rwi

* BAVAirans

laikraStis

i iii
V S*
'• ĄH,
fe*v k
i Oį
fe.
W I' ' *

<

“DRAUGAS’
EINA KETVIRTADIENIAIS
IŠ ChlCAOO, ILL.

> LITHUANIAN WEEKLY •

i

“DRAUGAS”

*
Jf

[THE FRIEND]

Fnblbhed Etery Thnrsday, CUcagv, HL

Kaina Metams:

Europoje ir kitose šalyse - $3.00

SUBSCRIPTION KATES:
In United States - - Foreign Countries - - -

APSKELBIMŲ KAINOS ANT UŽKLAUSIMO

ADVERT1SII6 RATES ON APLICAT10N

Suvienytose Valstijose - - $2.00

S« visokiais reikalais reikia
kreipties Alno adresu:

DRAUGAS PUB. CO,.
1800 W. 4&th Streit
Cfcktge III.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 «. 46tl Stnit

6llc«i, HL

ORGANAS) LIETUVIŲ RYMB-HTALIKŲ FEDERACIJOS, SUSIYlERldlMO LIETUVIŲ R
CHICAGO, ILL, KETVIRTADIENIS 11 D. VASARIO (FEBRUARY)

ENTSRED A3 SECOND-CLASS MATTER JULY 8th, AT THE POST OFFICE AT CHICAGO. HJ,

TAUTOS TARYBAI PIR
MĄ SYKI SUSIRINKUS.

UNDER. THE ACT OF ltAftCH 9rd

jos svarbiose ir sunkiose va
landose.

RUSIJA PATENKINTA JUNG, VALSTIJŲ POLITIKA
PORTUGALIJA PRADEDA KARIŠKUS ŽINGSNIUS
RUSAMS SEKASI KARPATŲ KALNUOSE.
PRANCŪZIJOS KARĖS LAUKUOSE PERMAINŲ MAŽAI.
<

10 vasario 1915 metų Chica
goje Great Northern viešbu
tyje pirmų sykį susirenka pir
moji Lietuvių Tautos Taryba.
Jon ineina ligšiol 7 žmonės:
Kun. J. Misius ir p. Juoz. Va
siliauskas (nuo S. L. R. K.
Federacijos); p. D-ras A. K.
Rutkauskas ir kun. J.J. Jakai
tis (nuo Pilnųjų BĮ. Susiv.);
p. Adv. A. Šlakis (nuo L. Vy
čių), kun. F. Kemėšis\r p.
y. Lukoševičius (nuo Susiv.
Liet. R. K. A.).
Tie liūdni laikai, kuriuose
gyvename, suteikė mums ir tų
gerų, kad davė progų mūsų
tautai geriau susiorganizuoti.
Jeigu ne ši baisioji karė ir jos
iššauktieji mūsų seimai — gal
mes dar ilgus metus būtume
laukę Tautos Tarybos susior
ganizuojant.
Daugelis gal klaus, ar tie 7
žmonės turės teisę kalbėti
vardu Lietuvių Tautos? Juk
jie tik Tautos dalį, kad ir ne
mažų, kad ir suorganizuotų
atstovaus.
Tiesa, kad juos rinko tik
lietuviai išeiviai, kurie sudaro
gal tik šeštų tautos dalį.
Tiesa, kad juos rinko tik ka
talikiškoji visuomenė, kitų gi
srovių atiiovų jų tarpe nėra.
Tiesa, kad pusė Amerikos
lietuvių — lietuvės moterys
— neturi ten savo atstovės.
Bet ir tai tiesa, kad atsidurs
Tėvynei baisiame padėjime,
jos akys su viltimi ir pasiti
kėjimu atkreiptos į išeivius,
kuriems čia niekas netrukdo
pildyti savo priedermes Tėvy
nei ir kovoti už jos laisvę.
Taigi amerikiečių Tautos Ta
ryba, kol Tėvynė pati negali
susiorganizuoti, be abejonės
turės pasitikėjimų ir Lietuvos
visuomenės.
Tiesa ir tai, kad tie 7 Tau
tos Tarybos nariai galės kal
bėti bent vardu milžiniškos di
džiumos Amerikiečių Lietu
vių, nes ar šiaip ar taip dide
lė didžiuma lietuvių yra geri
katalikai, ištikimi Katalikų
Bažnyčiai. Be to, sulyg Chi
cagos seimo nutarimo ir ki
toms lietuvių srovėms Tautos
Tarybos durys bus visuomet
atviros ir mes neabejoja
me, kad ankščiau ar vėliau ki
tos srovės prisidės šiame svar
biame darbe prie katalikiškos
visuomenės.
Pagaliaus ir tai tiesa, jog
gal ir netrukus susilauksime
Tautos Taryboje ir mūsų mo
terų atstovių, nes vos tik ne
senai jų inkurtoji A. Liet. R.
K. Moterų Sų-ga nepaprastai
greitai auga ir gražiai plėto
jasi.
Tiesa, tie 7 žmonės buvo vi
siems žinomi mūsų visuome
nėje ir, tartum, nieko jiems
nepribuvo, kad galėtų jie pa
siimti ant pečių tokį svarbų
uždavinį — svarstymų svar
biausių visos Tautos reikalų.
Bet vis dėlto vienų naujų
dalykų jie ingijo, kurio netu
rėjo ligšiol: tai pasitikėjimų
ir ingaliojimų plačiosios visuo
menės — svarstyti ir rišti
Tautos reikalus. Ir tas pasi
tikėjimas priduos jų dvasiai
sparnų, jų išminčiai sumanu
mo, jų gi širdims prakilnaus
pasirįžimo tarnauti Tėvynei

1915 M.

DARDANELIŲ TVIRTUMOS PASIDUODA.

JŪRĖSE ANGLAMS SEKASI
PRŪSŲ LIETUVOJ KARŠTI SUSIRĖMIMAI
VOKIETIJA PESKELBĖ BLOKADĄ VISAM PASAULIUI

PREKINIAMS LAIVAMS GRESIA PAVOJUS
NEUTRALĖS VALSTIJOS KARŠTAI PROTESTUOJA

AUSTRIJA SU RUMUNIJA SUSIKIVIRČIJO.
JAPONIJA GRŪMOJA KYNIJAI

EUROPAI GRESIA BADAS
LIETUVIŲ SVETIMO FONDO 100=100.000 AMERIK OS KOMITETAS
Nuominuotas gerb. ku n. M. Gustaičio, prieš išvažiuosi ant jam į Lietuvi
(Iš kairės pusė p. S. Tananev ičius, toliau kun. F. B. Serafin is, p. Ant. Nausėc
Mažeika ir kun..F, Kemėšis.)

TURKIJA PILNAI PERSIPRAŠĖ ITALIJĄ

IŠ KARĖS
kalboms etc} aukų rinkėjos nenaudi
privalo turėti tam tikras dė- prakilni
žutes (skryneles) su aiškiu rys, pa
ant jų ir ant prisegamųjų žen- bės pak
kielių lietuvišku ir (ant kitos džiagiši
pusės) anglišku parašu “For mimui,
War Sufferers in Lithuania”. šimterk
“Thanks”.
(Nukentėjusiems įarp m
nuo karės Lietuvoje. Ačiū),
gįa vjet
Kiekviena lietuviška koloni- __ faut
ja privalo pati pasirūpinti iš rvs ap,
vietinių miestų valdybų leidi- ateities
mų aukas rinkti savose paraMes
pijose. Privalėtų pasirūpin- tuvaitėf
ti prisegamuosius ženklelius paliūtį
bei aukoms tinkamas dėžutes, moteryi
ir Lietuvių Dienos programų, patrijo1
arba tvarkų.
kvotimi
Lietuvių Dienoje priderėtų
Mote
būti tokia pat tvarka, kokia der)gkit
buvo pereitų metų Padėkos
Mūši;
Dienoje, — tai yra: (1) Mi- se tūn£
šios šv. ir maldos lietuviško- garbing
se bažnyčiose už sielas pagul- j
’
džiusiųjų galvas šioje baisioje karėje; (2) tam tyčia pri
taikinti tai dienai pamokslai f.TF.TT
bažnyčiose; (3) aukų rinki
mai bažnyčiose, po specijalisjfew
kam pamokslui. (4) Aukoji- . g (
mas bent vienos dienos uždar___
bio Tautos Fondan, — idant ne8Yyi
sušelpti badaujančius našiai- rY8’ .
! čius Lietuvoje. Visos vietinės ParaPĮ
krikščioniškos draugijos pri- pa-dinė
valo savas jėgas neskaidyti, čia, b<
visų darbų ir pelnų paaukoti tik di(
i Lietuvos šelpimui per Tautos ligšiol
i Fondo Valdybų. Tokiu būdu ’ miausi
■ bus užtikrinta, kad katalikų
. lietuvių aukos bus tinkamai
į sunaudotos.
Suprazdami sa• vus reikalus ir sutartino veii kimo galybę — visi krikščio- nys lietuviai — eikite su kri-

Snaid<
mynė.
gutikii
najg>
prjeg
v
•

Dardanelių tvirtumos paim-

tos.

Plačiai pasklydo žinios,
kad keturi pirmieji DardaneJių
. kurnr^fnč siauru
mų, yra sunaikinta prancūzų

ir anglų laivynų. Tie fortai
vadinasi Saddel - Bar ir Helles - Burnu iš Europėjiškos
pusės ir fortai Kum - Kale ir
She - Hir iš Azijatiškos.
Kada, žinios apie puolimų
Dardanelių tvirtumų gauta
Konstantinopolyj, ten užvieš
patavo tikra panika. Prisa
kyta moterims tuojaus apleiTurku kareivių užmuš--sti miestų, dauguma turtinskaitoma daugiau 1000, gesniųjų gyventojų išvažiavo
ų apie 500 ir pakliuvu- Azijos gilumom Dar labiau
aisvėn 630.
sujudo miesto gyventojai, ka---------------------da atėjo žinios apie turkų pra
)kai siaučia Rytprūsuo- laimėjimus ant Kaukazo ir
(kiečių kariuomenės pa- Persijoj, kur rusams pasisekė
s Prūsų Lietuvoj visai užimti Tabrizų. Turkai sku
binas.
Rusų kazokų biai rengiasi prie gynimo
siaučia Rytprūsuose Konstantipopolio, iš Adrijanaikindami.
Vokiečių nopolio atvežta daug sunkiųjų
menė negali sulaikyti' armotų.
Iš mūšių vandenynuose.
LONDONAS.

Čia praneša,

iš Vokietijos, kad vokiškoji
Pamaldos už taiką Vatika
spauda atvirai patalpino vo
ne. 8 dienų vasario Popiežius
kiečių kariškos vyriausybės
Benediktas XV laikė iškilmin-nutarimus, kas link tolesnio
gas pamaldas Vatikano kop
veikimo jūrėse. Ypatingai vo
lyčioje, melsdamas taikos įvy
kiečių kariškasis
laivynas
ki nimo tarp kariaujančių val
stengsis užpuldinėti anglų
stijų. 60,000 žmonių dalyva
transportinius ir prekinius lai
vo tose pamaldose. 400 Ro
vus, nes kitokįuo būdu negamos bažnyčių varpai gaudė
; lių Anglijai pakenkti.
laike pamaldų, šaukdami pa
saulį prie taikos.
ROTERDAMAS.
Čionyk
Austrijos piniyyno ministe- štė spauda skelbia apie dide
ris atsistatydino.
Finansų lį skaičių vokiečių žuvusių pa
ininisteris Bilinskis, vienas iš skutiniame ant jūrių mūšyje.
gabiausių Austrjos ministe Be žuvusio kreiserio “Bluerijos valdininkų dėl nežinomų ebero” sunkiai nukentėjo dar
priežasčių atsistatydino. Jo vokiečių kreiseris “Syedlitz”.
Vokiečių povandeninis lai
vietų užimsiųs būvusis mini
velis
mėgino užtorpeduoti an
sterijos pirmininkas dr. Koerglų laivų “Asturias”, ant ku
beris.
rio yra intaisyta sužeistiems
kareiviams
ligoninės. Laivui
Čekijoj suirutės. Tš Pragos
praneša Hagon, kad Čekijoj pasisekė pabėgti.
sukilo baisios suirutės. Su
STOCKHOLMAS. Praneša
areštuota daug studentų ir
čia,
kad rusų povandeninis lai
laikraštininkų. Buvo padary
ti keli pasikėsinimai su bom velis nuskandino vokiečių lai
bomis ant augštesniųjįj valdi vų ir sunkiai sugadino vokie
čių kreiserį Baltijos jūrėse.
ninkų.

Vasario (Feb.) 11, 1915. N. 7
vedimų. Visose kariaujančio173,000,000 frankų.
Louvain:
universitetas,
na|
se valstijose jhučiaai didelis
Italijos parlamentas išriš
mai, pramonės. įstaigos-186,- nriatekliz' valgomuose prota, kad rusams pasisekė at klausimą. Paryžiaus laikraštis
000000 frankų
dūktuose ir net ateina žinios,
mušti vokiečius nuo Varšavos “Petit Parisien” gavo tele
Tierlemond
28,000,000
f
r.
kad
didelis skaičius gyventoir nustumti austrijiečius nuo gramų iš Romos, kurioje pra
Malinnes - 38,000,000 f r.
badauja; net miršta i? banešama, kad Italijos parla
jų pozicijų Karpatuose.
Eimoix
6,000,000
frank.
do
Jei*u dar PasUus nauJos
Šiauryje nuo upės Vistulos, mentas atidarys savo posėdį
Namour - viešos įstaigos, sunkenybės duonos pristatykur rusų armija stengiasi pra 18 d. vasario ir tada gai li
tvirtumos
120,000,000 frankų.
gahma tlkrai sulaukti Eusimušti prie Thorno, keletas nai bus nuspręsta, kokios po
Dinant — jo rūmai, palo- ropoję baisaus bado ir iš jo
pulkų rusų kazokų užpuolė litikos laikysis italai dabarti
eiai — 79,000,000 frankų.
sekančių baisių atsitikimų.
ant vokiečių priešakinių sar nėje karėje.
Charleroy — 515,000,000 fr.
Kariškame žygyj Prancūzigybių ir smarkiai jas sumušę,
Monce — 3,000,000 frankų, joj prabėgusi savaitė ir vėl
Rumunija gal ir pradės ka
privertė vokiečius pasitrauk
Teremond — 21,000,000 fr. nieko naujo nesuteikė. SniarBelgijos deputatas Lo
ti atgal. Vokiečių kariuome- rę.
Priskaičius dar sunaikintus kiausi susirėmimai buvo įvymės mėginimai atmušti rusus' rapd, kuris buvo Rumunijoj,
ties Lįpno išilgai šiaurinį Vi- atvykęs į Paryžių praneša, sodžius, viensėdijas, geležin- kę prie La Basse ir šiaurinėje
stulos upės krantų, buvo su^kad 'Rumunijos valdžia nuta- kelius, javus, Belgija turės nuo Nieuporto Argonas mišrė palaikyti talkininkų pusę ir milžiniškų nuostolių, nes tik kuose, kur smarkiai kariavo
ta rusų artilerijos.
p? viršum rokuojant jos vo- abiejų pusių artilerija. Prie
Karpatuose vienas batalijo neužilgo pradėsianti karę. Ne
kiečiais padarytas skriaudas La Basse prancūzams rodos
mis vokiečių pėstininkų sunai pamainys ji savo pažiūrų, net
siekia 5,400,000,000 frankų. Ir pasisekė padaryti šiokias-tokintas, tas atsitikimas paliūdi ir Italijai užėmus kitas pozi
tai mažai viešpatijai
reikės kias pažangas; Argonos mišja, jog vokiečiai stengiasi pa cijas.
daug laiko, pakol jinai galės kuose vokiečiai užėmė ptaneūsiųsti Galicijon austrijiečiams
Jzų keletu tranšėjų netoli St.
į pagelbų naujus pulkus saSako Graikija ginkluojasi. savo skriaudas sulyginti.
----------------ĮMennenhould’o. Šie laimėjivo kariuomenės, kad sulaikius ■ “Berliner Tugeblatt” praneŽYDAI
ANGLŲ
ARMIJOJ.
mai’ kaip prancūzams taip ir
ša, jog turkai atydžiai tėmyrusų veržimąsi Vengrijon.
“Times” Londono laikraš- vokiečiams
didelės, svarbos
ja graikų žingsnius, ir rengia
si, pasitaikius progai, tinka tis praneša, kad šiomis die-l neturi.

Rusams pasisekė sumušti
priešus. Petrograde paskelb

Talkininkai atmuša vokie
mai
čių užpuolimus. Paryžiuje ofi

juos sutikti.
Graikija nomis įvyko Londone didelis! Kaip visados, taip ir dabar
skubiai mobilizuojasi ir tvirti žydų susirinkimas sušauktas pastebėtina daugiau veiklumo
cijaliai išleido aplinkraštį ka
Ant susi- Lenkijoj ir Prūsų Lietuvoj,
na savo pozicijas parubežiuo kapitono Vebero.
ręs ministerija, kuriame pra
rinkimo žydai svarstė apie I Rusijos armija jau spėjo pese.
nešama, kad prancūzai vienos
suorganizavimų anglų kariuo-i reiti Angerapo upę Rytprūtik dienos laike atmušė ketu
Vokietijos kaizerio sumany menėj savo pulkų, nes jau ki-Įsuose ir randasi 30 mylių nuo
rias vokiečių atakas.
mai.
Berline kalbama, kad tos tautos stengiasi visur in- Tbomo, šiaurėje nuo upės Vistulos. Galicijoj rusai atmušė
kaizeriui apsilankius Wilhelm- kurti savo atdarus pulkus.
Daktaras Eder pranešė su-1 austrijiečius nuo Tarnavus ir
Champagne vokiečių užpuo shafene, tuojaus prasidės mū
limai atmušti į vakarus nuo šiai jūrėse ir vokiečių kariuo sirinkimui, kad valdžia nesu-Į nustūmė juos gana toli, daPerthes, šiauryj prie Mesnil - menė stengsis dasigauti Ang tinka leisti žydar.-s organizuo-Į bar rusų kariuomenė turi prales - Hurlus ir ties Massiges.
lijos žemių. AVilhelmshafeno ti atskirus pulkus, bet jeigu skintų kelių prie Krakovos.
Argonijoj vokiečiai mėgino uoste dabartiniu laiku spiečia jie nori, tai atsiradus neina- Rusams pasisekė ir Karpatų
prancūzus užpulti ties Baga- si vokiečių armija ir visi ten žiau kelių šimtų žydų liuosa- kalnuose užimti perėjimus ir
telle, bet jų mėginimas pasi sto vintieji laivn. rengiasi ke norių, pasistengs juos pri-1 rengiasi išpildyti savo pienus
baigė dėl jų labai prastai.
įsiveržimo į Vengriją. Vienalionėn. Vokiečiai mano už skirti prie vieno batalijono.
Tarp Lyso ir Oise ties
---------------Įme iš mūšių ties Be&kido Karpulti anglų laivynų La ManNouvette
sektoru prancūzų che kanale ir per ilgesnį laikų
ANGLŲ KAREIVIŲ
|Pat4 kalnuose austrijiečiai,
batarėjos privertė vokiečius
RIMTUMAS.
matydami, kad Vengrijai grejų ten užlaikyti. Tuo tarpu
pasitraukti.
Ant vienos Prancūzijos ib- " P“™** nu0 . rns«- ‘“P
garlaiviais rengiamos pervež
ties
atvyko traukinis, vežan- smarkla>
» kovojo,
ti į vakarinę Angliju ir Škotis
anglus
kareivius
praneū-l
kad
turė
J°
Patraukti,
Turkai atakuoja Suezo ka- Į tijų kelius desėtkus tūkstanttalą. Cairo išleistas sekantis čių geriausios kariuomenės, zams į pagelbą. Sustojus trn|Panešda,ni dideliu, nuosto-

•anglų oficijalis pranešimas.
Turkai mėgino pereiti Suezo
kanalų netoli Toussoumo, ku
ris guli 35 myliose šiauryje
nuo Suezo. Anglų kariuome
nė pastebėjusi - vokiečių norų
prasibrukti
anapus kanalo,
leido jiems sutaisyti tiltus vi
sus reikalaujamus daiktus, "> ir
kada turkai karščiausia buvo
užsiėmę savo darbu užpuolė
ant jų. Palikę visas prietai
sas, turkai didžiausiame su
mišime pasileido bėgti.

kuriai be didelio vargo pasi
seksiu užimti Angliju. Su
manymas vokiečių kaip maty
ti labai puikus, tiktai jie už
miršo vienų dalykų, būtent:
anglų laivynui pasisekus su
mušti vokiečius, pasitaikytų
gera proga išsoTnti savo ka
riuomenę Wilhelmshafene ir
iš ten nebesunku pasiekti ir
Berlinas. Turbūt kaizeris už
miršo, kad ir Paryžiun jam
nepasisekė nukeliauti, nors ir
gera proga buvo pasitaikiusi.

Turkai muša rusus.

Berline gauta žinių iš Konstantino
polio, kad turkams pasisekė
sumušti rusų kariuomenę ant
Kaukazo. Kurioj vietoj ir
kada tas atsitiko nepaaiškina
ma.

kipiui, išlipo iš vagono du an-Į^us'
glu kareiviu ir priėję prie. Vokiečių

stoties viršininko klausia kiek
laiko stovės traukinis.
“Penkias minutas”.
Anglų kareiviai gavę atsakymų išsineša savo ryšelius

Italijos riaušės dėl duonos.
Del duonos
kainų pašokimo
kai-kuriuose Italijos miestuos
kilo tarpe žmonių riaušės. Mi
nios žmonių vaikštinėja gat
vėmis ir net krautuves dras
ko. Sassari mieste -pašaukta
daugiau kariuomenės riauši
ninkus numalšinti.

Rusija giria Amerikos poli
tikų. Petrogrado laikraščiai
gyvai apkalba apie Amerikos
padėjimų ir jos politikų laike
dabartinės karės.
Dauguma
laikraščių įžanginiuose straip
sniuose
po
užvardyjimu
•‘Jungtinių Valstijų padėji
mas
kariaujančių
valstijų
link” giria Jungt. Valstijų
taktikų ir pasielgimus. “No
voje Vremia” rašo: “Nėra
tokių tiesų nei Amerikoj nei
kur kitur, kad pašaliečiams
būtų ginama išvežti ginklus ir
amunicijų.
Iš kitos pusės,
Jungtinių Valstijų valdžia nė
ra verčiama apginti ameriko
niŠkus transportinius laivus
prieš anglų kreizerius”.

prie

Varšavos nesiliauja. Neatsi
žvelgdami, kad jų kariuomenė
tirpte - tirpsta, jie su didžiauįnirtimu stengiasi prasimušti per rusų kariuomenės

w///m
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Slavinai
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Šveicarijai
gręsia karės
šmėkla. Naujasis šveicarų pa
siuntinis Italijoj M. de Planta
paskelbė, kad ir maža Švei
carijos respublika gali pasi
justi karės sukuryj, jeigu tik
jos nentralei pozicijai gręstų
pavojus.
Pasiuntinis pažy
mėjo, kad Šveicarija iš visų
galių stengsis užlaikyti neutralę pozicijų. Jeigu-gi kitos
valstijos panorės Italiją badu
marinti, sulaikydamos valgo
mųjų daiktą pristatymų, Ita
lijos valdžia turės su kardu iš
kovoti savo pavaldiniams duo
nų.

Iš mūšių Afrikoj. Iš prieža
sties užėmimo vokiečiais Portugalijos kolonijų vakarinėj
Afrikoj,/ypač dalies Angolos
krašto, Portugalija atvirai sto
ja prieš vokiečius ir siunčia
savo kareivius Afrikon.
BELGŲ NUOSTOLIAI.
Anglų dienraštis “Tablet”
apskaitlinoja nuostolius Bel
gijos, karinos ji panešė nuo
to laiko ,kada vokiečiai įsi
bruko į Belgijos viešpatystę.
“Tablet” sekančiai nurodo
Belgijos skriaudas padarytas
vokiečių:
Liege ir jo apielinkese: su
daužyta namai, tvirtumos, —

na su stoties viršininkais.

KARĖS APŽVALGA.
Nors karės laukuose neįvy
ko didesnių permainų ,tečiau
pasaulis pradėjo daugiau at
kreipti atydos į karę, nes pa
skutinė karės savaitė iškėlė
aikštėn keletą tokių dalykų,
kurie turės didelę intekmę į
karės bėgį.
Valgomieji produktai dabar
rūpi visiems, ne vien tiktai
kariaujančioms
valstijoms,
bet ir neutralėms.
Dvikova
tarp Anglijos ir Vokietijos
dėl duonos bus atkakli, žiūrint
iš Vokietijos pusės žadamų
pasielgimų. Jinai paskelbė,
kad Anglijos vandenynus skai
tysianti' nuo šio laiko karės
arena ir visus laivus ten už
kliuvusius skandins, priskaitant ir transportinius ir pre
kinius ir neutralių valstijų
prekinius laivus. t Vokietijos
užbriežtieji pienai nesutinka
su tarptautiniais įstatais, bet
matyti jinai nebemano dau
giau skaityties su jais ir ęlgsis savotiškai.
Žinoma, Anglija tinkamai
patiks vokiečių naujus pienus
ir ačiū savo puikiam laivynui
galės juos suardyti, bet tas
dalykas labai pasunkins karės

ir
Turkai

V

&
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--------............................................ TauS rakiai.
Tūlas žymus rašytojas, pasirašęs EiDiplomatu laikraštyje Chicago Hcrold, gruodžio 28 d. pr. metais rašė
jog didžioji Europos karė nepasibaigs angščiau rugsėjo mėnesio šių metų. Bet Vokietija ir Austro Vengrija ap
linkybių priverstos pradės kalbėti apie santaiką ateinantį gegužės mėnesį.
Karei pasibaigus ir Vokiečiams bei Austrijiečiams pralaimėjus persikeis Europos rubežiai.
Jei Rumunija
gaus Transylvanija, Serbija Serbijos ir Kroatijos provincijas, Rusija žemėsį rytus nuo Karpatų, tai Austro Veng
rija sumažės per pus’ę.
Edvardas Grey sako kad tik vieas uostas paliks Austrijai.
Albanija beveik pranyks, Italija paėmus į savo rankas Adrijatiko šalis paliks didelė spėka tuo laiku kada
Austrija susitenės. Turkiją turės iš Europos pasitraukti; Britanija galpražudyti teritorijas Arabijoj ir Per
sijos užtakoj. Prie savo aprašymo Es-Diplomatas paduota žemlapį, kurį čia mes nukopijojame. žemlapis įžy
mus tuo, kad jame nurodome Lietuva su Latvija kaipo atskira nuo kitų tautu. Tai pas Anglus diplometus la
kai retai tepasitaiko. — Geriau žemlapiu prisižiūrėję pamatysime, kad lietuvių ir latvių tauta, nėra taip jan

»*** -bSM- - kitais Europo. urnomis,

ir išėmę iš jų barzdos sku- Unijas. Labai kruvini ir prajmo prietaisas rimčiausiai žutingi mūšiai eina bepaliovos rodydami valdžios politikos
iradeda skusties. Vienas iš ties Borlimovu ir Gumine, ry- teisingumų, tvirtina, jog nie
valdininkų pribėga prie jų ir tuose nuo upės Bzuros, ten kas negali nuo Rumunijos reišankia;
taip sakant, pats centras rafl- calauti tokių pastangų, kaip
Tamstos pasivėlysit, trau-išių ir nuostoliai iš tų mūšių kad parodo belgai ir serbai,
trinia tuojaus išeina”.
j rusams ir vokiečiams milziniš- su tikru pasišventimu kovo
Kaip ilgai jau mes čia ki.
dami ^nž gavo teises. Nei Ser
' Ant Kaukazo tęsiasi kove bija, nei Belgija nenorėjo ka
Nesutikimai tarp Vokietijos stovime?” klausia kareiviai.
viai.
’
*4
’
rusų
sn turkais, bet kokios rės ir jos neieškojo jos užgro
socijalistų. Atsakydami d-ro
“Tris minutas”.
tos kovos pasekmės sunku pa bimo tikslu, tiktai buvo ap
K. Liebknechto pasielgimams,
“
Na
tai
dar
laiko
užtektisakyti, nes iš ten labai reta1 linkybių priverstos prie vei
kuriais jis buvo paniekinęs
valdžios politikų vokiečių so nai” ,ir ramiai baigia skus- ir labai mažai gaunama žinių kimo.
Turkai atakavo Suezo kana
c-ijalistai - atstovai parlamen tis.'“
te, formališkai Liebknechtų
Prabėgus dviem minutoms, lų, atakos pasibaigė nelaimiu
Rnmunijos padėjimas griež
pašalino iš partijos, pagarsin kareiviai jau vagone ir sto gai, kelios dešimts turkų ka tai skiriasi. Rumunija, kaip ir
dami jo visas rezoliucijas ne vėdami ties langu atsisveiki reivių paklojo ten savo gal Prancūzija yra padėjusi savo

Portugalija bus 11 kariaujantiji viešpatija.
Londone sąmoningomis.
gauta iš Berlino žinių, kad
Portugalija siunčia savo ka
riuomenę į Afriką ir neužil
go žada pradėti kariškus žing
snius. Tokiuo būdu susilauk
sime vienuoliktos viešpatijos
kariaujančių valstijų tarpe.

veržimasis

fidurinijc £vro/>y

vas.
Rumunija perka gink’us ir
amunicijų iš Italijos ir daugu
ma spėja, kad ir tos dvr val-

tikslu praplatinti savo terito
rijas, atsiimant seniaus jai
prigulinčias provincijas. Ru
munija už daug dalykų yra
stiji prisidės greit prie karės dėkinga Rusijai. Rumunai ne
užmiršta savo galingos prietelkos, bet prieteliškomo ry
ITALIJOS IR RUMUNIJOS šiai šiek tiek sumažėjo, kada
iš po jos valdžios buvo ati
SIEKIAI.
traukta Besarabija, ir to visai
Anglijos, Rusijos ir Pran nemėgina Rumunija paslėpti.
cūzijos diplomatai apreiškia
Išnaudojo Rumuniją Austri-,
ris daugiau ir daugiau nepa ja ir Vokietija,; pritariant
sitenkinimo Italijos ir Rumu joms karaliui Karoliui. Jinai
nijos lukerinojimo politikų. priversta buvo
padaryti su
Nuo pat pradžių buvo prana Austrija kariškų sutartį, pa
šaujama ,kad Italija ir Rumu gal kurių neturėjo tiesos nie
nija greitu laiku paims daly- ko veikti be Austrijos leidi
vumų karėje, palaikydamos mo.
Toks padėjimas Rumu
Anglijos, Rusijos ir Prancū nijai buvo per daug pažemi
zijos pusę.
,
nantis ir Balkanų karei įvy
Prabėgo jau nuo pradžios kus, tas užsibaigė. 1914 me
karės nemažai laiko, įvyko tais Rumunijos su Austrija
šiokios tokios permainos ka kariškoji sutartis nustojo gy
rės laukuose, bet Italija su vavus.
Rumunija, nors ir atydžiai tėNuo šio laiko Rumunija samyja kiekvienų kariaujančių vystoriai vedė savo politikų.

Rumunijos valdžia, rodosi, vi-kleracijoj parlamente paskaisai pamiršo apie Besarabiją, tytoj pažymėjo, jog Italija tulabiaus indomavo kitomis pro ri būti galinga ne tik karėją
vincijomis ir bepaliovos ren-, bet ir po karės, reiškia, kad
gęsi karėn,
partraukdama Italija privalo laukti ’tokis
ginklus iš Kruppo dirbtuvės,! momento, kuris jai pasiūlytų

tas dalykas
Rusijai nedavė
ramumo, bet Rumunija nega
lėjo ankščiau pertraukti su
Vokietija ryšių, pakol nepri
traukė užtektinai ginklų.
Paskiaus paaiškėjo, kad Ru
sijos nerimastis buvo bereika
linga, nes Rumunija nei ne
manė prisidėti prie Vokietijos
ir jeigu jai prisieis kariauti,
tai kariaus prieš austrijiečius
ir vokiečius, bet kada tas ga
lės įvykti, dar niekas nežino.
Kiekvienas Rusijos painėgi
nimas greičiau iššaukti Rumu
nijos veikimų, gali labai blo
gai atsiliepti į santykius tų
dviejų viešpatijų, gerai tai ži
no Rusija ir nors nekantrau
ja, visgi laukia.

Rumunai nesiskubino, nes
jie gerai žino, kad karė gali
dar ilgai užsitraukti, o Ru
munija negali pakelti ant sa
vo pečių ilgos karės jungo:
ginklus
jinai
gali
ga
benti
vien
tiktai
iš
Austrijos
ir
Vokietijos,
pradėjus-gi karę, nebegalėtų
iš ten jų gauti, antras daly
kas, kuris suturi Rumuniją
nuo karės tai finansinis pa
dėjimas. Jeigu didžiosios vai
stijos galėtų karę vesti kokiu
du metu, tai Rumunija iš vir
šui nurodytų priežaščių turė
tų užbaigti jų greičiau.

viešpatijų
žingsnį,
nemano Rusijos diplomatijos dabarti
dar tarti paskutinio žodžio ir niu laika uždavinys labai sun
Nežiūrint kiek tas viskas
ko tai laukia.
kus. Jinai turi taip atsar teisinga, Rumunija paims daRumunija nuo karės pra giai vesti politikų, kad neuž lyvumų karėje, jai užsibai
džios rengėsi prie karės, jos gauti Rumunijos garbės ir ne giant, kada. paaiškės, kad ji
Jos veiki
politikai tvirtino
ir
dabar gali statyti jokių reikalavi nai galės pelnyti.
tvirtina, kad jinai negalės pa mų, kurie atrodytų būk Ru mas atsilieps ir į Italiją, nes
silikti nuošalyj ir turės ar an munija priklauso nuo Rusijos. tos dvi valstiji pilnai pritaria
kščiau ar vėliau pradėti ka
Pradžioje dabartinės karės viena kitos politikai.
Italijos ministerijos pirmi
rę, bet kada tas bus, niekas viskas sekėsi knopuikiausiai,
ninkas
dar aiškiau pabriežė
susiartinimas tarp Rusijos ir
iš jų nepasako.
į Rumunijos diplomatai, nu- Rumunijos kaskart didėjo, savo politikų, kada savo de-

vien tik naudų, o tokiuo mo
mentu gali būti tik karės už
baiga.

Rumunija ir Italija pilnai
tikisi, kad joms pasiseks at
gauti savo provincijas ir ne
sikišant į karę, vien tik už
neutralės pozicijos užlaikymų.
Vokietija ir Austrija joms
siūlo labai pelningas išlygas
už jų pasilaikymų nuošalyj.
Rusija, Prancūzija ir Anglija
gųzdina, kad joms už tai nie
ko nebūsią.

Gal Rumunija su Italija ir
nelabai tiki Vokietijos paža
dėjimams, bet ikišiol neparo
do to ir pilnai užlaiko ncutralę pozicijų.
Kaip greit pasibaigs toji
lukuriojimo politika, prigulės
nuo abelno karės krypsnio.
Galima'Spėti,
kad Italija ir
Rumunija pasinaudos tinka
mai šios karės pasekmėmis.

IŠ AMERIKOS.
Neteko darbo.
Dirbtuvės
“The
American
Car
and
Faundry Co.” randančiosios
New Yorko valstijos mieste
Depew, uždarytos neaprubeži u otain laikui. Ten daryda
vo prekinius . vagonus
New
York
Central
geležinkeliui.
Keli šimtai darbininkų pasiju
to be darbo/

Pūgos vidurinėse valstijos*
Pradžioje vasario mėnesio su*
kilo smarkios pūgos viduri
nėse
valstijose.
Sunaikinta
telegrafų stulpų vėlos ant
šimto mylių, kai-kuriose vieto-

t

t

draugas

Vasario (Feb.) 11, 1915. N. 7

3

Burnetto bilius žlugo. Ne
VILNIUS. A. Bulota atsi-'. buvo atsakyta pašalpa. Bet
NAUJOJI ŽAGARĖ, Šiau vištas išmušė — visas mūsų pasekmė: sodžių griuvėsiai,
pagelbėjo Burnetto biliaus ša sakė nuo pirmininkavimo Vii- ’ rūpinantis Suvalkijos atsto lių apskr. Pas mus jau daug turtas dingo. Aš mažai būnu miestelių sunaikinti namai.
lininkų, visos pastangos, ko matas komitete. Iš tikrų šal vui kun. Laukaičiui ta pašal sodžių vienkiemiais išsiskirs namie. Dvi savaiti dirbau Vokiečiai apsistojo ir penkias
kias jie dėjo, kad tik ateivius tinių skelbiama, kad A. Bulo pa vėl sugrųžinta.
tė: Stungiai, Keršiai, Žūčiai, Gardine, keturias savaites savaites, dienų ir naktį drebėsuvaržantis biliui gaktų būti ta inteikęs šiomis dienomis
1,000 darbininkų išsiųsta Damieliai, Gražaičiai, Minčai- dirbau prie geležinkelio neto jo žemė nuo armotų gaudimo.
priimtas atstovu) rūme. Bi- Vilniaus “Komitetams pabė
Nueidavome ant kalno pasi
gruodžio 10 d. taisyti karei čiai, Juškaičiui ir kiti tarėsi, li Suvalkų, buvau ir į Prū
lius nepraėjo, dauguma atsto gėliams globoti” raštų ,kuriuo
vių kapų Kibartų apielinkėje. bet sunku jiems: mat jų lau sus nuvažiavęs. Apsilankiau žiūrėti ir baugu darydavosi
vų balsavo prieš jį. Po ilgų jis atsisakųs būti toliaus to
matant, kaip šrapneliai trūk
Marijampolės miesto galva kuose yra rėžiai Nariškino, namie vos tik Kalėdose.
ginčų, kuriuose buvo plačiai komiteto pirmininku. Iš “Vii-į
Seniau būdavo parvažiuoji sta ore, o granatos puldamos
kurs parduoti nenori, o žemę
Suvalkų
gubernatorius
pasky

Nuskendo laivas.
Netoli apkalbėta daug dalykų, kaip niaus Komiteto pabėgėliams
nori gauti patogiausioje sau namo, apspinta vaikai ir pra ant žemės išmuša duobes de
Fenwick’o uolų ties New už bilių taip ir prieš bilių, nu globoti” išstojo taip-pat ir p. rė M. Krukonį, lietuvį.
vietoje, su kuo, žinoma, sodie šo saldainių bei cukrainių, da vynių pėdų gilumo. Naktimis
Yorkų nuskendo prekinis lai rodant kokių galima laukti Valerija Hryncevičiutė, kuri j Reikalaujama 3,000 darbi
čiai negali sutikti, nes tai bar, nespėjau į stubų ineiti, daugiausiai prožektoriais švie
vas “ Washingtonian”, susi pasekmių. Amerikos atstovai vedė ligšiol Antakalnyj to ko-į ninkų iš Marijampolės apskr.
jau vaikai verkdami prašo tė einant susirėmimams. Apie
jiems skriauda.
mušus su amerikonišku laivu pripažino ateiviams tiesų be miteto įsteigtųjų pabėgėlių apkasų darbams Kazlų Rudos
Karei prasidėjus dažnai duonos.
nuostolius kų ir bekalbėti.
‘ ‘ Elizabeth Palmer ’
Žuvo jokių suvaržymų pasiekti lai
apielinkėje.
Darbas
gerai
ap

Išpustijo
viskų
vokiečiai,
prieglaudų.
tenka čionykščiams žmonėms
Netekome šiaudų, šieno, bul
tik vienas žmogus. 53 žmonės svosios šalies kranto, pripa
mokamas.
—
daugelyje vietų žmonės vargų ves nuo lauko patys nusikasė,
važiuoti
į
stuikas
į
Šiaulius
ir
išgelbėjo garlaivis “Hamil- žino, kad nemokėjimas skaity
f -----------------JUODAIČIAI, Kauno aps. j
ten savaitę, kartais ii' algiau ir badų kenčia, sunkūs lai tvoras ir medžius sudegino.
ton” iš Norfolko. “Wash- ti ir rašyti ne yra toki baisi
Simonas. Paskiaus buvo atvažiavęs vai
Šiuo laiku pas mus yra vi- Į SINTAUTAI, Suvalkų gub. išbūti.. Kitiems iš Šiaulių ir kai užėjo...
ingtonian” nuskendo laike 10 nuodėmė, kad galėtų jinai su
siškai ramu, net perdaug. Ka- įį Avienas vaikas, radęs armotos toliaus tenka važiuoti. Iš Ža
tas, raštininkas ir šaltyšius sn
minutų.
Iš Kauno gub., Telšių pav., liudytojais ir visas padarvtųtepti amerikiečius. Juk dau rėš baisumo užtikti žmonės, šūvį, norėjo pažiūrėti kas ja garės į Šiaulius bus apie 7
guma ateivių gal ir patys no išskyrus kai-kuriuos bailius,pa me yra, ir ėmė kirviu mušti. tafylios. Dabar kai-kurie tu Varnių miestelio Kazimieras sias skriaudas surašė.
Duona brangsta. Chicagos rėtų būti pamokintais, bet ne
šilko ant vietos, nors mūšis Šūvis sprogo ir užmušė ber rės išvažiuoti ii- prabūti Šiau Gricius rašo savo vaikams Jo
Alvito bažnyčia kai degė,
duonkepių organizacija pake buvo kur ir kaįp išmokti.
nui, Motiejui ir Emilijai į
ties Seredžium buvo labai niukų, o du toliaus sužeidė.
liuose per Kalėdų šventę.
tai tų dienų buvo baisus mū
lia kainąs ant duonos. BakaPbiladelpbia, Pa.
Kaip ten nebūtų, visgi gali įbauginęs. Žmonių dauguma
šis ties Alvitu. Nuo kulipkų
nėlis duonos už kurį pirmiaus ma pasidžiaugti, kad Ameri
Laimingi jus esate, kad gy
apie degtinę dabar mažai te
MOSĖDIS, Telšių apskr.
žuvo Aleksų Jonas ir jo žmo
PAŠVINTINYS.
Vietinis
mokėdavo 5 centus, dabar kai ka atmesdama panašios rūšies
venat
Amerikoj,
smagiau
sirūpina ir, tur būt, ne be
Galop ir mes mosėdiškiai gali
na, Brazaitis Jurgis, Killųikomitetas šelpti šeimynoms
nuos 6 centus. Dešimts-cen- bilių, parodė dar sykį, jog jai
mums jus turėti Amerikoj nedžiaugsmo mato veidrodyj,
išėjusių į karę ligšiol yra su me pasidžiaugti numetę nuo gut karėje. Begalo esame dė viČienė, čičkų Brožienė ir
tiniai bakanėliai kainuosiu 12 rūpi nesuvaržomoji laisvė.
kad jų pirma raudonai-mė
savo sparno sunkųjį girtybės
daug kitų. Kiekvienas šių acentų.
kingi už jumis prisiunčiamus
Teisingai vienas iš atstovų lynos nosys pamažu darosi rinkę apie 200 rublių. Tarp
jungų, kuris dar prieš keletu
pielmkių kaimas priskaito po
pinigus, jie mums labai rei
Gallagher ginčų laike patėnri- baltos ir ingyja prigimtų savęs žmonės ir gi gerokai pa
mėnesių
taip
negailestingai
kelius
sudegusius iikininkų
Nelaimingi atsitikimai ant jo, kad jis daug metų gyvenas
deda vieni kitiems ir pinigais
kalingi tokiose vargo dienose.
spalvų.
trobesius. Sunaikinta nema
geležinkelių. Praėjusiais me bemaž vien ateiviais apgyven
ir darbu. Vartotojų draugi mus spaudė. Daugiau mūsų
Mes netikėjome, kad karės
Tik kai-kuriems rūpi, kad
žai ir dvarų...
jis
nebevargins.
Mat
“
Blai

tais nelaiminguose atsitiki toje Chicagos dalyje ir tenai
ja paskyrė Raudonajam Kry
laiku mes galėtume gauti iš
dabar vestuvėse ar šiaip ko
muose ant geležinkelių Jung tiek pat yra mokyklų, bankų
žiui ir šeimynų šelpimui 50 r. vybės” draugijai rūpinantis, Amerikos pinigų, bet dabar
kiame susirinkime būsiu ne
tinėse Valstijose žuvo 10,302 ir kitokių viešų įstaigų kaip
Pašvintiniečiai paaukavo ka valščiaus vyrijos nutarimu, pasįrodo pinigai pasiekia mus
Iš Suvalkų gub. Naumiesčio
smagu, nes be degtinės žmo
ypatos. Be to 192,662 ypa ir kitose miesto dalyse.
riuomenei nemažai milo ir ki nuo sausio 1 d. 1915 metų be jokio vargo.
apskr., Svirgalų sodž. B. Pui
gus esųs surištas ir liežuvis
nustojo gyvavimo teisės vi
tos buvo sužeistos. Kitose
tokių šiltų rūbų.
Advento laiku važiavau pa dokienė rašo savo broliui T.
neliuosas, nors ištiesų, tokių
sos
miestelio
aludės
ir
smuk

karėse nežūdavo tiek daug
siviešėti į Liepojų pas Tamo J-J. į Brighton, Mass.
lės. Kadangi degtinės mono“Lenkų Dienos” Amerikoje nusiminėlių nedaug. Kaip gir
žmonių,
kiek
randa
sau
šių, tiktai ant mano nelaimės
Mylimas broleli: — Delko
dėti, daugelis degtinės, mylė
poliaus
nebebus
caro
įsakymu,
iš
Chicago
miesto
davė
Lenki

UTĖNA,
Ukmergės
apskr.
mirtį ant geležinkelių, ačiū
pakliuvau čia tokiame laike, mums nieko nerašai. Jums
tojų jau krypsta blaivybės Utenos miestelyj yra keturių o visos kitos girtybės įstaigos
neapsižiūrėjimui ir netikusiai jos nukentėjusiems nuo karės
kada “prūsokai” apsupę mie tris laiškus pasiunčiau, o nuo
pusėn ir nesigaili “skystimė klesių augštoji pradinė moky valščiaus nutarimu panaikin
22,679
dolerius
aukų.
Tai
tik
stų, bombardavo jį labai jūsų jokios žinios.
- tvarkai
vienos Chicagos aukos. Spė liui”, pranykus.
kla. Mokiniai beveik visi lie tos, tad girtybės dievaitis ir smarkiai. Buvo paleista apie
Naujienos paskirus sekančios.
jama, kad iš visos Amerikos
tuviai, išskyrus keletu rusų ir karei pasibaigus savo garbin 700 šūvių. “ Alyvos dirbtuvę
Praėjusi vasara buvo labai
Svarbus nuosprendis aug- suplauks nemažiau 100,000.
žydų. Mokinių tėvai buvo in- tojų Mosėdyje vargiai besu- sudegino, geležinkelius suar
VILNIUS. Gruodžio 17 d.
šilta, lietaus mažai. Javai
Sčiausiojo teisino. Augščiausis
teikę prašymų Kauno liaudies ras.
dė,
stotis
irgi
nukentėjo.
Elek

buvo
visuotinas
susirinkimas
nekaip užderėjo.
Jungtinėse Valstijose teismas
mokyklų direktoriui, kad lei
tros dirbtuvės labai panaikin
miesto globėjų pašauktųjų ka
Liūdna pas mus, mano vy- .
nusprendė, kad tiesos bau
stų
išguldihėti
lietuvių
kalbų
tos,
taip
ir
gatvėkariai.
Žmo

rėn šeimynų globoti. Susirin
rų paėmė į kariuomenę, da
džiančios savininkų, kada jis
Utenos keturklesėj mokykloj.
nių
sužeidė
ir
užmušė
daug.
kimas
išrinko
tam
tikrų
biu

bar
jis randasi Kauno tvirto
reikalauja nuo darbininko,
Direktorius
atmetė tų prašy
Gyventojai
Liepojaus
išvydę
vėje. Didelę karę pergyveno
UTĖNA, Ukmergės apskr. rų, kuris turėtų vesti sųra- mą be jokio pasiaiškinimo ir
__ kad pastarasis neprigulėtų
LAIŠKAI I ŠLIETUVOS .
tokį nepaprastų reginį, bėgo me. Nebegalėjome pasilikti
šus
kandidatų
į
globėjus.
Į
p-rie unijos, eina prieš kon- Sekmadienį po mišparų įvyko
pamatavimo. Kadangi Rusi
Iš Suvalkų gub., Seinų pav., iš miesto kur galėdami. Pa savo tėviškėje, turėjau su vai
liaudies namuose ūkio ratelio, tų biurų buvo išrinkti: pris. jos valstijos teisės leidžia iš• stitucijų.
Joveišių kaimo Simonas Ku- skiau prūsams apleidus Lie kais kraustytis Į užnemunį...
narių ir šiaip žmonių susirin adv. Baginskis, pris, adv. guldinėti mokyklose lietuvių
Jeigu unijistui darbininkui
lėščius rašo savo broliui Jo pojų sugrįžo atlgal, dauguma
kimas, kuris buvo gana skait Sleževičius, Kaleckis, A. J. kalbų, tėvai nepasitenkino di
valia pamesti darbų, kada jo
nui į Athol, Mass.
iš jų neberado savo turto,
lingas. Atvažiavęs instrukto Luckevičius, N. J. Mochovas. rektoriaus atsakymu ir ruo
darbdavis neprisilaiko unijos
Dabar parašysiu jums apie nes atsirado tuomi laiku daug
Lietuvių draugijos nukentė
rius pasakojo apie linų pirki
šiasi
klabinti
augšČiau.
reikalavimų, tai ir darbdavis
karę.
Kaip užėjo pas mus visokių plėšikų, kurie, pasi
mų.
Kadangi instruktorius jusiems dėl karės šelpti komi
turi tiesų priimdamas darbi
Daugelis uteniškių dejavo, prūsai, manėme gyvi nebe- naudodami proga, pasipelnijo.
kalbėjo rusiškai, tai kun. Pa teto narys inž. J. Mašiotas at
ninkus reikalauti nuo jo pa
liksmie, dvi savaiti išbuvo mū Buvo atsitikimų, kad kai-ku
kalnis paaiškino jo kalbų lie sisakęs toliaus būti kalbama kad nešulaųkių laiškų nuo sa
rašo, kad jis ne stos į unijas.
vo giminių iš veikiančios ar sų apielinkėse, viskų sunaiki rie iš baimės nustojo proto.
tuviškai Pasak jo, linai da- jame komitete.
Tas dalykas dasigavo
mijos. Kiti manė, kad jie už- no, — nebeturime kų valgy Araldžia mus gerokai nuskriau
Augščiausį Jungtinių Valst. >ar atpigę todėl, kad karei
dė: gyvulius suėmė, taip-pat
MARIJAMPOLĖ. Visos se , mušti ir ruošėsi laikyti už ti.
teismų po to, kaip Kansas prasidėjus nebegalima esu jų ptynios ūkininkų draugijos juos gedulingas pamaldas. Pa
ROCKFORD,
ILL.
’'»
Pas mus stovėjo per pen ir žmones, bile tik ne raiši, tai
valstijoj buvo suareštuotas išvežti į kitas valstijas, o Ru “Žagrės” sankrovos vokiečių sirodė, kad daugelio sielvar- kias dienas 95 arkliai, tai ga ir išsivežė. Daug ir jūsų drau
Lietuvių čia gal būt apskaito
geležinkelio valdininkas už sijos dirbtuvės ir taip turin liko apiplėštos.
gų išvežta...
mą
apie 140 šeimynų ir papras
Nuostoliai
i
tas
buvęs
be
reikalo
:
po
ke

lite
suprasti,
kad
po
jų
iške

reikalavimų nuo darbininkų čios linų perdaug. Kad. per- skaitomi dešimtimis tūkstan lių mėnesių tylėjimo atrašė liavimo visur tuščia kluonyje,
tas nuošimtis pavienių, čionyk
Sudiev.
pasižadėjimo neprigulėti į u- kupčiai žydai nepirkinėtų linų čių rublių. Prasidėjus karei kareiviai, kad esu gyvi, kiti, nieko
ščiai lietuviai
myli šiek-tiek
nebeliko.
Tepaliko
pusvelčiui
ir
tokiuo
būdu
ne

nijas. Teismas pripažino jį
vyriausybė mažindama išlai kad sužeisti, treti, kad esu pa mums du arkliu ir dvi karvi,
Iš Suvalkų gub., Bartinin žvairiai išsitaisyti ir užlaikyti sąkaltu pagal valstijos tiesų. naudotų žmonių, vyresnybė das, pertraukė pašalpas ūkio imti nelaisvėn. Iš nelaisvės lašinius visus pasiėmė, kiau kų miest. tėvai rašo Marei yo būtus, taipgi daugumas turi
nuosavius namus, bet dėl blogų
Atsidūrus augščiausiame tei skirianti 50,000,000 rublių pa draugijoms ir “Žagrei” visai ' atrašė apie keliolikų.
les paskerdė, avis papiovė, Vaitukevičiutei į AVaterbury,
skolos.
ūkio
draugijoms,
ku

bedarbės metų, daugumas turi
sme AVashingtone, paaiškėjo,
Conn.
rios
paimtų
linų
supirkimų
į
vargiai
gyventi. Peštynės tarp .
kad darbininkams turint tie
Perlėkė per mūsų galvas lietuvių retai atsitinka.
savo
rankas.
Draugijos
mo

t
sas taip elgtis, negalima to už
I daug audrų, viso matėme, kad
Apie 3 mėnesiai čia gyvuoja
kėsiančios
ūkininkams
tikrų
1 sunku ir .aprašyti. Pasisteng
ginti ir darbdaviams.
lietuviška kooperacija,
kurioje
kainų, o užstojus geresniems
sime
nors
paviršiomis
apibu

priguli
įvairių
pakraipų
ypatų
Meksiko diktatorius Vilią laikams parduosiančios linus
dinti
mūsų
krašto
prietikius.
ir
draugijų.
Kai-kurie
vyrai
joje
pašautas.
Revoliucijonierių ir iš gautų pinigų užmokė
Po šv. Onos rodosi antradie daug darbuojasi. Bet kaip pa
vadas generolas Francisco siančios vyresnybei skolų.
nį atjojo pirmutiniai kareiviai prastai kitur, taip ir mūsų ko
Vilią, įvykus tarp jo ir jo
į Bartininkus, o ketverge bu operacijoj nėra gero sutikimo.
draugo pulkininko Rudolfo
MUSNINKAI, Vilniaus ap.
darbininkai
vo mobilizacija, subatoj ark Del partyviškumų
♦
Fierro ginčui, pastžtrojo leng Musninkų dvaro savininkas,
yra
mainomi
ir
pakeliami
į auglius suėmė, nedėlios naktį pra
štesnės vietas. Jeigu tas toliaus
vai šūviu iš revolverio sužei p. Sasickas, pasižymi savo gai
sidėjo karė.
tęsis, tas kenks kooperacijos ge
stas. Tas atsitiko Aguas Ca- lestingumu: jis aprūpina visu
Kariuomenės dideli pulkai
rovei ir gali privaryti kooperaci
lientes.
kuo vaikus ir pačias kumiečių,
su anuotomis grūdosi visais ją prie blogo galo.
kurie tapo pašaukti karėn.
kraštais.
Už dviejų savai
Mūsų lietuviai ir lietuviškos
Kariški užsakymai. Penn- Greta yra kitas dvarae, p. Ka
čių
pribuvo
daugiau
ka draugijos yra darbštūs. Ir daug
sylvanijos valstijos AVarren činsko. Tas savo kumiečių
reivių
į
Bartininkus, pa gero darbo būtų nuveikta, kad
miesto chemiškoji dirbtuvė šeimynomis visai nesirūpina.
sirodė
priešas
ir
prasi minos nekenktų kai-kurie iš var
:r<gavo nuo Anglijos užsakymų P. Sesickas matydamas jų
dėjo šaudvmasis. Pirmų sy do lietuvių biznio delei leidžia
bovelnos, vartojamos šaudy vargingų padėjimų, paėmė
Ir čia paduo
kį mums teko pamatyti kazo mi laikraščiai:
mui. Darbininkai dirba die kumiečių šeimynas savo glo
siu
vieną
pavyzdį.
kus mušantis su prūsais. Mus
nomis ir naktimis, kad tik grei bon ir rūpinasi jais taip-pat,
19 gruodžio kone visos vie
su padvadomis varė kasdieną
čiau išpildyti užsakymų. Pa kaip savo kumiečiais. Tokie
parvežti kariuomenei reikalin tos lietuviškos draugijos Vaidino
bendromis spėkomis
veikalą.
skalos eina, kad ir Rusija to darbai rodo jo prakilnių dva
gus padargus.
“
Jono
Vaikai
”
,
už
kurį
pel
je pačioje dirbtuvėje užsakius sių.
Bartininkuose buvo pilna
nas
buvo
paskyrtas
šelpimui
šių
bovelnos už 250,000 dolerių.
armotų.
Ūžimas, trenksmas laikų nelaimingiems mūsų vien
baisus, čia žiūrėk armotos genčiams Lietuvoj. Veikalas nė
Lietuvių draugijos nukentė
Bevėlis telefonas per Atlangroja, ten kulkasvaidžiai be ra nei kiek socijalizmą užgaunan
jusiems dėl karės šelpti komi
tiką.
Peter Coper Hevvitt,
ria kulipkas it žirnius, grana tis. tečiaus. mat kad buvo lietu
tetas paskyrė jau kelias di
išradėjas bevėlio telefono tvir
tos eypdainos trūksta. Žmo viškas. įatsįtado daugelis tokių,
desnes sumas šelpimo reikatina ,kad pasisekus pirmiems
nės bėgo nuo tų baisenybių kurie iš kalno veikalą peikė, agi
j lams. 3,500 rub. nukentėjumėginimams su jo išradimu,
kur kas išmanė, paliko savo tavo nesilankyti. Ir ištiesų ati
| siems dėl karės žydams ir
jis mėgins dar šiais metais už j2,050 rub. “Saulės” moki
namus, turtų. Ištisi kaimai traukė tūlą skaičių žmouių, ku
vesti susinėsimus bevėliu te
degė, dangus nuo gaisrų rau- rie klausė plepalų, o po laikui
niams.
lefonu per Atlantikų.
1 donhs, rodosi dega. Rusai graudinosi. Bet į tai nežiūrint
vaidinimus
nusisekė labai pui
pradėjo trauktis, jų vieton
kiai:
publikos
buvo daug, stebė
ŠIAULIAI. Čia nuo Tau
Belgijos karalius dėkoja
plaukė begalybės prūsų ka
tasi,
kad
darbininkai
žmonės taip
amerikiečiams. New Yorko ragės vežama kai-kurį laikų
riuomenės, automobiliai va puikiai gali vaidinti. Net ir pa
laikraštis “The New York didžiais būriais prūsų, kurie
žiavo ištisi dvi dieni. Ūkinin tys cicilikai nedrįso vakaro peik
World” patalpino Belgijos iš Šiaulių vežami į Rusijos
kai palydėjo savo arklius, nes ti, nors irnesisarmatijo “Lais
karaliaus laiškų, kuriame jis gilumų. Vietiniai žmonės la
viskų suėmė kariautojai. Po vėje” aktorius išniekinti, nėva
dėkoja amerikiečiams už au bai užjaučia jų nelaimei ir
trijų savaičių pradėjo vokie- gz netikusį vaidinimą. Lyg rodos
fc_____ UHCOLN,H15 NATIONAL MCMOR1AV, AND KIS E>lQTRPLĄČEt ♦ >
kas sudėtas Belgijos gyvento šelpia, ypač moterys kuomi
12 d. vasario mėnesio yra gim.mo diena garsaus buvusio Amer ikos prezidento Lincolno. Paveik , čiai traukties atgal, o paskui tik tokį padrąsinimą mes turimo
jams nukentėjusiems nno ka kuri galėdamos, tai valgiu, tai sle matome Linkolną, žemiau jo namelius,.kuriuose jis gimė, o v irsuje rengiamą
jam paminklą juos mūsų kareivija ir vėl bai duoti mūsų jaunimui už jo didotės.
į pinigais.
sūs mūšiai, susirėmimai, o jų
AVashingone.
(ųsnd s
«V8)
se audra net pačius stulpus
išvertė ant geležinkelių, dėlto
turėjo sustoti judėjimas gele
žinkelių.
Chicagoje daugybė žmonių
susižeidė nupuldami aut slydžiu šalygatvių.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

AMERIKOJE. ~

J

DRAUGAS
„
| miesto tėvai ir galvos nežiū- dviejų trečdalių balsų didžiu0§ P^TABO§, ri tų įstatymu išpildymo, tai į
nepripažino reiikalingu dajie naudingi tik policijai. Mu pildyti valdybą pirmeivių at
su gi darbininkai girdomi stovais. Po to du valdybos
ir nuodijami ir šventadieniais, nariu, nuo pirmeivių: p. Ma
ir per ištisas naktis. Miesto šiotas ir p. Janulaitis pasi
IŠVESKIME MŪSŲ POmajoras p. llarrisonas tuo traukė iš valdybos, jų gi vie
LIUKĄ IŠ SALIŪNO. žvi,gslliu. nieko nepagerino. ton inėjo du kandidatu: d-ras
j Dabar, jisai vėl stato savo J. Basanavičius (L. Mokslo
(lai nei vienoje srityje Ame-1 kantĮįdatūrų įr, kaip laikraŠ- Draugijos pirmininkas)
iii
Pirmei
rikiečiai lietuviai taip nesvy-%iai praneSa> $o(X),000.00 ski- mokyt. Balčikonis.
viai
“
L.
Žiniose
”
ir
‘‘
L.
Ūk.”
ruoja, kaip nustatyme savo H;IS ,.illki|)m išlaidoms padeng
politikos link šio krašto tvar ti. Aišku, kad doras pilietis paskelbė boikotą Draugijai ir
kymosi ir valdymosi. Mes po neprivalo atiduoti tokiam sa ragino steigti kitą — pirmei
šiai dienai nežinome, kuriai iš vo balso. Juk p. llarrisonas, viškų organizaciją šelpti nu
dviejų didžiųjų Amerikos po paklojęs rinkimams tokių su kentėjusiems nuo karės. Pir
litiškų partijų simpatizuoti: mų, turėtų paskui atsigriebti. meivių rašytoja Žemaitė at
republikonams, ar demokraMažne visi Chicagos saliu siuntė į Amerikos “Naujie
tams. Mūsų spauda ligšiol; nįnįnkaį (apie 90%) yra de- nas” neperdauk kultūringų
neįstengė sudaryti tame kiau-. nu)j<ratų pusėje ir atiduos su laiškų, kur išveda tų pačių
sime vienos ir pastovios opi- vo balsus jų kandidatams,
boikoto mintį.
nijos, nes mūsų redakcijų
išimti padaro gal tik lieNežiūrint tų visų boikotų
simpatijas labai dažnai nu',tuviai saliūnininkai. Šie, vie- “Lietuvos Draugija šelpti nusverdavo ta aplinkybė, is kili., RO savo gudraus vado veda- kentėjusiems nuo karės” nau
daugiau buvo gaunama gerai
remja republikonų kandidingai darbuojasi, daro daž
apmokamų skelbimų linkimų ĮdatiJ
Mat lietuvįų opinija nai savo posėdžius ir jau dau
laiku. Tiesų pasakius nelen_ J šiandien yra pakrypusi repugeliui pavargėlių nušluostė agva vra ir orjentuoties, ku blikoniĮ pusėn. Virtus republi
| žaras. Jos veiklusis pirmi
ri
partija lietuviams dau konų valdžiai, lietuviai tikisi
ninkas — atstovas Martynas
giau gali žadėti ateityje: ir ssuilauktigere snių uždarbių.
Yčas jau apie 10,000 r. yra
vienų ir kitų platformos yra Tuo remdamies mūsų saliūni
išgavęs
iš
rusų visuome
gražios; ir vieni ir kiti ne ninkai ir perša republikonų
nės tai draugijai pašalpos.
skundžia gausių pažadėjimų. kandidatą. Bet kas iš to? Iš
Šelpiu jų uoliai ir Lietuvos
Gyvenime gi pasirodo daž dviejų kondidatų—p. Olson’o
visuomenė/
niausiai, kad svarbu ne tiek ir p. Thompson’o jie pasi-Mūsų tautos Fondas per
partijos su jų platformomis, rinko sau tų, kuris jiems žada
kun. M. Gustaitį nusiuntė tai
kiek žmonės, kiek kandidato pilną laisvę veikimo. Tai p.
draugijai 4,608 rublius, kaipo
asmuo, taigi, kad ir rinkimų Thompson’as. Perskaitę jo
laiku ne tiek reikėtų atsižiūrė visus pažadėjimus, (jų labai pirmųjų amerikiečių dovanelę.
Tautininkų nusiųsti L. Mokslo
ti į partijų platformas, kiek daug ir labai gražių) mes ne
į siūlomų kandidatų privalu radome nei vieno žodelio pa Draugijai 2,000 rub. taip-pat
turbūt bus atiduoti tai’> pa
mus.
žadėjimo, kad būtų pildomi
čiai Draugijai, nes L. Mokslo
Mums lietuviams-beno svei- valstijos įstatymai apie saliū
Draugija šelpimu nukentėju
kiausioji politika šiuo laiku nus, kad būtų uždaromi palei
sių nuo karės neužsiima.
turėtųi būti tokia: mes turė st uvvbės urvai prie saliūnų
Indomu, kų darys toliaus
tume remti tokius kandida (t. v. Family entrance). Tuo
tautininkų ir socijalistų Fon
tus, kurie apsiimš balsuoti Su tarpu gal nei vienas Chica
dų valdybos. Tautininkų nuo
vien. Vai. nusausinimui. Šian gos saliūnininkas nerems an
monės persiskyrė.
“Lietu
dienų didžiausis visų ateivių! tro republikonų kandidato p.
va” pritaria Lietuvos pirmei
geradaris bus tas atstovas, Olson’o kurs jau senai čia pa
viams ir nepataria siųsti įsi
kurs paduos savo balsų už sižymėjęs, kaipo doras, tei
kūrusiai Vilniuje Draugijai,
panaikinimų saliūnų. Ameri singas, gabus ir labai darb
bet liepia laukti, kol pirmei
kos lietuviai kas met išleidžia štus žmogus. Mat jie žino,
viai įsteigs savo organizacijų.
"^-apie 40 milijonų dolerių svai- kad p. Olson’as, palikęs mie
“Vienybė Liet.” pataria ne
ginamiemsiems gėrimams. Tu sto majoru, nemažai varžytų
ardyti vienybės ir siųsti pini
rėsime išsigąsti, atsiminę, kad jų patvirkusį biznį, kad įvy
gus, kad ir nevisai patinkamai
tas aukso kalnas išleidžiamas kintų į gyvenimų visus gerus
draugijai.
“Tėvynė” savo
nuodijimui dvasįos ir kūno įstatymus, o gal ir prisidėtų
nuomonės dar nepasakė, tik
mažutės ir > silpnutės tautos, prie greitesnio prohibieijos
padėjo p. Leono laiškų, rašy
kad už tuos pinigus mes žudo įvedimo.
tų d-rui Šliupui, kuriame ji
me save, savo .šeimynas ir vi
Užtat p. Thomson’ų jie ve
sai pataria visiems siųsti pi
sų savo tautų.
ži uojasi po savo svetaines ir
nigus įsikūrusiai Draugijai.
Kas paliuosuos mums nuo varo didele agitacijų. Yra di
Kas ta darugija nepasitikįs,
tos baudžiavos, vis vien, ar jis delė viltis, kad republikonų
lai siunčia, kam jisai nori, tik,
bus republikonas, ar demo partija nominuos į miesto ma
sako, rinkite ir siųskite kuokratas —bus mūsų geriausias jorus p. Olson’ą, kurs yra ži
daugiausiai.
prietelis ir geradaris. Pra nomas plačiai ne tik Chica
Šis paskutinis patarimas
blaivėję, sustiprėję protu ir goje, bet ir visoje Amerikoje,
truputį
pavojingas, nes pra
kūnu, pakilę dvasia ir širdimi, kaipo vienas iš gabiausių ir
dėjus jį vykinti atsidarytų
mes netruksime pataisyti įvai rimčiausių amerikiečių. Ne
platus laukas įvairioms suk
rius kitus gyvenimo blogumus. pagelbės turbūt p. Thomp
tybėms
ir išnaudojimams.
Darbininkas turės laiko ir pa son’ui nei mūsų saliūnininkų
Panašiai patarė ir socijali
jėgų šviesties ir organizuoties agitacija.
stams
p. V. Kapsukas (“Ko
Gali būti, kad antruose rinį rimtų kovų su jo darbo iš [
naudotojais, inteligentas ne ! kiniuose demokratų kandida voje”); girdi, nesiųskite pini
gaišius pajėgų, pataikaudams tas (p. llarrison’as, arba p. gų L. Mokslo Draugijai, nes
savo silpnumams ir daugiau Svveitzer’is) ims viršų ir bus joje sėdį buržujai; siųskite,
dirbs savo vargstantiems bro išrinktas. Ten jau nemažai esųs, sau žinomiems žmonėms.
liams — ir visas mūsų gyve galės nusverti ir saliūninin Jei šis patarimas būtų pildo
nimas pataps gražesniu ir tu kai, nes mažne 7000 Chicagos mas — tuomet ta visuomenė,
riningesnių. O ir mūsų Tė saliūnininkų atiduos savo bal kuri pasitikėjo L. Šelpimo
vynė susilauks nebe invalidų, sus demokratų kandidatui. O Fondu — būtų skaudžiai už
su tuščia kišene grįžtančių juk kiekvienas nusives bent vilta. Kaip kas išmano, lai
namon, bet sveikų dvasia ir 10 savo gerų “kostumerių”. taip save ir gano. Mes vi
kūnų, šviesių ir naudingų pa Vis dėlto, ankščiau ar vėliau siškai pasitikime Lietuvoje
ir Chicagoje, ir visoje Ameri įsisteigusia Draugija, kaipo
siturinčių Lietuvos piliečių.
Štai kame, sakytume, yra koje visuomenė turės nusikra vienintine legališka tuo tikslu
mūsų sveikos politikos bran tyti nuo girtojo kapitalo in- organizacija, kuri be abejonės
tekinės. Netrukdykime to, bet turės pasitikėjimų milžiniškos
duolis. ■"
Ir nereikėtų bijoti to, kad savo balsais prisidėkime ir pa didžiumos mūsų tautos.
Mes manome, kad ir T&utos
keli tūkstančiai mūsų saliū- tvs prie to. Išveskime mūsų
Fondas
savo surinktus pini
ni niūkų paneštų nuostolį, už politikų iš saliūno.
gus siųs ne kur kitur, kaip
darydami savo girtąjį biznį.
tai Draugijai. Tik mes nuo
Jie savo apsukrumą galės su
savęs išreiškiame mintį, jog
naudoti geresniems tikslams.
PIRMEIVIAI BOIKOTUOJA
bent amerikiečių lietuvių žy
Juk tas pats’ žmogus nevien
mi dalis surinktų aukų turė
DRAUGIJĄ ŠELPIMUI NU
nuodus gali pardavinėti, bet
tų būti paskirta šelpimui mū
ir sveikus ir naudingus da
KENTĖJUSIŲ NUO KARĖS.
sų tautiečių iš Prūsų Lietuvos.
lykus. Atsiminkime, kad už
Kaip
žinome,
sumanius
vi

Mažoji Lietuva daug labiau
sidarius galiūnams, turės pa
kilti visi kiti bizniai. Lietu sų 4 Dūmų atstovams, Vil nukentėjo nuo karės, negu Di
viai geriau valgys, gražiau ne niuje buvo įsteigta Draugija džioji. Joje ir dabar tebesi
šios, brangiau už butus mokės, šelpimui lietuvių nukentėjusių tęsia didžiausi mūšiai tarp
daugiau į bankus nuneš, nes nuo karės. Draugija žada abiejų kariuomenių. Ji nei
nebereikės atiduoti kasmet veikti visose keturiose Lietu kiek nemažiau nukentėjo nuo
Vilniaus, karės, kaip Belgija ir Lenkija.
nuo galvos po 100.00 iki 200. vos gubernijose:
Kauno,
Suvalkų
ir
Gardino. Daugelis mūsų kraujo brolių
00 į saliūnų.
Štai, pavyzdžiui, artinasi ] tos draugijos valdybų pate iš Prūsų Lietuvos buvo rusų
rinkimai i Chicagos miesto ko didžiuma atstovų katalikiš nugabenti į tolimus Rusijos
majorus
ir
kitas
valdiš kos visuomenės. Tuomet pir miestus, kaipo nelaisviai. Tai
kas vietas. Illinojaus valstija meiviai pareikalavo, kad val gi visi jie beabejonės bus rei
išleido įstatymus, kad nedėl dyba būtų dapildyta dar at kalingi pašalpos.
Be to, juos šelpdami, mes
dieniais turi būti uždaryti sa stovais nuo pirmeivių. Buvo
liūnai, kad nevalia jų laikyti , sušauktas antras visuotinas geriausiai galėsime patraukti
atdarų per naktis. Bet kai | brangi jos susirinkimas, kurs jų širdis prie visos Lietuvos

ir gal tai nemaža prsidėtų pre mas rūpintųsi tik kunigų luo vardą). Savo pamokslų pa
kaimynas ,kurį buvo pavojin
abiejų sričių politiško suviėhi- mo įeikalais, arba jeigu jisai sakęs p. K. V, užbaigia:
ga ignoruoti, ir nuo to laiko
stengtųsi kunigams paduoti į
jimo ateityje.
lenkui
ieškojo progos su jai*
Ir kas juokingiausia, —
rankas visus viešus reikalus
daugelis jų pasako, progai pa Susidraugauti.
vesti ir tvarkyti — tada galė
Laukiamoji proga pasitaiko
sitaikius: “AŠ nesikolioju ir
BŪTINAI NORIMA SURASTI tume matyti ten klerikalizmų.
neapkenčiu anų, tų niekšų, apie 1386 m. Didžiam Lietu
Bet mūsų “tautininkai”, kle
KLERIKALAI.
benkartų ir peštukų, kurie ko- vos kunigaikščiui Jagailai ve
rikalizmo investigatoriai, už
liojasi.... ” Kada gi išeisime dant Jadvygą Lenkijos kara
Tautiškosios partijos steigė
miršta tai, jog katalikybę neš
ii
to užburto rato!
laitę. Lietuva, kuri tuo laiku
jai būtinai turi atrasti kleri
ti į viešąjį gyvenimų privalo
[valdė
teritoriją tris kart dikalus. Mat, klerikalų nesura
Ištikrųjų, užburtas ratas.
netik kunigai, bet ir svietišŠmeižikai
mokina
žmones idesnę už Lenkijos, padarė tik
dę, jie neturės po kojų pama
kiai katalikai.
to. Jeigu visi lietuviai katali
padorumo, faktų
kraipv- [dinastijos susivienijimų, kuris
Ir
jeigu
katalikybės
veikė

kai ne jų, soeijalistai, žinoma,
tojai — teisingumo. O išeisi buvo visai neapmąstytas žingjai (visviena pvietiškiai ar
taip-pat ne jų — tai kas gi
me iš to užburto rato tik tuo j snis. Ant to pasiremdami
dvasiškiai) stengsis taikinti
jiems ir beliks! Užtat jie ir
met, kada kiekvienas dorinto- lenkai nuėjo taip toli, kad už
visų
viešąjį
žmonių
veikimų
jas ir mokytojas pradės nuo dėjo savo hegemonijų ir val
nori katalikus perskelti į šiaip
jau katalikus ir katalikus’kle- pagal mokslo Kristaus ir Jo savęs dorinimo darbų. Ir p dančių pajėgų Lietuvoje
rikalus. šiaip jau katalikus, įsteigtos Bažnyčios — tai jie K.
. ir “Jaun. Lietuvos” Jie skaito priešais visus lietu
anaiptol
nebus
dar
klerikalai.
redakcijai už pamokslus pa vius, kurie būdami ištikimais
(kad ir gerus, anot jų) jie no
Tečiau pagal mūsų kleri dėkotume ir savo širdin įsi 'savo gimtajai kalbai, plėtoja
rėtų pasisavinti sau ir juos
išeina dėtame tik tuomet, jeigu jie savo literatūrų ir gina savo
paversti medžiaga savo būsi kalizmo inkvizitorių
majai partijai.
Bet pirma taip: kadangi tu viešame gy pasakytų: štai mes ir patys Tautystę, jie į. tokius žiūri, kai
reikia juos atskirti nuo kleri venime nori taikinti tą, ką klydome, ir šmeižėme, ir me po seperatistus ir baisiausius
kalų. Visų-pirma gi reikia su skelbia Kristaus tarnai - kuni lavome... ir daugiau to žada istoriškos tradicijos priešus.
rasti klerikalai ir juos negei gai, tai tu esi kunigų tarnas, me nebedaryti. Stengkimės vi ' Pasak lenkų manymo, susi
si būti doresni ir mandagesni. jungimas Lenkijos su Lietuva
stinoje šviesoje parodyti. Kle kuniginis, klerikalas.
rikalus surasti liepia ir pa
Jeigu gi nori būti tik kata Bet kol jie mato tik krislų buvo toks geras, kad geresnio
ti katalikiškoji
spauda, kuri liku, o ne klerikalu, tai sėdėk akyje artimo, savo gi akyse ir istorijoj nerasi. Bet neparprotestuoja prieš primetinėji- ramiai užpečkyje ir nei žode rąsto neįžiūri, mes visuomet tvviai peržiūrint praeitį tarp
nuolatinę
mų klerikalų
vardo katali lio nevamptelk, kada tavo ti jiems pasakysime: Gydytojai! lietuvių randame
kams.
kybos priešai ims į rankas Ša pagydykite pirma patys save. I tendencijų atsiskirti nuo Len
kijos . Pirmasai separatistas
Ant žūt ir būt surasti kle lies valdžią, steigs betikybibuvo Lietuvos Didysis kuni
rikalus apsiėmė “Lietuva” ir nes mokyklas, mėtys kryžius
gaikštis Vytautas, kuris buvo
.7. Gabrys.
6-me jos numeryje p. Tauti iš visų viešų vietų ir savotiš
pasivadinęs karaliumi tos ša
ninkas padarė svarbų išradi kai ims tvarkyti visus santy
lies ir tik vainiko laukė, kurį
mų, kad klerikalai esu visai kius. Jeigu kantriai kentėsi
j
turėjo
atsiųsti ciesorius Zignetoli jos, ant Town of Lake, visą tą veikimą — tai būsi ge
I muntas, kad apsivainikuoti,
Chicagoje “Draugo” redakci ras katalikas. Kaip tik tu im
j Tečiau lenkai sulaikė pajoje. Kunigas “Draugo” re si nerimauti ir pats imsi- šįkurie vėže vai
daktorius esųs tikras ir ty- tą veikti — tu jau būsi kleri AR GALI LIETUVA BŪTI DA siuntinius,
nikų Vytautui, kuris trum
LIS NEPRIGULMINGOS
piškas klerikalas.
Matote, kalas.
pu laiku po to
numirė.
LENKIJOS?
pasak p. Tautininko iš “Lie
Na, valia jiems savaip ai
Susijungimas buvo pertrau
tuvos” — katalikas ne kleri škinti ir katalikybę ir klerika (IŠ
žurnalo “The Britisli kiamas keletą kartų (1490,
kalas esųs tas, kurs kataliku lizmą.
Tik mums, katali Revievv)
1492 ir 1526), kada lietuviai
vra tik Bažnyčioje ir savo na kams, su tokiuo jų aiškinimu
Didis kunigaikštis Mikalo i išsirinkdavo sau valdininkus
mie. Jeigu tik jisai savo ka nereikėti) sutikti ir dar labiau jus pradžioje šios karės pri
(atskirai nuo lenkų. Septynio
talikybę neša į visuomenės ir reiktų spiesties po kataliky žadėjo panaikinti rubežius, ku
liktame šimtmetyje, kad abi
politikos
gyvenimų — jisai bės vėliava.
Lai savo busi rie dalija į dalis ir sujungti
j tauti buvo užpulti žuvėdų ir
jau tuomet yra klerikalas.
mosios partijos narių jie ieško tautų į vieną valstiją. Nėra
i rusų, Lietuvos didžiūnai kaip
“Draugas” protestavo prieš tarpe lietuvių laisvamanių, abejonės, kad Lenkijai tinka
kunigaikštis Radvilas ir kiti,
Dr. Šliupo pakvietimų atsto arba atšalėlių katalikų, nuto- turėti
plati neprigulmybė. kad išgelbėti savo šalį, atsisky
vauti Amerikiečius lietuvius lusių nuo Bažnyčios. Visi gi Prieš šimtą metų išdalinta jos
rė nuo Lenkijos, prisidėdami
Londono konferencijoje. Va gerieji katalikai lai nesiduoda kaimynų Prūsijos, Austrijos ir
prie Žuvėdijos. Lietuvių kudinasi “Draugas” savo tiky suklaidinti ir lai lieka ištiki Rusijos toji nelaiminga šalis
j nigaikštis Sapieha ir keletas
binius įsitikinimus stengiasi mi savo vėliavai.
kenčia įvairius persekiojimus. je pasekėjų buvo lenkų užįnešti į tautos politikų. Taigi
"Bet sujudimai, kurie dabar j mušti lapkričio 24, 1700 m. už
ar
neaišku,
kad
“Drau
iškilo Europoj leidžia mums bandymų nuo Lenkijos atsigas” su jo kunigu redakto
manyti apie prisikėlimų netik . skirti. Kiti garbingi Lietu"DOROS MOKYTOJAI”.
rium sudaro patį klerikalų liz
Lenkijos, bet keletos kitų tau įvos didžiūnai, kap kunigaidų. Jeigu nešimas krikščioniš
Kad mūsų laikraštija nepil tų, kurios buvo valdomos Au Įkštis Mykolas Koributas Viskai - katalikiškos dvasios į vi
do tinkamai savo augšto už stro-Vengrijos ir Rusijos.
niovieckis, Lietuvos kariuosuomenės ir politikos gyveni davinio, kad ji neauklėja, kaip
Tečiau Lenkijos neprigul I menės vadas, kunigaikštis Gri
mų — būtų klerikalizmo kri reikiant, doriškos ir estetiš mybė s klausimas yra daug la
gorius Oginskis, Žemaičių katerijus (žymė), tuomet saky
kos sąmonės — tai visi jau biau supainiotas, neg daugu i reivijos vadas, J, Pacas, kutume, kad duok Dieve, idant čiame ir matome.
mos manoma. Mes dar turi ' nigaikštis Karolis Radvilas,
visi lietuviai būtų klerikalai.
Didžios Kunigai
Bet keista tai, kad į laikra me žinoti, kokiai Lenkijai bus kancleris
Bet ne, gerbiamieji! Sukly
duota
autonomija;
ar
ji
bus
kštystės Lietuvos, kunigaikš
štininkų mokytojus ir dorintodote. Su tokiu jūsų klerikaliz
jus peršasi tie žmonės, kurie i istoriškoji lenkų tauta, kaip tis Mykolas Oginskis, finansų
mo aiškinimu mes kol gyvi ne
patys save suspėjo jau labai [ buvo lietuviškai - lenkiška val ministeris ir k., kad atsikra
sutiksime; ir negalėtų sutikti
negeistinoje
šviesoje dora* stija. kurios rubežiai traukės tyti nuo lenkų atmetė visas
nei vienas, kurs nenorėtų ši
nuo Baltike iki Juodųjų ma jiems duotas privilegijas ir
žvilgsniu parodyti.
to supratimo iškraipyti. Tik
rių, ar tiktai tikroji Lenkija, bandė sudaryti tautiškų vai
Štai dar nesenai “Jauno
pagalvokime, kur toksai su
t.
y. šalis, kurios didesnė da zdžių Lietuvoje, tokių, koki ji
sios Lietuvos” redaktorius pir
pratimas nuveda.
lis gyventoją yra tikrieji len buvo prieš susuvienijimų.
marne savo suredaguotame nu
Pagal jo ne klerikalu gali
kai. Kad atsakyti tų klausi j lietuvių atsiskyrimo judė
meryje, visai klaidingai nu
būti tik atšalęs ir nenuoseklus švietė katalikų veikatfnų, iš mų mes turime kreipties į tu jimas ėjo nuolatinai, nesusto
katalikas. Kiekvienas gi ge
rinį atsišaukimo, kurį išleido jo net laike sukilimo, kurį su
kreipdamas daugelį faktų, —
resnis katalikas bus visuomet
vyriausia Rusijos armijos va kėlė Kosciuška, nes lietuviai
šiandienų jis duoda lekcijų
klerikalas.
Geras katalikas
das, kurioje inter alia sakoma, sudarė savo valdžių atskirų
teisingumo kitieYns. (“Jauno
ne tas yra, kurs visų katali
nieko daugiau nebus reikalau nuo Lenkijos. 1863 m. po paji Lietuva”, sausis 1915)
kystę mato tik tame, kad na
ta nuo lenkų, kaip gerbti tie [ skutimam Lenkijos sukilimui
Jo bendradarbis, p. K. V.
mie ir Bažnyčioje daug po
sas tautų, kurios yra surištos [Lietuvos “diktatorius” Kabarasi ant laikraščių už prateriauti, į viešus gi reikalus
su jais istorijos ryšiais. Tas [banovski paskelbė, kad Lietu
sivardžiavimus, o juk dar tik
niekur Kristaus mokslo pa
i sakinvs leidžia manvti, kad vą turi rūpintis vien savo neprieš porų savaičių bene tas
grindų nepiršti.
I pradžioje kdrės Rusijos val prigulmybe, kaip Lenkija, bet
pats mandagumo mokytojas
Katalikybė nėra tai tik šven savo vedamame laikraštyje pri džia buvo pasirengus duoti turi visada būti neprigulmintadienių ir tai tik tam tikrose lygino vienų savo idėjinį prie neprigulmybę istoriškai Len ga nuo savo kaimyno. “Ne
vietose dvasios pasismagini šų prie piemens, ir tai ne kur kijai, koki ji buvo prieš pir galime daugiau” jis sakė
mas. Ne! Katalikybė — tai kitur, kaip redakcijos apžval mąjį padalinimą 1772 m.
“Lietuvos padėjimų pavesti į
Ar yra galima atgaivinti is- rankas, jos krikšto motinos
pilna ir aiški viso žmonių gy
gojestoriškųjų Lenkiją! Pirm neg Varšuvos ”.
venimo sistema, turinti per
Jisai liūsta, kad laikrašti
atsakyti
į šį klausimų bus tin
sunkti Kristaus mokslo dva
Tie keli istorijos faktai,
ninkai
pametę
teisingumo
kama pažiūrėti, kas ji buvo ir kurie gali būti padauginami
sia netik privatinį žmonių gy
nuovokų, — ir tame pačiame
delko ji negalėjo gyvuoti. be pabaigos, parodo, kad są
venimų, bet ir viešąjį — vi
savo straipsnyje štai kaip
Laike jos padalinimo Lenki ryšiai, tarp Lietuvos ir Len
suomenės ir politikos.
šmeižia sau nepatinkamų laik
ja buvo dualė valstija, lietu- kijos buvo, taip sakant, ant
Geras katalikas turi rūpin
raštį :
viškai-lenkiška, lygiai kaip popieros. Leikai turėjo jį
ties, kad
draugijų veikime
nieko nebūtų tokio, kas prie
Juk dar pernai “Drangas” Austrija ir Vengrija: toje są nuolatos atnaujinti.
Krėvos
siūlė
katalikam*(Kristaus
jungoje
Lenkija
užėmė
vietų
unijų (1385) sekė keletas ki
šintųsi jo tikybos principams,
mokslo
išpažintojams!) pa šiandieninės Austrijos, o Lie tų: Vilniaus unija (1401),
ir ne tik kad nebūtų nieko
naudoti fiziškų
spėkų ten, tuva vietų Vengrijos. Sąry Ilorodliaus unija (1413), Vil
priešingo,
bet kad sulig tų
žur
žodžiai
negali
paimti
vir šiai tų dviejų tautų praside niaus unija (1432), Grodno
principų patsai veikimas būtų
šau* !!....
da nuo tryliktojo šimtmečio, unija (1501), Grodno unija
nustatomas.
kada Lietuvos kareiviai užė (1512), Liublino unija (1569).
(Prie
tos
progos
prašome
Geras katalikas rūpinsis,
kad Kristaus dvasia parsun- p. K. V. ir “Jaunosios Lietu mė ir išpūstijo Lenkiją, pa Bresto unija (1569), Vilniaus
ktų ir valstijų leidžiamus įsta vos” redakcijų, kad per dvi siimdami tūkstančius nelai- unija (1812). Tos visos uni
tymus ir savytarpius santy savaiti išrodytų, kur ir kad* svių. Keturioliktame šimtme jos parodo, kad lenkai visuo
siūlė pavartoti tyje Gedimino duktė Aldona met stengės užlaikyti Lietuvą
kius tarp valstijų ir tautų, ir “Draugas”
visų tarptautinę politikų ir spėkų, kur žodžiai negali pa tekėdama už Lenkijos kara savo globoje.
Paskutinieji ryšiai tarp tų
diplomatijų.
Taip mes su imti viršaus. Jeigu tai nebus liaus Kazimiero nusivedė su
savimi
24,000
lenkų
nelaisvių,
prantame katalikybę ir tokiai per dvi savaiti padaryta —
dviejų valstiją buvo perkirsti
me supratime mes negalime visuomenė turės, teisę prili kuriuos jos tėvas paliuosavo. Rusijos, kuri pasiglemžė be
įžiūrėti klerikalizmo.
Jeigu pinti ant kaktos tų “dorinin- Tai yra užtektinai, kad paro veik visą Lietuvą ir didesnę
dyti, jog Lietuva buvo baisus dalį Lenkijos. Vėliau bendrivisas viešas
katalikų veiki

LIETUVOS IR LENKIJOS
NEPRIGULMYBĖ.

DRAUGAS
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TĖVYNĖS AIDAS

KARĖS METU
VAIZDELIS Iš LIETUVIU GYVENIMO.

į

(Parašė P. A.)

(Pabaiga)

III AKTAS.

Ta pati ūkininko Žibinto yvįeia, tik t iii puti ap
leista. Ant sienos, kaip kybojo, taip. ir kybo
kryžius. Ona ant suolo pasirėmus snaudžia.,
Žibintienė ant kelių meldžiasi. Po yerai va
landėlei pakelia palva, apsidairo ir pradeda
kalbėti.
*
Scena I.
—NĖ. Kasžin koks laikas? gal jau tuojau
pradės švisti! Štai jau trečia naktis be
miego, o jis vis negrįžta. Kad nors kokia
žinelė pareitų apie jį. Dieve, iš kur man
duodi tokių kantrybę. Sakė, neva, šalty
čius, kad tėvų, kaip tik nuveš kareivių
daiktus, tai tuojaus ir paleis, bet, matyt, i
nepaleido. O, tie vaikeliai! Mano vistiek
jau neilgas gyvenimas, bet kas vaikus aprūpins? (keliasi, eina prie Onos, budina
Pljf})- Onutė, nevargink save dukrelė,
begk atsigulk — kų-gi padės abiem varg
ti?!
ONA: Mama aš neisiu gult, — gal tėvelis su
grįš ir parveš mums žinių apie tų baisiųjų
karę.

Dievo, kokia tos karės baisybė! Ir tu man
tau taip greit viskam pasidaryk! O tų ka
reivių tik knibžda kaip skruzdynuose
skruzdėlių... o visi linksmi, kaip ir rodos į
vestuves eitų... Gražios vestuvės, kiuio.se
kraujas liejasi. Durtuvai ore blizga, ar
kliai žvengia, muzika griežia, ir mano se
nas kraujas užsidegė, eitum, rodos su vi
sais į karę ir gana! Nė taip labai man
baisu atrodė, nė nieko!... Tik skaudu bu
vo atsisveikint su Vincu!... o jis nė tru
putį neverkė. “Tėveli, sako, važiuok na
mon... suramink Magdutę? tegul manim
perdaug nesirūpina, tik karts nuo karto
atsidūsta savo maldose prie Augšeiausiojo, kad jisai sugražintų gyvų namon — o
jeigu išgirsite, kad galva padėjau, sukalbėkit nors “amžinų atilsį’’... Čion jojo iš
siveržė didelė žibanti ašara ir nuriedė
jo per jaunus skruostus žemyn... ir tuo
lyg susigėdęs, nusišluostė akis, nusišyp
sojo į mane ir apsisukęs lyg pagal kamandų nuėjo tvirtu žingsniu į paskirtų jam
vietų... Žiūrėjau ilgai paskui jįjį, pakol
neišnyko visai iš mano akių... Paguldys
galvų nabagas, mąsčiau sau vienas, ir nu
ėjau sužinoti, kada mane paleis važiuot
namon... Žus ir mano brolio vaikai... o
toki vyrai, kaip ąžuolai... laimingas mūsų
Petrelis, iškeliavo pernai Amerikon — jis
ir nuo karės būtų neišlikęs... o aš da py
kau. kaip jis ėjo... o dabar da gal mus
atsimins!... O, kad jis žinotų mūsų baisi}
padėjimų! Kiečiausia vaiko širdis turėtų
atjausti tėvų. tėvynės likimų... (užsimųsto
sunkiai... Ineina Ž—NĖ, Jonas prisilai
kydamas Onos). Tai. jau ir atsivedat!
Na, sodinkit ji čion ant suolo.

Scena III.
2—NĖ. Kokios gi, vaikeli, gali būti žinios iš j
karės lanko! Kraujas ugnis, ligos. o'JOSAS.„ A- ,lel,sllli
si!
mums badas ir asams. As jau vistiek no,„.galiu vaikščioti.
pergvvensiu siu sunkiu valandų, kad tau
vi,‘ ė,--' <
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STOTKUS: Nepuikiausiai! Nemokėjo ma
tyt, nei kiaulėms pradų sumalti, tai tuoj
pirmus tris mėnesius nustojo pusės ūki
ninkų. Nesugebėjo apsieiti su malūno pa
darais ir nulaužė girnų ašį. Taisė jų ki
tus tris mėnesius ir neteko paskutiniu ūki
ninkų, kurie pradėjo vežti maltų už upės.
Sako, ten geriau mala. Vėliau iš nepasi
sekimo labai susigraužė ir apsirgo. Da
bar girdėjau, kad su dideliu nuostoliu
malūnų parduoda.
GINTAUTAS: Kas perka?
STOTKUS: Majoras Skirsna.
GINTAUTAS: Kų jis mano su juo veikti?
Gal išnuomuosl
STOTKUS: Ne! Mano taisyti bravorų. Ji
sai žmogus gabus. Mato, kad geriau šia
me dalyke išeisiųs — rugiai mūsų kraš
te labai pigūs, žmonės nesugeba iš rugių
padaryti daugiau nieko, kaip tik duona
kepti. Dabar ūkininkai daugiau už rugius
gaus ir jiems bus lengvinus pas mus ap
silankyti.
GINTAUTAS: Tamsta taip įsitikrinęs, kad aš
nei nemanau prieštarauti. — Rodosi ma
joras Skirsna skaitomas turtingiausiu šio
miesto piliečiu?
STOTKUS: Netik vieno miesto, bet ir visos
apielinkės. Turi gerų galvų ir moka rei
kalus vesti.
GINTAUTAS: Kaip jo sūnus Kazimieras
gyvuoja ?
STOTKUS: Rodosi labai gerai...
GINTAUTAS:'Kiek jis gali turėti meti}?
STOTKUS: Apie dvidešimtį...
GINTAUTAS: Kritiškas laikas? Ar netiesa?
STOTKUS: Taip sakoma, bet aš nepatyriau.
GINTAUTAS: Tamstai reikėjo gal tuom lai
ku jau sunkiai dirbti ?
STOTKUS: Taip.

tik b(?

Būdamas

Lietuvoj

pas

ūkininkų tarnu, turėjau visų dienų įsirai
žęs dirbti.

• Z—NK. Sielon Jonuk, prie stalo —• gali ika GINTAUTAS: Kas žino kas šiandien su tam
___ „•
• valgyt.,
„į... ,
.
, , ,
,
,
sta būtų, jeigu to amžiaus laikų būtumėte
surasime
ir valgvt...
Ar
labai
skauda
su

,dukrele
. , Dievas
„
. ,duotų išlikti gyvai ir . svei-• '‘
kai, tu užaugintum Mariute, nes ji kų-gi

leidę veltui.
žeistos vietos?...
be priežiūros pradės. O! kaip man ju JONAS... Ne tiek skandi, kiek sdpn:.' jau STOTKUS: Nežinau. Bet gi neišmanau kų
dviejų gaila! (Dairosi), štai ir švisti tur
gali kliudyti tai jaunam Skirsnukui! Tu
čiuos nuo kraujo ištekėjime... — gydyto
būt tuojau pradės... Ir taip mudvi įan ke
ri gerus tėvus ir pats yra gana apsukrus, !
jas L. nl. ‘ š .airi a '. e kyla žaizdas, tai ir
lintų naktį be miego praleidi m. (lai Šio ji
kad
save apsisaugoti. Turi užtektinai pi I
greit užgis... Laimingas esu. kad su ma
diena atneš linksmesnę žinelę.
nigų
ir kiekvienas jį gerbia.
nim tįk tiek atsitiko. Dievas duos paVYŠNEVSKIS
(už kulisų): Šeimininke!
1
ONA... Kasžin ar Petras, mano brolis, žino
sveiksiu!..
i
STOTKUS: Tai Vyšnevskis, mano geriausias
apie šitų baisių mūsų kraštui nelaimę. O, ž—NĖ... Ar nežinai, kas su Vincu?.,
svečias. Meldžiu man atleisti!
kad jis žinotų kaip mes nuvarginti likom.i JONAS. Nieko negaliu pasakyti... tik tiek. kadį
GINTAUTAS: Labai meldžiu. Vienok šian
ŽIBINTIENĖ. Jisai sake atsiminsiąs mus, •
jųjų pulkas pergreit puolėsi ant prūso, iš j
dien labai esu nuvargęs ir, jeigu man
bet kaip jam duot žinių ? O gal jis jau už-i
šalies visai netikėtai pradėjo į juos pie-i
tamsta parodysite kambarį, eisiu atsigul
miršo apie savo tėvus, tėvynę, jau taip ;
skinti iš anuotų ir beveik visus-išžudė...
tų.
senai nieko nerašo. O, sūneli, mus — at- £—NĖ... Tai jau jojo gyvo nėra...
!
STOTKUS: Mielai, meldžiu štai čia. (išeina
simink tėvų, savo motinos vargų, pakol ta-; JONAS... Nenusiminkime, mama!
Visiems
abudu po dešinei).
ve užauginom — atsimink savo tėvų žereikės įnirti. Dievas atleis jam jojo kai-:
VYŠNEVSKIS (ineidamas su Kazimieru iš
,
melę, kares suvarginta krauju ir ašarotęs. O gal da gyvas Kraujas pralietas J
kairės): Tai santaika tarp mūsų! Tiesa?
mis palaistytų...
. .
į
nepasiliks be vaisių! Šioji baisioji karėj
KAZIMIERAS: Taip, aš niekuomet nenoriu
X)NA... Mama, aš jam lasysiu laiškų — jeigu
kuri prarys tiek mūsų brolių nebus ir
su kuo nors pyktis. Išsigersiva po vienų
W jis gyvas, tai vis gi duos mums pagalbų...
mums be naudos, gal suteiks ir mūsų tė
vardan santaikos. Vincuk! Ėi, Vincuk!
- Nes kas gi mus pagelbės? — bet, sako,,
vynei šiokių tokių liuosybę. Turėkime
(iš virtuvės irievna f^atnutė): Po vienuti
pačtos išvežta... reikės nedėlioj nuėjus Į
viltį, jog kiekviena kančia negali būti ne
čia mums.
■,' /
atlyginta — teisybė to reikalauja. Lietu
bažnyčių sužinoti.
KARTRRJTĖ:
Vincuko
nėra: aš jums patar
Ž—NĖ. O! niekas mums nesugrųžins tas vi
vos žemė aptaisyta josios sūnų krauju ir
nausiu. Kų malonėtumėte ? ,
sas skriaudas, kų kenčia inūsų žemelė!
motinų ašaromis, turės pagimdvt mums
VYŠNEVSKIS: Labų dienų, tamsta, Katriu
Ant laukų liko javai nepaimti, žiemken
naujų gadynę... Pamokys mus sutikimo,
tė! Labai mums malonu. Degtiniukės
čiai nesėti. gyvuliai paimti, vyrai karėje...
meilės, vienybės, o tas suteiks mums ga
išpradžių. (Višnevskis ir Kasimiems sė
lybę!... Grįždamas dabar prie jūsų, lei
O kad nors mums duonelės būtų...
dasi už stalelio).
ONA... Mums, mama Petrelis vis padės, kaip
skite man atverti ir mano širdį... Aš no
KAZIMIERAS: Žinai, Stanislovai, labai iš
tik jis dasigirs apie-mūsų nelaimes... (klau
riu ir jums dabar padėti, seni tėveliai.
troškau. Kaip manai, kiek mes keturies
so)... Aš girdžiu, lyg ant kiemo balsų...
Paimkite mane už jūsų vaikų. Onutę aš
ištuštinome vakar šampano? Neatmint(bėya greit prie lango ir ilgai žiūri) Ma-į
mylių labai, ir ji mane. Palaiminkite
tura! Lygiai du tuzinu kaip vyrai!
ma, turbūt tėvelis parvažiavo... bet su kuo j
šiandien mudviejų sutartį, o kada krau
VYŠNEVSKIS: Negalimas daiktas! Bet atjas nudžius nuo Lietuvos žemės, prašy
jis ten kalba...
sisėdote kaip vyrai, o kaip atsistojote?
-NĖ. Išklausė mano maldų Augščiausias!
sime mūsų susirišimo palaiminimo
Cha!... cha!... cha!...
padė- __NTAS... (atsistojęs eina prie judviejų .
Vyras sugrįžo!’ Bėgk Onutė,
KAZIMIERAS:
Tai tau pasisekė! Prisipa
stovi kartu ir dėdamas rankas
si jam imki akyti arklius, o aš žiūrėsiu
žinsiu,
kad
pergiliai
pradedu stiklialiuos• kų nors jam valgyti... (Ona bando eit,
ant jiiodviejų pečių). Na, Dieve padėk,
na žiūrėti. Reiktų nustoti. Manau įsira
judviem vaikai — mylėkitės ir gyvenki
bet tuo tarpu ineina Žibintas)...
šyti į blaivininkų susivienijimų. Vakar
te... Mudviem jau laikas užleisti vietų ki
išgėręs penkias bonkas tvirtai prisižadė
Scena II.
tiems....
jau daugiau nebegerti, bet neišlaikiau,
UŽDANGA Nl SILEID2IA.
-NTAS. (ineina su botagu... apdulkėjęs ir
šiandien tai jau išanksto atsisakau.
KATRIUTĖ (atneša prie stalo stiklus): Mel
t. t.). Nekokias jums parvežiau naujienas! Mūšis tarp rusų ir, prūsų jau pradžiu, vaikinai!
KAZTMIERAS: Ar gera? Pirma pati paban
, sidėjo — Mūsų vyrai stovėjo pirmoje ug...
„
Toliau išgirsite -daugiau, o dabar
nyje.
dyk!
prie reikalo. Turime jau ligonį ir mes. i
KATRIUTĖ (ragauja): Gera!
Pirmutinės aukos buvo lietuviai! Mūsų!
KAZIMIERAS (ima stikliukų): Stanislovai, }
žentas nežinau kur nuvarytas, tik, sakė,!
PENKIŲ AKTŲ DRAMA.
Katriutės sveikata!
kad teiposgi į pirmas eiles... Nesitikėki
VYŠNEVSKIS: Kų! dūk dabar tikkų atsi
Paveikslai iš lietuviu gyvenimo Amerikoje.
me jojo gyvo matyt! 'Melskis motin, už
žadėjai ?
savo vyriausios dukters vyrų!
Vertė JONAS ŠIRVINTAS.
KAZIMIERAS Taip, šampano, bet ne deg-NĖ. (), mūsų Vincelis... aš jį taip mylė
f
tinės.
ANTRA SCENA.
jau. Kųgi dabar viena Magdutė pradės
VYŠNEVSKIS: Tai sveikatų! (į Katriutę):
ir taip jiems buvo sunku gyventi... Džiau-j
(Statkaus viešbučio vidus).
O, tai ugninė!
ginusi aprūpinus vienų dukterę, išleidau, i
STOTKUS (už baro): šiandien tiesa blo BARBORA (ineidama iš virtuvės): Katriu
išlydėjau... Onutė, laimingesnė likusi da1
tė, dukrelė! Eikš šių! Tu neprivalai čia
gai einasi — nėra žmonių. Laikas jau
pakol namie je... O Dieve, Dieve, mano....
būtų Skirsnukui ateiti. Vaikas turi pi
ineiti.
Kam mus taip skaudžiai baudi...
nigų — nuo tėvelio nusikaušin -- o senis STOTKUS (iš dešinės): Duok jai ramybę! Ar
2—NTAS. Kųgi čion padės verksmas? Eikit
jai čia bloga? Tepalinksmina svečius;
apie tai nieko nenumano. Sunkiai inan
į vežimų... ten sužeistų parvežiau Juodžių
prisiėjo juodu su Vyšnevskiu sutaikinti.
dažniau atsilankys ir ilgiau paviešės!
Joną... Dvi kulkos pervėrė jam kairiųjų
Ištiesų tai užsivertęs vnikvštis tas Kaziu BARBORA: Vyre. niekuomet neleisiu, kad
ranka, o trečia da ir dabar kojoj yra...
Katriutė užimtų viešbutyj vietų meškerės
kas, Bet pinigų užtektinai turi! Šimtų
Pilni ligonbučiai sužeistų, aš pasigailėjau
slieko. Kų žmonės į tai pasakys? Kat
kaitų jį buvo sunkiau perkalbėti, negu
jojo ir man apsiėmus jį parvežti namon,
riutė, eivn į virtuvę! Čia uevieta gerai
Vyšnevskį. (Pamato Gintautų): Ana!
gydytojai apžiūrėjo žaizdas ir paleido.
mergaitei. Eiva! (išeina abidvi virtuvėn.
Ateina čia tas žmogus kų viešėjo pas mus
ONA... Mama, aš bėgu.
Vincas ineina iš kairės ir stojasi uz baro).
pereitų metų. (Iš kairės ineina Gintau
Ž—NTAS... Jis sveikas, lik be pagalbos ne
tas): Labų dienų, tamsta! .Jau metai pra STOTKUS (į save): Tai kančia su ta mote
gali išlipti iŠ vežimo. Aš sakinu sužino
slinko nuo tamstos apsilankymo.
riške! Turbūt tas Taurius jų taip išmo
siu kas namieje ir jį tuojau nuvešiu pas GINTAUTAS: 'Taip, apie tiek. Kaip sekasi
kino, kad sumažintų man pelnų. Tegul
motiną... Bet tiek to. kų čion naktį tranpramonija? Ar taip, kaip tamsta tikė
jas velniai! (išeina virtuvėn).
kyties. rytoj nueis gal pats, o dabar eikit
VYŠNEVSKIS (/ Vincų): Žinai kų, Vincuk!
jaisi?
ntveat jį į -Julių... Pasiimk kėdę, nes ki 'STOTKUS: Truputį net geriau!
Puiki mergaitė ta tavo sesuo!
taip nei’kelsi. Geriau aš eisiu. (bando1 (jjnTAUTAS: Tai tamsta patenkintas t
VINCAS: Žinoma!
eiti).
STOTKUS: Senai žinojau, kad man seksis. VYŠNEVSKIS: Privalai jai rasti puiku vai
2—NĖ. Na jau mudvi su Ona jį atsivesinie...!
Jokiu būdu negrįščiau į senų malūnų, nors
kinų... Gal ji mane pasidabotų ?
sėd^k, ir taip esi pavargęs...
jį man ka<, veltui duotų.
VINCAS: Nežinau! Gali jos paklausti.
Ž— NTAS. Na žinokitės, o aš pasilsėsiu... (už- GINTAUTAS: Kaip gi sekasi dabartiniam VYŠNEVSKIS: l’asiklnusčiru, bet prisibijau
shnųstęs — aniedvi išeina). O, tu galybė!
malūno savininkui?
motinos.
I

DEŠIMTS METy SMUKLĖJE.
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VINCAS: Kepti karveliai patys nelekia Į
“šis - ta3” iš priežasties
burnų!
mirties a. a.
VVŠNEVSK1S: Smarkus iš tavęs vaikinas.
Nemaniau, kad toks būtum. Reikia pasa
kyt, kad tau nepavelytų naktimis valkio
tis; tėvas privalo tave smalkiau daboti.
vieno iš didžiausio lietuvybės,
VINCAS: Nebijok! Sugebėsiu prasilenkti.
mylėtojų — žinovų.
VVŠNEVSKIS: Matyt! Truputį dar peijauSpalių mėnesio .3 dieną, panas! (Kazimieras iv Vyšnevskis lošia lorimirė Rusijoje didelis lietu
liau kortomis).
GALIŪNAS (ineina iš kairės):Ar vėl aš čia! vių prietelius dar prieš spau
Užmiršęs visus savo prižadus vėl inlindau dų atgavus, Petrogrado Mok
į tų prakeiktų lindynę. Jau turbūt nėra slo Akademijos narys a. a. P.
man pagelbos. Kiekvienas gautas centas Fortunatovas. Gimęs 1848 m,
traukia mane čia, kur išmainau jį ant pra ' Velionis, baigęs Maskvos ukeiktų nuodų, kurie užslopina manyje at niversitetų, iškeliavo Lietuvon
mintį mano vargingų namų, verkiančios
išmokti mūsų kalbos ir jos
pačios ir vargšo kūdikio. Klausyk, Vin
tarmių. Tas jam gražiai pa
cuk! duok man degtinės. Te tau dešim
sisekė, nesą sutikęs, būdavo,
tukų. Paimk*
lietuvį moksleivį ir su juo lie
VINCAS: Tėve., man liepė jums daugiau ne tuviškai prabilęs, jisai staiga
duoti, jeigu nebūsite rainus.
pasakydavo, iš kokios tasai
GALIŪNAS: Na, gerai, gerai — būsiu rainus. apylenkės paeina. Profeso
Duok! Netrukdysiu ten tiems gerbia rius Fortunatovas buvo pilo
miems. Duok stikliukų. Atsisėsiu čia sau
tam dideliu žinovu mūsų dai
atskirai (sėdasi nuošaliai už staliuko).
nų, išleidęs nemažų jų rinkinį.
Taip, taip. Tai visuomet taip esama! TeKaipo Maskvos universiteto
parpuola kuomet kas, vis ta pati — kur.
kada arba kaip — visi nusisuka ir, jeigu profesorius, jisai pirmutinis
norėtų atsikelti, patys dar toliau pustu įvedė tenai lietuvių kalbos’ le
mia ir sumindžioja. Visi jį niekina, net il kcijas, išrodant jos giminy
tie patys šunsnukiai smuklininkai, kuomet stę su slavų ii’ lotynų kalbo
jau žmogus neturi prie savęs nei vieno mis. Už savo įžymius filolo
cento. Vienas žodelis paguodos ir sųjau- gijos srityje darbus, velionis
smo gali ištraukti iš bedugnės nasrų, bet dar J8S4 m. Kijevo ir Mask
ne... ir girtuoklis gaišta kur nors patvo vos universitetų
“honoris
ryj... Vakar pasitiko mane kunigas Tau eausa” (pagarbos delei) buvo
čius ir prašė manės pas jį užeiti taip gra pakeltas į palyginamos filolo
žiai, taip tėviškai, ašgi nedėkingas jį už gijos daktarus.
gavau. Koks niekšas iš manės! Nusimi
Ištarus galutinai: tebūna
nė vargšas ir pasakė, kad jis turįs viltį,
kad aš vis kuomet pas jį ateisiu, ašgi jį jam lengva jo prigimtoji šiau
išjuokiau! “Viešpatie, pasigailėk manės rių žemelė, negalima neišrei
kšti pageidavimo, kad atsi
nusidėjėlio!” Vai aš nelaimingas!
rastų darbštus - gabus lietuVINCAS: Tamsta Kazimierai! Užmiršau pa
tuvis, kuris nepatingėtų prisakyti. kad tavęs čia nesenai ieškojo tėvas.
KAZIMIERAS: Taip? Tenesirūpma senis savinti mūsų neturtingai jau
apie mane, moku užsilaikyti. Lošėme su nutei literatūrai rimtus vėtamsta, Vyšnevskiu vintą. Tik žinoma be lionies darbus apie mūsų kal
ba, ir tuo-pat apie mūsų pra
suktybių.
eitį, paskendusių dar nežinios
GALIŪNAS: Be suktybių. Žinoma, kad taip: unksnyje.
kitaip ir būti negali. Tiktai stiklelis vyKad ir graudu, negalima čio
no ir kortų kaladė, bet tai dar ne užbaiga
nai neĮuisipažinti, kad, ai
ir tavo tėvas tai gerai žino.
man, mūsų lietuviai noriai
KAZ1M I Ek.\ S ;
būti. Jisai ne kartą dar vengia rimtesnio sunkaus
mane persergėjo, kad" neloščiau, bet jau darbo, ar tai per prigimtąjį
galiu ir be jo apsieiti.
nuims tinginį - nerangumų, ar
GALIŪNAS: Taip kitados ir aš maniau. Tu tai per stebėtinų įsimylėjimų
ri visgi gerų tėvų; jisai pažįsta visas šios į nuolatinius ginčus ir tuščias
prakeiktos olos pagundas, nes pats dailu
netikusias kritikas kitų atli
prityrė.
ktojo šiokio ar tokio darbo.
KAZIMIERAS: Viskas galima; bet nema
Tiesa, prisavyti savajai li
nau, kad jam pakenkė. Kaip viskas išga teratūrai, duokim kad ir ve
ravo, virto geru žmogum. Tėleidžia ir lionio Fortunatovo darbus,
man truputį pašvilpauti. Ištiesų, jeigu jį nelengvas
būtų
uždavinis, čia būčiau patikęs, būčiau pasakęs, kad
ir nemaža reikėtų kvoldų prisave sergėtų, ne mane.
trinti, tečiau, verčiant kitų la
VYŠNEVSKIS: Narsus iš tavęs vaikinas. Ka
pų — pačiam darbininkui bū
ziuk! Ir gerai jam būtum pasakęs. (Vin
cas nueina po tiesiai, o iš ten ateina Stat tų tai labai indomus užsiėmi
mas, o jau begalo naudingas
kus).
mūsų nykstančios tautos pa
STOTKUS: Labų vakarų tamstos! Gražiai laikymui.
sau žaidžiate! Prieteliškai! (pastebėjęs
Nesenai esmi gavęs iš Ame
Galiūnų:) Juozai, kokis galas tave čia vėl
rikos, iš tūlo rinito lietuvio
atnešė, kad sudrumsti mūsų ramumų?
GALIŪNAS: Taip, taip. Aš žinau, kad esu labai ir labai liūdnų laišką.
nelaukiamu svečiu — neturiu pinigų. Pli Kaipo žinovas Amerikos są
kas kaip tilvikas nepatinka praturtėju lygų, mano pažįstamas rašo,
siam malūnininkui — labai žemai atsipra kad atsidurusieji tenai lietu
šau — smuklės šeimininkui. “Baltutis” viai būtinai turėsią dingti,
jau gėdisi savo senovės draugo.
kad ir dėlto, jog savo apsi
leidimu jie, kaipo amžinieji
STOTKUS: Lauk eik, Juozai! Nepavelysiu
čia taip savęs užgaulioti. Važiuok sau, aš tamsuoliai, neišlaiko konkuren
nereikalauju tokių valkatų. Jeigu nemo vijos su kitomis Amerikos tau
ki čia užsilaikyti mandagiai ir padoriai, tomis — negu tik su italais...
Pragyvenusia m suvirs pu
tai verčiau neik!
santrų metų Ryme ir maž
GALIŪNAS: Kas? Tu? Tu pliauški apie pa
daug pažinusiam italų typų ir
dorumų ir mandagumų? Smuklininko do
ra!.. mandagumas! Fariziejau! Tu kuo būdų, man labai aišku, kad
met buvai geru žmogų ir geru malūninin ; mano tėvynainiai, gali eiti
ku, bet jau keli metai atgal. Mandagu- lenktyn ištikrųjų negu tik su
gumas tavyje pranyko, kada paskaitę bei italu. Italas — tai antrasis
maišų išmainei į stiklų ir bonkų. Dora! lietuvis — savo išvaizda, bū
Mandagumas! Tartum būtų mandagiau du, nerangumu, nešvarumu,
pardavinėti tąi prakeiktų degtinę, negu jų kalba ir kitais dalykais. Im
maukti. Cha!., cha!., cha!...
kime išvaizdų. Italas savo iš
STOTKUS: Užtenka! Eik lauk!
vaizda tai tikrų tikriausias
GALIŪNAS: Neisiu!
lietuvis. Kad jų keletą atve
STOTKUS: Neisi? Tu šunsnuki, tai tave vel
sti į Lietuvos atlaidus ar Į
nias išneš! (meta Į ji bonkų) Te tau!. (Ga
jomarkų,
tai lieabejo ueatskirliūnas pasilenkia, bonka pralekia ir palai
ko kaip lik luomsk į ineinančių Galiūno ,tume jų nuo lietuvių ir lietu
dublerį V iki ulę: pastaroji inbėga su km viškai užkalbintume —• taip
viliu reidu ir puola ant smuklės grindų: jie panašūs į mūsų kaimo žmo
nes. Imkime moteriškes. Ti
visi sustoja).
VIKTUTĖ (rėkia): Oi, oi tėveli, tėveli! Jie
kras moters ryndetės typas
mane — užmušė! (alpsta).
į— geltonplaukė
mėlynakė,
BARBORA (ineidama iš virtuvės): Tai Ga taip pat ir vyrai, šisai tyliūnų Viktutė! Simonai, Simonai! Ar jau 'pas yra gan retas Ryme, tan
prie to priėjom? Kas jų užmušė?
kesnis sodžiuose, sutinkamas
GALIŪNAS: Kas? Tas latras Simonas Stoi
senojo Rymo gyventojų tar
kus! Žmogžudy! Tavo pramonė tuojau
pe. Tikrų tikriausia yra tai
turi galų gauti! Čia prieš mano kūdikė
liekanos
senovės sabini}, ku
lio lavonų prisiekiu, kad žlugsi už šunį!
(Galiūnas, griebdamas kėdę, šoka Stot rių moteris užgriebė rymie
Italijos kaimietės -kaus muštų: Vyšncv-kis ir Kazimieras j- čiai.
Rymo, Bolonijos ar Lombar
gelbsti).
dijos plotų — tai mūsų „lie
UŽDANGA.
tuvės
vienmarškinės su kikliTolinu bus.)
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visiškų liuosybe, nevaržykite jųjų įstnl,'. imti . o lyką būtinai reikia vienoje n
appostare — pastoti kelią
•SK- «•
«• 'W-j«
greitu laiku atgims žmonija ir karalystė dangaus už. toje pačioje kiautinėje -- tuo
acciu/fare (skaityk: ačiufamet neprigaus; italui geriau re) — sučiupti
I
viešpataus ant žemės.
žšį
Ką tik išreikštas idėjas Tolstojus gvildei a sa supranta savo biznį ir godo ’ rioo (skait. karo) — karas
Atšipo žmonių sužinos, priderystės. apie kurias vo labai išplatintuose icinuiiUG.se "tverė ir sąiai- ja savo ėmėjus, kad jų i:eauK
pergulato — perguli (tas
buvo kalbėta praėjusiame
traipsnyje, nustojo i a
Iš uumii lįsiu prisikėlimas, "Amai Karmi stoti. Dargi kml ir suvis ki kas ant ko užklotas, antai už *1
šventumo žmonių akyse. Nepildzius gi prideryš- ną" ir kai-kuriuo.se
į Literatūros,
foliozofiniuose tvariniuose, toj šalyje miesto sutikęs savo dangalas)
čių ir neturint savo širdyse jų pajautimo, gyveni- jo būta šaliuinkb visiško nesipriešinimo blogui.
ėmėją, italas visuomet pasi
zittti (skaitvk cvto)
cit
mas irsta, žmonių sątikiai ruinbėja, s aldžios au-, ,.\rlO( j„ nuomonės nevalia žmogui gintis nuo užs
a Visuomenes
sveikins, pasiūlys laiką, o ne (tylėk)
toritetas griuvu ir, pagaliaus, žvėrėja žmonija, ' puoiiko aut gyvasties, nevalia
blogo prievarta
laimei, reikalui, ar kad ir
(lipine (skait. ardžinė) —
traukdama pankui savęs net savo atstovius-valdžią. |]aįkįI]tį nPS p,.įPVa,tH yra nedoras Įrankis, Tolstopeštynėms
atsitikus
jisai
vi

daržinė
Kaip jau mes priparodim kaltei išvaizdą (formą) į įus ; vį(,til prievartos pataria vartoti privadžiojiPradas eiti šiy msl'j Kovo manus j Gliicagoje.
ugola — uoga
duoda žmogaus pažinimas iš vienos pusės ir Ruo-',nils įni įkrinimus bei patarimus. I'ž tai ji vienau sados ūžtos savo klijentą.
Mūsų lietuvio nerangumas
briglia (skait. brilja)—bri
sas panorėjimas iš kitos. Kur pažinimo ir noro nė-L‘raiicajjų galvočius pavadino pasivišku anereliistu.
“DAŽ \N'j V,
eis tautiškai-krikščiouiškoje
ra, ten nusidėjimas, nors jis ir būtų papildytas, j Tolstojaus klysta. Žmonės turi savyje, kaip pats geriausiai apsireiškia mūsų zgilas
d varioje.
y. apsireiškęs jvykdintu faktu, nebus ^'or,ua^ne gyvenimas pirmutinių amžių parodo, kada dar tarTfieje “Kaip Dievas duos”,
ninnure — nyniuoti (supant
“PAŽANGĄ” leis “Draugo” Bendrose.
kaičia, bet bus medega nusidėjimui.
Papildžius ,,'pbuvo valstijų ir tobulų valdžios mašinų gerus ir tarsi Dievas privalo viską už vaiką, patylomis dainuoti)
kaltę žmogaus norai gali ir neatsimainyti, tuomet i bjogUg palinkimus. Neapykanta turi savo lizdą, lietuvį nuveikti.
“PAŽANGĄ“ ves tie patys redaktoriai, ku
Panašus į
crocco (skait. kroko) —
jisai ingija liabituališko kaltininko vardą. Galime,^ mPį|PS kerštas šalę atleidimo, pavydas šalę mūsiškį tingusis-italas turi sa
i
rie redaguoja savaitraštį “Draugą”
kriukis
nusidėti nepildydami Įstatymų, bei juos akt nuliniai, gery linkėjimų adymui. Negvildensiu čionai visų
votišką priežodį: ‘ ‘ Iddio e
garbare — gerbti
“Pažangos” Kaina
peržengdami. Kai-kurios kaltes pasilieka žmoguje j Tol.stojaus prikišimų valdžiai ir organizacijoms,
buono” (Dievas yra geras).
storiglie
(skait.
stovylė)
—
ir jos neapsireiškia eikštiniam pasaulyje, kitos-gi1
atsitikus progai, padarysiu vėliau, tik paakinMetams $3.00, pusei metii $1.50
Ko tik italas nepridirbtų, ai stovinti virtuvėje puodai
apsireiškia. Galime nusidėti prieš Dievą, prieš vi-1SĮU šjn raStlJ skaitytojus
apie vieną Tolstojaus
a
Atskiri numeriai po 25 c.
gnaulto (skait. njiaulio) —
suomenę ir patys prieš sa<e. Įvykus sykį nuaidėji-' na keistą tvirtinimą. Tolstojus sako, kad nie- tai per tinginį, per apsileidi
Adr.
mui bei kaičiai
pasilieka
blogų darbų blogos Į kuomet nevalia blogo prašalinti prievarta. *l'as mą, ar per ištvirkimą, jisai vi kniaukti (katė kniaukia)
pesekmės, tos pasekmės griauna tvarką pasaulyje, j yra tįkra nesąmonė. Imkime tokį atsitikimą. Ant. suomet teisinasi tarme “Iddio
cieppo (skait. čiepo) — ėie
ardo gyvenimą. Kad užbėgus už akių blogoms kai- įnanęa užpuola piktadarys, norėdamas man atimti ’ e buono”, — Dievas, mat, vis pas.
tės pasekmėms ir panaikinus pačiose Šaknyse blogo gyvast,j Mano draugas, matydamas
neteisingą'- ką jam dovanos: Jisai toks
Šitie žodžiai yra tai tik ma
Stree,
Cnicigo, Iii.
įsivyravimą žmonija visuomet baudė kaltininkus. pl.įe;o užpuolimą sustabdo jo ranką, kuri taiko geras, kad Jo ir prašyti ne žas jurose lašelis, parodus gi g 1800 W.
Bausmės nebuvo lygios! Amžiams
slenkant jos! . įliu į luanp Kas tanlp blogo, klausiu aš Tolsto-Į reikia.
<♦> .<« <♦> ■<«<>»»> •»> •&
•m
minystę mūsų kalbos su itališ
švelnėjo. ir niekas negali tvirtinti, kad jos dar la- i mus 7 Jisai atsako, kad tai prievarta, kurios nieDar kas link kalbos. Pra kąja. Pridėjus prie viso, ką
I ’’
žmoniška. Juokais yra s:ik<> •<!V.S, gi'IC iimi siųsti į savo.
biaus nesušveluės. Senovėje, kada dar panašių; kados nevalia vartoti, nes tai nedoras įrankis,
džioje mūsų tautiškojo iš mie sakiau, p.
Gabrio
raštus
šios dienos teismo įstaigų nebuvo, 'prasikaltėlius! pažiūrėkime arčiau tam nedoram būdui, anot į
ma, kad toji šalis yra kultiV^ Kam mes statome savo b^^
go kilimo, dauguma mūsų bro “Draugijoje”, p. šerno su
bausdavo patys nuskriaustieji, arba tie, ant kurių Tolstojaus. Mano rankos dasilitėjimas svetimos f
vingiausia, kur daugi n u.-ia i nyčias, kam kuriame savus
kaltės blogos pasekmės krito I i'ž užmuštą bei nūs-į priešo rankos npbus nedoras būdas. Atkreipimas lių “amžinų brolių”, antai rinktuosius “Lietuvos Enei- suvartojama muilo ir popie laikraščius ir draugijas? Lan
kriaustą asmenį stojo, kaip vienas vyras visa gentis. p,,į|į0 j kita pusę niekam nekenkia, nei man nei panašūs naminiai lenkų filo doje” padavimus, na ir “pario. Keistas neva pasakyme.", kykime airių, bažnyčias, skai
bendrija ir keršydavo nuožmiausiu būdu, nesakysiu Įir-puolikui užmušimas žmogaus yra blogas dar- logai, kaip tūli Zahorskiai, žvelgas į profesoriaus Fortu.
, , . ,
turi tečiau gilią reikšme. Ai tykime anglų laikraščius, dė
visokie natovo mokslo darbus, mes ge
kaltininkui. bet neprieteliui. Pralietas kraujas te- bas Nepavelinimas užmušti negali tad būti blo- Korvin - Milevskiai,
,
v ,
.
sku, kur daug suvartoiama kimės svetimtaučių draugijosgalėjo pasotinti keršto jausmą. Net žydu šventosios . gu daiktu Nes priešas, jeigu
jį sustabdo mano Obstai ir kiti, šokte-šoko nie riau pažintume savo kalbos
....
.
• .
.
..
muilo, ten svariai gvvenama. na, o už keliolikos metų nieks
knygos pavėlinu išrauti dantį, už dantį ir išplėšti'draugas arba džiaugiasi, kad neišsipildė jojo iniršu- kinti mūsų kalbą iš to atžvil vertę,
nesigedetume jos įsva-A „ j ..
,
..
®
.
..
ten dažnai gličios valomos, ir nežinos, kad kokie ten lie
akį už išplėštas akis. Puikiausi atvaizdinimą seD0‘ sį0.3 širdies geismas ir tuomet jinai vardan principo gio, kad jinai turi daug “tar ziavę
svetur, na ir neistautė-', ±
•
, .
lentynos mazgoiamos,
mazgojamos, ten im tuviai gyveno ant žemės skri
vės laikų keršto ir reikalavimą kraujo praliejimo volenti non fit injuria dar dėkos tam, kuris jį mių”, kad kiekvienoje para tume taip
greit, kaip kad nū'
Tečiau ir didžiausias
siveisia bakterijos ir neplati tulio.
už neprieteliam? pasikėsinimą ant by kokio klano \ustabdė arba pyks. kad nepavyko jam nudaigoti
pijoje kitaip kalbama, kad lie nai atsitinka. Reikia tik, kad •„„ ,•
.
,
ma ligų, žodžiu — ten svariai lietuviškų mokyklų priešas ne
nario, mes atrandame Ilomoro poezijoje. Parisas ,avo aukos fciame paskutiniame atsitikime priešas,
tuvis kits-kito nesupranta ir musų darbininkai norėtų pa-ii.,u- •
,
norėtų manding matyti lietu
įžeidžia Menelajų, iš to kįla baisus dviejų ginčių su- {uri blog{1 valia — pasįke8įna ant kįto žmogaus
. , , A.
v
i 1
kultūringai• gvvenama. ,Lietutt.
Šisai
faktas,
anot
tų
filosidarbuoti
savo
žinomu
gero1
•
„
,
..
•
,
,
sikivireinimas ir kraujo praliejimas. Skaitant senovės gyvasties‘ kuri kiekvienam yra didžiausia bran- °
jVių moterėlėms nieko neken- viui tautą dingusią, paskenduarabų istoriją daug atrandame nuožmių karių, ku- ,ypnvbp. Gyvybės užlaikymas yra pirmutinis gain logėlių, būk tai rodė mūsų kal vei
.
... ktų pakeisti “powder’į” muisvetimtaučių bangose, bet
Štai, pavyzdžiui, kad ir vi- .j švariai užlaikyti stuba, daž trokšta, kad mūsų tauta augios kilo iŠ įžeidimo vieno asmens, priklausančio t‘ns ' rpikaiavimas. jos naikinimas yra dideliausia bos neturtingumą. Tuo tar
apribotai bendrijai. Kardas tuomet išrišdavo vi- piktadarybė. Neduoti
arba pakenkti įsivyruoti pu niekur gal pasaulyje nesa siems gerai žinomas tautos nai prausti savo vaikučius, tų, jos sąmonė stiprėtą ir ji
sus ginčus. Bet kardo bausmė begalo skyrėsi «no blogui ant žemės vra šventa kiekvieno žmogaus ma tiek tarmių, kiek jų ran darbininkas-—kun. J. Tumas, dažnai 'keisti baltinius, nes jiagaliau atsistotų kitų kul
paskutinių amžių kriminalinių kodeksų bausmės.! prid*prvstp Tos nuomonės laikosi ir garbus Tolsto- dama Italijoje, bet gi dėlto mėginęs taip aštriai sukriti
švara, tai tikrų-tikriausia kul tūringų tautų eilėse. Jei taip,
Susidarius šiokioms — tokioms valstijoms. įvyksta jus Bakenkdami prįešui užmušti nekaltą žmogų, įokis įimtas filologas ir ne kuoti mano išleistąjį veikalą
lai reikia tą mūsų tautą tokia
didelis skirtumas pabaudime. Valstijų galvos jau at)iekaine gpra darba. visųpinnu nekaltai aukai, mąstė primetinėti italams jų “Lenkų apaštalavimas Lietu tūringo šviesaus žmogaus žy
mė. Švarumo mums betu- padaryti. Kiekviena tauta su
negyvena su savo pavaldiniais tokiuose tampriuose o antra piktadariuį, nPS jįsaį pats gal su laiku sa- kalbos
neturtingumo, nesą voje” “Bažnytinėje Apžval Įviains kartais labai trūksta.
sideda iš atskirų asmenų, ma
sątikiuose, kaip kitados kad gyveno bendrijos yo npteisingu noru gailėsis. Man matos Tolstojų
'.augybė tarmių kaip tik nu goje N. 12”. Algi negalėtu - Aišku, kur daug suvartoja lus, tavęs ir kito tokio. Ko
vyresnysis galva bei vadas. Visų savo viešpatijos, privpdė prip tokiu keistu tvirtinimų jo klaidinga
rodo kalbos turtingumą, ko me jam patarti, kad ii/imt ! ma popierio, ten žmonės im, kie tu- atskiri asmenys bus,
nuskriaustųjų tuom laiku negali jau sužinoti ' aido-, tanle-,.alga _ idpoliogija. Tolstojus buvo gryvas. Rašyti įstatymai išsyk negalį aprėpti įvairiau- niausio ]ęraujo pantpistas. Jo tikėta, kad gamtoje mūsų Lietuvos “filologučiai”, pataikaujant lenkams ir lenk |ka skaitvti ir raSvtį ir Ino teki bus visa tauta. Bet ta
šių žmonių prasikaltimų ir nustatyti
tntkamas, vip5patauja akla jėga įkaityk jo romaną Anna ir sapnuoti, regis, nesapnavo, beriliams, kritikuoti ne tiek mokėjimu naudojasi.
Idant vo, mano ir kito tokio Metą
Milano
ar
Venecijos
darbi

mano
veikalą,
kaip
mano
as
bausmes. Kas tebeliko daryti? Tame laiko tarpe ■ Karpninaį kuri nežiūrint
mūsų pastangų daroi mokėti skaityti ir rašyti, rei- veikiai užims kiti, užims jau
viešpatavo'daugiausia piniginės pabaudos už kai-1
dar,)ą ir stumia žmoniją prie-mums nežino- ninkas kits kitą jau vargiai menį, ar a la įusu Tredjakov 'kįft įur^į užtektinai geru nio- noji karta, koki toji karta Ims,
tęs. Nuskriaustoji šeimyna reikalaudavo pabaudos į mo tikglo Jeįgu |aip taį ištikro meg galimp pasi. supranta, Bolonijos gyvento ski, statant save ant juoko i, kyklų/ko mums lietuviams y- toki bus visa mūsą tauta. Tai
už įžeidimą mažo mokesnio pavydale. Valdžiai-gi i iefeinimu piktui ųžk !:*i panteriškam Tol- jas turi savo tarmę, Floren prisirašant į “futuristus” ra
patingai trūksta. Pusė mili gi kas auklėja jaunąją kaiiA
įpatingu būdu rūpėjo politiški prasikaltimai. l>°- Į stojaus Dievui.
cijos’ saVo; Rymietis nesupran šyti eiles į “Vairą” (N 14 — jono lietuvių per penkiasde- tautiškai
tiškai krikščioniškoj dvmlitiškus kaltininkus valdžia gelbėdama savo gyvy- į
ta Neapolitieeio, o indomiau- 1914 “Karo slibinas”) jisai šimt metų sugebėjome įsiliur- šioj, tas stato tautos rūmą ant
bę bausdavo mirties bausme. Tokie prasikaltėliai į Kas nori plačiau susipažinti su Tolstojaus pažiūvely užsiimtų naudingesnių ti vos keliolika parapijinių j tvirtų pamatų, kurių jokie
valdžios akyse nustodavo visų savo teisių, kurio-i romia, lai skaito mano knygą "Filozofijiniai Tol- sia, kad pačiam Ryme yra sa
darbu, sakysime, kad ir Lie mokyklų ir nei vienos augštes- Į persekiojimai neįveiks. Negavotiška
tarmė
“
ronianesco
”
mis naudodavosi kiti piliečiai. Toji senovės mirties stojaus doros mokslo pamatai"
arba vokiečių
bausmė už politiškus prasikaltimus pasiliko iki kalboje to pat autoriaus knygą*). Gyvenime il vadinama, kurią čionai varto tuvos praeitimi ir tokiuo bū nės mokslainės. Pagaliau ii i linui jaunosios kartos auklėti
siai dienai kai-kuriose valstijose, kaip ve: Rusijo-[ praktikoje Tolstojus pedaug teturi pasekėjų, nes ja senojo Rymo gyventojai, du žadintų jaunesniąją kaitą, j
keliolikos mokyklų inkuri-1 tautiškai krikščioniškoj dvaje ir Turkijoje.
I jis pats nebuvo logiškas, jis pats priešinosi val- turėdami Ryme toje tarmėje tirinėjant mūsų dirvonus, 1&-Įmo istorija aiškių - aiškiausiai1 si°j> neturint savo mokyklų,
biau panų lėti Lietuvą tev ynę, j }įu<jįja apie lietuvių nerangu-j kurių mums labai ir labai truIštobulėjus valdžios mašinai susidarė įstatv- į džiai. bažnyčiai, kurios, anot jo, buvo blogas daik- leidžiamą laikraštį.
mų davėjai, įstatymų pildytojai ir bausmių pritai-! tas. Jis rašė knygas, kad greičiau sugriauti tas
įr nepati-įjotįškumą. Pir- ,ksta. Musų nerangumas jr
Kartą prisiėjo man būti uesa, Kad ką pamvieti, Imtinai
kinto.jai. Šių dienų nuskriaustieji ir skriaudikai tu-į nepakenčiamas jam institucijas. Tolstojų paskati- taip vadinamoje “Katekizmo .'CuvUl L<1 ll*
'
mi mokyklų inkurėjai ir užrna- patrijotiz.ino stoka yra to
Ke,i. K. Prapuoleni
ri savo advokatus, kurie juos gina prieš teismą. : no prie panašių tvirtinimų rusų valdžios žiaurumas Akademijoje” (mokslo metų
1 nvtojai kiek turėjo privargti, į vų mokyklų trukumo vie!
Skirtumas aiškus terpu senovės ir šių dienų pa-! piktadarius beteisiant.
Jeigu klysta Tolstojus
užbaigime) — kame berniokai Rvme 23-10-14.
j
kiek kliūčių pergalėti, iki at- svarbiausiųjų priežasčių...
baudimų. Senovėje keršydavo išsyk be teismų, Į atmesdamas- bausmės reikalingumą, tai ne mair mergaitės sakė eiles ir di '
įsistojo šioki-toki mokykla. Ra-i Svarbiu kultūros įrankiu.
šiandieną-gi dažnai atsibūna ilgiausios eeremoni-į žiaus klysta ir tie. kurie mano kad bausmių didut; e’
! sime šiandieną ne vieną milži patrijotiznio žadintoju yra
jos. Panašumas tas, kad kaip senovėje, taip ir mas ir žiaurumas būtinai reikalingas daiktas! jalogus tarmėje “romaneįnišką lietuvių koloniją. Ame-imi sutvarkyta spauda. Aj|
paskutiniuose amžiuose pripažinta bausmės reika-1 Buvo laikai, kad žmonių jausmai buvo neišlavinti, sco”; skamba labai gražiai,
tik
ašeto,
nors
ir
moku
italų
Ii.-e. se.kvti
Lietuvė j-ikoje, neturinčią savos lietu spaudos galybę nieks šiand
lingumas. Kas teisybė, būta ir yra priešingų nuo- atšipę, tada gal ir turėjo šiokią tokią prasmę bemonių tik jų labai nedidelis skaičius. Prie tokių Į galiniai kankinimai.
Mūsų-gi amž.vje panašios kalbą, maža kų tesupratau Dienoje" Pittsbm gbo apn .Iii viškos mokyklos. Turbūt pa- ną neabejoja.
Kultūriių
priklausė neseniai miręs rusų žemės didis rašėjas! bausmės tik pasipiktinimą ir neapykantą sukelia Tūloje krautuvėje, kame užė kėse).
mirštama, kad mokykla lošia į tautos turi tūkstančius laikij
grafas L. Tolstojus. Jojo nuomonė žmonės iš prigi- žmonių širdyse. Šiandien urs negalime ramia' jęs *šį-tą nusipirkti, prabylar
Kas tyrinėjo lietuvių išei be galo svarbią rolę tautos ! šf‘ių, kas met paleidžia į žn
Imu'. - ,ijii vietas ant kranto itališkai,
mimo yra geri, nekalti avinėliai. Jisai sekė \V. W.Į vaikščioti po Shi'onn
siutimo k-a,t'.
gavau atsakymą,
tas be abejonės kultūriniame gyvenime. Ne į nes tūkstančius tomų Įvaii
Rouseau. Žmones gadina įstatymai, valdžia ir tos J, mano ežero. Tos tamsios \ irtos, kur prn.dkaitė- kad pardavėjas persiprašo, įsitikino, kad mums Ameri- veltu yra sakoma, kad už vie- knygų. Kai-kurie laikrasci'
visos pinklės, kuriomis suvaržo pavienius žmonės! liūs laikydavo, penėdami sausa duona ir gražioje nesą kaip Venecijos gyrei.to
kos lietuviams daug ko trūk- ną mokytą duoda dešimt ne-'turi milijonus skąitytojų. .'
valdžia. Tolstojaus norėta panaikinti visą šio pašau- ežero vandenim, tos kartuvės, ant kurių tanųiy
, -.
<1 ,r....i( :• .e sta, kad mes daug ko neturi-! mokytų... Šviesios kultūringos; lietuviai ir is to atžvilgio
lio organizaciją, pradedant
nuo valdžios galvų. Į davo dažnai visai nekaltus kūnus, tie stulpai, prie
( •".fi" ru .. ■ ,:i-ai i-’r ne me, ką kitos tautos senai jau tautos užlaikymui mokyklų; turime-kuo labai pasidžiau
teismo rūmų. bažnyčių, kariuomenės ir tt. -io many kurių kaip gyvulius pririšdavo piktadarius, šiur
supranta Rymo tarmės. Nie turi. Mūsų gyvenime yra daug skiria didelį nuošimtį savo į Tiesa, turime bene tri
ta. kad sugriovus visas tas pasaulio mašinas, pink pūlius sukelia mūsų kūne.
ko panašaus pas mus Lietu bloga, daug taisytina. Visų- valstijinių ineigų, įveda pri-į šimts laikraščių, einančių
les ir tinklus panaikinus, žmonės savaimi pasitaisys
lankymą, j Amerikoje, bet kas iš to,
•) Metliapli vsisebe
OrumllHgp ,|er turinti Teistoj'“ voje nesutikti, negu tik lenkų- pirma mums lietuviams stin- verstiną mokyklos
ir reganiįs blogų darbų, tuomet nebus reikalingos
ga
apšvietimo,
kultūringumo...
į
puikiai
apmoka
mokytojams
į kai-kurie jųjų varo ne ki|
Fribonrg.
St.
Paul.
endekų
laikraščiuose.
nei bausmės. Tolstojaus tikėta į žmogaus prigim
tus gerus norus. Duokite, sakydavo jis, žmonėms
Toliau bus.-'
Kad velionis Fortuuatovas, Negaliu sakyti, kad lietuviai įr tt. Kur valstija to nedaro, pinimo darbą, bet atkultūr:
dva
kąįp tikras mokslo vyras ge būtų tamsiausiais žmonėmis, [nesirūpina gerai sutvarkyti imo,. sėja anarchijos
rai matė ir suprato giminystę kad nebūtų tamsesnių, tečiau mokyklų, ten liaudis lieka mūsų tarpe. Mūsų tautiškai
kais
mėgstančios dėvėti si vaizdos, aprėdalo ir būdo lai Ii joje smarkiai uždrausta ne lietuvių kalbos su lotyniškąją, prie tikrai kultūringų apšvie-J tamsi ir visa šalis ingija var atgimimas eitų daug sparčiai
jonus aiškiam plačiais spal kytis, kad nenoromis nepasa šioti su savimi peili ar revol tas yra aišku visiems lotynų stų tautų lietuvių negalima'dą nekultūringos, barbariš- ir tikresniu keliu, kad mil
vuotais dryžais, kaip kad Lie kytume): ana koks Lietuvos veri ir kiekvienas tame su- kalbos žinovams. To nesu
priskirti. Pasitaiko, kad at-Įkos šalies. Mes gyvename kul- spaudos neterštų tokie nekl
1
I
tuvos nešenija anais laikais, “dėdė”, ar Lieutvos “ raii- gautas drūčiai vra baudžin- pranta tik lenkų “filologai” skiri asmenys pakyla apšvie turingoj šalyj, puikiai įreng tflriški laikraščiai, kurie tid
kuomet ašen dar augau. Mo las”, kaip tankiai atsitinka.
ls
ir lenkiškųjų Vilniaus laikraščių toje labai augštai, susilygina tą mokyklą čia rasime mažiau- šiai stabdo mūsų tautos vežiteriškės labai nešvarios, tarsi
Italo būdas — tai lietuvio
sandarbini likai.
su kitataučiais, pralenkia net siame miestelyj, mokslas yra imą, pastaraisiais metais gana
mūsų dzūkės, o jau mergaitę, būdas. Italas, kaip ir lietu
Negvildeiiaiu suvis apie lo juos, bet imant abelnai, imant priverstinas. Tečiau mes lie- į sparčiai pradėjusį bėgti kulitalę - kaimietę labai yra sun vis, nerangus, sutingęs, apsi
tynų kalba, kurią, daugeli.-' visą išeiviją, reikia ją priskir tuviai, norintieji nešioti tau-'tūros keliu Jai tikri pagaliai
ku {šnekinti — tokios nedrą leidęs ,tankiausiai nenusipruu
.actų man vižisi:’, m i a u i e kabr.ga įTū- fi prie labai žemai stovinčia tos vardą, norintieji gyventi i kaišiojami tautos vežimo tarpsios, kaip mūsų kaimietės. sęs, nenusiskutęs, nesusišuka'in vnatų ■•'"■.•t patf a\1k . 1 š'"r'l’eu:- apšvietoje i" kultūroje tautų savystoviu gyvenimu, kaipo j ratin. Kįlant tautiškai krikToliau Rymo apylenkėse vie vęs, o jo batai ir drapanos, sutikti gatvėse. Girtu mote c* :t"lu literVi.-os k-’.lb' k:i Kas daro tautą šviesia, kili atskira tauta, neprivalome pa- į ščioniškai tautos sąmonei, tie
tinės mrtegaitės, kaip ir mūsų tai regis nuo pat užgimimo rų ar merginų čionai nesama, •: >s be'.u' i ■: '<-iip i ■ i.cpaž's. r turingu? Tautą vadiname kul sitenkinti viešomis amerikie laikraštukai, dėl biznio leidžia
sesutės Lietuvoje, augina rū šepetuko nematė. Iš šito at* kaip kad pas mus Lietuvoje, baisiai di.og i.ui be’u'. iškų ’o turinga, šviesia tuomet, kuo čių mokyklomis, bet tinime mi, savaimi turės išnykti.
tą, ir, stebėtinas dalykas, to žvilgio lietuvis turi vis dėlto kame, gyvenant Kaune, man Ižiu. ’i’a. ! -i g«*.'! Uls!;ii ii met toji tauta turi užtektina; kuodaugiausiai įsisteigti savi) Mums reikia idėjos laikraščių,
ji rūta turi tą patį vardą, italą
pralenkti.
Lietuvoje nekartą prisiėjo matyli, kaip urėdu mi i giariiinguiną su Įrankių, kurinis naudodamos mokslainių, kur jaunoji kni o ne gešefto. Tokių idėjinių
kaip pas mus. Na, ar tai ne- į&lta, reikia pasirūpinti žie Aleksoto tilto linkon žydukų ramovės b't'uais. š'it k riet. s tampa šviesi, kultūringa. Tau ta būtų lavinama tautiškai laikraščių mes mažai teturi
indomu. Vyrai italai Ryme mai ir kuro, ir apdangalo, ir lydimos grįždavo namon, po panašių žodžių:
įrankiais kultūrinančiais vis; krikščioniškoj dvasioj. Atsi me, jų mums trūksta, nors
(tik reikia mokėti juos atskir maisto, ko italui jo šiltoje tė mišparų
girtos Suvalkijos
pešt are — grųsti — mes tu tautą, visą kokią šalį yra ge randa lietuvių taiĮM' žmonių mūsų visuomenė nemėgsta
ti nuo kitų ateivių) tai tikri vynėje nereikia. Italai darbi moters ir merginos.
rime žodį piesta (kruštinę grų ai sutvarkytos mokyklos, iš kurie viešai peikia lietuviškas dar skaityti gerų laikraščių.
lietuviai. Sėdi, sakysime, ji ninkai labai mėgsta lankyties
Apskritai imant italai, ypa sti. Suv. gub.)
siplėtojusi spauda, sutvirtėjęs parapijines mokyklas, giria Iš pusės milijono lietuvių čia
sai ant savo vežimo, kaip “traktieruose”, kame maukte tingai su svetimtaučiais -yra . .naca — mūsų nugara
organizacijinis tautos gyveni viešąsias amerikiečių mokyk- {Amerikoje, tik maža dalis te
miesto vežikas, ar kaipo atva- ' -maukia savo pigųjį vynelį, labai švelnūs ir mandagūs, bet
relluto — Veltas, suveltas mus, tautos dailė, vaizba, pra kis ir josna savo vaikučius skaito laikraščius, kiti nesknitžiavusis iš kaimo ant savo dvi lošia kortomis, o inkaušę ba- kad pasinaudoti jo. pinigais ar
Didelę klaidą daro j to jokio laikraščio. Tai yra
spento (rus. potuchšij) — monė... Tui yru sultys, kurios s unčiu.
račių paprastas žmogelis, tai Idosi peiliais. Ačiū panašiam turtu. A prigyvenusiam čio- spinksta (žvakė, lempa ar se Įsisunkę tautos oiganizinan, tie tėvai, kurie siunčia savi | faktas, nors labu; apverkliužtenka mesti akį ant jo iš jų /palinkimai j peštynes, Ita :rii, pirkinėti šiokį ar tokį da- novės balana)
daro ją šviesia, kultūringa ir vaikus į svetimtaučių nmky imis. Gana žymi lietusi" kilis
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Lenkų nacijonalistai tuos kurių pasielgimai neduoda
“265 Bažnytinis
Komitetas
taito nešvarius laikraščius ir koj laikai, daug aukoti neiš
vilties
sutikimui.
Lenkai
geiprivalo turėti už pareigą pasira
tik koks 1JL-20 tūkstantis skai į sigalime, tad aukokime tiek, teisingus nusileidimus skaito
n.»v;iv
_____
____
____
smūgiu
savo
partijai. Jienu-|džia uždėti savo globų, savo šyti savo pavardes po Parapijos
’to idėjos laikraščius, kurie de- kiek galime, aukokime našlės
Klebonas,
skatiką. Turime puikių pro- sprendė neveizint kiek tai at- kalbų ir savo politikos idėjas raportu, kurį gerb.
l<ia visas pastangas, kad tik
kaipo
Iždininkas
tori
išduoti
gų nors šiek-tiek atsilyginti sieitų atsiimti atimtas nuo jų • Lietuvai,, remdami savo rcintiadinti lietuvių tautiškaiPerdėtiniui
---:—
cfnr i SVoini H trini!.
pozicijas
ir neiuleisti lietu- j Vnlnvimna
kalavimus 5istoriškomis
tradi kasmet Diocezijos
į saugių bankų, kuri jums tikrai apsaugos. Jei jums
trikšeioniškų sąmonę. Meilės savo tėvynei, kurių nuskriau
(Ordiuary
of
the
Diocesc)
per
viškos kalbos į jokių decezi-' vijomis, kurias jie išaiškina
nepatinka
banka, su kuria dabar turi reikalus, da
dėme
bėgdami
iš
jos,
išneš

skaitymo gerų laikraščiu ir
gerb. Kanclerį (Chancellor), ir
____
__
jos
parapijų.
Tuo
tikslu
jie
.
tinkamai
jų
pačių
interesams.
bar
yra
geriausia
laikas jų permainyti. Jei turi sa
taipogi po spausdintu finansų
knygų mums labai trūksta. dami savo spėkas svetiman
kraštam
Remdami Tautos pradėjo vesti karštų propa- Tose aplinkybėse, atgaivini- raportu, kuris sulyg paliepimo
vo pinigus bankoje, apie kurios saugumų abejoji,
Turėtume mok'utis nuo ame
viskas kų turi daryti, tai atnešti mums savo taupy
Fondų” išpildysime savo šven {gandų, kuri nenustoja net ak-! mas laisvos Lenkijos rūbe platintinas
kasmet Bažnyčioje
rikiečių, kaip skaityti laikraš
mo knygutę ir mes išimsime pinigus be jokių jums išžiuose
Lietuviškai - Len Parapijos žmonių peržiūrėjimui.
čiausių pareigų ir tų trukumų j tualiuose susirėmimuose.
r"
----- --senos
t
čius. Amerikietis eina p dar
kaščių.
Kruvinos muštinės atsitiko kiškos Valstijos yra negalimu
“Mes norime, kad Globėjų ar
bų su laikraščiu, grįžta iš dar bei nedateklių mumyse bus
MES MOKAME 3 NUOŠIMTĮ ant padėtų pinigų.
ba patarėjų Komisijos
arba
lietuvių bažnyčiose ir fanati (unthiukable).
bo su laikraščiu, gula ir kelia nors kiek mažiau.
Toks atgaivinimas sunai- [Bažnytiniai Komitetai, kurie šioSIŲSK SAVO PINIGUS Į LIETUVĄ PER SENĄ
kui liejo kraujų iš silpnų moLygumų Jonas.
su laikraščiu nepersiskiria su
jau įsteigti
terų prasikaltusių už giedoji- kintų pirmiausiai tautiškumų ' se Arebidiocezijose
GERAI ŽINOMĄ
juo nei prie valgio. Vietoj pri
veikia, būtų -----*
nepertraukti, bet
mų giesmių gimtoje kalboje, netik Lietuvos, bet taip-pat ir
ir ir .........
sisavinti amerikiečių blogus
(Pradžia ant 4 pusi.)
be per
kaip lai atsitiko keletoj Vii-! Latvijos žmonių ir Baltijos ir kad toliaus darbuotųsi
papročius, prieš kuriuos pa škumas buvo atsitikimų sunai-|niaus decezijos parapijose —'Ukrainos. Neapsistojant ant mainas kaip narių, taip ir pasky
tys išmintingesni amerikiečiai
PEOPLES STOCK YARDS
rimo būdo. Šiuo tečiaus reikalau
kintas ir laikomas be vertės! Asavoj, Rodunoj, Joniškyje,! tų trijų paskutiniųjų tautų,
jame, kad šias komisijas (Komi
kovoja, prisisavinkime geriau
tarpe kuriu
kurių tautinis atthniatgimi- tetus) sudarančiųjų vyrų pavar
’Kurvelavoje ir k.
i tarno
gerus jų papročius. Pamėg lietuvių, kurie niekados neSTATE BANK
kuii jivma uvLietuviai buvo priversti Tnas pradeda eiti spėriu žin- dės drauge su jųjų užsiėmimais
džiokime kitataučius švarume, gailėjos unijos, kuri jiems atnešė daug nemalonumų. Nes kreipties į Apaštališkų sostų gsniu, aš manau užtektinai ai- ir namų antrašais būtų pasiųs
mandagume, blaivume ir skai
Lenkija niekados nebuvo tik- ir pasiuntė Memorandų apie škiai parodžiau dalykų stovi ta mums kasmet prieš sausio
sblaad Ava. Ka»?as 47tos gat*.
tyme laikraščių, o ne kramtyti
ras draugas. Ji netik neišlai- Padėjimų lietuvių
katalikų tarp lenkų ir lietuvių. Jei penkioliktų dienų (kaip kad sut
gumos ir tabakos... Ankščiau ras uiau&uo.
—---------------.
...
.
.
Chicago, III.
varkyta įstatuose delei naujai
kė prižadėjimų apsigynimeVilniaus
decezijoj.
Išdėstę Lietuva
lai?
apsigynime J
llmaus decezijoj.
Isdestę
Lietuva bus
bus prijungta
prijungta.laisvai
ar vėliau lietuviai turės iš kė
sutvertų
Bažnytinių
Komitetų).
•
-Lie
• nenormalį Katalikų Bažnyčios Lenkijos valstijai, toji valstinuo priešų, bet nusilpnina
„„i
mokti skaityti gerus laikraš
padėjimų Lietuvoje, pasirašu- ja liks geriausia vieta augi- Metiniai raportai, paruošti "Die
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka
čius ir knygas ir jais puošti tuvų, pasėdama neapykantos
cezijos Perdėtiniui ir Parapijos
sieji
Jo
Šventenybės
reikaląmui
anarchijos
ir
nesutikimų
vakaruose nuo Stock Yardų.
savo namus, nes negi galime sėklų įvairiuose šalies sluogžmonėms, privalo
būti gerb.
vo:
kaip tai buvo prieš padalini
mes iki teismo dienos vilkties glduose ir pasisavindama tur
Klebono suteikti jiems ir turi
žpakalyje kitų tautų ir amži- ’ tingiausias joa provincijas, 1. Pripažinti Katalikų Bažny-, mų 1772 m. Ji turėtų suirti, būti bent dviejų iš jų parašai’’.
ių Lietuvoje nepri gulmingų kaip suiro senoji Lietuviška
Bažnytinio komiteto pareigos penkioliktų dienų. Gerb. Klebo dabar dar reikia vesti korespon
nai būti kitų pastumdėliais...
1
• i ? i_-Ai x_:i__
yra arba aiškiai išdėstytos šiuose nas turi valią pasiūlyti dabar- dencijos su jų giminėmis, pas k
Prasiplatinus geriems laik
įstatuose, arba gali būti be sun tinio bažnytinio komiteto vardus. r*uos Lilis Island o valdžia neleiraščiams, mūsų spaudai su
Įdžia važiuoti.
kumo iš jų išvestos. Iškilus ne uaujam paskyrimui.
stiprėjus , ir mūsų draugiji- Į į"* įg kurių
Finansų atskaita.
Linkėdamas
jums,
gerb.
Tėve,
uis gyvenimas kitaip
susi-į
sunaikinti antrų (Lie-i 2. Sudaryti lietuvių arkivy- rių. Jei Europa nori užtikrin sutarimui tarp gerb. Klebono ir
Ineigos:
'
Bažnytinio Komiteto dėl šių įs ir jūsų kongregacijai pasekmin
kvarkytų ir atsistotų ant tvtr-|L
negalėjo užsilaikyti ir skupijų susidedančių i« vysku ti tvirtų ramybę, ji turi ne
Pas kasierių V. Ambrozevicių
tatų aiškinimo arba dėl išlaukinių gų Naujų Metų, pasilieku
^tų pamatų. Šiandienų visi su-L*
riverstį
atsiskir- pų Vilniaus, Žemaičių ir Sei laužyk tautiškumo principo,
buvo
prisiųsta iš S. L. R. K. A,
Jūsų
tikrai
Kristuje,
Parapijos reikalų, dalykas turi
prato vienybės galybę, kas gy-^. lmo,atilliais vi(lujais neSuti- nų su arkivyskupų Vilniuje, bet priešingai turėti jį kaip
iždo
........ ......................... $75.C0
James Edward Quigley,
būti pavestas Perdėtiniui (Ordivadų
perdirbant
savo
mapų
iš
S.
L.
A. iždo...................... 75.00
vas spiečiasi draugijosna, tik: kimais dviej tautų Ir ban senovės lietuvių sostapylėj.
Chicagos Archivyskupas.
nary), kurio nutarimas yra galu
Paremta
tuo
principu,
Len

inams trūksta supratimo, ^d [
Lenkija ant tų t 3. Paskirti vyskupus ir Lie
tinas.
kaip du stos, visados daugiau,
istoriškų pamatų būtų tavos arkivyskupų iš lietuvių, kija, Lietuva ir visos kitos
Viso $150.00.
Pirmame Bažnytinio Komiteto
Išlaidos:
padalys. Vienijasi ir organi-!^.
darytį tas pačias klai-U-urie supranta ir yra pri si-j tautos, turinčios savo'tautinį
susirinkime kokių nors- reikalų' P I n V a DOMAI Al
Rugpiūčio ir rugsėjo mėnesių
ąuojasi šiandienų visi, tveriasi i
sulauktį tų pačių pasek- Į rišę prie Lietuvos žmonių ir jausmų, turėtų gauti pilnų ne atlikimui, pirmininkaujant gerb. į wi Li Iii Ai Al IiLIAALAii
1914 m.
prigulmybę ant rasinio paina- Klebonui, turi būti iš Komiteto
įvairios sąjungos ir susivieni-' *.
įkalbos
S.
L.
R.
K.
A.
IR
S.
L.
A.
EMIį
Slavokų
namams randos $50.00
mių.
4. Siųsti visus Apaštališko-jto’ kad patenkinti jų troški skaičiaus išrinktas
sekretorius
jimai, tik mūsų lietuvių dau
Peržiūrėję senesnius santiGRANTŲ KOMISIJOS IŠ PUSES Atstovui ir komisijos sekre
mus. Autonomiškoji Lenkija susirinkimų
protokolams vesti. Į
guma nepriguli jokion draugi
METŲ VEIKIMO RAPORTAS toriui K. Strumskiui už su
kius lietuvių su lenkais, lieka jo sosto laiškus, bulas, evan- turtėtų būti pastatyta iš deŠią protokolų knygų turi teisę
jom Yra tai faktas, kad pu paimti dabar esančius. Len- j gelijos laiškus ir tt
tiesiai
IR ATSKAITA.
gaištą laikų emigrantų rei
žinių rusiškos Lenkijos guber-' peržiūrinėti Diocezijos Perdėtisė Amerikos lietuvių gyvena kai
tebežiūri
į
Lietuvą
kaipo
Lietuvos
vyskupais,
nesiunKomisijos
susitvarkė
ir
pradė

kale ..................................... 16.50
kai tebežiūri į Lietuvą Kaipo ^icmtuo »j.inuj.uino,
T 1 ••
vv-i. n^lU Suvalkų gubernija, kuri ms.
palaidi, neįstoję jokion orga dalį Lenkijos — ko ištikro ne- čiant jų pirma Lenkijos
jo veikti 20 d. liepos 1914 m. Karai, telefonai, telegramai
James Edward Quigley,
nizacijom
Beje, užsiminus buvo net laike susijungimo ir skapams; ir vadinti Lietuva yra Srynai lietuviška, buvo
Stojus komisijas į darbą, iškilo ir krasos ženkleliai ........... 4.23
Chicagos Archivyskupas.
slmi neteisingai prijungta prie Len
Europos karė ir dėlto komisija Knyga protokolams ....
1.35
apie draugijas, turiu pastebė lenkų nacijonalistai nenuit- i atskirai nuo Lenkijos
Chicago, sausio 11 d. 1915 m.
stančiai
darbuojas,
kad
pritant
katalikiškas
šalis.
kl
^
Vienos
kongrese,
ISL)
turėjo
reikalą
bėgyje
pusės
metų,
ti, kad lietuviai čia Amerikoje
Gerbiamasai Kunige: —
5. Paliuosuoti nuo pareigų ! m’’atskirtairsutiktai su 10 ypatų ateivių. Tie
Viso $72.08
turi perdaug draugysčių, ka rišti juos prie savęs. Jie vaPasiūlydami iš savo kongrega ateiviai buvo rugpiūčio ir rugsė
eyva
propagandų
per
spau
lenkinančius
vyskupus
Lietu-į
nepri
ruimingai
LieSpalio,
lapkr.
ir
gruodžio
mėn.
inos visos esti silpnos ir men
cijos penkių vyrų vardus bažny jo mėnesiuose, vėliaus nei vienas i Slavokų namams ..........
75.00
mokyklas
ir
labiau- voje ir jų vieton paskirti lieLietuva, jei pastakutės, viena į kitų yra pana-'dų,
ro
tiniam komitetui,
paskirtinam
---- labiau- vo.ie ir jų vietoi
Viso išleista $147.08.
siai
per
kunigus,
kurie
tuvius
vyskupus.
Lta
ant
socij
din pamatų, tu- sulyg Statuto (įstatų), priimto ateivis nepasirodė ir, jokio pa
šios, kaip lašas vandens į latarnavimo
nuo
komisijos
nebuvo
Pas
kasininkų
buvo . . 150.00
skiriasi tik savo vardu. geidžia primesti lietuviams S 6. Panaikinti lenkinančią1^-1 turėti gubernijas Suvol- paskutiniame Synode, meldžia reikalauta, išėmus kelias mergi- Išleista ............................. 147^06
"BjTra tai klaida tverti kuodau lenkų kalbų tikėjimo apeigo- kapitulų Vilniaus decezijas, kl-’ Kauno, V Įmaus ir (lai- masai, 'įadovaukitės sekančiais
nas, kurios yra sulaikytos ir sla
, kad kiek galima greičiau! kaipo šaltinį anarchijos ir fkno, Latviai-gi ir Baltijos gn- patarimais Baltįmorės III Komi
giausiai draugijų. Mums ne
vokų narna atiduotos ant tar-1 Pas kasininkų lieka .... $2:92.
gyščių, devynių
mums reiki!
niilžiniš-M
I nesutikimų toje decezi joj ir
bern: j°« suris os su Lietu- teto, No. 287:
reikia
galybių
dran-1 se sulenkinti.
nystos New Yorko mieste, kuKomisijos Sekretorius,
Lenkiškoji ypatybė bažny- sudaryti išrenkant naujus na-H bendrai t&u.miais ir eko“Pakelti ‘vįenodumų discipli rioms laikas nuo laiko reikėjo ir
K. Strumskis.
nos,
kuri
viešpatauja
daugelyje
uoimmais
rysis
m,
galėtų
šu

kų ''organizacijų, kurios skai
___ ,pasirodė
kaipo politiškos
institucimūsų provincijų, mes patariame
eios
ypatingai
žymi J rius
Toliau
pasirašiusieji reika- .
kok^ 1,01 s
tyto? savo narius ne dešimti jos
prisilaikyti sekančių
taisyklių
niinlimn lietuviškai lenkis-j lavo Apaštališkojo sosto pa- eraclj^j
mis, bet tūkstančiais. Ameri
tiek,
kiek
civiliški
įstatai
leidžia,
Iš “British Review”
koje gyvuoja Susivienijimas po puolimo lietuviškai
kos valstijos. Lenkai neturė siųsti komisijų iš nepartyvių
Londone. ydant patys geriausi ir ištiki
lietuvių katalikų. Jis turėtų
miausi vyrai būtų gauti kaipo
jo kito kelio lietuvius lenkin dvasiškių ištirti Katalikiškos
PRANEŠIMAS.
skaityti savo narius šimtais
Vyčių Draugijos keli nariai paglobėjai, arba hjažnytiniai ko
ti kaip Bažnyčia, ir jie gavo Bažnyčios padėjimų LietuvoLietuvos Visuomenės Žiniai:
j
7
T • X* .1 A V- _
_____ ;
tūkstančių,
ne dešimtimis, VA
tėmiję nekuriuos gana suskurdu
mitetai,
arba
kuratoriai
arba
pa

didelę paramų iš katalikų ku je. Ligšiol tečiau Vatikanas OFICIJALIS ,PAAIŠKINIMAS
Šiuomi liudijame ir ingalioja- sius vaikelius lankančius vietinę
ip dabar. Amerikoje gyant nelaimės klauso šmeižtų, PAREIGŲ BAŽNYTINIŲ KO- tarėjai :
nigų.
Vilniaus
decezija,
ve

me
Antanų A. Šlakį, L. L. D., mokyklą davė inešimą susirinki
“1-ma — Vien tik Vyskupas
oja lietuvių Katalikų Fede
dama sulenkėjusios kapitu neištirdamas pats faktų, ku- MITETŲ CHICAGOS ARCHI- gali spręsti apie
reikalingumų atstovauti Lietuvos Vyčių Drau me, o draugija nutarė juos su
racija. Jos tikslas yra sujundiocezuoj.
los
yra
ypatingai
ener- rie yra jo ypatingoje galėję,
šių
pagelbininku
prie
gerb. Kle giją, pirmoje Tautos Taryboje, šelpt. Iš to matyt jog jų gailes
i po savo sparnais visas
ginga
jų
patarnavimams Ir taip ilgai pakol lenkų nnSkyriuje 20, paragrafuose 264 bonų ir kaipogi jų skaičių ir jų nutarimu Lietuvos Vyčių Drau tingos širdjs negalėjo žiūrėti į
draugijas, sąjungas ir susiviegijos Centrališkos Valdybos su anij skurdų,
ir
veiklesnė lenkinime lie- cijonalistai taip žiauriai elg- ir 265 paskutiniame Synode, bu parinkimo būdų.
kada visi turėtų
ijimus. Koki didelė galybė tuvių,
negu jų mokinime sis, kaip viršui minėta, nebus vo išdėstytos sekančios taisyk
‘2-ra — Kuomet
Vyskupas sirinkimo, kuris įvyko gruodžio linksmintis šventų Kalėdų laike.
es pasidarytume, jei visos
Tam tikslui sudėję aukų varginkrikščioniškojo tikėjimo ir do- jokios vilties lietuviams su lės* dėl Bažnytinių Komitetų pas manys jog gerai yra, kad šie pa 27 d. 1914 metuse.
gyvuojančios draugijos susi
Centro
pirmsėdis
M.
A.
Nor

gesniuosius sušelpė.
kyrimo, tarnavimo ilgumo ir pa- dėjėjai būtų parapijos renkami,
Jie naudojas visais tartyje su jais gyventi.
spiestų po Federacijos iškelta ros.
kūnas.
jie
gali
būti
išrinkti
tiktai
iš
tų,
Toks tai padėjimas tikėji- j re'gy ■
Šis jų pavyzdingas darbas pa
Centro raštininkas AL M. Rač
vėliava. Kokia milžiniška tap jiems galimais būdais ir pa"264. Imdami atydon Balti- kurių pavardės bažnyčios Klebo
rodo
jog jie aiškiai supranta ir
mokslinyčia ir konfesijona-; mo srityje, vienatinėje srity
kus.
tume jėga, su kuria kiekvie
morės Trecios Tarybos patarimą. nas yra pasiūlęs šiam tikslui.
atjaučia
prasmę šių Viešpaties
je,
kurioje
lenkai
užlaikė
sa

nas būtų priverstas skaityties. las yra verčiami į lenkų kalbos
284, kad parapijonų komitetai
“3-čia — Bažnyčios komitetas
mūsų
Jėzaus
Kristaus žodžių:
mokyklas. Per kai-kurį laikų vo intekmę. Aišku, kad jei būtų sutverti kiekvienoje parapi arba globėjai, nežiūrint, kokiu SOUTH MANCHESTER, CONN.
nkščiau ar vėliau turės tas
“Ką padarysite vienam iš tų
27d. sausio pas mus susidarė
vykti, jei norėsime susilygin Vilniaus lenkai vyskupai ve- lenkų kunigai gautų dar pa joje, ydant padėjus ir patarus būdu jie Išrinkti, privalo, pirm
mažutėlių
Man padarysite.’’
de įpatingų politikų kunigų' dėjimų
laisvos
Lenkijos,
au kitomis tautomis ir sa- skirstyme, siųsdami į lietuvių —x:-: x----___ J gerb. klebonui laikinių parapijos užimant tarnystę, turėti Vysku nauja L. Vyčių kuopa.
Gegutė.
ryšiai
tarp
abiejų pusių reikalų vedime, mes šiuo paliep po rašytų patvirtinimų.
Prisirašė 12 narių. Išrinkta
Juos
o reikalus tinkamai aprūpiništempti
dabar
jau
lig tume, kad kiekvienoje parapijo- Vyskupas turi teisę prašalinti valdyba, į kurių inėjo šie asmeVietoje tverti vis naujas parapijas žmones, kurie šne
zys: Zuzana Jakaičiutė — pir
ti ūkinio,
būtų
visai
su- Je, kurios turtai yra mūsų jnria- nuo tarnystės.
naujas draugijas, vietoje ka vien lenkiškai. Vjetoj, kad
“LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI.
mininku, Kazimieras Seniūnas —
“
4-ta
—
Renkant
gerb.
Kle

traukyti
su
pasekmėmis,
gal
|
dikcijijoje,
būtų
įsteigta
Komipasistengti
išmokti
šalies
kal

idinti pirmininkų, sekretoOna Alenškutė — JOS CENTRO VALDYBOS ANbūti labiausiai pavojingomis tas iš svietiškių globėjų (trus- bonui pagelbon vyrus kaipo baž pirm. pag.,
bų,
tie
kunigai
mokino
lenkiš

ių, kasininkų skiacių ,kad pa
TRA2AL
narius arba prot ras., Marcelė Salavieckiutė
Katalikystei. Imant tai visų tees),' arba užveizdėtojų (kura nytinio komiteto
čiam tuubūt vienu jųjų likus, kai savo parapijiečius.
Dvasiškas vadovas: Kun. F.
globėjus, aktyvį dalyvumų, arba, — fin. rašt., Jonas Sukštas — iž
Nuo 1864 iki 1904 tas baž į domų ar yra galima laukti torių), arba patarėjų (Couneil
geriau glauskimės prie kata
Kemėšis,
717 W. 18th* st., Chiesdininkas.
J.
Alenškas,
V.
Salasulyg
aplinkybių,
pasyvį
balsą
nuo lenkų “gerbti tiesas tau-'1"“>• kurie
“Baftijtilikų Susivienijimo ir Federa nytinis lenkinimas buvo re tų, kurios yra suriktos su jais I”"
go,
III.
veekiutė
—
iždo
prižiūrėtojai.
T™” gali turėti tiktai tie kongrega
Dabar visuomenė, o ypatingai
Pirmininkas: M. A. Norkūnas,
cijos. Vienybėje - galybė. Te miamas Rusijos valdžios už- • ,
pasiekę
v- • ,, ,
... ,
kad šia Bažnytinis
Komitetas cijos vyrai, kurie yra
rvšiais”, kaip Dūly... •« j • •
166
Melrose st., Montello, Mase.
jaunuomenė
turėtų
atkreipti
atydviedešimt
vienų
metų
amžiaus.
čiau paskutinių dienų nuoti- ginimu spaudinti lietuviams istorijos
. ..
Vi. ’
J susidėtų iš dviejų žmonių,
sai
Kumgaikstis
N
.kalojus
pa
i Todel kiekvienog
parapijos Ir,
savo
knygas
lotynų
raidėmis.
Vicepirmininkas:'
A. Alekdų
į
jaunimo
organizacijos
kuo

kiai, du politišku seimu, trys
pų
ir
prie
jos
dėties.
ssndravičius,
782
W.
19th st.,
taiia
savo
prižadėjime?
gerb.
Klebonas
privalo
kas
me“(a( Jie privalo būti atlikę
fondai, įvairūs k i virčiai aiš Lietuviai buvo verčiami var
Visokiais reikalais, laiškais, ar Chicago, III.
Tas trumpas pranešimas j tai prieš sausio penkioliktą die- Velykinę išpažinti; (b) jie pri
kiai liudija ,kad mums, Ame toti lenkiškas maldij knygas.
ba
ypatiškai reikia kreipties į
Prot. raštininkas. Al. M. Rač
valo
turėti
nusisamdę
bent
vienų
ną
pasiūlyti
mums
iš
savo
para

rikos lietuviams labai ir labai Po 1904 metų, leidus spaus parodo, kad santykiai Lenki
kuopos
raštininkų
O.
Alenekiutė,
kus,
Holy Cross College, Worce»sėdynę savo bažnyčioje
laike
trūksta netik vienybės, bet ir dinti lietuviškas knygas, dau jos su Lietuva nebūva taip ar pijos peukius vyrus, turinčius
ter,
Mass.
Manehester,
Baltimorės Trečios Tarybos rei- paskutinių pasibaigusių metų ir 52 Spruee st., So
kultūringumo, kaip pradžioj gybė laikraščių pradėjo eiti iš timi kaip lenkai norėtų turė
Finansų raštininkė: Ona Kašė
kslaujamasias kvalifikacijas. Tš už tai užsimokėję, arba jie turi Conn.
minėjau. Kuomet mūsų tėvy Vilniaus, Kauno ir Seinų, pa ti. Nebuvo nieko daugiau šių penkių mes parinksime du. būti mokesčių davėjais kokiui
taitė, 82 Porter avė., Montello,
paprastai dinastijos ry- [7* .
~ r—- ,
nė Lietuva yra teriojama nuo kilo tautinis žmonių susipra kaip
Mass.
PHILADELPHIA, PA.
. . .
. J
7 kurie tarnaus vieniems metams nors kitokiu būdu sulyg pa
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129
žmaus priešo, dega kaimai ir timas ir žmonės pradėjo rei sys, apMgmimo ir užpuolimo, t kaipo parapij(m Bažnytini. Ko- pročio gerb. Klebono
įsteigto
Geras pavyzdys.
kalauti
kunigų
vartoti
lietu

susiviemjimaR, kuris vėliau mitetas, sau pįksi liekame teisę bažnyčiai palaikyti; x(e) jie tu
miestai, verkia našlės ir naš
Žvaigždės žiba netik pasaulio Melrose st., Brochton, Masa.
viškų
kalbų
pamaldose.
Tai
Kasos globėjai: K.
Pakštas,
ri
leisti
savo
vaikus
į
Katali

buvo paverstas į politikos u- prašalinti juos ii vietos.
laičiai, badas žiūri mūsų vien
erdvėse, kuomet žemės dalis nu
atsiranda 1644 Wabansia avė., Chicago, 111.
*' Gerb. Parapijos
Klebonas kiškas mokyklas mokinties, kaip sisukusi nuo saulės
genčių akysna, mes čia Ame buvo priežastimi daugelio ne nijų. Toji unija buvo atsiti
A. Visminas, 315 — 4th avė.,
kad
nustatyta
Tit
VI.
e.
1,
e.
1;
lįamjybėse,
bet
turime
žvaigž
sutikimų.
Lenkų
kunigai
ban

privalo
būti
ez-officio
Bažnyti

kimų sunaikinta, kada Lieturikoje mokame tik barties ir
Ilomeatead,
Pa.
(d)
jie
privalo
nebūti
jokios
džių kur kas maloniau
švie
kas tas aukas laikys, kas jas dė užlaikyti status quo ir at viškai-Lenkiška valstija buvo nio Komiteto susirinkimų pre
J.
Naginevičiua,
32 Dominkkt
slaptos ar uždraustos draugijos čiančių šio laiko ūkanose.
rinks, kad tik tų aukų būtų sisakė leisti lietuvių kalbų į išskirstyta jos kaimynų ir, iš zidentu, ir be jo sutikimo jokių
Tai-gi viena
šių geradarių st., Ncw York.
atlikinėti nariais.’’
kuodangiausia surankiota ir bažnyčias. Po keletos metų to sprendžiant, negali būti pa reikalų neprivaloma
žvaigždžių
yra:
Vyčių
Draugija, Į . Literatiška komisija: A. KneiVardai
vyrų,
kuriuos
jūs
ma

nei bandyti juos atlikinėti
kad tos aukos būtų tinkamai reikalavimo keliose vietose matu dabartiniams lenkų rei
mūsų
tautos
viltis.
Ištikro
ma- Į
41 Capital
avė., Hartford,
“Gerb. Klebonas privalo pasi lonėsite patarti savo parapijos
suvartotos, kad jomis būtų lenkų užsispirimas likq, sulau kalavimams Lietuvoj. Šian
tarti su Bažnytiniu
Komitetu, komitetan 1915 metams, sn jų lonu matyti mūsų jaunuomenės Conn.
B vargas mažinamas Lietuvoje, žytas ir net Vilniuje liko pa dieniniame padėjime lietuviai kuomet išlaidos, viršijančios du užsiėmimais ir namų Adresais prakilnius darbus! Čia paduosiu J. J. Ramanauskas, P. O. Boa
58, Modtello, Mass.
ne kanuolės (armatos) per- skirta bažnyčia vien tik lietu neturi jokios priežasties gir- šimtą dolerių, yra reikalingos 'turi būti pasiųsta gerb. Kanc tik vieną pavyzdį.
F. Virmauskis, 22 Broad st.,
ties savo santikiais su lenkais, Parapijos reikaluose.
Švento Kazimiero
parapijos
%*mos... Sunkūs dabar Amen- viams.
leriui prieš sekančio
mėnesio

Dekite Sutaupytus pinigus

il

I
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MOS|Į JAUNIMAS.

I

joj reikalaujama, kad kiekvie vasaros, o dar tebėra “per iki kulnų. Vienus tik saliūnus
Taigi, sesutės, naudokitės kinę iš|<ažintį. Tokie parapijonį mestumet, net vagiate mūsų
nepagydytas.
Ar kol išvokuotų pusę metų pra proga ir rašykitės į A. L. R.
nas narys atliktų bent vely kūnas”
nai ir rėkia visa gerkle, nesilai sumanymus. Patys tarp savęs
kinę išpažintį. Kad ne tos skambučių vaistams pritrūko, verstų ,o kitų nuodėmių kas K. Moterų Sąjungą. Iki 15 kydami jokios tvarkos, nepaisy
piaujatės. “Palangos
Juzės”
draugijos reikalavimas, tai ga ar aukų sumažėjo, bet byla ir be Burokuos.
d. Kovo, 1915 įstojimo mo dami sutaisyto klebono ir para draugystę norite suardyti. Mes
lėčiau apsieiti ir be išpažin pasidarė tyla, tyla pavirto ne
programo. Ant auką surinkome $110.00, nieks
kesnis yra numažinta ant pu pijos komiteto
Feljetonėlis.
galo
išvilktos
šlykščios
paskalos, tiek nesurinko.
ties. Kaip čia išsisukus Gal bylu ir niekas nei gu gu. Pasės. Dar viena puiki proga
Jums ir jūsų
siskubinkit
“
draugai
”
,
nes
Gelbėkit, kas į alų tiki, sa yra ta, kad kuri suorganizuos paleistos Hąi-kurių i parapijonu, Dievas nepadeda. Viena draugija
Atbudęs pakėliau galvį ir vojau, galvojau ir net pašo
apsižvalgiau, — saulutė paki kau suradęs išsigelbėjimo bū prisireikus sugriausti, perkū limais, nes jiems prisieina la naują kuopą ar prikalbins 10 kad bažnytinis komitetas suka rengė vakarą naudai nukentėju
no negausit.
bai blogai; lietuviškieji jau naujų narių prie esančios aukas. Kaltinamieji gynėsi.
sią* nuo karės, o pelnė 9 dolerius
lus augštai ir spindulį leidžia dą.
17
d.
sausio
atsibuvo
viršmi‘
deficito. Matyt kad
visuomenė
sako
už
elektrą
neužsimoka.
•
•
tiesiog ant mano lovos. Klau
kuopos, galės veltui įstoti į
— Gerai, — mąstau sau, —
nėtos
“
socijalistų
”
prakalbos.
J
mums prielanki: mato kas gera,
saus, — varpais skambina.
nariai sudarė konstituciją, tai
Ačiū visiems dievaičiams Tai žmonės ištvirkę, pradeda tą skyrių į kurį prisirašys nau Kalbėtojais buvo: dr.
J. J. j kas bloga.
mažiau
degtinės
maukti.
— Kas tai? — mąstau sau. kodėl tie patys nariai nega perkūnams, ant galo užsibai
jos narės. Taigi, sesutės, į
Kaškevičius, dr. F. Matulaitis,
•
Čia paaiškinsiu kalbėtojo melus
darbą!
— A-a! Šiandien nedėldienis. lėtų pakeisti ar išmesti pa gė “Kovoje” “polemika ku
•
•
F. J. Bagočius ir L. Pruseika. ir išmislus. Mes Newarko kata
Tikrai taip. Kų čia pradė ragrafą velykinės atlikimo. nigo kataliko su socijalistų”,
.Nenuorama.
Chicagos miestas pagal iš
Dr. Kaškevičius nurodė Lietu likai metame ne centais, bet do
jus?
Šiur, kad gali. Tik reikia tą kuris kunigą, jam tarus tik vaizdos galima šiaip padalin
vos padėjimą, ragino aukas dėti, leriais, auką turime surinkę apie
Galvoje dar nuo vakaryk sumanymą inešti draugijos kelius žodžius, norėjo per ko ti (kalbant apie lietuvius).
pabrieždamas, kad bus suvarto $700.00. Kad mes niekam nekliu
(Pradžia ant 3 pusi.)
ta “tik nuo karės
nukentėju- dome taip-pat rinkti aukas, tai
ščios ūžia, skamba visokie bal susirinkime ir rasti žmonių, kį desėtką “Kovos” numerių Bridgeportas — vaikų, pyplį
pasišventimą
ir
pasisekimą
siems
tur-būt užsimiršta, kad darodysiu. 7 d. sausio, “Žiburė
sai. lyg būtų joj vielas “be kurie tą sumanymą paremtų. gyvą su kūnu ir dūšia prary korių, rėksnių ir murzių so
Ant rytojaus, sulaukęs va ti ir, kad jį sugavus, mezgė, stinė; ties 18-ta gatve apšvie- lietuvystės labui? Mat tokiems ir už svetainę ir kalbėtojamt lio” susirinkime, kur priklauso
itas’’ įsitaisęs. Dėbtelėjau asako, visi žymesni kataliką veikėjai,
kimis į gatvę: šalygatviai pil karo, nudrožiau pas savo “pa pynė tinklą nuo Philadelphi-j stūiių - girtuoklėlių rezidenci žmonėms rūpi naikinti viską, ką reiks apmokėti. Aukos,
kiti
gero
daro.
į
bus
nusiųstos
per
Mokslo
Drauužsiminus apie socijalistą renka
ui žmonių. Beikia ir man rapijoną” ieškoti sau lygių jos iki Newarko. Ar socija ja, To\vn of Lake — grinoriu
Darbo
žmogus,
giją.
Duok
Dieve,
kad
Tamstos
mas aukas, visi sutiko jokią agi
traukti. Juk aš katalikas, o draugų. Suradau keturius ir listas sugavo kunigą, gali tas buveinė, West Sidėj — mu
žodis išsipildytų,
bet abejoti taciją nedaryti prieš, jeigu pagerokai
jiems
“
užpundijau
”
.
katalikui visų nedėldienį na-,
spręsti, kurs sugebėjo prasi šeikų ir galvaskaldžių. Pri
CLEVELAND, OHIO.
reikia, rodos priklausys ir nuo 8iąs ten,
kur ketina, t. y. į
mie sėdėti, tai jau negražu.1 Visi prižadėjo mano sumany irti pro tą tinklą, aš atsisukau minsiu, kad kiekviena dalis
Sausio 23 Mirtos” choras tu- Juliaus Sveetros su Co. auto Mokslo Draugiją. Daugeliui bu
mą paremti. 0 kad lig susirin spręsti, nes nedatesėjau.
Taip, reikia eiti.
turi ir labai prakilnių pusių, rėjo vakarą. Vaidinta vienveik- riaus rekliamos: Mokslo Drau vo neaišku, apie kokią kataliką
Atsikėliau, nusivaliau dra kimo dar buvo kelios savaitės,
bet kas apie gerus darbus kal smė komedija “Aš Numiriau”, gija — prostitucijos namas.
draugiją kalbėtojas minėjo, kuri
bužius, kurie, tiesą sakant, tai aš draugų po saliūnus
bės.
dekliamuota, dainuota ir kalbėF. B. Bagočius kalbėjo, ga- rengė vakarą ir deficito gavo 9
Įvyko mažutės permainos
nuo vakarykščios nekaip at prisirinkau pusėtiną būrelį.
ta. Apie atlikimą rolių nieko ne-, Įima sakyti, vyriškai, pasirodė dolerius, tai yienas žmogelis pa
rodė,- apsiprausiau, apsirė
Prisiartino mūsų laukiamo Amerikos lietuvių spaudoje.
sakysiu, nes pati komedijėlė yra kad auga didyn, o gal į vyrus klausė, tada atsakė, kad “Tėvy
džiau. Atsistojau prieš veid ji diena. Prasidėjo susirinki Chicagoje pasirodė naujas lai
Gatvėkerčiai, saliūnai ir ba tuščia, be jokio pamokinimo, to- j kada išaugs, būtų nauda, nes nės Mylėtoją” kuopa. Pasirodo,
rodį. Hm... nieko sau snu mas. Apsvarsčius keletą drau kraštis “Mūsų Draugija” liai su šokiais taip patinka žy dėl nors ir geriausiai ji būtų iš-! kalbėtojas gabus. Kalbėjo apie mat, kiek lietuviškasis redakto
kutis. Atrodau, kaip tikras gijos reikalų, aš atsistojau ir daug žadanti Chicagos dakta miai daliai lietuviško jauni jlildyta, mūsų žmonėms naudos įrankius, kokie baisūs, kuriuos rius turi žinią apie draugijas ir
“džentelmonas”.
i nešiau sumanymą, kad iš kon rams, advokatams ir banki mo, kad ant kertės atsistojęs nebutų atnešusi. Nes juokai ir vartoja karėje, kaip viską nai ją krypsnį. Prikišama taip-pat,
miestus, dailės kad katalikai pasikėsinę išardyti
Išėjau ir drožiu gatve baž stitucijos būtų išbrauktas pa ninkams. Informuoja lietu tol stovės, kol širdužė nepavi pasilieka juokais. Mums-gi rei kina : žmones,
kia
mokslo,
gražiij
pavyzdžių,
ne
tvarinius.
Karės
priežastimi, “Palangos Juzės”
draugystę,
nyčios link. Staiga atsimi ragrafas, reikalaujantis vely vius apie spaustuves, žinoma lios, saliūne tol gers, kol sajuokų.
Taigi čia pats klausimas anot kalbėtojo, ne patrijotizmas, perspėdami, kad katalikams ten
niau.
kinės išpažinties
atlikimo. ne visas, nes kitas mat dėl liūnininkas už kalnieriaus ne ir išsiriša, kodėl mūsų plačioji kaip daugelis mano, o pramonija
nevieta. Juk mums visai nei ne
—Užeisiu, — pamaniau, — Mano draugai garsiausiu šau principo užtyli. Draugijomis išmes, o baliuje su šokiais tol Cleveland’o jaunuomenė nepri-; (industrija-,
noras ingyti pato- galvoj, kada jūs kalbinate prie
pas savo “parapijonu”. Iš ksmu parėmė mano inešimą. rūpinsis ir kaip matyti apskel trepsės, pakol galva neprade jaučia “Mirtai”, nes ji visados gesnių uostų produkcijai išsiun- savo 11-sios kuopos, turėkite ir
metus keletą burnų, sako, Pradžia gera ir manėme, kad biniais,* nes tų pusė laikraš da vepsėti.
rodo saldumynus, o duoda pa- tinėti į kitas šalis, praplatinimas jūs kantrybės, sutikite, kad ir
•
•
viskas išdegs, kaip iš pypkės. tuko.
malda geriau einasi.
galį. Ar buvo nors vienas teat- ribų. Viena, kas galima primesti mes turime teisės priminti kata
ras vaidintas, kuris nebūtų dvo- i kalbėtojui, tai už nuomonę, kad likams, kur ją vietą.
Pas “parapijoną” suradau Man širdis net šokinėti pradė
“Amerikos laikraščiai ne
kęs pašiepimu (tekėjimo? Kad j laimėjusių karę valstijų turėsią
Juozą ir išsimėtėme po keletą. jo iš džiaugsmo, kad galėsiu
Toli gražu neviską surašiau,
švarūs, pravardžiuojasi, kei ne kitokiu būdu, tai nors “Ke-,tik kapitalistai naudą,
“Laisvoji Mintis” persikė
ką minėtose prakalbose išgirdau.
Bet paskutinį sykį varpams būti kataliku ir be išpažinties.
kiasi”, — vaitoja etikos šali leivių,” “Kovų” priverčia ant j Trečias kalbėtojas dr. MatuPasirodo, kad
“marmalieu?s”
sugaudus ir mes ėjome lauk. Gyvensiu sau po senovei ir lė į Chicagą. Pirmas su ja
ninkai ir baisiai nebagai kan stalo ir vaidindami didžiuoja- 1 laitis. Kalbėjo apie džiovą ir ki moka sakyti, netik Juliai Sveet
Žmonės jau visi buvo baž niekas manės nebebars, neuž- pasimatymas Chicagoje nekinasi. Man rodosi vieton tą ši. Žinau tokius narius (ir tai tas ligas ir kaip nuo jų apsisau- ros, bet ir tūli lietuviški redak
nyčion suėję. Drožėme pro davinės tokių sunkių ir nepa špetniausias. Išvaizda ta pa
popierą barus, geriaus žmo mergaitės), ką laiko už didelę Į goti.
toriai.
duris vidun. " Inėjau.
Bak kenčiamų metavonių. Žodžiu, ti, bet minčių galima surasti
nėms nuo galvos ragus nuė garbę nusiimti
paveikslus
su
j
Ketvirtuoju
buvo
L.
Pruseika
—
“Žiburėlio” korespondentas.
stelėjau prištu į sieną netoli gyvensiu pilnoje laisvėje. Bet daug naujų. Gal kitais- ta
Keleivių” rankoj. Vakaro ve- vakaro
vedėjas. Rekomenduo
mus.
švęsto vandens, vidury baž skaudžiai apsirikta. Kiti, iš kais žengs. Pagyvensime - pa
dejas
aiškinasi
kad
didesnė,
gir

damasis
pasisakė
esąs lietuviš
ST. LOUIS,
MO.
•
•
nyčios biskutį linktelėjau iš girdę tokį mano inešimą, pa matysime.
di, dalis mirtiečių priguli prie kas redaktorius. Sakoma: pa Oras labai šaltas. Sniego daug.
Laiškai iš Lietuvos! Tai parapijos
pakinklio deišnę koją, pašvi- sipriešino ir užriko, kad, gir
ir
esą
ištikimi žinsi žmogų iš jo darbų, o lietu Dabar eina prastai, tūkstančiai
dyvai! Daugiaus jų! Užteks parapijonai. Jeigu taip. tai ko višką redaktorių iš jo prakalbos. žmonių neturi darbo. Lietuviai—
tavau pirštu apie nosį, pasi di, doram katalikui išpažintie
traukiau į šalį ir stenėdamas yra reikalinga, kad tos konsti Apie ypatas nekalbėkim sau brolyti. Pakol rašė paprasti “Mirta” skiriasi nuo C. L. T. C. Štai jo prakalbos turinys. Kas katalikai džiaugiasi
susilaukę
atsiklaupiau šalę vieno kokių tucijos paragrafas yra nepa kia visi, ir tas šaukimas ne sodiečiai, ašaros birėjo juos Draugystės, kuri ant tų pačių laimės karę, dar sunku numany-1 savo kunigo. Mišias atlaiko kas
ti, nes caras Mikė sakė, kad ant savaitė 11 vai. šv. Jadvygos len
šešių dešimčių metų senelio. taisomas ir tt. Aš jiems ai nueina niekais, nes kiekvienas skaitant, kaip tikt “tiligen- pamatų stovį?
Toliaus,
programo
vedėjas
aiš,
Kalėdą užšiąs su savo kazokais kų bažnyčioje.
kaip
tik
ir
stengiasi
kalbėti
tai” plunksna pradėjo vadžio
J is rankose laikė plačiai at škinau visokiais būdais.
kiną
ir
kviečia
jaunimą
prisidėti
Berline, tečiaus
trįs mėnesiai
J. B.
vožtą maldaknygę ir skaitė
— Aš taip-pat — sakau, — apie ypatas, tūli net gyviems ti — nosį suka. Ir gadynė-gi.
prie
mirtiečių,
kur
jie
galėsią
praslinko,
o
permainų
nėra:
visi
žada
nekrologus
parašyti.
Pa

Mužikas virtęs ponu mandage
mišių maldas. Atvirai pasi esu katalikas, bet aš dar jo
snis už jo šviesybę. Sodietis, šviesties ir lavinti savo protus. daužosi, kaip Morkus po praga
sakysiu, kad šlakstyties švę kios nuodėmės nepapildžiau, žanga !
PITTSBURGH, PA.
Ką jau tu čia, žmogau, gali ap rą, kiekviena tauta iniršus, kad
rašydamas laišką, skaudžiai
stu vandeniu, klaupti ant abie esu nekaltas ir man išpažintis
šviesti, kad pats savo kalboj ne jokis dangiškas inkvėpimas ne 17 d. sausio, draugystė Vardo
dejuoja, o “tiligentas” apie
jų kelių ir nors vienu grindų nereikalinga.
žinai nei kaip liežuvį vartyti, nei sustabdytų. Kam reikalinga ta Jėzaus, laikė metinį susirinkimą,
Kodėl tas ponas Billy davatkas bei pilvus aimanuo
palytėti, gražiai persižegnoti
kur rankų dėti. Pav. sako, užsi karė? Gal tik Newarko geriems kuriame tarp kitko išreiškė nuo
Nors pasakymą, kad aš esu
“
Sunday
”
neatvažiuoja
į
Chi

nedrįsau. Bijojau, kad kiti to
ja. Gana jau....
laikykite absoliutiškai
ramiai, katalikams, kad kraujas “išsi- širdžią padėką vietiniam klebonui
“negriešnas”, kartojau percagą, juk čia jam būtų darbo
nepastebėtų ir neintartų mane
Burbulas. nes, kadangi, žinoma.... O rankas čystytų”. Iš kur lietuviškas re kun. J. Sutkaičiui, taip-pat jo patikrinimui po du sykiu, bet
Abromaičiui,
“grinoriu”, tamsiu, visai ne
tai į pažestis įsiremia, tai vėl ki daktorius ištraukė”, kad karė gelbininkui kun.
kur tu čia visus pertikrinsi?
ša į kišenę, tai per plaukus brau Newarko geriems katalikams rei kuriuodu aprūpino tos draugijos
mokytų esant.
Jie savo tvirtina ir gana. Ga
kia, žodžiu nuduoda tikrą “pil- kalinga”, — tik jam vienam ži narius (skaičiuje 130) išpažinti
— Tik tamsūnai taip daro, lų gale mūsų sugalvotas pie
laike pirmąją
vosopą”,
lietuvišką šviesuolį, noma. Dalyvauju, rodos, visuose mi ir komunija
— maniau sau. — O aš? Ar nas nuėjo niekais. Verstina
ankstybinią
pamaldą.
arba teisingiaus pasakius “ei- katalikų susirinkimuose, prakal
gi tai man betinka? Et, ką išpažintis liko, kaip buvus.
KOKIĄ AŠ NAUDĄ TURĖ gimo, siuvimo ir abelnai namų cilikutį”.
R. Cmigelskia.
Arba gal apšviesite bose, — niekur negirdėjau, kad
ten!...
_______
Mąsčiau ilgą laiką, kaip Čia
SIU IŠ A. L. R. K.
ruošos. Višos narės su di vaidindami tokius teatrus, kurie kas reikalautų karės. Priešingai,
Tuo tarpu giedotojos taip pa.-'ielgus į kurią pakripus.
MOTERŲ S-GOS?
džiausiu entuzijazmu griebias neturi ne lašelio morališkumo, politiškasai mitingas išnešė re
WILKES
BARRE, PA.
garsiai tarpu savęs pradėjo Mintys buvo linkusios prie
Kur tik nepasisuksi tarp lie už mokslo, ragindamos ir ki arba dainuodami revoliucijonie- zoliuciją netik prieš karę, bet
erzėti, kad pamaniau, jog tik nusileidimo, paklausimo. Te tuvių moterų ir užvesi kalbą tas prisidėti.
riškas ir socijalistiškas dainas. ir prieš militarizmą. Toliau sa Labai nustebau, radęs 13 “Nau
rai susipešė. Žingeidumo de čiau pripratimas prie apsilei apie moterų sąjungą, vis tą
Ir dar vis verkia, dejuoja, kad, ko : bet tie socijalistai, velniukai, jieną” N-ryje. korespondenci
Mylėtojas
Kurios nepriguli dar prie girdi, clevelandiečiai esą tokie kodėl jie dalyvauja karėje ir ne ją, kurioje Liaudies
lei, kuri katrai labiaus kudlas dimo galutinai paėmė viršų. patį klausimą išgirsi. “Aš
meluoja,
kad
čionai
daugiausiai
kuopos, bet nori pasinaudo pavydūs, sąumyliai, neat,jaučią balsuoja prieš karės biudžetus?
raunas, atsigrįžau ir tėmiju. Pasitraukiau iŠ katalikiško! priguliu prie pašalpinės”, ki
ti tuo mokimu, tokios yra ir nepritarią tokiems
“prakil Pateisina taip: Vokietijos soci yra laisvą draugijų, arba kuo
Bet veltui. Jos nei nemanė draugijos, o k ui be pagelbi- ta sako. Tiesa, priguli prie
priimamos su tam tikru mo niems” darbams.
Gerbiamasai jalistai mano, kad jiems
visgi pų. Visai klaidingai, čia gyvuoja
pešties, tik šposus krėtė. Mat, n.-.> draugijos gyventi neat pašalpinės, iš jos gauni ligo
kesniu. Tas parodo, kad ne agitatoriau, būtų kur kas geriaus, geriau po vokiečių valdžia, ru vien dvasiškos draugijos, išski
nustoję giedoti neturėjo ar sargu, tai pasiiinkau sau je pašalpą, ir pomirtinę. Rei
riant vieną laisvamanių Keistu
tik sau naudų turi iš tokių kad vieton šitos giesmės būtu sų socijalistai mano tą patį, kad
nežinojo ką veikti. Užmiršau “laisvą”, kurioje nevaržo iš kalingi ir svarbūs tai dalykai,
čio kliubą ir “socijalistą” kuo
kursų , lavindamos moksle ir mei prisitaisęs reąuiem aeternam jiems geriau po rusų valdžia ne
visus poterius, tik žiūriu ir pažintimis ir kitokiais daly bet svarbiausis dalykas už
pą.
namų ruošoje ,bet ir kitoms savo “Mirtai”, o publika būtų gu po Vokiečių. Panašiai gali pa
Skundžiasi, kad vietinis kuni
šaipaus. O jos irgi žiūri, juo kais?
mirštas, yra tai, kad prie Mo
juodašimčiai,
tų patį suteikia. Tas viskas pasakiusi “Amen.” Clevelandie siteisinti ir rusai
gas su smuklininku P. Kava
kias. Buvau jau visai beįsiDūda.
terų Sąjungos nevien tik pa
gerai, gal kai-kurios sakys, čiai mato, kur yra purvynas, o Kur jūsų principai, kuriuos skel liausku nori paskandinti L. S. S.
smaginąs, tik pajutau, kad se
šalpos skyrius tėra, kuris mo
kur sausas kelias ir čia visai ne bėte, kad jūs karės
priešai?
bet kūniškos naudos kaip ir
nelis bakstelėjo alkūne ar ny
ją,
ne gerb.
klebono
kal Obalsius skelbti mokate, bet.... 22 kuopą. Tas, žinoma, taip ir
ka $5.00 į savaitę ir $150.00
nėra. Klysta taip sakydama.
kščiu į mano pašonę, duoda
tė, kuris nuvaikė nuo baž Toliau, lietūviškas redaktorius, reikia, juk reikia rauti kas visuo
pomirtinės ir apsaugos sky
Mokėjimas valgį gaminti kaip nyčios
ofišomis, sako: karei pasibaigus reikia rei menėje kenksminga. Jau susior
trepą
su
mas suprasti, kad jau pakaks
rius mokantis $250 pomirti
jis privalo būti, ir švarus na tiktai jūsą
pačią mirtiečių, kalauti kiekvienai tautai liuosy ganizavo “Lietuvos Vyčiai”, ku
to viso. Ne ką darysi, — at
nės, bet svarbiausis tai APmų užlaikymas daug prisidės kurie kaip vilkai bijote ir ant bės. Kur reikalauti — nepasakė. rie “socijalistams” baimės įvarė.
sigrįžau ir pradėjau tėmyti į
ŠVIETOS skyrius, kurio be
prašalinti įvairias ligas. Pi-, metą sykį ateiti į bažnyčią, o Kokiuo būdu — nepasakė. Kas. Juk “Vyčiai” neleis užsėti dir
“Buvo dėdė Vilniuj”. “Gal
ta pačią knygą, ką senelis
veik nei viena pašalpinė drau
nigai, kurie būtų išleisti gy norite pritraukti dar mūsų ne reikalaus — nepasakė.
Pinigų vos kenksminga sėkla, o patys
rankose laikė. Bet jis pakrai buvo, gal nebuvo”. Kaip sau gija neturi.
Čia vėl pasigir
kalto jaunimo. Šalyn nuo es skyrimui autonomijos išgavimu? ją purens ir sės gerą sėklą. 17 d.
pė galvą ir nusukę nosį į ki nori, taip tikėk. Buvo “Nau sta balsas abejojimo “apšvie- duolėms liks kišenyje. Mo
sausio čia buvo p. Račiūnas su
kėjimas siūti suteiks padorius trados su savo šlamštais! Mūsų priešingi. Toliau: iš šitos, girdi,
tą pusę, sykiu su knyga. Pa jienose” Ožys? Buvo. Kur tos skyrius?” Matylis, nori
švarių,, karės išpainioti negali niekas, net judamaisiais paveikslais. Laike
drabužius ir jų kaina nesieks liaudžiai reikia dorų,
perstatymo vienas “socijalistas”
sidarė žingeidu. Ko jis nusi jis dingo? Druskos su pipi klausti koki nauda iš apšvienei trečdalio tos, kuri dabar su sveikais juokais, pamokinan nei Newarko kun. Dobužinskss. norėjo užkenkti, bet tuojau pasi
rais
nuėjo
ieškoti
ir
suradęs
suko nuo manės ir nenori ro
tos.
Kaizeris žada lenkams kataliką
yra išmokama. Na, ogi siuvi čių dainų ir teatrų!
dyti ką jis skaito? Pasistėbiau nemažą krepšį pabėrė ties
Didžiausias vargas ir yra,
Cincilikutis.
kakalių, gal ir pasiųstų Varšavos juto šaltojoj beesąs. Apie šitą
mas kitiems ar tai neapsimo
“
Naujienų
”
“
darakcija
”
,
ku

ir žiūriu pro jo petį. Senelis
kad lietuvės gyvenimo nrislėg
panaitėms vieną savo kunigaik nu ot ik j parašysiu vėliau.
ka?
Mokėjimas
skaitymo,
ra

ri
paragavus
tų
karčiai
-sū

pasijudino ir ėmė pusti. Štai.
ščių. Apie belgus, lenkua žino
NEWARK, N. J.
tos, apsiaustos per daugelį
šymo ir anglų kalbos jau taip
rų “delikatesų” saukia: “Čyvisas pasaulis, o kiek apie mus
Netinginiui
korespondentui
ga neiškentė, atsigrįžo.
metų netikusiomis sąlygomis
SHEBOYGAN, WIS.
yra reikalinga, kad nėra nei Newarke
ču
Yču,
tas
Olšauskis,
Rimka,
medžiagos niekados žino, nors Gabrio biuras garsina.
Gal tu jau visą saliūną pra
žiūri gan skeptiškai į viską,
9
d.
sausio persiskyrė su šiuo
kalbos apie tai.
pravoslavni
gosunestigtų; čia lietuvių gyvenimas Finų joki biurai negarsina, o visi
rijai! Smirda, kaip pats pra Bačkai,
kas tuoj neduoda medžiagiš
pasauliu a. a. Antanas Meškelevidar”. “Drauges”, Balutis
Tik tų vienų noriu mote Virte verda: susirinkimai, ferai, žino, mat, jie turi universitetą!
garas.
kos naudos. Jos nemato ar
čius.
Velionis buvo neturtingas,
jis Balevič ir Vidūnas, fnriKas link universiteto, tai pata
prakalbos, koncertai ir tt.
Nuo tokių senelio žodžių bi
nenori matyli sau naudos iš rims priminti, kad anglų laik
bet
kad
prigulėjo prie šv. Juoza
Ai čia pabriešiu tik apie pa ria ir socijalistams rūpinties. Ge
tiejus, ten ir kiaulės ir gar
raščiai
yra
pripildyti
įvairio

apšvietos, na, ir bijo. Bet ar
skutį susigėdau. Supykau už
rapijos susirinkimą ir prakal rai! Mes katalikai dedame dėl po draugijos buvo gražiai palai
delis ir šunelis mažutėlis, ku
tiesa, kad nėra naudos? Ne! mis žiniomis ir skelbimais, ku bas, laikytas laike ferų, sureng “Saulės”, “Žiburio” mokykloms dotas su bažnytinėmis apeigomis.
jo pasakytą man komplimen
rį bambizo vardu Šaukia! Ura
Yra ne tik dvasinė, bet ir me riais naudodamos sumažintų tų Newarko
tą ir atgręžiau jam nugarą.
“socijalistų” ir sukas, šelpiame biurus, o jūs 25 d. sausio čia susitvėrė nau
po visam!” Vadinasi druska
džiagiška nauda. Imkime kad savo išlaidas, ir didesnę nau jiems pritariančių.
Sėdžiu. Kunigas sako pa
įsteigkite universitetą, o pasau ja draugija. Bus tai pirma tavo
su pipirais.
dų
turėtų
iš
išleidžiamų
pinitikslu draugija Sheboygano lie
ir antrą Moterų Sąjungos
mokslą, ragina visus prie iš
14 sausio teko būti parapijos lis bubnys netik apie lietuvius, tuvių tarpe. Draugijos vardas
•
*
•
kuopą, Cicero, III. Vos spė inpažinties. Mat, Velykos ne
susirinkime. Nora susirink ima<| bet ir “lietuviškus socijalistas”. “R.—K. Jaunuomenės Dramos
Be vakarinių kursų, kuriuos nenaujiena, bet tokis tai pirmą
Berinkdami aukas lietu jo susidaryti kuopa tuoj įstei
betoli. Ką darysi, reikės ir
Ant galo, ragindamas dėti su Draugija.” Nekatalikai draugi
Moterų
Sųjunga
steigia,
bus
viams
nuo
karės
nukentėju

gė vakarinius kursus. Moki
kartą. Mat, susirinkime buvo ir kas, nudardėjo, kad jie nieko jon bus nepriimami.
man eiti išpažinties, nes ki
su
laiku
leidžiamas
moterų
keletas “progresyviškų” para- neužgauliojo, tik katalikai jiems
siems
užmirštame
apie
Ame

nasi
skaitymo,
rašymo,
anglų
taip... hm... kitaip negalima.
Dieve padėk jaunai draugijai
pijonų,
kurie pašalpinėse drau kenkia, kai-kurie duoda centą, augti.
Atsiminiau, kad aš priguliu rikos kankinius ir labai blo kalbos ir skaitliavimo. Beto laikraštis, kurį visos narės
gijose reikalauja atmesti vely o kitas primanytumet — akmeprie katalikiškos draugijos, o gai, nes neužilgo sulauksime mokinasi virimo, kepimo, mez- gaus veltui.
O.Bk.

ARGI NEGERAS Iš
MANĖS KATALIKAS?

MOTERŲ DIRVA.

ŠIS TAS.

J

DRAUGAI

CHICAGOJE.

tus stalas tris syk buvo apsėda stymui. kaip atsakančiau prisimus naujais svečiais, lauke va- ruošus prie ‘tag day”, tinkamiau
lUt. Spaudos Draugijos su- kari,',l‘" vakal,» šei.uiu.ukai kai- sutvarkius viešą ‘aukų rinkimą.
W
sitinkiraas
H>**.i‘* i publiką, kai-ką skait?; Taigi, kiekvienas T. F. komiteto
Pamename, jog 14 vasario 4 ' IH1,'skHitvtu k“n‘ F‘ *«“»<*»<> lhl’ narys tau susirinkiman privalo
ai. po pietų šv. Jurgio parapi-1 kej",4!u «»«>nnkusiems
gražiai pribūti. Be to, tau susirinkiman
Aėj svetainėj bus antras iš eilės ' prf',“lsn *•' vaka,'i‘‘ T«' l‘ ko luto kviečiami atsilankyti visi tie, ku
labai svarbus Liet. Kat. Spau Inivo primintas Lietuvos padėji rie šiuo ar kitu mano prisidėti
pasisekimo ‘‘tag
st Draugijos susirinkimas. Bus mas, tautiečiu vargas ir išreikšta prie didesnio
norius
kad
susirinkusieji
parody!
dav
”
.
eAlcaina Draugijos
valdyba ir
1 Julius Kaupas,
ąratoma apie būsimą jį Draugi tu iižuojoutą savo tėvynei ir duo- j
tu užuojautą savo tėvynei ir duo-1
(‘hieagos T. F. Kom. raštin.
os veikimą. Pirmojo susirinkito nutarimu — šiame susirinki bui Navo \ ienos dienos uždarbį. |
AUKOS “TAUTOS FONDUI’’.
tė (14 vasario) turės sprcnd/.ia- Perskaitytas Tautos Fondo atsi
šaukimas. Paskui viena mergaitei
CLEVELAND, OHIO.
Mįjį balsą
ir visi metinieji
j artistiškai
pasakytomis eilėmis
Nuo surengtojo per Liet. Teatr.
Iraugijos nariai įmokantieji tik
i padarė į publiką labai smagu įs-Įc,loro draugijos vakaro lo <1. sausio
o $1.00.
1915 m. ‘‘Tautos Fondo’’ labui pelpūdį.
galo
sekė
abdirybės Centro susirinkimas. labai

Dr. Sekr.

Buvo dar ir šio ir to, ant
110 l‘ko
$78.98
vėl šokiai, žaislės ligi iinlliic. L. ’l Benas to vakaro uždarbį
visa publika. Tokie vakarai paaukavo
$30.00
pageidaujami jaunuomenei.
Svetainėje aukavo:

A. RADZEVICZ

$5.50 Tiktai. Laikrodėlis 14 Karat Golden Filled $5.50 Tiktai.

Organ Builder, 104 Warwick st.
Newark, N. J.
Vargonų dirbtuvė Antano Ra
dzevičiaus
104 Warwick
st.,
Newarke N. J. Dirbu vargonus
visų konstrukcijų Pertaisau se
nus.
Kiekvieną vargonų darbą rei
kale atliekame kuosąžiningiausiai ir pilnai gvarantuojame.
Dirbtuvėj dirbta to
amato
specijalistai.
Reikale meldžiu
kreipties aukščiau minėtu antra
šu.

DRAUGIJŲ REIKALAI.

J

15 Dovanų prie laikrodžio visai DYKAI.

'a^odėų stačtat iš fabrikos .1 us autaupyait tau nemažiau kai
$19.00, nes pas kožną. pardavėja ui
85 50 ir jj
u‘tm"ketu'net mažiausiai 525.00, o mūsą specljaliiką fabriko* prėkė to laikrodėlio yra tiktai
LIETUVIŲ K. KAT. FEDERACIJOS * , 0.‘r aP“rt to kas dabar uisisakys pas mus laikrodėų, tai augičiau patalpintus 15 puikiausiu dalyku kožnaa
brUvo^^T '“ikdrodėlio visai dykai, kaip tai: 1-2) lenciūgėlis su Breloku, 3) Britva, 4) Diržas galandimui
VALDYBA.
ftovL ’ io\6’aP“nde?8 ?r pe"Zell!' 1,kuti,nui» 7) Pontanine Plunksna, 8) Peliukas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, 11)
sukos,
iz) ap,(kute kaklaryšiui, 13-14) Sagučiai manketams, 15) 32 Kalibro revolveris (Modelis).
Pirm. — kun. J. Misius, Ellavrorth, visai
.“.T* V‘rkti t4 puikv 25 dolerini laikrodėlį ui 55.50 ir gauti tuos 15 dalykų prie laikrodėlio
Pa.
sai ayaai tai įškirpkit tą apgarsini-ma ir atsiųskit sykiu su 85 c. marko mis rankpinigių, kad būtumėm persiVice-pirm. M. Kadzievskis, 2118 \V. laikrod’ėlio^vlsal dykai"01*1 turėti m“8U laikrodėlį, o mes tuojaus išsiųsim Jums laikrodėlį ir 15 dovanų prio

'Ketverge, 4 d. vasario, Dievo
ftarkauskienė Y.
2.00
apveizdos parap. salėje buvo šv.
Baščiulis
1.00
Po 5.50c.: .1. V.
Antano Labdaringosios
Sąjun
Baltrušaitis, F.
Saukevitius, I. Žitkevičius.
os Centro susirinkimas. Dail
Po 5.25c.:
P. .Jauziuinkas, P. Po
iausiai buvo
svarstoma apie
vilionis, K. želsiuuis, K. Vaišvila, Z.
20th st., Chicago, III.
irkuną žemės pastatymui našg
Aada priimant siuntinį persitikrinsit, jog tas laikrodėli* yra tikrai 11 K. gold filled, grarantuotas ant
Zavadzkienė, .1. Sutkus, .1. Cerauka.
ji,
me
'b su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rųšies, tai užmokėsit
Sekr.
—
J.
Kaupas,
3337
So
Mor

ičių prieglaudos. Visi susiriu- Ohicagos lietuviams ir* lietuvai Smulkiais sulinkta
$1.85
i usius 55.-o ir keletą centų už persiuntimą, jeigu gi nepatiktų, tai sugrąžysim jūsų 25 c. Turime priminti,
gan
st.,
Chicago,
III.
usieji pripažino, kad geriausia
Draugystė laiką (prie mišią tar
jog peikant laikrodėlį nuo mus nei kiek nerizikuojat, kadangi mūsų laikrodėliai yra grarantuoti ant 20 metų
tėms.
Sekr. pag. — U. Jokubauskaitė, ir jeigu laikrodėli pasigadintų, tai mes pataisysim ar ifimainyaim ant kito visai dykai, prisiuntus tik 25 eeanaujančią)
$20.00
ietį pastatymui našlaičiu prieMūsų tautos šventė, Lietuviu
tus ant persiuntimo. ,
■»
audos yra apie šv Kazimiero Dieną artinasi. Toje šv. Kazimie Dr. Nekalto Prasidėjimo šv. P. M. 2118 W. 55th st., Chicago, III.
H Kanados užsakant visi pinigai turi būti prisiųsti iš kalno.
Iždin. J. Elias, 4600 So. IVood at.,
$15.00
esdfeį vienuolyną. Žemės nupir- ro dienoje. 4 d. kovo, žada riuk- (mergaičių)
ATYDA. Tankiai žmones mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų, už tai jog negavo to ką mielino, ir be
Dr. D. L. Kun. Vytauto j>o prie Chicago, III.
abejone* buvo patys sau kalti nemokant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties mes esam
imn rūpinasi išrinkta komisija,;,.
, ... .
.
.
..... v.
nava nukentėjusiems nuo kares globa švento Petro (kareiviųj per J. Iždo glob. P. Mažeika, 3315 Au- priversti pranešti jog mūsų firma yra krikščioniška, neturi nieke bendro su kitomis firmomis ir duoda visą tą
unos papildiniui šiuo kartu ta-;.. .
*
_
....
ką garsina; apie mūsų teisingumą ir sąžiniškumą kožnas gali persitikrinti užsisakant vyrišką ar moterišką laik
515.00 burn avė,, Chicago, III.
,
.J . , . ,
,, ,
. 1 lietuviams.
Ar musą Lnieagoj Kilikauską
rodėli (su dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai pas:
o dar išrinkti P. Mažeika ir j,.,. _
,__ :i._
Dr šv. P. M. Aušros Vartą (mote
90 W. BROADWAY, DBPT.TO 12.
NEW YORK,
N.
T.
lietuviai ir lietuvaitės sutiks tą
Kun. Pr. Auguštaitis, Girardville, NATIONAL COMMERCIAL COMPANY,
Dar gis.
rų)
$10.00
dieną prisirengusiais, stipriai su
Pa.
bažnyčioje
Čarterio pertaisymui irgi iš- siorganizavę to milžiniškojo dar 6v. Jurgio parapijos
aukavo:
komisija: Kun. 1‘. SeraProtokolų
raštininkas, Jonas
J.
bo atlikimui — štai klausimai, Juozas Brazaitis
3.00
Mierčaitis, 1530 S. West St.
S«tv. Usk K-Kat Am.
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
P. Marika ir J. Elijas.
kurie stovi prieš akis. Susivieniję Po 52.00: Ant. Domonaitis, A. PaFinansų raštininkas ir Iždininkas
Taipo-gi trumpai apkalbėta ir
valdybos antrašai:
tuvoj bei Amerikoj
Chicagos Tautos Fondo komitetai lainiutė, K. Turauskas, M. Joeionis.
Povilas P. Petrėnas, 430 Island avė.
urengimas šiais metais
aukų
Po
51-50:
J.
Daminaitė,
K.
StepšiuIždo globėjai: Jonas Zuzinas, 1122
Įgavo nuo Chicagos miesto val
Proridentu: K. 3. Kmbnikia,
nkimo dienos (Tag Dąy). Tuo
S. Church St.
Ui*
n R
džios leidimą
daryti Lietuviu tė.
Po $1.00: Stinkis Juozas, Višniaus- 59 Ten Eych st. Brooklyn, N. T.
alyku rūpinties išrinktas kun.
Vincentas Kazevičia, 411 Island avė.
Dievoje viešą atiku
rinkliavą, kas, M. Brzueliauska, B. žemaitis, A.
Vice-preiidentai: J. RiktorsiMaršalka, Kazimieras Zrazas, 1543
Serafinas.
suruošti laip vadinamą
Vaitkevičius, D. Skilandaitė, F. Sau- Į tŪ3, 91 CongreM IT3^ VFltirhvy, , 3. West St.
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas ”
Cgntro raštininkas
day”. Bet toks leidimo gavimas kevičius, S. Grenta, P. Martišauskas, |
Vice-maršalka Izidorius Komza.
|
K. Pakštas.
ir padailintas, talpins:
|
bus beverčiu, jei lietuviai ir lie- M. Kavaliūnas, Astrauskas, M. Gri
gaitė,
O.
Mulavičienė,
E.
dančiunienė,
I
BlhlStorflll
I
J.
8
VsiUiaukaa,
M
1
/
j|
vaitės neskubės
savo Tėvynės
l1 VėliaAiaias žinias iš karės.
o. Kuikaitė, M. Eidukaitienė, A. Ga Į112 N. Greene it., Baltimore, Md.
w j lt »» v. ,, ,
J link priedermiu atlikimo. Tuo_ ..
_
„ ,
... .
TADTpS KDO VALDYBA.
2, “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
rauskštienė, P. Briuščiuvienė, V. SaMauja L. Vyčių kuopa. •.(.
*
.
f*
K™- K... F. Eemėlis, 1800 W.
...
. ,
• . * * met lietuviams butų geda prieš mulienė, S. Kliautis, K. Stcpulionienė.
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxeinburgą
31 d. sausio, 4 v. po pietų Aus- ,
, , , - _ ,r .
, • ••
1
Į kitas tautas ir parodytų, kau įuo- B. Navidaitė, P. Jencaitė, O. Bukentė, 58 Main at., EdwardaYiHe King- j 46th st., Chicago, m.
ir Daniją).
os vartų svetainėje ii vyko praVice-pirm. M. Kadzievskis,
2118
se permaža tautiško susipratimo, M. Simoniutė, T. Bukinaitė, M. Bulo aton, Pa.
Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą,, užvardintą “Iš Ško
M
3.
alboą tam tikrais lapeliais iŠ
W. 20tli st.,
Chicago, III.
stoka prakilnesniam darbui pa tienė, J. Palubinskas, J. MatikeviKnygius:
Kun.
J.
Inčnra,
P.
3
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
arsintoe “Liet. Vyčių” kuopos
Sekret. J. Kaupas, 3337 So. Mor
sišventimo. Bet tikime, kad taip čius, J. Vilias, J. Žemaitis, K. Va O. Freeland, Pa.
gan
st.,
Chicago,
III.
“Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithvėrinio reikale. Iš priežasties
4.
nebus. Neabejojame, kad .'kiek siliauskas, P. Kariackas, J. Zenkevi DvuiUcu Vadovai: Kun. 3
Ižd. B. Vaišnoras, 1514 Carson st.,
ogo oro žmonių atsilankė mažai,
čius, P. Brazaitis, J. Samsonas, F.
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
vienas prakilnesnis lietuvis, kiek Beržatis, P. Deksnis, V. Karpavičiū Jakaitis, 41 Providęnce at, Wor- S. S. Pittsburgh, Pa.
ėčiau tas nekenkė užmegzti 7-tą
“Lietiniai Anglijoj”.
Iždo glob.: kun. J. Misius. Ellsworth,
viena lietuvaitė,
kaip vienas, tė, Višniauskas, S. žindžiunas. P. Bo-1 CMtCF, M
eilės Chicagoje “Liet. Vyčių”
Korespondencijas.
6.
l’a.
stos petis į petį gelbėti lietuvių tirius.
I
uopą. p. J. Kaupas trumpai iš
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
OloMJaL
K
$.75
garbe. Pavieni asmenys, drau K. Jouila.
lakino apie šios organizacijos
4 8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
M.
gijos subrus parodyti savo meilę Po $.£0c.: E, Neveranskienė,
J. Stulgaitis, 122 8. Mauda ai,
FONDO
VALDYBA.
kalą ir jos naudingumą.
Tariant trurapiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
Stankevičienė, .1, Bakaitė, M, Bėru
prie Tėvynės, prie savo tėvų, bro
Wilkea Barre, Pa.
Prisirašė 9 nariai. Ateinantis
Pirmininkas Dr. A. K. Butkaus*1
tis, J. Antanas D. Zlatkevičius, J.
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.
lių, sesecių. Nemanykime, kad Zagriackas, J. Jaknevičius, B. Mor V. LukoieviSia, P. O. MineiuviUe, kag> 2302 So. Leavitt at., Chicago,
lisLrinkimas paskirtas panedėlyKaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
mūsų darbų nematys Tėvynėje kūnas, M. Neveranskienė,.M. Jankaus Pa*
e & d. vasario.
i'im.
metams
8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
likusieji. Jį« apie mūsų darbus kienė, O. Palaibiutė, G. Kondrotienė,
L. V.
Raštininkas
Adv.
A.
A.
Slakia,
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
dažinos ir susiramins gal tuo, kad A. Gutauskas, It. Rakauskas, J. Sar'3255
So.
Halsted
st.,
Chicago,
IU.
Adresas:
kus,
J.
Breiviutė,
E.
Mikutaitė,
X.
ten, už .jurų, iš tolinto krašto
'kupymo — skolinamosios ben
Iždininkas
B.
Vaišnora,
1514
Jasiukiutė.
Lietuvių
Rymo
—
Kataliką
Pilnąją
Blal
plaukia jiems užuojauta, kad yra
Rev. Jos. Norbut
drovės reikalai.
vlninką Amerikoje Susivienijimo Cen- Į Carson et., S. S., Pittsburgh, Pa.
dar kas jais rūpinasi, sielojasi. T. F. Kom. raštininkas
J. M. Sakalauskai
tro VaMyboe adresai:
Iždo Globėjai: Kun. F. KemėL. Vyčių” užmanymas
1U' Lietuvaitės ypačiai turi parody
Mossend, Lanarkshire,
Scotland.
Pinnininkae:
Kun.
3.
J.
Jakaiti^,
«
?n w lgth g| CHcago, M.
urti taupymo—skolinimo ben- ti daug pasišventimo, prakilnios
Providęnce st., Worce*ter, Masa.
...
rovę — kūnijasi. Nedėlioję, 7 dvasios. Jos turėtų pasiimti ant Kitos aukos “Tautos
,
v. Fondui’ , Dvasiška, vadov.s: Kun. P. Sauro
Jonas J*r<»ševiCiUS, 1048 Waasekančiame nume- Į gaįtįi; 46 Congress avė., Waterbnry, į hington st., Norwood, Mase.
.-vasario, įvykęs susirinkimas savęs gal didžiausią aukų rinki bua paskelbtos sekai
“Dr” Red.
Conn.
upynio-skolinitno bendrovės rei- mo naštą, jos privalėtų tą dieną ryje.
Nauja Knygute
PIRK MUZIKALIUS IN
Viee-pirmininkas: P-lė A. Petrau.-,
85.ta knopa turės
alais užmezgė jai pradžią. Nors pasišvęsti prakilniam aukų rin
STRUMENTUS PAS.
Conn’
WaUrtmT7’ "esi*! susirinkimą, nedėlioj 14 d. vamonių susirinko nedaug, iš di- kimo darbui. Tegu gi kiekviena
1 sario, 1-mą vai. po pietą šv. Kryžiaus
žiulių kuopų (Dievo Apveizdos lietuvaitė prisižada toje dienoje
CMrgi & Vitak Music Co. REIKAING1AUSI0S GIESMES
Centro Sekretorins: J. V. Kovas, 31 | parapijos svetainėje 46-ta ir So. Wood
šv. Kryžiaus par.) pribuvo vos pasidarbuoti, tegu kalbina prie
1540 W. 47th
St., ir 769 (Suplikacijos, Pulkim aut kelią Die
F. Savickui. Panašių apgavimą daž- Congress avė., Waterbury, Conn.
st.
o vieną ypatą, tai delei neskait- pasišventimo toje dienoje savo nai pasitaiko. Ją aprašinėjimai lietu-j Kasininkas: Knn. V. A. Karkauskas
Meldžiame nepamiršti, kad musą
Milwaukee Ave.
vas musą gelbėtojas, maldos po mišią
ingo susirinkimo visokie reikalai
kuopa jau pilnai yra įvedus pagelbinį
drauges, pažįstamas. Tr jei tą pa viains neindomūs. Kas girdėti lietuvių 48 CongreM aveWaterbUry, Conn.
ir
k.)
CHICAGO,
ILL.
Kasos Globėjai: J. A. Aleksa, 058 I ligos skyrių, dabar nariams liekasi tik
itidėta,' o tik rinkta šėrininkai. darys, atliks didį ir šventą dar gyvenime!
KAINA TIK 3 CENTAI
Mat. švilpa. Miręs vvsluipasįlietu-1 ty. Saratoga st., Baltimore, Md.
Į prisirašyti ir kitus prie to prikalbinInrinkta 120 Šerų. Tokio skal
bą, parodys gražią ir prakilnią vią katalikiškai visuomenei mažai ži- j. Antanavičius, 49 Congress a
saus gana, kad uždėti bendrovę.
sielą. Taigi, lai kiekviena lietu nomas. Iškarpomis,
turbūt, nepasi Į Waterbury, Conn.
Į
J. J. Palekas, Pirm.
Perkant šimtais—Hk >1.945
Jet galima spėti, kad skaitlinė vaitė stoja į eilę. Aukų rinkėjų
naudosime.
tžaugs milžiniška, nes kaip pa niekados nebus perdaug — juo Am. Lietuvaitei. Ačiū. Rašinėkite Į 8vsnto jūoga|>0 Draugljoa, Sheboygan,
Kreipties “Draugo” aJresu.
uškėjo iš komisijos žmonių, in- daugiau bus rinkėjų, tuo dau mums dažniau!
ągj,.f vaidybos adresai:
J A- L. V. S. knygyne galima gaut vlfaliotų išaiškinti “Vyčių” kuo- giau aukų bus surinkta, tuo didės Vietiniam, Sekretoriui (St. Laurentl Pirmininkas: Daugirda Pranas, 214 eas reikalingas vargonininkams kny
Col.), P. Selickui. žinutes
gavome. I S. River st.
ose skolinimo-taupymo bendrogas ir gaidas vartojamas bažnyčiose,
nė bus parama Lietuvai.
Gal
tiks
—
žiūrėsime.
Pagelbininkas,
Skerie
Antenai,
909
ir taipgi svietiškas dainas.
rės reikalus, girdi, visur matėsi
Kaip kitoje vietoje
minima,
J. K. 13 kp. S. I^B- K. A. metinį J Indiana ave.
KNYGYNE
RANDAS ŠIOS GAIDOS.
Pianai, Pearl Queen Kon
ntuzijazmas ir užsiinteresavimas nedėlioję 28 d. vasario šv. Jur
susirinkimą aprašė kiek ankščiau ki1. Sekretorius
Stankui Antanas
1. Liet. Baž. didelis giesmynas
certinos,
Šnekamos mašinos
no užmanymu, tečiaus šį kartą gio par. salėje įvyks susirinki tas korespondentas.
Į1414 New York ave.
J. Naujalio ....................................
52.25
su lietuviškais rekordais ir
usirinkimas
nepavyko todėl, mas visti lietuvaičių prisidėju
3. Sekretorius Rutkauskas Juozas,
2. Liet. Baž. mažos giesm.
Kasos globėjai:
nat, kai-kur kuopos šj-tą suren60 Band instrumentai.
J. Naujalio .................................
sių ta dieną, rinkti aukas nu
3. Giesmė Panelė Svenčiaufė tą dieną, kai-kur tas reikaKitur gyvenantiems pirkėjams
Marculaitis Antanas, 1839 S. 14th et.
kentėjusiems
nuo karės lietu
nebuvo išaiškintas, na ir kitoKučauskas Andrius, 1623% Indiana sią J‘ Nauiaho.
40 katalogai siunčiami veltui. Mes
viams. Visos moterys ir merginos
.40
4. Lopšine daina J. Naujalio
nesusipratimai. Neužilgo vėl
SIRGO
NUO
PEREITO
GEGUtaisome visokius muzikos instru
tan susirinkiman privalėtų pri
.50
ŽIO MĖNESIO.
| MarSalk
Karosas vJuozas,
914 V1KTB
Clara | L Barkarolė daina J. Naujalio
---------e,,----uoi,
us susirinkimas.
mentus.
6. Skambančios Stygos M. retbūti. Bet nelaukiant tojo susirin
ave,
rūpinti iš valdžios “lieenee’
P.
Teodoras
Bereska,
gyvenan

.50
rauskio
...............................................
kimo, lai kiekviena priduoda sa
Kasininkas
šalčius Juozas 915
’nkti du žmonės: p. .T. Kaza
7. Gamta Gražį M. Petrauskio .50 PRISIDĖK PRIE SAVO TAUTIEČIŲ
vo vardą ir antrašą vietiniam tis po nuo. 1020 \V. Ohio gatv. Į Dilingham ave.
KOLIONIJO8.
R. Dvi daini S. Šimkaus .... .30
kas ir V. Rutkauskas.
Chicagoj,
atėjo
mūsų
ofisan
ir
Tautos Fondo komitetui. O> jei
Prasidėjo
kėlimasis ant Arkansas ir
.30
9. Kur Bakūžė Samanota
’’
M.
nežinotų prie ko kreipties, tegu pasakė, kad nuo pereito gegužio
Louisianos akinimą. Apsigyveno jau
10. Kalendoriai Varg. 1914 m.
x
atsikreipia
prie susivienijusių mėnesio jis buvo kankinamas per-,
Kartu O saluturis, Veni Creator .40 keletaa skirtingų tautų. Mažai įmo
Tai. Varde 1131
“L. Vyčių” pramanėte,
pilnutinės; jis neturėjo skonio ivaukeban^ttt
DRAUOIJOS,
kėdamas gali nusipirkti gerą žemės
11. Kalėdinė Giesmė I’. ČiulioTautos Fondo komitetų raštinin
Lietuviškas 6raborius
f d. sausio Dievo
Apveizdos
ADRESAI. ........................................................ 23- plotą, ant kurio galėsi pragyventi iš
ko, J. Kaupo, šiuo
antrašu. valgyt ir vasada turėjo uzkieteSeniausias, pigiausias graborius
pat pradžios, žemes parduodamos po
į>ąjr. IV-ji “L. Vyčių” kuopa tu- 3249—59 So. Morgan st., arba jusius vidurius.
Kreipkitės šiuomi adresu:
Kaip greit jis Pirmininkas:
Steponas
Keliotis
ir tirinetojas dėl pavargėlią-naš$12 iki $15 už akrą. Dvieji vaisiai
JOHN
HODELL
įjo šeimynišką pasilinksminimą,
laičių.
telefonu Yards 6871. Ypatiškai pradėjo vartot. Trinerio Ameriko- 1344 So. Jackson Str
nga buvo 25 centai. Tolis pi*
nišką Karčiojo Vyno Elixirą, jo Pagelbininkas, Kazimieras Burba, 304 Wharton Str., Philadelphia, Pa. auginami kas metai. Iš kiaulių ir viš
P. A MAŽEIKA
galima visokių žinių, informaci
tų gali gauti reikalams pinigų, dar
•i i
••
•
iv
••11416 So. Park Avo
3311
Asbsrs
An.
CNICAM, ILL
s inėjimas sutraukė daug jau
pagerėjo
ir dabar jis
-"*•
jų delei pasimatyti “Kataliko” sveikata
žuos užsiaugini
viską ką tik nori
jaučiasi
visai
sveiku
esąs.
MesL
B
^
ot
;
ko
'^
s
raS
i
tini
"
kas
n
i
Antan
»
8
imo. Pasilinksminimas prasidėknygyne, virš nurodytu antra
Puikūs japoniški indai duoda valgimui. Pilnesnių žinių klausk pas
nuo 6 v. ir tęsėsi vėliau 12 v.
žinome, kad daug žmonių kencią PinansŲ ra5tininkaS( Jronima8 Bhe.
L. M. Allen, P. T. M. Roek Island
šu, hito 8 iki 12 vai iš ryto.
mi veltui su kiekvienu pakeliu Lines, Room 718
La Baile Station,
,kties. Be vietinio jaunimo at
Lietuviai ir lietuvaitės! Atli panašiai šiame ir mes neabejoja- Imulinas, 712 — 8th str.
“
Geras
vakaras
”
arbatos
20
cen

Aš Jonas Mickevičia paeinu iš
Chieago.
lankė taip-pat nemaža svečių,
me, kad visi tie žmones sutiks I Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327 1
kime savo priedermę link mūsų
Linkuvos miestelio. Kauno guberni
tų
stampomis
už
pakelį.
Yra
tai
tas, žinoma, ne tik pamargina
šitą pranešimą su džiaugsmu. Tri-ĮSo- Vietoria Str.
jos, Panevėžio pavieto, paieškau Kle
Tėvynės ir nukentėjusių
vienpuikiausia arbata nuo nušalimo,
nerio Amerikoniškas
Karčiojo Ka8<w globėjai:
rabliką, bet taip-pat pakelia ir
genčių'
Paraiduods
gerai
išdirbtas menso Velikio. Jurgio Tasiūno, An
paeitikėtina | J”0zal,0!’ Skuldziskis, 1112 — lOth kosulio, ir apetito nustojimo. <JeIpą. Reikia pastebėti, kad šis vaVyno
Elixiras
yra
tano Mickevičiaus, Stanislovo Mikir
Julius Kaupas,
laikrodžių ir muzikos instrumen
giausis kraojo valytojas.
taras buvo labai gyvas ir įvailauckn ir Juozapo Kalvaičio ir viaą
gyduolė
panašiuose
atsitikimuose,
Rainnin
,|
a
Rulevičia,
1330 So.
Susivienijusių Chicagos Tau
tų krautuvė už pigiausią kainą, giminių ir pažįstamų draugų. Meldiią
M. A. PAKORNY
us. Kiekvienas tautiškųjų šokių
nes
paprastai
jis
duoda
greitą
Jackson str
tos Fondo komitetų raštininkas.
vietoj, Ilamestead, atsišaukti sekančiu adresu:
700 N. Ashland ave., Chicago, IU. geriausioj
V žaislių mėgėjas prisišoko ligi
pagelbą; atsitikime užkietėjimo! 1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407
Pa.
Kas
norėtų
pirkti arba mai
Jonas Mickevičius
vidurių ar nuo to paėjusių kitų|a°- rark Ave
Ločiai. Daugiausiai užleista lietu
2349
So.
Oakley ave.,
Chicago, IR.
nyti, ant farmos vakaruose te
Antanas Didjurgis,
viškajai polkai. O ji taip mėgin Chicagos T. F. kom. ir visiems ligų. turi būt rekomenduojamas. 2. Maršalka,
Reikalingai agentai pardavinė
1327 So. Park Ave.
gul atsišaukia žemiau
esančiu
sią. Net senesni, kurie paprastai prie surengimo
ti Mapcco Brand prietaisas komilietuviu “tag Kaina $1.00. .Tos Triner išdirbė
adresu, nes biznio savininkai pa Vargonininkas, J. Nomeika paieš
1333—1339
So. Ashland
fryli vien džiaugties, kaip jaunie day” norintiems prisidėti, pra- |ina
KOOKTOKD, ILL
I«««
BOt«
sirengę važiuoti i vakarus ant ko vietos vargoninniko tuojaus. Vedų,
ave.,
Chieago,
III.
ji kruta, pasigirdus polkai, tur
Draugystės
šv.
Mykolo
Adminiatra
mokėtų
šnekėti
angliškai ir be
nešimas.
farraų. Tai yra priežastis parda orkestrą ir chorą ant 4 ir 8 balsų, esą
fcfp atsimena seklyčias ir molines
Neuralgijos
ir ramato skaus rija:
tuviškai.
Bendras visų Chicagos Tautos
atsakantis
vargonininkas, meldžiu
vimui.
'grindas ir subruzda į šoki.
Miklas, M. A. PAKORNY CHEMICAL
Fondo komitetų
susirinkimas mus labai gerai gydo Trinerio Li Pirmininkas, Kazimieras
•kreipties adresu:
Į
OO.
F Apie 10 v. prasidėjo vakarienė. įvyks nedėlioję, 14 d. vasario, nimentas, prekė 25 e., 50 c., per 1025 8. Main St.
A. Katilius,
J. Nomslko.
Vice pirmininkas
Mikolaa .Taukevi 7Q0
avti> OhicagO, IU. 603 8th ave.,
Skersai svetainę ištaisytas pla- 7:30 vai. vak., reikalų apsvar- siunčiant k rasa 35c., ir 60c.
Ilarneiteid,
|l026 Hermitage ave., Chicago,

“TAUTOS FONDO” REI

KALAI.

Išeivių Draugą

REDAKCIJOS ATSAKAI.

SKELBIMAI.

čia, 1614 15th St.

DRAUGAS
....... . . .gy.

... .M.

£. p .-

Vasario (Feb.) 11, 1915. N. 7.

.ą... J.. .y. y

Phone Drover 4247

: DR. J. JONIKAITIS

kainos sumuštos - Karė” Viskas už $5.95

Gydau Vyry, Mottriiį Ir Vaiky Ligas.

4613 S. Ashland Avė.

Resid.

Valandos:

.. . .. . . .... »•' ■■■
...U...UŠ.

■.•.'ii.i.h.

Bell

9—12 i£ ryto
1 — 3 po pietų
6-9 vakare

SKAITYKITE IR PLATINKITE

... . .y ............f..-y..,,
i,..,.... ..... .... ».. ■ .,

KATALIKŲ SAVAITINĮ

Tel. Drover 7042

Ypatiškas prižiūrėjimas

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis

šiandieniniame biznyje.

MŪSŲ NUO8TUOL18, TAI MŪSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
Lietuviškas Dentistas
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATS1ĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turini gerų tavorą. Išduodam tūkstančius dolorą davonoms supa4712 So. Ashland Avė.
ži ujimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
arti 47tos gatvės
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA.' Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. Telephone Drover 1924
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas Užsakyk šian- j
q
yy į
į p
įdien, o sutaupysi pinigų.

:

S®‘ Ha,sled st-,

CHICAGO, ILL.į

:

LIETUVIŲ

LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĘ”
yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis

“ŽVAIGŽDĖ,,

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

mainij metodose, bet tos permainos neturi siekti

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

pardavimo ypatų.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Pardavėją balsas yra pirkėjams taip gerai ži
nomas kada sekama per telefoną,

kaip ir vpa-

“ŽVAIGŽDE”

tiškanie pasikalbėjime. (Jauk užsakymus.

CHICAGO

3654 Richmond St.,

Telefono Keliu.

.

(kampas 34tos)

'

w

yra svarbus faktorius

Nepaprasti atsitikimai reikalauja kai-kuriu pur-

Geriausia Akušerka

EXCELSIOR VVATCH CO.

DEPT. 991,

LIETUVIAI!

System

Philadelphia,

Pa.

Cbicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Tel. Drover 5052

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

DR. K. DRANGELIS

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

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

ĮKURTA 1867 M.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Official 100

7 «%Al.COHOl.

NAUJIENA!

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan
gia*, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį prido
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

Plymouth National

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

j

Banka

i Suvienytųjų

džios.

Valetijų

CHARLES

vai

vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

Knyga spausdinta ant gražios popieros, malonu pažiūrėti,

Mandagus

patarnavimas

apysaka

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Draugas Pub. Co.

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

Chicgo, Illinois

Priimame pinigus į Banką užččdyjimui nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ratomie ant metų. Siuučiame pinigus
į visae dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiėkal ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

Telephone Drover 3326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

M. A. Norkūnas,

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

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

520

r Du-kart

W 4hth Street,

■

Į

Dicuraatyj “ Katalike ” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; j
via;.s pajudinti s mūsą gyvenime
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikes’ yra be
partyvrs laikraštis ir prisilaikys
ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj “Katalike”
bu3 vaii'na aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos
uauioKyauose
gyvenančią,
S.
Valstiją ir kitą Salią gyvenimas,
paduoti daugiausia žinią iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tama .......................................... $5,00
pusei metą .. $3.00
trims mėnesiaipa .. $1.75
Užsienyje, Europoje ir kitur
metams ............. . .............. $7.00
pusei metą .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

J

>

“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St.,

Chicago

Savaitinis Laikraštis

W. D. BOCZKOVSKI — COMahanoy City, Pa

Chicago, III.

“Draugo” Knygyne gaunamus šios Naujai
JEI

Išleistos Knygos

NORI ŽINOTI

ko lietuviams šiame svarbiame momente

Gerbiamieji, ar norit pasiskaityti naudingų ir užimančių
kalelių? Ar norit arčiau susipažinti su autonomijos klausimų, kJ'i
kaipo tautai reikia, skaityk naujai
ji yra kituose kraštuose ir koki mums reikalinga? Skaitykit d.
išėjusią knygą:
Gabrio “Koki autonomija Lietuvai reikalinga?” Dailiai atspausta
ant gero poperio. Kainoja tik 10
ceDtų.
Kokia Autonomija
Tiesos Žodis Socijalistems. Parašė kunigas. Knygos populiai.4kunio ženklas yra jos išsiplatinioias tarp žmonių. Viršminėta kny
S gutė pati už save kalba, kadangi bėgyje dvejų metų susilaukė jcu
i trečios laidos su paveikslais. Kaina 10 centų.
Parašė J. GABRYS
Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis su priedu apie Oratorijų
KAINA 10 CENTU
kilmę ir išsiplėtojimą. Knyga, kaip išvaizda, taip ir eilių gražumu,
Reikalaukite tuojaus šiuo adresH:
ras vietą kiekvienoje poeziją mylinčioje širdyje. Kaina 10 centų.
Pilnosios Blaivybės Katekizmas. Pagal J. M. Cullen sutaisė
Draugas Publishing Co.
kun. P. Saurusaitis. Ypač šiais laikais pradėjus lietuviams kreip
ti didesnę domų į taip svarbų klausimą “Blaivybę ar alkolizmas?“
•W0W. 4t>th Street
Chicago, III
Minėta knyga kaip tik laiku ir atsirado, paaiškindama daug indomių faktų apie alkolį ir nurodydama naudą blaivybės. Pusi. l.">9.
———————————— Kaina 40 centų.

LIETUVAI REIKALINGA?

Mokykla Angliškos Kalbos.

1644 Wabansia Avė.

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ii
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:

LietuviškŲjų Švento Kazimiero

WAITCHES BROS.
1741 lhe«t 47th Street
::
Chicago, 1(1.

Seserų Seminariją
KADA TU GIMEI?

C HICAGOJE.

'

I

| .
Jei nori linksmai ir naudingai praleisti
| laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Vienaolyne yra- prirengiamoji mokykla, ait«onių aky.
rių pradinė mokykla ir uugštoji mokykla (High Schao ).
Lietuviškosios Sesers priima paa save mergaites moMnimni ir išseki ėjimai. Seminarijoje
prie regalcriikojo
mokslo, arba ir stskyriam, yra mokinamą; marike paiiymaa, siuvinėjimas ir taip toliau.

Huckleberry Finnas

PIGUS UŽLAIKYMAS.
Motinos Perdėtinto

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell5t. Chicago, III.

120-124 Orand Str.,
Brooklyn, N. Y.

DRAUGAS PL BLISHING CO.

166 MfcLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

adresas:

Reikale meldžiama kreipties prie
iiao antrais

J. J. Pauksztis & Co.

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

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

GEROS MOKINTOJOS

siai iš

Jaa 25 metai, kaip išeina kas Utarni tikas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams; Amerikoje
$2.50 metam*, pusei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.7$ pusei metų.
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimai dykai; ad
resuojant

M. A. Norkūnas

Laikraštis eina du kartu į menesį
Kaina 75 c. metams
Kas-atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.

aptiekose ir tie

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

Man pavestu* dar
bu* atlieku artiatiikai.

“TIKYBA IR DORA”

veikslo-

“SAULE“

liavu ir Karunu.

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

lu, kaip ant pa

TIKTAI $1.00

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu meta
liavu, anameliotu į
ir padengtu celluloid’u, šarpu, ve- į

“KATALIKĄ”

ženk

RAŠYK ADRESU:

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

Vienatims Lietuvis Išdirbėjai

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

3255 So. Haisted St,

Redakcijos

Pradėjus skaityti, Šunku4

vienas, norintis smagiai ir naudin

Reikalaudami adresuokite:

inkaro

ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbią ži
nią Iš Amerikos, Europos ir viso (.'lieto,. o
prenumerata kaštuoja metams Vi $2.oo;
pusei metų $l.oo. Užrubežiuose; aidams
$3.oo; pusei metų $!.5< .

Y ra tai labai graži ir interesinga

KAINA TIK

10 CENTU

Expeller

VIENYBE LIETUVNINKU

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

... .. Jigapie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios.
Paduoda gražių doros apysakų-trumpai sakant

Amerik. Lietuvių Dienraštį

Pain —

EINA KAS SF.REDA, BROOKLYN, N. Y.

bet dar maloniau skaityti

VALANDOS:

Richterio

28 metų senas laikraštis

Jonas Kmitas

,

Galinu

G. N. Postlethwaite
iždininkas.

DR. KUN. M. GUSTAIČIO

Gydo visokias ligas

tikro

DICKENS

Lietuvių Kalbon Vertė

Moka 3 nuošimčiu#

i nuo sudėtų pinigų.

Specijaliste moterų Ir veikų ligose

Visi užsisakykite

624 Lesįg. į‘724
NEVV YORK.

susišnekėti lietuviškai.

1800 W. 46lh Street

reikalauk

£ ■ 55 F. Ad. Ricliter &Co
s>tjA
W
‘
WMTis*Y-.Fi
fcf Ii '74-SO VVashington .

Angliškai Parašė

prižiurome

'/£

visada

Streei,

$165.000.00

Parašyta

ir

25 ir 50 centų ,

■ r*’
į.si
g

Oliveris Twistas

BANK.

Šitoji

$ g
T JI i
MI

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Kapitalai su perviršiu

“AUREOLE”

pa-

lėgdžiojimą,

su

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Ką tik išspausdinta nauja poezijos knyga

t

l^riiBIOTtRSCo Ii
labi 1

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

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

į

SAU30KIES

:
I
i
|
)

Prisiųsk savo adresų ir kokiam
mėnesy tu gimęs ir 10c. dėl prisiuntimo, o gausi knygelę, kuri pasakys
tavo visą gyvenimą, kokis taVo ta
lentas, kuom ir kada turi užsiimti,
kokia vpata apsivesti, kaip auginti kūdikius pagal jų mėnesio planetą. Planetos daikte dėl vyrų ir
moterų. Neužmiršk pažymėti mėnesį savo gimimo. Adresuok:

A. ŽVINGIŲ A S,
P. O. BOX 3232. BOSTON, MASS.

Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain.
Lietuvių kalbon versta J. Kmito.
Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.

Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M. Gustaitis. Pui
kus veikalėlis ir tikra dovanėlė netik “Vyčiams”, bet ir visai*
lietuvių jaunimui. Knygutė skirias į dvi dali: Pirmoje dalyje kal
bama “Apie Lavinimas būdus”, antroje “apie tėvynės meilę” pa
baigoje yra “Vyčių” Himnas. Autorius taip švelniu maloniu tonu
prabilsta j jaunimą, taip jautriai paliečia širdies stygas, kad kiek
vienas jaunikaitis bei mergaitė privalo įsigyti ‘ Vyčių” Dovanė
lę”. Kaina 10 centų.
Blogi Kūdikių Papročiai. Pagal B. W. Knight ą ir W. Robinson’ą sutaisė Dr. A. L. Graičūnas. Su dviem paveikslais. Knyga
naudinga perskaityti ypač tėvams ir vaikų globėjams. Kaina 20 c.
Reikalaudami viršminėtu knygų kreipkitės:

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

“DRAUGAS” PUB. CO.

Chicago, III.
1800

W 48th Btr.,

CHICAGO. ILL.

