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TAUTOS FONDO 
SVARBA.

Nėra to blogo, kuriame ne
būtų bent kiek gero. Net ir 
prie dabartinės Europos 
karės šią patarlę galima pri
taikinti. Rūpestis apie gimi
nių likimą Lietuvoje pabudino 
visą mūsų liaudį iš pat-pama- 
tų. '

Doros prisilaikanti lietuvių 
visuomenė susidedanti iš 9— 
10 (devynių dešimtų)) mūsų 
tautos dalių, ačiū Dievui su
judo veikti labdaringuosius 
darbus. Laimingi tie mūsų 
naujokynai, kurie pasiuntė sa
vo atstovus į Lietuvių Politiš
kąjį Seimą, įvykusį Cbicago
je, rugsėjo 21—22 d., 1914 m.

Dabar į * tuos naujokynus 
ateina iš Tautos Fondo Cen
tralinės Valdybos nurodymai, 
patarimai ir moralinė pagel- 
ba — kaip reikia gyveniman 
vykinti Lietuvių Politiškojo 
Seimo nutarimus. Patyrimas 
parodė, kad Tautos Fondui 
prielankiųjų draugijos valdy
bų suorganizavimas į vietinį 
Tautos Fondo Komitetą su
daro nuosekliausio veikimo 
jėgą. Tie, kuriems rūpi su
šelpti Lietuvą, privalo eiti iš
vien su Lietuvių Politiškojo 
Seimo sutvertąja Tautos Fon
do valdyba, — o bus gerai.

Tautos Fondo Valdyba jau 
atspauzdino kelerių rųšių at
sišaukimo lakštų, skiriamų 
naujai susitverusiems įr tebe- 
sitveriantiems vietiniams T. 
Fondo komitetams. Manoma 
ir toliaus spauzdinti tokių pa
uškinamųjų ir patariamųjų 
lakštų ir juos siuntinėti, kaip 
naujai susitverusiems taip ir 
seniems vietiniams T. F. ko
mitetams.

Taip T. F. Valdybai susiži- 
nant su vietiniais — po visas 
Lietuv. parapijas T. F. komi
tetais, o tų komitetų nariams 
būnant vietinių draugijų val
dybų nariais ir dažnai gau
nant iš Centralinės T. F. Vai
dybos nuosekliai parašytus at
sišaukimus ir tuos atsišauki
mus skaitant savų draugijų 
susirinkimuose — tokiuo būdu 
būtų pajudintos visų suorga
nizuotų lietuvių širdys.

(T) Aišku, kad mūsų Politiš
kojo Seimo nutarimus vykins 
ne vien tik Centralinė T. F. 
valdyba, bet ir visos lietuviš
kos draugijos, kurios nori 
dirbti tveriamąjį ne griauna
mąjį mūsų kultūros darbą.

Per nuolatinį T. F. Centra
linės Valdybos patarnavimą 
visiems vietiniams T. F. komi
tetams, bus sujudinta sutarti- 
nan darban visa ramioji ir di
džiausioji lietuvių tautos da
lis. . ■

(2) Taigi — Lietuvos My
lėtojai, visur, kur tik randa
si geros valios lietuvių — pa- 
sistengkite būtinai sutverti iš 
vietinių draugijų valdybų ar 
kitų žymiųjų žmonių vietinį 
T. F. komitetą. Tokie komi
tetai lai veikiai kreipiasi į T. 
F. Centro raštininką, o gaus 
ingaliojimą veikti ir plačiau
sius paaiškinimus apie toli
mesnio veikimo būdus.

Neapsakomai svarbu, kad 
vietiniai T. F. komitetai su

sitvertų prieš Lietuvių Dienos 
paminėjimą — (kuri bus 26 
lapkričio, 1914) ir imti tame 
garbingame darbe veiklų da 
lyvumą....

Taigi prakilnieji Lietuvos 
Mylėtojai — broliai ir sesers 
“sujudinkime žemę“.

Tautos Fondo Valdyba.

LINKSMIOS ŽINIOS.
Diena iš dienos plaukia ži-' 

nios apie tą judėjimą, kuris 
prasidėjo nešant pagelbą Lie
tuvai. Tautos Fondas yra 
toji ašis, apie kurią sukasi di
desniosios dalies lietuvių kolo
nijų Amerikoje besidarbavi- 
mas gelbstint Lietuvą. Tve
riasi nauji Tautos Fondo ko
mitetai, ruošiamos prie Lietu
vių dienos, 26 d? Lapkr., tin
kamo pažymėjimo; kas kart 
skaičius draugijų, aukojančių 

■Tautos Fondan, auga, o su 
juo auga ir viltis šviesesnios 
ateities Lietuvai.

Kaip ir pas daugumą susi
tvėrusių Tautos Fondo komi
tetų, taip ir Cleveland’o T. F. 
Komitetas nutarė aukas Lie
tuvos reikalams rinkti vaik
štinėjant per grįčias tam tik
riems kolektoriams. Ne ki
taip žada darbuoties susitve
rusieji T. F. komitetai Pitts
burgh, Pa. ir Export, Pa. Uti- 
ca, N. Y. susivienijusių drau
gijų T. F. komitetas tuo pažy
mėtinas, kad tenykštės drau
gijos nutarė aukas rinkti kas 
mėnuo pas draugijų narius, o 
nuo tų lietuvių, kurie į vieti- 
nias draugijas nepriguli, taip- 
pat kasmėnuo bus renkamos 
aukos tam tikrų kolektorių.

Pittson’o, Pa. draugijos ža
dėjo 8 d. lapkričio padary
ti bendrą dr-jų susirinkimą ir 
sutverti T. F. komitetą. Rei
kia tikėties, kad jie išpildė tą, 
ką žadėjo.

Mashawaka, Ind. lietuviai, 
kurie ten yra apgyvenę tik 
viena gličia išgirdo savo Tė
vynės šauksmą ir ne
pasiliko ant to balso 
kurčiais. Pagarbos verta 
Zdankų familija, Pr. Šaltis 
ir Pr. Luyba suaukojo savo 
Tėvynės reikalams ir prisiun
tė į Tautos Fondą 25 dol. Po 
to galima tikėties, kad kur tik 
randasi lietuviai, ten jie iš
girs Lietuvos pagalbos šau
kiantį balsą ir sulauksime dau
giau panašių pavyzdžių.

Šv. Aloizo jaunikaičių ir 
Nekalto Prasidėjimo merginų 
draugijų bendras 8 d. lapkr. 
balius, parengtas Tautos F. 
naudai, davė, kaip teko girdė
ti,’ nemažai pelno. Draugijos, 
kurios dėl savo silpnų iždų ne
galėtų aukoti Tautos Fon
dan, privalėtų rengti vakarus, 
koncertus ir pelną skirti Tau
tos Fondui. Pittston’o, Pa. 
bažnytinis choras tai ir nu
tarė padaryti, surenkdamas 24 
d. lapkričio koncertą Tautos 
Fondo naudai.

Tai tik maža dalelė visų tų 
žinių, kurios plaukia iš įvai
rių kolionijų, sukrutus gelbė
ti Lietuvą. 0 jei kur dar 
tebesnaudžiama ir nieko ne
veikiama, meskime tą visą ir 
stokime darbuotis savo Tėvy-

Europa pavirto į vieną didelį ligonbutį. Sužeistųjų visur pilna, 
tiems vežti vežimas,,. Amiens, Prancūzijoj. , ,

Čia parodoma Anglijos sužeis-

nės labui. Dabar ji į mus šau- šiai, Chicagon, o Tautos la
kias, dabar ji pagelbos prašo, do pinigus nusiųs p. B. Vaiš-
kaip niekuomet pirma. Ir tas 
ne lietuvis, kurs šioje valando
je užmirš nelaimingą Tėvynę.

' K.

TAUTOS IŽU. ŽENKLELIŲ 
IR ATVIRUČIŲ PARDAVI

NĖTOJAMS ŽINOTINA.

norui, Pittsburgh’an. Kolegi
jai surinktus pinigus taip-pat 
reikia siųsti J. Kaupui, kurs 
priduos juos tam, kam reikia. 
Šiandien kolegijos pinigai yra 
sudėti ant nuošimčių Politha
nia State Bank Pittsburgh, 
Pa. ant senosios Federacijos 
valdybos vardo.

Kaikuriems kolegijos komisi 
jos nariams nepasiunčiau žen
klelių nei atvirlaiškių, nes ne
sužinojau jų antrašų. Nega
vę siuntinio komisijos nariai 
privalo kreipties prie žemiau 
pasirašusio ir prisiųsti savo 
antrašus. Tautos Iždo ženkle-

Šiomis dienomis išsiuntinė
jau po 500 Tautos Iždo at
virlaiškių ir po 2500 Tautos 
Iždo ženklelių visiems kolegi-Tiai ir atvirutės tapo pasiųs- 
jos komisijos išrinktiems na-jti kaikuriems asmenims kole- 
riams. Federacijos kongresas : gijos komisijon nepriklausan- 
išrinko 29 asmenis į kolegijos į tiems, jie ir gi neatsisakys, ti-
komisiją, kurie molonės savo 
apielinkėje parinkti aukų ko
legijai ir kartu rūpinsis išpar
duoti kuodaugiausiai Tautos 
Iždo atviručių ir ženklelių. 
Reikia atminti, kad dvidešimt 
penktas nuošimtis Tautos Iž
do pinigų eis kolegijai. Čia 
nereikia sumaišyti Tautos Iž
do su Tautos Fondu, nes tai 
yra du atskiru dalyku. Pini
gai už išparduotus T. Iždo at
virlaiškius ir ženklelius priva

kiniasi, platinti T. Iždo atvir
laiškius. Ir abelnai visi, kurie 
norėtų užsiimti T. Iždo atvir
laiškių ir ženklelių pardavinė
jimu, gali kreipties į manę ir 
jų gauti. Platindami Tautos 

ždo atvirlaiškius ir ženklelius 
pasidarbuosite savos kolegijos 
naudai ir nukentėjusių nuo 
karės naudai, nes Tautos Iždo 

J valdyba be abejonės paskirs 
didelį Tautos Iždo nuošimtį 
Tautos Fondui. Tegul joks

lo būti kas trys mėnesiai iš-!tatai vakaras neapsieina be 
siunčiami T. Iždo sekretoriui T. Iždo ženklelių ir atvirlaiš- 
Juliui B. Kaupui (3337 So. kių.
Morgan st., Chicago, III.). Se
kretorius užrašęs knygosna, 
nusiųs pinigus T. Iždo kasi
ninkui. Panašiai turėtų elg- 
ties ir draugijos {stojančios 
Federacijon, arba prisirašan
čios prie Tautos Iždo, pinigus 
pasiųsti p. Juliui B. Kaupui, 
kurs yra Federacijos ir T. Iž
do sekretoriumi. Kasininkas- 
gi Federacijos yra kitas, o 
Tautos Iždo vėl kitas. Sekr. 
pasiųs kasininkams jiems pri
gulinčius pinigus: Federaci
jos pinigus nusiųs p. Elijo-

Fed. pirm. kun. J. Misius, 
Ellsworth, Pa.

RUSAI LAIMĖJO LENKIJOJ, LIETUVOJ IR GALICIJOJ. 
TURKAI BOMBARDAVO BATUMĄ.

RUSAI ĮSIVERŽĖ Į erzeruma.
SUSIRĖMIMAI TIES ARARATO KALNU.

BOSFORĄ BOMBARDUOJA RUSŲ LAIVYNAS;
DARDANELIUS ANGLAI IR PRANCŪZAI. 

RUSAI ĮSIVERŽĖ | VOKIEČIU ŽEMĘ.
LIETUVOJ NEBĖRA NEI VIENO VOKIEČIO.

JAPONŲ KARIUOMENĖ KVIEČIAMA EUROPON.
VOKIEČIAI APLEIDŽIA BELGIJĄ.
JAPONAI UŽĖMĖ TSING-TAO. >

RUSA; UŽĖMĖ VIRBALI, STALUPĖNUS IR TRAUKIA 
PRIE KARALIAUČIAUS.

VOKIEČIAI NUGINKLAVO LENKŲ LEGIJONUS .

Skaičius nelaisvių pakliuvu- Turkijos pranešimų pažymi, 
svį į vokiečių rankas. Gautos!kad vienas Anglijos laivas pa-
Londone telegramos iš Am
sterdamo praneša, kad vokie
čiai turi nemažai nelaisvių, 
būtent: 433,253 žmonių. Pran
cūzų: oficierių 3,138, kareivių 

j 188,618; rusų: oficierių 3,127, 
kareivių 186,779; belgų: ofi
cierių 537, kareivių 34,907; an
glų: oficierių 417, kareivių 
15, 730. Šie belaisviai ran
dasi. karės laukuos ir neinei- 
na į skaičių nugabentų į Vo
kietijos miestus.

džia prisakė visiems Vokieti
jos ir Austrijos pavaldiniams 
apleisti šalį bėgyje dviejų sa
vaičių.

Generolas Kluck’as užmuš
tas. Londone paskelbta, kad 
narsus vokiečių generolas 
Kluck’as užmuštas prancūzų 
bombos, mestos iš orlaivių. 
Vokiečių ciesorius ilsigelbėjęs 
vien tiktai ačiū laimingai su- 
sidėjusioms aplinkybėms.

Rusai laimėjo Lenkijoj, Prū
suose ir Galicijoj. Didis Ku
nigaikštis Mikalojus, viršinin
kas Rusijos armijos pasiuntė 
telegramos prancūzų genero
lui Jaffre ir lordui Kithche- 
ner apreikšdamas, kad di
džiausių laimėjimų Rusijos 
armija susilaukė Lenkijoj,

taikytas bomba axplodavo.

LL7 šiai ties Ararato kalnu. 
Rusai susirėmė su turkų ka
riuomene ties Ararato kalnu. 
Eina smarkūs mūšiai. Smul
kesnių žinių trūksta.

Iš KARĖS.
Bulgarija mobilizuoja ka

reivius. Bulgarijos valdžia iš 
antro sykio paskelbė visoj ša
ly mobilizaciją ir šaukia visus 
rezervistus.

Rusija prašalina vokiečius 
ir austrijiečius. Washingtone 
gauta žinių, kad Rusijos val-

‘“Emden” nuskandintas. Vo
kiečių kreiseris “Emden”, jū
rių baisenybė, nuskandintas 
Bengalo intakoj.

Nuo pat pradžios karės 
“Emden” sunaikino 30 savo 
priešų laivų. Baisiųjį kreiserį 
sunakino Australijos kariškas 
laivas Svdney.

Turkai šaukia 220,000,000 
mahometonų į šventą karę. 
Londone gautos žinios iš vo
kiškų šaltinių praneša, kad

Husų kariuomenė Erzerume. 
Vėliausios žinios praneša, kad 
rusai įsiveržė į turkų pro
vinciją Erzerum. Turkai ti
kėjosi, kad rusų kariuomenės 
skaičius ant Kaukazo mažas 
ir jie pasitenkins vien tiktai 
gynimu savo pozicijų, bet da
bar išeina aikštėn, kad tur
kai turi ginti savo vietovių, 
nes rusai jau pasiekė Turki
jos žemes.

Iš Konstantinopolio prane
šama, kad turkai išvijo rusus 
iš Kara Kilisos. Prie Jocba- 
mo turkai išskerdę rusų ka
zokus.

Batumas bombarduojamas. 
Turkų kariškas laivas bom- 

Sheik-ul-Islam, dvasinis vado- į barduoja rusų uostą Batmną 
vas visų mahometonų, kurių ant Juodųjų jūrių. Pasekmių
skaičius siekia 220,000,000, ap
skelbė Islamo šventą karę. 
100,000,000 mahometonų ran
dasi po Anglijos valdžia. Pa
gal Sheik-ul-Islamo prisaky-

jokių.
tai.

Miestas laikosi tvir-

Konst antinopolis atgauna
Cargrado vardą. Rusijos ca- 

mo šitie mahomeonai privalo ras pamainęs vardus miestų 
kariauti su Turkijos priešu,; vokiškos kilmės į grynai ru-
kitaip jie pasirodys neištiki-

Prūsuose ir Galicijoj. Rusų • mais vaikais savo tikėjimui,
laimėjimai prie upės Vistulos 
buvo pradžia kitų pasisekimų. 
Rusai paėmė viršų ant prie
šų ant viso fronto Galicijoje.

Jaroslavas atimtas. Londo
ne gauta žinių, kad Jarosla
vas, Galicijos miestas su 5,000 
belaisvių išnaujo pakliuvo į 
rusų rankas. Šis laimėjimas 
praskina rusams kelią prie 
Krokuvos, ir Vokiečių provin
cijos Silezijos.

Kieleai atimti nuo vokiečių. 
Lenkijos miestas Kieleai už
imti rusų kareivių po smar
kaus mūšio. Iš abiejų pusių 
žuvo daugybė žmonių. Rusai 
paėmė nelaisvėn 1,000 Austri
jos kareivių.

ir jo galvai. Sheik-ul-Islamui

siškus, susilaukė didžio prita
rimo nuo visų žmonių. Dabar 
pradėjus kariškus žingsnius

paskelbus šventą karę, tuojaus gu Turkija caras išreiškimui 
Anglijos valdžia paskelbė ka-• savo turkams papeikimo Kon-
rės metą Aigipte. Indijoj ma
hometonai laikosi ramiai, ir 
lig šiol nekelia jokių riaušių. 
Anglijos valdžia tikrina, kad 
didesnė pusė mahometonų pa
siliks ištikimais valdžiai ir ne
paklausys šaukimo stoti į 
šventą karę.

Vokiečiai* Virbalyje. Ru
sams daug nesmagumo prida
ro vokiečių kareiviai, stovin
tieji Virbalyje. Ligšiol dar 
rusams nesisekė juos iš ten iš
guiti, bet tikimos, kad neuž-, 
ilgo toje vietoje turės įvykti 
generalis mūšis ir vokiečiai 
turės pasitraukti.

stantinopoliui sugrąžino se
nąjį vardą Cargrado, visi Ru
sijos laikraščiai vartoja pa
starąjį vardą.

Albanijoj pradeda skersti 
krikščionis. Žinios iš Albani
jos praneša, kad kįla nesupra-

Kai-kurie iš žymių mahome-1 timaį tarp mahometonų ir 
tonų, kaip galingas Nizam iš ųrį^^jonjų įr buvo jau keli at
Hyderabad išleido atsišauki 
mus į savo vientikius. Atsi
šaukimuos pabriežiama: “Vi
si} mahometonų priedermė yra 
išreikšti savo senąją ištikimy
bę Anglijos valdžiai, po kurios 
globa jie liuosai gali vykinti 
savo religiškas ir ypatiškas 
teises“.
Hyderabad yra

sitikimai, kad mahometonai 
buvo užpuolę ant krikščionių.

Rusai užpuls Turkiją iš 
dviejų pusių. Rusijos karė su 
Turkija turės įvykti dviejose 
atskirose vietose. Pirma vie
ta Juodosios jūrės, antra, per- 

didelė Indijos ėj°« k*ln.n"> Turkijoj

provincija — gyventojų skai
čius siekia 11,000,000 žmonių

Dardanelių bombardavimas 
Anglų laivynas prie Dardane
lių nieko nenuveikė, Dardane
liai tvirtai laikosi. Vienas iš

Dabartiniu laiku eina susi
rėmimai abiejose vietose. Pul
kai Kaukazo armijos, prasi
veržę pro Araratą netikėtai 
užklupo turkus. Kurdai ne
galėjo sulaikyti rusų ant fron
to ir Diyadin papuolė į rusų 
rankas. Kaukazo armija su-
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mobilizuota laukė vien tiktai 
progos, kuri dabar ir pasitai
kė. Ši armija yra visai skir
tinga dalimi nuo kitų Rusi- 
mjos armijų.

Rusijos susirėmimai su Tur 
kija ant Kaukazo, Azijos Tur
kijoj visai skirsis nuo karės 
einančios Europoj. Augšti 
kalnai, plačios lygumos pri
duos tiems susirėmimams se
nų gadynių mūšių būdų. Ru
sijos kazokai šioje karėje jau
čiasi kaip namie. Atsidūrę 
tarp lygumų jie ingyja daug 
liuosybės, narsos ir sėja tarp 
Turkijos gyventojų baimę. 
Ant Kaukazo negalima pasių
sti didelės armijos ant prie
do, keliai tam visai nepritai
kinti ir didelė armija pakliu
vus tarp vingiuotų takų, tarp 
kalnų pasijustų baisiai nepa
togiame padėjime.

Europos susirėmimuose da
lyvauja viename mūšyje tūk
stančiai ir net milijonas žmo

Vokiečiai sugalvojo naujų 
būdų savo padėjimo pagerini
mui. Išsiuntinėjo savo agen
tus į visas anglų, rusų kolo
nijas, randančias kitose daly
se pasaulio ir kurstė vietinius 
gyventojus sukilti prieš savo 
valdžias. Matėme, kad vokie
čių kurstymai nenuėjo niekais. 
Anglijos kolonijose Afrikoj 
sukilo būrai, tik greitu laiku 
visi sumišimai buvo numalšin
ti. Nekų pešus Vokietija tarp 
Anglijos kolonijų persimetė 
su visomis savo pakampinė- 
mis intrigomis į Balkanų pus- 
salį. Turkija nuo pradžios 
karės užėmė labai neaiškių po
zicijų karas link. Kaikurie iš 
Turkijos pasielgimų tiesiog 
nurodė, kad jinai yra atsida
vus Vokietijai ir pasitaikius 
progai parems pastarųjų. Vo 
kietijos valdžia net pasiuntė 
savo laivus, oficerius į Turki
ją, kad pradėjus karę Turki
ja galėtų pasirodyti galinga

irių, ant Kaukazo armija skir- Į P° priedanga Vokietijos mili- 
stosi į partijas ir kiekviena to
ki partija savarankiai veda 
karę. Kad ir šiuo laiku pra
sidėjusiuose susirėmimuose
jau galima pastebėti iš prane- sekė.

tarizmo. Negana to, Turkija 
jau stengėsi intraukti ir Bul
gariją į karės ratų, bet jai 
tas rodosi dar likšiol nepasi-

Šimų, kad eina susirėmimai 
keliose atskirose vietose.

Tsing - Tau paimtas. Toki- 
joj oficijaliai paskelbta, kad 
Tsing - Tau užimtas japonų. 
Vokiečiai pasidavė anglų ir 
japonų kariuomenei.

29 spalių sulaukėme karės 
laukuose svarbaus, daug reiš 
kiančio atsitikimo. Turkijos 
kreiseris be jokių oficijališkų 
pranešimų apie pradėjimų ka 
rėš, pradėjo bombarduoti Ru 
sijos miestų Jaffa, Krime, pa 
kraščiuose Juodųjų jūrių. Su
naikinęs daugybę triobėsiu, 
katedrų nuplaukė į vakarus.

Tuo pačiu laiku-į Kaukazu 
prie miesto Novorosijsko pri
plaukė kitas turkų kreiseris 

kad miestas
kitaip pradėsiąs 

miestą. Miesto 
valdžia atsisakė pavesti mies
tą turkų valdžiai ir kreiseris 
nuplaukė atgal.

Ant galo turkų eskadra tris

Lenkų atsišaukimas į ame
rikiečius. ‘ ‘ Chicago Exemi- 
ner” patalpino lenkų centra- 
lio fondo komiteto atsišauki
mų, kuriame kviečiama visi 1 ir pareikalavo, 
amerikiečiai mesti aukas len- pasiduotų, 
kams nukentėjusiems nuo ka- bombarduoti 
rėš.

Vokiečiai kaltina rusus už
mušime Austrijos sosto įpė
dinio. Berlirio laikraščiai ofi-dienas bombardavo rusu uos-
cijaliai paskelbė, kad prie už
mušimo Austrijos sosto įpė
dinio ir jo žmonos buvo pri
sidėję Serbijos sosto įpėdinis, 
vienas iš augštai stovinčių

tą Sevastopolį ir sulig vokie
čių pranešimų sunaikino ke- 
liolikų Rusijos laivų.

Turkų armija įsiveržė Ai- 
giptan, kuris randasi po An-

Serbijos valdininkų ir Rusi-iglijos globa, 
jos pasiuntinis Bielgrade M. j Viršininkais, kaip laivyno, 
Hartwig. Iš kurnąs žinios pa- taip ir armijos yra vokiečių 
eina Berlino laikraštija nieko oficieriai.
nesako. Amerikos laikraš- į Anglija ir Italija sulaukę 
čiai, kurie tas žinias paskelbė, i žinių, kad Turkija pradėjo ka-
irgi nieko nesako.

Jungtinės Valstijos užsilai
kys neutraliai. Prezidentas 
Wilsonas išleido apskelbimų, 
kad Jungtinės Valstijos iški
lus konfliktui tarp Turkijos ir 
Anglijos pasiliks neutralės.

KARĖS APŽVALGA.
Tolimesniam bėgyje karės 

galima pažymėti keletu atsiti
kimų, kurie turi gana didelę 
svarbą.
Vokiečių napasisekimai vaka
rinėj Belgijoj labai prastai at
siliepė ant jų veikimo; nekaip 
vokiečiams sekėsi ir Lenkijoj, 
jeigu gi prie to pridėsime jų 
sumušimus Lietuvos ir Prūsų 
parubežiuose tai tikrai vokie
čių padėjimas atrodo visai ne
smagus ir jų taip garsi iš sy
kio pergalė pastaruoju laiku 
pradeda nustoti savo reikš
mės.

Vokiečių pasistengimai pa
imti viršų ant prancūzų ir bei

rę išsiuntė jai ultimatum, rei- 
kalaunant pasiaiškinimų. Tur
kija išsyk nieko neatsakė, o 
vokiečių oficieriai ir toliaus 
vadovavo jos kariuomenei.

Po kelių dienų mažesnių ir 
didesnių susirėmimų, Turkija 
pastebėjo, kad gyventojai ne 
perdaug didžiai veržiasi ka- 
rėn ir vokiečių agitacija ne
gali sukelti šventosios karės, 
bet dar gręsia jai pavojus iš 
pusės Italijos, Graikijos ir 
Bulgarijos, panorėjo taiky- 
ties.

Aišku pasidarė Turkijai, 
kad jos veržimasis į karę ne
atneš jai naudos, ir tuojaus 
buvo pasiųsta pasiaiškinimas 
į Londoną, kas link jos vei
kimo ant Juodųjų jūrių.

Wasbingtonan pranešama iš 
Konstantinopolio Turkijos so
stinės, kad Rusijos pasiunti
niai pareikalavus pasporto, 
Turkijos ministeris apsimetęs 
ligotu ir nepanorėjo su juo 
pasimatyti. Tuo tarpu žem
dirbystės ministeris apsilan
kęs pas vieną diplomatų neu-

Turkijos valdininkų tarpe vie
špatauja nesutikimai. Mini- 
steriai karės ir laivyno laiko
si vokiečių pusės ir nori ka
rės, ministeriai finansų, vidu
rinių reikalų ir žemdirbystės 
stengiasi palaikyti taiką su 
Rusija ir kitomis valstijomis.

Dabar jau turbūt bus vėlu 
apie taikas manyti, nes kova 
prasidėjo. Rusai susirėmė su 
turkais Kaukazo parubežiuo
se. Turkijos laivynas nuskan
dino keletą Rusijos laivų Juo
dose jūrėse, bet galų gale ta
po išvytas iš ten.

Anglija ir Prancūzija pa
skelbė Turkijai karę ir pradė
jo bombarduoti Dardanelius. 
Laukiama didelių subruzdimų 
ant Balkanų. Galima tikėties, 
kad ten sukils tarp visų vieš
patijų karė. Kaip jos pasi
skirstys sunku dabar pasaky
ti, bet dauguma stos Rusijos 
pusėn. Turkija perdaug vi
siems inkirėjo. Turkija sten
giasi intraukti į karę Persiją, 
ir net savo kariuomenės pa
siuntė ten kelius pulkus. Per
sija pareikalavo, kad Rusija 
savo kareivius atitrauktų nuo 
jos žemių.

Neužilgo gal sulauksime 
naujų svarbių atsitikimų, ku 
rie šią didžiąją pasaulio karę 
dar labiau paaštrins.

Laike šių dienų svarbių at
sitikimų karės laukuose visai 
nepatėmytais palieka iškilę iš 
naujo nesusipratimai Meksi
koj, kur dabar eina aštri ir at
kakli kova tarp kaikurių šalies 
Valdytojų. Jungtinės Valst. 
su neužsitikėjimu žiūri į nau
jas Meksiko suirutes ir laukia 
kas ten dėsis toliaus.

Pažvelgkime dabar kas de
dasi Prancūzijoj ir kitose ka
rės apimtose valstijose.

Vokiečiams nesiseka visur. 
Nežiūrint, kad pats ciesorius 
Vilius nuolat randasi ant 
fronto ir ragina savo karei
vius prie drąsos, karės pasek
mės Vokietijai nelabai malo
nios. Prancūzai ir anglai ant 
visos linijos laikosi stipriai ir 
žingsnis po žingsnio varo vo
kiečius atgal. Vokiečių karei
viai kovoja drąsiai, bet nega
li išturėti prancūzų inirtusių 
užpuolimų ir traukiasi. Ant 
upės Yser vokiečiai nustoję 
tūkstančiais užmuštais ir su
žeistais. Tarp Dixmunde ir 
Lys prancūzams pasisekė vo
kiečius gerai praretinti. Prie 
Arras ir Oise prancūzai su 
anglais padarė pažangą į ry
tus nuo Le Quesnoyen - Sante- 
re net iki Parvillers kalnų. 
Centre armijos, vokiečių mė
ginimai sumušti prancūzų ir 
anglų kariuomenę ant upės

savo laivus randančius uoste, 
kad jie nepapultų į japonų 
rankas. Paėmimas uosto esąs 
klausimas kelių valandų.

Iš viso to galima matyti, 
kad vokiečiams nesiseka visur, 
visgi reikia pripažinti, kad vo
kiečiai laikosi gana tvirtai ir 
daug reikia pastangų, kol juos 
išstumiama iš užimtų pozici
ją-

MŪŠIS TIES SEREDŽIUMI.

(Pasakojimas paimtas 
iš “Rieč”)

Paėjo gandas, kad vokiečių 
priešakfnė kariuomenės sar
gybą atsidūrė Tauragėje, Jur
barke ir Labrigos dvare, pri
gulinčiam Chruščovui; mes di
delės svarbos toms paskaloms 
tfepridavėm, antra nelabai ir 
tikėjomės, kad vokiečiai už
suks į mūsų miestelį nes jis 
jiems visai ne po keliui.

2 dieną rugsėjo, vakare, 
mes pamatėme anapus Nemu
no rusų kariuomenę. Visi 
miestuko gyventojai išbėgo 
ant gatvių ir pradėjo žiūrė
ti, kas ten dedasi. Kariuo
menė žengė tiesiog prie Sere
džiaus. Neprabėgo ir penkios 
minutės, kaip pasigirdo šūvis, 
toliaus antras, trečias ir kaip 
prasidės baisi kanonada, kad 
Seredžiaus gyventojai baisiai 
išsigando ir nežinojo kas da
ryti. Aišku buvo, kad eina 
mūšis. Kaikurie iš mūsų spė
jo pastebėti, kad vokiečių ka
riuomenė išeina iš už dvaro 
grovienės Mončinskienės.

Aš pabėgau iš Seredžių pa
skutinis, tai galėjau matyti vi
są mūšį labai gerai.

Rusų kareiviai skubiai per
ėjo šiapus Nemuno keturiais 
tiltais ištiestais ant upės. Ar
tilerija ir pėstininkai užėmė 
pozicijas ant kalno, iš kur pra
dėjo šaudyti priešus. Vokie
čiai susispietę į krūvas veržė
si prie tiltų, bet negalėjo prie 
jų prieiti, nes rusai taip tai
kiai ir smarkiai šaudė, kad 
visus vokiečių karevius mėgi
nančius užeiti ant tiltų kaip 
su dalgiu kirto.

Mūšis tęsėsi iki vidunakčio. 
Girdėjosi baisus dundėjimas. 
Visa apielinkė buvo nušviečia
ma šviesa paeinama nuo le
kiančių šūvių.

Pagal vokiečių išrokavimo 
turėjo žūti tame mūšy j apie 
8000, iš kurių daugiausia ra
do galą Nemune. Anapus Ne
muno kaikuriose vietose ilgai 
gulėjo apie kokis 1500 užmuš
tų vokiečių kareivių.

Iš Seredžiaus bėgo visi kas 
galėjo: vaikai, moters, senu-

Aisne dešiniojo kranto Vailley kai. Iš baimės galėjo su sa-

KAREIVIŲ ŠPOSAI IR 
JUOKAI.

Nežiūrint sunkių laikų, ko
kius pergyveno prancūzų ka
reiviai nuolatiniuose susirėmi
muose ties upe Aisne, jie su
randa dar laiko pasilinksmi
nimams ir juokams.

Vokiečių kareiviai pririšę 
laikraščiij aplink arklio kaklą 
pasiuntė jį linkui prancūzų ka
reivių linijos. Vokiečių ka
reiviai apart laikraščių pa
siuntė dar pasveikinimą šiais 
žodžiais: “Labų dieną prancū
zams!” Ar jus žinote, kad Ru
sija sumušta ant visos linijos

valščiai paskyrė po 1000 rubl. 
karės reikalams. Laukiama, 
kad ir kiti Lietuvos valščiai 
prisidės prie tų aukų.

ir kad Antverpas paimtas mū
sų kariuomenės?”.

Prancūzai meiliai nusišyp
soję.

Vienas jaunesnių prancūzų 
kareivių pasakoja, kad neto
li jų apkasų randasi vokiečių 
apkasai, ir jie, nustojus šau
dymui, pradeda balsiai dai
nuoti. Iš abiejų pusių randa
si gerų dainininkų ir pasidaro 
gana dailus koncertas. Pasi
taikius progai stengiamos - iš
kirsti viens kitiems nekaltus 
šposus.

Vieną rytą prancūzų karei
viai turėjo gardaus juoko. Vo
kiečių kareiviai prisiuntė 
jiems ožį, ant kurio kaklo bu
vo pririšta kortelė su parašu: 
“Ak jus, Messieurs La Fran- 
caises, kaip gerai jums kloja
si?”

Pasiuntinis — ožis nelabai 
mėgo gyventi pas prancūzus 
ir pabuvęs valandžiukę smuk
davo atgal pas vokiečius, ypač 
kada tie pradėdavo šaukti: 
“komm, komm”.

Prancūzų kareiviai nuspren
dę, kad tai esąs vokiškas ožys, 
ir kaipo toks nelabai mėgda
vo prancūzišką dvasią.

Kauno gub. dvarponiai ati
darys ligonbutį. Kauno gu- 
ber. dvarponiai organizuoja 
ligonbutį sužeistiems karėj. 
Ligonbutis bus atidarytas var
du Valstybės Tarybos nario 
Meištavičiaus.

Kauno rusij laikraštis “Li- 
tovskaja Rus” rašo: gavome 
žinių, kad Jurburkas užimtas 
vokiečių kareivių.

Vokiečiai apsigyveno rū
muose kunigaikščio Vasilčiko- 
vo. Lietuvių kunigą, rabiną 
ir vieną rusą vokiečiai laiko 
nelaisvėje ir jeigu kas nors 
atsitiktų, pastarieji turėtų at
sakyti

Laike vienos savaitės vokie
čiai pareikalavo jiems prista
tyti daugiau 250 bačkučių 
alaus.

Už nepildymą prisakymų, 
kunig. Vasilčikovo tarnauto
jai sunkiai baudžiami. Buvo 
atsitikimų, kad kaikuriuos už
plakdavo iki mirties.

teismo tardytoją Šulcą ir ki
tus, nusivarę į Vokietiją. Nie
ko nežinia, ką su jais pada
rę. Iš jų buvo pareikalavę 
kontribucijos (15,000 r. ?) ir 
metrikų knygų. Kuomet gi 
nieko negavę, pasodinę kalė
jimam 22 rugsėjo (šen. styl.) 
prieš prasidėsiant mūšiui iš 
kalėjimo išsivarę visus į Vo
kietiją. 22 rūgs. įvykęs mūšis 
ties sodžių Butkeliai. Rusai 
sumušę vokiečius ir nugrudę 
atgal j Vokietiją.

Augaitis išvažiavo iš Lietu
vos 26 rugsėjo (pagal senąjį 
kai.) Važiavo per Vokietiją. 
Kaipo Amerikos piliečiui vo
kiečiai nedarę kliūčių.

Žmonės karės pradžioje bu
vo baisiai išsigandę. Paskui 
apsiprato ant tiek, kad eidavo 
ant kalnų žiūrėti mūšių. Visi 
turėję išsikasę rūsius. Val
stiečiai visi labiau prijaučiu 
rusams. Po vokiečiu nenorį 
būti vyriausiai dėl dviejų 
priežasčių: 1) vokiečiai esą 
daug žiauresni, negu rusai ir 
2) uždedą labai didelius mo
kesnius.

. VEVIRŽĖNAI. Kazokų bū
rys iš Tilžės šiandieną suar
dė telegrafą ir gelžkelį Mad- 
vald - Pogegen. Stotys suga
dintos. Priešų kazokai nesuti
ko.

Rusijos traukiniai pradėjo 
vaikščioti tarp Vilniaus ir Įs
ručio.

gų kariuomenės Belgijos pro
vincijoj Flandrijoj pasibaigė tralių valstijų prašė jo, kad 
niekais. Jiems labai rūpėjo! jis nuėjęs pas Rusijos pasiun- 
turėti toa vietovės po savo tinį pasiteirautų kokiomis są- 
valdžia, nes užėmę jūrių pa- lygomis Rusija sutiktų susi- 
krančius būtų lengvai galėję ' taikyti. Neutralės viešpatijos 
daug neramumo padaryti An-' diplomatas pasimatė su Rusi- 
glijai, bombarduodami jos jos pasiuntiniu, kuris jam pa- 
miestus iš orlaivių ir toli sau-' aiškino, kad turįs prisaky-
nančių kanuolių.

Vokiečiai su dideliais nuo
stoliais turėjo atsižadėti savo 
pienų. Ir be perstojo vedama 
karė vokiečius labai nusilpni
no. Jų draugė Austrija atsi
dūrė visai nejaukiamo padė
jime, nes jos kariuomenė su- 
demoralizuota iki paskutinio 
laipsnio;' vokiečiams 
buvo tikėties kokios nors iš 
jos pusės paramos,

mą tnojans apleisti Turkiją, 
bet jeigu Turkijos valdžia pa
šalins visus vokiečius tarnau
tojus iš armijos ir laivyno, tai 
galės pasilikti ir išnaujo pra
dėti diplomatiškus susinėsi
mus.

Turkijos pasiaiškinimai pa
siliko be pasekmės, nes jinai

sunku 1 neišpildė reikalavimo pašalin
ti vokiečių iš tarnystos.
. Kaip tvirtina žinovai tai

provincijoj — nuėjo niekais.
Belgijoj vokiečiai traukiasi 

atgal ant visos linijos nuo 
Thielt iki Bruges. Kariška li
nija vokiečių Belgijoj traukia
si nuo Lake iki Thouzant.

Rusijos karės laukuose įvy
ko šiokios - tokios permainos. 
Prūsų Lietuvos parubežiuose 
rusai ima viršų ant vokiečių 
ant visos linijos ir ligšiol lai
mėjusieji vokiečiai turi trauk- 
ties iš savo pozicijų. Vokie
čiai atmušti už Lyko ir Bala- 
karievo. Balakarievo randa
si rusų rankose.

Lenkijoj rusų kariški žing
sniai irgi turi pasisekimą. 
Vokiečiai ir austrijiečių armi
ja spiriama Kelcų link. Taip- 
pat ties Sandomieriu priešų 
armija, nors ir išpalengvo, va
roma atgal. Rusai užėmė Rud- 
nik ir Nisko. Taip jau dides
nių permainų neatsitiko

vim išsinešti vien tiktai ge
ruosius daiktus, bet ir tų dau
gumą išmetė kelionėj. Pilnu
tėlis kelias virdulių, pagalvių, 
drapanų ir t. p. Vienas žydas, 
Gecelis Evinas numirė iš bai
mės kelionėj.

SUSIRĖMIMAI TIES GARŽ- 
DAIŠ IR NAUMIEščIU.

Parubežyje, pradedant nuo 
Jurbarko iki Kretingos kas
dieną eina susirėmimai vokie
čių kariuomenės su Rusijos 
parubežine sargyba. Labiau
siai vokiečiams nedavė ramu
mo ties miesteliais Gargždų ir 
Naumiesčio. Vokiečiai labai 
įpyko ir sudarę du nemažu 
skyriij kareivių, dviejų kanuo
lių fydžiami užpuolė ant 
Gargždų ir Naumiesčio. Pri
ėję prie Gargždų išlojo 12 
šūvių bažnyčios bokšto link,

Galicijoj padėjimas nei kiek sma«iai aprūpino .bokštus, 
visgi numušti jų negalėjo.nepasimaine.

Serbijoj irgi ne daug per
mainų. Neskaitant kelių ma
žesnių susirėmimų įvykusių 
tarp austrijiečių ir Merbų, nie
ko naujo nepranešama.

Japonai po ilgo ir sunkaus 
darbo tikisi greitu laiku užim
ti vokiečių žemes Kynijoj. 
Ikišiol japonai sunaikino 26 
kanuoles ginančias Tsing-Tau 
ir paėmė nelaisvėn 300 vokie
čių. Vokiečiai nuskandino

Miestelio nepalietė. Gyvento
jai išbėgiojo. Naumiestyj vo
kiečiai apšaudę bažnyčią pra
dėjo bombarduoti vidurį mie
stelio, kur daugiausiai susi
spietę žydai, kurie galvatrūk
čiais išbėgiojo į visas puseR. 
Nežiūrint, kad vokiečių buvo 
daug daugiau, rusų parubeži
ne sargyba stojo su jais mū- 
šyn ir nustojus tik dviejų ka
reivių, praginė vokiečius.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
(Iš laikraščių)

VILNIUS. Sušaudyta, anot 
“Vii. Voj. Listok” 7 pabėgė
liai kareiviai.

Vilniun atgabenta vėliavos 
vokiečių • kariškos sąjungos, 
pagautos mflšyj. Vėliavos bu
vo nešiojamos po miestą.

Iš Tilžės gaunama Vilniuj 
telegramos rusų kalba.

Ligšipl čia intaisyta ligon- 
bflčių dėl 20 tūkstančių sužei
stų ir sergančių.

Atvažiavo Vilniun apie 100 
darbininkų grįžtančių iš Ang
lijos į Suvalkų gub. Prasidė
jus karei sumažėjo uždarbiai, 
todėl jie turėjo kreipties į vy
resnybę, kad juos parvežtų į 
tėvynę.

Sugrįžęs iš Vokietijos kun. 
Šaulys, kuris keliavo sykiu su 
vyskupu Karevičių, pasakoja, 
kad 5 dienas buvo nelaisvėje 
pas vokiečius, kurie su juo ap
siėjo labai nemandagiai. Vo-

Rusų cenzūros pavyzdys. 
“Rygos Garso” 68 numeryje 
užeiname tokią vietą:

Jurbarkas........... Skuodas. .
.... Darbėnai........... Mieste
lių vardai ir paskui sekantie
ji daugtaškiai parodo, kad ru
sų cenzūra nepraleidžia dau
gybės žinių, kad ir iš Lietu
vos.

PALANGA. 21 rugpiūčio 
prie Palangos miestelio buvo 
prisiartinęs vokiečių raitinin
kų pulkas, bet sutikęs rusų 
pasienių sargybą, atsitraukė 
be šūvio.

Dailininko Čiurliones tėvas 
Druskininkuose laike 

mūšio pasimirė garsaus lie- 
tuviij dailininko Čiurliones tė
vas. Dailininkas Žmudzinavi- 
čius išvažiavo iš Vilniaus 
parsivežti dail. Čiurliones pa
veikslų, kurie buvo laikomi 
pas jo tėvus, kaip teko girdė
ti dabar tie paveikslai randa
si saugioje vietoje.

mirė

KRETINGA. Vienuolynas 
karės laike perkeltas į Pola- 
venį, (Aukm. pav.).

Rygos lietuviai veikėjai šau
kiami į karę. Rygos lietuvių 
skaičiuje šaukiamų mobiliza
cija radosi “Rygos Garso”

kiečiai nei kiek nesislepia, kad , ieį<jėjas ir redaktorius Bajo-
jie šiaip elgiasi, kad atkerši
jus rusų valdžiai.

ras, ‘ ‘ Žvaigždės ’ ’ valdybos 
nariai Juoz. Antanavičius ir 
Jonas Žigas. Ponas Bajoras 
pastaruoju laiku tapo paliuo
suotas.

Vyskupas Karevičius apie 
karę. Kašedaruose vyskupas 
Karevičius buvo sustojęs pa
silsėti iš savo kelionės iš Vo
kietijos. Karė jį užtiko Vo
kietijoj iš kur jis iškeliavo Ru
sijon per Italiją ir Konstanti
nopolį. Vyskupas pasakoja 
rusų laikraščio “Rieč” ko
respondentams, kad Italijoj į Naumiesčio apskr. 
jaučiamas bruzdėjimas prieš 
Vokietiją. Liaudis tiesiog rei
kalaujanti karės su Austrija.

Vokiečiai iš anksto rengėsi 
karėn. Vyskupas tarp kitko 
patėmyjo, kad būnant Frank
furte, jis pasiuntė vienai fir
mai užsakymą baltinių, dar 12 
dienų prieš karės apskelbimą. 
Sekančią dieną gavo atsaky
mą, kad negalį jo užsakymo 
išpildyti, nes firma gavo sku
biną užsakymą nuo Vokiečių 
raudonojo kryžiaus. Tokiuo 
būdu vokiečiai išanksto jau 
rengėsi karėn.

Lietuvos valsčiai skiria au
kas karei. Biržų ir Papilės

“Draugo” redakcijon rašo 
iš Rygos p. J. Padungavietis.

Gerbiamieji! Ką tik aptu
rėjau nuo vieno pažįstamo ka
reivio R. Str. laišką, prisių
stą iš karės lauko, Suv. gub. 
27 d. rugsėjo, kuriame jis tarp 
kitko rašo, kad Miroslavo baž
nyčia liko susproginta rusų 
kariuomenės, o taipgi sudegin
ta nemažai apielinkės triobų, 
dėl karės lauko reikalų.

Kaimiečiai apleidę savo gu- 
šteles išklydo, arba važinėja 
su gyvuliais pakrūmėmis. 
Bažnyčios pilnos meldžiančių
jų žmonių. Vokiečius prie 
Druskininkų atmušėmė. Kaip 
Suvalkų, taip ir Vilniaus gub. 
paskendo kariuomene. Laukia
ma naujų susirėmimų”.

Šiandieną, pirmą dieną spa
lių skaitau extra telegramoj 
rusų vyriausiojo karės vado 
sekantį pranešimą: 15 dieną 
rugsėjo mūsų kariuomenė po 
smarkių niūšių užėmė vokie
čių pozicijas prie Augustavo 
ir Kapčiuvos. 16 rugsėjo 
užimti praėjimai tarp ežerų 
ant fronto Simnas—Serijai —* 
Leipūnai. Priešass atmestas 
Suvalkų — Seinų — Marijam- 
polio apielinkėn. Žengimai 
pirmyn tęsiasi.

Rugsėjo 10-12 d. Baltijos 
jūrės pakraščiuose ties Vindu- 
va ir Liepoju buvo pasirodęs 
vokiečių laivynas iš kokių 40 
laivų. Prie Vindavos apšau
dytas vokiečių 4 syk Ušavos 
žibintuvas. Vindavoj buvo 
kilus didžiausi panika. Iš čia 
Rygon vokiečių šūviais su
žeistų esą atgabenta 16. 
Pas mus Rygoje ramu 
ir vokiečiai mūsų mie
sto, rodosi, negriaus, nes čia 
gyvena daugybė vokiečių ir šį 
miestą jie juk skaito “savo 
štatu”.

16 ir 17 rugsėjo Rygoje iš 
antro sykio buvo mobilizuo
jami arkliai. Daugeliui lietu
vių vežėjų paėmė beveik vi-

RYGA. Raudonojo Kry- sus arklius. Vežėjams dabar 
žiaus ligonb. randasi 3 lietuv. s'lpu&i sekasi taigi retai kurs 
sužeisti kareiviai: Kaz. Žilin-{i>'<Mūoja. ~

skas, Pan. apskr., Gabrielius Livžemes gubern. Žveginco- 
Lozinskas iš Vilniaus gub. ir va s, kuris buvo gana prielan- 
Vincas Juška iš Suvalkų gub. |kus vokiečiams ir nemėgo lat

vių, bet žmogus šiaip jau pro-

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Antanas Augaitis iš Kuišių, 

(sodžius 9 varstai nuo Tau
ragės, Raseinių pav.) štai ką 
papasakojo:

8 dieną ruksėjo vokiečių 
kariuomenė, vydama besi
traukiančius atgal rusus, buvo 
užėmusi Tauragę ir buvo nu
ėjusi net iki Skaudvilės. Ko 
rusų kariuomenė nepaėmė iš 
ūkininkų, tai išrinko galutinai 
vokiečiai, pasiimdami sau visą 
jų turtą. Tauragės žymiuo
sius gyvento jus, k. a. katali
kų kleboną kun. V. Kemešį,

gresiviškas ir nepeiktinas li
ko paliuosuotas. Kas bus jo 
vietoje dar nežinia. M ima
ma Trepovas.

Apie mūsų nuostolius karės 
lauke nieko nežinome ir per- 
sistatyti sau negalime.

,/. Padauguvietis.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE.

SHAMOKIN, PA.
Mūsų parapijoje šįmet atsidarA 

lietuviška mokykla. Mokina lie
tuviškai ir angliškai, vargonin
kas, baigęs atsakantį mokslą 
Vaiką susirinko 60 ir vis dar



Lapkričio (Nov.) 12, 1914. DRAUGAS

naujų prašosi, bet negalima pri
imti dėl ankštumo. Mokinama 
pobažnytiniame kambaryje, ku-

Nukentėjusiems nuo karo šelp
ti susitverė tam tikra liglaikinė 
ris šiek tiek peržemas. Reikia ti
kėtis, kad neužilgo parapija 
pasistatys atsakomesn) mokyklos 
namą.
kaip ir draugija, kurios nariai 
prisižadėjo mokėti ne mažiau, 
po 10 centų i mėnesi, kol bus rei
kalas. Iždininku išrinktas Juozas 
Matulevičius, o jo pagelbininkais 
V. Mazauskas ir V. Gudynas. 
Tuo tarpų j minėtą draugiją pri
sirašė tik 35 nariai, bet reikia ti
kėtis, kad ir kiti nepasirodys 
kietaširdžiais.

Dirbama mainose dabar pilną 
laiką. Bedarbių negirdėti.

J. V.

EXPORT, PA.
Exporto lietuviai ne nuo šian

dien yra žinomi savo duosnumu 
Tėvynės reikalams. Jų sumetamos 
aukos, atsižvelgiant j jų mažą 
skaitlių (40 šeimynų) dažnai 
viršina aukas didelių kolonijų. 
Dr. Basanavičius su M. Yču lai
mėjo pas mus 120 dolerių (pri- 
ekaitant klebono auką); kun. 
Gustaitis apie 30 dol. Šit, išgirdę 
Tėvynės šauksmą gelbėti ją mirk
stančią kraujuose, Ezporto lie
tuviai vėl tiesia pagelbos ranką 
savo nelaimingiems broliams už 
jūrių — marių.

Spalio 25 d. draugija “Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus“ lai
kė savo mėnesinį susirinkimą į 
kurį pribuvo mūsų klebonas, kun. 
A. Jurgutis. Atvykęs papasakojo 
apie visuotiną, politišką Chi
cagos Seimą, apie susiorganizavu
sį ten “Tautos Fondą“ ir jo už 
davinius, bet daugiausiai kalbėjo 
apie Lietuvos likimą, apie įvai
rias karės baisenybes, kurias da
bar prisieina pargyventi mūsų 
broliams Tėvynėje, ir prašė drau
gijos sušelpti nelaimingus šian
dieną Lietuvos vaikus.

Paraginimas atnešė pageidauja
mą vaisių. “ Saldžiausios Širdies 
V. Jėzaus“ draugija, turėdama 
tik 45 narius ir 1000 dol. kasoje, 
vienbalsiai paskyrė 100 dolerių 
nukentėjusiems nuo karės lietu
viams. Ta šimtinė už mėnesio bus 
pasiųsta Tautos Fondo valdybai.

Čia pat liko išrinkta ir Tautos 
Fondo vietinis komitetas į' kurį 
pakliuvo: Stasys Šimkus, Motie
jus Matušis, Martynas Grigalevi- 
ėius, Petras Banys, Juozas Rūkas 
ir kun. Jurgutis. Nutarta mažiau-

minėtą auką, kas ir nutarta pa
daryti “Padėkos Dienoje“ 26 
lapkričio dieną, ir prisidėti tą 
dieną prie apvaikščiojimo tautiš
kos šventes.

“Aušros“ draugija ne nuose- 
niai dar gyvuoja, bet parodo jau 
nemažai sugeoumo veikti nors 
jos darbavimasis dažnai surištas 
su įvairiomis kliūtimis ir konku
rencijomis iš pusės “Aido“ 
draugystės, kuri rodos tyčia sten
giasi kenkti užlysdama laike 

Aušros“ dr-jos rengiamų vaka
rų ar šiaip kokių nors pramogų 
su savo įvairiais programais. In- 
domiai “Aidiečiai“ paminėjo 10 
metų spaudos sukaktuves. Neat
sižvelgdami į tokią svarbią tautos 
šventę, jie nepasitarę bendrai su 
kitomis draugijomis iškišo savo 
skelbimus, paskelbdami vakarą 
diena ankščiaus “Aido“ rengia
mo baliaus-maskarado. Taigi ne
atsižvelgdami, kad “Aidas“ jau 
per du mėnesiu garsina savo va
karą, pasinaudoję proga, po 
obalsiu “spaudos atgavimas“ su
daro prastą programėlį ir žy
mi taip prakilnę šventę. Rodosi, 
tokiuose atvejuose reikėtų pasi
tarti su kitomis draugijomis o ne 
boikotuoti jas.

Aušrletis.

WILKES BARRE, PA.
Spalių 11 d. šių metų vietinė 

Sv. Mykolo draugystė savo 20 
metų gyvavimo paminėjimui su
taisė prakalbas šv. Trejybės 
Lietuvių parapijos bažnyčios sa
lėje. Prakalbos prasidėjo apie 8 
valandą vakare. Kalbėti užkvies
ti tapo Wilkes Barre miesto vir
šininkas p. J. Kosėk, lietuvis 
apgynėjas p. J. Lopatto, King- 
stono Lietuvių parapijos klebo
nas kun. V. Kudirka, teisių mo
kyklos mokinys p. J. Aleksaitis, 
vietinis klebonas kun. J. Šup- 
šinskas ir L. S. A. centro pirmi
ninkas p. Živatkauskas. Klausy
tojų prisirinko beveik pilna salė, 
nes, apart šv. Mykolo draugys-

velijo visoms draugystėms, o 
ypač šv. Mykolo draugystei stoti 
ant tokio pat pagrindo ir nešti 
naudą žmonijai netik 20, bet il
giausius metus. Prakalbos buvo 
perpinamos lietuviškomis dainelė
mis, dainuotomis vietinio bažny
tinio choro narių p. J. Stulgaičio 
gražiai vedamo. Abelnai šv. My
kolo draugystės surengtos pra
kalbos nusisekė, už ką tai drau
gystei ir kalbėtojams visi ten bu
vusieji nuoširdžiai esame dėkingi. 
Geistina būtų, ka'd panašios pra
kalbos dažnai atsikartotų.

Vienas tik nemalonumas tą 
vakarą pasidarė, bet ne mums 
lietuviams katalikams, tik dide
liais žingsniais atgal žengian
tiems “pirmeiviams“. >

Mat taip dalykas buvo. Ko
letas iš šv. Mykolo draugystės 
valdybos narių, kaip girdėjau, ne
toli nubėgę nuo “pirmeivių“, 
(tik man atrodo nuostabu, kaip 
katalikiškoj draugijoj, skaitan
čioje 435 narių, terp kurių tik ke
letas yra, kiek žinau, laisvama
niškų pažiūrų žmonės, galėjo pa
tekti net į valdybą žmonės taip- 
pat su laisvamaniškomis pažiū
romis? Ar tik ne kaltas čia kata
likų apsnūdimas? Tie tai “pir
meiviai“ užkvietė su prakalbo
mis net aiškius netikėlius ir gy
vus katalikų bažnyčios priešus 
kaip p. Živatkauską ir p. dr. 
Šliupą, abudu iš Scranton, Pa. 
P. Dr. Šliupas už savo žingsnį ir 
žodį, kaip girdėjau iš pačių drau
gų šv. Mykolo draugystės, parei
kalavęs $25.00 (kelias iš Srenton 
į AVilkes Barre ir atgal atsieina 
tik 50 centų), bet draugystė ne
norėjo mokėti ir jis neatvyko. P. 
Živatkauskas gi, neturėdamas ne
dėlioję ką veikti, nes saliūnus 
liepta ir ten šventomis dienomis 
laikyti uždarytus, atvyko su 
prakalba. Po kun. J. šupšinsko 
prakalbos, manyta buvo, kad jau 
prakalbos pasibaigė, bet štai iš 
kampo suklinka keletas vyrų, 
daugiausiai su raudonomis api-

MONTREAL, CANADA.
Spalio 20 d. vakare 6% va

landą dinamitu tapo išsprogdin
ai trimis aukštais stovinti ant 
3 lotų namai (lot. 25 pėdos). Na

K. A. paskirė $5.00 j “Tautos 
Fondą’'". Komitetas pasiryžęs 
darbuoties, kad, kaip galint su
rinkti daugiaus aukų, tuo tik
slu žada rengti vakarus ir kito-

muose gyveno žydai, rusai ir ga-į^ias pramogas. Geros kloties! 
licijonai. Priežaščia buvę ginčai, 
tarpe gyventojų delei karės. Lan
gai abiem pusėm gatvės Fronte- 
nac išteškėjo iki 20 toms durims.
Žmonės nusigandę išpradžių ma
nė, kad užpuolė vokiečiai. Užmuš
ti 2 žmonės, 11 sužeistų, kurie 
išvežioti po ligonines. Manoma, 
kad į 12 buvę griuvėsiuose, bet 
kasdami neranda. Iš lietuvii; nu
kentėjo viens — lengvai sužeis
tas. Jis buvo užėjęs sankrovė- 
lėn ko nusipirkti. Suareštavo 38 
žmonės, kaipo liudininkus. Intar- 
tų kaltininkų viens žuvęs, 
kits pasislėpęs. Detektivams įsa
kyta ieškoti. Sako, kad Mon- 
trealy pirmas toks atsitikimas.

M—b.

MONTREAL, CANADA.

Kilus karei Europoj uždarė vi
sas girtybės vietas. Praneša, 
kad dėlto šįmet rugsėjo mėnesy 
taupomosna bankosna sudėta 
11,500.000 dolerių daugiau negu 
tame pačiame mėnesy pernai.

Montrealio priemiesčio Meison 
name parlementas užprotestavo 
į centralinę Kanados valdžia, kad 
Anglija užsako Jungtinėse Val
stijose tokius karėje reikalingus 
daiktus, kuriuos galėtų patai
syti Kanada. Tuomtarpu, kad 
Kanada krauja turtą, ir lieja 
kraują savo vaikų Anglijos nau
dai. B—M.

.. , . , . , „ , kaklemis, dar, dar vienas yratęs narių, dalyvavo prakalbose , .. . ’ , . . , .• ■ -T v j I • j-j ,. I kalbėtojas , kodėl jam nelei-wso, pilnybe] dar d»x d.del.
draugysti šv. Trejybės ir šv. 
Jurgio ir šiaip iš apielinkės 
daug svečių abiejų lyčių. Malo
nų įspūdį darė taip didis susi
vienijimas lietuvių, draugas prie 
draugo su draugystės ženklais 
ant krutinės sėdinčiųjų, o ypač 
čia Amerikoje, susivienijusiųjų 
tuo tikslu, ydant stiprinti
viens kitą tikėjime ir tautystėje 
ir nelaimėje net medegiškai

, draugas draugą sušelpti savo uį- 
mai progai pasitaikius rinkti vi- ^r|,tu centu 
sur aukas, rinkti tol, kol Tėvy
nė jų reikalaus.

Už gausią auką, Export “Sal
džiausios Širdies Jėzaus drau
gijai“, lai būna garbė!

Exportiškis.

SO. BOSTON, MASS.
Jau ir Bostone gyvuoja “Vy

žių“ kuopa. Per pirmąjį susirin
kimą išrinktas komitetas ir svar-

Iš kalbėtojų daug ką gero 
galėjome pasinaudoti visi. P. J. 
Kosėk, miesto viršininkas, nors 
svetimtautis, bet nuoširdžiai, ma
tyt, prijaučiantis lietuviams, pri
mindamas, kaip lietuviai auga 
Wilkes Barre’s apielinkėje, už
silaiko vienybėje ir tikėjime, kai
po prirodymui, nurodė į lietuvių 
pastatytą bažnyčią, kuri apie
linkėje skaitoma viena iš gra-

styta “Vyčių“ reikalai. Per ant- žiausių> paskui> velydamas dar 
rajį susirinkimą, kuris atsibuvo: geresnės kloties lietuviams, o
už poros savaičių nutarta priimti 
kuopon vaikus lankančius mok- 
daines. Taip-pat per šį susirinki
mą nutarta parengti vakarą.

Trečias kuopos susirinkimas 
įvyko 11d. spalių. Ligšiol jau prie 
knopos prisirašė 16 vaikų, kurių
vardai buvo iššaukti per susirin
kimą. Komitetas, ingaliotas rūpin
ties vakaro surengimu pranešė, 
kad vakaras įvyks su vaidinimui 
veikalo “Šarūnas” ir susidarys

ypač šv. Mykolo draugystei, už
baigė savo kalbą prie garsaus 
rankų plojimo klausytojų. P. J. 
Lopatto savo kalboje davė drau
gystėms labai naudingą patari
mą,kaip daugiaus sutaupyti pi
nigų, duodant nuošimčius ne sve
timtaučiams, bet pačiai draugi
jai paimant, ir paaiškinęs apie 
p asibaisėtiną padėjimą letuvių 
tėvynėje dabartiniame karės 
laike ir paskui, ragino, ydant

iš * Vyčių styginė orkestrą, ku- gv ykolo draugystė pirmutinė_• J _ 1 ____ J. —■ M n* A ^4 rnlri dalyvaus tame vakare. Žodžiu 
sakant, jaunutė kuopa ketina 
veikti, kiek leis jos spėkos.

Vyčių korespondentas.

WATERBURY, CONN.
12 d. spalio atsibuvo teatrališ

kos dr “Aušros“ mėnesinis su
sirinkimas. Tarp kitko buvo 
svarstomi ir tėvynės reikalai. 
Draugas J. Šugždinis pasakė in- 
domią prakalbą, nupiešdamas 
baisų šiandieninį Lietuvos padė
jimą ir primindamas draugams 
jog tas viskas kas mums buvo 
gražu, naudinga ir šventa dabar 
naikinama su didžiausia ironija. 
Baigdamas prakalbą ragino, kad 
kuo galint gelbėtume žūstančią 
tėvynę, ypatingai atkreipė mi
nėtos draugijos domą, kad kiek
vienas joje prigulintis narys au
kotų vienos dienos darbo pelną 
tėvynės naudai. Pabaigus kalbą 
pirmininkas, pilnai pritardamas 
kalbėtojo raginimui, užklausė 
draugi; ir katrie su tuo sutinka, 
kad pakeltų rankas. Pasirodė, 
kad visi pristojo paskirti viršui-

duotų pavyzdį paaukauti vienos 
dienos pelną tiems nelaimingiems 
ir prisidėti prie Tautos Fondo 
aukomis. P. J. Lopattos kalba la
bai visiems patiko ir galima ti
kėtis, jog jo patarimai ir ragini
mai nepasiliks tuščiais žodžiais. 
Vėliaus kalbėjo kun. V. Kudirka 
apie senovės lietuvių gyvenimą 
po Rusų valdžia ir p. J. Aleksai
tis, kuris trumpais žodžiais, bet 
daug, pasakė apre ėjimą lietuvių 
augštėsnin mokslan, jog norą 
daug yra apielinkėje lietuvių, 
net ir pasiturinčiųjų, stiprios 
yra kelios draugystės, tečiaus 
labai mažai tesą leidžiama į aug- 
štesnį mokslą. Ištikrųjų neturė
dami šviesių ir tikrai gerai išla
vintų vadų, silpni būsim kovoto
jai už savo teisės, kaipo lietuvių 
katalikų, ypač čia Amerikoje gy
vendami tarp didelio svetimtau
čių skaitliaus. Kun. J. Šupšins- 
kas savo prakalboje pažymėjęs, 
jog kiekviena draugystė vien tik 
ant tikėjimiškai — tautiško pa
grindo atsistojus bus tvirta ir 
visuomenei naudinga, nuoširdžiai

nas sužinojęs kas per vienas tas li
kęs kalbėtojas, pasirodo ant estra
dos ir paaiškina, kas per vienas 
p. Živatkauskas ir pabriežia, jog 
jis, kaipo katalikų kunigas, ir 
visi kiti katalikai, kalbėjusieji tą 
vakarą, už didžiausį paniekinimą 
ir pažeminimą skaito stoti ant 
tos pat platformos su aiškiu ka
talikų priešu, ir, jog p. Živat- 
kauskui jokiu būdu nedaleis pra
kalbą sakyti katalikų bažnyčios 
salėje, o su jo nuomone sutiks ir 
visi klausytojai lietuviai katali
kai. Lietuviai katalikai po savo 
klebono žodžių tarę: “Nereik 
mums tokio kalbėtojo išėmus 
tik keliolika p. Živatkausko gar
bintojų, visi kaip vienas pasikėlė 
ir žengė pro duris namon. Dar 
nekurie “svieto lygintojų“ pase
kėjai, rankomis mataškodami no
rėjo dar salėje žmonės sulaikyti, 
bet kur tau, ką tik ir jų neišne
šė pro duris. Už tad garbė jums 
visiems broliai ir sesers lietuviai 
katalikai, parodėt kiekvienam iš 
mus ten atsilankiusiųjų, jog tik
rai vienybėje galybė, savo pavyz
džiu m,us kiekvieną paraginat ka
talikystės darbe, pasakėt bedie
viams ^aiškiai, jog mes katalikai 
lietuviai Wilkes Barre apielinkės 
ne numirę, bet gyvi.

Laikas ir labai jau laikas atsi- 
stengti prieš panašius mus tau
tos parazitus ir išgamas ir jų pu- 
sekėjus. Mes drūti, mes galim tai 
padaryti, tik daugiaus vienybės, 
susipratimo ir drąsos, o tikrai 
mūs pusėj bus pergalė.

Ten buvęs.

KEWANEE, ILL.
Šitame miestelyje darbai be

veik kaip ir sustojo, dirbama vos 
dvi dieni į savaitę ir kalbama, 
kad vėliau ir tiek nebebūsią dar
bų, taigi darbininkams žiema at
neš baisų skurdą. Darbų į šitą vie
tą ieškoti nevažiuokite.

Kevonietis.

MONTELLO, MASS.

Spalio 10 d. atsibuvo balius su 
prakalbomis parengtas S. L. R. 
K. A. 141 kuopos. Balius atsibuvo 
Lietuvių Taktiškame Name. Vaka
rą atidarė Petras Juškaitis, kuris 
buvo vakaro vedėju. Visųpirmu 
Šv. Roko Bažnytinis choras po va
dovyste Vincento Juškos uždai
navo “Lietuva Tėvynė Mūsų“. 
Tada p-lė Ona Kašėtaitė deklia- 
mavo eiles, “Atsisveikinimas su 
Tėvyne ’ ’—atliko gana gerai. Po to 
vedėjas perstatė kalbėtoją kun. 
J. J. Jakaitį iš Worcesterio, kuris 
nesenai sugrįžo iš Lietuvos. Kun. 
Jakaitis yra ir pirm to kalbėjęs 
Montelloje ir labai malonų įspūdį 
padaręs į publiką. Jis kalbėjo 
apie savo kelionę ir dabartinį pa
dėjimą Lietuvoje. Ragino kiek
vieną šelpti savo gentes ir drau
gus Lietuvoje visomis spėkomis. 
Kalba labai publikai patiko, nes 
delnų plojimas buvo gana gausus. 
Po prakalbos Vincentas Juška 
dainavo solo. Juška yra gana šia
me krašte atsižymėjęs savo balsu. 
Laike solo p-lė. J. Čalitkaitė 
skambino ant piano. Tada choras 
vėl sudainavo “Siuntė mane mo
tinėlė”, daina gana gražiai pa
vyko. Prakalbos buvo užbaigtos 
dialogu “Viltis ir Atmintis”, kurį 
atliko p-lės; Tamulevičiūtė ir Ka. 
šetaitė. Po prakalbų buvo šokiai. 
Publikos atsilankė apie 400 ir visi 
gana ramiai užsilaikė.

Pelnas to vakaro eis naudai 
naujai 
nyčios.

H. N. Armonas

Vietinis.

CLEVELAND, OHIO.
Kaip tiktai užgirdo, kad Lie

tuvių Politikiškas Seimas Chica
goje suorganizavo “Tautos Fon
dą“ rinkimui aukų nukentėju
siems nuo karės mūsų broliams 
Lietuvoje, subruzdo įr Cleve
land ’o lietuviai, kad išrinkus 
komitetą, kuris galėtų rinkti au
kas, nukentėjusiems mūsų bro
liams, tarpe Cleveland’o lietu
vių. 22 d. spalių išrinkti delega
tai nuo kai-kurių draugijų ir 
šiaip pašalinės ypatos susirinko 
bažnytinėje svetainėje, kad iš
rinkus komitetą. P. J. Urbšaitis, 
kaipo buvusis delegatas į Liet. 
Polit. Seimą nuo Clevelando 
draugijų pirmutinis prabylo iš- 
rodinėdamas reikalingumą ir 
naudingumą “Tiautos Fondo“. 
Paskui buvo rinkimai valdybos 
pirm. išrinktas J. Urbšaitis, vi- 
ce-pirm. J. Montvila, raštininku 
J. Sakalauskas iždininku vieti
nis kleb. kun. J. Halaburdą ka
sos globėjais: J. Klimavičius ir 
F. Baranauskas. Po išrinkimui 
valdybos buvo inešta, kad pada
ryti pradžią aukų: Kun. J. Hala- 
burda paaukavo lOOdol.; J. Urb
šaitis, J. Montvila, J. Sakalaus
kas, Klimavičius, F. Baranaus
kas, M. Šimonis, J. Žilinskas 
— $5.00; Jankauskas $3.00, ir 
A. Bagdonas $2.00. Viso pra
džiai surinkta 140 dol. Tikimės, 
kad ir Cleveland’o visuomenė 
atjaus tą nelaimę, kokia sutiko 
mūsų tėvynę Lietuvą ir mūsų 
brolius, ir noriai dės aukas mū
sų broliams nukentėjusiems ka
rės laiku Lietuvoje.

Rašt. J. Sakalauskas.

nį susirinkimą. Prie kuopos pri
sirašė 12 naujų narių. Reikia pa
žymėti, kad narių skaičius mū
sų kuopoje kiekvieną mėnesį 
auga, vis tai ačiū nekuriu na
rių pasidarbavimui. Čia sutrau
ka svarbesnių per šį susirinki
mą nutarimų: “Lietuvių Dieno
je“ — 26 lapkričio nutarta 
surengti vakarą su vaidinimu 
veikalo “Dektinė“, o pelną 
paskirti į “Tautos Fondą” šelp
ti nukentėjusius nuo karės. Be 
to A. Kneižiui įnešus, kad kiek
vienas narys šios draugijos pa
aukotų vienos dienos - uždarbį 
viršminėtan fondan, tai visi tam. 
pritarė ir kiekvienas išanksto 
pasižadėjo po tiek ir tiek ati- 
d'uoti . “Tautos Fondan”. Au
kos jau pradeda plaukti. Tuoj 
susitvers ir vietinis komitetas 
tvarkyti aukų rinkimą. Malonu 
pastebėti, kad nors darbai čia 
silpnai eina, bet vientaučiams 
neišgesus~meilė tėvynės ir meilė 
artymo ir jie tą meilę apreiškia 
ruošdami medžiagišką pašalpą 

i savo broliams.

vo penkių metų sukaktuves pa
sirodė Clevelando visuomenei 
gaip gyvuoja ir kaip aukštai pa
kilus. Prie rengimo šio ap
vaikščiojimo reikia pažymėti p. 
V. Greičiaus nuopelnus, kuris 
nemažai pasidarbavo, ues sudės
tė balsus dainoms maišytam 
chorui “Ar skauda man širdį“ 
ir savo originaliai dainai pa
vestai L. T. ch. dr. Publikos bu
vo nors neperdau gi ausiai ir ne
žiūrint, kad programa buvo il
ga, be jokios pertraukos, užsilaikė 
ramiai ir buvo patenkinta. Gar
bė Clevelando L. T. ch. dr. jau
nuomenei, kuri it žvaigždė švie
čia čionykščiams lietuviams ir 
sparčiais žingsniais žengia pir
myn prie šviesos. Lai gyvuoja 
Clevelando L. T. ch. dr. ilgiau
sius metus!

Pušaitė.

PRIELIŪDIUM PRAKALBOMS 
LAPKRIČIO 15 D. NE W ARK’E 

N. J.
Pas mus vėl neramu. Kiek at

šilo ir atsigavom. Vėl barstomi 
plakatai su prakalbomis ir disku- 
cijomis, vėl keliama man “cijt- 
listų” prisegtą kaltybę, kad aš 
nusidėjęs ne vien socijalistams, 
bet ir pirmeiviškiems žmonėms.

CLEVELAND, OHIO.
Iškilmingas apvaikščiojimas.
Spalių 25 d. “Lietuvių Teat

rališka Choro Draug.” surengė
iškilmingą apvaikščiojimą pa-įAndJ rodos’“draugas“ Julius 

V. Siveedra ir visa jo sudaromaminėjimui penkių metų savo gy
vavimo sukaktuvėms. Programa 
buvo plati ir turtinga. .Buvo 
kalbos, dainos, deklemacijos, mo
nologas ir per vidurį programos 
buvo atvaidinta maža vieno 
veiksmo komedija “Nesiprie
šink“.

Atidarius p. J. Klimavičiui 
programą, pirmiausiai pasveiki
no publiką p. J. Mušinkio orkes
trą. Paskui L. T. C. vedamas p.

11 kuopa šaukė, kad aš užgavęs 
“viso pasaulio socijalistus“, ir 
puolėsi savo paukštyčius gelbėti, 
o dabar pasirodė kaž koks ko
mitetas, ant “kolioravo“ popiero 
spausdintas, kuriame Juliaus V. 
Siveedros beveik nėra. Tas tai 
komitetas tikrina, kad aš užga
vęs apart socijalistų dar “šiaip 
pirmeiviškus žmonės“, ir kvie
čia už dyką visus atsilankyti į

BROOKLYN, N. Y.
23 d. spalių, tautiškojo na

mo svetainėje, soeijalistai turėjo 
prakalbas. Visųpirmu svarstė

V. Greičiaus padainavo “Oi mo- diskusijas š. lapkričio 15 d. 
tūle“ ir “Eina garsas“. Po dai- Taip tatai gerų padugnių 
nų pasirodė scenoje vietinis kle-' įraugintose “draugų“ galvelėse 
bonas kun. J. Halaburda, kuris mano kaltė auga kaip ant mielių 
trumpa kalba nupiešė L. T. Cb. į ir išaugs tur būt iki šakuoto me- 
dr. stovį ir ką toji draugija yra i džio, kuriame bus vietos visiems 
nuveikus tarpe Clevelando lie- bent L. S. S. 11 kuopos “drau- 
tuvių. Paskui kalbėjo p. A. KraJ gama”, jei nepasirodys dar ko-

lietuvių padėjimą. dabartinėje nauskas apje jaunimą. Po kai'.ai ' kie kiti “draugai“, kits komite- 
karėje, toliau apie Rusijos ca- padaiūav& “Sugrįžimas”., tas, arba net pati “ turturavotų-
rizmą ir Vokietijos politiką Pas- gekanti pasirodė seenoje p-lė V. JV” komisija, kuri paprastai ei- 
kui apie “bepartyv; politis- Ignatavičiutė kuri dainav0 soio na po komitetu! Plačiau apie 

“Kur bakūžė samanota“, prita- iminėtą mano kaltybės publikaci- 
riant pianui sužavėjo publiką reikalui iškilus pakalbėsime 
taip, kad net turėjo atkartoti k'^ sykį, pridėję prie to ir tuos 
antrą kartą. Paskui šešios mer-1 “draugų” dalykus ir dokumen- 
ginos ir du vyrai padainavo' tėhus> kurie Pušyte prašos pa- 
“Sunku gyventi“. Padainavus įleisti juos Platesniu svietam 
išėjo kalbėti p. J. Žitkevičius' įkalbų ir diskusijų komite- 
apie “Kokia nauda yra iš pa- } tas,-nesibi  jodamas pamelavimo,
našiu draugijų“. Po kalbai p. j dr*siai tvirtina’ kad rengiamos 
J. Radzevičius padeklemavo Pakirtąją dieną diskusijos, atsi-
“Darbininko daina“ ir prasidėjo|bus’ nors ne tur ūoki’ dokmnen' 
vaidinimas. Artistai savo rolės tŲ’ kad tos Rusijos tikrai ga- 
atliko visi kuogeriausia. Iš visų
reikia pažymėti p. Mockaitį Ke- 
puritfsko rolėje į kurį visų akys 
buvo atkreiptos — jis puikiau-

kąjį New Yorko seimą ir jo 
sutvertąjį fondą ir kalbėtojas 
patėmijo, kad jų sutvertasis fon
das yra atsakomiansias, kaipo 
sutvertas “visų“ srovių atsto
vais, ir užsidegė raginti visus 
dėti tam fondui aukas, girdi, 
mūsų žinia surinkti pinigai bus 
tiksliai sunaudoti, nes jie bus 
nusiųsti ten, kur jie reikalingi. 
(Dar klausimas, kam socijalis- 
tai sunaudos surinktus pinigus? 
Red.). Pinigų per minėtas pra
kalbas surinkta $34.19, o publi
kos buvo apie 500.

Brooklyno katalikas.

DORRISVILLE, ILL.
Retkarčiais visiems tenka 

perbristi per purvyną. Taip ne
tikėtai turėjau progos perbristi 
ir per “Laisvės“ 80 numery, ku 
rieme užtikau melagingą žinutę

šia

lės atsibūti kaip reikia, kad į 
jas ateis ir kviečiamieji kalti
ninkai, būtent aš. Mat mūsų 
“draugai“, kad lengviau svietą

... „ ... . , mulkinti, veda kaizerių bei ca-vaidmo. Po vaidimma p-lei I .. ’ . * . .rų politiką, kur neatsižvelgiantJ. Skripkauskiutei padėklema-
vus “Beraštis“ išėjo kalbėti p. . , .,. c. . .. . • utr * • v>skas varoma aklu paklusnumuA. Stasiulionis apie Ką tautai „ -

į kitų teises ir jų neklausiant, 
iskas varoma aklu paklusnumu 
po prikazu“ ir '“po ukazui“,nesą nesutikimai . Paskui de-1 , . . , ... . . , . ,, . , i nuo kurių niekam nevalia atsi-simts merginų padamayo Ank-1 ... .

stvbas Paukštelis“ P-lė B iSakytl’ D°rS tlC pr,kazai kaT"
“7 7: “"T“:* iš viršminėto miestelio; pasira- gkripkauskiutė dekleraavo eiles ■taW ir vadinami "Predioženi-statomos Imtuvuos bas- R |X"v dr ?

K. Vaičiūnas rašo: “Kad vir-jchoro sukaktuvėms penkių me-1 J,”*™' J ^7 kU°P°Se P“'
tinis klebonas išvarė vargonin- Po dekleraaciiai p. j. žitkeJ^nę canskų uzdenių ir pama- 
ką vyrą, dabar tuojaus purei- i§.jo 8Q monoPlogu (<Ma , tę, kad jos naudingos partijos ir
trauks merginą už vargonininką. Ikabiliug,; kurig pilWiką taip | J iJ^k v^8^
Pažiūrėsime, kaip jie abudu1 s.v- j prijuokinOĮ kad rankų piojimui tiems -
iu3ęraštu“°3 Svrikas meluoji!”^0 Ch°PaS ikwpos rib’ genantiems, rei-
jų raštų . Sveikas meilioj , dainavo Ar gkauda man gir. ka,audami t&. pakluma.

dį“ ir dainą aukojamą L. T. Ch
Klebonas vargouinko neišvarš,

bet jis pats atsisakė nuo tarnys- žiag pat8 parašė ir pritaikė me. .dpaugai7r" p~sim_ano”7;
tęs, delei negavimo algos į Pa’ Lediją. Padainavus, P. J. Saka-!kaip ką kada patyg kitiemg 
rapijos uz tris menesius. Ką-gi laugkag kalbėjo apie jaunimą ir nwjkiria Gargusis Petrogrado 

dainas. F. M. Šimonis deklema- i .<byt> po genm„ nesiliaudamag
vo ‘Jaunime kilk . Ant galo gkamba pas mūsų “draugus“, 
išėjo kalbėti p. J. Urbšaitis apie*nors jie ir stengiasi tą balselį 
tautos reikalus. Kalbėtojas per-

BENTLEYVILLE, PA.

Spalių 25 dieną atsibuvo “Sald. 
Šird. V. J.“ draugijos susirinki
mas. Kadangi ši draugija viena, 
kuri gali vietiniams lietuviams, 
nebesant savystvės lietuvių para
pijos, patarpininkauti bent kokia- 
me reikale, tai ji tą rolę ir atlie
ka. Sakysime, rengiant Politišką
jį Seimą Chicagoje ji pasiunti de- pasakysi p. VaiČ. apie “va)rgo-
7 I” * j’L .•''/'"".'"T” ’ ninką merginą ”, kuris dabarlegatą, o dabar jai tarpinmkau-1 * . . ....jant susidėta su 92 kuops S. L. R. UrnauJa mu,l) p‘r*p,)“' T'k’

vyručiai “cūdai“, iš merginos 
virto vyras. Ar dar reikia di
desnio stebuklo p. Vaičiūne?

K. A. ir išrinkta komitetas rin
kimui aukų į “Tautos Fondą”.

Pagarsinus aukų rinkimą baž-, 
nyčioje ir plakatais, tikėtasi, kad j ^7 yr*. al.8_.^’. 
visi lietuviai supras reikalą ir pri
sidės aukomis, bet apsirikta: iš
skiriant draugijoje prigulinčius

. # mo. Su lyg tomis kuopų uždenė-
dr„ kuriai dirigentas p. V. Gr- mig vigur jp vigada tup biJt taip>

WE8TERNP0RT, MD.
14 dieną spalių, 11 vai. nak

ties, lietuviškoje karčiamoje du 
lietuviu susivaidijo su juod- 
veidžiais. Vienas juodveidis iš
sitraukė revolverį ir nušovė lie
tuvį Juozapą Katinaucką, kurs 
krito lyg baslys ir neišleido dau
giaus balso. O kitą lietuvį tik 
sunkiai sužeidė. Tą juodveidį nu
vežė į kalėjimą. Tai dar vienas 
nuo alkolio pasekmių nelaimingas 
atsitikimas.

Teisybės Mylėtojas.

narius ir šiaip tik vieną pašalietį, 
likusieji neparodė savo užjautimo 
Lietuvoje ■ukentėjusiema bro
liams ir dienoje susirinkimo delei 
aukų rinkimo linksminosi prie 
alaus ir dektinėe, rodos, kad jiems 
nei ne galvoj kas Lietuvoj dedas, 
knr krinta mūsų broliai nuo kul
kų, o našlės su našlaičiais kur pat
voriuose kvėpuoja paskutinį kva
pą, ,o tuo tarpu, broliai amerikie
čiai, mes vis terūgstame alkolio 
nuoduose!

Draugija Sald. šird. V. J. pas

eijalistai vietiniui klebonui ka
sa duodeles, o iš šito viso yra 
toks pamokinimas: nereik nie
kados meluoti ir nereik po kitu 
duobelių kasti, nes melagystė vi
sados išeis viršun ir pačiam bus 
gėda, o kas kitiems duobeles ka
sa, tai pats gali į ją inkristi ir 
sau sprandą nusisukti. Negana, 
kad jus patys sau meluojate, 
bet dar savo melus skleidžiate 
tarpe plačios visuomenės.

Žinomas cicilikas.

HARTFORD, CONN.
Spalių 18 d. Šv. Kazimiero 

Jaun. A. Dr-ja ir “Lietuvos
kirs $15.00, o 92 kuopa S. L. R. Vyčių“ 6 kuopa turėjo mėnesi-

statė kokiame padėjime šiandie
ną yra mūsų tėvynė Lietuva. 
Taip gi pažymėjo svarbumą ir 
naudingumą “Tautos Fondo” ir 
ragino, kad kiekvienas dėtų au
kas nukentėjusiems mūsų bro
liams. Laike kalbos buvo renka
mos aukos ir kaip girdėjau, kad 
surinko $31.91. Prie progos turiu 
pažymėti, kad ir Clevelande su
sitvėrė “Tautos Fondo“ komite-

nuslėpti nuo žmonių, dangstyda
miesi po Ameriką skambiais so
cijalistų ir kitų vardais.

Taip dalykams esant pas 
“draugus“ beabejo ir jų diskusi
jos š. lapkričio 15 d. įvyks, nors 
ir nebus kaltinamosios pusės bal
so. Apsidirbs patys vieni “drau
gai“. Prie to jie yra gerai pratę. 
Pasigriebdami provokacijos ar 
kitoko, vieni mano vardu (o gal 
ir pagerbs neminėję manęs ir ma

tas rinkimui aukų. Ant galo vi-j no vardo) kalbės nebūtus daik- 
siems sustojus choras užgiedojo • tus, kiti pliurzinsis po “Juliaus 

Lietuva tėvynė mūsų“ tuo ir V. Siveedros marmalienę”, o ki
ti ant vietos viską pleškins taip,užsibaigė plati programa. Vis

kas buvo atlikta puikiai. Kalbė
tojai gerai atliko savo užduotis, 
o taip-gi dainos, deklemacijos, 
vaidinimas, ir monologas išėjo 
knopuikiausiai.

Ir išteisų L. T. eb. dr. per sa-

kad “net langai braškėtų“. Pap
los jiems mulkinamieji ir taip 
bus jų viršus ir teisybė. Kad vi
są prakalbų ir diskusijų komedi
ją “draugams“ pasiseks atlikti 

(Seka ant 6 pusi.)

/



OKAU GAS Lapkričio (Nov.) 12, 1914.

fkc n*,0Ti,DAc ^eilgviau prisišaukti pagelbos, 
|0® rflR>IApU^ tad ir reiktų, kad visi Lietu

-vos reikalams įsteigtieji Fon
dai susitartų bendrai veikti. 
Tuo tikslu reikėtų sudaryti 
“Tautos Tarybų”.

Visų-pinna, malonu mums 
pažymėti, kad Chicagos

materijalinę tautos gyvenimo 
pusę, rūpinties jos politika, 
mokslu, pramone, prekyba ir 
tt. ir tuos, taip sakant labiau

3) Kunigų Sąjunga suardė 
visuotinojo seimo idėją, nes 
po suspendavimo arba iš tei
sėtų kunigų luomo išmetimo

raaterijalinius, laikinus tautos bausme užgynė kunigams da

ROCKFORDIEČIŲ ATSI
ŠAUKIMAS.

“Lietuva” 45-ame N-vje iš
spausdino Rockfordo “Tau
tos Fondo” komiteto atsišau
kimų į Amerikos lietuvius tau-

• e » 
t tėčius.

Atsišaukimas labai indo- 
mus. Atkartojame jo turinį.

Rockfordo komitetas visų- 
pirma skilia (ir labai teisin
gai) tautininkus nuo interna- 
cijonalų - socijalistų, kuriems 
tautoš, kaipo tokios, reikalai 
nerūpį. Tautininkus gi dali
ja į klerikalus ir šiaip jau tau
tininkus. Klerikalai dedu 
tautybės pamatuosna krikščio
niškus idealus, nekurie tauti
ninkų vadai — laisvamaniš
kus. Tečiau abeji stengiasi 
dirbti tautos labui.

Solidariškumo negali būti 
tarp tautininkų ir socijalistų. 
New Yorko seimas tai paro
dęs. Reikią stebėties, kad 
kai-kurie tautininkai galėję ti
kėties veikti išvien su soči ja
ustais.

Tuo tarpu ir Chicagos po- 
litiškasai seimas ir tautinin
kų poseiminė konferencija 
New Yorke padariusios tuos 
pačius politiškus nutarimus: 
reikalauta ne klerikališkos ir 
ne laisvamaniškos, tik politiš
kos autonomijos Lietuvai. ‘Tai 
gi”, sako atsišaukimo auto
riai: “jeigu abi partiji rei
kalauja Lietuvai to pačio, tai 
ir veikti privalome petys.. į 
petį”.

Klerikalai su tautininkais 
išvien rėmę “Tautos namų” 
sumanymą, tad galėsią eiti iš
vien ir toliau. Tad visai be 
reikalo vienų ir kitų vadai 
ginčijąsis tarp savęs po laik
raščius.

Del to ir kviečiami ir vieni 
ir kiti organizuoties prie Chi
cagos politiškojo seimo, laik
raščiai gi prašomi nebesigin
čyti ir nebeprasivardžiuoti 
“klerikalais” ar “šliupiniais’.

Du paskutiniu pageidavimu 
perspauzdiname ištisai:

ma
politiškojo seimo iškelta idė
ja — bendros nuolatinės 
“Tautos Tarybos” pradeda 
rasti atbalsį ne vien katalikų 
tarpe, bet ir kitų srovių tar
pe. Lietuviai katalikai norė
tų nuoširdžiai dirbti išvien su 
visais, kuriems Tėvynės labas 
ištikrųjų rūpi. Mes mielai 
pripažįstame, kad ne mes vie
ni galime būti tėvynei naudin
gi, kad ir kitos kai-kurios sro
vės gali įnėšti mūsų tautos gy- 
veniman daug naudinga.

Tik jeigu norime išvien 
dirbti, tai visų-pirma turime 
tarp savęs pasipažinti ir su
siprasti. Pakol mes vieni ki
tus pravardžiuosimės, mums 
sunku bus sueiti į artimesnę 
vienybę.

Argi ne keista? Rockfor- 
diečių komitetas prašo laik
raščių nebeprasivardžiuoti kle 
rikalais ir šliupiniais; jisai 
nori, kad “Draugas” patar
tų dr. Šliupui neskaidyti mūsų. 
visuomenės į klerikalus ir an-b 
tiklerikalus; tuo tarpu jisai 
pats, tasai komitetas, išpra- 
vardžiavo visus katalikus kle
rikalais ir padalijo visus tau
tininkus į klerikalus ir antikle- 
rikalus. Kur gi dingo kata
likai? Ar jau jų nebėra? Ar 
visi jie išvirto į klerikalus? 
Mūsų įsitikinimu lietuvių ka
talikų viešasai darbas Ameri
koje ligšiol neturėjo klerikaliz 
mo žymių. Gal ir esama čia 
kur klerikališkų nuomonių 
žmonių, bet viešumon, ypač 
kaipo organizuota grupė, kle
rikalizmas ligšiol čia nebuvo 
pasirodęs. Rockfordiečių at
sišaukimas, kviečiąs į vienybę 
pasmerkdamas prasivardžia- 
vimus, patsai pradeda nuo 
prasivardžiavimo ir jau tuo 
vien iš vienos pusės parodo 
nenuoseklumą' ir nerimtumą, 
iš antros gi pusės daro blo
gą taikos pradžią.

Be abejonės mūsų visuome
nei indomu bus patirti, kad 
gerb. Rockfordo klebonas gal 
pirmas iš lietuvių kunigų vie-

reikalus akcentuotų, — žino
ma, negriaudami anų dvasinių 
reikalų, kuriais labiau sielotų- 
si kutalikai. Toksai sutartinis 
darbas vienų ir kitų atneštų 
Lietuvai kuodidžiausią naudą.

Tuščių ginčų mes niekuomet 
nenorėjome varyti. Polemi
koje visuomet, rodos, steng
davomės žiūrėti visų-pirma 
principijalinės dalykų pusės, 
asmeniškus reikalus nustumda 
mi į šalį. Gal tai ir ne visa
da gerai nusisekdavo. Visi 
esame silpni žmonės. Visi tu
rime norėti būti geresniais 
Patarimą vengti tuščių ginčų 
skaitome labai naudingu ir 
prie jo taikinties žadame, ne
laukdami jokių kolektyvių 
protestų. Tečiau mes visuo-

lyvauti New Yorko seime.
4) Kunigų Sąjunga priren

gė Federacijos Kongresą, 
kurs ir ėjo pagal iš anksto jų 
išdirbto pieno.

Mums labai gaila, kad jau 
kelintą sykį turime grįžti prie 
tų pačių atsitikimų, kuriuos 
taip begėdiškai stengiasi iš
kraipyti mūsų pirmeiviai. Dar 
vieną kartą turime panaudoti 
skaitytojų kantrumą.

1) Seimą į Chicagą sukvietė 
visų-pirma L. R. K. Federa
cijos valdyba, paskui Chica
gos .inteligentų būrelis, daly
vaujant jame ir p. Gabriui.

2) Nei Chicagos kunigai, nei 
Gabrys 14 d. rugsėjo neatsi-

kurios tiesos žodis turėtą-, bū
ti skelbiamas pasauliui.

Gal dėlto ir žmonės spauz- 
dintu žodžiu daug labiau tiki, 
negu gyvu žodžiu.

Teisingumas, apskritai 
imant, yra vienas iš svarbiau-

seimą savo katalikybės nie
kur nekišo: svarstė tik poli
tiškuosius Lietuvos reikalus. 
Juo labiau nebūtų galėję to 
daryti, jeigu būtų skaitlingai 
dalyvavusios kitos srovės. 

Tad ar dora yra sakyti tam,
šių, pačių pamatinių doros1 kurs patsai atsimetė, kad štai 
reikalavimų., Kiekvienas do-jmus atmetė?

Pripažindami labai kenk
smingu Lietuvos autonomijai, v . . , . , , ,
jeigu .mitvert., dvi arta dau-l“1 P^'^lbe esąs klenkalas, 
giau Tautos Tarytu), kviečiameĮ larP pasirasusių komiteto na- 
ikilaikinę Tautos Tarybą, ant-; rn? matome ii jo gerbiamą pa
vertą Politiškojo seimo, arba vardę. Jeigu, anot atsišauki- 
kurią nors didžiųjų centralių! mo, “klerikalai deda tauty- 
organizacijų veiklesnę ir patri- j bės pamatuosna krikščioniš- 
jotiškesnę valdybą, paduoti kus idealus”, jeigu “Rock- 
iniciativą susidarymui Tautos fordiečių Tautos Fondo Ko- 
Tarybos, išrinktos iš didžiųjų mįtetas iš įvairiu klerikalų ir 
organizacijų atstovų kuri itautinįnkų draugijų” vra su
veiktų išvien "su susidaruaia , , , . , , . ,,. . . m A m v • darytas, tai be abejones gerb.Lietuvoje Tautos Taryba ir pa- * ’ ... d . v.
... v .. - _ ... Rockford’o klebonas, kurs, zi-detų prašalinti musų amerikie- ’ ’
žiu nesusipratimus. ' noma’ ^^a tautybes pamatuo-

Jei mūsų įsikarščiavę redak-|sna krikščioniškus idealus, 
toriai nesiliautų tuščiai besi- kurs yra nariu Rockfordo ko- 
ginčyti, kviečiame mūsų lie- miteto ir kurs pasirašė po to 
tuviškas kolionijas stengtis ko-i komiteto atsišaukimu — tuo 
lektyviškais protestais sulaiky- j pat viešai pasisakė esąs kie
ti juos. Jei ir tas negelbėtų, jiUalas.

Gerbdami kiekvieno nuomo
nes ir įsitikinimus, mes tečiau 
turime čia pažymėti, kad be 
reikalo jisai savo įsitikinimus

tai visgi kviečiame organizuo
tis ir rinkti aukas suvargusiai 
Tėvynei.

ickfbrdiečiai ir savo pa 
vyzdžiu parodę, kad vienybė1 nori perdaug apibendrinti ir
yra galima. Jų komitete dir
bą išvien klerikalai su tauti
ninkais ir jau turį surinkę 
“Tautos Fondui” $142.13. Po 
atsišaukimu eina parašai viso 
komiteto in grctnio. “Lietu
vos*’ gi redakcija pridėjo štai 
kokį prierašą:

Nesutikdami su daugeliu šio 
atsišaukimo tvirtinimų (gaila, 
kad nepasakė — kokių ? Dr. 
red.j mes tečiaus pamatinę 
mintį, kurią matomo kvietime 
tverti tautos tarybą, pripažįs
tame labai svarbia ir vykdinti- 
na. Apie tai žiūrėk apžvalginį 
straipsnį.

Tame gi apžvalginiame 
straipsnyje sakoma, jog tauti
ninkai nepasitikėsią “Lietu
vos šelpimo Fondu”, kurio 
valdyboje esą mažne visi so- 

jcijalistai ir kad remsįą labiau 
ivo įsteigtąjį “Autonomijos 

Fondą”. O kad Lietuvai būtų

padėjime, kaip tai dabar atsi
tiko.

Tą priedermę kai-kurie 
prancūzai katalikai suprato ir 
seniau. Jau 1875 metais M. 
Baudon, šv. Vincento Paulie- 
čio draugijos pirmininkas, 
taip yra rašęs: “Mano nuo
mone, katalikai ne visai aiš
kiai supranta spaudos svar
bumą. Jie svajoja apie sta
tymą bažnyčių, steigimą vie
nuolijų, statymą našlaičių ir

ras žmogus, yra, visų-pirma, 
teisingas žmogus ir žodžiuose, 
ir darbuose; ir niekas nepa
vadins doru to,' kurs yra ne
teisingas. Neteisingumas, su
ktybės dėlto yra nedoras da
lykas, kad ardo gyvenimą iš j da kova esti pozityvas daly- 
pat pamatų. kas, nes tokioj kovoj niekuo-

Į ką virstą laikraštis, nete- [ met neperžengiama padoru- 
kęs teisingumo nuovdkos, skel-i mo ribų, nes tokioj kovoj su- 
biąs neteisybes? Kokią misi- randami tikri keliai, išaiškina- 
ją jisai pildo? Jisai yra di-ima tiesa. Mes labai norėtume1 nimą katalikiškos spaudos,

Mes galime ginčyties dėl tū
lų pfincipų, bet mes būkime 
teisingi. Tik teisingi būdami 
mes priversime kitus, kad jie
mus gerbtų. Lengva kovoti Į pavargėlių prieglaudų — visa 
su priešininku, kurį gerbi. Ta- tai yra labai reikalinga — bet 

jie užmiršta, kad greta to vi
sa yra dar vienas reikalas, 
kurs dėl kai-kurių aplinkybių 
užima pirmesnę vietą, negu 
kiti: aš turiu omenyje išplati-

džiausias ardytojas ivarKos, gerbti visus 
pačių pamatų socijalio žmonių priešininkus, 
gyvenimo ir veikimo. Jisai j
yra pirmas trukdytojas pa

mušų idėjinius

žadėjo sumanymo, kad Cliica
gos seimas būtų visuotinas, žangos, nes pažangos kelias, 

met būsime priversti išrodi- i1' negalėjo padaryti, tai tiesus teisybės kelias, o nel%
nėti principijalinės kitų Idai-į nes nei Federacijos valdyba, šuntakiai melagysčių, ne klai
das, nors jas darytų ir ties, su'nei Chicagos komitetas, kvie-! džiojimas po šmeižtų ir prasi-į

kuriais mes nuoširdžiai ieško
me vienybės ir bendro darbo. 
Rinitą polemiką principų da
lykuose reikėtų skirti nuo tuš
čių ginčų.

lyg primesti visiems lietu
viams katalikams, kurių dide
lė dauguma be abejonės anaip
tol nesijaučia esą klerikalais. 
Lietuviai katalikai mielu noru 
sutiks dirbti išvien su visais 
tais, kurie mokės gerbti jų 
(katalikų) idealus. Jie, kiek 
mes žinome, net ir ieško vie
nybės su visais tikraisiais tau
tininkais. Į bendrą veikimą ka
talikų su tautininkais mes žiū
rime, kaipo į pasiskirstymą, 
pasidalinimą darbo, kaipo į 
tikslų sunaudojimą savo pajė
gų tėvynės labui. Katalikai 
sakysime, labiau rfipintūsi tau 
tos dvasiniais turtais ir ypač 
tikybos ir doros reikalais ir 
savo veikime tuos reikalus la
biau akcentuotų, nors, žino
ma, nuoširdžiai, užjaustų ir 
darbuotųs taip-pat ir kitiems 
reikalams. Tautininkai gi ga
lėtų daugiau energijos dėti į

NAUJOJI PRIEDERMĖ*).

ypač kai-kuriuose kraštuose, į 
kuriuos priskiriu ir Prancūzi
ją. Nes jeigu katalikišką spaiK 
da nebus paremta, padrąsin
ta, iškelta į tokį augštą laips
nį, kuriame ji turi būti, — 
bažnyčios bus apleistos, (gal 
net sunaikintos), vienuolijosYra priedermių, kurios vra

• it- COT7D •• i v visiems aiškios kiekviename . us/hVai^os’ gailestingos gi
voja ir sa\o eneigiją, laiką,! -.. • vįGvvįeiiamp kraš i Ištaigos ir mokyklos bus at-Jie to ir nedarė. Jų tikslas rašalą, popierį prasimanymui I J J žm g Drieder. I plėštos nuo intekmės religijos. 

Inivn nntrnnkfi virio soinm ! ir skloirliinni nof^ioirKin ir Vi ' ‘ ‘P T . . .... , , .

tusieji visus lietuvius į Chi- 
cagą, jų prie to' neingaliojo.

manymų labirintus. Jisai eik-

buvo patraukti prie seimo vi-!ir skleidimui neteisybių, ir ki-, , . ,. , . .. . .
Chicagos inteligentus ir tų laikraščių, kurie norom ne- meS ?’ . nežinoti jų

negali. Sakysime, kiekvienas
sus
visas lietuvių draugijas. In
teligentai ir pasižadėjo da
lyvauti tame seime.. Gaila tik
tai, kad daugelis savo pažadė
jimų neišpildė ir paskui varė 
agitaciją Neiv Yorko seimo 
naudai. Galutinai seimui duo
ti vardą tada susirinkusieji 
paliko pačiam seimui.

Kunigų Sąjunga sušaukime 
seimo Chicagon nieko nenu- 
svėrė. Kada buvo jos sei
mas, pakvietimai Chįcagos ko
miteto jau buvo visur gauti; 
daugelyje vietų ir delegatai 
jau buvo išrinkti. Kunigų su
sirinkimas New Yorke, kaip 
ir kiekvienas lietuvių susirin
kimas tik svarstė seimo pro
gramos punktus, kurie buvo 
paduoti Chicagos komiteto at
sišaukime.

3) Kunigai, nutardami daly
vauti Chicagos seime jokiomis 
bausmėmis negrąsino tiems 
draugams, kurie norėtų New 
Yorko seime dalyvauti. At
skalūnų kun. Mickevičius tą 
šmeižtą paskelbė New Yorke, 
dabar “J. L.” tai su pamėgi
mu kartoja. /

4) Federacijos Kongresą 
prirengė ne Kunigų Sąjunga, 
bet tam tikras Chicagos ko
mitetas išrinktas Chicagoje 
lietuvių katalikų susirinkime, 
kuriame dalyvavo 7 dvasiškiai

(Komi
tetą ingaliojo veikti Federa
cijos veldyba). Referentus 
parūpino ir seimo programą 
sudarė to komiteto dalis, tam 
tikra referatų komisija, ku
rioje darbavosi kaip kunigai, 
taip svietiškiai lietuviai kata
likai. Apie visa tai savo lai
ku (daug ankščiau prieš Ku
nigų Sąjungos seimą) buvo 
skelbiama Chicagos laikraš
čiuose. Norint teisingai nu
šviesti visą tą dalyką ir rei
kėjo kreipties į tikrus šalti
nius, o nesivaduoti vien sa
vo fantazija. -

Norime tikėti, jog mūsų 
naujas plunksnos draugas p. 
A. Rimka panorės išlaikyti re
putaciją ‘teisingo žmoagus ir 
kad sekančiame “J. L.” nu
meryje atšauks neteisingas ži
nias, paskelbtas jo vedamaja
me žurnale.

NAUJA PIRMEIVIŲ ŽURNALO 

REDAKCIJA.
“Jaunąją Lietuvą” paėmė 

redaguoti jau kažin kelintas 
iš eilės redaktorius p. A. Rim
ka. Iš redakcijos žodžio su
žinojome, jog žurnalas nebū
siąs siaurai partyviškas, bū
siąs pažangus ir auklėsiąs pla
čiai suprasto demokratizmo 
bei humanizmo (žmoniškumo) 
idėjas.

Tečiau jau pirmas naujojo 
redaktoriaus išleistas numeris 
parodė, jog 1) žurnalas bus 
siaurai partyviškas (nes re
daktorius negali ramiai kalbė
ti apie katalikus ir kunigus ir 
stengiasi juos visame kame 
nupeikti, vėlgi saviškiuose jis 
negali įžiūrėti bloga); 2) jog 
žurnalas nebus pažangus, tik
roje to žodžio prasmėje, bet 
bus tiktai pirmeiviškas. Lie
tuviškoji “pirmeivybė” ligšiol 
apsireiškė beveik vien šmeiži
mu kunigij ir ardymu kultūros 
darbo, daromojo katalikų. Tos 
pačios programos, matyt, ža
da laikyties ir naujas redakto
rius. Pirmame numeryje jo
kios ypatingos pažangos ne
įžiūrime, tik radome daug pri
kalbėta visokių niekų ant lie
tuvių kunigų ir visų katalikų aPie 40 svietiškių 
— su iškraipymu net dauge
lio faktų. Nauja redakcija, 
matyt, nėra liuosa nuoTieapy- 
kantos katalikybės. Neapy
kanta gi-tai netikęs pažangos 
veiksnys. 3) Žmoniškumo idė
jas skelbė ir pirmas “Jau
nosios Lietuvos” redaktorius 
Kl. Jurgelionis ir paskutinis 
A. Rimka. Jurgelionis vienin
teliame savo išleistame nume
ryje, vardan savo “žmonišku
mo” iškoliojo ir apliejo gau
siai tulžimi visus ir viską; A.
Rimka gi vardan to paties 
“žmoniškumo” visai nežmo
niškai pasielgė su visais kata
likais, apjuodindamas visa tai, 
ką jie dirba nors ir labai po
zityvaus ir naudinga, sufalšuo 
damas net faktus. Iš to pasi
rodo, kad žmoniškumą, — jei
gu, norime, kad jisai būtų 
tvirtas ir pastovus, — reikia 
remti tvirtais doros pamatais.
Mūsų gi pirmeiviai, nuo re
ligijos intekmės atsikratę, nu
slydo tuo Įftit nuo tvirtų do
ros pamatų, neteko elementa
rinio teisingumo nuovokos.

Bet eikime prie faktų. “Jau
noji Lietuva” sako:

1) Kunigų Sąjunga sumanė,
Gabrys gi patvirtino — visuo
tinąjį seimą daryti Chicagoje;

2) Chicagos kunigai ir Gab
rys 14 d. rūgs. atsižadėję sa
vo seime visuotinumo, tik 26 
klebonai 15 rūgs. New Yorke 
nutarę, kad Chicagoje turįs 
įvykti visuotinas seimas.

norom turi atitaisinėti netei
singas žinias. Jisai biauriau- 
siai išnaudoja pasitikėjimą ir 
kantrumą savo skaitytojų. Ji
sai, pagaliaus, užkrečia ta ne
teisingumo dvasia ir savo 
skaitytojus.

Taigi apsaugok Dieve lietu
vius nuo tos nelaimės, kad jų 
laikraštininkai nebetektų tei
singumo nuovokos ir pamylė
jimo.

Deja! Ta nelaimė jau mus 
yra apnykusi. Jau nebekal
bėsime apie geltonąją spaudą, 
kuri daugiausiai neteisybėmis, 
akių duniimu tik ir gyvuoja; 
bet ir mūsų t. v. tautininkų 
spauda žymiai ta liga užsikrė-

žino, jog jis turi priedermių 
link savo vaikų ar savo tar-

Jeigu neatsitiks stebuklas 
— tai visos katalikų pastan
gos nueis per niek, pakol 
spauda bus jų priešų ranko-

nų. Kiekvienas krikščionis ži- ‘
no, jog jis turi priedermių 
link savo artimų, kaimynų. 
Tečiau ar pagalvojome mes 
kuomet nors rimtai, jog tų ar
timų šiandien esama daug 
daugiau, negu mes jų ištikrųjų 
žinome ir turime. Krikšcio-

” •>

Deja! Ta pranašystė išsi
pildė ir anų laikų Prancūzijos 
katalikai visuomet bus kalti
nami, kad apleido vieną iš 
svarbiausių savo priederitrių-

Spaudos galinga intekmė 
šiandien vra visiškai aiški.

nių supratimu mūsų artimas Šiandien žmonės yra valdomi 
yra kiekvienas, kurį mes gali
me pasiekti, turėti su juo san
tykius, į kurį galime daryti 
šiokią ar tokią intekmę. Vi
duriniuose amžiuose, baudžia
vos laikuose žmogus turėjo 
nedaugiausia artimų. Dabar-

ir nustatomi tuo, ką jie skai
to, ypač gi laikraščiais. Kas
dieną, nejučiomis, laikraščių 
skaitymas nudažo jų protus ir 
nustato jų simpatijas ir opi
nijas. Atsiminkime vėl, kaip 
plačiai tas darbas varomas. 
Kalba arba pamokslas galitiniuose demokratijos laikuo-

tusi. Mes nesykį turėjome se mūsų artimų, kaimynų yra' pasiekti šimtus žmonių, laik 
progos atitaisinėti neteisingas begalo, be krašto. Jeigu vi-Į rastis gi pasieks dešimtis ir 
žinias, paskleistas jų spaudo- dūriniuose amžiuose žmogus į šimtus tūkstančių. Pirmieji
je. Visuomet darėme tai su galėjo daryti intekmę į dešim- 
nemaloniu jausmu, kad veltui tis kitų žmonių, tai šiandien 
gaišiname brangų laiką savo kiekvienas iš mūsų daro intek- 
skaitytojų. Bet tie atitaisinė-1 mę į tūkstančius. Šiandien 
jimai mūsųx nuomone, būdavo žmogus gali nevaldyti žmonių 
neišvengiami.-

yra tarsi skardinė su vande
niu laistymui augmenų, an
trasis (laikraštis) tai didelė 
bačka su šmirkštyne. Mums 
reikalingos ir skardinės, bet 
mes nors kažin už kokius pi
nigus turime įsigyti ir aną di
džiąją bačką. Šv. Povilas ra-

gyvvbių, kaip valdė seniau po- 
Štai ir šiame numeryje daug nas savo baudžiauninkų gyve- 

vietos esame priversti pa- nimą, bet užtat šiandien žmo- 
švęsti neteisybių atšaukimui.' gus sudaro tas sąlygas, ku- šė laiškus, o jo draugas Apol-
Prie iškrapymų padarytų “J. Irios gyvenimą valdo ir kon- 
Lietuvos” čia dar turime pri- troliuoja. 
dėti “Vienybės Lietuvninkų”; Žmonija šiandien beveik 
redakcijos neteisingą tvirtini-' yra susiliejusi. Nerasi žmo- 

kurį ji skelbia įsiryžusi iš 1 gaus, kurs nedarytų į kitus 
eilės jau kelintame numeryje.: nors nedidelės intekmės. Be- 
Savo įžengiamajame straip- j veik kiekvienu savo pasijudi- 
snyje, redakcija sako, kad nimu mes sujudiname bent
Chicagos seimo rengėjai “at
metę visą bepartyviškąją ir 
neklerikališkąją visuomenę”. 
Meldžiamieji, kur ir kada tai

kiek (nors ir labai gal mažai) 
mūsų kaimynu? - piliečius.

Tame, tiesą, pasakius, nėra 
nieko blogo. Nes nors blogas

buvo? Perskaitykite dar kar- veikimas šiendien daug leng- 
tą su atyda tomis akimis, ku- viau plečiasi, negu seniau, bet 

jums Dievas davė, ne- užtat ir geras veikimas šian-

KO MES VISŲ-PIRMA TURI
ME REIKALAUTI IŠ 

LAIKRAŠČIO? '
Į tą klausimą mes atsakytu

me: teisingumo.
Laikraščio uždavinys yra 

suteikti teisingų žinių savo 
skaitytojams. Jeigu laikraš
tis nori daryti ir savo išvadas, 
jeigu nori skleisti šiokią ar 
tokią opiniją, jeigu nori fak
tus apibendrinti, tai visame 
tame jisai turi remties tik tei
singais, gerai ištirtais faktais.

Laikraštis, tai šventykla, iš

nas jums Dievas 
užsidėdami neapykantos 
nių, Chicagos komiteto 
kvietimą į seimą. Jisai tilpo viena yra aišku, jog šiandien 
Chicagos laikraščiuose, tad atsirado naujų priedermių, 
lengvai jį galėsite surasti. Ar kurios yra lygiai aiškios, kaip 
seimo rengėjai nekvietė daly- senosios priedermės link vai- 
vauti seime visų srovių be 
skirtumo?

“Vien. Liet.” redakcija, tur 
būt, supranta, koks yra skir
tumas tarp žodžių: atmesti ir 
kviesti ?

Visus susispietusius į New 
Yorko seimą atstūmė nuo Chi
cagos seimo partyvumo dva
sia ir nenoras dirbti bendrą 
darbą su lietuviais katalikais.
Mes žinome, kad tas pats už- 
metinėjama lietuviams katali
kams ; prikišama, kam jie tvir
tai laikėsi Chicagos. Bet lai 
mums atsako: 1) vardan ko 
galima buvo reikalauti^ kad 
katalikai paaukotų visuotino 
seimo reikalams savo Fede
racijos Kongresą, arba bent 
jo pasisekimą?, 2) jeigu kitos

aki- dien turi daug platesnę dirvą, 
Šiaip ar taippa-, negu seniau.

kų, ar tarnų. Bet tos nau
jos priedermės esti dažniausia 
užmirštamos ir apleidžiamos. 
Jos tik išpalengva apima mū
sų supratimą ir užvaldo šir
dis. Bet pasekmės apleidimo 
tų priedermių yra tikrai ap
verktinos. Jas pamatę, mes 
paprastai norime ne savę kal
tinti, bet kitus žmones, ar ap
linkybes.

Šiandieną jau visiškai aišku, 
kad jeigu Prancūzijos katali
kai būtų laiku supratę savo 
priedermę — sutverti galingą 
katalikišką spaudą — Katali
kų Bažnyčia nebūtų tenai at
siradusi tokiame sunkiame

lo (kaip šv. Povilas sako) lai
stydavo. Vyskupas Kettele- 
ris pasakė, kad jeigu šv. Po
vilas gyventų šiandieną — jis 
pataptų laikraštininku. Mes 
gi galime tikrai pasakyti, kad 
jeigu anas Apollo šiandien gy
ventų, jisai laistytų nebe is 
skardinės, bet iš bačkos su di
dele šmirkštine. Jis būtų uo
lus katalikiškos spaudos pla
tintojas. Išplatinti katalikiš
kos spaudos intekmę — nuo 
mūsų pačių priguli. Katali
kų spauda lengvai gali nusta
tyti mintis ir gyvenimus be
galinio skaičiaus žmonių. Per 
spaudą mes galėsime laistyti 
pasaulį.

Mes dūrime begalo daug ar
timų ir daugybę priedermių 
link jų. Bet mes ne visas 
priedermes taip aiškiai su
prantame, kaip turėtume su
prasti. j F—as.

srovės būtų neatsimetusios 
nuo Chicagos seimo, ar būtų 
galima buvę kalbėti apie ko
kią nors pirmenybę, ar vado
vavimą visuotiname seime lie
tuvių katalikų? Katalikai ir 
dabar į Chicagos politiškąjį

•) Nuo šio numerio prade
dant, dėsime eilę straipsnių, 
nurodančių katalikiškos spau
dos svarbą mūsų gyve
nime. Straipsnių autorius 
F—as ėmė medžiagą iš kny
gutės “The Apostolate of the 
Press”, išleistos 1910 m. Lon
done Karolio D. Plater, S. J.

ATVIRAS LAIŠKAS ,
“Tėvynės”, S. L. A. organo 

redaktoriui.
Gerbiamas Redaktoriau,

Pastaram Jūsų redaguoja
mo laikraščio No. 43, “Per
žvalgų” skyriuje, patėmyja* 
keletą pastabų palytinčių ma
no asmenį, kurių tyla pralei
sti negaliu.
Visu-pirmu Jūs drįstate tvir

tinti būk aš “užkopęs mūsą 
viešame gyvenime gana nugš- 
tai (ačiū už komplimentą, ne
sitikėjau), tik ne visai tiesiais 
keliais, politikieriaus keliais”.

Toliau, Jūs jau imate gąs
dinti: kad Jūs “...jnusitės ver
čiamas aiškiau kalbėti apie p. 
Gabrį, kaipo politikierių, ko
piantį augštyn kitų pečiais...” 

Gejb. Redaktoriau, atleiski-



te, bet kitaip “chantage’u” 
(šantažu) panašaus Jūsų pa
sielgimo kvalifikuoti negaliu.

No tik redaktorius rimto 
laikraščio, bet net paprastas 
žmogelis, dar nepametęs doros 
principų, nedrįstų mesti kam 
nors veidan panašių apkalti
nimų, neduodamas dokumen
talių prirodymų.

Tamsta-gi, drįsti man drėb
ti į akis, kad aš užkopęs aug
štai mūsų viešan gyveniman 
neteisiais keliais.

Tai yra iš Tamstos pusės 
begėdiška insinuacija! Aš rei
kalauju, kad Tamsta jų at- 
šauktumei sekančiame “Tėvy
nės” numeryje. Priešingai 
aš būsiu priverstas ieškoti už
ganą padarymo kitokiais ke
liais.

Jei aš dabar apsirinkau šį 
o ne kitokį kelių reikalavimo 
užganapadarymo, tai vien dėl 
to, kad atsiminiau, jog Tam
sta esi vedėju S. L. A. orga
no, to Susivienijimo, prie ku
lio konstitucijos tvarkymo tu
rėjau garbę prisidėti ir aš 
1910 m., kurį pripažįstu vienu

jau atpirkta, kontraktas pada- nėjau, kad “Šventoji Naktis”
rytas ir 100 dol. įmokėta au
toriui; bet tai dar neviskas, 
nes autoriui buvo sulygta įmo- 
kėt dol., taigi dar liekame 
skolingi 200 dol., o kur-gi 
spauda? Kasoje, rodos, turi
me tiktai 100 dol.

Seime kožnas gi rėmė s, kad 
lengvai surinksime reikalingų 
sumų išleidimui šios operetės, 
rengdami vakarus tam tikslui, 
tai klebonus prašydami pagel- 
bos; bet ikišiol niekur nieko. 
Tenka girdėt, kad vargoninin
kai rengia vakarus, bet pasi
žadėjimo nepildo ir pelnų ski
ria ar tai parapijoms ar kam 
kitam, bet ne ‘Šventosios Nak
ties” išleidimui; rodos, pa
reiga turėtų būti, išpildyti pir
miausia pasižadėjimų.

yra atpirkta ir jau mūsų nuo
savybė; nors dar neatspauz- 
dinta, betgi vargonininkai, 
galėtų jau naudotis statydami 
jų ant scenos. Kalėdos neto
li, o šioji operetė kaip tiktai 
ir yra (grynai kalėdinė) tin
kanti tam laikui. Statyda
mi jų scenoje ir skirdami pel
nų, kad ir nevisų, jos išlei
dimui, labai palengvintų ir pa
gerintų atmokėjimų skolos ir 
išleidimų pirmutinio sceniško- 
muzikališko veikalo lietuvių 
kalboje. K. Strumskis.

P. S. Norintieji gauti gai
das ir visas informacijas sta
tyme viršminėtos operetės, 
teiksities kreipties šiuo adre
su: K. Strumskis, 37 Duffield

Taigi, kaip jau viršui mi- Brooklyn, N. V.

BLAIVYBĖS DIRVA.
KAIP. PROHIBICIJA VEIKIA se. Kansas turi po 600 kiek

KANSAS VALSTIJOJE.
Vienas katalikų bendralaiki- 

nis laikraštis sako: “Prolii- 
bicija PIETUOSE prirengia į stijoje

vienai šeimynai bankose ir po 
750 kiekvienai šeimynai san-

svarbiausiu musų tautos or- gaują veidmainių ir apgavikų, 
ganizacijų, ko neužmirštu pa- kurįe> jeį norį išsigerti svai- 
stebėti nei vienoj savo Pra- gaIl^ tai “slapiuosius” siun- 
kalboj (kaip galėjote patys į įjnįas sužymi
pastebėti iš korespondencijų ragaįs “dry packages 
tilpusių pačioj “Tėvynėj”
N. 42) ir kuris pagaliaus pa
staram savo seime apvertinęs

“sausųjų” pa- 
Dar

z< priduria, “šioje viešpatijoje 
blėdis yra daroma prohibici

mano veikimų Tėvynės labui 
tarptautinėj srityje, paskyrė 
iš savo iždo $50.00 to veikimo 
parėmimui.

Taigi atmindamas vis tai 
nesiimu kol kas reikalavimo

delyje gyvenimo. Kansas val
yva aštoniosdešimts 

pavietų be jokių bepročių 
įstaigų, devyniosdešimts šeši 
pavietai be jokių svaigalų gė
rėjų, trisdešimts astuoni pa
vietai be jokių pavargėlių 
prieglaudų, penkiosdešimts 
trįs pavietais su tuščiais kalė
jimais ir šesiosdešimts penki

Nutarė ‘Tautos Fondui’ pa
daryti vakarų. Jo surengimų 
pavesta Tautos Fondo komi
sijai. Be to po stubas aukas 
rinkti išrinktos Ona Stasevy- 
čienė ir Kotrina Juškienė. 
Dienos uždarbį nutarta sudėti 
8 dienų lapkričio ir padėkos 
dienoje. Tame susirinkime da
lyvavo ir lietuvos Dukterų 
Draugijos pirmininkė ir raš
tininkė, kurias susirinkimas 
maloniai priėmė ir kvietė pri
sidėti suvienytomis spėkomis 
dirbti pagelbėjimui nelaimin
gos Tėvynės. Lietuvos Dukte
rų Draugijos pirmininkė suti
ko, prašydama, kad susirinki
mas paskirtų dvi delegati jų 
susirinkiman, kuris atsibus 4 
dienų lapkričio dėl supažindi
nimo jų draugijos su reika
lais. Susirinkimas pritarė. 
Delegatėmis išrinktos Antani
na Jakaitukė ir Veron. Liut- 
kevičienė. Ant galo Jakaitu
kė, perskaičius iš “Draugo” 
apie tvarkų perleidimo Lietu
vi!} dienos davė inešimų par
sitraukti ženklelius, kas buvo 
priimta ir pavesta Jakaitukei 
tuo pasirūpinti.

Girdėjusi.

CHICAGOJE.
joje asmens silpnybės ir ne
dorumo. Ištraukti žmogų iš j pavietai be penitencijarijos 
smuklės yra svarbesnis uždą- j (didesniojo kalėjimo, 
vinys, negu prašalinti smūk- “5. Kansas valstijoje ant
lę nuo žmogaus”.

Mes pilnai pritariame, kad
yra svarbus dalykas ištraukti

užganapadarymo padaryto,iįg smuklės; tečiaus ti- 
man įžeidimo, nes tai galėtų : kime ir į kad> kur tiktai 
užkenkti tai mūsų tautos orga- ■ yra gaįįma sulig aplinkybių 
nizacijai: Į prašalinti smuklę nuo žmo

nas gi dėl gųzdinimo “kai- gaus tiesiu dalyku. Mes 
bėti aiškiai apie manę, kaipo: aįgįad nemanėme būk prohi- 
politikierių kopiantį kitų aug- j })įcj ja būtų pasekminga visuo- 
žtyn pečiais”, tai jeigu ne- met ir visur, ir nesistengiame
būtų tai begėdiškas “chanta-
ge’as”, (šantažas) spekuliuo
jantis “Tėvynės’

rasis didžiausias miestas vadi
namas Wichita. A. “ADVEN
CĮ/” redaktorius turi para
pijų toje miesto dalyje, kur 
yra sankrovų kiemai, Ir veik 
visi jo parapijonai darbinin
kai. Tečiau nėra nė vieno 
girtuoklio toje parapijoje. Nė
ra paguodos. Labai panašios 
sųlygos viešpatauja visoje 
valstijoje.

“6. Tai tiesa, kad prohibi-apginti jos veikimų PIETUO
SE; bet privesime kitų Kata- ei ja prižadina, taip vadina- 

skaitytojų j iįklJ bendrolaikinį laikraštį,' mus, akluosius tigrisus (prie-

kaip tau patiks.
Taip besidarbuodamos, sutrau

kė nemažų skaitlių katalikų, ku
rios nepažino žabangų joms pasta
tytų.

Minimoji draugija rugsėjo 19 
d. laikė balių, kuris pasižymėjo 
negražių tvarkų, net išmintingas 
policmonas buvo reikalingas.

Ant rytojaus t. y. 20 d. rūgs. 
toji pati mot. dr-ja parengė pra
kalbas : kalbėtojais buvo: Dr. 
Kaškiaučius, ir “Laisvės” bosas 
Pruseika. Čia tai jau ir pasirodė 
kaip si draugija vienpusiška.

Daktaras Kaškiaučius kalbėjo 
apie reikalų moterims organizuo- 
ties, šviesties, ir tt., abelnai jo 
kalba buvo be jokių užgaulioji
mų.

Pruseika kalbėjo apie dvi va- 
landi. Beragindamas, kad rašytus 
visos prie “L. D.” dr-jos dažnai 
minėjo “Jėzus Marija”, “smer- 
telnus griekas” ir tt.

Nors tuos žodžius minėjo su pa
juoka, bet mūsų tamsios moterė
lės nesuprato ir skaitė už “pa- 
bažnų” kalbėtojų, kurio reikia 
pakalausyti ir rašyties prie “L. 
D. ” dr-jos.

Potam apdrapstė purvais gerb. 
veikėjų p. J. Gabrį, ir liepė ne-

M()TERŲ DELEGAČIŲ 
SUSIRINIKMAS.

Lapkričio 8, 1914, Apveiz 
dos Dievo parapijos svetainė
je 3 vai. popiet susirinko at
stovės nuo Chicago’s ir apie- 
linkių moterį} draugijų, ap
svarstymui reikalo prigulėti 
prie L. R. K. Moterų Sųjun- 
gos ir inkurti sujungus centrų. 
Delegačių pribuvo 82. Pa
kviesti kalbėtojai gerb. Dr. J. 
A. Šlakienė ir kun. F. Kemė
šis plačiai aiškino apie tikslų 
ir naudingumų moterų sųjun- 
gos. Prakalbom užsibaigus 
sekė skaitymas konstitucijos,
kuri su keletu pataisymų bu-

vaidentuve, tai būtų daugiau j taip vadinamų “CATHOLIC/šus/ kurie plepa priešais ir vo
v .   X _ 1 L- *panašus į baidyklę, pastatytų Į ADVANCE”, kuris leidžia- 

žvirblių baidyti, kurį tegali j mas i prohibicijos valstijoje, 
baidyti bene vienus lengvati-. kurįs praneša mums kų nuvei-

slapta pirkliauja. Bet tai la
bai sunku ir pažeminantis pa
sielgimas po tomis išlygomis

kius. Vargu beg, Tamsta, bū- kg prohibicija Kansas valsti-i jiems gauti svaigalų, taip kad
tum ištylėjęs iki šiol, jeigu 
būtum “sučiupęs” tirštesnių 
purvų negu, kad iki šiol var
tojo Jurgelionis, “Keleivis”, 
“•Kova” ir “Šakė” mano as
mens šmeižimui.

Nors, Tamsta, sakaisi “ven- 
giųs L. S. organe netik pur
vų, bet ir dulkių”, tečiaus jau 
teko man girdėti nuo daugy
bės S. L. A. narių, kurie skun
džiasi, kad Tamsta verti jų 
organų į didesnę
negu kad tai buvo Jūsų pirm- 
takūno Vidiko laikais. Aš ne
abejoju, kad jūsų pirmtakū- 
no p. Vidiko likimas bus Jums 
perspėjimu ir Jūs liausitės 
vertę ‘ ‘ Tėvynę ’ ’ šųšlavynu. 
Aš manau, kad Jūs liausitės 
naudojusis S. L. A. organu 
navo asmeniškų kerštų varinė
jimui, o savo plunksna naudo
site ne nesimpatiškų Jums as
menų šmeižimui, l>et labui ir 
klestėjimui tos organizacijos, 
kurios organų pavesta Jums 
redaguoti.

Jei gi pagaliaus mano Lau
rai neduoda Jums ramiai mie
goti, tai yra du keliu juos in
gyti pačiam: viens Temisto- 
kles’o, o kits “Herostrato”.

Sapienti sat...!
Su pagarba

J. Gabrys.
Chicago,

25. X: 1914

joje. : i devyniosdešimtas nuošimtis
“Advance” nedaro jokių visai negauna progos prieiti 

suktybių, kaipo mūsų skaity-; prie svaigalų — ir lieka nesu- 
tojai paliudys, bet faktai yra teptais tuomi piktuoju šlyk- 
faktais visuomet. O Kansas štumu.
valstijoje prohibicijos yra nu- “7. Jei reikėtų daugiau nu
veikti sekantieji dalykai: į rodymų prohibicijos veikmės,

“I. Kansas neturi smuklių.; galima pasakyti, kad Kansas 
Jaunimas gali eiti į darbų ir Į valstijoje, kur randasi Katali- 
sugryžti namon iš darbo be kų tik 130,700, o turi 122 pa-
jokių nuolatinių pagundų, kad 
užėjus smūklėn ir išsigėrus 
svaigalų. Pinigai, kuriuos kit
kart pragerdavo, dabar yra 
parnešami namon moteriai ir 
šeimynai arba ant gero sunau
dojami.

“2. Kuomet mūsų ūkinin
kai atvažiuoja į miestų pralei
sti dienų su miesto žmonėmis, 
alkolio kvapas jų neprivilioja 
prie piktojo papročio. Senie
ji gėrėjai katrais gali gauti 
svaigalų didesniuose centruo-

rapijinių mokyklų. O valsti
joje Rhode Island, kame Ka
talikų yra 270,000, vos tik tu
ri 36 parapijines mokyklas, 
Kalifornijos katalikų 410,00 
— turi tiktai 85 mokyklas.

“Prohibicija Amerikoje at
eina. Moterų teisės balsuoti 
priskubins jų, nors kaiku- 
riems rodosi priešinga, tečiaus 
ateina ir gana. Nieko negel
bės pasistengimas sulaikyti 
prohibicijų užvedimu Euro
pos būdų gėrimo. Protestan-

priimta. Pašelpos ir po
mirtinės klausimas buvo il
giausiai svarstomas. Kadan
gi jau vėlas laikas buvo, ati
dėjo tų klausimų iki kito su
sirinkimo, pavesdamas sena
jai komisijai surengti lentelę 
mokesnių, pašalpos ir gyvy
bės apdraudimui ir pasiųsti 
moterų draugijų valdyboms, 
kad per savo susirinkimus ga
lėtų apsvarstyti ir pranešti sa
vo patėmijimus ateinačiame 
delegačių susirinkime, kuris 
bus Gruodžio 13 d., 1914 m.

Nenuorama.

se, kame slapta yra parduoda-1 tų vyskupas Potteris, New

A. L. R. K. VARGONININKŲ 
SĄJUNGOS REIKALE.

Pereitame Seime Waterbu- 
rije, Conn., rodos vienbalsiai 
nutarėme, kad per šiuos me
tus atlikti daug svarbių da
lykų. Svarbiausi nutarimai 
buvo tai: “Šventosios Nak
ties” išleidimas ir organiza
vimas narių šelpėjų; bet, su 
pasibaigimu seimo ir viskas 
pasibaigė; visi vėl į miegų ir 
niekur nieko negirdėt.

Tiesa, “šventoji Naktis”

ma, bet ne mažuose mieste
liuose. To dalyko pasekmė 
yra tokia, kad ūkininkas, kaip 
atvažiavo miestan blaivus, 
taip ir parvažiuoja namon.

“3. Jei Kanso žmonėms bū
tų pasiūlytas vėl prohibicijos 
balsavimas tai išloštų penkias
dešimts prieš vienų. Iš šim
to meterų vargiai rastum vie
nų, kuri balsuotų prieš pro- 
hibieijų, — o Kanso Valstijo
je moterys turi teisę balsuoti 
visuose klausimuose.

“4. Rezultatas (pasekmė) 
Kansas prohibicijos šitokios: 
$200,000,000 bankose ir $67,- 
000,000 kitų valstijų palūkuo-

Yorke, mėgino tai padaryti, 
bet jam nenusisekė visiškai. 
Amerikiečiai tai ne europie
čiai, o kadangi mūsų žmonės 
valdo smukles labai saldžiu 
būdu, prohibicija (uždraudi
mas) užpuola ant jų su visu 
smarkumu.

“Mes neapginam prohibici
jos, nei neužpuolam jos. Tie
sa ir dora reikalauja išklausi- 
mo abiejų pusių klausimo. Bet 
parodėme kų yra nuveikusi 
prohibicija , Kansas valstijo
je’”

Iš “Sacred Heart Review’* 
August 1, 1914.

K. P. S.

MOTERŲ DIRVA.
WORCESTER, MASS.

Spalių 25 dienų atsibuvo 
Worcesterio moterų susirin
kimas susiorganizuoti visoms 
išvien be skirtumo pažiūrų, 
dirbti ir aukas dėti “Tautos

Fondui”. Susirinkimams ves
ti buvo išrinkta valdyba. Pir
mininkė Veronika Liutkevičie- 
nė, pagel. Kotrina Juškienė, 
rašt. Antanina Jakaitukė,. pa- 
gelbininkė Teklė Urbanavičiū
tė.

NEWARK, IT.'J. 
“Cicilistai” ir jų jojamos dr-jos.

Pas mus draugijos skiriasi į 
tris skyrius: katalikiškos, tautiš
kos ir “cicilistų”.

Prie, vadinamų, tautiškų, pri
klauso apie trįs ketvirtdaliai ka
talikų, bet prisiėjus kokiam nors 
klausimui, kaip dabar politiški 
seimai, visados tose draugijose 
ima viršų laisvamaniškoji pusė, 
o “cicilistai” tų viską pataiko 
gražiai sunaudot savo “parti
jai”.

Mat, mūsų katalikų nedrąsa, 
ir neapsišvietimas, nes maža da
lis tik teskaito katalikiškus 
laikraščius; tokių būdu duodasi 
save visiems “iątams” išnaudoti.

Pora metų atgal čia susitvė
rė “Lietuvos Dukterų” dr-ja, 
kuri kaip ir pats vardas liudija 
turėtų būti tautiška, bet visai 
kitaip yra.

Pirmutinės tvėrėjos buvo “ci
cilistų” “žmonos”, ir savo apsuk
rumu bei vyrų pamokytos, pri
traukė keletą gabesnių katalikių 
sakydamos, kad ši draugija vien 
tautišką, o į tikėjimo bei į par
tijų dalykus visai ncsikišanti; 
joms rūpėsią vien tautos ir pa- 
gelbog dalykai.

Katalikės išgirdę tokį puikų 
draagijos tikslą, pasižadėjo orga- 
nizuotojoms draagijos naudai 
dirbti. Kad pasižadėjo, tai ir 
darbavos: kur tik suėjo pažįsta
mą. tuoj kalbina: “prisirašyk sir- 
džiuke” prie “Lietuvos Dukte
rų” Dr-joa, ten taip ir taip bus 
gerai, ten nereikės nei išpažin
ties prievarčia eiti, kaip kad prie 
katalikiškų, nei poteriaut jei ne
nori, nei apie dores dalykus nie
kas ten tavęs neužklaua Darysi,

Kare nieko nereiškia
Me» padarėm sutartf su Rusijos batiko

mis Ir galiame išsiųsti jūsų pinigus j Lietu
vą kaip ir pirma. Dėlto nieko nelauk, bet 
Padek savo giminėms Lietuvoje. Didelia

kare ten besitęsiant jiems reikalingi 

dabar pinigai.

PEOPLĖS STOCK YARDS
STATE BANK

lAlastf Ats. t 47tk St CUu p

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka 
vakaruose nuo Stock Yardų.

ant tų draugijų sprando bu savo 
devyniais atstovas, o mūs “tau
tiečiai” neturėjo ne vieno.

kad cicilistai” lengvai galėjo 
laisvamanius tautininkus ir be 
vėzdo sumušti.

Kad jie veda ir katalikus už 
mes

Ir taip: ant “Pal. Juzės” nu-
pripažinti Chicagon šaukiamo po- į jojo tris, ir pargrįžę išdavė ra- nosies, tai vien dėlto kad 
lit. seimo, nes ten tik vien katali-, pOrtą jog laikę “cicilistų pus)- Į apsileidę, be vienybės nesusiprato 
kų ir kunigų šaukiamas seimas, o tas jau jų savastį I ” *
labai ragino siųsti vietinėms _ ----------------— — -------------- ----- - ---------- __ posiųsti
draugijoms kaip ir “L. D.

vės” dr. nujojo du cic; ant “Lie- veikti, tie šunvadegauja, tai 
tuvos Dukterų” dr. nujojo dvi ■ vienais, tai po kitais o tas 

atstovus į New Yorke saukiamą cįc, ir nuo saVo L. S. S. kuop.jbai biauru!
seimą, kur galėsią tautos reikalus ! siuntė du. Vat ir aiškus dalykas,' Plunksnis

Beje ragino moteris reikalauti j 
lygių teisių su vyrais, nes ir jos 
galinčios dirbtuvėse dirbti, ir ma
šinas valdyti, o motinos turinčios 
reikalauti iš valstijos atlygini
mo!

Begailestaudamas apie moterų 
vargus, paklausė: ar jūs žinote 
kokį aš jums pasiūlysiu “recep
tą”, kad iš tų visų vargų išsigy
dyti? ar žinote? gal kuri žinote?
Jei jūs nežinote, tai jums pasaky
siu. Tuom “receptu” tai yra “so- 
cijalizmas”!!! Tai ištaręs taip 
suvirpo, kad bemaž jo plaukai 
grindis prisiekė.

Taigi ragino, kad netik “L.
D.” dr. rašytus prie “cicilistų”, 
bet kad ir savo vyrus vestų ra- 
iyties.

Abelnai imant, didesnį laiko da
lį p. Pr. pašventė aiškinimui apie 
socijalistų žadamajį rojų ant že
mės.

Prakalbose visa asistencija su
sidėjo vien iš “cicilistų kuopos 
narių; jie užrašinėjo savuosius 
laikraščius, kurie šmeižia katali
kų tikėjimą.

Taigi aišku, kad minėtoje drau
gijoje moterims katalikėms ne 
vietą, ten už jų pinigus kviečia
mi “cicilistų” kalbėtojai, kurie 
tik apspjaudo tikinčių jausmus, 
rekliamuoja biaurinančius katali
kų tikėjimą raštus. Argi čia nors 
krislelis matos tautystės bei krikš
čionybės? Geriaus vadinti tokią 
draugiją raudonraikščių dukte
rų, o ne Lietuvos! Lietuvos duktė - 
rimą visad ir visur turi rūpėti 
meilė tėvynės surišta su krikš
čionišku mokslu, o ne soeiįaliz- 
mas, kuris viską griauna.

dr.
Lv

MŪSŲ JAUNIMAS.
JAUNIME!

Mes, kol dar nebuvo karės 
Europoj, Amerikoje begyven
dami, buvome išsiilgę tėvynės 
— Lietuvos. Apimti jausmų 
išsiilgimo, meilės tėvynės, ra
šėme liūdnus laiškus į Lietu
vų tėvams, broliams, drau
gams, pažįstamiems ir ki
tiems. Tik gal visai bejaus
mis žmogus neatjautė to skau
smo, nesuprato kas tai yra tė
vynės meilė. Arba girtuoklis, 
kuris išmirkęs dektinėj savo 
smegenis, niurkia sau pano
sėje paleistuvingų dainų, per
kratęs po suolu saliūne. Jis 
juk ir negali turėti prakilnaus 
jausmo, nes pavirtęs į gyvulį.

liava, darykime milžiniškų 
jaunimo organizacijų, štai ir 
bus tas jaunimas — Lietuvos 
ateitis. Beabėjonės bus daug 
mūsų bimlių karėje išnaikintų, 
užtat mes, “Vyčiai”, padary
tume milžiniškų tėvynei dar
bų, kad sugrįžę į Lietuvų už
imtume jų vietas.

Vytis.

NEWARK, N. Y.
Spalių 24 d. š. m. Lietuvių sve

tainėje įvyko “Žiburėlio” sureng
tas muzikališkas-vokališkas vaka
ras “Žiburėlio” užlaikomos tai
kų mokyklos naudai.

Vakaro programoje dalyvavo: 
P-ni Bradunienė, p-ni Pranienč, 
p-lės J. Daukšutė, Radzevičiūtė,

Bet blaivus žmogus, kurio į b. Vaškevičiutė, pp.; J. Krali- 
krūtinėje plaka gyvai širdis, kauskas (jaunasai), Vasiliauskas, 
karštai mylinti tėvynę, liūdė- J A. Radzevičius, A. Verba, V. Vaš- 
jo, liūdėjo ir dainavo liūdnų, į kevičius ir Pranys (jaunasai), 
liūdnų dainų apie išsiilgimų Į Vakaro vedėju bei šeimyniniu 
tėvynės.... buvo gerb. A. Staknevičius.

Vakarą paįvairino prakalba ir 
šokiai. Publikos buvo netoli 300 

i asmenų. Vakaras darė labai raalo- 
nų įspūdį savo gražiais svečiais, 

Kaip liūdnai ji turi skam-, dailiu elgimos ir pavyzdinga
bėti dabar, kada jo tėvynė, tvarka.

Bet kokia turi būti daina to 
prakilnaus žmogaus šiandie
nų !...

kurių labai jis myli, plūsta 
kraujuose; kada negailestin
gas, didžiųjų valstijų kardas

Vakaras parodė, kad Newarke 
N. Y. be “šampanų” “medžių ir 
krūmų” mokama dailiai ir dide-

trokštantis žmonių' kraujo ker- Į Lame būryje pasilinksminti. Va
ta jo brolius, kaip girios me-Jkare t‘ek ^uvo Pagarbos kits ki

ltam, kad “rudo alučio” tepaai-
r. . . rodė vos kelios stiklinės.Dar nenusumn-,

delius!... 
Jaunime!..

Toliaus. “Palangos Juzės” dr 
ja, kuri vadinasi “tautiška”, spa- { ',es 
lių 11 d. parengė prakalbas, antį Jnk dar įtekės žvaigzdu- 
kurių pasikvietė kalbėtoją taipgi tė vilties, juk ir Dievas Lte-

Vįeton
.. . 'svaigalų ėjo kitokie gėrimai. R&-
k.me, nenutolnme ™>dau vii- j ktn(jeji tjek bnvo maDdagOs>

su savo cigarais nešinos iš viešo-

iš “cicilistų” štabo — p. Naviac- 
ką. Nors afišose buvo minėta, kad 
išaiškins, kas šį karą pagimdė ir 
kas jo norėjo, bet nieko neišaiš
kinęs persimetė ant socijalizmo 
pusės; galima sakyt, kad rengė
joms nerūpėjo visai karės dalykų 
aiškinimas, jeigu leido kalbėto
jui apie socijalizmą klajoti.

Reikia paminėti, kad p. Na- 
viackas savo kalboje tik ižeidė 
mūsų brolius Lietuvoje, sakyda
mas, “nereik pykti, kad vokie
čiai kareiviai insigriovę į Lietu
vą žiauriai apsiėjo su žmonėmis, 
nes jie tą darę atkeršindami: nes 
kada rusų armija buvusi užėmus 
Prūsus, tai lietuviai ėję ir plėšę 
viską kas papuolę: krautuves, 
sandelius, ūkiškas mašinas vežė
si, ir t. t. Matot kaip “cicilistai” 
“myli” savo brolius!

Žodžiu sakant, tos prakalbos 
buvo ne “Palangos Juzės” dr., 
bet tik jos vardas panaudotas, o 
tikrai prakalbos buvo “cicilistų”, 
neg apie pačią Pal. Juzės drau
giją neišsitarė nei žodelio.

Paskiansieji “cicilistų” joji
mai ant tūlų draugijų inaugo. 
Čion randasi tik viena “cicilistų” 
kuopa, ir abelnai jų visas skait
lius nedidelis, gal bus į 40, bet jie 
taip tas savo jojamąsias dr-jas 
pasižabojo, kad jie pataikė nujo
ti j New Yorko “didįjį” seimą

tuvų saugojo visuomet iki šio- 
liai, saugos ir toliau... Atsira
dę tokiame padėjime, kų mes 
turime daryti kaipo jaunimas?

sios salės, kad nepadarius kokio 
nemalonumo nerūkantiems, mo
terims, vaikams.

Toks tai visur buvo užlaikytas 
gražus saikas.

Trumpai kalbant visi atliko sa-
Ar mes turime liūsti kiekvie-1 vo priedermes kaip reikia ir va- 
nas sau ir išreikšti savo jau
smus, prakilnius norus ketu
rioms plikoms sienoms?...

Ne, turime kiek galėdami 
spiesties į vienų vietų į vienų 
organizacijų, po kurios globa 
galėtume viens kitų raminti.
Ir padavę vienas kitam drau
giškų rankų, veikime ir vieno 
tėvynės labui. O kad ir ken-

karas pilnai nusisekė, nepaisant 
į tai, kad rengiamas ant greitosios 
jis įvyko trumpu laiku.

Reikia tikėtis, kad čionykšUc J 
lietu' ;ų visuorj'uu' pamėgs tokius 
šeimyniškus cikarns. jei jie bus 
rengiami su ta n tikru pasiruoši 
mu i*sngst t Tvcmet ir progra
mą galima in 1 nra: įvairų susti 
tyti >r jį išpiMyti; t,;'”’.et ir sve
čius galima m’rilmingiav priimti,

tesime visiems kartu bus daug abdėkojiH kaip r- Via už at- 
lengviau.... sllanlyraą ir i sJmi jvinai

Toki organizacija jau yra: 
tai “Lietuvos Vyčiai”, kurie 
ypatingai jau pradėjo atsižy
mėti tėvynės meile... Nežinau 
kaip kam, bet man ypač pra
sidėjus karei “Lietuvos Vy
čiai” pasidarė labai brangūs.
Aš jų tarpe jaučiuos visai ki-

ir i vii Irmai šo
kių ir žaidimų Lietumi patogiau 
iš angsto žinoti, kuomet šokių iv 
žaid e ų vakaras.

Bet čia jau vakarų rengėjų Ja 
lykas, kad duodant progos pusi 
linksminti suaugusiems, nepalikti 
nžkampė8e mažesniųjų, o net ir 
vaikų, kurie ir šiame vakare ke
liamu savo trnkšmu net ant mo
tinų rankų protetavo, kad jiemetaip, man daug lengviau ken 

tėti. Tarsi ant valandžiukės j Se‘myn'nkai neduoda la'ko ir 
pamirštu ir Lietuvų, išgirdęs •to" ^^je žiburėlio naudai 
Vyčius, galingais balsais, dai
nuojant lietuvių dainas. Ir

vo krūvoje pažeisti ir pašokti, 
kaip kad visi' kiti daro.

.. ... ... Lauksime šeimvniškų “Žiburi-
nesijaučm, kaip Įsitraukiu } lio- vakarŲ daugiau ir nesigailė
jų būrį ir žaidžiu kariu. Tai
gi spieskimės po “Vyčių” vė

sime atvykę net iš kitur.
Svetys.



Še tau ir bepartyviškumas. 
“Jaunoji Lietuva” gražiai 
pakalbėjus apie naujas išvaiz
das ir dar Sykį pabriežus, kad 
bepartyviškumas bus vienati
niu jos tikslu, neilgai inąšėius 
įveda “Jaunimo Balsus”, ku
riuose Jonukas griežtai pa- 
briežė, kad socijalistus glaus 
prie kairės, tautininkus prie 
dešinės, o tuos nelabuo
sius katalikus koja į pastur
galį ir... lauk.

Šventas, nekaltas beparty
viškumas !

Perkūne dievaiti, apsaugok 
mus nuo jo!

Skauda “Laisvei” širdužę, 
kad ne jai aukuojami pinigai 
lietuviams nuo karės šelpti ir 
rėkia ožio balsu: “paklauskit 
kur tie pinigai eis!” Be kar
ščių, tamstele, būk užtikrinta 
neaplenks ir jūsų tėviškės au
ka jeigu tiktai reiks.

Šikšnosparnis.

Šloturiutė. Darbai pas mus labai 
prastai eina.

Kevanietis.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS,

Iš LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKAJE.

(Pradžia ant 3 puū i 
kaip jiems reikia, tai ir jie patys 
ir visi kiti neabejoja. Kad gi ne
būtų vietos abejojimams, kad tos 
diskusijos eis pagal “draugų” 
madą ir kad aš teDai nedalyvau
siu, tai čia tą išanksto pasakau 
ir pasiaiškinu.

Visųpirmu, aš kaipo tikras 
žmogaus liuosybės šalininkas ne
gyvenu tokios etikos dėsniais, ku
rie ignoruoja ir mindo kito žmo
gaus teises, kaip tai daro “drau- 

Dievulėli tu brangus, tai gaį” vedami biauriausio brutaliz-

“Tėvynė” klerikalus barė, 
ant katalikų rūgo jo, ir vis už 
tuos t seimus. “Jaunoji Lie
tuva” viską atkartoja, 
matai kokios bičiuolės.

Tai
Tur

būt iš vieno kaimelio paeina.

baisių sulaukėme atsitikimų. 
Vienas laikraštis žadėjo para
šyti apie p-nų Gabrį dramo- 
tragediją. Išanksto tariame: 
“Valio artistai - mėgėjai”.

KAULŲ RAUDA.

(Tolimesnė Nevvark’o N. J. 
clironika).

U-u-u... au... vau... uf! su
ūžė, sustaugė mūsų Kaulai 
pamatę Dūdų.

— Ui... oi! Rauluti, aš ir 
barzdos nebesiskusiu,*— ai
manavo vienas.

U-u-u... — skundėsi ki- ; ant netikusio M. Yčo kaklo? 
tas, — matai kų padarė tas Įr visa tai darėme dėl tos pa- 
grinorius Dūda
keiktasai!

— M-m-m, — mykė trečias, i
jis, nelabasis, pasikėsino p0 vienas. — Mes žinome, kad 

ant Raulučių nepaliečiamy- §v Jurgio dr-jos svetainė pil- 
bes; ant mūsų, ant mūsų... 4 na kėdžių. Kaip tų kėdžių už- 
Nors skauda ir baisiai gėda, įteko rusinams, taip užteks ir 
bet, vi s dar mūsų stora skū- mums. Lai tik tas Dūda pa-

Rodosi kur tai mačiau pa
rašyta, kad socijalistai žada 
plačiai apkalbėti apie S. L. A. 
apie T. M. D. per savo susi- 

į važiavimus ir delei to mels-
reikalingos mūsų idėjai, tai įe meldžia nesiskubinti su su
los pačios idėjos dėlei galime 1 
jį ir pakarti. Nepameni, kaip 
mes dėl tos idėjos kun. Al- 
šauskų patupdėme šnipų kan-! 
celarijoje, o p. Vasil.... ture- j 
■jome “Kutra” antru kartu 
krikštyti “Keleivio“ redakci-1ant vakarienės 
joje? Ar neatsimeni, kiek 
brangių mėdalių prikarstėme

sivaziavimu. Tai matote, vy- 
učiai, ko sulaukėme. Naužil- 

go turbūt socijalistai keliaus 
ir pas Vokietijos kaiserį pasi
teirauti, kada jisai keliaus Pa-

! ryžiūn ant pietų, Petrogradan

Jis, jis-, pia- čios idėjos!
— Nereikia jokių “gniūtų”, 

nė kartuvių! — pašoko iš kam-

Anglijos kariaujančios su- 
fragistės baisiai supykę ant 
Viliaus ir jo visos armijos, už 
paveržimų iš jų “džiabo”. 
Sprogino, ardė jos bažnyčias, ’ 
mūziejus, o dabar tas nelaba
sis vokietis kaip' pradėjo bom
bomis blaškyties visi mūrai 
virsta ir sufragistėms “noth- 
ing doing”.

ra atlaikys. Bet jeigu jis pra- į 
dės ir apie mūsų paneles?... 
Oi, vai, bėda!

— Raulučiai! — užtraukia 
drąsuolis. — Nusiraminkite. 
Aš užtikrinu, kad jis jau dau
giau nebeišdrįs prieš mus kų 
nors pasakyti. Aš jam pa
siūla
mų.

sirodo, o mes kėdės pavarto
ti mokėsime.

Čia prie Raulų raštininko 
priėjo Kazys (ne tas kų su 
Raulu pašnekas varo), nusi
ėmė kepurę ir pabučiavo ran
kų.

— Raulučiai, — pradėjo
•iau jau antrą ultiraatu- mika„tij _ ir aS sn jOmis Aš

Kų? Tu, tu dar kalbėsi!
jau seniai noriu... bet... kad, 
mat, tos panelės... tai ir aš

Demokratai džiaugiasi lai
mėję rinkimuose, republiko- 
nai trina rankas, kad jų skai
čius padidėjo, progresistai 
gieda amžinas atilsis savo bu
liams, o mūsų socijalistai pa
judino visų pasaulį garsiu rik
smu: “Mes daugiausiai išlai- 
mėjom, nes mūsų kandidatų 
perėjo net .00000000001.

susuko Raulai ant drųsuo- į vis. Ir man Žiburėlis smir-
lio. — Tu kaltas, tu visų tai 
padarei! Atėmei Dūdai sąži
nę ir kų jis dabar?...

— Tai niekis, — ramino 
drąsuolis. — Indėsime jam ki
tą sąžinę. Mat, aš per ulti
matumų pareikalavau, kad jis 
pats lapkričio 15 d. būtinai 
ateitų čia pas mus ir mūsų 
visų akyse išsispavieduotų, lie 
rfemas karčias ašaras ir muš-

da... Aš prie jūsų, Raulučiai, 
prie jūsų. Visi sykiu persime 
kailį tam grinoriui. Žinos jis 
kitų sykį, kad cicilikiška ne
kaltybė yra nepaliečiama...

Dūda.
\ Baniams - nezinėliams paai
škinimas: Kadangi daugelis 
Rauhj supyko ant kun. D. už 
tai, kad jis teisingai-apdfiduo- 
ja kaikuriuos Raulučių darbe-

“Keleivis” krokodilio aša
romis verkja iš džiaugsmo, 
kad “Lietuva” ir “Tėvynė” 
urzgia ant katalikų. Ar tik
tai neperanksti apsidžiaugė. 
Geriau savo skvernelius dabo
tų, nes netikėtai kas nors ga
li juos nujoti.

damasis į krutinę tartų:‘Rau-! iįug> taigi pasakau, kad Ba
lučiai, susimilkite ant manęs j ^a nėra dargi nei kunigu ir 
nusidėjėlio, kaltininko; pasi- Į kad kun. D. Dūdos visai ne
gailėkite mano riedančių aša- pažįsta, 
rų ir karštų dūsavimų. Pa
sigailėkite, Raulučiai!” Na, o 
mes tuo tarpu pasigaminsime 
gerų “gniutų” ir, kaip tik jis 
taip pradės, mes suskubsime 
kailį jam perti. A-a-a! — net 
rankas patrynė, įsivaizdinda
mas, kaip jis džiaugsis dary
damas tų pėrimo egzekuciją.

— Bet ar tikrai jis ateis?
— abejojo kaikurie.

— Ateis , Raulučiai, tikrai
ateis, tik kuodaugiausiai 
“gniūtų”...

— Ne “gniūtų” jam, bet 
tiesiog pakarti! — atsiliepė 
kitas, išversdamas akis.

— Pakarti, — abejojo tūli,
— tai būtų perdaug. Antra 
vertus, tai būtų žmogžudystės 
papildymas, o mes, matai, 
prieš kares ir kitokias žmog
žudystes protestuojame. Išei
tų nei šis, nei tas.

— Be revoliucijos, — nuta
rė kiti, — mes vis vien ne
apsieisime. Revoliucija reika
linga mūsų idėjai. Tai soei- 
jalizmo druska.

— Gerai sakai, Rauluti, — 
nudžiugo susirinkusieji. —
J eigų revoliucija, skerdynės j mują

Dūda.

ŠIS TAS.
Rusų spauda gana plačiai 

byloja apie Lietuvius, mūsų 
gi “bracia polacy” sučiaupė 
savo medumi teptas lūpas ir 
suraukę kaktą poniškai tyli.

Girdėjau, “Darbininkų Bal
sas’ išnaujo pradės šnekučiuo
ti, tiktai nežinia su kuomi kal
bės p. p. redaktoriai: ar su 
“Ateitimi”, ar su darbinin
kais. Pagyvensime — pama
tysime.

“Amerikos Lietuva*’ sodi
na į vieną vežimėlį socijalis
tus ir katalikus ir tepa, mo- 
zoja stebules degutu. Nela
bai seniai ir pati “Amerikon- 
ka” buvo užsirioglinus ant šio 
vežimėlio sėdynės tik nelaimė 
kelias nelygus buvo, — sutren
kė ir jinai pasijuto ant kryž- 
kelio ir tėmyja kur “raki zi-

n

Kelintą numerį “Kovos” 
čiupinėju su didžiausiu nuliū
dimu. Kas ten jos redakcijoj 
pasidarė ? Nei vieno gabaliu
ko poezijos. Nejaugi mirus 
“Pirmyn”, dingo mūzos ir 
Parnasai. Būtų labai gaila.

Ūpas “Kovos” begalo ka
riškas, Patalpinus lietuvių 
deklaracijų vos inžiūrimomis 
raidėmis užprote^avo prieš 
ją milžiniškomis ‘Gitaro
mis ”. -■ Gera “Švenčiausia
jai” rėkauti ir protes
tuoti ramiai sau snaudžiant 
Pbiladelphijoj. Kas-žin ką 
pasakytų gerbiamoji, kad pa
kliūtų į ruso nagus ir pastara
sis pradėtų jai popėdžius svi
linti. Gal 10 dekleracijų iš
syk pagamintų.

mo remiamo ant žmonių tamsumo. 
Antra vėl, tie “draugai” per
daug jau susi valkioję. Ko jie 
verti aiškiai tą piešia politikos 
seimas Brooklyne ir pats gyveni
mas. Juk tų pačių “draugų” 
tarpo Varesnieji teisingus jų 
darbelius ašarų tevertais paskai
tė. Dr. Šliupas tuos savo višty- 
čius apvertino nusispiovimu, pats 
atsirugdamas nuo “draugų”, 
kaip nuo netikusių peralų. ~Kiti 
vėl tuos mūsų visuomenės perlus, 
kuriems šviesiose tautose lygių 
nėra, vadino “plepalų vaikėzais”, 
“langų braškintojais” ir tt. Ko 
gi jie tikrai verti viešai pasakyti 
kol kas aš neapsiimu. Kiek jiems 
rūpi teisybė ir kokia ji pas juos 
tai parodo tas, kad jie savo rau
donosios savaitės melagysčių ne 
tiktai kad neatšaukia, bet sten
giasi jas pridengti ar teisybe 
paversti, keldami triukšmą savo 
raštais, prakalbomis ir diskusijo
mis, ir tuomi klaidindami žmo- 
nes, kaip kad klaidina kareivius, 
kad nežinotų kame teisybė ir 
neatsitrauktų nuo primestų jiems 
karės laikuose vadų.

“Draugų” teisybės vertę aky
vai parodė ir parodo apart dis
kusijų, atsibuvusiųjų kadaisiai. to
je pat svetainėje, kur dalyvavo 

draugų” rinktinės dumtuvės, 
dar tokie indomūs dalykai, kad 
“draugai” už savo teisybes ly
gias melagystėmis ne sykį buvo 
nubausti S. V. Amerikos teismu, 
ir visgi jie ne savę pripažįno nu
sidėjusiais prieš teisybę, bet Ame
rikos teismą.

Be to, man pačiam teko gir
dėti, kad “draugai” diskusijo
mis š. m. lapkričio 15 d. ieško ne 
tik stiprų galvų, bet dar dau
giau stiprių dirbinių ir kietakumš- 
čių. O kad mūsų “draugų” pa
dangėje, ieškant teisybės, tikrai 
prienama prie kumščių ir tąsimos, 
tai aiškiai parodo toje pat sve
tainėje nesenai atliktos rusų pra
kalbos, kur dalyvavo ir gi “so- 
cijalistai” net nepriklausan
tieji XI kuopai!

Po to viso, manau bus aišku 
kodėl ir su kuo aš vengiu susi
tikti. Visa bėda, kad branginu 
savo garbę ir saugoju, kad “drau
gų” etika neatbukintų mano el- 
gimos principų, kurie man liepia- 
kiek galint toliaus būti ne tik nuo 
nedorybių, bet ir nuo tu, kurie 
nedorybėmis verčiasi, prisidengę 
šauniais obalsiais.

Ne veltui ir priežodis sako: 
su varnomis šokinėsi, varna ir 
kranksėsi. —

Kun. J. Dobužinskas.

Kaip tiktai kuris iš socija- 
listų korespondentų pradeda 
kalbėti apie mizerijas, būk už
tikrintas, kad jam per kiše- 
nias, galvas, kojas švilpia 
“džioverijos”.
čių baisiai praskystėjo ir kai
po opatijos apimti. Buvo 
Amerikoj Gabrys, — pilnutė
lės.skiltįs jo biogrofijų ir tt.

Nesibijokite priminti “Lai
svei”, kad labai jau ilgai ren
kamos tos aukos Perkūno by
lai, ir kada gi ant galo po ply
nių bus tas teismas?

DORRSVILUS, ILL.
Išvaževus kunigui M. Augu

liui į Lietuvą, gavome kitą* kle- 
boną, kunigą P. A. Vaitonį, ku
ris įsišventino į kunigus liepos 
5 dieną š. m. Gerbiamas mūsų 
klebonas yra darbštus ir rūpina
si labai apie bažnyčios reikalus. 
Nežiūrint į sunkius bedarbės 
laikus, pasitarė su keliais Dorri- 
svilles dabštesniais lietuviais ir 
sumanė parengti ferus su šokiais 
S. Liutvinavičiaus salėje, ~del 
bažnyčios naudos. Prasidėjus 
ferams, vienas koks tai išgama 
norėjo užkliudyti tame darbe ir 
pranešė apie tai policmonui, kad 
didžiausia betvarkė ir prekyba 
eina salėje. Pribuvęs policmo- 
nas liepė sustabdyti ferus ir šo
kius. Tada nekurie mūsų socija- 
lizmo ganytojai pradėjo šaipy- 
ties, ir šokti ant kairės kojos 
rusišką kazoką.

Bet, kada ištyrė gerai dalyką, 
viskas atsinaujino ir prasidėjo 
vėl šokiai su ferais. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė salė. Taipgi ne
mažai buvo ir anglų, kurie ra
miai ir gražiai apsiėjo.

Gryno pelno liko $45.25. Gar
bė už tad feru rengėjams! O mū
sų “cicilistai” aplaikė didelę 
gėdą, kaip nuo lietuvių taip ir 
nuo svetimtaučių, už jų tokį pa
sielgimą.

Žinomas cicilikas.

CHICAGOJE.
“Mindaugis”

Lapkričrio 8 d. C. S. P S. sve
tainėje Dramos draugija suvai
dino “Mindaugį” 5 veiksmų 
tragediją par. P. Slovackio, ver
timas V. Kudirkos.

“Mindaugis” iš senovės laikų 
lietuvių gyvenimo istoriškas vei
kalas. Jo turiniu, apdirbimu 
galima priskaityti prie vienos iš 
geresnių tragedijų.

Dramos draugijos artistai ma
tyti rūpestingai rengėsi prie vai
dinimo ir gana neblogai jį atli
ko. Veikalas neišėjo įspūdingai 
nes svarbiausis veikėjes, pats 
Mindaugis buvo nekoks. Nebūt' 
jome lietuvių kunigaikščių ypaLi- 
bių jų jautrinmo. Vietomis — be- 
reikalo smarkus, jausmingas, o 
tokiose scenose kaip mirtis Liuta- 
varo be jausmo stovėjo sudėjęs

mėgiama “Vyčių” kursus, kad 
ten randasi keletas gabių moky
toj1?- Balys.

Debatai.
Bridgeporto “Vyčių” kuopos 

susirinkime laikytam 4 dieną 
lapkričio nutarta tarp kitko su
rengti debatus temoj: ar lietu 
vių jaunoji karta Amerikoj iš
tautęs ar ne?.. Debatai atsibus 
pirmose dienose adventų. Deba
tuoti stos keturios ypatos iš “V.” 
skaičiaus. Prie debatų žada prisi
dėti ir merginos. K.

Vagilių darbai.
30 dieną spalių naktį nežino

mi plėšikai stengėsi įsibrukti į K. 
Skrzyneckio auksinių daiktų san
krovą, kuri randasi prie Ashland 
avė. Plėšikai išdaužę langus mė
gino jau ineiti j sankovą, kaip sa
vininkas užgirdęs bildesį pasis- 

rankas ir klausinėjo apie savo! kubino sankrovon, kada plėšikai 
ištikimiausio draugo prietikius, jj pastebėjo tuojaus pabėgo. 13 
rodos kad nebe Mindaugį matai auksinių daiktų nieko nepaliesta, 
prieš savę, bet kokį tai, bejausmi Vaiva.
kareivį. Taip ir kitose vietose. ■ __ ________
Slovackio Mindaugis ir Mindau
gis C. S. P. S. svetainės scenoje 
nieko bendro savyje neturėjo.

Ragnytė, Mindaugio motyna, 
ir Adona Daumonto žmona rodos 
bus supratusios nors paviršuti
niai senų gadynių lietuvaičių sie
lą. Išskirus kelias silpnesnes vie
tas: Ragnytės su sūnumi pasikal-

Prakalbas.
Seredoje 4 dieną lapkričio 

naujai susitvėrusi ant Town of 
Lake “Vyčių” kuopa laike su
sirinkimą Davis Sąuare salėje. 
Kalbėtojų buvo pakviestas dr. 
A. Graičūnas, kuris nurodinėjo, 
kad “Vyčiai” mūsų gyvenime

bėjimas ir Aldonos su Da^tu! 
sutikimas. Heidenrich, kryžiokas
kai-kuriose vietose perdaug erzė
jo, ir net, taip pasakius, tupinė-

įr "Vyčių”, kuopos pirmininkas 
p. M. Zujus,kuris šiek-tiek paaiš
kino apie “Vyčių” tikslą ir ne-

HARTFORD, CONN.
Spalių 25 buvo viešasis susirin

kimas kaslink išrinkimo komiteto 
dėl rinkimo aukų ir dėl sutvarky
mo, kaip geriaus būtų rirkti au
kas dėl sušelpimo nukentėj ių 
nuo karės Lietuvoje. Susirinkimas 
sušauktas ačiū ge- ‘» vietos kun. J. 
Ambotui kurs ir atidarė susirin
kimą paaiškindamas su kokiu tik
slu sušaukė ir pavedė išsirinkti 
pirmininką. Visi Vienbalsiai išrin
ko kun. J. Ambotą. Pirmiausia 
aiškino nutarimus Chicagos Poli
tiško Seimo, perskaitydamas juos 
iš lapelio. Prasidėjo rinkimai, iš
rinkta pirmininku — Jonas Mon- 
činskis, raštininku — Antanas 
Kneižis, iždininku — kun. J. Am- 
botas, kasos globėjais: Uršulė 
Gurkliutė, Jurgis Busilas, Leonora 
Mašotukė, kolektoriais: Teofilis 
Čebatorius, Jonas Tamošiūnas, 
Alek. Krystofikas, Elena Rainiu- 
tė, Juozas Baruolis, Elena Vala
vičiūtė, Antanas Mazalas. Tame 
susirinkime buvo keliata daine
lių vakarui pritaikintų. Daina
vo bažnytinis šv. Trejybės cho
ras vedamas p. varg. V. Kancle
rio. Labai gerai nusisekė; taipgi 
keliatas deklemacijų, kurios vi- 
sugeriausiai atliko vaikiukas p. 
Kazimieras Karalius. Taigi buvo 
iolekta “Tautos Fondui” — su
rinkta $79.12, tai matyti, kad 
jau pradžią turime ir labai gra
žią nors ir blogi laikai, nes pas 
mumis daug žmonių be darbo.

Vytis.

KEWANZE, ILL.

Kewanee, III. yra cicilikų ligi 
5—10 ypatų. Tie sau pakvietė 
garsingą Perkūną sutvirtinti jų 
dvasią, kad pasekmingiau galėtų 
platinti mokslą Kristaus, kaip 
jie sako (N 83 “Laisvė”). Cici
likai šoko prie vietinio kunigo, 
kad jis teiktųs užkviesti savo 
parapijomis apsilankyti ant Per 
kūno pamokslo. Atsisakius kuni 
gui jų norą išpildyti, pradėję 
jie visokiais būdais jodinėti jį 
savo. popergaliuose. Perkūno pa
mokslas išėjo žemiau* zero, net 
žingeidieji išėję po tų pamaldų 
sakę, kad mūsų Šidlauskas būtų 
geriaus pasakęs.

Lietuviai, paraginus vietiniam 
kunigui, išrinko iš savo tarpo ko
mitetą rinkti aukas nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvoje. Į ko
mitetą inėjo vietinis kunigas, B. 
Valančiunas, P. Vičius, F. Šilins- 
kis, Sokolauskienė ir Elžbieta

JO it cirko klaunas. Vidutiniai į'1US' Prakalb^ nusisekę, žmonių 
buvo prisirinkę nemažai. Priepaėmus jisai neprasčiausia savo 

pareigas atliko.
Trainaitis vaikus išžudęs per 

daug monotoniškai užsilaikė, per 
daug ramus, ir tik pasitaisė ap
skelbus ji Lietuvos kunigaikščiu.

Vaišvilkis ‘balsu ir judėjimais 
daugiau atrodė kareivių neg mi- 
nyku, nors gal tas ir reikalinga

nemažai.
kuopos prisirašė 25 nauji nariai.

K—tė.

Užmušė kūdikį.
Tūlas Tulkevičia, gyvenanti* 

prie Haisted gatvės tapo nuga
bentas į policiją už užmušimą 
pusterčio mėnesio amžiaus vaiko. 
Iš pasakojimų žmonos paaiškėja.buvo, nes kaipo karžygio sūnus , . .v v , , kad jisai baisiai buvo supykęs irdaugiau iš mažens buvo moko- . . . hj vruguoja, kad pati ir vaikas nuo
dija jam gyvenimą. Paskiaus nut-mas rycieristės, kaip maldos 

Kitos mažesnės rolės išėjo nei .
šio nei to. Suglaudus visą kru- LeręS ,Va,ką ?enke ant prind^
von išsineši gana gerą įspūdį, 
tiktai norėtųsi, kad vaidinant is
toriškus veikalus, daugiau būtų 
atkreipta domos į gerą rolių pa
žinimą, ir jų supratimą. Dabar 
aiškiai buvo matyti, kad kai
kurie artistai buvo ne savo vie
tose.

Netrukus vaikas pasimirė.
S—tis.

"Birutės” kanklininkų koncertas.
7 d. lapkričio, p. Meldažio sve

tainėje “Birutės” kanklininkai 
surengė pirmą savo gyvavime 
koncertą. Programas buvo įvairus

, . .. x , ..i iir mdomus. Reikia tik priminti,Parednios artistų ar nebus tik- , , , ,. .. ,, , ’. . . .............. kad be pačių “Birutes kankh*tai daugiau gudiškos kaip lietu 
viškos? Dekoracijos puikios.

Publika matyti labai buvo i: 
įnirtus prieš kryžių, tikėjimą, 
nes artistams ištarus tuos daly
kus paliečiančius žodžius nors 
ir tragiškiausioje vietoje iš pub
likos girdėjosi nusijuokimai.

Vaiva.

Skerdyklos Chicagos uždarytos.
Del besiplatinančios kojų ir 

geklės ligos tarp gyvulių Chica
gos skerdyklos bus uždarytos.

ninku, kurie visada ineša į mūsų 
vakarus smagų ūpą, čia dalyvavo 
ir Lietuvių Koncertinio Kliubo 
Kvartetas susidadąs iš žymių bal
sų, kaip tai tenorų: pp. Jakučio, 
Staknevičiaus; basų: pp. Stogio ir 

i P. Sarpalio. Šitas kvartetas ir tu- 
i rėjo vargo ligi atsikratė nuo pub. 
likos trukšmingų plojimų ir noro 
ilgiau klausyties gražaus dainavi
mo. Arba triologas “Tarno Var
gai” buvo labai gyvai atvaidinta, 
ypatingai indomus p. J. B. K., ku
rio ypatą teko matyti toj pačioj 
rolėje jau kelintą kartą, turi tąSusekus, kad galvijai serga, 

skerdyklų savininkai buvo mu- ypatybę, kad kas kartą moka kito-

LONDONAS.
Nors karės laikas, bet gyveni

mo sąlygos neperdaug persimai
nė. Ir galima sakyt, kad dar 
ikišiol nėra taip viskas labai pa- 
brangę, kaip buvo kalbama pra
džioje karės.

Nekurie darbai dar eina po- 
senovei, kai-kurie siuvėjai, kur
piai turi pilnai darbo. Mat da
bar yra daug dirbama valdžios 
reikalams, kaipo kariuomenei ap- 
taisymų. Kaip ten nebūtų, bet 
dabar kiekvienas atjaučia karės 
baisenybės, ir kur kas daugiaus 
randasi bedarbių.

Pastaromis dienomis dauguma 
lietuvių pradėjo keliauti Lietu
von, sako rusų konsulas dykai ve
ža Lietuvon. Kalbama, kad pas 
rusų konsulą esą dažnai prisi
grūdę rusų pavaldinių su visokias 
reikalais, tai su prašymu pašei- 
pų ir t. t. Londono gatvėse su
mažinta naktimis. Šviesa, kad ge
riaus apsisaugojus nuo vokiečių 
orlaivių.

Gaujotas.

ŠELPKIME LIETUVĄ AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI** BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ.

šę telegramą Washingtonan, kad 
tai esą mažmožis. Bet paskiau, 
paaiškėjus, kad jeigu skerdyk

kį tipą, kitokią kalbą ir gestus nu
duoti. Buvo dar labai gražių daly- 

i kėlių atlikta, kaip tai: p. P. V.
los bus ir atviros, iškaščiai gali Sarpalis artistiškai pagrojo sola
būti didesni, mėsininkai sutiko 
uždaryti skerdyklts dešimčiai 
dienų. 65 tūkstančiai darbininkų

smuiką “Perpetual Mobile”; p. 
J. J. Kazanauskas patraukė visų 
klausą skambinimu gitara—solo;

tam laikui bus paleisti nuo darbo, j P- F. Jakutis tenoras padainavo 
Bernužėli”, o publikai išmalda**

Saliūnai nyksta.
Chicagoje ne kaip gerai einant 

darbams ir mūsų saliūninkai pra
dėjo krapštyti pakaušiuis. Dau
guma iš jų aimanuoja, kad visai 
“šlekt biznis”. Kitiems neapsimo
ka ir laikyti. Sakoma, kad 500 
saliūnų užbaigs netrukus savo 
biznį.

vus — ir kitą.
Bekalbant apie gražius vakaro 

dalykus ir jų atlikimą, negalima 
užtylėti ir apie tai, kas to viso 
vakaro kuopuikiausia įspūdį už
dengė. Tai buvo paskutinis pro- 
gramo kąsnelis atliktas p. V. 
Brusoko. Riebiais, nešvariais, ne
va “juokais” papūtė j publiką 
“Šakės” kvapu. Vat ir po įspū-

—————— j džio! Čia žiūrėjai j sce-
Vakarinės mokyklos perpildytos. Į ną, kaipo į vietą iš kur,

Town of Lake, taip-pat ir kitose 
miesto dalyse, vakarines mokyk 
las lanko didelis skaičius žmonių. 
Kažkuriose net trūksta vietos. 
Nemažas skaičius ir lietuvių lan
kosi. Gerai būtų, kad visi kas tu
ri liuoso laiko naudotųsi proga 
nors paviršutiniai pramokti ang
lų kalbos.

“Vyčių” kursams sekasi.
Chicagos “Vyčių” kuopos įs

teigė šįmet vakarinius kursus su 
išguldimūi lietuvių, anglų kalbų 
ir kitų mokslo šakų. Kaip teko 
patirti iš vieno kursų vedėjo, ga
na didelis skaičius jaunimo lan
kosi ant šių kursų. Pvz. ant 18 
gatvės lanko vakarinius “Vyčių” 
kursus apie 60 žmonių. Kitose 
kuopose taip-pat nemažai, ypač

skriejo, keliantys sielos jaus
mus augštyn, akordai dainos ir 
instrumentų; regėjai lyg mokyk
lą, auklėjančią tobulus jausmus^ 
bet visa galų gale užslėpta no- 
piemenų ir skerdžių sugalvotais ir 
išauklėtais perlais. Rimtesnėms 
draugijoms reikėtų neįsileisti to
kių “juokų”. Kitaip išeina lab-.i 
gražu ir negražu G.

LABDARYBA CHICAGOJE.
Pusė metų atgal tapo inkurts 

Chicagoje Šv. 'Antano Labdary-, 
bės Draugija. Josios tikslas yra 
pagelbėti, kiek galint, visiem* 
varge esantiems lietuviams, ku
rie tik kreipsis į Draugija: ar tai 
bus našlaičiai, ar našlės, ar ka* 
kas nors vargo prispaustas rg 
visuomenės pagelbos reikalaujart*



L'1-4. DRAUGAS au-

lys. Apie gražy prakilnios Drau
gijos veikimą liudija šie faktai: 
turi jau ji sutvėrusi keturias 
stiprias kuopas, keturiose Chi
eagos parapijose; trumpame lai-'

ur nesutiktume jiems duoti 
hargan tautiškų ženklelių. 
Valdyba apsvarsčiusi tai savo 
posėdyje, nutarė duoti vieti-

, ,. . ,.. , . i niams komitetams bargan irke j centro kasą sudėjo daugiau . .... „ ,
kaip tūkstantį dolerių rengiamą įjų atsakomybei kaip ženklelių, 
jai našlaičiu prieglaudai; kiek-!^®*P ** knygučių, išleistų p. 
viena kuopa atskyrai sušelpė jų-. Gabriu ir kun. M. Gustaičio, 
ir šelpia nemažą skaičių našlai
čių ir pavargėlių. Yra tai vaisiai 
linksminantieji širdis ne tik pa
šalpą atradusių varguolių liet ir 
visų prakilnios širdies žmonių.
Šv. Antano Draugija rengiasi sa-

Ceeilijos J. L. Vyčių, 8. Mikas I vavimo 
Vaišnoras — Pilnųjų Blaivininkų 
9. Antanas Bražinskus — šv. Var
do Jėzaus Dr.

Sekmadienį 1 lapkričio vieti
nis Tautos Fondo komitetas pa
darė susirinkimą ir susitvarkė. 
Išrinkta: Pirmininku Juozas

aš nepripažįstu, kad Kasos globėjai: K. Pakito, 
tai priguli vien tik nuo manęs jų 1644 Wabansia avė.“, Chicago, III.
---- ‘----- Visminas, 315 — 4th avė.,

Homestead, Pa.

Lapkričio 8 d. Tautiško Namo, katalikiškai VISUOMENEI, MO-

Bendaruvičius, Raštininku kun. 
lau os . 1 aldyba.g j f’opananis, Išdininku, Jo

nas Gudzinas, Kolektoriai:
Julius švedkauskas, Antanas

Tumasonis, Aleksandras Šved
kauskas, Antanas Bražinskas.

Nutarta: Kolektoriai tur pe
reiti po namus renkant aukas 
Tautos Fondui sekmadienį 15

DONORĄ, PA.

Pas mus susitvėrė ‘‘Tautos 
vo veikimo ribas daug daugiau Fondo” koiuitetėlis iš: Mykolo 
išplėtoti, taip kad, reik tikėtis, Kudžiaus, Petro Erčiaus ir kun. 
antrasis josios darbavimosi pus- Į\f. Kazėno. Pradėjome veikti. M. j lepkričio. 
mėtis nesulyginamai puikesnius Kudžius su P. Erčiumi rinko au-; 26 lapkričio
atneš vaisius. kas Donores apielinkėje, Char-

Visų Šventųjų Dienoje Labda- leroi Pa.
rybės Draugiją lietuviškose pa- p0 $1.00 aukavo: J. Platakis,

apvaikščioti 
kaipo Tautos šventę: ryte bažny
čioje pamaldomis, vakare su
rengti vakarą su prakalbomis ir

rupijose Chicagoje surengė vie- y. Liaugaudas, D. Platakis, dainomis, renkant aukas Tau
šą aukų rinkimą — “Tag Day”. A. Dėlinikaitis, J. Pakeltis.
Tą darbą, kaip lengvai galima p0 $.50 centų; V, Liaugaudas, 
dasiprasti, atliko mūsų nenuil- j. Laukagalis, J. Dargužis, P. Liū
stančios darbininkės, kilnios šir- biuski* J. Valaitis, P. Vengris, J. 
dies mergaitės. gailestingosios Gricius, A. Klimavičia, P. Ajaus- 
Chieagos lietuvaitės. Josios, au- kas, J. Bučuius, M. Rasiulis, A. 
kodamos labdarybei savo pasi- Šimonis, V. Tomšis, A. Tamuliu- 
šventimą, nesidrovėjo vardan Das, M. Kisielius, M. Kukliauskas 
našlaičių išteisti rankos ir vie- ’ jr A. Gavėnaitis.
šai jiems pagelbos maldauti. Nors p0 $.30 c.: K. Tomšis.
Visų Šventųjų Dienoje žmonės ! p0 $.25 c.: S. Bedeckis, L. Tom-' dantys vietiniai Tautos Fondo 
ir kitiems gailestingiems tikslams šiutė, G. Pečeliūnas, J. Mikneda-, Komitetai: — 
aukas neša, bet gi ir Labdarybės' vičia, J. Gribauskas, P. Dargužis, , (19) Export, Pa.: — Stasys
sumanymui gana duosniai prita- K. Dargužis, P. Vasiliauskas ir £jmkUs, M. Matusis, Martynas 
rė. Aukų surinkta apie $700.00. y. Marozas.

Beto reik pažymėti, jogei žmo- Išviso $10.05
nės labdarybei taip noriai ir sn Aukų rinkėjų l kelionės išlai 
tokiu pasišventimu tarnauja, 'jo- dos tramvajų 60e. Tat pri 
gei nenori net, kad jų vardai siul)gįu čekį ant $15.45. 
būtų viešai laikraštyje minimi.!
Douikim, lietuvaitės, kurios Vi-,

tos Fondui kaip bažnyčioje taip 
ir salėje.

Parsisiųzdinti iš centro 300 
Tautos Fondo ženklelių ir pasi
rūpinti juos išparduoti prieš 
Tautos šventę.

Raštininkas,
Kun. S. J. Čepananis.

Šiomis dienomis susitvėrė rie

augimas ir didėjimas, kadangi 
kaip čia taip ir kitur randasi 
daugiaus, kurie darbuojasi ir ne
gali prigulėti nuo vienos ypatoa. 
Todėl toks rašymas dažniausia 
sukelia neapykantą ir atimą no
rą darbuoties.

A. K.

PASIAIŠKINIMAS.

“Žvaigždės” No. 45 praneša-

J. Naginevičius, 32 Domonick 
•t., New York.

Literatiška komisija: A. Knei
žis, 41 Capital avė., Hartford, 
Conn.

J. J. Ramanauskas, P. O. Box 
58, Montello, Mass.

F. Virmauskis, 22 Broad st., 
Montello, Mass.

“MotynMėa” valdybos uuML
ma, kad kun. Al. Skrypko no-1 Kun. V. Varas-
minuojamas važiuoti į Londono
susivažiavimą. Iš pasišnekėjimo ^13 S. 4th et., Brooklyn, N. Y. 
su gerb. kun. Al. Skrypko paaiš- R^tininkaa Kun. M. A. Pan 
kėjo, kad jis jokiuo būdu negali Kanakas.
to apsiimti. Priežastis — daugu-Bridgeport Cosa 
mas darbo, kuriuo jis dabar ap- Kasininkas Kun. A. Kodia. 
krautas naują bažnyčią statant I High st., Brooklyn, N. T.
ir k.

“Dr.” Red.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Goj&liul, P. Montvilai. Gavome. 
Lietuvos Sūnui. Tamstos korespon

denciją šiek tiek sutrumpinę indėsime 
vėliaus.

Hartfordiečlui. Dedame jo paties 
pasiaiškinimą. Manome pakaks.

salėje 101—103 Grand st., Brook
lyn, N. Y.

Lapkr. 13 d. Conway Hali 460 
Sheldon str., Waterbury, Conn.

KANČIAI ANGLŲ KALBĄ PASIO- 
LOME SEKANČIŲ KNYŲ, AMEKI 
KOS KATALIKIŠKŲJŲ DRAUGIJŲ

FEDERACIJOS.

Grigalevičius, Juozas Rūkas, 
Petras Banys, ir kun. A. Jurgu
tis.

(20) Cleveland, Ohio.: — 
Pirm. Juozas Urbšaitis, Vice- 
pirm. Rast. Ignotas Sakalauskas,

. ta- • -i v, . i Iid. kun. J. Halaburda, Kasos
’ Dieyoje rinko našiai- Aukos priimta į Tautos Fondį Glob j Klimavičius. Felik-
^ISg' “ '-d* Baranauskas. Nariai ir ko-
, v - V*"“ ?a; N«« Antano Zdank.ua iri- , lektoriai: M. Šimonis. V. J.n- 

l ai ras j jųjų var <i», mvnos j§ Mishawaka, Ind. $25.00 kauakas, K. Žilinskas, A. Bagdo- 
Nuo Lietuvių Piliečių Dr- nas.

gijos. Vakarinės Pennsylva- (21) Utica, N. Y.: — Kun. V.
taip viešam padėkos išreiškimui 
už, jųjų pasidarbavimą, kaip ir 
kitų paraginimui, užprotestavo
sakydamos, jog daugiau nieko Nuf) gv jurgi0 parapi 
nereikalauja, kaip tįk surinktų- jie?iŲ ir kun Antano Ro

džio iš Brooklyn, N. Y. $58.17 na Bučinskaitė. 
bar dvigubai joms ačiū ir už pa- Nu0 ŽT Stepono Jaunuo- 
sidarbavimą Labdarybei ir už men,;9 Dr.jos įį Cambridge,

|Maj. (Atsiuntė kun. J.
Krasnickas)

SKELBIMAI.
SVEIKAS PATARIMAS.

Mes gavome nuo Mr. E. Vod- 
ninsky iš Bellefourclie, S. Dak., 
laišką, kurį maloniai apskelbia
me. “Čia yra slavokų šeimyna. 
Motina sirgo per visą metą, ken-

Aatralal AAadalgtnrijM Drangy 
stės, Br. Kutalsre Kar. (aal 

Tawa af Laka).
Pirmininku — V. Paukšta,

4451 S. Marshfield avė., 
Vico-pirm. — A. Mikalauskis.

KM W. 47tk si.
Balt. — L. AVaraviiiaa, MM

Ba. Henaitaf e ava.
Knygredia — Jonu OsruT—

kaa, 4459 So. Wood st..
Iždininku — Kaimieru Vana

gu, 4351 So. Wood at.,
Organo užveidėtojaa Juozu

Palaku, 1809 W. Mtk lt.

Lapkr. 14-15 d. Lietuvių salėje Į t- No. 3 “What Shall our Catholie
48 Green st., Waterbury, Conn. į Societies Do?” containlug a weulth ot

•r i io j t» » suggestion and program for effectiveLapkr. 17-18 d. Bažnytinėje sa-1 . . , * ,
... o. T , . XT „ ' sočiai work. 36 pages. Singlo eopiesleje 149 St. John st., New Haven, '3tf. 100 copie8 $2 00
Conn. j 2. No. 5 ”Why Socialiam is Oppo-

Lapkr. 22 d. Lietuvių salėje sėd to the Trade Uuions,” A powerful
354 Park St., New Britain, Conn. I arraignmeut of the tactics of Social-

Lapkr. 23-24 d. Bažnytinėje i8,n in the or«anized labor movement.
„ by F. W. Collins, 30 pages. $2.00 persaleje Bridgeport, Conn. 1100

3. No. 7 "Wom*n's Suffrage, a So
dai Problem, ” The argument agaiust

AR NORI TURĖTI BAVO ŪKŲ? 'the ful1 F^Hical eąuality- of men and 
Arkansas ir Iouisiaoos lentą komya- i Women is made to meet the reąuire- 

nijos parduos geras žemos su mažu men^s scholarly and Christiaa
{mokėjimu iš kalno ir duos laiko , beatmeni, by Archsishop S. G. Mw«- 
mokėti likusius. Jie turi prityrusius 8m,r> psges- I copy 3c., 10C
žmonės, kurie išmokys, kaip ūkinin- , 42.00.
kauti ir duos darbą su gora alga, I Socialiam, ’ by Goldstein and
tada, kada nereiks dirbti ant savo, Avery. Per cdpy 50c. The follovring 
ūkės. Gali gerai pragyventi ir grei- j are> 1 C0Pr 5c“ 12 “ 50c“ 100 copi<* 

tai išmokėti už gerą ūkę. Patarna-. H-00.
vimai mūsų ūkininkystės dapartamen- f S 8 <1 The Condition of the Wor- 
to yra suteikiami visiems apsigyve-' king Classes, Encyclical Rerum Noya- 
nusiems. Rašyk arba ateik dėl pilnų j rum' on ^be condition the conditioa
informacijų: L. M. Allen P. T. M. 
Rock Island Lines, Room 718 La Šalie 
Statlon, Chicago.

Aukos T. T. C. Brooklyn, N. Y. Sv. 
Jurgio par.

Kun. A. Kodis klebonas $10.00. 
Po $2.00 Kazys Bagdonas, Kazys 

Bundonis, Mykolas Kuliavas.
Po $1.00: A. Andrejauskas, J. Mic

kus, J. Bundonis, Jur. Bundonis, P. 
Grigonis, K. Normantaviėius, J. Kei- 
donis, A. Jonaitis, D. Ivaškevičius, 

Draugystė šv. Kazimiero Ka-' M. Blažys, J. Skuda, A. Bundonis, J. 
Talaičio, laikys savo mėnesinį BU’ . Stankevičius, D. Raškeviče, P. Vrub- 
sirinkimą, bažnytinėj svetainėj, Hauskas, A. Klumbienė, O. Kubilevi- 

ant 46-tos irS. Wood gatv. Nedė čienė, O. žiokytė, K. Kairys, V. Ra
monas, A. Tamošiūnas, M. Zonskis, 
M. Cekauskiutė, T. Jozelienėf O. či-

lioj 15 d. lapkričio 1914 m. pra
džią 2 vai. po pietų. Kviečiame iau8kiutė> O. Bakūnienė, B. Duginie- 

a., , . .... visus narius atsilankyti kuoskait-; nfi T. Mažvilaičia, M. Jocaičiukė, R.
e ama augiausia nuo B VIO. lįngiausįaj nes bus daug svarbių Krasnickiutė, K. Vencas, O. .lašiukai- 

Ji negalėjo nieko valgyti, ir jos reikalų Į tienė, A. Bertulienė, A. Darasevičius.
mirtis rodėsi neišvengiama. Gy-: Tai[>;pat kviegiame atsivesti
dytojai patarė jai pabandyti ope- su savim naujns draugus prisira.

da“ri.Trieko Artlj2’ ' S1*T*V' j racij,. Ai papasakojau jos vy.'8yti į Si, draugij, „abar . ,

i\no hv. šiureno naram ; ne Rokas Stanislavicius, Anta- rui apie Trineno Amerikonišką i jstojimas — tik vienas dol. i
j« n„t,j paskelbimo. Taipgi da- V V’"«ss ,7 M“y“’ A1", K.art«ls Vy». El<&, ir Mayk j atsives.„issjuaSaf av.DS§gizT

gerą širdį.
Visų šventų Dienoje surinkta

(22) Pittsburgh, Pa J — Kun. 
J. J. Sutkaitis, Antanas Palu-

užorderiavau jo. Po keturių bon- 
kų moteris jaučiasi sveika, turi 
gerą apetitą ir gali atlikti sa-

Prot. rast. L. Abaravičius.

Stambesniomis aukomis išviso su
rinkta $50.00

Smulkiomis aukomis $32.25

Viso labo $82.25. 

1 Po prakalbų dar įmokėjo: Barbora 
Guščiukė $1.00.

of Labour, containing the Catholie 
viewpoint on the remady proposed by 
the Catholie Church. The pamphlet 
contains an analysis of the eneyclical, 
outlined for study purposes.
- 6 B 101 Pope Leo XIII, Biography 
of.

7 C 54 Catholie Ansvrers to Protes
tam Charges.

8 II 37 Chrlstian Science, a study
of the liistory of this movement, ita 
principles and practices, from the 
Catholie viewpoint.

9 H 58 The Franciscan Order, Histo- 
ry of its origin, its present statė and 
influenee.

10 8. 50 An Ezaminatlon of Socia
liam, by Hellaire Belloc, answering 
the ųuestions, What is Socialiam? 
Why Catholics Oppose it? Why 
VYorkingmen Oppose it?

11 S 69 The Living Wage, by Ro- 
verend John A. Ryan; a definitioM 
of the living wage, with the grounda 
of the claim.

12 R 25 Darwinism, The decline of 
and an examination of its philosophy.

Reikalaudami adresuokite:
American Federation of Satholic So
cieties 43 University Bld.

MILWAUKEE, WISL

124 kp. S. L. R. K. A. 15 d. lap---------------------- --------- -----------------------^777
kričio turės pašalpinio skyriaus su-i KenutlS, gyvenęs Chl-pis. Petras Kildušis, Povilas vo namų darbą. Aš pats turėjau ___ r__ ,______v___ —

ŠV Krvžinna n-o-nniinio <t99« 7o ........ ........... " ” $50.00 obiečūnas, Baltrus Vaišnoras, blogą skilvį, bet, panaudojęs dvi-1 sirinkim4- Susirinkimas bus 2 vai. po cagoje ir prieš pat karę išvazia
hv. Kryžiaus parapijoje $228.70. Nuo Vincento Tamulaičio - - - -- ............ ..... " • . T -------- 1--
^rTu^r" ”S " * U-2' iŽ f-Janlhl'id^- Mass- (At

siuntė kun. J. Krasnickas) $3 00 Jonas G. Miliauckas Rast. Kas- Trinerm Amerikoniškas KartausSv. Mikolo 
Sv. Antano 
Visų Šventųjų 
Sv. Juozapo

142.42
105.53
58.94
56.32

Pranas Karuža, Juozas Baltose- bonkas to vaisto, jaučiuos dabar P*e^’ Watkins avė., už nepribu- vęs į Lietuvą su pačia ir vaikais, 
vičius, Andrius Buvelskas, Pirm. daug geriau.” Gerai žinoma, kad ivimą bausmė- i buvo užlaikytas Prūsuose. Pati

Raštininkas, S. Kondrotas.

NAUDOKIS.
Geriausia proga darbininkui žmo

gui.Uždirbti nuo $3. lig 5-kią dienojo 
ir ingyti savo locnus namus su pen
kiais ekiariais žemes su visai mažę 
{mokėjimą darbas ant visados, šit* 
,kompanija susideda Ųarbininką
žmonių, kiekvienas dirbs, taip. k£ip 
dėl savęs, nebijosit nei boso nei strei
kų, turėsit užtikrinimą ant visados. 
Viskas yra teisinga parodysim kiek
vienam paliudijimus ir laiškus nuo tų 
žmonių, kurie yra užganiedinti ir p*- 
dėkavones. Norintiejai atsišaukite 
greitai ant šito adreso.

CLINTON (c CO. '
610 Btue Island avė. Room 415. Chi- 

eago, III.

ir vaikai dasigavo į Lietuvą (į 
Raseinius) Jisai gi gyvena Til
žėje. Norėtų grįžti į Ameriką, 
bet pinigų neturi. Prašoma gimi
nių, kad per konsulį palengvin
tų jam dasigauti į Ameriką.

Nuo Magdalenos Jurgelio 
nienės iš Cambrige, Mass.

43.69. Atsiuntė kun. J. Krasnic- 
221 °- įkas) $1.00

Viso labo atsiųsta $162.17
Ikišiol Tautos Fonde bu-

42

paras Smigelskis, Iid. Kazys Va
siliauskas.

Vyno Elixiras yra rūpestingai ir 
moksliškai sutaisytas vaistas nuo

Viso: $657.70.
P. S. Iš kitų vietų dar aukų, vo .............................. . $341.)

(23) Bentleyville, Pa.: — apetito netekimo, užkietėjimo ir j 
Pirm. Juozas Kizis, Rast. Sta-! jos pasekmių. Kaina $1.00 Ap- 
nial. TAs Mažetis, Iid. Juozas' tiekose. Jos Triner, Manufac- 
Bariaa. Iždo Globėjai: Kun, turing Chemist, 1333-1339 South

*127 kuopa S. L. A. K. laikys susi
rinkimą 6 dieną gruodžio, pobažny- 
tinėje svetainėje Nekalto P. M. Pra
sidėjimo, Cambridge, Mass.

Su pagarba.
Kun. J. Krasnickas.

tuo tarpų, neprįsiusta.
Kitos ineigos;

Visų Šventųjų parapijos Labda
rybės kuopos trečdalis inei-
gų .................... ..T.... $ 20.45.
Už Konstitucijas 4-ta kuopa 15.00 
Tncigii trečdalis iš 4-os kp. 89.00

11—7—14 Viso $503.59.
Tautos Fondo Raštininkas,

Adv. A. A. ilakis.

J. Mūrius. Juozas Kalinauskas, 
Aukų rinkėjai: — Juozas Kali
nauskas, Benediktas Matukaitis.

(24) Sheboygan, Wia.: —

Ashland avė., Chicago, III 
Greitam pasiliuosavimui nuo

skaudėjimų raumenyse, nugaroje, 
krūtinėje ir gerklėje vartokite

BR00XĖYN, N, Y.

Trečią dieną lapkričio mėnesioViso $124.45. ... 7 ,, . — - -------
Pirmiau, paskelbtum,!™ 1,744.29. pr.k.ll.« .r, (26) Youug,WWB. Ohlo.: -
Visi) Šventųjų Dienos rin- h!"' f Seimo nnt»nino, j„0Iaa p Sabaliauskas, K. Stn-
k i mas ...................... . 557 70 !? 81’”1fin^as,^jy parapi- pinkevičius, Jonas Mičiulis,

Viso labo yra: $2,526.44. Ilk° ^rinktas vietinis ko- kun y Vilkutnitis, M. Bara-
Kun. A. Staniukvnas. m,t^as 1S 1,1 asraen’? paspkmin- tinskas, Antanas Januška, J.

Kasininkas. I ^es]nja,n. Jautos h ondui aukų Ala.žeika., Pranas Petkūnas^ P.
rinkimui. Švento Jurgio para-

Juozas Radzevičius, Juozas Trinerio Linimentą. Šio linimen- 
Audtreyičius, Matau^as Ringis, to kaina 50c., per pačtą 60c. 
Jonas Kunigonis, Pranas Stra-į
k suskas. Pranas Olšauskas, Sta 
sys Raikauskis.

LEONORA LAURINAITI, pa
einanti iš: Šiaulių pavieto, Kru- 
kų parapijos, Gailūnų sodžiais, 
Meldžiu atsišaukti prie savo bro-

RAČIŪNO NAUJŲ PAVEIK 
SLŲ SERIJA IS KARAS!

Pirmutinis perstatymas Euro- 
pinės karės judomuose paveik
iuose su visomis karės lauke bai
senybėmis ir žudystėmis.

(Paveikslai gauti iš Francijos 
ir Anglijos).

Tėvynė Lietuva daug jau nu
kentėjo šioje karėje, daug mūsų 
brolių padėjo savo gyvastis, daug 
nustojo duonos davėjų, daug li
ko amžinų ubagų. Karė —tai tik
roji pekla!

Šiame perstatyme pamatysit 
visas karės baisenybes, visus žu
dymo įrankius, kuriais naikina-

Steponas Laurinaitis.
4437 S. Wood Str., Chicago, III. 
46—48.

IŠRADIMAIDRAUGIJy REIKALAI.
Suaiv. Liet B.-Kat. Am.

▼aldyboe antrašai:
Prezidentas: K. J. Krutinsku,

59 Ten Eych gt., Brooklyn, N. Y.
Vice-prezidentu *. J. Riktorai-

„ . . n • ru i91 CongreM avė., Waterbury,Kazimieras Grigaitis, Matilda i
vr ,r ,Conn.

REIKALINGAS vaikius agen
tas rinkti skelbimus, prenumera
tą ir pardavinėti laikraštį, atski
rais nunaerisis

Atsišaukite tuojaus į “Drau
go” Redakciją.

I___________________________ I

Reikalaukit naujo katoliogo su nau
jais išradimais, surinktais naujausiais 
daiktais kokių jokiam katoliogo lig-, 
šiol nebuvo. Jame atrasite netik sure- 
ša įvairiausių daiktų, bet ir šimtus 

naudingų, patarimų.
Kas prisius dešimtuką tas gaus ka- 

tolioga.
J. SINKUS fc CO.

3131 8. Halsted st., Chicago. I1L

Palžūuas.
pijieėiai C. Brooklyn’e N. Y. 
per minėtas prakalbas suauka- 

a $82.25, pridedant mano asme-
ą auką. — Iš surinktos su-

dalį —•

(26) Woreester, Mus.: — 
Kun. J.J. Jakaitis, A. Čiginskag,

KUDIRKOS MIRIMO PAMINA 
JIMO VAKARAS CHICAGOJE. ‘ii » w -r'Lapkričio 16 d. sukanka lygiai 
15 metų, kaip pasimirė vienas ‘ nws nutarta — trečią

paaukuoti Infor. “Bu- 
, kuriuos ir indaviau p.

sų rašytojas ir veikėjas, Dr. Via- fiabriui, likusius gi $54.92 su vo
ras Kudirka. Šioms, nors mažoms, ]jaus gautomis aukomis 
riuins brangioms sukaktuvėms Barboros Gnšėiukės $1.00 i
paminėti Tėvynės Mylėtojų Drau- vitn $2 25 šinn žvfrįu per uusųi (28) Homestead, Pfu: — Kun 

asieriui su-J b. J. Čepanonis, Jonas Gudzinas,

pirmiausiųjų Lietuvos žadintoju,1 $27.33, 
kiekvienam lietuviui žinomas mū-

nuo

černauskienė, J. Vaitkus.

(27) Norvvood, 
Jonas Pėža, Pranas

M*ss.: •—
Kudirka,

ir nuo ka
kitu $2.25, šiuo žygiu per Jūsų | 

gijos 22-ra kuopa Chicagoje nu- ranka|, K&iimWu kl
fnrA Olll.’fll/lnT’i n JI 2 .n M 4 A-I —-- 1

Pranas Kuras, kun. A’. Daugis, 
, Hdlena Grigas, Vincas Kudir-

di™T, tai yra;m»J' - »58-17- l;Al,k.,„dr„ Svedkauck.,. R.
lapkričio 16 d. panedelyje, pa- Homeetead, Pa. 6 lapkričio 1914. C - 
rengt, vakarėlį su tikru progr.a- Sekmadienį 25 spalių įvyko ri
mu. Vakarėlis atsibus Mark motinas iv. Petro

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

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

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

Dvasiškas Vadovas: Kun. J.
Jakaitis, 41 Providence at., Wor-Į Baisus susirėmimai Vokiečių su

Dalis I.
1. Mobilizacija Rusijoje, 2. Ru

sijos žmonės su ašaromis paly
di kareivius, 3. Susirėmimai ties 
Kybartais ir Eitkūnais, 4. Susi
rėmimas Rusijos su Austrija, 5. 
Priisai bombarduoja Liege mistą.
6. Kaimai ir miestai liepsnose.
7. Vokiečių mobilizavimas, 8.

______ ir Pauliaus
V hite Sųnare svetainėje, 28-toa parapijos, iv. Juozapo, iv. Kazi- 
ir Halsted gatvių kertė. įžanga ,nįerO( §v. Uršulės moterų, 38 S. 
v ėsiems uždyką. Programas pra- b. r. k. A. kuopos, Kuopo*s 
Ridės lygini 8 valandai vakaro pagclbinio skyriaus, šv. Cecilijos 
| asibaigus. j Jaunosios Lietuvos Vyčių, Pil-

Šiuo visi Chieagos lietuviai, nųjų Blaivininkų ir šv. Vardo Jė- 
o ypatingai Chieagos ir apieliu- zaua draugijų susirinkimas. Pusi
kės T, M. D. ir S. L. A. kuopų tarus apie reikalą šelpti Lietu- 
tiariai yra užkviečiami atsilankyti vą, nukentėjusią karėje, nutar- 
į minėtąjį vakarą. Programas su- ta įsteigti vietinį Tautos Fondo
kidės iš referato, prakalbų dekle- 
Riaeijų ir muzikos, apvaikščioji 
tiui pritaikintų.

Su pabarba.
Rengimo Komisija.

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

. F. Valdybos vietiniame ko
mitetams pranešimas. 

Kai-kurie vietiniai komite- 
li kreipėsi į mus, klausdami

komitetą, rinkti aukas ir jas 
tvarkyti susižinnjnn su eentralin 
Tautos Fondo komitetu: Į vieti
nį Tautos Fondo komitetą pas
kirti visų dalyvavusiųjų organi- 

; zaeijų pirmininkai. Tokiu būdu 
į vietinį komitetą ineina:

| 1. Kun. S. J. Če’pnnanis nuo pa-
l rapijos, 2. Jonas Gudrinns šv. 
Juozapo Drugijos, 3. Aleksan
dras švedkauskas—šv. Kazimiero,
4. Rožė Petraitienė—šv. Uršulės,
5. Juozas Bendaravičius—38 S. 
L. R. K. A. kp. fi. Antanas Tū
ta asm lis—38 S. L. R. K. A. kp. 
Sk 7. Julius švedkauskas—šv.

Kė Petįraitienė, Juozas Benda- 
ravičius, Antanas Tumasonis, 
Julius švedkauskas, Mikas Vaiš-,
noras. Antanas Bražinskas.

Visi viršminėti vietiniai Tau
tos Fondo Komitetai yra ingalio- 
ti rinkti aukas viršminėtose vie
tose.

Adv. A. A. tiekis.

PRANEŠIMAI.
HARTFORD, CONN. 

Pataisymas.

“Lietuvos Vyčių” Centro Val
dybos bertaininis susirinkimas 
atsibuvęs rugsėjo 8 ir 9 d. fi. m. 
tilpo “Draugo” No. 44. Paminė
ta, kad perskaityta laiškai nuo 
kitų Centro Valdybos narių ir 
įvairūs raportai. Paaifikėjo kad 
kuopos didėja ypatingai su pasi
šventimu besidarbuojant A. Knei- 
žiui iš Hartford’o Conn. Aš bū
damas Literatūros komisijos na
rys išdaviau raportą su paaiš
kinimu kuopos stovio ir jos gy-

eester, Mass.
Kasos Globėjai.

J. Stulgaitis, 122 S. Meede st., 
Wilkes Barre, Pa.
V. Lukoievičia, P. O. Minersville, 
Pa.

“LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI- 
JOS CENTRO VALDYBOS AN

TRASAI.
Dvasiškas vadovas: Kun. F. 

Kemėšis, 717 W. 18th> st., Chica
go, III.

Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 
166 Melrose st., Montello, Mass.

Vice-pirmininkas: A. Alek
sandravičius, 782 W. 19th st, 
Chicago, IU.

Prot. raštininkas. Al. M. Rač
kys, Holy Cross College, Worces- 
ter, Mass.

Finansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, 82 Porter avė., Montello, 
Mass.

Iždininkė : M. J. Juškienė, 129 
Melrose st., Brochton, Mass.

Franefizais, 9, 24 valandas laiko 
kovojo 10,000 Vokiečių, 10. Bai
sus susirėmimai ant kranto upės 
Meuse, 11. Bombardavimas mies
to Rheims, 12. Vokiečiai bombar
duoja Liepojų, 13. Įvairus pa
veikslai iš karės lauko.

Dalis II.
1. Iš Brooklyno Ezcursija lie

pos 4-tą dieną.
2. Wilkes Barių, Pittatono, 

Scrantono Lietuviška diena, lie
pos 16 d., 1914 m.

3. S. L. A. 5-to apskričio išva
žiavimas Cliffside, N. J., rugpiū
čio 16 d., 1914 m.

4. Chieagos S. L. A. 2-tro ap
skričio išvažiavimas, rugpiūčio 6 
dieną, 1914 m.

5. Illiustruotos dainos. Sudai
nuos Elz. Račiūnienė.

Ant karės paveikslų bus daug 
vaizdų iš Amerikos lietuvių gyve
nimo.

Durįs atsidarys 6 vai. vak. 
Perstatymas prasidės 7 :15.

(Perstatymai atsibus).

Reikalingas, vedęs ir blaivus vargo-

P. A. MAŽEIKA
Seniausias lietuviškas graboriut 

Chieagos mieste. Per 15 metų m*ae 
graborystės tarnavau savo broliaar i 
lietuviams. Grabai yra aamaiiato I 
kaina: dideli nuo $12.00 ir augišiaa,, 
e areli grabeliai nuo $9.00 ir aag 
fina. Meldžiu atvažiuoti i mano krM 1 
tavų, • persitikrinsite, kad ne reikia 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
palike našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žiaekite garai, jei norite mekšti 
$100.0$ tai pas mane galite gauti aš 
$50.00 Neklausykite agentų ir kokių 
bobelių, bet nueikite pae kitų ir per
sitikrinkite kaa pigiau daro. Darome 
pigiau, nes turima savo dirbtuvę, savo 
karahoną ir daugybę automobilių.

S« pagarba P. ▲. MA1BIKJL 
ISIS Anbnui aro. Tol. Tardė 11M

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
lislriiyk dvisanillnį lilkriitį

“IŠEVIU DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijod 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris 
Pusei meta 59 centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend, l anarkshire,

Scotland.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE“
Jau 25 matai, kaip išeina kas U - 
tarai nkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metama: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei mett^ $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3 50 melams, 

$1.75 pusei meii^ 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant
W. B. BOCHOISKI — CO- 

Mahanoy City, Pa,

Zdank.ua


8
U O M H « BU **#»»« BIHMOBt j

Drov.r34,3 J, G. KAWALLS '
LIETUVIS FOTOGRAFAS • S

1624 w. 47th St. Kertė Marshfk-ld Avė. netoli nuo Ashland Avė. # 
Naujausi ir geriausi paveikslai vestuvėms ir kitiems atsilikimams. Ateik ir pats pamatyk 8

DRAUGAS s
Lapkričio (Nov.) 12, 1914.,

Yards 1741
J. F. E U D E I K I S

GRABORIUS
Parsirado karietas ir automobi

lius dėl pagrabų, eestuviųir krikš
tynų. 4608 Harmitaga ava. Chicago

Bell System

EXTRA

7 reikalingi da
lykai vertes
$25.00

Uk už $5.85

Q*»

$ $$ Jums Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis)

1 Lietuviškas Deiitistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatvės

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. Vie-1 $##4i4Hi!4!c4S^I4i4MMS4$8FlMi4$4^i4i4|a|Mf4i4$
matelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležiu- j 
kelio laikrodžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai 
jipiaustytą su puikiais akmeuais 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- 
•ų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbimą parašyda
mi sa v o vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau pažymėtus 
dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui $5.85 ir expreso 
kaštus. Rašvk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM BLDG. CHICAGO, 
ILLINOIS.

Telefonas Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
230ž So. Leavitt St.

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
GRAMAFONAS ANT ISMO- 
KESNIO 10C. KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. 

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant 
išinokesrio labai puikų Gramafonų 
sykiu su 10 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valeų. mar- 

. šų ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas mūsų gramafonų gvaran- 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- 
cija. Išsiųsime naujus specijališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus, 
Rašykite tuojau reikalaudami ka
talogų ir paaiškinimų įdėdami lcra 
sos ženkleli atsakymui:
LIBERTY COMMERCIAL C0 
233 E. 14 ST., NEW YORK.

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Oeriausia Akušerka 

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

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.
Nedėlioms ir Seredoms pagal sutartį.

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO

RENGKIS ŽIEMAI

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M.
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir da«- 

giav, hž karinos mokam 3 naošimčias ant metų, karį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Šubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8 tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiu*; 
akolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Mąstyk prieš pirkimą. Mes apturė- į 

jome daug įvairių rudeninių, ir žietni- S 
nių overkočių, naujausios mados ir ge
riausios medžiagos.

LEISK MUMS PARODYTI SAVO 
DRAPANAS PAKOL PIRKSI KUR 
KITŲ.

Neužmiršk aplankyti didžiausį pa-į 
siskįrimą kailinių, sveterių, kepurių, 
čeverykų ir tt.

Mūsų tikslas jums patenkinti kiek
vienu dalyku, kurį nuo mūsų perki.

Mūsų noras taip-pat pataisyti kiek
vieną apsirikimą ir patenkinti jumis 
kaip tik galiama.

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Avė.

Telefonai Yaids 5734

Armijas palankumas yra ypatybė, kuri padaro 

34 greitai, suprantamai ir naudingai atsakančia 

norui kamanduojancio generolo. Telefono patar

navime palankumas yra ypatybė, kuri padaro jį 

visasvietiniu savo apėmime, vienokiu veikime ir 

ekonomiškai ir nuolat prieinamu.

The Bell System
turi visas tas ypatybės ir jo vietinis ir long dis- 

tance patarnavimas padaro galimu biznio va

dams pereiti platumą, peršokti, apsunkinimus 

ir priduoti pergalėjimo ugnies ant priešininko 

krutinės. Naudokis vietiniu ir Long Distance 
linijomis.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

MMMNMMNMMMMMMMMmmmmmmmmmMMMMMM'
NAUJIENA!

Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga ;

Oliveris Twistas i
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS

Lietuvių Kalbon Verte

x Jonas Kmitas

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

w “ŽVAIGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00 

Europoj ir kitur $4.00

Karispondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 Ricbmond St., Philadelphia, Pa. j

įLOKOLĘ

’AINUPEUrf
,,♦9% ALCOHOlJl, -i
'V-BICHTEHiCo ■'

į]\\NEWYORK.-T ■V;, a.^VORK-T ;•«
s

SI
S.--' Įs-tfii

SAUOOKIES pa- ,

mėgdžiojimų, ir
J

visada reikalauk ;

tikro Richterio1
i

Pain — Expeller ’

su inkaro ženk- !
I

lu, kaip ant pa-
i

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richler St, Co
74 80 VVashington ! 

Street,

NE\V YORK.

Mokykia Angliškos Kalbos.

Telephone Drover S326

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

Specijallste moterų ir vaikų ligose

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

Ž32S5 So. Halsted SL. Chicago, įlįs.

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviršiu 
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiurom. 
Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N Postlethwaite.
iždininkas

Mandagus patarnavimu*

Y ra tai labai graži ir interesinga ~ 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku 1 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai prąjeisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o 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 PI BLISHING CO.
1800 W. 46th Street, - Chicago, III.

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

WAITCHES BROS.
1741 West 471b Sheet :: Chicago, III.

Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvių Dienraštį
"KATALIKĄ”

Dieuraotyj “Katalike” žinios 
tilp3 daug greičiau ir plačiau; į 
vis_s pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus kuopiačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra h* 
partyvis laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl dienrašty j ‘‘Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančių, S. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos kuro latiKo ir visuomenės 
gyveninio.
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

Lieluviškųjįj Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky 
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sehoo V

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki 
nimui ir isaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyrinm, yra mokinama - muzika, paiiv 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

OERO8 MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

iiao antrai*

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

M tik išspausdinta nauja poezijos knyga

“AUREOLE”
Parašyta vieno iš žymiausiųjų lietuvių poetų

DR. KUN. M. GUSTAIČIO 

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

KAINA TIK 10 CENTU
Reikalaudami adresuokite:

1800 W. 46th Street
Draugas Pub. Co.

Chicago, Illinois

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joteph J. Eliaa, Savininkai. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratemis ant metų. Šiuučiame pinigus 
Į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų 
linijų Į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
gelcžiukelių 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 ypatiž kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

dl. A. Norkūnas,
Vienatinia Lietaria Igdirbiju

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: iįokardu 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar
bu* atlieku artie- 
tUkai.
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M. 4. Norkūnas 
166 MELUOSE, ST., MONTELLO, MASS.

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y. 

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos, Europos ir viso beloto, o 
prenumerata kaštuota melams tik $2.oo; 
pusei matų $1.00. Uirubežluosa; metams

$3.oo; pusei metų $1.5f.
RAŠYK ADRESU;

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

JEI NORI ŽINOTI
ko lietuviams šiame svarbiame momente 

kaipo tautai reikia, skaityk naujai
išėjusią knygą:

Kokia Autonomija
LIETUVAI REIKALINGA?

Parašė J. GABRYS 

KAINA 10 CENTU

Reikalaukite tuojaus šiuo adresu:

Draugas Publishing Co.

Gerbiamiesiems Kunigams!
Malonu mums pranešti Gerb.

Kunigams, jog galime jiems 
pasiūlyti

Kalėdų Dovanoms
labai gražių naujausio leidimo 

kalėdinių paveikslėlių su lie
tuviškomis maldelėmis

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

18WW. 46th Street Chicago, III

Naujos “Draugo” spaustuvės
Knygos

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos: 
Huckleberry Finnas, parašyta garsaus Amerikos 

raštininko humoristo Mark Twaino. Gražiai lietuvių kai 
bon versta Jono Kmito. Labai puiki apysaka iš ameri
kiečių gyvenimo. Daug juokingo ir puikaus skaitymo. 
Stora knyga, kaina tik...................  7Šventai

Reikalaudami kreipkities:

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th SL, Chicago, Illinois

Be to pasiūlome gerb. Kunigams ir savo 
išleidimo knygų:

1. Kokia autonomija Lietuvai reikalinga. J. Gabrio 10c.
2. Aureolė. Oratorija. Parašė M. Gustaitis .... 10c.
3. Kodėl neini išpažinties/ Par. kun. AL J. Warol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.

Vėgėlė ................................................................... t • •• 15c.
5. Užkrečiamųjų - limpamųjų ligų išsiplatinamas ir...

kova su jomis. I)r. A. GraičTinas............................ 15c.
6. Lietuviu Tautos mcmorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.

„ „ » II dalis 10c.
7. Degtinė Veinav. scenos vaizrl. Vertė A. Vėgėlė 10c. 
S. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c. 
V. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.

10. Katekizmas apie alkoholių ..................................... 5c.
11. Blogi kūdikio papročiai. Dr. A. Graičūnas......... 20c.
12. Ar Kristus turėjo brolių ir seserų .................... oc.
13. Vienuolinė luomą. Kun. P. Saurusaitis ........... 25c.
14. Apaštalystės maldos statutas. Kun. Saurusaitis 25c.
15. Apaštalystės maldos pamaldos. Kun. Saurusaitis 5c.
16. Tiesos žodis socijali.^atns. Parašė Kunigas. 3-ėia

laida .................................................................................. 10®*
17. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c. 

Antanukas. Apysaka B. Pr ūso. Vertė Šėlimas. 10c.
19. Šatrijos Raganos apysakėlės ............................... • 25c.
Be to galime atsiųsti įvairių įvairiausių lietuviškų kny
gų iš savo knygyno, kurias gerb. kunigai malonės pa
sirinkti iš katalogų. Parduodant žymesni skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.

Sū pagarba
“Draugo” Knygynas.


