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Tai padarys tik dori, švie- f 
sus lietuviai - katalikai. Jiems i 
kelių nurodo tikėjimas, jų va- S, 
das — patsai Kristus. Jie lai- I 
kosi tvirčiausių doros pama- t 

tų. Jie ir tėvynę savo Lietu- ’ 
vų labiau myli, negu visi nuo ; 
tikėjimo atkriteliai ir ✓nesigai
li kuodidžiausio pasišventimo > 
ir aukų. i

Jeigu lietuvių-katalikų gv- • 
venime ir buvo nemaža klaidų, 
tai vis dėlto jiems lengviau 
nuo jų pasiliuosuoti, nes jie 
išpažįsta prakilniausi doros 
mokslų, paliktų Kristaus, nes 
jie turi daugiau pragumij ir 
viršprigimtos pagelbos — pa- 
siliuosavimui nuo blogumų.

Tik ligšiol ir mums patiems, ; 
lietuviams katalikams, daug 
ko truko. Silpni buvome ti
kėjime, kurį permenkai tepa- • 
žinojome ir tesupratome; i 
daug pas mus dar buvo tam- į 
sybės, o maža susįpratimo ir Į 
vienybės. Vietoje dirbti su- ! 
tartinai, mes dažnai bardavo- I 
mės ir ginčus keldavome ir ; 
mūsų parapijose, ir draugijo
se, ir spaudoje. O iš tų mūsų 
nesutikimų ir nesusipratimų ‘ 
puikiai naudojosi įvairūs tikė- ! 
jimo ir tautos priešai, kurie, J 
kol mes snaudėme, arba tarpu - 
savęs riejomės — prisėjo mū
sų dirvų kūkalių: išplėtojo be- į 
gėdiškų, nešvarių ir tamsių 
spaudų, pristeigė daugybę sa- j 
vu organizacijų ir į savo suku- ■ 
rį intraukė daugelį silpnesnių- j 
jų lietuvių katalikų. ]

Bet taip visuomet būti nega- i 
H. Laikas mums nusikratyti f 
jų nešvaria intekme. Gana < 
jau jie mus klaidino ir išnau- 1 
dojo ligšioliai. Atbuskime, < 
sukruskime ir eikime visi iš- j 
vien tikru savo keliu. Mes ; 
turime šviesties savoje tau- 1 
tiškai - tikybinėje dvasioje, tu- 

' rime steigti savo tautiškai-ti- ' 
’ kybines mokyklas, kurti savo 
' knygynėlius, remti ir platinti
* savo spaudų; turime spiesties 
' į savos draugijas, kurių, gra- 
1 žiu - gražiausiai® tikslais įstei- 
’ gtų, turime pakaktinai. Užvis 
1 gi labiau turime spiesties visi

į “Amerikos Lietuvių Rymo 
1 Katalikų Federacijų”. Fede

racija, įsteigta jau 1906 me- 
’ tais. __Ji vienija visus susi

pratusius lietuvius katali
kus: ir pavienius žmones, ir 
lietuvių katalikų draugijas ir 
tų draugijų susivienijimus ir 

' sųjungas, ir pagaliaus liet. 
katalikų parapijas. Yra tai

* didžiausia ir naudingiausia 
Amerikos lietuvių organizaci
ja. Jos tikslai — platūs, aug- 
šti ir prakilni: vesti lietuvius 
katalikus j vienybę, į dorų, į

L’ šviesų, į susipratimų, į gerbū
vį — laikanties tautiškai - 
krikščioniškų pamatų. Prigu
lėti prie Federacijos labai len- 

l" gva. Parapijos moka kasmet 
tiek, kiek pasigali; pavieniai 
žmonės — po $5.00; draugijos

8 moka tik po 2 cen',u metams
* "iio uotio. Su.’ivio ’..jii.iai irr

sųjungos moka tik po 1 cen
tų ibc.tr»ns nuo ntvio Yputin- 

’ gai ?'e4uvių kati'ikų pm’ftljii- 
5' nėms ir kitoms draugijoms 

verta dėties į Federacijų. UŽ 
ei tų mažų mokesnį (2 ccrftu me-
10 tams nuo nario) draugijos,
11 prie Federacijos prisidedar.- 
rs čios 1) gaus nuolat iš centro

Valdybos žinių, kas veikiama

Kai-kurie vatiniai komitetai 
mums praneša, kad jie Lietu
vių Dienų neišpardavę visų 
gautų ženklelių ir knygučių ir 
norėtų juos grąžinti Centrui. 
Šiuomi prašome gerb. vietinių 
komitetų, kad likusių T. F. 
ženklelių ir knygučių negrą
žintų Centrui, bet palaikytų 
kol kas pas save ir platintų 
juos savo kolonijose prie kiek-^, 
vienos progos: vakaruose, su
sirinkimuose ir tt.

Prie šios progos praneša
me, jog iš Centro raštininko 
p. A. A. Šlakio (3255 So. Hal
sted St., Chicago, III.) dar ga
lima gauti p. Gabrio ir kun. 
Gustaičio padovanotų knygu
čių. Taip-pat liko truputis ir 
ženklelių.

Tautos Fondo Valdyba.

50,000 VOKIEČIŲ PAKLIUVO į NELAISVĘ,
NUSKANDINTAS ANGLUOS LAIVAS.

VISOS KARIAUJANČIOS VALSTIJOS SKELBIA LAIMĖJIMUS. 

MEKSIKOJ AMŽINA SUIRUTĖ.

ARABAI J ŠVENTĄ KARĘ.

ANGLIJA APSIAUSTA VOKIEČIO ŠNIPAIS. 

LENKIJOJ LAUKIAMA SPRENDŽIAMOJO MŪŠIO.

X PRŪSU LIETUVOJ MAŽAI PERMAINŲ- 

PRANCŪZAMS KLOJASI GERAI.

100,000 VOKIEČIŲ ŽUVĘ LAIKE 10 DIENŲ.

TURKAI PRADEDA SKERSTI KRIKŠČONIS. 

NESUSIPRATIMAS KILO TARP VOKIETIJOS IR ŽUVĖDIJOS. 

LIETUVAI REIKALINGA PAŠALPA — DAUGYBĖ BENAMIU

gubernatorius praneša į Athe- 
nus, kad turkai išskerdė krik
ščionis Olutsuko apielinkėse. 
Apielinkių sodžių gyventojai 
bėga į Smvrnų.

Beirute mabometbnų kuni
gai ragina žmones skersti vi
sus Europos ateivius.

HAR.6OB. čf šMVRhA CAPVrtH DfeCttEg. O O

Lietuvos kultūrų ir savo dar- c 
ęt'i- bams dažnai Šaukiasi mūsų, r 

amerikiečių pagelbos. Kasmet ] 
aei" atvažiuoja pas mus iš Tėvy- < 
bus n£S pasiuntiniai ir prašo aukų ( 
ede- svarbiausiems tautos reika- | 
k&s' lams. Tų aukų mes nesigaili- j 
Pra_ me. Tečiau toks važinėjimas į 
resų jr aukų rinkimas turėjo savo į 
atai, įr blogų pusių: daugeliui da- į 

te- vė progų prikaišioti, (kad ir i 
Pri' neteisingai) jog svečiai mus <
ij°s> per daug išnaudoja, jog ir pas 
joms mus Sunkūs laikai; be to rei- 
raci- kėdavo tiems svečiams ir , 
Iiuo- brangų laikų gaišinti, ir pini- : 
arYs gų kelionėms daug išleisti, i 
n to Federacija sumanė ir tų reika- 
ilinti ją taip sutvarkyti, kad tėvy- 
sijos, npS reikalus, pagal išgalės, ji , 
atke- patį pįnigiškai rems, svečiai 
jisai (gj į§ Lietuvos bus pageidauja- 
eika- ,„į visuomet; jie, važinėdami 
0 se' po kolonijas, galės daryti pa- 

To- skaitąs, supažindins amerikie- 
8 di- čius su Lietuvos padėjimu ir 

U&- reikalais ir patys pažins ame- 
nūsų rikiečių būvį. Tik neberei- 
ie to kės jiems, vargti beren
ki kant pinigus.

lietu- Tečiau klausimas, iš kur Fe- 
stip- deracija galės tiek daug reika- 
:vėps bj sušelpti? Iš kur ištesės 
pusi- tiek duoti pašalpų ir amerikie

čių reikalams, ir Tėvynei Lie- 
auk- tevail

• iii P™5 Federacijos yra Įsteig- 
mūsų tas “Tautos Iždas“, kurs ir 
ligas bus nuolatiniu šaltiniu, gaivi- 

” jp nančiu mūsų tautos reikalus, 
pata- f *9 Iždų krausime visi savo 
lusia centes (gerai pasiturintieji — 
irikos dolerius) ir patys spręsime, 

COvn kam ir kaip sudėtus pinigus 
jr se išdalyti. “Tautos Iždas” yra 
ligon- Federacijos šaka, bet jisai 
dūrus tvarkosi savarankiškai, turi 
rigHs savo valdybų ir savo kasų, at- 
li na- ®kirų nuo Federacijos kasos.

1 Prie “T. Iždo” galės prigu
lėti ir parapijos (mokės kas- 

tmirš- met, kiek pasigalės) ir atskiri 
reika- žmonės (paprasti nariai po 
lo'jos $2.50, nariai labdariai po 25 
bran- dolerius metams), ir draugi- 
iroliai jos (po 12 centų metams nuo 

švie- kiekvieno savo nario), ir snsi- 
kelia vienijimai--ar sųjungos (po 6

Sužeistas vokiečių ciesoriaus 
sūnus. Londone gauta žinių, 
kad Vokietijos ciesoriaus sū
nus kunig. Augustas Vilius 
sunkiai sužeistas mūšyje ties 
Craonne, Prancūzijoj.

Monaku kunigaikštis užmo
kėjo kaizeriui 30,000 dolerių, 
Monako kunigaikštis užmokė
jo kaizeriui Viliui 30,000 do
lerių, ir pasižadėjo dar dau
giau primokėti, jeigu tik kai
zerio kariuomenė nesunaikins 
jo turto Prancūzijoj.

Austrijiečiai sumušti. Pet
rogradas. Ant karės fronto 
ties Čenstakava - Krokuva di
delių susirėmimų nebuvo.

Austrijiečiai, kurie buvo už
ėmė rytines pozicijas ties Kro
kuva atmušti su dideliais nuo- 

j stoliais. Prie Karpatų kalnų . 
■ paimta į nelaisvę 1200 austri- 
ijiečių. Bukovinoj austrijiečiai 
traukiasi atgal. Rusai išnau- 

|jo užėmė Černovicus.

MEKSIKO - REVOLIUCIJOS 
ŠALIS.

, Nauja revoliucijinė partija 
•Meksikoj. Meksikoj užvirė to- 
i ki suirutė, kad nesima
to galo, kada galės ten
pasibaigti riaušės. Ir vM 
ten sulaukta naujo pi>» 
zidento. Gen. Pablo GoneaRMl 
apsiskelbė Meksikos preziden
tu, sutvėrė savo ministerių ga- 

jbinetų ir šaukia visus revo- 
. j liucijon po obalsių: konstituci

ja ir reforma.
Iki šiam laikui Gonzales bu- 

į vo skaičiuje viršininkų Car
ranzos armijoj ir atsižymėjo 

į revoliucijiniame judėjime 
prieš Huertų. Vilią ir Obre- 

į gonas priklausė prie tos pa- 
) čios partijos. Vilią skaitėsi 

karišku valdininku šiaurinė* 
dalies Meksiko, Obregon — 

. vakarinės, Gonzales gi — ry- 
eMnės. 6ie trys vadai su sava
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pulkais sukilėlių sumušė Hu- 
ertos armijų ir iškėlė Carran- 
są j prezidentus.

Dauguma Amerikos ir Mek
sikos politikierių pranašavo 
iš anksto, kad Carranzos ar
mijos vadai susipeš tarp sa
vęs ir pradės išnaujo vaidin- 
ties ir kelti revoliucijas. Pra
našystė kaip matome išsipildė.

Gonzales jau nuo kelių sa
vaičių slėpėsi su savo suma
nymais ir meksikiečiai su ne
kantrumu tėmyjo jo žingsnius. 
Buvo laukiama, kurių pusę pa
rems Gonzales. Ar pasiliks 
šalininku Carranzos, ar pa- 
Tems Vilių. Gonzales nuo se
nai svajojo apie prezidento 
vietų. Carranza net buvo pa
statęs jo kandidatūrų vieton 
savęs, kada jis rezignavo. Bet 
kada taikos įvykimas nustojo 
būti galimu dalyku, Meksikos 
revoliucijonieriškose padangė 
se, Gonzales išnyko. Dabarti
niu laiku jis randasi Pachuca 
mieste šiaur-rytuose nuo Mek
siko miesto ir pradeda veikti 
kaipo Meksiko prezidentas. 
Tai jau bus 6 ar 7 iš eilės 
prezidentas laike tik kelių mė
nesių.

vimas “Bulwark’o” didelis•F
nuostolis anglams.
Kaip tik patėmyta, kad laivas 
jau skęsta, tuojau pradėjo 
muzika groti. Laivo nusken
dimas tęsėsi 3 minutes.

Kaiseris atima nuo sūnaus 
atsižymėjimo ženklus. Amster
dame paskelbta, kad Vokieti
jos ciesorius supykęs ant sa
vo sūnaus (vardo nepaduoda) 
už nesumaningų veikimų 
Prancūzijoj laike susirėmimų, 
akyse visų dvarininkų nutrau
kęs nuo sūnaus ploščiaus atsi
žymėjimo kryžių.

Vokiečiai skelbia apie savo 
laimėjimus. Vokiečių karės 
kanceliarija išleido sekantį 
pranešimų: “Prie Lodžiaus, 
Lenkijoj į mūsų rankas pa
kliuvo 40,000 rusų kareivių, 70 
kanuolių, 160 amunicijos va
gonų ir 155 šautuvai. Mūšiai 
tebesitęsia tarp rusų ir vokie
čių kariuomenių be jokių pa
sekmių. Mūsų kariuomenė lai
kosi tvirtai.

ir jinai gali papulti į didelius 
nesmagumus. Tūkstančiai ne- 
laisvių - vokiečių atgrudamų 
į Varšuvą parodo, kad vokie
čiai kas - kart eina silpnyn, 
Mūšyje su vokiečių sosto įpė
dinio armijų, rusai nuolatos 
ima viršų.

Prancūzų pranešimai. Pa
ryžiuje išleistas oficijalis pra
nešimas, kuriame pabriežia- 
ma, kad prancūzų kariuomenė 
užėmė daug naujų pozicijų 
tarp Langemarck ir Zonne- 
becke. Apielinkėse La Basse, 
indusų kariuomenė paėmė vo
kiečių tranšėjas. Nuo La Bas
se iki Soissans eina smarkūs 
susirėmimai.

Prie Belhincourt’o šiauryje 
nuo Verdin vokiečių užpuoli 
mai atmušti. Pont - a - -Mous 
son provincijoj prancūzų ar
tilerija bombarduoja Arnavil 
le.

stoliais turėjo pasitraukti, pa
sakoja, kad vokiečių sosto įpė
dinis vos tik nepakliuvo pran
cūzams į nelaisvę. Prieš patį 
mūšį ties Marne, kunigaikštis 
su savo žmona apsigyveno 
puikiame name Saint Men- 
hould. Prasidėjus mūšiui ir 

vokiečiams nepasisekus, kuni
gaikštis persikėlė į Aragonijos 
miestelį Monfaucon. Dagirdę 
apie tai prancūzai užpuolė ant 
miestuko ir suėmė kelius šim
tus dragūnų, bet kunigaikštis 
su žmona spėjo išbėgti.

Arabai pasirengė į šventą 
karę. Pasitvirtina žinios, kad 
arabai yra pasirįžę stoti, visi 
taip vienas, _į šventų karę 
prieš anglus.

Austrijiečiai ir-gi kalba 
apie laimėjimus. Vienoje pra
siplatino žinios, kad austrijie
čių kariuomenė veikiančioji 
Galicijoj paėmus 29 tūkstan
čius rusų į nelaisvę. Žinios 
paduodamos oficijaliai.

Serbai sumušė austrijiečius. 
Iš Nišo pranešama į Paryžių, 
kad austrijiečių armijos pul
kai, kurie perėjo Kolubara 
upę šiaur-vakarinėj Serbijoj, 
sumušti ir bemaž visai išnai
kinti. Serbai susirėmė su au- 
strijiečiais ant linijos nuo 
Lazarevatz iki Mionitza. Au
strijiečių žuvo 500 kareivių ir 
trys kanuolės.

Vokiečių prekybos laivynas 
sunaikintas. Londone paskelb
ta, kad vokiečių prekybos lai
vyno sunaikinta 1,221 laivas. 
Dauguma iš jų paskandinti, 
kiti paimti į nelaisvę, o kai- 
kurie randasi uždaryti uostuo
se.

Vokiečiai grūmuoja žuve- 
dams. Iš Žuvėdijoš praneša
ma į Londonu, jog vokiečių 
valdžia reikalauja, kad Žuvė- 
dijos spauda liautųsi talpinus 
neprielankius vokiečiams 
straipsnius, nes kitaip Vokie
tija turėsianti viešai parei
kalauti nuo Žuvėdijoš pasiaiš
kinimo. Eina gandas, kad 
vokiečiai užgrobė žuvėdų me
džius išvežiamus iš šios
lies, kaip kontrobandų Rusi
jai ir Anglijai. Žuvėdija tu
rėjusi nuostuolių kelius mili
jonus dolerių. Tarp žuvėdų 
kįla subruzdimas. Žuvėdų 
spauda tiesiog reikalauja, kad 
valdžia atvirai sulaužytų neu
tralų pozicijų ir prisidėtų prie 
Anglijos ir Rusijos. Tokiuo 
būdu atsirastų Vokietijai nau
jas priešas. Prasidėjus karei, 
vokiečiai mėgino žuvėdus pa
traukti prie savęs, tečiau tai 
jiems nepasisekė, net ir Suo
mijos pasiūlijimas ne pavilio
jo žuvėdų. Ir netik Žuvėdija, 
bet ir Norvegija labai nemalo
niai veizi į Vokietijos pasiel
gimus.

Rusams sekasi bene geriau
siai. Petrogradas. Vokiečius 
sutiko dar viena didelė nelai
mė Lenkijoj. Vokiečių antro
ji armija, pasirįžusi Lenkiją 
užimti, sumušta. Rusai netik, 
kad atkirto jos sparnus
nuo visos armijos, bet jiems

ša- .... . ..pasisekė ir visų armijų gerai 
praretinti.

Mūšis prie Koliušku, 20 my
lių nuo Lodžiaus, galima skai
tyti vienu iš garsiausių, nes 
čia buvo sutrinta galybė vo
kiečių armijos. Vokiečių ar
mija skubiai traukiasi, kazo
kai jai mina ant pėdų. Pasi
taiko dažnai susirėmimai ir 
nežiūrint, kad priešas kaujas 
narsiai, negali atsispirti ru
sų kazokams ir turi eiti atgal.

Žymios moters prašo Wū- 
sono įvykinti taiką. Poni 
Pethick Lawrence iš Londono 
garsi karingoji sufragistė ir 
poni Rasika Schwimmer iš 
Budapešto važinėja po Ame
riką agituodamos už įvykimų 
taikos Europoje. Daugelyje 
susirinkimų, kuriuose kalbėto 
jais buvo viršminėtos moters 
išnešta rezoliucijos prieš karę 
ir pasiūlyta prezidentui Wil 
šonui prasimai, kad be jokių- 
atidėliojimų siųstų atstovus 
Europą ir mėgintų taikyti su 
sikivirčiavusias valstijas.

Susekta 342 šnipų Anglijoj. 
Anglijoj labai daug randasi 
Vokietijos šnipų, kurie viso
kiais būdais stengiasi praneš
ti Vokietijos valdžiai apie An
glijos sumanymus. Pastaruo
ju laiku padaryta krata 6,000 
namų. Surasta 342 ypatos, 
tarnaujančios Vokietijos val
džiai, kaipo šnipai.

KARĖS APŽVALGA.

Anglų garlaivis nuskendo. 
Harve gauta žinių, kad anglų 
garlaivis “Melachite” nu
skandintas vokiečių kariško 
laivo, 5 myliose nuo Cape La 
Heve. Žmonės išgelbėti.

Vokiečiai rengiasi užpulti 
Petrogradą. Vokiečių laivy
nas Baltijos jūrėse pradeda 
labiau veikti. Rusų ir skan
dinavų telegramos praneša, 
kad vokiečių laivynas rengia
si prie užėmimo Rusijos uos
tų, tame skaičiuje ir Petro- . T 
grado. Nemažas skaičius vo- 
kiečių kariškų laivų plaukioja 
Baltijos jūrėse ir dar sutrau
kiama daugiau laivų iš Kiel.

Rusai sunaikino vokiečiiį 
korpusą — 40,000 „nelaisvių 
Londone skelbiama, kad rusai 
sunaikino vienų vokiečių kor
pusų — paimtų gyvų ir sužei
stų 40,000 tūkstančių į nelai 
svę. Susirėmimas atsitiko ne
toli Lodžiaus šiaurinėje daly- 

Kaikurie prane
šimai skelbia, kad vokiečių žu
vę du korpusu. 48 traukiniai 
pilni nelaisvių, kurių skaičius 
siekia 45-50,000 atvyko į Lo- 
dzių.

KĄ SAKO KIEKVIENA 

VIEŠPATIJA APIE SAVO 

PRIEŠĄ.

VOKIETIJA. Atmušti visi 
rusų užpuolimai Rytrpūsuose. 
Prie Lowicz’o ir apielinkėse 
Čenstakavos rusai sumušti ir 
gindamies traukiasi atgal. 
Prancūzijoj vokiečiai laimėjo 
prie Arras. Anglų laivynas 
nutilo prie Belgijos uostų.

ANGLIJA IR PRANCŪZI
JA. Vokiečiai sumušti šiaur- 
vakaruose nuo Verdun. In- 
dusai išlaimėjo La - Basse 
apielinkėse. Anglų ir prancū
zų armijos nužengė toliau prie 
Berry - au - Bac, ir Aragoni
jos provincijoj. Bombarduo
jamas Arnaville.

Anglijos karalius važiuoja 
Prancūzijon. Londone pa- 

— skelbta, kad Anglijos karalius 
Jurgis išvažiavo į Prancūziją
aplankyti savo kariuomenę.

Rusijos žmonių žuvo karėje 
1,000,000. Nuo pradžios ka
rės iki šiam laikui, Rusijos 
kareivių bei oficierių žuvę 1,- 
000,000. Prancūzijos 700,(XX); 
Anglijos 90,000. Nieko nesa
koma, kiek Belgija nustojo 
žmonių. Berline gauta tele-

b gramu iš Berno taip praneša 
apie prancūzų nuostolius: 
1.30,000 užmuštų, .370,(XX) su
žeistų, 167,000 dingusių be ži
nios. Visos tos žinios paei
na iš vokiečių šaltinių.

Vokiečiai bėgo didžiausiame 
sumišime. Po to laimėjimo 
vokiečiai matydami, kad
jiems gali prisieiti \ 
sai blogai, pradėjo bė
ti didžiausiame sumišime. 
Londono “Deily News” ko
respondentas aprašo kokiuo 
būdų vokiečiai buvo sugauti į 
siųstus. Rusų raitininkų di
vizija, kuri buvo užpuolus ant 
vokiečių, kurie manydami, 
kad rusai neturi daugiau ka- 
rhTomcnės toje vietoje, kaip 
kokį korpusų ar du, drąsiai 
pradėjo mūšį, bet šit ir pasi
rodė rusų kariuomenės kiti 
korpusai ir vokiečiai atpurėjo 
vienų iš didžiausių pralaimė
jimų. ,

RUSIJA. Vokiečiai trau
kiasi visame fronte ties Vistu- 
los ir Wartos upėmis. Kaiku- 
riose vietose vokiečių karei
viai betvarkėje bėga. Neofici- 
jalės telegramos skelbia, kad r 
vokiečių visa di viri ja pakliu
vo į rusų rankas. Rusai pa
ėmė viršų ant vokiečių ties 
Čenstakava ir Krokuva. Tur
kai atmušti atgal ,į Erzeru- 
mų. Bėgdami palieka daugy 
bę sužeistųjų ir užmuštų.

\ Anglijos laivas nuskandin
tas. Ixmdone pranešama, kad 
Anglijos kariškas laivas “Bul-

Kunigaikštis Dmitras pa
šautas. Vokiečių laikraščiai 
nptnrėję telegramų, kad kuni
gaikštis Dmitras, sūnus did.

vvark” nuskendo prie intakos, kunigaikSfio Poviio Aleksan- 
upės Medwav. . Žuvo arti 8(X) j pavijo, Rusijos imperato- 
žraonių, sykiu ir laivo kapito- rjans dėdės, sužeistas viename 
nas Gui Betater ir visi oficie- mūšių prie upės Wartos.
riai. Išgelbėta vos tik 14 žmo- ___________
mų. Spėjama, kad vokiečių Vokiečių padėjimas apverk- 
torpedos turėjo tų laivų pri tinas. Generolo Hindenburgo 
▼ersti prie tos nelaimės, žu ! nrnrijos padėjimas nejaukus

Balkanų, viešpatijos palai
kys Anglijos, Rusijos pusę 
Ix>ndono diplomatai tvirtina, 
kad Balkanų viešpatijos galų 
gale susitarė tarp savęs rem
ti Rusiją, Prancūziją ir 
Angliją. Jau dabartiniu lai
ku eina tarp viešpatijų karšti 
susinešimai tuomi dalyku. To
kiuo būdu galėsime sulaukti 
Rumunijos, Bulgarijos ir kitų, 
kariaujančių prieš vokiečius.

Vokiečių sosto įpėdinis vos 
tik nepakliuvo į prancūzų ran
kas. Vienas prancūzų kores
pondentų, asmeniškai dalyva
vęs mūšyje ties Marne, kur 
vokiečiai buvo smarkiai su
mušti ir su dideliausiais nuo-

Didžioje karėje susilaukė
me tokio laiko, kada kariškas 
veikimas rytuose ir vakaruose 
viens nuo kito priguli.

Vokietija dabartiniu laiku 
yra didžiausiame sujudime; ji
nai stengiasi iš visos galės su
trinti Rusijos galybę ir perga
lėjimui stengiasi, kaip galima 
daugiau, sutraukti savo kariuo 
menės kovoti su Rusija, kuri 
dabartinioje karėje ant tiek 
pagarsėjo sąmoningu karės 
vedimu, kad visas pasaulis 
stebiasi jos darbais. Vokieti
ja nemanė, kad taip bus sun
ku perspausti tas riešutis, 
mažai net atydos atkreipė į 
Rusiją, tikėdamos jų iš pirmo 
sykio sumušti. Dalykai virto 
kitaip. Vokiečiai susilaukė 
smūgį po smūgio Lietuvoj, 
Lenkijoj. Jų kariuomenė iki 
paskutinio suvargus, nusilpnė- 
jus, bet dvasia dar nenupuo- 
lus, nes jų žeminis dievas, 
kaiseris Vilius, į kurį visi ka
reiviai žiūri; kaipo į viso pa
saulio valdonų ir teisėjų, tiki
si surasiąs dar laimę karėje, 
su juo tikisi ir visa Vokietija.

Šiuo-gi tarpu matome, kad 
vokiečių armijos tirpsta Len
kijos, Lietuvos žemėse. Nelai
mingi mūšiai ties Varta ir 
Vistula prarija vokiečių de- 
sėtkus tūkstančių, prie Lo
džiaus žuvo vėl desėtkai tūk
stančių ir kad užpildžius tas 
praretėjusias eiles kareivių
eikia traukti savo kareivius 

iš kito karės lauko Prancūzi
jos, Belgijos, kur taip-pat ne
labai puikiai sekasi vokie
čiams, tai lengva suprasti, kad 
Vokietija dabar kovoja už sa
vo buitį ir savo viršenybę tarp 
Europos tautų; vienas ir kitas 
dar pralaimėjimas, vokiečių 
inilitarizmo galybė turės pa
krikti ir sykiu, žinoma, turės 
dingti noras vadovavimo.

Sutraukimas didelio kariuo
menės skaičiaus į vienų vietų 
labai yra pavojingu daiktu, 
tas bemaž kų reiškia galų ka
rės, ir vokiečiai gal gerai su
pranta tų pavojų, bet aplinky
bės taip susidėjo, kad nororos- 
nenoroms reikia savo didesnę 
dalį kariuomenės sutraukti į 
Lenkiją ir Rusiją. Neužteko 
čia Austrijos armijos, kuri po 
eisybei gana jau susilpninta.

Gali būti, kad vokiečiai ti
kisi, kad Prancūzijoj laike jų 
generabų susirėmimų neįvyks 
didžių permainų ir gal pla
čiai apsipažino su Prancūzijos

ir Anglijos armijų padėjimu. 
Pagal jų apskaitliavimo blo
giausia, kas gali atsitikti, tai 
nustumimas vokiečių armijos 
iki Meuse upės Prancūzijoj ir 
Dyle upės Belgijoj.

Nieko dar ypatingo ir ne
pasitaiko ant prancūzų ir bel
gu žemių. Abi armiji užima 
savo pozicijas ir išskirus ma
žus susirėmimus prie Belliin- 
court, La Basse apielinkėse, 
Barry - au - Bac ir Aragonijoj, 
padėjimas armijų vienoks. 
Daug padeda vokiečiams jų 
kanuolės, kurių apsčiai pri
dirba ir pristato Kruppo dir
btuvės. Kanuolės vokiečiai 
taip stengiasi sustatyti kad 
jos galėtų ginti vokiečių po
zicijas iš visų pusių iš kur tik 
galėtų priešas užpulti.

Šalčiai, audros numalšino 
karišką veikimų Belgijoj, šiau
rinėj Prancūzijoj. Įsigalėjus 
žiemai, nebegalima taip greit 
kilnoties iš vietos į vietų. Vi
sados žiema suturi karę ir su
teikia laikų nors šiek tiek at
sidvėsti, jeigu žinoma, nepri
sieina jiems praleisti tų laikų 
tarp pūgų ir šalčių.

Nuo pat Šiaurinių jūrių iki 
Ypres, apielinkes labai žemos, 
slinios. Kaikuriose vietose jų 
paviršius stovi žemiau jūrių 
paviršiaus. Tas visas žemu
mas arba yra užpiltos van
dens arba užneštas Sniego. Ne
surasi ten kur pasislėpti. So
džiai arba miestukai ir taip 
pavieni namai, koki tik radosi 
armijų veikimo arba kelionės 
vietose sulyginti su žeme. Ga
li, tiesa, kareiviai išsikasti ap
kasus, bet ar ilgai jie galės 
išbūti pilnuose vandens ir 
sniego duobėse.

Vargingas padėjimas abie
jų armijų. Bloga vokiečiams, 
bloga ir prancūzams ir ang
lams.

Ypatingų atydų atkreipia 
visi dabartiniame laike ant 
Lietuvos ir Lenkijos, kur abi 
kariaujančios pusės, kaip Ru
sija, taip ir Vokietija stato 
viską ant žūt-būt. Vokiečiai 
veržiasi prie Varšuvos, pasi
jutus Varšuvoje, jie pasijustų 
pusšeimininkais Lenkijoj. Jau 
jie mėgino sykį prisiirti prie 
Lenkijos sostinės, bet nelai
mingai, taip-pat ir dabar. 
Jau vienų sykį buvo manyta, 
kad Varšuva pateks vokie
čiams, knrie vos tik 30 myliij 
buvo nuo jos, bet tuoj po ši
tos žinios atėjo kita, kuri vo
kiečiams lėmė pralaimėjimą ir 
tai pilnų; įvykusieji susirėmi
mai tarp Vislos ir Varšuvos 
atnešė vokiečiams nepasiseki
mų. Žinios atėję iš Petrogra
do praneša, kad rusai ant vi 
sos linijos išlaimėjo. Sumany
mai gen. Hindenburgo pasiek 
ti Varšuvą ir paliko sumany
mais ir su ne labai maloniais 
pridėčkais, būten keletas kor
pusų, kaip ir dingo dėl vokie
čių armijos; tūkstančiai nelai
svių Lodžiuje. Žinoma, ir Ru
sijos kariuomenė turėjo daug 
palydėti savo spėkų, užtatai 
galės pasigirti didžiu laimėji
mu.

Jeigu dar prie laimėjimo 
ties Varšuva pridėsime rusų 
spartų žengimų Galicijoj, tai 
visai geru išrodys mums rusų 
padėjimas. Kaip ten ištikrų- 
jų yra, sunku pasakyti, nes 
pranešimai, telegramos, ang
liškų laikraščių koresponden
cijos kaltos, perkaltos, ir kiek
viena vis ant kito kurpalio. 
Prisieina tikėti tam kų gali su
gauti.

Przemyslio tvirtovė bombar
duojama rusų ir pirmos jos 
tvirtumos būk jau patekę į ru
sų rankas, taip, kad neil
gai trukus tikimasi Rusija ga
lės pasidžiaugti jos paėmimu. 
Krokuva irgi yra jau ugnyje 
ir jos likimas abejotinas.

Vokietija su nekantrumu 
laukia, kuomi užsibaigs jos ar
mijos veikimas Lenkijoj.

Skaičius rusų kariuomenės 
rytuose siekia 900,000. Visas 
liglaikinis veikimas Lietuvoj, 
Rytprūsuose galima šiaip pa
dalinti : ,

Karei prasidėjus rusai įsi
veržė į Rytprūsius, tuo tarpu 
vokiečiai siautė Belgijoj, nai
kindami mažutės valstijos tur
tų ir remdamies šiaurinės 
Prancūzijos parubežiuose.

Rusai įsiveržė į Rytprūsius 
rijose vietose: Prie Eitkū

nų, Elko ir Neidenburgo.
JPorai dienų prabėgus po ru

sų įsiveržimo į Prūsus jie užė
mė Gumbinę, toliaus Įsrutį ir 
Tilžę ir jau buvo priėję vi
sai netoli Karaliaučiaus.

Paskutiniose dienose rugp. 
rusai užėmė Johanisburg, Or- 
telsberg ir Soldan. Vokie
čiai susiremdavo su rusų ka
riuomene ir net jie užėmė 
Mlavų, gulinčių jau Lenkijos 
ribose. ' Rugpiūčio viduryje 
rusai pasijuto 70 mylių nuo 
rubežiaus. Tada įvyko dides
nis susirėmimas rusų su vo
kiečiais ties Allensteinu, 60 
mylių nuo rusų rubežiaus. Vo
kiečiai laimėjo. Nuo šio lai
ko rusai pradėjo traukties.

Antras mūšis įvyko prie 
Tannenbergo, iš kur rusų ar
mija nustojus nemažai karei
vių pasitraukė.

Vokiečiai susilaukę sustip
rinimo, atstūmė rusus iš Ryt
prūsių ir jau rugsėjo pusėj 
vokiečiai atsidūrė ant Rusijos 
rubežių, tai yra įsiveržė į Lie
tuvą ir net užėmė apielinkes 
50 mylių atstumo nuo rube
žiaus, net iki Gardino.

Prie Nemuno įvyko svar
biausi mūšiai, 7 dienas vo 
kiečiai kovojo su rusais pane 
muniu, norėdami prasiveržti 
prie Vilniaus ir Rygos.

Jau buvo manyta, kad vo
kiečiai užims visų Lietuvą, 
kaip štai rusu kariuomenė, ge
rai sustiprinta, susirėmė su 
vokiečiais ties Suvalkais, Dru
skininkais ir Augustava ir po 
5 dienų karštaus mūšio taip 
sumušė vokiečius, kad šie pa
likę daugybes savo kareivių 
užmuštais ir pakliuvusiais į 
nelaisvę pradėjo traukties at
gal. 4 dienų spalių pasibai
gė vokiečių viešpatavimas Lie
tuvoj.

7 dienų spalių rusai jau ir 
vėl atsidūrė Rytprūsiuose, į 
jų rankas papuolė Elkas, bet 
taip jau žymių pažangų rusų 
kariuomenė neįstengė padary
ti.

Laike, kada nišai nors išpa- 
lengva žengė Prūsų Lietuvon, 
kita dalis rusų kariuomenės 
veikė Galicijoj ir rytinėj da
lyje Lenkijos.

10 rugpiūčio austrijiečiai 
sutraukė savo geriausias spė
kas į rytus nuo Lvovo. Pir
mas mūšis austrijiečių su ru
sais įvyko prie Založcu, 11 d. 
rugpiūčio. '

Pradžioje rugsėjo rusų ka
riuomenė užėmė Lvovą Gali
cijos sostinę ir tuo pačiu lai
ku pradėjo šturmuoti Przemy
slio tvirtovę.

Austrijiečiams pasisekė su
mušti rusus prie Krasniko pa
baigoj rugpiūčio.

Tuo tarpu rusai koncentra
vo savo pusantro milijono 
žmonių armijų ir rengėsi už
duoti smūgį austrijiečiams. 
Jų armija užėmė ilgio 200 my
lių linijų ir prasidėjo susirė
mimai rusų su austrijiečiais 
prie Grodko, Tomašavo, Liub
lino ir Ivanogrodo. Tie susirė
mimai rusams gana laimingai 
pasisekė, nes neilgai trukus 
austrijiečiai tapo atstumti 
prie Sano ir Wislos. Halicz 
ir Mikola ja v buvo užimti ru
sų pusėj rugsėjo, o Jarosla
vas ir Chyrovas paskutiniose 
dienose rugsėjo mėnesio.

Pateko į rusų rankas ir 
Karpatų tarpkeliai ir rusai 
net pasiekė U šok.

Kazokų pulkai įsiveržė į 
Vengriją.

Austrija pasijuto keblame 
padėjime, jos kariuomenei 
gręsė pavojus būti rusų su
naikintai, prisiėjo austrijie
čiams šankties pagelbos vo
kiečių, kurie netrukus ir paė
mė į savo rankas vadovavimą 
Austrijos armijoj.

Apie 29 rugsėjo rusų*'ka
riuomenė priėjo prie Tarnova, 
kuris iki 1 d. spalių buvo pa
imtas rusų, netrukus austri
jiečiai Tarnovų atmušė, pas
kui vėl rusai antrąsyk jį užė
mė.

Smarkūs mūšiai užvirė Bu
kovinoj. Austrijiečiai dėjo 
visas pastangas, kad išginus 
iš ten rusų kariuomenę. Bu
kovinos sostinė Černavicai 
buvo rusų paimama tai vėl au- 
strijiečiu atimama.

Vokiečių armijos veikimas 
Lenkijoj smarkiau apsireiškė 
apie rugsėjo 21 d. Tuo laiku 
vokiečių armijoj keli korpusai 
užėmė Lenkijos miestų Lo- 
dzių.

Dideli pulkai vokiečių ka- 
nomenės įsiveržė į Lenkiją 
paskutiniose dienose rugsėjo, 
bet buvo rusų sumušti prie 
Kališo.

Vėliaus vokiečiai įsiveržė į 
Lenkiją nuo Torunio, Kališo 
ir Krokuvos apielinkių. Šiuo 
kartu vokiečiams pasisekė at
stumti rusus prie Sekosino, 
gulinčio netoli Varšuvos, ku
riai grėsė pavojus būti užim
tai vokiečių.

Spalių 10, 11, 12 dienas jau 
vokiečiai turėjo užėmę pusę 
Lenkijos į vakarus nuo Vislos, 
bet Varšuvos visgi negalėjo 
užimti.

Rusai atmušė vokiečius nuo 
Varšuvos, ir nustūmė juos už 
Loviczo Skiernavicų ir Ra- 
vos. Vokiečių kariuomenė su
silaikė tik prie Wartos upės, 
kur ir įvyko 7 dienų lapkri
čio mūšis abiejų armijų; ru
sai daugelyje vietų paėmė vir
šų ant vokiečių. 8 dienų lap
kričio rusai atsidūrė ant vo
kiečių žemės prie Pleszewo, 
50 mylių nuo Poznaniaus.

Ir nuo šio laiko rusų ka
riuomenė be didžių sunkeny
bių stūmė vokiečius vis tolyn 
ir tolyn, net iki 16 d. lapkri- 
čia, kada vokiečiai, pradėjo 
smarkiau priešinties ir sutu
rėjo jų veržimąsi. Dabar lai
mė šypsojasi tai vieniems tai 
kitiems, galų gale vokiečid’ 
pasijuto geresniame padėjime 
ir vėl atsidūrė netoli Varšu
vos, nuo kurios išnaujo buvo 
atmušti ir net sumušti dauge
lyje vietų. Puikiausiai sekėsi 
rusams pietuose, mūšiuose su 
austrijiečiais. Jie jau apie 18 
lapkričio atsidūrė prie Kroku
vos.

Visų veikimų karės laukuo
se Lietuvoj, Lenkijoj ir Gali
cijoj per keturius mėnesius 
galima šiaip paskirstyti:

Rusų įsiveržimai į Rytprū
sius, atmušimas rusų atgal ir 
antras rusų įsiveržimas į Prū
sus.

Sumušimas austrijiečių ry
tinėj ir vidurinėj Galicijoj.

Austrijiečių laimėjimai piet
vakarinėj Lenkijoj; austnjie
čių iš ten išvijimas.

Vokiečių įsiveržimas į Len
kiją, jų nepasisekimai: antras 
vokiečių įsiveržimas į Lenki
ją — pasekmės tos pačios.

Rusija atmušus vokiečių ka
riuomenę nuo Nemuno Lietu
voje ir nuo Varšuvos Lenki
joj, pastatė tokiame padėjime 
Austriją, kad austrijiečių ka
riuomenė greičiau bus sunke
nybe vokiečiams, kaip paspir
timi.

Serbijos padėjimas dabarti
nėj karėj vis eina sunkyn, au
strijiečiai ir vokiečiai begalo 
pradeda jų spausti, Serbija 
negali atsispirti daug skaitlin- 
gesniai kariuomenei austrijie
čių ir jai prisieis visai nekaip, 
jeigu kitos Balkanų karalystės 
jos nepareina, jinai galės pa
sijusti tokiame pat padėjime, 
kaip Belgija.

Balkanų pussalis nerimao- 
ia, bet vis dar susilaiko. Tarp 
viešpatijų eina karštus susi
nešimai ; dauguma Balkanų 
karalyščių norinčios palaikyti 
Rusijos pusę .

Ant karės laukų Rusijos - 
Turkijos - Anglijos nepasitai 
kė nieko nepaprasto. Turkai 
organizuoja šventų karę ir
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Sykį, vokiečius užklupus kazo
kams jie atpleškėjo į miestelį 
vidurnaktį, išsitempė vietos kle
bonu iš lovos apvilkę ilgais rū
bais, išsivedė su savim ir pasi
rinkę tinkami} vietą pasistatė 
priešakyj 6avę6. Ko tai laukė. 
Tuo tarpu priėjo vokiečių oficie- 
rius ir pasišnibždėjo su karei
viais. Tuomet vienas kareivis 
nuvedė kleboną atgal į kleboni
ją, linkėdamas jam saldaus mie-

Atsitikdavo ir keistesnių “at- \ 
silyginimų” mūsų namuose visas t 
dvi savaiti išbuvo apie 100 karei- i 
vių ir keli oficieriai. Ką galėjo, 1 
tai iš mūsų naudojosi. Išeidami 
ųficieriai pasakė: Šit mes su ju- i 
mis atsilyginain : paliekam jums 
dvi patalini, kelius pagalvius ir 
lovą. O tie visi daiktai tai at- , 
nešti iš tų pačių namų aukšto, kur 
gyveno vienas valdininkas lietu- , 
vys, karės laike išbėgęs Rusijon....

Dalino dar vieną originalį pa
veikslėlį : Viduryj Čenstakavos 
Dievo Motina iškairės Vilius II, 
ūsus užsiraitęs, iš dešinės Popie
žius Leonas XIII su tam tikrais 
parašais, kitoje pusėje giesmė 
“Salve Regina”...

Vokiečiams išsinešus daugelis 
pasiturinčiųjų ūkininkų ir mies
tiečių netik ką neteko savo turto, 
bet daugelis neturi nei ko valgyt, 
turi, pilnoje prasmėje to žodžio, 

z badauti. Ištisi kaimai išdeginti. 
Jei gyventojai nesusilauks greitos 
pagelbos maistui, rūbais, galime 
laukti baisių pasekmių.

(Liet. Žin.)
Jurbarkas Ras. apsk. Laike vo- 

' kiečių būrimo Jurbarge kunigaik
štis Vasilčikovas pasiuntė iš rusų 
kariuomenės pulko kareivį patirti 

J kas dedasi dvare ir apie vokie
čius, kurie jo dvarą buvo užėmę. 
Kareivis laimingai prasmuko ir 
aplankė dvarą, matė vokiečius, 
kalbėjos su dvariškiais ir grįžo at- 

’’ gal su žiniomis už ką gavo meda-

didelis skaičius lietuvių atva
žiuoja į Petrogradą, bėgdami 
nuo karės baisenybių. Bėga 
iš Prūsų ir iš Didžiosios Lie
tuvos. Daugiausiai tai žmo
nės neturintieji kuo pragyven
ti. Petrogrado lietuvių komi
tetas šelpti nukentėjusius nuo 
karės stengiasi kiek galėda
mas padėti varguoliams, tik
tai neturi tiek turto, kad vi
sus aprūpinti, taigi jisai šau
kia draugijas, įstaigas ir at
skirus žmones padėti varguo
liams, suteikiant jiems darbo: 
kantorose, bankose, mokyto
jaus, vaistinėje, dailydės, pa
prasto darbininko, tarnaitės 
virėjos ir tam panašių vietij 
Petrograde.

(“Rieč”)

Kauno gubernatoriaus raš
tinės viršininkas ,K r ūgli ako v 
Čerdackis paskirtas cenzorių, 
užsienio raštų skyriuje.

N E VARĖNAI. Telšių ap. 
Karei prasidėjus tapo užda
rytos visos girtybės įstaigos. 
Žmonės laikosi dabar daug 
patogiau. Šventadieniais ne
matyti daugiau nei besivolio
jančių purvyne, nei rėkaujan-

niekaip negali jos suorgani
zuoti, nes dauguma mahome
tonų yra pasiryžę Turkijai ap
skelbti karę. Rusijos armijos 
veikimas ant Kaukazo pusėti
nas, Anglija ir gi nieko ne
nustojo taip, kad naujų atsi- 
tįįtimų čia nėra.

Laukiama naujų viešpatyš- 
čių į karę ineinant. Portuga
lija jau būk tai pasirengė ka
riauti ir stosianti po Anglijos, 
Prancūzijos puse. Italijos val
džia nebegalėsianti ilgiau lū- 
keriauti, nes italai baisiai kar
ščiuojasi, taip-pat ir kitos val
stijos, kurios šokiuo ar to
kiuo būdu užinteresuotos ka-

SKAUDVILĖ, Raseinių ap. 
Pas mus krautuvėse viskas la
bai pabrango, o ūkio produk 

tai atpigo.

Į
Mobilizacija sukėlė žmonyse

ŽINIOS IŠ LIETUVOS* didel* nuliūdim»- ° kaip p»-- sklydo gandas apie vokiečių
(Iš laikraščių) užpuolimų ant Rusijos, tuoihet

_____ „„„ žmonės pasijuto kaip ir aud-VILNIUS. “Lietuvos ži- ros JKai.kur*įe nusto.

nios jau pradėjo eiti. Ema jo dirbę jr dien(Į pQ 
tris kartus į Savaitę, paskiaus laukė ateinanfių prū8ų Pra. 
žada eiti daugiaus. . . dėjo kaibėbb ka() prūsai, kaip

“Saulės” mokytojų pnren- tik užeina, piauna žmones, 
giamieji kursai bus atidaryti!žmonelės nusiminė ir laukia 

, . n.n= 'tartum teismo dienos. Kai- 
Vilniuje yra dabar 3125 pa-|kurie nwėj(> pa_

bėgėbai is kares apimtų vietų., tik ,aimė d kad 
Kad juos visus suselpus rei-lniai buv0 užimti kariuomanės . 
kės kas menuo 12,000 rublių. | Karės bais bi dar nematė

CAMBRIDGE, MASS.
17 d. lapkričio, pobažnytinėje 

salėje, blaivininkai turėjo pra
kalbas su dainomis. Kalbėjo 
Worcester’io klebonas, kun. .J. 1
Jakaitis ir šiek-tiek vietinis kle
bonas; dainavo gi vietinis choras 
ir viena mergina iš blaivininkų 
būrio. Prakalba kun. J. Jakaičio, 
pasakyta į 2% valandos buvo la
bai užimanti, nes pasakojo aky
vus įspūdžius iš tėvynės, kaip 
tai: apie įspūdį karo ant lietu- 
vių, užėmimą vokiečiais parube- 
žinių Lietuvoje miestų, mobiliza- I 
ciją Lietuvoje ir išstatymą mūsų 
brolių ant pirmos ugnies su vo- i į 
kiečiais, apie entuziazmą paval- j 
dinių Rusijos tautų ir jųjų vie- Į 
nybę karėje; apie ramų ir nuo- \ 
seklų kultūros darbą mūsų vien- -JI 
taučių tėvynėje, kaip jie šitoje 
srityje daug kame pralenkė bro
lius — amerikiečius, mat tenai 
klesti vienybė ir sutarimas: ten 
daktarai, advokatai, kunigai, 
studentai, mokiniai išvien su 
liaudimi darbuojasi krikščioniš
kai tautiškoje dirvoje; išvien 
dainuoja, žaidžia, pasiguodžia ir 
myli kas tik yra lietuviška; gi 
amerikiečiai nemoka taip dirb
ti, net tarpe čionykščių jau at
sirado naujos rūšies išgamų, ku
riems rūpi išgriauti tikėjimą ir
tautybės pamatus. Tokie esą 

lietuviai — eicilistai ’ pastaruo.
, ju laiku sudrumstę visuomenę, 
t Čia kalbėtojas kalbėjo ir apie 
. juos, apipasakodamas jų darbe- ,
I liūs, pastebėjo, kad svetinių ša- 
* lių socijalistai pažinę mūsiškių 
į laikraščius ir taktiką, nusprog-
- ti? iš gėdos, ir neprisipažintų
- sau už sandarbininkua.

Pabaigoje savo kalbos pripa- 
i. rodė, kaip yra reikalinga mūsų 

tautai blaivybė ir ragino pamylė
ti ją, o rauti girtybę iš mūsų vi- 

,3 suoritenės gyvenimo.
t- Vielinis klebonas, iš priežas- 
t- ties jau vėlaus laiko, nieko naujo' 
o nepasakė, tik atkartojo, ypatin- 
)s gai tas vietas pirmojo kalbėtojo 
o kalbos, kur užminta, kaip Rusijo- 
š- je buvo įvesta blaivybė, tai vie-« 
;a nas žmogelis negavęs niekur ųp- 
ts sipirkti degtinės nusižudė, o mo- 
š- terėlės, kada vertė degtinę lau»- 
ir kan —joje išsimaudę, kaip gy
ti- duolių vandenėlyj; tai pasakoda- 
si mas klebonas ragino rašyties 
ii- prie blaivybės, o nesekti tų gir- 
T- tuoklių pėdomis ką vaikščioja 
ię, gatvėmis su pramuštomis gal vo
tis mis, raudonomis nosimis, ką dau- 
ti- žo langus, kaip tai atsitiko pora 
us sayaičių pas mus, kada nežino- 
įie mas girtuoklis sudaužė klcboju^ 
sti jos duris. JB
o- Dar klebonas neužbaigė kjfl 
le- bos, kaip atsistojo iš publikos 
ne raudęs žmogus ir visa gerkle su- 
’os riko: “Aš Antanas Vaisiauskas 
ris sutruškinau klebonijos duris ir 
ni- dabar man, parapijonai, duokite’ 
en ant issigėrimo 200 dol.” Po jo 
ą” žodžių salėje užstojo mirtina ty- 
»u- la. Kiekvienas pasistiepęs iš sė- 
ir dynės norėjo pamatyti aną žmo- 

-ja gelję o pamatęs patyloms kalbė
ta jo: “Tikrai, tai Antanas Vai

siauskas”. Dar ne visi turėjo 
įau progos pamatyti aną žmogelį, o 
ųs- jaut Antanas Vaisiauskas turėjo 
ral- savo rankose pinigus ir linkėji
mą* mos parapijonų, tečiaus, nelai- 
v«i (Heka ant 6 pusi.)

Vokiečiai Naumiestyje.
Čia vokiečių kariuomenė 

dirbo daug nuostolių o ir 
žiaurumo pusėtinai parodė

Inėję miestan, tuoj ėmė plėšti 
sankrovas. Plėšė, neaplenkdami, 
nei vienos. Iš pradžiij kareiviai 
rinkosi kas jiems tinkama, o li
kusius daiktus ir prekės krpvėsi 
sau vežimuosna iš anapus atva
žiavusieji gyventojai vokiečiai. 
Nieko negelbėjo nei savininkų 1 
protestai. Išplėšė ir vaistinę. Ne
pasitenkinę sankrovomis plėšė ir 
šiaip miesto gyventojus.

Apsidirbę su miestu leidosi, 
kaip kareiviai taip ir gyvento
jai, artimųosna sodžiuosna. 
Ten-gi plė& tkas ji» ms patinka
ma: gyvulius, maistą, drabužius, 
pašarą ir tt. Taip tęsėsi ištisas 
dienas. Po to vokiečiai gyvento
jai jau nevažiavo plėštų, bet už
tai kaip miestą taip ir kaimus, 
ypač Vilkaviškio linkui užgulė, 
lyg amaras, vokiečių kariuomenė, 
kurią gyventojai turėjo užlaikyti 

1 ir dar nebet kaip.
1 Prasto valgio nevalgydavo, bet 

duok jiems paukštienos irdarne-
■ bet kokios: iškeptos, ištaisytos 
1 —kaip kokiam pirmosios rųšies 
. restorane. Valgo nemažai ir nuo- 
- lat. Žmonės taip ir kalbėjo: “tai 

tikrai tie prūsai į pilvą intikė-

ns ži-j MARIJAMPOLĖ. Grįžtan- 
•aščiu. i tieji žmonės su nusistebėjimu 
1 atei- i žiūri, kad miestas sveikas. Į 
kcijos jį buvo paleista tik 4 grana
tas te- tos, bet nieko nekenkė. Užtat 

kaikurias krautuves kaip “Ža
grės”, Penčilos, Lazdauskio ir 

karei-: Kriaučūno vokiečiai išdraskė, 
to ma-! išnaikino. Kaikur sako palik
to sto- davo kvitas už paimtus daik- 

Ji bu- tus.
rūbais, S Vokiečiai išklijavo mieste 
>lo jo- skelbimus penkiomis kalbo- 
ivo at- mis: lietuvių, vokiečių, rusų, 
). ! lenkų ir žydų. Lietuviams ir

i rusams patardavo užsilaikyti 
glauda raTniab lenkams žadėjo savy- 
rie gv. i va^ybę, o žydams — teisių 
vnikni• praplatinimą.

pri-
savo

PANEVĖŽIS. “Saulės” 
dr-jos skyrius atidarė moky
klą Velykiuose. Iš Kauno at
kelti Čia pedagogijos kursai, 
kurie sutalpinti aukštojoje 
pradedamojoje mokykloje.

ŠIAULIAI. Blaivybės sky
rius sudėjo Raudonajam Kry
žiui šelpti sužeistiems 150 r 
92 kap.

ŠVENČIONIS, Viln. guK 
Visos Švenčionių mokyklos: 
gimnazija, miesto mokykla ir 
kit. yra uždarytos iki Naujų 
Metų.

Nukent ė jusiu j iį nuo karts 
šelpimas. Į D. Kunigaikšty
tės Tatjanos komitetą pabėgė
liams šelpti išrinko visos Vil
niaus labdaringos draugijos 
savo atstovus. Iš lietuvių ko
miteto pabėgėliams šelpti iš
rinko atstovais kun. Jezekevi- 
čių, A. Bulotą, ir kanditatę E. 
Vileišienę; nuo savitarpiečių 
draugijos — A. Smetoną, d-rą 
Vileišį ir D. Malinauskį; nuo 
vaikų prieglaudos — inžinier. 
Skripkų, V. Urbanavičių ir 
kun. Pr. Bieliauskį.

TAURAGĖ, Raseinių apsk. 
Atvyko gubernatorius patirti 
ant vietos, kiek bus nukentėję 
pasienio žmonės nuo vokiečių 
būrių rekvizicijų ir plėšimų.

TROŠKŪNAI, Ukmergės 
apskr. AĮūsų krašte renkama į 
visokių daiktų sužeistiesiems, 
ir “Raudonajam Kryžiui”. 
Tik tų rinkėjų kaikurie, rodos, 
labai abejotini. Kuomet" vie
nam dvare ėmė jų klausinėti 
ar turi jie ingaliojimų nuo ku- 

i rių nors visuomenės įstaigų, 
rinkėjai sėdo į ratus ir nieko 
nesakę paspruko.

Žmonės, ypač valstiečiai, no
romis duoda visokių daiktų; 
valgomųjų, skalbinių, vilnų ir 
tt. Viename Indrioniškio val
sčiuje per dvi dieni surinkta 
9 pūdai lašinių, maišas sūrių 
ir ryšuliai skalbinių.

KAUNAS. Banaičio spau
stuvė greitu laiku pradės 
darbą. Galima tikėties, kad 
netrukus bus pabaigtos pir
miau pradėtos spauzdinti kny
gos, skiriamos šv. Kazimiero 
Draugijos nariams.

PAGELBA LIETUVIAMS. 
Prasidėjus karei Lietuvoj

Kareivio gudrumas.
Nelabai toli nuo Katovino so

džiaus apsistojo vokiečių karei
vių vkeli pulkai. Po kelių dienų 
Saudymosi šioje apielinkėje rusų 
kariuomenės viršininkai, kad ge
riaus sužinojus vokiečių kariuo
menės padėjimą pasiuntė 15 žval
gų ištirti vokiečių pozicijas. 
Žvalgai ilgai nepatėmijami vokie
čių, gana toli nuėjo ir atsidūrė 
bemaž viduryje vokiečių užima
mų pozicijų. Ant galo vokiečiai 
patėmijo rusų žvalgus ir pradėjo 
į juos šaudyti, žvalgai pasileido 
bėgti. Vienas iš žvalgų patėmyjęs 
po dešinei ežerą ilgai nemastęs 
įpuolė į vapdenj. Pasinėręs iki 
kaklo, jis prabuvo vandenyje 
danginus 10 minutų. Praleidęs

Pilviškiai. Marijampolės apsk. 
Vokiečiams pasitraukus, teko 
man būti Pilviškiuose, Pilviš
kiams buvę uždėta 5.000 rublių 
kontribucijos. Visa tai būtų kri
tę ant vietos klebono, aptieko- 
riatts ir kelių žydų, kurie liko ne
išbėgę.

Bet klebonui šiaip taip pasise
kė vokiečių atsiprašyti ir jie pra
dėjo nusileistf: užteksią girdi ir 
mažiau, ir jei gerai elgsitės, tai 
kitus dovanosime.

Tuomet tie keli žmonės sume
tė 500 rublių, ir surinkę rūbų in- 
teikė vokiečiams. Pinigus priėmė. 
Rūbus sugrąžino.

Mieste įvedę savo tvarką. Žy
dų rabiną, kaipo žinantį, vietos 
kalbas privertė pildyti bulmis- 
tro priedermes.

Oficijaliai nieks už nieką ne
mokėjo. Kartais išduodavo kvi
tas, bet dažnai neturinčias 
vertės be antspaudo. Pasitai
kydavę ir tokių kvitų: su šituo 
žmogum pilnai viskas atsiteista. 
Reiškia išduodavo tam, kad 
prigavns ir tam tarpui nurami
nus vokiškai nemokantį žmogų.

Žemlapis rytinės dalies karės lauko, kuris apima 
L Lietuvą ir Lenkiją.
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OSP^STABO^
arsenalo pasiskolino ir turin
tis pretcnsijų būti rimtu, in
teligentijai skiriamas žurnalas 
“Jaunoji Lietuva“. (Socija
listų laikraščiai tuojau buvo

PIRMOJI LIETUVIŲ DIENA.
“Lietuvių Diena“ buvo tai 

graži ir brangi naujiena mū
sų gyvenime. Chicagos seimi
ninkai, darydami tų vienų iš 
daugelio savo rimtų nutarimų 
gal ir patys nesitikėjo, kaip 
svarbų indėlį mūsų tautos gy- 
veniman jie daro. Praėjus tai 
pirmajai “Lietuvių Dienai“ 
šiandienų jau aiškiai galime 
apibūdinti didelę jos naudų.

Iš labai daugelio mūsų ko
lonijų ateina žinios, jog ta 
diena (26 lapkr.) praėjo vi
sur labai iškilmingai, rimtai ir 
naudingai. Visur buvo jau 
čiamas didelis dvasios prakil 
numas. Net ir ten, kur Tau
tos Fondo vietinių komitetų 
nėra, daugelyje vietų lietuviai, 
nors ir nutolę nuo katalikiškos 
didžiumos, tečiau šiokiu ar to
kiu būdu tų dienų paminėjo. 
Pirmų sykį lietuviai aiškiau 
pajuto savo tautinės vienybės 
svarbų ir reikalingumų ir tė
vynės brangumų. Bus ir to
liau mūsų gyvenime įvairių 
srovių, bus ir kovų tarp tų 
srovių. Tečiau bent vienų 
dienų metuose mes atsiminsi
me, kad tarp visų mūsų sro
vių yra nemaža bendrų bran
genybių, tarpe kurių pirmoje 
vietoje — tai tėvynės meilė. 
Ir ta diena turės suartinti vi
sas sroves, nes ta diena — tai 
visų lietuvių diena.

Ta diena visuomet gyvai 
primins mums, jogei mes tu

kime savo tėvynei svarbių 
priedermių, tarp kurių svar
biausioji, tai aukoti jos rei
kalams bent vienos dienos už- 

I darbį.
Jau ir ši pirmoji! diena, 

prie kurios net nesuspėta tin
kamai prisiruošti, tiek sujudi
no mūsų brolių ir seserų duo- 
snuraų, jog tik pasidžiaugti 
reikia. Mūsų nuvarginta tė
vynė gaus iš tos dienos ne
maža sau paguodos ir pašal
pos. Galima tikėties, jog tas 
lietuvių duosnumas tėvynės 
reikalams augs metai į metus, 
jog ypač augs skaičius auko
jančių vienos dienos uždarbį.

Lietuvių diena bus visų mū
sų auklėtoja tautišku ir vi
suomenišku žvilgsniu.

Svarbios buvo priežastys, 
pagimdžiusios tų “Lietuvių 
dienų“. Kraujas ir ašaros mū
sų brolių jų iššaukė į gyveni
mų, gyvoji tautos dvasia jų iš
auklėjo. Tečiau Tėvynės var
gai " negreitai dar baigsis. Ne
maža praeis laiko, kol nušluos- 
tysime ašaras visų nukentėju
sių nuo karės, dar daugiau 
reikės laiko, kol Lietuvai lai
svę iškovosime. Ir “Lietuvių 
Diena“ visuomet primins 
mums aiškiai mūsų Tėvynės 
reikalus ir mūsų jai prieder
mes. Jeigu šiemet mus suju-
lino Lietuvos nelaimės, tai ki
lis metais mus judins ir gai

vins Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero dvasia, nes jo diena 
(4 kovo) bus kartu ir visų 
“Lietuvių Diena“.

nusikopijavę “Tėvynės” pra-

PORA ŽODŽIŲ APIE “LIETU
VIŲ R.-K. KUNIGŲ SĄJUNGĄ”

Nepersenai “Tėvynė“, rfe 
nusisekus Ne\v Yorko seimui, 

rvTsūme kame apkaltino lietu
vių Kunigų Sųjungų. Mat 
beskaidydama “Žvaigždėje“ 
tarp eilučių apie šių metų Sų- 
jungos seimų, ji atrodo, kad 
lietuviai kunigai sudarę savo 
slaptų unijų savo materijalių 
reikalų aprūpinimui, kad jie 
einu prieš visų lietuvių vi
suomenę. Ant tų savo dasi- 
protėjirnų ir spėliojimų “Tė
vynė“ ir rėmė visų savo kam
paniją prieš kunigus. Išpra
džių
limų
štus.

į nerimtų užsipuo- 
žifirėjome pro pir- 

Bet štai nesenai
tų pačių šovinių iš “Tėvynės“

simanymus). Nenorėdami, kad 
kartais ir geros valios žmo
nės ingytų blogij jausmų prie 
žmonių, kurie šiaip ar taip, 
yra nemaža nuveikę mūsų vi 
suomenės labui (turime ome
nyje lietuvius kunigus), pasi- 
ryžome suteikti skaitytojams 
porų žinučių apie minėtųjų 
Kunigų Sųjungų.

Toji sąjunga anaiptol nėra 
tai slapta organizacija. Ji tu
ri savo konstitucijų, panašių 
kitų organizacijų konstituci
jai, daro savo susirinkimus, 
spauzdina savo seimų proto
kolus, žodžiu sakant, savo 
veikimo neslepia. Neskelbia 
to visa platesni ai visuomenei 
dėlto, kad visame tame daug 
yra dalykų, kurie platesniai 
visuomenei gali būti ir nein- 
domūs ir nesvarbūs.

Sąjungos konstitucija yra 
patvirtinta Jo Malonybės 
Chicagos Antvyskupio ir Jo 
Eminencijos Bostono Kardi
nolo.

Sąjungos tikslas (anot kon
stitucijos 2 parag.) yra “su
vienyti visus lietuvius Rymo- 
Katalikų kunigus, gyvenan
čius šiaurinės Amerikos Su
vienytose Valstijose ir Kana
doje, pasidarbavimui viešuose 
reikaluose’. Sekančiame para
grafe nurodytas ypatingas 
tikslas, tai šelpti iri platinti 
katalikiškųjų spaudų ir litera
tūrų, steigti parap. mokyklas, 
gaivinti pas lietuvius katali
kiškąjį tikėjimų per Misijas, 
platinti blaivybę, tvarkyti ir 
globoti imigracijų iš Lietu
vos. Taigi iš to aišku, kad 
kunigams tveriant savo sąjun
gą, nerūpėjo sudaryti unijų 
savo kišenės reikalų apsaugo
jimui, kaip kad “Tėvynė“ 
spėliojo. Priešingai Sąjunga 
kunigų kišeniui uždėjo daug 
sunkenybių — šelpti įvairius 
svarbius visuomenės reikalus. 
Tie kunigai, kuriems savo ki
šenės reikalai labiau rūpi, nei 
nesiskubina rašyties į Sų-gos 
narius. (Ačiū Dievui, jų yra 
nedaug ir jų skaičius mažina- 
si). Sąjungos nariai moka 
įstojimo mokesnį ir mėnesinį 
mokesnį. Bet ir tie pinigai tu
ri eiti visuomenės reikalams. 
Parag. 15 sako: “Nors Sąjun
gos fondas žymiai pasididintų, 
tečiau nariai dalybų nereika
laus, bet visuotinajam susi
rinkimui paliks nutarti, ko
kius viešuosius reikalus iš jo 
šelpti“.

Visas kelių metų Sąjungos 
veikimas yra surinktas (pro
tokolai, valdybos atsiliepimai 
ir tt.) ir kada nors visuomenei 
bus paskelbtas tam tikroje 
knygoje (kam tai bus indo- 
mu), nič nieko neapleidžiant 
ir neslepiant.

Iš tos medžiagos paaiškės, 
jog Kunigų Sąjunga nemaža 
yra prisidėjusi prie lietuvių 
doriško ir visuomeniško kili
mo. Tečiau ir dabar visuome
nė galėjo įsitikinti, jog Są
jungos veikimas buvo naudin
gas. Kunigais su dideliais 
nuostoliais leido keletą metų

Draugų“ ir tuo atlaikė do
ros lygsvarą mūsų visuomenė
je. Daugelis kitų, kad ir 
priešcicilikiškų laikraščių, to 
padaryti nebūtų galėję, 
nes patiems gal truko 
tvirtų ir aiškių doros pamatų. 
Jeigu pragaištingoji intekmė 
mūsų išdykusio cicilikizmo bus 
galutinai atsverta ir visuome
nės gyvenimas ir veikimas 
bus sugrąžintas į tikras vė
žes, tai čia kaip tik bus ne- 
maŽA nupelnyta visų-pirma 
“Draugo“. Kunigų Sąjun
ga. pridėjusi prie “Drailgo“ 
apie $1O,000»0O išsižadėjo savo 
teisių į laikraštį ir pavedė 
jį visuomenei, duodama pra
džių naujai bendrovei, kur
svietiškiai priimami lygiomis 

i teisėmis su kunigais. Pavedė

kaip tik tuo laiku, kada jisai 
jau suspėjo išsiplatinti ir su- 
virtėti finansiškai.

Sąjungos seimuose išdyg
davo daugelis naudingi) su
manymų, kurie buvo p'askui 
vykinami gyvenime. Tur būt 
nepakaltins visuomenė lietu
vių kunigų už tai, kad dauge
lis jų platina blaivybę, kad 
steigia labdaringąsias draugi 
jas, ypač gi kad steigia lietu 
viskas parapijines mokyklas, 
kurių naudingumo tik aklas 
fanatikas gali nepripažinti.

Mums čia nerūpėjo iškelti, 
išaugštinti lietuv. Kunigi) Sų 
jungų. Mes tik jautėme prie
dermę pasakyti porų žodžių, 
kurie parodytų, jog ir ta or-lne 
ganizacija yra šį-tų gera mū
sų visuomenei nuveikusi, jog 
ir ji netik kad nėra smerktina, 
bet gerbtina. Ir jeigu, saky
sime, niekas nei nemėgino 
smerkti lietuvių daktarų už 
tai, kad jie suorganizavo sa
vo sųjungų (kuri labai nau
dingai darbuojasi dėl visuo
menės labo), tai rodos nerei
kėtų smerkti ir lietuvių kuni
gų sąjungos, kuri turi prakil
niausius tikslus ir naudingai 
veikia.

socijal - demokratai, žydai, 
protestantai ir bedieviai iš 
džiaugsmo trinė rankas ir 
juokėsi.

1903 metais Austrijoje ka
talikų kongresas priėmė ne
drąsių ir neaiškių rezoliucijų, 
kad, girdi, būtų pageidaujama 
įsteigti draugijų šelpimui ka
talikų spaudos. Kongresas 
nieko nepaminėjo apie du ka-1“ 
talikišku dienraščiu: bijojo h 
kišties į jų dviejų paštynes, 
bijojo remti aiškiai abudu, nes 
kiekviena iš dviejų pusių ma 
nė, jog kitų, priešingųjų pusę 
reikėtų būtinai pasmerkti.

Tečiau atėjo ir susipratimo 
laikas. Atsirado žmonių, ku- 

pasakė: meskime su
ski r tumu s politiški) 

socijalių nuomonių. 
Sudarykime bendra kata • 

flikų platformų, ant kurios 
visi ir susivienykime. Inti- 
kinkime katalikiškus laikraš
čius ,kad liautųsi vedę savy- 
tarpę kovų, bet kad bendromis 
pajėgomis eitų ant bendro 
priešo. O kada jie tai pada
rys, remkime juos visus be jo
kio skirtumo.

Žinoma, išpradžių jų balsas 
buvo sutiktas labai neprielan
kiai. Pasipylė kritikos, pajuo
kimai. Ypač Austrijoj tokia

KATALIKŲ SPAUDOS STOVIS 
AUSTRIJOJE.

Mums naudinga yra patirti, 
kų veikia kitų kraštų katali-
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vo ta, jog katalikų spauda ėmė ačiū! kad leido mums įvykin- 
daryti didelę intekmę į viešų-, ti Tautiškų Šventę. Sekančiais 
jį šalies gyvenimų ir su ja i gi metais Lietuvių Dienų mes
pradėjo skaityties ir valdžia ir 
visuomenė, nes Visi pajuto, 
kad už jos pečių stovi šimtai 
tūkstančių susipratusių katali
kų. Prie paminėtos “Įsijaus 
Draugijos“ susitvėrė ilgainiui 
“Katalikų Spaudos biuras“ ir 

Katalikų laikraštininkų Są
junga“. Abiejų tų įstaigų 
veikimais irgi yra begalo 
svarbus.

F—as.

“LIETUVIŲ DIENA".
(Kalba, pasakyta p. J. Alek
navičiūtės — Rutkauskienės•
Chicagoje Apv. Dievo pat. sv. 
26 lapkričio, 1914 m.) 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios! 

Mes čionai susirinkom, kad

švęsime 4 d. Kovo, Šv. Ka 
zimiero, Lietuvos Karalaičio 
Dienoje.

Geros valios lietuviai ir lie
tuvaitės iš meilės prie savosios 
tautos deda visas savo dvasi
nes pastangas, kad ši diena 
būtų vilties žvaigždė, kiekvie
nai lietuviškai sielai!

Ši Diena gimė iš tyriausio 
pasišventimo dvasios, iš to ge
rumo, kurs yra malonus Die
vui! Todėl, turime viltį, kad 
mūsų darbus palaimins Visa
galis. Turėdami sau kaipo pa
matų Tėvynės meilę, pasišven
timų ir Dievo valios pildymų, 
neabejojam, kad Tautiškoji 
Diena, pagelbės ištobulinti 
kiekvieno prakilnaus lietuvio 
širdį ir užuot šimtų Lietuvos 
veikėjų, mes visi, jauni ir seni 
keturių ar net penkių milijo

gyti. Tuomet visos tautos, vi
sas pasaulis mus gerbs ir is
torijoje būsime įrašyti, kaip* 
garbingoji Lietuvių Tauta. 
Taigi, nesistverkime karų, 
nes kur yra tikras pasišventi
mas, su teisybe, vienybėj* 
dirbti dėl artimų gerovės, te* 
bus malonios pasekmės, ne* 
tai yra Dievo valios pildymas.

Kokių pasekmių mes galime 
tikėties iš Lietuvių Šventės! 
1) Pilniausio Lietuvos tautiš- 
škos dvasios atgijimo. 2) Pa
tys savyje pagarbos auklėji
mo. 3) Visų srovių susiartini
mo. 4) Visko, kas yra lietu
viškoje tautoje gero pamylė
jimo ir 5) Per meilę Lietuvai 
priderančios garbės atsieki- 
mo.

pagerbus taip labai nuims
inangią dieną Pirmą Tautiška \ , ... T., ° Z. , . r,. , nų skaitliuje, busime Lietuvos
Šventę — Lietuviu Dieną! \ ,. .... m.— - . ............. I garbes apgynėjais! Tėvynės
Lietuvių Diena tai tautiškos 
dvasios auklėjimo viltis; pra 
dzia mūsų džiaugsmo; pradžia 
laimės nuvargintai mūsų Tė
vynei !

Teisybė, pradžia silpna, te
čiaus, jeigu pradžiai yra duo

garbės apgynėjais! Tėvynės 
meilė, tai yra galingiausioji 
jėga, žadinanti prie prakil
naus veikimo. Kuomet visa 
mūsų tauta galės atjausti Tė
vynės meilės galybę — jie visi 
pasijus esą milžinais dvasioje 
ir atliks arba nuveiks stebu-

Taigi dar kartų sakau, pa
saulis gėrėsis lietuvių prakil
niais darbais... Mes gi prakil- 
nūs būdami apdengsime Lietu
vą mūsų Tėvynę garbe. Tik 
pradėkime gerus darbus vy
kinti, o atjausime prakilnybė* 
saldybę ir jau žemiesiems dar
bams nebūsime tinkamais, ne* 
veikiai patys pakilsime, be
siekdami prie prakilnybės. Vi
si persiėmę augštųjų idealų 
vykinimu, išaugštinsime Lie
tuvos vardų, patys silpnais ir,

. *1 • , , ! ir UlllKS ai ua UUVVUto aicuu-
ta galingoji dvasine jėga, tad , r , . m , .

idėja rodėsi sunkų bus ivy-|puikaaVLt SažSšk" S vienas lietuvis. Be«Ucy». kad iš menkais’betodamL. Ra"so"s'ia-'
tai. įsivaizdinkime sau gilę: musų pasiryam, nieko ne-Sėliai gan smulkūs, bet sav.
mažas tai specijališkos me-1 ?S . ai, | e/i'skaitlingumu, rytmetyje dar*
džiagos gabalėlis, mažas bran- ,^ir au saan„' . ’ pigv§ tarsi diamentais nubar-
duolėlis, bet iš to mažo bran- iie ir .a^ .°* nel . *Įie ul^° stytų. Taigi, branginkime ge- 

-------- Lietuvai laisvę, nei ingys, kur nj darbų pasekmes> Lietuvo,

------V — w-
kinti, kur yra toks įvairumas 
tautų, tikybų ir partijų. Te
čiau protas paėmė viršų ir 
1905 metais katalikų kongre-

Kų veiKia Kirų Kraštų taiiui- - ...>• __ _ -m sas Vienoje, kuriame dalyva-kai. Viena, mes iš jų daug , , . , , <
vo daugybe vyskupų, kunigų, 
redaktorių, žurnalistų, valdi
ninkų, darbininkų — pripaži-

galime pasimokyti, antra — 
kitų prakilnūs darbai ir mus 
prie panašių darbų ragina 
Jeigu gali kiti, kodėl gi mes 
to pat padaryti negalėtume?

no, kad katalikams reikia mes
ti į šalį savytarpiai nesusipra- 

. .timai ir susivienyti visiems 
čia dabar turime omenyje | rėmimui katalikiSkos spaūdo8l. .. 3. . t” 1 i tJAHIlIIlli JVCi VailAlOAVŪ CMUUUVUt

Austriją. Keliolika metą atgal vig yi kokiog .
Austrija buvo yisiskai uzvaldy škog ir gocijalįs akrai

----M-.nlr/vo nrknnrlno _______ ... * , ,,v_ OHUŪ XX O\ZV/X(JUULXžU pM&vi. vr
ta pneskatalikiskos spaudos. K nesteigė naujų j,;,
įvairaus plauko bedieviai, so- bet nutar4 Jr

1 --- ■-- *•--- . — - n—zjm _ _ _cijalistai, liuteriai, žydai ro- gerįnęį jau esančius. Keletas1 1 , • • 1 JCBU. VOCUlVlUUe julvavvmiv
dos padavė sau viem kitiems takgtana b snrink.
raukas, Išgriovus Auatn- te pat kongrės?- ir
joje kata Aybę. Jų laikraščiai įsWa .<Pijaus
buvo aprūpinti didžiausiais kai (Piawerei Tar(& buvusio

--- ----------- . ... ____________________ _ .pitalais ir rodęs, jog niekas ieHaM Pijana Ką gi ta 
negales perlaužti jų lutekmes. Pijaus Draugija veikia? Ji pa-
J,7 stengėsi griauti katalikų “"r^^spaudų

tikybą is pat pamatu Vicms j; dnoda paMpas ,, ariato
dienraštis rinko parašus prieš “Vaterlandui” ..
moterystės ryšių neperskyri- demokratiškam .Beichpost’ui
mumų, kitas įnirtusiai vedė be skirtumo. Ji remia visų-. I-v 111 1 - uc orvmtuiiu.
ag.tae.ju, kad u mokyklų bu- pirma 5ostapilio spaud^ 
tų paM.hnta t.l-I bos Kguldme- kuį ir provincijos. jį labai
j imas, dar kiti kurstė uoliai 
judėjimų “šalin nuo Rymo“. 
Viename tik sostapilyjc—Vie-

maža kišosi į katalikiškų laik
raščių krypsnį. Ji nieko netu
ri bendra su politika. Jos vie-•e “ XX U* UVi v v w ~

noje kasmet apie 1000 ka- natįnis tikslas yra tas, kad ka
XII--  J---—. ..n. V.r, jlr.rlATrA _ aw « >talikų šeimynų išsižadėdavo 
katalikybės ir įstodavo į pro

talikų spauda būtų išplatinta. 
Tokiuo būdu ir įvyko vienyX.W1KXV*XZ kSL&V&VC XX J

testantizmų, kartais net į jn-Į.bė tarp vįsų katalikų. Rug-
daizmų.

naO,puiki^r "tfitotantmetinis j“? tk‘rt.°Vej’’„iT^Teis'rtė JS“*- k 6Utartin’ veikim’> • 

dm. kariuomenė? Teisybė, tikrai hnsimp fmrhės vertiąžuolas. Panašiai bus ir su dai’ tkar!u°m“įai ‘^7j^rbĮ; Ve’rtt 

Lietuvių diena, tik Lietuvių mes to visko neturim bet ir LletuvOs vaikai! Mes iškovo- 
Diena neapribuota metais. Ga- »eS<!‘dz‘ftIue j™ kardu Lletu’ »une Lietuvai laisvę, tik ne- 
Urna pranašauti: kol žemė bus, val Lal8Tę ingytL snaustame, tik sukilkime dva-
kol tautos ant žemės gyvuos Nenorėkime galvi) kapoti, šioje, statykime savo širdyse 
Lietuvių Deina bus švenčiama nenorėtam gyvasties atiminė- tvirtoves, auklėtame gerus no
kus metai! Šiuose metuose, ti kitiems dėl savo labo, bet rus darbuoties vien tik Tėvy- 
Lietuvių Dienų mes švenčiame savo apsukrumu, mokslingu- nes gerovei, o tikrai! nieks 
šiandien, kartu su Ameriko- mu, pasišventimu ir nesuskal- mus neįveiks, nieks mus tar
nais Padėkavonės Dienoje. Ir doma, nesutraukoma vienybe, tovių nepergalės, nes tvirta- 
mes turime pasakyti Dievui stengtamės Lietuvai laisvę m- ves širdžių nepergalimos yra.

sėjo m. 1907 m., tik pusantrų
Kų gi veikė tuomet Austri- metų praėjus, “Pijaus Drau- 

joje katalikų spauda? Tada, gija“ turėjo jau 260 skyrių su
kada ji buvo reikalingiausia, 66J36 nariais. Vasario m. 
kad apgynus Bažnyčių jos be 1908 m. narių skaičius pašoko
veik nebuvo ir matyti. Nuo jki 85,016; rugsėjo gi m. tų pa
seno Austrijoje ėjo katalikų čių metų jau buvo 610 skyrių.
dienraštis “Vaterland“ (“Tė- ir’l01,137' nariai. Draugija 

vyne”), bet buvo tai aristo- kasmet daro visoje šalyje šim-* < r ______
kratų, atgyvenusių savo amžį tas susirinkimų, kuriuose žmo 
bajorų laikraštis; liaudies jis nėms aiškinamas reikalas
nesiekė. Visi pažangesni ka- remti katalikiškų spaudų. PeT 
alikai žiūrėjo į jį kaipo į in- pirmus pusantrų metų dr-ja

domių feodalizmo (baudžiavos išplatino 350,000 brošiūrų ir
gadynės) liekanų. daugybę knygų ir lapelių. Su-

1894 metais buvo įsteigtas viršum 100,000 katalikų buvo 
kitas katalikų dienraštis, pa- intraukti į darbų platinimo ka-t 1
žangioje ir demokratiškoje talitaškos spaudos. Patys ka- 
dvasioje. Tečiau iš pat pra- talikų laikraščiai stojo į eilę
džių jisai padarė didelę klai- geriausiai vedamų Austrijos 
dų. Užuot užpuolus kataliky- laikraščių. “ Vaterland’aa“
bės priešus, jisai vedė inirtu- padidėjo ir numušė kainų, 
šių kovų su “Vaterland’u“. “Reichpost’as“ trigubai pa-
Ta kova tęsėsi ištisų dešimt- daugino skaičių savo skaityto- 
meM- T jų buvo įsukta ir la- jų. Išaugo ir provincijos spau-C X V w w _ _
bai daugelis katalikų. Katali- da. Atsirado daugelis katali 
kai užmiršo, kad pati katali-. kų, kurie skyrė dideles pinigų
kybė yra daug svarbesnė, ne- sumas į fondų spaudai remti 
gu tie klausimai, kurie katali- Katalikai suprato, kad spau
kus savo tarpe skiria. Jie už- da yra labai svarbi dalis kata 
miršo, kad Bažnyčia palieka likų gyvenimo ir veikimo.

-- «- — —- • a. « •savo išpažintojams laisvę tu- Laikraščiai pritraukė dau- 
rėti savo nuomones įvairiuose gelį žymių bendradarbių, ta-
politikos ir ekonomijos klausi- lentuotų publicistų, kurie pir
muose, bet ji reikalauja visų miau ignoravo katalikų spau-
katalikų vienybės, kuomet esti dų 
paliečiami Katalikų Bažnyčios Katalikiškos finnos, pirkliai
reikalai ir idealai. ir pramonininkai ėmė duoti

Tuo tarpu, kol katalikai gai- gerai apmokamų skelbimų, vi
šino savo energijų bereikalin- si kiti ėmė uoliai platinti laik-

• •• • _
Draugą“ naujai bendrovei gose peštynėse — jų priešai | raščims. Visa to pasekmė bu- i

VESTI AR PASIMESTI?

Seno jaunikio monologas.
Kaip, sveikučiai, žiūrite į moterystės klausi

mų? Aš, vadinasi, į tą dalyką žiūriu labai rimtai. 
Pavelykite man, sveiki, plačiau išdėti savo pa
žiūrą. Sakysite gal, kad tai neindomu, nes kiek
vienas turi savo nuomonę? Žinoma, šiandien kiek
vienam liaudies nariui valia turėti savo pažiūrą. 
Visas keblumas tame: iš kurio galo jūs žiūrite į 
šį klausimą? Man, sakysime, šis klausimas išpra
džių buvo labai aiškus, dabargi išrodo tiesiog ne- 
atmezgamas mazgas. Kol žiūrėjau iš vieno galo, vi
sas moterystės klausimas buvo aiškus, kai pažvel
giau iš kito, atrodė nė šio nė to, bet kai paveizėjau 
iš trečio galo, tai klausimas visai užtemo. Sakysi
te gal, kad trijų galų negali būti? Pavadinkime 
tuos tris galus trimis pusėmis, ar šonais, ar trimis 
matymo punktais, tai vis vien. Svarbu čia, vadina
si, ne pavadinimas, tik patsai kalbamas dalykas. O
visas dalykas ve kame:

Nuo pat mažens buvau papratęs žiūrėti į mo
terystės klausimą iš juodojo galo, vadinasi iš pir
mutinio. Mačiau, kai tėtė kumščiuodavo mamą, o 
mama rodydavo jam špygą ir amžinai virdavo 
perrūgusius, persūdytus barščius. Kai apseviau 
kelnaitėmis ir nuėjau į mokyklą, tai pirmusyk su
žinojau apie močiutę Jievą, prigundžiusią Adomą 
ir intraukusią visą žmoniją į nelaimių verpetą. To
liau sužinojau apie bevaikę Abraomienę, smalsią 
Lotienę, sukčiuvienę Izaokienę, žlibą Jokubienę ir 
tt. Vadinasi mažas dar buvau, o jau tapau didelis 
moterystės ir moterų priešas. Augo meteliai, augo 
neapykanta prie moterų. Bet pragariškiausiu būdu 
ėmiau nekęsti moterų lyties, kai bestija tarnaitė 
ėmė pakysčioti man pietums įskilusią lėkštę ir pri
svilusį kąsnį. Mat nesusiprask tu man tau tuomet 
nupirkti jai raikštį, ar primesti dvylekį, kitą. Aš 
tuomet mokėjau tik nuolatos kartoti a. a. Vaičai
čio eiles:

Neveskie, vaikine, neveskie pačios,
Neteksi, vaikine, liuosybės saldžios.
Bet kai sykį išskaičiau vienoje knygoje, jogei 

iš moterų priežasties kilo didžiausios karės, atskalos 
ir nelaimės, tai galutinai nutariau, kad tik beprotis 
gali listi j moterystės stovį.

Nepaisant tos baisios neapykantos, Sergejaus 
moters, kaip kokios angies, ar ugnies. Vadinasi, 
aš nesijutau nė šventesnis už Dovydą, nė galin
gesnis už Samsoną, nė išmintingesnis už Salemoną, 
kuriuos tai vyrus pražudė moters, šiandien aš, 
galima sakyti, vyras suaugęs, o nepažįstu pilnai nė 
vienos beveik moters: taip sergėjau savo akis.

Kai reikėjo atsiskirti iš tėvų lizdo, tai nusi
samdžiau atskirą kambarėlį ir gyvenau, kaip koks 
vienuolis: pats viriau sau valgyti, pats šlaviau ashą, 
klojau lovą. Bet kadangi negera žmogui vienam 
būtį, tai įsitaisian rudą šunytį. Šuva, kaip šuva, tik 
snukutia jo smailas, išmintingas ir uodegaitė ilga, 
plati, minkštutė, visai kaip lapės. Neminėčiau jo 
visai, bet jisai atidarė mano akis į antrą galą mo
terystės klausimo, o jo uodegaitė parodė man tre
čią galą to klausimo. Kalbėkime tečiau paeiliui.

Sėdžiu aš vieną vakarą prieangyje, mano šuny«i 
tis tupi šalę. Smagu man, kad jaučiuosi viešpafift- 
to sutvėrimėlio, kurs gyvai primena man maa* 
tėviškę. Lygiai tokia šunų veislė laikydavos ma* 
no tėviškėje. Ir vardą daviau tą patį — Mudriau , 
Ir jam turėtų, rodosi, būti smagu, nes priėzdintaa. 
Tūpė tų, rodosi, laižytų savo Viešpačio koja* 
ir mataškuotų uodegaite. Bet ne! Už tvoros pasi
rodė kaimynų Bučkis, irgi rudas šunytis, tik ne 
tokiu išmintingu snukučiu ir ne tokia gražia uo
dega. Mano Muekis tuoj krust atgijo, pribėgo prie 
tvoros visai be mano pavelijimo ir danu uostyti 
Bučkį. Piktumas mane paėmė. Ir kaip nepyksil 
Bučkis tai kaimynų senmergės Agotos numylėtini*, 
mano Muekis su juo uostosi! Ašiuo! ašiuo! p»- 
siundžiau. Mano Muekis paklusnus: užšoko Buč
kiui ant sprando ir danu terioti. Bučkis ėmė spiegti 
nesavu balsu. Iššoko kaimynų Agotėlė su šluote 
ginti. Bet kur tu su šluota atskirsi susinėjusios 
šunis! Pešasi, net jų kudlos laksto. Agotėlė išskečia: 
žiurstą ir gražumu šaukia: — Bučki, Bučkuti, še! 
Tečiau vietoj Bučkio padrykt įšoko mano Muekis. 
Agotėlė suspaudė šunytį ir taraškina namon, ma
nydama, kad jos numylėtas Bučkis. Tas tečiaa, 
ir piktumu ir pavydu netverdamas, kad pni* 
pasišokėdamas kandžioti žiurste tupintį Muckį. 
Agotėlė prisispaudė prie krutinės Muckutį ir kai. 
ims šluota šveisti Bučkį, net jos pasamonai dulk*. 
Tas tečiau, kaip pasiutęs šoka, urkščia, draskosi. 
Bučkis vis padrykt prie savo viešpatės krutinės, * 
toji pastypt mąstą augštyn. Agotėlė ir spiria ir 
rėkia ir koneverkia. Pagaliaus ima plūstis: — Val
dyk savo šunį! ko dabar vaipais! O aš sėdžiu ir 
kvatoju, pilvą susiimdamas. Pagailo tečiau mergi
nos. — Mueki, šę! šuktelėjau. Mano šunytis p*- 
kiuokšt iš Agotėlės rankų, atbėgo ir atsitūpė šalę 
manės. Tik dabar pama‘ė mano kaimynė savo klai
dą, šoko glamonėti savo primuštą numylėtinį, bet 
tas vis dar urzgia ir šiaušiasi .

Prisijuokiau, tai prisijuokiau* ligi soties, bet 
čia prasidėjo mano pažiūra j moterystės klausimą: 
iš antro galo. Pasijutau prasikaltęs prieš Agotėle, 
perskaudžiai iš jos pasityčiojęs. Pasiėmiau laikrsi- 
tį, bet skaitymas nelenda į galvą. Akyse vis dar
stovi Agotėlė, kazoką bešokanti. Rodos matau, kaip■ • _
blykčioja jos akys. kaip plaukai taršosi ant inkaito- 
sio veido, kaip mirga lieknios blauzdos aptraukto* 
šilkinėmis pančekomis. Keistas jausmas mane pa
ėmė. Tariaus, kad tai pasigailėjimo. Bet ne. Tu* 
tarpu užgeso lempa. — Argi negerai būtų. k*< 
turėčiau dabar gyvenimo draugę, nors gazo įpiltas 
nereikėtų pačiam judinti senų savo kaulų, d lukte
lėjo man galvoje. Tuoj tečiau susigriebiau ir susi
gėdau, kvailai pamanęs apie moterystės stovį. —■ 
Atsiprašysiu ją rytoj ir viskas bus užbaigta, nu
siraminau ir nuėjau gnltį. Miegojau tečian blo
gai.Galvoje vis blykčiojo Agotėlės paveikslas ir 
visokie sumanymai slinko vienas paskui kito. Ku
kius rakandus, kokius drabužius reikėtų pirkti^ 
jeigu.... pradėdavau mislyti ir susigriebęs, tik nm- 
aispiaudavan. — Ne, nieks neįvilios manės į mo
terystės stovį! kone rikteldavau. Tokiame nerima*- 
tyje praėjo visa ilga naktis.

Ant rytojaus iš didelio susijudinimo bevtrd*-
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1AUJĄ VAGĄ. BEVARANT, rą Susivienijimo išlaidas prideng- 

Kiekvieni neilgo žmogaus am-|ti. Beto šiais metais nutarta Blai- 
žio gyvenimo metai •— tai lyg vininkų Susivienijimui prisidėti
nauja vaga, kuri.} artojas prade
da dirvą beariant. Šitieji 1914- 
ji metai jstačiusieji nevien Ame
rikos, bet ir Europos politiką j 
kitas vėžes, tie patys metai ir 
mūsų, Amerikos lietuvių, gyve
nimą pakreipė aiškesniu keliu. 
Mes gi visi su savo didžiulėmis 
organizacijomis ytin galime pa
sidžiaugti. Mūsų darbo vaisiai, 
lie mūsų, tiek S. L. R. K. A.r 
tiek S. L. R. K. P. Blaiv. A. sei-

prie katalikų Federacijos ir mū
sų centras mokės Federacijai po 
6c. nuo kiekvieno nario.

Nerangios, neveiklios kuopos, 
neduodančios apie save žinios ir 
neprisiuntusios nario mokesnies, 
bus visai iš Susivienijimo išmes
tos.

3. Pastarasis seimas atkreipė 
ypatingą domą į kuopų veikimą. 
Prie to paskatino centro sekre
toriaus pranešimai, kuomet pasiro-

jo vyriškai dirbtų, tiek žodžiu 
tiek darbų, tiek pavyzdžiu .

Seimas ragina ne tik nariams 
būti blaiviems, bet ir savo namus 
pilnoje blaivybėje užlaikyti. Ir 
seimas nutarė ir į konstituciją 
intraukė, kad netik patys neger- 
tugne svaiginamų gėrimų, bet kad, 
ir kitiems tų naudų neduotume. 
Ir lubai logiškai. Nes jei mes 
patys pažinome ir ant savęs pri- 
tyrėme, kad svaiginamieji gėri
mai yra nereikalingi, žmogui

kas kitas regis. Ir tikrai matyti, 
kad dar jie nesuvisu yra pasi
ryžę nuo svaigalų atsitraukti, 
būtent, jau jeigu kuriam gydy
tojai uždraudžia vartoti svaiga
lus, tai nors iš prievartos tampa 
blaivininku. Tai tokių pavyzdžių 
pririnktume dideles knygas. Bet 
jei su pasišventimu, su tikra 
jdėja eiti prie Pilnosios Blaivy
bės, tai tų dar vis neperdaugiau- 
siai mūsų tarpe atsiranda, ypač

jei kun. A. Briška nenorėtų tuos 
daiktus sugrąžinti, tada Piln. 
Blaiv. centro valdyba kreipsis j 
augštesnę kun. A. Briškos dva
sišką valdžią su pasiskundimu.

2.) Sulig seimo nutarimų, po
sėdyj, centro valdyba paragina 
iždininką, kun. V. P. Karkauską, 
greičiau užsakyti daugiau ženk
lelių su pataisymu, kad iždinin
kas tur susižinoti su kelioms 
dirbtuvėms apie jų kainą, kur

garbiosios inteligentijos tarpe, būtų pigiaus, bet pirmenybę ati- 
Jau praėjo daug metų, kai lietu- duoti p-nui Norkūnui.

3.) Seimas kitą metą paskyr- 
ta laikyti Minersville, Pa., bet 
jeigu dėl kai-kurių priežaščių ne-

mai, tiek kiti vieši žygiai dėl kad kelios kuopos per visus 
bažnyčios, tautos, tėvynės bei vi- metu8 nįek0 neveikė ir net savo 

mokesnies neprisiuntė.

Kare nieko nereiškia
Mes padarėm sutarti su Rusijos ban ko

mis Ir galiame Išsiųsti jūsų pinigus ( Lietu
vą kaip Ir pirma. Dėlto nieko nelauk, bet 
padėk savo giminėms Lietuvoje. DIdelia

kare ten besitęsiant jiems reikalingi 
dabar pinigai.

PEOPLES STOCK YARDS
suomenės labo, jie tai šiais me
tais yra skaistūs kaip, rodos, nie
kados pirmiaus.

Ir mes blaivininkai savo pa
sekmingu ketvirtuoju (tikriaus 
pasakytume penktuoju) metiniu 
seimu galime tikrai pasidžiaug
ti. Tojo darbo milžiniškumas juo 
bus aiškesnis ir jojo našumas 
juo bus didesnis, juo dažniaus 
turėdami prieš minties akis, 
seimo protokolą, prisidėsime gau
siu triūsui prie sumanymų bei 
nutarimų įvykdinimo.

netik naudos neneša, bet jo orga
nizmui kenkia ar-gi tai nuosek- v*a* Amerikoje gyvena, jie gana 
lu būtų tą blogą savo priteliui deda visas pastangas, kad tik pa
brukti? ' kilti bent kiek svetimtaučių tar-

Nereikia bijoti, kad m,ūsų! Pe> V*8U kuo, visoj pramonijoj, galėtų būti Minersville, Pa., tai 
draugas neblaivininkas pyktų jei kad eitų lietuviai sykiu sui sve- centro valdyba šiame posėdyje
jį pavaišinsime blaivininkų gš-įtimtaužiais- Labai dauS mūsų skiria seimą į Pittsburgh, Pa. 
rimais (ne svaiginamais). Prie- garbioji inteligentija pasidarba- , 4.) Į “Tautos Tarybą”, nutar-
šingai, draugas mus pagirs už v0> primezgė visokios rūšies or- ta prisidėti, ir L. R. K. Piln.

reikalauja, kad kuopos nors <jrąSŲ savo įsitikrinimų išpažini-' ganizacijų, visokiems luomams, Blaiv. A. S-mas nuo 6070 narių
dusyk į metus parengtų prakal- jr jeį tasai draugas yra ra- surėdė, sutvarkė ir pagamino savo organizacijos, paskyrė du

Seimas
nurodė kuopoms darbo lauką ir

bas apie blaivybę”, be to seimas 
ragina kuopas daugiaus veiklu
mo visuomenės darbe ir, kad pri
rengtų ar pagelbėtų žmonėms 
pastoti šios šalies piliečiais.

4. Seimas kaipo priedermę, įsa
ko, kad kuopos nors po dusyk į 
metus paduotų organe apyskaitą

cienališkas tai jisai teisingai 3°ins įstatus, kai-kuriose labai atstovu į “Tautos Tarybą”,

iš savo veikimo. Ištiesos, reikalą- namų gėrimų
' vimas labai teisingas. Praeitai- Taip-pat seimo delegatai nuta- 

1. Beabejo labai svarbus sei- siais metais apie kai-kurių kuo- ,.ę kad blaivininkai turį kelti, 
mo darbas — susijungimas Blai-pų veikimą nei organe, nei kituo-j ve8tuves įr šiaip jau puotas be 
-s-i-v,, «. m-4^-4-1-. ge iaikrašžiu08e nebuvo nei sykį {svaiginamų gėrimų. —Mes Ame-

pranešta. Tas negera. Jei kuopos1 rjkos lietuviai taip prastai savo
vininkų Sąjungos ir Blaivininkų 
Susivienijimo. Juk nebereikalo

STATE BANK

AAiui An. 147tk St GUcap

piktysis pamatęs blaivininko na- prakilnius, ir tuos įstatus savo gerb. p. Dr. A. K. Rutkauską 
me alų ar šiaip jau svaiginamąjį parašais amžinai patvirtino. O iš Chicagos, III., ir gerb. kun. J. 
gėrimą; gi jei jisai yra neraciona-,vis tai daryta del ūmesnės žmo- J. Jakaitį iš Worcesterio, Mass. 
liškas tai doru būdamas jam ir nh< luomos; ir iš teisybės, kiek, 5.) Posėdyje centro valdyba
tiek neintiksi galima buvo, jie gana prakilniai, ragina seimo paskirtąją komisi-

Delto netik patys negerkime rimtai sutvarkyta, kad organi-j ją, kuri turi sutvarkyt _ 
bet ir kitiems neduokime svaigi- j zaclJ°s pletotųsi, ir atneštų vi- tos skyrių”, kuris seimo yra pri- veikimą.

suomenei naudą. Beabejonės, taip imta įvesti į L. R. K. Piln. Blaiv. «ės

Seniausia, didžiausia ir stipriausia bsnka 
vakaruose nuo Stook Yardų.

“ apšvie-lka1in8a- Tai tik varžytų jų 
Jie yra laisvi žmo-

sakoma: “Vienybėje galybė”. Ir į dirba ir organe pasigarsina ką ir ! namus užlaikome, kad nuo mūsų 
pasisekimas blaivybės platinime ! kaip jos dirba, tai iš to yra kele- armOnikų, girtų klyksmų, šūka- 

daug didesnis, jei žmonės, ku-1 riopa nauda. Tos kuopos dar- vimų 8vetimtaučiai bėga iš ap
linkinių namų, gi su vestuvėmis 
tai tiesiog mus iš namų savinin
kai varo. Ir tos taip nepadoriai 
kelemos vestuvės su svaigina
mais gėrimais iš kurių dažnai 
kįla muštynės, areštai, teismai 
— begalo didelę gėda daro mums 
lietuviams prieš svetimtaučius. 
Nestebėtina, kad seimas savo 
ypatingą domą atkreipė į tai ir 
Susivienijimo narius paragino, 
kad vestuviij ir kitokių pasilink
sminimu nekeltų su svaiginamais 
gėrimais ir kad kitus žmonės pri 
to prikalbinėtų.

K^n. J. J. Jakaitis.
S. L. R .K. P. B. A. pirmininkas.

Tiems tik rūpi skaistesnė mūsų 
tautos ateitis skelbs tą blaivybė,

bas raginte ragina kitas kuo
pas prie darbo ir parodo kas

padavę vieni kitiems draugišką ’ galima dirbti ir kaip tas nuveik-
pagelbos ranką. Todėl blaivybės 
darbininkams jau susivienijus, 
dabar galime tikėties, kad iki

ti. Be to, kuopa, kuri skelbia 
savo veikimą laikraštyje, per tai 
sutvirtina savo narius prie kas

sekančiam seimui Blaivininkų Su., kartą vis stropesnio darbo, gi 
sivienijimas žymiai padidės ir to miesto žmones (ir netik to 
blaivybė kas kartą aiškiaus ir miesto) palenkia arčiaus prie 
plačiaus galės savo malonią glo- blaivybės. Tokia kuopa kas kar
ką ištiesti. Į tas bus veiklesnė, sparčiai augs,

Šitame tai reikale susivieniji
mo dviejų blaivininkų organiza
cijų turiu priminti, kad tos 
Blaivininkų Sąjungos kuopos,

ir blaivybei ir Susivienijimui 
daug gero atneš, ir abelnai kata
likų pakilime nemaža prisidės. 

Veikite ,tad ,kuopos ir savo vei-
kurios ligišioliai neprisiuntė sek-. kimą laikraštyje skelbkite. Ra- 
retoriui (p. J. Kovui) narių var- • ginkite savo sekretorius, kad 
dų ir metinių mokesnių, tai kad (tie rašinėtų į organą apie kuopos 
stiiktų veikiai. Narių mokesnis veikimą. Tik rašyti gali ir turi 
20 c. metams prasidės nuo Nau- j ne vien tik sekretorius, bet ir 
jųjų Metų. ' kiekvienas mokąs gerokai rašy-

2. Seimas Blaivininkų Susivie- ti narys, nors valdybos nariai tu- 
nijimo konstituciją svarbiai pa
tobulino.

Ūmai tikru mūsų Susivieniji
mo nariu skaitose žmogus pilnas 
blaivininkas (sudėjęs apžadus) ir 
į metus užsimokėjęs 20 c. į ccnt-

ri prie to didesnę priedermę.
5. Seimas nei paskyrų narių

neužmiršo. Juk jei paskyri na
riai veiks, tai ir kuopa gyvuos 
ir bujos. Todėl seimas primena 
paskyriems nariams, kad blaivy
bės idealą nuolatos keltų, ir del

L. R. K. PILN. BLAIV. A. S-MO 
REIKALAI.

Viešpatis sakė; klabenkit, o 
bus atidaryta. Kam tik neužsi
minsi apie Piln. Blaiv., tai žodžiu 
visuomet pritaria, ir svaigalų 
vartojimą pasmerkia, bet iš pačių 
pritarėjų darbų, iš pusės Pilno
sios Blaivybės platinimo, visa 1

mas kavą užsūdžiau, o kiaušinius pervirinau. Nus
prendžiau būtinai atsiprašyti Agotėlę, kad atrasti 
prastotą lygsvarą. Atsistojau pas tvorą, kur ji 
turėjo eiti, ir kaip niekadėjas dairausi nėva tai 
oro. Širdelė tečiau neramiai plaka. — Ką gi aš 
jai po plynių sakysiu?

Ant galo pasirodė Agotėlė niūri, papūtusi lū
pas. Kilstelėjau skriblių ir kažin ką sumunhėjau. 
Ji staptelėjo ir nežiūrėdama į mane burptelėjo: — 
Ką? — Aš kaslink šuniuko norėjau pakalbėti...., 
pradėjau ir nedabaigiau, nes Agotėlė- susiraukė, 
užsisuko ir nustiepsėjo tolyn.

Mano dvasia visai nusiminė. Pirmusyk savo 
gyvastyje pasijutau prasikaltęs prieš moterišką 
asmenį ir nelyginant už ją žemesnis. — Ji gali da
bar dievažin ką apie mane manyti, o aš visai nenoro
mis iš jos pajuokavau. Kad gi gavus kaip nors iš
sipasakoti jai savo sielvartą! Vaikščioju susikrim
tęs. Viena bėda tečiau, tai tik pusė bėdos. Netru
kus prisidėjo kita. Kažin kur prapuolė vienatinis 
mano draugas rudasis Mnckis. Dingo, kaip akmuo 
j vandenį. Visur išieškojau, visų išklausinėjau nėra 
ir nėra. Bėda didelė, o pasiguosti nėra kam. Slan
kioju apsiniaukęs, kaip naktis. Turbūt ir Agotėlė 
patėmijo mano bėdą, ir pagailo jai manės, pasirė
mė ant tvoros ir tarytum laukė mano pasiskundi
mo. Skųstis jai nedrįsau, bet tyčia einu pro šalį 
ir manau sau: — Tegu pati užšnekina mane, kad 
nori. • 1 ji į

Ir tikrai užšnekino .
— Ko Tamsta, taip nusiminęs? tarsi vakarykš- 

žios dienos ieškotum .
— Nelaimė mane patiko.
— Na, koki ?
— Mano rudasis Muckelis prapuolė .
— Sakykite, koks smūgys! ar tik britonai jo 

nepapiovė? o gal kur paklydo? biednas šunelis!
Guodžia mane Agotėlė, o jos akyse toks ma

lonumas, kad aš ir apie Muckį pradedu užmiršti. 
Guodė dieną, guodė kitą, ir atspėkite kas atsitiko?! 
Visa mano meilė nuo Muckio perėjo ant Agotėlės. 
Sėdžiu aš savo kambaryje ir bandau šį-tą rašyti. 
Mat reikia tamstoms žinoti, kad aš vyras apsis
kaitęs ir, taip sakant, susipratęs. Taigi bandau 
iį-tą rašyti, bet nesiseka. Galvoje vis Agotėlė. — 
Kad ji dabar prie mano šono būtų, tai bepig būtų 
ir ką nors parašius. Būtų nors kam perakaityti, 
būtų kam mano rašinį pagirti, o dabar nuaiųai į 
kokią redakciją, tai tau jiems mintis neaiški, tai 
kalba darkyta.

Gana to, kad aš galvojau, galvojau, sunkiai 
galvojau ir daugiau nieko neišgalvojau, kaip kad 
man reikia su Agotėle apsivesti. Pasipuošiau, pa
sidabinau ir iškilmingai išreiškiau Agotėlei savo 
užmanymą. Jiji, kaip tai moterų priprasta, išpra
džių lyg kratėsi, stebėjosi, aikčiojo, bet galutinai 
sutiko.

Pasiskyrėva vestuvių dieną ir šiulenamės, kugž- 
ddmės savo užmanymus. Gyvenava kaip brolis ir 
sesuo, kaip du aniolu neturintieji kūno ir. nekan
triai laukiava vestuvių dienos. Atėjo pagaliaus se
niai laukiamoji diena. Įsirėdžiaui, kaip mokėjau 
gražiau, ūsus užsiraičiau, kiek galėjau augščiau ir 
drožiu pas nuotaką. Poinergės sako, kad nuotaka 
dar puošias. Laukiu valandą, kitą o ji vis dar 
puošias.

— Tik jau negerovė turbūt atsitiko, kad taip 
ilgai nepasirodo, rūpinuos, — eisiu pažiūrėti ką ji 
tę veikia. Juk vis vien už valandos, kitos mudu 
būsiva moterystės mazgu surišti .

Pamaži atsidarau duris ir įslenku. Nuotaka 
visa pasišiaušusi ir apsikrovusi visokiais skarma
lais staiposi prieš veidrodį. Netikėtai patėmijusi 
mane aiktelėjo nesavu balsu, nusistvėrė už galvos 
ir nėrė už palų. Likęs vienas stoviu, dairaus ir ne
žinau kas daryti. Matau ant skobnies stebėtinų 
dalykų. Koki tai taukai, milteliai, dažai, dantys, 
o pačiame viduryje dribso kaltūnas, ne kaltūnai 
kasa ne kasa, šuns uodega, ne uodega. Prieinu ar
tyn, atsargiai, galais pirštų čiuptelėju, pavartau 
ir galutinai įsitikrinu, kad tai šuns uodega, tik gra
žiai sušukuota, supinta ir sugarbiniuota. Baisi min
tis blykštelėjd man galvoje: — Ar tik čia ne mano 
pražuvusio Muekelio uodega?! Žiūriu atydžiau, 
čiupinėju, — Taip, be abejonės! tai jo uodegėlė: 
tas pats rudumas, tas pats švelnumas. — Kas gi 
toliau man manyti? Juk tai be abejonės Agotėlės 
darbas. Nusipiovė šuns uodegą, kad pasidabinti 
savo galvą. — O tu kraujagerė, o tu veidmainė, o 
tu moterų veisle! Tu man meilius žodžius kalbėjai, 
o savo galvą puošei niekam nekalto šunelio uode
gėle! O neprotingas keršte, o mano bėdinas Muc- 
keli Kaip žydą apipuola keršosios, taip mano gal
vą apniko juodos mintys. Visas moterystės klau
simas ligišiol aiškus apsiniaukė, aptemo. Ir ilgai 
dar man reikės galvoti kas verčiau: vesti, ar paai- 
mesti. Apsivedimas turi be abejonės savo geras 
puses, bet kur surasti tinkamą moterį ? Jeigu mane 
apgavo Agotėlė, ta, rodosi, geriausioji, tai ką be
kalbėti apie kitas?! Taigi aš nė pats nežinau ar čia 
vesti, ar pasimesti.....

Griaumedis.

yra. Kas-gi luitų iš lietuvių Ame
rikoje, jei nebūtų tų organizaci- 

draugijų, ir draugijėlių. 
Žmonės tikrai būtų, kaip lauki
niai, iškrikę, kits nesižinotų nei 
kuo esąs. Tas tikrai mūsų tau
tiečius, ypač čion Amerikoje, 
nuo iškrikimo ir ištautėjimo 
sulaiko.

Bet vis dar mums trūksta vie
no susipratimo eldijoje mūsų 
organizacijų; nors mes organi
zacijų įstatus statome, taisome 
ir tvirtiname, bet tik tuščių vė
jų, kadangi tij įstatų, mūsų pa
čių užtvirtintų nesilaikome ir 
pasmerkiame. Ve, kame yra da
lykas. Manau, nerastume tokios 
mūsų tarpe organizacijos, ypač 
prakilnesnės, kurioje nebūtų 
strapsnelio, kad platinti Blaivy
bę, arba bent mažinti girtuok
lystę !

Tai tas ir yra mums didis 
nusidėjimas prieš mūsų pačių 
veikimą. Nevietoj būtu čion 
tuos pavyzdžius rašyti, bet nors 
geistina būtų, kad laikas būtų 
mums patiems susiprasti, ir tuos 
ligšiol negerus pavyzdžius užlai
kant, juos iš savo tarpo istriąiirO 
tegul tarp mūsų liktų vienuoduh 
mas — kaip žodžiu;. taip ir dar
bu rodytume gražų pavyzdį ki
tiems. O po draug, išpildytu- 
me sustatytuosius, ir patvirtin
tuosius organizacijij įstatus... Pa
mąstykim, prie ko šis pluoštelis 
žodžių pritaikintas?..

Pilnųjų Blaivininkų Centro 
Sekretorius

J. V. Kovas.

A. S-mą, ir projektą to įvedimo 
j pagarsinti organe, kritikos de
lei.

6.) Seimo protokolą, centro

Kl. Ar tautininkai turi ap- 
sibriežę kokią, nors aiškią plat
formą ?

Ats. Ne. Jie vengia kokių
sekretorius turi užrašyti į eent- nors apsirubežiavimų. Prie jų 
ro knygas, ištraukęs iš organo. ; gajį prigulėti kiekvienas žmo- 

7.) Kalbėta apie čarterio iš-1 gug> by tik jisai būtų laisvų 
tobulinimą. Paskirta gerb. kun
J. J. Jakaitis susižinoti su Ame
rikiečių Pilnųjų Blaivininkų pir
mininku, kokiu būdu jie savo or
ganizacijoj veda politiškus daly
kus.

8.) Nutarta atspausti pataisius 
ir pridėjus žinias apie atlaidus, 
įstojimo paliudijimų karteles. 
Sutaisys centro pirmininkas ir 
dvasiškas vadovas. Spaudos dar
bas pavesta kun. P. Saurusaičiui.

Tas viskas, kas nutarta, tur 
įvykti neatidėliojant.

J. V. Kovas .
Centro raštininkas.

WATERBURY, CONN.
L. R. K. Piln. Blaiv. A. S-mo 

Centro Valdybos Posėdis .
Lapkričio 23 d. įvyko Piln. 

Blaiv. centro valdybos susirinki
mas. Pirmininkas gerb. kun. J. 
J. Jakaitis, pusiau dešimtą va 
landą ryte, atidarė viršminėtąjį 
posėdį, pakviesdamas dvasišką 
vadovą gerb. kun. P. Saurusaitį 
sukalbėti maldas prie atidarymo 
posėdžio.

Susirinkime dalyvavo šie cent
ro valdybos nariai: pirm. kun. 
J. J. Jakaitis, dvas. vad. kun. P. 
Saurusaitis, vice-pirm. p-lė A. 
M. Petrauskytė, sekr. J. V. Ko
vas in ižd. kun. V. P. Karkaus
kas. Kasos globėjams negalima 
buvo pribūti: p. J. Aleksai toli, 
o p. J. Antanavičiui laikas nelei
do. Užtad-gi jiems raportas pa
siųsta.

Posėdis centro valdybos įvyko 
delei kai-kurių svarbesnių ne
geistinų prietikių, įsiskverbusių į 
Susivienijimą.

1.) Kilo klausimas apie gerb. 
kun. A. Brišką, buvusį pereituo
se metuose Susivienijimo Piln. 
Blaiv. pirmininku, kodėl kun. A. 
Briška nesugrąžina Susivieniji
mo antspaudą (pečėtį), ir dar 
dalį likusių S-mo Piln. Blaiv. 
ženklelių, svarstant apie tai iš
ėjo aikštėn, kad dabartinė val
dyba jau iš kun. A. Briškas, ke
lis kartus, tų daiktų reikalavo, 
o kun. Briška vis dar neprisiun
tė, ir dar net nei aiškaus atsaky
mo nedavė. Ūžt a d posėdyj, Piln. 
Blaiv. centro valdyba prašo gerb. 
kun. P. Lapelio, ir ingalioja, kad 
kun. P. Lapelis turi teisę, tuos 
daiktus nuo kun. A. Briškos pa
imti, ir savo malone prisius juoa 
Piln. Blaiv. centro valdybai. O

IŠ “TAUTIŠKOJO AMERI
KIEČIŲ KATEKIZMO“.
Klausimas. Į kelias sroves 

Amerikos lietuviai yra pasida
linę?

Atsakymas. Į tris.
Kl. Išvardyk jas visas.

.Ats. Socijalistai, tautininkai 
ir klerikalai. Nes taip mus vi
sus išdalino “Lietuva” ir 
“Vienybė Lietuvninkų”.

Kl. Kas tai yra socijalistų 
partija?

Ats. Yra tai partija party- 
viškųjų žmonių, nepripažįs
tančių Šliupo autoriteto, no
rinčių vadovauti tautininkams 
ir užgriebti jų pinigus.

Kl. Kas tai yra klerikalų 
partija?

Ats. Yra tai neskaitlinga 
saujalė kunigų, turinti tikslą 
užmesti ant visuomeniškosios 
sąmonės siauras tikėjimiškas 
pažvalgas (R. Kar. “Liet.” 
45 No.).

Kl. Kas tai yra tautininkų 
partija?

Ats. Yra tai bepartyviškųjįj 
žmonių partija, arba tiesiai 
“žmonių partija”.

J$l. Ar nėra lietuvių tarpe 
dar ir katalikų?

Ats. Nebėra. Jie buvo ka
dai, bet dabar juos visus pasi
savino tautininkai, turėdami 
tikslą perdirbti juos visus ant 
savo kurpalio.

Kl. Kokiais keliais eina vi
sos paminėtos trys partijos?

Ats. Tautininkai tvirtai žen
gia pirmyn plačiu tautos vieš
keliu, kurį užima beveik visą. 
Iš'abiejų vieškelio pusių iškas
ti gilūs grioviai, pilni van
dens. Vieškelio kraštais, prie 
pat griovių, įsikibę tautininkų 
skvernų, slenka nužemintai so
cijalistai ir klerikalai. Užten
ka tautininkams kumštelėti į 
pašonę vieniems ar kitiems, ir 
jie kaip bematant numarmės į 
griovį. Taip nupiešė visą tau
tos eiseną “Vienybės Lietuv
ninkų” redaktorius.

Kl. Ar tautininkų partija 
turi savo programą ir įstatus?

Ats. Ne. Tai jiems nerei-

nuomomų.
Kl. Pasakyk, kokios yra 

ypatingos žymės tautininkų 
veido ?

Ats. Neaiškumas, neaišku
mas ir dar sykį neaiškumas. 
Aiškius veidus turi tik party- 
viškųjų žmonių partijos. Tau
tininkų gi partija yra bepar
tyviškųjų žmonįų partija.

Kl. Tat kasgi yra tie tauti
ninkai ?

Ats. O! Tautininkai yra tai 
tikrieji “tautos užsilikimo in
stinkto sergėtojai ir užlaikyto- 
jai, galingi tautiškos sielos ir 
tautiški)jų ideali] reiškėjai”. 
Nes taip pasakė žymiausias 
tautininkų partijos ideologas 
Romanas Karuža. (“Liet.” 
45 No.).

Kl. Ar tautininkų nuopel
nai, padaryti tautai, yra dide
li?

Ats. O, taip! Tautininkai la
bai daug yra pasidarbavę lie
tuvių tikėjimui, dorai, moks
lui, apšvietimui, tautiškam su
sipratimui, materijalinei gero-

Kl. Ką tautininkai yra nu
veikę lietuvių doros pakėli
mui?

Ats. Labai daug. Teorijo
je jie skelbia neprigulmingąją 
dorą, praktikoje gi ieško jos 
saliūnuosp ir “Šakės” skilty
se. Jie visas savo draugijas 
suvarė į saliūnus, kur vyriau
sias doros mokytojas — tai 
saliūnininkas. Jų vadai ir sa
vo pavyzdžiu mokina doros, 
ypač teisingumo dorybės. Jie 
prasimano ir meluoja, nei kiek 
neraudonuodami; prispirti gi 
prie sienos, jie tyli, išnyksta 
kaip kamparas, paskui išlin
dę kitoje vietoje, jie.rodo lie
žuvį ir vėl išnaujo dar labiau 
meluoja. Jie taip supranta 
laisvę ir pažangą, kad tuo jų 
supratimu užsikrėtęs mūsų 
jaunimas, tvirksta ir skursta 
doriškai ir medžiagiškai.

Kl. Kaip gi jie supranta lai
svę?

Ats. Taip-pat, kaip ir kiek
vienas paprasčiausias cicili
kas, tik kad praktikuoja ją 
truputį kultūringiau, kaip ci
cilikai. Laisvas žmogus, pa
gal jų, yra tas, kurs niekam 
netiki, kurs atmetė visus net 
ir augščiausius doros autori
tetus, kurs doros taisykles nu
stato pats sau, kurs nesivar
žo jokiais nei Dievo, nei žmo
nių įstatymais. Laisva drau
gija yra ta, kurios nariai galivei, lietuvių vardo pakėlimui ,. . . , ... ,. , ., ,.. ’ , ., . ,. . . , . • ikvaliai girtuokliauti, skaityti ir apskritai lietuvių tautos;, i- S1 .± narį io\7i g Iru a ulamaTno ii* noti-ivi

kultūrai.
Kl. Ką yra gera padarę 

tautininkai lietuvių tikėjimui?
Ats. Jie yra įsteigę keletą 

neprigulmingų parapijų (kai - 
kur dar ir tautiškas kapines) 
ten, kur atsitikdavo nesusipra
timų tarpe kunigų ir parapi
jonų. Tiesa jie tai darė ne iš 
meilės tikėjimo, bet kad su
skaldžius katalikų jėgas, įstu- 
mus juos į savytarpę kovą ir 
tuo atgrasius išviso nuo tikė
jimo. Savo vadą Šliupą sek
dami, jie laukia išgriuvimo 
visų altorių ir tuo tikslu yra 
nemaža padirbėję, parūpinda
mi gausią prieštikybinę lite
ratūrą, pamargindami savo 
laikraščius visokiomis “velnio 
istorijomis”, šmeižimais ka
talikų Bažnyčios ir Jos Šven
tųjų. Ten, kur katalikai ne
turi savo parapijos ir nori ją 
įsteigti, ten tautininkai ragina 
vietoj parapijos įsteigti tau
tiškojo Susivienijimo kuopą. 
Jie visaip remia ir giria žmo
nes, netekusius tikėjimo, ir 
mirusiuos be sakramentų sta
to kitiems pavyzdžiu. Jie ex- 
kunigą Dembskį kėlė po jo 
mirties į tautos didvyrius už 
tai, kad tasai daug pripliovojo 
ant katalikų tikėjimo ir Baž
nyčios. Jie daktarą Šliupą pa
kėlė į garbės narius savo di
džiausios organizacijos L. S. 
A., apvertindami jo didžius 
nuopelnus tautos kultūros 
griovime, išplėšiant iš lietu
vių ateivių tikybą ir doros pa
matus.

Taigi, kaip matome, tauti
ninkų nuopelnai tikėjimo sri
tyje yra ne maži. ,

bedieviškus šlamštus ir neturi 
priedermės nors sykį į metus 
už savo juodus darbus Dievo 
atsiprašinėti.

Kl. Kaipgi tautininkai su
pranta pažangą?

Ats. Pažangus yra tas, kurs 
atmetė tikėjimą, neina į baž
nyčią, neužlaiko pasninkų, ne
kenčia ir šmeižia kunigus.

Kl. Gal jų pažanga apsireiš— 
kia dar rimtais kultūros dar
bais socijalėje, ekonomiškoje, 
mokslo, ar dailės dirvoje?

Ats. Ne! Visa tai del pa
žangos nėra reikalinga.

Kl. Ar daug tautininkai yra 
nuveikę mokslo dirvoje?

Ats. O! Begalo daug. Jie 
yra išleidę šimtus tūkstančių 
neva moksliškų knygų, ypač 
iš gamtos mokslų ir istorijos 
srities, kur sulietuvinti yra žy
dų ir masonų leidžiami ten- 
dentiški raštai prieš tikėjimą 
ir Bažnyčią, kur niekuo nepa
remtos hipotezos (spėlioji
mai) yra paduodami, kaipo 
paskutinis mokslo nutarimas.

Kl. Ar daug tautininkai yra 
padirbėję kelti lietuvių apšvie
timui ir tautiškam susipratę 
mui ?

Ats. Taip! Tr labai daug. 
Tiesa, jie ligšiol dar nėra 
Įsteigę nei vienos lietuviškos 
mokyklos, kaip antai kad stei
gia jas klerikalai, bet užtat“ 
jie uoliai ragina leisti vaikus 
į viešąsias amerikonų mokyk
las. Be to, kadangi “Kelei
vis”, “Laisvė”, “Kova” ir' 
tiems panašus spauzdiniai — 
yra tikriausios šviesos šalti
nis, tai daugelis tautiškų drau
gijų ir apsirinko jas savo or-

(Seka ant. 6 pusi.)



8 DRAUGAS

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS.
Raulas mano vesti.

— Žinai, Kazy, aš sumaniau bū
tinai šį rudenį apsivesti .

— Jei tu> Raulai sumaniai ap
sivesti, tai ir apsivesk.

— Matai, Kazy, sumanyti bile 
kokį dalyką lat>ai lengvas daiktas, 
bet jį įvykdinti visuomet sunku.

— Kaip tai sunku? Juk dailio
sios lyties yra 'daug. o apsivesti 
jokios sunkenybės nėra.

— *Kad merginų daug, tai ir 
aš žinau; bet visa bėda tame, kad 
kaip tik jos mane pamato, tai tik 
iš manęs juokias ir visai su ma
nim draugauti nenori.

— Na jau, tik nemeluok. Aš 
gerai žinau, kad tu. socijalistų 
kuopoje turi net kelias “dran
gos”. Tad imk ir apsivesk su ku
rią iš jų. Tada turėsi savo “ieda- 
lų” draugę ir sykiu galėsite siek
ti prie socijalizmo.

— Et, ką ten su jomis. Tau ant 
ausies galiu prisipažinti, kad jos 
man visai nepatiuka. Prie tam, aš 
nenoriu jų apkalbėti,bet tikrai 
kalant, tai dievai žino, kokios jos 
ten doros. Mat dalyvavo visuose 
mūsų kuopos susirinkimuose.

— Tu, Raulai, bene esi šiandien 
girtas. Tas suprantama, kad jei 
jos prie kuopos prigulėjo, tai ir 
kuopos susirinkimuose dalyvavo. 
Antra, jūs ten gerai galėjote pri- 
kvėpti savos “dvasios” ir pada
ryti savomis draugėmis.

— Ar tu, Kazy, žinai kas ten 
ant kuopos susirinkimų buvo kal
bama ir svarstoma?

— Aš jūsų kuopoje ųebuvau, 
tai ir nežinau apie ką jūs ten 
tariatės.

— Taigi matai. Reikia žinoti, 
kad mūsų draugėms susirinki- 

^-man atsilankius ,tuojaus pirmo
je vietoje buvo svarstomi kuni
gai ir gaspadinės. Ir, žinoma, tos 
šnekos būdavo nevisai padorios, 
o neretai net šlykščios.

— Kad jūs riebiai mokate kal
bėti, tą ir be paaiškinimų žinau. 
Bet ką bendro turi kunigas su 
kalbamuoju dalyku ir jūsų kuo
pa — visai nesuprantu.

— Palauk, Kazy, tai tik visa
ko pradžia. Kunigas, tai pirmuti
nė tvirtovė, kurią mums reikia pa
imti. Tik tu pamąstyk: jei mes 
per susirinkimą mergaičių akyse 
ir joms girdint visaip išbiauro- 
jame kunigą, tai jos atsilankę į 
bažnyčią kunigo pamokslo nebe-

vo nėra, arba kad yra nege
ras, tai mūsų panelės nustoja pil
dę Dievo prisakymus.

— Bet tu, Raulai, vis dar ne
pasakai kokia iš to jums nau
da.

— Tuojaus išaiškinsiu. Kada 
su kunigu ir su Dievu savo at
siekiame, tai pradedame trečiąjį 
mūsų svarstymų punktą. Matai, 
tas trečiasis punktas daugiausiai 
yra aiškinamas mūsų ^panelėms, 
o dėl mūsų privatiškų reikalų. 
Žinoma, mes stengiamės padary
ti jį visuomenišku ir tai dar ge
riau. Tas trečiasai svarstymų 
punktas yra laisvoji meilė. Ją vi
suomet paliekame ant galo ir 
kuodaugiausia apie ją kalbame, 
kalame, zalatijame.

— Visgi dar nepramatau lais
vosios meilės jūsų panelėms rei
kalingumo.

— Ne panelėms laisvoji meilė 
reikalinga, bet, kaip minėjau, 
mūsų privatiškiems reikalams. 
Bet tu nemanyk, kad aš jan toks 
prastas ir žemas: kai apsivesiu, 
apie laisvąją meilę nustosiu aiš
kinęs ir ją praktikavęs. Juk ir 
mūsų apaštalas Ant—vas nusto
jo apie laisvąją meilę kalbėjęs, 
kai apsivedė. Bet jeigu mes da
bar neaiškintume savo kuopose 
aj>ie laisvąją meilę, tai laisvosios 
meilės gardumų negautume ra
gauti !

— Dabar tai supratau, niekin
gas Raulai, kam tos visos šnekos 
reikalingos ir kam jūs vyliojate 
paneles prie savųjų kuopų!

— Taigi, Kazy, tu viską supra
tai, tai pats gali numanyti, kodėl 
aš nenoriu vesti mūsų kuopos pa
nelių. Taigi, susimildamas,
piršk man dorą ir tikinčią pane
lę, su kuria galėčiau laimingai 
sutikime gyventi.

— Tai tu, Raulai, išsižadi savo 
ligšiol skelbto cicilikizmo ir ne
nori jo vaisių ragauti ?

— Ne, Kazy. Aš socijalizmo 
neišsižadu, bet tik noriu gauti 
už žmoną tikinčią panelę, nes 
jos visuomet pirmoj vietoj sta
to dorą ir dar nėra persiėmusios 
laisvosios meilės grožimis. O 
mūsų gi panelės... et, ką čia ir 
bekalbėti! j

— Žinai, Raulai, patarlę: “ką 
išsivirei, tą ir srėbk”. Taigi tu 
ikišiol buvai didžiausias tikin
čiųjų priešas ir šmeižikas, jūs ten
jas iš doros kelio išvedėte, pada- 

klausys, Nebeklausys jo visų Pa',r^e savo i{UOpQg dvasios vergė- 
mokslų apie dorą pasielgimą, o • .... — -
mums to tik ir reikia. Antroje 
vietoje, tada mes pradedame 
Btatyti visokius priparodinėjimus 
Dievo nebuvimo ir patį Dievą vi
saip išbiaurojame. Tai jau antros1 
tvirtovės paėmimas.

— Žinau ir tai, Rantai, kad 
jūs savo apjakime galite net patį 
Dievą išniekinti, bet visgi nema- 

"Tau jokios jums iš to naudos 
Ant galo, kam tas viskas reika
linga, tai sveiko proto žmogus 
jokiuo būdu nepamatys.

— Ek, koks tu, Kazy, esi dar 
neprityręs. Pirmas dalykas, kad 
mes išbiaurojame kunigus, tai 
mūsų panelės neklausys nors ir 
gerų kunigo pamokinimų. O ka
da mes joms inkalbame, kad Die-

mi8, tai eik ir kalbink jas apsi 
vesti. Ne Raulučiamg tikinčiųjų 
dorybė. Pats būdamas agentu 
klaidingų svajonių, nelįsk prie 
tikinčiųjų, kurių idealai yra 
šventi, gražūs, spindanti.

Dūda.

(Tąsa nuo 5 pusi.)
•įgnnais. Jie neniekina ir “Ša

kės”, kurių uoliai padeda ci
cilikams platinti. Kad pada
vus gi tikrai augšto tautiško 
susipratimo pavyzdį, daugelis 
tautininkų vadų yra apsivedę 
su svetimtautėmis ir namie 
kalba angliškai, arba rusiškai. 

Kl. Kų yra padarę tautinin

kai pakėlimui lietuvių gero
vės, pagerinimui darbininkų 
būvio?

Ats. Labai daug. Jie lėmė 
(tiesa, daugiau žodžiais) pra
monę ir pirklybų, ypač saliū
nų biznį, kurį skelbia uoliai 
savo laikraščiuose ir kurį ro
mia prisiglaudusios prie sa
liūnų tautininkų draugijos. 
Tiesa, saliūnai nelabai gerina 
darbininko būvį, bet užtat jo 
pragerti centai eina į lietuvio 
biznierio^ kišenę Tiesa jie 
neorganizavo jokių darbinin
kų unijų jų luomo reikalais, 
užtat jie visuomet lieja grau
džias ašaras, kuomet iš darbi
ninko paprašydavo katalikai 
aukų tautiškiems reikalams.

Kl. Kų yra padarę tautinin
kai,- kad pakėlus lietuvių var
dų tarpe svetimtaučių?

Ats. Čia jie daugiausiai yra 
pasidarbavę. Kada Gabrys 
uždėjo Lietuvių Informacijos 
Biurų ir ėmė skelbti pasauliui 
lietuvius, jie šmeižė jį, užgau
liojo ir po šiai dienai tebe- 
šmeižia. Tuotarpu patys ar
ba visai nesirodo kitatau
čiams, arba, jeigu ir pasiro
do, tai tik taip, kad, gink Die
ve, niekas nepamatytų, jog jie 
yra katalikai. Pav., kada Bal
timorėje Amerikos visų tautų 
katalikai darė iškilmingų pro
cesijų per miestų, kurioje da
lyvavo iv astuonios lietuvių 
katalikiškos draugijos, tautiš- 
kokios draugijos, nors ir buvo 
kviestos, atsisakė, nenorėda
mos užtraukti ant savęs kata
likybės šešėlio. O kada se
niau Baltimorės kapitalistai 
buvo padarę savo kaž kokių 
demonstracijų, tai tie patys 
lietuvių “tautiškieji” veikėjai, 
įsisodinę į vežimų žydelį, tem
pė jį per miestų, pildydami 
garbingas arklių pareigas.

Kl. Kų tautininkai yra nu
veikę pakėlimui lietuvių kul
tūros apskritai?

Ats. O! Ir klausti nereikė
tų. Jie yra rėmę nuoširdžiai 
kiekvienų gražų sumanymų ir 
naudingų darbų. Pavyzdžiui 
visų J. Gabrio darbų jie boi
kotuoja ir šmeižia; Kairiūkš
čių sumanymų taip uoliai re
mia, kad nei vienas iš pasitu
rinčiųjų tautininkų nėra savo 
šimtinės pažadėjęs; kitus gi 
visus taip uoliai ragina remti 
tų sumanymų, jog visų puspū
rį ašarų priverkė, besigailė
dami žmonių pinigų. Ir pa
skutinį svarbų sumanymų 
Tautos Tarybos organizavi
mo — tautininkai yra priėmę 
labai prielankiai. Tiesa, jie jį 
išniekino, kad visai netikusiai 
sustatytas, bet kitaip ir nega
lima buvo, nes kodelgi Chiea
gos seimas nepasiklausė tau
tininkų vadų patarimo, kaip tų 

1S- Tautos Tarybų reikėtų orga
nizuoti.

Ir kiekvienų naujų gerų su
manymų tautininkai visuomet 
yra rėmę, jei ne darbu ir pi
nigais (kas retai tepasitaiko), 
tai visuomet gražiais žodeliais 
(kas labai dažnai atsitinka).

Kl. Kas išauklėjo mūsų tau
tininkus tikrais tautos didvy
riais, kaip tai augščiau buvo 
išrodyta? '•

Ats. Tai ilgų metų darbo 
vaisiai. Čia vyriausiai veikė 
nenuilstančio Jono Fanatiko 
dvasia ir jo ilgų metų darbas. 
Daug taip-pat prisidėjo Di
džiojo Karolio genijus ir pra
kilnūs, nors kiek ir kreivi bū
dai B. K. B. ir J. O. Š.

Kl. Ar ir kitų kraštų tauti
ninkai yra panašūs mūsiš
kiams?

Ats. Ne! Niekur nėra 
prakilnių tautininkų, kaip 
Amerikos lietuviai tautinin
kai. Ir pačioje Lietuvoje tau
tininkai daug atsilikę nuo 
amerikiečių tautininkų; jie 
gerbia tikybų, katalikų Baž
nyčių ir,dirba bendrai su lie
tuviais katalikais. Tiesa, Lie
tuvoje yra ir tikrų brolių 
amerikiečių tautininkų. Bet 
jie ten kitų vardų nešioja. Ten 
juos primeiviais vadina.

Kl. Atkartok dar sykį, kas 
tai yra Amerikos tautininkai

ir kas tai yra Amerikos tau
tininkų partija?

Ats. Amerikos tautininkai 
yra tai “galingi mūsų tautiš
kos sielos reiškėjai’. Amerikos 
tautininkų gi partija yra tai 
mūsų “tautiškųjų idealų reiš
kėją”..

Kl. Ar Amerikos tautinin
kai visi yra tokie didvyriai, 
kaip augščiau buvo aprašyta?

Ats. Ne. Ir čia daug yra 
atsilikusių tautininkų, kurie 
prilygsta Lietuvos tautinin
kams. Tie ne tik brangina 
dorų, neplatina bedievybės, 
bet dar remia tikėjimų; jie ne
pravardžiuoja katalikų kleri
kalais, ar kitokiais vardais ir 
nebijo bendro darbo su katali
kais. Tie yra labai daug pa
dirbėję tautos kultūrai. Bet 
jie yra daug atsilikę nuo did
vyrių tautininkų, nes dar te
begerbia daug senoviškų prie
tarų ir nekeikia kunigų.

•Išskaitė tiktasis “žmonių 
partijos” Narys.

lauš nusišypsojimo. O kas ži
no? Gal amerikiečiai taip ir 
padarys?

Važiuok Lietuvon—zaunija 
visi. Savo šalelė, brangi tė
vynė. Ir kaip tu žmogus va
žiuosi, viena, vokietis it pašė
lęs baladojasi, neduoda ramu
mo, antra, toki didelė nelai
mė ištiko Lietuvų, kad net bai
su pamanyti, degtinės Lietu
voj nebėra. O be degtinės 
koks gi ūpas? Geriaus prie 
Amerikos saliūno baro apie 
Rygą sapnuoti.

ŠIS TAS.
Vi šoko tikėjaus, bet tokio 

dalyko kaip “Keleivio” pagi- 
rimas “Draugui” ir sapne 
man nesisapnavo. Manau, 
kad “Draugas” jaučiasi po 
“Keleivio” serenadų, kaip 
blynas taukuose.

Soeijalistai dejuoja, kad 
vienybė ardoma, tautininkai 
aimanuoja, kad negalima pri
eiti prie bendro darbo, o kal
tininkų kaip nėra taip nėra. 
Ar nevertėtų visiems susita
rus, suvažiuoti ant plačiavei- 
džio mėnulio pasiteirauti ka
me čia galėtų būti dalykas.

Jeigu kas surastų kur din" 
go Amerikos katalikai,- vertė
ti/ jam suteikti nors ketvirta
dalį Nobelio dovanos. New 
Yorko seimas jau buvo prą- 
bvlęs apie katalikus atstovus 
ir net laikraščiuose parašė 
apie šį netikėtų atsitikimų, bet 
paskiaus pasirodė, jog tai e - s 
“fabrikuotas katalikas” ir 
vėl žuvo viltis. Aš tikrai ma
nau, kad Amerikos tautininkai 
(soeijalistai tų padarė jau se
nai) laiko visus katalikus pri
dengę kepurėmis - slaptukė- 
mis ir tol jų neparodys pa
sauliui, kol nenustos melan
choliškai — juodos baimės 
prieš tų ko nėra.

Šiksnosparnis.

spaudos Rusįjoje paminėjimui, 
prieš pat Aušrininkų vakarą 
“maskaradą”; kaip drįso, gir- 
dį, užlysti. Gal, Aušrininkams ir 
išveizdi jų tarpe, kad maskaradas 
surengti, tai yra kokis labai 
nuopelningas darbas visuomenė
je. Kiek žinau, apie Aidieeius, 
tai jų tikslas buvo visai to mas
karado nekliudyti, ir nekliudė, 
nes “Aido” rengiamas vakaras, 
buvo daugiau, kaip du mėnesius 
išanksto pagarsintas, na o Auš
rininkai,«kada norėjo tada dar., 
jeigu jie pataikė sale to vaka
ro, nėra reikalo daug kalbėti.

Bet kas link rengimo vakarų. 
Ištiesų būtų daug geriau, kad 
tieji maskaradai pranyktų lie
tuvių — katalikų tarpe, tokios 
žaislės, ir dori lietuviai išmintin
gai padarytų, kad ant tokių pa
silinksminimų nesilankytų.

Tegu būtų tieji maskaradai ir 
geru tikslu surengti, bet jų iš
vaizda, ir žaislės, labai netinkan
ti mūsų jaunumenės tarpe, ir už
gaunanti doros jausmus. Dėlto, 
sakau, taip, kad pats buvau 
liudininku tokių žaislių, ir nie
kas nesiginčys, kad teisybę sa
kau. Kas-gi ten gražu?

Maskaradan žmogus ateina 
persirėdęs į baidyklę, ir nors jis 
būtų doriausis, nei nepasijunta 
kai savo krutėjimus publikai iš
reiškia, kuriuos jis savo papras
tose drapanose gėdytųsi parody
ti. Ne sakau, kad visi toki pasi
rėdymai, ir krutėjimai yra blo
gi, atsiranda ir gražių, bet kitą

Neiškentė* “Vienybė Liet.” 
ir sušuko “šalin rėksmai — 
reikia darbo”. Tikrai būtų 
laikas ir pačiąi “V. L.” nu
stoti rėkauti, o imties darbo. 
Dabargi tik mėtosi, tik šaukia.

“Lietuva” tikrai klerikališ-

aiškino Tėv. Myl. Dr-josf naudą 
ir ragino prie šitos draugijos dė
ties. Ant galo dar gerai mžsu- 
ko '“cicilistams” už rėmimą kaise- 
rio ir narsų kariavimą. Beje, pa
lietė seimus. Cticagiškį nupeikė, 
gi Brooklyno gyrė, kaipo visuo
tinąjį.Paraginus duoti aukų, pub
lika sumetė $4.06e. O užklausus, 
kur aukos bus siunčiamos, pir
mininkas paaiškino, kad Nor- 
wood’e išrinktas komitetas Tau
tos Fondo reikalais, kuriam tuos 
pinigus ir iuduosiąs.

Dabar šiek-tiek delei Tėvynės 
Myl. 36 kuopos taktikos. Juk 
joje, rados, priguli nariais vien 
katalikai. Net ir prakalbas kle
bonas pągarsino iš ambono. Kam 
tad reikė kviesti partyviškus 
kalbėtojus, kurie tik niekino kitų 
darbus. Kam, sakysime, čia iš
peikti prakilnūs darbai darb
štaus tautiečio p. J. Gabrio, ku
ris vien tekvėpuoja Lietuvos 
laisve ir jos išgavimui aukoja 
visas savo spėkas. Jeigu p. Ba
niulis tebegerbia tik tas ypatas, 
kurios dėvi laisvamanišką kailį, 
nors jos ir nieko pozitivaus ne
veikia, lai bent kitus gerbia su
lig jų nuopelnų.

Žilių vaikas.

MONTREAL, CANADA.
Skaitant laikraštį, labai malo

nu pamątyti žinučių iš lietuvių 
gyvenimo, ypatingai, labai žin- 
geidu jeigu pamatai, ką naujo 
iš pažįstamo miestelio, arba iš to 
pačio, kuriame pats gyveni. Te-pusę vertus, tokiuose vakaruose. I . •» . •v ciaus is Motreal o labai retaiyra proga ir koznam ištvirkėliu. kada gali ką pamatyti Q 

dalyvauti nes kiekvienas turis [kas ir labaį indomaus yra Sa_ 
damas tikietą Įžangos, tur tiesą kysime> apie darbufi Qet nesmagu 

viso miestoineiti, ir rėdyties, kaip nori, ar rašytų neg beveik ________ __
kaip jam patinka. Dažnai komi-! pabrikaį 8U8tojo> jeįgu kuf ko 
sija tokių vakarų rengimo, labai,kia dii.btwė ir dirba> tai vos posiaurai į tą viską žiūri, be jokių 2-3 dienas savaitėje, bedarbių

kas. laikraštis. Nuolat juos . aprubežiayimų, ypač iš doros pu-! daUig. Dauguma bedarbių 
garsina ir taip jų reikalus gi- s*‘s’ ^ar ir dqyanas skiria tam, prancūzaį; anglai išvažiavo į ka
na, kad tik liežuvį parietęs ^U51S vakarą daugiausiai kvai- rę, tįk Varg§aj lietuviai neturi 
stebėkis. Kada klerikalai pas lll0J°’ arba biauriau8iai

Jis prie partijų nepriklauso mus nežinomi ir Amerikoje 
visų teisybę pasakys. jie neturi nei savo organo —

---------- [“Lietuva” jiems siūlo net dvi
surado juodvarnių vieti Tautos Taryboje. Tik- 

snapus ir nagus, bet niekaip■ rai niekas taip neserga klėri- 
negali įžiūrėti uodegos. Tur- kalų reikalais, kaip rimtumo 
būt ne iš to galo pradėjo tė- delei pasipūtusi “Lietuva”.
myti,

‘Kova n

Tikrai
lietuvių

džiaugkitės vyrai, 
išradimai nežus. 

“Ateities” Paprūsis žada vi
sus "užpatentuoti. Ilgiausių 
metų — lai gyvuoja sveiks.

Soeijalistai matyti taip įpy
ko ant “Vien."Liet.”, kad vi
si vienu balsu šaukia dievai
čio Perkūno, kad jų sutreš- 
kintų su visais kaulais, kau
liukais. 0 dievaitis po karš
tos pirties dar tebesirango lo
voj ir ant visų meldimų anei 
šast.

Tik jau vienas dalykas ste
bėtinas — “Lietuva” mato 
neinmatomus klerikalus, o di
delio katalikų kūno namūto. 
Anot Krylovo: “Slona to i ne 
primėtil”.

“Lietuvos” apžvalgininkas 
mato pas Amerikos lietuvius 
tik tris sroves — socijalistų, 
tautininkų ir klerikalų. Na, o 
kur dingo katalikai, anarchis
tai (jie turi ir savo organų 
“Darb. Bal.”), laisvamaniai, 

kininkai ir daugel kitų? Ne

norime intarti “Lietuvos” 
apžvalgininko spangu esant, 
bet apie jo gerų matymų la
bai abejojame.

Vat irvėl soeijalistams ne
laimė ! Gabrys atsisveikino 
draugiškai su tautininkais ir 
katalikais vįsuose laikraščiuo- “Keleivio” fizionomijų ki
še. Susirūpinę nabagėliai neži- taip negaliu persistatyti, kaip 
no ar višta sukvaksėti ar gai-' tik Džian Bamba, su iškištu
džiu sugiedoti. Turbūt gaidys 
viršų ims, nes skiauterys la
biau į socijalizmą virtęs.

Vyrukai, tverdami Tautos 
Tarybų, kaip galima mažiau 
kalbėkite, bet daugiaus mąsty
kite. Ir viskas bus ‘all right’.

Amerikos lietuvis saliūni
ninkas tolei bažnyčių garbina, 
kolei alų iš kranų varvina. 
Alus nustojo tekėjęs ir saliū- 
ninikas liovėsi tikėjęs.

Na jau dabar neiškentėsiu 
ir jeigu teisybė, kad Newarke 
gims trys kultūrog spinduliai 
pavidale laikraščių, drošiu į 
Newarkų ir už redaktorių. Šik
snosparnis - redaktoriumi, ar 
ne puikiai skamba? Tuojaus 
visuomenė naktimis praregė
tų.

Paaukotų Amerikos lietu
viai nors pusę pinigų išleidžia
mų Kalėdų Česniams ir Chris- 
tmas prezentams, nuvargu
sioms nuo karės broliams Lie
tuvėje, didelė - milžiniška su
ma susidarytų ir kiek ašarė
lių karčiųjų dingtų tarp mei-

liežuviu. Ir išties, “Kel.” su
gebi vien savo liežuvį paro
dyti, kuriuo kiekvienas gali 
pasibiaurėti.

dęs esti. Tai tokis iš mūsų mas
karadinių vakarų progresas.

Kiek patėmyta yra, Amerikoje 
lietuvių katalikų visuomenės 
tarpe, jau tas nedoras sum'any-

kur prisiglaust, beje, 5—6 pasi
davė į Anglijos kariuomenę. Vo
kiečius ir austrijiečius iš dirbtu
vių žada išvežti kur ant darbo 
į girias ar ant geležinkelių. 

Apšvietimas tarp lietuvių pla-
mas nyksta, ir, Dieve duok, kad tinasi, ypatingai atvykus kuni- 
jis, “maskaradas”, ir visam pa- gUį j. Vyšniauskui, nes pirm at-
šaulyje išnyktų.

Vyručiai, rūgojat, kad jums 
būk kas vis užkerta kelią. Ne, ke
lias nesuvaržytas, dirbkit kiek 
tik jūs spėkos stengia, lenktinė
mis ne ką pešit, tečiau reikia at- 
sižvelgt ir į darbą, kokios pasek
mės lieka.

Prie progos, priminsiu p. Auš
rininkui, kaip pasisekė “Aido” 
vakaras, paminėjimui 10 metų 
sukaktuvių spaudos atgavimo. 
Programa buvo gana plati, tę
sėsi ilgiau trijų valandų, atlikta 
gana sąžiniškai “Aido” draugija 
kvietė visus ant savo vakaro, 
neiškyrus nei vieno, ir kas tik 
turėjo progą, ir kas atjautė 
svarbą to vakaro — atsilankė. 
O ant rytojaus kas norėjo nuėjo 
ir ant maskarado.

Vičiulis Stikevičius.

BROCKTON ,MASS.
Brocktonas, tai išskirtas Mass. 

valstijos miestelis, kuris atsižy
mi betvarkiais lietuviais, nors 
dalyką gerai išgvildenus, galima

važiavimo kun. J. Vyšniausko 
kas buvo katalikiška —tas buvo 
vadinama tamsumu, vienu žodžiu 
sakant, buvo suirutė mūsų mies
te tarp lietuvių, o šeimininkavo 
visur raudonasis tamsumas ir 
laisvamaniai, nors ir buvo, kaip 
ir dabar kad yra, tie patys lie
tuviai katalikai, bet buvo kaip 
ir užmirę, ir neatsistengė prieš 
gaują Markso garbintojų. Taipgi 
turiu paminėti apie D. L. K. Vy
tauto kliubą, kuriame apie kata
likybę nebuvo nei kalbos, nors 
įstatai ir rodo, kad kas link ti
kėjimo nebūt ginčų, o dabar ant 
metinio susirinkimo žadama pa- 
naikyti tuos įstatymus o nau
juose indėti, kad gali prigulėti 
vien tik lietuviai Rymo-Katali- 
kai.

Turime draugijų įvales, bet 
bedarbei užėjus visos skursta. 
Turime šv. Kazimiero parapiją, 
kuri neblogiausiai laikosi, tur 
būk jau baigia mokėti už baž
nyčios lotus, už kuriuos reikės iš
mokėti $15.000.00. Dabar samdo
me bažnyčią nuo prancūzų. Be
je, nors nelabai norėčiau rašytiatrasti ir čia įvairumas. Vieni 

suardė, kiti žmonės tuos reikalus į Jįaikra§t[ tečiaus yra tikra tei-

Turime tautininkų partijų. 
Patys gi tautininkai kaip ka
da vadina ‘bepartyviškoji par
tija”. • Lyginai, kaip “nede
gutuotas degutas”. Ar ne fi- 
lozofiškai?

Pužas.

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
mė, gavo ne tiek kiek prigulėjo 
o tik $100.00 .

Prakalbos užsibaigė bažnytinio 
choro ir Onos Šimoniutės daino
mis.

Tą dieną prisirašė 7
Lai išsipildo linkėjimai gerb 
Worcesterio klebono — lai 
mūsų mieste išsiplėtoja blaivybė!

Cambridgietis.

sutaisė ir jau iš audros prašvito 
saulutė katalikų tarpe.

Turiu pasakyti' keletą žodžių 
apie V. Jušką ir jo moterį, ku
riuodu prisidėję prie “L. Vyčių” 
Vaikų skyriaus išlavino mažulius 
visokių gudrumų.

Geistina, kad ponų Juškų at
sirastų kiekvienoj 
PO j.

VytU

ir

WATERBURV, OONN.
Iš šalies tėmydamas, negali 

iškęsti nepasakęs vieną kitą žodį. 
Aure, vienam “Draugo” num. 
kokis p. Aušrietis, viešai skun
džiasi .ant “Aido” draugijos, 
'būk ji tyčia parengė vakarą, 
10 metų sukaktuvių atgavimo

sybė, todėl negaliu užtylėt, tai 
yra tas, kad jau antri metai o 
dar nebuvo sušaukta jokio para
pijos susirinkimo. Komitetas, ku
ris buvo išrinktas kun. J. Vyš
niauskui atvažiavus, išsiskirstė, 
liko tik keli komiteto nariai, ku
rie ir nesirūpina parapijos rei- 

kuo-,kalftis
1 Reikalinga tvarka ir išdavimas 

atskaitų.
V. J. A.

N0RW00D, MASS.
22 d. lapkričio,' 36 kuopa T. M. 

Dr-stės surengė prakalbas. Kal
bėjo “Ateities” redaktorius iš 
So. Bostono p. J. Baniulis ir S. 
Vitaitis tos pačios redakcijos ad- 
mimstratorius. Dar prieš prakal
bas sv. Cecilijos choras, veda
mas p. Sereikos sudainavo tautiš
kąjį gimną. Tada p. Baniulis 
skaitė referatą apie dabartinį 
klausimą lietuvių tautos. Paskai
tos turinys, abelnai imant, buvo 
nnpeikimas katalikų ir socijalis
tų o išrekliamavimas naujos tau
tiškosios partijos, kuri tik teiš- 
gelbės Lietuvą, mat, girdi, kata
likai niekam verti, jie ten eina, 
kur vėjas pučia.

Antras kalbėtojas p. Vitaitis

S0RANT0N, PA.
8 lapkr. 1914 m. Bažnyčios sa

lėje laikytas parapijos susirinki
mas, svarstyta parapijos reika
lai; paskesniai prabilo vietinis 
klebonas kun. Kuras apie Tautos 
Fondą, plačiai kalbėjo ir ragino 
gausiai aukoti nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoje. Išrinktas 
vietinis komitetas, pirmininku 
ir iŠdininku: — klebonas J. Ku
ras, raštininku— varg. A. Sodei
ka, kolektoriais:— Andrius Lu- 
koševičia, Mikolas Klikna, An
tanas Peleiša, Antanas Matulevį- 
čia, Antanas Petrauskas, Stanis
lovas Razbickas, Ignas Ručys, 
Antanas Juodanga, Jonas Les- 
kauskas, Stanislovas Karšoka%



luotliio (Dw») 3į i914-N. 49,

pas Kaminskas ir Vincas Be
is. Kalbėta apie Lietnvišką- 

Dieną 26 lapkr. š. m. Klebo- 
žadėjo atlaikyti gedulingus 
mišias už žuvusius karėje; 

įtarta surengti vakarą su pro- 
um| ir visą pelną skirti Tau- 
Pondui, nutarta gauti iš Tau- 
Fondo ženklelius ir pardavi- 

ti po parapijų. Lietuviai 
fantonieciai! taupinkime cen- 

ir nepamirškime apie vienos 
Ienos uždarbį. Aukaukime tai 

Juvargintai, nukentėjusei Lietu
vai!

Lietuvos Sūnus — Antanas.

NEWARK, N. J.
Cicilistų ’ ’ diskusijos.

Lapkričio, 15 d. vietos “cici- 
istai turėjo diskusijas, kuriose 
adėjo pasmerkti kun. J. Dobu- 
inską, už prirodinią, 14 d. rūgs., 
ogei. socijalistai savo kalbose 
arę pasmerkiu ir ant kitų su- 
erčia visa kaltę, o patys noriai 

dalyvauja dabartinėje Europos 
arėję, ypač jų vadai.
Pradedant diskusijas, vedėjas,

. Žolynas, pasakė delei ko tos 
iskusijos parengtos, ir nors pa- 
ys minėjo, kad kun. Dobužins- 

per “Draugų” pasisakė de- 
ei ko diskusijose nedalyvausiąs 
ečiaus pagal “formą” tris sykius 

ūkė kun. Dobužinskų. Neatsi- 
iepus kun. D., ir neišpildžius 
cicilistų “aukščiausio prisa- 
ymo” (stok pfceš mus!), pra
ėjo su prakalboms, kalbėjo 
‘garsusis” Brooklyno “kalbėto
ms p. Šukys. Keliais žodžiais 
asakius, jo kalboje girdėjosi: 
ventoji inkvizicija, kunigai, po

piežiai, vainikuotos galvos ,kapi
talistai ir katalikai.

Kiti tikėjimai paliko nepalytė
ti, už žydus beveik verkte ver
kė, kad juos Ispanijos parsekio
jama, bet katalikams davė kiek 
(ik tilpo, kam kunigų klauso 
o kunigams, žinoma, daugiausia 
teko,, kad žmonėms draudžia mo
kyties ir moksliškus raštus skal
yti, kaip va: Bebelio. Markso ir 
itų. Kunigus, visa gerkle, ap

rūkė bedieviais, nes jie visą 
altę meta ant Dievo, sakydami 
ogei tai vis Dievo valia, kad 
aras iškilęs.
Publikos buvo ' vidutiniškai, 

mat visi “cicilistai” pagal sutar
tį turėjo ateiti, net ir iš kitų 
miestų. Buvo ir katalikų delei 
žingeidumo pasiklausyti, kaip 
mūsų “cicilistai” “švariai” mo
ka kalbėti.

Nusibodus murksoti, katalikai 
pradėjo reikalauti diskusijų, ir 
klausimus duoti. Paklausus, ar 
socijalistai nedalyvauja dabarti
nėje karėje, p. Šukys atsakė, jog 
jie esą priversti dalyvauti, nes jų 
esą mažuma. Pastebėjus, kadj*- 
cijalistai kareiviai galį nešant į 
priešą, nes tai brolžudystė! P. 
Šukys atsako: jei priešas j mus 
šaudo, tai kaip mes nešausime, 
turime šauti.

Kada buvo paklausta, kodėl 
rusų socijalistų vadas Maksim 
Oorky pargrįžo iš užsienio, ir 
liuosnoriu pasidavė į kariuome
nę. Šukys šitaip tą išaiškino: 
Gorky esąs rašytojas, tai jis dėl
to ir pristojęs prie kariuomenės, 
kad savo akimis prisižiūrėjus ka
rės baisenybėms, ir paskui jas 
aprašius. Ir vėlei, kaipo džiovi
ninkas tai jam vistiek, ar jį 
karėje užmuš, ar jis taip numir- 
fiiųs. Tai puikus išteisinimas savo 
draugučių!

Vėl buvo paklaustas p. š.: jei 
socijalistų mažuma ir jie negalė
jo pasipriešint prieš kara, tai ko
dėl jie sako: “Jei Belgija būtų 
buvus socijalistų valdoma, tai vo
kiečių ir prancūzų socijalistai ne
būtų leidę Belgijos paimti ir tnip 
baisiai išnaikyti, o dabar tai esą 
katalikai kalti už Belgijos iš
naikinimą

Tuomet iŠ publikos pasigirdo 
balsas: netiesa! socijalistai nie
kados taip nesakę. Tuomet p. ' 
F. paėmė socijalistų vietinį laik
raštėlį “Tbe Leador” ir paskai
tė iš straipsnio “A. Word to 
Catholic Workingmen”: “The 
Kocialist T’arty already in psses- 
sion to a large amount of politi
kai power vvorking in full accord 
with these other agencies for 
vietory. Tf they had been succe- 
sepul and if Belgium had a so- 
cialist goverment the socialiais 
of France and Germany would 
not have allowed the invasion. 
Gnly one thing prevented vieto
ry this lašt few* yėars”. Tuomet 
♦iri nutilo ir laukė kų p. š. pa
sakys. P. š. štai kų atsako; “Tai,

mat, kokis žmogutis gal parašė, 
tai to negalintu esu socijalistams 
primesti”.

Buvo dar ir daugiau klausimų 
užduota p. Šukiui, bet kad jis 
taip įširdo ant savo opoucntų, 
tai veltui: pradėjo rėkti nesavu 
balsų, ir šaukti: ne jūsų dalykas 
socijalistų reikalais rūpinties! 
Mes patars visijlį. aprūpinsime, 
jūs savo * reikalais rūpinkitės, o 
uc mūsų!

Katalikai pradėjo tarp savęs 
šnekėties ir juokties sakydami: 
kvietė į diskusijas, dabar vėl 
mums užgina su jais ginčyties. 
Bravo, draugueiai, mulkinkit sau 
<|jit ikfrtnns galvutės. Apmulkin
tiems vien labai lengva meluoti.

Plunksnius. 
NE W ARK, N. J.

Čion susitvėrė valdyba aukoms 
rinkti “Tautos Fondui”. 23 d. 
lapkr. turėjo ferus, kaip girdė
ti nemažai pelnė, vien už ženk
lelius apie 10 dol. surinkę, girdėt 
valdyba žada ir toliaus pasidar- 

■ buoti.
Plunksnis.

CHICAGOJE.
Susivienijimo prakalbos.

Nedėlioję, 29 d. lapkričio, šv. 
Onos parapijos svetainėje, įvyko 
susirinkimas. Susirinkimų atida
rė gerb. kun. A. Briška. Jis pa
aiškino susirinkimo tikslų, pri
mindamas, jog šioj parapijoj yra 
reikalinga nauja kuopa S. L. R. 
K. Amerikoje ir perstatė p. A. J. 
Sutkų publikai, kad aiškiau pa
aiškintų S. L. R. K. A. dabarti
nį stovį. P. A. J. Sutkus šiek-tiek 
paaiškino apie S. L. R. K. A. 
gyvavimą ir ragino prie jo dė
ties, užbaigus kalbą prisirašė 
prie naujos kuopos 12 narių ir 
išrinko valdybą naujai kuopai. 
Beje, dar nutarė ateinančią ne- 
dėlę t. y. 6 d. gruodžio laikyti 
susirinkimą sutvarkymui reika
lų naujai susitvėrusios kuopos.

Susirinkimas atsibus viršminė- 
toje svetainėje tuo pačiu laiku, 
tuojaus po pamaldų, šv. Onos pa
rapijos svetainėj, 38 ir Colifornia 
avė.

(In iltim a, kad kuoskaitlin- 
giausiai susirinktų sekantin su
sirinkiman.

Mažiukas.

Kazimiero vienuolyno nau 
dai — koncertas.

29 d. lapkričio, šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, šv. Kazimiero 
vienuolyno naudai buvo sureng 
tas koncertas. Programe dalyva
vo pasižymėję dailės mylėtojai, 
kaip va: P. A. Pocius, p-ni Janu
šauskienė, ir p. J. Kaupas. Be ši
tų buvo ir vienuolyno auklėti
nės. Programa trumpa, bet sma
gi. Publikos apsilankė pusėtinai.

M. -

Sv.

Pasirodo, jog ir prispausti be
darbės, Roselandicčiai neužmirš
ta ir tėvynės reikalų. Tikimos 
kad netik Tautos dienoje, bet 
ir kitų laiku roselandiečiai, ypa
tingai tie, kurie dabar negalėjo 
ar nesuspėjo neužmirš tėvynėje 
kenčiančiųjų brolių .

Tėmyjantia.

Anglų kalbos klesos.
Mark White Sąuare parke mo- Vaišnorai 

kiuama anglų kalba. Pamokos 
suteikiamos veltui visiems sere- 
dos ir subatos vakarais. Kam pa
ranku ten lankyties, reiktų pasi
naudoti proga. Mark White 
Sąuare randasi prie 29 gatv. ir 
Halsted st.

D n A-U-G-A S

šen, Pa. (prisiuntė kun. M.
J. Kazėnas) .................... 9.07

Aukos surinktos Lietu
vių Dienoje AVorcester,
Mass. (prisiuntė p. F. 
Grigaitis) ...  ............... 685.58

Viso $1005.87
Šiandienų, Lapkr. 30, 1914, 

išsiunčiau šiuos pinigus “Tau
tos Fondo” iždininkui, p. B.

Adv. A. A. Šlakis, 
Tautos Fondo Rašt.

«08 Cherry way Bratktock, Pa.
P HA KALBOS.

8. L. H. K. A. 85 kuopa, Chicagoj 
parengė prakalbas, kurios bus ne 
dėlioj B d. gruodžio, 7:30 vai. vak. 
8v. Kryžiaus parapijos svetainėje. Visi 
kviečiami susirinkti. Įžangų visiems 
veltui.

Pirm. J. J. Palekas.___ - _ <s
187 kuopa 8. L. A. K. laikys iuii- 

rinkimą Q dieną gruodžio, pobažny- 
tinėje svetainėje Nekalto P. M. Pra
sidėjimo, Cambridge, Masa.

Bu pagarba.
Kun. J. Kraanickas.

y.

Kadff ieškai didelio pasiskyrimo pui kių auksinių žiedą, laikrodžių, ar 
brangių pasipnoffitaui akmenų, viauom et apsimokės pamatyti mūsų sankrovą. 
Geresni tavorai ir pigiau, neg kur kitur. Visada viskas teisingiausiai.

H. JOFFEY
4625 So. Ashland Avė., : ; Chicago, III

Tame pačiame parke kiekvie
ną nedėldienį yra duodami kon
certai, kurie prasideda pusėj ke
turių po pietų. Įžanga veltui. 
Tikietas geriausiai pasiimti iš 
anksto .

E. H.

APSKRITA SUTRAUKA 
Tautos Fondo iždininko at

skaita ............................ $522.09
Lapkr. 30, 1914 išsiųsta 

Tautos Fondo iždin. $1005.87

WEST PULLMAN, ILL.
29 lapkričio buvo inėjimas ir 

pašventinimas naujos šv. Petro 
bažnyčios. Iškilmėje dalyvavo 
daug draugysčių, tarpe jų nema
žai lenkiškųjų ir lenkų sokųlai, 
Kun. M. Kruša pasakė gražų 
pamokslą. Iškilmė buvo prakilni.

W .G.

“TAUTOS FONDAS" -
r -

ATSKAITA TAUTOS FON
DO IŽDININKO.

Spalio 28, 1914 Tautos Fon
de ................................ • $431.42
Lapkr. 5, 1914 Antanas 
Zdankus, Mishawaka, In
diana ................................ 25.00
Lapr. 11, 1914 per J. Gab
rį, Detroit lietuviai .... 18.50 
Lapkr. 11, 1914 Lietuvių 
Piliečių Draugija, Pitts
burg, Pa............................ 25.00
Lapkr. 11, 1914 Šv. Jurgio 
parap. ir kun. Kodis
Brooklyn, N. Y............... 58.17
Lapkr. 11, 1914 Šv. Stepo
no Jaunuom. Dr. Cam
bridge, Mass........... .......... 50.00

Viso labo T. F. yra $1527.96
Tautos Fondas ištaria nuo

širdų ačių visiems aukoto
jams. Lietuva nebus užmir
šta: Amerikos lietuviai kiek 
tik galėdami siųs aukas į 
Tautos Fondų ir gelbės mūsų 
brolius ir seseris, kurie bai
siai nukenčia ir nukentės nuo 
šios baisios Europos Karės. 
Visi Amerikos lietuviai auko
kime nors vienos dienos už
darbį; siųskite aukas į Tautos 
Fondų.

Adv. A. A. Šlakis, 
Tautos Fondo Rašt.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Episkopos’ui presbyteros’ui V. 

R. Delianiui. Laiškuose kun. 
Kaulakio ir kun. Zimblio, rašy
tuose apie Tamstos asmenį, mea 
nematome nieko neteisingo. Viai 
lietuviai Rymo^-Katalikai, gy
venantieji Pbiladelphijoj ir tos 
vyskupijos ribose yra paduoti 
dvasiškai valdžiai Pniladelphijos 
Rymo-katalikų antvysknpio. Iš 
jo, (antvyskupio, o ne iš ko kito) 
kiekvienas Rymo-katalikų kuni
gas turi gauti ingaliojimą, jeigu 
nori pildyti kunigo priedermes 
vyskupijos ribose. Tamsta iš Phi- 
ladelpliijos Rymo-Katalikų Ant
vyskupio tokio ingaliojimo neesi 
gavęs, Tamsta pats sakaisi, kad

TAUTOS FONDO VALDYBA.
Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus

kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago, 
m.

Raštininkas Adv. A. A. Šlakis, 
3255 So. Halsted st., Chicago, III.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo Globėjai: Kun. F. Kemė
šis, 717 W. 18th st., Chicago, III.

Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 
hington st., Norvrood, Mass. 
TAUTOS FONDO KOMISIJA:

P. Montvila, Brooklyn, N. Y.
A. Laukaitis, Baltimore, Md.
A. Jakaitytė, AVorcester, Mass.
Kun. A. Janusas, Forest City, 

Pa.
Adv. J. Gabrys, Paris, France.
Kun. M. Gustaitis, iš Lietuvos.
Andrius Buvelskis,. Pittsburgh, 

Pa.
J. Jaroševičius, Norwood, Mass.
Kun. A. Dargig, Mahanoy City, 

Pa.
Kun. A. Balinskas, Sheboygan, 

AVis.
Stasys Brazdys, Indiana Har

bor, Ind.

“Motysėlte” valdybos narte 
Pirmininkas —, Kun. V. Varna. 
Biria.

213 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. 
Raitininkai — Kun. M. A. Pan
kanakaa.
143 Park ava., Bridgepert Conn. 
Kasininkas — Kun. A. Kodis,

228 High st, Brooklyn, N. K.

■Mą Iv. Karimtero Kar. (
Tatm ef Laka).

Pirmininkas — V. Paakiu,
4451 S. Marshfield avo, 

Vice-pirm. — A. Mikalauakfc.
tuo W. 47th Si 

San. — L. Abaravittaa, OBB
■a. Hermitage ava.

Knygvedie — Jonai Conrinna-
kaa, 4469 8a. Woad it.

Iždininkas — Kaimieras Vana
gas, 4351 So. AVood st.,

Organo užveidėtojas Juosaa
Palakta. 1M8 W. dftfc at,

tvento Juortįo Draugijos, Sheboygan, 
Wis, valdybos adresai: 

Pinaiaiaiaa: Daugirda Pranas, 814
S. River st.

Pagelbininkas, Skeris Antanas, 909
Indiana are.

1. Sekretorius Stankus Antanas,
1414 New York avė.

8. Sekretorius Rutkauskas Juozas, 
Kasos globėjai:
Mareulaitis Antanas, 1839 S. 14th st. 
Kučauskas Andrius, 1623% Indiana

are.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clara

Jonas Kazlauskas, New Haven, aT*‘ _ . ,
S. Kazimiero draugija parengė balių

senybėmis ir žudystėmis.
(Paveikslai gauti iš Francijoa 

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 peklai

Šiame perstatyme pamatysit 
visas karės baisenybes, visus, žu
dymo įrankius, kuriais naikina
mi žmonių gyvastis, turtas ir tt.

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, Su 
Prūsai bombarduoja Liege mist*.
6. Kaimai ir miestai liepsnose.
7. Vokiečių mobilizavimas, 8. 
Baisus susirėmimai Vokiečių sa 
Francūzais, 9, 24 valandas laika 
kovojo 10,000 Vokiečių, 10. Bai
sus susirėmimai ant kranto upėn 
Meuse, 11. Bombardavimas mies
to Rheime, 12. Vokiečiai bombar
duoja Liepojų, 13. Įvairus pa
veikslai iš karės lanko.

Dalis D.
1. Iš Brooklyno Ezcursija lie

pas 4-tą dieną.
2. AVilkes Barių, Pittstoneą 

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

3. S. L. A. 5-to apskričio išva-

Lapkr. 11, 1914 Vincas su antv. Prendergaretu neturi ir

Roseland, BĮ.
Nors dabartiniais laikais dar

bai labai sHpnai eina ir didesnė 
pusė žmonių nedirba, tečiau to 
viso nepaisant Tautos dienoje, 
26 d. lapkričio žmonės pasirodė 
ėsą gana susipratę ir kiek galė
dami aukavo sušelpimui nuo ka
rės nukentėjusiems tėvynėje. Bu
vo ir tokių .kurie aukavo ir po 
du, tris dolerius.

Pusiau 8 vai. vak., bažnytinėje 
Visų Šventų svetainėje laike pra
kalbų tvarkos vedėjas, Ig. Stan
kus karštai prakalbėjo į susirinku
sius. Po jo kalbėjo gerb. kun. A. 
Ežerskis. Potam buvo pora dek
lemacijų, kurias išpildė Ono Vil- 
kiutė ir Jonas Šimkus. Dr. A. 
Graičūnas, nors buvo pasižadė
jęs, bet nežinia iš kokios tai prie
žasties kalbėti nepribuvo. Už tai 
antru kartu, kalbėjo kun. A. 
Ežerskis, ir pilnais tėvynės mei
lės žodžiais darė malonų įspūdį į 
susirinkusius.

Aukų surinkta svetainėje 
$71.00.

Dikčiai prisidėjo prie pasiseki
mo tos dienos p-lė St. Kačins- 
kintė ,kuri nenuilstančiai daly
vauja žymiai visuose parapijos 
judėjimuose.

Tuo pačiu laiku atsibuvo ir 
moterų šv. Onos draugijos pasi
linksminimo vakarėlis .kuris bu
vo jau iš seno surengtas. Laike 
to pasilinksminimo kalbėjo Dr. 
Z. šlakienė — Rutkauskaitė.

Moters savo besiVįnksmikidh- 
mos surinko $17.00 “Tautos Fon
do” naudai. Beto jos praskyrė 
tam pačiam tikslui visą likusį 
to vakaro pelną, kurio spėjama 
bus j $30.00..

i.

Tamulaitis ................... 3.00
Lapkr. 11, 1914 Magd.
Jurgelionienė ............... 1.00

$522.09
Viršminėti pinigai randasi 

Polithania State Banke sudė
ti ant vardo Tautos Fondo 
(Lithuanian National Fund). 
Bankos užrašuose yra įrašy
ta vardai D-ro A. K. Rutkau
sko, Tautos Fondo Pirminin
ko, Adv. A. A. Šlakio — raš
tininko, B. Vaišnoro — kasi
ninko. Tautos Fondui norint 
siųsti pinigus Lietuvon nu
kentėjusiems, parašai visų tri
jų narių Centralinės Tautos 
Fondo valdybos bus reikalin
gi. Nuošimčiai, jei koki bus, 
pri skaitys Tautos Fondan.

Dr. A. K. Rutkauskas, 
Pirmininkas,

Adv. A. A. Šlakis,
Raštininkas,

B. Vaišnoras,
Kasininkas.

Be viršminėtos atskaitos 
šiomis dienomis įplaukė į Tau
tos Fondų daugiau aukų.

Aukos Rockford, III. lietu
vių (pris. vietinis’ T. F. Kom. 
per J. K. Guokų) .... $100.00

* Auka p. A. Burnickie- 
nės iš Chicago, III..........  3.00

Aukos Easton, Pa. lietu
vių (prisiuntė kun. J. Kru
šinskas) ........................ 17.52

Auka Micbael Juozepai- 
čio (prisiuntė “Drau
gas”) ................................ 2.00

Aukos Brooklyn, N. Y. 
lietuvių (prisiuntė kun. S.
P. Remeika) ............... 92.00

Aukos surinktos per pa
maldas Scranton, Pa. (pri
siuntė kun. J. Kuras) 90.95

Aukos Ig. Stoškaus iš 
Erie, Pa. (prisiuntė 
“Draugas) ................... 2.00

Auka P. Vaitiekūno iš 
Lewiston, Me. (prisiuntė 
“Draugas”) ................... 2.00

Vienos dienos uždarbį 
aukavo J. F. Mikutaitis iš 
Reading, Pa..................... 1.75

Aukos surinktos Mones-

nenorėti turėti nieko bendra, ir 
dėlto Tamstos pretensijos ganyti 
dūšias Philadelphijos lietuvių R.- 
Katalikų, teikti jiems sakramen
tus, — yra visai neteisėtos. Jei 
Tamsta tai darai, tai elgiesi sa
vavališkai, nežiūrėdamas jokių 
Bažnyčios teisių. Graikų Katalikų 
vyskupas Ortynskis tokio ingalio
jimo Tamstai išduoti negalėjo, 
nes jisai neturi jokios jurisdik
cijos ant Rymo-katalikų. Jisai ga
lėjo Tamstą ingalioti kunigauti 
tarp graikų katalikų savo vysku
pijos. Jeigu Tamstos rankose yra 
dokumentas, parodautis, jog 
vysk. Ortynskis ingaliojo Tams
tą kunigauti tarp lietuyių Rymo- 
katalikų — tai tas dokumentas 
galėjo būti išduotas tik per apsi
rikimą, ar nesusipratimą. Tokio 
dokuimento Tamstai išduoti vys
kupas Ortynskis neturėjo teisės. 
Ir jisai turi pildyti Bažnyčios įs
tatymus. Jeigu tas, apsirikimas 
ištikrųjų įvyko, tai reikia tikė- 
ties, jog jisai netrukus bus išaiš
kintas ir atitaisytas. Tikimės, 
jog Tamsta būsi mus supratęs ir 
nebenorėsi daugiau gaišinti mums 
laiko savo asmens reikalais, kurią 
mums yra ir nesvarbūs, ir nein- 
domūs.

V. J. Stankevičiui. Gana platus apra
šymas apie Tautos Fondo išrinktą ko
mitetą tilpo 48 “Draugo” numeryje 
Tamstos netilps.

Beržo lapeliui. Visur cicilistai šnibž
da tą patį tamsiems žmonėms. Nieko 
indomaus.

W. O. Aprašymą, kaip roselandie- 
ciai pažymėjo lietuvių dieną, gavome 
mio kito korespondento kiek ankščiaus. 
Tamstos atidėjome j šalj.

Esperantnl, F. Pavtloniul, Ten bu 
šiam, P. Montvilai, B. Sarapui,- J. M. 
Gavome. Ačiū.

K. J. Bajorinnl. Tamstos atsakymą 
tik dabar tegavome, nors pirmiau jo 
ir laukėme, bet dabar talpinti jau per 
vėlu: skaitytojai apie tai užmiršo, būtų 
lyg išnaujo pradėjimas užmiršto darbo. 

Lapinskui... Talpinsime neužilgo.
Ačiū.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
SHEBOYGAN, WIS.

Av. Juozapo draugija laikys savo mė
nesinį susirinkimą, nedelioj, 6 d. gruo
džio, po Mišių, Bažnytinėj svetainėje. 
Visi būtinai turi pribūti.

Pirm . Pranas Daugirda.
Paieškau dėdės Jono Ludvicko. 

Suvalkų gub. Ludergo par, Rešgalių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti tino adreso:

A. Ludwi<

Conn.
S. P. Tananevieius, Chicago, III. 
Kun. J. Jonaitis, So. Omaha,

Nebr.
J. V. Kovas, Waterbury, Conn. 
Kun. F. Kemėšis, Chieago, III.
A. Nausiedienė, Chicago, III. 
Jurgis Liškevičius, Detroit,

Mich.
Dr. A. K. Rutkauskas, Chicago, 

III.
Kun. V. K. Taškunas, Rockford, 

įlįs.
Adv. A. A. Šlakis, Chicago, įlįs.
B. Vaišnoras, Pittsburgh, Pa.
A. Salašavičius, Detroit, Mich. 
Juozas Urbšaitis, Cleveland,

Ohio .
M. Vabalas, Chicago, įlįs.
J. S. Vasiliauskas, Baltimore,

Md.

8nriv. Lte R.-Kat Am. 
valdybos antrais!:

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

Vice-prezidentas: J. Riktorai- 
tia, 91 Congress ave^ Waterbary, 
Conn.

Bekretorlus: J. 8. Variliaukaa, 
112 N. Greene et., Baltimore, Md.

Kasteriąs: Pranas Burbs, 4*€ 
58 Main st., Edwardaville King
ston, Pa.

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

Dvasiškas Vadovas: Knn. 3. 
Jakaitis, 41 Providence st., Wor- 
eester, Misa

Kasos OlobėjaL
J. Stulgaitia, 122 8. Meade sL, 

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

n ir - -■

žiavimas Cliffside, N. J., rugpiA- 
su itlaiaėjimu 10 auksinių vertės 10 čio 16 d., 1924 m.

4. Chicagos S. L. A. 2-tro ap-dolerių 
1015 Clara avė.

Kasininkas Šalčius 
Dilingham avė.

Juozas 918 skrieto išvažiavimas, rugpiūčio • 
dieną, 1914 m.

5. Illiustruotos dainos. Sudai
nuos Elz. Račiūnienė.

Ant karės paveikslų bus dane 
vaizdų iš Amerikos lietuvių gyva- 

! nimo.
Durįa atsidarys 6 vai. vak. 

Perstatymas prasidės 7:15. 
(Perstatymai atsibos).

Pėtnyčios ir subatos vak. 
Gruodžio 4 ir 5 d. Bažnytinėje 
salėje AVorcester, Mass.

LIETUVOS VYČIŲ” DRAUGI- 
JOS OENTRO VALDYBOS AN-

TRAflAT.
Dvasiškas vadovas: Kun. F. 

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

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

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

Prot. raštininkas. Al. M. Rač 
kus, Holy Crosa College, Worcea 
ter, Mass.

Finansų raštininkė: Ona Kalė 
taitė, 82 Porter avė., Montello,
Maan

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

Kasos globėjai: K. Pakštas, 
1644 Wabansia avė., Chicago, III

A. Visminas, 315 — 4th sve., 
Homestead, Pa.

J. Naginevičius, 32 Domanick 
st, New York.

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

J. J. Ramanauskas, P. O. Boz 
68, Montello, Mase.

F. Virmauakia, 22 Broad at, 
Moatelle, Mana,

SKELBIMAI.
GERAI ŽINOMI ŽENKLAI.
Jeigu kai-kada jūs jaučiate pil
numą ir sunkumą, sausumą ir ne- 
normąlį troškulį, tai šie ženklai 
rodo, kad jūsų skilvis yra gazų 
ištemptas, ir tasai ištempimas pa
prastai yra gan skaudus. Pirmą
ją pagelba tokiuose atsitikimuose 
yra veiku, systemos išvalymas ir 
jos sustiprinimas. Jus turėtute 
pabandyti Trinerio Amerikonišką 
Kartau Vyno Elizirą, kurisai 
turi tikrą veikimę, bet be skaus
mo arkitokio nemalonumo. Pra
dėkite su nurodytąją doza ir paš
tui sutaisykite ją sulyg savo rei- 
talo tol, kol jinai nebus reikalin
ga. Šioji Trinerio ^Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elixiro veikmė ge
ra ligose, kuriose reikalingas 
veikus kūno išvalymas be jojo 
nusilpninimo. Aptiekose. Jos.
Triner, Manufacturer, 1333-? 339 
So. Ashland avė., Chicago, III.

Greitam palengvinimui skaudė
jimų raumenyse ir sunarinuose 
trinkite juos Triner’io Liniment’u.
Linimento kaina 50c. per pačtą 
60c.

Tautų papročiai.
Mielai mes skelbiame kad p. Jo

seph Triner iš Chicagos šiais me
tais vėl išleido naują sieninį ka
lendorių 1915 m. Jis parodo pa
pročius daugelio Tautų, vien tik 
kad per mažumą vietos nevisos 
tautos galėjo rasti ten vietos, bet 
mes tikimės, kad ateinančiuose Mossend, Lanarkshire,
kalendoriuose tai bus pataisyta. 
Vienas kalendorius bus išsiųstas 
visiems gavus 10c, pinigais arkra- 
bos ženkleliais. Adresuok Jos. Tri
ner, 1333—1339 S. Ashland avė., 
Chicago, III. Kalendoriai bus iš
siųsti po 1 d. gruodžio 1914 m.

BOK LAISVAS — TtTBAK OKU.
Roek Iadland linijos Agrikultūros de- 
partmentas ižtyrė žemdirbystės pa
sivėdintą visose valstijose per ku
riai toji linija pereina žiūrėdamas, kur 
geriausiai kokiems žmonėms tinka ūki
ninkauti Europoj gimusiems žmonėms. 
Mes įsitikinome, kad tiems, kurie pa
eina ii vidurinės ir vakarę Europos 
Arkansas ir Laosianos laikai yra tin-

Nauja Knygute

REIKAIN6IAUSI0S 6IESMES
(Suplikacijos, Pulkim aut kelių Die

vas musų gelbėtojas, maldos po miiių 
ir k.)

KAIHA TIK 3 CENTAI

Perkant iimtala-tik >1.50

Kreipties “Draugo” aJresu.

Jei nori žinių IS

Škotijos ar Anglijos
lislritfk Aiiunitiij laikriitl

“IŠEVIŲ DRAUGI”
Vienintelį Didžiosios Britanijoj 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kate metams vienas doleris 
Pašei meta 51 centą.

Adresas: Rev. Jos. Norb#»

Scotland.
oo——•••••••••••••o

-
REIKALINGAS vaikiui

tai rinkti skalbimui, prent 
tą ir pardavinėti laikraštį, ateid 
rate numsriate.

Atsteanktee tuojaus į "Dr*« 
go” Redakciją.

Paieškau savo sūnaus Vinco Bar
ni ikie 36 metų.

15 metų atgal atsiskyrė nuo t—nęs 
iėvaževo ii Seotlando j Londoną. Nm 
to laiko negavau jokios žinios apie ji-

Motina Magdė Barnižklenė. 
Mamiauaiejl. Raiyk arba ateik dėl! 291 a Wi,k(sg B
žinių L. M. Allen, P. T. M. Rock Ia- 47_M
laad Lines Room 718 La Baile Station 
Oiesgo.

RACIONO NAUJŲ PAVEIK
SLŲ SERIJA Ii KARAS!

Pirmutinis perstatymas Euro
pinės karte judomuose paveik- 
Įsose sn visomis karte lauke bai-

Palaikau Veronikos Rukičios, Kanus 
gub., Panevėžio apskr. Htubiikie 
valžiiaus. Ketvirti metai Amerikej, 
tariu labai svarbų reikalą, praleu jea 
pačios atsiliepti, arba kas žino —- 
pranešti. Būsiu Ubai dėkinga.

Stanėslovan Morkaaan.
6SS Rivershfc) str., VVatehury, Coaa.
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ŠALIN SU NUSIMINIMU!!! 
GRAMAFONAS ANT ISMO- 
KESNIO 10O. KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c. 

kasdien, tai išsiųnsime Jums ant 
išmokesčio labai puikų Gramnfoną 
sykiu su 16 rekordais (32 ka 
valkais) visokių daiuų, valcų. mar
ių ir t. t. kuriuos patįs išsirinksite 
Gerumas mūsų gramafonų gvaran- 
tuotas kiekviennm rašyta gvarau- 
cija. Išsiųsime naujus speeijališ- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus, 
Rašykite tuojau reikalaudami ka 
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra 
sos ženklelį atsakymui:
LIBERTY COMMERCIAL CO
233 E. 14 ST., NEW YORK

Yards 1741

J. F. E U D E I K I 3
GRABORIUS

Paršam d o karietas ir automobi
lius dėl pagrabų, vestuvių ir krikš
tynų. 4605 Harmitage ava. Chieago

Tel. Drover 7042

Dr. G. Zr Vazai (Važelis)
Lieta vištas Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47 tos gatves

Bell System

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan 

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant meti}, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

Ką 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:

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

Talephona Drover 8326

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

SpecijalistS moterų Ir valkų ligose

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

3255 So. Halsted St., Cbieago, Uis.

-------------- j--------------------------------------------

# Telefonas Canal 4052

į Dr. A. L Rutkauskas

2302 So. Leavitt St.

tėmvtojai ekonominio padėjimo mato lau

ktis augančio pasisekimo šitoje šalyje kaipo pa

sekmę Europos karės.
Progrcsivi biznieriai1 rengiasi prie sezono augan

čios prekybos

Žiūrėk pramonę savo keliu Bell Telefonu. Jis 

suteikia daugiausiai pardavime patarnavimo 

už mažiasias išlaidas, sek naują bizni.

Telefono Keliu.

LIETUVIAI!
1

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 
KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

mt “ŽVAIGŽDĘ” -w
“ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus • siųskite šiuo adresu:

<d’ŽVAIGŽDE’
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3361 So. Halsted St..
(kampas 34tos)

CHICAGO i

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Officisl 100

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.

Nedalioms ir Seredoms pagal su tar t].

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

P. A. MAŽEIKA
i

i Seniauaiaa lietuviška* graboriua
Chieago* mieste. Per 15 metų mane 
graboryatše tarnavau eavo broliam* 
lietuviam*. Grabai yra numarinta 
kaina: dideli nuo $12.00 ir augttiau,
* mari grabeliai nuo $3 00 ir ang- 

| iian. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia 1 
sunktai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti 
$100.00 tai pa* man* galite gauti ui ' 
$50.00 Neklausykite agentų ir kokių 
bobelių, bet nueikite pa* kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darom* 
pigiau, nes turim* savo dirbtuvę, sava 
karaboną ir daugybę automobilių.

Sn pagarba P. A. MA4MCKA. 
3315 Aubrun av*. Tai. Yards 1130

L4«€«««RIII»M»»M»M*»»MMMM($SMI

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Semi n ar i j a

CHICAGOJE.
Vifcnaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaoDių »Ly- 

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki 

nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muzika, paiiy 
mas, siuvinėjimas Ir taip toliaa.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

iiao antras*

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

IŠRADIMAI

Dm-knrt Savaitinis Laikrašti*

SAULE"
Jan 23 metai, kaip ileina ka* U- 
tanainkaa ir PCtnyčia. Prenumera
ta kasstuoja metama: Amerikoje 
$2.50 metama, pnaei metą $1.25. 
Sesijoje ir Europoje $3 50 metama, 

$1.7$ putei met^ 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasišiurljimai dykai, ad

resuojantf. b. Btcamn — ct
Mahanoy Ctty, Pa.

Beikslaukit naujo katoliogo su nau
jai* triadiniais, surinktais naujausiais 
daiktais kokių jokiam katoUog* lig 
liol nebuvo. Jame atrasite netik sun- la įvairiausių daiktų, bet ir šimtui 
naudingų, patarimų.

Kae prisius dešimtuką tas gau* ka- 
kalioga.

J. SINKUS fc OO.
•151 8. Halsted et., Chieago. III.

St

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su pervirti u 
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 
Suvienytoji; Valstijų vai I 
džios. Moka 3 nuošimfiiut 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 

! susišnekėti lietuviškai.

G. H. PostlethwaiU:
, * iždininkas

Mandagus patarnavimu*

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.

4600 -4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus I Banką užčfidvjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ra tom i s ant metų. Siuučiame pinigus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų Žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortea ant visų 
linijų J krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lieta vis Išdirbėjaa

,r. AVZMMMH

, ja ii Al
irisui* į

P. L. rillnrd 
Cc. J.

- New York Cit,

.W.W.į

‘•MALOVSTt
VžRCO ,

WC tVM' įu; 
^*■'1-*.• uriaic-c1 •. a.'•‘’OlšNnPiH n

''.'įT t*

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

Man paveatue dar
bu. atlieku artis
tiškai.

ir Skaliai Ida Lilkriilj "LIETUIAT" 
6*1 natinei kur |ą gautu

“LIETUVA”
Eina |au 21 matus Chieago, Illinois ka* 
Pėlnyfiia ir paduoda daugiausiai gerų Ir 
svarbią žinių ii Amerikos, Europoo Ir 
viso svieto, e prenumerata kaštuoja me- 
•ui tik $2.00, puto! metą >1.00. 

Raftyk adresu:

N. A. Norkūnas
1M MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

A. OLSZCWSK1,
S2S2 Sa. Htltiid SL. BNI6AS8, ILL

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EISA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerą Ir svarbią ži
nių Ik Amerikos, Europos Ir viso aviete, o 
prenumerata kaštuota metami ttt $2.oo; 
putei metą $1.oo. Užrubežiuose; metam* 

$3.oo; putei metą $1.6(.
RAŠYK ADRESU;

J J. Pauknztin A Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

«««*»»*>#*•*«**•*••* HHe$e$e$e$eM$e$$Me*g*$e$eW

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
# f

Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

Y ra tai labai graži ir interesinga 

apysaka Pradėjus skaityti, sunku 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520 
puslapių, o kainuoja 

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo 
pardavime!

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

DRAUGAS PL BLISHING CO.
1800 W. 46th Street, - Chicago, III.

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.
1800 W. 4ėth Street Chicago, III

Naujos “Draugo" spaustuves
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................. 75jcentai
Reikalaudami kreipkities:

< Draugas Pub. Co.
W. 46th SL,

Z.
Chicago, Illinois

Si

SAUGOKIES pa

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Eichterio 

Pain — Expeller 

įsu inkaro ženk
lu, kaip ant pa- / 

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter &Co

74-fcO VVashingtou 
Street,

NEW YORK.

Mokykla Angliškos Kalbos.

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

WAITCHES BROS.
1741 West 47th Street :: Chicago, III.

Visi užsisakykite

Amerik. LietuviŲ Dienraštį
“KATALIKĄ”

Dienraotyj “Katalike” žinios 
tilps daug greičiau ir plačiau; į 
vis-8 pajudintus mūsų 'gyvenime 
klausimus kuoplačiausia atsiliep
sime.

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

Todėl dienraštyj “Katalike” 
bus galima aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančių, 8. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams .......................................... $5.00

pusei metų .. $3.00 
trims mėnesiams .. $1.75

Užsienyje, Europoje ir kitur
metams ................................. $7.00

pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DiENRAŠTiS

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicago

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.

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 ispaiintiesf Par. kun. Al. J. Warol 25c.
4. Katriutė. Triveiksmė drama. Iš lenk. vertė A.

Vėgėlė ........................................................................................ 15c.
5. Užkrečiamųjų - limpamųjų ligų išsiplatinimas ir...

kova su jomis. Dr. A. Graičūnas...............................15c.
6. Lietuvių Tautos memorijalas. J. Gabrys I dalis 10c.

„ „ - „ n <lalis 10c-
7. Degtiųė Veinav. scenos vaizd. Vertė A. Vėgėlė 10c.
8. Katekizmas mažiems vaikams. Kun. Krušas .. 15c.
9. Apsvarstyk. Tėvo Kazimiero pamokinimai .... 5c.

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

laida .............................................................................................. 1^®*
17. Mandagus vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka. 5c. 
1S. Antanukas. Apysaka B. Prūso. 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 žymesnį skaičių, duo
dame dideles nuolaidas.

Su pagarba
“Draugo” Knygynas.


