"LIETUVA" SAVAITINIS

LAIKRAŠTIS

ir M
ine
ft2.50
Visoje kitose- įcSpatystėae
43.00
Pranum«rat apmakama iš TirSaus. Prannmcratos
m*t»s i'«aito«i nua dieno* ofeirašymo, ue ntio Na»«j*| Metq. ApKarnmimu kain'i klaupkite laišku. Adre&nokile;
A. OLSZEVV8KI
925% So. Halatad 81.
CHICAGO, IU4
...

j

Entered

a*

Second-Class Mattcr

1

Kare.

musių

ypač Rusijos ris nesenai sumušė tris syk skaitir Vokietijos karvedžių žinios iingesnę rusų vilniškę armiją prie
taip prieštarauja, kad joms tikėti Tannenbergo, ir dabar Lenkijoj
iusus sumuš, nors jų yra daunegalima.
Prancūziir
Vokiečių
negu vokiečių.
jgiau
šiaurinėj
Belgijoj
bet karvedžiai, kadangi neturėjo nuo
mūšiai,
smarkus
traukiasi
joj
iki šiol nei viena pusė kitos senai progos pasigirti svarbesnėjveikti neįstengia, kariumenių pa- mis pergalėmis, ramina gyventoOf.

jos

nesilaiko;

jus. buk tas yra

sikrutinimus trukdo tvanai ir piltis sniegas, todėl infanterijos
mūšiai susilpnėjo, eina už tai
smarki kova artilerijų. Vokiečiai
budais stengiasi perx isokiais
žengti užlietus laukus Fliandrijoj. Mėginti vandenį nuleisti iš
Vokietijos atsiuntė daug inžinie-

todėl,

kad

kiškas

vo-

vadovas, generolas
įlenburg, nustumė rusus j netinkama-

11 in-

mušiui

aplinkybes ir toprivertė jų vadovą stoti dikiose
delin muši n.
Dabar jie esą tokiose jau aplinkybėse, kokiose
buvo vokiečiai po nepasekmingų
kanalų
musių prie Varšavos ir IvangoNusausinti
Belgijos
rių.
kirodo.
nes
reikia,
būtinai
Vakarinėj Lenkijoj traudistriktą
kiasi dar vis smarkus mušis, muvokiečiai
apnegali
pajūrius
taip
valdyti ir užimti svarbų franettzų :asi taipgi j pietus nuo I'lock
ir Crnstachavvo.
Austrijos štaportą Calais.
,

bai

Sulvg žinių, i> Berlino atėjusiu
1 lollandiją
VVaslūngtonan,
per
muštuose prie Bixsclioote ir Dix-

garsina,

buk

Lenkijoj

ne-

laisvėn paėmė 15,000 rusų.
Husai praneša apie tulus nepa-

mude franeuzai nužudė 20,000 sa- sisekimus ant linijos tarp Čenvo kareivių, o užtvinusiuose lau- stachavo ir Krokavo ir paėmimą
kuose prigėrė 1,500 anglų. Su- 3,000 austrų.
Iš Kopenhageno praneša, buk
lyg gi Ix>ndono žinių, prie Bixschoole vokiečiai tapo anglų su- smarkus bruzdėjimas yra vokišDalis vokiškos kariuine- kame kariškame laivyne.
tnusti.
Visas
::ės atskirta nuo didėsės armijos, laivynas rengiasi iš kariškų porPrie laivyno yra ir
todėl reikėjo bėgti, o anglai už- tu išeiti.
ėmė vokiečių pozicijas Ypres pa- vyriausiasis jo vadovas, ciesoriaus brolis, kunigaikštis Heinupiuose.
Mūšiai buvo taipgi prie fran- rich. Spėjama, kad vokiškas laieuzų tvirtovės Verdun. Čia fran- vynas mėgįs stoti mušiu su ang-

io

buvo be jokių svarbesnių pasek- kimą.
Bet dažnai perdaug
mių, nei vienai pusei jie naudos įintiems atsieina apsirikti;

neatgabeno.
Pietinėj Belgijoj ir Šiaurinėj
Prancūzijoj vokiečių pirmyn besiveržimas susilpnėjo, nes Vokietija dalj savo kariumenės pasiuntė j rytus prieš rusus, kur
prasidėjo svarbus mūšiai, nuo kurių išeigos gali priklausyti visos
karės išeiga. Iš Belgijos nuolatai
eina traukiniai, gabenanti vokiš-

apsirikti

ir

no-

gali

vokiečiai

savo vilmūšio lauko
garsinamos žinios nelinksmos
serbams
ir
montekad
ir
negrams.
Bet,
vieni, ir
kiti nesigiria savo pergalėmis,

tyse.
austrų

tai,

Nuo

pietinio

turbut, austrų

žiniose yra
teisybės. Serbai giiš stratepasitraukė
jog
atžvilgio, bet pirma jie lin-

bent dalis

riasi,
giško
kus kareivius j rytus prieš rusu?. do Bosnijon taipgi, turbut, iš
Amerikoj renka aukas sušelpi- strategiško atžvilgio ir žengdami,
rmti vokiečių išnaikintos Belgi- daug kareivių bereikalingai nužujos. Nors vokiečiai Amerikoj dė. Ne puiki tokia strategija.
užtikrinėjo, kad Belgijoj visas
Galicijoj rusai vis apgulę laiko
g> venimas eina taip, kaip ir prieš tvirtovę Przemysl. Apkasai, nuo
karę, kad ten vargo žmonės ne- kurių galima tvirtovę bombarkenčia, nes, mat vokiečiams gė- duoti, yra jau rusų rankose. Apda, kad jie savo viską naikinan- kasus tuos per smarkų muš} apčiais darbais Belgijoj žmones į valdė rusai.
Rusų rankose yra
badą įvarė, iš Amerikos Belgi- didesnė dalis perėjimų Karpatų
j
jon išsiųsta jau didelis laivas, kalnuose. Rusų vadovai užtikriprikrautas kviečių, miltų, ryžių, |na, jog iki Kalėdų talkininkų
cukraus ir kitokių valgio produk- priešai bus sumušti, bet vokiečiai tikisi dabar neužilgo visus
tų.
Vokiečiui pasitraukė iš jų už- savo priešus ant kelių
paklupimto šiaurinėj Prancūzijoj Lille, dyti.
Bet kas dang žada, tas
nes buk ten pasibaisėtinai plati- į dažniausiai
pažadėjimo neišpildo.
nasi šiltinė, tai kareivius reikėjo
Nuo karės lauko su Turkija
Bet
sveikcsnėn vieton perkelti.
prieštaraujančios ateina žinios,
prie to miesto buvo labai smar- j Bet kaip rodosi, tarp pačių turkus mūšiai, kuriuose krito daug kų vienybės nėra. Karę
pagimdė
vokiečiu, o dabar, dėl jo nesvei- jaunaturkių partija, o senturkiai
kumo, vokiečiai ji francuzams ati- jos visai nenori. Konstantinopodavė. Ištikro vokiečiu pasitrau- !yj susekta net suokalbis ant sulkimo priežastis, turbut, yra ki- tano ir jaunaturkių vadovų gytokios. Karės laike, ypaė žiemą, vasčių: prie suokalbininkų prišiltinės \ isur bitva, bet ne tik gulėjo ir sosto įpėdinis. Suimta
nuo šiltiniu, bet ir nuo daug pa- <iaug suokalbininkų.
vojingesnės choleros kareiviai ne- Turkų kariumenė priėjo jau
bėga, neatiduoda priedui krauju prie

Suezo kanalo ir veržiasi
užkariautu miestu.
Egiptan. Egipte mahometonai
Lenkijon vokiečiai dar toliau sukilo prieš Anglijos valdžią.
i-išžengė ir vėl (>ric Varšavos ar- Kita turkų dalis įsiveržusi Rusitinasi; didele vokiečiu armija iš jon, prisiartino prie Batumo.
abiejų upės Vislos pusių trau- Juodose jūrėse buvo rusiško lai-

gilyn Lenkijon.

Vokiečių

vyno

su

turkišku

under Act of Marcb
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pagimdyti kitos priežastįs. Atgabena vis daugiau pabėgėlių,
Kaip rodosi, Amerika to ir lau- .įors valgio produktai tapo išnaikia, nes dabar mėgina susibro- kinti. Ant rytojaus keliais nuo

gali

No. 48
davo

jo uostą ir turkiškas kazar- ir naudingai išvystyti savo milži
uždegdamas namus jūrių pa- niškų jiegų taip, kaip jie
išvysty.
kraščių. Turkiškų laivų prie kraš- davo jas pirma ir kad šita
aplinto nematyta."
kybė bus vokiečiams paranki.

mcs,

Galicijoj ties Krokavu ir Prusiį
Petrogradas, lapkričio 18 d. Lietuvoj rusai vis stumiasi
gilyn,
Rusų kariškojo laikraščio expertas, matomai nepaisydami to, kad
jiį
rasydamas apie dabartinį dalykų centras Lenkijoj tapo
priverstai
stovį, pripažįsta, kad prasidėjo nau- atšokti atgal.
jas karės perijodas ir kad dabartiniai mūšiai šiaur-vakarinėj LenRymas, lapkričio 19 d. Laikkijos dalyj
turės

yra

taip svarbus,

dideię įtekmę

ant

rneuib karės bėgio.

"Mušis,

kuris

kad raštinės žinios,
atėjusios iš Petroviso toli- grado, praneša, kad
vokiškoji esĮkadra, kuri buvo bombardavusi

but
mušiu iš

gali

mūšių.

Liepojaus uoi/.ą, vėliaus

siaučia

dabar

šiaur-vakariniame Lenkijos

kampe, atakuota

tapo už-

eskadros ir laike mūpaskaitytas kritiškiausiu šio, sakoma, vienas vok i o: u skrai-

visų iki šiolei
Nors kol-kas apie

rusu

duolis

ir du torpedų
laivai tapo paskandinti.

buvusių
jo ėjimą

naikintojai

nedaug zimų tegaunama, vienok
išrodo, kad pergalinga rusų pirmynPetrogradas, lapkričio 19 d.
eiga tapo sulaikyta, nes matyt, kad Sekantis oficialis pranešimas tapo
vokiečių narsus kontr-atakas pri- apskelbtas rusų laivyno vyriausybės
vertė rusus koncentruoti savo ka- apie atsitikusį Juodose
jūrėse mūšį
viumf-nę gana toli užpakalin nuo tarp rusiško ir turkiško laivyno.
linijos, kurią buvo užėmęs jų de- "Lapkričio 18 d. vienas
skyrius
šinysis sparnas."
Juodųjų jūrių laivyno, grįždamas į
Sevastopolį, netoli Anatolijos krašSydney, Aaustralijoj, lapkričio 'to, 25-ose myliose nuo Bhersoncs
18 d. Australijoos valdžia oficia
šviturio, patėmijo vokiškai-turkišliskai apskelbė, kad Japonijos val- kus laivus
Goeben ir Breslau.
džia pavedė atimtas nuo vokiečiu
"Rusų eskadra tuojaus išsitaisė
Maršall salas Anglijai.
Anglija mūšio linijon,
pasistatydama prielaikys jas net iki karės \ .tsihaigi- šus savo šonan ir
atidarė ugnį,
mui, o tuomet bus nuspręsta apie jų esant
apie 5 angl. mylias atstu.
likimą. Iš Australijos bus pasiųsta Pirma salva iš
:
12-kacolinių kanuotam tikros angių pajiegos paėmimui
lių nuo rusų vadovaujančio laivo
Maršall

salų.

"Adiniral Kfstafij" pataikė Goeben ą ir iššaukė
explioziją laivo viLondonas, lapkričio 18 dieną.
duryj, nuo ko kilo ant laivo gaisAnglijos parliamente šiądien ofi- ras.
ciališkai buvo pranešta, kad per
"Po Efstafijo ir kiti rusu laivai
Angliją neperėjo jokios rusų jieatidarė ugnį; rusų kanuolės
puikiai
Tas parodo, kad pirmiaus
gos.
išsirišo iš savo užduoties.
pasirodžiusios laikraščiuose pasakos
"Keletas expliozijų tapo
patėapie tai. buk iš Archangelsko per
ant Goebeno laivo, kuris atimyta
80,000
tapo
pasiųsta
rusų
Britaniją
darė ttgnj nerangiai.
Išrodė, kad
Belgijon, buvo neteisingos.
priešas nesitikėjo mus susitikti.
Vokiečiai paleido keletą salvu iš
Londonas, lapkričio 19 dieną.
savo kanuolių,
atkreipdami jas vien
iš
Laikraščiui Times pranešama
tik j musų vadovaujanti
laivą EfKopenhageno, kad Berlino miestas

liauti su labjausiai Amerikoj ne- Varšavos traukė kaimiečių vekenčiama Japonija. Didesnis su- žimai, vežanti visus jų turtus,
sidraugavimas kokiam laikui iš- drauge ir gyvulius, namon. Grįžtikro yra galimas, nes Japonija, tančių npmon atsiranda vis dauKad tik neprisieitų vėl
yra prisiplėšusi žemės kitiems jtraukta karėn su Vokietja, da- p'au.
bar
su kitomis tautomis erzintis
prigulėjusios negu Japonija. Juk
hėgti.
vakar buvo išdekoruotas vėliavomis istafijų.
didesnė dalis Prūsų tai vis nuo negali.
Vilanove sužeistiems ligoninė
"Susirėmimas tęsėsi 14 minutų;
pažymėjimui gen. Hindenburgo
ištuštinta. Iškapota daug buvukitų tautų išplėšti kraštai. Vopo to (ioebenas pasitraukė ir prapergalės Lenkijoj.
kiški laikraščiai kursto tikinčius
sių pakelėj medžių. Valgio pronyko migloj, pasinaudodamas savo
MŪŠIO LAUKAS PRIE
Parkrautuvės išplėšta.
Amerikos žmones ant prezidento,
duktų
greitumu.
VARŠAVOS.
Haaga, Hollandijoj, lapkričio
kad
kas ir buvęs karaliaus Sobieskio
jis nekrikščionietns japo"Breslau mūšy j visai nedalyvavo,
d.
19
Rusų štabo aficicras paaišnams leido krikščionių vokiečių
Apie mušj vokiečiu su rusais rūmas nelytėta. Ligoninė taipgi
laikydamasis
visą laiką toli ant lu>
kino, 'kad, sulyg jo nuomonės, vovaldybas rytuose užpulti, o pati Varšavos apielinkėse ir jų elgi- nelytėta. Natolino parke, prie
ri/onto. Efstafij turėjo tik
lengkiečių pasisekimai Lenkijoj atsitiVokietija ne tik leido nekrikščio- mąsi išpradžių Varšavoj platino- Vilanovo, palaidota vienas aficievus
nuostolius.
nuostoliai
Rusų
ko
budu:
sekančiu
niškai Turkijai pradėti karę su si nebūti, visoki išmislyti paska- ras ir 8 kareiviai. Zagorza'* voyra: vienas leitenantas ir 29 jūrei"Rusų armija Lenkijoj turėjo viai
krikščioniškomis Europos tauto- lai. Bet kada vokiečiai tapo nuo kiečiai išnaikino žuvių augyklą ir
užmušti, vienas leitenantas ir
apie 3 sykius daugiau kavalerijos 19
mis, bet dar sukurstė apšaukti Varšavos nustumti, pabėgėliams paėmė kuliamąją mašiną.
sunkiai sužeistų ir penjūreivių
Sita kavalerija, j
Už Vilanovo traukiasi rusų negu vokiškoji.
šventą karę prieš krikščioniškas iš apielinkių miestelių leista buki jūreiviai lengvai sužeisti."
Europos tautas, nors gerai žino, vo grįžti namon. Pabėgėliai ma- apkasai, o vokiečių yra tarp Je- kaip spiečius, užklupo bėgančius
kad tokios karės apšaukimu su- nė, kad visos apielinkės yra vi- ziorna ir Obory.
atgal vokiečius, bet kuomet vokie\'ottterdam, Hollandijooj, Jipčiai
bet
staiga sustojo, rusų kavalerija k
kurstyti mahometonai fanatikai sai išnaikintos, be žmonių,
Oborų giriose yra dar daug
ičio, 19 d. Vokiškieji aficierai,
nemokės atskirti vedančių su nuvažiavę nuo miesto 8 verstus, i žmuštų vokiečių; tarp jų yra ir susiskaldę į šmotus, kap nelyginant
esanti prie Hollandijos rubežiatis su
Turkija karę tautų nuo ramiai jau Czerniakove persitikrino, kad lenkų iš Vokietijos. Ant mūšio pulkas paukščių, užlėkusių ant uoužsitikėjiniu pranašauja, kad franužsilaikančių, neatskirs Vokieti- žmonės yra, veikia paprastus dar- lauko rasta ir laiškas motino* los.
cuzų uostas Galais prie Anglijos kajos ir Turkijos priešų kareivių bus, laukuose ganosi galvijų ban- pas lenką kareivį, bet kas su ka- "Tuom tarpu svarbiausios rusų nalo bus
vokiečių užimtas iki gruonuo moterių ir vaikų.
Krikščio- dos.
Taigi žmonės, atsipeikėję, reiviu atsitiko, nežinia.
jiegos, apie 1,600,000 vyrų, traukia
10 d.
nių skerdynes turkai jau nekartą griebėsi kasdieninių darbų, ko- Vokiškuose apkasuose, aficierų be pasipriešinimo linkui Krokavo, džio
V okiečiai, sakoma, išsiuntę vakar
kius sutrukdė vokiečių atsilanky- rumuose, rasta net stalai skater- nes rusų svarbiausiu mieriu yra |
nurengė.
80 dideliu kanuolių iš Kruppo
Francuzija ir Anglija pranešė mas; žmonių, vienok buvo ma- tiemis užtiesti. Slomczine kanuo- sumušti galutinai austrus ir užimti
ir
Washingtonan, buk Piet. Ame- tyt mažai, ne visi mat dar j savo lių šūviais vokiečiai drūčiai pa Krokavą. Rusai nemėgins pereiti dirbtuvių j šiaurinę Prancūziją
Belgiją.
rikos republikos Columbia ir Pe- namus sugrįžo.
Už Czerniakovo gadino bažnyčią. Matyt jie viKarpatų, bet Odero upės kloniu Iš
Liege išvažiavo j Dixnmde
ru
parūpina vokiškiems kariš- traukiasi ilga eilė apkasų ir gra- sur mėgsta naikinti katalikų baž- atakuos Vokietiją per Oppeln,
17.000 kareiviu,—didesnė jti dalis
kiems laivams maistą ir anglis, bių kareiviams nuo šūvių pasi- nyčias; klebonija taipgi dikčiai Breslau ir
Glogau."
priklausanti prie inžinieriško korpuleido jiems savo viduriuose įsi- slėpti.
Ant kiekvienos geležin- nukentėjo.
so.
Jie išsivežė su savim visą metaisyti bevielinį telegrafą ir pra- kelio stoties išlipa pulkelis paLondonas, lapkričio 19 diena.
džiagą,
reikalingą p< stoninių tiltų
neša esantiems Pacifike vokiš- bėgėlių ir skubina namon persiPublikos žingeidumas yra dabar
įstatymui.
Šių inžinierių užduotim
kiems kariškiems laivams viso- tikrinti, kiek jiems nuostolių prilabjausiai nukreiptas ant mūšio bus
tuos sunkumus, kurie
kias jiems reikalingas žinias ir dirbta. Jeziornoj matyt pirmupergalėti
tarp rusų ir vokiečių tarp Yislos ir pasidarė nuo užtvenkimo
Todėl
tiniai
miestelis
Francuziišnaikinti
didelių
namai;
persergėjimus.
Vartos upių, Lenkijoj, nes mair
kad
plotų
neleis
be
kur
piet-vakarinėj
beveik
Belgijoj.
Anglija pranešė,
ja
yra
žmonių. Kaip
kad šito mūšio pasekmės
Petrogradas, lapkričio 18 d. noma,
| Po to, kaip vokiečiams nepasitoms republikoms laužyti neutra- tik matai vaikščiojantį žmogų, nedikčiai
atsiliepė ant kariškų opera- 'sekė
pramušti prie Galais trumliškumą, bet jeigu persergėjimas žinantį ko griebtis, ką pradėti. Sekantis oficialis pranešimas tapo
cijų kitose vietose ir kad jos taipgi piausiu keliu per Ypres, vokiečiai
negelbės, išsodins ant kranto sa- Tiltas per Jeziorką išardytas, ma- apskelbtas šiądien:
"Vakar iš ryto vokiečių eskadra, turės įtekmę į karės ilgumą.
^o
kariumenes.
Tas gi butų lūnas iš visų pusių sušaudytas,
vis-gi mėgins persilaužti per fratipriešingu Amerikos išvilktai ir pardavinės visos išplėštos ir už- susidedanti iš dviejų skraiduolių, Visų žinių apie tikrąjį dalykų euzų linijas prie Dixmude, kur jie
šiose vietose, suprantama, 11c- sutraukė dideli
skaitlių kanuolių ir
jos saugiai dabojamai ir ginamai darytos. Namai be langų ir taip- 10 torpedinių laivų ir keleto kito- stovį
tuom tarpu žinoti.
Vienok
ties
gal:ma
kariumenės.
Monroe doktrinai. Ką gi Ameri- gi išplėšti.
kių
laivų,
pasirodė
Liepojum.
Rakandai, tvoros, suka darytų, jeigu Francuzija ir naudotos kareivių grąbėte ir prie
"Jie bombardavo miestą ir uostą žinoma tikrai, kad rusų priešakinės
Anglija išsodintų savo kariume- apkasų. Apskritai nuostolių pa- per daugiaus negu keturias valan- sargybos, susidedančios daugiausiai Londonas, lapkričio 20 dieną.
nes
kokioj nors neprigulmingoj daryta mažiau, negu manyta. Je- das. Keletas dirbtuvių tapo paga- iš kavalerijos, kurios po mūšio ties Du dideli mūšiai neišpasakytos
Amerikos republikoj? Jeigu tam ziornos popieros dirbtuvės, kur dinta ir sunaikinta, geležinkelio Varšava pasistūmė net iki Vokie- svarbos siaučia Lenkijoj, o trečias
o
tautom
išnaikinta. stotis tapo uždegta ir namai bied- tijos rubežiaus, dabar susitiko su beveik nemažesnės svarbos eina

Iš Kares Lauko.

pasipriešintų,
Europos
vokiečiai,
gynėsi
susirėmimai, nepaklausytų, butų karėn įtrauk- Laukuose guli dar nepalaidoti

kariumenė-i dalis sumušė rusus bet be pasekmių. Rusai užtikri- ta. Prieš
besikišimą protestuoja
prie M lavos ir Vloclav.ko. Nors na, buk drūčiai pagadino pirktą ir kaltinamos republikos, tą įžei
Herline garsinta buvo žinia apie nuo vokiečių
skraiduolį Goeben, iimu vadina, nes kiekvienas nedidelį rusų nepasisekimą ir vo- bet turkai apie laivo pagadinimą prigulmingas kraštos savo nakiečiu laimėjimus labai svarbia- tyli.
Rusijos štabas kalba ?pie mieje turi tiesą elgtis taip, kaip
į
me mūšyje tarp Vislos ir War- sumušimus
turkų prie Erzerum. jam patinka, svetimų prižiūrėtos, Lenkijoj, bet paskui pa.Mro- I
Kaip rodosi, karėn Europoj tojų nereikalauja.
dė, jog mušis dar nepabaigtas. įsikiš ir Japonija. Ji pasisiūlė
Amerika spėjo jau susikirsti ir
(Utarninke vienok atėjusios ži- ineiti talkininkų ryšin ant lygiv I ui Turkija. Mat vokiečių kurnios pranešė, kad vokiečiai tapo tiesų, bet talkininkai nuo
jos pa I tymai ant jai priešingų krikščio•kaudžiai
guraušti
rusų
tarp Į reikalavo pasiuntinio pusės milio-l niškų tautu pradeda išduoti vai-

į
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pra- sius, nors gal ne tokius, kokių 1 ą sudeda valsčiaus raštinėj. Kiti kaimiečiai į vežimus krauja neLondono, Japonija su- kurstytojai geidžia.
tinka tokį reikalavimą išpildyti.
Torte Smyrna nuo Amerikos gyvus kareivius ir juos veža prie
Iš Konstantinopolio praneša, kariško laivo "Tennessee" ginti kapinių.
jog apšaukta mahometonų tikėji- aplinkinėse gyvenančius krikščio- Dvare Obory, grafo Patulickio,
mo perdėtinio Šeik-ul-Islam šven- nius
Prie
mėginta ant kranto issodin- .sudegintos visos triobos.
ta karė prieš Vokietijos priešus ti jmeivius.
Plaukiant jiems prie vietos, vadinamos "grapa," kur
išduoda jau vaisius. Egipte su- kranto, iš fortų į vežančią juos buvo smarkiausis mušis,
pamesta
kilo mahometonai; užsilaiko jie valtį turkai iš visų kanuolių šau- krūvos ginklų,
amunicijos, šrapneramiai Siaurinės Afrikos italų c'yti pradėjo ir valtis turėjo bėg- nelių ir guli daugybe
negyvų kair francu/.ų kolionijose; Persija ti atgal prie laivo. Toks netikėreivių.
Prie kelio guli pamestos telekreipiasi prieš rusus; neramiai tas turkų nemandagumas ir paužsilaiko ir Kaukazo mahometo- sveikinimas yra įžeidimu Ame- grafo ir telefono vielos ir išvarnai.
rikos. Todėl jos užsienių minis- tyti stulpai.
Vokietija visokiais budais sten- teris nuo Turkijos pareikalavo
Trumpojo geležinkelio traukiir
giasi karėn įtraukti Italiją, bet pasiteisinimo
jeigu
pasi- niai bėgioja tik iki Skolimowo,
iki šiol tas nepasisekė. Kursto rodys
atsakančio nes toliau kelias užmestas apkaltė,
jos
prieš rusus Švediją dėl maskoli i'zganėdinimo ir persiprašymo. kasų žemėmis, todėl j Piasečną
nimo Finlandijos, prieš Angliją ai- bet ką Amerika darys, jeigu su- einant reikia
jau iš locnų kojų
rius, bet visi kurstymai neišduoda kurstyta prieš krikščionius Tur- pasinaudoti. Ten eina daugiau
dar vaisiu. Ir Rusijai iki šiol nepakija neduos jį pažeminančio už- sia žmonių.
sisekė prieš turkus sukurstyti Bul- garėdinimo?
Atsisakymas Ser- Apie Skolimową nedaug blogo
i)
austrus
gariją, prieš
Rumaniją.
bijos duoti Austrijai pažeminanti padaryta. Žmonės grįžta j naužganėdinimą pagimdė karę Aus- rius ir radę paliktą gerybę tvartrijos su Serbija, o paskui ir di- koj, džiaugiasi. Bet ir čia tik
deję Europos karę; ką pagimdys di-lis žmonių sugrįžo, dar viskas
KARĖ EUROPOJ
dabartinis turkų nemandagumas, i ždannf'a. Čia jau matyt gilios
IR AMERIKA.
dar nežinia. Susikirtimas Ameri- i duobės žemėj šrapnelių išmuštos,
Apėmusi veik visą Europą ir kr.« su Turkija rodo, kad kar- kas rodo, jog čia smarkiai buvo
Azijos dalį milžiniškoji karė, ko- tais karę gali pagimdyti ir men- apšaudomos rusų stovyklos. Vikios iki šiol dar niekada nebuvo ka priežastis, j karę gali but sur
juoda žemė, kas rodo, kad
ant žemės, atsiliepia ir ant ištolo Įtrauktos tautos visai to nenodaug buta kareivių ir jie žolę
nuo jos besilaikančių
tautų. Dar rinčios.
numindžiojo. Geležinkelio stotis
Laivo
"Tennessec"
ar
niekas
dabar
kapitonui Chylice išliko, trūksta vien lannegalima
įspėti,
nieko
tas
kruvinas
nepradėti, kol nuo gų ir durių, n visas vidurio įtaidaugiau į
imtynes sakyta
nebus įtrauktas. Amerika, apart Turkijos neateis atsakymas. Lai- symas išnaikinta.
Geležinkelio
naminės karės, didelėse tautų vas todėl pasitraukė nuo Smyr- 1 litas išardytas. Chylicuose taipimtynėse nedalyvavusi, turėdama nos ir atplaukė prie salos Cliios. gi viskas apmirę. Namai tušti,
mažai išlavintų kareivių, didelių C.ia kapitonas palauks prisakymo langai išdaužyti, viskas išplėšta
arba sudaužyta, maistas išnešiokarių bijosi, o Europoj vien to- iš Washingtono.
kios buva; bet ir ji be savo noro
Suiyg paskutinių žinių, Turki tas; taipgi drabužiai išnyko.
ja davė Washingtonui užganė- Triobų sienos išgrąžintos šūvių.
gali but karėn įtraukta.
Amerikos vokiški laikraščiai dinantj atsaky/ną, todėl dėl šaudymo
Toli, Piasččno ir Oborų link
ir gązdina ir bara prezidentą turkų j Amerikos laivą tuom nuo gaisrų raudonas dangus.
VVilsoną ir užsienių ministerį tarpu pavojus išnyko; bet vaidus Ateinanti iš Varšavos traukiniai

mėgino priešakiu žengti ir lišku. Mat vokiečius padrąsino Bryaną, siundo ant jų Amerikos
išvyti vokiečius iš tvirtovės apie- keli rods, nesvarbus pasisekimai piliečius, kad jie nepadeda volinkių, bet vokiečiai juos atgal užpuolus angliškus laivus. Ir kiečiams, ypač, kad leidžia japoatmušė. Francuzų gi valdžia už- ant sausžemio, lygiai vakaruose, nams laikyti jų užimtas vokiškas
tikrina, jog ant tos mūšio lini- kaip ir rytuose, vokiečiai tikisi valdybas Australijoj, vadina tai
jos svarbesnių permainų nėra. greitai sulaukti žinios apie ga- priešingu tarptautiškoms teisėms,
Taigi buvę čia smarkus mūšiai lutiną visų Vokietijos priešų įvei- plėšimu, nors Vokietija daugiau

kia vi>

thc Poai Office oi

kareivių Europon. Kaip

euzai

w

at

nešama iš

V išlos
ir
VVartos.
laukų, kaip upių
ateiužtikValdžia,
ramina,
žinoma,
paprakai, prieštaraujančios
na žinios; iš jų matyt, kad viena rindama, jog toks gabus vokiečių
r kita pusė prasilenkia su tei3y- generolas, kaip Hir.denburg, ku-

visų
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dalyj tapo pagadinti. stipresnėmis už save vokiškomis j jėmuštų kareivių kūnai. įstabiau- Vokiečiai atsivežė taipgi su savim gomis ir buvo priverstos atšokti atsia yra, kad negyvėliai be če- keletą mažų senų laivelių, kuriuos gal ant daugiaus negu pusės pirbatų, kuriuos, matyt, nuavė men- jie paskandino prie inėjimo į uostą. miaus padaryto kelio.
kos doros kaimiečiai; žinoma, Laike bombardavimo liko užmuštos
Vokiečiai siunčia kariutnenę ir
kišcniai užmuštų taipgi ištuštin- penkios ypates, tame skaitliuje dvi kanuoles j vietas tarp šitų upių,
ti.
moterjs, ir 30 ar 40 ypatų tapo kur didelis mušis, sulyg kariškų
Laukuose vaikščioja pulkeliai sužeista.
cxpertų nuomonės, bus neišvenlabai
ružmonių, atkakę apžiūrėti mūšio
dieną,
anksti,
"Tą pačią
giamas.
lauką. Matyt ir kaimiečių, kurie sų Juodųjų jūrių laivynas, kuris Vokiečiai matomai tikisi, kad šioj
renka karabinus, patronus, net plaukiojo netoli nuo Trebizond, šiaurioj suspaustoj vietoj tarp dviejokiškų kareivių kepures, ir vis- priplaukė arti to miesto ir bombar- jų upių rusai negalės pasekmingai
už-

nesnėj

miesto

j

Prūsų Lietuvoj.
Visų akjs labiausiai yra atkreiptos
į tą mušį kuris dabar eina tarp
upių V išlos ir \VartOS. V akarykščiai pranešimai nurodo, kad rusai
šioj apielinkėj sulaikė einančius
pirmyn vokiečius ir privertė juos
gintis. Rusai tvirtina, kad vakar jie
laimėjo keliose mūšio vietose, lxt
pats mušis kol-kas

dar nėra

užbaig-

tas.

.Vokiečiai,

menama, sutraukė šion

vieton mažiausiai 500,000 kareiviu, ant klausimo: keito nervai truks
kad kutinai sulaužyti šios rusų cent- pirmiau-?
feigu austrai ir vokiei
ralinės armijos dešinįjį sparną. Suturi stipresnius
nervus,—o jie
įciai
sirėmimas yra taip milžiniškas, kad juos turi,—tai
tuomet bus

jie
Francu/.ijoj, 'galėtojais."
Belgijoj ir kitose vietose nuėjo užLondonas lapkričio
pakalin ir j juos neatkreipiama dr-

tuom

tarpu

oficialis pranešimas iš Herlino jau mai ,.»uvo
valstijose Nebraska ir
pranašabo, kad nc viskas gerai Missouri. Vi.labjaus mat komyra su vokiečiais Lenkijoj. Minė- promituojąs! neva civilizuoti
votasai oficialis pranešimas skambė- kiečiai savo labai
negražiais darjo: "Kadangi rusai susilaukė nau- bais.

per-

mūšiai

21

jų pastiprinimų,

tai mūšio galutinis išrišimas turė.-. buti atidėtas."
PASKENDO LAIVAS.
Šiądien atėjusios žinios patvirtiTampa, Fla. Tarp Tampa ir
no, kad rusai išlošė milžinišką mū- Fort Myers garlaivis "MiMred"
šį, ir vokiečiai antru syk priversti susirėmė su laivu "Brazos" ir

d'eną.

bar atvdos.

Laikraščio Morning Post koresponKitas mušis T .enki joj eina nnl li- dentas iš Petrogrado telegrafuoja:
nijos tarp Čcnstacba\vo ir Krokavo "Vokiečiai eina pirmyn abiejais
ir šioje vietoje kaip rusai, taip ir upės Vislos krantais ir užėmė nevokic'iai tvirtina, kad mušis vy- įkurtas vieta.- atstu keliu dienų malstosi pasekmingai j u pusei. Ik-r li- davimo nuo Varsa vos.
"Kiek mums čia žinoma, rusai
nas
tvirtina, kad centralinė rūsy

atgal linkui savo ru- taip drūčiai tapo sugadintas, kad
labai
dideliais nuostoliais. tuoj paskendo. Buvusius ant jo
bežių
Nesvietiškai atkaklus mušis tę- pasažierius ir jūreivius išgelbėjo.
sėsi 7 dienas, ir žinios, ateinančios Ii jį paskandinęs laivas drūčiai
iš Vokietijos per kelias dienas, iš- tapo pagadintas.
yra trauktis
su

trauksis

atgal patol, pakol nepasieks
yra užatakn</ta sykiu iš
fronto ir iš abiejų še. n n—nuo Yis- patogios vietos, kurią išrinko vylos ir nuo Krokavo. l'.ct Petrogra- riausis rusu armijos vadas, didis
das tvirtina, kad (ialicijoj rusai pa- kunigaikštis XikaU>jus, galutiniam
tįs vis dar užpuldinėja ir kad susirėmimui. Kur toji viela bus,
Krokavas yra apsuptas iš trijų tik generalis .štabas kol-kas žino.
Tuom tarpu vokiečiai dirba milžipUSių.
niškus apkasus FJerlino apgynimui
Trečias pagalius mušis yra PrūKues>iin. kur upė \Varta Įpuola į|
sų Lietuvoj, kur rusai nors pzma50 myliose j rytus nuo P»eržu, bet eina pirmyn Ma/.ur ežerų Oderį
lino."

armija

kilmingai tvirtino, kad vokiečių
laimėjimas yra neabejotinas ir kad
gcn. von Hindenburg galutinai su-

SUGRIUVO TUNELIS.
Ohio. Nugriuvo tunaikins rusiškas armija.! ties Var- nelis Broadvvav & Independancc
Koad. Prie to užmušta
šava. Išėjo
dar-

kitaip.

Rusų armija,

dabar išrodo, laimėjo didžios l.ininkai, o du taip sunkiai susvarbos mūšį, sumušdama gen. r'eista, kad daktarai neturi didelės vilties i uos nuo mirties i^Hindenburgo armiją. Visos žinios, ateinančios iš Petrogrado, sa- gelbėt.
ko, kad antras vokiečių mėginimas
AUTOMOBILIO AUKOS.
pasiekti Varšavą nuėjo visiškai
Fort
V/ayne, Ind. 30 myliu
pernieką ir atnešė vokiečiams mil-

kaip

apielinkėse. Rytinėj gi (ialicijoj
rusai užgriebia spragas Karpatų
kalnuose.

Cleveland,

Londonas lapkričio 21 dieną.
Žinia iŠ Saloniki praneša laikraščiui Morning Post, kad Trakijoj,
d.

nuo čia greitasis
žiniškus nuostolius.
Pennsylvania
traukinis užbėgo ant
19
geležinkelio
lapkričio
Petrogradas,
vadas,
Vyriausis
rusų
armijų
skersai keli.) važiuojančio autoStūmimas didelių vokiškų jiegų prie Bulgarijos rube/iaus, Turkija
didis kunigaikštis Mikalojus, per
daro
didelius
kariškus
prisirengimobilio ir ji sudaužė. Užmušta
siauru frontu išilgai upe Vislą skaidvi paskutines dienas pranešinėjo
mus.
Didelės turklį jiegos tapo
to 4 žmonės: Durbin
tomas yra rusų kariškų expertų ne
prie
I.eslie,
apie dalinius laimėjimus nękuriose
sutrauktos Į Adrianopolj, o kiti
miestelio majoras, jo moterie, Dr.
kuom kitu, kai[> tik nudavimu. atir pagalios vakar vakare
vietose
pulkai užima parankias vietas išDe Ilays ir jo pati.
Daktaras
kreiptu linkui Yaršavos. šio nuštabas prisipažino, ka d
vokiečių
ir
Marica
Iš
to
ilgai
buvo
upių
F.rgcne.
miesto majoro vuošviu.
duoto judėjimo ti';ru mieriu, anot
"galutinis mūšio išrišimas turi buišvedama, kad Turkija labai abejorusiškų expertų, esą atitraukti ruti atidėtas/'
ja, kurion pusėn kryps Bulgarija,
sus nuo Krokavo ir atitraukti ; tyGAISRAS.
ir nori buti prisiruošus apginti šitą
Little Rock, Ark. Sudegė čia
dą nuo Kališo-Krokavo linijos, kur
Londonas,
lapkričio
24
dieną.
>avo rrontą, jeigu kartais 1 iulgarivokiečiai rengia stiprias atsigynimo
Daily Nc\vs korespondentas pra- arklinės firmos \Valfirt & Reija pereitu talkininkų pusėn.
iiiau.
linijas.
Sudegė 150 arkliu. Nuoneša iš Tetrogrado:
I 1.CAMA01AH TROOP5 CtlEERlftG
KlflG.QU£EN
AHD LORD KITCHErtE££CHEERirtGGERMAf1 50LCHER5 Ort VVAYTOfROflT
sU>*iai,
ugnies padaryti, siekia
Šitas nuduotas vokiečių plianas
"Vokiečiai atsisakė nuo savo
Įfmoto 5 G 1074 aiAntKic** petss
Londonas lapkričio 21 dieną.
*5xk//>tiq//
S
kad
IOC.OOO.
tai.
pasvarbiausio tikslo—sulaužyti rusu
taipgi esr.i atkreiptas Į
S u lyg geriausių žinių, atėjusių iš
liuosuoti iš rusiškų replių Rytinę
linijas išilgai tipę Bzurą. fie ant I
Francu/.ijois ir Belgijos, mūšiai
Viršuje: Kanados kareiviai sveikina karalių, karalienę ir
savo
locno fronto, į pietus nuo
Prūsiją, kur paskutiniais laikais
Lordą Kitchener, važiuojančius aatomobiliuje.
Belgijoj apie Vser kanalą visai suKališo
pasidarė jau perkaršta.
yra priversti gintis. Nauja
stojo. Dideli šalčiai, sakoma, suApačioje; Vokiečių kareiviai važiuoja karės laukan.
vokiška
armija po vadovyste gen.
laikė tuom tarpu kariškas operacivon.
Makkenseu pasiekė Lenkijos
Washingtonas, lapkričio 20 d.
jas.
Iš ištikimų dipliomatiškų šaltiniu
rubežių, kad pagelbėti gen. von Ij Profesorius Berno universididelio šturmo Francuzijoj, penhagėhO, kad ^BerHno priemies- inijų štabai
,tižiu ta, kad Japonija pareikalavusi
prie
tik
trumHindenburg išsisukti iš kritiško te (Šveicarijoj), Dr. Kocher, kupasiganėdina
Petrogradas, lapkričio 22 d.
ris 1912 m. gavo už mokslo panuo
idant, persimtišus per talkininkų •činose kasnakt yra išlipdomi plia- pais pranešimais, kuriuose nieko padėj inio.
Trigubo Entente viešpatijų Vokiečių armija,
mėginanti prasiir
kanalo
katai, reikalaujanti užbaigimo karės daugiau nesakoma, apart to, kad
"Didelis mušis, kuris nuspręs kėlimą Nobelio dovaną, išrado
(Francuzijos, Rusijos Anglijos), mušti per rusų linijas tarp upių Vis- linijas, pasiekti Anglijos
ir grūmojanti' sukilimu,
idant ją prileistų prie Entente ir los
apie Rytinės Prūsijos likimą, tuom Tai-tą, sulaikanti ir prie didžiaujeigu toks mušis eina.
ir \ Vartos, su lyg žinių, atėjusių iš pakraščių.
reikalavimas nebūtų išpildytas.
kad Japonija pastotų nariu sutarVienok žinios, ateinančios iš ne- tarpu taipgi greitai pradeda vy- sių žaizdų kraujo ištekėjimą. Su
Lenkijos, susideda iš šešių korpusų, Vokiečiai su dideliu užsispyrimu Iš
viešto vaisto pagelba
kurios
viršminėtos
s
11
ateina
Jrad
ties,
žinia,
lyg
oficialių šaltiniu, parodo, kad vo- stytis.
dabartinėj kaišsitęsusių per 55 mylias. Dvi bombardavo Ypres, Belgijoj. Sois- ten Petrogrado
Vokietibus galima ne vieną kareivį
su
susekta
karės
''Su
kuriame
kuri
rėj
kiečiai
vėl
suokalbis,
patijos nebaigtų
ir
sons
net
ir
yra
vokiečių
kavalerija,
įsileido
Tas
Lenkijon,
Reims,
iš
kiekvieno
Francuzijoj.
šono, neleidžia
upės,
ja, kol visos trįs su tuom nesutiks. nei vienai pusei apeiti kitą iš šono, nurodo, kad vokiečiai ruošia sau įmaišyti net penki durnos atstovai. giliau negu išpradžių buvo tikėtasi, mėgino apeiti dešinįjį rusu armi- nuo mirties išgelbėti. Ant mūšio
Rusija ir Francuzija, sakoma, ir todėl mušis eina tiesioginiai kelią prie atako bent keliose vie- Padaryta net keletas areštų. Apie ir kad Va r ša va antru sykiu pavojuj, jos sparną ryt-prusiuose, atsitiko Ir.uko daug kareivių miršta nuo
nenori su tuom sutikti.
šj atsitikimą pusiau-oficiališkai pra- (ien. von Hindenburgo armija, kaip nelaimė—papuolė į rusu kilpas kraujo ištekėjimo pirma, negu
Anglija frontiniais atakais.
Abiejų armijų tose išsykio.
daktarai spėia sužeistą apžiūrėti.
nešama .šitaip;
buk nori Japoniją perkalbėti, kad nuostoliai
matyt iš pranešimų, paslinko net iki ir tapo skaudžiai sumušta prie
todėl yra dideli, bet nei
Aplinkinėse Verdun vokiečiai atVaistą tą išradėjas praminė
toks reikalavimas dabar ne vietoje,
Deviaten.
GumbiUžėmus
rusams
"Karęs pradžioje didesnė dalis Lowicz-Skierniewice linijos, o tas
viena pusė iki šiolei dar nejstengė kakliai mėgina žiedu
apsupti šitą
bet Japonija, sakoma, nenorinti nuoficališkai
kad
vokiečiai yra tik 40 nę (tas yra jau
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vokiečiai
dabar
koncentruoVokietijos
tinta),
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kariumenių
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visas
Rusiją
gi perkalbėti
jiegas stipriose pogarbę, vienbalsiai nutarė remti vy- Iš pranešimų matyt, kad austrai ja
kiečiai vargiai galės toliaus pasi- šturmus.
zija. Japonija, sakoma, yra pasiry- ! stumti pirmyn, nes rusai spėjo jau
riausybę, idant pasekmingai atlikti tuom tarpu mėgino užatakuoti ru- zicijose apielinkėse Darkehmen ant
|| Pabėgęs iš Lvovo turtingas
žusi pasiusti 500,000 kareivių Frannuo Įsrukurias ši karė pagimdė.
sus nuo Kiclce-Radom
šitose vietoje sukoncentrucrti užteklinijos, bet, upės Angerapp, į pietus
Londonas lapkričio 23 dieną. užduotis,
Trantener Austrijos užsiežydas
bus
reikalavimas
čio."
6
verstai
''Bet visai skirtina nuomonė pasi- sulyg
euzijon, jeigu jos
(Deviaten yra apie
tinai savo jiegų.
rusų pranešimo, austrai čia
Dr. Rose, perdėtinis Rockefellerio
nių
ministerijai
pranešė, jog, tą
budu
tokiu
nuo
rodė tarp nekuriu sąnarių social- tapo atmušti su dideliais
išpildytas. Japonija
Angerburg).
nuostoliais, į rytus
Komisijos, kuri išsiuntė visą laivą
rusai jame parenmiestą
užėmę,
mano stoti pirmon eilėn ir tarp
Londonas, lapkričio 22 ditną. maisto ir drabužių Belgijos gyven- -demokratiškose organizacijose, ku- ir austrų plianas užklupti rusus iš
1 ui ropos viešpatysčių.
Paryžius, lapkričio 24 dieną. gė žydų skerdynes. Užtinsta 14
Reuterio telegramas iš Amsterdamo tojams, parnešė, kad minėta fon- rie po senovei darbavosi, idant su- kitos pusės tapo visai sunaikintas.
o 38 sunkiai sužeista.
Ir
tai
žiuri
Havaso
į
telegramų agentūra pra- žydų,
Suvienytos Valstijos
Mūšiai Rytinėj Prūsijoj, kaip ropraneša, kad turkų oficiališkame dacija pradės pagelbos darbą Aus- naikinti Rusijos karišką galybę.
kituose
ir Bukovinos
Galicijos
neša
iš
labai abejotina akim, nes jos turi
Tam
tikslui jie Vu.rė anti-karišką
Petrogrado:
pranešime sakoma, kad turkų skrai- trijoj, Serbijoj, Francuzijoj ir nedos, tuom laiku visai aprimo, išskymiestuose, užėmus juos rusams,
"Sulyg
gaunamų čia žinių iš
neužbaigtus su Japonija reikalus duolis Hamidieh bombardavo ir su- kuriose
agitaciją,
mėtydami
paslaptas
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prošiaurinio
kur
pat
Dr. Rose
buvo žydų skerdynės.
linijos
galo,
Rusijos
dalyse.
Kad su
vokiečiai atidarė antrą
ir varydami
Kalifornijos valstijoj ir inėjimas naikino petroleumo sandėlius ir bepropagan- pranešama, kad rusai po 5 dienų Liepojaus,
kad jis ir jo pagelbininkai kliamacijas
pranešė,
rusai
nedarė
ir
žydais
ceremonijų
žodžiu.
bombardavimą to miesto. Šiuom
Japonijos į Trigubąjį Entente be- vielinę stotį netoli miesto Novorosmūšio u'"mė Gumbinę.
šitas viešpatijas, dą
tuojaus
atlankys
ir
nedaro,
lenkiški
tą patvirtina
galo sustiprintų Japoniją prieš Su- sijsk, prie
sykiu vokiečių bombardavimas ta"Valdžia pereito spalio mėnesyj
idant persitikrinti, kokios ir kiek
Juodųjų jūrių.
laikraščiai, išeinanti Galicijoj.
Galicijoj tuom tarpu rusai po setankiausiai
vienytas Valstijas.
appo
nukreiptas
prieš
pašelpos vietiniems žmonėms reik. sužinojo apie nutarimą sušaukti novei gula ant austrų ir, matyt, paŽydai, mat. vokiečiams perdaug
slaptą social-demokratiškų organi- sekmingai, nes pranešama, kad ten gyventas miesto dalis.
Paryžius, lapkričio 22 d. Koprielankus.
"Labai daug nekaltų žmonių,
Londonas, lapkričio 20 di '.ną. mendantas Krokavo tvirtovės
Londonas lapkričio 23 dieną. zacijų konferenciją, kurioj turėjo jie užėmė Neu Sandec miestą.
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moterių ir vaikų, taj>o
ypatingai
buti
apsvarstyti budai, kaip suardypaliepimą, kuriame jis per- Privatiškos žinios, ateinančios iš
|| Francuzijoj ir Anglijoj skuKritiškiausia vieta iš visų Lenki- užmušta. Tikras
žinią nuo savo korespondento iš
užmuštųjų skait- iai dirbdina
ti
miesto
kad jeigu Viennos, sako, kad ant Kaukazo,
Rusijos viešpatiją ir kaip jvyk- jos
sergsti
gyventojus,
naujus kariškus laimusių yra tarp Lcnvicz ir lius, kol-kas, nežinomas."
Petrogrado apie tai, kad Konstan- jie nepasitrauks iš miesto
tai būtent mieste Tiflise, prasidėjo su- dinti greitu laiku revoliucijinius Skiernie\vice.
vus, paskirtus speciališkai gaudy
patįs,
Nors vokiečiai yra
^
tinopolyj buvęs suokalbis ant sul- paklius po karišku teismu.
inui povandeninių laivų.
plianus.
Sulyg kilimas prieš rusų valdžią.
Nauji
begalo
įsitikinę
j gen. Hindenburgo Londonas, lapkričio 24 dieną.
sultabuvusio
ir
kad
tano gyvasties
Havaso agentūros telcgramo, paįaivai yra didesni ir greitesni už
17 d. policija sužino"Lapkričio
gabumus, bet Londono ir Petrogra- Laikraščio Morning Post koresno sunųs tame suokalbyj dalyvavę.
visus iki šiol išrastus tos rūšies
Londonas lapkričio 23 dieną. jo, kad minėta slapta konferencija do kariški
liepime sukoma šitaip:
expertai mano, kad vo- pondentas telegrafuoja iš PetroIš P.uebaresto, Rumanijoj, pranelaivus.
"'Kadangi civiliški miesto Kro- Telegramas iš Kopenhageno pra- turi atsibūti namuose prie Viborg- kiečiai vėl susilauks tokio
pat liki:
šama, kd daugelis tos organizacijos kavo
gyventojai nesiskubina klau- neša, kad danų laivas Anglodane sko 'kelio, aštuoniose myliose nuo mo, kaip ir pirmu kartu eidami grado
nariu tapo areštuota.
"Britanijos ambasada Konstansyti paliepimo apleisti miestą, tai susidaužė su vokišku torpedų nai- Petrogrado. Policijos buris atvyko j
Varšavą;
jie mano, kad rusai turi tinopolyj tapo išplėšta ir rusų li
valdžia persergsti tuos, kurie nesi- kintoju laivu H-124.
Anglodane j tą vietą ir rado tenai vienuoliką daug daugiaus kariumenės už voRymas, lapkričio 20 d. Pusiau- skubina miesto
gonbutis išdraskytas; visiems svekad jie pa- išėjo sveikas, bet torpedinis vokie- ypatų, tarp jų sekančius durnos na- kiečius ir
apleisti,
tas galu-gale turės nu- timtaučiams
-oficialėse srylysc tvirtinama, kad
padaryta pusėtinų neklius po karišku teismu ir mirties čių laivas nuskendo sykiu su visa rius: Petrovski,
P>edaicev, Mura- sverti pergalę jų pusėn.
tarp Anglijos ir Italijos padaryta bausmė bus
padaryta daugeTapo
smagumų.
savo įgula; tik du jureiviu pasise- nov, Samilov ir
IŠ BROOKLYN, X. Y.
jiems uždėta."
Čagov.
lis areštų tarp įvairių kliasų gysutartis, sulyg kurios Italija turės
šio "persergėjimo" pasekmė bu- kė išgelbėt.
"Kadangi nebuvo jokios abejonės Londonas, lapkričio 23 dieną. ventojų.
nusiusti savo laivų eskadrą j AlexDramatiškų draugijų susiliejimas.
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lenkų
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tapo
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prieš
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"Sulyg Liepojaus laikraščių, vo-i Konstantinopoly j platinasi gandai iai: "Scenos Mylėtojų" ir "Vytupadaryta* todėl, kad bijomasi, jog tose.
praneša iš Petrogrado, kad rusai išskyrus tik durnos narius, kurie ta- kiečiai
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abelnos
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rečių ir šiaip jau muzikalių vakacialis franeuzų pranešimas sako,
"Nors oficiališki pranešimai kalšio
daryti
dalyko
užmušta
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rų rengimu,
sužeista; dikaip vienos, taip ir
kad vokiečiai smarkiai bombardavę ba tik apie mažus susirėmimus Ry"Peržiurėjus dokumentus, už- desnė jų dalis buvo moterjs ir
raštis Neuc Freie Presse V'iennoje
antros draugijos tikslai buvo vieYpres, Belgijoj. Laike bombarda- tinėj Prusijoį, vienok atėjusi žinia griebtus minėtoj
konferencijoj, pro- vaikai. Mieste panikos nebuvo, ir
nodi, vienok veikė per visą laiką
garsina, buk jo korespondentas tu- vimo miesto ratuša ir
turgavietė nuo korespondento, esančio prie kuroras apkaltino vi^us dalyvavu- tik
dalis miesto, kurią pasiekė
su
von
toji
atskirai, nors dažnai tie patį- aktorėjo pasikalbėjimą
gen.
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Vailly. Jokių vienok svar- tęsėsi penkias dienas. Dienos kar- ir išdavė varąntus jų suareštavi- savo
pasibaigė byla lenkt
kad minėtas generolas išreiškęs sekaruose. Ir taip traukėsi per kevietų."
besnių permainų nebuvo.
kunigo, Anzclino Mtynarczyk.
žygiais pasirodė kazokai, Scurie mui.
kančią nuomonę:
Paskutiniais gi laikais
šturmavo ir užgriebė vokiškas kaJis atsakomybėn patrauktas bu letą metų.
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lapkričio
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Londonas lapkričio 23 dieną. nuolių baterijas. Po to vokiečiai
gabenimą
Londonas, lapkričio 23 diena. Žinia iš Petrogrado praneša laiksilail"» disciplinos, bet jų toji distikslams merginų iš vienos valsti- dėjo tverti savas trnpas ir skaldyti
Tris anglų orlaiviai, po vadovyste jau nelaukė atako durtuvais, ir ruReuterio telegramas iš Konstanti- raščiui Matin, kad,
ciplina yra kitokios rųsies negu E. F.
sulyg neoficia- jos kiton. Teismas rado jį kaltu jau ir taip suskaldytas jiegas, kuBriggs perlėkė 250 mylių, sai triumfališkai inėjo miestan. nopolio sako, kad ten apskelbta ofiliškų
Austro-vok
pranešimų, vokiečių armija, ir pasiuntė trims metams kalė- rių ncdaugiau-Ma yra. ir pradėjo
austro-vokiečių.
iečių per dvi eiles kalnų, labai šaltam Gumbinė nuo bombardavimo
yra cialis pranešimas, kuriame sakoma, susidedanti iš
disciplina yra pamatuota ant mąsty- ire, ir subombardavo
apie 400,000 karei- jimam Kua. Mtynarczyk buvo statyti ant scenos visokiu?* balagavokiečių or- pusiau sunaikinta ir gyventoj u ap- kad turkų kariumenė pasiekė Suezo
mo ir
tuom
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suskaldyta į kelias dalis leidėju laikraščio "Mtote Du- nus. matomai, kad savo ypatą paišpildymo paliepimų,
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prie Konstance ežero. Du
(Gumbinė turi apie 15,000 gy- tara, sulyg šio pranešimo, anglai na dalis
paklusnumas.
vadovauti ir lošti." Pradėjus toyra priversta pasitraukti
orlaiviai laimingai sugrįžo atgal,
ventojų ir yra ant geležinkelio tarp turėjo didelių nuostdių ir turėjo linkui pietų, o kita linkui
"Rusai daug išmoko jx/ japonų
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(EI
atgal.
nos
kokią nors nevykusią dramą
KREČIA GALVIJUS
Trečias tapo pašautas, ir E. tuvos"
nę.
žemlapio).
tas prie Suezo kanalo, apie 25 my- iš
Dideli nuostoliai vomoksie, bet kuomet žemė sušals, jie F.
trba komediją, prirašinėjant savo
užpakalio.
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Briggs, sužeistas, tapo paimtas
lios j pietus nuo Port Said).
kiečiams padaryti.
negalės toliaus apsikasinėti. TuoOmaha. Nebr.
Vienoj vietoj
Gyvulių in- muziką, apie kurią nieko neišmano,
nelaisvėn.
vokiečių
Londonas, lapkričio 23 dieną.
met ateis jiems
laikai.
Tai
visą
paimta
vokiečių pulką sykiu spektoriai sugriebė du Vokietijon ir garsint, kad lošiama operete, virsblogi
Iš dviejų sostinių ateina žinios
apie Londonas, lapkričio 23 dieną. su viskuom.
yra vienas patogumas, kuri mums
piliečiu, kurie skiepijo galvijams mitietų draugijų nariai, tarpe kurių
Londonas lapkričio 23 dieną. tai, kad tenai buvo
kilęs prieš-kariš- Didelės paslapties uždanga nukrito
atneš žiema.
ligas, kad iš Amcriko- negalėtų yra ir dailininkų, matydami, kad
Paskutinių keliu dienų nuotikiai !:as judėjimas. Daily Mail laikraš- ant
ir
"Karė su Rusija dabar remiasi
mūšių,
einančių
tarp
Londonas,
rusų
lapkričio
24
dieną.
gabenti mėsos Europon Vokie- toks nekompetentiškų vadovų elginurodo; kad vokiečiai vel rengiasi čio korespondentas praneia ti Koaustro-vokiškų armijų. Abiejų ar- Vakar vakare pasirodęs trumpas tijos priešams. Panašus atsitiki- masis su scena, atgrąsins publikos
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lankymąsi ir j geresnius vakarus, juom ir mokinosi. Užbaigė save
vadovai, nepaiso apie dailę, prakalbėle p. Petrauskas žodžiais;
daro iš scenos "jomarką," kad sa- "Aš ant
Nauju Metų sugrįšiu j

M.

sHes tie

vo ypatus tiktai
pasirekliamavus, Bostoną ir Į>a--i^tciigsiti dar dau•—draugijų nariai pradėjo kelti giau veikalu pastatyti. Jeigu dirbklausimą, kokiu budu butų galima site taip, kaip dirbote, man esant
užbėgti keli.*} tani negeistinam ap- Į:ia, tai Bostonas už nektirio laiko
sireiškimui ?
Visiems
pasirodė >u Naujausios Anglijos žvaigžde.
uis»ku, kad taip susiskaldę j dvi da- Ji- bus pakilę- muzikoje ir dainolis, nepajiegsime atremti visokius s>e.
dabartinius "jomaikus," kad čia
Visi susirinkusieji atsisveikino su
reikia visit-ms susieiti į krūvą it ;erb. kompozitorium.
Linkėdami
Ir štai 17 d. šio jam geros kloties, visi išsiskirstė
dirbti isvieno.
mėnesio įvyksta viršminėtų draugi- ramiai j namus. Už gerą tvarką
jų susirinkimas, kad apkalbėjus, ar atsisveikinimo vakarienėje padėka
reikalinga susivienyti, ar ne? Po jriguli p. A. Čebatoriui ir kitiems
pasitarimo rado, kad neatbūtinai varkadariams. Jaunimas ruošiasi
reikia susivienyti ir dargi nieko ir toliaus darbuotis ir ištikrųjų panelaukiant, nes susirinkimas tei- sekti to, ką p. Petrauskas pasakė
Susirinkimo pirmininkui U/ ;avo paskutinėje prakalboje: kad
sotas.
klausus, kas už susivienijimą, pa- Bostonas butu visos Naujosios
kelkite rankas, pakėlė visi. Taigi Anglijos žvaigžde.
Nuris.
"Scenos Myl." ir "Vyturėlis' susilieja f vieną draugiją. Kad nepadarius nei vienai, nei antrai buK SO. OMAI! A, N Ii B R.
vusių draugijų skriaudos, nutarta
ir vardą duoti visai naują. PradeDrutiioliiį ristynės.
Lapkričio
da piltis eilė visokių vardų. At8 d. buvo čia didelės ristynės
sakančiai iu rodo vardą "Harmotarp So. Omabos lietuviams gerai
nija,"—kad tas vardas visada pri /.inonio
JuozajK) Milinavičiaus ir
mintų, jos tos draugijos nariai vi- vokiečio čampiono Kid Olson iš
sada »tengharmonijoje veikti ir Kansas
City. Kid Olson yra vaharntoniškai dainuoti.
karinėje Amerikos dalyje žinomas
Lai gyvuoja "Harmonija!"
kaipo vienas stipriausių ir geriauSventakuprio Vaikas. sių ristininkų. Mažai kas
drįsdavo
stoti prieš ji. Juozapas MilinaviT. M. T), vakarėlis. Lapkričio
čius yra gerai žinomas savo
jiega
15 d. Tautiškame Name T. M. D.
ir svetimtauristynėmis
visiems,
3-čia kuopa turėjo surengusi vakačiams.
rą su prakalbomis, dainomis ir
Žmonių j paskelbtasias ristynes
monoliogais. Iš priežasties didelio
pusėtinai. Ristininkus
lietaus, vakaras nepavyko taip, kaip |prisirinko
publikai perstatė vakaro vedėjas,
jisai turėjo buti, nes, viena, kad
Visi, užlaikydami kvapą,
publikos labai nedaug susirinko, o [anglas. kuomet susiims
šiuodu taip
laukė,
antra, ir pasižadėjusius programe
žinomu drutuuliu.
gerai
dalyvauti toks baisus lietus, koks Sukibo.
išpradžių iki viena put;j vakarą buvo, sulaikė nuo pasi- sė
neėmė viršaus. Vienas kitą, taržadėjimo išpildymo.
tum kamuolėlius, mėto, bet kiekPertraukus šoktus, prasidėjo vavieną kartą vienas išsisuka iš kito
Pirmiausia
karo
programas.
ir nesileidžia buti paguldytas
k-lpų
"Kanklių" choras, p. K. Diržio.veaugštielninkas. Publika susidėjo
damas, sudainavo: "Prašom, pradaugiausia iš lietuvių ir anglų.
šom paklausyti," "Žaliuok ruteie'
Žinoma, kiekviena pusė laiko už
ir "Kada noriu dainuoju." Sudaisavą ristininką. Išsivysto paprasta
Šis choras yra dar
navo gerai.
Galop,
tiktai antru sykiui didelių imtynių regykla.
rodos,
jaunas:
35 minutų grumimosi, Kid 01po
publikoje pasirodo. Tačiaus dai- son buvo
paguldytas augštielninnuoja su pastebėtinu harmonišku- kas. Lietuviai

puikiu

ritmu.

triukšmingai

Tolesniai kal-

sveiki-

pergalėtoją Milinavičių. Angbėjo p. J. O. Sirvydas, aiškinda- lą*. tik
šnypščia.
mas T. M. D. tikslą ir jos nuopelMilinavičius norėjo tuom ir panus, padarytus musų visuomenei.
Kid Olson tačiaus,
Po prakalbai buvo sugrota porą baigti ristynes.
šmotukų

no

dviemi smuikomi.

Smui-

kininkai

galėtu groti daug gražiau,
jeigu jie atkreiptų daugiau atydos
j ritmą. Pagalios p. Dainius pasakė ir monoliogą, "Artimo Meilė." Užbaigoje "Kanklių" choras
dar

norėdamas atganti savo pražudytą
šaukia priešą antru kartu

garbę,
imtis.

Publika

taipogi reikalauja

antrų imtynių. Milinavičius galop
sutinka, ir už 10 minutų priešai
vėl sukimba. Antros ristynes buvo
smarkesnės už pirmasias.
dainelių. daug
Įpykęs, net pajuodavęs Kid Olson

sudainavo keletą
Siuorni visas vakaras ir užsibaigė.

Boriškictis.

deda visas savo jiegas
veikimui.
Norėdamas

sulaužyti priešą.

priešo apkaip nors

Olson rankomis ir

kojomis užsigulė ant Milinavičiaus
IS SO. BOSTON, MASS.
galvos. Tikėjosi, mat, tuom suM. Petrausko atsisveikinimo vasloginti ir nusilpninti Milinavičių.
karas.
Lapkričio 15 d. Lietuvių Išėjo kitaip. Milinavičius gi turėLabdarystės draugija parengė kon- damas priešą ant galvos, atsistojo
certą. Programą išpildė "Gabijos" ir, rėžęs j žemę, pradėjo grumtis.
J
choras, solistai ir aktoriai, vado- 25 jninuias Kid Olson

antru k irtu

vaujant gerb. M. Petrauskui. Va- gulėjo augštielninkas, pralaimėjęs
karą atidarė draugijos pirmininkas, ir ani'*a-is ristynes.
A. A. Zalpis.
p. P. Tuinila. Programas susidėjo
iš 18 numerių.
Pirmieji numeriai susidėjo iš daiIŠ PROVIDENCE, R. I.
liu solo ir
piano gabalėlių. Išpildytojais buvo gerb. M. Petrausko Įvairumai. Vietos lietuvių draumokiniai, šie numeriai pavyko ge- gijos kinta.
Prakalbų, halių ir
rai, ir kai-kuriuos dainininkus pub- šokių rengimo, rods, neatsilieka
lika grąžino po kelis sykius. Pas- nuo kitų
vietų lietuvių. Gaila tik,
kui choras sudainavo 4 dainas, kad nieko
negalima nuveikti be
ktirits nusisekė gerai. Chorui padegtines. Liet. P. P. Kliubas lapbaigus, vaidinta "Kaminakrėtis ir kričio 8 d. laikytame susirinkime
Malūnininkas."
Vaidinimas gerai nutarė suruošti
pasilinksminimo
publiką.
prijuokino
Vaidintojai vakarą. Besvarstant reikalą, vienas
atliko savo roles gerai.
kliubo narys davė Įnešimą, kad
Žmonių susirinko suviršum 300. rengiamasai vakaras butų be svaiButu buvę daugiau, bet pakenkė
Atsirado taginančių gėrimų.
lietus. Labdarystės draugijai pelno čiaus
priešininkų šiam gražiam sugali likti suviršum $50.
manymui. Pasiginčijus, buvo leisPo vakarui buvo parengta vaka- ti
per balsus.

rienė, kurioje "Gabijos" choras

Pasirodė, kad 7 stovi

at- už.

svaiginančius gėrimus, 6 gi—
prieš f kiti susilaikė nuo balsavimo).
Kitas panašus atsitikimas buvo

sisvoikino su p. M. Petrausku, išvažiavusiu j Brcoklyifą. Vakarienėje dalyvavo suviršum 100 draugijos narių ir apie 20 svečių. \ a- D. L.
karienės prakalbas atidarė p. S. K. Buvo

K.

Gedimino

draugijoje.

taipogi sumanyta rengti vaVitaitis, trumpoje kalboje išreikš- karą ir taipogi pakilo klausimas
damas padėką musų gerb. kompoapie svaigalų prašalinimą iš jojo.
zitoriui už jo nuveiktus darbus Balsavimas
parodė 11 balsų už
Bostone.
Antruoju kalbėtojum svaigalus ir tiktai 5 prieš.
buvo vietinis klebonas kun. T. Žilinskai. Jis savo kalboje nurodė,

Tokiu

budu blaivininkai musų
draugijose likosi sumušti. Tačiaus
kokią naudą atnešė mums p. Pet- nenusiminama dėlei to. Šisai banrauskas, ir padėkavojo mokytojui
dymas buvo dar tiktai pirmutiniu,
ir mokiniams, kurie dirba
pastaruo- ir todėl nestebėtina, jei jam buvo
ju laiku; ragino ir toliaus visus lemta nepasisekti. Blaivininkai tabe skirtumo dirbti.
čiaus mano toliaus varyti pradėtąjį
Paskutiniu kalbėjo pats kompodraugijų svarinimo darbą ir neabezitorius M. Petrauskas.
Susigrau- joja, kad galutinai tasai darbas padinęs jisai išreiškė gilią padėką siseks.

gabijiečiams

ir visiems Bostono lieNesenai pasimirė čia moteris,
tuviams, kurie dirbo drauge su kuri baisiai
nusidegino, pildama

suvaidino dvi ope- socialistu

paskui atsakinėjo j

p.

"Adomas ir Jieva" ir "Ka- 'Dailydos kalbą, svarbiausiai
užginminakrėtis ir Malūnininkas." Vaidi jindanii Dr. Šliupo
svarbą lietuuiinas gana gerai n iv-i sekė. Žino .'iu
visuomenėje.

nių bnvo aj it- trjs .šimtai, nors, t i
kėtasi kur kas daugiau. Sak na
tokio neskaitlingo susirinkimo prie-

žastis

Suvalkų Juozas.

tame, kad Imk vietinis kle-

IS GR.-1NP

RAPIDS,

T.

vakaras.

M.
bonas uždraudęs eiti j ''bedieviš\-lpintas.

1),

Vietos

MICfl.

Lietuvos
9 <1.
I). 58tos kj>.
buvo pastatytas

Lapkričio
(du vakaru) '1". M.

ką" vakarą.

H

ir

lietuviai, kiek tenka maty•boro spėkomis
gana smarkiai darbu-jasi aukų
rinkime nukentėjusiems nuo karės •cenoje "Mindaugis, Lietuvos Kuroles artistai atLietuvoje. Ypač atsižymi vietinis nigaikštis.Savo
iko puikiai.
Imant
oinenin, kad
klebonas kun. Jakaitis.
buvo
darbo
vaidintojais
žmonės,
Tūlas vyrukas, nors lankė kiekkurie dienos laiką turi
pašvęsti
vieną nedėldienį bažnyčią, dėlei kodarbui ir tiktai liuosus nuo darbo
kios tai priežasties nenuėjo kartą j
vakarus gali pašvęsti
repeticijoms,
i mišparus,
(iaspadinė, matydama, reikia
ištiesų pasigėrėti, kaip gerai
kad gali pavirsti "bedieviu," sakobuvo atliktas toksai veikalas. <iaima, "aplygino" žandus ir išvarė
la tik, kad žmonių neatsilankė, kiek
nuo "burdo."
Gegutė.
galima buvo tikėtis. Vietos pubti,

|

lika, matomai,

dar

nepripratus

lanvaidinimui
Jakaitis surengė prakalbas. Jųjų
choras, vadovautikslu buvo žmonių paraginimas
(i.
sudainavo kejant
p.
Belitiiui,
dėti aukas nukentėjusiai nuo karės
letą
Pertraukose
dainelių.
gražiai
Lietuvai. Prakalbose dalyvavo atLietuviškas
P.enas.
griežė
vykęs iš Noruood. Mass., kun. A.
Aukos Lietuvai šelpti jau plauJ. R—aus.
Daugis.
kia.
Lapkričio 10 d. laikytame
Prakalbos.

Neseniai

čia

kun.

kytis j

vakarus.
T. M. D. 58 kp.

Po

Lietuvos Sunų Dr-stės susirinkime
J. Besasparis pakėlė klausimą
A tikos Lietuvai
jau renkamos. Epie aukavimą. Sutikus nariams,
Lapkričio 15 d. šv. Baltramiejaus iš draugystės iždo paaukauta $25.

s

mu tr

Petrauskui,

retes:

IŠ LEIVISTON, MII.

svetainėje buvo
visu draugysčių
prakalbomis.

p.

visuotinas

vietos Sumanius p. Harmanskui, buvo nususirinkimas su tarta parengti balių ir likusj pelną

paskirti Lietuvos gelbėjimui. ŽaPrakalbu tikslu buvo supažindyti dame tame vakare ir taip aukas
vietos lietuvius su Lietuvos
padė- rinkti.
imu, ir reikalingumu aUku nukentė- į Susipratę vietos lietuviai džiaujusiems mušu broliams
giasi iš tokio Liet. Sunų Dr-.stės

užjurvje.
trjs vietiniai kalbėtojai. darbo ii tikisi, kad ir visur LietuJ. Dailyda pirmas trumpai nupiešė vos kils .ras greitą atsišaukimą
Lietuvos istoriją; aiškino, kaip lie- visų savo sūnų širdyse.
»*-WRECKOf 1LNGllSH HOSWTAL5HIPROWLIA NlAR WH1TBV -2-THE R0H1LL*
tuviai gyvendavo santaikoje,
No n m i csc i o Dantiouas
kaip
jie gynė savo tėvynę nuo neprieteIS CICERO, ILL
LAIVO-LIGONBUČIO SUSIKULTMAS
ilių. kaip jie mylėjo gyventi sulyg
gamtos reikalavimų, kokius jie tuViršuje: Sukultas anglų laivas Rohilla, kuris buvo ligoKaip socialistai
užkariaurėjo kunigaikščius, kurie iki Vy- ti Cicero. Praeitosnorėjo
niams pritaikintas.
savaitės pabaitauto viešpatavimo pabaigai LietuApačioj: Tas pats laivas iki susikulimo.
goj Cicero lietuviai buvo labai nuvą gelbėjo nuo neprietelių ir kaip
stebinti, pamatę raudonomis raidėJagaila pražudė Lietuvą. Taipcgi mis
išspausdintus apgarsinimus.
kerosiną į pečių. Pilamas ant bijos" draugija malonės parengti
vietos lietuviai tačiaus trumpai papasakojo apie lietuvių Kviesta lapkričio 21 d. j "nepaprasVeiklesnieji
mokslo vyrus, pasidarbavusius ant
iegančių malkų kerosinas cxplio- *io miestelio lietuviams žymesniu dėlei to nenuleido
tas prakalbas," kuriose
galima burankų. Kitoje tautiškos dirvos, ir
lavo, ir liepsna apglobė moterį. vaidinimo vakarų. "Gabijos"
ką jų triūsas sią
vėl
K. (Jugį ir P. Grivieloje,
drau-Į
išgirsti
klausimas
pp.
privatiškai,
atnešė Lietuvai. Pabaigoje kalbėŽaizdos buvo labai sunkios, ir ne- gijai palinkėtina ir toliau
pasek-1 buvo išnaujo pakeltas. Šį kartą
gaitį, tuos "garsius Chicagos kaltojas aiškino, kam reikia rinkti
aimingoji baisioje kančiose pasi- mingai darbuotis muzikos bei dai- visi suprato komiteto
bėtojus ir tikrus musų tėvynainius,
reikalingumą
ni r ė.
lės srytyje.
E.v-Montellietis. ir pritarė sumanymui. Veikiai liko- aukas ir kaip jos yra dabar rei- kurie daugiausia
darbuojasi dėl
Vienam nesenai
kalingos.
apsivedusiam
si išrinktas ir
suvargusios Lietuvos gerovės" (apinkomitetas,
j
kurį
Antru kalbėjo J.
yyrui lietuviui vagiliai iškirto ne15 IVESTVJLLE, ILL.
ėjo sekančios ypatos: ižd.—-J. VaiLiaudanskas. garsinimuose buvo taip bent rašyabai kokį šposą: likosi jam paJi^ai
pasakjjo apie Lietuvos spau- ta). Bet tas viekas tai niekis.
neikis, iždo globėju—V. A. Žuoias
Vakaras.
Lietuvos
dos atgavimą,
fogta jvairių drabužių, tame ir
Šelpimas. ir rašt. J. Žveizsdis.
kaip męs, lietuviai, Anot apgarsinimo, tas "nepaprastas
Nedėlioj, lapkričio 15 d. socialis- toksai veikimo būdasPasirodė, kad buvome ilgą laiką be
vestuvinių, vertės suvirs $100.
spaudos, ko- prakalbas" rengia Cicero lietuviai.
yra pasekPlunks narašis. tų kuopa parengė 5 aktų vaidinimingas, ir, rasi, jisai patartinas ir dėl męs tačiaus nepražudėme lie- Kaip tai? Cicero lietuviai rengia
mą "Marija Magdalietė."
Kaip kitose kolionijose, kur nėra lietu- tuviškos dvasios per tok] ilgą laiką, ir Cicero lietuviai su
nusistebėjimu
girdėti, žmonėms vaidinimas labai
IS MONTELLO, MASS.
viškų draugjų nei inteligentijos. neturėdami spaudos, ir kaip męs girdi, kad jau viskas padaryta Supatiko. Tokio veikalo Westvillėje Pora
tinkamų ir žinomų vaikinų, šiądien kjlame, kas ypatingai ma- sidariusi Cicero draugijų sąjunga,
"Gabijos" draugijos vaidinimas. dar nebuvo vaidinta. Visi vaidintyti musų literatūroje, ir ką nau- kuri, rods, tik ir
perėjusių
per lietuvių namus, be
galėtų kalbėti ir
Lapkričio 9 d. vietos Lietuvių Tau- tojai atsakančiai
dos atnešė mums
mokėjo savo ro- abejonės,
literatūra. Už- veikti Cicero lietuvių vardu, nič
nemažai surinkti.
galėtų
:iško Namo Draugijos trir.aii buvo les ir
gerai vaidino. Žmonių pribaigė .savo prakalbą, kaipo pirma- nieko apie kokias nors
Pas mus Lietuvos reikalams
au-l
surengtas teatras. Dramos ir mu- sirinko
prakalbas
daug, nes visi stebėjosi, kavo po $5.00:
zikos draugija "Gabija" iš So.
J. Vaineikis, V. A. jai kalbėtojas, aiškindamas reika nežinojo. Tiesa, tai truputį panakaip socialistų kuopa gali vaidinti Žuolas ir
šu į negudrų
J. Žvirgsdis; po $3.00: lingumą aukų Lietuvai.
Bostono vaidino Tautiško Namo
vodevilių, bet ką datokį veikalą, kurisai taip labai už-1 J.
I rečiu
buvo
P.
kalbėtojum
CiurkVienas bent dalykas apJureviče;
po $2.00: J. J.
rysi!.
.vetanės
scenoje dvi opereti: taria tikėjimą. Žmonės paskui sa
Bal-j
iunis, S. Baltunis r A. Jonelis;! lys. Jisai nupiešė, kaip lietuvis au- garsinimuose galėjo šiek-tiek nura'Adomas ir Jieva" ir "Malūnininkė, kad "sulošė teatrą, kaipo tikri
ga savo tėvynėje, kaip
po $1.00: A. Urbikas, P.
kas
ir Kaminakrėtis."
jam yra minti ciceriečfus: prakalbos buvo
Muzika katalikai."
Vitkus.) linksma kalbėti
Kalbama, kad pelno; A. Gerokas, A.
savo
apie
gimtini rengi; mos "reikr.hu >se fondo nuValavičia, A. ValaMų operečių parašyta musų gerb. dalį, jei kiek liks,
rengėjai žada vičienė, A. (iladenis,
kur praleista
kiastą,
jaunystės die- kentėjusių nuo karės." Nors ir neJ. Persinkecompozitoriaus M. Petrausko, pats skirti Tautos Fondui.
Kaip matyt, vičia, D. Miklavas, F.
nos, kur sužibėjo
pirmieji mu>u smagu ciceriečiams, kad juo< taip
Degutis, A.
compozitorius vadovavo vaidinime. vietos socialistai ir katalikai bene
ir gimė pirmasai
sapnai
V.
Surblis,
F.
Lauba,
gyvenimo "sufulino." Rods, buvo j ie nieko
Pirmiausiai tapo suvaidinta dvie- žada susitaikinti.
Wayčius, troskimas.
Sakoma, kad D. Žogas, J.
Cituojant
A.
Gerckas,
kalbėtoją "tik sau vyrai, sutvėrė ir draugijų sąBaltunis, ten
jų veiksnių operetė "Adomas ir socialistai žada nebūti
priešingi ka- K. Urbanas, J.
girdime
gegutę
tik jungą pasekmingesniam aukų rinkukuojant,
[ieva." Veikalas gana įdomus ir
Janošas, J. Ringis,
talikų veikimui, kaip katalikai ne- W. Whitis ir M.
ten visokių
paukščių
čiulbėjimai, kimui M" abelnai sparčiai varė visą
comiškas, perstatas pamėgdžiojimą buvo priešingi socialistams.
Tamošauskas; tik ten
Jie po 50c.: A.
kur męs esame gimė darbą.
jie,
Rel: štai atsirado nauji
K.
Dubauskas,
Butkus, ir
nusų mytiškųjų protėvių, "gyvepasižadėję lankytis vieni į kitų J. Kuoselis ir
len
augę.
"Cicero
šiądien
tėvelietuviai"
ir visą darbą tarmusų
J. Gudmanas.
I
įančių" rojuje. Vaidinusie šį vei- vakams ir darbuotis tartum išvien,
bioliai ir seselės, duobėse
liai,
j
Viso labo $46.00.
tum
jsimazgote nutrynė.
calą aktoriai: St. \ itaitis (Adomo
Kaip kitur, taip ir westvilliečiai j Tiek tai
surinkta sulyginamai kasę, o jų nameliai vien j pelenus, Atėjo ir prakalbti vakaras. Nu•ole), A. Kuzmauskiutė (Jievos išrinko valdybą
aukų rinkimui į mažoje kolionijoje. Iš to
pavirto. Ir tie visi paukšteliai turi gi, žiūrime:
atvažiuoja iš Chicagos
-olę), V. Kališius (Grapo rolę) Tautos Fondą. Pradedama
matyti,
jau
šiądien
kad
nežiūrint
musų
Čiela
ir
kraštelį
apleisti
armija.
nieko,
suvaidino pažymėtinai gerai; nei
jeigu yra tikDrauge su armija
darbuokis. Lapkričio 26 d. sureng- tai
ieškoti
sau ramios šalelės."
j
tikras
noras
ir
Tik
profesionalai aktoriai nesugel ėtų ta
pribuvo
pagelbėti nelaimingeneralis štabas. Tuopamaldos bažnyčioj, drauge ir
gajai Lietuvai, tai aukos gali plauk- musų tėveliai, broliai ir seselės tu- jaus užėmė pozicijas svetainėje, ir
*eriau suvaidinti.
mokslainčs mokinių vakaras Tau- ti.
ri ten
pasilikti ir sunkų vargą varg- prasidėjo "darbas" "Lietuvos geroVisi tiktai j darbą,
Po šio veikalo suvaidinimo sekė
pagelbon ti.
tos Fondo naudai. Dr-stė Šv. P et-!
o
Įsivaizdinkime,—sakė
kalbėto- vei." Nieko negalima butu turėbe
nelaimingiems,
intro veikalo—"Kaminakrėtis ir
abejonės, Ame- j
ro ir Povilo iš kasmetinio
balio, rikos lietuviai
ias>
Lietuvai
kaip
yra
kad
reikalingos ti prieš prakalbas, kurios savo tikru
parodys,
jie,
Malūnininkas"—vaidinimas, kuria- taisomo lapkričio 26 d.,
dabar aukos....
kaip gir- niekuomet neužmiršę savo
tikslu turi Lietuvos reikalus. Bet
ne dalyvavo šie aktoriai: St. Vitėvynės
dėtis, pusę pelno žada skirti Tautos ir visuomet
Susirinkimas {galiojo tam
čia
j aitis (Sabuko
gausiai
reitikr^
prakalbos buvo laikytos ne Lieaukavę jos
rolėj), K. Jurgeliu-i Fondui. Šv. Petro ir Povilo
pa- kalams, šioje
aukoms rinkti. Po pra- tuvos labui, bet tautininku bomkomitetą
i įas
svarbioje valandoje
(Pranio iolėj), M. Kalinaus- rapijos mokslainčs mokiniai turės
1 ciutė (Teklytės rolėj), O. Žabardavimui. Ponas Gugis ramiai
supras savo priedermę ir dar dau- kalbų surinkta $30.20.
lapkričio 29 d. savą vakarą. Pel-! giaus suaukaus savo
Surinktus pinigus nutarta sudėti kalbėjo, bet užtai p. <
| jarauskiutė (Petronės rolėj), A.
Irigaitis, auot
brolių išgelbėnas taipogi Tautos Fondo naudai.
vietos banke ir paskui, kuomet bus
jimui iš baisiausios nelaimės.
iš
visu
VIčšlis (Pikliaus rolėj), M. Bapasakos, išėjo
rubežių.
Aukų rinkimą trukdo bedarbė. Bet
: •auskiutė
Atakavo tautininkus, kiek galėJ. Vaineikis. galima, pasiųsti Lietuvon.
(Barboros rolėj). Kaip
pradėjus darbuotis, ateiras ir gerų
Pirmininkas leido dar padisku- damas,
| )p. Vitaitis, Jurgeliunas, p-lė Kaypatingai daugiau atsižykuvie atjaus tėvynės pažmonelių,
suoti
Nuo Redakcijos.
klausimą, per kur geriau siųsti mėjusius Cicero lietuvių tarpe. Į
] inauskiutė, taip ir kiti savo roles
$46
Pinigų
ir
neatsiliks nuo kitų liedėjimą
priimta, ir jie bus pasiųsti T. aukas. J. Dailyda prirodinėjo, kad čia buvo nukreiptos visos kanuolės.
j įtvaidino
gerai. Malonu buvo madarbe.
tuvių
šelpimo
geriausiai butų siųsti per T. Pauk- Taip tai darbuojamasi "Lietuvos
Paukščiui.
i yti mums montelliečiams
tokį puiA. Westz'illietisĄ
štį, kaipo vienatinį tautišką centrą, gerovei." Politika, siaurutė parti] cų vaidinimą pirmą kartą. Tiesa,
ir rūpinsis nukentėjusiais
kurisai
IŠ IVORCESTER, MASS.
iiame miestelyj jau senai rengiami
jinė politika čia, gerbiamieji, o ne
IS
žmonėmis ir kurisai Lietuvos labas
M
ASO
Lietuvoje
N
IA.
'teatrai"
CITY,
ir
tuose
rupi. Nėra ko nei
parengtuose
Teatras. Aukos Lietuvai. "Pataipogi
rūpinsis
iš- dengtis kittA'iu vardit.
'teatruose' laiks nuo laiko suvaiautonomijos
Aukos nukentėjusiems nuo k a-1 lai na''
gaspad'mė. Lapkričio 5 d.1 gavimu, kad likusieji gyvais
Visa iš Chicagos atvažiavusi arlina vieną-kitą mažos vertės dra- rės.
turėtų
Iškilus Europoje,. Karei,
dramos draugija "Birutė" statė
Lietuvoje po karei laisvą gyveni- mija drauge su vietiniais savo sėbi
nukę, o kartais nei to nebūdavo siaubusiai ir musų
tėvynę, ir pasi- scenoje trijų aktų komediją "Gy- mą, nebūtų kitų
Iš
tautų vergais. rais ir išklausė tų prakalbų.
—prisieidavo "užsiganėdint" "su- j girdus Amerikos lietuvių laikrašvieji Nabašninkai." Nors kai-ku- Kalbėtojas sakė, kad reikią mums
kas
1 ošta" Džian Bambos makaliene....'
pašalinių jei
pakliuvo prakaltijoje raginimams dėty. aukas pa- rie vaidintojai silpnai mokėjo savo imti
pavyzdį nuo savų mokslo vy- bosna, tai per nesusipratimą arba
Geresnių veikalų šiame mieste' liktiems užjuryje broliams, sukruroles, bet visgi užtektinai prijuo- rų, kurie visą savo
/ietos lietuviai perstatyti kol-kas1 to ir
gyvenimą pa- tiesiog iš žingeidumo. Atlaikiusi
prakilnesnieji vietos lietuviai. kino publiką, kurios buvo arti trijų šventė lietuvių labui.
Kaip į vieną Cicero lietuvių vardu -usirinkimą,
legali, tai padaryti neleidžia par- Nėra Čia jokios lietuviškos
draugi- šimtų. Tą patį veikalą nutarė at- tokių, nurodė į Dr.
J. Šliupą. Dr. Chicagos armija su savo generaliu
:ijine neapykanta, kuri nūnai tarp os; su lietuviška
inteligentija taipo>- kartoti lapkričio 16 d. Visas pel- J. Šliupas nenuilstančiai dirba lie- štabu išsinešdino
/ietos lietuvių yra jgijus
atgal, i1- kur atpilietybės gi silpnai. Nežiūrint to, privatiš- nas nuo vakaro skiriamas nukentėtuvių naudai, sakė kalbėtojas, ir vyko. Socialistai pastaruoj'u laiku
:eises.
Publikos j šj "Gabijos" kai buvo
pakeltas klausimas įsteigti jusiems nuo karės Lietuvoje.
jojo nuopelnai lietuviams yra neap- čia neteko jokios Įtekmės. I>uIraugijos perstatymą atsilankė apie komitetą aukoms rinkti. Ne vie10 d. Petro skaitomi. Pirmoje gi
Utarninke,
lapkričio
ir
visi
vietoje sto- -lais, pvnašiais Į -iu prakalbų mi100,
negalėja atsigerėti nia- nas klaususių nesuprato visos Armino
Teatrališkos kuopos rupes- vįs lietuvių atidalinimas nuo
oniais šių perstatymų įspūdžiais. reikalo
lenkų nimą, jie stengiasi prisišlieti prie
svarbos, ir todėl komiteto čiu tapo pakviesta iš Bostono drau- čia Suv.
Valstijose ir tautikosios cicero lietuvių. Regis, v 'tus darReikia tikėtis, kad ir ateityje-iLGasteigimo sumanymas nepavyko, j
gija "Gabija/' kuri, vadovaujant p. lietuvių sąmonės pakėlimas. Pora| bai
yienas iš buvusių.
Buvo
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laikraščiu prieglobstin
ir tokiu budu per T,. S. F. didinti

smingas pasekmes, kurias neša da- fgiai atstovaujamos. Nėra reikalo, Kaip rinkti aukas kolionijosc be ta
išgriauta-išdeginta, nes vokie- Laikraštyje "Rieč"
patalpintai
bartinėj i suirutė. Butų l>e galo kad T. Taryba butu skaitlinga. '(Irauuijų? Tose lietuviu kolionijo- čiai nei vieno
Vlfli laikraštini siunčiami rankrašžingsnio be mūšio apie tai Seirijų
čiai turi buti pažymėti autoriaus pa- socialistiškosios spaudos Įtekme.
evangeliku
Kiekviena
pastobent
viena
sriovė
naudinga, jei butų
galėtu buti at- sc, kurios turi savas draugijas, su- negalėjo pažengti."
jstairiaus Tozio
rašu ir adresu.
Pasirašantieji pseufoki tsi buvo pirmi žingsniai, ga, kurios balso
Pastopasakojimas.
kiekstovaujama, sakysime, dviejų narių. tvarkymas rinkimo aukų Lietuvai
klausytųsi
donimais turi paduoti, Redakcijos žirius Tozio yra
pats šveicaras ii
kuriuos padarė socialistai, paėmę vienas. nežiūrint, kas tokis j'sai Susidarę šeši nariai
niai. ir Hfivo tikrąjį vafdę.
galėtų pasirink- lyra lengvas: tenai visa reikala paj
Mūšiai
Buvo, Kuomet Kaip iš paėjimo. Jisai sako:
Redakcija pasiieka sau teisę atsiun- Lietuvos šelpimo reikalą į savo yra: tautininkas, socialistas, kleri- ti pašalinį žmogų kaipo pirminin- .ima save
rankas draugijos, kasj
čiamus jai rankraščius trumpinti ir
Viedro Lijo.
į rankas. Ir tie žingsniai aiškiai kalas arba kas kitas. Šiądien ne ką. Tautos Taryba iš septynių link kolionijų, kuriose nėra draugi- Ties
taisyti.
Vokiečiai Sudegino Visus
Simnu, Suv. gub., rugsėjo
Netinkamus laikraščiui rankraščius parodė, kad veikimas su socialis- vienoje griovėjo gimstu naudingų žmonių butų, mūsų nuomone, nei
ją Mjįson City, fa., lietuviai šiame 16 d. buvo labai
Rejento Aktus.
smarkus mušis,
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto tais, srba teisingiau jųjų
globoje, sumanymų, iš kurių galėtų pelnyti permaža, nei perdidelė. Jei kar- numeryje telpančioje koresponden- nes
riui atgal jo lčšomis.
"Kuomet
kazokai rusiškojo arvokiečiai
buvo
j
sutraukę dauReikia visada rašyti plunksna ir tik yra negalimas tikrai bendru veiki- viesasai Amerikon lietuvių gyve- tais butų perdaug darbo, jojo atliduoda gerą patarimą ir
cijoje
jergardo
savo
(užpakaliniu
kariumenės.
diegybę
sargybų)
Visą
ant vienos popiero pusės, paliekant įmo
alininkams. Tokiu budu, pa nimas.
Tie sumanymai taciaus kimui T. Taryba galėtų pasikviesti .drauge
parodo gerą pavyzdį. Ma- ną smarkiai
mūšio pasitraukė iš Seirijų, \okiškoji
plačius tarpus tarp eilučių.
lijo.
Vietoje
bendrai
atskiras
ir
veikti
su
dearba
ir
laidoje
idėją
l
paprastai neįvyksta,
ypatus
nepasisekidraugijas. son City lietuviai praneša, kad jie zemė
pavirto į balą ir neišlipamą kariumenė netrukus užėmė miesšiniuoju sparnu, klerikalais, męs mo priežastim yra pritarimo sto- Suprantama, pakviestieji neineitų neturį savu draugijų. \ isgi ten
Yyriausis vokiečiu vadas,
Dėlei blogo oro vo- telį.
jaučiamės priversti tą pati pada- ka. Nepritariama gi ir ignoruoja- T. Tarybon, bet tik atliktų darl>o yra žmonių, kurie užjaučia nelai- purvyną.
kiečiai negalėjo orlaiviais lekio- generolas, apsistojo pas Seirijų
rai savo darbe ir su kairiuoju ma koksai nors
sumanymas nekar- perviršį.
mingam Lietuvos padėjimui ir nori dami žvalgytis. Darbavosi pa- i klebonų, scnelj kunigą Katilių,
Kas turėtų teise rinkti atstovus?
sparnu, socialistais.
tą vien dėlto, kad sumanymas lmsušelpti savo brolius, kenčiančius trankos ir kulkasvaidžiai. Ne- jo miestelio paskirtas komendanvo pakeltas
sriovės žmo- Pradėjus tvertis centro partijai, tu- užjuryje nuo karės
to visko,
Apart
priešingos
reikalų
patekibaisenybių. Po paisant smarkios ugnies, rusų ka tas—kok- tai majoras—apsistojo
Reikia patiems veikli. Kuomet
mas
beveik išimtinai j socialistų nių.
Tarpsrioviniai santikiai, ne- rime daug-maž. formales įstaigas, vieno nepasisekimo, Mason
lieveik visą Luropą ir podraug mūCity riumenė urmu šoko pirmyn ir Iv-as pastot"; Tozio. Kunigą Marrankas turėjo savo pasekme tai, apykanta, partizanti>kumas nelei- reprezentuojančias kiekvieną sriolietuviams pavyko, privatiškai su- prisiartino prie vokiečiu apsika- gei], pastorą Tozio ir dar du žysų tėvynę Lietuvą apsiauta baisi
ko tokio dalykų stovio šalininkai, džia pamatyti naudo* grudus, kurie vė.
sparnas yra susiDešinysis
iki 300 žingsniu. Pasiliovė mesniu miestelėnu vokiečiai sukarės liepsna, tarp' Amerikos lieir su- simų
rasi, visai nesitikėjo, būtent iššau- slepi?si kitaip manančių žmonių spietęs apie Liet. Rymo-Katalikų siėjus, apsvarstyti dalyką
baisioji artilerijos ugnis, poškėjo ėmė kaipo užstatytas ypatas, kad
tuvių kilo judėjimas, kurio tikslu
aukų rinkimo komitetą. tik
kurios priklauso, tverti
kė plačių minių neužsitikėjimą. darbe.
Federaciją,
prie
šautuvų šaudymas. Pava- priversti miestelio gyventojus išbuvo ateiti pagelbon Lietuvai, nuvisos
dešinėsės
or- Kiek męs žinome, toji kolionija kare iš
\\ žiūrint to, kad gan daug laiko
regis,
įžymesnės
Čia kaip sykis ir ateitų pagelbon
apsikasimų nebuvo ma- pildyti visus vokiečiu reikalavikentėjusiai nuo karės. Daugelis
turi
nuo
ganizacijos.
seimo, ii" Tautos
NežiūKairysis
nedidelė.
sparnas
nei
praėjo
vienos galvos.
Hrooklyno
tyti
yra sulyginamai
Rusai mus.
Taryba. Joje butų atstoprakilnesniųjų Amerikos lietinių
savo Liet. Socialistų Sąjungą Amenežiūrint raginimų dėti aukas j
užėmė
rint
visos
tris
komitetui
kurios
vokiečių apsikasimų?, ku- "Vokiečiai'be jokių ceremonijų
to,
sriovės,
vaujami)pasisekė greitu
tikėjosi, kad bus galima visiems
Centras gi turi savo Tauf.. Š. F., tos aukos neplaukia taip, dabar
pareikalavo maisto, pašaro i- šilrikoje.
rie
buvo
pilni lavonų.
apsireiškia Amerikos lietulaiku surinkti $46.00.
mums, bc sriovių, partijų ir pa*
*
Visos šios trjs
tų darbužių. Kaip kada mokėtiškąją
tokiame svar- viu
Partiją.
plaukti
kaip
turėtų
Kiekviena sriovė, tutarpe.
žvalgų skirtumo, bendrai imtis už
davo skaitydami rublį už i marTai parodo, kad toki privatiškai
biame reikale ir tokioje svarbioje rėdama savus žmones Tautos Ta- įstaigos galėtų išrinkti po du atTies Vilkaviškiu, Suv. gub..
pageli: teikimo nukentėjusiai Liekę ir 40 pfenigų, bet dažniausutverti komitetai, jeigu yra užtekvalandoje, kaip kad Lietuvos gel- rybcje, gerbtų tą įstaigą ir atkreip- stovu
tuvai.
lietui kaip siai
d.,
19
rugsėjo
taip-pat
išduodavo kvitas. PasitaiKuomet, kur ir kaip pradėtų T. tinai noro ir
dabar yra. Sveikas dautų atydą į josios balsą.
pasiryžimo, gali buti iš viedro pilant, vokiečiai tapo
Tačiaus toms gražioms min- bėjimas
Jeigu
kad imdavo ir taip, be joateities klausikydavo
veikti,
kad
Taryba
yra
gumo-'
protas
parr.dė,
ištikrųjų
Tautos Taryba nutartų ką nors,
tiems apie bendrą, visuotiną Amelabai pasekmingais.
Patartina ir ;š apsikasimų išmušti ir iš nutsų
mai.
Dabar
kių šnektų.
nėra bendru toksai darbas, kurį pa- tai visos sriovės
gi susitaikinkime dėrikos lietuvių veikimą buvo netų nutarimų atbožemės išginti.
Bėgdami vokie"Visi namai Seirijuose
lei pačios Tarybos. Męs pasiūlome kitoms, draugijų neturinčioms kosavo rankas vienos pat*-!
j
tapo
sigriebė
lemta j^ikunyti. Tai pasirodė tiktų didesniame ar mažesniame laipč.ai visus pakeliui tiltus suardė,
rinkiIš rejento Svietlinskio
abiem
čia
iškratyti.
suma- lionijoms išbandyti šį aukų
t i jos žmonės.
sparnam
išdėstytą
tai .svajonėmis, kuriomi- galima
o pačiame
synje, Į diso-rganizuotą Amerikos
gėVilkaviškyje visus val- archyvo vokiečiai išnešė visus domo sutvarkymo budą.
Nuo to netižsitikėjimo kenčia' lietuviu gyvenimą butų įneštas nymą apsvarstyti.
džios įstaigų triobėsius su dinarėtis, bet kurios yra nejkunytiuos
kumentus (aktus) ir juos padegė.
ne kas kita, k?.ip tiktai nelaimin-' šioks-toks
mitu iškeldami į orą išardė.
organizacijos elementas.
mu.sų gyveniman.
Iš jo skiepo išėmė visą
vyną ir
.\i! bendro veikimo pirmiausiai goji Lietuva, kurios naudai aukų
I'et, kad Tautos Tarybos nutavisk? išgėrė. I.šgėr-" net ir visą
atsi.-akė dešinysis sparnas, sušauk- rinkimas privalėtų buti kuodidžiau- rimai butu visuotini, kad visi tų
Ties Merkine (Mereeium) vo- Kaukazo actą (iš kurio tik vėdama savą seimą Chicagoje Lie- sis ir kuoveikiausis. Jau vien tik- nutarimų paisytų, reikia, kad ir viliaus išsiformė.ntuoia vynas)."
kiečiams
slapta pasisekė perkelti I
tuviu Rymo Kataliku Federacijos tai šioji aplinkybė šaukte šaukia, sos sriovės butų atstovaujamos joper Nemuną visą savo batalijcmetinio kongreso metu.
Tuomet kad dabartinis dalykų stovis butų je.
Dešinėji sriovė, taip-pat ir
Užmušta Daug Gyventojų.
ną. Rusų kariunienė, tai patėmiAukų tautininkų, pritaria Tautos Tary- •Atėjusiuose iš Lietuvos laik- padarė Prusuose! Męs su
tikėtasi, kari Ims užmegs ta s ben- kuogreičiausiai pataisytas.
Simne,
jumis jusi, jų veržimosi tolyn sulaikė;
dras ryšys tarp tautininkų ir so- neplaukimas dėlei tos vienos prie- bos sumanymui.
Stokuoja dar raščiuose randame daugiaus ži- ir taip daug švelniau elgiamės!"
Simnas
miestelis prie geyra
mūšyje, užmušta ir sužeista virš
cialiai ir kad bent šiom dviem žasties liepia prašalinti tą priežastį, kairėsės sriovės pritarimo. Rods, nių apie
ležinkelio, tarp Alytaus ir Subuvusį ir dabartinį Lie- Vartotojų draugijų ir "Žagrės" 6,000 vokiečių.
sriovėm galima bus veikti išvien nežinrint nieko kito ir prieš nieką principialių priešingumų iš socia- tuvos padėjimą. Žcmiaus tilpu- krautuvės tapo visai išplėštos.
valkų. Apie n.ušį ties Simnu
Lietuvos seipimo klausime. J uotn kitą nesustojant.
listų pusės neturėtų buti. Jeigu sios žinios pasirodė įvairiuose Nors vokiečiai abclnos mobiliza"Rygos Garse" šiaip rašoma:
Seinai liko Sveiki, bet
Kovoti su tuom žmonių neišsi- nebus parodyta užsikirtimo, rods, Lietuvos laikraščiuose,
buvo
tikslu
sušauktas
seimas
"Prie Simno miestelio (Kalvakaip: 'Ry- cijos Suvalkijoje nedarė, bet dauBeržininkai Išdeginti.
tikėjimu butų veltus darbas. Ne- galima butų susitaikinti.
Brooklyne spalio 1, 2 ir 3 d.
gos Naujienos/ 'Viltis,' 'Aušra' gelyje vietų, daug suėmė jaunų
įijos
pav., Suvalkų gub.), vokieSeinai. Suv. gub.. nors ten buSi>ai seimas, ant kurio daugelis didelės ir ytin brangios jiegos priAbelnai
čiams pasitraukiant iš SuvalkiViešai Tautos Tarybos klausi- ir 'Šaltinis.'
vyrų ir net moterių.
vo visas
vokiečių štabas, liko
tautinės vienybės šalininku dėjo valo buti naudingiau suvartotos.
vokiečiai labai stebėdavosi, kad
buvo iškilę smarkus susirėmas buvo pakeltas Chicagos seime.
sveiki. Vokiečiai ėmė iš gyven- jos,
tiek daug vilčių, toli-gražu neatPasiremiant visa kuom aug- To seimo išrihktasai komitetas veimimai. Rugsėjo 16 d. fsen. kai.)
Nemunėlis Išgelbėjo!...
pas mus tiek daug vyrų, o ypač
tojų ką tik norėjo. Kas priešinnešė to, ko buvo tikėtasi iš jojo. ščiaus minėtu, vieninteliu išėjimu kia
kaipo laikina Tautos Taryba. "Rygos Naujienos," darydamos jaunų; pas juos visi vyrai karė- sis, tą žadėjo nušauti. Komen- rusų kariumenė po priedanga arBuvo tikėtasi, kad seiman susi- iš dabartinio keblaus i)' nelemto Šiame
numeryje talpiname to ko- apžvalgą Suvalkijos po vokiečių je. Tarp kareivių, užėmusių Su- dantas buvo suėmęs vyskupą, bet | tilerijos užėmė geležinkelio storinks žmonės, perimti išimtinai padėjimo matosi kuoveikiausis ir miteto rašteli dėlei busimosios Tauvalkiją, buvo daug mokančių lietį. Rugsėjo 17 d. anksti iš ryto
išvarymo ir atsimindamos, kad
pasiskundus vienam generolui— vokiečiai savo
o net ir rutuviškai,
lenkiškai,
geismu patarnauti Lietuvai, sta- kuogreiciausis atsiskyrimas nuo so- tos Tarybos sutvarkymo.
artilerija nušlavė
toks pet likimas butų sutikęs ir
Seisiškai. Kai-kurie buvo net įžy- vyskupas tapo paleistas. Į
tanti Lietuvos gelbėjimo reikalą cialistų. Bendras veikimas yra nekuris
randasi 2 verstu
miesteli,
Kauno
nus vokiečiai kaip
Męs manome, kad minėtasai ko- likusias Lietuvos dalis
atėjo, taip ii atstu nuo
Lietuvos
mesnieji
Prūsų
stoties.
veikėjai
geležinkelio
pirtron vieton. Seime gi iškilo galimas. Vieton bendro veikimo mitetas, imdamas ant savęs laikiVilniaus
gubernijas,—nepaišėjo be jokio mūšio.
—atstovas Steputaitis, "Birutės"
teko
baž"Daugiausia
katalikų
partijinės ambicijos, ir ta vieta, ku- iškilo tik bendri ginčai ir kivirčai, nos Tautos Tarybos vardjį, nelabai jlr
miršta senio Nemuno beveik poeBeržininkų pusę miestelio voir "Sukurio" redaktorius Vanakur
nyčiai,
rioj o turėjo buti broliškai aptarta kuriems eikvojama brangios jiegos. taktingai elgiasi.
gyventojai
mėgino
kiečiai bebėgdami iš Lietuvos,
Šioji laikina tiškai pagarbinti, nes nuo Nemugaitis, "Savaitraščio" redaktorius
bendras Lietuvos gelbėjimo reika- Kuomet visi atskirai veiksime, ra- Tautos
pasislėpti. Išgriauta viena siena
Taryba yra tiktai vieno® 210 vokiečiai turėjo atgal iš Lie- Stikliorius ir kiti. Visi
patrankomis šaudydami, išdegino. ir
lą*, ištikrųju virto karščiausiu |>ar- si, išnyks dabartiniai visi ginčai, ir dešinės sriovės
įgriuvo stogas. Užmušta daug
kaip
jie,
tuvos
neštis
laukan.
rašo:
Jos
(Beržininkui yra apie 8 verstai i
įgaliota veikti. Nekalba, budu ir nuomonėmis, lagyventojų.
Rusų gi kariumenė
r'artizan- jiegos bus sunaudotos tikrai rei- žiūrint
tijinių kivirčų vieta.
Lietuvos
dalelė—Suvalkų gu- bai
to, jinai daro galutinus
rytus nuo Seinų, ant plianto į
stoties
rubuvo
užėmusi pozicisuvokietėję. Suvalkijoje
tiškumo banga pakilo taip augštai, kalingam ir naudingam darbui.
[uuo
Kapčiamiestį).
"padavadij imtis" dėlei Tautos Ta- bernija—virš mėnesio laiko buvo
kariumenei
vokiečius
Išeinant
iš miesją
sų
pamiškėje.
kad svarbiausi* šios valandos reipadėjo
Nenorima užkenkti socialistams
rybos sutvarkymo ir skiria net lai- tarsi nuo viso pasaulio atkirstair
Tankus
telio,
beverkiant
męs
pergalėti
pati
gamta.
regėjome
kcla-- -Lietuvos gelbėjimas—rods, aukų rinkime. Tegul jie renka, ir
ką atstovų rinkimui į pastovią Tau- -atskirta. Nei jokios žinelės iš
Trandaug moterių ir vaikų, nežinančių
gausus rudens lietai su debesiuo*- Mariampolės Apielinkės
buvo nustumtas antron vieton. kuopasekmingiausiai. Juo didesnis
tos Tarybą. Formališkai žiūrint j jos nebuvo galima gauti, nes buvo
Nuknistos.
šėjomis
tu oru sumirkino žemę ir trukdė
ką daryti. Naktį anksčiau, voSeimo atstovų dauguma, įvairiais bus surinktųjų aukų skaitlius, juo
dalyką, galima butų pasakyti, kad patikus į žiaurias vokiečių ran- aeroplianais žvalgytis. Suvalkikiečiai
Ties
buvo gulėję ir valgę bažSuv.
Mariampole,
gub.,
budpis susidariuM i* gaivalo, va- daugiaus
Lietuva. Tautos
pasidžiaugs
Tarybos kaipo visuotinos kas, kurie su rusų kariu mene joje, abelnai imant, keliai neper- lugsėjo 19 d. vokiečiai buvo su- nyčioje. Po pietų męs užėmėme
dinau-io save socialistais ir savoje ; Lietuvos džiaugsmu visi ir Amemušdamiesi taip baisiai tą kraštą
įstaigos, reikaluose sprendžiamąjį
o pliantų
(šosiejų) su- gabenę neapsakomą daugybę sa- pozicijas ant 1,200 žingsnių nuo
kad daug metų rei- geriausi,
slaptoje priešseiminėje konferen- rikos lietuviai pasidžiaugs.
balsą turi viso# sriovės ir jos ne- nuvargino,
vis mažai, tat vokiečiai su savo vo kariumenės ir patrankų su vokiečių ir praginėme juos iš pircijoje nusprendusio seimo likimą, Iš kitos pusės, lai vėl klerikalai įgaliavo minėtosios "laikinos Tau- kės, kol atsigaus.
mašinomis" nuklimpo kulkasvaidžiais. Vokiečiai iškni- mutinių pozicijų šautuvų ugnimi
Kas ten dėjosi per tą mėnesį "šaudymo
tą seimą panaudojo kaipo politiš- ; renka aukas, ir taipogi kuopasek- tos
Tarybos" daryti galutinus nutair,
rusų
užpulti, so apsikasimais visas nuolaidžias ir durtuvais, o paskui ir iš Kroskos demonstracijos progą. 'Ten, mingiausiai. Męs veli name to pasek- rimus ir
laiko, tik dabar, laiškams ir laik- purvynuose
priruošimu9. Priegto. dar
"mašinas" palikę, priversti buvo kalvas, giliančias miestą iš miško nos, užgriebdami daug šaunamoIraščiams pradėjus vaikščioti, prakur reikalinga buvo bendrai veik- iningumo
jiems iš visos širdies.
nei ne visos sriovės išreiškė savo
krašto, stovinčio dešinėn miesto sios medegos, maisto ir lauko
deda paaiškėti.
Valdiški prane- išbėgioti.
ti, pasistengta kad svarbesnės, vaVardan Lietuvos, vardan nelai- pritarimą šiam
\
sumanymui. At- Šimai buvo labai
pusėn. Tą dieną vėl lyg tyčia irtuves."
trumpi ir nedovaujančios ie'os patektų sociair našlaičių, deki- simenant tarpsriovinius santikius, !
našlių
Seredžius
Išliko
nuo
M'išio
Sveismarkus lytus pylė vandenį, žejmingųjų
listų rankosna. Tautininkų sriovės rue bei rinkime ir męs, tautininkai, galima manyti, kad toksai griežtas aiškus.
mė permirko, žemumos pavirto
bet
ant
kas,
Rytojaus
Išdegė.
DALYVO ZOPIS APIE SLAPžmonių pasistengta įleisti į svar- aukas ir siųskime jas T. Pauk- pasielgimas gali iššaukti kitose | Kas-žin kaip but buvę, kad tie
ežerėliais ir daugelyje vietų vobesnes vietas kuontažesnis skait- ščiui, 13 Mill
visa
TĄ PRIEŠSEIMINĘ KONNemunėlis-vandenėlis;
gal
st., Pittston, Pa., sriovėse neužsiganėdinimo ir nesu''Rygos Naujienoms" rašoma kiečių apsik^simus apsėmė; žmolius.
FERENCIJĄ.
kurisai yra S. L. A. Centro iždi- sipratimų, ko reikėtų vengti šiame Lietuva but likus krauju aplais- iš Vilkijos miestelio (Kauno
gu- nių ir arklių kojos vietomis iki
ir ugnim išdeginta.
Bet
Pačiame seime iškilo rlaug ne- ninku, stovi
tyta
užtektina
{X)
kaucija darbe. Geriausia butų, jei Chicabern., ant Nemuno, 19 verstų j kelių, o vietomis net iki kulšių
Nuo Redakcijos. Žemiaus patalpin'dabar tas mūsų tėvynės upelių
malonumu, kuomet aiškiai pasiro- ir yra senas ir ištikimas darbininrytus nuo Seredžiaus) sekančiai: klimpo išklampoton žemėn. Čia tas rašinėlis buvo nuims
Į
gos Seimo išrinktasai komitetas
prisiųstas
tėvelis pakirto bjauraus prišeo
dė, kas socialistams daugiausia kas Amerikos lietuvių visuomenė"Nors laike rusų kariumenės
ru- draupe su p. P. Lazausko. Brooklyno
veiktų tiktai kaipo vienos, tam tik- !
tarytum
gamta
pati
padėjo
seimo atstovo, laišku, kurį patalpinorupi. Jau tenai santikiai taip įsi- je. Prie T. Paukščio reikėtų da- ros sriovės įgalioti Tautos Tary- kojas; Nemuną prieidami, vo- susirėmimo su vokiečiais po Se- sams
pergalėti vokiečius.
me
"Lietuvos"
43-taine
numeryje.
tempė, kad rodėsi, jog seimo ne- rinkti sekretoriai ir sutverti pil- bos reikaluose atstovai. Savo nu- I kiečiai "priėjo liepto galį," kur redžium buvome labai nusiganVisą dieną iš abiejų pusiu bai- Dabar, prašant pačiam autoriui, sukariumenė sutrupino jų ge'rusų
galima bus drauge užbaigti. Kotii- nas komitetas aukoms rinkti.
bet
dabar
vėl nusiraminome. siausiai
dę,
tarimus lai paduotų kaipo įnešitrinkėjo patrankos (ar- teikiame vietos ir šiam rašinėliui.
ležinę galybę.
promisan, Lietuvos Šelpimo Fon- i Kadangi tautininkams rupi visa- mus visoms sriovėms
kariumenė sumušusi nugyMusų
motos). Ypač vokiečiai smarkiai Rugsėjo 30 d. Brooklvn'e. X. Y.,
apsvarstyti.
Dr. Stepuiaitis, Stik- nė
dą n buvo išrinkti du kasininkai:
vokiečius, ir ilgai buvo girdė- šaudė j mišką, kame jie manė,
įpusiškas Lietuvos gelbėjimas,— Įnešimus, su kuriais visos sriovės Vanagaitis,
liorius ir Kiti Prūsų Lietuvos tis
prieš Visuotiną Antrąjį Seimą at'1'. Paukštis nuo tautininkų ir Šidšaudymas link Naumiesčio ir jog esą rusai; bet lyg tyčia ten sibuvo
kaip politiškas, taip ir grynai pa- sutinka, skaityti nutarimais, tuKariavo.
slaptas lietuvių socialistų
lauskas nuo socialistų.
Širvintos. Nors musų kariumeSulyg šelpinis,—tai tautininkų fondas rinčiais gulti į busimosios T. T. pa- Veikėjai Suvalkijoj
rusų nebuvo. Pavakare Mariam- susirinkimas
Tautiškame
Kiek
name.
visa
nukentėjo
Suvalkų nė, grįždama iš Prūsų, buvo gekompromiso dvasios, abu kasinin- privalu paskirstyti į dvi dalis: Lie- matus. Gi
polė jau buvo rusų rankose. Vo- Buvo išdiskutuotas
įnešimus,
visų
nepatvirtai
smulkiai
apie
labdarybės ir
gubernija,
ku turėjo buti lygus. Tačiaus tuoj tuvos
ap- rokai pailsusi, bet atsekusiems
kiečiai mūšio lauke paliko daug
Autonomijos ir nukentėju- tintus, padėti į šalį.
fondas.
P>e
visai
šelpimo
kol-kas,
jokiu "kuskaityti,
negalima paskui
vokiečiams
po seimui socialistiškoji spauda siems nuo karės
didžiame užmuštų savo
šelpti. Kiekvie- Taip elgianties, neiškils jokių ne- Keletas
kareivių ir taip kių," jisai buvo nepripažintas už
visai sugriauta,
bažnyčių
pradėjo varyti agitaciją, kurios nas privalėtų buti liuosas aukauti
skaitliuje taip smarkiai sudavė, smarkiai bėgo savo gyvastį is po
bokštai
susipratimų, ir tatai galima turėti keliolil.ai
gerą. Aukų rinkimas ir dalinimas
nugriauta, kad jie savo gimimo dieną atsiaiškiu tikslu buvo Paukščio nu- tam
tikslui, kuriam jisai mato rei- didesnė viltis viso darbo
rusų kulkų nešdami, kad nesuo
supasekpavargėliams
daugelis
nepodaug
pripažinta ne kuom
minė.
čia musų kareiviai parodė
stumimas antron vieton. Tas pats
spėjo ištraukti purvan įklimpusių kitu,
kalingu.
Nesusipratimų išvengi- mingume. Jeigu elgtis kitaip, var- gadinta. Bažnyčių bokštus dautik
buržuazišku ištinsiu.
kaip
savo
o
ir pačiame Lietuvos Šelpimo Fon- mui
narsumą,
labjausiai leng- 8-ių savo toli nešančių sunkių papatartina visuomet pažymėti, gu bus kokia nors nauda. Vienu giausiai
rusai
fondo
reikale kalbėjo P.
patįs
Šelpimo
nugriovinėjo,
do Komitete, susidedančiame da- kuriam tikslui aukos
voji artilerija anoje pusėje Ne- trankų. B c to dar iš vokiečių
skiyra
šiame reikale, kad vokiečiai įsilipę negalėtų muno ir
ir
kiti.
Štai koksai busvarbiausiųjų
dalykų
Grigraitis
bar išimtinai iš socialistų.
To riamos :
sunkioji artilerija nuo buvo pagrobta per šturminį užautonomijos išgavimui, musų nuomone, yra atsargumas. žvalgytis arba bevielius telegravo
P.
kalbos
Seredžiaus
Grigaičio
komiteto finansų raštininkas vie- ar
turinys.
pusės. Kadangi mu- puolimą C sunkiosios patrankos.
nukentėjusiems šelpti. Tos Skubindamiesi ir greituoju viską fus įtaisyti. Vokiečiai, užėmę
šis buvo už 4-ių verstų nuo maEsą, gerai butų, jeigu aukos Imšai pagarsintu pranešimu aiškiai
*
*
tikslas
nebus
aukos, kurių
pažysusilaukti tiktai kokią nors vietą, ramiems gy- no buto, tai aš
tų dalinamos vien tik M»ci: listatus.
gerai girdėjau paparodė norą nustumti T. Paukšti mėtas, gerai butų skaityti pa- darydami, galime
Ties Naumiesčiu (Viadislavoto paties, ką turime su seimais. ventojams nieko nedarydavo, tik
Bet esą nežinia, kiek "musų" (t
antron
trankų šaudymą, riksmą "tirraa"
vieton ir sulaikyti aukų skirtomis
vu), Suv. gub., bėgantieji iš Liešelpimui nukentėjusiųjų To gi atsikartojimas butų daugiau imdavo jų turtįus, gyvulius, o už ir mačiau
y.
socialistų) bus seime, ir dar
šrapnelių
lekiojimą.
plaukimą j jojo rankas, persergė- nuo karės, kadangi nukentėjusių
mažiausį pasipriešinimą grąsin- Vokiečių krito nesuskaitoma dau- tuvos vokiečiai apsistojo ties klausimas, ar galės bent vienas
i negu negeistinas.
damas skaitytojus, buk jisai, miNaumiesčiu ir čion gavę iš Prūsušelpimas ištikrųjų stovi pirmoje Einant prie paties turinio rašte- iavo sušaudyt visus aplinkinių
socialistas patekti j šelpimo komisigybė. Kiek mūsiškių krito—vėnėtasai finansų raštininkas, negalį?
vietoje.
lio, kurį talpiname šiame numeryje, gyventojų vyrus nuo 14 iki 60 liau parašysiu. Mūsiškiai paėmė sijos naujų pajiegų pagelbon, pri- ją. Jeigu komisijon pateks didessukontroliuoti
kurio?
tų
aukų,
Mušis tęsėsi veik
Amerikos
lietuviai
tautiečiai! turime
nė dalis tautininkų, tai jie rūkas ir
pripažinti, kad pamatas, siū- metų. Sušaudydavo tik įtaria- dvi vokiečių purvyne nuklimpu sirengė į rnušį.
plaukia per Paukščio rankas. No- Kam
Nors
vokiečiai stosavo
ir
visą
dieną.
brangus yra
gimtinės
lomas Tautos Tarybos sudarymui, mus šnipinėjime ir sugautus be- sias sunkiasias patrankas (armodalysią "tautiečiams" arba šiaip
ru pastatyti T. Paukšlį
ižkaipo
vėjo gerai sustiprintose vietose, kokiems
tėvynės likimas, kam rupi savo tė- vargu
tinkamas.
T. Tarybą vagiant uįfnuštųjų kareivių daik- tas), kurias jie paliko anoje puburžuazams. nei kiek neyra
antron
vieton
buve
dininką
bet
jau
betemstant privu, brolių ir seserų sušelpimas, į
Lus.
Kai-kuij vokiečiai uždėjo sėje Nemuno, Suvalkų guberni- versti pavakare
męs suprantame ne kaipo organij socialistus.
Tai,
atsižvelgdami
laužoma dvasia to kompromiso,
buvo didžiausioje betvardidesniems miesdarbą! Kiekvienas skatikas, duo- zacijų,
joje. Kad ir smarkus mūšiai budraugijų, centrą, bet kaipo kontribucijas:
kokią
naudį
męs, socialistai,
girdi,
kurisai sulaikė. Brooklyn > seimą tas
Lietuvos reikalams dabartinėje
tams po
£,000 rub., mažesniems vo po Seredžium, bet Seredžiaus kėje pasitraukti, pamesdami gink- turėsime iš tokio fondo. Ir k iek
vietą, kurioje galėtų susieiti įvainuo
"obozus" ir palikdami daugygalutino suirimo. Lietuvos valandoje, yra
rjb.
Daugiausiai nu- miestelis liko sveikas. Tik ant lus,
žmogaus priedermės riem sriovės. Todėl atstovauja- po 500
amerikiečiai galės sudėti aukų!
Fondo
Komiteto
darbe
Šelpimo
atlikimas, sanžinės balso paklau- mos privalėtų buti ne
kentėjo Paprūsės gyventojai: jų rytojaus iš vaistinės kilusi ugnis bę užmuštų bei sužeistų.
bus lygiai dalinama visiems,
organizaci- ėmė
Jeigu
pradžia buvo ankštai surišta su symas.
maistą, javus, galvijus, ark- dalį Seredžiaus sunaikino. Kalir draugijos, bet sriovės. Anie
kiek išteks kiekvienam—po
tai
jos
bet
sepo
Seirijai
yra
nedidelis,
tauspauda,
socialistų
ignoruojant
lius ir t.t., ant vietos vartojo ir
Į darba visi!
buk užsidegę iš neatsar- nas
bama,
proporcionalj atstovavimą negalima
miestelis Seinų paviete, Su- 5-l0c.
Tai, girdi, 'kc&ią naudą
tivr.-.ją spaudą, nors L. S. F. Ko
sau į Prūsiją.
Kai-ku- gaus apsiėjimo su spiritu ar benkalbėti, kadangi ištikrųjų nežinia gabenosi
bus ii to? Geriau męs, socialismiteto veikimas turėjo buti
valkų
Seirijai
gubernijoj.
šią
riose vietose patįs vokiečiai išbepar
Kaip turi buti sudayyta Tautos net nei artimai,
zinu. Ant Nemuno krantų link dien
kaip yra Amerikos
yra gana svarbus vieškeliu tai, visai neprisidėkime, jeigu matyvi> ir jokio skirtumo tarp laik- Taryba. Suirusiame ir
sikūlė, savo mašinas atsivežę, ja- Kauno yra nemažos permainos:
padrikusialietuviai
nes iš jo išeina visa? tysime, kad tautininkai ims viršų
sn'oves.
išsiskirstę pagal
mazgas,
raščių dėlei jų pakraipos neprivalė me Amerikos
vus
ir nusikasė bulves.
Kuo- Raudondvario ir
bažlietuvių
gyvenime
Zapyškio
tinklas
Todėl,
išvenbuti
visokių
daroma. Tuom buvo paplentų—j Alytų, J Leipa seime. Girdi, męs turime sav;j
nesusipratimų
jo
met vietiniai gyventojai su aiajauste jaučiasi reikalingumas to- gimui ir
bokštai.
nyčių
nugriauta
Jurir
prašalinimui
vilingį
Merkinę, | Kapčiamiesti fondą prie L. S. Sąjungos.
noras
priežasčių
radytas
pavesti neva bepar- kios įstaigos, kuri
:omis prašydavo bent maistui pa- oarkas beveik visai išnaikintas.
sokiam
o,
sumažintų,
ir
Ponas Pruseika, "Laisvės" reGardiną,
L.
S.
neužsigunėdinimui, geriau- likti, vokiečiai
F. Komiteto darbą soį Seinus ir Lazdijus
tyvio
rasi, ir visai prašalintų, ta* ienk- Jtai
atsakydavo: "Ei- Per Suvalkų guberniją, kur ėjo
Vokiečiai negalėjo ir jo af daktorius, daug-maž sekančiai atbutų, jei vi&os sriovė* butų ly- kite
pažiūrėti, ką jusų kareivija vokiečiai, veik visa jų ėjimo vie- lenkti Buta
jų ir" Seirijuose.i sakė į p. Grigaičio kalbą: girdi.
I
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iš Lietuvos.
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Jrigit

mę*,

tumc

prie

sąjungiečiai, neprisidė- Sesija pasibaigė nutarimu, kad pa^clpos. Nukentėjo nuo karės Isipratimas," išsireiškiąs
privatiškų jų organizacijų apskričiai ar rajo- ir išreikšti nuomonę, kur butu pa- i
sudėjimą, taciaus tos žinios bu
Alpimo nu- apie outoiv tniją seime nebūtų sunkiausiai nc jie, bet neturtingie- I asmenų koliojiine ir bjaurojime. nai. nors tokiuose
apskričiuose it" rankiausia laikyti Tautos Tarybos v u.sif!.■> išdraikytos,
kentėjusių nuo karės, tai ištiesi; '!t?oia vietos kalbėti.
nesutvarkytos
ji. tie varguoliai, kurie visą savo "Naujienos" sako, buk aš ne- .rastųsi po tūkstantį
į ir todėl
narių, ar (lan- Konferenciją.
užtrauktume labai juodą dėmę an>
negalinčios būti pavadin/'. Lapinskas. gyvenimą daugiau niekt) nežinojo, drjstu pats
pasakyti, ką girdėjau giaus.
Tas dalykas neviniomet
savęs.
Sužinojus Tautos Tarybon i.*.- tos anatomijos vardu.
kaipo tiktai neišbredamas vargas. konferencijoje, f'o tam p. J'ru- Visos
draugijos, kurios savu di- rinktųjų atstotų gyveninio vietas, Pradžią
tęsis. Dėlto turime prisidėti r.ors
anatomijai,
kaipo
>ių nelaimingųjų padėjimas dauge- selaiti primena, buk reikalavęs iš dumu ineina skaitlium
"su nušutusiu nikeliu."
tų organi- bus stengiamaM apsirinkti visiems mokslui,
sulyg tų tyrinėtojų
Žinyną,
LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.
lyje vietų bus ir. galima manyti, Į). Strimaičio, kad išduotų pranezacijų, apie kokias Lietuvių Po- prieinamiausią Konferencijai vie- .utonionės, suteikęs senovės gremęs nepripažįstame labdarybės, bet
I >et Įrodei nepareika- litiškasai
yra tiesiog pasibaisėtinas. Šie tai šėjo vardą.
Seimas savame nutarime tą.
kų gydytojas llippocrates, kurivisgi negalime pasirodyti viešai
ir yra šelptini, ir aukos
lauta suteikti balsą tam, k;»^ Stri- svarstė,
I
pirmoje
sai yra skaitomas abelnai medikviečiamos
išrinkti
yra
kad
žmonėms,
męs ncprijauciame ierb.
Laikinės Tautos Tarybos Valmaičiui apie tą viską pasakė ?
vietoje turės eiti jiems.
"Liet." Redakcija:
cinos
savus atstovus
tėvu.
Vienok kiti mokslij Tautos Tarybą,
tokiems reikalams. Toliaus p. Pru;
Amerikonai šelpia dabar nelaidyba
kaltina tautininkus,
kai-kurie Cincinnati lietuMęs.
ii:
"Naujienos"
ikai
prieš busimus naujus melus.
priešinasi tai nuomonei ir
seika tęsė: tinote, draugai, jog
D. r. A. K. Rutkauskas,
viai, norime užklausti gerbiamos minguosius belgus. Nežiūrint mi- už tai, kad seime nieko gero nenunurodo į tai, kad Hippocrates'o
1) Tautos Tarybos Konferencimęs esame socialistai.
Taigi męs '"Lietuvos"
lionn doliarių,
Adi'.
A. A. Šlakis,
veikta.
Det
kas vadovavo seime,
žiūsiunčiamų
tenai,
kokiu
raštuose
bilmatoma žmogaus kuno
turi
Redakcijos,
ja
turime stengtis, kad kuodaugausia
įvykti sausio mėnesyje 1915
rima tiktai, kad apgynus žmones kas sudarė didžiumą?
B. Vaišnoras,
du gali buti sušelpti iulsu
Nuo
tų
f.udėjimo
metuose.
broliai,
nežinojimas. llippomusų draugų patektų į šelpimo
f. Jaroševičius ir
crates turėjęs šiokj-tokj
nukentėjusieji nuo karės. Taipogi nuo bado. Tas pats, be abejonės, priklausė, kad seimas butų vaisin- 2) Naujai išrinktieji Tautos Tasupratikomisiją. Tada ir su aukų pada- norime
Kuu. F. Kemcšis.
mą apie kaulus, bet apie raumeužklausti, ar sušelpti gali- bus daroma ir Lietuvoje. Sušelpti gas. Galop, jei nuoširdžiai ir tei- Įrybon atstovai teiksis laiškais pralinimu gausime r<xlą.
ma bus
nis ir abelnai minkštas kuno dadabar, ar po karės; jei nukentėjusius tiek, kad karės smū- singai norėta turėti vaisingą seimą, nešti Laikinės Tautos
Tarybos pir- Nuo Redakcijos. Apie Tautos iis
Toliaus vėl kalba p. Grigaitis. dabar, tai kukio luomo
iš
tai
kam
materiališko
buvo
tie
gis
slapti pasitarimai mininkui, Dr. A. K. Rutkauskui, Tarybą žiūrėk apžvalginį straipatžvilgio butų
jojo i'lčjo? buvusios labai nežmonės
Jisai sakosi visai nemanęs, kad gali buti šelpiami, aukomis,
aiškios.
gat išdildintas, vargu galima, kad ir prieš seimą, kuomet visi kiti atvi- 2302 So. Leavitt st., Chicago, III., snį.
|
nereikią prisidėti prie šelpimo, bet koki ponai ir
Iš anatomijos pradžios nieko
aukos plauktų. Aukų rai ruošėsi atlikti tai, ką skaitė
kunigai, kurie i"
tik nurodęs, jog aukų dalinimas,
tik>las
lemto
bendra
nėra
ir tikro nežinia,
žmones
vibuvo
žinoma
taip
visų lietuvių pareiga?
pastatyti
turtingi ir kurie greisiškai "ant kojų." Aukos yra tikjei komisija susidėtų iš tautininkų, čiaus galėjo traukiniais
kad tikro .anatomijos patiktai,
P.
Lazauskas.
pasiekti
tai pirmutinė pagelba nelaimėje,
butų socialistams nenaudingas. Vilnių ir kitas ramesnes
žinojimo iki Aristotelio laikų nevietas,
buvo. Tiktai Aristotelis, gimęs
ir tuoin pirmutinė
Girdi, jei reikalas, pateks į tauti- kame karės
pagelba yra
baisenybių nebuvo?
384 m. prieš Kristų., sutvarkė vininkų rankas, tai jie užsimanys O gal tie musų varguoliai, kurie svarbi, kad jinai pirmutinė. Rei- ATVIRAS LAIŠKAS [ AMERIKIEČIUS.
sas
dar skirti kokiam tai Gabrio biurui
išsklaidytas žinias ir suguli duobėse, skiepuose; mušu tė- kia apginti žmones nuo bado, kusistematizavo jas į tai, ką dabar
risai labai daugeliui arti pažiūrės į
greičiau negu socialistams. Butų vai. broliai ir seserįs, per
kurių
Tėvynės čaukiamas, priverstas 54i. Kaip sutaisyta yra ^van- vartojamas dar kolionijų laikuo- vadiname anatomija. Tat nuo
gerai, jeigu socialistams butų ga- galvas užia
kulkos—gal jie musų akis. Tarp tokių nelaimingų bus esmių
apleisti Suvienytas Amerikos deninė mina? Povandeninės mi- se, prieš dabartinių Suvienytų Aristotelio ir prasideda tikrasai
lima seime viršų paimti. Padarius aukų suvis nei
ne
vien paprastų darbininkų, bet
nematys?
Kiti tyri- anatomijos gyvavimas.
Laivu "Baltic" išplau- nos yra karės jrankis, skiriamas Valstijų sutvėrimą.
tv/kį bendrą fondą ir pavarius agiMfš skaitome visokiu pakraipų ir ūkininkų. Žinios iš Lietuvos Valstijas.
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m. į Lilapkričio
taciją, tautininkai gerai pakratytų lietuviškus laikraščius, išeinančius jau pr.inešė, kad vietomis ištisi kaiAr alkanam, ar sočiam
da ir kad lošimas
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prie
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gimęs
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padėta
Bet
ar
tai
bus
kišenius.
vyksiu Londcgalima
Amerikoje, ir matome, kaip tie mai likosi kanuolių nušluoti. Ten Terpool'j,
kareiviui gręsia didesnis pavojus
nan, kur tikiuosi netrukus pasima- vandens paviršiaus, arba giliai vystęs pačiose Suvienytose ValČia (konferencijoje) laikraščiai nesutinka
padaryti.
nevienas
ūkininkas
tokiu
pasiliko
tarp .savęs ir
Rodos juokingu, kad
Šie tyrinėtojai sako, kad mūšyje?
su kitais musų
mus yra gal daugiau negu Šimtas.
nuvargintos Tė- prie dugno. Skirtumas tarp tor- stijose.
kovoja dėlei aukų rinkimo. Męs, pat elgeta, kaip ir paprastas dar- tyti
kuriems šiądien užvis pedos ir povandeninės minos yra base-ball gimęs 1839 m. mieste valgis turėtų koki nors ryšį su
O mažu tautiečių bus du šimtai. Cincinnati
lietuviai, istikrųjų ne- bininkas. Kaip vienom, taip ir vynės sunais,
kurisai gręsia. kareiištraukti musų tėvynę tame, kad pirmoji juda, o antro- Cooperstoun, N. Y. Tenai Ab- pavojum,
Taigi. 2: r galėsime atsiekti savo žinome, ko klausyti ir kuris
antram lygiai gręsia badas.
Ir labjau rupi
viui
ned
jųjų
mūšyje. Suprantama, kulka
Doubleday, vėliaus generoiš vargų klano, kuriame ji yra pa- ji stovi ant vietos (išskiriant taip
tikslo? Juk tai musų pareiga >ra
yra ištikimas. Aukauti ir gelbėti štai aukų tikslas yra prašalinti, arlas
lygiai
pataiko kaip j alkaną, taip
vadinamas plaukiojančias minas,
Suvienytų Valstijų armijoje,
rūpintis, kad aukų daugiausia tek- savo broliams šiose baisiose die- ba bent palengvinti tą nelaimę, kuri skendusi.
ir j sotu karei v j.
Bet paskui
kurias vanduo nešioja iš vienos išradęs lošimą.
Apleisdamas Suv. Amerikos
tų socialistams, o ne kokiems ten nose męs norėtume iš
ištiko panašias vietas. Kaip panuo
kulkos
pavojus
pataikiusios
visų
vietos
ir
jiegų.
Praeito šimtmečio pradžioje
j kitą). Torpeda
poskaitau .ut už priedermę
tautininkams.
Ponas Grigaitis ir
Tūlas
Aukautų ne tiktai pavienės ypa- rodo ateinančios žinios, Lietuvoje Valstijas,
yra
nelygus.
vandeninė
nebuvo
skirtos
mina
anglų gydyvalstijose prie šiaurinio Atlantitarti cii»sirdų ačiu Jums, Broliai
daugiau pripasakojo šioje temoje. tos, bet ir draugijos; tik kad
viena nuo kitos iki 1870 m. Iki ko mokyklų vaikai mėgdavo lo- tojas, dalyvavęs boerų-anglų kamusų organizuojasi komitetai nukentėjuSu tais komitetais Amerikiečiai, už tą malonų sve- t"m laikui ir vienos ir kitos vaPaskui kalbėjo [>. Stasuleviėius. aukos tikrai pasiektų varguolius, siems šelpti.
šimą, vadintą "One Old Cat." lėje. statistiškai rado, kad kulir
bus
Anot jo, jeigu seimas nepavyktu musų brolius ir seseris, Lietuvoje. galima
susinešti, rasi, per Liet. tingumą vaišinimą, kurį Jųs taip dinosi bendru torpedų vardu.
Siame lošime dalyvaudavo tris kos daugiausia pataiko j pilvo ir
maloniai apreiškėie man besilanir tautininkai valdytu seimą, tai ji- "Draugo" redakcija prisiuntė ir Mokslo Draugiją.
Povandeninės minos gali buti vaikai. Vienas mušdavo "bole" žarnų srytį. Žaizdos pavojingukant
Jusų kolionijose. Jusų atVienas svarbiausiųjų dalyku, kumas tokiame atsitikime
sai nei nematąs reikalo prisidėti lapelius, raginančius rinkti aukas
yra uaug
išskirstytos į dvi rųšis: elektriš- ir bėgdavo iki "base" ir atgal, o
jautimas
musų
nuvargintos
ris
ir
visiems
tėvyfondo.
kareivis yra ilmažesnis,
jeigu
Esą,
daryti tam tikslui susirinkimus,!
aukautojams rupi, yra
prie tokio bendro
kiti
stengdavosi jįjį sugauti
nės reikalui parodė man, kad Jusų kas ir mechaniškas. Pirmos rūKuomet
tas, kad sudėtos aukos butu tinkamęs, socialistai, turime savo fondą liet pas mus visi tyli.
šies minos gali buti kontroliuoja- Paskui vieton vieno base, pada- gesnį laiką nevalgęs.
dar neišgeso meilė tėvynės,
kareivis yra gerai pavalgęs, tai
ir galop trjs.
revoliucijos kankiniams .šelpti. Tat Visi laikraščiai šaukia: "Auk-:, mai sunaudotos ir kad nekiltu širdyre
mos nuo kranto, su kuriuom jos lyta du
Drauge
kuri ypač šiądien reikalauja Jusų
per
su tuom didinosi ir
prisidėjimu prie tautininku mes aukų! Gelbėkime Lietuvą tėvynę!" paskui kokių nors nesusipratimu.
lošėjų skait- išeinapasidariusią žarnoje žaizdą
yra suvienytos povandenine vier
pcgelbos.
susitvenkęs tenai maistas
Tam
i'.et
tikslui turės buti uždėta gera
kodd Amerikos lietuviai skirnaikiname savą fondą. Jeigu taula.
Žmogus, stovėdamas ant lius, kol galop lošimas neišsi- ir
užnuodina kraują. Togreitai
tininkai paimtu seime virsti, tai stosi j partijas šioje valandoje ir kontrole ant visų aukų, kurios bus į Taigi aš, jei (Augščiausis leis kranto,
gali išsprogdinti tas mi- vystė į dabartinj base-ball.
man laimingai šiuo
kiame atsitikime kareivio išgelmetu
pavojaus
maišo
Tik
reni-!
surinkta.
turime
žmonėms
męs
savą fondą.
galvas? Nežinia,
nas,
sujungdamas vielas ir už- Pirmutinis lošėjų kliubas susinuo mirties esą>
negaPirmutinė
Stasiulevičiaus nei kur teisybė, nei kur melas.
Amerikos
kitne jjjj gerai.
lietuvių pasiekti Europą, pranešiu mūsų darydamas elektros toką. Tokios tvėrė 1833 m. Philadelphia, Pa. bėjimas
arba
bent labai sunkus.
broliams
ir
ten
limas,
seserims,
anapus minos
Čia kivirčijasi tarp savęs, o mušu priederme dabar yra rinkti aukas.
kalbai susirinkimas ploja.
yra dažniausiai vartoja- Jisai vadinosi Olympic TownJeigu gi žarnos tuščios, tai pabroliai varguoliai gana laukia mu- Drauge su aukų rinkimu tvarkysis vandenyno kraujuose ir ašarose pa- mos kanaluose, kurie turi buti Ball Club.
Toliaus susiorganiSekančiu kalba p. Smelstorius,
kad nenusimintų, nes
darytoji žaizda yra sulyginamai
šu pagelbos,
ištiesę rankas j mus, ir visa kas kita. Dabar gi visi rin- skendusiems,
palikti atdarais neutralių šalių zavo kiti kliubai. Pirmutinis lo"Kovos" redaktorius. Jisai sako:
Amerikiečiai
pasiryžę yra ištiesti laivams plaukioti. Jos yra su- šimas tarp atskirų kliubų atsi- lengvai užgydoma. Tokiu taikime aukas ir siųskime jas p. T.
Amerikos lietuvius.
Jeigu dabar seime negalėsime pabudu, išalkęs kareivis, kulkos pa
dedamos giliai prie dugno, kad buvo Ne\v Yorko apielitikėse, kaliūtų labai gerai, jei žinotume, Paukščio antrašu: 13 Mill st., jiems ranką pagelbos.
imti vi imi, tai ant toliaus nereikia
taikintas, turi daug daugiau prošiai
baisiai europinei
Pasibaigus
jųjų nesugadintų plaukiojanti me 1843 m- buvo Įsteigiąs Wash-I gos išlikti
Klerikalus ir kaip bus Lietuva šelpiama: ar kai- Pittston, Pa., pažymėdami, kokiam
nei vilties turėti.
gyvu ir tat pats mušis
kad
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ar parapijomis ir koki žmo- tikslui jos yra sudėtos: sušelpimui karei, tikėkime,
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nėra jam taip pavojingas,
kunigus prašalinome iš šio scino mais,
Lietuva
kaip
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Įgys.laisvę, taip
tam tikros mapos yra pažymima, base-ball draugija, apimanti visą
Męs taipogi norėtume po nukentėjusių nuo karės, ar Lietu- vynė
ir išvijome visus \ Chicagą. Jų nės.
kad sočiam kareiviui.
Tuomet
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męs, kur ir kaip sudėtos yra minos. šalj, ouvo suorganizuota 1S58 mevos
autonomijai išgauti. Aukas pageidaujamą.
šiame seime nebus. Taigi, drau- karei žinoti, ar musų aukos pasiekė
visose pasaulio kraštuo- Kuomet priešo laivas užeina vie- tuose.
išsklaidyti
ir
šiądien gi Suvienytose
"Liebrolius.
priims
pakvituos taipogi
KLAUSIMAI.
gai, sakau, kad šiame seime nebus mūsų
se, galėsime rasti paguodą musų ton, kur tų minų yra, tai sargui Valstijose
sunku rasti toksai
tuvos"
kas
buvo
Lavvrence
Tai,
mieste
Kuomett
Redakcija.
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įsteigta PadėkaJeigu
kunigu
jn gaspadinių.
ant kranto reika tiktai uždaryti •kampelis, kur nebūtų base-ball vonės Diena?
motinos—tčvynės prieglobsty j e.
bus moterių, tai jos socialistes ar pritirta kaslink aukų, verčia daTaigi, prie darbo, mieli tautie- toką, ir nelaimingasai laivas už kliubų.
546. Kokia slapta draugija Kysufragetės, bet ne kunigu gaspadi-į lyką gerai apsvarstyti, pirm negu
kas galime I
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visi,
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□Bū
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trumpo
II
dėti
aukas.
Buvusio
ten
streiko
nijoje yra stipriausia?
Reikia remti savo d raugti
nes.
543. Kuomet atsirado anatomiAntru kartu estniu priverstas visi j pagelbą musų nuvargintai tė- dangi sargas gali kartais padary547. Kokia yra naujausiai išvadovai,
broliai,
musų
elgėsi
ir
ir
taip,
agituoti
taikyĮnešimus
gerai
ti klaidą išmatavime laivo tolu- ja? Jieškodami anatomijos, žmo- -asta
ir dabar negalima to užmiršti. prašyti "Lietuvos" suteikti savo vynei !
kad
torpeda?
ti, kad męs savo draugus pmniauJ. Gabrys. mo nuo kranto, tam tikslui per- gaus kuno sudėjimo mokslo, pra548. Ar orlaiviai gali turėti besiai paduotume į renkamas seime Pavyzdys: viena moteris aukavo skiltyse man kiek vietos. Jųs tutiesiama skersai visą kanalą eilė džios, kai-kurie mokslininkai nu- vielio
už apie 8 doliarius. rite lietuvių socialistų slaptos prieštelegrafo prietaisas?
komisijas. Susirinkimas ploja del- kopūstų bačką
minų, suvienytų viena ir ta pa- eina taip toli, kad rat ui jos ži- (Atsakymai bus kitam
TAUTOS
Paskui
ta paaukauta kopūstų bačka seitninės konferencijos
TARYBOS
ORGAnumeryj.)
aprašymą,
nais ir pritaria kalbėtojui.
čia viela. Tokiu budu, sprogdi- nojimo ženklus pas senovės žybuvo nupirkta suaukautais pini- kurį aš jums prisiunčiau.
MelNIZAVIMAS.
nant vieną miną, sprogsta ir vi- dus, egyptėnus ir kitas tų laiToliaits kalba Purvis-Hermann.
gais. Ant užmušto streikieriaus džiu tą aprašymą patalpinti "LietuKIBIRKŠTIS.
sos
kitos toje eilėje, ir bent kų tautas Toji anatomijos praJisai nematąs seimo reikalingumo. kapo buvo
Amerikos lietuvių
Politiškasai
vainikas už voje."
Lietuvių
Tegul
nupirktas
Seimas,
džia matyta gyvulių aukavime
viena jųjų gali užgauti laivą.
Tai esąs vieti tik tautininku užsidešimčius doliarių.
Tuoin tarpu visuomene sprendžia apie pasiel- sutverdamas Laikinę Tautos TaŠią savaitę išpuola Padėkavonės
balzamavime
Bet yra dar ir antra rųšis elek- Dievui.
lavonų
mairmas sušaukti seimą ir kalbėgi kai-kurie vargšai streikieriai gimą tų, kurie vadina save socia- rybą, padavadijo, kad jiji (Laikiiiena.
ir
t.t.
Padėkavokime, kad šįmet
Egypte
vieŠios
vanneten
ti apie kokias
Tyrinėtojai
triškų minų.
yra prie
autonomijas,
duonos šmotuko negavo. Apie to- listais. Aš pats netyčia dalyvavau nė Tautos Taryba) pasistengtų, panok sako, kad tokia nuomonė ?alop užsimezgė Tautiškoji Partiir
turi
elektrišdens
Socialistams
ir
t.t.
paviršiaus
prigulmybes
kius nebuvo nieko girdėti. Vado- toje konferencijoje, ir visa, kas gal minėtojo seimo nurodytus paką
bateriją.
Jei laivas ar kitas yra neteisinga. Kaip gyvulių au- ja.
gi nei neverta dalyvauti tokiame vai
*
*
priėmė aukas, aukautojų var- rašoma mano straipsnelj apie kon- davadijimus, sudaryti pastovią kdks daiktas užgauna
seime.
ją, vi- kavimui (skerdimui prie aukuro),
"buržujiškaine"
dus pagarsino ir atliktas kriukis. ferenciją, aš pats savo ausimis gir- Tautos Tarybą.
ir
lavonų balzavimui nereiT Bėda vokečiams! Turi lenkišką
duryje minos elektriškas tokas taip
Štai tie L. P. Seimo padavadiji- užsidaro ir
Šioji kalba pakelia susirinkime Apie tai savo laiku viešai buvo dėjau.
kuno sudėjimo žinojimo. I caralių pasidarę ir neturi kur jj
per vielą duoda "sig- kėję
Keli reikalauja balso. rašyta.
suirutę.
Antra, aš norėčiau pasakyti ke- mai:
nalą" sargui ant kranto. Sar- Kūnų balzamavimas galėjo su- iėti. Todėl ir taip stengiasi dasiVienas kalbėtoju klausia:
Tokis prityrimas ir taipogi da- letą žodžių dėl "Naujienų" asmeKaip
tei.cti siek- tiek žinių apie kuno 1 nušti į
Varšavą.
gas tuomet gali leisti minai
Tautos Taryba.
gi męs nedalyvausime? Juk męs bartinis musų laikraščių tarpsavi- niško užsipuolimo ant manęs ir
arba
nuo
sulaikyti jąją
sprogti,
esame atvažiavę i seimą ir turi- nis kovojimas
pasėjo tarp vietos iškoliojimo, kurisai tiesiog per- ''Kad nuolat stovėjus ant sargy- sprogimo. Šioji rųšis, suprantaKime įnešimus iš konferencijų.
lietuvių tokj upą, kad, pirm dedant žengia visokius, ne tik mandagu- bos lietuvių tautos reikalų ir, kad ma, nededama tose vietose, kur
ta* sakosi esąs pasiųstas iš ketu- aukas, norti*%
nuodugniai visa kas mo, bet ir padorumo rubežius. pasekmingiau tuos reikalus aprū- plaukioja pašaliniai laivai, nes šie
Kiekvienas gerbiantis save laik- pinus, Lietuvių Politiškas Seimas
rių draugijų. Ką gi daryti? Kai- ištirti.
gali labai greitai tas minas pa-kurie drfeagtai aiškina, kaip jie
J. Anninaitis. raštis ar žmogus vargu turėtų tiek, Chicagoje, rugsėjo 21-22 dienose, gadinti.
likosi išrinkti, kaip varė agitaciją
minkštai tariant, drąsos, kad vie- išranda Lutinai reikalingu, kad
Elektriškų minų sudėjimas reiNuo Redakcijos.
ir kaip visur "paė*iė viršų ant
Kol-kas, re- šai įvardinti asmenį ir per laik- Amerikoj netrukus (nevėliau,
į
kaip kalauja didelio gabumo ir mokėtautiečių." Taigi ir seime busiąs guliarių susinėsimų su Lietuva nė- raštį iškolioti šešku, gamto9 nu- iki Naujų Metų) susidarytų "Tau- jimo. Todėl jos daug rečiau yra
ra ir todėl apie aukų siuntimą tuoskriaustu sutvėrimu ir t.t Vargu tos Taryba," kuri susidėtų iš atsocialistų viršus.
vartojamos negu mechaniškos
nėra ko manyti. Tačiaus, kaip tie
jau*
pravardžiavimai gali prilipti stovų nuo visų didžiųjų Amerikos minos. Pastarosios yra taip suKalba p. Dundulis. Jisai pasiJei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje detiktai susinėsimai vėl užsimegs, tai, prie to, į
kurį jie taikomi. Bet lietuvių organizacijų, be pakraipų taisytos, kad jos sprogsta, kaip
sako, kad esąs išrinktas ir nuo kadasi,
kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai
kaip galimo manyti, pašelpos Lie- už tai, jie
gerai parodo, kas per skirtumo, sudarant ją tokiu budu, tiktai jas užgauna laivas arba
talikiškų draugijų. Iš to jisai daužsirašykite
tuvai bus pasiųsta tiek, kiek ap- vieni
yra tie žmonės, kurie vartoja kad kiekviena organizacija, turinti kokis kitas daiktas. Šios minos,
ro išvadą, jog, nesą ko bijoti, kad
linkybės
pavelys.
panašius įrankius kovoje su savo nemažiau kaip 1000 narių, dele- kuomet sudėtos, yra lygiai pavoir seime jie viršų imsią.
Jisai
Berods, nelabai ką daug aukų priešais. Aš esmių senas Ame- guotų j "Tautos'
nurodo, kad ir Chicagoje, lietuTarybą" dviem jingos kaip priešo, taip ir savo
iki šiolei ir yra surinkta. Išreik- rikos
ir tūkstančiai ži- metams po vieną atstovą;
gyventojas,
centtautiškosios
gi or- laivams. Mechaniškos minos yra
vių
inteligentijos
štas šiame laiške neužsitikėjiinas
nančių mane Baltimorės lietuvių ganizacijos, turinčios nemažiau kaip taip sutaisytos, kad, sudavus į
re, socialistai viršų paėmė.
tais, kurie yra pastatyti prie aukų gali paliudyti, ant kiek teisingi 5000
narių—po dii delegatų Kol jas, koksai nors kabantis sunkuGrigaitis kalba apie dalyvavimą tvarkymo, yra apsireiškimu, pakuriuos
meta
ant susidarys
yra bjaurojimai,
"Tautos Taryba," jos mas puola arba kokia kita prieseime ir mokina, kaip reikalinga stebiamu
daugelyje vietų. Kaip manęs "Naujienų" redaktorius. priedermes laikinai
Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išeipildys «io Sei- taisa jos viduryje pagimdo šuvj.
elgtis. Kalbėtojas sako: Žinoma, aiškiai iš laiško matyti, prie to ne- Gaila io
na
kasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas
Dedant
kuominas, elgiamasi
lietuvių dienraščio, kurį mo išrinktoji "Tautos Fondo" valdalyvausime seime ne dėlto, kad išsitikėjimo užauginimo daug priDažnai
redaktorius
verčia
naujausias žinias ir telegranius tos pačios diepatsai
vartojama
į asme- dyba (Dr. A. ĮC. Rutkauskas, atsargiausiai.
męs norime, ne dėlto, kad męs sidėjo visi mūsų laikraščiai, susinos iš karės lauko.
tas
arba
kitas
kad
tūlam
Tiktai šiame laikraštyje
būdas,
niškų bjaurinimų įrankį. Bajti- adv. A. A. šlakis, p. B. Vaišnoras,
prijaučiame, bet dėl to, kad męs kivirčiję tarpe savęs dėlei seimų. morės lietuviai
rasite
laikui
ir
miną
tikriausias
karės žinias.
padarius nepavojinnaujausias
turėjo progą ar- kun. F. Kemešis ir p. J. Jaroševiesame
priversti dalyvauti šiame Męs iš savo pusės patariame aukas čiaus
Dažnai
tam tikslui vartojaTodėl
ga.
"Amerikos
užsirašykite
pažinti dabartinį "Naujienų" čius)."
Lietuvą" tuoseime, nežiūrint, ar norime, ar ne- siųsti pas Brooklyno seimo išrinkma užstatytas laikrodis.
Laikrojau ir gausite ją k sdien pačtu j savo namus.
kuomet jisai
pirmąjį
Laikinė Tautos Taryba, sergėredaktorių,
norime.
Męs savo laikraščiuose tąjį kasininką, p. T. Paukšti, 13 vedė
Kaina vienam mėnesiui
$ .50.
Baltimorėje mirusį laikraštė- dama Tautos Tarybos tvėrimo nuo- džiai dažnai vartojama., kad mi"
nors nebuvome viešai
priešingi, bet Mill st., Pittston, Pa. T. Paukštis lį "Pirmyn." Tos
tam
Dviem
padarius
ną
mėnesiam
nepavojinga
po
1.00.
pažinties pasek- seklumą, laiko už pareigą paaiškinir prijautimo neturėjome.
tikro laiko. Tai ypatingai varMęs yra senas žinomas ir ištikimas me buvo tai, kad baltinio r iečiai
Pusei
2
75.
metų
pa- ti, kad tiktai lietuvių didžiulės or**
nesipriešinome savo spaudoje vien Amerikos lietuvių veikėjas. Jisai
minose.
tojamas
Visam
metui
plaukiojančiose
5.00.
su
matė, jog negalima susigyventi
ganizacijos, turinčios valdišką teidėlto, kad neužtraukti juodos dė- stovi drauge su tais žmonėmis, ku- tokiais
□Bū
ir p. dabartinis sę turėti
Užsirašydami, siųskite ir prcnume atos možmonėmis,
visose Suv. Valkuopas
mės ant savo partijos.
Kuomet
žinoatsirado base-ball
542.
riuose Amerikor lietuviai senai yra
Juk
kestį
drauge, Money Orderiu arba pinigai*
redaktorius
"Naujienų"
turėjo stijose, Kanadoj ir ktur, tegali losimas i' Base-ball
te, draugai, kad tasai seimas
lošimas, išsilaiške adresu:
yra užsitikrinę, kaipo atsidėtinuose ir kraustytis lauk.
registruotame
Dabar jisai ma- skirti atstovus
į Tautos Tarybą platinęs po visas Suvienytas Vališpustas iš tautiško rago dėl ko- sanžininguose vadovuose.
tomai savą senąją poltiką varo
pagal savo narių skratlingumą. stijas ir taipogi
kios ten autonomijos ir kitų liucKanadoje bei JaKlausimas apie tai, kas bus su- naujoje vietoje.
Ištikrųjų
gaila
Tačiaus, kad tie patjs nariai nebū- ponijoje, yra neaiškios kilmės.
sybių bei svajonių. Jeigu Lietu- šelptas iš aukų, mums rodosi iiijojo vedamo laikraščio ir gaila tų tų kelis kartus skaitliuojami,—to- Kai-kurie
vai gautų liuosybe. tai ką męs so- kus.
tyrinėtojai mano, bifk
Kunigai ir "ponai" (turtuo- skaitytojų, kurie vaišinami tokia dėl
3252 Sa Halsted St
Tauto#
Chicago, 111
iš seno angliško lošiTarybon
negali
kilęs
cialistai, iŠ to turėsime?
jisai
liai) vargu kuris ir pats prašytų "fcultura" ir kuriem* kalamą "§tttUjtti atstovus didžiųjų lietuviškų- mo "game of rounder*" ir btiręs
dabartinio

■

jdidžiausios

<

Didžiausia Kare
Kur?

Lietuvoje! Mūsų Tėvynejs

Kasdien

Einančią

"Amerikos Lietuvą"

"

"Amerikos Lietuva"

Vokiečiai,
trauks

be

Belgijos,
daugiaus
ar čiaip

abejonės, pasiFrancuzijos ir

kalas.

Iki šeiniui liko dar vienas .—P, tesna, ižd.—•]. Vesdžiunas,
nedėldienis. Tos draugijos, kurios išd't globėjais—A<i. Morkauskas,
rn?s
jiems nėra ko ten priguli prie Sąjungos ir nėra dai J. Monikas ir Ant. Valiukas. Atidaryti: visos katedros, paskyrusios savo atstovų Sąjungan, ku rinkėjais išrinkta: M. Dūdas,
ar taip, jau s u bomba r
privalėtų pasinaudoti šiuom nedėl- Hlz. .Misevičienė, l'r. Balčiūnienė.
iš

attfal

duotos...
*

dieniu, jei galima, ir išrinkti savo M. Povilaitis, J. Bagdžiunas, J.
Sąjungom Atstovų >kait- Minkevičių, V. Vertelka, Ant. Pet-

*

atstovus

Laikraščiai praneša, kad plyšusi lius parodys, kaip Oiteagos lietu- raitis, ponia Ivazdrigienc ir H.
vokiška bomba įmetė vieną francit vių draugijos interesuojasi savo Andrešiunas. Kunige naujoji pa*ą Į medžio viršūnę ir paliko gyvą ,viešuoju gyveniniu.
K. P.
Norėtų tikė- rapija dar neturi.
kaboti.
Stebėtina, kaip franeu- tis, kad draugijos nepasirodys stozas

j dangti nepateko.
*

"f'iun.

vinčios

ant

žemo

laipsnio.

Pranešimas

*

Liet." redaktorius žinos

daba., ką reiškia užsileisti
listams.

Metinis S. L. A. //

socia- šiaiimas.

Apskr.

Siira-

Praeitą nedėldienį, lap-

"Aušros"
iki

šiol

Kadangi

d r-jos

naujoji

I

kp. valdyba
nesiteikė pranešti apie

mūsų rezignavimą ir "Aušros"
d., '"Aušros" svetainėje,
dar vis kreipiasi prie
skolininkai
*
*
3149 So. Ilalsted st., buvo metimūsų, reikalaudami atiduoti sko
l'cr 40 metų mokinama lietu- nis SLA. Kuopų Antrojo Apskrilas, tai šiuomi viešai pranešame
-mokino n*'t čio suvažiavimas. Suvažiavimas
kus vienybėm—Ir
kad męs jau neesame "Aušros'
šita karė. Už Ui geografijos ji prasidėjo apie 11 valandą išryto
valdybos nariais nuo rugsėjo 15
Vedėju buvo išrinktas Dr. Zi- dienos 1914 metų. Rezignavodaugetį etuvių išmokins.
*
*

kričio

Juodasias jūres reikėtų perkrik
įtinti Į Ratidonasias.
*

22

motitas.

Apskričio valdybon

kantiems

metams

se-

išrinkta: M. A.
Šarka—prezidentu ir organizato-

rium, M. J. Damijonaitis—sekre-

*

kiek liks vyru Europoje torium ir A. Beržinskas—iždikarei?
Amerikonai, taisykimės ninku ; j apskričio agitatyvį kopo
baksus.
Jurgis Spurgis. mitetą išrinkta penkios ypatos.
Suvažiavime svarstyta abelni
Centro
Susivienijimo reikalai.

Įspėkite :

VIETINES ŽINIOS,
LIETUVOS 'ŽMONĖMS REIKIA PA5ELPOS.
Karė atnešė

netvarką, daromą jos užvaizdo?
Y. Mišeikos, ir pareikalavome, kac"
visuotinas susirinkimas p. V. Mišeik;i suvaldytų arba prašalintų
Kadangi draugijos susirinkime
buvo didžiuma p. V. Mišeikos
sėbrų tai mes, negalėdami imti

Valdybos veikimu apskritys išatsakomybės už draugijos reikareiškė pilną pasitenkinimą. Tas
lus, pasitraukėme.
pat ir kaslink organo "Tėvynės"
Pr. A. Janauskas,
ir josios redaktoriaus. Tarp dauJ. Strimaitis,

gelio kitų reikalų, apsvarstyta

ir

didžiausią nelaimę klausimas, kaip

žiūrėti į dabar
sutvertus fondus Lietuvai šelpti.
Apskričio suvažiavimas išsireiš-

Lietuvos žmonėms.

išstojome iš drau
gijos, kaip pamatėme draugijoje
me, po to net

P. A. Rakas.

Pasirašome tik trjs valnariai
dėlto, kad finansų
dybos
ir
raštininkas
iždininkas, rezigP. S.

Męs privalome sušelpti musų
kė, kad Susivienijimas negali ir
brolius, seseris, tėvus, motinas,
navę, vėl jstojo j naują valdybą,
neprivalo pripažinti Ne\v Yorko dėlei
tūlų priežasčių.
draugus, kuriuos palikome Lietuvooolitiškojo seimo visuotinu, bet
je. Męs privalome tai padaryti. tik socialistišku seimu ir todėl
Tai yra mūsų visų pareiga.
Susivienijimas neprivalo siųsti Viešojo knygyno skyrius bridgcAntrasis Amerikos Lietuvių Poaukas j socialistų sutvertąjį fonportiečiavis. Mus prašo pranešti,
litiškas Seimas Brooklyne spalio
lą. Apskritis niato reikalinga, kad Armour
Square, 33-čia gat.
1, 2 ir 3 d. 1914 m. įsteigė Lie- 'vad visos
Susivienijimo aukos ir Sliiclds ave., savo viešojo knytuvių Šelpimo Fondą. Taigi visi butų siunčiamos
Susivienijimo
turi ir lietuviškų
męs be pažvalgų skirtumo turime liudininkui T. Paukščiui. Iš savo gyno skyriuje
kuriomis
galima uždyką
tą Fondą dalinti, turime kiekvie- pusės Apskritie iš savo iždo nu- knygų,
stovėdaŠisai
naudotis.
skyrius,
na- savo skatiką našlėms ir našlaitarė paaukauti $25.00 gelbėjimui
arti
lietuvių
mas
Brideporto
prie
čiams ir visiems didžiausio vargo
lietuvių, nukentėjusių nuo karės.
naulabai
parankus
yra
prispaustiems įmonėms.
Apart paties Apskričio, dar ir kolionijos,
Knygyno
dotis
bridgeporticčiams.
Męs turime kuogreičiausia su- lelegatai sumetė tam pačiam tikkortos (Library cards) yra suteišaukti savo draugijų mitingus ir slui keletu
doliarių. Savo nutajuose apsvarstyti, kaip nuosekliau, rimu dėlei seimo Apskritis nepri- kiamos kiekvienam reikalaujančiam.
iš
greičiau ir pasekmingiau sudėti pažino kaip seimo, taip ir to Atskiras žmogus gali paimti
kuriomis
dvi
gali
knygas,
Fondą aukų, kad sušelpus tuos. seimo įsteigto fondo ir davė su- knygyno
naudotis per dvi savaites. Lietukurie to laukia.
kad
saprasti
reikalinga steigti
esama knygyne įvaiChicagos Lietuvių draugijų at- vas tautininkų fondas. Jeigu ši- viškų knygų
valandos: paprastostovų susirinkime rugsėjo 20 d. sai fondas bus jvykinas, o viskas rių. Knygyno
nuo 1 vai. po pietų
dienomis
mis
1014 m. Meldažio salėje tapo įga- nurodo į jojo įvykimą, tai Amenedėldieniais nuo
liota Ch-cagos Lietuvių Draugijų rikos lietuvių visuomenė tokiu iki 9 vai. vakaro;
6 vai. vakaro.
iki
2
vai.
po pietų
Sąjunga aukoms rinkti Lietuvoj budu turės tris atskirus fondus:
klerikalų, tautininkų ir socialistų.
Šelpimo Fondui.
;>aki1us klausimui apie ChicaChicagos Lietuvių Draugijų Sąorgos
Draugijų Sąjungos metinį Svečias iš rytų. Kriaučių
savo
jungos valdyba
posėdyje spalio 23 d. l'>14 m. išrinko komitetą s-eimą, kurisai atsibus gruodžio ganizatorius, p. Juozas Augunas
6 d. šių metų taip-pat "Aušros" iš Brooklyn, pereitą seredą atsiiš keturių žmonių, kuriems
pavesta
"Lietuvos" redakcijoj. Posušaukti susirinkimą visų lietuvių svetainėje, nutarta dalyvauti sei- lankė
me ir tam tikslui išrinkta
nas
Angunas atvyko Chicagon su
5 atstodraugijų ir pavienių geros valios
vai.
kriaučių organizacijos reikalais.
žmonių, kurie aptartų ir padėtų,
Suvažiavimas pasibaigė 7 vai. Jis yra gerai pažįstamas tarp liekaip pa-ckiningiaus tą darbą atlivak.
Delegatų buvo suvirs 30. tuvių kriaučių, nes laike didžiojo
kus.
Visas suvažiavimas buvo atliktas kriaučių streiko New Yorke 1913
Šiomis dienomis minėtas komilabai tvarkiai.
Reporteris. metais jis dikčiai savo sandraugų
tetas išsiuntė Chicagos draugijoms į
naudai pasidarbavo.
laiškus, kuriais prašoma atsiųsti
1
?avo ?.< tovus ar diaugijų
valdybą Didelis veltus koncertus šį tu- j
Šį nedėldenį, lapkri-j
j Chicug Lietuvių Draugijų Są- idrldienį.
AČIU.
jungos susirinkimą, kuris įvyks čio 29 d., Mark White Square sveDraugijos
Mylėtojų
Tėvynės
gruodžio 13 d. 1914 m. Meldažio tainėje, kertė 29 ir Halsted gat., 22-ros
vardu išreiškiame
kuopos
salėje. Tos draugijos, kurios ne- bus duotas ketvirtas iš eilės Civic
nuoširdų ačiu visiems tiems, kurie
gautų minėtu laiškų. labai prašo- įMusic Assoeiation parūpintas kon- teikėsi
paremti kuopos parengtoji
mos neatsisakyti dalyvauti, nes ko- Icertas.
Programą išpildys Colum16 d. Dr. V. Kudirkos
lapkričio
mitetas
joms galėjo nepasiųsti !>ia mokyklos orkestrą, susidedanti mirimo
sukaktuvių
paminėjimo valaiškų tik todėl, kad neturėjo jų iš 40 instrumentų. Columbia 1110dalyvavo sePrograme
Ikyklos orkestrą yra žinoma visoje karėlį.
adresų.
P. ir A.
p-lės
asmenįs:
kantieji
Pati
Mark
White
Neužmirškime nei vienas, kad Chicagoje.
E. TJrbiutė, ponios
Rudauskaitės,
Miss Harris, sako,
nuo musų, kurie dar turime
pa- Square vedėja,
A. Pocius ir J. Janušauskiene, pp.
kad
šio
koncerto
kurie
dar turime kąsnelį
programas bus
stogę.
Briedis, Rimka, Janušauskas, Poduonos ir liuosai gyvename, tenai vienu gegausiųjų visoje serijoje,
cius, L. Šernas, Petratis ir kiti.
Lietuvoje laukia pageltos musų iš- kuri dabar duodama minėtoje sveVisiems jiems širdingas ačiu. Ačiu
alkę, apleisti ir išblaškyti broliai ir tainėje. Tikietai galima gauti užtaipogi Chicagog Lietuvių Koncerseserįs! Neužmirškime jų, paduo- dyką pas Miss Harris, Mark \\ hite
tiniam Kliubui ir jojo pirm. p.
kime jiems savo brolišką ranką ir Square'e arba Fellowship House,
P. Sarpaliui už didelės orkestras
padėkime jiems išbristi iš bado 831 W. 33rd place. Bridgeporto
ir muzikos patiekimą.
ir vargo,
gyventojai >ra nuoširdžiai kvie- parupinimą
ir visiems atsilankiusiems į
Ačiu
Ch. Liet. Draugijų Sąjungos čiami atsilankyti.
Pradžia 3 vai.
vakarėli.
Lietuvių Šelpimo Komitetas:
[po pietų.
Renginio Komisija.
M. Jurgelionien?,
Duodamoje dabar Mark \Vhite
)-■

M. M. Juška,
Dr. K.

ISquare

svetainėje koncertų eilC-je

>-ra toki n, kad

kti aiškiai suprantama, ir tat nėra
reikalo aiškinti. Sąjunga gali tiktai tuomet buti veikli ir nešti

du,

nau

Nauja parapija.
įpielinkės

lietuviai

Brighton
yra

sto-

tilps.
p.

J.

Kniburys (Elizabeth,

N.

J.).

Peržiūrėsime ir pasistengsime sunauAčiu.
doti sekančiam numeriui.
Visiems, kurių raštai netilpo. PerPark t urėsime ir ką. galėsime, sunaudosime.

pasiryžę

jeigu draugijos rūpinsis Sąjun- Įsisteigti savą parapiją. Praeitą
ga. Plačiame Sąjungos programe
tiedėldienį, lapkričio 22 d., buvo
yra užtektinai dirvos kiekvienam,
apielinkė-> lietuvių susirinkimas, kukursai tikrai nori atnešti naudos riame
nutarta nusipirkti tarp Sacrasavo
visuomenei.
Ypatingai sic mento ir Francisco aves., apie 39th
metai atneša daug
daug visokių pl., šešis lotus žemės nuosavai bažreikalų ir klausimų. Visa tam nyčiai tverti. Parapijos reikalais
atlikti ir išrišti reikalinga
rankų, rūpintis išrinkta komitetas iš sekanVien draugijos gali tai suteikti
čių asmenų: pirm.—M. Kodis,
Jos ir privalo, nes tai jų pačių rei Įpirm. pag.—A. Grigaliūnas, rašt

ASTUNTAS

METINIS

BALIUS

Parengtas dr-stės Palaimintos Lietuvos atsibus subatoje, lapkričio (Nov.)
28 d. 1914 m., Pilzen Auditorium svet,
1055-57-59 Blue Island Ave., tarp 17 ir
18-tos gatvės. Prasidės 7:30 vai. vnk.
{žanga 25c. porai.
Užprašome visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant minėto Baliaus
ir linksmai laiką, praleisti, nes bus paskutinis Balius prieš Adventus ir lakioiama krasa su išlaimėjimu Albumo
$10.00 vertės.
Su godone
Komitetą#.

MES

O

Teatras

BUDAVOJAME.

Pastatytas

Kaštais

A. OLSZEWSKIO BANKOS,
Po No. 3138-3142 So. Halstcd St.
Šitas Teatras,
Šlamename,
ruimai ir

apari

su

puikiausias

bus

Pinigui į Lietuvą-Rusiją
Siuskite per

A. OLSZEWSKIO BANKĄ
3252 So. Halsted
St.,

ar

kitų

pirkti

namą, tai

tavo namas bu<

'*

pirk ant
nesigailėsi,

o

tiek

1,1 ubai

persiųsti pinigus savo giminėms
į Lietuvą-Rusiją kreipkitės į
A. OLSZEVVSKIO BANKĄ
3252 So. Halsted St.,
Chicago, 111.

Halsted St.,
ir už metų

vertas.

Bet

1.1.

nigus Į Lietuvą-Rusiją. Norinti

porto biznis visada eina, geruose 11* prastuose laikuose.
Ant Bridgeporto properčių kainos kįla augštyn.

33-čios gatvių,

Chica^o,

Vokiečiai tapo iš Lietuvos išvyti,
tai dabar męs vėl siunčiame pi-

Atminkite, kad Bridgeportas yra didžiausia ir seniausia lietuvių kolionija Cliicagoje.
Ant Bridgeporto
visoki storai daro geresnį biznį, negu kur nors kitur.
Bridgeportas, tai ne (iary, Ind., kur vienam fabrikui sustojus, užsidaro diduma štorų ir kitų biznių. Ant Bridge-

nori

bovvling alley

>

lotų kainos žymiai pakils, ir tada turėsi mokėti brangiau. Mat ant Kalėdų atsidarys čia naujasis teatras,
ant Halsted St., prie 32-ros gatvės, kuris kas vakaras
patrauks čia burius žmonių ir tada namų savininkai pa-,
kels kainas namų ir lotų

31-mos ir

Kalėdų.

sales

Geriausia bizniui vieta dabar yra Halsted St. tarp
31-nio'š ir 33-čios gatvių, ir čia dar šiądien galima nupirkti namą ar lotą pigiai. Po Kalėdų čia visų namų ir

Todėl, jei

ant

baliam, bankietam, šokiam ir mitingam; billiardu ir
Teatro,
taipgi
buffetas. Teatro atidarymas bus vėliau oficiališkai pagarsintas.

didelio

Kas norite įgyti gerą bizniui storą, namą ar lotą
geriausioje biznio vietoje, tai pasiskubinkite, kol yra pigu.

tarp

Clucagoje

pirmos kliasos vodeviliu, bus atidarytas

Pasiskubinkite Kol Pigu.

pirk

dabar, kol yra pigu.
Mes turime

čia

pardavimui keletą gerų namų su
Turime keletą lotų geriaugerai apsimokančiais
biznio
ir
parduodame ant labai lengvų išsioje
vietoje,
storais.

mokesčių.
Ateikite pas

mus

ir

apžiūrėkite

namus ir

musų

lotus.

Naujoje

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St

fl. Clszeurskio Svet.

Chicago, 111.

3138=3142 So. Halsied St.

Piratiškieji Skausmai
yra

tai

Jkyri

Uga.

Jeigu

vargina panašus skaua-

ifaai, tartoklto
?

'i

ęyeras
0

(Severos

Rengiamas

"Severos Gothardiškas Aliegreitai ir pasekmingai veiia.
Aš turėjau kojose reumatiškus skausmus ir ncgalčjau
vaikščioti, bet po kelių patepimų su Severos Gothai diškuoju
Aliejum jaučiuosiu visiškai sveikas. Visuomet laikysiu tatai sa-

i'uB

vo

Mano

namuose.

du

Lietuviu Mctjfiii Bc-gijūs ApšvisioU b
Sabatos vak., Lapkrič

sunai

gyrė jįjį, kaipo gera tepalą niksjeržiiinuose ir išsisukimuose
iš priežasties sunkaus darbo.
Minėta gyduolę rekomenduojame visiems,
kurie kenčia reumatizmu, arba nuo niksterėjimų

u.

*

jungos svarba visų Chicag
lie- pr gramus koncertų, paeiliu
tuvių gyvenime yra kiekvienam la- /inčių

BBDAVOJA,

Didysis

Jus'

ištikrųjų gali

patenPranas Butkus. kinti kiekvieną geros muzikos mė- REDAKCIJOS ATSAKYMai.
gėją. Tai yra proga, kurios nep. šventakuprio vaikas. Ačiu. Bet,
f h Dr-fų Sąjungos metinis sei- vertėtu praleisti nei vienam. Šių
meldžiamasai, nevartokite tokio slafuos.
žaGruodžio 6 d., "Aušros" nedėldicninių koncertų serija
pyvardžio.
svetainėje įvyksta Chicag< Drau- dama tęsti iki Kalėdų. Kiek ga- p. Kirvis Kirvakotis. Nepaduodate
gijų Sąjungos metinis seimas. Są- lint, bus nuolat pranešama apie savo tikros pavardės nei antrašo. Ne-

Draugelis,

KAS

ir

Patilk.

28,1914

Įžanga 25c ir sugščlau

žinoma

Plačiai

išsisukimų."

o

savo

veiklumu, Lietuvtg

Mot.

deda visas savo pastangas surengimui šio vakaro.
bus puikus vakaras, padailintas {vairiu programų

M.

Czagala,
R. 1, Box 6, St. Louis, Mich."

3

kiais.

;

Tame vakaro paneles, gavusios

kią dovaną.

GotkartJiSkąs

Dr-ja

"Apšvieta"

Ir

ištikrųjŲ

ir

rožiniais

t:ii
->

daugiausia rožių, aplaikys pui-

Taigi galime užtikrinti, kad iuomi vakaru publika bus
Todėlei kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai,

pilnai užganėdinta.

Aliejus.)

tai bus paskutinis vakaras prioS adven(:j. kuriame galėsite
pilnai
pasilinksminti ir puikiai pasišokti.
KOMITETAS.

nes

apturėsite greitį palengvinimu. Jįjj nurodome nuo
skausmų, mėšlungiškų traukimų, niksterėjimų ir, nuo užsigavimo. Jo veikmė yra geriaus išaiškinta viršiuje patilpuBiame laiške, kuri nesenai apturėjome.
o

neptarįligiškų
NJo dieglių
kgjį,-Aliejų.
VAIKAMS

IR

Ir

skaudėjimų vartokite Severos
Kaštuoja 25 ir 50 centuG.
SUAUGUSIEMS

SEVERA'S TAB-LAX
(Severos Tab-Lax).

Cukrinis vidurių suliuosuotojas.
Kaštuoja

10

ir

25

centus.

GERAS

GothardišParsiduoda:—40

MUILAS

Scvera's Medicafed Sk!? Sosp

(Scveros Gydantis, Odinis Muilas).

Puikiausis maudymui.
Kaštuoja 25 centus.

•Aptiekojc reikalaukite Scveros Gyduolių ir neimkite jokių užvaduotų. Jeigu
aptiekorius negalėtų išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO.,

Cedar Rapids, Iowa.

akrų žemės MlPcirduoc'TS'na:
mūrinis nanr.i
valstijoje netoli PeacocK, Normai av., tik $4300.00, maz.i
Mieli.; lietuvių apgyventa; visai pi- Įiiešt, likusi suma ant labai

chtgan
giai.

Pardavimo priežastis: turiu kirą

farmą.
4600 So.

u:n-

Atsišaukite:

nt
t

mą
i

i •:t*c 1. j?-«*iŲ.

\ i i -a v
j A. ( ib/.ewsliio
Peter Bagdonas,
:,252 So. lialsted st.
Paulina st..
Ohieago, lit.
Kas turi $500 gali jsigyti <'u nariniu namu keturioms šeimynom;.
•■ •a
DARBAS

darbo, lai rašykit uruus,
męs pasistengsime surasti jum t ęerą darbą, su geru užmokesčiu.
John C. Smit.h,
Jei neturi

o

G. I). Sta. "R,"
Mor.treai, P. Q., Canada.

gerą randą.
vės ir kitu
dalis labai

.Vetoli nuo Halsl. l

tramvajų. Likusi
lengvomis išlygom;'

elšaukito |
\.
01sze\v8kio
325? So Tlalstod st.

\t%

Račiūno Naojij P&tf8ikslų Ssrija iš Karės!
ĮDOMUS

PERSTATYMAS EUROPINĖS

VEIKSLUOSE

Kodėl Neskaitai
PA-

KARĖS JUDAMUOSE

Ar

inter:supjiesi kada'iiocjfc gerais ir teisingais apgarsinimais, kurie gali atnešti naudą ir pinigą užčtdyti ?
Ateik pas mus, ir matysi, kaip
pigiai męs
parduodame siutus. Nebuvo girdėti tokių pigu-

vi8omi<s karės lauke baisenybėmis ir žudystėmis.
(Paveikslai Rauti iš Prancūzijos ir Anglijos^.
Tėvynė Lietuva daug jau nukentėjo šioje karėje, daug musų broliu
padėjo savo gyvastis, daug nustojo duonos davėju, daug liko amžinų ubagų.
Karė—tai tikroji pekla!
šiame perstatyme pamatysit, visas karės baisenybes, visus žudymo įrankius, kuriais naikinami žmonių gyvastjs, turtas ir t.t,
su

mynų!
Siutai

DALIS I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

$30.00, $27.00. $25.00

parduodami

Mobilizacija rusijoje.
Rusijos žmonės su ašaromis palyll kareivius,
Susi r ė rn i m.'vi ties Kybartais ir Eitkūnais.
Susirėmimas Rusijos su Austrija.
Prusai bombarduaja Liege miestą.
Kaimai ir miestai liepsnosi;.

Taipgi

turime

daug

$18.50
siutu, kur par$10.00. Pasiskubink,

visokiu

duoda už $6.50, $7.00 ir
kol dar yra geras pasirinkimas.

7. Vokiečių mobilizavimas.
8. Baisus susirėmimai Vokiečių su Prancūzais.
9. 24 valandas laiko kovojo 10,000 Vokiečių.
10. Halsus susirėmimai ant kranto vpėa Meuse.
11. Bombardavimas miesto Rlieims.
12. Vokiečiai bombarduoja Liepojų,
1.5. įvairus paveikslai iŠ karTs lauko.

1HE BRIDGEPCRT CLrTHING
3246 So. HALSTED STREET

CH8CAGO,

$12.00 VERTĖS UŽDYKĄ.
Męs siunčiame juras "Arabrew Koncentruoto Alaus Extract Milteliu (Conliepos 16 d.,
centrated Iteer Extract Powder) už1014 metuose.
3. S. L. A. 3-to ap kričlo Išvažiavimas C'liffside, N, J,, rugpjučio 1C d„ tektinai, kad padarius 38 galonus tik1914 rnetucse.
ro pirmos kliasos putojančio lr spur4. Chicagos S. L. A, 2-ro apskričio išvažiavimas, rugpjučio G d. 1914 m. ;.*uoJančio alaus, 2
galonu degtinės ir
5. ILIUSTRUOTOS DAINOS. Sudainuos Elz. Račiūnienė,
2 galonu vyno; padaroma j 5 miliutas,
karės
bus
iš
Amerikos
Apart
daug vaizdų
paveil.slų
lietuvių gyvenimo, pridedant vandens, ir viskas
gatava
"hirjs atsidarys t; vai. vak. Perstatymas prasidės 7:15.
gėrimui. "Ambrew" yra padaryta sulyg Tyro Maisto Įstato (Law of Puro
PERSTATYMAI ATSIBUS:
Kood).
Tarp amerikonų "Arabrevv"
Lapkričio 28—20 d. Bažnytinėje salėje, So Boston, Mass.
yra žinomas kaipo geriausia gėrimas.
Gruodžio 3 d,
No>*wood, Mass.
Męs norime perstatyti jj lietuviams
Gruodžio 4—5 d. Bažnytinėje salėje, Wcrcester, Mace.
ir pasiųsime kiekvienam, kurisai prisius 98c per Money Order'j; tai reiškia lygiai tiek, kiek mums kaštuoja.
PAUL GATCH,
Pajieškati savo drauges Surgautytčs,
paeina iš Jaskaudžių "ulyčios," Pabai- Ambrew Extract Universal Agency,
sko parap., Vaitkuskio vol., Vilkmer- P. O. Box 85, Dept. 8. Linnton, Ore.
gės pav., Kauno gub. Jos pačios, arba
kas ją žino, meldžiu atsišaukti adresu:
GERAI ŽINOMI ŽENKLAI.
Mrs. Annie Matulevicz,
P. R. D. 4, H. B. Curtifl,
Jeigu kai-kada jus jaučiate pilBridgeport, Conn.
numą ir sunkumą, sausumą ir neDALIS II.

ILL.
Tel. YARDS 1532

1. Iš Brooklyno Ekskursija liepos 4-tį dieni),
2. Wilkes-Barrių, I'ittstono, Scrantono Lietuviška Diena,

I

Dr. J. KŪLIS
Gydytojas

ir

derių vyriškus siutus ir overkotus po
$15.00. Taipgi senus rubus Cystysiu,
taisysiu ir prosysiu už nužemintas kainas.
Jeigu manai siudtutis ar pirkti
siutų ar overkotą, pirma ateik pažiūrėti mano materijos.
Darbą. gvaranL. Geležinis,
4547 So. Paulina St.,

Valku Draugas arba kaip mokyir rašyti be
mokyto-

jo
150
Naujas Budas mokytis rašyti be

mokytojo,.,...^

mane sunkiame padėjime. Jisai 35 m.
skaudėamžiaus, bet išvaizdos jaunos, geltoni
jimų raumenyse ir sunariuose plaukai, mėlynos akja, visi priešakitrinkite juos Triner's Liniment'u. niai dantjs kreivi. Kas praneš, kur jiLinimento kaina 50c., per pačtą sai, gaus J5.O0 dovanų. Meldžiu atsišaukti adresu:
60c.
Mrs. Ona Končienė,
651 N. Riverside,

Reikalavimai.

LIET. AMERIKOJ
TAUT.
KUUBO ADMINISTRACIJA.
Chlcajo, III.

JAUNŲ

viškai

D. Gulbinai, Prot Rašt,

šaukite:

3443 Auburn ave.
P. Motiejūnas, Turtų

Box 341,

936 W. 33rd st.

J. Mikalauskas, U/.žiurėt.-org.
3545 S. Emerald av.
IR

CHORO

gera;

8KYRIAUS

VIRŠININKAI.
lf. Olrnua, kompoz., Mokytojas choro

Christopher,

111.

Ką Jųs darysite šią. žiemą? Išsimokinkite buti fotografu. Ateikite ir pasimatykite

su

manim

šiądien

ar

šj

geidžią

va-

Sitą knygelę

Raszinski,
1700 So. Morgan St,
Chicago, 111ATSIŠAUKIMAS.

atfltKina toje pačioje aveiatnej*. Choro
repeticijos atslbuna seredom.*,
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos
ttulbuna pėt lyčiomis, 8-tį /al. vak.
Taigi, Jauni vaikinai ir merginos, Jei
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai
(dinose ar teatrų iožimuoE\ tai kviečiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių
Am. Taut. Kllubo, nes J. L. A. T. K.
n«viei.
tik užsiima dainomis, lošimais, bet taipogi ir pašelpa ligole.
Taigi, kiekvienas lietuvis Ir lietuvaiti privalo prisidėti prie
Jo auk'ėjlmo.
Su pagarba,
J. L. A. T. K.

PajieškojimaL
Pajleskau

savo
giminių StanlsL]
Pagojaltės, Pranciškaus Petreikos
ir
Dominlko Jesinskio. Visi
paeina Iš
Lieplaukės parap., Telšių par.,
Kauno gub.
Plrmiaus gyveno
Kensington. 111. Jų pačių, ar kas
juos žino,
meldžiu duoti žinią šluom
adresu:
Chas. Pagoy,
*17 Dlv. ave.,
Shoe Shop,
Tacoma. Wash.

Pajleškau

pusbrolio Alexandro Žitkaus. paeina iš Peleko n
ų
sodžiaus,
Jazno pačto,
Trakų pav., Vilniaus gub.
Girdėjau, atvažiavo Amerikon, bet
tikrai nežinau.
Turiu
Pajle&kau taipgi savo svarbų reikalą.
kaimlnkofl Onos
Bendaravičiutės, paeina is VaitlAkių
sodžiaus. Trakų
pav., Vilniaus
Girdėjau, gyvena Central, 111. gub.
Turiu
■varblausj reikalą. Meldžiu
atsišaukti
•dre^u:
.Tonas Žitkus,
1S23 yiee ui.,
Phlindeiphla, P*.

Knygos

piai.
Imant

džiu atsišaukti adresu:
Antanas Puidokas,
670 W. 18th St.,
Chicago, 111.

tik

1800 W. 46th St.,

Chicago,

Chlcsgo,

I

ir kostumerkoms, kad aš
persikėliau
nuo
"W. Sidės" viršminėto antrašo
po šiuo antrašu:
3336 So. Halsted St.,
III.

RAŠTIS

perskai-

Telefono No tw pats:

Chicago,

153

pusla-

45

centai.

Eini jaa 25 metai
Utarninkais ir Pėtnyčiomis
Prenumerata metams $2.50
„
„
pusei metę $1.25
Adresookit taip:

...

«

W. B. B0CZK0WSKI
Mahanoy City, Pa.

Publishing Co.

Drov«r 3138.

Ir mūsų

Banką.

pietų.

Tel. Canal 4052

cantl DYKAI dvi geras sztukas ir Katulioga visokiu gera
roaįriszku sztuku ir kitokin
visokiu dalyku, kuriu tu laIbai nori, o Dešinai kur ju g»ul7
.Jeigu
taip, tai atsiusk savo pil1|
na ir aio'.ku acire.s i, o psz tuojaus ta Katalioga ir tas ratukas
tau nusiusią dikai. Adresuok:

1

ŠALIS

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

C0.,

<

cija.
kus

nių.

sos

arti ji-ji

$1.50
85c. putei metų.

metams,

o

"Ateiti" Išleidinėto bendrove, inkorporuota ant $25,000. Dabar laikas užsirašyti "Ateiti".

Reikalaukit vieno

rio

nume-

pažiurSjrmul uždykę.
Adresuoklt taip:

"ATEITIN"
366 W.

Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Savings Bank
Eitas, Savininkas
4600-4602 S. Wood St, Cbicago.
Priimame pinigus J Banką, užčėdl-

Lletūtlšky Knygy Krautuvė.

ūmui

nuo vieno doliario ir
daugiaus
Ir mokame trečią
procentą ratomis
int mėty.
Siunčiame pinigus i vt
3as svieto dalis pigiai,
greitai ir t«l
ilngal, o svetimu žemiu pinigus maiir
nome, perkame
parduodame. Pariuodame šlfkortes ant
vlsy linijų |
ItraJu ir 16 krajaua, taipgi tlkietus
mt geležinkeliu po visą
Ameriką lr

Mylėtojai
išlavinti

PA8

KUR

B*GI?

PETRĄ SLIAKl,

labai ištroškeB. Pas JJ galima gerai
atsivėdinti, nes turi pulkų
bavarską aly, ruską očlščeną ir cigarus net 15 Havanos.
Be to jis pa*
tarnauja kaipo perkalbėtojae teis-

nes

esu

muos*.

PETRAS ILIAKIS,

CHICAGO, ILL.
i

Aritraitlira
Aogšte ji. Mattmatlka

litorlji, 0eojrafl]a

8ZLIKAS,

(MAC1KAS)

MOKINAMAI

3301 8. Halsted *t,
CHICAGO, ILL.
Tel. Dror^r 7173

Politiška Ekonomija
u.

Lereskis.

JLietuvln

j
Lenkų
Kiypidysti 8ri2rašt.

Lalika rašymas
Prakybos talsis Ir tt.
Vedejas Mokyklos

3106 So. Haltted

Si., Chicage.

kningų,

norinti

protą ir išsimokinti
kviečiami

pirktie
krautuves. Čia

ženklelj atsakymui.

_

PHone Drover aO#2

__

DR. K. DRANGELIS
t

LIETUVY# 0ENTI8TA9
AI.AS DOS:-rwo 8 Iki II ryte nuo I (k
nn° ^ ^ ^ va/f. Nectetiom
pagal

sutari**

3261 So. Hilsted Si.
Prieiti A

Chicag'o,

III.

OlMvikio Btoką

gaunama visokios lietuviškos

knygos, taipgi angliškos ir lenkiškos ant užsakymo. Scenos mylėtojų rateliai imdami kompletus,
s. v. gauna
papiginta kaina. Krau-

Mūsų Banka išdirba visokias raštus
Ir dokumentus visose kalbose lr
duola rodą lietuviams visokiuose
atsitikimuose lr reikaluose ypatlškal
fr
įalSkus. Tik kreipkllSs
vlršmlnfr
to an tralu.

ftngig hiibi nuo pra<im iki aufttlaaslal

savo

Knygas iš mano

Europą.

EVESKIO at
5','"; MOKYKLA

gerų

anglišką kalbą,

tuve

adara kas vakaras.

IŠ

kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

Dr.O.C.HEINE
06NTISTA9

OFISAS—K»mpa» 31 tr So. fliltftd p!,

(•ynafeu

X CHIUM, Ui.

M. J DAMIJONAITIS
West 33-rd St..
GHICA60, ILL.

>

901

RAULA1,

kakra-

LIBERTY COMMERCIAL CO.
233 E. 14th st.,
NF.VV YORK

Joseph J.

daugybę įvairiausių iiDidelio formato, 8 pusi.
tik

Maža-Rusiškus.

Town of Lake

"Ateitis yra bepartyviškaa laikraštis, tarnaujantis jaunimo
lr kulturos
reikalams. TalKaina

ir

LlLIUViSJiA

Laikraštis

"ATEITIS"
pina

Rusiškus

Rašykite tuojau reikalaudami
talogų ir paaiškinimų, {dėdami

IcleptaoM Ymr(UZJ»a

Naujas Savaitin 8

kiekvienam rašyta gvaran-

Išsiųsimo naujus speciališrekordus Lietuviškus, Lenkiš-

kus,

V c dm Tlsoluas bylu, onlišKas ir £fi*
BiatliikjLi tu u om Uitmuos* vsaiaoii).

st.,

IŠMOKĖS-

KASDIENA.

Jeigu apsiimate mokėti po 10c
kasdien, tai išsiųsime Jums ant
lšmokesčio labai puikų Grafafonų
sykiu su 16 rekordų (32 kavaikais) visokių dainų, valcų, maršų
lr t.t., kuriuos patjs išsirinksite.
Geruma* musų grafafonų gvarantuotas

TcleptaoM Fraoklla 1174
Lkto^isBdrokat**, baitfsUisi4 ogal] .Vat-

Hiisten

NUSIMINIMU

ČIO 10c

Kampu 23-du(itrtf

Attorney & Counsclor at Lavr
30 N. LiSalle St„ Cor. WiSfllnjloii St.
Mook Eichanfs Bldg., Roomi 1107-1114

6)i. bii2 S.

SU

GRAFAFONAS ANT

F. P. BRADCHULIS

3252 SOUTH HALSTED STREET,

3281 f. aaiitid st

MELDŽIAME aplankyti

Cblcago, Illinois

pinigus:

J.

CHICAGO, ILL.

-

Utarninkals, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Panedėliais, Seredomls ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedėllomi nuo 9 ryto iki I po

1302 S*. Le*vttt St.

didesnį skaitlių,—dar

JUOZAS

per laiš-

III.

DU-KART NEDELINIS LAIK-

NUGI
111.

reikalus

T*Uphon« Drovsr 6114

AR NORI

LIETUVĖ AKUSERKA
(Midvvife).
Pranešu visoms mano pažįstamoms

savo

BANKOS VALANDOS:

DRAUGAS PUB. CO.

CHICAGO, ILLINOIS

MRS. M. BANIS

Atvaiisvuslus IŠ KITUR

"DRAUGAS" atsieina rait. $2, pusei id. $1:
Užsieniuos* imIiirs 18, pusti mėlį $1.60

Ant pardavimo:—Cterai išdirbta vieta tai3ymo Ceverykų, parsiduoda su
NEW CITY SAVINGS BANK
vigais jrankiais, savininkas
išvažiuoja
J farmas; atsigaukit greitai:
4&01 So. Ashland ave., Chicago.
A. J. BIERZYNSKI, pres.
Juozas Norkus,
1308 S. 49th av., Tarpe 13 ir 14tos
Priima bankon pinigus ir moka 3%.
gat.,
Už sudėtus ..inlgus musy bankoj duoCicero, Iii.
damo Čekių knygutę, 15 kurios paraAR JŲS NORITE VALDYTI
šyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir parduoNUOSAVĄ FARMĄ?
Lumber kompanijos Arkansase ir da namus ir lotus. Išsamdo bankines
Louisianoje parduos jums pigiai geros skryneles (boy««) po $2.50 metams.
žemės mažu Jmokėjimu ir duos laiko Parduoda šifkortes Ir siunčia pinigus
J visas svieto dalis.
likusiai sumai išmokėti. Jos turi
priBankos Valandos: Panedėliais, setyrusių žmonių, kurio pamokins jus
ukininkauti, ir duos jums darbą, bu ge- reaomis, ketvergals Ir subatomls nuo
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlioniis, utarra alga, kuomet jųs
nereikalingi savo
žemei. Jus galite gerpi gyventi ir ninkais ir petnyčlomJs nuo * r>io
greitai užsimokėti už gerą farmą. Mū- 6 vakaro.
sų žemdirbystės Departamento patar"
navimai taipogi naudingi visiems
apsigyvenantiems. Pilnų informacijų dėlei rašykite ar kreipkitės: L.
M. Allen,
P. T. M., Rock Island
Lines, Room
718 l^a Salle Station, C'blcago, 111.

2325 S. Leavitt st.,

3252 So. Halsted Si.,

visuomenės, politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias
draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir
Lietuvoje.
Rusų cinrara "0IMU04" l Lietuvą Inlildžla

pigiau.

Lietuva

atlikti

ii

mo

Adresuokk, kartu prisiųsdami
ir

Ant Pardavimo.

didumas

Kaina

farmų gali šioje Rankoje

A. OLSZEWSKI BANK

'DRAUGAS" paduoda žinių ii viso
pasaulio, nuSviečia Amerikos lietucių, gyvenimą, suteikia daug skaity-

tyti visiems laikraščių skaitytojams, korespondentams
ir io-metinio jubilčjaus atgavimo spaudos rengėjams.

J. F.

Atsišaukiu J draugus lietuvius, kurie
dirbate, ar negalėtumėte {taisyti mane
| darbą, visą vasarą negavau darbo, neMitingai atslbuna kiekvienu pirm) su mekauikaa, tik leiberis.
Mel-

uedėldien) mėnesio 1-mą valandą pcftetų T. Radaviėiaus svetainėje, 93li
V7. 33-Čio« gatvės, ant antrų lufcų.
Taipogi choro ir dramos repeticijos.

lietuvių katalikų

"DRAUGAS"

Spauda.
verta

ugnis negali prieiti.

knygą

naudingą

Kultura ir

karą.

902 N. Caltfornia ave.
B. Vaitiekūnas, Režisierius,
3149 3o. Halsted st.
K. M. Juodis, Pirm. choro Ir dramos.
3252 So. Halsted st

yra

Lietuva

ir

ne

savaitinis laikraštis

da kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žin-

atsi-

vagis,

City

ueriausia doTaoa draigamsUeturoje

Visi privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spau-

Giraltis & Jasgott,

Rašt.,

3212 Auburn av.
T. Radavičia, Kasierius,

DRAMOS

lenkiškai; alga

ir

nė

New York

Lietuviai iš kitų miestų ir
kus. Rašykite adresu:

Atgavo Spaudą

Reikalinga:—Jaunas drūtas vyrukas
dirbti krautuvėje ir išvežioti orderius;
turi mokėti rašyti ir skaityti lietu-

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai
įrengtoje Bankoj e, prie kurios

P. Mikolainis
Boz62

io METŲ

Kaip

DRAUGIJŲ «EIML< I
A. Zalatorius, Pagelb.,
917 W. 33rd at.

KŪLIS
Halsted
So.
st» Chicagc
3259
GENERALISKaS AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėj
"Lietuvą". Renka apgarsinimus
ir šiaip spaudos darbus, i'erka
Ir
namus, liotus ir parduoda.
suteikia
biznii
šiaip
informacijas
reikaluose.
A. 01szewski,
"Lietuvos" leidėjas.

Waterbury, Conn.

Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių
negali šiądien atsakančiai savo biznį vesti.

Kas atsius iSklrpus Sita apifarsinima 18 "Lletufos" Ir $1.00
per
money order1, tai gaus visas 4
knygas 00a. pigiau.

JONAS

Pajleškau savo vyro Jono Končiaus,
paeina iš Kibartų kaimo, Stakių parapijos, Raudonies vol., Kauno gub. Jis
prasišalino nuo manęs iš Waterburio,
Conn., birželio 16 d. 1912 m., ir paliko

BIZNIERIAMS duoda

VisoSŪJO

;

palengvinimui

t.

lOo

Aritmetika mokinimuisi rok u ridų, su paveikslais (apdaryta).. 33c

reikalingas
veikus kūno išvalymas be jojo
nusilpninimo.
Aptiekose.
Jos.
Triner, Manuiacturer, 1333-T339
So. Ashland ave., Chicago, III.

a

parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pasportus
važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon.

ti skaityti

kuriose

Halsted

išmokesčių.

PERKA ir

kytlfbemokytojo(apdaryta)$1.00

turi tikrą veikmę, bet be skausmo ar kitokio nemalonumo.
Prakėkite su nurodytąją doz.a ir paskui sutaisykite ją sulyg savo reikalo tol. kol jinai nebus reikalinga. Šioji Trinerio Amerikoniško
Kartaus Vyno Elixiro veikmė ge-

So.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki
didžiausių sumų ir moka už juos
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus ant lengvų

Iii.

Crrtrstika nncrli<koskalbo» nv

išvalymas ir
jos sustiprinimas. Jus turėtute
pabandyti Trinerio Amerikonišką
Kartaus Vyno Elixirą, kurisai

3252

Valdo kelesdešimts bagoči&usiu Budinku ant Bridjeporto.

G Eli A PROGA!

yra veikus systemos

J, Jankauskas, Pirm.,

Chicago,

1893 metuose.

Įsteigta

hioju.

yra gan skaudus. Pirmątokiuose atsitikimuose
pagelba
ją

Greitam

3252 So. Halsted Si., CH1CAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

Pranešu draugams, kad aš persikėliau po num. 4547 So. Paulina at. ir
kad per sunkius laikus siusiu ant or-

prastai

ligose,

L IUSVSM

PRANEŠIMAS.

normali troškulį, tai šie ženklai
rodo, kad jusu skilvis yra gazy
ištemptas, ir tasai ištempimas pa-

ra

Chirurgas

So. Halsted St., Chicago, 111.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciališkai pydo limpančias, užsiseugjusias ir paslaptingas vyrų ligas

TELEPHONE DROVER 7218

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampas

34 tot)

Chicago,

III.

K.ZURAITIS
PIRMAE1LIN1S BUFETAS
Saitas alus, gera

deg-

tinė, kvepianti cigarai.
:

Priima svečiui

kuosirdluglauslaL

S 200

:

S0. HALSTED ST

HMfru" i' r^>Wu. A>k,uftįfll»<

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių

Iliustruotas fnoncoirils

Plain-End

Jame dedama
liniai straipsniai

k

CIGARETTES

V

10 for 5 Cents

WGeriausią. Degtinu* (arielką)
į/noributi
f pavaišinti

&rdovdm

Daktarai

usr

z*w.y^an»^

'■

Kaina metams $3.00; pusei
nmtų $1.50; vienas numeris 25c,

"P»sTO"me^s„

jei

Už&isakyk tuojaus:

sveikas ir turėti kuom
savo

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriau- I ,j ^'^EDAND

hi

n DEP

4611

sią degtinę

ScO=LnO

JfeTMVinėjiviMse imta* £m

Ns.^lCAGO,

Rye

Ncw York Cit:

ir sveikiausia stalava degtine.
Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

STfiAUS BROS.

C0;«š DEP'T

216 W. Madlson St.

4532

CHAPOSKE,

A.

L.

L

I

CHICAGO, ILt

ir f. FODLASKIS lietuviai

$1 | Kenesf.
.Ant savo

Kertė 22-rof. yatvėa.

Mano oliitatj aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ii iig šiol.

SVEIKATOS PArlEKI AS
yra lengvas tiems žinantiems, kurie, kuomet randa, kail
jųjų
parūpina sau pačios gamtos didį atitaisantį tonik.?.

gyvumas yra

Kertė 32-ros gatvės

Moka

pašalpą ligoje

po

E

$600 R

jSr@«ęk

našlėms ir našlaičiams

A
M

I

$1000 K
posmertinių pa-| O

šalpų $91.797.68; įvairiems kultures reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.
A. B. Strimaitis, Centr. Sckr.
307 W. 30th St.
Nevv York, N. Y.

J
V

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

Parašykite mums, ir mes išsyk
prisiusime jums pilnas
smulkmenas ir inusu puikų iliuBtruotiį katalioga uždykg.

ftisai nesulyginamas kraujo, katilo ir
mėsij
siekdamas lyguistas ktino gelmės, sutelkdamas gamintojas veikia beveik tuojau3, pasveika gyvybę, nuiiar.čią į klekvien*
susilpninu organu. Telefonuokite: CaUunet 540)
tuč-tuojnus—turėkite keis;j pristaj
tytą į namus Ai.vlien.
Sergėkitės pamėgdžiojimų (Imitacijų).
Kasykite inums dėlei
knygelės "Eininent Physicians of the \Vest."
McAVOY MALT MARROW DEPT., CH1CAOO.

Morgan St,

U\

dyką.

Dnrau visokia operaciją.
jjo'-unsi <*»» nas-ar))^

3149 S.

organizacijos.

prisisidčti

yra

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos
laipsnius:

Išmokėjo

I

Jlęs parduodame savo gramufouus Suv. Valstijose arit išmokėjimų po $1.00 i mėnesj. Męs
taipogi parduodame savo speciali graiuafona už "cash" pinigus,
bu 24
dailiomis ir muzika už-

nupuolime

privalumu

gramafonij Jub guli-

nai.

Telefonas Yards t>87.

D f. G. N. Giaser

tos

1886 M.

U $300

te Išgirsti savo namuose geriausias lietuviškas dainas ir muziku, kuri atneš laimę jusy šeimy-

Morgan St.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir toli",i;8 mane reina, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dienų, ir naktj. Esiu specialistas ligose vaiku, moterų Ir vyrų lr nisendiatose ligose.

Kiekvieno lietuvio

T $150

pagodotai vihiio
munei, jog esu seniausias gydytojas
ant Brjdgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą ir gyvenimu } savo loena įtaruj po numeriu

3149 S.

ĮSTEIGTAS
prie

E

iijsnli

Dr. G. M. Giaser
apreiškia

"JAUNOJI LIETUVA".
S. Paulina St.
Chicago, III.

SUSI VIENIJIMĄ Š

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gerymę
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani

P. LOSILLARD COMFANY

siuonu

moks-

Jaunąją

W Turėk Savo Namuose

Ištiktų
«a? irs3>u|įau mfO^ m&ę eigasty

Humboldt

geriausi

geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran-

lid

Telefonas

ir

luikrdštio*

tama. Jei nori smagiai ir
naudingai laiką praleisti skaityk
Lietuva.

liff pjnįnpjįKispsmai Mmm §ihr,
HM 2im KuSna) turi hutl «ugsrtucti
d

Lietuviu

1A

Royal Phonoaraph Co.,
91 East 4th St., Dep. 70,
New York, N. Y.

Daiktų Vertų $30

už $g.95

Išsiunčiame Apžiūrėjimui uždyką

"

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanadoi
Vienintelė amerikorj'Hra mokyki*, kuri
Juoda pila* užtikrinimą Išmokti skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike,
oi ta|p ninZą atlyginimą, kad ir biedniaaaiaa
vyras ar moteris gali užsimokėti.
Mokiname per laiškus (korespondenciją)
tobulingiaasia metodai kiekvienai išmoksta
b« vargo. Mokiname teipjau kliasose dienomis ir vakaraia. Platesnių iimų rašykite pas:

VVAITCHES BROS.
47111 31.,

1/41

fei

:

Chlcigo, M.

:

nori

teialngų žinių i j Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
pusmečiui

"IŠEIVIŲ

So. Halsted Furaiture House
Didžiausia Lietuviška Naminių Bakaudij
[Furniture] Krautuvė Chicagoja.
Pirkdami grynais pinigais gauname geresnius

Vienintėlj Didžiosios Britanijos Ite-

prisluntlmu j

namus

ta vorus ir i

laikrašti,
Kaina

nu

60 centų.
mečiui
Adresas:
Rever. Jos. Norbut,
—

Lanarkshlre,

Mossend,

Scotland.

,

Telefonas Humboldt 4532
Atdara Dieną Ir Naktį.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-Turkiškos ir vl*

šoklų

rųšiti

ir

Baradaskutykln krūvoje.

Chicago.

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS
tustiprina skclpj, suju-Ji.ia Saknia,
plaukui padaro ivelnius, blizgančius,
Rciiausis vaistas nuo L^ndruff
"mskij". Vartojant du ar tris kartus
j «ąvaft<, sustabdjs plauki) slinkime.
Tiinkie gerai j skelpa, ant ša):nq
kas antra ar trccia dien*.
Preki 50c. Ir $1.00.

negu

ir

mą nuo
dutinės

pigiausių

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

CHICAGO, IIJU

dabar
nu-

SPECIALIŠKAS

PA8IULINIMA8
RŪKANTIEMS
užsisakys pas mus tabako uv $tf.OO, tai apturės tuos 10 augi-čiau patalpintų dulktų prie tabako visai
d\ka[. Taigi, jei norit rūkyti perą
tabaką, tai išklrpkit tų apgarsinimą, ir atsių.kit uiums drauge su $1.00 ranifr
pinigių, jogei buttunem tikri, kad jųs norite :rėti musų tabakų, o mes tuojaus jums nusiųsim 50 pakeliŲ geriausio TABAKO, kaip tai: 13
pakelių va^
dinamo "Bogdanow," prekė 25 kap. pakelis; 13
pak. "Sultan," prekė 25 kap.
pak.1 12 pak. "Makseksudi," prekė 23 kap. pak.; 12 pak.
"Stamboli," prekė
20 kap. pak., ir tuos 10 dalykų kaipo
dovanų visai dykai, o kaip tabakų ir
dovanas atneš jums j natinis ir busit
tai
užganėdinti,
užmokėsit likusius
$5.00 ir keliolika centų persiuntimo lėšų; jeigu gi nebutumet
užganėdinti,
tai neimkit, o inęs sugražįsim jūsų $1.00.
ATYDAI: Vion tik dėlto męs duodame tuos 10
dalykų kaipo dovana vi6«i
dykai, nes norime musų tabakų kuodaugiausiai išgarsinti. Todėl NAUDOKITĖS DABAR ŠITUO SPECIAL1SKU
PAŠICIJNIMU, pakol dar turime tųjų
dovanų. Adresuokit taip;

iki vi-

Kas dabar

rųšies tavorų.
mandfgus.
Reikalaujantiems parduodame lengvaiB savaiti*
niais bei mėnesiniais išmokėjimais.
Krautuvė atidaryta vakarais:
U tani inkais, Ketvergais ir SubatomH.
Mi]s patarnavimas greitas ir

yra

F, A, POSZKA'S PHARMACY
3121 So Morgan Slreel
lel. Vards 695
CHICAGO, IIL.

Telepbone

South Halsted Furniture House
TeJeplione

Drover 700

3224 So. Halsted St.

Chicago.

Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai
■lutai, vilnoniai, po $?5, $45 Ir $50, dabar
par-

K. KATUTIS

siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kuri©
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda

LIETUVIŠKAS

Didelis pasirinkimas ant užsakymo
padarytų
kelinių, padaryti; už $4, $5 lr $6, dabar parsiduoda už $2.60.

už

GRABORIUS

$5

ir

augščlaus.

Speciallškumas ant kuparų ir valizų drabu

žlams.

Paduoti

Chicago

CHIGAGO, ILL.

Chlcago, III.

MOKYKIS BARBERYSTĖS.
išmokiname šio lengvo, švaraus ir greita! Išmokamo amato j kelias trumpas savaites; geriausi Jren

Męa

gimai; exoerfsi mokina; įrankiai 30telkiania; darbas kiekvienam žmogui;
ateikite pamatyti mus arba rašykite

uždyką

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų ir

gaunamoms informacijoms.
BURKE BARBER SCHOOL,
410 W. Madison si.,
Chicago, iU.

vaikų ligų specialiste

Ofisas
1725 West 18th Street
laip Paalina ir Wood?at.

ibooc

Rezidencija
5206 W.Harrison Street

Ganai 1203

Valandoj;
9:80 iki 12:UO vai ryto
ticSiliO iki tt:0d vai. vale
N?dčlioms
9 iSC

1*1

12:oo vaL ryto

išvystymui. Teplioriai, rašy-

tojai, vaidintojai keliauja toli,

reikalingą įkvėpimą.
Bvarbos ir bizniui bei

kad

gavus

Valandos:
tiktai iki 9^X)

kiekvieną

š[

Atmosfera yra lygios
socialiam išplėtojimui

pasiekiama pagelba telefo-

prie jūsų alkūnės.

Jeigu yra atliekama
nutarimas

svarbus

reikalus, daro-

susirinkimas taikoma, tai
sutverkite per telefoną atmosferą, rimtu, apgalvotu ir entuziastišku pasikalbėjimu, stuma

ar

dijuokite s*avo dalyką, studijuokite
žmogų; stadijuokite wavo prisiartinimą,
savo
augštynėjimą.
susistiprinus, uežiurint, kaip

argumentą
du

ir

jūsų atmosfera
Tolimos

bus

perduota

|

yavo

savo

Tokiu butoli esate,

er

Distancijos Telefoną.

Tel. Austin 73/

ivt

tuo

bu artisciškais palinkimais, kad išreiškus
ką
tokio būtinai reikaliugo tinkamam tempera-

mntalio darbo

M03KVA TOBACCO CO.,
Dep. 73,

Nevv York, N. Y.

Mokslas apie Tautas

terminai, vartojamas žmonių

no

DR. A. YUŠKA

STREET

yra

S. GORDON

Tel. Canal. 211S

LIETUVIS GYDYTOJAS

Atmosfera

Broadway,

System

ir tai yra nuolat

i415 S. Halsted St,

CORNER 181

Bell

užsakymai velkiai aprūpinama.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ

1749 SO. HALSREO ST

92 West

Pigumynai vyry ir jaunikaičiy apredy

Cana! 285

710 W. I8th Si.

Dėlei konkurencijos, numažinome kainas ant auksinių laikrodini) ir drauge ant
kitų

—

pirkdami aut kredito, užtai męs ir pigiau
pardundame už kitus.
Turime visokių naminių
rakau rlų
didžiausiame
parduodame labai

Street

moterims.

au

Į

mažintomis
kainomis.
Pas mus rakite pasirinki-

Tnlpogi Rusiškai-TurklSkų maudyklių
kambariai

ig

pasirinkime

maudyklės.

1914-1916 W. Divlslon
Arti Robey st.

oie.

daiktų ir ant pareikalavimo Išsiunčiame cieU komp'.etą, susidedantį i- tų brangių daiktų,
Jisai snteikia šilnmis ten, k«ir paprastai pečiai suteiki* jĮ būtent:
puiku? gražus fcraviruotas laikrodėlis—vyriškas, aprūpintas geriausiais amerikonlŠ1 kais
viduriais; puikus lenciūgėlis su pakabinėtum; spink-- į ma^kietus, špilka j kakl;»r*išj;
Jisai išvaro vėsumu iš pusryčiu kambario arba miegimojo barberiika
brltva; aliuuiiiiiaus muilir.yčia, pendtelK barberiškas <Jirza~ j-ric brit\o>, ir
naujo modelio revolveris i- kalibro, padirbtas i» .geriausio kalto plieno, nikeliuotas,
į keletą, minutų. feiu metų modelyje Perfeetion turi auto- j oykiu
Visas tavoras kucgenonsios rųtors, į/garantuotas.
Sykiu 10 graiy daiktų, abelnos vertė*
! $30, dabar už $5.95.
matiškai užsidaranti liepsnos plat ntoj.į (negali rūkti)
PINIGŲ!
1
NESIŲSKITE
knato permainymai pada'oma lengvai.
Prisių>kite mums tiktai šj .ipgarslninu ir Jūsų teisingi adret). o m«s iisių»:me
Paplok&tus šal- I t4 visa
tuojaus
kompleU per evpresa dėl apžiui ėjimo. Kada viską apžiūrėsite ir busite pilnai užtinis užtikrina lygią šilumą.
ganėdinti, tai tuomet užmokėkite agentui tą maią suvią $5.95 už
tavor), vert* $30, ir
drauge užmokėkite mažus prisiuntimo kaštus.
Lengvas, lengvas vartoti, švarus, ilgai laikantis ir tuom
Pasinaudokite ii Mos proįos kuogrtičiausiai! L'tsakvaus siųskite tuojaus. Adresuokite:
UNION SUPPLY CO.,
ST. LOUIS, MO.
Dept. 41.
pačiu laiku gražus. Geriausioms pasekmems, vartokite
Perfectiou Aliejų. Pirkliai visur

kiti

$1—pus-

metamu

bai šaltame

3224-26 So. Halsted St.

DRAUGĄ"

tuvių-katalikų-tautininkų
einant] kas dvi savalti.

Bednminis Aliejini Šii lyt< jas suteikia
PERFECT10N
tij extra patcgumo dvasiu, kurios jųs re.kalaujate la«

Kiekvienas žmogus nuo v'-jimimo priguli prie kokio nors sąryšio
atskirų asmenų. Toki sųryslai, arba draugijos, žmonių paprastoj kalboj
vadinama tautomis.

Ethnologlja užsiima aprašymu tauty Ir visokių sųryšių tarpe žmonių, stovinčių ant visokeriopo kulturos laipsnio. Ethnologija yra tai
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti
ir pažinti žmonių gyvenimų rnt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur
vienoks, nevisur ant žemės tie patįs žmonės gyvena, taigi tas ištirta
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystosi ir kjla tiK ne visi
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus
prio savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tį matome ir šiandien, susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje:
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik palaikyti po savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, prigirdyti savo tau-

tystes jūrėse.
Ethnologija, uiškiaus sakant, užsiima aprašymu, padalinimu i naturales grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio žmonių
ne tik dabar, bet nuo didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyventojai pirma europiečiams visai nežinomų žemės dalių.
Pažinimas žmonių \isokių tautų, jų rasių ir pobūdžių yra labai
naudingas ir žingeidus kievienani civilizuotam žmogui; nepažjstant
etimologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi.
Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas, l'a'įal Dr-ų M.
Haberlandtą ir Letourneau, sutaisyta L. senio. Knyga didelės \ o i;»
su daugeliu
paveikslų {vairių rasių žmonių typų. Spauda graži i
kaina
aiški, puslapių (i(iV,
$2.e
Su gražiais audinio apdarais
rėdanti gauti šitų knygų, kreipkitės šuomi adresu:

M. J. DAMIJONAITIS

Chic ago Telephone Company

Bell Telephone Building
OfBcial 100

£01

West 33 r d Street,

Chicago, Iii.

