčių
konstitucija, p. S. mūsų koncertą. Beveik šalę ma tyniečiams
$150.00 vien artis
jau nori patapti Yryčiais, jau jie kare “Kova” iškilmingai atva Kvietkus. išaiškino organizacijos nęs sėdėjo jauna moteriškė su tams, $75.00 (savininkas paau
supranta tautišką ryšį, neužsi žiavo į svetainę ir apdengė sė 1 tiksĮą. Paskui
kalbėjo kunl pusmečių kūdikiu. Iki dešimtai kojo $10.00) už teatrą pins visoki
gina savo tautybės, ir kvėpuoja dynes. Tečiaus neužteko jos vie |Zimblys apie klaidingas žmonių valandai mažytis užsilaikė tyliai, spauzdiniai ir skelbimai.
Lietuvos meilė.
Socijalistai. kaip visur, taip
nos, net iš
Baltimore’s
par nuomones. Po visų prakalbų ir ramiai čiulpdamas papkutį. Bet
Augščiau minėtos
parapijos traukta “Darbininkų Balso” su- ! aiškinimų,
prasidėjo
narių kaip išalko, pradėjo daininin ir Šenandoryje dirbo — agita
“L. V.” jau neša į vietinių lie aenėjuflių numerių. Į vakaro pro i rašymasis
ir valdybos
rin- kams pritarti. Moteriškė turėjo vo priešai koncertą
išsijuosę.
tuvių gyvenimą daug įvairumo, gramą buvo pridėta prancūziš j kimas. Tą vakarą "prisirašė 24 apleist sėdynę ir pasitraukt už Žinoma, atsirado kvailių, katrie
kuopa, pakalin, kur galėjo kūdikį pa jų paklausė ir bilietip-nepirko.
ypatingai rengiamais vakarėliais kų, lenkiškų, malarusiškų, na, Į nariai. Vos tik susidarė
su dainomis. Sausio 3 d. vaikų ir... lietuviškų. Prie programos (jau apsireiški joje daug gausios žindyti. Mačiau taipogi keliatą Didžiausias-gi
koncerto prieši
skyrius
atvaidino “Betlėjaus nors jame nebuvo žymėta, pri gyvybės, nes tą patį vakarą užsi- moterų su keterių metų vaikais, ninkas. vietinių
socijalistų va
Stainelė”. O neužilgo matysime kergtos prakalbos. Kalbėjo kokie briežė programą ir šiokių-tokių užmigusiais motinų prieglobstyje das, Bubnis, su pora sėbrų, arti
vaidinimą
gražiausio
veikalo tai medicinos studentai. Kalbos reformų įvedė: vaikų skyrių į ir pačios snaudžiančias,. Sunku scenos atsisėdęs, klausės. Mat
“Genovaitė”.
Abelnai sakant, išėjo be nuoseklumo, nes šokinėjo kurį tą vakarą prisirašė kelioli juk yra ir užaugusiam išsėdėti vis taip su tais mūsų cieilikėramiai iki pusei dvylikos, Kuo liais. Kitus atkalbįs,
apkalbamoji Vyčių kuopa tvirtai po erdves,
o patys
atkasinėjo
žemės ka narių. Labai naudingas suma
met
žinai,
kad
ryt
’
turėsi
kelti
atsistojus ant kojų ir daug žada sluogsniuose amžių užkastus gy nymas — glausti mažuosius, kad
ateis.
X.
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budusia dvasia katalikais, Šie
turės paimti arčiau į širdį ka
talikiškos spaudos reikalus.
Jie privers ir visus neaiškiuo
sius laikraščius arba paaiškė
ti, arba pasitraukti ir užlei
sti vietų aiškių tikslų ir ide
alų vykintojams.
Katalikams jau senai rūpi
savo spaudos reikalai. Tik
ligšiol tuo tikslu jie nebuvo
tinkamai susiorganizavę. Chi
cagoje netrukus žada užsimegsti
Lietuvių
Katalikų
Spaudos draugija, kurios vei
kimas apims visas mūsų ko
lonijas. Ta busimoji organi
zacija — tai viltis visos kata
likų visuomenės. Ji bus nau
dinga ir išganinga ne tik Ame
rikos lietuviams katalikams,
bet ir visai mūsų tautai.

Centras buvo mėginta stula-! ninkus.

N. 3.

Bet dabar A. Bulota

pratę ir mielai sutinka atva natorių balsavo už jį ir tų bal
čiai
nepasigailės
nurodyti
ryti, nedalyvaujant lietuvių j pragydo kitokių giesmę. Gir žiuojančius ant praktikos sve
sų užteko, kad bilius ingytų man daugiaus, idant galėčiau
katalikų vadams. Bene bus di, iš paskaitytųjų sąrašų ir iš timtaučius. Daug Čion privagalybę.
dar tobulesnį darbų atlikti.
tik tame svarbiausioji prie linkimų agitacijos esą matyt, važiuoja iš Rusijos, Lenkijos
Priimtas senato bilius šiekžastis sumanymo nepns'seki- kad vilniškio komiteto beveik ir kitų kraštų. Kiekvienas at
Iš to galima matyti, kad ki
tiek pakeitė savo pirmutinę iš
įno. Mes anaiptol nesame lin nė vienas neįtrauktas į renka važiuojantis gali surasti ūki
tos
prakilnesnės tautos dėl sa
vaizdą. Žmonių atstovų rū
kę smerkti “L. Centro” su mosios valdybos surašą. Mat ninkų, su kuriuom jis galėtų
mas pernai jį buvo priėmę be vo mokslo pakėlimo, savo vie
manytojus dėl jų taktikos. At kai-kurių sųrašnose buvo pra susikalbėti — tokiuo būdu kal
jokių išėmimų kiekvienai tau tų, vandenų, žmonių ir tt. var
AR VISADA MES BŪSIME
spėjame ir suprantame patei leistas Bulota. Tatai dabar ba nedaro kliūties.
tai, šių laik
didžioji karė dus ir pavardes savo kalboje
sinančias
priežastis.
Bijota
klausimas virtęs kitaip, (įabar
PASKUTINIAI SPAUDOS
Mokėti gi už mokslų-prakti- sukėlė viso pasaulio akyse surašė, o lietuviai jų nesurašę
išgarsinti
plačiau,
bijota
užsikavimą
Danijoje nereikia; -- simpatiją prie belgų, kuriems kraipo savo vardus ir pavar
girdi
vilniškis
komitetas
pa

REIKALAIS?
traukti persekiojimų, norėta ‘ žiūrėsiąs, koki būsianti naujo priešingai, ūkininkai primoka
ir senatas padarė išėmimą, des. Žodžiu sakant žmonių
Bostono “Ateitis”, atspau
viskas atlikti veikiai ir kon sios draugijos valdyba, ar jis praktikantams po šimtų ir
belgai galės keliauti į Ame gudrumas nėra surašytas ir
sdinusi žinias iš “Draugo”
spiracijos keliu. Tečiau ir galėsiąs jai patikėti, nes jeigu daugiau rublių per metus; žiriką be apsunkinimų, užtai se per tat reikia, idant žmonės
apie Amerikos lietuvių spau
tuo keliu einant vis dėlto ga kitaip (suprask jei Bulota pa-'noma, praktikantai dykai gaulietuviai savo gudrumą ne
natas nutarė, kad Afrikos juo
dos
padėjimų, konstatuoja
lima buvo taip reikalą pa sirodysiąs
• •
- - neišrinktu
)tai vil na kambarį ir valgį. Darbo dūkai nebegalės pamatyti šios slėpdami norėtų aikštėn išrei
faktų, jog katalikų spauda
vesti, kad išsyk ingijus pasi niškis komitetas vargiai be- diena tęsiasi 8—10 valandų.
kšti, o tas bus labai lengva pa
šalies padangę.
ūžimų paskutinę vietų ir mė
tikėjimų tautos didžiumos. *panorėsiąs
su-----nau, Reikia *
pastebėti,
kad
. susivienyti
_______ „ --------------- r--— ant ūkių
Kai-kurie iš senatorių norė daryti, paduodant žinias šito
gina susekti priežastis šito
Matyt, sumanytojai neapmąs jąja draugija. Galop po tri-' praktikuoja net pabaigę žemjo išskirti ir japonus iš lai kias:
apsireiškimo. Ji sako:
tę gerokai viso savo žingsnio jų valandų skaitymo į draugi- dirbystės (agrikultūros) inmingųjų skaičiaus, bet daugu
1. Reikia nurodyti pavadini
ir jo galimi} pasekmių.
jos
valdybų
pasirodė
išrink,
stitutus
vyrai.
Beveik
pas
Del ko katalikų
spauda
ma tam nepritarė, atsižvelg mus lietuviškus: vietų (miestų
ta: ponia Emilija Vileišienė, kiekvienų danų ūkininkų yra dama ant to, kad dabartiniu miestelių, kaimų, sodžių, dva
užima paskutinę vietą?—Mes
kunvkan. Olšauskas, Smetona, telefonas ir visos kitos pato- laiku neapsimoka erzinties su rų, viensėdžių ir tt.) kalnų
randame reikalingu nurodyti i
Yčas, Leonas, Mašiotas, d-ras gumo prietaisos.
šias tris kardiuales priežastis:
J aponija.
(kalvų, kelmių, priekalnių,
1) Šviesiai į dalykus žiūrinti vi
A. Vileišis, kun. Jezukevičius, j Prabuvus Danijoje pas ūkiGalutinai dar bilius neuž milžinkapių, švedkalnių ir tt.),
suomenės dalis, turinti iugimKymantas, Šilingas, D. Mali-'ninku kokius 6 mėnesius ar tvirtintas, bet maža yra vil vandenų (upių, upelių, šalti
DAR APIE “LIETUVIU
tą palinkimą daugiau protau
nauskis, kun. Dogelis ir Janu metus ir gerai apsipažinus su ties, kad jį begalima būtų su- nių ,ežerų, tvenkinių, pelkių ir
ti ir žiūrėti savo proto>akimis
CENTRĄ”.
laitis. Žmuidzinavičius, kun. pavyzdingu ūkio vedimu, kiek- j laikyti, nors dauguma veikė- tt.); girių (miškų, gojų šlaitų,
daugiau į realį gyvenimą ir
kan. Kukta. Kandidatais gi vienas lietuvis gali drąsiai jų ir karštai darbuojasi jo raistų, trakų ir tt.). Žmonių
jo nuotikius, nemėgianti aš
Nepersenai Amerikos lietu
Į išrinkti d-ras Basanavičius, grįžti savo Tėvynėn ir stver- prašalinimo dėlei.
pavardes lietuviškai. Del tiktrios cenzūros, kuria atsižy vių laikraščiai daug buvo ra
j Šimkus ir Balčikonis. Revizi-j ties žemdirbystės, o atras
mi katalikų
spauda, nieku šę apie Lietuvių Centrų ir
! rūmo reikia paduoti kaip tas
Baisi žmonijos nelaimė, tai: jos komisijon išnikti K. Ša- i tenai laimę ir geresnę Ameį viskas vadinasi: rusiškai, len
budu nebus katpllkų {spau kviečiamų Londono konferen
yra
karė
pasiekė
ir
mūsų
Liej
kėnis,
kun.
Kraujelis
ir
Skripriką.
dos palaikytoja;
2) Indife
kiškai ir vokiškai.
cijų. Konferencija, kaip ži tuvą ypač Suvalkų guberniją, kus. Kandidatais gi į reviziPriegtam, Amerikos lieturentizmas,
kuris
šiandien
2. Jei galima, kas link ap
jau palietė visą krikščiony nome, neįvyko: iš amerikie Ten grūmės jau užpuldamos' jos komisijon susirinkimas iš- viams, grįžtantiems Lietuvon,
čių
niekas
nenuvažiavo.
P.
gyventų vietų, paduoti skait
bę ir tuo pačių kartu katali
jau atsitraukdamos rusų ir vo j rinko J. Kubilių, J. Vokietai-! labai patogu sustoti Danijon
lių gyventojų, trobų, namų,
Gabrys,
Londone
nieko
nesu

kybę , padarė savo intaką
kiečių kariuomenės, terioda- tį ir J. Paulavičių. “Pirmei-|ir ten apsišarvoti ūkininkavi
šventnyčių (bažnyčių, cerk
ir ant tūlos katalikiškoj dva laukęs, išvažiavo į Paryžių. mos kraštų ir ginklais ir ugni-į viai”, girdėti, labai nepaten- mo žiniomis. Tuomet parva
vių, kirkių, mečetų, šulių ir
sioj išauklėtos žmonių dalies Patsai gi “Lietuvių Centras”, mi, palikdamos užpakalyje tik kinti, kad nežiūrint į visą jų žiavusieji pasirodys, kad ne
Šis atsišaukimas,
platina
ir padarė ją indiferentiška; kaip buvo paslaptis mums ame pelenus ir galybes kruvinų la-1 norų ir stengimos, vyriausis
tt.), su nurodymu, ar jie yra
mas
tėvynėje
prašomas
tuščiai važinėjos, ir paduos
3) Tamsus katalikas,
kurio rikiečiams, taip ir liko. Te
jų šulas Bulota nepateko nei Lietuvos visuomenei pavyzdį
yra praplatinti
lietuviškoje mūriniai, mediniai, ar betoni
vonų.
gyvenimas yra juodas
ir čiau matyt, kad ir daugeliui
spaudoje Amerikoje dėl žinios niai; mokyklų, dirbtuvių( ma
į naujosios draugijos valdybų, ūkininkystės vedime.
daugiau negu tik nuobodus., Lietuvos veikėjų jisai buvo
Kad šelpti savuosius nuken
lietuvių, kurie iš Lietuvos pa lūnų: vėjo, garo, vandens)*
O patogesnio už Daniją
kuris nestengia suprasti pra paslaptis. Bent taip turėtu tėjusius nuo tos kruvinos nei į jos revizijos komisijų,
rėję, daugel atmeno ir galėtų bravarų, garinių centrifi
nei pagaliaus į jos kandida krašto, kur lietuviai galėtų
kilnesnių dalykų svarbos, ku
šmėklos,
lenkai
sutvėrė
galin

daugel dėl užmanyto žadyno ir tt.
me spręsti iš “Aušros” 4p-o
tus.
praktiškai mokinties žemdir
ris nenuvokia, ką tikrai turi
padėti, prie to dar galėtų pra
(lietuvių
katalikų gą draugijų, atidaro jos sky
22 lapkričio išrinktasis ko bystės bei pienininkystės, nė
reikšti krikščioniškoji meilė, numerio
3. I andenų: gilumas,
nešti daug apie
lietuviškas i.
y
rius
nevien
Lenkijoj
bet
ir
brolybė, kuris negali suprasti, savaitraščio, einančio Vilniūmitetas pasiskirstė šitaip pa ra. Taigi aš ir rekomenduo
kolonijas,
įstaigas
ir
tt.
Amej
_.
,
^
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---p.
P. V.), -ku Rusijoj ir pagaliaus Lietuvo reigas: pirmininku liko M.
kas norima užreikšti žodžiais je, str.
sideda, kur jų intakos, per
ju grįžtantiems iš Amerikos
rikoje, Kanadoje ir kitur.
atsispauzdinusi
iš je.
— “dora”, “nedora”, toks li,
Yčas, jo padėjėjai: kun. Kuk Lietuvon tautiečiams sustoti
kius
ežerus, pelkes perei
Beskaitant lietuviškus laik
greičiau bus rėmėju balaga- “Draugo” kas buvo rašyta
Lietuvos šviesuomenė taip- ta, ir A. Smetona, sekretoriai Danijoje ir praktikuoti.
raščius, kalendorius ir kny salos, kokios ten žuvys, vėį
ninės spaudos, negu katalikų apie Londono konferenciją pat sumanė tokią draugiją kun. Dogelis ir Šilingas, iždi
Visais reikalais apie prakti gas, žmogus net nusistebi, ra taipojau žvėrys (ūdros, bei
6pnudos
(ten buvome išreiškę mažų įsteigti
saviesiems
tautie ninkas Kymantas. Kiti gi li kavimą Danijoje galima krei sdamas vienur, vietinių vietų, ir tt.); paukščiai (antys,
nepasitikėjimų
Lietuvių
Cent

Mes iš dalies sutinkame su
čiams šelpti nukentėjusiems ko paprastais komiteto sąna pties šiuo adresu:
vandenų, žmonių ir tt., pava svs, gervės, gandrai ir G
ru)
—
nuo
savęs
štai
kų
pri

“Vien.”.
kur po vandens
antruoju punktu, kur kalba
nuo karės. Tos draugijos įsta riais.
Pins Natkevič —
dinimus, pavardes, vardus už-i Gal
. . yra
duria:
ma apie indiferentizmų. Tik
tai valdžios jau užtvirtinti. Ji
rašytus tikrai, o kitur — iš-|vtai (žolwie)?
Pr. Veile,
J
j jį mes žiūrime kitoniškai,
žada
veikti
keturiose
guberni

Tiek sako “Dr.” apie nau
Denmark.
kreiptus. Paeina tai iš to, kad, 4. Kalnai, jų padėjim
z O t JC--- - '-'d*-**
negu
* ‘ Ateitis ”.
M ū sų
ją lietuvių sumanymą padaryti jose: Vilniaus, Kauno, Suval
Gal p. P. Natkevičius su vienas žinias rašė vietiniai augštumas platumas,
ir tt.
I
AMERIKOS
LIETUVIUS.
konferenciją. Mes nuo savęs kų ir Gardino. Jos centralinuomone, tikybinis indiferen
tvers kokiose 3 ar 5 vietose lietuviai, geri savo krašto ir tai pilekalniai, ar milžii
A -------- ——J MA
i •
tiek tik galime pridėti, kad nė buveinė žada būti Vilniuje.
tizmas yra viena iš didžiausių
(Kad ir vėlokai atsispauzdiname komitetus, kurie rūpintųsi at kalbos žinovai, o kitos žinios piai, ar kiti kslnai
Lietuvai reikia ne partijinių
nelaimių atskirt} tautų ir visos
Lapkričio 21 dienoje Vilniu iš “Vien. Liet.”, p. Martuševi- važiuojančiais Danijon prak buvo raštininkų paimtos iš vo
žmonių susirėmimų, tik rim
žmonijos. Juo užsikrečia ne
5. Girios (miškai, raistai,
je įvyko pirmas tos draugijos čiaus laišką,
rašytą amerikie tikuoti lietuviais.
kiškų, rusiškų, ar lenkiškų laito
darbo.
Tuotarpu
taip
var

tik apšviestūnai, bet ir bemok
Gerbiamieji tautiečiai, apie kraščių apie nežinomas jiems ttakai, gojai ir tt. Jų plasusirinkimas. Per susirinki čiams, kaipo labai svarbų. Red.)
gingu karo metu.
kai-kurie
sliai. Sakysime mūsų ūkinin
tai
rimtai pagalvokite ir pra lietuviškas vietas ir per tat į ^araas’ Ugumas, koki ten meDabar visoję Rusijoje ir
Lietuvos
veikėjai varo tik mą įsirašė į sąnarius 100 as
kų ar darbininkų tarpe yra
i
\ra™a*’ žvėrys, paukšpartijos darbą arba net patys menų, mokėdami kiekvienas Lietuvoje labai f neramus lai dėkite rengties Lietuvon, nes iškraipytame pavidale.
labai daug tikybinių indife
Tautoms, toliaus moksle pa- ^iab
žalčiai,
gyvatės
ir
rūpinasi ingauti sau didesnę po 3 rublius. Susirinkimo pir kas. Visur apsireiškia suiru karei pasibaigus mūsų Tėvy
rentų, kurie kaip tik ir pa
nėje
prasidės
nauja-s
gyveni

žengusioms,
negu
lietuviai,
neU**
U
P®
S
’
ežerai,
pelkės
ir
tt.
tė;
visur
žmonės
aimanuoja
garbę, trubydami apie savo mininku išrinktas dūmos at
rodo savo indiferentizmų skai
Salos, pievos, laukai, lanstovas Martinas Yčas, kurs verkia... Karės baisenybės už mas. Amerikos lietuviai di sunku atrasti tam tikrose knydarbus.
tyme įvairių raštų: jam esu
gose,
tikrus
savo
vietų,
van^
os
\
£anyklos ir tt. Jų vardžiumoj
tik
vargsta
ir
neran

Apie kalbamojo kažinkokio sau į sekretorius pakvietė gi gavo visus. Visi jauni vyrai
vistiek, kų jis skaitysiąs ir
“Lietuvių Centro” žingsnius, mnazijos mokytoj} p. Žemaitį. paimti karėn —' namuose liko da ramybės — jie turi grįžti denų, gyventojų ir tt. pava- Jai ir padėjimas.
kam atiduosiąs už spaudintų
mes sužinojome tik iš Ameri
Visų-pirma buvo pakelta tik moterįs, vaikai ir senu Tėvynėn. Lietuva gamtiškai . dinimus savo -----kalboje;
Gerai būtų,
kas ZinO,
žino, atatU-7 bet
--- I 7.
I. Viriai
uilVŲ, KHS
kos “Draugo”.
žodį savo dolerį. Čia ne švie
valdybos rinkimo klausimas. kai... Parubežio gyventojai labai turtinga ir graži šalis,! mums, moksle pradedantiems,; siųsti žinių iš gyvenimo praLietuvos reikalais karo metų Kilo ilgoki ginčai, kiek valdy tūrėjo apleisti savo namus, žemės joj užtektinai — tik reisa priežastis jo indiferentiz
žinantiems daugiausiai
daugiausiai tik
tik sasa- , kilnesnių
iriinnOn;«
u„x—
•
rei {žinantiems
lietuvių
veikėjų
pasižadėjo
rūpintis buvusieji bos sąnarių rinkti. “Lietu savo turtų, savo kampelį ir kia sugebėti pasinaudoti vi
mo, bet greičiau šviesos sto
vo apygardas — labai sunku.; tautiškų, dvasiškų, moksliškų
ir dabartiniai Diimos atstovai
ka. Indiferentai apšviestūnai
sais mūsų krašto turtais. Di Jei žinome, kaip tikrai lietu- ir kitų.
vos Žinių” sandarbininkas p. bėgti - važiuoti toliau.
lietuviai, ir negirdėjome, kad
irgi indeferentais patapo ne
Šleževičius padavė projektą
Taip, baisūs dabar laikai delę klaidų daro lietuviai ba- viškai pavadinti esančius Lie-1 Maloniai
prašome, nuro
jie būtų žadėję daryti konfe
dėl to, kad jiems mokslas,
stydamies po svetimus kraš tuvoje didesnius miestus, mie- džius padėjimų,
rinkti
27
sąnarius.
Bet
kuo

Lietuvoje.
Tečiaus
reikia
ma

siuntinėt
renciją, net Londone. Tuotar
šviesa būtų užėmę vietų tiky
tus,
kadangi
jų
Tėvynė
pilnai
ne
vienbalsiai
susirinkimas
nyti,
kad
karė
ilgai
nesitęs,
stelius,
upes,
ežerus
ir
tt.,
tas
visas
žinias
pradedant
nu
pu jie rūpinasi sutverti Lietu
i
•
•
-----I
bos, bet dėlto, kad jie vienpu
gali
suteikti
savo
vaikams
lai

pripažino
jo
projektą
negali

kad paskui įvyks Lietuvoje di
žmonių pavardes, tai jau ro- balsių A. B., o paskiaus to
voje draugiją, kuri šelptų nnr
siškai nukrypo ir nebesigilina
kuojas labai gerai. Apie tik liaus, mano adresu. Sandarkentėjusius nuo karo. Jeigu mu. Išrinkta į valdybą 15 są delės permainos — Mažoji mę ir gerovę.
į žmogaus dvasios ir doros
Su gilia pagarba
kiltų kokie platesni Lietuvos narių ir tris jiems pagelbi- Lietuva susijungs su Didžią
rumų lietuviškų
pavardžių bininkai gaus tą knygą dova
A. M. Martuševičius, (vardų) mažesnių miestelių, nai.
sritį.
reikalai, tai, žinovą, prisieitų ninkus.
ją Lietuva ir, reikia tikėtis,
lietuviams kur-nors susitarti.
(Martus).
kad Lietuvoje pasirodys lais
kaimų, sodžių, upelių, ežerų,
Kaip
Tečiau mes anaiptol nega
- -- A- tai bus
M*_Z malonu toje
Čia
kilo
kitas
dar
svarbes

Bet tai galėtų padaryti ne priP. S. Mano adresas:
vės
šviesa,
—
tuomet
tai
Ame

pelkių,
kalnų,
girių
ir
tt.
toknygoje
atrasti
aprašytus sa
lime sutikti' su pirmuoju ir
vatinieji partijų žmonės, ir net nis klausimas: kokius žmonės rikos lietuviai pradėtų grįžti
“Vilijos” Bendrovė,/
lesniems
gyventojams
yra
lavo
miestus,
kaimus,
sodžius
trečiuoju punktu “Ateities”
Advokatai
ne Dūmos atstovai, tik išrinkti rinkti valdybon.
Poltavos
gat.
55,
savo Tėvynėn, nes joje būtų
bai sunku.
į savo krašto upes, ežerus, gi
išvedžiojimų. Apie kokių cen
pačių žmonių atstovai tų rei Janulaitis, Leonas ir Šleževi
Vilnius, Rusija.
geresnė
Amerika.
Juk
žemė
Iškraipymas
po
lietuviškus
r ia s, prie to dar savo ir sav
zūrų katalikiškų -laikraščių
čius buvo tos nuomonės, kad
kalų apsvarstymui. laikraščius, kalendorius
ir pažįstamų pavardes dėl žinio
“Ateitis” kalba? Galime jų
Iškalno galime drauge su rinkti sulig partijų. Bet jie su Lietuvoje derli ir jos yra už
tektinai,
ypač
jei
dvarų
žemė
knygas
esti
kartais
gana
ste-jviso
pasaulio.
Amerikos “Draugu” pasaky tiko stiprią epoziciją ir jų
užtikrinti ,kad katalikai į savo
BURNETO BILIUS
būtų išdalinta mažais sklybėtinas: Naumiestis (Suv. g.) Į Adresas: “Litvvos” redah
ti, kad visokios konferenci ------laikraščius rašo tai, kų jie gal
nuomonė
susirinkimo linu
liko t*atv
V ' •
vadinasi ten Vladislavu; Plun-, ei ja, Vilnius (Vilna), Bere
jos ir nutarimai, kurie nesis- mesta. Taip-pat susirinkimas
PERĖJO.
S.‘ . .
_
......
voja ir jaučia ir niekas jų ne.
»r
~v
atmetė ir Mičiulio projektu T»W.
vientaučiai,
gė (Žemaičiuose) — Plungė Antokolskij No. 8, Russia, M
kaitys
su
lietuvių-katalikų
cenzuruoja.
reikalavimais arba nuo Lietu kurs patarė rinkti valdybos | Ipra(dck,te 3“ .
. CT«*
____ — ____
„..„.nau.-,.
Sausio 2 d. Jungtinių Val nais; Luokė (Zvav) — Luk- Dovoina
Silvestravičius.
Ar šviesi visuomenė gali
vos panorės nuplėšti katali
'Lietuvon. Visi tie, kurie ma- stijų senatas perleido Burne_____ ninkais; Alunta — Ovanta; .Maloniai prašau ponų Redai
remti katalikiškų spaudų" Ne
kiškąją vėliavą
neturės pa sąnarius pagal gubernijų. Nu note užsiimti Lietuvoje ūki- to bilių, kuris yra ateiviams i Girkalnis (Žem.) — Girtako- į torių Amerikoje išspauzdin'
sisekimo — Lietuva jų ne tarta rinkti be jokio dalinimos ninkyste (o ja mums Lietu- labai apsunkinantis, nes pagal Ibi; Vievis (Viln. gub.) — Je- šį atsišaukimą savo plačii
tik gali, bet ir turi. Mes net
•
•
»•••••«*•
* •
klausys ir nepildys. Tai ir no į partijas. Padaryta 10 mi’ | voje tinkamiausiai yra užsi jo,
manome, kad kuolabiau mūsų
nemokantieji skaityti atei vje; Valkininkai (Vii. gub.) skaitomuose laikraščiuose.
nučių
pertrauka,
kad
rinkėjai
1
rime
priminti
kai-kurienis
visuomenė pakils apšvietoje,
imti), tai pasistengkite pasi viai negalės įvažiuoti į Jung — Olkieninkais; Varėna (Vii.
Mečislovas Dovoina Lietuvos veikėjams, drįstan- galėtų pasitarti. Surašius kar
tuo uoliau ji palaikys katali
mokinti ūkininkystės iki par tines Valstijas. Už priėmimą gub.) Oranais ir tt. Iškraipo
Silvestravičius
tiems veikti visų lietuvių var teles išrinkti tam tyčia žmo
kiškų spaudų. Išdykusios lainet
lietuviškas
pavardes:
važiuojant
Lietuvon.
Plačiau
biliaus
balsavo
50
senato
na

du.
nės skiate, kiek kurs kandida
svamanybės vaisiais tik tam
f. < tas gavo balsų Skaitymas t’- man ištyrus tą klausimą, aš rių, prieš 7. Žmonių atstovų Daugirdas į Dovgirdas; Norsus žmogus gali pasidžiaugti.
suradau, kad patogiausiai lie rūmas šį bilių jau priėmė pra buto į Narbuto; Končiaus j
Žinoma, Vilniaus “Aušra” sės apie 3 valandas.
Kiekvienas gi giliau žiūrin
tuviams, grįžtantiems Lietu ėjusių metų 4 d. vasario 241 Konča; Dagilio į Dowgialo; T® “VYČIŲ” VALDYBO
nėra kokiuo oficijozu Lietuvos
tis į dalykus ieškos tvirtesnių
Tame laike iškilo klausi von, yra pasimokinti žemdir balsu prie 126.
Jautakio į Javtoką; SmalaVEIKIMO.
katalikų visuomenės; ji ski
pamatų tautos dorai ir kultū
mas, kokie bus santikiai tarp bystės Danijoje, kur žemdir
27 gruodžio “L. Vyčių
Senate bilio priėmimas vi kio į Smolaką ir tt. Upę Ver?
riama labiausia rytiečiams
rai ir neatbūtinai susidurs su
naujai įsteigtosios draugijos bystė
vadina
Vilja;
Panerio
kalnus
!
valdyba
savo posėdyje viei
(ypač
pienininkystė)
są
Amerikos
visuomenę
di

katalikams. (Kiti laikraščiai
religijų. Jisai lengviai supras,
ir jau gyvuojančiojo vilniš stovi ant angščiausio laipsnio. džiai nustebino, ypač, kad — Ponarskais kalnais ir tt balsiai išrinko adv. A. Šiai
apie aną Centrų nieko nėra
kad kas platina dorų spaudų,
kio komiteto, kurio pirminin
Senai jau jausdamas reika-|(narį “Vyčių” kuopos ai
Tų padaryti išgalės kiekvie prezidentas Wilsonas yra to
rašę).
Bet kadangi Katali
tas yra geriausias pažangos
ku yra garsingasis A. Bulota. nas. Danijoje reiktų pabūti biliaus dideliu priešu ir jo lą parašymo tokio žodyno, kur Bridgeporto, Chicagoje) sav
kiška Lietuvos spauda lient
vykintojas ir naudingiausias
Susirinkimo pradžioje Bulota pas ūkininkų kokius 6 mėn. draugai stengėsi kokiu nors lietuviškoje kalboje būtų sura
atstovu į Tautos Tarybą.
svarbesniuose klausimuose ei
kultūros darbininkas. Tiesa,
pasakė, jog komitetas esąs pa (ar metus) ir pasimokint ūki būdu jo nepraleisti. Gali bū šyti: vietų, vandenų, kalnų,
“Vyčių” konstitucija yr
na išvien, tad galime spėti,
tamsus katalikas neplatins ka
linkęs įneiti į naujų dr-jų ir ninkavimo. Keikia pasakyti, ti jog ir dabar, biliui perėjus, girių ir tt. pavadinimai, tai
pasiųsta pirmininkui gerb.
kad ir šiuo atveju ji išreiškė
talikiškos spaudos.
Bet ne nuomonę visos katalikiškos vi išvieno varyti šelpimo darbą. kad Danijoje geriausiai yra prezidentas uždės ant jo savo pojau lietuviškas pavardes, il A. Norkūnui — taigi noru
.jais mes pasitikime. Mes pasi suomenės. Tad ir galėtume Matyti, tuomet jis tikėjos būti praktiškai mokinties ūkinin- veto, tik abejojimas ima, ar gai rinkau medegą iš visų Lie tieji ją gauti lai kreipiasi šių
išrinktu į naujosios draugijos kystės bei žemdirbystės. Te tas veto turės ilgam ver tuvos kampų ir turėdamas jos
adresu: M. A. Norkūnas, I
likime susipratusiais ir su nt- padaryti išvadų, kad anasai
valdybą, o gal ir į jos pirmi- nykščiai ūkininkai prie to pri- tę, nes didesnė dauguma se- apščiai, pasitikiu, kad tautieMelrose st., Montello, Mass.
v
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GINTAUTAS: Tamsta turėjai būti iš to pa
E, uz visus viresnis lakštingalės balsas:
tenkintas.
v
Dagiliai, pečialandos, strazdeliai čyžylos,
STOTKUS: Ne, nesutinku su tamsta! Kiek
Kėkštai, šarkos ir kitos, vis saviškai gieda: Į
vienas juk geidžia*’dirbti kuomažiausia ir
turėti didesnį pelnų, čia aš manau sutau
E, uz visos viresnis laktingales balsas:
pyti į 2-3 tūkstančius dirbant kur kas
Pilnas, skardus, griaudingas ir, taip sakyti Nekartosiu čionai
čionai tų
tų visų
lengviau. Reikia kaip galima daugiau su
_
[.skalsus!...' linkėjimų, kuriais papuoštas
taupyti juodai dienai, kad vaikams šį-tų
Skamba ūžia per krūmus,ir vis kitaip
1 N. “Vienybės Lietuvninkų”,
NAŠLAITĖLĖS.
palikus.
f|na^uos’ tik
Už kalnelio, už augštojo —
Draugo” skaitytojus pa
GINTAI TAS4 Tai tiesa. Bet ar tai, kų da
Ir vis dūšion intsmenga - lyg Lietuvos
Kur Šventoji teka:
akinsiu apie svarbiausias įžen
bar jiems tamsta duosi, bus taip gera,
[dainos.”
Trys sesutės vaikštinėja
kaip kad būtų iš malūno gavę?
Mūsų pasitraukimas iš tėvynės, atima ginio straipsnio klaidas. O
Ir griaudingai šneka :
STOTKUS: Ar du, trys tūkstančiai nėra taip nuo mūsų savo krašto prigimtos meilės dalį, paakinsiu dėlto, kad geros va
geri kaip vienas? Kur tamstos skaitlinės? be kurios mes, kaip be motinos vaikai, dažnai ilios žmonės nebūtų suklaidinMūs broleliai dobilėliai
GINTAUTAS: Bet atkreipk, tamsta, atydų į pasijaučiame neramūs, rūpestingi. Ir todėl, i ti “V. L.” išvadžiojimais,
Išėjo kariauti,
amatų skirtumų malūnininko ir smukli nekartų savųjų tarpe girdžiame nusiskundimų: Jeigu redakcijos straipsnyje
Liūdna mūsų širdužėliai
ninko. Ar tamstos vaikai bus čia taip “Man nesmagu Amerikoje gyventi”. Kad netyčia įsibruko klaidos, “V.
Ilgai jųjų laukti.
apsergėti, kaip malūne?
tai ištikrųjų yra, nereikia abejoti. Mes čia, L.” nepyks ant manęs, jeigu
STOTKUS: Kodėl ne? Dar daugiau. Čia taip sakant, savi atsinešiinuose prie tėvynės gį to straipsnio
išreikštos
(lai tas priešas niekadėjas
nėra jokių mašinų, kuriose galėtų susižei raeil,X esamo pasjviski. Mat gal .Įeito, kad|miutv8j yra redakcijos credo;
Nukirs šaunias galvas,
sti, nei vandens, kame prigertų. Kas link evynos me.lc, ka.p.r kitokie žmogaus š.rdies!mū8į pridcrystė paaiškinti vi.
Ir šiaurinis šaltas vėjas
amatų, nežinau kodėl šaunaus šeimininko •S’"’.'.’.
J'e ? T®
suon.ei.ei, kame to credo klaiUžtrauks ilgas raudas.
amatas negali būti taip geras, kaip malū daiktų, reikalauja nepertraukiamos savvtar- ,
nininko? Manau net geresnis. Tie patys, pvstės, tarpe to, kuris siekia ir kas yra siekia- os‘
Našlaitėlėmis paliksim
kurie seniau mane vadindavo “Simučiu” ma, jei tikras savyje pasitenkinimas yra lUu-į Abelna įžengimo straipsnio
Sunkiame vargely
ar “Baltučiu”, kad visuomet buvau miltuo-i kiamas. Bet čia galima padaryti išėmimų, mintis yra, kad Amerikos lie
Ir amželi savo vilksim
tas, dabar vadina “ponas Stotkus”, arba tam, kuiis bandė ir irori, nieko nėra negali- 'tuviai atsistotų ant plataus išBaisiam sielvartėly.
šeimininku ir gerbia daugiau, negu seniau, mo. Ir p. Jonas Jonila, kiek man yra žino-; niinties vieškelio, kuris išgrįGINTAUTAS: Greičiausia dėlto, kad tikisi nnų dgai Lietuvos oru nekvėpavo, teiuaus tė- 8tag meile tie8a įr td
Bėgkim, sesės, ant kapelių
vaišių uždykų, o gal, kad tamsta išrodote vynes meile is jo neišgaravo. Gražus pavyz-! T •
.
t. . . .
...
Prikelkim tėvelius:
,Jeigu Ai,. lietuviai ucataistos
truputį turtingesnių? Žmonės dažnai len dis mūs,, išeivijos jaunuomenei!
Gal paguodų nuo vargelių
kia galvų greičiau maišui, ne garbei.
Apie raštelių turinį bei formų sunku kų ant to kelio — pražus, kaip
Suteiks mums seneliai.
STOTKUS: Suvis ne dėl to, bet kad prisi daug pasakyti. Autorius yra konservatistas; pražuvo daugel kitų tautų.
dedu prie pakėlimo Pajūrio ekonomijos.
jam mūsų senovė pagamina ištisų raštų te Am. lietuviai turi prisilaikyti
Kelk, tėveli žilgalvėli,
GINTAUTAS: Kokiuo būdu tamsta manote mą ir jis jų visur gražiai, rūpestingai apdai doros įstatymų,
neatsižvel
Kelki, motušėlė!
prisidedat prie pakėlimo Pajūrio ekono nuoja. Su lenkais nepolitikuoja.
Tik Šaltai giant net į jos krikščionišku
Trys dukrelės našlaitėlės
mijos ?
užklausia:
mų; nes anot “V. L.” redak
Verkia ant kapelio.
STOTKUS: Įvairiais būdais. Kuomet nupir
Ei, bajorai, šlėktos, ponai:
cijos “dora vis pasilieka do
kau šį namų ir uždėjau viešbutį, prekės
Kur senovės jus žiponai?
ra”.
Krikščioniškoj doroj
Baisus priešas visus brolius
mūsų gatvėje pakilo daugiau 30 nuošim
UŽDANGA.
Kur žiponų pasanionai,
“
beabejonės
”, sako “V. L.”,
įšaukė į karę,
čių. Tiktai vakar majoras Skirsna, tėvas
Nudribę kapšonai? —
“vrų daugelis nedateklią”. Au
Iš gimtinių namužėlių
vieno iš mano geriausių svečių, kuris sėdi
TREČIA SCENA.
Tiek juose buvo garbingo,
tokratiškų
valstijų dora neti
Seseles išvarė.
(rodo) su ponu Višnevskiu, sakė kad nuo
(Smuklės vidurys. Po kairei durys iš lauko į
Tiek garsingo, rūpestingo;
kusi; kada grius monarchijos
Jonviešbutį; po dešinei į valgomą kambarį šalę ba
laiko mano apsigarsinimo, viso miestelio
Dabar viskas dingo.
ir “sužydės demokratiškos re
vertė pakilo į 10 tūkstančių daugiau.
ro durys į virtuvę. Už baro pilnos lentynos
spublikos”, “tada vėl dora
bonkų, kelios statinės; ant baro stiklai, keli GINTAUTAS: Kas per vienas tas VišnevTai jums, .ponai, augštos vietos,
triumfuos
ant daugelio tūks
skis?
laikraščiai ir cigarą dėžės. Viduryj staleliai
Tai liberijos, karietos!
tančių metų.”
• su kėdėmis aplinkui. Prie vieno sėdi Višnev- STOTKUS: Matote, tamsta, aš nesikišu į sve Žmonių ašaroms aplietoj,
j skis ir lošia kortomis. Už baro Vincas plauja
timus reikalus ir neklausinėju savo sve
Jųsų širdis kietos!
Kunigai ir agitatoriai vie
Į stiklus.).
čių, kas kuo yra. Jisai regis yra Pajūryj
Tai jums užrubežiai, puotos,
ni nuo kitų nesiskiria, nes mo
i
(Ineina Stotkus ir Gintautas).
svečiu ir mėgsta pas mane praleisti lai
Mergytės nuvainikuotos,
kydami iš “knygelės”, “pa
Penkių Aktų Drama
kų. . Išrodo turįs daug pinigų ir suvis
STOTKUS: Matote, tamsta, kaip lauke taip ir
Vargui atiduotos!
taiko žmones suklaidinti labai
nešykštus. Sako, kad jam oras čia svei
vidui — viskas tvarkoje. Gal tamsta pa
pasekmingai”. “Vien. Liet.”
kesnis ir išnuomojo pas mane kambarį vi
imsi cigarų ir vyno stiklelį, kad nenusi
Tai jums, ponai, rolė ponų,
pataria
žmones mokyti iš “Di
siems metams. Viskuom interesuojasi ir
bostų belaukiant vakarienės?
Tai baudžiavimas padonų,
Verte Jonas Širvintas
deles Gyvenimo Kningos”,
skubiai riša visus miesto atsitikimus.
GINTAUTAS: Ne, ačiū! Pasitenkinsiu laik
Meilė svetimų žargonų —
Sava
nemalonu
!
kurios
turinys yra: Meilė, TieŠiaip jau geras žmogutis.
raščiu.
(Tųsa)
Ponai, augštai besikėsų:
sa ir Teisybė, o ji (knyga) ra
GINTAUTAS: Kuom gi jis užsiima?
\S: Tamsta taip kalbate, lyg mūsų kle- STOTKUS: Vincuk!
Pergyvenot
savo
česą,
___
įšyla
yra Doros litaromis”.
.STOTKUS:
Tiek
težinau
apie
jo
užsiėmimus,
įas. Taip panašiai! Neseniai jį dabar VINCAS: Klausau.
kiek ir tamstos. Kuomet buvau malūni
Žinokit... kas besu (I pi. p. 66).
į “V. L.” lietuviams linki atsiikau praeinant,bet spėjau pasislėpti už STOTKUSf Paduok šiam ponui laikraštį.
Žinoma,
jmums
labai
yra
nesmagu,
kad
žvelgti ant “pirmutinių savo
ninku,
neklausinėjau,
arba
kas
pirko
ir
iš

irto. Kartais atsitinka, kad žmogui ap- VINCAS: Tuoj. Tepaduosiu tik ponui Višmes
šiandien
nieko
prakilnesnio
apie
savo
į
gyvenimo pamatų:
Doros,
kūlė
ar
pavogė
javus.
Mano
reikalus
bu
nevskiui.
įsta kojos, ar kelias netiesus, tai kie
krašto
“
ponus
”
negalime
nei
pasakyti,
nei
į
Meilės,
Tiesos
ir
Teisybės
”’
vo sumalti ir neklausinėti. Taip ir čia —
mas ttfoj sako, kad girtas. Niekuomet. STOTKUS: Paskubėk. (Gintautui) Tai bent
sergiu ne svetimo, bet savo.
pratarti. Bet mes tame nekalti. Kų užsitar-'katalikams “V L ” velija bu
vaikas, Kaip sakoma: apsukrus ir darbAš visada žinau, kų darus. Jis kalba taipnavo,
tų ir gavo.
(Toliau
bus)
štus.
joti prie Federacijos ir relikaip tamsta ir, jeigu tai nuo jo priLietuva
yfa graži šalis; jos lygūs laukai,
dausvtų, prireikus degtinės nuo skausmo, VINCAS: (statydamas Višnevskiui stiklą)
žaliuojančios girios bei upelių mylimieji
I^a^UO^,e ^ena^ stiprėMeldžiu!
nei lašelio niekur negautum. O, o! Dabar
vandens — mūsų poėtų gįslas kratyte krato “»
politiškuose reikaluosuprantu, kas tamsta per vienas. Vienas VIŠNEVSKIS: (Mesdamas ant stalo sidab
se
kreipties
prie dabar orga
Ir p. Jonas Jonila, tų tiesų pasako:
rinį dolerį): Šia tau, berneli, žvangutį!
iš tų blaivininkų, kurie norėtų, kad degti
nizuojamos lietuvių tautiškos
Aš bernužėlis, jaunas, buvaunas
nės suvis pasaulyj nebūtų... Truputį pa VINCAS: (į Gintautą): Tamstai laikraštį?'
partijos. “Religija ir politi
Svečių šalių ti rėjas:
Meldžiu!
vėlavot — Stotkus turi visų vežimų. Bet
Klauskite,
kur
aš,
jaunas
nebuvęs,
ka tegul nesimaišo viena su
Jonas Jonila: Veikalai, veikalėliai ir verturiu skubėti ir vakare sugrįšti. Sudiev, KAZIMIERAS: (už durą iš dešinės): Šei-į
Kur
aš
nevažinėjęs?
kita, sako “V. L.” redakcija,
mininke!
į timai eilėmis. Trys pluoštai. Išleista kaštais
tamsta!
,
STOTKUS: (Atsišaukia): Meldžiu; Tuoj atei-[‘Tėvynės Mylėtoją Draugijos”,* U. S. A.
nes per tai abidvi nukenčia”.
TAUTAS: Sudiev! (Pranas išeina deši
Kur ryžais snigo, kur vyno lijo,
Teip, maž daug, skamba
nu! (į Gintautą): Šiandien pilni namai ^Pauda Lituania , Tilžėje, Ankstoji gatvė,
nėn) Taip, taip! kur nori eik, visur ma
Linkui, kur saulė temė —
“
V.
L.” linkėjimai, kuriais
78.
Pusi.
167,
181,
134.
tai, kaip tas biaurns įprotys naikina mūsų
svečių. Meldžiu man atleisti, (išeina po
,Buvau Valakuos ir Prancūzijoj ,
Tėvynės meilė, kurių mes augdami inkatalikai neprivalo džiaugvisuomenę ir daugybę žmonių traukia į
dešinei)
Buvau Šveicarų žemėj.
KAZIM
IKRAS:
(ineidamas
iš
dešinės):
0,
kvėpavome,
sužadina
mumyse
norus
būti
lieties, nes tai nuodai. O štai delįuodėmes ir vargų. O, kvailystė! liesų
__ !,___
i-*
i , t ,
vi
t. T. •
•
tnviflie
Tr
noo-Afln
vrn
carn
čalioa
iancmn
tuviais.
Ir
negėda
yra
savo
šalies
jausmų
ko! “V. L.” išminties kelias
’.alba šv. Raštas: “Nesuskaitoma kvailių
sveikas, Vincuk! Labai užimtas? Kaip vi
Bet niekur nesti, negaliu rasti
krūtinėje
nešioti.
Kas
motinos
lūpomis
(bu

laugybė“. (Smūklėn ineina vaikai ir su
nugrįstas meile, tiesa ir tei
suomet, kų? Gerai, taip ir reikia! O,
Tokios, kaip mūs šalelės:
čiuotų
meilę
pergalės?
Vaikas
negali
nustoti
nikusieji, alaus pantėmis nešini. Vaikai
draugas, Višnevskis!
Sveikas - gyvas!
sybe Meilė, Tiesa ir Teisybė
Gražus čia tyras-oras, laukas tyras.
buvęs savo tėvo sūnumi; "jo pasitraukimai,
šsinešę geria.). Girtybės mokykla, kurioKaip jauties?
yra dorybės, bet jos nė
Dar gražesnės mergelės” (II pi. p. 13).
šie jauni žiedai mokosi demoralizacijos, VIŠNEVSKIS: Labai puikiai, tartum kuku tik pašalinį atsiekimų tepadaro: gi prigim
Todėl, poetas, grįžta ilgesio sparnais į sa ra vienatinės žmonių gyveni
ir tai negėda tėvams ir visuomenei?...
lis svieste. Laiku ateini. Kų išgersi? tojo ryšio, joki žemiška spėka nepajėgia iš vo numylėtų tėvynę ir, ten atradęs širdžiai me. Platonas, Aristotelis, ka
’aigi jau esu čia — reikia nors kur apVincuk, sumaišyk trijų devynerių! (Kazi draskyti. Čia sveiko proto išmanymas. Toli paguodų, linksmai uždainuoja:
talikų
katekizmas
nurodo
mos kelionės, svetimieji kraštai — mūsų dvn
igyventi, bet nėra kame, išskiriant šį viešmierui): Jisai moka geriau už tėvų.
Niekur nebus taip smagu, patogu,
išminties
kelių
kitaip iš
iutį, užlaikantį smuklę.
Be kų daryti, KAZIMIERAS: Tai tiesa! Pats žinau, nes ne- si<>8 nepermaino. Coelum non animum matant
Kaip tėviškėlėj, po šiaudų stogu.
grįsta.
Tos
plytos
vadina
*ik eiti. Tie mūsų viešbučiai juokiuo būkartų ragavęs. Na, Vincuk, pasistengk. qui trans mare eurrunt. Todėl, neatsižiūrint
Ant kranto Nemunėlio.
si, 1) Išmintis (praktiška), tei
į savo pasitraukimą iš tėvynės ribų.
lU negali apsieiti be smuklės. (Ima ryParodyk kų moki.
Kad įmanyčia, kas metai tyčia
singunias, nusiturėjimas ir
“Mums reikia darbuoties, krutėt,
Uitiius ir rengiasi (neiti smūklėn. Iš de VIŠNEVSKIS: Kas gero mieste girdėti?
Panemunėse atsilankyčia —
Pirmyn
eit
tvėrimo
takais,
narsumas
.(.šie dvi paskutini
lne s išeina Stotkus, daržovių ragažę ne
Nieko?
Jieškočiau ramumėlio.
Tėvynę
Lietuvų
mylėt,
dorybi pas Aristotelį pri skai
is.).
KAZIMIERAS: Nieko ypatingo. Tiktai turiu
Tarnaut
jai,
gyvuoti,
kentėt.
toma
prie beroiškų dorybių).
’KUS: Rodos jau turiu viskų tvarkoje.
truputi būti atsargesniu - senis pradeda į
Ramu svajoti, kai sodų ploty
Jos
būti
tikriausiais
vaikais!...
”
risko yra užtektinai visai savaitei. Pati
“V. L.” nori vaišinti lietuvių
mane žiūrėti kreiva aki a.
Linksmai lakštutės ima giedoti —
Ypač dabartiniame ašarų laike, kada jos
drtuvėj, Katrė valgomam kambaryj, o VIŠNEVSKIS: Kų? Ar dar negali patsai sau
visuomenę meile, tiesa, teisy
Lakštučių vis klausyčia,
veidas
prieš
ginklus
nubalo,
mirties
suskam

Vincas už baro — esame pasirengę patar
pagelbėt? Ar išlindai iš vvstiklų? Juo
be, bet kas iš to, jeigu jinai
bėjo varpai — mes negalime būti indiferentais
naut kiekvienam pagal jų norų: ar kas
kinga! Cha!., cha... cha...
nieko nesako apie nusiturėjiIr kaip, sustoję gražiai į ratų
užeis ištraukti vieno, ar apsigyvens visus KAZIMIERAS: Juokipga! Cha... cha... cha.., 1 savo gimtajam kraštui. Tėvynės meilė, šia
Vakaro metų, užveda natų
mų, kurį teip išaugštino stoi
me kritiškame
momente,
mums neturė
metus. Jau “Stotku’s Hotel” — “open
Po velnių!
Sesutės pas seklyčių.
kai, amžinais žodžiais išreikš
įfor business”. (Pamato Gintautą). 0, sve VINCAS: Tai tikriausias lietuviškas krupni tų būti svetima. Mūsų širdies ryšiai su tė
dami tų darybę: abstine et su
čias. Labų dienų, tamsta!
kas. Jeigu nebus skanus Jai mulkis iš vyne yra Paties Dievo mums duotas inkvėpiPertraukus tylų,, daina pakįla
sti ne. Kas iš to, jeigu “V.
mas, kuriame mes, kaip vienos motinos vaikai,
(TAUTAS: Ar, tamsta, šio viešbučio šei
manęs.
Ir sklysta, lekia per pievas, šilų,
L.
” kirifejai kalba Am. lietu
mininkas?
,
STOTKUS: (ineina iš dešinės ir kreipiasi į drįstame save vadinties broliais ir seserimis.
Per Nemuno paviršių....
viams apie tiesą, jeigu pamir
ITKUS: Taip, meldžiamasai! Tariu tų
Gintautą): Tuoj bus vakarienė. Čia vis Tat-gi visi laikykiTnės tojo ryšio! Nemylė
dami
savojo
krašto,
mes
sunaikiname
savyje
šta apie narsumų, kurį lietu
laimę juo būti. Neseniai atidariau vieš
kas eina tartum laikrodyj. Aš myliu tvar
Vai kur aš būsiu, kur tik gyvensiu,
viai privalo turėti, kari per
buti, mėnuo atgal, taigi nesaijm viskas
ką. Ištiesų ne ūkyje augau, bet esu į viską vienumos tverinčią jėgų, be kurios šiandien nei
Ar turtuos skęsiu, ar vargą kęsiu —
išmintingieji
nieko
nebegali
padaryti.
tvarkoje, bet tikiuos trumpu laiku viskų
galėjus nepašauktų pranašų
gabus; lengvai galiu prisitaikyti.
Tėvynės neužmiršiu” (II pi. p. 12).
Ir p. Jonas Jonila, savo piešinėliuose, taip
įrengti. Tas viskas užima laiko, bet dėl GINTAUTAS: Kuom, tamsta, pirmiau užsiKrikščioniu
Duok Dieve, idant tie poėtos žodžiai, mū suvadžiojimus.
originale,
taip
vertimuose,
mus
gyvai
skatina
Patogumo keleivių, tai jau patenkinsiu,
ėmei ?
sų visų širdyse atrastų šiltą vietų! Čia Ame “knygelėj” meilės įsakymas
r, tamsta, jau po pietų?
STOTKUS: (sėdasi šalę): Iš amato esu ma prie tėvynės meilės. Jo norai visur yra prak rikoje, kaip neaptręštame darže, mūsų pilie labai gražus daiktas, bet jis
'AUTAS: Dar ne. Taip keistai, nešvalūnininku ir geresnio malūnininko už ma tiški, gražūs. Sutuščiomis sapnų abstrakci čiai, besitvarstydami tarpe augštų mūrų, tėvy nėra, kaip to “V. L.” nori
iai viskas išrodė kieme ir kambariuose
ne nebuvo visoj apielinkėj — be pngyrų. jomis po gyvenimų nesikanmoja. Jam mūsų nės meilės tikrųjį džiaugsmų savo krūtinėse, demokratiškas. Meilė yra jau
o viešbučio, kų mes sustojome, kad man
Bet sunkus darbas jau nusibodo. Pasi kaimiečių kasdieniniai vargai labiau prilimpa retai kada tepajaučia. Čia ne kybelių ieško smas, prie kurios demokratai
pritruko apetito. Kaip ilgai truks iki varyžau savo būvį pagerinti. Pardaviau' Pr*e_________ ”‘‘MU padangių numylėtos svajo jimas. Kalbu apie šių dieną. Laikraščių tu tiek turi teisių, kiek aristo
;arienei ?
,
malūnų ir užsidėjau viešbutį. Manau ge nės.__ Iš to atžvilgio, jo poezijoje sausų ana rime apie trisdešimts ar jie visi tėvynei taniau
kratai, piutokratai, na ir pa
logijų nesiranda.
Visa, kas tik pasakyta bei
’KUS: Valandžiukę, tamsta!
rai šiame dalyke išeis; uždarbis didesnis
ja? Savųjų žmonių yra priskaitonia apie 500,galios lietuviški tautininkai.
atjausta, susideda iš šalto sveiko proto ir ge
'AUTAS: Tai gerai. Meldžiu man priir lengvesnis.
000, tečiaus kuomet retkarčiais pereina bent
Krikščionys mokina
Dievo
ros
valios.
Jo
mūza,
kaip
Lietuvos
paukšte

■uošti užkandį iš mėsos su kapotais svo GINTAUTAS: Yisfci malūnininko amatas ne
koks didesnis klausimas, paliečiantis visus keliai blizgančių rūbų neturi, liet giesmes auk
gūnais. tai tuoj užmiršiu prarastus pietus.
blogas? ką?
turius LiętuvoR rubežius, tuoj ir nusiskudžiasines.
PKUS: Gerai, gerai, pritaisysime tam STOTKUS: O, ne! Man sekės gerai! Man
me: nėra galvų kam protauti, neturime inte- . e'as
pažinties trukdyto
Skamba tik skamba miškas: Čia voluge Jievų ligentų. Ištikrųjų, rara avis in terris! Mū- ias’ despotą, kuris laimina
pai karališkų vakarienę. Mano pati yra
viskas gerai sekasi. Pereitą metų gryno
Trotina: “Jieva, Jieva! neganyk po pievą!” sų šiandieninė jaunuomenė, iš daugelio atžvil į vargus, ir jiems drngų ža
geriausia virėja visame mieste, o sūnus
pelno turėjau į 1000 dolerių, kas reiškia
čia paupyj: ri u! ri-u! ri-u! tilvikas sušuko:
ei duktė tai protingiausi vaikai visame
neblogą amatą.
giu yra suskydus; vieni iš jų triusiasi apie pri dn. Taip kalba P. Norkus 52
Čia vėl lialsų visokių—lyg trūkte pratrūko.
(Seka ant 6 pusi.)
'
(Seka ant 6 pusi.)

tėvynes aidas

apskrityj — be pagyrimų.
GINTAUTAS: Tai tik, tamsta jauties laimin
gu.
STOTKUS: Taip, esu laimingas. Visuomet
buvau laimingu ir visuomet tikiuosi būti.
Kaip aš čia Simanas Stotkus, visuomet
žiūriu blaivai j pasaulį ir apie niekų nesi
rūpinu. Baliu visuomet išeiti ir savo rei
kalus palikti sūnaus rankose. Jis viskų
supranta ir apie viskų pamena. Kaslink
baro, tai jis taip pripilia, tartum aš pats
būčiau. Tai apsukrus vaikinas.
GINTAUTAS: Ar, tamsta, nesibijai jį pa
likti tarp tokių pagundų?
STOTKUS: Pagundų?... Niekuomet! Pini
gai jo rankose taip užtikrinti, kaip mano.
Pranas paeina iš gerų tėvų. Niekas ne
gali pasakyti, kad Stotkus nors kų būtų
bent vienu centu nuskriaudęs.
GINTAUTAS: Tamsta, mane klaidingai su
pratote — nekalbu apie pinigus, tiktai:
apie bonkas bei stiklus.
STOTKUS: Ar, tamsta, vign tų tiktai bijai?'
Nėra ko. Vincukas negeria; galėtų degti-!
nėję maudytis, burnon neims. Jisai bu
vo vienas iš pirmutinių, kuria įsirašė pas i
klebonų nuo gėrimo ir rūkymo einant prie
Sakramentų. Klebonas norėjo ir į blai-i
vininkų draugijų įrašyti, bet pasakiau,
kad tas nereikalinga, nes jis ir taip negers.
GINTAUTAS: Bet draugijoje būtų linksmes
nis ir geresnių turėtų draugų.
STOTKUS: Vincukas bent su kuomi nesusi
deda. Jo neikuomet draugai ant blogo
neatveš, nes jau turi savo protų. Bet ko
mes čia stovime gatvėje, ineikim į vidų.
Tamsta truputį atilsėsite! (ineina smūk
lėn).
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vat asmeniškus siekinius, kiti be lieptų slen-1 vo Skalsiausias mintis nukreipė į mūsų praei- dingi arba kenksmingi. Atmetę į sali, fizišką, dar- dūliai gali lengvai užmušti mikrobus.
Begalo keistai išrodo “V.
ka žemyn, skęsdami ištautėjimo bangose. Iš į ties gyvenimo kairiųjų pusę. Tečiau jam už,bų išvaizdų, t. y. nekaltinant dirksnių,
,, raumenų
raumenį;
2) Spiauk į ugnį.
L.
”
tvirtinimas, kad “Dide
visų pusių mums gresia dvasiška mirtis. Tik | tai negalime rūgoti. Kų kūnas pagamina, tų raukų mes ieškome to šaltinio, iš kurio teka nt3) Spiauk į kokį skudurį ir tų skudurį lės Gyvenimo Knygos turinys
reikia pagalvoti. Du metai atgalios, Chiųn- dvasia sunadoja. Viešam supratimui gyveni- sahąinieji darbai, tasai šaltinis, tai žmogaus norai, įmesk į ugnį, idant sudegtų.
intencija. Ant žmogaus liuosos valios mes
yra Meilė, Tiesa ir Teisybė,
goje “užtekėjo nauji tautos šviesa’ — mok nimo svarbos bei mokėjimui apibrangintj, kas valia
4)
Nekosėk
atsigrįžęs
prieš
veidų
kito
už blogus darbus.
jie rašyta doros litaromis”,
sleiviai susiorganizavo. Kiek džiaugsmo tų jame yra naudinga ir gera, reikia išdalies ir kraujame visą atsakomybę
žmogaus. Kosėdamas ar čiaudėdamas prisiŽmogaus
liuosoje
valioje
blogumų
pažinti.
Pieno
atskiras
dalis,
tik
tų
žmogaus
valioje
mes
ieškome
kaltės
i
*
•
,
Priprasta yra vadinti gm
sykį pajautė širdis! Katalikas atėjo pas tau-j
K-nin
o,J
iv. .
iskepetaitę prie burnos.
valia savo veikime guli buti visiškai liuosa
rz /- k-j •
» •» • .■ .»■
, ■
tietį, tautietis pas katalikų. Bet kas viltį kart tegalima teisingai apkainuoti, kuomet ap Kaip
gyvenimo
knyga; bet gamta
nvho n..
i.
. •. , ■
■■ .
‘ nuosa>
Kiti budai užsikrėsti džiova. Ligos nu
atspės? Kilus klausimui dėl idėjos — viskas j skritai atsižvelgiame j jojo visumų. Sprena badu būti dftn'ffifl •' ner?.B’
JlIlal gal* lyg'u i krobai būna pernešami nuo sergančių ant svei nėra nei dora, nęi nedora,
“Zkų. Dar nelabai senai žmonės tikėjo, kad
užsibaigė rolėje anos varlės, kuri pasak po džiant atskirai, mes prarandame net tik jo Xiet .t»Z„vhė Tr“
nes dora neturi nieko abelno
tikrųjų
reikšmę
bei
naudingumų,
bet
ir
svar
-įvejuje
ir
atsakomybe
su
kaičia
bus
didesnė
bei
vna__ • :_ ___ ...................
etus: pastenėjo, pastenėjo ir... pusdamos per
...
. .
didesne bei ma- > džiovos liga yra tai apsigimimas;
tai yra, kad su gamta. Jeigu gi “V. L.”
Taip ir su mūsų “didvyrius” atsiti bumų.
sprogo
, ooir atsakomybė yr.,“ež"iiin7LT
,
.................. etrZori
nuotaujaiu,
džiovų
paveldeja
nuo tėvų lyginai taip kaip redaktorius
žmoniųDidele
gyvenimų
. ...... ..
.....................................
,t'i
K«i?
e8inBa
'“^ K™?
^istorija) vadina
Xko. Katalikai moksleiviai, prisilaikydami prin- (
Su užbaigos žodžiais, dėka priklaus ;- " t f
cipo: Deus et Patria pasiliko prie rimto daly-;
„ivoči.,
ga>tai aS iMriS{iau gerbkų svarstymo, o tautininkai, geriau pasakius,! ĘZ
redaktoriui priminti, kad gy
pirmeiviai moksleiviai (nedaug tokių tebuvo), , juos rekomenduojame mūsų plačiai visuome-'
,
°8aus a *4- a t?
galime vadinti su ,nuo įįtų asmenų, sergančių džiova. Tečiau
parietę savo nosytes, nulapatojo prie Šliupo , nei. Gi p. Jono Jonilos mūzai sakome: ad ^”*>ya’s.nusl<.t,!1.l.nu' td!> 1 a-vkū stovio neatmaiuo. papraščiausis būdas ingauti džiovos perus, tai venimas nėra yien meilė, tie
sa, teisybė, bet jame daug yra
Kaltė bei nusidėjimas yra įstatymų neužlaikymaa., angeriąnt
keltaa duluS „ tai a<u>£
“Laisvosios Minties”. Rezultate šiandien tu-, niultos anuos!
Statkus.
ant aslų,
neapykantos, neteisybių, me
rime: Viename klausime dvi priešingi nuoinolu in a
, SU'-V"’\ ^'ėjaa ir jų ga-, „ ant
ka,|a
lutmis šaltinis yla Dievas: išeina, kad nusidėji.1,...
i.;„ i„-„i .
lų. Meilės, tiesos, teisybės
ni, viename veikime du prieštaravimu. Ir vie
„„„„ . tA
Žinoma, yra dar ir kitokių būdų, kuriais
mas
mokina mus Dievas ir Jo Sū
ni ir kiti dirba išsijuosę; varvina prakaitų, ra
j„in ,ninH5i„Km„n
L į/yie mikrobai yra išnešiojami.
Prie jų pri; bei jųjų mindžiojimas. Žmonių bei valdžios
šo... tik ne prie vieno skobnio (stalo) ; ne visi;
Kun. Dr. V. Bartuska.
s a; klauso daiktai, kuriuos ligonis vartoja ir da- nus K ristus. Žmonės, kurie
tymai,
vienaip mano ir jaučia. Katalikai mokslei
DriverJnZn JJLTiaSi gtUnt°S, istatyraais *“ri į siYv^aVo“ bmnų^^
nepripažįsta nei Dievo, nei
viai, dėkui Dievui, ikišiol visame prisilaiko via
Kad būtu kaltė t iri
a. garai?a a
| ir tam panašūs daiktai, kuriuos vartoja ligo- Kristaus, kalba jau ne tiek
media; antraip tarus — jie pildo savo prisii turi būti žmonių ir nor*/• ** *
nis. Jie yra dažniausiai priežastimi užkrėti- aPie meilę, kiek apie žmonių
ketinimus, tarnauja pas fide et patria. Tiesa,
i
darvti
mm'n
k
lt
p
r81
*
•»
k.
ltaip
!
mo džiova kitu šeimynos nariu, žinoma, tik ta- solidariškumų, kuris puikiųKALTU IR BAUSMĖ.
' daryti gamina kaltę. . Paskutinių amžių išmintis.!
.
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.
.
.
.
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1T1
*
jų spėkos kol - kas, mūsų visuomenės tarpe te
i
u
‘
.. .
. , , . da kada tie daiktai nėra gerai išplauti. — puikiausia apsireiškia EuroAugščiau buvo kalbėta apie priderystę ir pri nepnpazjstanti Dievo buvimą sunaikino ir kaltės xT__ i i • • •
j
•
x xx
,
bėra neaiškios, nepastebėtos, tečiaus savo ke
v n- •„
n
..... .
' Nepamiršk, kad virinimas vandenyje suterštų nos karei,
liu, jos yra sveikos dvasiai ir kūnui. O to rodyta kame priderystės tikroji prasmė. Mes ap v • v •
| J- U pasi 1 0 ne ’e a e’ et !’asak daiktu užmuša tuos mikrobus.
priderystes ka,-kūnų gdvocųdorybę l,ept„a. K,t,
mums broliai ir gana. Garbę palikime po leidome nieko nerašę apie žmogaus
j
Džiova
|;
i5 latinama kiekviena Gyvenu,,,, pa,„ainis - V. L.”
link
Dievo,
žmonių
ir
paties
savęs,
nes
manėme
kad
tai gero negacija arba žemesnis gero laiptas,
i , ,
,kun• ligonis
,■
• suvartoja
, • ur ant< ,kimo
• deda uoią,
dora
meile
mirties, rjuoniam omnia vana sub sole.
s
. idalvkų,
menę, teisvhe
tcisvi)ę1
su tais daiktais susitikti vėliau. Išgvildenus pama en e is tvirtina, kad kalte neįkąs kitas yra kaip daiį.to jis kosi 'Kiekvienas džiovininkas, kuris bet delko gerbiamoji nedec
“Mirk, nebijokie, tauta dėkinga
tinius doros klausimus ir plačiai pakalbėjus apie perga
Pakels tave iš grabo;
x
ms ų geismų vasimo principo, ar a, 1Uy}į savo artimą. Ims labai atsargus, kad jo religijos? .Juk žmonijos gyvd
principus, kurie sudaro doros mokslą, arba jį ap kaip Dorneris nori, kad įsivyravimas pasaulio bei neužkrėsti.
Tik gyvs mylėk jų meilę širdinga,
niine religija užima plrmutl
reiškia, perėjome prie svarstymo liuosos valios; žmonių sąmonės su skriauda dieviškosios sąmonės
Darbuokis dėl jos labo” (II pi. p. 8).
Drabužis džiovinųikų vartotas privalo bū- nę vietų, jos tariamuose pa
Ar pirmeiviai moksleiviai prisilaiko mū ir matėme, kad liuo-sos valios klausimas yra pir- yra kaltės prasmė. Dar liūdnesnę giesmę gieda
ti indėtas į verdantį Vandenį ir virintas per matuose negalima ignoruoti,
sų pažvalgų garbės ieškojime, mums čia ne miltinėje eilėje doros mokslo. Paskutinių amžių; galvočiai, kurie neteko visai tikėjimo į Dievą. Jie
penkiolikų minučių pirm, neg juos galiiha su- ju|< tai per daug didelis pranori pasiklausyt
svarbu sužinoti.
Tik viena aišku, kad jie galvočiai per daug save sukompromitavo, staty-' visai nekalba apie kaltę. Kas
maišyti su kitais drabužiais.
sižengimas prieš išgirtų “V.
vokiečiu
visuose kituose savo klausimuose, toli nuo darni žmogaus liu,osąją valią drauge su medegiškos ' tvirtinimų panašių galvočių lai skaito
Nėra didelio pavojaus gyventi sykiu su L.”
redaktoriaus
teisybę.
mūsų yra atsiskyrę. Nesmagu čia tų faktų gamtos būtinumu ir tvirtindami, kad liuosos valios Tčalboje Herzogo straipsnį patalpintą po antgal- džiovininku, jei jis ir kiti šeimynos nariai žiAš
kviečiu
gerb.
“
V.
L.” reviu
“
Suende
”
Relenciklopcdijoje.
Bet
kas
pažymėti, bet kų padaryti? Širdis ne piršti žmoguje, toje prasmėje, kokioje mes aukščiau
1S no gerai kaip apsisaugoti, nes džiovos perai
datkorių pamylėti teisybę panė, jų į kišenę negalima įsidėti. Kų žinau, tų priparodėme, visai nebesama. Jų manyta, kad to seka? Nugi, kad visi Dievo bei žmonių įstaty įsigauna tik iš ligonio burnos ir nosies.
».
kalbu. Prisilaikydami principo “Viribus Uni- valią priverčia vidujiniai motyvai
(pobūdžiai), mai niekas kitas nėra, kaip gązdinirnas žmonių,
Džiovininkas privalo miegoti vienas at- ‘ Įam’ ue"u pradėjus kitus motis”, mes šiandien kur-kas būtumėm tvirtes kuriuos galutinai pagamina ne kas kitas, kaip eik- kurie, jeigu gera proga pasitaiko, ir jiems pavyk skiroje lovoje ir jei galima atskirame kammeilės ir teisybės. Kas
ni ir laimingesni. Be reikalo suskaldytos jau stinis pasaulis. Tie jų visi puikieji žodžiai ir tvir sta valdžios akis nuo savęs atkreipti, gali ramia baryje. Geriausiai dar jebjis gulės lauke ant
linkėjimų, kadkatalikai,
nutės spėkos, visuomet savyje yra silpnutės tinimai, kad žmogus būtinai taip. o ne kitaip turi da sąžine nedorybės gaminti. Tas didelis kai-kurių tyro oro.
palikę ir sudėję s(
ir jų tverinčioji jėga panaši į snaudulį. Jų ryti, kaip jį verčia jo būdus — prigimimas, nieko galvočių suklydimas pagamino daug eibių.
Labai dažnai karvės turi džiovų. Tokios Federacijoje, skul
k
leidžiamas laikraštėlis “Jaunimo Sapnai”, nepriparodo, negu tik negalėjimą išsipainioti iš
karvės perduoda džiovų kūdikiams, kurie var- dar organizuojamoj
*) Knygoje ‘Doros pamatai” Hamburg 1899.
šiandien yra suvargęs, silpnutis, ir net gėda pančių, kuriais juos universitai supančiojo, bemo
toja jos pienų. — Yra surasta, kad iš šimto Partijos, aš neine
i
28S.
apie jį pasakyti, laike jo gyvavimo nemačiau kindami gamtos mokslų dėsnių ir jo Įstatymų bū
karvių viena ar dvi karvi serga džiova. Tad jokio reikalo seki
(Toliau bus.)
jame nei vieno patilpusio raštelio, kuris sa tinumo. Dvasios ir sielos prigimtis rėdosi savais
aišku, kaip reikia atsargiais būti su pienu, rimu.
Religija
vyje būtų buvęs vertas nors penkių kapeikų! įstatymais — to mes neprivalome užmiršti. Nes
kad nevartojus nuo sergančių karvių.
visų žmogaus prr
delko taip yra? Man regis dėlto, kad musų supainioję medegos ir dvasios reikalavimus ir tie
Delko mes privalome žinoti šiek tiek apie kimų, manymų;
pirmeiviai moksleiviai, kaip ir jųjų pranokė sas, pagaminsime mišinį, o kas liūdniausia, sudau- Į
Džiovą. Yra dvi svarbios priežasti, delei ku
žmogaus vainikas;!
jai — visame stengėsi iš tuščio kiaurų pripil žysime į trupinius ir skeveldras visą doros mokslą.
rių mes privalom žinoti kokiuo būdu džiova ir
yra viena iš žinos
ti; be opozicijos prieš kitus, be dvilypio savo Žmonės gi pamatę doros mokslo žlugimą, atsižadės
kitus ligos prikimba prie mūsų:
veikime objekto, nieko negali nei pamųstyti, sąžinės balso, prideryščių ir visko, kas ligšioliai
ko
gyvenimo r<
1. Ir taip, jei jis turi limpančių ligų, tai
nei pajausti. Būtų gera matyti, idant mūsų buvo šventa žmonijai. O prie to jau matomai žmo
jis privalo žinoti kaip pasielgti, kad kitų ne- religijinis žmogus
Dr. A. L. Graičūnas
jaunieji pirmeivukai, be tolesnių jiems išve- j nių einama. Išmintinčiai, manydami protingais esą,
užkrėsti.
dėti religijos piršt
LEKęiJA XI.
džiojimų bei nurodinėjimų, mestų į šalį savo • bepročiais tapo. Doros mokslo skeveldos plaukioja
2) Ir jei jis yra sveikas, tai jis privalo nant į politikos
dabartines kaukes ir, po dvejų metų, niekam po plačiąją žmonijos jūrą, nes audra, kurią pa
siiinti politikos piršl
Tuberkuliosas — arba Džiova.
, žinoti kaip pasielgti, kad rieužsikrėsti liga.
nenaudingų partyviškumo svajonių, visi su gamino paskutiniųjų amžių inteligdhtija, sudaužė
,Žmonės, kurie kvėpuoja dulkėtų orų, grei-!
Džiova yra išgydoma liga. Kiekvienas nesuprantama,
g{
grįžtoj prie katalikų moksleivių būrelio ir ten laivą, kuriuomi mes ligišioliai plaukėme nors mok Čiausia ^Ali pagauti vienų iš svarbiausių pa-; privalo žinoti, kad šiandienų džiova yra pagy- gerb. redaktųrjųs
paremdami savuosius pečius, širdį su valia slinčiai nenori prie to prisipažinti, bet sveikos akys saulyj ligų: “Džiovą^.
doina liga. Žmonės seniaus tikėjo, jei sykį su- Tiek tuom tarpu.
Dievui paaukautų, o tvirtųsias spėkas — Tė aiškiai tai mato. Imkime ir dirstelkime į galvočių
Žmonės patys išplatina džiovą. Ar tai; sirgai džiova, tai nėra vilties išgyti, ir kad jis katalikai ^kuriuos
vynei. Concordia parvae res crescunt — Dis- knygas, kurie doros mokslo principus ir liuosybės mieste, ar miestelyyje ar kaime — visur rasi j tikrai turi mirti, nuo tos ligos. Šiandienų mes kalbėdama apie meilę
cordia mavimae delabuntur.
klausimą, ypatingu atsidavimu gvildena. Pav. Pr. vienų-kitų žmogų, kurie serga tuberkuliosu ar-; kitaip žiūrim, su tinkama priežiūra ir pasisau- &ame numerv
kĮ
savo knygoje
apie doros
sistemą ba džiova. Ir dažniausiai toji liga įsigauna į' gojimu džiovininkas pasveiksta ir suvis išgija „rax.Q,.rlv-, •
... 6
Mūsų autorius nepamiršta nei apie su Paulsenas
drumstas pirmeivnj cicilikų tautai brukamas (t. I. p. 462), taip rašo apie žmonių liuosybę: “Su- plaučius . — Džiovos mikrobai apsigyvena; nuo džiovos.
,, ij j • •• ’ eprum
idėjas pakalbėti. Jo drama, “Pono Vaikai”, sirezgimas išrodo visai be spragų: minia ir.laikas, plaučiuose ir išpalengva juos ėda. Tieji mi-į
Patarimas džiovininkui.
('adyki} ku- \
nes
trečiajame raštų pluokštelyje, aiškiai tuos jų tėvai ir mokytojai, aplinkybės ir visuomenė sudaro krobai išduoda iš savę nuodus, kurie iššaukia, riuos džiovininkas turi būtinai atlikti, kad pa- aais apipūti,
nemalonius sapnus atvaidina. Dramos turinys pavienio žmogaus įpratimus ir išsivystymą, gyve karštį ir padaro žmogų sergančiu — susilp-; sėkmingai išgyti nuo džiovos.
Kun. I)r. H Bar
paimtas iš 1905 metų Lietuvoje atsibuvios “re nimo vietą ir užduotį. Išrodo jinai kaip draugijos nėjusiu ir sudžiuvusiu. Tie mikrobai randa- j
1- Visuotinis poilsis ir ramumas yra reivoliucijos”. Veikiantieji asmens sarkastiškai padaras, iš kurios jisai išsprogo. Kaip medžio šaka, si burnoje ir gerklėj. Per mikroskopų gali-! kalingas. Jei ligonis labai sergąs, jis neprinupiešti, ištisų dramų puikiai charakterizuo ne savo valia tokią ar kitokią išvaizdą turi, bet ma juos matyti spiaudaluose, ir džiovininko valo nei mažiausio mankštinimo daryti. Ligoja. Beto, čia dar randame ir tikrai gražias priklauso nuo viso stuomens, taip lygiai ir žmogus skrepliuose. Tai vienas būdas susekimo džio-l”is neprivalo rūpinties nei mažiausiai apie saKALBOS
poėtos mintis, kurios savo turtingumu bei gri- nesavo valia norus, prigimtį ir gyvenimo likimą va sergančio žmogaus.
'vo reikalus, arba elgėties namų savo šeimynos, į
GYVENIME.
numu, nekiek nežemesnės už kitus “mū sau gamina, bet jiejie ateina j šį pasaulį ir veikia
Kada džiovininkas išspiauna ant aslos j draugi) ir tt. Geriausis būdas gydymo tai į DaiI(ryb- -rnoniu nor
jame
kaipo
žmonijos
narys.
Jojo
gyvenimas,
po

sų klasikus - rašytojus. Pavyždan:
skreplį ar spiaudalų, tai tas išspiovimas iš-: namai, — kuriuose yra šviesos ir tyro oro.,
sisvietusių. ir prakilnai,
draug su tuo gyvenimu ką apie jį tvaksi skęsta džiūsta ir mikrobai susimaišo su aslos dulkė-’
“Pasaule mus miela, pilna tu gyvasties:
-• Jei ligonis neturi tyro (kad ir šalto ty vis dar abejoja apie
Viskas tavyje knibžda, plečias, auga, žydi— žmonijos gyvenime, o pagalios viso kosmoso išsiri- mis. Kada šluodama šeimininkė pakelia dul- vo or°) dienų ir naktį jis negab būti išgydy
■ ma tarptautiškos
kali
tuliojime. “Mes visi gana gerai žinome medžių li- kės nuo aslos, tai mes inkvėpiain dulkes sykiu tas.
Mirt nieks nenor, kas gyvas, ginas nuo
į
Esperanto.
Kiti-gi
3ur|
[mirties; rimą ir suprantame įstatymus, kuriais jie dygsta, su mikrobais ir intraukiame jas į plaučius. _ 3. Užtektinai gero maitinančio maisto
prif;žastis jr toR
auga ir žaliuoja. Medžių istorijoje nėra liuosybės, Tokiuo būdu mes užsikreČiame raja taip bai- būtinai reikalinga. Jei sergantis asmuo to ne-; kiekvienas išsiteisina n;
Tik lietuviai sau gyvasties pavydi.
Z
tuo tarpu Fr. Paulsemas Berlyno universito jau šia liga.
Lietuviai, broliai: vien bepročiai noriai
"
turi, j:s negali išgyto.
.
. . ; lo susipažinti su minė
,
[miršta, miręs profesorius mus visus sulygina su medžių
Spiaudimas yra blogas paprotys. Kaip
*•. Kltl. SA’cl^at?s1Patari.H11ai y?'a g®n J1'I Paveizdan, -pažįstu vi
ikirap ir vienu kirtimų atima mums visą liuosy žmogus neatsižvelgdamas į niekų spiauna ant sums ir privalo buto džiovininkų pildomi.. Pa- ■ apsįįvi(.tusij prakįiniu
Vien niekšai laižo savo priešo koja;
bę,
nes gyvenimas, aplinkybės, istorija padaro su aslos stuboje, arba kur kitur k. t. ant šalygat- centuoti vaistai, alkohs, tabakas neprivalo jo- tuvį kunjg.} -ymų
Jei Viešpats mus nelaisvėje neužmiršta,
žmonėmis
tą,
ką
nori padaryti: t. y. mes vės, bažnyčiose, krautvėje, svetainėje ar kitur i b uo badu būti vartojami. Ligoniai, kurie. peranto kalbos išsiplati)
Užlaikė amžius, kaž, gal Jam dabojas
Prie užduočių naujų prirengt mus ateitę — esame dalimis gyvos neišpasakytai didelės maši viešose vietose. ' Toks pasielgimas yra labai! 4 y
^alykns .vartoja iabm mųzų vilt) gali tu-1 -iaus pa<.itf.iravils ar
nos,
kuri
nuo
amžių
sukosi
ir
per
amžius
suksis
Lietuviai, laikas tas, turbiit, dabar ate.
blogas. Neretai net ir gerai išauklėti asmens rėti išgyti.
v
v
.
. rūpinasi apsipažinti,
ir sutruškjs daleles, kurios nenorėtų arba tingė užsimiršta ir spiauna neveizėdami kur papuoBuklus artojas, veislę kad taisytų,
Kau.tį džiova. Dažnai žmones, ypatingai Į ir reklinmuoti, tai galų?
tų suktis, kaip jinai nori.
Senųjų sėklų išliežtus laukus
la. Jei žmonės^ sustotu bespiaudę, kur kiti i Jaur-i vaiRni serga kaulų džiova. Tokie vai- 1 reiškia, kad abejojąs
Užsėja. Kasgi žino, kas atmytų,
Ne vienas tik Fr. Paulsenas neranda žmogaus žmonės turi pereiti ir kvėpuoti tai džiovos Ii- ’-ai gali būti išgydomi, jei juos tinkamai gy- ____
ranto turės kokią kadai
Kam prisieis mint istorijos takus,
gyvenime liuosybės, lygiai kaip jis kalba. Wund’ ga greitu laiku pražūtų. Bet dėl blogo įpročio ! (lome. Kai-kuriuos miestuos Jungtinių Vai- tekTnę> gyvenime ir a n
Kad laikas sumigdįs dabartinius galiūnus?
;int
tas, Ebbinliausas, Dirncris, Lipsas ir kiti. Jų var spiaudime, daug ir labai daug žmonių kas stijų Amerikoje randasi dideli ligonbučiai, savQ priešininkUS;
Kur y r rymiečiai, grekai, babilionai?
dienų
suserga
ir
miršta
nuo
džiovos.
Tik
pakuriuose
sergantys
vaikai
yra
gydomi
ir
i§teisinasi
delei
senumo,
i1
dai žinomi pasauliui. Šis paskutinis kalbėdamas
Kas da’r jų vietoj? — Buvusie padonai
apie blogus by kokio žmogaus darbus taip rašo: mąstyk, -kaip daug sveikesni ir linksmesni gydomi nuo džiovos. Pąilsis, tyras oras, sau- tJk pusarnžio žmogus, r ui
, spinduliai ir pakaktinai gero maitinančio j pastebįti k»d mokant
Ponystėje uustelbę savo pirmtakūnus!
“Šisai asmuo (žmogus) tuo yra kuo jis yra. Aš žmonės būtų jei niekas nespiaudytų ant aslos
Tauta, negu žmogus, po pailsio stiprėja — žinau ir suprantu jojo būdą. Aš žinau, kad jojo •tūboje.
.
' a”*lų ir prancūzų kali
Geras patarimas.
Jei priverstas esi
■ Pagelbsti vaistai. Apgarsinti patentuoti Į tik granifltik pCrskaitvt]
Lietuviai šen darban, gana mes priilsėję!
būdas, besiplėtodamas tokiose aplinkybėse kitokiu
tarimų:
• j vaistai
yra tai tikra apgavyste ir vietoje pa- ]iktfls kriukjs
J
t
(III pi. p. 22).
:ir būti negalėjo”*) Taip, anot Teod. Lipso, žmo spiauti, tai įsitėmvk sekanti patarimų
.........................
1)
Spiauk
ant
gatvės,
kur
saulės
spingelbėti
ligoniui
tik
jj
labiau
suvargina.
Arba ir vėl:
gaus būdas negali būti kitokiu, arba kįtais žo
kalba susidaro iš minėtų!
Vai kuomgi tokiam atvejui galiu
džiais žmogus negali nieko padaryti pats su savim,
■ ■" •• ■ - ■■ - ■ Šitame dalyke
pcrsitik|
Raminti širdį, sopuliais užgautų,
jo būdą sudaro aplinkybės, prieš kurias linksta
(Pradžio ant 5 pusi.)
respublikomis, o'anas
kada vien?
šalių yra
Kurių, kažin delko, aklai myliu
visoki galybė. Jeigu jau taip, tai ar galima būtų
sle “esama daug nedateklių” dora tenai nežydėjo i* nežydi, užė.ie8 P«s mane j svečiu,
Viskų, kas primena mus tautų?
kalbėti, apie žmonių kaltės
bei nusidėjimus, a N. 1914 m. Nors tai velnio anot “V. L.” žodžių. Žingcituikius laiškų nešėjui
------- Niekuom, jei tik paparčio žiedu,
nebūtų patogiau mostelėti ranka ir pasakyti Et ideologija, bet matyt P. Nor du man labai būtų sužinoti ko nors ir tokį turi užtarėjų re naują Esperanto kalboje
Viduj naktų su baime skintu,
Dante incinr.ut pragaranPameskit e visą tiltį” kus pilnai jai pritaria.
Ži ki tie nedatekliai, kurie ne- spublikų kaip “Y. L.” leda mo laikraščio
egzemplit
Kad kas nors mane suramintų,
ktorius. Ar gi “V. L.” neži atsiskleidė jj ir pradėjt
jcs iš pi aghM neb: ugi ;-'it.
nomas daiktas “V. L.”. re.
pasotina
“V. L.” redaktorių.,
.
dakrij. taip Mauna, užba.gkimtam faktoriui
praaitar- nOTn“’ ,kad, ga,h ....
but' <loro
", "'°'
Lietuvos praeitį apgiedu,
,
ti. Patėmiju-. kad Espcrl
Senovės dejas apsakau...
„iJ^rcha, o nedoras respuM.kos ba skaitosi taip, kaip
. ai r,- -, ir į.kaivmų davėjai, kunigai ir tei dama aan, met,, naujuoae «a- ti tokiua žo,|iin8,
Ar bus tai vyturio rytinė
’ »
- jai ni -'te.-i:,• ttils.c kad žmones nutnlsyzl^, sės vo linkėjimuose negalėjo kai- ganil8n#in, Kristaus mokslą.! Pr<'zl<’ent»s'
»rl»
a‘b“!a; t. y. kuopraščiau-siai, j
Aušros daina, ar priešsmertinė
.
tam zh,.(|avna
, .maut
Monarchijos pd.e .a, paskui vertė į lietuvių
lės pr.tys į jųjų laivelį ir plaukite Brir.unajj bėti apie Dievo meilę, vilt, .r *
Giesmelė gulbės — nežinau
ipe j amžių;, bės jūrą. Žmogus nekaltas, kad
tikėjimų, nors ir tw priklau- Ro priparodvino,
yra
dau- gali būti nedori o respublikos ir pasirodė, l.ad žodžiai
Jei vyturio daina: paluiminims artojo!
vanduo ,,-į lesa kur jam tinkama. Ant laimės, tai| so pne doroų. Pav. B. Spmo- giaus kaip negražu .«V. L.” dori ir atbulai. Juk tai aiš kėši versti, klaidų kieki
Jei giesmę gulbės: svietas nor žinos,
Uogai da: nėra—žmogus būna kaltas ir jįjį įsta
tik kalbos si i uktūre. Kita
za kalbėjo apie intellektualisknrf dorft tliųmfuos„ kus daiktas visiems, išskyrus
Kad prieš pat smertį Lietuvos,
ymai baudžia. Jeign mes matome tekančią upę.
menj
- vieno laikra'čir
k. Dievo meilę.
Kr.kW.onu!
dmn„krati5k()a negu įsikarščiavusį “V. L.”
Bemirštanlierns lietuviams gulbė
mes manome, kad toji upė turi pradžią kokiam
torių
—
irgi pažinojau
redaktorių. Tų teisybę pripar ava i, a
• o
Į užgiedojį” oers šaltinyje, jeigu lietu? mūs nugaras šukuoja, ta; tikėjimas religija) anot “V.
L.", nėra paskutini, žmoni-.-espubhkos”. Senovės Spar- rodo “Didelė Gyvenimo Kny- prielankų Eup rantui,
(III pi. p. 25).
ioškome debesio. Tas pats au darbais, kuriuos -nui rcdaguoj-aiaiunc laikrašti
Ištikrųjų, mums labai gaila, kad p. Jo veikia žmonės. Žmonių energija darbus gamina jos išradimas, bus tobulesnių *a» Atėnai, šių dienų Franci-1 ga”, tik jų reikia rūpestingiau i»:i patr.lpindavo slraif
.
nas Jonila, rašydamas minėtų dramų, visas ea- kurie doroa žvilgsniu gali būti geri arba’blegi, nau- religijų. Kristaus doros niofc-|ja> Šveicarija ir daugel kitų studijuoti.
, Lipei auto l.albą, o vi<
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DRAUGAS

tada pasikėsinau
gyvą apeiti. tų i sveikatą ir vėl galvoju au- • Tavo — Gaston Audre.
net pats surašė prielankų origi- apsimąstęs, kad nieko negelbės
__ •;į
T
L,
.
«
Prislinkęs iš kampo, kyštelėjau koties Invvnm
tėvynei. , XTo»-«.ni,
Manau 'supras
Lai dkbar .patys skaitytojai
ualį straipsnį. Kada jis mane mano išsiteisinimai, nutariau ge
n
supažindino su tuo straipsniu, riau tylėti. Galutinai vyresnysis šautuvą prieš akis, jis išleido dabar, kodėl taip ilgui tylėjau. spreudžiu, ar Esperanto kalba
mudu ir nuslinkome prie Espe pranešė, kad jam gaila manės ir šautuvą, pakėlė rankas augštyn Lig pasimatymo, 'pasilik pvei- gyvenime naudinga, ar ne?
VI. P—kas.
ranto kalbos. “ Man vieną kartą jis norįs, kad aš garbingai mir ir priklaupė ant kelių. Pasiel kas!”
giau
maždaug
kaip
ir
su
pirmuo

čiau,
tai
yra,
kad
būčiau
nu
pakliuvo į rankas straipsniukas
į saugių bankų, kuri jums tikrai apsaugos. Jei jums
parašytas sulyginimui Valupuko šautas, tečiau jie esą žvalgai ir ju. Tada prišokau prie langelio
ir
koks
buvo
mano
nusistebėji

nepatinka banka, su kuria dabar turi reikalus, dakalbo su. Esperanto, kuri taip nenorį padaryti balso, kad nenu
bar yra geriausis laikas jų permainyti. Jei turi sa
gi
proponuojama
už tarp- girstų priešai, užtai turį pakar mas, kad čia išvydau tą pačią
vo pinigus bankoje, apie kurios saugumų abejoji,
grinčutę,
į
kurią
pirmiausia
ma

ti.
Žinoma,
dėkojau
ir
už
tokį
getautišką
kalbą”.
Iš Vaviskas kų turi daryti, tai atnešti mums savo taupy
ne
atvedė,
ir
stalas
buvo
ap

lapuko teksto aš nei vieno žo raširdingumą. Galų-gale privedė
ALKOLIO BL4DINGUMAS. f dalykas, kad alkolis ne gydo,
mo knygutę ir mes išimsime pinigus be jokių jums išdžio nesuprataus o Esperanto — prie didelio akmens ant kurio krautas poperiais, o oficieris pa
(Skaityta Worcerteryje laike j ne maitina, ne priduoda enerkaščių.
sirėmęs
alkūne
snaud<|.
Tyliai
užkėlė
ir
užnėrę
virvę
ant
kaklo
visą mintį, nors niekados jos neMoksleivių
Seimo, Rugp. 27, gijos, bet silpnina, ardo ir tvir
įžengiau
į
vidų,
suglemžiau
pojau rengėsi užbaigti. Aš priža
MES MOKAME 3 NUOŠIMTĮ ant padėtų pinigų.
simokinau1’.
1914.).
čiausi žmogų, tai ką ir besakyti
pieras,
o
išeidamas
pastebėjau
dėjau
pats
šokti
nuo
akmens
ir,
— Tai kodėl, tamsta, nepasi
Geria žmonės susitikę, geria jau apie nesubrendųsį vaiko or
SIŲSK SAVO PINIGUS Į LIETUVĄ PER SENA
stovinti prie sienos ir atsisveikindami,
visų šventųjų pa dviratį
rūpini, kad taisykliškai pažinti pasiprašęs
geria išalkę, ganizmą ?
GERAI ŽINOMĄ
iš džiaugsmo, geria, kad skaniau būtų valgy
gelbos, rengiausi tą padaryti. Kad širdis sudrebėjo
tą kalbą?
O kas suskaitys doriškas pa
— Neturiu laiko, tobulinuosi parodyti savo priešui, jog myliu kad jeigu dabar tik žinočiau per ti, geria sušalus, geria sušilus, sekmes, kas suskaitys visuome
tėvynę daugiau už gyvastį tai leidimo žodį tai jauščiaus taip. geria, kad miegą pavaryti, geria
anglų kalboje.
nės nuoskaudas, kurios iš tokio
PEOPLES STOCK YARDS
Tai matote, kaip dažnai graži pirm šoksiant, rengiausi sušuk kaip tarpe savųjų. Daug negal kad užmigti, geria linksmybėje vaikų girdimo teka! Iš gerian
prie surištojo ir nuliūdime, geria per krikšty
ir svarbi idėja užkišama užpeč- ti “Lai gyvuoja Francija”. Tik vojęs, nubėgaus
čios jaunuomenės eilių išeina
kin, nors jinai reikalinga kuovei- ūmai kaž kas pakuštėjo, kad to kareivio ir pradėjau kamanti nas, vestuves, laidotuves ir tik tikrųjų girtuoklių armija, auga
STATE BANK
kiausio išsimokinimo ir prasipla savieji neišgirs o priešas nesu nėti, žinoma, franeūziškai. Ka geria ir geria.
karta ne blaiva, platinasi be
tinimo,
kaipo
parankiausias pras. Geriau rėksiu Esperanto reivis vis kratė galvą, kad nesu Tas žmonijos girtuokliavimas, pročių ir pavargėlių dvasios ir
kalboje, manau
sau. Ir sušu prantąs. Tada užklausiau Espe
įrankis žmonijos susiartinimui.
Ishla.id A ta. Kaupas 47tos gatv.
kaip koksai tvanas, užpludęs yra kūno nuskurdėlių būriai,
pik
Ar Esperanto kalba naudinga kęs “Vivu la Francūjo”, šokau rantiškai ir.... O, laimė! — ka viską ir skandina turtą, sveika tadariai. O piktadarystėje kas
Chicago, UI.
ar ne, tai teoretiškai nemanau iš nuo akmens. Bet vyresnysis žai reivis suvirpo iš nusistebėjo ir tą, dorą, garbę ir tikėjimą at laukia? Kalėjimas.
rodinėti, svarbesni yra faktai, bo greitumu prišoko prie ma papasakojo visas paslaptis ir at skirų žmonių, šeimynų ir tau
Ką sako gydytojai apie girty
dar pradė
praktika ir gyvenimas. Delei to, nęs, pakėlė į viršų, o kareiviai, sakinėjimo žodžius;
tų.
Nelaimė
didėja
dar
tuo,
kad
Seniausia, didžiausia Ir stipriausia banka
bę.
Garsusis vokiečių
chirur
visumoje žodis į žodį sulietuvi jam liepiant, ūmai nuraizgė vir jo aiškinti, kad jis danietis ir tas prakeikimas jau siekia ir ne
gas
Kenigas
sako:
“
Nuolatinis
vakaruose nuo 8tock Vardų.
nau Esperanto kalboje rašytą į vę. ”Amiko! l’įirasamidąano! tik iš prievartos kariaująs. Jau kaltus vaikelius.
Tirinėjimai alkolizmas yra labiausiai pra
man
tas
mažai
apėjo
:
šokau
ant
manę laišką, kuris, lyg veidrodis, Jen, vi parolas esperante? (Drau
ge! Vienaminti! Tai jūs kalbate dviračio ir žaibo greitumu pasi gan plačiai pravesti Petrapylėje siplatinusi pasaulyje liga, o ki
bešalliškai parodys tiesą.
sulyg Grigorievo parodė,
kad tos ligos paeinančios iš kitokių
Del savo ir visų gerovės rei
“Paryžius, 10—IX — 1914. esperantiškai?). Man vaizdinosi, leidau link savųjų. Tris syk bu tarpe mokinių, turinčių nuo 8 šaltinių tai yra visai nieks, prieš j tas ir be jokio kvapo. Vanduo
kėtų stoti į tikrųjų blaivininkų
žolėtas,
netyras
kenkia
svei

vau
klausiamas
vokiečių
karei

kad
esu
Paryžiuje,
esperantistij
Tegul bus pagarbintas Jėzuft
— 11 metų amžiaus vartoja~aT- alkolizmo. Gydytojams daugiau Į
tai eiles. Tegyvuoja tikroji blaivy
Kristus! Brangus Drauge: Aš susirinkime, o vyresnysis spaudė vių ir laimingai išbėgau. Savųjų kolį iš 100—88 bernaičiai, mergai vargo padaro alkolininkai neg katai. Aiškių aiškiausiai
matome,
kad
pažiūrime
į
stik
 bė !
mano
ranką
iš
teisino
savo
pasi
pusėje
apsupo
kareiviai
ir
stebė

spėju, kad tamsta stebiesi, ko
čių gi iš 100—72. Visai negerin- kas kitas. Labiausiai, tai' patiria- j linę, ar į butelį kame vanduo
Tik blaivosios
tautos paims
josi,
kad
aš
vokiečių
uniformoje.
elgimą,
nurodydamas
dabartinį
dėl aš taip ilgai tau nerašau?
eių
buvo:
Vokietijoje
iš
100
—
2;
ma,
gydant
vidurių
ligas,
t.y.
kuį
viršų
pasaulinėje
kovoje!
stovėjo
įpiltas
bent
kelias
die

Vėliau supažindino Tuojau stojau prieš vyresnyjį ir
Dovanok man už tokį neman padėjimą.
Austrijoje vaikinų iš tūkstančio da pilvas
nevirškina, jaknos1 nas. Jis tuomet dvokia, pasida
J. Čaplikas.
prastą
kareivį
mokanti Esperan atkišau tas popieras. Ir, žino tik 7 ir mergaičių tik 9: ITolandagumą ! Bet tu ir pats suprasi,
blogai
veikia
ir tt. Nemaža rū- Į ro ant dugno kanakokie dumb
tum,
už
šitą
savo
žygį
buvau
ap

jog^u'O'alėjau, mat, trūko laiko, to kalbą. Tai buvo labai inteli
pesnių turi ir dirksnių gydyto-1 lai. Tai reiškia, jog vanduo pa
garbės
kryžiumi. dijoje iš tūkstančio 11.
lėtas mano gyvenime buvo gentiškas Prūsų lietuvis iš Rag- dovanotas
Girtybė yra tai svarbi priežas jai dėl dažnaus jautimo nusto- i gedo.'
Įprastas, jis svarbus tuomi, netos. Pasakiau jam, kad turiu Na, matai drauge, kad Esperan tis daugelio ligų,
proto ligų;
kaip
tai: jimų, nuomaro,
to kalba nebūtų atėjus man pa
Dabar prasiplatinę minerališBALTIMORE, MD.
lavė man tą prie ko nuo Be Amerikoje
akių
gydytojai
taip-pat
yra už- ki, arba rūgštūs vandenys, ku
draugą lietuvį, ta; gelbon, tai šiądien nesididžiuo- džiovos, cliroleros, reumatizmo,
Nors
yra labai nemalonu pra
siekiau : užbaigiau universi- jis panorėjo adreso ir aš jam su
beprotystės, ir kitų Ir taip New interesuoti alkoliu, labiausiai1 riuos pardavinęja
tau
savo
žygiais,
orasi,
kybu

buteliuose,
nešti visuomenei, apie savo vei
su augštais laipsniais — ap teikiau. Tai jeigu dar negavai.
Yorko valstijoje, mieste Albany, i chirurgai susitinka ne tik su yra netikę, nes, jų anglių rūg
riuočiau kojomis žemyn.
kimą, kadangi nusiskųsti tegali
ijau doktoratą Filozofijos,
Drauge, laiško, tai, rasi, dar gan
Paklausyk ir apie antrą epi kuriame buvo 26.000 gyventojų, didelėmis ligomis: sukvaiiėjimo štis, patekusi pilvan -dažnai ge ma, tečiau, vis rodos
lengviau
liškosios Ekonomijos ir Istomirė kolera 236 nuo gėrimo, bet ir viso kūno; riama įsisunkia kraujan ir gasi. Tuoj man pasiūlė dviratį ii zodą iš mano dalyvavimo karė 1832 metais
kentėti, pasidalinus mintimis, su
labai dažnai neina- ' lų-galę užnuodija
lydėdami nuvedė prie savo pulko, je. Tą patį rytą gavome prisa žmonės; tarp mirusiu tebuvo tik kentėjimu,
kūną savo savo vientaučiais.
mūsų veik- , daugumu.
abaigęs mokslą ir ingijęs dip- kurs buvo apsistojęs klonyje prie kymą eiti
narių, loniai suturinčių
pirmyn. Matomai, 2 abstinentų draugijos
Žmonės, kurie tuos Manau, kad mažai kas težino;
smus.
Vartojimas
alkolio ken- Į vandenis kasdien geria,
as, žadėjau kokia porą me- sriovenančio
upelio. Artumoje rengtasi į mūšį. Ištikrųjų, pra o ta draugija savo narių turėjo
neva kad Baltimoryje — tarpe drau
netik
kūnui,
bet ir tai sveikatos palaikymui,
lasivažinėti ir pažinti žmonės, niūksojo kelios kaimiškos grį dėjo tai ten, tai šen tratėti šau apie 3000. Per koleros epidemi kia
ima gijų ir draugijėlių (net ir Vy
yra praktiškiau už knygas ir čios. Žinoma, dairytis nelabai tuvai, kanuolės. O mes vis ėjome ją Glasgowe, 1848
m., Adams protui, drauge žudo energiją ir galutinai balti, išblikšta,
ne čių !) — blikčioja, it kibirštėĮus profesorių
išguldinėji- galėjau, privažiavus prie vienos pirmyn. Kova jau virė ant vi pastebėjo, kad blaivųjų mirtin drąsumą, mažindamas darbo ga tenka kraujo ir silpnėja.
lė, L. R. K. P. Blaivininkų 13-ta
ir kūno pasipriešinimą,
:, teeiau karo trimitas sulaikė grįčios, įvedė mane tenai, o ra sos linijos. Drauge,
aprašyti gumas buvo 19 nuošimčių, o gė bumą
Lietuvoje
mūsų
pirmiesiems
kuopa.
Gaila paminėti, kad nuo
girtuoklis ne'
to užmanymo. Kaip tik Aus- dus vieną oficierį, bedėstautį ii kovos reginį ne taip yra leng rėjų 91 nuošimtis. Jis taip įsi- taip kad senas
kovotojams
dėl
blaivybės
teko
pat
jos
inkurimo dar
beveik
ja užgriuvo ant Serbijos, jau įsitraukusį į popierų krūvą, ne va, kaip kas mąsto Tiek galiu tikrinęs, kad alkolio vartojimas kartą prieina prie augščiausio i perleisti nemaža sunkių dienų,
nieko nenuveikta. Berods narių
laipsnio. Tamso- •
,vo aišku, kad kįla audra, kuri ilgai pasikalbėjus, pranešė, kad pasakyti, kad kaip mes su savo yra didžiausi prižastis, kuri ko nusilpnėjimo
pakelti
daug
vargo,
triūso.
Bu

skaitlius išlengvo didinasi, bet
tempė visų gįslas. Tuoj iškilo atidedą teismą rytojui, kuris nūs bičinoliais anglais, taip vokie leros užsikrėtimą lengvina, jog nas, belgu karaliaus ir univer- .
vo
tuomet
kur
kas
tamsesni
kas iš to!.... Kadangi užuojautos
,rė. Nors buvau liuosas nuo pręs mano likimą. Išvedę į kitą čiai kibome įniršusiai.
Trečią panorėjo jai viešpataujant, ku siteto ligoninės chirurgas, savo ; žmonės, negu šiandieną yra, ne ir simpatijos neturime nei pas
iviavimo, delei savo silpnos, kambarį ir uždarę mane paliko. dieną mūsų kova priėjo prie kul- rioj nors apigardoj,
kad ant ilgame, į Kuntemburijos vysku buvo spaudos
ir kova galima
ęikatos ir kaipo vienturtis sū- Čia pradėjau apgalvoti savo pa minacijinio punkto, mūsų trau- kiekvienos smuklės būtų parašy pą, laiške šiap rašo: “Jau se buvo tik žodžiu ir tai netolimoje kitų draugijų vadovų, neprijaučia mums nei vienas vietinis in
jau nertos motinos, tečiau už dėjimą ir meldžiau globos dan šėjose buvo tikras pragaras — ta : “Čia, parduodama kolera”. niai buvau įsitikinęs, kad mūsų
apielinkėje.
Gavus
spaudą
mū

teligentas (čia jų netrūksta.)
sidegė noras pasiaukoti tėvynei gaus šventųjų.
Kada pradėjo prancūzai, anglai
artimą ryšį krašte nėra didesnės nelaimės sų blaivininkai
ir vokiečiai Alkolis turi labai
ingavo
ir
la

kokias augščiau
ir liuosnoriu įstojau į glitas jos temti, pradėjau ieškoti išėjimo yt pašėlę graužė vieni kitus Ir su plaučių uždegimu ir daro mū kūnui ir dvasiai, už alkolinių bai žymų padėjėją savo sunkio Pakalbinęs,
liaudies
pakiluses
ypatas, —
apgynėjų. To nuo manės tikėjo Pradėjau krapštyti grindis, čiu aš griebiau vieną priešą už gerk sų kūną labai palankiu prie tos gėrimų vartojimą. Aš čia kalbu
je
kovoje.
Blaivininkų
judėji

išgirsi
“
Kad...
bonkutė
lauke
si ir sena matušė. Netrukus pri pinėti sienas. Užėjau duris nuo lės, kuris išmušė mano šautuvą ligos. Girtuokliai
miršta tą li ne apie Jokį alkolio vartojimą, I mas buvęs žymiu
kai-kuriose
ant
ledo
”
...
siėjo stoti į mūšį, kad atspirtį rūsio ir pabandęs — atstūmiau. iš rankų, kaip ūmai pasijutau, ga du kartu lengviau, negu ne- kuris veda į girtybę. Ne! Apie
vietose, dabar spaudos pagelba
narsių teutonių (vokiečių) užpuo Rūsyje išvydau nedidelį langelį kad kas lyg kąste nukando ma girtuokliai. Tečiaus
daugumas paprastą vartojimą, apie gėri- i prasiplatino pląčiai po visą Lie O ką čia bekalbėti apie tam
sesnius žmoneles.
Tokiose ap
limą. Iš šito mano dalyvavimo per kurį pamačiau, kaip gražiai no koją. Virtau
be sąmonės mokslininkų įsitikrino, kad džio-j mą su, saiku, kuris kenkia kū-: tuvą, Ameriką ir kitas šalis, kur
linkybėse
esant,
rodosi
visiem
vos
svarbiausi
priežastis
yra
al-'nui
ir
mažina
proto
jėgas
lig!
karėje, turiu tau papasakoti du mėnulis švietė, upelis plaukda žemėn ir nežinau kuo viskas
tik
lietuvių
atsirasdavo;
tapo
įs

(
gali
būti
aišku,
kiek
toli
galimą
atsitikimu, ypatingai susirišusiu mas murmėjo, o gamtoje tyla užsibaigė. Kada atvėriau
akis kolis arba girtybė. Girtuoklių j tokio laipsnio, apie kurį labai teigta Lietuvoje didelės draugi
nužengti. Jei. — bent tuo galėtu
su mano ypata. Rodos 19 d. rug viešpatavo,
tik sargas lygiais aplink buvo ramu, jaučiau bai džiovininkų, kaip J. Valstijų Ii-Į mažas žmonių skaičius turi su- :
jos,
kaip
pav.,
“
Vlaivybė
”
su
mėm pasigirti: narių vos žiup
piūčio tas pulkas, kuriame aš žingsniais vaikščiojo apie grįčią. sų nusilpimą, kuris paėjo
nuo gonbučiuose taip ir kitų šalių, pratimą. ^-Ne abejoju, kad la tūkstančiais narįų blaivininkų,
snelis tepriguli, (15 asmenų) bet,
bai
didelis
ligų
nuošimtis,
su
tarnavau, pasiekė mano gimtąją Ištyrus laugelį, persitikrinau, kad kraujo nubėgimo, mat, netekau yra begalo didelis skaičius. Pran
išleista
svietan
šimtai
tūkstan

kantrumu ir pasišventimų atsi
apygardą, netoli mano namelio. mažas išėjimui, pajudinau
iš kojos, kurią nuplėšė
kanuolės cūzijoj, kuodaugiaus kurioje nors kuriomis teko susidurti ir ku- ’ čių egzempliorių knygelių, aiški žymi; todelei, turime viltį, kad
Pajutau didį išsiilgimą savo ma krašto plytą — nejuda, nepasi granata. Įsukau savo koją
į vietoje geria, tuo daugiaus mir rias kiekvienas gydytojas turi nančių tą alkolio kenksmingu laikas pergalės netikusias aplin
ldės ir sesutės ir nutariau jas daviau desperacijai, bandžiau mundurą ir apsidairiau aplink... šta džiova. Sužeidimas
išvir- gydyti, kįla iš paprasto kasdie mą. Lietuvoje nuo paskutinių
aplankyti. Kada maldavau leidi dar sykį, trečią, ketvirtą ir ply Brrrr.... sujudinantis reginys.... šaus ir operacijos
geriaus pas ninio vartojimo. Dabar palieka jų metų blaivininkų jėgos dar kybes, su laiku gal ir mes ateistosim eilėje gyvuojančių. Šią
mo nuo savo vyresniojo, tai sausai ta ėmė liuosuoties iš savo vietos Visur krūvos negyvų lavonų ir blaivius, neg pas gerinčius pa klausimas, ką reikia gerti? Alus
žymiau
padidėjo,
nes
pati
vy
vasarą rengiamės padaryti pas
atsakė, patėmijęs, kad aš len ir galų-gale iššoko. Jau vieną iš sužeistųjų.
Artumoj
stenėjo vyksta gydyti. Jau senai pastebė nuodai, degtinė nuodai ir tt. Jei riausybė, patsai Rusijos caras kaitas. Tik.... prirengiame per
manės, ką mes
dąs stačiai į pavojų, mat, vokie- ėmęs, daug lengviau pradėjau iš gerkulesiškif sudėjimo,
jaunas ta skirtumas tarp Rusijos totorių paklaustumėt
turim
gerti
ištroškę,
tat aš at maloniai duoda blaivininkams nykščių lermų*). Tai tokios-toiai aplink visur sukinėjosi. Ka- lupinėti kitas. Pasidaręs tinka ir labai gražus
oficierius, jis ir rusų mirtingumo. Mirtirigumas
atkartojau savo meldimą, tai mą skylę, išsikoriau per ją ir ka abiejoms rankoms spaudė krū Kazanės gub. totorių iš 1009— sakyčiau Jums: nieko kito, kaip pagelbą savo reskriptuose, įsa kelės, šį kartą, pas mus.
kydamas vyriausybei eiti pa
Raštin. 13. k. Step. M.
►erdėtinis,
parodydamas savo da sargas užėjo už kertės, išlin tinę, uždėjęs galvą ant fran- 21: mirtingumas
toje pat gu tik vandenį ir tai tyrą sveiką gelbon blaivininkų prakilniems
P.
S.
Ši
korespondencija suvė
lėkingumą už tai, kad aš jo sū- dau laukan ir pasislėpęs už me cūzo kareivio krūtinės, čia vėl bernijoj rusų iš
1000—40. Te vandenį.
siekiams.
Lietuvos
blaivinin

linta
prisiųsti
“Dr” iš priežas
kaip daryti: ar vartėsi, netekęs
ių mokinau veltui Esperanto kal džio, mąsčiau
abiejų kojų, čiaus abi tauti gyvena vienodose
Vanduo užlaiko gyvybę, pilno kai atsimena tokių dienų, kuo ties mano kelionės po Europą.
us, padaręs visus reikalingus užklupus kareivį išnetyčių atimti francūzas, toliau, su paleistais aplinkybėse, ir tik tuo skirias, to žodžio prasmėje, pasaulyje
met jie prašyte prašydavo po
Kun. J. J. Jakaitis, pirm.
erspėjimus atleido pasimatyt^ ginklus, rūbus o persirengus vo viduriais, anglas. Šitie visi tris kad rnsai geria degtinę, o toto nes bę vandens nebūtų
nei kelis kartus, kad vietos vyres
u savaisiais. Persirėdęs nuėjau, kiečiu bėgti pas savuosius. Ir taip dar buvo gyvi ir nenustoję nuo riai tikri blaivininkai.
jokių medžiagos permainų. Il nybės uždarytų jiems nepagei
ielias į namus buvo laimingas. ir antraip pavojinga rizikuoti, vokos. Skausmų agonijoje vokie Jungtinėse
Valstijose, Mas- ga sausuma naikina medžius ir daujamas girtybės įstaigas, bet
WATERBURY, CONN
Fžtrukęs valandą laiko, grįžau bet nebuvo daug laiko apmąsty čio krūtinė
dauguma žoles. Žmones ir gyvuliai taip- jų prašymai labai dažnai rink Blaivininkų pirma kuopa tu
begalo darbavosi, saehussetts valstijoj
tgal ir inkliuvau
į spąstus, mui, tai kaip tiktai kareivis ėjo bet štai, gal norėdamas dau gyventojų abstinentai. Prie to pat negali apsieiti be vandens
’useukelyje pajutau, kad kas tai pro medį — čiupau už šautuvo giau oro pagauti, perplėšė sa privedė, tam tikras, pačių gy Troškulys greičiau pražudo juos davę be jokių vaisių. Kas kita rėjo susirinkimą lapkr. 27 dien^
šiandien,
kuomet
pačiai Prisirašė 13 naujų narių, tari
[įgriebė mane už apykaklės ir viena ranka, o kita už apykaklės vo mundurą,
o su juo gulintis ventojų patirimas, nes jie patė- už badą. Žmogaus kūnas susi vyriausybei
įsakyta net prieš kurių ir kun.-J. J. Valantiejm
eties,
pusbalsiai
sušukęs ir pastatęs dešinę koją trenkiau francūzas sušuko: ‘ ‘ ULo, vi es- mijo, kad iš abstinentų
rados deda iš 70-80 nuošimčių
van vietos žmonių norą, mažinti tas 5 nariai padarė blavybės apža
Paskui įrėmiau šau perantisto estas”? (O, jūs eape- tiktai 4 nuošimtis prasikaltėlių, dens. Visuose gėraluose, kietuo
Halt!” (Stok!). Norėjau pa- žemėn.
pragaištingas mūsų kraštui vie dus visam amžiui.
tuvą
krūtinėn
ir
paro rantistas?) Vokietis patvirtino, o iš girtuokliu ir gėrėjų
akti galvą ir pamatyti, kas tok
su se maistuose, kaip va: vaisiuose, tas.
Gruodžio 27 buvo metinis m;
ženklą, kad neišleis kad taip. Žvilgterėjau ant jo saiku 96 nuoš. Statistika pana daržovėse,
ai su manimi taip nepaprastai, džiau
grūduose ir mėsoje,
sirinkimas,
kuriame ir tapo ii
Blaivybė tarp Amerikos lie
emandagiai sviekinasi, bet tuo tų balso. Liepiau gulti kniūp krūtinės,
ir įžiūrėjau
žalią šiai sako ir apie prasikaltėlius visur yra didesnė dalis vandens.
rinkta
valdyba.
Valdyba likot
tuvių taip-pat rado sau viete
arpu pamačiau vokietį, su įremtu sčiam ir išsivilkti drapanas, ką žvaigždutę — esperantistų ženk kitų valstijų bei šalių.
Pertai vanduo priguli prie peno,
tapati. Prisirašė 12 naujų narii,
evolveriu
mano krūtinėn ir be pasipriešinimo tuojau išpildė. lą. Jiedu kaž-ką pradėjo kuštėToliaus^gi vienas
daktaras, be vandens mes negalėtume nei lę, tai galim aiškiai pastebėti iš kuopos senesnių narių 13 a,
enklu,
kad
nesipriešinčiau, Apsimainęs jo rūbais, surišau ties. Nustačiau klausą, kad nu kurs yra
užveizėtoji; vaikų, gyventi, nei savo sveikatos už laikraščiuose, kad kone visuo menu padarė blaivybės apžadu
^kymirksnyje prišoko dar apie diržu užpakalyje rankas ir nu- girsti, ką jiedu kalba, gi išgir puskvailių — idijotų
prieglau laikyti. Labai yra naudinga ir se miestuose Jungtinių Valsti visam amžiui.
rylika kareivių. Prisiartinęs vo- tęsęa prie upelio, suradau lentų, dau va ką; vokietis tarė > “Tu dos “Bicitre” Prancūzijoje pa patartina, išgerti stiklinę švie jų, kur tik kiek lietuviais ap
iečių vyresnysis, šypsodamasis, kurias sukryžiavau ir uždėjau esi, rodos, paprastas kareivis, te duoda sekančias statiti'kos ži žio, tyro vanden atsikėlus nuo gyventa, yra Rusitvėrusios kuo Waterburio klebonas kun. I
Saurusaitis
yra
blaivininl,
pelės pilnųjų blaivininkų.
rabilo į mane laužyta praneū- sargą. Pats brizdamas, stumiąu čiau labai apsišvietęs” — “Aš nias: kad iš 100
puskvailių ryto praleidus
valandą-pusanCentro
Valdybos
Dvasiškas
va
ų kalba: “Na, tai sugavome krovinį pirmyn ir už kokių pen su Rymo-Katalikų kunigas” — vaikų yra 47, kurių tėvas alko tros, po pietų ir prieš pat einant
Taigi kiekvieno lietuvio prie
dovas, vietinis klebonas nepa
aukštį”. O rusčiu balsu pridu- kių minutų prisirėmė prie tan atsakė francūzas. — “Viešpatie lį vartojo, 87, kurių motina gultų. Karščiuojantis
reikia dermė yra likti blaiviu, tuo pa lsta aiškinęs kas nedėlią api
6: “ Šnipe, mes tave pakarsime kiai medžiais apaugusių krantų. — sušukto oficierius — tai mano vartojo alkolį, o 65, kurių tėvas duoti gerti vandens, bet tada rodysime, kad norime traukti
blaivybę, iš to matytis, kad Ws
aip žiurkę”. Juokinga buvo jo Intcmpiau į krūmus savo auką, naldavimus
alkolį. Įsi- tiktai neperšalto ir mažais gur Lietuvą iš girtybės nasrų. Ma terburio kliedai atneša nand (j
išklausei, kad aš ir motina vartojo
alba ir išsireiškimai, bet čia ne sustiprinęs mazgus ant rankų ir pirm mirties troškau kunigo”. kerėjo visur paprotys
lonu skaityti tą mūsų istorijos
girdyti kšniais.
Dvasiškasis vadovas dažnai ai#
ūkas buvo juoktics akyse mir kojų, leidausi link savųjų. Be Vokietis buvo katalikas ir kuni vaikus, linksminantis vyresnie
Prarytas
vanduo nuplauna vietą kame pasakyta, kad Lie kiną apie blaivybę, tai kuopos na
ęs ir pažeminimo. Norėjau pa eidamas įžiūrėjati grintelę iš ku gas jam patarnavo. Užbaigus iš siems, išdirba vaikuose nuomo
tuvos kunigaikštis Algirdas nepilvo skretulius, praskiedžia neriai mažai turi darbo prikalbini
teisint i, kad neesu šnipu, bet rios per langelį matėsį silpnutė rišimo apeigas, vokietis dar no nę, jog
gėralai yra tai šven snvirškintą valgį, atvėdina pil gerdavęs nei vyno, nei midaus, naujus narius.
emoniškas
nusišypsojimas ir šviesa. Indomavau kas joje būtų. gėjo pasipasakoti kokios kilmės, čių skanumynai. Gi prigimta^
nei kitų stipriųjų gėrimų, kuo
vo sienas ir padeda gislaitėma
Blaivininkt
Priėjęs
artyn,
pasergėjau
aplink
iaurus juokas buvo atsakymu,
bet staiga išlenkė, krūtinę, su palinkimas prie pamėgdžiojimo daugiaus išleisti pilvo rūgšties met kiti kunigaikščiai ir didžpo
kareivį. Žingei dejavo. pastiro ir nutilo. Mirė vyresniųjų vaikuose taip galin
’ada, liepiant vyresniam, prišo- vaikštinėjantį
niai lėbaudavę.
Algirdas su
syvų. Po tam vanduo patekęs
išmintingiausiais vyras kalbėda *) Laikant prieš aukolines
o prie manės kareiviai ir pra dumas pamatyti, kas ten vidury neužilgo ir kunigas 'su anglu. gas, priveda jų daugelį prie gir
kraujan
varo ligų daigus per
ėjo kratyti, tai surado aiškių je dedasi, stūmė arčiau. Tada Aš sulaukiau pagelbos, nes atėjo tuokliavimo ir prie
pražūties plaučius, per odą ir per inkstus vęs apie Lietuvos reikalus. Ar prakalbas buvo iškeltas protes
aliūdijimų, kad esu arti prie ar- tariausi nudėti sargą, nors su mūsiškiai užkasinėti lavonus ir Bet jeigu ir ne vienas
ir dabar lietuviams tas vietinių (net žymių ypatų
vaikas laukan. Žinoma, tik tyras vanduo nevertėtų
jos. Tąsyk vyresnysis dar la įrankių lengvai tą galėjau pa- atradę mane dar gyvu, nuvežė nepasidarytų su laiku girtnok- Rft]i tft. padaryti. Vanduo priva pašalinti visus alkoliaus gėri prieš žodžius
“alkolis
nuo
į
daryti.
Bet
sąžinė
protestavo,
jų reikalavo prisipažinti, bet
si<aiRtu«,
nesudrums mus, ir užaiimti tikrais reikalais? dai”.
į Paryžiaus ligonbfitį. Jau grįž liu, visgi aiškus ir žinomas yra jQ
j

Dėkite Sutaupytus pinigus

BLAIVYBĖS DIRVA.

r

Kol
kas vieno Woreester,
Socijalistai sako referendu
Fondo komiteto
mo nepanaikinę per savo su Mass. Tautos
nemainyčiau
ant
bile tautininkų
sirinkimų, vięn tiktai pasiuvę
ar
socijalistų
fondų.
jam du ploščiu: vienas bus
matomas visiems, kitas gi tik
išrinktiesiems ir pašauktie
Mūsiškiai socijalistai ir tauti
siems “draugams”.

ninkai nepamiršta pamazgų ki
birus vertę į Lietuvos “Šalti
nį”, bet iš jo straipsnius taip no
riai persispauzdina. kad tik ste
bėkis! Netikite, pažiūrėkite į
jų laikraščius

Nabagė, savame gandelyje jos
tė pavyzdingai
neperdaug tur būt suranda, kad
M. Tulaba,
reikia žvalgyties po platųjį pa
Ajiskr.
rašt.
saulį.
ATSAKYMAS S. L. R. K. A.
CHICAGOS
APSKRIČIUI
IR KITIEMS, KAM TAS
SUS. LIET. RYMO-KAT. AM
Ar žinote,
kuip “Tėvynė”
RŪPI.
palaiko vienybę tarp socijalistų
KUOPŲ REIKALAI.
Su-mui aprinktasai namaa
ir tautininkų? Siundymu
ant
GMcaso, IU. Nedėlioję, 17-ta d. sau
yra statytas prieš 20-30 rae^“bkų, nes tautininkus su «o- tų. Pertaisyti Su-mo reika "‘o, pripuola metinis 8. L. K k A 39
‘on kuopos susirinkimą,, iriame,' bo
cijalistais vienija ta pati katalams nereiktų, tiktų taip kaip
’ 8Varbi¥
l-us rinkimą.
likų neapykanta. Bet ant neapy
* Valdybos. Taigi atmesk, Tamsy
ra,
vien
reiktų
indėti
lentų
kantos
statomas
darbas yra
salį visus savo reikalus ir pritrumpaamžis ir tautininkai
su sieną t. y. perdaryti krautu
minėtan susirinkimaū.
socijalistais kada nors tame pa vę į du kambariu: priešakinį
Susirinkimas atsibus 3 vai. popietę,
čiame susivienijime susipeš. Pa išnuomuoti, užpakalinį savo Kilis svetainėje, 5728 8. State str.
A. J. Sutkus,
rast.
nes
krautuvės
siimu pranašo rolę ir spėju, kad spaustuvei;
šįmet.
kambarys dabar yra 105x25
Waaamle> Pa. 75 k,,, turės susirinpėdas.
?

S. L. R; K. A. REIKALAI.

Socijalistai karšina “Vie
nybę Liet.” ir net psalmes
karaliaus (kaip to karaliaus
vardas — gal žino tik socija
listai) gieda. Vat bus juoko,
kada minėtas laikraštis ne
miręs prisikels iš numirusių,
Tautininkų fondas, sekdamas
gal tada ir draugai įtikės ste socijalistų fondo pavyzdį, vadi
na save bepartyvišku. Na, ir ku
buklams.
riam galui taip per akis meluo
Socijalistų
spauda
nei jama. nes visi gerai žino, kad tie
Beje, kada S. L. A. paskelbs
vampt apie Gabrio suareštavi du fondu kaip tik yra vienas
tautininkų,
o
antras
socijalistų,
savo
narių skaičių? Dabar apie
mų Anglijoj, o juk taip dar
o per tai ir partyviški.
tai gudriai
nutyli.
Turbūt
neseniai serenadas pundais ga
priaugs iki dešimties tūkstan
mino.
čių. Kada paskelbsite, tik susi
“Vienybė Lietuvninkų’’ pra mildami nedauginkit ant dviejų,
Kų gi dabar rašys socija šneko savo naujų metų pirmame į kaip kad pirma darėte
listai? Nei Gabrio nei Gus numeryje apie “pasaulio dorų”.
Pužas
taičio nebėra Amerikoje, o
naujų svečių kaip ir negirdė
ti.
Jeigu jau saliūnas parašo
protestą, tai tikrai surasi ta
me protestantų atsišaukime du
puskapiu supuvusių kiaušinių,
kokiais neretai saliūnčikas pa
vaišina savo “kostumerius”,
arba karšta publika šaltus
kaip mažas vaikas? Ir čia vėl kalbėtojus.
visas pasaulis pasirodo toks tam
sus, niekingas Užplūsta Klintys
Amerikos moterys taip su
apie socijalizmą, jo šviesią gady
judo tvarkyti savo reikalus,
nę. Tada pasidaro ramiau krūti
kad vyrai iš nuliūdimo nosis
nėje. Jaučiu, kad jis greitai at
eis, užviešpataus laimė, išnyks pakabino ant kopūstų puodo
katalikai,
kunigai, davatkos, ir dūmoja, jog ir moterims
vienu žodžiu — visas militariz- kita gadynė virto.
mas.
Linkėjimų Naujiems Me
— Matau, Raulai, kad tu matams
turbūt visi gavo, tiktai
žystėje buvai dorai auklėjamas.
Kas-gi į tavo nesubrendusi pro nabagai Spurgiai, Kipšai, Čia
tą įskiepijo tą kerštą? Netikusi Suksai
ir
šikšnosparniai
mokykla ?
nesusilaukė
anei
vieno
— Mokykla? Aš, brolau, mo meilaus žodelio, tai aš dabar
kyklą tik iš oro pusės temačiau. jiems visiems “žyčiju” lai
Dar gi nežinau nei kaip ji atro mingi) Naujų Metų ir jų
do.
spurgams, smaloms pasisuki
— Dabar tai suprantu, kodėl mams ir sparnams -daugiau
tu toks kietaskūris ir kodėl ta atkreipti atydos ant žmogaus
vęs jokiuo būdu negalima pertik
kūno ligij, ir varytojas lauk.
rinti! Tokiam,
jei inkalė kokį
klaidingą supratimą, tai vis vien
Nigeris juodas, bet, žiūrėk,
ką vinį į. sieną.
degutas dai- juodesnis. Soci
-- Papasakosiu^
Kazy, kaip
jalizmas raudonas, nagi, bro
viskas atsitiko. Kaip tik atvažia
lyti, tu mano — “draugai” ir
vau Amerikon, tuojaus mane pri
už socijalizmą raudonesni.
rašė prie socijalistų kuopos. Iš
B.
pradžios buvo nesmagu, bet vė

RAULO SU KAZIU PAŠNEKUS.
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Kazys sutiko Kaulą einant... —
ot ir neįspėsite iš kur — Iš baž
nyčios !
— Sustok, svekas. Bene plaka
tais buvai prie bažnyčios nune
šęs išdalinti, nes girdėjau pra
kalbas rengiate?
Ne su plakatais buvau nuėjęs bažnyčion, bet pasirodyti,
kad ir Rautas jau ne toks pras
tas.
— Tai tu manai pradėti baž
nyčion lankytis?
— Taigi kad ne. Nuėjau todefei, kad merginos nedasiprotėtų mane Kaulu esant. Pasirodžiau
sykį — ir užtenka.
— Aš taip ir maniau, Raulai.
Bet man žingeidu būtų sužinoti
kokius įspūdžius turėjai, kaip tu
jauties žiūrėdamas į tą žmonių
minią, bažnyčioje apeigas, iškil
mes?
— Jau tu nemanyk, kad manp
širdis toki.... jautri ir galėtų susi
graudinti ar panašiai tam. Nu
ėjau į pat bažnyčios vidurį ir,
kad greičiau mane pastebėtų, at
sistojau. Pastovėjau, pasidairiau
ir išėjau lauk.
— Ar gi |tu, Kaulai, jaunystė
je niekad nebuvai
bažnyčioje,
kad nežinojai, kaip bažnyčioje
pridera apseiti?
— Kaip nebūsi ir nežinosi?
Juk gerai žinai, kad aš atvažia
vau iš Lietuvos, o ten visi eida
vome bažnyčion.
Argi tau, Kaulai, neprisimena tos pirmesnių laikų dienos,
kad kas nedėldienis lankvdavais
ba žnyeion ?

liaus apsipratau su kalbomis apie
nereikalingumą ir kvailumą lan
kyti bažnyčią. Potam inkalbėjo
skaityti “Keleivį”,
“Laisvę”,
o “Kovą”, tai priverstinai turė
davau skaityti. Iš pradžių gėdydavaus skaityti ir drovėjaus. bet
po tam apsipratau ir mane pertikrino tikinčius kvailiais esant.
Kad ir tu, Kazy, tuos laikraš
čius skaitytum, tai ir tu Kaulu
liktum.

“Tėvynė” užriko, kad “Sau
lės” kursų vedėjai pardavė lie
tuvius, pakviesdami vietinės ru
sų valdžios atstovus prie “Sau
lės” kursų atidarymo Vilniuje.
Tokios pat logikos prisilaikant,
mes galime tvirtinti, kad Susiv.
Lietuvių Amerikoje senai jau par
davė Amerikos lietuvius ameriko
nams, kviesdamas prie savo sei
mų atidarymo Suv. Vai. valdžios
atstovus, kurie savo kalbose visa
— Žinoma, kad
prisimena.
— Jau t"> nesulauksi, kad as
dos perša amerikonizino dvasią.
Duok man pamąstyti ,ir atsimin Rautu tapčiau. Tie laikraščiai
Apie tai “Tėvynė”, kaip tik pa
ti Kaulas taip-pat gali atsiminti. tik tamsumu; tegali intikrinti,
miršo.
Žinai, sykiais kaip pradedu mąs kaip ir su tavim atsitiko. Juk tų
tyti apie praeities linksmas die laikraščių taktika aiškiai pranas, net ir mano širdis suaigrau- matoma. Kalbės ant syk apie
Vyrai, ar neatsiras kas turintis
dina. Augau Lietuvoje, tarpe sa- darbo žmonių skriaudas, vargus,
tiek
drąsos prisiimti klerikalo
vo brolių, giminių, draugų, pa apie svieto hedorybes, vienu žo
žįstamų. Visi jautėmės broliais, džiu, pasaulį piešia kuotamsiau- vardą ? Tautininkai dabar nuola
mylėjome viens kitą. linksmino siai. O čia tuojaus greta pastato tos žiūri į “Draugą” ir laukia ka
mės, meldėmės ir veikėme ben socijalizmą, apie laimę jam už da jis prisiims )<lerikalo vardą.
drai nelaimių prispausti. Buvau viešpatavus.
apie jo gerumus, Kiek žinome, “Draugas” nėra
visų mylimas, godojamas; niekas šviesią ateitį ir tt. Čia tuojaus toks lengvamanis. kaip kad tau
mane nestumdė, nevarinėjo, nei . gudriai perstato, kad ant kelio tininkų laikraščiai ir savo vardo
Raulu nevadino.
Prisipažinsiu,. prie tos laimės stovi tikėjimas, nekeis. Vyrai, sumažinkite tau
nors šiandien būdamas bažnyčio- ; bažnyčios, kunigai. Na, ir su- tininkų ir socijalistų melus, nes
je visą laiką išstovėjau, kaip štili- kvailinti tamsunai puola griauti jie ir po šiai dienai tebemeluoja
klerikalų
pas, ir ant visoko žiūrėjau su iro- į bažnyčias, iš širdžių rauti tikė- Draugą” vadinaut
ni įa, bet į Dievo Mot inos paveik-1 jįmą ir viską niekinti. Tik tokie laikraščiu.
alų ramiai, negalėjau pažiūrėti
tamsūnai. kaip tu, gali būti tų
— Kaip tąi?
laikraščių aklu įrankiu ir pagel
Beje, vienas soeijalistas jau
— Tai vis praėjusiu laikų at bėti jų bizniui žmogui gi su pla
prisiėmė
klerikalo vardą, tai p.
siminimai. Kada augau prie mo tesniu matymu tas atrodo, ne
Čėsna, socijalistų fondo komisi
tinos, tai ji kasnedėldienis ves- mandagiai kalbant, kvailyste.
— Tai tu mūsų darbą vadini jos narys. Socijalistų laikraščiai
davos mane bažnyčion, rodydavo
paskelbė jį esant klerikalu ir p.
į tokį pat paveikslą ir liepdavo kvailyste?
Čėsna po šiai dienai tebetyli ir
prie jo melsties. Ir dabar, kaip
— Na, kad ir taip.
neprotestuoja;
o tylėjimas —
tik aš pažvelgiu į tą paveikslą, — Tfu!
ženklas
sutikimo.
Kas daugiau?
man prisimena motina, šalę ma
Dūda.
Tautininkai, gelbėkite netik
nės klūpanti ir rodanti pirštų j
paveikslą. Neramu man tada pa
savo gelbėjimo fondą, bet taipsidaro, pasijuntu tuo pačiu kū
pat ir “Vienybę Lietuvninkų”.
dikiu beesąs ir jau norėtųsi kar
Jei paskaloms tikėti, “V. L..”
toti mažystės maldą. Bet tuojaus
Naujus metus pradėjome, o jau paseno ir rengiasi gulti gra
širdį užlieja apmauda, kerštas,
bam Sustabdykite tą jos despe
laikraščio naujo nei vieno dar
ratišką žingsnį, nes kitaip liksi
neapykanta.
Kaip?! A* kalbė
nematome.
Net
mėnulis
ap

siu maldą, aš, soeijalizmo pase
te be organo, “Tėvynei” atsisa
kėjas, aš, kuris per tiek laiko tai siverkė, mat, nabagas nesu kius jums tarnauti ir virtus kle
visa niekinau, po kojomis mi laukia, kada gi pagalios ir jo rikalų” garsinimo vietą.
niau. Nejaugi a? turėčiau save vardas bus patalpintas tarp
kaltu prisipažinti ir graudintis,laikraščių žvaigždyno.

ŠIS TAS.

MOTERŲ DIRVA.
LIETUVIŲ KATALIKIŲ
MOTERŲ SĄJUNGOS

REIKALE.

Iždo Globėjos: Ona Nausėdai
tė, Stalilionaitė, K. Varanavi
čienė.
Dvasiškas
Vadovas
kun. F. Kemėšis.
5

Merginos ir Moters klausy
kite ką lemia Jums ateitis; Moterų Sąjunga daug, daug,
žada Moterims ir Merginoms.
ateitis sako:
Jos tikslas yra dvejopas: su
“Jei Lietuvės Katalikės
teikti pašalpą ligoje ir duoti
Moterys nori nepasilikti pa
pomirtinę; pašalpą ligoje yra
smerktos, kaipo tamsiausia
mokama $5.00 į savaitę ir po
Lietuvių Tautos dalis, kuria
mirtinė ant $150.00, o kurios
ligšioliai jos buvo, tai nesnau
nebus patenkintos su $150.00,
skite tik vienykitės ir lavinki
gali prigulėti į 2 skyrių ant
tės, būkite vertos narės tautos
$250.00, Sąjungos svarbiau
ir prigulėkite prie Lietuvių
sis tikslas yra tai įsteigimas
Rymo Katalikių Moterų Są
Apšvietos skyriaus, į kurį
jungos Amerikoj. Atidaryki
kiekviena privalo prigulėti.
te akis ir matykite kelią, ku Tas skyrius visokiais būdais
riuo turite eiti.
platins apšvietą, įsteigdamas
Dabar yra progreso laikai mokyklas, kuriose bus moki
ir visi, kurie nori gyvuoti ,tu nama įvairių moterims nau
ri būtinai tuo keliu eiti; kurie dingi) darbų, kaip tai: siuvi
progreso keliu neis bus nustu mas, namų užlaikymas, kūdi
mti veiklesniųjų žmonių nuo kių auklėjimas ir svarbiausia
progreso kelio, • kaipo netikę ko mums Lietuvėms Moterims
ir pasauliui nereikalingi. Ne yra reikalinga—sveikas ir mai
tinkantys draugiškam žmoni Stingas valgių pagaminimas.
jos surėdyme ir su laiku iš Apšvietos skyrius taip-pat rū
nyks, nes gamtos taip yra pinsis suteikti išsilavinimą ra
lemta; “Kas nereikalinga tai šliavoj ir aritmetikoj ir vi
su laiku nyks, nyks pakol iš suose kituose svietiškuose mo
ksluose.
Apšvietos skyrius
nyks ’
rūpinsis įsteigimu knygyno,
Tai girdite Moters ir Mer kuriame bus naudingos kny
ginos, kas gali atsitikti su Ju gos, ir laikraščiai su naudin
mis netai, kad fiziškai išnyk gais patarimais. Taigi mato
sime, bet kultūriškai ir dva te kokią naudą atneš Moterų
siškai su visu nebeliksim. Mes Sąjunga mūsų moterims ir
jau gana užsnudusios buvom merginoms ir nepraleiskite
gal ne visiškai iš savo kaltės, šios progos, bet rašykitės prie
nes buvome kitų prislėgtos. Liet. R. K. Moterų Sąjungos.
Bet dabar aėjo laikas, kada Įstojimas iki Kovo 15, 1915
galime pasilvginti ir žodį iš sumažintas per pi^ę ir visos
tarti viešose reikaluose. To mokesnys yra mažos ir priei
dėl atbuskime iš to miego ir namos moterims ir mergi
veikime ką naudingo sau, noms.
draugijai ir visai lietuvių tau
Reguliariškas mėnesinis su
tai. Moteris daug gali nuvei
sirinkimas 1 kuopos atsibūna
kti, jos gamtiškai yra apdova
paskutinę nedėlią kiekvieno
notos prakilnia dvasia ir ge mėnesio Šv. Jurgio par. salė
rais norais daryti gerą.- Tu je, 32ra ir Auburn avė., 3
,
rėdamos intekmę draugijoj vai po pietų.

Visos moterys ir merginos
yra kviečiamos atsilankyti ir
pasiklausyti ką veikia sąjunMoterys ir Merginos, jumy gietės.
se yra didelė pajėga tiktai neAldona.
snauskite, sukruskite, pasiro
_ „ „
P. S. Nepaprastas susirind,kitę, kad esate gyvos ir kimas atsjbus sausio n d

gali naudingus
inkūnyti.

jums rūpi

sumanymus

moterų

reikalai. J915 , gv> Jurgio par. salėje

Dabar už tą namą randos
prašo $125.00 ant mėnesio.
Pusę užėmus Su-mo reikalams
dar būtų galima gaut $65.00$75.00 ant mėnesio. Parduo
ti žinoma nėra taip jau labai
lengva, bet ant Grand gatvės
visada namus galima parduo
ti, nes tai biznio gatvė. Bet
ne tame dalykas už ką kuopos
turi balsuot ar tą namą pirkti
ar ne; kuopos turi nubalsuoti
ar Centro \ aldyba gal pirk
ti namus ar ne. Nes sulyg pe
reito seimo nutarimo Centras
negal pirkti be kuopų nutari
mo. Kad ir tą patį namą Cen
tro Valdyba negal pirkti nors
jį atiduotų ir už $10,000.00.
Dabar už tą namą prašo $16,000.00, mes pasiūlijome $12,000.000, na ir jei jį atiduotų,
mes neturime tiesos pirkti be
kuopų nutarimo, taigi ir atsi
šaukta į kuopas, kad nubal
suotų ar galime pirkti, jei su
tiksime su preke, tą patį ar
kitą kokį namą, jei pasisektų
surast tinkamą

Taigi kam rūpi Su-mo ge
rovė, kas nori kad Su-mas įsi
gytų nuosavu) namą, įsisteigtų
savo organą ir tt., tas priva
lo balsuoti už nupirkimą
namo, nes be kuopų nubalsavimo Centro Valdyba jokio
namo nors ir prie geriausios
progos negal pirkti.
Su pagarba.
K. J. Krušinskas, įbrez.

BROOKLYN, N. Y.
Lapkričio
15 d., New York
valstijos S. L. R. K. A. kuopų
apskritys laikė susirinkimų Ka
ralienės Aniolų parapijos mokslainės salėje Susirinkimų ati
darė pirmininkas P. K. Brusokas. Raštininku
užrinktas M.
Tulaba. Atstovai dalyvavo nuo
sekančių kuopų: 108-tos, 56-tos,
134-tos, 42-ros ir
135-tos. Viso
pribuvo 10 atstovų. Toliau sekė
apkalbėjimai
Susivienijimo reidalų. svarstyta
įnešimas, kad
rengti kuodažniausiai ir kur tik
galinia prakalbas, ydant plačiau
išaiškinti žmonėms
Susivieniji
mo naudų. Toliau nutarta, kad
pirmas prakalbas surengtų 10JI
kuopa — Maspeth’e. Rengimui
prakalbų nutarta išrinkti komi
tetas. Toliaus inešta, kad apskri
čiui I reikalinga turėti du dak
taru ištirimui
sveikatos stovio
naujai pristojančių narių. įne
šimas priimtas. įnešta taip-pat,
kad Susivienijiman reikalinga in
vesti visuotinąjį balsavimą, kas
Susivienijimui atneštų daug nau
dos. Visų vienbalsiai buvo pri
imta. Ant, galo atstovai ragina
mi, kad savo kuopose per susi
rinkimus paaiškintų nariams vi
suotinojo balsavimo tikslų. Tuo
susirinkimas užsibaigė.
P. Montvila, pirm.
M. Tulaba, rašt.

Prisidėkite visos prie to mil- Hnt kurio yra kviečiamos viBROOKLYN, N. Y,
žiniško darbo.
Prisidėkite, sos, kurios prisirašė ateiti užNew York’o valstijos S.
prisirašydamos prie Moterų 'siinokėti ir atsinešti nuo dak R. K. A. apskritys 22-rų d. gruo
džio, surengė prakalbas (kame
Sąjungos, ir tuomet pakelsite taro paliudijimą.
Red.) Prakalbas atidarė pirm
vardą visų Lietuvių Katalikių
P. Montvila ir paaiškino jų tik
Moterų.
alų.
Paskui pakvietė kalbėtojų
Nauja L. R. K. Moterų S. kp.
Kaip visos girdėjote 13 d.
10 sansio Apveizdos
Dievo kun. J. Dobužinską. Kalbėjo apie
gruodžio, 1914 m., galutinai parapijoje buvo įsteigta 3-ioji moterų padėjimų, apie jų teisės.
iš eilės Moterų Sąjungos kuopa, Paaiškino, kaip dabar kai-kuriosusitvėrė Lietuvių Rymo Ka
Sąjungos vice-pirmininkė pla se viešpatijose moterys yra žiau
talikių Moterų Sąjunga Ame čiai išaiškino Sąjungos reikalin riai skriaudžiamos ir išreiškė vil
rikoje, su sekančia valdyba:
gumų ir naudų ir ragino ausirin- ti, kad su laiku ir moterys gaus
, kusias stoti į jų. Įsirašė 20 na lygias teisės su vyrais. Toliau
Pirm. U. T. Jokubauskiute, rių, ir išrinko valdybon: pirmi kalbėjo S. L. R. K. A. pirminin
pirm. pagel. F. Macijauskai ninkė — panelę F. Nutautaitę, kas — p. K. Krušinskas. plačiai
tė, rašt. M. L. Gurinskaitė, sekretore p-lę A. Jakavičaitę, išaiškino Susiv. tikslų ir jo nau
dų ir ragino žmonės rašytieR prie
rašt. pagelb. F. Nutautaitė, iždininke p-lę F. Macie jauskaijo.
Nors kalbėti dar buvo kam,
tę. Į valdybų pateko taip-pat
Ižd. A. Nansiedienė, daktarė p-lė Klimavičiūtė.
tečiau
esant vėlam laikui* pra
Laimingos
kalbos užbaigta. Pnblika užsilaikvotėja d-rė S. A. Šliakienė, kloties naujajai kuopai.

"‘‘•i 1- d. .sausio, 12:30 vai., tuojau po
parapijos svetainėj. Visi atei't ir naujų atsiveskite. Bus ,iaug
-arbių reikalų ir rinkimas naujos
uldybos.
J. A. Lietuvninkas, Rašt.

Baycnne, N. J. 60 kp. laikys savo
metinį susirinkimą 22 d. sausio, 7:30
vai. vak. paprastoje vietoje.'Prašome
prisiųsti mokesnių. Nauji nariai bus
priimami.
Valdyba.

Miners Mills, Pa. 25 kp. turės meti
nį susirinkimą 16 d. sausio 7 vai. po
pietų. 32 AV. Thomas str., pas J. Norecką. Kviečiame visus narius ir no
rinčius prisirašyti ateiti.
S. Kulikauskas, Rašt.
Donorą, Pa. 88 kp. laikys pirmą
bertaininį susirinkimą 17 d. sausio,
tuojaus po pamaldų
pobažnytinėj
salėje. Visi nariai privalo beskirtumo
pribūti.
F. Mileška,

Aurora, UI. 154 kp. susirinkimą
17 d. sausio 108 No. River str.
čiame visus susirinkti ir naujų
atsivesti.
V. Šoris, Rašt.
Ashley, Pa. 69 kp. susirinkimas
17 d. sausio, 2:30 vai. po pietų,J
S. Main str. Bus tai metinis suą
kimas, taigi kviečiame visus
susirinkti.
Antanas Milinauckas,
Wilmerding, Pa. 124 kp. laikysi
taininį susirinkimą pas Juozapą
vį, 177 AVatkins avė.
Kiekvid
narys privalo pribūti ir užsimokėti’
vo mokesnis.
S. Kundrotas,
Ba

No. Abington, Mass. 143 kp. lai,
susirinkimą 17 d. sausio, 2 vai.
pietą,- pas Antaną Ciapa, _Į74, BiJ
■tr. Seni ir norintieji prisirašyti na
riai kviečiami atsilankyti.
Petras Dvarinskas.
Pittston, Pa. 7 kp. turės susirnkimą 17 d. sausio, tuojaus po mišių.
Susirinkimas bus pobažnytinėj svetai
nėj. Visi nariai ir norintis prisira
šyti kviečiami atsilankyti.
Vincas Smalinskas, Rašt.

AVaterbury, Conn. 107 kp. laikys me
tinį susirinkimą 17 d. sausio, 1 vai. po
pietą parapijos svetainėje. Malonėki
te visi apsilankyti, o kurie gyvenate
kituose miestuose prisiąskite savo mo
kesnis šių adrecu:
Kazimieras Pranulis,
827 Bank str.,
/ AVaterbury, Conn J
K. Pranulis, Rašt.
Youngstown,

Ohio.

63 kp.

laikysj

metinį susirinkimą 17 d. sausio, 6:36
vai. vak. Vokiečių parapijos moki
slainės svetainėj. Kviečiame visus na)
rius pribūti, nes turime daug svarbių
reikalų.
H.

Orikauskas...

Bašt.

Glen Lyons, Pa. 79 kp. susirinkimaa
bus nedėlioj, 17 d. sausio, 2 vai: pri
pietų pas raštininką J. Vasilį. A įsi
nariai kviečiami atsilankyti, nes busf

daug svarbių reikalų.

J. Vasiliu^

Rflšt-1

AVeatville, III. 94 kp. turės susirin
kimą 17 d. sausio, 1 vai. po pietų
pobažnytinėj svetainėj.
Kviečiame
visus narius paskirtu laiku atsilan
kyti, nes bus daug svarbių reikalų:
Bus priimamui nariai į pašaipos sky
rių. Nepamirškite atsivesti naujų na
rių.

Ant. S. Vaitkus, Bašt.

Chicago, III. 15 kp. lnikys metinį
susirinkimą 17 d. sansio 1915 m. šv
Jurgio par. svetainėje, Auburn avė:,
ir 32 PI. Visi nariai privalo pribū
ti, užsimokėti bertaininius mokesnius
ir išsirinkti ateinantiems metams vai

dybą.
G. 8. Zekas, RaštMinersville, Pa. 24 kp. laikys bet
taininį susirinkimą 17 <1. sausio, 3 vali

po pietų mainierių salėje. Kviečia-!
ma skaitlingai susirinkti, nes bus ren-|
karna nauja valdyba.
J. Mikatavičla,

Baštl

Mahonoy City, Pa.
31 kp. turės,]
susirinkimą sansio 19 d. 7 va,, va
kare, lietuviškoj mokykloj.

Nauji ir seni nariai kviečiami Rtisf
rinkti, nes turėsime daug svarbių da^
lykų apsvarstyti. Atsiveskite naujų

N. 3.
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DRAUGAS

Džiovos paroda.
Parsiduoda
gerai
išdirbtas
Tie nelaimingi mažutėliai, bū
Tapo sudarytas lietuvių ko
aikrodžių ir muzikos instrumen
dami tarp svetimtaučių, dvasiš
tų krautuvė už pigiausią kuiqa,
kai teu skursta be vilties geresnės mitetas, kad išdirbti progra
JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Brooklyn, N. Y. 42 kp. laikys meti
geriausioj
vietoj, Ilamestead,
ateities,
be
paguodos,
atsumti
mų
ir
kad
supažindinti
lietu

ni susirinkimų sausio 17 d. tuojaus
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas
’a. Kas norėtų pirkti arba mai
po sumai mokyklos svetainėje. Roeb- uuo savųjų. Lietuviai gi neturė vius su Chicagos TuberkuloVALDYBA. nyti, ant fanuos vakaruose te
liug ir kampas 8o. 4 gntv. Visi nariai dami lietuviškos našlaičių prie zo (džiovos) instituto rengia TAUTOS FONDO
Pirmininkas
Dr.
A.
K.
Rutkaus gul atsišaukia žemiau
esančiu
kviečiami pribūki ir naują atsivesti. glaudos,
beveik negali
jiems mąja
paroda,
kuri
bus
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
K. J. Krušinskas, Rast. pagelbėti. Taigi šiame susirinki
kas, 2302 So. Leavitt at., Chicago, adresu, nes biznio savininkui pa
Mark AVhite Sųuare parko sa
tikėjimo
klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
sirengę važiuoti į vakarus ant
IU.
me delegatai, apsvarstę tų taip
lėse,
nuo
sausio
15
iki
29
d.
5.
Katalikų
Bažnyčios.
Bentleyville, Pa. 92 kp. turės me svarbu mūsų gyvenime sumany
Raštininkas Adv. A. A. Slakia, armų. Tai yra priežastis parda
Paduoda gražių doros apysakų —trumpai sakant
tini susirinkimą 17 <1. sausio 1915 m.,
3255 So. Halsted st., Chicago, III. vimui.
mą, kaip
pastatymas
našiai m.
tuojau po sumos Bažnytinėj svetai
Svarbumas
tos
parodos
ma

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
čiams prieglaudos, išrinko ko
A. Katalius,
nėj. Kviečiame visus narius susirink
tosi iš to, kad praėjusiais me Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį
003 8th avė.,
Hamestead, Pa.
ti, nes bus renkama valdyba, priima misiją iš keleto asmenų nužiūrė
Kaina 75 c. metams
tais
Chieagoj
mirė
nuo
tos
li

Iždo Globėjai: Kun. F. Kemė
vietos pasta
mi mokesnis ir daug svarbių dalykų jimui patogesnės
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.
apsvarstyti taip-pat bus priimami nau tymui minėtos įstaigos. Toji ko gos 3895 žmonės. Yra tai li šis, 717 W. 18th st., CMcago, IU.
Redakcijos adresas:
ji nariai.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- RAČIŪNO
misija po mėnesio laiko turės ga, kuri labiausiai įsigyvenusi
NAUJA SERIJA PA
J. Kizis,
liašt.
hington
st.,
Norwood,
Mase.
apie tai mėnesiniame susirinki vietose, kuriose kasdieninis
VEIKSLŲ IS KARĖ8:
me pranešti, o tada jau galima gyvenimas ir socijalis padėji
Nedėlios
ir Panedėlio
vakare,
Shaniokia, Pa. 12 kp. laikys metinį
sausio (Jan ) 10-tą ir 11-tą d. 1915
bus
pradėti
vykinti
šį
prakilnų
mas
yra
sunkiausiai.
Tuo
susirinkimų 17 d. sausio 1915 m., 1
prieglauda žvilgsniu Mark AYhite Sųuare TAUTOS FONDO KOMISIJA: Bažnytinėje salėje, Pittston, Pa.
vai. po pietų bažnytinėj
svetainėj. sumanymą. Žinoma,
Ketvergo ir Pėtnyčios vakare sauP. Montvila, Brooklyn, N. Y.
Pra sotu visų narių pribūti is užsimo tuojaus negalės atsistoti, o naš- apielillkė nėra toki baisi, kaip
šio (Jan.) 14-tą ir 15-tą
d. 1915
A. Laukaitis, Baltimore, Md.
kėti bertaininę. Bus rinkimas viršiniu laičiams priežiūra ir auklėjimas
Visiems Blaivybės Platintojams ir norintiems
kitos miesto dalys, kuriose
Bažnytinėje salėje Forest City, Pa.
kų.
A.
Jakaitytė,
Worcester,
Mass.
yra reikalingi tuojaus. Delei to
sužinoti
KAS TAI YRA BLAIVYBĖ patariame per
Subatos vakare, sausio (Jau.) 16-tą
padėjimas yra daug baisesnis.
V. Stočkūnas,
Rast.
Kun. A. Janusas, Forest City,
gerb. kun. A. Staniukyuas pa
1915 Auditorium svetainėj, Scranskaityti naujai išleistą kun. P. Saurusaičio
Sveikatos departamento pra
Pa.
žadėjo parūpinti dėl 20 mergai
ton, Pa.
Mt. Carinei, Pa. 47 kp. laikys me
Adv. J. Gabrys, Paris, France.
čių vietą šv. Kazimiero Seserų nešama, kad 1913 m. 4 warNedėlios ir Panedėlio vakare sau
tinį susirinkimų 17 d. sausio po su
doje
mirė
nuo
džiovos
303.2,
Kun.
M.
Gustaitis,
iš
Lietuvos.
sio
(Jan.)
17-tą ir 18-tą d. 1915
vienuolyne,
o
berniukams
reikės
mai parapijinėj mokykloj. Visi nariai
Andrius Buvelskis, Pittsburgh, Bažnytinėje salėje, Wilkes Barre, Pa.'
[yra kviečiami ateit ir užsimokėti tuomtarpu nusamdyti namai. Tam 7 ivardoje mirė 180.3 ir prie
Stora ir graži knyga aiškiai parodanti girty
Nedėlios ir Panedėlio vakare, sau
nes po namus nevaikščiosiin rinkt tikslui tikimasi gauti pašalpą iš miesčiuos tik 143.9 iš 100,000 Pa.
sio
(Jan.)
24-tą
ir
25-tą
d.
1915
bertaininės mokesnės.
bės pasekmes ir kovą su jomis.
J. Jaroševičius, Norwood, Mass.
,
valdžios: po 10 dol. vaikui ir gyventojų.
Bažnytinėje salėje, Kingston, Pa:
Stanis. J. Petruškevičius, Rast.
Kun. A. Dargis, Mahanoy City,
KAINA 40 CENTŲ
po $15.00—mergaitei kas mėnuo
Lietuvių komitetas suside
Subatos ir Nedėlios vakare, sausio
Pa.
tik su ta išlyga, jeigu priglauda da iš šitų asmenų:
(Jan.) 30-tą ir 31-ą d. 1915 Bažny
Gaunama pas autorių, 46 OongreBS avė.
Chicago, Iii. 101 kp. laikys metinį
Kun. A. Balinskai, Sheboygan, tinėje salėje, Plymouth, Pa.
taps
valdžios
pripažinta
tinkama
Waterbury, Conn.
D
r.
A
Zimontas,
pirminin

susirinkimų 17 d. sausio 3 vai. po pie
Su pagarba.
Wia.
vaikų
užlaikymui
ir
auklėjimui.
ir
“Draugo” Knygyne.
tų bažnytinėj salėje 18 ir S. Union
kas, Dr. Jonikaitis, M. JurgeA. T. Račiūnas.
Stasys
Brazdys,
Indiana
HarAnt
galo
tapo
išrinkta
1915
gatv. Kviečiame susirinkti visus na
Reikalaukite tuojaus!
lionienė, Dr. K. Draugelis, J.
bor, Ind.
rius ir atsivesti naujų narių pri m. valdyba: Pirm. — P. Mažei
A. Chmeliauskas, kun. P. La
5237
."222
52237
2X
sirašyti. Bus renkama nauja valdyba ka, vice-pirin. — kun. Krušas,
Jonas Kazlauskas, New Haven,
pelis, P. Baltutis, M. Žaldo- Conn.
ir plačiai aptarta apie Susivienijimo
prot. rašt. — K. Pakštas, iždo
svarbumų.
kns, A. Petraitis, A. Nausė
S. P. Tananevičius, Chicago, UI.
raštin. Dargis, iždininku — kun.
S. Kybartas.
Rašt.
dienė,
M.
Damijonaitis,
M.
Kun.
J. Jonaitis, So. Omaha,
Staniukynas; iždo globėjais: 1)
Švento Juozapo Draugijos, Sheboygan,
32377
X
Zimontienė,
Dr.
A.
J.
Tanane

Nebr.
Wis., valdybos adresai:
'Canada. 152 kp. laikys kun. Albavieius, 2) MaeiejausTel. Varde 1138
J. V. Kovas, YTaterbury, Conn. LIETUVIŲ R. KAT. FEDERACIJOS Pirmininkas: Daugirda,, Pranas, 214
vieia, S. T. Tananevieia, Dr.
nį susirinkimą,
nedėlioj kaitė ir 3). Varanavičienė. Re
Lietuviškas Graborius
Kun. F. Kemėšis, Chicago, 111.
9. River st.
S.
Rutkauskiutė-Šlakienė.
kun
tuojaus po mišparų apie vizijos
komisija:
Kun.
Al.
VALDYBA.
Seniausias,
pigiausias graborius
Pagelbininkas, Skeris Antanas, 909
A. Nausiedienė, Chicago, 111.
stą. Visi nariai, ir ne na Skrypka, ir J. Elias.
F. Kemėšis, Dr. A. L. Juška,
Pirm. — kun. J. Misius, Elisworth,
ir
tirinetoįas
dėl pavargelių-našIndiana avė.
[žiu atsilankyt, ant kamJurgis Liškevičius, Detroit, Pa.
laičių.
Centro raštininkas, K. Pakštas. F. P. Braėiulis ir Šlikienė.
'
1.
Sekretorius
Stankus
Antanas,
liorine East ir Partenais
Vice-pirm. M. Kadzievskis, 2118 W.
P. A. MAŽEIKA
1414 New York avė.
Dvi specijali lietuviams die Mich.
1215.
3316 Albirs An.
CHICA80, ILL 3
20tk st., Chicago, 111.
Dr.
A.
K.
Rutkauskas,
Chicago,
2. 8ekretorius Rutkauskas Juozas,
Katalikiškųjų
Draugijų Sąjun ni bus sausio 21 ir 22 d. Pro
J. Norkeliunas, Rašt.
X
Sekr.
—
J.
Kaupas,
3337
So
Mor

Kasos globėjai:
m.
ga.
gramas :
Marculaitis Antanas, 1839 S. 14th st.
Kun. V. K. Tašknnas, Rockford, gan st., Chicago, III.
Šv. Jono Evangelisto pašalpiSausio 21 d. 3:15 vai. po
Kučauskas Andrius, 1623% Indiana
Sekr. pag. — U. Jokubauskaitė,
Hls.
avė.
nė draugija, Dievo
Apveizdos pietų. 1. Lietuvių vaikai iš
Adv. A. A. Šlakis, Chicago, Hls. 2118 W. 55th st., Chicago, 111.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clara
parapijoje 3 sausio sušaukė de- viešosios mokyklos aplankys
Iždin. J. Elias, 4600 So. Wood st., avė.
B. Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
Spaudos Draugija. degatus visų šios apielinkės ka parodų. 2. Pirmininkaus M.
Kasininkas
Šalčius Juozas 919
A. Salašavičius, Detroit, Mich. Chicago, III.
talikiškų draugijų. į bažnytinę Jurgelionienė, kalbės 3. Dr. J.
Dilingham
avė.
Juozas
Urbšaitis,
Cleveland,
Iždo
glob.
P.
Mažeika,
3315
ĄuRytojai L. R. Katalisvetainę dėl Įsteigimo draugijų
Jonikaitis. 4. Dr. A. Zimon- Ohio .
bum avė., Chicago, III.
itdos Draugijos mums
Sąjungos. Susirinkime dalyvavo
ddtoi
M.
Vabalas,
Chicago,
Uis.
Kun. Pr. Augustaitis, Girardville,
tas
“
Užlaikymas
burnos
ir
ų jog 27
— • SaUSlO i vai. delegatai vienuolikos
draugijų
J. S. Vasiliauskas, Baltimor®, Pa.
Lietuviij Rymo—Katalikų Pilnųjų Blai
Šv. Kryžiaus parapi- pašaTpinių ir idėjinių. Dalyvavo dantų”. 5. Judamieji paveik
vininkų Amerikoje Susivienijimo Cen
Md.
svetainėje bus į steigi a- delegatai šių draugijų: šv. Jono slai “Dantų skaudėjimas”.
tro Valdybos adresai:
7:30 vai. vak. 1. Pirm. A.
:os draugijos susirinki- Evang., šv. Petro ir Povilo. Die
Pirmininkas:
Knn. J. J. Jakaitis,, 41
Aukotojų vardai tilps sekan
■urtv. List R.-KaL Am.
Providence st., IVorcester, Mass.
Linkime pasisekimo.
vo Apveizdos, šv.
Pranciškaus, Petraitis, 2. Dr. A. L. Juška čiame “Draugo” numeryje.
P.Urillard
valdytai aatnlal:
Dvasiškas vadovas: Kun. P. Saurušv. Antano, Koženčavos, L Vy “Higiena ir sveikata”, 3. Dr.
Ca. ;
Prezidentai: K. J. Kruiinskas, saitis, 46 Congress avė., Waterbury,
“flraugo” Red.
RntorkCitr
Hnttrktitr
Apaštalystės,
Blaivybės, K. Drąpgelis, “Gerklės higie
)R, M. GUSTAIČIO IŠ- čių,
•••’..?•
69 Ten Eych zt, Brooklyn, N, y. Conn. 1
Susivienijimo L. R. K. A. 101 na”, 4. Šv. Jurgio choras,
LEISTUV48.
Vicepirmininkas:
P-lė
A. PetrausViceprezidentas: J. Riktoraikiutė,
563 N. River at., Waterbury,
d. sausio ehieagiečiai atši kuopa ir Labdarybės. Susirinki 5. Solo — Pocienė, 6. Juda
tia, 91 Congreu avė., Waterbnry, Conn.
limo svečią kun. dr. M. Gus- mą atidarė Petras Zdanavičius, mieji paveikslai “Dantų skau
Centro Sekretorius: J. V. Kovas, 21
Vilnečiui. Labai nuosekliai tamsta Conn.
ij. Jis apleidžia
Jiuigtines užmahytojas minėtos sąjungos. dėjimas”.Congress avė., Waterbury, Conn.
pastebi, kad lietuviškus “socijalis
Sekretorius:
J.
S.
Vaailiauakaa,
Cžinanytojai
šitos sąjungos
.stijas, o tėvynės baiso kvieKasininkas: Knn. V. A. Karkauskas,
Į tų vakarų ypatingai kvie tus” klaidingai vadiname socijalis 112 N. Greene at., Baltimojre, Md. 46 Congress avė., Waterbury, Conn.
plačiai
paaiškino
jos
tikslą:
įas, pasirengė grįžti
namo.
tais, mat, jie, sulyg tamtos, tik ka
Karterius: Pranas Bnrba, 469- Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 658
Jei nori žinių iš
leistuvėms buvo parengta va1) Bendromis spėkomis veikti čiami nariai lietuvių moterį) rikatūra to, kuo save vadina. Su tuo
58
Main
st.,
Edwardaville
KingW.
Saratoga
st.,
Baltimore,
Md.
organizacijų.
žinoma,
sutinkame,
bet
nesutinkame
trienė, kurios įrengimu dali labui tautos ir bažnyčios.
J. Antanavičius,
49 Congress are.,
indėti žinutės, kuri skaitytojams bus aton, Pa.
ausiai rūpinosi kun. F. SerafiSausio 22 d.:
2) Pašai pinėms
draugijoms
Škotijos ar Anglijos
Watorbury, Cona.
Knygius:
Kun.
J.
InSura,
P.
neindomi.
Išleisti susirinko nemažas pasisamdyti bendrą gydytoja.
3:15 po pietų: Lietuvių vai45 kp. Raštininkui, , Kuopos skelbi O. Freeland, Pa.
Išsirašyk dvisavaitini laikrašt)
rys chieagieeių inteligentų ■—
3) Rengiant teatrus, balius ir kaį j§ parapijinių mokyklų ap mas pavėlavo. Tndėti nespėjome.
Dvastikas
Vadovas:
Kun.
J.
ligų
ir
svetiškių.
Kun. tt., kad nedaryti
viena-kitai lanko parodų. Pirm. vilkie
Jakaitis, 41 Ptovidence st., Woritaitis,
nors
trumpą lai- konkurencijos.
nė, kalba. Dr. Z. Rutkauskai
TAUTOS IŽDO VALDYBA
ceater, Maaa.
’eion pagyveno, savo nuopel4) Kad surengti teatrai, baliai
Pirm. Kun. F. Kemėšis, 1800 W. Vienintelį Didžiosios Britanijos
tė-Šlakienė “Kaip apsaugoti
Kasos Globėjai.
užsipelnė didės pagarbos piknikai, nekliudytų
žmonėms
46th st., Cliieago, III.
Lietuvių-Katalikų organą.
vaikus
nuo
ligų
”
,
Dr.
K.
J.
Stulgaitia,
122 S. Meade at,
Amerikos
lietuvių visuo- katalikams atlikti bažnyčios pa
A ice-pirm. M. Kadzievskis,
2118
Kaina metams vienas doleris
Drangelis
“
Užlaikymas
bur

Wilkea Barre, Pa.
W. 20th st.,
Chicago, III.
uės abelnai, o ypatingai nuo reigas.
GERAS PATARIMAS.
Pašei meta 59 centu.
Sekret. J. Kaupas, 3337 So, Mor
agiečių, kurių tarpe ilgesnį
5) Steigti bendrą knygyną ir nos ir dantų”. Judamieji pa
Mes gavome laišką iš Mr. And V. LukoieviSia, P. O. Minerzville,
gan
st.,
Chicago,
III.
veikslai.
pagyveno. Čia jam už vis- platinti gerus laikraščius.
Skripec, kurį skaitome vertu pa Pa.
Ižd. B. Vaišnoras, 1514 Carson st.,
>uvo nuoširdžiai atidėkota:
6) Draugijos, prigulinčios prie
garsinti,
nes
jisai
turi
gerą
pata
S.
S. Prttsbnrgh, Pa.
7:30 vai. vak. Pirm. F. P.
uriningas prakalbas, kurių minėtos sąjungos, kad imtų už
“LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI- Iždo glob.: kun. J. Misius. Ellsworth, Mossend, Lanarkshire,
rimą
kiekvienai
šeimynai.
Jame
Bračulis, kalbėtojai Dr. J.
iė be skaičiaus; už skambią organą katalikiškus laikraščius.
Pa.
Scotland.
I Kulis “Kaip platinasi džio sakoma: “Aš daug kartų varto JOS CENTRO VALDYBOS ANkuria jis, apdainuodamas
7) Kad draugijos prisilaikytų
jau Triuerio Amerikonišką Kar
TRA1AL
pį kraštą, atgaivino nevie- vienuodumo kas link mokesčių ir va”. Dr. Zimontas “Kelias į taus Vyno Elixirą, ir jisąi visuo
BROOKLYN, N. Y.
'sveikatų
”
,
Dr.
A.
J.
Tanane

Dvasiškas
vadovas
:
Kun.
F.
DIDELĖS
VIEŠOS PRAKALBOS!
ižstingusius jausmus ir tė- aukų.
inet turėjo gerą veikmę į skilvio
Nedėlioję
17 d. sausio 1915 m.
Kemėšis,
717
W.
18thi
st.,
Chieameilę, už tą dovaną, kuri
8) Nario prašalinto iš vienos vieia ‘ ‘ Tuberkulozo judėji- į trukdėsius. Kiekvienas turėtų
J9
Brooklyn,
N.
Y.
Lietuvią Rūtos Kliu
ikiečiams bus dvasios pelno draugijos, kad kita jo nepriimtų mas . Biiutės kanklininkai. į vartoti, kuomet jo skilvis yra go, IU.
bas rengia pirmas savo prakalbas,
Pirmininkas*. M. A. Norkūnas,
liu, o tėvynėje
nuvargu- (žiūrint, koks nario prasikalti Solo I'. Jakutis. Fleitas O. netvarkoje. And. Skripec, Ligo
kalbėtoją bus ir iš toliaus kunigą ir
166
Melrose st., Montello, Mass. svietiškią, prakalbos atsibus P. 8.
neš medžiagišką naudą, mas).
Paculat. Judamieji paveiks- nier, Pa.” Mes negalime duot
Nauja Knygutė
Vice pirmininkas:
A. Alek Apreiškimo parapijos salėje, kampas
ngai džiaugsies
jaunimas,
Ir daug kitų prakilnių suma lai.
geresnio patarimo. Šisai vaistas
sandravičius,
782 W. 19th st., Havemeyer ir N. 5-ta gatvė.
sukęs literatūros žiedų, pri nymų įnešta, visų ir neišskaiti- -r - -______
nepačėdins jokių atmatų kūne
Prasidės 7:30 vai. vakare. Įžanga
Chicago,
IU.
čtų prakilnių minčių ir skati liuosi. Iniciatoriai
būsimos są
„
| išvalys vidurius ir padarys juos
veltui.
Prot.
raštininkas.
Al.
M.
Bač

Blogam
apetitui,
įių prie augštų idealų pa- jungos ištikro verti
pagarbos. . Sausio 10 d. Ausros Vartų dirbnnžiai8.
(Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die
Nuoširdžiai kviečia.
llžių; už jo pavyzdį, kurį pa- Nes tokia sąjunga ypač šioje S. 1. M. svet. atsibuvo parap. atsirūgimams, vėmimui, užkietė- kos, Holy Crosa College, Worceavas musų gelbėtojas, maldos po mišių
KOMITETAS.
ė savo taktu, mokėdamas su apylinkėje yra senei pageidau-j mokyklos mokinių vakaras, jįmui, skaudėjimams viduriuose ter, Mass.
ir k.)
Finansų raštininkė: Ona Kašė
ais maloniai ir švelniai apsi- jatna. Paimkime kad ir tą drau-j kurio vedėjomis buvo Šv. Ka- jisai paprastai suteiks greitą pa
KAINA TIK 3 CENTAI
T. M. D. 22-ros kuopos narių domai!
ir kada reikia patarimų ne- gijo silpnumą
varyti konku-j zimiero seserys, jos ir nioky- lengvinimą, kaip ir daugelyje taitė, 82 Porter avė., Montello,
mai!
lilėdavo. Tai tiktai
žinant rencija: kaikada norėdamos i^lei-į to.jos. Vaidinta veikalėlis “f skilvio ligų. Kaina $1.00. Aptie- Mass.
Perkant šimtais tik $1.50
Sausio 17 1915 metą Aušros svetai
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 nėj, 3149 So. Halsted gatv., įvyks
idicninį
Lietuvos padėjimą, Pyti
konkurenei.ją
l‘«u,’ill',a įmoksiu
pasakyta nemažai į koše. Jos Triner, ManufaCturer, Melrose st., Rrochton, Mass.
Kreipties “Draugo” adresu.
į’aizdinant
žmonių
var- pačios
T. M. I). 22-ros kuopos metinis su
sau.
Arba
kad ir j gražių deklamacijų ir sudai 1333—1339 So. Ashland
avė.,
Kaso9 globėjai: K.
Pakštas, sirinkimas, kadangi minėtame susi
s ir baimę delei karė*?, kuri tai: _ yra
katalikiškų drau
nuota dainelių. Viskas pavy- Clnengo, III.
ateinantiems
1644
Wabansia
avė.,
Chicago,
IU. rinkime bus renkama
tokiais pavojais
graso mūsų gi j V
turinčiu
šventųjų varSilpni raumenys, nualsinti per
metams valdyba, ir yra daug svarbią
katali
ko
puikiai.
Be
to
užgirdome
A.
Visminas,
315
—
4th
avė.,
ištui, žinant kaip šiuo momon- dus ir įstatus, paremtus
sidirliitnų, ras geriausią pagelbą
reikalą, apsvarstyti, todėl gerbiamie
p,,){1 i keletą žymių kalbėtojų. D-ras
Homestead, Pa.
tenai reikalinga kas ramintų, kiška is pamatais, tečiau
Triner’s Liniment'e, kuris sus
ji nariai malonės būtinai susirinkti
J. Naginevičius, 32 DomSnick
guostų be ūpo žmonės — dažnai atsitinka. kad jų nariai Rutkauskas kalbėjo apie da- tiprins ir atgaivins juos. Geras
į viršminėtą vietą 1-mą vai. po pietą.
Teškau savo brolio Antano Frejaus,
st.,
New York.
b,-dieviškus t’art’ni lietuvių
padėjimą
ir
Į
ins daug lengviau buvo atsi uoliai
T. M. I>. prot. raštininkas,
platina
.
. .
.neuralgijoje ir raumenų reumaPaeina
iš Kauno gub., Raseinių pavie
“
Literatiška
komisija:
A.
Knei

Alex Mlcevlčlus.
unti, nes jis labai skubina šlamštus ir ištvirkimą.
Toliau, nuosekhai paaiškino apie sva-jtizme Kaina 50 arba 25e.' per
to,
Aržvilko
parapijos. Apie 10 metų
žis, 41 Capital
avė., Hartford,
įminėtą kraštą. I'ž. tai ati- draugijos senesnės stengiasi pa i bą katalikų judėjimo ir joipačtą 60 arba 35c.
atgal gyveno- Chieagoj. Turiu svarbių
Conn.
pę už viską, linkėjome lai kenkti jaunesnioms ypač idėji plėtojimos,
P. Rutkauskienė;
_____________
reikalą. Jis pats ar kas kitas praneiJ. J. Ramanauskas, P. O. Boz TURĖK ŪKĘ IR BŪK NEPRIGUL kite šiuo adresu:
bos kelionės.
nėms. Yra koks nors visuomeniš savo kalboje atkreipė tėvų do
MINOU.
ARKANSAS IR 58, Montello, Mass.
Jonos Frejns
G.
kas reikalas, atsišaukimas, nega mų į jaunosios kartos išauklė TUR4K NAMUS
Europoj
gimę
žmonės jau parodė
LOUISIANOJ.
F.
Virmauskia,
22
Broad
st.,
342
Fourth
str.,
Troy, N. Y.
li prie draugijų prieiti. Čia ir pa jimą padoriose mokyklose,
gerus pasisekimus išdirbime Arkansas
PrieS keletą metą j Arkansas at Montello, Mass.
^aringosios Sąjungos Meti sirodo aiškus sąjungos reikalin
ir Louisianos ūkių. šeimyna pradėjus
kaip kad yra Šv. Kazimiero ėjo šiaufius turėdamas mažai pinigą,
“Moty®414s” valdytos nariai sn dešimts—dvidešimts akrą akinimą
nis susirinkimas.
gumas, tą viską sąjunga turės
bet daug tvirtos vėlios. Jis įsigavo
d. sausio 1915 m., šv. Kry- sutaikyti, sutvarkyti. Kitą susi seserų mokyklos. Kun. K. doAimt akrą ir ūkininkavo tuo pačiu Pirmininkas — Kun. V. Varna žemės visi gerai gyvena, kai-kurie net
1 ieškau savo brolio Juozapo VaturtingiTas pats
laukia tavęs
is parapijos svetainėje buvo rinkimą nutarta sušaukti vasario Amhrozaitis padėkojo vakaro laikn užsiimdamas savo amatu. Šian giria.
rnslausko. Du metą atgal gyveno. Wi213 S..4th at., Brooklyn, N. Y. šiandieną, žemė pigi ir lengvfia išims Labdaringosios
Sąjun- 7 dieną. Kiekviena
katalikiška vedėjoms ir kalbėtojams už dieną jis laikomas vienu turtingiau
terbury, Conn. Dabar regis gyvena
sią visoj apielinkėj. Tą pati laimė Raštininkai — Knn. M. A- Pan mokesniai. Rašyk arba ateik dėl in
toj pat valstijoje. Maloniai prašau j«
susirink(mas. ,Svarbiausioji draugiją, minėtos apylinkės, gali triūsą, o ypač kun. Staniukyformaciją, L. M. Allen .P. T. M.,
yra Arkansas ir Lonisiana Valstijo
kanakaa.
paties arba kitų duoti man žinią a»t
Mynių tema buvo — naš rinkti po vieną delegatą nuo 25
Rock Tsland Lines. Patarnavimai mū
se ir dabar žmogui su, mažai kapitalo:
prieglaudos
steigimas, narių. Linkėtina naujai būsimai nui už jo darbaviinos vienuo Rąžyk arba ateik a»el informaciją, L. 149 Park av», Bridfsport Conn sų agrikultūros departmento sutei adreso:
Jonas Varaslauakis.
apsigyvenu
M. Allen, P. T. M. Roek Tsland Linos, Kasininkas — Knn. A. Kodis kiami visiems naujai
ųose t'hieagos prieglaudose sąjungai, tam begalo prakilniam lyno naudai.
20
E.
Spruce str.,
Tamaąua, Pa.
826 High st, Brooklyn, N. Y siems.
Room 718 La Šalie Stntion, Chicago.
lapie ICO lietuvių našlaičių. darbui kubgeriausios pasekmes
J. Tamašauskaitė.
Pumplya.
naiią

prisirašyti.

A. Gudavičius, Rast.

TAUTOS FONDO •
REIKALAI.

“TIKYBA IR DORA”

1644 Wab3tisia Ava.

Chicago,

BLAIVYBES KATEKIZMĄ

DRAUGIJŲ REIKALAI.

HICAGOJE.

?a

REDAKCUOSATSAKAI.

“IŠEIVIU DRAUGĄ”

SKELBIMAI.

Adresas: Rev. Jos. Nortit

REIKA1NGIAUSI0S GIESMES

lį

DRAUGAS

N. 3.

Sausio (Jan.) 14, 1915.

Tel. Drovu 7042

“Karė — kainos sumuštos - Karo" Viskas už $5,95

Br. C. Z. Vežei (Vezelis

LIETUVIAI!

Lietuvi^ s s Dantistas

Bell

<:« 4712 So. Ashland Avė.

System

SKAITYKITE

arti 47to» gatvČs

i

mh»*

KATALIKŲ

Telephone Drover 1924

O.

JONIKIENE
Geriausia Akušerka

MŪSŲ NUOSTUOLIS, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NERRI- ... ~
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT81ĖMU8, JEIGU JIE PATIKS. 0^04 50- HalSted ht.
CHICAGO
(kumpas 34tos)
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supažindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per aĮ»ibuotų laikų mes duosi
me šitų dailiai išrašytą auksuotų laikrodėlį, moteriškų aiba vyriškų, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, foutaninė plunksna, dėžė Ha-'
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI
GVAKANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS
Tcl. Drover 5052
PASICLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir savo
DR. K. DRANGELIS
adresų, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
LIETUVIS DENTISTAS
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1
dien, o sutaupysi pinigų.

Via tik vii
/ienos rųsiks “rėksniai”, kuriu nieko -c

16 puslapių didumo.

METAMS

Pasekmingas “rėksnys” yra tas, kuris eina per

CHICAGO, ILL.

Suteikia įvairių žinių iš Amerikos

ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

reikalingų

žmogų ir gauna rezultatus —

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

-w

pasiekia

Jis pasiekia

geidžiamojo tikslo.

LAIKRAŠTĮ

ir viso pasaulio gyvenimo.

mę, padėjimų, karę ir tt., bet nieko negelbės.

Long Distance Telefoną, — ir greitai

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

yra seniausias lietuvių katalikų laikiaštie

“ŽVAIGŽDE,,

ro nugali biznyje padaryti. Gali sagoti prieš lai

PLATINKITE

“ŽVAIGŽDĘ”

w

i,

“ŽVAIGŽDE”

iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.
NedOlioms jr Seredoms pagal sutartf.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991,

IR

Telefono Keliu

Philadelphia,

3654 Richmond St.,

Fa. |

Chicago Telephone Company

Plymouth National

SALIN SU NUSIMINIMU!!! GRAMAFONAS
ANT
IŠMOKESNIO
10 C. KASDIENA.
Jeigu apsiimate mokėti po 10c., kasdien, tai
išsiųnsime Jums ant išmokesčio labai puikų
Gramafonų sykiu su 16 rekordais (32 kavalkais) visokių dainų, valcų, maršų ir tt., ku
riuos patįs išsirinksite Gerumas mūsų gra
mafonų gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija. Išsiųsime naujus specijališkus rekor
dus Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir MažaRusiškus, Rašykite tuojau reikalaudami katalogų ir paaiškinimų įdėdami krasos ženk- ė '
lėlį atsakymui:
LIBERTY COMMERCIAL CO. 233 E. 14 ST., %
NEW YORK, N. Y.

Bell Telephone Building

SAUGOKIES pa

Official 100

Sapitolaa eu perviršiu
$165.000.00.
šitoji

NAUJIENA!

Mandagus

patarnavimai

BANKING ASSOCIATION

TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK

s

(KURTA 1867 M.

Oliveris Twistas

4600 -4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus l Banką užččdyjimui nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš kTajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiTkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant ubo VIENO DOLERIO ir danbž karimos mokam 3 naosiuičitts ant metų, karį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8 tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektnojs
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgižiua; <
ikolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

Vienatinis Lieta via Iidirbėjaa
visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
tn.HiSJM guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga
“AUREOLE”
Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų
DR.

KUN.

M. GUSTAIČIO

Man pavestu, dar

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,

bu, atlieku artis

Street,

NE\V YORK.

Lietuvių Kalbon Vertė

28 metų senas laikraštis

Jonas Kmitas

r

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

Ir paduoda daugiausiai gėrį ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso Lvieto, o
prenumerata kaštuoja metams t!S $2.oo;
pusei metų $l.oo. Užrubežiuose; netams
$3.oo; pusei metų $1.5( .

Y ra tai labai graži ir interesinga
Pradėjus skaityti, sunku

apysaka

yra atisitraukti nuo knygos.

Kiek

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120.124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

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

166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Reikalaudami adresuokite:

Kunigams, jog galime jiems
pasiūlyti

DRAUGAS PI BLISHING CO.

Kalėdų Dovanoms

Chicago, III.

labai

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street

Mokykla Angliškos Kolbos.

fe

Dr. S. A. Rutkauskaitė--Šlakienė
Gydo visokias ligas

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

tuviškomis

WA!TCMES BROS.
1741 V»as{ 47th Street

::

išėjusią knygą:

Chicago, III.

Kokia

Chicago, llls.

1 ,,f*>*******»***»»*»*»»eeaB

LietuviškiįjįĮ Švento Kazimiero

9 Seserų Seminarija ž

Mother Superior,

J. GABRYS

KAINA 10 CENTU

Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Pčtnyčia ir paduoda daugiausiai garų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
lui tik >2.00, pusei metų $1-00.

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.
-soo W.

46th Street

Chicago, III

Rašyk adresu:

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

Du-kart Savaitinis

Laikraštis

“SAULE”
Jao 25 matai, kaip išeina kas Utarai nkaa ir PStnyčia. PrenumeraI* kasztuoja matams: Amerikoje
$2.50 metams, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3 50 metamą
$1.75 pusei metig.

St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell S t Chicago, III.

W. D. IOCZKOWSKI — CO.
Mahanoy City, Pa.

»«•

w

4MK”

Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad
resuojant

*"**MMMgattggMN'a

Autonomija

“LIETUVA”

C HICAGOJE.
7ienBoIyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky.
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoa).
Lietuviškosios Seserį, priima pas save mergaites moMnnnui ir iŠMaklėjiniai. Seminarijoje prie regaleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinamą; metrika, pailymas, siuvinėjimas ir taip tolias.
GFP.O8 MOKINTOJOS
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meHžin’ ,a kreipties prie Motinos Perdėtinės
lino antraža

Paraše

Gal nežinai kur įg gauti?

maldelėmis

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir sav
išleidimo knygų:

LIETUVAI REIKALINGA?
Ar Skaitei Kada Ltikraitį ‘ LltTUlA?”

su lie

Kainos su nusiuntimu $2.30, 90 c. 80 c. ir 60 cent
už šimtą.

ko lietuviams šiame svarbiame momente
kaipo tautai reikia, skaityk naujai

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

3255 So. Halsted St.,
______

naujausio leidime

NORI ŽINOTI

JEI

SpecijalistS moterų ir valkų ligose
VALANDOS:

gražių

kalėdinių paveikslėlių

Chicago, Illinois

Telephone Drover 5326

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicį

Malonu mums pranešti Gerb.

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

-

AMERIKOS LIETUVIŲ OIENT|

Gerbiamiesiems Kunigams!]

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

1800 W. 46th Street,

Dieuraotyj “Katalike” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; į
visus pajudintus mūsų gyvenimu
klausimus kuoplačiausiį
sime.
Dienraštis ‘Kataliks
partyvis laikraštis ir į|
ramaus kultūrinio dar
Todėl dienraštyj “
bus galima aiškiai ir
šviesti lietuvių, o ypač
naujokynuose
gyvenau
Valstijų ir kitų šalių
paduoti daugiausia žinių
ropos karo lauko ir vis
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canaij
tams ............................
pusei metų
trims mėnesiams
Užsienyje, Europoje irt
met”ins ............................
pusei metų
Prenumeratų siųsti šiuo ai

520

TIKTAI $1.00

M. A. Norkūnas

10 CENTU

“KATALIKĄ”

ženk

74-80 VVashingtou

tiškai.

bet dar maloniau skaityti
KAINA TIK

inkaro

F. Ad. Richter &Co

vienas, norintis smagiai ir naudin

M. A. Norkūnas,

Amerik. Lietuviu Dienraštį

Expeller

DICKENS

CHARLES

Joseph J. Elias, Savininkas.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

Richterio

25 ir 50 centų
aptiekose ir tie
siai iš

Angliškai Parašė
LIETUVIŠKA BANKA

tikro

veikslo.

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga ;

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HI3ERNIAN

Visi užsisakykite

lu, kaip ant pa

susišnekėti lietuviškai.

G. N Postlethwaite:
iždininkas.

reikalauk

su

j .Suvienytųjų Valstijų vai
tižios.
Moka 3 nuošimčiui

Galinu

visada

Pain —

Banka prižiurome

nuo sudėtų 'pinigų.

ir Į

mėgdžiojimų,

BANK.

.«s»

§
Jei norį linksmai ir naudingai praleisti
| laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark T\vain.
Lietuvių kalbon versta J. Rinito.
Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su pnsiuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St.

-

-

Chicago, III.

iMaoaa&aac«KcaKė«M0aawMBc -ate- -s»

w

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10<
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10d
3. Kodėl neini išpažinties? Par. kun. Al. J. Warol 25c,
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.
Vėgėlė .............................................................................. 15c.
o. Užkrečiamųjų-limpamųjų ligų išsiplatinimas ir.,
kova su jomis. Dr. A. Graičūnas........................... 15c.
(i. Lietuvių Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.
„
„
„
II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
5. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.
10. Katekizmas apie alkoholių .....................................
5c.
11. Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas.......... 20c.
J2. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų ...................
5c.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusnitis ........... 25cf
A V Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusnitis 25<
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusnitis 5|
16. Tiesos žodis socijalis^.ms. Parašė Kunigas. 3 čia
laida ...................................................................................
A~. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5ci
AS. Antanukas. Apysaka B. Prūso. Vertė Šėlimas. 10c
19. Šatrijos Raganos apysakėlės ................................ 25c
Be to galime atsiųsti įvairią įvairiausių lietuviškų kny
gų iš savo knygyno, kuriaš gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesnį skaičių, duo
daine dideles nuolaidas.
Su pagarba
“Draugo” Knygynas.

