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i MOŠŲ VISUOMENĘ 

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuvių veikėjų būrelis, 

pilnai pritardamas gerb. J. 
Gabrio minčiai (išreikštai 
straipsnyje “Tautiečiai” — 
“Kataliko” No. 23, “Drau
go” No. 36, 1914) tyrojo tė- 
vynainiškumo ir tautiškos 
vienybės idealo inkvėpti, su
siėjo šv. Jurgio svetainėje 
—’ Chicago, rugsėjo 5 d., 
1914, išrinko to vakaro ve
dėju T)r. A. K. Rutkauskų 
ir raštininku Julių Kaupa.

Po ilgų svarstymų priėjo 
prie persitikrinimo, kad 
Lietuvių Politiškąjį seimų 
reikia kuoveikiausiai vykin
ti. Taip buvo beveik vien
balsiai ir nubalsuota, kad 
rugsėjo 21 ir 22 d., 1914 m. 
yra tinkamiausias skait
lingo seimų vykinimo lai
kas. Didžiulė Lietuvių Ka
talikų Federacija sutraukia 
savo skaitlingus atstovus iš 
visų lietuviškij naujokynų 
Chicagon — ir užleidžia 
Tautiškam Politiškam sei
mui pirmybę šv. Jurgio sve
tainėje, 32 PI. ir AttEurn 

Avė., Chicago, III., rugsėjo 
21 ir 22 d., 1914. Tokio di
džio atstovų skaitliaus — 
atstovaujančio kelis šimtus 
tūkstančių lietuvių — Ame
rikoje negalima ignoruoti. 
Tikrai galima džiaugties, 
kad Lietuvių Katalikų Fe
deracija maloniai ištiesia 
broliškas rankas visoms 
mūsų tautos atskaloms ir 
savo iniciativa visus kvie
čia bendran Lietuvos dar
ban.

Visi tie gerbiamieji tėvy
nainiai, kurie myli savo tau
tų ir nori Lietuvai, aršiau
sioje valandoje, suteikti pa- 
gelbų, lai sunaudoja savo 
intekmę draugijų sueigose, 
laikraščiuose ir visokiuose 
susirinkimuose — vdant 
mūsų visuomenė sukrustų 
darban ir ir būtinai atsiųs
tų savus atstovus minėtau 

seiman — Chicago, III., rug
sėjo 21 ir 22 d., 1914 m.

Nepaisykime į betikslius 
trukdymus visų tų, kurie 
visokiam nuosekliam dar
bui priešinasi.

Anot pasakos — jie dro
žia, drožia ilgų iešmų, kol 
šuo kepsnį nuneša.

Kur šimtai tūkstančių lie
tuvių jau veikia — ir, re
gimai, bus nuoseklus dar
bas — tenai kiekvieno lie
tuvio pareiga prisidėti, bet 
neklausyti abejotinos doros 
balsų iš įvairių kampų į mū
sų visuomenę šaukiančių. 
Tų šukautojų tikslas gal ne 
visiems aiškus, bet tie, ku
rie tautos vienybės dvasių 
auklėja, jau senai gavo pa
tirti tų iš pakampių balsų 
veidmainingumų.

Dabar yra valanda, kuo
met kiekvienas lietuvis tu
ri patsai savo sielos balsu
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vadovauties. Jeigu nori su- 
teikti Lietuvai pagelbų, rei

kia būtinai veikti tuojaus. 
Taigi, tėvynainiai, į darbui

Su pagarba
Dr. A. K. Rutkauskas,
J. I. Bagdžiunas, 
Advokatas, A. A. Šlakis, 
Kun. F. B. Serafinas,
S. P. Tananevičia.

ŽODIS PRIE LIETUVIŲ 

SUVAŽIAVIMO CHI-

GAGOJE.
Kad būtų lietuvių politiš

kas susivažiavimas pasekmin- 
gesnis šičion duodu nuo savęs 
sekančius patėmijimus. Visos 
lietuviškos Amerikos parapi
jos tegul sušaukia visas vieti
nes draugystes greičiausiu 
laiku. Visos draugystės ar jos 
bus grynai pašalpinės, ar po- 
litikinės, ar mokslinės tegul 
suformuluoja ant vietos nuta
rimus kas link politiškų Lie
tuvos ir lietuvių reikalavimų sai už trijų savaičių žada 
Tuos nutarimus lai kiekviena apimti Berlinų. Vokiečiams 
parapija pagal savo išgalės I nepavykus greitu laiku perga- 
aiškioj formoje surašo ir po I lėti francūzų, sutrauktų ar

mijų iš Indijos, Australijos ir
Canados, kovojanti po anglų 
sparnu gali užbaigti negirdė
tų pasaulyje kovų. O tuomet 
teismas! Indija ir kitos pa
vergtos tautos prabils galingu 
balsu ir nulems mažų tautų - 
tautelių likimų. Tam galimui 
greitam karės užbaigimui rei
kalingi lietuvių postulatų su
formulavimai. Prieš užbaig
siant karę, reikalinga mums 
aikas painformuoti Amerikos 
ir kitų galingų tautų visuome
nę. Tad, broliai, į seimų, į 
Chicagų.

Chicagų 25 d. rugsėjo.
Valio autonomiškoji Lietu-

tų nutarimų tegul pasirašo vi 
sos draugystės su paženklini
mu kiek narių draugystėje ir 
antspaudomis. Kiekviena pa
rapija arba nors sujungtos 
draugystės teišsirenka iš sa
vo tarpo į seimų, vienų, du 
arba ir daugiau delegatų, ku
rie atsivež Chicagon nutari

mus. Suvažiavus gi iš visų 
Amerikos kolon. lietuviams, ir 
turint prirengtus nutarimus 
bus galima lengviau prieiti 
prie by kokių rezultatų. Beto 
visos partijos gyvuojančios 
Amerikoje teduoda seimui sa
vo pažiūras į Lietuvos atei
tį. Suėmus į krūvų partijų 
nutarimus ir visos Amerikos 
draugysčių pažiūras į dabar
tinį politiškų Lietuvos stovį ir 
jos ateitį bus galima išsyk pa
matyti ko lietuviai reikalauja.

Nuomonės bei postulatai grie
žtai skirtingi atkris, pasiliks 
tiktai visuomenės norai sukri
stalizuoti daugumoj. Taip el
giantis mes nenusidėsime de
mokratizmo principams, ir 
pagerbsim visuomenės nuo
mones. Lietuviškos - demokra
tiškos nuomonės pasibaigus 
karei beabejo bus pagerbtos 
tautų galutinėj konferencijoj, 
nes aiškiai pastebiama kova 
visuose laikraščiuose prieš 
Vokietijos autokratijų, kuri 
suvirę tų visų Europos košę. 
Tautų atstovai, pamatę Ame
rikos lietuvių tautiškų susi
pratimų, ir lietuviškos demo
kratijos postulatus, lengva 
širdžia neatmes Lietuvos klau 
simo, ir kas aršiausia bijos 
Lietuvų jungti su Lenkija, 
kad laikui bėgant ir vėl jiems
nereiktų tokių kruvinų karių 
daryti, ir nuskriaustų tautų 
reikalų tvarkyti iš naujo. Tad 
Amerikors lietuviai nors sykį 
parodykime pasauliui mūsų 
galybę, sukruskime visi, kaip 
vienas vyras, kuriuos jungia 
šviesesnės ateities viltis. Ati
dėlioti seimo nėra kada. Ru

va.

Kun. Dr. Bartuška.

IŠ KARES
Rūsy, kareiviai Prancūzijoj. 

Romos laikraštis “Tribūna” 
rašo, kad 20*ty)OO rusų karei
vių jau randasi Prancūzijoj. 
Tas žinias patvirtina ir laivo 
Mauretanija keliauninkai, ku
rie atvyko neseniai į New 
Yorkų.

CHICAGOS LIETUVIŲ IN
TELIGENTŲ SUSIRINKI

MO 5 D. RUGSĖJO 

PROTOKOLAS.
Rugsėjo 5 d., 1914 m., šv. 

Jurgio parapijinės mokyklos 
name, įvyko Chicagos lietuvių 
inteligentų būrelio nuo įvai
rių srovių susirinkimas iš 25 
ypatų. Susirinkimas kviestas 
tuo tikslu, kad apsvarsčius 
klausimų visuotinojo lietuvių 
susivažiavimo reikale. . Visų- 
pirma susirinkimo vedėju iš
rinktas Dr. A. K. Rutkauskas. 
Susirinkimo vedėjas už rašti
ninkų pasiskyrė J. Kaupų.

Skaityta p. Gabrio į Ame
rikos lietuvių atsišaukimas, 
kviečiantis bendrų politiškų 
lietuvių susivažiavimų pada
ryti Chicagoje, Rūgs. 21 — 22 
d. Išreikšta daug nuomonių, 
kurių dauguma buvo toj link
mėj, kad tokį Amerikos lietu
vių politiškų Seimų reikia su
šaukti kuogreičiausia ir tai 
Chicagoje. Galutiname nubal- 
savime didžiuma balsų nutar
ta, kad politiškas lietuvių su
sivažiavimas būtų sušauktas 
21, 22 d. rugsėjo, Chicagoje. 
Viso reikalo sutvarkymui iš
rinkta komisija iš 5 ypatų. Į 
komisijų inėjo Dr. A. K. Rut
kauskas, kun. F. B. Serafinas, 
p. J. Bagdžiunas, p. S. P. Ta
nanevičia ir adv. A. Šliakis. 
Geresniam seimo galutinam 
sutvarkymui 8 d. rūgs. toj pa
čioj vietoj nutarta sušaukti 
antrų didesnį susirinkimų vi
sų tų, kuriems rūpi greitesnis 
seimo inkunijimas.

Susirinkimo raštininkas 
J. B. Kaupas.

BAŽNYČIOS GALVA IŠRINKTAS
POPIEŽIUS BENEDIKTAS XV

VOKIEČIAI SUMUŠTI TIES PERCY SUR OISE 

Caras pasiuntė 200.00 kareiviu in Prancūzija 

Nuskendo du Anglijos laivu

Vokiečiai sunaikino lenku miestą Kališą
Astrijos sostinė Wiena rengiasi prie apsigynimo.

Kynai nesmagiame padėjime.

PARYŽIUS. Iš Peterburgo 
pranešama, kad rusai užėmė 
du Austrijos stipru uostu Ni
kolajevu ir Mikolaevų.

prie Ostend’o. Rusijos, val
džia laiko tų dalykų paslaptyj. 
Kelionė nuo Archangelsko 
prie Aberdeen tęsis tris die
nas.

Galicijos gyventojai malo- ---------------
niai sutinka rusus. Londono PETROGRADAS (Peter-i 
laikraščio “Times” korespon- burgąs). Generalis štabas ofi-Į
dentas praneša iš Peterburgo, 
kad gyventojai Galicijos ir 
Prūsų su džiaugsmu sutinka 
rusus. Išpradžių Prūsų gy
ventojai bėgo nuo rusų ka
riuomenės, bet paskiau persi
tikrinę, kad jų baimė tuščia, 
sugrįždavo ir apsigyvendavo 
ramiai ant savo vietų, vaišin
dami juos druska ir duona.

Anglijos laivai nuskendo. 
Angliškas laivas ‘Runo’ WiT 
šono linijos nuskendo plauk
damas iš Hull į Archangelsku. 
Iš 600 ypatų plaukiančių ant 
laivo išgelbėta vos tiktai 200, 
kuriuos žvejų laiveliais atga
benta iki krašto. Laivų nu
skandino mina.

Tokį pat likimų atrado ir 
Anglijos laivyno kreiseris 
“ Pethfinder Tikrai nesuži
nota kiek buvo žmonių ant lai
vo, bet spėjama, kad apie 300. 
Kreiserio kapitonas sunkiai 
sužeistas. Skaičiuje žuvusių 
randasi 6 jauni oficieriai.

LONDONAS. Vokiečiai gi
riasi, kad 3 d. rugsėjo būsiu 
Paryžiuje. Sunku intikėti.

PARYŽIUS. Vokiečiai sku
biai stiprina savo spėkas vie
tose, kur prancūzai silpniau 
laikosi ir kur jie toliausiai nu
žengė. 700,000 kareivių pa
traukta iš Belgijos ir Alzas- 
Lotaringijos parubežių.

Bulgarija kalba apie karę. 
Romos laikraštis “Massage- 
ro” praneša, kad Bulgarijos 
valdžia pranešė serbų val
džiai, kad pasirengus stoti j 
karę. Laukia vien tiktai ka
da Rumunija pradės remti 
Rusijų. ?

Rusų laikraštis “Novoje 
Vremia” pažymi, kad pulkas 
Austrijos kareivių susidedan
čių iš lenkų perėjo į Rusijos 
pusę, pasiduodamas jos glo
bai.

LONDONAS. Laikraštis 
“Daily Mail” praneša, kad 
vokiečiai bombarduoja miestų 
Senlis, kuris guli 35 myl. nuo 
Paryžiaus.

Caras pasiuntė 72,000 ka
reiviu prancūzams į pagelbą. 
Rusijos armija susidedanti iš 
72,000 kareivių iškeliavo iš 
Archangelsko į Aberdeen’ų, 
Škotijos įplaukų. Iš Aberdeen 
kareiviai bus pervežami gele
žinkeliais prie Horwich, Grim- 
sby ir Dover, kur lauks jų 
transportai, kad nugabenti

LONDONAS. Smarkus mū
šis verda ties Courney - eu 
Brey. Prancūzų kariuomenės 
centras užatakuotas. Prancū
zijos ir Anglijos armijos ne
paliestos.

ROMA. Rusai apskaito, kad 
cijaliai apskelbė, kad Austri- i austrijiečiai mūšyje ties Lvo-
ja nustojo 100,000 kareivių 
užmuštais, sužeistais ir pa
kliuvusiais į nelaisvę mūšyje 
ties Lombergu. Mūšis tęsėsi 
7 dienas. Iš Rusijos pusės 
dalyvavo 800,000 .kareivių iš 
Austrijos pusės 600,000. Au
strijiečiai pasitraukė baisiau
siame sumišime, bet jiems 
tuojau atėjo į pagelbų nauji 
kareivių pulkai ir Austrijos

armija užėmė netoli Lember- 
go apsigyvenimo pozicijas. 
Visgi rusai turi didesnį skai
čių kareivių ir galima tikė- 
ties, kad nuveiks austrijiečius.

BERLINAS. Vossische Zei- 
tung”, pažymėdama vokiečių 
pasisekimus Prancūzijoj ir 
Prūsuose aiškina, kad Dievas 
siunčia savo malones , vokie
čiams teisdamas teisingai jų 
priešus. Kasžin kų sakys vo
kiečiai jeigu jiems prisieis 
pralaimėti. Ar ir tada Dievo 
malonės bus su jais.

LONDONAS. Telegramoje 
iš Paryžiaus pranešama, kad 
prancūzų kareiviams pasisekė 
sugadinti vienas iš lakiojan
čių ant Paryžiaus vokiečių or
laivių, kuris sukiaurintas šū
viais nupuolė žemyn.

Vokiečiai stengiasi intrauk- 
ti į karę Žuvėdijų ir NoTvegi- 
jų. Londone gautos žinios iŠ 
Žuvėdijos sostinės Stockhol 
mo, kad vokiečiai siundo Žu
vėdijos valdžių nesilaikyti 
neutraliteto, bet užpulti Suo
mi jų. Žinoma, vokiečiams 
tas būtų labai geru dalyku. 
Rusija turėtų patraukti savo 
kareivių dalį iš Prūsų ir pa
siųsti juos prie Suomijos ru- 
bežių. Kaip ant to dalyko 
žiūri Žuvėdija, nėra žinios, 
bet rodosi, kad užsilaikys neu- 
trališkai.

PARYŽIUS. Didelis skai
čius sužeistųjų atvežamų į 
Prancūzijos miestus nurodo, 
kad karės laukuose eina smar
ki kova. Į miestų Cherbour- 
gų atgabenta 700 sužeistų, į 
mieste Orieanų 500, į miestų 
Brianconų 300 ir į Paryžių 
200.

Nelaisvių ir-gi atvežama di
dis skaičius. Į Nimes atvež
ta 768 į Troyes 480, į Cle- 
mont 100.

PETROGRADAS. Rusijos 
kariuomenė užėmė visų Buko
viną, kuri priguli Austrijai. 
Sostinė Bukovinas č’erniavce 
rankose rusų.

vu neteko 70,000 kareivių.

PETROGRADAS. Valdiš
kai paskelbta, kad Rusijos ka
riuomenė žengia pirmyn Prū
suose. Rusijos raitininkai jau 
yra pačioje gilumoje Prūsų.

TVELLINGTON. Guberna
torius Naujosios Zelandijos 
praneša, kad gubernatorius 
salų Samoa pasidavė. Ant sa
lų Samoa plavesuoja angliška 
vėliava.

GENEVA, Šveicarija. Ame
rikos pasiuntinys Berne per
sergėjo 2,000 anglų, gyvenan
čių šiuo laiku Šveicarijoje, kad 
jis negali užtikrinti kelionės į 
Paryžių, arba jo apielinkėje, 
nes visi geležnkeliai užimti 
kariuomenės reikalais.

Laukiama mūšio ties Pary
žiumi. Karės paslaptįs taip 
yra sergiamoos Paryžiuje ir 
Londone, kad nieko tikro ne
galima pasakyti, reikia vaduo- 
ties vien tiktai įsivaizdini- 
mais. Dabar vokiečiams pri
siartinus prie Paryžiaus, ma
noma, kad gen. Jaffre kovos 
prie Paryžiaus miesto.

Lenkai prieš rusus. Lenkų 
laikraščiouse skaitome, kad 
Galicijos lenkai kovoja prieš 
rusus, ir taip smarkiai pešio
ja rusų pulkus, kad kairioji 
dalis rusų armijos negali pa
sijudinti iš vietos. Lenkų ka
riuomenę sudaro trįs korpu
sai,, kurie iš visų Austrijos 
pulkų yra nepergalimi.

LONDONAS. Rusiška tele
grama praneša, kad 16,000 au- 
strijiečių užmuštų kareivių 
palaidota ties Lvovu. Tų liū
dnų kariškų pareigų atliko 
rusų kareiviai.

LON DONAS. Korespon
dentas iš Paryžiaus praneša, 
kad 12 prižiūrėtojų - moterų 
Raudonojo Kryžiaus pasiuntė 
ant karės lauko, užmušta ir 
daug yra sužeistų.

LONDONAS. Eina paska
los kad Turkija apskelbė ka
rę Rusijai, bet iki šiol tos ži
nios oficijališkai nepatvirtin
tos. Susinešimas sn Konstan
tinopoliu pertrauktas. Tur
kijos pasiuntnis negali nieko 
tame dalyke paaiškinti, nes 
negavo jokių žinių.
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PARYŽIUS. Laikraštis 
“l’ctit Parisien” praneša, 
kad prancūzai paėmė neais- 
Vėn 14 vokiečių generalio šta
bo oficierių. Karės innisteri- 
ja tų žinių patvirtino.

1)00. Tas miestas užėmė labai 
svarbių pozicijų ir jo nusto- 
jimas rusams labai bus jau
čiamas.

TOKIJO. Miesto gatvėse 
rengiamos deinontrancijos, ku 
rilomis pagiriama japonų val
džios pasielgimas. Minios 
žmonių susirinko prie Rusi
jos, Prancūzijos ir Anglijos 
pasiuntinystės namų ir išreiš
kė didžių užuojautų pastaro
sioms valstijoms.

PETERBURGAS —
PETROGRADAS. 

Rusijos valdžia telegrafu
praneša po visų pasaulį, kad 
Peterbugas perkeistas Petro
gradu. Permaina įvyko delei 
per daug aiškios kilmės vardo 
Peterburg iš vokiečių kalbos. 
Mat žodis vokiškas Peter rei
škia Petras ir burg — pilis-

Paryžiaus amerikiečiai pro
testuoja. Amerikos pasiunti
nys Paryžiuje prisiuntė į Wa- 
sbingtonų Paryžiaus ameri
kiečių protestų prieš vokie
čius už metimų iš orlaivių 
bombų. Pasiuntinys pažymi, 
kad nėra tai jo protestas, bet 
amerikiečių gyvenančių Pary
žiuje, kurie pasiremdami vi
sų valstijų priimtomis tieso
mis Haagoje, kuriomis užgin
ta panašios rūšies užpuolimai, 
šaukiasi prie Jungtinių Val
stijų valdžios, kad ji sustab
dytų panašius vokiečių ne
žmoniškus elgimus.

• 1914. by American Preaa Associatlon.

Anglijos kareiviai traukia į karę.

Muzika ir dainos prancūzų 
kareiviams. Kad pakėlus pran 
cūzų kareivių dvasių, karės 
ministeris M. Millerand leido 
garsiam poetui ir dainininkui

randasi austrijiečių keli pul
kai. ■

miestas. Sudėjus abu žodžiu rp Botrel dainuoti patrijotiš- 
gaunama Peter ir burg žodį | j^g dainas kareiviams. Tai- 
reiškiantį Petropilis. Rusų
kalboje pilnai atsako tam žo-1 įr muzika ligonbučiuo-
džiui Petro-grad. Rusų vai- ge įr geležinkelių stotyse, 
džia vengdama teutoniškos
kilmės žodžių ypač dabar ka-j Prancūzų prezidento atsi
ja kilo su vokiečiais karė, I Prancūzijos prezi-
stengiasi išmesti iš vartojimo Ljentas R. Poincare išleido at- 
visus žodžius, kurie priguli sišaukimų, kuriame paaiškin- 
prie vokiškos kalbos. Jeigu jamas priežastis Prancūzijos 
Rusijos valdžia nepasitenkins gogtįnės perkėlimų į miestų 
vien tiktai perkeitimu Peter- Įjordeaux, ragino šalęs gy- 
burgo į Petrogradu, tai su- ventojus užsilaikyti ramiai: 
lauksime daug naujų vardų perkėlimas sostinės nereiškia, 
Rusijos geografijoje, istorijo- įa(j prancūzai pasiduotų, vien 
je ir kitose mokslo šakose. tiktai tas daroma iš atsargu- 
Juk viename tiktai Priebalti- lmo Prancūzijos armija nie- 
niame krašte randasi labai įor nebuvo sumušta, ant visos 
daug vokiškai pavadintų mie- linijos laikosi tvirta, 
stų, miestelių ir įvairių kitų “Kentėk! Kariauk! Toks 
įstaigų. Į turį būti obalsis Anglijos,

Rusijos-, Belgijos ir Prancūzi- 
Rusijos miestuose gyvenan- jos armijų”*, šaukia prezi 

tieji vokiečiai ant gatvių, vie- dentas.
šuose susirinkimuose nevarto- “Kentėk! Kariauk! Kol 
ja vokiškos kalbos, bet tiktai mfįSų draugai sumuš priešus 
prancūzų, anglų ir rusų. j ant jūrių ir atkirs jiems ke

lių susinešimams su pasauliu.
PETROGRADAS. (Peter-I ‘ ‘ Kentėk! ' Kariauk! Kol 

burgąs). Septynias dienas tę- ®usj«l°s armija ne prieis prie 
sėsi smarkus mūšis tarp rusų vokiečių sostinės Berlino.

VMtoijiečių prie miesto “Prancūzai būkite verti šių 
rg, Galicijoje. Rusai laikų tragiškų atsitikimų. Mes

TbSaėjo baisiai sumusda-1 turėsime išlaimėti. 
mi austrijiečius. Austrijieeiai
bėgo iš karės lanko baisiame, Vokieii kmo 12000 karei 
aanusime. Petrograde tavo l Londone gautos žinios, 
paskelbta, kad rusai prabų- L, Tokic{i armija prancazi. 
mejo kebus musius Bytpru- h. Mekvi užimtą 
anose. Du armijos korpusu, J ų žcmės turi aį
tame skaičiuje tris rusų ge-1 Oficijalė tel
nerolai žuvo. a Paryžiaus skelbia, kad vo-

kiečių raitininkai sumušti an
PETROGRADAS. Rusijos glais miškuose Compiegne. To 

generalis štabas praneša, kad je pačioje telegramoje prane- 
aastrijiečių 15 divizija visai šama, kad kiti vokiečių pulkai 
sunaikinta prie Lutčevo. Pa- raitininkų jau nuėjo prie Sois- 
imta nelaisvėn 100 Austrijos sons- Anižy - Le Cateau lini- 
aficierių ir 4,000 kareivių. j jos. Vokiečiai sumušti ties 

Oise. 12,000 kareivių užmuš-
Rusijos skelbiamos žinios \ ta. 

teisingos. Londono laikraščio
‘Times” korespondentas te-. . , . ...

legrafavo į pastarų jį, kad ru- atakuojama stipri tvirtove 
sai visados skelbia teisingas H®Prisiųsta zuiia is Ge- 
žinias, nieko nepridedami, nev®% (Šveieanja) j Londonu

PEKINAS, Kynai. Vokie
čių pasiuntinys pasiuntė pro
testų svetimų valstijų atsto
vams. Proteste nurodoma,

Londonas. Pralaimėjimas aus- 
triječių Galicijoje yra baisus. 
Austrijos kariuomenė iš vienos 
pusės muša rusai iš kitos serbai. 
Demoralizacija visoje armijoje, 
ir dar du, trįs tokie pralaimėji
mai ir austrijos armija nustos 
veiklumo. Dabar rusai atakuoja 
austrijiečius ant linijos Sanu. 
Kitas dalys Kbsijos armijos vei-

kad japonai laužo Kynų neu-1 
tralitetų, išsodindami iš laivų 
15,000 savo kareivių Kynų 
uoste Lung - Kon, kuris ran-' kia Liublino rėdyboje ir pasiekė 
dasi 34 mil. nuo Tsing - Tau.' Lodžiau® miesto užeinant jį an

trą syk dabartinioje karėje. 
Pirmiaus buvo Lodžių užėmę vo-Petrogradas. 2.000.000 Rusijos 

kareivių veikiančių Rytprūsuose 
nuo miesto Žarnose iki Sučavos, 
Austrijos provjLncijoje Bukovi
noj, atmušė Austrijas armijas 
atgal. Pranešama, kad šeši vo
kiečių korpusai pasiųsti iš Pran
cūzijos į Prūsus ir Galiciją.

Londonas. Laikraščio “Times” 
korespondentas prisiuntė sekan
čias žinias: Rusijos armijos virši
ninkų pranešimai apie laimėjimą 
ties Lembergų duoda vilties ru
sams, kad jiems šioji karė suseiks 
visur gerą laimę. Lembergas tai 
tiktai pradžia pasisekimų. Sumuši
mas 8 Austrijos armijos korpusų 
suardė austriječiu visus pienus.

Londonas. Reutero telegramas 
iš Ostendos praneša, kad dabar 
smarkūs mūšiai eina ties Alost ir 
Termonde, Belgijoje. Geležinke- 
iai ties Alost suardyti. Vokiečiai 
bombarduoja tvirtovę Termonde. 
Šiame miestelyje randasi 10.000 
gyventojų. ,

Dilis kunigaikštis Mikalojus, 
Rusijos armijos viršininkas, Aus
trijoj užimtas provincijas pavedė 
valdyti vienam rusų armijos ge
nerolui, kuris šiuo tarpu ten ran
dasi.

ir Bugo. Austrijos kariuomenės 
spėkos sulaužytas. Viena telegra
ma gauta iš Bukarešto pro Ode
są praneša, kad rusi} kariuome
nė užėmė Černovicų mięstą.

Roma. Rusija atsiuntė ofieija- 
lę žinią apie tai, kad užėmė Stip
rią tvirtovę Galicijoje Przemepl.

Viena stiprinama. Austrijos 
sostinė Viena yra smarkiai stip
rinama. Rusam® užėmus Lem- 
bergą, austrijieeiai bijosi, kad 
jie neitų prie Austrijos sosti
nės.

kiečiai, bet tuojaus jį apleido. 
Jeigu, rusams seksis išvyti vo
kiečius ir austrijiečius iš šios 
šalies tai jie galės užpulti ant 
miesto Krakovos, kur randasi 
didžiausios Austrijos armijos 
spėkos. Užėmus Krokovą ir Prze
mepl rusai turės liuosą kelią prie 
Vienos, užėmus gi Poznanį ga
lės ir Berlinui pagrūmoti. Šiuo 
tarpų karėje pertrauka. Austri- 
jiečiai nusilpninti Galicijoje il
sisi ties Sanu. Rusija rodosi no
ri būtinai paimti į savo globą 
lenkų žemės.

Bulgarijos pasiuntinis Graikijo
je apskelbė kad jo valdžia užlai
kys neutralitetą iki karės pabai
gai.

Londonas. Telegramoje iš Rouen 
Praneūzijos miesto pranešama, 
jog prancūzų diplomatai tvirtina, 
kad Paryžius turės pasiduoti, 
išvengimui išnaikinimo senovės 
liekanų ir gyventojų turto.

Galicijoje ' kariauja 600.000 
austrijiečių ir 800.000 rusų. Ka- 
manduotoju korpuso, kuris už
ėmė Lvovą yra gen. Ružicky. 
Lvove jau užvesta rusiška admi
nistracija.

Pekinas. Vokietijos valdžia už
protestavo prieš leidimą japo
nams vesti kariškus žengsnius 
prieš vokiečius kynų žemėje. Vo
kietijos pasiuntinis Pekine baro
nas von Maltzan padavė Kynų 
valdžiai griežtą reikalavimą, kad 
japonų ir anglų kareiviai nebūtų 
leidžiami ant kynų žemės. Ky
nai atsidūrė labai keblame pa
dėjime. Nenori jie užgauti japo
nų, prisakant jiems pasitraukti 
nuo savo žemių, antra bijosi, 
kad vokiečiai nepasiųstų jiems 
ultimatum ir nepatrautų į karę 
už laužimą neutraliteto.

VOKIETIJA NORI UŽPULTI 
RUSIJĄ ORLAIVIAIS.

Vokiečiai kas savaitė išleidžia 
po du naujų orlaiviu. Jau turi
ma 100 orlaivių pilnai parengtų 
delei karės ir laikoma juos už
puolimui Rusijos, kada pasitai
kys proga. Ciesorius mano užpul- 

šalčiams.

Lenkų spauda Amerikoje pas- 
taroju laiku labai mažai kalba 
apie Lenkijos ai^onomiją. Pa
sigirdus balsams, kad lenkai jau į ti Rusiją prasidėjus 
ingyjo sevyvaldą. Pradėjo Ame- ■ Vokiečiai rengiasi nevien tiktai
rikos lenkai rengties prie darbo, 
mesdami auka®, šaukdami savo 
didžiųjų organizacijų susirinki
mus. Buvo paklydęs gandas, ne
žinia iš kokių šaltinių, kad len
kai jau net savo karalių turi ir 
tai iš giminės vokiečių. Kitos ži
nios skelbė, kad rusai apleido 
Lenkiją ir lenkai užvedę savo ad
ministraciją. Toliaus buvo pra
nešta, kad lenkai išreiškė ištiki
mybę Rusijos valdžiai ir kariau
ja po Rusijos vėliava. Iš kitų 
šaltinių žinios, nurodė būk len
kai pakėlė maišta. Laikraščiai la
bai pesimistiškai žiūri ant Rusi
jos caro pažadėjimų ir kviečia 
visus lenkus užsilaikyti atsar
giai, nes negalima žinoti ką su-

atmušti rusus atgal, bet ir už
imti Rusijos daug pločių žemės. 
Vokiečių kariuomenė dviems die
noms pasivėlino su pagelba aus- 
trijiečiams tęs Lembergų.

Lietuvos laikraščiai. Aiuonūs 
dienomis gauta Amerikoje laik
raščiai iš Lietuvos. Apie karę 
mažai rašoma, ne® laikraščiai dar 
išleisti prieš karę arba pačioje 
pradžioje suirutės. Glalema ti
kėties, kad neužilgo sulauksime 
vėlesniu žinių iš kurių gal su
žinosime nors ir nepilnai kas de
dasi Lietuvoje.

pageidaujamų ramybę. 
Nesitikėta visai, kad karė’

ties Prancūzes ir Belgijos 
rubežiais priims tokias nelai
mingas formas, nemanyta bu
vo kad Anglija pasivėluos ir 
dar - viso pikto delei ko
voje ant sausumos pasirodys 
toki negalinga. Niekas nesi
tikėjo, kad Vokietija taip pui
kiai yra prisirengus prie ka
rės, kad trumpu laiku galės 
pasiųsti milijonus savo karei
vių į vakarus ir ten laimėti. 
Jeigu prancūzų ir anglų su
vienytos armijos prie pagel
iais tikrai prakilnių ir narsių 
belgų, būtų sulaužę vokiečių 
linijas, tada'karė būtų buvus 
trumpa.

Vokečiai būtų priversti su
traukti savo rezervus prie 
Prancūzijos rubežių ir tuo su
silpninti rytines šalis ir pa
lengvinti Rusijai dar sparčiau 
žengti.

Dabartinėj karėj išpuolė vi
sai kitaip, nes vokiečiai dau
giausiai lamėjo, nors gal ne
syk} tie laimėjimai perdėdami, 
išpučiami, visgi kaikurie fak
tai liudija, kad vokiečiams se
kasi, kaip va Prancūzijoje. 
Nelaimingas anglų sparnas, 
kuris užėmė suvienytų armijų 
vietų iš kairės, negali atsi
spirti priešams ir tuo tarpu 
kada centras ir dešinysis 
sparnas susidedantis iš pran
cūzų laikosi kaip geležinis 
mūras, pasiduoda ir traukiasi 
atgal.

Nepasisekimai kairiojo spar
no atsiliepia ant visos armi
jos gyvavimo, kuri dabar turi 
vienų užduotį, vienų viltį.

Tajų užduotimi yra ginti 
Paryžių iki paskutinio, viltis, 
kad Rusija sugebės savo mi
lijonus privesti prie Berlino 
ir tuo užgesins vokiečių lai
mėjimus Prancūzijoje, stipri
na suvienytų armijų dvasių. ‘‘-1 

Galime sau daleisti, kad Pa
ryžius puls, rusai gi prie Ber
lino neprieis taip greitai. Ta
da prasidės naujas karės veik- 
snis.

Suvienytos armijos gali pra 
laimėti vienų, antrų, o gal ir 
dešimtų mūšį, visgi karės ne
gali pralaimėti, nes turi daug 
geresnį padėjimų, Užimdami 
savo stipriu laivynu visus uo
stus ir pertraukdami Vokieti
jos susinėsimus su pasauliu, 
privers jų nors ir iš baimės 
bado, prie užbaigimo karės 
be didelių dėl savęs nuostolių. 
Be to su pagelba laivyno An
glija ir Prancūzija galės pa
traukti kareivių iš tolimiausių 
kolonijų ir papildyti praretė
jusias kareivių linijas, tuo 
tarpu vokiečiai vietoj užmuš
to kareivio galės pastatyti 
karstų, arba ligonbučio lovų.

Socijalistų nepasisekimas. Vo
kiečių socijalistų atstovai Hugo

praneša, kad vokiečių ajtileri 
ja atakuoja Belfottų. Per tris 
dienas be paliovos leidžiami 

Gen. Samsonovas užmuštas, šūviai, bet negali vokiečiai 
Generolas Samsonovas vie-1 įveikti stiprių Belforto sienų 
nas iš rusų komandierių armi
jos, veikiančios Prūsuose už-. .....
muštas. Jis skaitėsi vienu iš Vokietijos sosto įpėdinio 

_ geriausių rusų vadų. Gen. sumušta. Is Paryžiaus
Samsonovas atsižymėjo laike Į žinios į Londonu, kac
Rusijos karės su Japonija. Į kunigaikščio armija
tada buvo pavesta divizija Si- riUniU^a- Kareiviai nuvargę 
biro kazokų. Tuojau po ka- nao 1 ^°.s kelionės, . nuo pra 
rėš su Japonija tapo paskir- 8^° vaJ5\° neistengė atremti 
tas vienos armijos korpuso ceiytralimų prancūzų armijos 
viršininku, paskiaus buvo per-}8P^^ ir turėjo pasitraukti at 
keltas viršininku kariuomenės
Taškente, kur ir gyveno iki, „ . . ...
Žios karės Serbai sumuse austriejie

Kitų žuvusių generolų var- U1'“5' Nish’e, dabartinio je Ser 
dai: Mortas, viršininkavo ar. tiijos sostinėje paskelbta apie

•' nrijos vienan korpusui ir Pe- Pasekmes mūšio tarp ser 
• H stič prigulėjo prie generalioir austrijiečių prie Jedar,

štabo viršininkų. Austruos kareivių skaičius
siekė iki 200,000 ir jie buvo 
užėmę geriausias pozicijas.

Lenkų miestas vokiečių ran-I Serbai kariavo taip narsiai, 
koše. Vokiečių Pasiuntinys kad netiktai išginė austrijie- 

Į. Wasbingtone apturėjo iš Ber- gius iš užimtų pozicijų, paklo- 
|,.‘lyno žiną, kad vokiečiai ūžė- darni10,000 vokiečių kareivių, 
\ mė Lenkijos miestų Lodz, ku- bet paėmė 4,000 į nelaisvę, 

_ name labiau neg kituose Ru- daugybę amunicijos, 60 armo-
\sijos miestuose prasiplatinu- tų ir vienų traukinį, 

išdirbystė ir prekyba. Mie-
•taa Lodz randasi 75 mil. nuo I ČETINJE, Juodkalnija. 
Varšuvos. Gyventojų skaičius Juodkalniečiai, kurie skaičiu-

greičiau atimdami.
Berlinas. Berlinas papuoštas vė

liavomis. Gyventojų ūpas pakilęs. 
Visi tiki, kad vokiečiai turės 
išlaimėti karę.

Lenkų miestas Kalis sunaikin
tas. Londone gautos žinios iš pet- 
rogrado, kad Kališą vokiečiai 
baisiai sunaikinę. Kališo gyven
tojai turėjo pergyventi baisias 
scena® laike užėmimo miesto. 
Antroje naktyje po užėmimui, 
kada gyventojai šiek-tiek apsi
pratę su baisenybėmis, miegojo, 
ūmai pasigirdo didis trukšmas 
ant gatvių .Persigandę žmonės 
išbėgo lauk iš namų ir čia tapo 
liūdininkaįs dideĮio vokiečių 
žvėriškumo. Kareiviai slankioja 
gatvėmis ir kai-kuriuos namus 
žymėjo raudonais ženklais. Tuo
jaus tas namas buvo šaudomas ir 
naikinimas sykiu su gyventojais. 
Languose vieno iš degančių na
mų 14 moterų ir vaikų širdį 
veriančiais balsais šaukė pagel- 
bas. Vokiečių kareiviai su pasi
tyčiojimu jiems liepė laukti ga
lo.

Dvi moter® tame iš degančių 
namų, matydamos kad nėra iš 
kur* tikėties pagelbos pradėjo vo
kiškai šaukti, kad jos yra vokie
tės. Tnojaus tapo išgelbėtos iš ug
nies ir išaiųstos iš miesto.

teiks vėlesnės žinios. Ištikrųjų Haase ir Albertas Sudekum atke- 
labai sunku yra spręsti apie Len 
kijos pad'jimą, ypač, kad visos
kariaujančios valstijos nori tu- jinai savo valdžią pasiunditų 
rėti lenkus savo pusėje ir siūlo s apskelbti karę Vokietijos priė
jai autonomiją. Antras dalykas j šams, ir tuomi pagelbėtų vokie 
tai žinių stoka iš Rusijos, Lenki
jos ir Lietuvos. Nuo pat karės

liavo į Romą tikslu inkalbėti 
Italijos socijalistų partijai, kad

ciams.
Toks vokiečių socijalistų pa- 

pradžios negauta iš ten jokių, sielgimas buvo sutiktas Italijos
pranešimų. Lajfikai, laikraščiai 
nepasiekė iki šiol Amerikos. Tu
rime laukti, kol gausime tikres
nių žinių.

PRANCŪZAI IR ANGLAI SU
MUŠA VOKIEČIUS.

draugų labai nemaloniai ir jų 
pasiūlimas atmestas. Italijos so- 
cijastai rengia j spaudą protes
tą įžeisti Italijos šalies garbę. Ant 
galo išnešta rezoliucija, kad pa
našūs priešų žingsniai negali bū
ti užbaigti vien pasmerkimu žo-

•r,. .. ... . džiais, “baisi karė sutrins tuos;Pirmąjį mus} susirėmime ties . . . ,, KT •.. v. . ... . . kūrę ja suprovokavo Nejaugi,Paryžiumi įslaimeio prancūzai!v. . ' veržiasi klausimas, ir musų so-įr anglai, vokiečiai atmesti ant!
visos linijos nuo Nantenil iki 
Verdun. Iš Boulogne prisiųstai 
telegrama į Londono laikraštį 
“Evening News’’ praneša, kad 
Gen. Pan. prancūzų armijos vir-

j eijalistai, skelbėjai tautų, nerei
kalingumą, pradeda tas pačias 
tautas kurstyti vieną prieš kitą. 
Juk tai būtų paniekinimas viso 
socijalizmo. Bet gal tas tiesa jei-

v. . , , ,, . . , i gn apie tą kalba patys sacija-
u."'” “."Į1 , *.P" T» žini, pMklridži. len-

kų laikraštis “Dziennik Ludo- 
vy” 204 num. Tas laikraštukas 
tai socijalistų idėją platinti lei
džiamas.

kariuomenės laimėjimą ties Pre-' 
cy sur Oirse. Vokiečių imperato
riškoji gvardija, kuriai vado
vauja sosto įpėdinis Frederikas 
Vilius, sumušta anglų kariuome
ne.

siekia 300,000, iš kurių 40,000 
žydų. Rusų tenai gyvena la
bai mažai.

Miesto Lodz dirbtuvių meti
nis apyvartas siekė 35,000,-

mi buvo daug silpnesni, sumu
šė austrijiečius ties Bilek, Bo
snijoje. Juodkalniečių gene
rolas Vokovič keliauja su sa
vo armija prie Tčaiiūtč, kur

Petrogradas. Valdiški prane
šimai tvirtina, kad rusų armija 
nustūmė anstrijiečius nno Hali- 
čo. Amtrijiečiai paliko 4.500 už
muštais ir 32 armatas

Petrogradas. Lenkų garsus ra7 
šytojas Henryk Sienkiewiez iš
leido atsišaukimą prie Austrijos 
lenkų, kad jie viii stotų rusų 
pusėn.

Ofieijaliai p»«- 
kelbta žinia, kad Austrijos kor
pusai sumušti tarp upiū Vistnles

KARĖ 6ALI ILGAI
UŽSITĘSTI.

Kada pasigirdo pirmieji šū
viai ties Liege, dauguma ma
nė, kad dabartioė karė pasi- 
tęs neilgai ir Europa išpil- 
džius savo kruviną darbą su
grįš lygsvaroj!, suteikdama

prie ko prives jų nuolatinis 
pagerinimas Tiiaurių, mirtinų 
karės įrankių,

Taip susipynę viskas šio
je karėje, kad bemaž visos 
valstijos yra jos sukurin in- 
trauktos, ir tai dar priverstos 
vesti karę iš dviejų pusių. Juk 
žinome, kad kaikurios valsti
jos apskelbė karę dviem trims 
valstijoms. • Tokiuo būdu tos 
valstijos kariaudamos gali sy
kiu laimėti ir pralai
mėti. Sunkių užduotį tu
rės irišti suvažiavę po 
karės atstovai ant san
taikos kongreso, nes viena ir 
ta pati valstija bus pergalė
ta ir pergalėtoja, vadinasi 
reikės jai kų nors suteikti, 
tuo pačiu žygiu ir atimti. Ir 
jeigu kongreso nariai nepasi- 
rems pamatu, kad būtinai pa
taisyti klaidas ir pagamintas 
skriaudas, galės ilgai tarties 
ir nieko nenutarti. * 

Skriaudos, priespaudos, tau
tų pavergimas turės būti tei
sėjais ir jie galės tiktai nuro
dyti kaip sutvarkyti žmonijos 
klausimų ir kaip kiekvienai 
nors ir nedidelei tautai suteik
ti pilnos egzistavimo teisės.

Galima tikėties kad daugy
bė dabar nuskriausti} tautų 
atgaus sau seniai atimtas tei
ses ir užims žmonijoje, isto
rijoje sau tinkamas vietas.

Laimingiausiame padėjime 
randasi Rusija, nes netiktai, 
kad turi milijonus atsarginių, 
bet dar turi tą baisią karišką 
taktiką, kad sumuštus pulkus 
ūmai pamainius naujais, kurie 
per draugų lavonus prieina 
prie išlaimėjimo.

Kol prieis užbaiga, turime 
prisirengti prie netikėtų atsi
tikimų, nes ir vokiečiai yra 
labai kietu riešutu ,Kuris su
krimsti reikia daug spėkų pa
dėti. Vokietija, matydama, 
kad jai gresia pavojus steng
sis ginties iki paskutinio.

Karę pailgina toks neaiškus 
užsilaikymas Italijos, Rumu
nijos ir Bulgarijos.

Pajudintų šios tris valstijos 
savo pulkus, tada ne vien tik
tai pasipelnytų, bet dar žmo
nijai padarytų geradėjistę su
trumpinant karę, o tuo ir 
žmonių kančias.

Jeigu karę vestų vien tik
tai prancūzai, anglai belgai 
galima būtų save raminti, kad 
jos užlaikys visas tiesas, prie 
karių verčia humanitariznias, 
bet dabar karės laukuose 
siaučia vokiečiai, kazokai, tai 
ištikrųjų baisu darosi, nes jų 
nuožmumas visiems žinomas.

Mes gyvendami už jūrių ne
galime sau įsivaizdinti, kas 
ten dedasi, negalime pilnai su
prasti kokios baisios scenos 
matomos karės laukuose. Mes 
nežinome, kokios nelaimės 
spaudžia ir mūsų brolius letu- 
vius toje karėje. Mes nežino
me, negalime suprasti, bet 
gal patys didžiausi karės my
lėtojai, Krappas ir Creuot ne
sitikėjo tokių baisenybių, ku
rios dabar laike šios karės pa
sitaiko. Gal jie nepermatė

Washingtono diplomatai tvir
tina, kad Italija be abejonės 
eis padėti Prancūzijai. Iki 
šiol Italija užsilaikė neutrališ- 
kai, bet toje valandoje, kaip 
Turkija pajudins savo karei
vius prieš Rusiją, Italiją ne
begalės ilgiau laukti ir pra
dėti karę.

Tarp Angijos-, Prancūzijos 
ir Italijos jau tame dalyke 
padryti susinešimai. Kada 
Italija apskelbs karę nėra ži
nios, bet kad kariaus, tai jau 
tvirtai galima tikėti.

Anglija davė Italijai 40,000 
tonų anglių, kad Italija galė
tų savo laivyną pajudinti be 
jokių užtrukdymų.
. Anglijos pienas. Anglijos 
tikslu yra patraukti savo lai
vyną iš Viduržeminių jūrių ir 
sustprinus šiomis spėkomis 
laivyną Šiaurinėse jūrėse pra
dėti bombarduoti nuo pusės 
jūrių. Viduržeminėse jūrėse 
galės palikti Italijos eskadra.

Pradėjus kariauti Turkijai, 
tuojaus užpuls ant jos Grai
kija, tai ir laivynas Turkijos 
bus saugojamas Graikijos lai
vynu ir nebus ko bijoties pa
vojaus iš pusės Turkijos. Ita
lijos laivyno uždaviniu bus 
uždarymas portuose Austri
jos laivyno. Kada tas vis
kas įvyks Anglijos ir Prancū
zijos laivynas galės liuosai 
veikti Šiaurinėse jūrėse. An
glija nebegali ilgiau laukti ir 
nori kaip galima greičiau už
pult savo priešus iš jūrių pu
sės. Kaip tiktai susistiprius 
savo ir prancūzų eskadromis 
iš Viduržemių jūrių tuojauS 
pradės bombarduoti vokiečių 
portus, naikindama vokiečių 
laivus pasislėpusius portuose. 
Galima laukti didžių atsitiki
mų, nes Anglija yra pasiryžus 
sunaikinti visai Vokietijos lai
vyną ir jeigu jai tas pasiseks, 
priims kitokias formas. Vokie
čiai bombarduojami nuo jū
rių, nuo sausumos turės gin
ties iš visų pusių ir kas yra 
labai galiniu dalyku —- nusi
leis.

Turki jo užpolus ant Austri
jos, Graikija užpuls ant Tur
kijos. Bulgarija, kaip gali
ma patėmyti iš paskutinių ži
nių rems Turkiją. Rumunija 
stos Graikijos pusėn. Tai 
greitu laiku sulauksime pen
kių naujų vastijų intrauktų į 
karę: Italiją, Turkiją, Graiki
ją ir Rumuniją. Nauji milijo
nai kareivių pakels kardą, pa
silies kraujas ant Balkanų, 
kur dar taip neseniai virė bai
si kova. Ir iš visos Europos 
vien tiktai Ispanija pasiliks 
rami.

Dabartinė karė užims ne 
vien tiktai Europą. Turkija 
skelbia karę ir šaukia visus iš
tikimus muzulmanus prie kar
do. Prasidės karė šiaurinėje 
Afrikoje, kur ant praneūaą 
užpuls Moroko ir Algerio gy
ventojai, prieš italus sukils 
Tripolio mahometonai, ant 
angių Aigipto gyventojai. 
Azijoj pasišiauš prie A turliją



DRAUGAS.

viBi mahometonai. Sukils ara
bai, Indijoje galima laukti 
maišto. Į karę bus intrauk- 
ti Persijos gyventojai, Atga- 
nistano, Beludžistano ir visos 
Azijatiškos Turkijos. Išski
riant Ameriką sukils visas pa
saulis. Ir didelis dar klausi
mas ar Amerika sugebės iš
laikyti save neutralitetą. Ga
li atsirasti kliūtis, nesusipra
timai ir Amerikai prisieis ka
riauti. Gali būti koks svar
bus politikoje atsitikimas pa
dės galą tai baisiai karei, bet 
tas gali įvykti negreit, o tuo 
tarpu grius miestai, tvirtovės, 
milijonai žmonių suras sau ga
lą kruviname lauke. Ir visos 
tos baisenybės pasitaiko tada, 
kada labai daug buvo kalbama 
apie ramybės įvykdinimą pa
saulyje, kada milijonai buvo 
skiriami taikos visasvietinę 
idėją praplatinti ir puikus na
mai statomi, kur suėję viso 
pasaulio valdytojai galėtų pa
sitarti apie karės šmėklos su- 
trinimą. Tuščias santaikos na
mas Haagoje, ironiškai šypso
si giltinė ant jų skrajodama.

Trumpai paminėsiu, kad kun. 
P. Kr a uj alks mums daug žingei
dumo pripasakojo, apie lietuvių 
padėjimą Lietuvoj, apie dabar iš
tikusią karę ir 1.1. Visi labai gė
rėjos, plodami rankomis.

Kalnavertis.

IŠLIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE.

ANSONIA, CONN.
Kaip daugelyje Suvienytų Val

stijų miesteliuose, taip ir pas 
mus lietuvių yra užtektinai. Iš 
medžiagiško atžvilgio blogai ei
nasi — darbai pradeda mažėti. 
Tikimėsi darbų pagerėjimo. Iš 
dvasiško atžvilgio jaučiamėsi su
vis vargingai. Linksma, nes suži
nojau iš tikrųjų šaltinių, kad ir 
mes gausime kunigą. Gyvenimo 
aplinkybės čia taip supainiotos, 
kad ir taktiškiausias žmogus ga
li nusmukti. Viskas dabar pri
klauso netik nuo kunigo, bet ir 
nuo mus pačių. Jeigu mokėsime 
vieni kitą suprasti — bus ge
rai. Pasižvęlgę į savo kaimynus, 
jaučiamės kur kas žemiau už juos 
bestovinti. Tiesa ir pas mus žmo
nės šiaip taip kruta, bet palygi
nus su kitais labai prastai. Netu
rime vado — nėra centro, apie 
kurį visas veikimas galėtų su- 

"aispiesti. Dabar jau pusė bėdos 
— gauname kunigą, kuris mus 
pastatys lygiai su mūsų kaimy
nais ne tik iš doriško, bet ir iš 
visuomeninio gyvenimo.

Lietuvis-K&talikaa.

LONDONAS.
Ištikus dabartinei visos Eu

ropos karei į kurią yra įsimaišius 
ir Anglija, Londone, ir visoj Ang
lijoj dabar neperkoki laikai: vi
sokį valgomi dalykai žymiai pa
brango ir kaikurios dirbtuvės už
darytos, taip-pat ir mano batų 
dirbtuvė uždaryta.

Daugumas žmonių yra nusimi
nę, ir daugiausia vien-tik kalba 
apie karę, vieni laikydami vienų 
pusę, kiti kitų. Iš lietuvių vis 
dauguma randasi kurie laukia, 
kad rusas laimėtų karę, ir esą jis 
paskum duosiąs amnestiją, tat 
už tai tarpe savęs karštai pasigin
čija. Mat nevisi vienos nuomo
nės, Tečiaus kai-kurie iš mūsiš
kių dideliai apgailestauja savo 
tėvynės Lietuvos, į kurią mano 
savo nors kaulus parnešti, ir to
nais ilsėties, kur jų bočiai ilsisi, 
žodžiu sakant, čion visos tautos 
gyvenančios yra nusiminę. Ang
lai, anot jų, vokiečiai labai ne
užkenčia Keli lietuviai, girdė
jau, iš liuoso noro išėjo į 
karę prie anglų. Iš jų daugiau
siai tokie, kurie Anglijoj gimę.

Dabar jokis laikraštis iš Di
džiosios Lietuvos nebeateina.

Škotijos ‘Išeivių Draugas’, ka
rei prasidėjus, pradėjo eiti kas sa
vaitė, ir pirmuose dviejuose nu
meriuose rašė vien tik apie ka
rę. Dabar “Išeivių Draugo” 
daugiams ir parduodama atskirais 
numeriais, nepakanka nei 60 egz. 
Ar ilgai eis “Išeivių Draugas” 
kas savaitę — nežinia.

Porą savaičių atgal pas mus 
atsilankė svečias kun. P. Krauja
is iš Vilniaus, “Aušros” redak
torius. Ištikus karei kun. P. 
Kraujais priverstas kai-kurį lai
ką ilgiaus viešėti pas mūsų vie
tos kleboną, kadangi dabartiniam 
laike sunku išvažiuoti. Sekma
dienį 9. d. rugpiūčio kun. P. 
Kraujais atsilankė lietuvių kliu- 
ban ant susirinkimo, kuriame 
dalyvavo daugybė žmonių.

BALTOS LIETUVIŠKOS 
SESERS.

Šv. Panelės į Dangų ėmimo die
noje šį metą į Domininkonių vie
nuolyną Amityville, L. I. N. Y. 
postojo trįs lietuvaitės: Emilija 
Abromaičiutė, Petronėlė Žukaičiu- 
tė ir Ona Putiniutė. Jos bus tenai 
mokinamos netiktai angliškai, bet 
ir lietuviškai. Aš žemiaus pasira
šęs gavau pavelijimą nuo diacezi- 
jos valdžios važinėtis kas sąvaitę 
vieną kartą į minėtą vienuoly
ną ir užsiimti su lietuvaitėmis per 
dvi valandi: išklausyti jų išpa
žinties ir pamokinti jas lietuviškų 
dalykų. Bažnyčių, apmąstymus ir 
dvasiškus skaitymus jos turės 
taip-pat lietuviškai, skyrium nuo 
kitų seserų angliškai kalbančių. 
Kaip minėtos mergaitės išbus No- 
vicijatę 6 mėnesius, gaus vienuo
lių rūbus (habitus), ir už metų 
parvažiuos į Brooklyną į vienuo
lyną, kurs yra prie mūsų Šv. Pa
nelės Apreiškimo Bažnyčios: čia 
joms bus pavesta mūsų parapi
jos mokykloje lietuvių vaikus mo
kinti lietuviškų poterių ir kate
kizmų priruošti prie išpažinties 
ir t, t. Tokiuo būdu Šv. Panelės 
lietuvišką parapija bus aprūpinta 
seseris: kitos seserims Dominin- 
konės mokins angliškų dalykų, 
o lietuvaitės mokins lietuviškai.

Šv. Panelės Apreiškimo naujai 
lietuviškai parapijai bus dar ir tas 
palengvinimas, jog nereikės se
serų namo arba vienuolyno, nes 
jis jau yra Domininkonių nupirk
tas.

Su laiku turime vilties, jog 
atsiras ir daugiaus lietuvaičių no
rinčių įstoti į tą patį vienuoly
ną : tada lietuviš. Domininkonės 
galės aprūpinti ir kitas lietuviškas 
mokyklas netiktai Brooklyno di- 
jecezijos, bet ir visos Didžiojo 
New Yorko apielinkes.

Kurios lietuvaitės norėtu pas
toti į Baltųjų Seserų Vienuoly
ną, meldžiu kreipties prie manęs 
šituo antrašu:

Rev. N. J. Petkus,
259 No. 5th str., Brooklyn, N. Y.

Red. prierašas: Mes norėtume 
atkreipti domą į šv. Kazimiero 
seserų vienuolyną Chicagoje, prie 
kurio randasi akademija, vedama 
labai nuosekliai ir lietuviams tin
kamoje dvasioje. Lietuvaitėms 
geriau į šitą vienuolyną neg į kitą 
kokį.

ant kiekvieno susirinkimo pri
sirašo po kelis, tik kejsta, kad 
vyrų mažai tesirašo jų nėra nė 
trečios dalies.

Liepos 29 ir rugp. 5 d., vietinė 
“L. V.” kuopa surengė šokius, 
su dainomis ir paveikslais.

Abu vakaru nusisekė gerai. Al. 
Račkhus istorilki paaiškinimai 
patenkino visus.

Girdėtis, kad organizuojąs T. 
M. Draugija. Duok Dieve!... 
Gilbertvillėjo tai būtų labąi geis
tina.

Darbai pas mūsų eina labai 
silpnai. Merginos audėjos tedir
ba tik 3—4 dienas į sąvaitę. Iš 
kitur atvažiavus darbą beveik 
visai negalima gauti.

Vytis P.

WILKES BARRE, PA.
20 d. rugp. baigiantis šeštai 

valandai vakare, po smarkiam 
lietui užėjo baisi vėsula. Apie 
50 stubų tapo išvartyta o ant 
Empire gatvės šilkinis pabrikėlis 
ir apie 15 stubų visos lietuvių ar
ba lenkų tapo suplaišytos į smul
kius pagaliukus taip, jog ir ce
mentiniai pamatai tapo nugriau
ti ir suskaldyti. Sunku net su
rast vietos kur triobėsiai stovėjo.

6 žmonės mirė griuvėsiuosę 
o šimtai yra sužeistų.

Ona Berneckiutė 17 metų, fa
brike j e užmušta ant vietos. Ona 
Šargaliutė, Ona Valackiutė, Vin
cas Mencevičius ir Ignas Men- 
cevičiukas, labai pavojingai su
žeisti.

Kalbama kad vėsula padarė 
blėdies ant $200.000.000.

Keletas protestonų bažnyčių, 
taip-pat lenkų neprigulmingos 
bažnyčios bokštai nuversti, Lie
tuvių bažnyčia pasiliko kaip ir 
buvus.

Miestas renka aukas sušelpti 
nelaiminguosius. Pastatė šėtras 
kuriose priglaudžia ir maitina 
nukentėjusius.

D—us.

WORCESTER, MASS.
30 d. rugpiūčio buvo piknikas 

giedorių Šv. Kazimiero parapi
jos. Piknikas išjo prastas, nes 
giedoriai nusilesė alkolio, nei 
merginos neliko sausos. Taigi 
kiekvienas gali sau persistatyti, 
kokia tai buvo pramogėlė, kada 
kožnas užimtas tik kojų valdy
mu o ne tvarka.

Gaila mums kun. J. J. Jakaičio, 
kuris pirm trijų mėnesių išva
žiavo gimtinės aplankyti ir pak
liuvo tarp karės baisenybių. Jis 
tai mokėdavo tvarkyti draugijas 
ir kelti susipratimą.

Šviesa.

DORRISVILLE, ILL.
Tame miestelyje randasi apie 

150 lietuviškų šeimynų. Čia taip 
pat yra lietuvių šv. Juozapo 
bažnyčia, kur klebonauja gerb. 
kun. P. A. Vaitonis. Bet gi iš tų 
150 šeimynų gal pusė tik priguli 
prie parapijos, nes daugiausia 
randasi čia cicilikų, kurie tveria 
sau svajonių pasaulį. Kadangi 
jaunasai klebonas yra energiškas 
ir darbštus, tad gi pasitikima 
kad su laiku sutvarkys viską, 
o iškrypėliai pamatę, kad veikė 
tiesu keliu, gal sugrjž atsivertę 
prie tikrosios šviesos ir prie Mo
tinos Bažnyčios. T.

GIBERTVILLE, MASS. 
Prakalbos. “Lieuvos Vyčių” va

karas. Darbai.
Pasidarbavus vietiniams lietu

viams moksleiviams liepos 19 d., 
š. m. tapo surengta prakalbos tik
slu sustiprinti “L. V.” IX kuopą. 
Kalbėjo St. Laurento kolegijos 
moksleivis Al. Račkus. Savo pra
kilnioje kalboje nurodė visus 
jaunumino priešus, kurie tik ty
koja pagauti į savo vortinklius 
jaunikaitį ar mergaitę ir iščiul
pus jų smegenis padaryti savo 
įrankiu. Prilygino Lietuvos ka
talikišką jaunimą prie sveiko me
delio žiedo, o cicilikus prie šal
nos, kurie nori nustelbti tuos 
žiedelius, ydant po to tie žiedai 
neišduotų jokio vaisiaus ne tik 
Lietuvos tautai, bet ir visuome
nei. Kalba visiems patiko, tik gai
la,. kad mažai prisirinko publikos 
(vos apie 80.), turbūt kad tuo 
pačiu laiku buvo vestuvės su 
alumi. Alus mat gilbertvilie- 
čiams maloniau už viską. Prie 
“L. V.” prisirašė 8 nauji nariai. 
Nauja kuopa jau gan sustiprė
jus, nes turi 26 narius, ir beveik

SO. BOSTON, MASS.
Nedėlioj, 30 d. rugpiūčio, 1 

vai. po pietų, bažnytinėje sve
tainėje atsibuvo prakalbos su
rengtos Dr-jos Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus.

Pirmiausia kalbėjo p. Vitaitis 
“Ateities” administratorius, po 
jo kalbos dainavo V. Jankaus
kas. V; Jankauskas nesenai pra
dėjo lavinties muzikėj, ir daina
vime, tečiaus jau neblogai padai
nuoja. Paskui kalbėjo klerikas 
Vermauskas iš Montello, Mass. 
Jis aiškino vertę draugijų ir jų 
tikslus ir ragino tėvus, kad savo 
vaikus, kurie lanko žemąsias ar 
augštesniąsias mokyklas trauk
tų prie S. L. R. K. M. ir prie 
“Vyčių” draugijų. P. Juška, var
gonininkas St. Roko bažnyčios 
Montellyje, padainavo taip ar
tistiškai, kad publika keletą kar
tų delnų plojimu privertė sugrįž
ti į sceną. Eilių pasakė J. Navec- 
kutis, žmonėms patiko. Trečias 
kalbėtojas buvo Julius Kaupas S. 
L. R. K. M. A. pirmininkas, ku
ris aiškino draugijų naudą. Per 
jo kelbą keletas moksleivių rin
ko “Moksleiviui” prenumeratas. 
Žmonės prakalbomis liko paten
kinti. Putinėlis.

FITCHBURO, MASS.
Fitchburgo jaunuomenės drau

gija, 23 d. rugp. surengė pikni
ką. Pradžioje visi linksmai žaidė; 
buvo prakalba p. J. Akelaičio iš 
Norwood, Mass., paskui vaidin
ta monologas.

Kur buvę, kur nebuvę atsi- 
vilko nekviesti svečiai ir suardė 
gražią tvarką. Mat Fitchburge, 
kaip visur netrūksta cicilikų,'ku
rie nekenčia rimtų draugijų ir 
stengiasi joms kenkti. Negalėda
mi kliudyti surengimui pikniko 
tai bent prisigėrę alkolio atėjo 
daryti betvarkę, kurion turėjo 
įsikišti policistas ir išrišti klau

simą. Kiek verti mūsų didvyriai 
už tokius darbus f

Fitchburgietis.

OAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Jaunuomenės Mokslo 

ir Dailės draugija, turėdama tik
slu lavinti joje prigulinčius na
rius, vaikinus ir merginas, daž
nai parengia prakalbas, koncertus 
ir šiaip dorus pasilinksminimus. 
Be to draugija rūpinasi materija. 
lišku savo narių padėjimu, tuo 
tikslu įvedė pašalpą ligoje. Pas
tarame draugijos susirinkime 
nutarta surengti prakalbas, ži
noma, naudingas.

Reikia pridurti, kad draugijo
je yra išdygusių keletas gėlton- 
žiedžių cicilikų, kurie norėjo, kad 
prakalbos įvyktų pagal jų noro, 
užtat šmeižė pirmininką, kaipo 
neprielankų geltonajai literatū
rai. Išrinktas tuo tarpu naujas 
pirmininkas pasirodė tos pačios 
pirmtakuno taktikos, vadinasi 
necicilikaująs.

Prakalbos įvyko 30 d. rugpiū
čio. Pirmiausiai prakalbų vedė
jas trumpai paaiškino prakalbų 
tikslą, toliau kalbėti perstatė p. 
S. Vitaitį, kuris kalbėjo apie 
Mokslą ir Dailę ir apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą, o daugiau
siai aiškino politiškojo lietuvių 
susivažiavimo svarbą, kuris, kaip 
manoma, atsibus Chicagoje ir 
ragino karštai remti tėvynę nu
kentėjusią nuo sunkios karės, bet 
patarė kolkas niekam neduoti 
aukų ligi nebus išrinktas tam 
tikras' komitetas aukoms rinkti. 
P. Vitaičio kalba užinteresavo 
kiekvieną, ką paliudijo gausus 
plojimas užbaigus kalbėti. To- 
liaus tęsė kiti pamarginimai. Jau
nuomenės choras, vedamas p. 
A. Kasparavičiaus padainavo 
“Birutės” dainą, kuri išaukė di
dį publikos džiaugismį}, kuriai 
užsispyrus choras dar daugiau 
padainavo. Ačiū sumaniam choro 
vedėjui ir dainininkų rimtumui, 
choras pasiekė tobulo laipsnio. 
Žinoma, tarpe kviečių randasi 
ir kūkalių. Prie choro priguli 
žmogus priešingas lietuvių tautiš
kai dainai. Patartina, kaip jau
nuomenės draugijai, taip ir cho
rui, kad visus pageltusius diegus 
išrautų iš savo tarpo. Jie vėsina
lietuvių susipratimą.• aji.

Paskui kalbėjo p. O. Rama
nauskienė iš Lawrence, Mass., 
kuri palietė apie moterų reikalus. 
Aiškino ko yra vertas mokslas, 
prie to pridūrė svarbumą drau
gijų, patardama jaunuomenei dė
ties prie tokių draugijų, kuriose 
žydi dora, mokslas ir dailė. Kaip 
vaikinus, taip ir merginas skatino 
skaityti geras .knygas ir laikraš
čius, bet vengti raštų nuo kurių 
galima užsikrėsti geltonomis bak
terijomis. Daug pamokinimų pa
sakė gerb. kalbėtoja dėl jaunuo
menės, ir gilų įspūdį ir atmini
mą padarė jos kalba, už tai pas
kutinius jos žodžius nulydėjo 
garsus delnų plojimas. Toliau 
paįvairinta deklemacijomis, pa
dainuota dainelių, kurios publi
kai patiko, o p-lė Šarkiūtė net 
sužavėjo padainavusi solo “Vai 
aš pakirščia”.

Ant galo kalbėjo choro vedėjas 
p. A. Kasparavičius, atkreipda
mas mintį į amatus. Paskui grį
žo apie girtuokliavimą ir papeikė 
lietuves šeimininkes, kurios pa
laiko alkolio platinimąsį. Kalbė
tojas turėjo trumpinti kalbą, nes 
publika jau nuvargo ir pradėjo 
skirstyties.

Abelnai imant prakalbos pa
sisekė gerai, kokių Cambridgie- 
čiai dar neturėjo. Publikos buvo 
apie 400. Tvarka graži tik vai
kai, kurių daug prileido kėlė 
erzėjimą. Geriau visai jų neįleis
ti, kad nebūtų nemalonumų. Po 
prakalbų prie draugijos prisira
šė 19 naujų narių. Prieš išsiskirs- 
tant išgirsta daug gražių linkė
jimų jaunuomenės draugijai, 
jai augti, bujoti ir pasekmingai 
darbuoties. Užbaigta Tautos 
himnu.

Buvęs prakalbose.

platinti moksleivių organą 
“Moksleivį”, rengti koncertus 
ir prakalbas. Kl. Vermauskas 
žadėjo prisidėti prie vietinės 
kuopos ir dažnai atsilankyti.

Sekretorius.

WESTVTLLE, ILL.
We8tville visai atsimainė. Dar

bai suprastėjo, šiuomi tarpu gau
nama dirbti vos 2 dieni į sąvaitę, 
pirma būdavo darbo 7 šaptose o 
dabar tik 4. Lietuviai dabar turi 
dvi parapiji. Neprigulmingoji da. 
lis didina savo bažnyčią. Nesenai 
šventino K. Jankauskas dėl ne- 
prigulmingosios bažnyčios varpą 
ir pasakė ilgą prakalbą. Pirmiau
siai aiškino apie varpo vertę o 
paskui nugriuvo ant airiij vysku
pų kam jie išnaudoju lietuvius.

28 rugp. susilaukėme kunigų 
permainos. Dvasiškoji valdžia 
mums atsiuntė naują kunigą vie
ton kun. K. Skypkos. 30 d. rugp. 
kun. Skypka atsisveikino su iš
tikimais parapijonamis ir persta
tė naują kleboną kun. Deksnį.

Linkime naujam klebonui gero 
pasisekimo naujoj dirvoj, nes

žilviti. Paskui buvo monologas 
“Makabilius” ir ant galo dainos, 
kurias užbaigė Tautišku himnu,
pritariant milžiniškiems “Carne- 
gies” vargonams. “Vyčių cho
ras dar tik užuomazgoje ir ne
skaitlingas; bet jau dainavimas, 
dainavimas, tik klausyk! Ma
žieji trukšmadariai, nenurim- 
stantįs vaidinimo laiku, pasigir
dus dainų meliodijoms ir tie nu
rimo, rodėsi ir jų nerami dva
sia buvo pagauta lietuviškos dai
nos meliodijų ir sužavėta. — Už 
tat gausūs delnų plojimai po 
kiekvienai dainai buvo ženklas 
pilno publikos pasitenkinimo ir 
dainininkais ir choro vedėju p. 
A. Visminu, gabiu vietiniu var
gonininku. — Brangus jauni
me! “Vyčiai!” nepasitenkinkite 
laukais ingytais 29 rugpiūčio. 
Dirbkite ir toliaus. Lavinkitės 
patys, bet nepamirškite ir visuo
menės. Rengkite dažniaus tokias 
pramogėles. Dieve jums padėk!

Jaunimo draugas.

nėsigaiJėVime išlaidų |r laiko, 
ant taip prakilnaus darbo, kuriu< 
yra apsišvetimas ir susipratimas^ 
kurie daugiaus mokame, pamo-3 
kinkime kitus, kurie mažiaus 
mokinkimės nuo kitų. Tiktai ne
tingėkime lankyti tuos vakarinius 
kursus o pamatysime, kaip dar 
galėsime pasinaudoti.

Ten buvę*.
.i

THOMAS, W. VA.
Lietuvių čia randasi su viršum 

reiks padėt daug darbo ir kan- 100 šeimynų ir visi gana gerai
tikimais parapijonimis ir persta- 
trybės.

NEW YORK, N. Y.
New-Yorke Aušros Vartų 

Švenč. Panelės parapijoje atsi
buvo 106 kuopos susirinkimas. 
Pirmininkavo kl. Navickas. Pir
miausia buvo renkama valdyba, 
nes pasitraukia, važiuodami mok
slan, moksleiviai. Į pirmininkus 
slaptu balsavimu tapo išrinktas

užsilaiko. Tik deja, nėra čia da
bar lietuvio kunigo. Čionykčiai 
lietuviai turėjo jau tris lietuvius 
klebonus, bet nei vienas ilgai ne
pabuvo. Pirmas, kun. F. Konku- 
levičius, išbuvo 3 metus ir su- 
gryžo atgal į Lietuvą, antras, 
kun. J. Jakštys, pabuvo be tru
pučio 4 metus ir išvažiavo į In
diana Hiarbor, Ind., kur dabar, 
kaip girdėt jam viskas daug 
geriau sekasi; o trečias, kun. V. 
Bukaveekas, paklebonavo vos 5 
mėnesius su kelioms dienoms —vietos klebonas kun. Šeštokas, 

vieton Jono Navicko. Iždininku: nuo 8 sausio šių metų lig šv. Jo
p-lė Zuikytė, vieton kun. Šešto
ko. Raštininku, vieton Prano 
Lišausko, p. A. Dzikas ir p-lė 
Narmantaitė. pašelpinio sky
riaus. Išrinkus naują valdybą, 
tapo išreikšta padėka seniems 
valdybos nariams. Išlaidas nutar
ta pridengti pinigais surinktais 
nuo kiekvieno nario po 5 centus. 
Nutarta prisidėti prie parapijos 
knygyno ir tapo išrinktas kny
gininku p. Gurevičienė. Kada se
na valdyba išdavė savo raportą 
paaiškėjo, kad narių padidėjo 
beveik dvigubai. Kun. šeštokas 
išdavė raportą apie čarterio 
išėmimą New-Yorko valstijoje. 
P-lė Narmantaitė padavė įneši
mą, kad kiekvienas narys priva
lo prikalbinti po vieną narį į 106 
kuopą tokiu būdu, kad kitą me- 
ią. galima būtų siųsti seiman ma
žiausia dų delegatu. Pasibaigus 
svarstymams, naujas pirmininkas 
uždarė susirinkimą. Linkima nau
jai valdybai pasekmingiausio 
darbavimosi.

Sąnarys.

80. BOSTON, MASS.
Atsibuvo mėnesinis S. L. R. 

K. M. A. 8 kuopos susirinkimas. 
Šis susirinkimas tuo ypatingas, 
kad jame dalyvavo svečių, vy
riausieji moksleivijos organiza
toriai: Julius Kaupas Mok. Sus- 
jimo pirmininkas, J. Kloris Sus- 
jimo kasininkas ir kl. A. Ver
mauskas; svečiai pratarė kelis 
Žodžius ragindami visus mokslei
vius kūostropiausiai skaityti, ir

nui. Jam išvaževus ir apleidus 
šį miestelį ant visados, važinėja 
pas mus airys kunigas iš kito 
miestuko atlaikyti vienas iv. Mi- ..
šias nedėldieniais. Kaip greitai 
susilauksime mes kito lietuvio 
kunigo, nežinia. Kad mūsų vys
kupas turėtų nors vieną klieriką, 
ypač baigentį seminariją, tai gal 
būtų viltis neužilgo jį gauti čia 
už kleboną, bet nelaimė, Whee- 
ling’o vyskupija neturi nei vie
no lietuvio auklėtinio Seminari
joje, o kunigams pribuvusiems iš 
kitų vyskupijų, ypač ieškantiems 
vis “geros” parapijos, matyt ne
patinka čia apsigyventi. Užtat, 
beabejonės, prisieis mums čia pa
laukti gana ilgą laiką pakol gau
sime savo tautos dvasišką vado
vą.

Oia yra reikalingas lĮiėtuvis 
kunigas, kuris prie savo prigim
tos kalbos moka dar lenkiškai ir 
angliškai, ir kuris nesibijo dar
bo — yra uolus ir tikrai pasi
šventęs darbuotis dėl Dievo gar
bės ir išganymo dūšių.

Thomasietis .

LONDONAS, ANGLIJOJE.

Tilpusi mano parašyta žinutėj 
“Lietuvos Žiniose” N. 46 š. m.' 
apie išvarytąjį Stasį Valunčevs-j 
kį, kurį Anglijos valdžia kalti
no vogime ir kitam prasižengime.] 
Tat kaipo Rusijos pavaldinį, 8d 
V. Rusijį n ir išvarė. 30 d. bir-1 
žėlio šįmet iš “Lietuvos Žinių” 
gavau laišką su pranešimu, kad;, 
Stasys Valančauskas dirbantis A. 
Olševskio bankoje, Chicagoje, po 
N 3252 S. Halsted str.

Minėtas S. Valančauskas spi
ria “Lietuvos Žinių” redakciją 
išduoti žinutės autorių arba imti 
ant savęs atsakomytę. S. Valan
čauskas sako, kad toji žinutė, 
palietusi jį kaipo kriminalą ir t.1.

S. Valunčevskį, kurį išvarė pa
žinau jį nuo atvykimo Londonan^ 
čia jis išgyveno, rodos, apie 12, 
metų, nemokėjo skaityti, nei ra
šyti, tad A. Olševskio ar kokioi 
kiton bankon negalėjo patekti/ 
ir aš jau apie kelis laiškus ral 
šiau. Pats dirbau su S. Valun-j 
čevskiu vienoj dirbtuvėj apie 3. 
metus ir jis man pasisakė esąs; 
Stasys Valunčevskis, tat po iš-j 
varymo ir parašiau minėtą žinutę 
po prisipažinta pavarde ne tik 
į “L. Ž.”, buvo tilpę “Viltyj’ 
“Drauge” ir kitur. Šiaip jis va-’ 
dydavos, kaip tik pribuvo Lon-į 
donan — Terminu, ir kitaip. S. 
Valančevskis Londone pridirbo;

ir jau kelis syk 
buvo šaltoje;-kur-kas dar nevisi] 
jo darbeliai žinutėj buvo minė-; 
ti. Kaip paaiškėjo, kad p. SJ 
Valančauskas dirba Olsevskio 
bangoje nuo sausio mėnesio šių 
metų, gi minėtą S. V. pašalino 
iš Londono balandžio ar gegužio 
mėnesyje š., m. Tai aišku, kadJ 
čia suvis kita£. Valančauskas. 
Reikale galiu prirodyti liūdinin-l 
kus. S. Valančauskas suvis maža 
galvojęs kabinasi prie. 
šytos žinutės.

Kadangi minėta žinutė tilpo 
ir “Draugo” skiltyse, tai tikiuosi, - 
kad šį mano laišką patalpya, 
nes ištikus karei, sunku man 
pasiekti “Lietuvos Žinias”.

Kalnavertis.

CHICAGOJE.

HOMESTEAD, PA.
Šv. Cecilijos Jaunosios Lietu

vos jaunimas “Vyčių” kuopa — 
kiek įsigalėdami veikia. Vaka
rais dažnai susirenka pobažnyti- 
nėje salėje, lavinasi dainavime, 
mokinasi tautiškų šokių ir net 
kaip kada gimnastikos. Jauni
mas susiorganizavo lygiai metai. 
Tame laike viešai pasirodė du 
kartu. Pernai rudeniop surengė 
prakalbas ir šokius, dabar gi 29 
rugpiūčio vaidino “Pabaigtu
ves” dviveiksmę komediją su 
tautiškais šokiais ir dainomis. — 
Vaidinimą galima būtų pavadin
ti pilnai nusisekusiu, kad 
ne pertyluš kalbėjimas kai- 
kurių vaidintojų, kaip va: 
vargoninko, ekonomo ir dar 
poros. Artistai, matyti, nepa
sigailėjo savo truso ir laiko, 
kad gerai prisirengti. Kadangi 
publikai jokių programų nebn
vo padalinta, tai ir artisti) vardų 
negaliu paduoti išskyrus Marę 
Bražinskiūtė (Klara) ir Joną Ba- 
ranaucką (Feliksas), kurių ga
bumus pažįstu jau nuo seniaus. 
Jie ir dabar pasirodė tikrais ar
tistais. Taip-pat negalima nuty
lėti apie “Šambeliono Dalsickio” 
rolėje vaidintoją, kuris anot prie
žodžio visados buvo “savo kaily
je”. — Turiu pažymėti vieną da
lyką, kuris vaidinimo įspūdį ga
dino — vaikų trūkimas. Tėvai at
siveda ir atsinešę savo mažiukus 
ir vietoje laikyti juos prie savęs 
ir raminti, paleidžia juos Ruo
šai bėgioti po salę. Bevaikę pub
liką bėgalo erzina toki betvarkė. 
“Vyčiai”, tur išrasti būdą tą 
betvarkę prašalinti. — Užbaigus 
vaidinimą prieš nuleidžiant už
dangą, vaidintojai pašoko: 
Klumpakojį, suktinį, jievužę ir

ATHOL, MASS.

Rugpiūčio 30 dieną pobažny- 
tinėje salėje atiliko “Vyčių”, 
mėnesinis susirinkimas, į kurį 
pribuvo apie 40 narių. Nutarta 
įvesti vakarinius kursus kas 
utarninką, o vedėjais išrinkti 
pirmininkas Dom. Karoblius, kurs 
apsiėmė apsakinėti Lietuvos isto
riją, A. Lasevičins aiškins geo
grafiją ir astronomiją, A. Petrulis 
aritmetiką, J. Grigaliūnas mo
kys rašyti, J. Neviadomskis, 
anglų kalbos ir kun. Mėškaus- 
kis lietuvių, gramatikos. Knygų 
jau išrašyta ant 40 dol. į “Vy
čių” knygyną, kurio priveizėtoju 
išrinktas J. Gailiunas, o jam į 
pogelbą Magd. Andreliunaitė ir 
Mar. Gedaitaitė. Sumanyta yra 
įtasyti parapijos knygynas; kur 
bus sudėtos visų draugijų kny
gos, o iki lotas su namais dar 
nenupirktas, tai nutarta knygos 
laikyti lietuvių krautuvėje. Mė
nesinį susirinkimą darys kas pas
kutinį sekmadienį vakarais.

Teatrališkas “Vyčių” skyrius 
taipogi nesnaudžia. Sumanė gale 
šio rugsėjaus mėnesio suvaidinti 
“Gudri našlė”. Paėmė roles rao- 
kyties šie asmenys: J. Gailiu
nas, VI. Matulis, Ant. Dargelis, 
Pov. Morkūnas, Jon. Visbaras 
Step. Stravinškaitė, St. Petraus- 
skaitė ir Ver. Tilaitė.

Ant 7 dienos šio mėn., kada visi 
darbininkai liuosi yra vakarė nu
tarta surengti šokius su daino
mis.

Iš to galema matyti, kad susi
rinkimas buvo gyvas ir veiklus, 
dabar reikia tiktai tuos visus su
manymus įvykdinti, tai ir mū
sų kuopa nepasiliks užpakalyje 
kitų kuopų. Todėl, Draugės ir 
Draugai, visi kibkime į darbą,

MOKSLEIVIŲ VAKARAS.

Nedėlioj rugpiūčio 30 d., at
sibuvo L. R. K. M. Sus-moj 
III-ios ir V kuopų vakaras, 
Jurgio parap. svetainėje. Ka
dangi oras pasitaikė gražus tai 
ant vakaro svečių atsilankė pu
sėtinai. Vakarą atidarė p. A. 
Baltutis ir, vienam kalbėtojų ne
atsilankius, jisai plačiau pakalbė
jo apie apšvietę ir kokiais ke
liais prie jos prieiti. Toliau buvo 
atvaidintas veikalėlis “Neat-, 
mezgamas Mazgas”, kuris gerai 
nusisekė. Iš vaidintojų geriau
siai atliko savo rolės: L. Šimu
tis, Margelio rolėje, ir M. Z. Fel
čerio rolėje. Gerai atliko M. Gu- 
rinskaitė Marytės rolėje ir M. 
Virbikaitė “Burokienės rolėje.

Antroje programo dalyje gra
žiai klausytojus palinksmino p- 
ni Ona Mikalauskienė, paskam
bindama gražiai ant piano. Jinai 
dar nesenai viešai tepradėjo ro
dy ties, vienok jau galima spręsfi 
apie jos gabumą ir šviesią atei
tį.

Visus labiausiai užžavėjo savo 
malonių balseliu, visiems žino
mą, solistė p-ni M. Janušauskie
nė, kuri padainavo keletą malo
nių dainelių kaip “Kur bakūžė 
samanota”, Fior di Margheta ir 
kelata kitų.

Po to p-lė J. Urbiūtė padek- 
lemavo eiles: “Mano Kryželis”, 
atliko pagirtinai. Vėliau “Kank
lių” kvartetas sudainavo keletą- 
gražių dainų, antgalo “Kank
lių” choras po vadovystė p. B. 
Janušausko padainavo keletą 
gražių dainelių. Po to prasidėjo 
šokiai ir tęsėsi iki vėlybai nak
čiai. Svečiai kaip buvo matyti/ 
buvo visi patenkinti, ir link. 
smai praleido vakarą. ,

(Seka ant 9 pusi.) t 1
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PASTABOS.

10 MES GALIME 

TIKĖTIES?
■Esame liudininkais nepa 

.rastų atsitikimų, kuriems ly 
įų pasaulio istorija nežino, 
irtinai susirėim dvi rasi: 
avu ir germanų. Imtynėse 
Įdyvauja milijonai parinktų 

fu. Ilgus metus auklėję sa- 
idėjas, vieni panslavizmo, 

pti pangermanizmo — slavai 
^-teutonai pagaliaus pasakė:

; mes, ar jie? ar męs, ar jie 
idovausime Europai, o gal ir 

am pasauliui.
Ko gi mes, lietuviai galime 

su tikėties is tų imtynių?
Ar vieni, ar kiti^ bu

lės — mūsų tautai nešviečia 
įeiti s. Europos žemlapis ro- 
j), kad męs esame pačiame 
iduryje tarpe slavų ir teuto- 

Lietuva būtų daug lai- 
ingesnė, užimdama labiau 
įlią vietų, pav. kad ir da- 
ittinės Belgijos, ar Danijos.
abargi mes esame tarsi sa- 

kurių grųso užlieti įsisiu- 
įtviisios vilnys dviejų galy- 
i; slavų ir teutonų. Lietu-
, pravartu turėti ir vieniems 

f kitiems, tečiau pakol jiems 
Metuva svetima savo kalba ir 
Edu, ji jiems lyg kietas ne- 
įtfrijamas kųsnys, lyg i akstis, 
įdurta į jų tautos kūnų. Tad 

nenuostabu, kad ir slavai ir 
Atmanai nuo amžių stengiasi 

dusų tautų asimiliuoti, su
dėti su savomis. Mažų tautų
fctrijotizmas gali pasiten-
Mti tik savo būtybės gyni-
4, kas kita su patrijotizmu 

Edžių jų tautų. Jie be ekspan- 
is, nuolatinio plėtimo savo 
įtos ribų — ilgai dar nega- 

apsieiti. Parodo tai aiš-
,a,i istorija germanų, rusų ir 
et lenkų. Ar galima tikėties, 
d, po tos karės slavai ar 
itonai atsižadėtų tikslo — 
ti mažesniąsias tautas? 
.aiptol ne. Šitos baisiosios 
rėš pabaiga reikš tiktai bai- 

įsigalėjimų panslavizmo,
.ba pangermanizmo, pagal 
>, kas liks pergalėtoju. Mes 
^privalome nei vienai valan
dėlei savęs apgaudinėti. Po 

Bes, ar ji šiaip pasibaigs, ar 
LVaip, mūsų tautos gyvybei 
tąsys nei kiek nemažesnis 
[tvojus, negu buvo iki karės, 
eigų mes šitoje karėje labiau 

ipatizuojame rusams, negu 
piliečiams, tai tik dėlto, kad 

Mit Rusijoje mums lengviau 
tų kovoti dėl savo tautinės 
zybės. Tečiau ir po rusų 
rojus bus didelis. At si min
tie, kas buvo prieš pat ka- 

Liaudies mokyklos vis te- 
asino mūsų vaikučius, skir- 

jžis tik tas, kad seniau tai 
rė vien rusai mokytojai, da
rgi jiems stojo į pagelbų ir 
fcsiškiai. Atsiminkime nuo- 
mę liaudies mokyklų inspek- 
ciaus • Itomlenskio, kurs ne 
aai dar išrodė, kad vyriau 

turėtų skirti Lietuvon 
kugiau lietuvių mokytojų,
B jie daug pasekmingiau va- 
; -rusinimo darbų, negu pa 

rusai.
Jšdama per mokyklas prie 
rosios mūsų tautos sielos,
Bų vyriausybė iki paskutinių 
laikų stengėsi ir paviršu-1 
ę išvaizdų krašto surusinti: 
pė nukabinti nuo valsčių ir 
mokyklų lietuviškus para- 

B, ant mūsų valčių viršaičių 
agybėje vietų užrioglino ni

to žiponus ir t. p.
^Antras gal dar didesnis pa
jaus buvo ir bus iš rusų lite-j 
tūros, kuri tolyn vis dides- 
ititekmę ima daryti j mūsų 

^ligentijų. Kaip mūsų ame- 
riečiai inteligentai ant kiek- 

Fjio žingsnio vartoja angliš
ka žodžius, tfcip Lietuvos in- 
igentai — rusiškus. Savųjų 
ytojų pavyzdžiai, gerojai 

_ dar neįsmenga taip giliai 
raidentuvę ir širdį, kaip ru- 
Mtogolio, Tolstojaus ir kitų. 

.Tad visa tai turėdami ome- 
Įįjfje mes neprivalome niekuo- 

ėt užmiršti, jog šiaip ar taip 
is laukia priešakyje didelis 
sunkus darbas, kad savo 

Miškų gyvybę išlaikius ir 
kultūrų pirmyn varius, 

irbas turės būti dideles,

kaip didelis yra pavojas ir 
kaip didelės kliūtys, ant kelio 
mums statomos.

Tume darbe Amerikos lie
tuviams lemta milžiniškų dalį 
nuveikti. Štai, kuomet mūsų 
broliai dejuoja, prispausti ka
rės sunkenybių, mes čia kvė
puojame ir džiaugiamės lais
ve ir laisvai galime svarsty
ti mūsų tautos reikalus.

Šiandien mes turime visi 
kaip vienas vyras stoti ir pa
reikalauti Lietuvai tokių sąly
gų, prie kurių ji galėtų nor
maliai plėtoties (Lietuvos 
čielybės ir jos autonomijos).

Bet to dar maža. Neužten
ka šūkterėti, reikia dar ir rim
tų darbų padaryti. Karės 
baisenybės, šauksmai apie 
Lietuvos gelbėjimų lyg ųu- 
stelbė Kairiūkščių sumanyto
jo Fondo reikalų. Tuo tarpu 
mes tikri esame, kad netrukus 
bus visiems mums aišku, jog 
šitas reikalas buvo svarbiau
sias šios gadynės mūsų reika
las. Nes kada gi reikėjo mums 
daugiau gyvų, susipratusių
lietuvių, jeigu ne dabar. O kas 
gi pasekmingiau žadina ir 
šviečia tautų, jeigu ne" tos 
švietimo draugijos.

Bet ir čia dar nebus galas. 
“Saulė”, “Žiburys” ir “Ry
tas” dirba tik pradinį, pama
tinį darbų. Mums reikės dau
gybės prekybos, amatų moky
klų, bankų, koopernęj is ben
drovių, reikės nuolat remti 
Lietuvių Mokslų ir Dailę šel 
pti mokslus einančią jaunuo
menę, skelbti Lietuvą pasau
liui. Kas išskaitys visus mū
sų tėvynės reikalus?

Čia Amerikoje reikės gelbė
ti tautų nuo suamerikonėjuno, 
reikės kolegijos, pradedamųjų 
mokyklų, reikės įvairių prie
glaudų, biurų.
' Kas tuos darbus rems. Iš 
kur pinigai? Atsakymas tik 
vienas tegali būti: Iš “Tautos 
Fondo”’. Ir jeigu šių metų 
Federacijos kongresas išris 
pasekmingai Tautos Fondo 
klausimų,, tai bus atlikęs mil
žiniškų darbų, kurio svarba 
pinai paaiškėti galės tik atei
tyje;

tad mes ir turėsime pirmoj balsai pasirodysią lygiai, tuo- 
■ a • ----- lie- mot. klausima išrisianti spau<-

SES1RUOŠIANT | SEIMĄ.
P. Gabriui teko garbinga... v • 1 •rolė taikintojo amerikiečių lie

tuvių bendram tėvynės dar
bui. Berods gal tik jis šių 
valandų ir galėjo tų rolę pa
siimti ant savęs, nes jeigu to
kiam taikintojui reikalingi 
yra: didelė meilė tėvynės, žy
mūs, jos naudai nuveiktieji 
darbai, nuošali bepartyvė po
zicija kas lig mūsų j si vaidi ju
siu srovių tai, be abejonės, p. 
Gabrys visus tuos privalumus 
turi. Ir galima tikėties, kad 
jo tvirtai ir nuoširdžiai pa
sakytas žodis sutrauks į vie
nybę bent rimtesniuosius ir la
biau Lietuvų mylinčius mūsų 
brolius.

Federacijos valdybų ir Clii- 
cagiškį jos komitetų p. Gabrio 
balsas jau privertė nusileisti.

Nors kai - kuriais žvilg
sniais lietuviams katalikams 
ir būtų geriau turėti savo kon
gresų prieš politiškųjį seimų, 
tečiau iš atžvilgio į valandos 
svarbumų ir visos mūsų tau
tos gyvinusįjį reikalų — Chi
cagos komitetas R. K. Fede
racijos pritarė p. Gabrio su
manymui atkelti politiškųjį 
seimų prieš Federacijos kon
gresų. Užklausta apie tai Fe
deracijos valdyba irgi išrei
škė savo sutikimų.

5 gi dienų rugsėjo įvykęs 
Chicagos inteligentų susirin
kimas, susidedantis iš atsto
vų nuo įvairių srovių, nutarė 
kviesti į Chicagų ant 21 ir 22 
rugsėjo lietuvių politiškųjį 
seimų ir visam reikalui su
tvarkyti ' išrinko iš 5 žmonių 
komisijų.

Komisija, susidedanti iš žy
mių mūsų visuomenės veikė
jų, be abejonės turės visuame- 
nės pasitikėjimų ir sutvarkys 
tinkamai politiškojo seimo 
programų ir visus reikalus.

Čia mes nuo savęs norėjo 
me tik išreikšti savo nuomo 
nę, kų ir kaip reikėtų politiš
kajame seime svarstyti, kad iš 
jo Liatuvai būtų kuodidžiau- 
sia nauda. f

Kadangi mus visus dabar 
suveda į 'krūvų dabartinis 
svarbas politikos momentas,

vietoj svarstyti politiškų 
tuvių padėjimų, beimąs turės 
priimti tani tikras rezoliuci
jas dėl Lietuvos politiško pa
dėjimo, kurias paskui įvairių 
srovių organizacijos galėtų 
savo susirinkimuose priimti ir 
jas skelbti kuoplačiausiai vi
sam pasauliui. Tų mūsų nu
tarimų išplatinimui, beabejo- 
nės, reikės pinigų. Juk gal 
reikės ir delegatus pasiųsti 
nuo lietuvių tautos į Europos 
kongresų, kurių priederme 
būtų pranešti kongresui mū
sų tautos reikalavimus.

Be to reikės leisti įvairio
mis kalbomis pranešimu, nu
šviečiančių šiek tiek plačiau 
Lietuvos padėjimų ir reika
lus.
Visiems tiems darbams atlik
ti turės nepasigailėti aukų vi
sos lietuvių srovės. Lietuviai - 
katalikai ir einantieji su jais 
išvieno tautininkai, be abejo
nės, skirs tam tikrų dalį is 
‘ Tautos Fondo ’. Tautininkas 
Tautiškojo Susivienijimo pa
skirs dalį iš “Lietuvos gel
bėjimo Fondo”. Gal prisidė
tų kiek tiek ir kai-kurie soci- 
jalistai.

Tik męs nepadarykime čia 
bereikalingos klaidos: spirta
me sutverti vieno, visų ben
dro Toutos Fondo, nes tai 
trukdytų mūsų bendrų darbų.
Mes tiek maža bepasitikime 
vieni kitais, kad -niekas iš mū
sų nenorės gera širdžia duo
ti pinigų į rankas kitur sie
kiančių žmonių. Tad verčiau 
ir negaišinkime pajėgų lipdy
mui, to, kas šiandienų yra ne- 
sulipdoma., Atsiras bendių 
dalykų, kuriems nepasigailės 
aukų visos mūsų srovės, saky
sime autonomijos išgavimo 
reikalams, ar kokiems kitiems. 
Tečiau greta tokių bendrų rei
kalų kiekviena srovė be abejo
nės turės ateityje ir savo ypa
tingus siekius; tad lai kiekvie
nas tuos siekius savo pajėgo
mis ir siekia. Jeigu mes ne
norime be reikalo barties, gai
šinti ant niekų laiko, tad su
siėję tarkimės tik apie tų, kas 
nerodo jokio pavojaus nei vie
nai srovei būti išnaudotai ki
tos srovės.

Pavyzdžiui, tautininkai, ap
skelbę savo Lietuvos gelbėji
mo Fondų, negalėti) turėti 
pretensijos, kad visos srovės 
jiems turėtų siųsti aukas Lie 
tuvos gelbėjimui. Jie turė 
tų suprasti kad, sakysime, ka
talikai, savo tarpe šį reikalų 
sutvarkę, galės daugiau tam 
pačiam tikslui surinkti, nesą 
jų sudaryta tuo tikslu orga
nizacija, turės didesnį pasiti
kėjimų lietuvių katalikų vi
suomenės.

Mes gi, katalikai, neprivalo
me užmiršti, kad mūsų yra di
delė didžiuma ir kad savo rei
kalų mes neprivalome užleisti 
kitiems. Kad ir tam pačiam 
šelpimui nukentėjusiųjų nuo 
karės mes, susitarę savo kon
grese, galėsime sulig tam tik
ro išdirbto .pieno daryti kolek- 
tas savo bažnyčiose, draugijų 
susirinkimuose, galėsime su
judinti visas mūsų parsiturin- 
čias organizacijas, kad skirtų 
kiek pasigalėdamos šiam svar
biam reikalui. Visi mūsų su
rinktieji pinigai turės eiti per 
rankas valdybos to paties mū
sų “Tautos Fondo”, į kurį 
bus renkamos skyrium aukos 
— sušelpti lietuviams nuken- 
tėjusiems nuo karės. Vyriau
siai gi privalome atsiminti, 
kad per šių metų Federacijos 
kongresų mes turime galutinai 
sutvarkyti “Taudos Fondų”, 
kurs aprūpins tėvynės ir niū- 
svarbiuosius tėvynės ir niį- 
sų amerikiečių lietuvių reika
lus.

met klausimų išrisianti spau 
dės draugijos valdyba.

Katalikų Federacijos val
dybos pakvietimo nei socijali- 
stai, nei “Tėvynė” ir svars
tyti nesvarsto. Jie užmiršo 
net, kad tarp didžiųjų lietu
vių organizacijų esama ir Ka
talikų Federacijos, kad Kata
likų Federacija yra didžiausi 
idėjinė organizacija Amerikos 
lietuvių. O užmiršo turbūt 
dėlto, kad katalikybės vėlia
va baisi. Tikėkimės, kad gerb. 
J. Gabrio balsas ir Chicagos 
inteligentų subruzdimas išgel
bės situacijų ir patrauks bent 
ne fanatikus į Cliicagų.

DEL SUVAŽIAVIMO VIETOS 
IR LAIKO. -

‘Tėvynė’ paskutiniame (36) 
numeryje jau atsižada savo 
principo, kad politiškojo sei
mo vietų ir laikų nubalsuotų 
laikraščių redakcijos. Ligšiol 
tas balsavimas rezultatų jokių 
nedavęs. Dabar gi “Tėvynė” 
primia ištisai ‘Naujienų’ pro
jektų. Keturios didžiosios re
dakcijos : du susivienijimu, so- 
cijalistų ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugija turėsiu išrinkti po 
du delegatu; tie ir nutarsiu 
viską kaip reikia, o jeigu jų

čių lietuvių katalikų krinta 
dar didesnė našta — padve
joti savo energijų ir triūsų 
savo tikybos ir tautos naudai. 
Jie gali tikėties pagelbos bent
•* t.—i L—;i»iš tų tautininkų, kuriems krik- Į kui. 
ščionybė nėra baisi.

neturėjo parašų kuopos viršinin-, 
kų. Tiktai 12 liepos per bertaini- 
nį suairinkimą griežtai pareikala
vus autspauda buvo sugrąžinta. 
Kuopos pirmininkui. J. Kazlaus-

Negrąžus tai apsireiškimas mū
sų tarpe. Jurgis Miliauskas.

CHICAGOS LIETUVIAI KVIE
ČIAMI RŪGŠTIES VISUOTI- 

NAN SEIMAN.
S. L. A. II apskričio val

dyba, “Tėvynėje” num. 25, 
kviečia visas Chicagos draugi
jas ruošties prie vietinio vi- 
suomenio susivažiavimo, rug
sėjo 20 d. 1914 m. M. Melda- 
žio svetainėje, 2244 W. 23rd 
PI. Suvažiavimas 12:30 vai. 
po pietų. Valdyba pasiūlo

SUSIV. L. R. K. A NEUŽSI 
MOKĖJUSIEJI NARIAI UŽ 3- 
SUSIV. L. B. K. A. NEUŽMOKE- 
JUSIEJI NAKUI UŽ 3-614 

Pirmo skyriaus.
1. kp. Petronė Probišienė, Jo

nas Buzas, Jevana Buzienė, Juo
zas Straigys, Emilija Tamelie- 
nė, Ona Streigienė, Juze Taru- 
tienė, Ona Pajaujutė, Stasys Ta-

23 kp- Jonas Zakarauskas, Jur
gis Vaitkunas.

24 kp. Magdė Paliuvienė, 
Marčiaitieuėį Juozas Budzeika, 
Katrė Ališauskienė, Pranė J- 
Sabaliauskienė, Dominikas Be
šališkas.

28 kp. Marė Brusokienė, Bu
že Saukė vičienė, Pranė Janke- 
liunfenė, Rožė Grakauskienė.

30 kp. Aižė Genevičienė, Do
micėlė Jakševičienė, Viktė Gul
binienė kalta už 2-rą bertaauū 
Antonina Navickienė, Pranas 
Jakimavičius kaltas už 1-mą ber- 
tainj, Agata Zavickienė, kalta ui 
1-mą bertainj, Jieva Strolieuė, 
Ona Narvilienė, Barbora Stanke
vičienė, Mikas Klimavičius.

31 kp. Marė Žilionienė, Agnieš
ka Mockaitienė, Ona Augustai-

NAUJAS “TĖVYNĖS” 
KURSAS^

Tautiškojo Suvienijimo or
ganas ‘ ‘ Tėvynė ’ ’ pastaruoju 
laiku aiškiai nukrypo bedie
viškojo sicijalizmo pusėn. Jei
gu dar prieš porų trejetų mė
nesiu mėginta manevruoti, sė
dėti ant kelių iškarto kėdžių, 
tai dabar ta taktika griežtai 
atmesta. Katalikams, jų pa
rapijomis, kunigams aiškiai 
rodoma neapykanta šaukiama 
net — šalin su kunigais; ka 
talikų tautiškieji darbai boi 
kotuojami, arba ignoruojami,
(pv. Kairiūkščių sumanytasai 
Fondas, Federacija). Tuo 
tarpu socijalistų pusėn nuolat 
kinkuojama ir gerinamai, jų 
nuomonių atidžiai klausoma 
ir prie jų taikinamasi; per
spauzdinėjami net ištisi strai
psniai iš socijalistų laikraščių 
(N. 36 iš “Keleivio” ir “Nau
jienų”. Žodžiu sakant per vi 
sų frontų pastebimas griežtas 
pasukimas į kairę. Šiandie
nų tautiškojo susivienijimo 
organs nebeturi savarankios
redakcijos, bet tenai aiškiai 
vadovauja “Laisvoji Mintis”, 
“Laisvė”, “Naujienos”, ‘Ke
leivis” ir t. p.

O kad dar geriaus intikus 
savo prieteliams “Tėvynės” 
redaktorius pastarajame nu
meryje išpiškino stripsnį ‘Ka
rė ir Krikščionybė”, kuriame 
apspjaudė jo nekenčiamų kri
kščionybę, jos visų praeitį ir 
dabartį ir priėjo prie tokių ab
surdų, jog per 20 amžių ne
buvę nei vieno tikro krišcio- 
nies, visi gi buvę tik šventva
giai, farizėjai ir krikščiony
bės niekintojai.

Štai kaip ten išvadžiojama:
Ir visoje krikščionybės histo- 
rijoje tebuvo vienas tikras 
krikščionis, kurs taip gyveno, 
kaip mokino — tai buvo pats 
Kristus. O visi, kas tik savinosi 
jo pasekėjų ir idealų skelbė
jų bei dabotojų vardą, jie bu
vo šventvagiai, farizėjai, krik
ščionybės niekintojai”.
O štai žiupsnelis statistikos

apie kunigus:
Kas pasako ant savo brolio 

“raka”, tas vertas yra baus
mės — Kristus pasakė.

O ar daug yra krikščionių, 
kurie tų pamatinį viso Kris- 
kurie tą pamatinį viso kris- 
taus mokymo įstatymą pildy
tų? Nekalbant apie šiaip mir
tinuosius tamsūnus, iš 100 
dvasiškių vargiai rasime 10, 
kurie bent po 10 kartų Ppr 
dieną nepasako ant savo brolio 
“raka”.

J Galėtume ^paabejoti apie 
šios statistikos tikrumų, kad 
ir dėlto, jog “Tėvynės” re
dakcija neturi tiek ausų, kad 
suklausyti visas kunigų kal
bas. Tik viena aišku, kad 
“Tėvynės” redaktorius pa
skutiniame numeryje prasi
žengė prieš jo paties pri 
vestuosius Kristaus žodžius. 
Jis ant visų krikščionių visų

pu V C* XV* J , mulis, Alze Puskunigienė, Mag-
kiekvienai draugijai apsvars- dė Vaiciekauskienė, Alena Sta- . -
tyti šį dalvkų ir paskirti po i niukinienė, Katrė Antanaičiutė, t\en®’ A“trius. Žukauskas 
« o „„Xi ... a ai,a uz 2-r4 bertam}, Juozas I•/ C V *. Jk' —
2-3 narius į tų susivažiavi
mų.

Suvažiavimo tikslas ruoš
ties prie busimojo visuotino
jo seimo, kuriame bus svars- 
.omi 1, Lietuvos gelbėjimo 
Fondo reikalai ir 2, politiškojo 
Lietuvos stovio apsvarstymas, 
kad būti pasirengus prie visų 
galimųjų progų.

Susivažiavimo tikslas labai 
geras ir patariame visoms ka
talikiškoms draugijoms jame 
dalyvauti.

LIETUVIU MOKSLO DRAU
GUOS ŠAKOS TVĖRIMO 

REIKALE. 
PRANEŠIMAS.

L. M. D. ingaliotieji kun.
P. B. Serafinas ir Dr. A. K. 
Rutkauskas, “Katalike” at
spausdino atsišaukimų, kuria
me kviečiami “visi tie gerbia
mieji tėvynainiai, kurie aukojo 
Lietuvos Tautos Namų įstei
gimui Chicagoje - arba kelių 
šimtij mylių artimybėje nuo 
Chicagos ir visi kiti prakil
nūs lietuviai ir lietuvaitės, ku-

niukimenė, Katre Anianamiuv^,, bertftinį JuQzas UrboBBr
Alena Butkevičiene, Alze Mm-; Kundrotienė>
cevičienė. Iš kur ga Jurčiukonienė kalta už 3-0*

2. kp. Antanas Meleska, Pet-, bertain. W13 m > RegiQa
ras Lučiunskas, onas an aus . decįįen^^ kalta, už 3-čią bertai-
kas- v, .v. nį 1913 m., Simonas Rudaitis,

4. kp.. Stasys v as Jurgis Šimkonis, Antanas Čfe-
Kostancija Staskevičiene, 0 1 e i kauskas kaltas už 2-rą bertais^ 

Mikas Kundrotas, Marė Aleahe- 
vičienė kalta už 2-rą bertaisj, 
Magdė Švedienė, Antanas Sodei
ka, Jurgis Kalėda, Ona AtkoSu- 
nienė, Marcijona Jankauskienė 
kalta už 4-tą bertainį 1912 sl, 
Matas Buracvucko, Jonas Butė
nas, Pranė Sabaitė.

33 kp. Magdė Vasilienė.
36 kp. Ona Gečaitė, Agata Le- 

vonavičienė, Ona Remkuvienė 
kalta už 4-tą bertainį 1913 aų 
Petras Jocys.

38 pk. Ona Vizbarienė.
40 kp. Pranas Čekavičia, Mirė 

Mildažienė.

Kigulienė, Paulius Galinis
5. kp. Aleksandras Mukunas, 

Pranas Alekna.
6. Petras Zataveckas.
7. Morta Jasulevičienė, Morta 

Atmanavičienė, Jieva Keblikie- 
nė, Marė; Siniąuskiutė, Jurgis 
Ažukas, Juzė Atinanavičiutė, 
Jurgis Atmanavičia, Izabelė At- 
manavičiutė, Juozas Radzevičia, 
Ona Radzevičienė.

8. kp. Kazys Jonila, Magdė Do- 
minaitienė, Alena Varkaliutė, 
Kazys Skrypka, Petras Vilimai- 
tis.

9. kp. Aižė Baltusaitė, Kun. 
M. Pankauskas, Marcelė Bartai- 
kiutė, Jurgis Gustaitis, Agata 
Podzukienė. Iš kur?

10. kp. Petras Jurgaitis, Ta
mošius Malinauskas, Zosė Tam- 
kečiutė, Teklėj Ivanauskienė, 
Kastė Jurkevičiūtė, Juozas Kin-

rie nori būti Chicagos kuopė-' 1US”
lės nariais”. Visi tie, kurie 
norėtų dalyvauti turi pasių
sti savo pasižadėjimus vienu 
sekančitj adresų:

Kun. F. B. Serafinas 
10806 S. VVabash avė.

Roseland, UI. 
Dr. A.K. Rutkauskas 
2302 So. Leavit st., 

Chieago, III.

DEL “TĖVYNĖS AIDO”.
Pasirodė, kad mūsų noras, 

idant “Tėvynės Aidas” su 
laiku sudarytų mūsų skaity
tojams gerų pasiskaitymo 
knygų — negali būti įvykin
tas. Leidžiant “Tėvynės Ai
dų” išskirsčius į puslapius — 
reikėtų netekti teisės siuntinė
ti laikraštį papigintu mokes
niu už persiuntimų. Tad bū
sime priversti leisti “Tėvynės 
Aidų” paprastomis skiltimis. 
Svarbesnieji dalykai bus pa
skui perspauzdinėjami atski
roje knygutėje.

PRANEŠIMAS. 
Nepaprastas “Draugo” Ben

drovės susirinkimas įvyks 16 
dieną rugsėjo (ne 15, kaip bu
vome pranešę aname numery
je) New Yorke — (August 
Luchon, 110 Fourteenth avė. 
New York City. Nakvynių ten 
nėra). Posėdis prasidės 11 va
landą ryto. Kviečiami atsilan
kyti visi “Draugo Bendrovės” 
dalininkai.
“Draugo” Bendrovės ValdybaJSi

S.LB.K. A. REIKALAI.
ATŠAUKIMAS.

20 amžius ištarė netik “ra
ka”, (kvailiai), bet išvadino 
juos šventvagiais ir farizė- 
jais.

Iš viso ko aišku, kad tau- 
tiškasai susivienijimas šiame 
svarbiame momente šalinasi 
nuo lietuvių katalikų, ku
riems, kaip žinoma, ne tik sa
vo tikybos, bet ir tėvynės rei
kalai labai rūpi, tuo tarpu gi 
nori eiti Rvien su socijalis- 
tais, kuriems tautybė kaip tik 
rūpi kuomažiausiai. r .

Tas blokas, dėj^ EĖkada 
Lietuvai nieko gera 4at pe-

Laike 29 semo S. L. R. K. A. 
neteisingai apkaltintas vietinis 
mūsų klebonas kun. P. Siaurusai- 
tis ir 11 kuopos delegatas p. Va
liūnas ir p. B. Ruteliūnienė, ku
rie tapo atmesti iš delegatų skai
čiaus. Mandatus jie turėjo su pa
rašais 11 kuopos viršaičių ir para
pijos antnpauda padėda vietinio 
klebono. Tas įvyko dėlto, kad 11 
kuopos antspauda buvo pakliu 
vug į nereikalingas, tuščios garbės 
ieškotojų rankas, tokiuo būdu 
kuopa' negalėjo pridėti savo ant- 
spaudos, o meldė klebono, kuris 
ir sutiko padėti norėdamas visa
me ramybės. Tėčiam tokie tikrų
jų delegatų mandatai buvo at
mesti gi garbės ieškotojai patys
paaidarė sau mandatus, ant kurių

11. kp. Petras Katkevicia, Mo- 
tiejus Abraitis, Kazys Jurkūnas 
trūksta už 2-rą bertainį, Aižė 
Kaminskienė, Petronė Pauliuko- 
nienė, Jonas Baltrukonis, Jonas 
Šeštokas, Ona Stoškuvienė, Pet
ronė Jasinskienė, Ona Mikolai- 
nienė, Juozas Pasinkas, Agata 
Sniečkuvienė, Jonas Šilingas, Ai
žė Kačergienė, Varomka Ulevi
čienė, Julė Steseliunienė, Marė 
Vydunienė, Vincas Zorskys, Ale
na Daugėlienė, Motiejus Skisti- 
mas, Petronė Abraitienė, Katrė 
Sukvietienė-truksta už 2-rą ber
tainį, Marė Klimašauskiutė, To- 
filė Vaitiekaitienė, Uršė Lazaus
kienė, Jieva Viltrakienė-truksta 
už 2-rą bertainj, Aižė Pudokaitė, 
Magdė Valiukienė, Ona Pata- 
šienė, Petras Vaitiekūnas, Stasys 
Audiejutis,-trūksta už 2-rą ber
tainį, Marei Rliolienė, Jieva
Skistimienė.

12. kp. Marė Kubilienė. Iš kur 
jinai ?

13. kp. Ona Bancevičiutė, Do
minikas Degutis, Aleksandra 
Kiaunienė, Juozas Miliauskas, 
Saliomija Badaičiutė, Aižė. 
Bakutienė, Petronė Greblikiutė, 
Jonas Bliudžius, Magdė Žolinie- 
nė, Jieva Petrauskienė, Morta 
Remeikiutė, Ona Lazauskienė, 
Jieva Duobiutė, Vincas Gence- 
vičius, Ona Miliauskienė.

14. k. Mikas Bagotaitis.
15. kp. Kazys F. Pocius, Ro

žė Pocienė.
16 kp. Kazė Kriminskaitė, 

Blaziejus Kazlauskas — trūksta 
įstojimo, A. Marcinauskiutė — 
trūksta įstojimo.

17 kp. Agata Sendzikienė, Pet
ronės Skamaročiuvienės, trūksta 
už 2-rą bertainį, Aižė Bertuliu- 
tė, Ona Spilgienė, Agata Reku- 
vienė. Iš kur!

20 kp. Baltrus Masiokas, Ona 
Morkuniutė.

21 kp. Antonina Užubetienė, 
Rožė Petrauskienė, Juozos Malu- 
kas, Liudvise Nevickaitė, Petras 
Urbonas, Kazė Urbonienė, Anta
nas Samsonas, Jurgis Jankevi
čius, Juozas Stukas, Antosė Pla- 
dinskietnė, Ona Pakariinjutė, 
Juzė Pečiukoniutė kalta už 1-mą 
bertainį.

22 kp. Jonas Dusevičius kaltas 
už 2-rą bertainį, Lionginas Bo- 
ryias kaltas už 2-rą bertainį, Vla
das Pradauskas kaltas už 2-rą 
bertainį, Jonas Stulginskas, kal
tas už 2-rą bertainį, Antanas 
Verbickas kaltas už 2-rą bertainį, 
Petras Zubavičia kaltas nž 2-rą 
bertainį, Alena Bagzdžintė kalta 
už 2-rą bertainį, Ona Kazakevi
čiūtė kalta už 2-rą bertainį.

41 kp. Juozas Stanevičius, Pot- 
eč Gudukiutė, Juozas Skliutas 
kaltas už 2-rą bertainį.

42 kp. Antaninos Masaičiutėsį 
trūksta bertaininės, Jieva Bar
kauskienė, Juozas Gegužinakaa, 
Stasys Gegužinskas, Leonardas 
Tvaska, Zosė Bugailiškienė, Įta
rė Merkevičienė, Apolionija Fe- 
čiulioniutė, Agata Pervažiut^ 
Emilia Metrikaitė, Aižė Mencevi- 
čienė, Magdė Godienė, Petraaė 
Budraitė, Matas Akunevičia.

43 kp. Petras Šatas, Jurgi* 
Sereičikas, Albertas Beržinskaa.

44 kp. Dominikas Česnulevi
čius.

46 kp. Jieva Berneckienė, Jao- 
zas Rutkauskas, Marė Majaas- 
kienė.

47 kp. Juozas Beigys kaltas ai 
2-rą bertainį, Petronė Juškaoa- 
kienė.

48 kp. Alponsas Sluogeris.
50 kp. Antanas Alekna.
51 kp. Marė Jasvilienė, Ja»- 

zas Žemaitis, Žuzana Petraa*- 
kienė, Grasilda Staniunienė.

54 kp. Jonas Kaušius.
56 kp. Juozas Gudiškis, Pranas. 

Abromavičius, Juozas Beneri- 
čius, Vin'cas Abromavičius.

57 kp. Marė Alikoniutė, Ja
nas Rinkevičius turi mokėti įs
tojimą pernauja, Juozas Rinke
vičius, Magdė Žukauskienė, Jae- 
zas Kruvelis, Jurgis Žilinską^ 
Juozas Stinionis.

58 kp. Jonas Jaraišiunas.
60 kp. Kun M. Šedvidys, Gas

paras Laucius, Jonas Bauba, Da- 
micelė Baubitė, Monika Iva- 
nauskiutė, Jonas Jokūbaitis, Iza
belė Jokubaitienė} Uršė Dat 
valiute, Antanas StankevienB* 
Marė Jokubaičiutė.

61 kp. Kazys Baranauskas, Sta
sys Mikelionis, Ona Mikelionieea.

62 kp. Marė Jasinskienė.
63 kp. Mikas Stoškunas.
67 kp. Juozas Bakutis.
68 kp. Motiejus Bazilikas.
69 kp. Antanas Petrauskas.
71 kp. Petras Marčiukaita,

Stasys Biknius, Juozas Kukaev- 
kas, Mikas Kairavičius, Kary* 
Čibirka, Falašius Patašius, An
tanas Oriška, Juozas Daunto^ 
Vincas Kulikauskas.

73 kp. Juozas Jančys kalta* 
už 2-rą bertainį.

74 kp. Juozas Visockis, Mari
Mikeliunienė, Jieva Pa!iuli«-eė,
Antanas Žagarinskas, Katrė Beb- 
nieni,

75 kp. Veronika Kunčailė.
Pranas Antanavičia, Jonas šveš- 
nys, Paulina Karpavičienė, Joeee 
J. Struckus, Ona Struckiutė, Ma
rė Kazlauskiutė.

77 kp. Marė Stakelienė, Gaš
lia Antanaitienė, Varonika Vai
čiūnienė, Kazys Rimša kaltas *i 
3-čią bertainį 1913 m., Marė Fa- 
cukonienė.

78 kp. Marė Stakevičienė.
79 kp. Liudvikas AsauskI*.

r
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TĖVYNĖS AIDAS
AUREOLE

KELEIVIAI.

,V a 1 t i s:

Plaukia dičnosK metai,
Kaip Šešupės bangos,
Kaip audrų verpetai,
Plaukia neatvangūs 
Amžinybės linkui.
Taip ant laiko valties 
Lemta keliauninkui 
Amžinybėn kelties;
Plaukki, valtie mano,
Linkui okeano.

Nėr kas sulaikytų 
Valtį irklavairę...
Dirbi darbą — plaukia,
Plaukia tau bemiegant...
Draug su tavim irias 
Mintys ir troškimai...
Draug su valtim plaukia 
Saulė ir mėnulis...
Vienos žvaigždės gęsta,
Kilę naujos, lydi...

Keleivis su kanklėmis:

Ant Lietuvos dangaus 
Jau užtekės tuojaus 
Šviesi Žvaigždė nauja,
Jos vardas — Lelija...
Ir sostą sau Jinai 
Pasistatys čionai...
Ir savo spinduliais 
Žmonėms malones skleis...
Ir gydys Ji visas 
Aptemusių lifeas...
Ir iš visų šalių 
Lankysis daug svečių...
Vai mėgia Ji rūtas,
Kaip sielas nekaltas...
Ir daugel iš minios 
Jai vainikus pynios...
Pabrangs žalia rūta —
Ja puošis jaunysta...

Neregys, vaikeliu vedinas:

Tiek gražybių prakilniųjų,
Tiek esybių dvasingųjų!
Mano akys uždarytos,
Mano ausys užrakintos!
Jos negirdi, jos nemato 
To galybės didžio rato,
Kuris visą suka žemę...
Vargas mums, kurie aptemę!

Lakštingalų choras:
Ne jum, ne jum garbė
Išvyst nauja Žvaigždė, 

Kuri tuojaus - tuojaus 
Nušvis ant mūs dangaus.

Yra-yra žmogus 
, D’džiai dorus - jautrus,
Tai dėl, tai dėl skausmų, 
'varstų širdies kensmų,

Jam teks, jam teks garbė
Išvyst nauja Žvaigždė...

Keleivis:

Tu stori rami ir tyliai,
O dūšiai kalbi taip giliai. 
Marija, Marija, Marija!
Kad rožių slaptinga kvapsnis 
Palies dvelkimu pinaviją, 
Negirdi gamtinė ausis;
Tečiau jų švelniausi kvapsniai 
Dalinas žodžiu maloniai. 
Marija, Marija, Marija!
Taip Tavo akių žvilgesis 
Širdyj man sukūrė gabiją,
Ir giedrin jausmus bei mintis; 
Tekalba, tekalba meiliai 
Man Tavo akių spinduliai...

Toliaus bus.

ILGĖSIS.
Delko tėvynė taip toli,
Kad aplankyti negali!
Ji ten už okeano liekti,
Mintini gali vos susisiekti.
Ar ji ten veikia — negirdi,
Ar ji ten kenčia — nematai, — 
Kad ji gyva, vos numanai:
Jos pulsas tvaksi tau širdyj...

Atgal jau daugel, daugel metų, 
Per jūrių vandenynų platų, 
Svečių šalin atkeliavau, — 
Igesniam laikui užkliuvau.
Jinai ten liko apsiverkus 
Manęs, ar kito — nežinia,
Bet mintys vargino manę.
Ir vėjai kilo, vėjai smarkūs,
Vos - vos įstengė mūsų valtis 
Per drumstų vandenynų keltis, 
Bet laivas likosi saugus: 
Tėvynė meldėsi už mus.

Dabar-gi jų, vargų - varguolę, 
Priešų rindai slopin užpuolę, 
Sveikus stipriausius vyrus rauja 
Ir stato kruvinon talkon.
Išlėto tekina jos kraujų 
Ir laisto svetimon aukon.
Ar teks į vokiečių nagus,
Ar vėl senam valdonui klius, — 
Vis tiek jai vargas, vis jai skauda, 
O priešas vien tik turi naudų.
Per amžius vargdama vargus,
Ji nuo kančios negal pabėgti,
Tik vienas rūpesnis jai liekti: 
Katras sunkesnis jungas bus?!..

Ar neužšvis jau mums viltis 
Gražesnė, negu yr ligšioliai?
Ar nukankinti mūsų broliai 
Šviesos ir laisvės nebmatys?..

Bet kaip audra, žaibus išaudžius, 
Palšam užmiegti debesyj,
Išnyksta, — džiaugiasi visi, —
Ir, žemę lietumi išmaudžius,
Taip karo dūmai išsklaistę 
Pasauliui naujo kų nulems,
Ir tautos, kraujais apsilaistę,
Sau iš audros gyvybę sems.
Ir mus tauta, ligšiol skriausta, 
Sau laisvės dalį iškovos,
Ir suskambės varpai garbės 
Laukuos tėvynės — Lietuvos!

J. K.

III.
Išaiškinę dabar maž-daug, kas tai yra au

tonomija ir savyvalda, pažvelgkime arčiau, 
kas labiau atsakytų Lietuvai, jos garsiai isto
riškai praeičiai, jos gyventojams turintiems 
savo kalbų, savo būdų, savo papračius, "sa
vo atskirus ekonominius reikalus. Manding 
čia dviejų nuomonių negali būti. Lietuva ne
gal pasitenkinti savyvaldybA, jai reikalinga 
autonomija, kuoplačiausia, tautinė autonomija,, į0 
panaši į Kanados ar Bullgarijos. z •

Tie-gi, kurie mano, kad Lietuva yra dar j 
nepriaugus prie plačios autonomijos ir jų ly
gina su vaiku, kuriam nepritinka dideli rū
bai, — užmiršta, kad vaikai greit auga, ypač 
jei jie turi daug saulės, šviesos ir laisvės, ir iš
auga iš savo drapanų labai greitai, užtatai 
jiems ir daromos drapanos ant “išaugimo”. 
Taip yra ir su mūsų tauta,, kuri labai sparčiai! 
kįla, auga. Kas manė pirm dešimties metų, Į 
kuomet dar buvo mums spauda uždrausta, kad 
mes į dešimtmetį turėsime arti šimto laikraš
čių, tiek knygų, įvairių kultūros įstaigų?

Aišku, kad šiandien mūsų nors ir pla-' 
čiausia savyvalda mūsų tautinių reikalavimų 
nepatenkins. Juk mes turime, kaip aš jau 
augščiau minėjau, žemiausių vienatų savyval- 
dos — valsčių! Ar daug naudos jis duoda mū
sų tėvynei? Jokios!.. Tiesa, mūsų krašto sa
vyvalda nėra užbaigta, jai stinga apskričių ir 
gubernijų savyvaldos įstaigų. Geriausiam at 
sitikime, užbaigus mūsų savyvaldos rūmų se
kančiomis instancijomis: apskričio gubernijos 
tarybomis, — jos neatneštų didelės naudos 
mūsų kraštui, nes kaip viršui išrodėme, jos tu
ri labai siaurų kompetencijų ir yra perdaug 
prigulmingos nuo centralės valdžios: guberna
toriaus “veto” gal sustabdyt geriausius savy
valdos nutarimus.

Toliau bus.

Statkus.

KELIOS MINTYS DEL VIDUNO RAŠTŲ.
BRUOŽAI.

Didelis miestas, augšti na
mai. Tūkstantinės minios gat
vėse, įvairios kalbos, įvairūs 
tipai slenka viens po kito. 
Skamba balsai žmonių, skam
ba varpai, varpeliai, dirbtu
vės gaudžia. Viskas tas susilie 
ja į vienų krūvų, sudaro mil
žiniškų užėsį, bet tokį' sle
giantį, baisų, kad norėtųsi iš 
čia bėgti į plačias erdves lau
kų, miškų, tarp gamtos natū
ralių grožių, pakvėpuotkgry- 
nu oru, pasigėrėti paukštužė-

G 1E S M Ė.
bangos.... Liu- 
Perlais, dabinas

As pažįstu tą žmogystą,
Kuri visa tat išvysta...
Ant visatos stojus kranto, 
Daugiau regi ir supranta,
Nei galvočius mokyčiausias,
Kurs knygynuos amžių rausias... 
Mano ausys, mano akys,
Kai paukštelis, kai plaštakis, 
Tiktai žemės veizdi plotą,
Tik šešėlį ūkanotą...
Norint dairos, ieško, klausos,
Joms užvertos augštos dausos;
Ir per jokį žemės stiklą 
Jos neperžvelgs tąją miglą,
Jeigu Viešpats Visagalis 
Tos aklybėR nepašalįs.

Neregys:
Dieve! ašen nėsmi vertas,
Kad dangus man būt atvertas. 
Tegu pildos Tavo dėsniai,
Tegu pildos kuoplatesniai.
Tavo valios paskyrimas —
Man stipriausias paliepimas, 
Tegu pildos Tavo dėsniai...

Atėjūnai:
Atsižvelgki, miels lietuvi,
In vargingą savo būvį:
Jūs bažnyčios ant kapų —
Be vargonų, be varpų,
Jūsų mintys užrakintos,
Jaunos širdys išdžiovintos,
Jūsų balsas neskambus... 
Pagalvokit, kas gi busi 
Atsižvelgki, miels kaimyne,
In vargyngą jūs tėvynę!

r

Mergaitė atsiklaupusi meldžias:
Marija, Marija, Marijai 
Tu stori prieš mano akis, 

nuskoj leliją,

AUTONOMIJA AR SAVYVALDA?
I.

J. Gabrys.
(Tąsa)

II
Savyvalda tikroj žodžio prasmėj, kaip jų 

paprastai vadinama Vakarų Europoj “Self 
government”, yra tai vietinių šalies gyvento
jų rinktinė valdžia, kuri pašaukta yra gelbėti 
centralės valdžios atstovams atlikti savo prie
dermes. Tokias vietines savyvaldas turi la
biausiai centralizuotos valstijos, kaip antai: 
Prancūzija, Prūsai ir net Rusija. Žemiausia 
vienata vietinės savyvaldos Prancūzijoj yra 
“(įommune” — valsčius, kuris turi maždaug 
tokių pats. organizacijų, kaip mūsiškis “val
sčius” su renkamuoju “mair’u” — vaitu 
(staršina) — viršaičiu, priešakyje. Augstes- 
ne vienata vietinės savyvaldos Prancūzijoj 
yra “conseil de V arrondissement” — apskri
čio taryba. Pas mus Lietuvoje nėra analo
giškos (panašios) įstaigos, kadangi mūsų kra
što vietinė savyvalda projektuojama caro Ale
ksandro-II, panaikinusio baudžiavų ir suteiku
sio vietinę savyvaldų žemiausiai vienatai — 
valsčiui buvo neužbaigta. Rusijoj, kur vieti
nė savy valda* įvesta Aleksandro JI, veikia po 
šiai dienai po vardu “zemstvos”, ten Prancū
zijoj vi išminėtam “Conseil de 1’ arrandis- 
sement” atsako “ujezefnoje zemstvo”. Paga
linus vyriausia vienata vietinės savyvaldos 
yra “conseil general” t. y. viso departamen
to — gubernijos taryba, kuri maždaug atsa
ko Rusijos — “gubernskoje zemstvo”.

Tokia maž-daug yra organizacija vietinės 
savyvaldos! Kokia-gi jos kompetencija?

Savyvaldos kompetencija yra labai siau
ra. sulyginant su autonomijos kompetencija. 
Juridiškuoju žvilgsniu savyvalda neturi nei 
įstatymdaviškos, nei pildomosios galės, kaip 
antai autonomija.

Savyvnldyba yra pašaukta vien rūpinties 
vietiniais gyventojų reikalais, . daugiausiai 
ekonomijos, sveikatos, komunikacijos ir 1.1 
ir vis tai po priežiūra (dažnai labai aštria, 
kaip «*Ui Rteaijos “Zemstvos”) centralės val-

Sykį du kareiviu sustojo prie vieno did
vyrio paminklo ir užvedė tarp savęs ginčus.
Vienas tvirtino, kad paminklas yra padary
tas iš aukso, antras, susiriesdamas, stygavo 
kad iš sidabro. Kilo karšta kova. Bet kas iš- 

išėjo? Gi persimainius pozicijas paaiškė
jo, kad minėto paminklo viena pusė buvo au
ksinė, antra sidabrinė, vadinas — abudu ka
reiviu buvo teisingu ir abudu klaidingu.

Prisižiūrint į viršutinę dalyko išvaizdą,1 
reikėtų sakyti, jog nieko pasaulyje nėra taip ' 
paprasto kasdieniniame gyvenime, kaip deba- lių /ėiuibonėlTų daina, mede 
tai bei nuomonių skirtumai. Teologas su tilo-; jįų SVyrūnėlių šnekta, srau- 
sofu debatuoja, istorikas su politiku debatuo-! naus upelio čiškėjimu. Ma
ja, mokslinčius su apologetu debatuoja, mo
kytojas su mokiniais debatuoja, vyras su mo- 
tere debatuoja; žodžiu sakant, pasaidis pilnas 
dvilypių nuomonių. Visi sakos turį tiesą, te- 
čiaus yra aišku, kad kai-kurie jos neturi, nes, 
logiškai mąstant, kontraclikcijos tuo pačiu sy
kiu negali būti teisingos. Atsiminus kas aug
ščiau buvo pasakyta, jau nebesunku bus iš
manyti, delko šiandien dvasios pasaulyje tiek 
daug visokių nuomonių viešpatauja. Kas vie
nam atrodo balta, tas antram persistato juo
da. Ką vieni išrodinėja, tą antri nuneguoja 
trumpai tarus, intelektualinėse ribose verda 
nepaliaunamoji karė. Opinijos, skoniai, pa- 
žvalgos, viename klausime nuomonių skirtu
mai — tai daugumos kasdieninis maistas. Vie
ni mokina, kad paklusnumas, dorybė, nuolan
kumas, Įsakymai, tiesa — yra dangaus žmo
gui suteiktos dovanos; jos vertos kiekvieno di
džiausios meilės, pasišventimo: antri prieš tą 
viską burnoja sakydami, kad tas viskas jau 
paseno, išėjo iš mados ir šiandien praktikoje 
tiek tik savyje tereiškia, kiek penki šaltieji 
žmogaus kūno pajautimai.

Be to dar, reikėtų ir tai pasakyti, kad 
mūsų dvasia, taip’ kaip jinai apsireiškia teo- 
retiškais ruožais, kas-kart pradeda daugiau 
daryties panaši Į senovės pagonijos sapnus.
Žmogus iš prigimimo yra linkęs būti gyvu, ju
dėti; todėl jis ant vienos vietos niekuomet ii 
nenustovi. Visa ką tik jis mato aplink sa
ve, ar jaučia, sukelia jame visokias svajones, 
ambicijas, kurių šešėliai nuo jo reikalauja nuo
latinės permainos, judėjimo. Iš čia gemsta 
jo idealas bei savo siekinio ieškojimas. Mat,
Dievas sutvėręs žmogų, nepaliko ji vieną; da
vė protą, indėjo širdį, suteikė luošą valią, pa
skyrė tikslą ir jam pasiekti teikia išgales.
Todėl žmogus privalo tas dovanas branginti
ir iš jų naudoties: savųjų norų bei spėkų, į draugus reikia apsilankyti, 
kad ir mažiausiam idealo tikslui atsiekti ne
pakanka. Visa, kas tik žmogų pakelia, nu
šviečia — turi turėti taip savo pradžią, taip dirba kiti”. 
pabaigą, pačiame Ideale - Dieve. Be Dievo, “Tu, Petrai, kaipo geras 
nėra idealo. Kaip sudrumstame vandenyje oratorius galėsi savo iškalba 
neapsireiškia nors ir skaiščiausieji saulės • kelti žmones prie susiprati- 
spinduliai, taip lygiai be augščiausios Idėjos 
nešviečia mūsų idealai. Deja, Romos did
vyriai tos tiesos nežinojo; jie nesuprato, kas 
yra tikras idealas ir nemokėjo savo trumpa
regystės atskirti nuo tikrosios šviesos šaltinio.
Jie buvo panašūs į vištas: sparnus turėjo, bet 
niekuomet jų nevartojo. Jų visos išminties 
idealas buvo Minerva,; Merkuris, — vagis;
Vulkanas — šlubis; Bakus — girtuoklis; Jupi
teris — paleistuvis; Juno — svetimoterė; Ve
nera — ištvirkėlė; Diana — beširdė, — vis tai 
buvo Romos idealas! Visi jų dievai, dievės,

žutės ten grintelės, šiaudi
niai stogai jas dengia, bet šir
dys ten karštos, jausmai gry- 
nūs....

Didelis miestas, augšti na
mai, plačios minios, bet dva
sia čia mažutė, sųiuŲcutė.

Inteligentų būrelis, — gar
sių mūsų veikėjų kuopelė.

\ | Šnekučiuojasi suėję, tariasi 
apie tautos reikalus, apie jos 

J vargų prašalinimą. Pyliasi 
žodžiai gyvi, karšti, prakilnūs. 
Sumanymas sumanymą veja. 
Idėjos kįla šviesios. Kiekvie
nas iš būrelio įneša vis naują 
ir naują įnešimą. Puiku! G e-’ 
rai, vykinkime, draugai! Ga
na snausti, — dirbkime išsi
juosę! Taip, taip dirbkime! 
Gerbiamieji! Džiaugiuos jūsų 
noru veikti, kalba vienas iš 
būrelio, džiaugiuos jūsų dva
sios kiltumu ir malonu man 
visus jus kviesti prie darbo. - 
Nuo šios dienos pradėkime 
vykinti savo sumanymus, 
skiepti savo idėjas Į mūsų 
brolių širdis. Juozai, tu mū
sų publicistas, tau sekasi 
straipsniai rašyti. Pabriežk 
savo auksine plunksna kokį 
naudingą raštelį ir siųsk į mū
sų laikraščius, tegul žmonės 
sujunda, subruzda”.
“Draugužiai man laiko nė

ra. Daug visokių reikalų, pa
raudęs teisinasi Juozas, pas

daržą nueiti. Paremti ju| 
bą galėsiu, patarsiu tilt•; laiir"

Iš
Iš

JŪRIŲ
Tykiai niūniuoja jūrių 

liuoja - siūbuoja vandens, 
vandens lašai....

Išpalengva, ramiai, vejasi vilnis paskui 
vilnį.... šnabžda.... šlama.... dainuoja.... 
Niūniuoja jūrės dainelę, slaptų, galingą, ste
buklingų dainelę....

Pulkai žuvėdrų patempę kaklus klausosi 
dainelės aido, ir stebiasi, girdžiant nepapras
tus juriij dainos garsus.

Pasakoja jūrės savo dainoje apie žmo
gaus likimų.... Skaudžiai liejasi liūdni tonai, 
graudžios bįra ašaros jūrių bangų.... Tykiai 
ūžia jūrės, bet skaudžiai vaitoja jūrių bangos.

Bėga jos, skubinasi. Kur? kranto pasiek
ti.... paveizėti 'vienų - kitų sykį į savo gimi
naitės žemės vargus, pasistebėti jos tvarinė- 
lių — laimei ir nelaimei.... kad sugrįžus į 
jūrių gelmes užniuniuoti liūdnų dainelę apie 
taip-pat gražių, bet taip nelaimingų žemę.

Toli, toli skrenda jūrių giesmės aidas. Pa
siekia jis valdonų širdis. Kietos tos širdys. 
Garbės tos trokšta. Aukso, myro, kodylų trok
šta jos. Atsimuša kartais jųjų širdyse jūrių 
giesmės balsai, sužiba koki tai neaiškūs spin- 
dulai jųjų sielos.... sužiba ir nyksta. Nėra 
jiems ten vietos. Kietos tai širdys. Ašaros, 
vaitojimai nesukelia jose jausmų.... Žino tai 
jūrės ir liūdnai - liūdnai niūniuoja.

Plaukia jūrių giesmelės švelnūs akordai... 
Širdis tavo liūdi, nerimauja, geidžia. Ko? 
Meilės?

Meilės, šaukia tavo siela, meilės be kraš
to, viskų apimančios, galingos meilės.

Semk jų, niūniuoja jūrių bangos 
kur? nerimastauja suvirpėjusi širdis
mano ūžimo, iš mano giesmelių, iš mano bri
liantinių vandens lašų. Žiūrėk, koks platu
mas mano vandens, kokios mes tvirtos, bet 
męs nesididžiuojame savo galybe — męs my
lime .... Eik prie mūsų, nerkis į mūsų gelmes, 
laimingas būsi. Puikus laukia tavęs gyveni
mas, ilsėsies mūsų bangose, o mūsų giesmelės 
per amžius oš tau apie meilę, laimę....

Klausosi pasaulis jūrių giesmės. Klauso
si ir negirdi.... Liejasi garai šampano, žydi 
skaisčios lupelės.... Muzika griežia valsų.... 
valso tonai primena jūrių giesmelę.... bet 
jie tokie tykūs, neaiškūs.... neatjaučia jų 
puotoje paskendę žmonės.

Akįs aptemę nuo sukilusių krutinėję goš- 
lumų nemato siūbavimo jūrių.... ir siaučia.

Pučia šiaurės vėjas, liūdnai niūniuoja jū
rės giesmelę, liūdniau banguoja vilnis.

Meilės trokšta begalinės jūrės. Meilės 
karštos, jautrios. Apie meilę jqs pina savo 
dainelę. Kur jinai? Iieškok!

Kaip surasti? Klausyk jūrių dainelių- 
giesmelių, užmiršk savo svajones, savo pasi
ryžimus .... Klausyk....

Tamsu pas jus, baisu šnibžda lūpos.
Ramu mūsų rūmuose. Žiūrėk, kaip mei

liai šypsosi saulutė mūsų bangose. Spinduliai 
glosto vandens, šildo juos, ramina. Męs dai
nuojame didžių dainą, dainų pasaulio..,. Prie 
mūsų skubėk.... su mumis dainuok.

Traukia prie savęs jūrės savo stebėtina 
daina, veržiasi mintys, pajautimai į jų gel
mes. Nors viena - vienatinė valandėlė pasislėp
ti nuo audringos žemės, nuo jos keršto, aša
rų.... Paslaptį didžių dengia jūrės savo gel
mėse.... Jaučiasi širdyje ilgėjimas to Slapto, 
niekam neatidengto jūrių jausmo.... Norisi 
užgirsti jūrių giesmėje paslapties balsų, iš
vysti jos veidų, bet nepermatomos jūrės vien 
tiktai ošia sav<r giesmelę, žadina širdužę, trau
kia sielų prie savęs, bet giliai - giliai sepia sa
vo vandenyse paslaptį ir jauti, kad jos ne
pasieksi neistirsi. Vieh tiktai klausimas sopu
lingas - aitrus veržiasi ant lūpų. Kada gi ai

Tik
yra
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mo, doros. Juk tikrai tu atsi
imsi. Puiki kilta idėja”, 

“Vyrukai, iš kalno atsisa
kau. Išvažiuoju keliems mė
nesiams pasilsėti. Kitus, ki
tus spauskit prie darbo.

“Tai gal Motiejus sutiks 
mus daile vaišinti. Jis gerai 
dailę pažysta ir galės įstei
gęs mokyklą sutraukti prie 
savęs būrelį karštų tėvynainių 
ir jų širdyse sukelti dailės pa-

kaip ir tie nelaimingi kankiniai — vergai, ku-; jautimus”.
riais teatruose liūtus penėdavo, buvo valdo-i “Draugai, nesityčiokit. Ar 
mi trijų aklų, nemielaširdingų seserų, taip va- jūs suprantate ką kalbate, Iš 
dinamų Fates. Taigi, senovės rvmioriės ne- dailės daryti prekybą, ne, ne, 
suprato savo idealo; jų sielos, tiesa, buvo ža-
vėjamos oratorių iškalbomis, poetų dainomis, 
filozofų išmintimis, vienok vidujinis širdies 
prakilnumas pas juos buvo aptrauktas storais, 
nepermatomais debesiais ir jie nežinojo, ką 
daro; vienu žodžiu — Roma buvo akla!

Ir mūsų amžiflje daug yra aklybės, 
ar neperdaug aš čia pasakiau? Iš dalies 
tiesa, nes nei vienas amžius nebuvo taip 
čias savo aprioziškomis kritikomis, kaip
siškis. Tad aš neperdaug pasakiau. Kristaus 
bešviečia. Žmonės gali tos šviesos nepriimti,
Be Bažnyčios mūsų išminties spinduliai ne
toli tenusitiesia. Jos šviesa pasaulyje dar te
bešviečia. Žmonės gali tossviesos nepriimti, 
gali ją atmesti, paniekinti ir išjuokti, vienok 
toji šviesa “tamsybėse šviečia” ir męs ne- 
sijausdami joje augame, tvirtėjome; turime 
savo papročius, civilizaciją apie kurią Romos 
pagonija nei sapnuoti nesapnavo!

Žmogaus moralė vertė atsispindi jo ide
ale. Kokie gi idealai šiandieninius netikėlius 
žadina, stumia pirmyn?. Atsakymas aiškus.
Materijalinis. progresas, tuščia garbė, bedie
viškas apšvietimasir neaprikuota liuosybė. Tai 
va, ką šiandien dauguma turi užsibrėžę savo 
idealo atsiekimui. Išeia nestebėtina bus skai
tytojui sužinojus, kad mūsų laikų taip vaidi
namieji “žmonijos gerintojai”, mažai ką te
siskiria nuo senovės rymionų pagonijos. Ro
mos didvyrių idealai, nors ir klaidingai su
prasti, buvo asmeniški; jie visur savo pra
sižengimus, nuodėmes permainydavo į dievūs 
ir dieves. Mūsų dienų “didvyriai” yra ncas- 
meniški ; jie iš iš to viso padaro abstrakci
jas. Pavyzdžiu: Minerva tapo sumodernizuo
ta į mokyklą; Bankus iškeltus prie Hedoniz
mo; Venera gavo vardą kaipo motina Altru
izmo r Kates yra vadinamos “Natūra Rerum”;
Jupiteris ir Juno su visais savo žemiausiais 
darbeliais yra gerbiami patronai Liuoso 
sioa Meilės bei JMffiMttos, o dievų bankic- 
tai ir gavo sau valg^^jgdulių Knmunisnio!

ne. Nesutinku.
“Stasys tai tikrai sutiks. 

Kompazitorius, dainius, nors 
dar jaunas, bet jau pasižy
mėjęs. Daina, muzika suža
vėsi mūsų tautiečių širdis, iki 
padebesų pekelsi jų jausmus. 
Tėvynės meilę juose sukelsi.

“Atsiprašau, negaliu, ma
nau šįmet vesti.

“Nors vienas, draugužiai, 
paremkit, nuliūdęs kalba kar
štuolis, juk prižadai, žodžiai 
nueis ant nieko”.

“Kiti, kiti tegul dirba, mes 
remsime”....

Karštai šnekučiuojasi vei
kėjų būrelis kelia sumanymus 
vieną paskui kitą prie darbo 
šaukia visus, o patys.... ne
dirba.

Jaunimas mūsų tautos vil
tis, žiedas papuošalas. Tas mū 
sų jaunimas smailiai dainuoja 
saliūnų urvuose. Šoka “two 
steps’us”, “tango” linguoja. 
Neužmiršta, reikalui priėjus 
patrypti suktinį, supliaukšėti 
klumpakojį. Nueina ir į baž
nyčią paklausyti ką kunigėlis 
pasakoja apie dorą, apie žmo
gaus priedermes. Viską tą at
likęs su lengva sąžine kraus
tosi pas “Keleivius”, “Ko
vas” ir ‘Šakes” ir juokias?; 
kvatojasi iš savo ir kitų 
Šventų jausmų, drebia pur
vais ant savo draugų, kurie 
stengiasi apsivalvti nuo mė
šlo.

Mūsų jaunimas, tą i p mūsų 
lietuviškas, katalikiškas jau
nimas smuklių slenkščią ma
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kelia lietuvių tautę. į dumbly
nes Skaudu, graudu ant 
širdies. Gal virs kiti laikai, 
kitos gadynės. Gal susipras. 
Tegul Augšėiausis suteikia 
malones.

Moksleiviju! Kur jinai? 
Žiūrėk valsų šoka, mazurą 
trenkia. Buteliukų įįampano 
leduose šaldo. Ir viskas? O, 
ne! Turį plačias organizaci
jas. Skirstosi į partijas, par- 
tijėles. Gal daugel jų yra? 
begalės. l)u trįs šimtai.

Vieni valsuodaini, šampanų 
traukdami rašo biografijas 
žymių tautos veikėjų, doras 
skelbia mūsų žmonijai, politi
kos klausimus riša, na ir aku-

vę spaudžia iš visų pusių prie
šai, terlioja tavo žemes. Ta
vo vaikai klaidžioja be pasto
gės. Nenusimink! Už jurių- 
marelių budi tavo vaikai. At
skirti nuo Tavęs plačiais van
denynais buvo užmiršę apie 
tavo vargus, susivaidinę, susi- 
kivirčiavę, kerštu apimti jie 
griovė tavo tvirtovių pama
tus. Dora, tikėjimas jiems pa
liko svetimas. Tas tikėjimas 
kuriuo didžiavosi tavo sūnūs 
— milžinai. Skriaudė tavo 
jaunučiai vaikai. Tu verki! 
Tavo gailios ašaros, tavo gi
lūs skausmai sujudins visus ir 
visi, kaip vienas stos tavę gel
bėti.

Dings pakraipos, loumai, 
dings pažiūros, neapsikenti- 
mai, kada visi vedami karšta
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Antras vakaras prisidėjo dai

nomis vietinio choro. Matyti 
Woreester’is gali pasididžiuoti 
savo choristais, kuriu tarpi 
atsiranda žymūs dainininkai. Ga
lima tiktai palinkėti, kad nepa
mestu savo telento—balso vel
tui. Ypač pasižymėjo p-lė Vasi- 
liauskiūtė. Taipgi pasižymėję ir 
p-lės Saldokiūtė su Zaveekiūtė. 
Išsiskyrė ir keli jaunikaičiai. 
Nesant vietiniu ir nepažįst aid as
menų sunku spręsti apie tikrus 
talentus. Keikia išreikšti pagarbų

/ 'O

tęs panelėms daro. Kiti bedie 
vybes vaiko, klesų kovas skel- Į tėvynės meile susispies po vie- 
bia. Marksizmų, Bebelizmų1 na Lietuvos vėliava.
platina ir prisidengę kepurai
tėmis, slaptukėmis važinėja iš 
miesto į miestų su pundeliais i 
“Keleivių” ir “Šakių”. Mo
kslas tai pašalinis dalykas. 
Gali mokyties ar nemokyties 
bile tik vardų moksleivio ne
šioji, žmonės tau atjaus, gerb
dami mokslų pagerbs tavę.

Atsiranda keletas idealistų, 
pradeda kokias tai naujas idė
jas skelbti apie dorų, tikėji
mų. Nesubrendėliai! Argi jie

Jon—s.

POPIEŽIUS BENEDIK
TAS XV.

S J*-

B
t

Alinis Popiežiui Pini X joj 
sosto įpėdiniu išrinktas jau-j 
niausis kardinolas, kuris išbu-Į 
vo kardinolu tik truputį vir- 

nesupranta, kad dora, tikėji-1 štun 3 mėn. Kardinolas, kuris 
mas yra mokslo priešai, ir tik dabar užims augščiausią Kri

staus avinvčioje vietų, yra 
kardinolas della Chiesa, Bo-
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‘Keleivis’ mokslo ir mokslei
vių draugai. O gal jie intik- 
rins mus, kad ne vien tiktai 
šokiai, ne vien klesų kovos 
skelbimai ir dievų Bakkų gar-
garbinimai suteikia vardų , , , , , _ v. .
moksleivio. IStiesų pasidžiaug' ‘ė!8 M8™udainas bažnyčiai, 
tumėme! Jls gime Genoas decezijoj,

___________ miestelyje Pegli, lapkričio 21
Moterys. Mūsų motinos ,se-'<k 1854 m. Įšventintas į kuni- 

sutės, mūsų numylėtinės suju-1 Sus -4 in- ^ar jaunu buda- 
do pastaruoju laiku, sumanė i mas susipažino gerai su pa
savo padėjimų pagerbti. Gar- Į rapijų reikalais. 1883 m. jis 
bė jums darbininkės! Tegul su kardinolu Rampolla išva-

šampanas, mazuras, • " įsake

laimės ir pasisekimai jums ta
kus kloja. Bet kiek tų mūsų 
darbininkių randasi. Gal dvi,

lognos arkivyskupas, Italijoj.! 
Kardinolas deila Chiesa yra

dabai' tik 60 m. Neveizint į 
tai jis praleido jau ilgus nie-
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Benediktas XV. Naujai išrinktas Popiežius.

necijos. Su šitais kunigais Šv. Pirmininkas atidarydamas su- 1 siu. Moterėlės veržiasi prie sta
Tėvas kalbėdavo brevijorj sėdė
damas augštoje kėdėje. Kuni
gai klūpėdavo iš abiejų Jo šalių. 
Per langų Popiežius matė vir
šūnes Abruzų kalnų apdengtų 
sniegu, matė galybes namų ir 
augštus bažnyčių bokštus,—prieš 
jį rymojo amžinasis miestas.

Po rytmetinių maldų laikė pri
vatinėj koplyčioj mišias šventas. 
Ant mišių apsilankydavo Šv. Tė-

žiavo į Madridu ir buvo jo se
kretorium iki 1887 m. Tais 
metais kardinolui Rampollai

trįs keturios Kurgi šimtai, sugrįžus į Rymą sugrįžo ir ~' seauo> sesers duktė ir dalis na
rstančiai Amerikos sesučių Chiesa. Čia jis turėjo nežy-j mįškių. Po miši„ šventas Tė-
sleptasi. Su širdperša reikia luinutanto valdžia. 1901 j vas klausėsi mišių laikomų kun.
pasakyti, kad musų moterėles m jįs į)UVO pakeltas į aug- Bressani. Tiktai po šių mišių

štesnę vietų Cipliero sekreto- sveikindavosi su artimaisiais 
liaus. Toji vieta nebuvo skai-

dar padeda visame alutį 
traukti, dar paskendę prieta
ruose gydo žolėmis kūno ir 
sielos ligas. Tvirtai tiki vi
sokiems monininkams - burti
ninkams ir snaudžia ramiai 
duknose. Gal vyrai jas iš 
snaudulio kelia. Taip, pa
šiepdami pirmas darbininkes

Visi įaportus išdavė kuogeriau- 
sia. Tapo nutarta iš svarbesnių 
dalykų šie: — panaikinti savy- 
šalpos fondą ir esančius pinigui, 
fondo įduoti “Motinėlei” Šį 
reikalą pavesta atlikti Navickui.
Tapo panaikintas kolegijos ton 
Kaupas. Nutarta šį fondą pavesti 
Katalikų Federacijai. Kaupas įne
šė klausimą apie prisidėjimą prie 
Katalikų Federacijos. Tapo nutar
ta vienbalsiai prisidėti su mokes
čiu po I! centus į metus. Tuomi 
trečia sesija ir pasibaigė.

Ketvirta sesija prasidėjo ant-1 P- čižauskuij kuris su savo cho
rą valandą po pietų. Tapo per-1 r,l pasirodyti ir parinktoje 
skaityti pasveikinimai —telegra- vietoje b Svarbiausią dalį šio va- 

| mos nuo kun. Karkausko, iš Anso- karo užėmė vaidinimas keturių 
nijos, nuo p. Tananevičiaus iš nktų dramos “Litvoinanai”. Ap- 

' Chicagps ir kitų. Taipgi buvo skritai imant vaidinimas nusisekė 
i perskaityta laiškas nuo p. Norkų- ga“a gerai. Nesileisiu j gilias 
Ino “L. Vyčių” pirmininko su pri- kritikas — paliksiu jas nuoša- 
: siuntimu albumo * kaipo dovaną j hai, tiktai pažymėsiu, kad savo 
1 moksleiviams, šie dėkodami, pa-1 rolės atliko kuopuikiausiai. Au- 
į gerbė jį atsistojimu. Visų pas-' g'ls6nas (.Migauskas), jo tėvas 
' veikinimus moksleiviai patiko dėl-' (Vaičiūnas) p-lės Baltrušiūtė su 
nų plojimu. Pirmiausia tapo ineš- Stiraįčiūtė ir p-lės Zaveekiūtė su 

[tas klausimas apie spausdinimą AliŠauskiūtė, ir kiti visi atliko at- 
I organo kitais metais. Nutarta to-! sabanč>ai- 9° vaidinimo atsibuvo 
i prie “Draugo”. Dar daugelis pui- šokiai-
M\ių ir prakilnių įnešimų tapo ineš-i B šių vakarų turėjau puikiau- 
ta moksleivių, kuriuos seimas ap-i sius įspūdžius, matydamas, kad 
svarstės sąmoningai priėmė arba 1 mūsų tautiečiai dirba išsijuosę, 
atmetė. Po visu įnešimų tapo pa-j Pavyzdžiu gali būti p. A. l’et- 
daivta pertrauka, laike kurios ' radis, kun. Vasiliauskas, J. Juš- 
nutraukė fotografiją: Po per- kaltis ir kiti. .Matant ją pasi- 
tiaukai slaptu balsavimu išrinkta šventimą šiame rengime žmogus 
nauja centrališka valdyba, kurion žiūri ir stebiesi, kaip jiems ne
pateko šie nariai: pritrūksta spėkų. Imsime ir mes
Redaktorium - kun. P. Lapelis j iš jų pavyzdį!
Administratorium — A Linkusi n-i . • • .
Pirminei r US I liktai vienas yra papeiktmasrirmminku — Julius’ Kann««v . , naupas , „įano nuomone ir labai, tiktai ne.viee-nirm — n.u I v. . ’

žinau ką šiame dalyke kaltinti. 
Laike šokių nebuvo nei jokio tau- 

įašt. J. Navickas | tiško žaidimėlio, nei jokio šokio, 
.f8.8’ ^bgauskas kuriais šiaip mes didžiuojamės. 

I Česnulevičius | Tiesa pagrojb vieną kartą “No
riu miego”, tik tuomet kada

lee-pirm. — ,,-]ė Šidlauskaitė 
venlt,ilsiai) — Kloris.
Protokolų 
Finansų
Kasos globėjais:

sirinkimą pabriežė, kad norins iš
tirti ar lietuviams yra labai sun
kus daiktas apmokėti savo ap
draudimui keletą dolerių ir pa
kvietė narius paskleisti savo nuo
mones ir paduoti skaitlines. Na 
manau sau, juokus krečia pir
mininkas. Kas matė mūsų lietu
vius darbininkus užsiimant skait- 
liavimu. Bet kaipo-gi aš nuste
bau, kada vyrai net ir moters
taip pavyzdingai pradėj-o skait- ' Viri, it apkerėti sukilo, suprato 
liuoti, taip pavyzdingai nurodi- j didžią svarbą sumanymo ir Lie- iann^cnis moksleiviams kun.

lo viena prieš kitą ir meta 
dolerines. Sumetė geroką krū
velę ; visi linksmi atlikę didį dar
bą. Blaivininkų pirmininkas, iš

ir II Čiužauskas.
Dvasišku vadovu vienbalsiai įkyrėjau muzikantams savo pra- 

džiaugsmo net rankas trina ir , un; Vasiliauskas. Visi nu-Įšymu.
su pasigėrėjimu šypsosi iš savo 'taiumai Pave«t« Įvykinti centrą- ~’ub;jka užsilaikė kuopuikiau-
nariu geru noru i liskai valdybai, nes los komisi- i • • • <uaiių geių norų. | ’ su., liktai pas duris susirinko vi-

Alenas žmogelis turėjo gerus . ° LKd . u miesto ‘;špieai” ir kėlė betvur-
norus, ir išdrįso tuos savo no-J ”rei's joms viesas pa- į k(,, 1;i; IU(.nkniekis, nes visur
rus viešai paskelbti ir darbu pa- j ,H 1 unias- Ceta kitam seimui j pana;įaį atsitinka.
tvirtinti ir matėte kas atsitiko t Pa-kilta A\ atei burvj. Keikia pa- į t- .. •• . , , .įname Kas aisuiKoi t Važiuoji žmogus traukimu ir

žymėti, kad dideliai uziaučia' xmąstai—kaip eia ne senai pradė
ta, o jau kiek nuveikta. Ir skęs- 

’ Ii saldžiose svajonėse apie lietu-
Meškauskas, Atholio 
kuris per visą seimą

debonas 
dalyvavo 

moksleivių posėdžiuose. Pabaigo- 
jė, po nekuriu prakalbų, mok
sleiviai padainavd “Lietuva Tė- 

įv.vuė mūsų” ir kun, Vasiliaus- 
į kas atkalbėjo maldą. Tuomi sei- 
, mas ir užsibaigė.

Delegatas J

tuvių tauta susilaukė nuo savo 
vaikų dovanėlės.

\ Jon—s.

nėti visokeriopus atsitikimus, kad 
aš vien tiktai stebėjaus. Užgir
dau per tą susirinkimą, kiek Chi
cagoje lietuviai prageria pinigų, 
užgirdau kiek saliūnininkai pri
krauna turtų iš darbininkų pra
kaito ir liūdna darosi.

vių ateiti, kad lietuviai atgija
! išnaujo Kristuje, sekdami šių. 
; dienų ębalsį viskas vardan idea
lo — “Kristus ir Tėvynė”.

Širvintas.

šeimyniškame gyvenime Šv. 
tomą prie tokių, kuri vestu j-Tėvas ir gi buvo tikras italas, 
prie taip augštos vietos, kokių ' Kaip žinoma pas italus ryšiai 
dabar jis užėmė 16 d. gruo-Į tarp
džio 1907 m. Popiežius Pius X 
jį nuskyrė Bolognos arkivys
kupu. Per septynius metus

VZORCESTER, MASS. 
Moksleiviu Seimas.šeimynos daug stipresni, 

negu pas kitas tautas.
Po viso to sekė pusryčiai, da

lyvaujant vien šeimynos nariams 
ir viršui minėtiems kunigams. 
Pusryčiams pasibaigus Šv. Tė
vas pasirėmęs anVpeties vieno iš 
kunigų žengdavo į auditorijas, 

gūžės š/m. išrinko'ir dabar-I knr priiminėdavo visokias delega- 
tinį popiežių. cDas’ kurių bQdav0 ne mažn‘

Per tris mėnesius jis pildė'
; kardinolo pereigas ir praėjusį' 
panedėlį vienkart su kitais šv.1 

per Kolegijos nariais susirinko
nuskirti naujų bažnyčios Tjenuolžs ir vienuoliai.
VU. Kad JIS būtų popiežium mi.*-: ___ : —IX

moterų judėjimo. Šaiposi už- į delle Chiesa valdė decezijų ir
girdę, kad moteris ko tai rei
kalauja. “Stubon! prie pe
čiaus,'prie vaikų, — jūsų ten 
vieta! Keista, bet tesą. Su- 
kilkit, mūsų doros, tikėjimo 
auklėtinės. Subruskit prie 
darbo.

buvo paveikslu tikintiems. Po 
to laiko Pins X skirdamas tri- 
likų naujų kardinolų 25 d. ge

Visuomenė. Kas tai 
viena toji mūsų visuomenė? 
Plati, skaitlinga ir marga ir 
it įvairiomis spalvomis pa
puošta. Kokių tiktai spalvų 
neturi mūsų geradėja. Čia 
raudoni, ten geltoni, čia juo
di, čia balti ir dar kitoki. Su
lyg spalvos ir mintys. Vieni 
raudonai mano, antri gelto
nai, treti baltai ir-taip to- 
liaus.

O senų laikų Lietuvėle! Se
na mūsų močiute keikies iš 
kapelių ir džiaugkies, kad ki
tados garsi tavo sūnų vieny
bė, garsūs tavo vaikai uolumu 
tikėjime, tautos, tėvynės mei
lėje šiandienų iškrypę, iširę 
nesutinka- tarp savęs, nusi
tvėrę už plaukų tąsosi už par
tijas, už pažiūras. Nenusi
mink prabočių šalis, neliūdėk! 
Tai liga, baisia liga serga ta
vo vaikai, be( pagis, sustiprės 
ir vėl sugrįž toji sena garsi 
vienybė, dora ir tikėjimas. Ki
taip negali būti. Kitaip atsi
tikus mūsų visuomenė taptų 
kūnu be galvos. Lietuviai ne
pavelys, kad jiems kas nors 
galvų nukirstų.

išrinktas labai mažai kas besi
tikėjo. Apie kitų gabumus ir 
ypatybes buvo visur šnekama, 
bet vardas della Chiesa nie
kur nebuvo minimas. Bet vi
sai netikėtai, atsižiūrint į jo 
gabumus jis išrinktas Šven
tuoju tėvu, Ramybės Kunigai
kščio pasekėju. Apimdamas 
Apaštališkąjį sostų, kaip bu
vo priimta kitų popiežių kar
dinolas delle Chiesa permainė 
savo vardų į Benediktas XV.

Pirmiausia pribūdavo audiU 
cijon kardinolas - kancleris, po
tam kardinolai, prefektai visoke- 
ropų kongregaciją, vyskupai iš 
visų pasaulio šalių, žymūs sve

Paaiškėjo man per tą susirinki- ; V< ore estery j 27 ir 28 rugpiūčio j 
mą, kad lietuviai neįstengia už-į )n-nęsio atsibllV0 Lįctuviu Kvmo-1 
mokyti kolįioliką dolerių savo Katalikll Mokskuvių Ameriko-{ 
apdraudos labui, bet su lengva' je Susivienijimo Seimas. Seimas 
širdimi praleidžia desėtkus do- j prasį(p-. j0 iškilmingomis Ališiomis, 
lerių savo sveikatos, proto sw kurias atlaikė kun K VasiliaU8. 
ardymui alumi, degtine, sumesda- kag asjs^oje kijerikų Vaičiūno bei

N.

WORCESTER, MASS. 

MOKSLEIVIŲ VAKARAI.

PERKEITIMAS AR KLAIDA.

A “Draugo” No. 30 praeito XIX 
seimo protokole, sesijoj penktoj, 
štai ką užtikau:

9) Prašymas atmokėti pusę
Pirmą dieną vakare mokslei- pomirtinės (pusė jau atmokėta) 

už Vincą Launikaitį 57 kp. Exe-mi saliūnininko amžinan bankan £’ap]įko Posėdžiai prasidėjo 11' viai parengė prakalbas, deklema- 
neišmatuotą mantą. Ir štai čio- va]an(ją bažnytinėje salėje, ku- i cijas ir dainas. Pirmu kalbėjo, 
nai pradėta tarties, kaip sunau- rįuos atidarė-malda kun. K. .Va- verčiau sakant, skaitė

ter Borough, Pa. — atidėta, pra
šymas, buvo aiškus, mašina dru-, _ _____  _____,____ referatą __ ,___ _____

doti nors dalį tų pinigų pralei- sį]įanskas. pirmu į delegatus pra apie alkolio blėdingumą. Refera- kuotas. Štai "koks 
džiamų vėjais ant savo labo. Tai, bjj0 susivienijimo pirmininkas Au- tas puikus, skaitlinėmis
buvo graži kalba. Ir norėčiau, gU*,tinas Petraitis, aiškindamas' gintas? Prclege' 
kad visi lietuviai Cieagos ar jie tikslą moksleivių susirinkimo bei

Lietuva, tu verki, dejuoji. 
Tavo ašaros rieda per rauk
šlėtus skruostus. Močiute tau 
skaudu. Sunki našta ant tavo 
dalies išpuolė. Tūkstantinės 
minios tau^srfTaudžia krūtinę. 
Tavo kūnas kraujuose paplū
dęs. Girios nebeūžia, pauk
ščiai nebedainuoja. Šalis Ge 
diminų, Keistučių! Šalis mūsų 
skaisčiosios Birutės neverk! 
Man skaudu tavo vaitojimus 
girdėti. Mano siela liūdi. Ta

KAIP SV. TtVAS PIJUS X 
PRALEISDAVO DIEN^.

Žinomas italų publicistas Val- 
toni, patalpino dienrastyj ‘ * Neue 
Wiener Tagblatt” labai indomų 
aprašymą Sv. Tėvo Pijaus X die
nos užsiėmimą.

Kad apkainuoti pilnai ypatą 
mirulsto popileMiaus, reikia at
minti, kad Jis buvo tikru italu.

Leonas XIII ilgus metus buvo 
diplomatiškoj tarnystėje, taip kad 
buvo apsipratęs tarptautiškame 
judėjime. Pijus X visą laiką sa
vo gyvenimo praleido Italijoje.

Kaipo visi žmonės, kurie turi 
ir nori daug dirbti Pijus X kė
lusi labąi anksti. Pajautimas ku
nigo priedermių pas Pijų X bu
vo labai išsišakojęs. Delei to pir
mos valandos visados buvo pa
švęstos maldai. Vos spėdavo ap 
sirėdyti prie pagelbos savo ištiki
mo tarno Alberto Siliego, tuojaus 
ateidavo pas jį du kunigu: kun. 
Bressan ir kun. Peseini, kurie at
keliavo sykiu su Sv. Tėvu iš Ve-
Uti

Tiktai pirmoj valandoj galė
davo atsitolinti popiežiaus valdi
ninkai. Tada popeižius grįždavo 
į savo kambarius ir pašvęsdavo 
pusvalandį tyliems apmąstymams.

Pietuose dalyvaudavo visados 
kunigai Bressan ir Peseini. Kiek
vieniems pietams būdavo pareng
tas koks specijalis Venecijos val
gis, kuris primindavo popiežiuj 
Jo numylėtą miestą.

Vatikano virėjas Juozapas Ca- 
vazz gerai žinojo, ką Popiežius 
mėgdavo ir pasirūpindavo Jam 
intikti su valgymais.

Po pietų Popiežius ilsėdavosi. 
80 metų priskaitantis senelis ne
galėdavo apsieiti be trumpo po
ilsio. Gydytojai įsakydavo Po-

gena ar negeria arčiau susipa- susivienijimo. I’o prakalbai tapo 
žintų su ‘Blaivybių draugijomis išrinkta posėdžiams vesti valdy- 
ir pasiklausytų kas ten kalbama, j a kurio.i pateko:.—pirmininkų 
Gerai, pavyzdingai nurodyti fa!.- p Virmauskas; pagalbininku A. 
tai ne viename sukels norą pro- ianklIN. raštininku P. Juškaitis 
tauti, tyrinėti. įr p-lė šukytė. Presos komisijon

Maloniai praskambėjo ant to — Migauskas ir Račkus. Maršal- 
paties susirinkimo, kad vienas komis P. Jakaitis ir Bakšys. De- 
lietuvis vykindamas blaivybės legatų pirmoje dienoje pribuvo 
idėjas, jau be jokių svaiginamų apie 25, o antrą dieną skaičius 
gėrimų parengė krikštynas. Čion pakilo augščiau. Pirmiausia
tiesiog reikėjo tokiam žmogui perskaitė atsiųstus pasveikinimus 
didvyriškumo, kad vardan Blai- — laiškus nuo 10 kuopos iš Wa- 
vvbes pakėlė ant savo pečių daug terburio ir 11 kuopos iš Hart- 
visokiu pajuokimų iš pusės gal ir 'fordo> telegramas nuo Lisausko 
gerų savo draugų, bet girtuoklių, ii5 New Yorko ir Miliausko iš 
Pradžia sunki. Daugiau gerų J PittRtono- kl,riu°9 delegatai pa- 

darbas gy- 1iko dėl*1’.’ plojimu. Toliau per-pavyzdžių, ir mus 
vuos.

piežiui po miego pasivaikščioji-1 O kas mane daugiausiai nuste- 
mą darže, arba pasivažinėti ka-! bico, tai darbininkų užjautimas 
rietą. Šv. Tėvas nelabai atkreip-' geriems sumanymams ir parėrai- 
davo atydą ant daktarų žodžių.imas jųjų.
Pastaruoju laiku mėgdavo sėdė- Buvo pradėta svarstyti ar ne- 
ti prie atdaro lango ir gėrėties i galėtų Blaivybės draugija pasirū- 
Romos panorama, medžių šlamėji-1 pinti parengti kokį nors bailu
mu, paukščių čiulbesiu. i ką, pramogėlę. Pasigirdo balsų

Kada pradėdavo temti, popic-1 prieš ir už. Tada vienas vyrukas 
žiu8 kalbėdavo rąžančių. Ko
plyčioje buvo laikomos vakarinės 
maldos po kurių pasikalbėjęs su 
giminėmis eidavo ant poilsio.

Taip praleisdavo Šv. Tėvas Pi
jus X dieną.

GERA8 PAVTZDIS.
Vienas iš mano gerų pažįsta

mų nuvedė mane ant vieno Chi
cagos blaivininkų susirinkimo. 
Kaipo nepažįstamas ir svečias 
atsisėdau nuošaliai ir tėmyjau 
kas kalbama ir veikiama.

ramiai paprašė balso ir gavęs 
leidimą pirmininko kalbėti, gra
žiai paiškino susirinkimui, kad 
blaivininkams gerai būtų ieško
ti linksmybių, bet dar geriau ki
tus linksminti. Apie balius jeigu 
norite kalbėkite, bet aš va lai
kau dešimtinę kišeniuje ir tiktai 
pavelykite^ tuojaus blokšiu ant 
stalo ir pavesiu Kairiūkščio su
manymui. Garsias rankų ploji
mas. Užmiršta piknikas, balius,

skaitė pereito seimo protokolą, 
i kurį su nekuriomis permainomis, 
priėmė.

Antrą serija prasidėjo antrą 
valandą po pietų. Perskaitė pa
sveikinimus, telegramas iš New 
Yorko nuo kuuigo šeštoko, nuo 
moksleivio Jnzo ir p. Kovo iš 
Watertiuri<f Delnu plojimai, f 
eentrališką valdybą tapo išrink
tas naujas narys, būtent finansų 
sekretorius. Reikia atiduoti gar
bę kun. K. Vasiliauskui, kuris 
visą laiką praleido Seime su mok
sleiviais ir savo prakilniais pata
rimais Šelpė moksleivių nuomo
nes. Si sesija pasibaigė šeštą va-

vien tiktai skamba žodžiai: “ai 
du dolerių, aS tris. Didelis daik-davė jokios žinios, išskiriant ras 

i tas jis tris, aš net penkis duo-tininką, ^jruris prisiuntė lafiką.
r. '.n-i ■

įsmar- j Prašymas, paduotas 28-tam sci- 
i-elegentas vaizdžiai nu-:muį Brooklyn, N. ¥. Atidėtas 

piešė blėdį, kurią atneša alkolis 29-tam seimui Waterbury, Conn. 
mūsų visuomenei, nes lietuviai ge-1 susiv. L. R. K. A. 57-tos kuopos, 
rai sau “patraukia”. Ezeter Borough, Pa. Narys vai-

Antrų kalbėjo Vaičiūnas. Šįjkų skyriaus — Vincas Launi- 
ganag ražiai I kaitis, 1907 metuose einant j mo- 

lietuviai kaip kyklą gatvekaris suvažinėjo koją 
aukščiau kelio, žinoma, iš jo nėra 
darbininko. Dabar turintis 13 me-

kalbėtoją pažįsta 
Mas. Valstijos 
iškalbų, turtingą faktuose ir juo
kuose. Tik, žinoma, kaina be ga
lo be krašto ilga apsunkina klau- 
sytojaus protą ir nusibosta. To
liau galbėjo dialogą moksleivės 
Žarkauskaitė ir Šidlauskaitė. Te
matąs “Proza ir Poezija”. Tai
gi dialogos ir poetiškai nusisekė. 
Vėliau p. •Čižiauskienė dainavo 
solo “Miserere”. Tai artistė, 
visoje šio žodžio pramėje. Galime 
lietuviai pasididžiuoti turint to
kią puikią dainininkę, ypatingai 
AVoreesterieeiai.

Po pertraukai keli choristai 
dainavo solo, nusisekė puikiai. 
Moksleivis Račkus pasakė mono
logą. Nors programose buvo pas
kelbta “Makabilius”, vienok sa
kė kokį-ten kitą. Po monologui 
sekė eilės ir prakalba, kurią pa
sakė moksleivis Juškaitis. Tema
tąs: “Visa gyvybė iš kiaušinio”. 
Prakalba gražiai, aiškiai pasa
kyta, verta pasiklausyti.

Pabaigoje vaidina Broektono 
moksleiviai vieno veiksmo kome
diją tuo pačiu tematu, ką kal
bėjo P. Juškaitis, paimtą iŠ 
“Vairo”. Ypatingai gerai vai-landą vakare.

Antrą dieną posėdžiai prasidė-1 dino Česnulevičius ir Vaičiūnas, 
jo 10 valandą ryto. Pirmiausia Žarkauskaitė taipgi pasižymėjo 
centrališka valdyba išdavė savo
raportą. Pasirodė, kad atsilan
kė į Seimą tiktai pirmininkus, 2- 
gano administratorius. Kiti-gi ne-

Kiti visi vaidino vidntiniškai, 
jeigu nepaminėti juokų laike vai
dinimo pačių artistų.

žmonių buvo prisirenkę pil
na salė. Tuo vakaras ir užaibai 
g*- ......

tų amžiaus reiktų lesti į geresnę,; 
mokyklą. O aš (jo tėvas) būda
mas septintas šeimynoje, neįs
tengiu uždirbti ant pragyvenį 
mo, o ineigų jokių neturiu. Tai-g 
kreipiuosi prie šios mūsų bran-5 
gios organizacijos. Ydant ma
lonūs 29-to seimo valdyba ir ger
biamieji atstovai atkreiptumėte 
atydą ant nelaimingo savo 
draugo gal kada atsitarnaus užtai 
susivienijimui.

Su pagarba pasiliekame nariai 
Susiv. ir tėvai nelaimingojo Mo
tiejus ir Magdė Launikaičiai.

Męs žemiau pasirašę, vardan 57 
tos kuopos, matydami reikalin
gumą pašalpos Vincui Launikai- 
Siui, pilnai pritariame sukant 
dalelę iš tautiškų centų. (Čia 
parašas trijų narių ir kuopos vir
šaičių su antspauda).

Taigi gerbiamieji matote kok
sai Suvo prašymas. Nemaldavome 
pomirtinės tik pasigailėjimo. Jei
gu seimas, būtų atmetęs prašy
mą nieko ypatingo tame, bet-gi 
dabar jaučiuosi užgautu kas pa- 
siaiškys tai to nežinau. Bet melš- 
čiau kur randasi mano prašymai 
ydant man prisiųtumėte už ką 
būsiu didei dėkingas. Su godone 
pasilieku.

M, Launikaitis.
164 Mason str., Eseter Borough, 
Pa.



81 kp. Alena Spiridavičiutė.
83 kp. Kazys Jucius, Juzė Ju

cienė, Jonas Makalas, Antanas 
Žaliomskas, Marė Makarienė, Au
gustas Ealdukas, Kunigunda Ce- įuo. 
panauskienė per naują įstojimų, 
Natalia Žukaitė, Bajorinaitė per 
naują įstojimą, Julė Preščinaua- 
kienė, kalta už 2-rą bertaiuį, 
Tadas Stelmokas, Joana Vaičie
nė, Ona Rudminaitė, Juzė Met- 
rikienė, Agata Aušrienė, Po
vilas Pacevičia, Ona Jučaitė, 
Barbora, Torozaitė, Uršė Puo- 
džiunaitė Vincas Kareiva, Emi
lis Frankimaitė, Autonina Bai- 
noraitė.

88 kp. Antanas Kinderis.
89 kp. Antanas Bazalis, Apo

lionė Batkaitė. ______
90 kp. Jonas Žilinskas, Marė 

Žilinskienė, Juozas Razinauskas.
91 kp. Vincas Skietis, Juozas 

Brazauskas, Mykolas Miklinavi- 
eia, Jonas Miklevičia, Boleslo
vas Buškus, Kazys Šidlauskas, 
Motiejus Liutkevičius, Pranas 
Depais, Pranas Paikus, Kazys 
Šliurpa, Antanas Macevičia, Bo
nifacas Juravičia, Antanas Liepo* 
naitis, Juozas Gauronskis, Jonas 
Morkus, Antanas Kiudulas, Pet
ras Balnevičius, Antanas Paulius. 
Aleksandras Jurevičia, Kazys Da 
niševičia, Stasys Kveselis, Ka
zys Motickaitis, Jonas Jančys, 
Pranas Bakaitis, Julius Norkus, 
Kazys Egeris, Kazys Daunis, 
Juozas Matusevičius, Aleksan
dras Beksas.

93 kp. Ona Klovaitė, Kazys 
Balsys.

94 kp. Marė Vistartienė, Tamo
šius Vistarta, Pranė Ječionienė, 
Petronė Jonašienė, Povilas Pa
šys, Barbora Račienė, Gend. 
Gurnevičienė, Jurgis Stanašaus- 
kas, Petras Kirdakis, Jieva Sie- 
kauskienė, Kbtrė Gudauskienė, 
Jfarė Vigilevičienė, Jurgis Am- 
broževičius, Antonina Seikaus- 
kiutė, Ona Maineritienė, Juozas 
,Vaiveris, Petronė Jurkaičiutė, 
Domicėlė Augustinienė, Jonas 
Grimaila.

96 kp. Marė Balionienė.
97 kp. Kastė Šumauskienė, 

'Agata Jevarauskienė, Alena Ču- 
dsdienė, Albina Nanortoniutė, 
Antonina Radzukiniutė. Iš kur!

99 kp. Petronė Judkevičienė, 
Dr»ė Jocienė, Liūdvisė Aliliu- 
•vienė.

100 kp. Petras Cibulskis.
< 102 kp. Jonas Petraitis.

103 kp. Kastė Rasiniutė, Marė 
Jonienė, Marė Liutkauskiutė, 
Kostantas Kairys, Jurgis Taruš- 
ka kaltas už 2-rą bertainį, Emi
lia Krajerienė, Juozas Jančys.

106 kp. Jonas Bartkus.
107 kp. Marė Stiklienė, Vincas 

JSaulenas, Petras Janauskas, Do
micėlė, Janauskienė, Agata Sau- 
kienė, Agata Krivinskienė, Ur- 
iė Žuraitienė, kalta už 2-rą ber- 
lainį, Katrė Dvareskienė, Ona 
Naujevičienė, Kazys Kazeme- 
kas, Antanas Grebliauskas, Marė 
Grebliauskienė.

108 kp. Povilas Kulys, Hipo- 
litas Saibutis, Petras Valantie- 
jus.

109 kp. Antanas Griškevieia, 
Jadviga Stankevičienė, Marė Ne- 
-vuliutė, Pranas Laimauskas Ka- 
zė Lonaitė.

110 kp. Adomas Kozintis, Do- 
min. Varabauskas, Povilas Bra
žinskas.

113 kp. Pranė Galickiutė, Ma
rė Jurgelaitienė.

114 3kp. Jonas NavaKinskaą 
Maižicšius Dikša, Jieva Dikšie- 
nė, Kazys Židonis, Antonina 
Jermalienė.

115 kp. Vincenta Vasiliauskie
nė, Cipras Maželis, Martynas 
Vasiliauskas, Marcė Žimkaitė, 
Jurgis Mitkus.

116 kp. Aižė Makarevičiutė, 
kalta už 2-rą bertainį, Viktė 
Seniauskienė, Magdė Misiukevi- 
žiutė, Aižė Taragauskienė, Anto
nina Kubiliutė.

119 kp. Juozas Kondrota, Jo
nas Trokimas, Juozas Overka.

120 kp. Barbora Rimkevičienė, 
Tofilė Kazlau«kiutė, Agere 
Strimskaitė.

121 kp. Marė Matoniutė.
123 kp. Kokas Radvilas, Juozas 

Liutkus, Jokūbas Dulka, Stasys 
Jokubinas.

124 kp. Jonas Dapkevičius, Zi
gmas Tumšys.

125 kp. Juozas Juknius, Juo- 
zaa Bungarda.

128 kp. Antosė Jankevičienė, 
Teklė Zaleskienė, Tofilė Petru- 
tioniutė, Bolys Biliūnas, Jedvi- 
ga Biliūnienė.

130 kp. Marė Čipuliauskienė.

182“ kp. Ona Jonaičiutė, Mag
dė Mileikiutė. >

133 kp. Marcelė Stankūnienė, 
ir Jono Stankaus trūksta įstoji-

136 kp. Vincas Zavičius, Jonas 
Treigys, Antanas Zeronas.

137 kp. Marė Domeikienė, An
tanas Domeika.

138 kp. Ignas Švetkauskas.
139 kp. Antanas Valinčius.
141 kp. Viktoras Laucevičius, 

Baltrus Smetona, Antanas Taut- 
kevičia.

142 kp. Juozas Černiauskas, 
Vincas Bagdanavičia, Marė Mak- 
simavičienė, Varonika Buckieniu- 
tė, Agata Žilinskienė, Domicėlė 
Šimkiutė.

143 kp. Grasilda Pauliukaitė
148 kp. Edvardas Sabaliaus

kas. *
150 kp. Marė Černiauskaitė, 

Vladas Karpinskas.
Pavieniai nariai: — Ona Mi- 

liunienė, Pranas Sabaliauskas.

v 2-ro skyriaus.
12 kp. Simas Virniauskas.
30 kp. Marė Petkienė.
46 kp. Petronė Juodsnukienė.
75 kp. Apolionė Švelnienė.
144 kp. Marė Neverienė.

3-čio skyriaus.
30 kp. Pranas Miliauskas.
46 kp. Viktoras Slankauskas, 

Petras Aleksa.
60 kp. Anielė Morkiutė.
89 kp. Jonas Varkala, Marė 

Kaveckienė, Antanas Kaveekas.
94 kp. Ona Paleikienė, Rožė 

Stanišauskienė, Marė Preitikienė.

Vaikų skyriais.
I kp. Aleksandras Tamulis, 

Adelė Puskunigiutė.
4 kp. Bronius Staškevičius.
8 kp. Magdė Damanaičiutė.
9 kp. Antanas Jučas.
II kp. Jonas Šeštokas.
18kp. Marė Pladinskiutė.
28 kp. Jetronė Jankeliuniu- 

tė.
30 kp. Jonas Kubertavičius, 

Edv. Kubertavičius, Varonika 
Lapinskiutė, Izabelė Lapinskiutė.

42 kp. Emilia Gražuliutė, Al
binas Gražiulis.

57 kp. Vincas Launikartis, An
tanas Alikoniukas.

77 kp. Magdė Ješvičiute, kal
ta už 2-rą bertainį, Antanas Pa- 
cikonius.

85 kp, Pranč Saudvilaitč,
89 kp. Aleną Kavičkiutė.
90 kp. Stasė Bernotaitė, Mor

ta Kristopaitė, Liudovika Kristo
paitė, Kazė Kristopaitė, Valeri
ja Vulkontaitė, Ona Bradaus- 
kaitė.

107 kp. Pranas Gluodenis, Ka
zys Gluodenis, Juozas Satula, Jo
nas Satula, Antanas Satula.

114 kp. Antanas Dikša.
119 kp. Petras Černiauskas, 

Katrė Jakavičiutė.
150 kp. Rožė Liutkevičiutė.

va Žitkuvienė.
48 kp. Kazys Baltrūnas.
51 kp. Jonas Burneika, Marė

Gaveiiienė.
56 kp. Juozas Tamašauskas, Jo

nas Raudonaitis, Jonas Žvirblis, 
Antanas Berentas, Adomas Ga- 
silania.

58 kp. Juozas Bajoras, Matas 
Rutkue.

60 kp. Ona Dambrauskienė, 
Juozas Abraitis.

65 kp. Marė Martinkevičiutė.
70 kp. Marė Markeliunienė.
71 kp. Povilas Alenakas, Anta

nas Petkus, Antanai Tiknius, 
Stasys Šaulys, Antanas Remeu- 
čius, Pranas Biuras.

74 kp. Agata Ramilienė.
88 kp. Marė Rekaišienė, Juozas 

Liminskas.
87 kp. Adolpas Bernotas.
89 kp. Kazys Barolius, Juozas 

Savickas, Pranas Veryga.
90 kp. Mikas Stašauskas.
91 kp. Jurgis Pavasaris, Jo

nas Ramanauskas, Kazys Pabilio- 
uis, Mateušas Juodys, Juozas Gri
gonis, Motiejus Priedžius, Jur
gis Šlevas, Juozas Levickas, Ju
lius Puzaras, Jonas Balčiūnas, 
Antanas Lazdauskas, Salemonas 
Zambasevičia, Julius Petruitis.

94 kp. Povilas Juraška, Juo
zas Ramša, Marcelė Rumšienė, 
Marė Valakienė.

97 kp. Aižė Gerbulavičienė, Fe
likse Laboniutė, Marė Laboniutė,

Ona Makaravičiutė, Jieva Stan-
koviČKitė.

98 kp. Anielė Razmienė.
100 kp. Vincas Sabaliauskas,

Monika Sapšaitė.
105 kp. Kazė Martinaitienė.
108 kp. Kazys Tamulynas, 

Emilia Kuzmickienė, Pranas Tau
ras, Dominikai Miniatas, Ona 
Vasiliauskiutė, Marė Smagdžiu- 
niuto, Ona Šimkauskienė, Myko
las Kuzmickas, Juzė Vezevičienė.

109 kp. Marė Brunikiutė, Ro
žė Rudukiutė.

110 kp. Pranas Staukevičia, 
Jonas Levonavičia, Jonas Mic- 
kunas, Marė Gedaičiutė, Kazys 
Vasiliauskas.

113 kp. Juozas Aleliunas, Ona 
Aleliunienė.

114 kp. Vladas Valiutkevičius, 
Rožė Valiutkevičienė.

115 kp. Gabrys Janionis, Jonas 
Kulikauskas, Antanas Užupis, 
Petras Raudonaitis, Marė Kai 
činrytė, Marcijona Mažeikienė.

116 kp. Kazys Makeravičius, 
Jonas Makaravičius, Antonina 
Tirlikienė.

120 kp. Magdė Markevičiūtė.
123 kp. Antanas Dainius, Bro

nius Nemkevičius, Vladas Žekus.
125 kp. Viktoras Korstas.
128 kp. Motiejus Dundys.
136 kp. Pranas Babavičia.
137 kp. Antanas Panuškis, Kat

rė Keturakiutė.
138 kp. Petras Urmonas, Ona

Jaskunaitė.
139 kp. Magdė Durakienė.
141 kp. Dominikas Dikšas, Ma

rė Dik&ienė, Kostantas Rafolas.
142 kp. Jonas Beinoravičius, 

Liudvikas Juškevičius.
146 kp. Kazys Levanaitis, Pet

ras Levanaitis.
Pavieni nariai: Jouas Milken- 

tM- .... . itiJS

2- ro Skyriaus.
57 kp. Petronė Juodsnukienė.

3- čio Skyriaus.
33 kp. Kazė Petreikienė.

Vaikų Skyriaus.
8. Marė Liutkevičiutė, Ona 

Liutkevičiutė, Magdė Liutkevi
čiutė, Alena Liutkevičiutė, Adelė 
Liutkevičiutė.

18 kp. Alena Vasiliauskiutė.
28 kp. Juozas Čekanauskas, 

Antonina Čekanauskiutė.
36 kp. Alfredas Brazauskas.
42 kp. Antosė Ruzgiutė, Jonas 

Ruzgaitis.
77 kp. Ant. Vaitiekoniutė. 

Agnieška Zakiutė.
81 kp. Leonas Norbuta.
114 kp. Marė Valiutkevičiutė, 

Alena Valiutkevičiutė, Magdė 
Valiutkevičiutė.

Pasivėlimo prisiųsti mėnesinę 
mokestį už 3-čią bertainį:

126 kp. iš Coaldale, Pa.
127 kp. iš Cambridge, Mass.

J. S. Vasiliauskas.
Susiv Raštininkas.

$500.000.00 ‘
Paskolos pagerinimui 
Chicagos nejudinamų 
turtų Real Estate su

moje nuo $500 iki 
$2500.

PEOPLES STOCK YARDS

Ashland Avė. i 47th St Chicago.

STATE BANK

Seniausi, plačiausi ir stipriausi banka va
karuose nuo Stock Yardų.

SUSPENDUOTI NARIAI IR 
BUS IŠBRAUKTI JEI NEUŽSI- 
MOKfcS IKI 1 D. SPALIO 1914.

I kp. Motiejus Valinčius, Jie
va Sinkevičienė, Kostas Grigo- 
ravičius

5 kp. Kazys Križevičius.
7 kp. Magdė Kubilienė, Marė 

Kapočienė.
8 kp. Magdė Stankevičienė.
9 kp. Juozas Gecevičius.
10 kp. Antanas Žilis, Karolius 

Lekas, Stasys Baužas, Jonas Ja- 
kštys.

II kp. Antanas Šopis, Petras 
Pauderys, Mikas Ukelaitis, Anie
lė Mačienė, Uršė Trundžiutė, 
Antanas Mačys.

13 kp. Aižė Misevičienė, Ag 
nieška Vilčiauskienė.

16 kp. Aižė Sidaravičienė, Ona 
Stanevičienė, Kostancija Valen
tienė.

18 kp. Marė Vasiliauskienė.
19 kp. Antanas Stonys.
21 kp. Simas Lukšys.
22 kp. Jieva Sinkevičiūtė. My 

kolas Pranaitis.
23 kp. Juozas Patašius, Juozas 

Gabrilevič’u.
24 kp. Aleksandra Raudziutė.
30 kp. Jonas Antanaitis, An

drius Vaitkunas, Alena Antanai
tienė.

31 kp. Ona Stanelionienč.
33 k p. Kost antas Draugelis.
36 kp. Antanas Dulskys, Juo

zas Stravinskas.
38 kp Jieva Krivonienė.
40 kp. Juozas Mieldažys.
42 kp. Ona „ Glambiutė, Ona 

Aleknavičiūtė.
44 kp. Juozas Bizokas.
46 kp. Juozas Gudauskas, Jie-

Sveikatos Skyrius
Dr. A. L. Craičunss.

SAUG0K1ES IR DIEVAS SAUGOS. 
LEKCIJA I.

Nesveikas asmuo yra mažai ko vertas, nes 
jis nei pats sau naudos neatneša, nei visuo
menei, bet tik vargina ir gaišina visuomenę. 
Tad pažinojimas pamatinių sveikatos dėsnių 
yra svarbiau, neg žinojimas kitų dalykų. Ži
noti kaip apsieiti su savo kūnų, kad jis būtų 
sveikas ir veiklus yra tai didžiausis turtas, ku- 
gyvenime.

1) Nelaimingi atsitikimai: Paimk kokių 
nors mašinų — automobilių ar lakrodėlį, kaip 
vienas taip kitas greit suges, jei nemokėsi su 
jos mašinerija sąmoningai apsieiti. Jei išme
si iš rankų laikrodėlį, dalis jo mašinerijos su
truks ir laikrodėlis sustos beėjęs. Automo- 
bilus gali pataikinti į stulpų ir sutrupėti į 
motelius.

Netikėti atsitikimai gali atsitikti ir su 
žmogaus kūnų. Kada vaikinas išpuola iš me
džio jis gali nusilaužti kojų ar ranką, kada 
jis pasileidžia bėgti, jis gali paknopsėti ir gali 
puldamas susižeisti ar nusidrėksti kelius, ran
ką ar veidą. Vaikai bežaisdami su ugnia ir 
degtukais dažnai uždega savo drapanas ir su
sidegina, o neretai net senesnieji asmenys be- 
gelbėdami užsidegusį vaiką patys apdega. Mo
teris, užgaišusi perilgai bešnekėdama krau
tuvėj su kumute norėdama paskubinti vaka
rienę išvirti, pila kerosimi ant malkų, kad 
greičiaus ugnis įsikurtų — sudegina namus 
ir pačios sudega, o vyras iš darbo perėjęs sa
vo namuose randa tik nelaimę. Ne vienas iš 
mūsų matė, kaip gatvekaris sutreškino ir su
važinėjo žmogų. Arba vaikinas paslapta nuo 
tėvų pabėgęs upėj išsimaudyti, prigėrė. Šitie 
ir jiems panašūs atsitikimai yra tai tik būdai, 
karius žmogaus kūnas yra sužeistas. Panašūs 
susižeidimų atsitikimai tik primena, kad žmo
gus privalo daboties ant kiekvieno žingsnio 
bėgant, ar einant, dirbant ar žaidžiant, kad ne- 
susižeisti ar kito nesužeisti.

Žmogaus ligos priežastys. Jei naują, gra
ži; automobilių paliksi ant saulės ir lietaus 
neatbodamas apie jį, tai greitu laiku jo nepa
žįst Jis bus atsimainęs, visas sugedęs ir su
rūdijęs. Tas pats atsitiks ir su kūnu, jei 
jo kaip reikia neprižiūrėsi. Sušilsi, suprakai
tuosiąs, sušlapsi, susipurvinsi. Jei tas atsikar
tos diena iš dienos per ilgesnį laiką, tai kū
nas pasidarys nesveiku — žodžiu susirgsi. Tu
ri užlaikyti savo kūną svariai ir sveikai. Tu
ri maitint jį maitinančiu maistu — tik tiek, 
kiek reikalinga ir nedaugiaus. Tuos visus da
lykus mes matom ir apčiuopiam ir atboda- 
mi apie savę mes galim tųjų nelaimingų at
sitikimų išvengti.

Mikrobai. Nesykį mes esame girdėję per
sergėjimų, kad nedėti burnon pinigų ar taip 
kokių daiktų, nes tuo užsikrečiame mikrobais. 
Žmonės tiek dau kalba šiandien apie mikro
bus, kad žodis “mikrobas” yra mūras nenau- 
jiena. Bet kas tai yra tas mikrobas? ir kur 
jis randasi? Mikrobas yra tai mažytis gai
valas, paprasta akia jo neglima matyti, jis 
randasi visur — viena jų rųšis yra naudin
ga ir net reikalinga, kita rųšis yra labai 
pavojinga, pavojingesnė už pasiutusį šunį ar
ba barškančia gyvačia. Mes negalime tųjų 
mikrobų matyti dėl jų mažumo — o tečiau jie 
yra. Mokyti žmonės surado būdą juos užtė- 
myti per tam tikrus stiklus arba mikrosk^ 
pą ir norėdami juos tyrinėti šiandien jie ne
puri nei mažiausio keblumo, Jie mato juos ir 
tėmyja jų būdą. Mikrobai yra tokie mažy 
čiai gaivalai, kad 2,000 (du tūkstančiu) krfl-

medžius, lapus ir kitus augmenis ir tuo nutrę- 
šia ir padaro mūsų žemę vaisingą ir der- 
ris veda prie laimės, duosnumo ir patenkinimo 
lingą, ant kurios auga nauji gražūs, medžiai, 
gėlės, daržovės ir vaisiai, iš kurių kaip gy
vuliai taip žmonės maitinasi. Jei tokių mik
robų nebūtų, žemė pasidarytų nederlinga ir 
nevaisinga ir nei žmonės nei gyvuliai nega
lėtų gyventi. Taigi nekurios rųšys mikrobų 
yra naudingos ir reikalingos. Bet yra ir ke
letas blogos rųšies mikrobų — ir jie yra labai 
pavojingi, nes kada jie įsigauna į mūsų kū
ną, yra priežašoia įvairių ligų. Daugumas iš 
mūsų yra sirgęs kada nors gyvenime dėl tų
jų nelabųjų mikrobų. Yra įvairių ligų, kurias 
iššaukia atskiros rųšies mikrobai. Kaip tail 
Difteriją išaukia difterijos mikrobas,; šiltinę 
— šiltinės mikrobas, drugį — drugio mikro
bas; džiovą — džiovos mikrobas ir tt. Taigi 
čia svarbu yra pasisaugoti nuo užpuolimo tų
jų nenaudėlių, jųjų mikrobų, kurie ar šiokia 
arba tokia liga mūsų sveikatą naikina. Idant 
išvengti jų, mes turim žinoti, kur daugiau
sia tie nenaudėliai randasi ir vaišinasi. Jie 
daugiausiai randasi nešvariose vetose. Tad 
kad nuo jų apsisaugoti, mes privalome būti 
švariais, valgyti švariai pagamintus valgius, 
gerti tyrą švarų vandenį, kvėpuoti tyrų orą.

Tečia pirm neg aš papasakosiu kaip iš
vengti ir apsisaugoti nuo užpuolimo tų mikro
bų, mes turime nors iš dalies trumpai pasipa
žinti kaip mūsų kūnas kariauja su jais, kada 
jie įsigauna.

Nematomi kūno sargai. Kada žmogus iš- 
visų pusių girdi tiek pasakojimų apie ligas 
gaminančias mikrobų, tai noromis nenoromis 
mąsto, kad labai pavojinga yra gyventi. Tai 
nėra tiesa. Žmonės šioje gadynėj, daug svei
kesni, neg jie buvo kada nors seniaus, nes 
dabar jie žino kaip pasisaugoti nuo mikro
bų ir kitų sveikatai kenkiančių daiktų.

Kūne randasi mažyčiai kūneliai, kurie 
saugoja mūsų kūną nuo užpuolimo ligos ga
minančių mikrobų. Tie mažučiai, balti kū
neliai plaukioja po kraują; jie vadinasi bal
tieji kraujo kūneliai. Ir kūne yra milijonai 
tokių kūnelių. Jie visada yra pasirengę ka
riauti prieš ligas gaminančius mikrobus, jie 
tuos priešus užmuša ir sunaikina. Šitie bal
ti kraujo kūneliai yra mūsų draugai, ir la
bai geri draugai, nes jų negalima nei papirk
ti nei apgauti. Kūnas-gi turi didelę pajiegą 
padaryti tųjų baltųjų kraujo kūnelių nesu
skaitomą skaičių. Ir pakol mes tinkamai už
laikome savo kūną, patol šitų baltųjų kraujo 
kūnelių niekada nepristingame.

Yra dar ir kitas būdas apginti mus nuo 
ligos gaminančių mikrobų. Mes žinome, kad 
vabzdį galime nužudyti jei užpulsime ant jo 
alkoliaus ar kerosino. Taip-pat ligas gami
nančius mikrobus kūne galima užmušti vais
tais. Tie vaistai kūne nėra tai tie vaistai, 
kuriuos mes susirgę vartojame, bet yra vaistai 
kuriuos pats kūnas išdirba. Aš nesakau, kad 
nėra vaistų, kurie užmuštų ligas gaminančius 
mikrobus ir kuriuos nusipirktame aptiekoje. 
Paveikslan — kynyna užmuša drugio mikro
bą. Bet kūnas pats savaimi yra tai geriau
sia vaistinyčia, o gamta geriausia gydytojas. 
Kūnas visados pasistengia padaryti tikriau
sius vaistus, kurie pajiegia užmušti kenksmin
gus mikrobus. Paveikslan, asmuo nurijęs li
gą gaminantį mikrobą — difterijos, nesuser
ga, vien dėlto, kad to asmens kūnas padarė 
vaistus, kurie užmušė neprašytą svetį (difteri
jos mikrobą).

Kūnas, kaip matote, yra ypatinga mišina. 
Netik pats save pasitaiso kada jam Mkaudu, 
ar yra užgautas, ar susidėvėjęs, bet dar ir ap- 
sisaugoja pats save prieš mikrobus, kurie gali 
kenkti.

Kaip apsisaugoti mikrobų. Nors kūnas

minti, kad geriausis būdas būti sveiku, tai sau- 
goties, kad nesusirgti (kad neįsileisti į kūną 
mikrobų). Tūli žmonės nesuserga, nors į jų 
kūną įsigauna ir užpuola tyfoidalės šiltinės 
mikrobai, bet daugelis žmonių sunkiai suser
ga. Tad geriausis būdas apsisaugoti, kad ne
susirgti.*

Turiu nepamiršti ir tai, kad jei kūnas 
randasi silpname padėjime, tai lengviaus li
gos perams įsigauti ir pasekmingai veikti. Tad 
privalome visada užlaikyti kūną sveikiausiai, 
tada kūnas galės geriaus apgalėti įsigavusį 
mikrobą. Kaip pasielgti, kad tąjį veiklumą, 
sveikumą ir gyvybę kunui suteikti ir palaiky
ti paaiškinsime vėliaus, kitoje lekcijoje.

Tiesu Skyrius.
Advokatas A. A. Šlafcls.

von sudėjus galima ant viršūnės adatos už-1 turi stebėtnus būdus apsisaugoti nuo užpuo- 
dėti. Jie yra tai tie gaivalai, kurie supūdo limo nelabųjų mikrobų, tečiau mes turime at-

NETURITE TIESOS 
BAUSTI.

Cicero, III., rūgs. 2, 1914 m.' 
(Į teisių patarimų skyrių). Aš 
labai norėčiau žinoti, ką man 
reikia daryti su svetimais vai
kais, kurie eina ant mano že
mės be pavelyjimo, ir tyčio
mis kvietkus skina iš daržo ir 
mindžioja viską. Jau kelis 
kartus aš juos nuvariau šalin, 
bet vistiek jie tyčiomis lenda 
ir lenda. Malonėkite man pra
nešti per jūsų skyrių, ar man 
būtų leista juos nubausti, su 
gavus nors vieną ar kelis iš 
tų mažiukų piktadarių.

F. A. R.

duoti žinią savo gaspadinei, 
kad ji nori apleisti darbą?

Ona Linkienė.

A tsakymas. vvhj
Taip. Kiekviena namų tar

naitė norėdama apleisti savo 
darbą, turi duoti savo gaspa- 
dinei žinią išanksto mažiau
sia nors savaitę pirm aplei
dimo darbo. Jeigu ji 
to nepadarytų tai gali
te tą savaitės algą palaiky
ti kaipo atlyginimą už pada- 

Ųrytą blėdį A.8.

Atsakymas.
Tamsta neturi jokios tiesos 

svetimus vaikus nubausti. Jei
gu jie peržengė tiesas, tai Ta- 
mista galite pranešti apie tai 
jų tėvams ir policijai.

NAMŲ TARNAITĖ TURI 
DUOTI ŽINIĄ.

Chicago, rūgs. 4, 1914 m. (Į 
Teisių patarimų skyriuj Ma
no namų tarnaitė jau dirba 
pas mane apie septynius mė
nesius. Aš jai mokėdavau al
gą kiekvieną savaitę suimto
mis. Šiandien ji man ūmai 
pranešė, kad ji daugiau pas 
manę nebedirbs ir apleis savo 
darbą. Aš dabar ketinu jai 
nieko nemokėti už šią savaitę, 
nes ji taip negražiai pasiel
gė. Ar namų tarnaitė turi

ŽMOGELIS TURĖJO DIRB- 
, TI “LABOR DAY”

DIENOJE.
Chicago, rūgs. 8, 1914 m. 

(Į Teisių patarimų skyrių). 
Panedėly buvo amerikoniška 
šventė (Labor Day) ir dauge
lis žmonių nedirbo. Mano 
dirbtuvėje visi turėjo dirbti vi 
są dieną, ir aš turėjau būti 
darbe. Jeigu nebūčiau į dar
bą nuėjęs tą dieną, jie bū
tų mane nuo darbo atleidę. Ar 
yra kokia nors tiesa dėl už
draudimo darbo dirbtuvėje 
tokioje darbininkų šventėje?

Juozaps Baltakis. 

Atsakymas.
Ne. Darbininkai turi dirb

ti bent kurią dieną, šventę ar 
nešvientę, jeigu savininkas 
to reikalauja; ir tiesos nega
li to uždrausti tokioje šventė
je. A. 8.

įh Blaivybes Dirva. lįį

ateina į parapijinę salę, 20 Wju 
verly st., o iš ten bus jiems nu
rodyta tinkama vieta.

Komitetas.

MH s II Ilgi

SEIMAS.

Pilnųjų Blaivininkų Susivieni
jimo Amerikoje Seimas atsibus
worcester, Ma«s. Rugsėjo 16 ir I Lietuvių Rymo-Katalikų PHnų- 
16 dienų 1014 m. Seimas prasidės t jų Blaivininkų Amerikoje $-mo 
rugsėjo 15 dienų iškilmingomis 4 seimas, 15, 16 rugs.(8ep- 
pamaldomis iv. Kazimiero Lietu-i ' 
vių Bažnyčioje, Providertce st., |
9:00 vai. rytę. Tuoj po pamaldų 
prasidės sesijos parapijinėje salė
je, 20 Waverly st.,

Tų dienų vakarais yra rengia
mi pasilinksminimai: pirmų va
karų bus prakalbos su dainomis 
ir deklamacijomis, antrų vakarų 
blaivininkai vaidins “Ant be
dugnės krašto’’.

Apsistojimo vieta delegatams 
skiriama Wairen Hotel po kairėj 
iš stoties, ant tos pat gatvės. De-

tember), 1914 m., 
VVorcester, Mass. 

fiv. Kazimiero lietuvių p&rap.
Kviečiame kuoskaitlingian- 

siai Pilnųjų Blaivininkų Sei
man atsilankyti, šis seimas 
Piln. Blaiv., iš eilės ketvirta
sis, beabejonės turėtų būti pa- 
sekmingiausis, nes per šiuos 
ištisus metus nuo pernykščio 
seimo, iki dabar, Susiv. Pilu. 
Blaivininkų užaugo beveik 
dvigubai. Nors jį kliudė, taip 
kaip kliudo ir dabar, kaiku- 

lagfttai, kurie atvažiuos dienų, o rie alkolio užtarėjai, bet Piln. 
norėtų gauti vietų pas žmonės, lai) Blaivybė Amerikoje lietuvių



tarpe, pastebėtinai prasiplė- PRANCŪZUOS 8PE0IJ AUSTAS
tojo, ypač per šiuos praeitus GYDYTOJAS PASMERKIA OI- 
metus, taigi, kaip per geleži
nę drutvietę persilaužė.

Paskutinėse atskaitose šių 
metų pasirodo, kad Pilu. Blai
vininkų Amerikoje lietuvių 
tarpe suskaityta viršaus šešių 
tūkstančių asmenų, o prie L.
R. K. Piln. Blaiv. A. S-mo 
iki šiol prisiruošusios 37 kuo
pos.

RIMA NET ir lengviausio 
VYNO.

Birželio 13, 1914. Paryžiaus 
gydytojas G. Bertillon, gerai ži-! 
noinasis specijalistas alkolizme, 
padavė reportą ketvirtajam 
Prane i j os Medicinos Praktti- 
kantų Kongresui. Tame reporte 
jis pamini ir gėrimą lengvaus 
vyno ir alaus toje pačioje eilėje 
su degtine koniaku ir džinu.

Daktaras Bertillon mano, kad 
nors lengvasis vynas urnai nepa
daro piktų veikmių gėrėjams,

Vietos, kur platinama Piln.
Blaivybė:

1 kp. Waterbury, Conn, Šv.
Marijos Sopulingos Dr-ja.

2 kp. Chicagoje, III. Visų 
Šventųjų parapijoj.

3 kp. Newark, N. J. kuopa 
susilpnėjus.

4 kp. Orchard Lake, Mich.

“ kūne- Sis-daktaras ragina prie nycių ir pi
5 kp. V/ateibury, Conn. Šv. įovos Drieš svaigalų ir saliūnų i

M. Nekalt. Prad. Dr-ja. smarkios kovos prieš svaigalų
6 kp. Paąuonock, Conn. Lie- **rima ^ancuzyoje

hunu hm! Jo reP°rtai pnrodo, kad daugiau,
tuvių tarpe. svaigalų yra išgeriama kiekvie-

VIENAS BLAIVININKŲ SUSI

RINKIMAS.

Dievo Apveizdos parapijos pil
nųjų blaivininkų kuopa savo su
sirinkime 4 rugsėjo nutarė pri
sidėti prie Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimo ir įsakė kasininkui 
išsiųsti centrui paskirtą duoklę.

Ilgai buvo svarstyta apie bu
simąjį blaivininkų seimą (15— 
16 rugsėjo). Jaunutė, silpna savo 
finansais kuopa nepasigalėjo 
nusiųsti savo delegato; tad nus
prendė raštu išreikšti savo įne
šimus.

1. Kuopos nuomone pirmiausis 
tečiaus palengva alkolio nuodai ir svarbiausia nutarimas, kurį tu-
įsisiurbia į žmogaus kūną ir 
padaro blėdingas veikmes prote

7 kp. Waterbury Conn. Šv. 
Juozapo Kareivių.

8 kp. Hudson, Mass. (nusil- 
pnėjus).

Yuongstown, Oliio. Prakil
nesnių lietuvių tarpe.

10 kp. Grand Rapids, Mich. 
Prakiln. liet. tarpe.

11 kp. Union City, Conn. 
Būrelis lietuvių.

12 kp. Sranton, Pa. Lietu 
vių parapijoje.

13 kp. Baltimore, Md. Pra
kilnesnių lietuvių tarpe.

14 kp. New York, City. Au
šros Vartų parapijoj.

15 kp. Gilbertville, Mass. 
Prakilnių ietuvių tarpe.

17 kp. Grand Rapids, Mich. 
Jaunųjų lietuvaičių.

18 kp. Bridgeport, Conn. 
Šv. Jurgio parapijoje.

19 kp. New Haven, Conn. 
Lietuvių parapijoje.

20 kp. Gardner, Mass. (su
silpnėjus).

21 kp. Chicago, III. Šv. Kry
žiaus parapijoje.

22 kp. Kenoslia, Wis. Lietu
vių parapijoj.

23 kp. Silver Creek, Pa. 
Lietuvių parapijoj.

24 kp. Athol, Mass. Prakil
nesnių lietuvių tarpe

25 kp. Worcester, Mass. Šv. 
Kazimiero parapijoj.

26 kp. Homestead, Pa. Lie
tuvių fųrapijoj.

27 kp. Chicago, UI. Šv. Jur
gi® parapijoj.

28 kp. Chicago, III. Aušros 
Vartų parapijoj.

29 kp. Pittsburgh, Pa. Šv. 
Kazimiero Dr-ja.

30 kp. Monesen, Pa. Nauja 
kuopa,

31 kp. Wilkes-Barre, Pa. 
Lietuvių parapijoj.

32 kp. Verona, Pa. Nauja 
kuopa.

33 kp. Girardville, Pa. Nau
jau kuopa

no žmogaus Prancūzijoje, negu ko
kioje kitoje Europos dalyje. Jo 
skaitlinės parodomos litrais (lit
ras yra viena šešta dalis kvortos) 
Prancūzijoje kiekvienam žmogui 
per metus išeina 18.88, Belgijo
je, kiekvienam žmogui per metus 
—13.88. Italijoje kiekvienam per 
metus 12.02, Šveicarijoje 11.96, 
Danijoje 10.94. Ispanijoje 10.06. 
Vokietijoje 9.4, Anglijoje 7.77, 
Švedijoje 5.31, Rusijoje 5.21.

Tikrai stebėtinas daiktas, kad 
Prancūzijos daktaras parodo Pran
cūzijos žmonės didžiausiais gir
tuokliais, daugiau, negu dusyk 
tiek išgerenčiais negu Anglijos 
ir Rusijos žmonių, nors tikrai 
Prancijoje pasirodo daug ma
žiau tikrųjų girtuoklių (svyruo
jančių ){, užtai tau? yra, kad 
daktaras Bertillonas lengvąjį vy
ną priskaito prie tos pačios kate
gorijos su degtine, džinu ir kitais 
svaigalais, ir vėl užtai kad Pran
cūzai savo kląreto vyną geria 
prie kiekvieno valgio. Catholio 
advocate temperanse .

Pasmerktieji pasirašo ant 
Prohibicijos.

Philadelphia, Pa. Birželio 25 
d., 1914. Pasmerktieji arba ka
lėjime uždarytieji žmonės pasi
rašo ant peticijos, kad pilnai 70 
nuošimtis jų yra kalėjime už 
kriminalius prasikaltimus per 
girtybę padarytus, meldė val
džios, kad išdirbtų įstatymus, už
draudžiančius svaigalų pirkly- 
bą. Yra pranešta, kad 1,500 jų 
pasirašė. Tuos jų parašus pri
dėjo prie anos peticijos, kuri jau 
yra surengta paduoti legislato- 
riams. Laikraščio išduotojas pra
dėjo rinkti tuos parašus kalė
jime.

Tikrai tai yra geriausieji liū-
34 kp. Ilamond, Ind. Nau. j dytoiab kurie liudija, ką daro

ja kuopa. alkolis liaudei, o jų paliudijimas
35 kp. Montreal, Can. Lie- Į yra vertas pasigailėjimo iš le 

tuvių moksleivių tarpe.
36 kp. Rochester, N. Y.

Nauja kuopa.
37 kp. Cicero, III. Nauja kp.
Nors jau yra gražus būre

lis, su gerais norais, pilnais 
energijos, platinti piln Blai
vybę, bet ant tiek lietuvių gy
venančių Jung. Valst., tai dar 
labai mažai. Bet patarlė sa
ko kad; Rymas ne vienų die
na inkurtas, perplaukė šimtai 
metų. Taip ir pilnoji Blaivy
bė, truputį, po truputį, žen
gdama pirmyn, prasiplėtos 
platyn. Dievui dėkui, kas kar
tų žymiau auga.

Šiaudien, Susisvienijme Pil
nųjų Blaiv., galima matyti, ne 
tik vargšų darbininkų, ne tik 
prasigėrėlį, bet įstoja į Piln.
Baiv. mūsų garbioji inteligen
tija: moksleivių jaunoji kar
ta, daugumas dvasiškijos, gy
dytojai ir 1.1. Tie, taip bran
ginami mūsų asmens, piln.
Blaivybę remia, kas kuo gali, 
kas žodžiu, turtu ir 1.1, ir be- 
abejonės, kada ateis laikas, 
kad visi lietuviai be skirtumo, 
stosies Pilnais Blaivininkais.

Į seimų Pilnųjų Blaivinin
kų reikia rengties, su pilnu 
pasišventimu, gerovei mūsų 
brolių skęstančių alkoliaus 
pragaro gelmėse. Kuopos tu
rėtų paskirti, sulyg išgale, 
prisiųsti Seiman atstovus.
Taip-pat ir pavieniai atvykti, 
ir visi mylėtojai Piln. Vlaivy- 
bės bent su patarimo žodžiu.

Kam rūpi tautos gerovė, be 
abejonės, tam tur rūpėti ir 
Pilnoji Blaivybė, tautos tar
pe. J. V. Kovas, Cent. sekr.

gislaturos šalies. . Nes kur už
daro smukles, kalėjimai tušti- 
nasi.

KUOMET KUNIGAS NIEKO 
NEGELBSTI.

Iš visų Dievo malonių kokias 
žmogui duoda yra brangiausia 
atleądimae kaĮčių. Bet (anot 
kunigo Curtino) štai nusidėlė- 
lis, kuris labiausiai reikalingas 
Dievo malonės, atleidimo nuo
dėmių, nes jis jau miršta. To
je gi valandoje gailestingiausia 
Dievas skubinasi atleisti žmogui 
kaltes; nes tuomet jam labiau
siai reikia. Jis būną sukliudy
tas šalę girtuoklio mirties pata
lo, atminkite, broliai, kad nėra 
meilės veikalo aiškesnio ir at- 
viresnio negu penitento šaukian
čio Dievo pasigailėjimo, daran
čio savo pažeistąjam Sutvėrėjui 
giliausią gailestį širdies. Žmo
gaus protas tai geriausiai supran
ta. Kiek kartų buvo girtuoklis 
prasergėtas galįs mirti girtybėje, 
jei kartą drįs pasigerti! O da
bar štai! ta nelaimė jį patiko! 
Štai jis .guli nebylys, vos tik 
kvėpuoja, kurčias negirdi šauks
mo savo bičiuolių įkalbančių jam 
sakramentus — miršta girtybė
je. Kunigas stovi pas jo lovą, 
bet nieko negali jam pagelbėti. 
Kad pribūtų net dešimts tūkstan
čių kunigų prie vieno mirštančio 
girtuoklio, girtybė nukirpo jam 
visas Dievo dovanas atleidime. 
Girtuoklis pats sau liuosa valia 
išplėšė protą. Teisingai ištarta, 
kad girtuoklis stačiai užgauna 
Dievui širdį. K. P. 8.

retų blaivininkų seimas priimti, 
yra tai paliuosavimas mūsų baž
nyčių ir parapijų nuo alkolio 

intekmės. Yra žinoma, 
kad daugelis mūsų parapijų ren
gia ferus, piknikus bažnyčių nau
dai — su svaiginamaisiais gė
rimais, kad kai-kurių parapijų 
komitetuose esama įr sflliūnį- 
ninkų, kurie ir stengiasi prie 
kiekvienos progos savotiškai pa
rapijai patarnauti.

Toje visuotinoje doros ir ir su
pratimų betvarkėje, kurioje mes 
čia gyvename — vienatinė, ro
dos, lieka doros mokytoja ir pa
laikytoja — tai mūsų katalikiška 
parapija. Tečiau jeigu parapija 
daro girtas pramogas, remia gir
tybės įstaigas ■— tuo-pat ji duo
da savo patvirtinimą, sankciją 
visam tam pragaištingam ir tvir
kinančiam darbui, kurį varo al- 
kolinjs kapitalas, tuo-pat ji 
trukdo plėtoties mūsų brolių tar
pe blaivybei. Aišku, kad tokis 
elgimas jokiuo būdų negali būti 
sutaikintas su tais prakilniais 
tikslais, kuriuos turi mūsų Baž
nyčia ir mūsų parapijos. Tad lai
kas jau nuplauti nuo parapijų tą 
dėmę, kurią alkolio pramoninin
kai gudriai buvo uždėję.

2. Susirinkimas išrado reikalin
gu įstatuose aiškiau išreikšti, 
kaip blaivininkai turi elgties kas 
link gėrimo, arba negė.rimo svai
ginamųjų gėrimų. Esama blai
vininkų, kurie patys kad ir ne
geria, tečiau kitus nuodais vai
šina. Ypač susidurdami su ne
lemtuoju papročiu — nuėjus į 
kito stubą būtinai fundyti gėri
mus — jie neįstengia (tas pa
protys mums gėdą daro, nes ro
do mūsų brolių nekultūringumą) 
pasipriešinti tam inpročiui ir to
kiuo būdu, patys prisideda prie 
girtybės palaikymo. Tuotarpu 
nuoseklus .blaivininkas ne tik 
pats neprivalo alkolio vartoti, 
bet ir kitiems tų nuodų neturi 
paduoti. Tad ir būtų pageidau
jama įrašyti į įstatus, kad “na
riai ir patys nevartoja jokių 
svaiginamųjų gėrimų ir kitiems 
jų neduoda“.

3. Blaivybei plėtoties trukdo 
dar kitas blogas paprotys mūsų 
gyvenimo. Mūsų draugijos, kaip 
katalikiškos, taip tautiškos savo 
balius daro daugiausia galiūnuo
se, arba svetainėse, esančiose 
prie saliūnų. Visi nariai turį da
lyvauti ir visi verčiami kuodau- 
giausiai į savo pilvus nuodų su
pilti, nes iš to ir draugijai, ir sa- 
liūnininkui pelnas. Nedalyvau
jantieji — moka pabaudas po 
$1.00. Prablaivinimas viešųjų 
pramogų, keliamųjų mūsų kata
likiškųjų draugijų, būtų antras 
svarbus žingsnys lietuvių katali
kų, kurį jie ar angščiaus ar vė
liau, turės žengti. Tečiau, kol 
tas negudrus paprotys laiko dar 
mūsiškius apglėbęs, — blaivinin
kai, prigulintieji prie pašalpinių 
draugijų — vis dėlto neprivalo 
dalyvauti girtuose (baliuose, nors 
ir dėlto viena, kad kvėpavimas 
alkolio tvaikais nėra sveikas ir 
malonus dalykas. O kad neatsi
sakius pridėti prie sumanytojo 
draugijos pelno ir savo dalies, 
tad blaivininkai gali užsimokėti 
savo 25 centus ir su jais inteikti 
pakvietimo kortą baliaus vedė
jams. Tokiuo būdu galima pasi
liuosuoti ir nuo dolerinės pabau
dos ir išvengti to malonumo, kad 
žiūrėti visą naktį į sugyvulėju- 
siuos žmonės, klausyti girtų 
keiksmų ir blevyzgų ir kvėpuoti 
užnuodytu oru. Apskritai blaivi
ninkai turėtų nelankyti nei sa
liūnų, nei kitų įstaigų, kur par
davinėjami svaigalai ir žmonės 
gyvuliais pąverčiami. Į įstatus 
gi reikėtų aiškiai įrašyti, kad 
“blaivininkai nelanko jokių gir
tybės įstaigų’’.

P—M.. v.. . - . .►

PROJEKTAS KONSTITU
CIJOS LIET. KAT. MOTE
RŲ SA-GOS AMERIKOJE. 

Tąsa.
Kasininkė.

5. Lietuvių katalikių sąjungos 
kasininkė priims ir užlaikys pa
gal nurodymus įstatinių tarybos 
visus pinigus, įplaukiančius sąjun- 
1®S kason centrą1 j n a? raštinin
kės ir už priimtus pinigus išduos 
jai kvitą ji išmonės visus pildo
mosios valdybos paliepimus ir 
paliepimus įstatimų tarybos; pra
kiš kuopoms apie užmokėtas mo
kesnis; įmokės posmertinę pa
šalpą pašalpgaviams ir pašalpą 
ligoje, sirgusioms narėms, jei 
toki išmokėjimai bus leisti pil
domosios valdybos, išmokant pos
mertinę pašalpą pusiųs čekį 
kuopoj Kasininkei -- pašalpą li
goje - kuopos raštininkei; vės 
atskirai atskaitas visų fondų už- 
gyrtų įstatimų tarybos. Pabaigus 
savo tarnystę perduot visą są
jungos turtą savo įpėdinei; jį 
praneš pildomajai valdybai apie. 
įplaukas ir išmokėjimus, nuo ko 
priimta ir kam išmokėta sykį į 
mėnesį, ji perduos knygas pildo
majai valdybai arba jos nuskir
tai komisijai peržiūrėti nere- 
čiaus, kai syki į trįs mėnesius. 
Kasininkė, užtikrinimui atsakan
čio vedimo kasininkės reikalų, 
užsistatys, nuskirtą įstatymų ta
rybos, kauciją. Pildomoji val
dyba, reikalui priėjus, gali padi
dint kauciją neužstačius kaucijos 
rinktai kasininkei, pildomoji 
valdyba nuskiria kitą kasininkę, 
galinčią užstatyti kauciją. Nus
kirtos kasininkės tarnystė tęsies 
iki artimiausio susivažiavimo įs
tatymų tarybos. Kasininkė pildys 
visą tą, ką nuo jos reikalaus Lie
tuvių katalikių moterų sąjungos 
gerovė.

Kasos globėjos.
6. Kasos globėjos peržiūrės 

centralinės raštininkės ir iždinin
kės knygas ne rečiau dviejų sy
kių metuose^ ir savo patyrimus 
pagarsins sąjungos organe. Ka
sos globėjų privalumas peržiū
rėti visus sąjungos dokumen
tus, tarymus pildomosios valdy
bos, komisijų; peržiūrėt ir pa
tikrint visą Lietuvių - katalikių 
moterų sąjungos turtą.

Daktaras kvotėjas.
7. Daktaras — kvotėjas per

žiūrės kuopų daktarų tirinėji- 
mus naujai įstojančių narių ir 
savo patyrimus praneš pildoma
jai valdybai. Daktaras, — kvo
tėjas skirs kuopoms daktarus ir 
prašalins esančius, jei pasirody
tų netikusiais. Daktaras-kvotėjas 
ištirs dalykus intariamų sveika
toje narių. Savo patyrimus pra
neš pildomajai valdybai. Dakta
ras-kvotėjas ištirs priežastis na
rių mirties ir savo patyrimą pra
neš pildomajai valdybai, ne vė
liau 30 dienų, gavus žinią nuo 
centralinės raštininkės.

Dvasiškas vadovas.
8. Centralio dvasiškas vado

vas prižiūrės, kad visos sąjun- 
gietės praktikuotų katalikų ti
kybą, ir atliktų pridermes, jis 
užlaikys tam tikrą surašą kuo
pų dvasiškų vadovų liudijimų, 
laiks nuo laiko duos paliepimus 
kuopų dvasiškiems vadovams, 
Lietuvių katalikių moterų Sąjun
gos reikalais. Susivažiavimuose 
istatų tarybos pradės susivažia
vimą malda ir užbaigs — malda.

Skyrius XI.
Visos virši^įnkėįs Lietuvių— 

Katalikių moterų Sąjungos Ame
rikoje, už nepildymą savo pri- 
derysčių, uždėtų įstatais, bau
džiamos pinigiškai ir pašalini
mui nuo vietos ir iŠ sąjungos. 
Tai išpildys įstatų taryba, atsi
žvelgdama į diduma kaičios, tei- 
poagi gali būt perduodamos val
stijos valdžiai nubausti už kri
minalius prasižengimus.

Galas.

išrinkimo delegatų į Federacijos 
Kongresą. Vienbalsei liko išrink
ta Antanina Jakaitukė. Beto 
buvo kalbama apie būsiančią Lie
tuvių Kat. Mot. sąjungą Ameriko
je, visos pripažino pageidaujamu 
reikalu, buvo iš “Draugo“ per
skaityta jos projektas, bet dėlei 
laiko stokos liko pavestas dele
gatei Federacijos Kongresę su ki
tomis ištirti.

Tas parodo, kad Worcesterie- 
tės moterys susipratusios, atjau
čia ir pažįsta Tėvynės bei savo 
reikalus ir pasirengusios juos 
gynti.

Malonu būtų, kad ir kitų 
miestų moterys neatsiliktų nuo 
vvorcesteriečių, atsiųstų savo dele
gates į Federacijos kongresą 
ir savo reikalus plačiai visuome
nei išdėtų.

Atminkim sesers, kad nieks kU 
tas apie mus nepasirūpins kaip 
tik mes pačios. Nes kasgi taip 
gerai žino ir taip gyvai atjaučia 
mūsų vargus jei ne mes pačios. 
Pagaliaus iki mes atidėsim ant 
kitų ant vyrų kaip ikišioliai 
birdavo, tai mus kaip laikė už 
lėles, pasigailėjimo ir paniekini
mo vertas taip ir laikys.Pasaulyj 
niekas nieko neduoda dovanai, 
reikia dirbti ir reikalauti.

Tik per darbą ir triūsą su Die
vo pagelba viskas pergalima, vis
kas pasiekiama. Todėl pasitikėda- 
mos darbo vaisingumo ir visuo
menės prijautimo ženkim, sesers, 
į skaistesnę ateitį.

A. Bridiiukė.

W0R0E8TER, MASS.

Rugpiūčio 30 dieną buvo su
sirinkimas moterų Draugijų: 
“Šventos Onos’’, Marijos Var
do“ ir “Marijos Dukterų’’ dėl

Auburn N. Y. panelė J. C. 
Ferris tapo išrinkta mokyklų 
komisijonieriu. Pirmas toks at
sitikimas tame mieste.

ŠIS-TAS.
Europos soeijalistai apsiskelbė 

karės šalininkais, kada ji paliečia 
tautos reikalus. Klausimas ką 
dabar pasakys mūsų Amerikos 

draugai”. Juk rodosi jų pro- 
sigamoje nei jokių tautų neran
da. Ar tiktai socijalizmas nes
kils į kelias šakas, kurios pagal 
savo tautiškų ar netaūtiškų jaus
mų varys agitacijas prieš karę 
ar už karę. Tai matote kur 
“draugužių“ vienybė, mintyse
ir veikime.

Palaukit! Štai “Laisvė“ ir 
išrišo klausimą. Pasak jos žodžių 
Marksas ir Bebelis prisakė vi
siems socijalistams neleisti Ru
sijos carizmui grūsties į Europą 
ir Lenkiją padaryti ramščių bai
senybės. Tas Vokietijos drau
gai ir grumiasi su šiaurės meška. 
Geras dalykas. Bet kok’iam če
meriui Prancūzijos, Anglijos, Ita
lijos “draugai“ carizmo mešką 
glosto į ją pas save vedina. Ar 
ir socijalizmas ne visur vienodai 
į meškas žiūri. Tiesa visokių ir 
meškų esama.

Karei prisidėjus tą pati “Lais
vė“ suriko: Draugai, nereikia 
karės. Ir mums nuopelnų iš jos 
nebus. Tai bus džiaugsmo drau
gams ir draugėms. Politikoje lai
mėjo. Pamažu. Europa jau kelias 
sąvaitės rūgsta nuo parako, o 
mūsų laisviečiai tiktai straip
snius parašo ir “dacol“. Gera ir 
malonu paliepimus piųstil iš 
ramios vietėlės. Nors tie paliepi
mai ir nieko nepadaro, bet aidas 
praneša visam pasauliui, kad 
laisviečiai dar gyvuoja.

Aha Perkūnas atsirado ir dar 
kaip turtingas. Jau turi dalies 
$254.93 Ar tiktai ne Šliupas jį 
iškėlė iš nežinomų šalių. Leng
viau ant širdies pasidarė, kad 
mūsų dievaitis pasirodė ir dar 
taip pluksnuotas.

ir husite sotūs. Prie stalo dar 
tamstelėms per anksti sėsties. 
Tarp švietimų gerai ir pastalėj 
patūpėti. O kad taip savieji bū
tų tarę, tai tuoj kumščiu per 
kupra ir gelbėkis — smaugia 1

Italija užlaikys neutralitetą. 
Italijos valdžia išleido aplink-

litetą šioje karėje.
Kopenhagen. Rusijos caras

viename laiške pas savo gimines 
Kopenhagoje išsireiškė, kad vo
kiečiai turės sugrąžinti visus pi
nigus Belgijai, kuriuos nuo jų 
paėmė.

MŪSŲ JAUNIMAS’
RUOŠKIMĖS PRIE SAVO tam pastebėjus; “veizėk, juk

atžagariai pasiėmęs knygų 
skaitai!“ Tai pastarasis atsi
gręžęs atsako: “O kad tu su
rūgtum, mat buvo ant stalo 
padėta, vaikai paėmė ir ap
vertė jų antra puse“. Taigi 
pirmiau reikia pasistengti iš 
to padėjimo ištraukti jauni
mų, steigiant vakarinius kur- 
sus. O metus pasidarbavę ga
lėsime drąsiai galvoti apie sa
vo laikraštį, nes priruošime 

ir norų, persitikrinimų reikalin
gume skaitymo; žinoma ir 
pats laikraštis geriau užsila- 
kys, nes bus tvirtesnis pama
tas. O šiandienų turime orga
nu “Draugų“ ir tuomi galime 
pasididžiuot nes talpina savo 
skilyse mūsų svarstomuosius 
reikalusc kiek galėdamas juos 
remdamas. Taigi ačiū “Drau
go“ prielankumui, mes vis-gi 
galme gyvuoti ir išlengva su 
jo pagelba ruošties prie “Vy
čiu“ laikraščio

LAIKRAŠČIO.

“Naujienos“ pilnai sutinka su 
“Laisvė” kas link Europos drau
gų taktikos. Nors syki Grigaitis 
su Pruseika priėjo prie bendro 
išvedimo. Na o kaip gi bus su 
“Laisvės“ dienraščiu, kurį 
“Naujienos paveržė. Ar taip ir 
nebebus daugiau protestų. Būtų 
labai gaila. Malonu klausyties 
kaip “draugai“ karščius vedina.

“Sočiai ist Party“ tai tikrai 
draugiškai priėmė mūsų lietuviš
kus socijalistus. Galite sako tru-

“ Drauge” pakeltas klausi
mas apie jaunimo laikraštį, 
panašių Lietuvoje “Pavasa
riui“. Tas sumanymas gal jau 
n^ naujas, nes jau kalbėta ir 
rašyta apie jį, bet iki šioliai 
tų kalbų ir raštų vaisių ne
matyti. Abelnai pas mus daug 
rašoma, daug kalbama
svarstoma , o veikimo praktiš
ko dar, mano nuomone, mažai 
tebuvo, ypač tarpe paties jau
nimo, išskiriant tik gal mo
ksleivius, kurie kelinti metai 
šiek-tiek juda. Šioje valando
je negalima jau užmesti ir 
jaunmui, nes jau pradėjo 
krutėti, bet vis tai dar vai
siai senesniųjų veikėjų, o pat
sai jaunimas, kažin-kodel dar 
snaudžia, neįdrųsina ir vis 
dar savo reikalus paveda se
nesniems, kurie yra apsikrovę 
įvalias kitokių rūsių veiki
mais. Kad ikišioliai jaunimo 
tarpe nebūtų vienybės, gyvu
mo ir energijos, ar nebus prie
žastis ta, kad jaunimas pats 
savimi nesirūpina, o juo rūpi
nas kiti. Taigi neabejotina, 
kad mūsų kiekvinam prakil
niam jaunikaičiui ar mergaitei 
turi rūpėti mūsų organizacija 
“L. Vyčiai“, nes tai mūsų 
mokykla, mūsų prieglauda, 
mūsų ateitis. Žinoma, kad 
pagalba senesniųjų reikalinga, 
reikalingi su patarimais, kai
po daugiau turinčių prityrimo 
gyvenime. Neabejotina, kad 
ir užuojauta reikalinga dides
niųjų veikėjų.

Iškilus klausimui* apie nuo
savų laikraštį, atsiras jam 
daug užojautos. Kils sumany
mai, ginčai. Kaip jį sutvar
kyti, kame jį leisti, kokiuo bū 
du ir 1.1. Čia ir pasirodys rei
kalingumas patarimo vyres
niųjų laikraštininkų, arba 
šiaip veikėjų.

Ar ankščiau, ar vėliau juk 
“Vyčiai“ turės prieiti prie 
savo laikraščio, nes jau dabar 
pasirodo neatbūtinas reikalas, 
kad tik - pradedami gyvuoti, 
pradedame daigus leisti.

Toliau reikalas bus dar di
desnis. Atsiras daug reikalų, 
daug svarstymų, taip, kad di
desnieji laikraščiai jau nebe
sutalpins mūsų reikalų savo 
skiltyse, nes perdaug apsikro
vę kitoniškais visuomeniškais 
reikalais. O dar kas, dides
nieji laikraščiai, turėdami me
džiagos rimtos, mūsų raštelių 
jau ir negali talpinti, nes kai- 
kada jie per silpni, per lengvi, 
žinomas daiktas, kad jie turi 
ir tiesų,, nes jeigu viskų tal
pintų, tai laikraštį turėtų di
dinti “minimum” iki 20 pus
lapių, kas negalimas daiktas. 
O kada mes turėsime savo, 
tai kitas dalykas, būsime daug 
atviresni, daug drąsesni ir 
daug gyviau svarstysime savo 
reikalus, nes mes, turėdami 
nuosavybę ingausime daugiau 
enrgijos, vienybės ir t.t. Bet 
šiandienų dar biskį gal per 
anksti, dar prie to nepribren- 
dome, dar turime kęsti metus, 
nes dar kad ir tas pats jau
smas prie to nepriaugo, ne

pribrendo. Gal neapsiriksiu, 
pasakęs, kad dauguma nemo
ka skaityti, arba jeigu moka, 
tai silpnai; mokino jį mama 
iš maldaknygės “šlebžavoti“. 
Ne vienų esu girdėjęs bėdavo- 
jant, kad tiek ir temoka. Tai
gi tas yra daiktas apverkti
nas, nes ta gadynė praėjo, ka
da žmogus bažnyčioje skaitė 
maldaknygę pastatęs viršun
kojomis raides, o iš šalies ki-eigas Įr išlaidas.

Vytis.

VAKARINIAI “VYČIŲ“ KUR
SAI.

. Rugpiūčio 31 dieną Dievo Ap
veizdos parap. salėje buvo susi
rinkimas keleto Chicagos lietuvių 
inteligentų, atstovų iš Chicagos

Vyčių ’ kuopų, per kurį svar
styta apie įsteigimą “Vy
čiams“ vakarinių kursų.

Pirmininkauja p. Pocienė, raš
tininku Pakštas. Visupirma tapo 
paskirstyta svarstymų progra
ma į 3 skyrius: 1. Kursų pro
grama ir vadovėliai. 2. Mokesnis 
už mokslą. 3. Mokytojai.

I.
Kursuose turi būti mokinami 

šie penki dalykai: lietuvių kal
ba, Lietuvos istorija, geografija, 
anglų kalba ir aritmetika.

Kursai turėtų tęsties mažiau
siai 6 mėnesius, po 3 vakarus są- 
vaitėje, 2 valandi kas vakaras.

Kaip paskirstyti mokinamieji 
dalykai pagal dienas ir valandas 
galima matyti iš šio pavyzdžio: 
Padėkime kai-kurioje. “Vyčių“ 
kuopoje patagiausia mokinties pa- 
nedėlio, seredos ir pėtnyčios va
karai nuo 8 iki 10 vai.

Penedėlis: nuo 8—9 vai. —• 
lietuvių kalba su raštu nuo 9—10 
vai. — Lietuvos istorija.

Sereda: nuo 8—9 vai. anglų 
kalba, nuo 9—10 vai. aritmetika.

Petnyčia: nuo 8—9(4 vai. — 
lietuvių kalba be rašto, nuo 9(4 
—10 vai — Geografija.

Lietuviškai bus mokinama ra
šyti, skaityti, gramatiškos, rašy
bos ir Lietuvos istorija, nors 
trumputė, turi būti praeita visa.

Geografija visuotinoji ir Lie
tuvos.

Anglų kalbos ir aritmetikos 
programos rybų kol-kas nepažy
mėta (bus stengtasi išmokti kiek 
galint daugiau).

Vadovėliai dar galutinai ne
paskirti, bet buvo ir apie juos kal
bėta.

Lietuvių kalbos vadovėliais nu
žiūrėti: kalbamoksliai Gabrio ir 
Domijonaičio ir skaitymo knygų 
vieton — “Mūsų Dirva“, “Kas 
skaito-rašo — duonos neprašo“ ir 
pradžiamokslis “ABC”. Lietuvos 
istorija — Prano, geografija — 
Gabrio.

Kur galimą, būtų gerai kursai 
padalinus į du skyrių, nes nevisi 
lygiai moka lietuviškai ir angliš
kai skaityti — rašyti. Į vieną aky. 
rių vaikščiotų tie, kurie silpniau 
moka, į kitą-gi — geriau prasila
vinusieji. į

n.
Kad geriau sutvarkius kursus 

ir daugiau patraukius lankytojų, 
mūsų nuomone, štai nuo ko rei
kia pradėti. Visi norintieji mokin- 
tios “Vyčiai“ turi susirašyti ir iš
rinkti iš savo tarpo raštininką ir 
iždininką. Raštininkas surašo 
vardus ir pavardes kursų lanky
tojų ir paduoda juos mokytojams; 
iždininkas tvarko iždą: įrašo in-



įtart
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Mokesnis už mokinimą nustaty-skubinosi, kad suspėti ant nu- 
įi $1.00 už valandą; taigi — rodyty valandų tas apsiriko, nes

vakarai aut savaitės po 2 vai.
'kas vakaras bus 6 vai. — “Vy
žių” kursai atsieis $6.00 savaitė
je. Tuos pinigus mokytojams už
mokės raštininkas su iždininku

rengti susirinkimus ir paskatin
ti savo narius sušalpti aukomis 

atvažiavus į daržą nebuvo kas mBsų tėžynę. Norintiems sužino, 
veikti, nebet gėrėties kaip lie- ti plačiau apie šį dalyką kreip- 
tuviai šoka amerikonų šokius, ties antrašu:
barnio “tango”. l’risitaisymas S. Bakanas, Box 264 Bridgeville, 
prie nutarukiino paveikslų išėjo ra.

v“ Vyčiai” (žinoma, kurie moki
nasi) nutars, kiek kiekvienas ino- 

.kinys turi mokėti už mok
slą, kad apmokėjus mo

kytojus (projektas — nedau
giau, kaip $1.50 nuo kiek
vieno mokitdo į mėnesį). Kuo dau
giau bus lankytojų kursų — tuo 
mokesnis už mokslą bus pigesnis. 

•Kartais gali būti, kad įplaukų 
už. mokslą gali būti daugiau, negu 

.reikia mokytojams užmokėti; tą
syk “Vyčiai” (kursistai) gali su- 

,lyg savo noro likusius pinigus 
/ sunaudoti: ar pasamdyti tolimes- 

niams laikui mokytojus, ar 
sau juos pasidalinti, ar kaip ki
taip su jais pasielgti.

Kiekvieno kursų lankytojo pa
reiga yra paraginti savo draugus

‘ar pažįstamus lankyties ant “Vy
čių” kursų, tąsyk, susiradus di-

• dėsniam skaičiui mokinių, ir mok
slas pigesnis bus ir naudą iš jo

. taps savastimi didesnio būrio 
žmonių.

ra.
Kiekvieno dalyko mokytojas

, turi atsakančiai prisirengti prie 
išguldymo lekcijų. Anglų kalbos 
mokytojais geriausiai gauti čia 
augusius lietuvius, nes reikalin
gas yra mokėjimas gerai ištarti

'angliškus žodžius. Reikia, kad 
kiekvienas mokytojas mokėtų už- 

įtektinai lietuviškai, kad galėtų
Ipasekmingiau mokinti lietuvius 
ivisai dar nesuprantančius anglų
kalbos.

e Kol kas į mokytojus pastaty
toj kandidatūros sekančių ypa-

Lietuvių kalbos, Lietuvos isto

nepavyzdingas, manau tokie bus 
perprasti lietuvių scenoje. Buvo 
kai-kas ir gražaus nutraukta. 
Paskui sekė prakalbos. Prabilo 
du žymiu veikėju: gerb.. svečias 
p. J. Gabrys ir Dr. Rutkaus
kas. Rimtesnioji publika bent 
prakalbomis pasinaudojo.

Žodžiu, laukta trukšmingo su
važiavimo, pagal šio momento. 
Dabar gi visa praėjo be entnzi- 
jazmo, be lietuviškos dvasios.

G.

CICERO, ILL.
Nedėlioję rugpiūčio 30 d 

Antano par. darže (ant 15-tos 
50 avė.,) atsibuvo perstatymas. 
Scenoj buvo statoma “Mirga” 
istoriška 4 veiksmų drama. Ka
dangi oras pasitaikė patogus tai 
vaidinti buvo galima ant Bažny
tinio kiemo, kuris buvo špecija- 
liškai prirengtas; galima pasaky
ti, kad tai buvo pirmas savo rų- 
šies vaidinimos ant tyro oro. Be 
“Mirgos” buvo vakaras pamar
gintas gražiais monologais ir 
įvairiomis eilėmis. Pirmiausiai 
pradėta monologu “Gyvenimas”, 
“Kova”, “Laimė” — atliko p-lė 
P. Spranaičiūtė ir atliko posėti- 
nai. M. Ivinskiūtė deklemavo 
“Trakų Pilis” — išėjo įspūdin
gai. Po to prasidėjo perstatymas 
dramos “Mirga”, kuris atliktą 
pagirtinai, nes visi aktoriai savo 
roles mokėjo atsakančiai. Vienas 
iš svarbiausių aktorių uždavinių 
yra, tai mokėti atsakančiai savo 
rolę. Šiame vaidinime geriausiai 
atliko savo roles ir užtektinai

sv.

rijos ir geografijos: Karosas, Jo-j alkiai kalbėjo tai: p-lė B. Šle- 
•'i—-1___Į.i.iii r.-_____ TJ-________ • I Vaičiūtė “Mirgos” Tnlė-in n Ttkubauskiūtė, Šimutis, Kaupas ir j gaiciūte, 
Pakštas. Anglų kalbos ir aritme- Liebonas, 

‘tikos: panelės Kačinskaitė ir 
Šulckaitė.

*■ Mokytojai kas mėnuo turės su
sirinkimą, kad drauge aptarus

* visus svarbesnius kursų, reikalus,

Meldžiama visų draugijų su
šaukti susirinkimus iki 20 d. 
rūgs. Kada reikės sueiti dėl ben
dro pasitarimo paskelbsime vė- 
iau.

S. Bakenas 
K. Urmanas
J. Leonaitis.

rolėje, p. B. 
Bilgėno” rolėje ir 

p-lė p. Laprinaičiūtė “Odos” ir 
“Mostevo” rolėse. Gerai vaidino 
K. Ivinskis “Vytauto” rolėje ir 
A. Vastokas su M. Ivinskiūtė 
“Kareivių” rolėse. Ponas J. Vil-

pagal vienodai išdirbto pieno pa- į kelis Gimbuto” rolėje nors mo
kėjo savo dalį gerai, bet persilp 
nai veikė ir kalbėjo tyliai. Dar 
reikia priminti, jog tie veikėjai 
tai mokyklos mokiniai, dar jau
ni, bet reikia tikėties, kad Cice
ro lietuviai iš jų susilauks gerų 
artistų. Per pertraukas buvo sa 
koma eilės. Po pirmo akto sakė 
eilės p-lė B. Kerbedaitė, “Merge
lė rūtų darželyje” kuri pusėti
nai gerai atliko. Antra deklema
vo Ona Johnsoniūtė, “Vilnius”,

varius švietimo darbą ir t. t. 
’'Tuom tarpu tik tiek.... Neužilgo 

jus daugiau parašyta organe apie 
‘Vyčių” kursus —- liaudės Uni
versitetus.

Raštininkas.

« • CHICAGOJE.
(Pradžia ant 3-eio pusi.)

AČIŪ.
Lietuvių R.—K. M. Sus-mo

,111-eios ir V-tos kuopos taria 
►! nuoširdų ačiū visiems, tiems,- ku- i išpildė gerai. Po antro akto buvo

rie malonėjo dalyvauti mūsų pa- 
rengto vakaro programe, rug
piūčio 30 d. Chicagoje šv. Jur-

4 gio par. svetainėje.
Su pagarba.

HI-čios ir V-tos kuopų Valdyba.

No. 181 kun. k. Ambrązaitis, 
Chicago, III. 100 rb. “Žiburiui”.

No. 191 Stanislovas Tananevi- 
čius, Amerikos lietuvių dienraš
čio “Kataliko” vedėjas 100 rb., 
“Žiburiui”.

No. 192 Antanas Bieržinskis, 
Chicago, III. 100 rb. “Žiburiui”.

No. 193 Stanislovas Marcinke
vičius, Chicago, III. 100 rb. “Ži
buriui”.

No. 194 Povilas P. Baltutis, 
Chicago, III? 100 rb. “Saulei”, 
“Žiburiui” ir “Rytui” lygiomis 
dalimis..

195. Kun. Jonas Čiuberkis iš 
Springfield, 111. 100 rub. “Žibu-

ANGLIŠKOS KALBOS MOKYKLA.

Šios mekykloa puiki amerikoniška 
metodą, gvarantuoja kiekvienam vy
rui ir moteriai greičiausią ir teisingą 
išmokinimą angliškos kalbos, skaityti 
ir rašyti labai trumpų laikų.

ftį mokykla nevartoja jokių knygų iš 
kurių vargu išmokti, bet turi tikrai 
tam sutvertas lekcijas lengvam ir 
greitam išmokinimui angliškos kalbos, 
padoriai pasilinksminsitė. Pirmą sykj

Kurie gyvena už Chicagos kituose 
miestuose Suvienytose Valstijose ar Ka
nadoj ir ypatiškai į mokyklą lanky- 
tiea negali, mokinam per laiškus (ko
respondenciją) labai pasekminga me
todą.

Del platesnių žinių rašykite, pa
duodami pilną adresą, o mes nusiųsi
me pilnas informacijas ir pirmą lekciją.

Paminėk kokiam laikraštyje matai
apgarsinimą Adresas:

WAITCHB8 BROS.
1741 W. 47th st, Chicago, UL

DRAUGIU REIKALAI.
Draugystė šv. Kazimiero Ka

ralaičio laikys savo mėnesinį su
sirinkimą, 2 vai. popietų rugsėjo 
13 d. 1914 m., bažnytinėj svetai
nėj, ant 46-tos ir Wood gatvės. 
Visi drangai kviečiami kuoskait- 
ingiausiai susirinkti, nes bus 
daug svarbių reikalų. Taip-pat 
meldžiame atsivesti naujų narių 
prisirašyti prie šitos draugystės, 
nes yra įstojimas pigus tik vie
nas doleris.

Taip-pat kviečiami susirinkti 
tie draugai kurie neatbuvę vely- 
rinės išpažinties ir atnešti paliu
dijimą nuo kunigo.

Su pagarba
Prot. rašt. Liud. Abaravičius.

Pnieškau savo vyro Simanavičtasa 
Petro iš Gilinu kaimo, Aukštodu 
parapijos, Vilniaus gub. 7 metai 
rikoj.

Simanavlčienė.
Atsišaukimą siųskite “Draugo”

35—39.

Vargonininas ieško vietos lletaviA- 
koje parapijoje.

Reikalaujantieji kreipkitės 
Ig. Gaurila,

P. D. Bex 1, Bobey, rtS.
Aukos surinktos 30' dieną rugp. Kun
Chicago, UI. Sv. Kryžiaus parap. 

bažnyčioje Lietuvos švietimo 
reikalams.

Po $5.00:
Pranas Lenkauskas, B. Dubo- 

ka.
Po $2.00:
Mykolas Vaitiekauskas, Br.

Elijošius, Antanina Vaičiulaitė,
Antanas Kavaliauskas.

Po $1.00:
V. Damaševičius, T. Jankaus

kas, K. Žansytis, Jonas Paukštis,
Petras Kvietkus, Antanas Žuto,- 
kas, Steponas Madžiulis, M. Sipa 
vičius, J. Sebastijonas, K. Ribi- 
kauskis, Juozapas Burinskis, Lind 
vikas Šimulis, Pranciškus Juška,
Jonas Nausieda, Liudvikas Ru
ginė, Pranciškus Kinderis, Niko 
demas Šeputis, Mykolas Medeišis,
J. Visakavičius, Adomas Garla,
A. Viršelis, Antanas Kairys,, A 
Barauskas, Juozas Kaskys, VI.
Kuizinas, Jonas Cibauskas, An 
tanas Venckevičius, Jonas Par- 
kauskas, Augustinas Saldukas,
Aleks. Prečinauskas, Liud. Gied
raitis, Pranciškus Skruodenis, Pe- 
tronelia Rusteikaitė, Rozalija Ar. 
našaitė, Marijona Getšaitė, Juli
jona Lapinskaitė, Vincentas Lia- 
hovičius, Bol. Keperša, Ant. Pet
rauskas, Kajetonas Bružas, Liud
vikas Smagrauskas, Justinas Ka- 
zakaitis, Jonas Ramoška, Stepo
nas Lušnys,- Stanislovas Maskaliu- 
nas, Vincentas Raduševičius, Jo
nas Dankevičius, Jonas Klimas,
Petras Gailius, Konstantas Straz- 
dauskas, Petras Kufeiša, Kazimie
ras Montvila, Feliksas Šimadurs- 
kis, Karolius Gaidelis, Antanas 
Ginčauskas, Jonas Aukškalnis, P. 
Lukoševičius, M. Rimšelis, Au
gustinas Jakutis, Kazimieras Mu
rauskas, Silvestras Matkevieius,
M. Kirkiekas, Antanas Saldukas,
Kazimieras Juknevičius, Pranas 
Puleikis, Nekodemas Gaižauskas,
M. Sakalauskas, Ksaveras Pilkio- 
nis, Nikedomas Misiūnas, P. Gu
džiūnas, A. Urbonas* Antanas 
Laurinavičius, Feliksas Juršėnas,
St. Stanianskas, K. Žutautas, Jo
nas Čepulis, J. Simonas, J. Ruk
šėnas, Justinas Dudėnas, J. Ka
marauskas, D. Šiurkus, Adomas 
Stulgys, Antanas Čibiras, Al. Vi- 
tortas, N. Sadauskas, J. Leškau- 
skas, M. Žizytė, D. Treinauskas,
J. Ivinskis, St. Kumpikevičius,
B. Kučinskaitė, Pr. Veryga, Ago
ta Aušrienė, D. Gigus, Pr. Nor
vaiša, Petras Adamavičius, Ant. 
Bndavičaitė, Agota Kaminskie
nė, Peronelė Butkevičiutė, Emi
lija Bergelaitė, Uršulė Kudževe- 
laitė, Ona Kuraičiukė, Viktorija
Žarnmskaitė, Juzefą Birbilaitė,
M. Sadauskienė, Marijona Gri- 
baitė, Emilija Gracaitė, Petras 
Veikutis, Anufras Paukštis, Ane- 
lie Kumpikaitė, Marijona Nikšie- 
nė„ Agota Gailaitė.

Viso ........................   $130.00
Smulk. aukomis .......  83.70

Išviso surinkta ............. $213.70

Kolešinskis iš 
Benton, III. 50 rb. “Rytui” ir 
50 r “Žiburiui”.

MARŠRUTAS SVEČIŲ IS LIE
TUVOS.

, Waukegan, UI.
„ Rockford, III. ,
„ Spring Valley, UI.
„ Indiana Harbor,

Ind.

8 d.
9 d.

10 d.
11 d.

Redakcijos Atsakymai.

Joaui Jakubauskui. Pasiuntėme 
centro raštininkui, J. S. Vasiliauskui. 
Nuo jo laukite atsakymo.

Pakarkliui. Kadangi tamsta neleidi 
trumpinti savo labai ilgos korespon
dencijos, todėl nededame jos visai.

S. “Kakaliui ir kitiems. Tamstų pra
nešimą dėl stokos vietos turėjome 
trumpinti.

Susiv. Įdėt. R.-Kat. Am. 
valdybos antrašai:

Prezidentas: K. J. Krušinskas, 
59 Ten Eych.st., Brooklyn, N. Y.

Vice-prezidentas: J. Riktorai- 
tis, 91 Congress avė., Waterbury, 
Conn.

Sekretorius: J. S. Vasiliauskas, 
112 N. Greene st., Baltimore, Md.

Kasierius: Pranas Burba, 456- 
58 Main st., Edwardsville King- 
aton, Pa.

Knygius: Kun. J. Inčura, P. 
O. Freeland, Pa.

Dvasiškas Vadovas: Kun. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., Wor- 
cester, Mass.

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st., 

VTilkes Barre, Pa.
V. Lukoševičia, P. O. Minersville, 
Pa.

Didžiausias Pasisekimas
(Privatiška karų ekskursija, Utarninke, 15 d. rugsėjo) 

Amerikos užrubežinė pirklyba tapo suparaližuota
ir šimtai tūkstančių žmonių liekasi išmesti iš darbo ta
da, kada kįla kainos ant valgomų dalykų, drabužių, vai
stų ir daugiausiai kitų įvairių gyvenimo reikalų.

niais po $10.00 mėnesyje už 4t 
akrų. Galima mokėti ir mėtotą- 
mokesnį, jei pirkėjas to norėtų. 
Dažnai 5 ar 10 akrų bulvių »- 
moka kaštus visų 40 akrų.

RAŠYK ŠIANDIENĄ, kad gu 
ti mano 72 puslapių knygą ap
rašančią žemes. Knygoje ran
dasi 115 paveikslų žemės plotų, 
kurie guli Mason, Manistee, Lako 
ir Wexford pavietuose. Joje ra
si aprašyta apie mūsų dobilui 
alfalfą, kornus, vikius, avižas^ 
kviečius, daržoves ir vaisiui 
Taip-pat reikalauk mano dideliu 
mapos ir lietuviškos knygutės. 
Ąteik į mano generalį ofisą ir 
pažiūrėk rinkinį javų ir 150 di
delių paveikslų rodomų ant aa- 
deklo mano stereoptikos kau 
baryje.
BŪK ĮSIRAŠĘS dideliame darbe 
mano žemės organizavime, di
džiausiame ir pasekmingiausiaau 
Jungtinėse Valstjose. Aš užtai
kau būrius agrikultūroj prityiu-

LABAI DAUG ŽMONIŲ, kurie 
liekas išmesti ant savo privatiš- 
kų išlaidų kimba prie žemės. Pra
ėjusį utarninką aš turėjau labai 
didelę ekskursiją, didžiausią vi
soj mano biznio istorijoj ir par
davimas sulaužė rekordus už 18 
metų. Reikėjo dviejų specijalių 
karų ir iš dalies kitų karų, kad 
paimti visus žmones, kurie ieško 
žemės ir namų, taip-pat reikėjo 
dvidešimts vieno automobiliaus ir 
šešių vežimų, kad apvežioti po 
mano žemes.
LORDAS KITCHENER, didis 
Anglijos generolas pranašauja, 
kad karė tęsis per 18 mėnesių.
Tai reiškia, kad trejų metų, o 
gal ir daugiau laiko užims iki 
Europa pradės pati pildyti savo 
javų aruodus. Nebuvo geresnės 
progos Amerikos farmeriams, 
kaip dabar. Agrikultūra nesto
vėjo aiškesnioj šviesoj, kaip da
bar, kad stovi. Ar jus nenorite 
būti neprigulmingi pradėdami di-
džiausį ir tvirčiausį biznį-ūki-, . vynj Jįe regnliari8kai 
mnkauti ant savo paties žemėslį j^ kiekvieną gyventoją. Ai

NAUJŲJŲ LAIKŲ PRAKEIKI
MAS.

Galima sakyti, kad užkietėji
mas su jo komplikacijomis yra 
naujų laikų prakeikimu visose 
svieto dalyse. Ypatingai miesto 
gyventojai, ačiū sėdėjimo įpro
čiams, kenčia nuo jo. Ištikrųjų, 
vos kelios šeimynos su visais savo 
nariais yra išskyrimu. Vartoja
ma palengvinimui įvairus vaistai, 
bet šie dažnai sudaro kenksmingą 
įprotį. Mes patariame tokiems 
vartototi Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixirą, kuris turi 
geras pasekmes ir kurio (Juza ne-• . 1 fE.fireikalinga nuolat didintu Jisai yra 
labai geras daugelyje skilvio, ke
penų ir vidurių ligų. Vartokite 
jį užkietėjime ir jojo pasekmė
se, nervingume. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, III 
Skaudėjimai raumenyse ir suna- 
riuose veikiai pasiduos Trinerio 
Linimentui. Kaina 50c., per pač 
tą 60c.

Lietuvių Katalikų Federacijos
Centro Valdybos antrais!:

Pres. Rev. J. Migius, Box 253, 
Elsvrorth, Pa.

Vice-prez. Rev. F. B. Serafinu, 
10806 Wabash avė., Chicago, UL

Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O. 
Box 105, Export, Pa.

Kas. B. W. Washner, 1514 
Corson st., S. S. Pittoburg, Pa.

Kasos glob. Rev. S. J. čepana- 
nis, 318 Fourth avė., Home- 
■ted, Pa.

Ku. glob. P. V. Obiecunu, 22 
and Corson st., S. B. Pittsburg, 
Pa.

SWIGARTO PLENAS apsaugoja 
algų ėmėjus nuo trinimo tarpe kį- 
lančių kainų už pragyvenimą ir 
paleidimo iš darbo. Pradėk, ka
da dar tebeturi progos. Įmokėk 
pradžioj mažą mokesnį ir pradėk 
iš lengvo ingyti šmotelį žemės, 
kame galėsi auginti sau maistą — 
javus, daržoves, mėsą, kiaušinius 
ir paukščius. Dėk savo pinigus į 
žemę, kame jie dirbs už jomis 
vietoj dėti į bantac ir būti su
rištu.
TIK IŠ PRIEŽASTIES didelio 
mano žemės reikalavimo aš ne
keliu jes kainos. Kainos keliasi 
pačios gana greitai, kįlant įvai
riems pagerinimams. Aš laikau 
tas pačias kainas šiuo laiku nuo 
$10 iki $35 už akrą ir daugybę 
geriausiai gulinčios žemės po 
$18.00 už akrą. Su naujais pri
dėjimais aš dar turiu 50,000 ak
rų ant pardavimo. Eik dabar, 
kad yra iš ko išsirinkti. Išly
gos taip žemos, kad reikia tik 
$100 įmokėti ir per septynius me
tus išmokėti mėnesiniais mokes-

užsodinau didžiausią sodną &a- 
je šalyje. Aš užlaikau parodyti 
ūkės, turiu sėkloms aprūpėtai 
įstaigas ir veltui apsaugojo juą 
nuo neišmokėtos jų kauteaktą.^** 
lies. Jus atrasite, jog ‘ tai "gaa 
geras kooperatyvis pienas, ka
riame kiekvienas pirkėjas daB*- 
jasi lygiai žemių 'pakilusiaasb 
kainomis ir visada turi prisi 
akis pasekmes tinkamo ūkininka
vimo. Aš kolonizuoju ir visada 
esu su savo gyventojais.
MANO SEKANTI PRIVATI
NIAIS KARAIS ekskursija ku 
utarninke rugsėjo 15 dieną, R. 
M. R. R. geležinkeliu. Iš mau 
generalio ofiso iškeliausime lldk 
prieš pietus. Kaštuos $8.30 nuva
žiuoti ir parvažiuoti- į Wellstoaą, 
mano stotį Michigane. 
tis priskaitoma žemę pert 
Sugrįžtame atgal į Chicagą 7J> 
išryto ketverge arba pėtnyčiaja 
tos pačios savaitės. Automakš- 
liai ir vadovai veltui. Ofitam 
atviri panedėlio vakarais ir aa- 
batomis po pietų. >

“LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO 
VALDYBOS ANTRAiAI.

2) Dvasiškas Vadovas: Kun. F. 
Kemėšis, 717 W.. 18th str., Chi
cago, 111.

I.) Pirmininkas: N. A. Norkų 
aas, 166 Melrose str., Montello, 
Mass. v

Vice-pirmininkas: -A. Alaksan 
dravičius, 732, W. 19th str., Chi- 
eago, III.

: Prot. raštininkas: Al. M. Rač- 
kus, Gilbertville, Maaa. P...O. Box 
65.

Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, P. O. Box 58, Montreal,
Mass.

Iždininkė: M. Juškienė, 22
Broad str., Brockton, Mass. 

Kasos globėjai:
K. Pakštas, 1644 Wabansia 
avė., Chicago, III.
A. Visminas, 315, 4th avė. 
Homestead, Pa.

J. Naginevičius, 32 Dominick 
str., New York.

Literatiška komisija:
A. Kneižis, 41 Capital avė.,

Hartford, Conn.
J. J. Ramanauskas, P. O. 
Box 58, Montello, Mass. 
F. Virmauskis, 22 Broad 
str., Montello, Mas.

deklcuiuota “Ant Vytauto Ka
po”, — atliko gerai L. Norke
vičius, po jo V. Feižiūtė, padek- 
lemavo “Šv. Jurgo Kareiviai”, 
kaipo pirmą sykį ėmusi dalyvu- 
ma ant scenos atliko neblogai. 
Ant galo padeklemavo p-lė A. 
Petrošiūtė, “Paliaukime Broliai 
vaitoti šiądieną” atliko neblogai, 
bet reikalinga buvo daugiau gy
vumo. Vėliau po jos p-lė B. šle- 
gaičiūtė pasakė labai gražias 
Pr. Vaičaičio eiles, “Apie 
Keistutį ir Jogailą”, už gerą at
likimą apturėjo gėlių bukietą. 
Vėlitina, kad p-lė Šlegaičiūtė ir 
toliau neapleistų scenos, nes iš 
jos būtų galima sulaukti tikros 
artistės

Reikia pridėti, kad Cicero lie
tuviai pradeda dąrbuoties, reng
dami vakarus, blaivus pasilink
sminimus ir kitokias pramogas, 
Šis vakaras gerai nusisekė iš vi
sų atžvilgių, publikos buvo labai 
daug, buvo tai pirmas taip dide
lis teatras surengtas šioje apielin- 
kėje. Kiek teko matyti visi atsi
lankiusieji buvo patenkinti. Po 
vaidinimui publika linksmai žai
dė visokius lietuviškus žaislus ir 
išbandė lietuviškus šokius. Rei
kia priminti, kad prie surengimo 
šio iškilmingo vakaro daugiausiai 
pasidarbavo vietinis moksleivis 
p. B. Liebonas, kuris abelnai 
daug prisideda prie rengimo šio
je apielinkėje gražių pasilink
sminimų.

Kepotėnis.

FARMOS
16 dieną lietuviai farmeriai, gy-- 

venantieji Michigano valstijoj 
turėjo pirmą pikniką — tai sa
vininkas tų kolonijų sako, kad 
lietuviai, norintys pirkt Farmas 
geriausiai gali dasižinoti rašyda
mi į M. Walenčių, arba į farmerį 
V. Strigas, WeUston, Mich.

ATIDARYMAS L. MUZIKOS 
MOKYKLOS.

Rugsėjo pirmą dieną, iškilmin
gai tapo atidaryta Lietuvių Muzi
kos Mokykla. Iškilmėje atidary
mo dalyvavo nemažas būrelis in
teligentų kaip svietiškų, taip ir 
dfjasiškių.

!)r. A. Rutkauskas pasakė pra 
bą, kurioje trumpai paminėjęs 

'uziltos svarbą gyvenime palin- 
o mokyklos inkurėjams pp. 

JA. Pociui ir A. Aleksandravi
čiui gero pasisekimo ir ypač pa
sidarbavimo lietuviškos dailės 
srityje. Susirinkusieji inteligen
tai ^kiekvienas nuo savęs sudėjo 
jautriems ir gabiems muzikams 
daug linkėjimu. Kiekvienas jau
ti, kad Chicagos lietuvių gyveni- 

padarytas svarbus žingsnis, 
neis ligšiol muzika nors ir buvo 

ftojama viešame gyvenime, 
t jai dar nebuvo priduota tin

kama forma. Ir Svečiai maloniai 
buvo sužavėti puikiai atliktu 
duetu: “Kur Bakūžė samano
ta”, kurią išpildė p. p. A. Po
cienė ir p. A. Aleksandravičius, 
akompanuojant p. A. Pociui.

Gero pasisekimo pirmiems Chi- 
cagos muzikams mokytojams.

Muzikos mokykla inkurta p. 
J. M. Tananevičiaus banko na
muose. J, j.

1

kėjf

t

VX)

f. L. A. 11-JO APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS.

6 rugsėjo įvyko senai garsi- 
'namas S. L. A. II-jo apskričio 
suvažiavimas, Leafy Grove, 

įMinstrupo Darže.
‘Suvažiavimas buvo nei mažas, 

nei didelis. Tvarka tiesiog peikti- 
;»a, nes nesilaikyta programo 
ir visa ėjo nepunktuariškai. Kas

BRIDGEVILLE, PA.
L. S. A. 90 kuopa susirinkime 

laikytam 30 d. rugpiūčio, kuria
me dalyvavo ir kitų Bridgeville 
draugijų atstovai, išnešė rezo
liuciją, kad reikia kreiptips prie 
Carnege ir Morgano miesto drau
gijų, raginant jas padėti sušalp
ti Lietuvos nuo kArėa nukentėju
sius gyventojus, ftiuo tikslu pa
tartina minėtoms z t draugijoms

mokykities angliškai.
Ar norite išmokti angliškai skaityti, 

kalbėti ir rašyti be pagelbos mokyto
jo, pagal naujausią metodą. Jeigu no
rite, tai rašykite man laišką indėda- 
mi 2c. krasos ženklelį atsakymui ir 
informacijoms.

W. Jurkevičia.
934 W. 29th st., Chicago, III.

Lietuvių švietimo fondui. 100=- 
100.000, pasižadėjo įmokėti.

No. 182 “Vyčių” V kuopa, 
Chicago, III. 100 rub. “Rytui” ir 
“Žiburiui” lygiomis dalimis.

Np. 183 “Vyčių” IV kuopa, 
Chicago, III. 100 rb. “Saulei”, 
“Žiburiui” ir “Rytui” lygiomis 
dalimis.

No. 184 L. R. K. Piln. BĮ. Sus. 
38 kuopa, Chicago, III. 100 rub. 
“Saulei”, “Žiburiui” ir “Rytui” 
lygiomis dalimis.

No. 185 kun. Feliksas Kudir
ka, Chicago, III. 100 rb. “Žibu
riui”.

186. Juozas Petravičius, iš E. 
St. Louis, III. 100 rub. “Ži
buriui”.

No.187-9 kun. F. Kemėšis, 
“Saulei”, “Žiburiui” ir “Rytui” 
po 100 rb.

No. 190 kun. A. Briika, Chi
cago, Tll. 100 rb. ‘'Rytui”.

Ieškau vargonininko arba parapiji
nėj mokykloj vietoa.

Antrašą sužinoti “Draugo” Redak
cijoje.

. .Paieškau savo draugą, Vincento ir 
Kazimiero Neneus, Suvalkų gub. 
Naumiesčio apskričio, Svetušinų Val
sčiau*, Kašelių kaimo.

Jie patys, arba kas žinote, malonėki
te pranešti tokiuo adresu:

Juozas Micevičia.
101 Heile avė., Mc Kees Ročka, Pa.

“Motynėlės” valdybos nsritaL 
Pirmininkas — Kun. V. Vards- 
giris. *»«

213 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. 
Raitininkas — Kun. M. A. Pan- 
kaukas.
443 Park ava., Bridgapovt 0«bb. 
Kasininkas — Kun. A. Kodis,

225 High st., BrooUyn, N. Y.

Ieškau Stanislovo Buloto, Kauno 

gub. ir pavieto, Raudondvario par. 
Gyveno Cleveland, Ohio. Dabar neži
nau kur gyvena. Meldžiu kas žino 
pranešti:

Juozas Jusevičius.
1210 Buchanan st., Rockford, III.

T«l. DrevarKHŽ

Dr. C. Z. Vazai iVszslIs!
UetiviiUs DentbUs

4712 So. Ashland Avė.
arti 4?toa

Tai yra didžiausia kolonija lietuvių ūkininkų Ame
rikoje. Eik kur galėsi gyventi tarpe savo tautiečių ir 
šnekėti savo kalba. Rašyk mums lietuviškai ir mtes at
sakysime lietuviškai . Ar girdėjai žinias apie dideĘ 
lietuvių piknikų?

g VISKAS APIE SWIGART0
| ŽEMES PLOTUS.

Išpildyk šį lapelį ir pasiųsk mums šiandieną 
GEORGE W. SWIGART,

A — 1247 First National Bank Bldg.,
Chicago, UI.

Malonėkite man prisiųsti "veltui jūsų didelę 72 puslapių' 
knygą ir žemlapį ir lietuviškus aprašymus. Aš eami užinte- 
resuotas jūsų pasiūlįjimu.

Aatnlal
■tts, Iv. Kasimicro Kv 

Yovm taf LalS).
Pirmininkas — V. PaukSta, 

4451 S. Marshfield avc.,
Viecpirm. — A. lflfcsls—Mi 

1M0 W. 4Tth ak.
Balt — L. Abarsvišiva, i2M 

So. Hsmitags aro.
Kaygvcdis — Joaso Gmteaa 

kM, 4459 So. Wood st,
Iždininkas — Ksimieras Vana- 

ss, 4351 So. Wood st.,
Organo užveidėtojas Juozas 

Bkleku. IMI W. Mtt lt,
aZ&SalaMM,
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EXTRA

7 reikalingi da
lykai vertes
$25.00

tik už $5,85

$$$ Jums

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. Vie
nintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikrodžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai 
įšpiaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Su 
gražinimų, špilką dykai. Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas 
gražinimų, špilką lykai. Pilnai grarantuojame. Vienas laikrodis vertas 
$15.00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet pamatyk mū
sų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbimą parašyda
mi savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau pažymėtus 
dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui $5.85 ir expreso 
kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM BLDG. CHICAGO, 
ILLINOIS.

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
8. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan

gina, už knriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pHsė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; 
žkolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Ru4ija-Lietuva

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras 
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako 

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsitėmyti sis žvarbus dalykas, kad--------------------

Dr. A. Yuška
11d S,. Haisted St. CHICAGO

Tel. Cinai 2118
Bell LONG

DISTANCI
fltPHO

System

***fl ii it ii 0 IHi U M it U U U######## į
Drevsr 3473 J KAWALLS

LIETUVIU FOTOGRAFAS
1024 w. 47th St. Kerte Marshfield Avė. netoli nuo Ashland Avė. 
Naujausi ir geriausi paveikslai vestuves* ir kitiems atsitikimams. Ateik it pati pamatyk

t «

Tslsphons Yards 6834

Dr. P. G. WIEGNER
DAKTARAM

(Kalba lietuviškai)
£ 3337 S. Morgan St., Chicago

Tel. Yards 1594

ED. REUTER
Dldžiausė siuvamų mašinų krau« 
tuve. Mašinas parduodame nuo 
$3.00 ir augščiau.

1616 W. 47th St. Chicigo, III,

8 Telefonas Canal 4052
/
| Dr. A. K. Rutkauskas

2302 So. Leavitt St.

Telephone Drcver 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

Yi
3364 So. Haisted St..

(kampas 3410,1
CHICAGO

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedelioms ir Seredoms pagal bu tartį.

3261 SO. HALSTED ST,, CHICAGO

“ATEITIS”

Visi pinigą i užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t. t.

Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigą 
niekad negali pražūti.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir 
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentų; 8), nebus baimės kad pinigai 
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji- 

1} J), prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.
parduoda dvaras, miestuose namus, suieiko no-Draugija perka ir r _____________ r_________

riatiems pirkti žemėa; užtatai, jeigu manai grįžti J Lietuvą ir pirkti 
nu vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Bnsija.

JMIMOMMHMMMMMMIBMMMMMMMMMMMMI
Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aituonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (Oigh Schoo k

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki 
nimui ir išaaklėjimni. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paiiy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinčs 

lino antrašų:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Kviečiams užsisakyti 1913-1914 metams 
kunigijos lietuvių reikalams skiriamą mėnesinį laikrašti

“VADOVĄ”
VADOVO ’ uždavinys — padėti lietuvių dvatiikijai oiijentuotis įvai

riuose jai rūpimuose gyvenimo klausimuose, teikti pagalbą reikalingą kunigams 
mokslinių žinių pagilinime ir praplatinime, o taipgi ir pastoracijos darbe.

“VADOVE" daug rašoma apie katalikų Bažnyčios padėjimą įvairiuose 
kraštuose, apie užsienio kultūringesnių tąutų dvasiškijos darbavimąsi įvairioje 
antyse.

“VADOVE" rimtai nagrinėjama Lietuvos religijiniai reikalai ir jų stovio 
pagerinimo būdai.

“VADOVE" ateinančiais metais sekmadieniams bus duodama kateketilki 
pamokslai pagal geriausius užsienio šios rųšies pavyzdžius; taipgi ir kilti pa
mokslai bus kaskart aktualesni, tinkamesni.

"VADOVAS“ nėra kokios vienos apielinkės ar dijecezijos organas; jam 
rūpi visi ir visos lietuvių dvasiškijos reikalai. Turime daug rimtų bendrabarbių, 
kaip Žemaičių, taip ir iš Vilniaus, Seinų dijecezijų ir ii svetur gyvenančių 
lietuvių dvasiškių tarpo.

Į “VADOVĄ“ rašo ir pasižadėjo toliau rašyti, neskaitant artimiausių 
“VADOVO" reikalų prižiūrėtojų, dar ir šie: dvas. akad. prof. kun. dr. P. 
Bftčys, kun. prof. Al. Grigaitis, kun. prof. dr. J. Matulevičius, kun. dr. J. To
toraitis, kun. dr. Naujokas, kun. prof. B. Cėsnys, kun. dr. 8taniulis, kun. dr. 
J. Galdikas, kun. dr. M. Reinis, kun. dr. A. Maliauskas, kun. dr. K. Rėklaitis, 
kun. J. Tumas, kun. dr. A. Viskantas, kun. prof. A. Polubinskss, kun. dr. 
M. Gustaitis, kun. P. Dvaranauskas, kun. J. Vaičaitis, kun. J. Kriokininkaa, 
dek. V. Aleksandravičius, kun. prof. P. Bielskus, ir daugybė kitų rimtų rašyto
jų it lietuvių kunigijos. Tikimės, kad ilgainiui jų bus vis dar daugiau. 
Meldžiame užsisakyti ateinantiems metama ne vėliau 1 d. rugsėjo (n. st.) šių m.

“VADOVO” kaina 10 rub. metams šiapus 
sienos, o užsieniuose 12 rublių.

Adresas: Seinai, Suv, Gub. “Vadove” redakcija,

TEMYKITE!
Mes prosijame visai veltui per visus 

metus kiekvieną mūsų krautuvėje 
pirktą siutą.

Ateik ir pažiūrėk mūsų puikių 
siutų ir čeverykų.

Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame gerlausį.

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Ava.

r
Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų.
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — CO.
Mahanoy City, Pa. *

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 

$166.000.00.
Šitoji Banka prižiūrami 

Suvienytoji; Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu* 
nuo sudėtų pinigų. Galbūt 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Postlethwalto, 
iždininkas.

Mandagus patarnavisma

UI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lieta via Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameRotn 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar
bus atlieku artia-M 
riilcai.

M. A. Norkūnas
1W MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS.

Vsrds 1741

J. F. E U D e I K I S
GKABORIUS

Paršam J o karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikl-

‘"1 4S0* H..—.,.,. ... Chif.,o

Pardavimo didumas daug kartų pasidina var

tojant apsčiai Bell telefoną.

Naujų, telefonų įsteigiama kasdien. Bell linijos 

nuolatai skleidžiasi į naujas teritorijas. 

Pardavėjas, kuris pasinaudoja proga telefono, 

ineina į naujas veikimo ribas ir gauna pilnų pa

tarnavimo vertę.

Vartok apsčiai vietinį ir Long Distance telefoną.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS

Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas
’T

Yra tai labai graži ir interesinga 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

puslapių, ° kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
i W. 46th Street, • Chicago, Iii. i

Rašyk uoįaus.

l

Gerų lentų pigiai
EIK PAS

Carr Bros. Wrecking Co.
fine?

Vartotas namams statyti me
džiagos naujų lentų, stogams po- 
peraa, vynių, plumbingų ir t. t.
3005-3039 So. Haisted St.
Phone Yards 1294 CHICAGO

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK

Joaeph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus J Banką užč6dyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

rrocentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų 

linijų į k ra jų ir iš krajaus. taipgi tikietus ant 
geležinkelių 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 ypatB kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

Naujos “Draugo" spaustuvės
Knygos

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos: 
Huckleberry Finnas, parašyta garsaus Amerikos 

raštininko humoristo Mark Twaino. Gražiai lietuvių kal
bon versta Jono Kmito. Labai puiki apysaka iš ameri
kiečių gyvenimo. Daug juokingo ir puikaus skaitymo. 
Stora knyga, kaina tik..................... 75 centai

Reikalasdami kreipkitles:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th St, Chicago, Illinois

Daktaras Ignotas Slankas,
Lietuvi* daktaras. Gydo ivairiauses ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cija*. Turėt savo locnaligonbuti. Lekarstas sutaiso pats delkiek vieno sergančio. 

Ofiso Valandos: Nuo S Iki lt I* rišo: S--4 popiet. 7- 8 voks re. Nedel. Iki 8 po plet.
Kreiptis reik rl»utnet ant to tikro adrlso taip:

DR. STANKUS, 1210 S. BROAD ST., philaoilpmia, PA.

Naujas Savaitinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo

nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.
ATEITIS’’ yra bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyviš- 
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS“ gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIJE“ tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju

dėjimą ir veikimų. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ“ išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė. 
“ATEITIS“ inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts val

stijos tiesų reikalavimų.
“ATEITIS“ yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me

tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS“ galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS“

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresų gaus vienų numerį pažiūrėjimui dykai).

SV T
* Pirmutinis Lietuviškas New Yorke Y
$ UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS 1

LIETUVIAI, KREIPK1TES PAS SAVUOSIUS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir 
ir įsteigėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washington St., kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžiničkus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke.pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus 
iš konsulio.

PARDUODAM LAIVAKORTES
ant dručiauaių ir greičiausių garlaivių už pigiausią 
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom 
pinigus visų viešpatysčių. Darom daviernastis pigiau 
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis 
pas mus su visokiais reikalais į artymiau&į jums offi- 
są ar per laiškus.

Geo. d. BARTAŠIUS ir d. P. WASILIAUCKAS |

t u* 
f

261 W. Broadvvay *498 Washington St.,
Corner Spring Street

$ NEW YORK City. N. Y.
| 820 Bank Street, WATERBHRY, CONN.

SO. BOSTON, MASS.

Telefonas Yards 994

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo 
1 po pietų iki 3 irnuo / iki 9 vakaro.

4627 S. Asilui An.. CHICAGO. ILL.

Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

Dienraštyj “Katalike” žinios 
tilps daug greičiau ir plačiau; į 
visus pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra be- 
partyvis laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienraštyj “Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančių, 8. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ............................................. $5.00

pusei metų .. $3.00 
trims mėnesiams .. $1.75

Užsienyje, Europoje ir kitur
metams ................................... $7.00

pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St., Chicago III.

Tel.> ofiso Drover 5116 Gyv. Prospect 4174
Praktlkaaja ckroilttssi llgstt Ir vyrą llgase

DR. CHAS. A. 8EDLACK 
4833 »o. Ashland Avė.

Ofiso valandos: nuo!9 ryto iki S vakario. 
Seredomia n»o 9 ryto iki 5 vak. Nedalo-

nuo 10 r iki 12 valono*.

AR NORI UŽDIRBTI PINIGŲ:

čekai prieš 20 m. apsigyveno ant pi
gių žemių Arkansas valstijoj. Kiek 
viena šeimyna dabar jau verta $10,000 
arba daugiau. Prie# 15 metų Slavokų 
mainierių šeimynos su $200 pirko pigios 
žemės Arkansas valstijoj. Jie dabar 
turi turto nuo $15000 iki $30000. Toki 
pat laimė laukia ir jūsų. Rašyk arba at
eik dėl pilnų informacijų. L. M. Allen, 
P. T. M., Rock Ialand Lines, Room 718 
La Baile Station Chicago.

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitinį laikraštį

“IŠEVIįl DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris 
Pusei meto 59 centn.

Adresas; Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.OO. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Haisted St., CHICAGO, II.L.

P. A. MAŽEIKA
Seniausias lietuviškas graboriua 

Chicagos mieste. Per 15 metų mano 
graboryatės tarnavau savo broliams 
lietuviams. Grabai yra numažinta 
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau, 
o maži grabeliai nuo $3.00 ir aus
čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia 
sunktai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti 
$100.00 tai pas mane galite gauti ni 
$50.00 Neklausykite agentų ir kokių 
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Daroma 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo 
karaboną ir daugybę automobilių.

Su pagarba P- A. MAŽEIKA. 
3915 Aubrun avė. Tel. Yards 1138

• 28 metų senas laikraštis •
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
pusei mstų $1.00. Uirubežiuose; metams 

$3.oo; pusoi metų $1.55.

RAŠYK ADRESU:

* J. J. Pauksztis & Co.o
120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.


