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epidemijos, ypač šilJeigu rusams teks Krokavas ir PrzemysI, jie turės liuobą kelią j Vokietijos provincijas
Sileziją ir Poznanių. Sulyg ateiAnt vakarinio karės lauko vo- ti 1916 metuose.
Vokietijos cie- nančiu iš Londono žinių, padėti
kiečiams vis nedoriausiai sekasi, sorius taipgi išleido į vokiečių rusams veržti Krokąvą atkako
francuzai jau įsiveržė į Vokieti- iautą atsišaukimą, kuriame šau- su 200 kanttolių japonai, o Lijai prigulinčią Alzatiją ir Lota kia stoti kariumenėn visus ne tik berijos geležinkeliu gabena Galiringiją. Nesiseka vokiečiams ir Vokietijoj, bet ir už jos rubežių cijon ir Lenkijon daugiau japoBelgijoj. Sujungtos talkininkų gyvenančius vokiečius vyrus, ga- niškų kareivių. Už pagelbą buk
kariumenės perėjo upę Yser tarp linčius ginklus nešioti.
Rusija Japonijai atiduoda likusią
ralos
Sachalino dalj. Sala ta seDixmude ir Ypres ir apsistojo
buk
Į Bordeaux atėjo žinia,
drūtose stovyklo.-e ant dešinio- [talija galutinai pasirengusi stoti niau prigulėjo Japonijai.
Smarkus mūšiai traukiasi Karjo kanalo šono ir nuo čia, kaip talkininku pusėn ir buk talkininvokalnuose. Kairysis rusų kaItažinovai,
varyti
su
mėgįs
patų
spėja
ja sutarimą.
Įkai padarė
kiečių kariumeny iš Belgijos. lija, neva ginti savo valdybą Tri- riumenės sparnas apvaldė visus
Talkininkai apvaldė kelia> svar- polis, Afrikoj, pasius Afrikon pu- perėjimus Karpatų kalnuose ir
bias pozicijas po smarkių mūšių, sę miliono kareivių prieš Turki- i tumia austrų karu menę vis tokurie traukėsi čielą mėnesį. Už- ją.
Už pagelbą, Prancūzija ir liau j pietus. Rusų raiteliai įsiimtas pozicijas jie dar labjau su- Anglija karės reikalams duoda veržė jau Vengrijon ir artinasi
drutino ir atmušė visus mėgi- Italijai miliardą frankų.
Pran- prie Vengrijos sostinės Pes/.to.
užUž tai ant pietinio karės lauko
todėl
vokiečių
atšaukė
karėn
buvunusių jas atgauti
cūzija
austrams
pradeda geriau sektis.
sią prie Italijos rubežių savo kapuoli.ni's
užėmė
traukiasi
Jie
Serbijos sostinę Beltaip- riumenę.
Smarkus mūšiai
ir
bet
kitur serbams prakalnuose.
grade,
ir
Iš Petrogrado pranešama, buk
Yosges
gi Alzatijoj
nesisekti.
deda
Rods jų kariuBanet
šūviai
girdėt
Kanuolių
Rumanija galutinai sutiko stoti
menės štabas užtikrina, jog jie
Pranzileoj, Šveicarijos pusėj.
prieš Autsriją Rusijos pusėn.
cūzai prisiartino prie svarbiau- Bet istikro patvirtinimo žinios atmuša austrų užpuolimus, bet
sios Prancūzijos parubežyj vo- j apie stojimą Italijos ir Ruina nors taip ištikro butų, turbūt nekiečių tvirtovės Metz ir pradėjo n i jos talkininkų pusėn tikrų ži- ilgai jie Įstengs atsiremti prieš
didesnes austrų pajiegas.
Pabombarduoti išlaukinius fortus.
inių nėra.
serbams
gelbon
Rusija
pasiuntė
Prancūzų kariumenei, įsiverVokiečiu stabas garsina apie
du korpusu savo kareivių, bet gežusiai Alzatijon, nuolatai ateina didelius mušius miesto Lodz
ap- nausiai
Rusija serbams pagelbėMatyt franeuzų linkinėse, Lenkijoj, kur buk rusai
pastiprinimai.
tų, jeigu pastoviai jstengtų ausvadovas rengia vokiečiams ko- | tapo sumušti.
Sulyg tu žinių, trus mušti
Vengrijoj.
1% uts nors netikėtus nemalonu- 1 vokiečiai vėl užėmė
miestą Lodz,
Montencgro karalius atsišaukė
mus, bet kokius, žinoma, to ne- iš kurio
išvijo rusų kariumenę.
garsi na. Šveicarijos rubežių link T'.erline laiko sumušimą rusų prie \ talkininkus, prašydamas pagelIrancuzai vis smarkiau stumia Lodz ir Piotrkovv už labai svar- ios. Jis sako, jog nužudė jau
vokiečius.
Sustiprinimui vokie- bų vokiečių laimėjimą Lenkijoj. trečdalį savo kareivių, bet nežada ginklus padėti; prašo vien
čių Vosges kalnuose iš visų kraš- Bet Lodz ir Piotrkovv jau buvo
amunicijos ir maisto, nes jo pitų ateina vis daugiau kareivių. vokiečiu
rankose, paskui iš liečius
pasiekė badas. Nuo frantrauAltkirch
J piet-vakarius nuo
vieno ir kito jie turėjo pasieuziškų
kariškų laivų su didelėiki
bet
smarkus
vis
kiasi
mūšiai,
traukti.
Lodz yra antras, tuoj
mis kanuolėmis porte Antivari
šiol nei viena pusė kitos neįsten| po Varšavai, didžiausis Lenkijos
gė įveikti. Viena franeuzų armi- i miestas, turintis apie 700,000 gy- išlipo jūreiviai ginti tą vienatinį
nuo austrų.
j a artinasi prie kitos vokiečių Į ventoju, bet tai ne tvirtovė; ne Montencgro portąAnt
mūšio
lauko
Turkijoj
tvirtovės—S t ra s sburgo.
! tvirtovė yra ir Piotrkovv. Abunėra. Tursvarbesnių
permainų
vadovas
kariuinenės
du tie miestai turi svarbą tuom,
Francuzų
kai giriasi, buk jsiveržę Kaukavisų kariuinenės dalių perdėti- kad prie jų susibėga kelios geužėmė jie porą mažų Rusizan,
niams prisakė ant visos mušiu ležinkelių linijos. Kad Lodz turi
o rusai vėl sako,
miestelių,
linijos lygiai F'.clgijoj, kaip ir nemažą svarbą, tą rodo ir kru- jos
teko pora neturinčių
jog
jiems
Francuzijoj prisirengti prie pir- vini
kurie to miesto

Kare.

tines.

mūšiai,

myn

žengimo, kad galima butu

išvyti lygiai iš Belgijos, kaip ir Prancūzijos. Generolas Joffre iki šiol Čėdijo savo
kareivius, bet kad čėdijant negalima vokiečių Vokietijon išstumvokiečius

ti, tai dabar nori,

nečėdijant

savo

kareivių, vokiečius laukan varyti.
Generolas Joffre praneša, jog
sunkioji francuzų artilerija išgriovė vokiečių parengtį tvirtotę Belgijoj. Vokiečiai mėgino
ftgauti nužudytą miestą Weidendrift, bet visus jų užpuoliKitur
atmušė.
i.varbcsrių mu'ių ant vakarinio
karės lauko nebuvo.
] francuzų rankas pakliuvo vokiečių štabo padirbtas žemlapis
su nurodymu Italijos kariumenei
kelių, kuriais per Šveicariją italai turėjo veržtis Francuzijon.
mus

^

franeuzai

Taigi vokiečių norėta,

kad

Itali-

ja sulaužytų Šveicarijos
liškumą. Vokiečių darbas vienok niekais nuėjo, nes Italija

neutra-

atsisakė
bon,
ko ir

eit:

vokiečiams

pagclpagelbos trošją gauti tikėjo.

nors

Y

jie

tos

ap- svarbos
Turkijos miestelių. Bet
satie maži ar vienos, ar kitos pusės
vaičių ir abiejų pusių nuostoliai
pasisekimai neturės svarbos ant
buvo labai dideli, abidvi pusės
tolesnio karės bėgio.
nu/udė su viršum po 200,000 kareiAnglija ir Rusija sutarė, kada
vių. Kad vokiečių pergalė, jeigu
Turkija bus įveikta, sutverti Pajie butų ištikro galutinai rusus
lestinoj neprigulmingą žydų viešpergalėję, yra svarbi, to užginčy- patystę, kur butų
perkelta didesti negalima, bet užėmimas atnė žydų dalis iš Rusijos, kur
viro miesto dar nerodo, kad voyra jų perdaug, kaip kokiose Liekiečiai ištikro butų galutinai satuvos gubernijose žydų yra net
vo oriešus j veikę.
Kadangi triu- 15%—18%.
šiai tose aplinkinėse, pradedant
Indijų kunigaikščiai iš liuoso
nuo PIoeko, Lovvicz iki Lodz ir
noro karės reikalams davė
Angj pietus dar vis traukia- lijai 4 milionus doliarių.
si, tai reikia manyti, kad vokiečiai savo pergale peranksti giMEXIKO.
riasi.
Jeigu vokiečiai butų gaRepublikoj Mexiko kilo nauja
lutinai rusus jveikę, jie trauktų
Carranza iš sostinės
revoliucija.
vėl
prie svarbiausio Lenkijos pasitraukė, bet
ginklų nepadėjo,
miesto Varšavos; bet kad jie to o
miestą užėmė Villa ir Zapata.
nedaro, tai turbut ten rusų ka- Prie San Martin Carranzo
geriumenė jų neleidžia. Vokiečiai
nerolas Cesario Castro sumušė
cirutina apkasais Lovvicz, Čen2,000 Zapatos kareivių.
Mušyj
stachavą ir Lodz, ir rengiasi iš- krito 1,200
kareivių iš abiejų pulaikyti tų miestų apgulimą ir rių. Castro paėmė 9 revolverijuose žiemą perleisti.
nes kanuoles, 2,000
karabinų ir
Prie miesto Koluški per visą
47 amunicijos skrynias.
savaitę buvo rusvi apstoti (lt:
Išrinktas tautiškos konvencijos
korpusai vokiečiu kariumenės. tuomtarpinis prezidentas, Vilios
bet jiems pasisekė durtuvais pradraugas Gutierez, užėmė prezisimušti, nors nužudė 30,000 karei- dento
rūmą tik nežinia, ar ilgai
vių, o ištruko tik 12,000 kareivių.
linkinėse

traukėsi

net

porą

[toliau

okiecių stat>as prisipažįsta,
atidavė francuzams miestą Vcrnellcs, i rytus nuo Bethune, kadangi francuzai iš sunGalicijoj, kaip rodosi, sujungkiu kanuolių šaudė j miestą, tai toms austrų ir vokiečių kariuneapsimokėjo be reikalo karei- rnenėins taipgi negeriausia sekavius žudyti.
Rusai užėmė Wieliczką ir
Išlikusias mieste si.
triobas visas vokiečiai išardė pa- prisiartino prie Krokavo, kurio
sitraukdami ir užėmė naujas po- išlaukinius fortus bombarduoti
sicija> j rytus nuo Vernelles. pradėjo. Vokiečiai bažnyčių ir
Taigi, k.tip vokiečiai sako, jie tą buvusio lenkų karalių rumo bokmiestą atidavė francuzams iš štuose pastatė kanitoiių baterijas
strategiško atžvilgio, nors prie jo ir parengė bevielinio telegrafo
stofis.
Miesto gyventojų depudaug savo kareiviu nužudė.
Prie Altkirch, gavę pastiprini- tacija prušė vokiškos kariumenės
mą, franeuzai atnaujino užpuoli- vadovo nuo bokštų kanuoles numus
bet vokiečiai juos atmušė. ; iinti. kad rusai istoriškų budavo-

jot: jie

jis

laikytis galės.
plėšikai užmušė turtingą pliantatorių, Anglijos piten

Mexiko

lietį Walter
Mexiko gali
zinti.
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prie buvusiuose kariškuose manevruovokiečiu se jie paėmę nelaisvėn 80,000 netraukimo
į rytus, talkininkai sužeistų rusiškų kareivių. Šale
griebsis ofensyvės (užpuolimo) šių voikiškų tvirtinimų, rusų valtaktikos vakaruose.
džia per Rymą išleistame pranešime skelbia, kad suimtųjų voLondonas, gruodžio 2 d. Bel- kiečių skaitlius esąs net didesnis
gradas, Serbijos sostinė iki ka- už suimtų rusų skaitlių. Visi surės pradžios, buvo šiądien austrų tinka, kad nuostoliai iš
abiejų
armijos užimtas. Serbijos sosti- pusių buvo dideli.
nes

...

Advcrtlslag

jrd, iS;g.

kad

rės ir užlaikys neutralitetą. Vie- tų prie daktariško
egzamino nuo
į.ok jis pabriežė, kad valdžia tu- 20 d. šio mėnesio. Sic
jaunikairi buti prisirengusi dėlei visa ko. čiai stos karėn
apie birželio tnėJo kalba dažnai pertraukiama ticVj ateinančių metų.

[-lojimais.

Kuomet premieras paminėjo,
Londonas, gruodžio s d, čia
kad Italija privalo daboti savo gauta žinių i.š Rymo, sulyg kuinteresus ir kaimynėse Italijai rios šiądien mirė kardinolas Anprovincijose, visa kairioji parlia- gelo di Pietro, narys Šventosios

pradė- Kolegijos.

Kardinolas

di l'ietro

Anksti šj rytą pasidarė žino- jo šaukti "Vi va Trent, V i va buvo gimęs 1828 m.
ma, kad priežastim rusų nepasi- Triest!"
(Lai gyvuoja Trentas, popiežiaus nuncijum
sekimu apsupti ir visiškai s-.muš- Lai gyvuoja Triestas!—dvi ita- 1887 m.
ti vokiečius prie Lodziaus buvo liškos
provincijos, kurias ItaliĮ lėtumas gen. Rennenkampf'o, ru- ja norėtų atgauti nuo Austri- Londonas,

Jis buvo
Madride

mento

frakcija sustojo

ir

gruodžio 5 d. Žiilgą laiką aus- sų kavalerijos vado. Pranešimai jos).
nios, ateinančios iš Paryžiaus ir
trų bombarduojamas, bet, dėlei sako, kati jisai dviemi dienomi
Italų palinkimai apsireiškė aiš- iš Berlino, nurodo, kad talkininkarės su rusais, austrai negalėjo
pasivėlinęs atvykti į paskirtąją kiai, kuomet, besibaigiant parlia- kai (franeuzai su analais) pradėišlaikyti Belgrado, nors keletą Metą. (ien. Rennenkampf, sulvg mento
ant
Belgradas

buvo

posėdžiui, atstovas ko- jo ataką
vokiečių beveik ištikartų buvo pasiekę miesto. Ser- telegramo iš Petrogradu, esąs pa- mandini
sai
kad
visą
frontą,—nuo Šveicarijos
pasakė,
jis nori,
ijų kariumenė pasitraukė giliau j šalintas iš vietos. London Post idant
Italijos parliamentas pa- lubežiaus net iki lk-lgijos pajūsavo
Serbiją prie
atsigynimo korespondentas apie rusų nepa•iųstų pasveikinimą "didvyriškai rio. Ypatingai stipriai franeuzai
pozicijų.
sisekimą taip rašo:
ir nelaimingai Belgijai."
pradėjo spausti vokiečius Itlzase
"Gen. Rennenkampf, kurio paColmar ir Muelhauaplinkinėse
Visas parliamentas, neišskiriant
Berlinas, gruodžio 2 d. Išski- sivėlinimas
savo arsen. kur franeuzams
su
atvykti
pasisekė paprezidento, ministerių ir svečių
riant tiktai vieną priešingą balsą,
vieton atėmė visistumti dikčiai pirmyn.
mija
paskirton
galerijose, sukilo ir pradėjo šauk
pono Liebknechto, socialisto, visišką pasisekimą nuo didžiojo li:
Generolas Joffre, vyriausis va"Ura, Belgija!"
sas reichstagas šiądien nubalsavo
das franeuziškų armijų, matomai
kunigaikščio
strategiškų
plianų
1,250.000,000 naujo kred'to karei.
savaitė atgalios, yra prašalintas
Londonas, gruodžio 4 d. Nors tik laukė atėjimo didesnių pa(Vėliaus socialistai protestavo 1 uo vietos.
privatiškos žinios, ateinančios iš stiprinimų, kad susilyginti skaitprieš savo draugo Liebknechto
"Dėlei jo armijos atvykimo poPetrogrado nuo korespondentų liniu su vokiečių armija. Dabar
atsisakymą balsuoti ui kreditą
dviemi dienomi po pazicijon
angliškų laikraščių, praneša, buk laike pereitų dviejų savąičių, sakarei).
skirtam laikui, plieninis žiedas, Lodziaus mušis
užsibaigė rusų koma, atėjo 400,(XX) naujos anglų
kuris turėjo visiškai apkabinti
Francuzų armija
New York, gruodžio 2 d. Ant
pergalėjimu, vienok oficiali škų kariumenės.
buti
vokiečių
armijas,
negalėjo
maisto siuntinių, gabenamų baištikimų žinių apie tai nėra. taipgi padidėjo ir todėl dabar
ir pasekmėje buvo di- Nuotikiai
Lenkijoje atkreipia aut irancu-ų-anglų armijos, menar. a,
daujantiems belgams uždrausta uždarytas,
delis mušis per visą savaitę su
o gal net ir didesnės
savęs didžiausią atydą, ir kariški yra lygios,
net dėti žodžius "Linksmų Kaskaitlium
už
sunkių
pastiprinimų
paskubinimu
vokiškąją armiją.
išrišti
ir
išaišexpertai stengiasi
lėdų." Valdžia bijosi, kad tokiu
vokiečiams.
Pirmos žinios apie francuzų
į
pagelbą
kinti
ir
būdu gali but paslaptai duotos
jų svarbumą. Anglų
"Vokiečiai, gavę pastiprinimų, franeuzų ex.pertai mena, kad vo- atakus atėjo iš J'.erlino, kur ofikariškos žinios kariaujantiems.
užatakavo nedėlioje rusų kairjjj k'ečių mėginimas, kuris kainavo ciališkai pagarsinta, kad franeuLondonas, gruodžio 3 dieną. sparną. Atakas tęsėsi su dideliu jiems milžiniškų aukų, neatsiekė zai pradėjo atkartotinai atakuoti
Pranešama, kad rusai, užėmusie atkaklumu visą panedėlį. Rusai savo tikslo. Jie sako, kad vo- vokiečius Belgijoj, bet jų atakai,
vakar miestą Wieliczka, Į pietus buvo prisiruošę prie tokio vokie- kiečiai, stumdami savo jiegas lin- įsako vokiečių pranešimas, buvo
Šitas pats pranešimas
iitio
kui Varšavos, turėjo du mieriu: itmušti.
Kroikavo, šiądien pradėjo čių manevro."
kad
ir Flzase franeuzai
sako,
statyti jo apielinkėse brterijas
viena, paimti Varšavą, o antra,
sunkių kanuollų. Iš šit vietų NTčttetija, Italijoje, gruodžio 3 tuom pačiu sumažinti rusų spau- taipgi perėjo iš atsigynimo į užgalima pasiekti išlaukines Kro- dieną. Pr/.emyslio archivysku- dimą ant abiejų savo sparnų— puolimą, bet ir čia tapo vokiečiu
kavo fortifikacijas.
Nors šios pas, kurisai važiuoja Į Rymą, apie Krokavą ir Ryt-prusiuo.se. atmušti.
operacijos aplink Krokavą yra la- į pasikalbėjime čia, sakoma, pra- Žinios dabar parodo, kad vobai svarbios, vienok visa atyda nešęs, kad padėjimas Przemysl kiečiai Varšavos nepaėm<" ir taLondonas, gruodžio 5 d. Žituom tarpu yra dar vis atkreip- esąs desperatiškas ir kad tvirto- po pilnai
sulaikyti ir .usiškų nia, atėjusi, i Exchange Teleta ant kariškų operacijų aplink vės pasidavimas neišvengtinas. sparnų spaudimas ant Krokavo grapli iš Lisbon.
praneša, kad
Oficiališki Ligonbučiai, sulyg pagarsintojo ir Ryt-prusiuose ne tik kad ne- Portugalijos visas kabinetas
Lovvicz, Lenkijoj.
šiąpranešimai apie tas operacijas yra pranešimo, esą prigrūsti, mirčių sumažėjo, bet dar pasididino. dien rezignavo.
labai atsargus ir neaiškus, kas skaitlius baisus ir maistas jau Toks padėjimas dalykų pertikrina kariškus expertus, kad rusai
reiškia, kad tenai dalykų stovis išsibaigęs.
Geneva. Šveicarijoj, gruodžio
j
■"ra labai kritiškas arba vienai,
savo centre aplink Varšavą
ir 5 dieną. Cia iš ištikimu šaltinių
arba kitai pusei.
Londonas, gruodžio 3 d. Pu- Lodz turi užtektinai kariumenes pranešama, kad Egipto khedivas
siau oficialis telegramas iš Cet- ir nereikalauja traukti jos nuo (valdonas), kuris persimetė turVryburg, gruodžio 3 d. Gen. tmje, Montengro sostinės, j Reu- savo sparnų, kaip tai atsitiko lai- kų pusėn, dabar sergąs ir guli
Christian De Wet, vadas suki- ter Telegram Kompaniją sako, ke pirmo vokiečių mėginimo pa- Konstantinopoly j.
Iš Londono pranešama, kad
lusių boerų, kurj sugaut:; perei- kad per paskutines penkias die- imti Varšavą, kuomet rusai tutą utarninką ant farmos VVater- nas austrai darė nuolatinius ban- rėjo atšokti Galicijoj atgal.
vVuertembergo karaliaus sunus
1. urge, šiądien atvyko su stipria dymus atkirsti montenegrų arapsirgo karštlige ir guli vokiečių
sargyba j Vryburg. Gen. J)e miją nuo serbu armijos, tačiaus .Petrogradas, gruodžio 4 dieną. kariškam ligonbutyj l hielt'e.
YVet tapo sugautas be šūvio. montenegrai atmušė austrus, už- Vietiniuose laikraščiuose pasiroValdžios automobilių koliumna puolė juos ir privertė pasitrauk- dė skaitlingi aprašymai apie j vaiAmsterdamas, gruodžio 5 d.
sekė paskui De Wet nuo kelių ti.
Austrų nuostoliai paduoda- rius mušius Lenkijoj. Šie apra- Didis tunelis netoli Tekija tapo
dienų, mėgindamas apsupti jį iš ma 600 užmuštais ir sužeistais, o šymai sustatyti iš pasakojimų su- išsprogdintas dinamitu ir tuomi
visų pusių. Gen. De Wet suži- patįs montenegrai netekę tik 33. žeistu kareiviu ir aficierų. Iš ši- perkirsta susinėsimas tarp Serbinojo apie tai ir mėgino ištrukti,
Persiuntimas
tų aprašymų matyt, kad mūšiai jos ir Rumanijos.
bet jo ir jo palydovų arkliai pad.
Londonas, gruodžio 3
Šią- tarp upių Vislos ir YVartos bu- rusiškų transportų Serbijon išgalios pailso ir negalėjo dalaikyti. dien buvo pranešta apie antrą vo nesulyginamai baisesni, negu ilgai Dunojaus upės geležinkelio,
Pirm to, negu jj pagauta ant puimtų vokiečių sukilimą belais- kur kitur ne tii?
Rusijoj, bet ir tokiu budu tapo pertrauktas.
Waterburgo farmos, gen. De vių stovyklose Anglijoje. Suki- Prancūzijoj, ar Belgijoj.
Wet buvo padaręs 50 mylių ne- limas ištiko seredoje Lancester
Londonas, gruodžio 6 d. TePetrogrado laikraščiai ta pina
nusėsdamas nuo balno.
stovyklose, kame laikoma 2,000 pranešimą, sulyg kurio vokiečiai, legramas Į Central Nc\vs iš šiaurvokiečių.
Apie 1,000 belaisvių, išsimušdami iš užtaisytos jiems -rytinės Prancūzijos praneša, buk
Londonas, gruodžio 3 d. Rcu- apginkluotų geležini ir plytomis, kilpos aplink Lodz, nustojo iš- gen. Joftre, vyriausis vadas trantcrio Telegramų kompanijos ko- užpuolė ant sargų, bet buvo at- viso 100,000 vyrų užmuštais, su- euziškų armijų, išsitaręs:
įespondentas praneša iš Petro- mušti atgal. Sargai sulaikė suki- žeistais ir nelaisvėn paimtais.
''Męs padarysim gražią Kalčių
lėlius durtuvais ir dalį jų sužeidė. Šitas skaitlines vienok reik pri- dovaną mūsų tautai, jeigu dalygrado :
"Mitingas žymių Rusijos eko- Sukilimo vadovai likosi suareš- imti su atsargumu, nes kariškas kai eis geraV
nomistų ir lyderių rusų komer- tuoti.
rusų štabas šitų skaitlinių dar necijos bei išdirbystės šiądien užParyžius, gruodžio 6 d. Pranpatvirtina.
Kaizerio du sunu, Oscar ir cūzų oficiali
gyrė valdžios nutarimą, kuriuom
Berlinas, gruodžio 3 d. Karišpranešimas pažyuždedama laikinės taksos nuo kas expertas majoras Maraht, Joachim, sakoma, buvo dideliam mi, kad padaryta laimėjimai kepelno, kad padengti valdžios nuo- rašydamas apie karę rytuose, pavojuje laike mūšių ties Lodz liose vietose.
"Męs slenkame
stolius, kurie pasidarė panaiki- tvirtina, kad dėlei ligų rusų ka- ir vos nepakliuvo rusų nelaisvėn. pirmyn pamažu, atmušdami tuom
nus degtinės pardavinėjimą.
riumcnės nuostoliai iki šiolei tu* Sulyg atėjusio gando, jie ištruko tarpu visus priešo atakus,"—sa"Grafas Witte buvo priešingas rj siekti 300,000.
koma pranešime.
iš kilpos orlaiviais.
uždėjimui taksų nuo gaunamo
ptlno ir patarė uždėti mokesčius Londonas, gruodžio 3 d. Pra- Paryžius, gruodžio 4 d. Ap- Londonas, gruodžio 6 d. Talant savininkų didelių dvarų bei nešama, kad Krokavo
gyvento- skaičiuojant Vokietijos nuosto- kininkai pradeda slinkti vis pirpadidinti proporcionališkai yisus jai ir bažnytinė valdžia prikal- lius ore, išvedama, kad Vokietija myn Belgijoj ir šiauriiėj Prandabar esančius mokesčius."
bino austrų kariškąjį štabą nu- iki šiolei pražudė 7 Zeppelino or- cūzijoj, bet vokiečiai sako, kad
imti kulkasvaidžius ir bevielinio laivius ir 52 aeroplianus su 86 jie atiduoda tas vietas dėlei straLondonas, gruodžio 3 d. Vo- lelegrafo aparatus nuo Krokavo aficierais. Dabartiniu laiku Vo- tegišku priežasčių. Vokiečiai vakiečių jiegos Lenkijoje atsisuko katedros bokštų. Jie meldė, kad kietijai liko nedaugiau* kaip 26 kar apleido Vernelles, i piet-ry-

Londonas, gruodžio 2 d. Ofipranešimas, išleistas Paryžiuje, parodo, kad talkininkai varo mušį Belgijoj ir
Prancūzijoj
Prancūzijos prezidentas, kaip ! r.:n ne bombarduotų, bet tas pra- ir pranešimas iš P.erlino pripa- atgal ir dabar naujame fronte vėl
praneša laikraščiai, su visa valjšyino deputacijos neišklausė, tur- žįsta, kad talkininkai "truputį nu- pradėjo ataką ant rusų,
džia gruodžio 2-y d. persikels at- .but nori, kad rusai taip
Ndrs oficialiai -telegramai i.;
pasielgtų žengė pirmyn."
gal Paryžiun. Matyt ji< netiki, Įsu istoriškomis Krokavo trioboNors visa kas rodo j naujo abiejų pusių sako, buk mušis eikad vokiečiai dar karta galėtu mis, kaip vokiečiai
pasielgė su didelio mūšio neišvcngtinumij, nąs silpnyn, nepaliaujanti privaprie Prancūzijos sostinės prisi- katedra Rheims ir Louvain.
nėra dar ženkit], kad mušis butų tiški pranešimai tvirtina, kad atartinti.
Tvirtovė Przemysi dar ginasi, jau prasidėjęs. Pranešama, kad kaklus mušis, kol-kas be
I'raiicu/.'.jon atkako iš
galutino
Anglijos vėl 500,000 anglišku ka- bet, kaip žinovai mano, neilgai vokiečiai pasitraukę iš keleto persvaros, verdąs labai smarkiai
reiviu. o laukia jų dar daugiau. 1 išlaikys rusų bombardavimą, nes
kaimų prie Yser kanalo ir renką
Ypatos, stovinčios arti prie ka
Frnncuzija taipgi pašaukė tnr- | besiginantiems kareiviams trūk- savo jiegas naujose pozicijose.
riškosios valdžios, pripažįsta, kai
1 ystou 300,000 18 meta
jaunikai- sta jau maisto ir amunicijos; Anglai užvaldė Yser apskritį vokiečiai sulaikė rusus visiškai
kurie
kariumenėn
sto- mieste smarkiai siaučia cholera
čių,
turėjo
ir, kaip ir franeuzai, gavo su- Vokiečiai tvirtina, kad nesenai
cialis

under Act of March

Yearly Subscription

s

kariumene gintų miestą
tovės

tvir-

nuo

fortų, esančių aplink

mies-

tą ir kad tokiu budu paliuosuotų
nuo
bombardavimo pa-

miestą

vojaus.
Rymas, gruodžio 4 d. Vakar
tsibuvo Italijos parliamento poėdis, kuriame Italijos premieras
>alandra pranešė apie Italijos

!tovį šioj karėj. Premieras
reiškė, kad Italija negeidžia

apka-

Zeppelino orlaiviai

ir

287

orlai- čius

nuo

Bcthune ir

prie

to

pri-

sipažįsta Berline išleistas o.iciaviai-aeroplianai.
!is pranešimas, kuris sako, kad
d.
Paryžius, gruodžio 4
Trjs vokiški plianai to reikalavo ir
šimtai
tūkstančių jaunikaičių kad franeu/Ų smarki ugnis iš
78-os metu amžiaus, kurie prie kanuolitj darė bereikalingus nuonormališkų išlygų butų turėję stoliai.
"Visi dar stovinti namai,—sastoti kariumenėn spalio mėnesyj
1916 metų, dabar matomai turės ko oiieialis vokiečiu pranešimas,
stoti karėn anksčiaus.
Prancū- —tapo mušu išsprogdinti ir mūvaldžia
išleido
zijos
paliepimą, sų kariumenė pasitraukė j naujas
kuriuom šaukiama juos, kad sto- pozi'.ijas j rytus nuo Vernelles

Jcad

priešas' negalėtų toliau.; pa
šitoj linkmėj.
"Į piet-ryčius nuo Alfckiri-h.
EI/.ase, francuzai atnaujino vėl
atakų*. bet bc pasekmių ir su

pcnhagfcnc gauta žinia iš Berlino,
kuri«»j Sakoma, l»nk išlaukiniai atsigynimo fortai Krokavo tvirtovės
tajH> sunaikinti nuo rusų artilerijos
ugnirs. bombardavimas, sulyg ši-

sistumti

iideliais nuostoliais."

t<.\s

žinios, prasidėjo

siaur-rytinės

nuo

rytinės

pasirodė, kad tai yra moteris. į męs nukeliavom j
Igliškėlius ir apPaklausta, ji pasisakė, jotf yra ! sigyvenom pa> RasUvičius.
pa*
[moteris rusiško aficiero. Ištrau- iLuckatts seserį. Ten jau
pragyvekus vyrui karėn, ji kaipo liuos- fnom
y/i savaites.
norė atsišaukė į kariškų
valdžią | Męs nemislijom, kad tiek
vargo
ir tapo priimta į vieną
kazokų Į reikės panešti. Man jau
prisiėjo
Laike
noregimentą.
mūšio, ii
cit per žmones ir
prašyt duonos
rėjo ant savo arklio paimti su- dėl
vaikučių, kad hadu nenumirtų.
žeistą infanteristą, bet jį ant ark- Žinoma,
pas svetimus gyvent, o
lio keliant, tapo pati pašauta.
prie to da vaikai apsirgo. Juozukas skarlatina, o Juliukė
po ligai
([ Vokietijoj tapo sušauktas net apkurto...
e.vtra parliameuto susirinkimas,
Dabar jau sugrįžom
gyvent ant
nes valdžiai
reikėjo žmonių at- vietos, bet vistick nėsam ramus, nes
stovų pritarimo užtraukti karės kasdien girdim
baisiausį muši...
reikalams paskolą 5 miliardų
Per mušj Degučiuose
sudegino
Parliamentas
beveik 9
markių.
gaspadorius... Gyvuliai sudegė
vienbalsiai reikalavimui pritarė; ir
daug žmonių... Iš I'ėstinink-ų
priešingą halsą
tik vie-

ir

miesto

Ger.eva, Šveicarijoj, gruodžio nonada, sulyg
dieną. Laikraštis Journal le ną ir naktį.
Geneve garsina žinią iš Bucha-

dalies.
Ka^itos žinios. t:na die-

C

Rumanijoj, kad Ruinanija
Londonas, gruodžio 7 dieną.
galutinai pasiryžo prisidėti prie Paskutini* vokiečiu laimėjimas ties
karės Rusijos pusėj.
'miestu Lodz yra nepaprastas. Dar
Šitas nusprendimas, anot šio- nėra pilnai dviejų
savaičių, kaip šižinios, sutinka su noru visos šabuvo pakliuvusi
armija
vokiečių
įta
lies, neišskiriant ir naujo kara
ir
slastus
apsupta rusų. Vienok
ji
liaus. Jam priešinasi tik finan- ji paskutinėj
kritiškoj valandoj persų ministeris M. Marghiloman. simušė per rusus. Nors ir
nustojo
į didelio skaitliaus kareivių ir kanuoPetrogradas, gruodžio 6 dieną. llių, nežiūrint to, jie laike kelių dienų
Montencgro karalius N'ikalojus persiorganizavo ir iš užpultosios
pranešė laikraščiui "Birž. \ ied., [pasidarė užpuolike ir sumušė rusus,
kad iki šiolei jau žuvo karėj vijgynusius miestą Lodz. Rusai j>o to
sas trečdalis jo nedidelė.-, armijos,
mėgino užatakuoti vokiečius iš
susidedančios vos iš 50,000 ka- abiejų
sparnų Į šiaurius ir j pietus
į
reiviu.
nuo Lodz. bet oficialis
vokiečių
"Savo keliu,—jis sako,—monsako. kad ir tas jiems
įpranešimas
savo tėrcsto,

1

ir toliaus gins
Bet išteklius yra issisėmęs ir inontenegrai bus dėkingi
už paramą pinigais ar amunici-

tenegrai

Įnq^sisekė.

vynę.

jpakliuvusie
savo frontą

ja."

padavė

vado- teliko.
l?ž tai jj

Tokiu budu vokiečiai,
kilpą, dabar išlygino
ir mėgins vėl veržtis
linkui Varšavos. Svarbiausiu tikslu šito įsiveržimo bus tai, kad atitraukti rusus nuo Krokavo ir iš
i

visų Vokietijos gyventojų
galima abejoti. Lenkiški laik-

Londonas,

gruodžio

8

dieną.

Pranas Viečkis iš

Ricielių

kaiSeinų
pa'andoj pavojinga, nedrąsiai
taria prieš karę; karės tikrai ne- vieto, Suvalkų gubernijoj, aprageidžia Alzatijos franeuzai, taip- šinėja savo seseriai Rožei iš
gi daniečiai, o tarp pačių vokie Jersey City, X. J., savo įspūčių visi varguoliai, kurie labjau- džius, kuomet laike mušiu po
Druskininkais jų kaimas suplešsiai išarės pasekmes

raščiai,

nors

tas

dabartinėj

va-

išsi- mo, netoli

atjaučia.

Liškevos,

kėjo liepsnose.

''Miela sesute!
Kį męs nuLiuosnoriai
sustiprinimui
ir dabar dar kenčiam,
kentėjom
angliškos kariumenės Francuzi- tai
to nevelytum nei
šuniui, nei
joj, surinkti Australijoj ir Nau-

||

karalius

ypatiskai pradėjo šauktis
greitos pagelbos. Šitas transportas
padarė kelionę iš Rusijos per Juodasias jūres ir Dunojaus upe.

sudegė, tik vienos stubos
Arklius iš jo atėmė prū-

vas I)r. Liebknecht.
sokai, o kiti gyvuliai sudegė... Ir
smarkiai peikia visų partijų laikkrašte daug blėdies padamūsų
raščiai, o kaip jie užtikrina, už
O mieste sunku
ryta.
ką-nors butai peikia net patįs socialistai,
vo
kad
ir už
nusipirkt,
pinigus.
nes buk visi vokiečiai,
kaip vie- Cukraus
svaras buvo 40
kapeikų,
nas žmogus, geidžia karės ir nosvara> 25 kap., druskos -vari ją tol tęsti, kol visi Vokieti- gazo
ras 8 kap., o duonos
valniem žmojos priešai nebus ant kelių panėms visai uepardavinėdavo. tik
klupdyti. liet apie tą karės geika reiviams.
"Rran kf>e! u is.''
dimą

Londonas, gruodžio 7 d. Ot'iryt-p rusių.
cialis telegramas iš vokiškos armijom "tabo Lenkijoj, atėjusis Į
Paryžius, gruodžio 7 d. Sulyg
Berliną ir perduotas iš ten per
žinios,
atėjusios j Paryžių, 15 ruAmsterdamu Londonan, sako,
ir 70 laivų, prikrautų
siškų
pulkų
kad vokiečiai užėmė Lodz nedėir provizija, laimingai atamuncija
>
Iioj po piet po dideli ir atkakant Dunolaus mūšio. Rusai pasitraukė at- vyko j serbišką miestą
netoli nuo Negottn. Tai
jaus
upės,
nuostoliai.?.
ęa! su dideliais
išPaėmimas miesto Lodz labai yra pirma pagelba, kurią Rusija
siuntė
Serbijai po to, kaip Serbijos
Len-

sustiprina vokiečių poziciją
kijoj. Vokiečių taktika lit*ka ta
Kadangi rusai pradėjo
[ ati.
stipriai spausti ant abiejų sparnų, Prūsų Lietuvoj ir Galicijoj,
tai sumažinimui šito spaudimo
vokiečiai pasiryžo Įvaryti milžinišką kaltą rusų centran. Jų atakas tarp upių Vislos ir VVartos
Dabar
buvo šio kalto pradžia.

Brazaitis

nas—Vokietijos socialistų

DU

ANGLŲ DIDUNU.

Dainėje eina Anglijos karalius.
vyriausis anglių kariumenčs

French,

Suvienytos francuzų, belgų ir ingių
jiegos pradėjo ofensyvę (užpuolimo) taktiką įteigi joj. Jie dabar vimą padidinti Amerikos prekių
ant
turi
savo
rankose Yser kanalą. laivyną, kuris yra gana silpnas,
remiasi
šio kalto pamatas
oficialis
viršūnė
Francuzų
Thorn ir Kališo, o jo
pranešimas sa- | tokiu budu, kad Amerika nuĮ šitą tri- ko, kad talkininkai ima viršų ir kad pirktų visus esančius Amerikos
yra miestas Louiez.
kampi vokiečiai pila milžinišką francuzų artilerija sukirto keliese portuose vokiškus laivus. Vien
Hamburgo kompanijos garlaivių
kariumen*;, idant išplėtoti trikam- vietose vokiškąją.
pio smailagali Į abudu šonu ir šiaurinėj Prancūzijoj, ypatingai Amerikos portuose yra 32. Nudavaryti kaltą net iki Varsa vos. apielinkėsf. La Bassee, kur vokie- į pirkimui reikalaujama 100 milioŠulyg kariškų expertų nuomo- čiai laiko stiprias pozicijas, francu- 1111 doliarių. Prieš tai vienok
nės: vokiečių plianas aplink Lodz zai pradėjo stiprų bombardavimą protestuoja, gal ne be pamato,
bus tame, kad perkirsti rusams priešo pozicijų.
Anglija, kuri mano, kad laivai
but neva pirkti, o ištikro
keliu:- liukui Varsa vos ir nustumgali
su
kas
datuom,
Nors, sulyginus
ti juos j pietus nuo Varšavos. rosi Lenkijoj, franeuzai padarė ne- jie pasiliks vokiški ir plaukinės
Tai atlikus, vokiečiai mėgins pri- žymų progresą, bet vienok šis pro- vien po globa Amerikos vėliavos
neutrališko
nuosavybė
spausti juos prie upė> Vislos ir gresas užtikrina, kad vokiečių plia- kaipo
bus
ir
ištikro
krašto.
sunaikinti, arba bent užimti upę nai
Jeigu
jie
sulyg francuziŠkų uostų DutiV i sl a nuo Galicijos net iki Var- kirk ir Galais užsibaigė, bcrit šiuor.i Amerikos nupirkti, tai pinigai
bus Vokietijon pasiųsti ir apšavai, kad pasidaryti iš upės
tarpu. Čia menama, kad kol voliTas bustiprią gamtišką atsigynimo
kiečiai yra priversti laikyti savo ar- versti karės reikalams.
neutrališkumo
sulaužymu.
r.iją.
ini jos branduolį rytuose prieš ru- tų

Į

Kairėje matos Sir John
Francuzijoje

vadas

U

?avo
didžiausiam neprieteliui.
joj Zelandijoj, tapo Egiptan at- Dabar aš
pamėginsiu aprašyti,
gabenti. Čia jie bus išlavinti ir kas
pas mus darėsi, kada vopaskui pasiųsti tuoj Francuzij ;>n
kiečiai pasiekė Nemuno ir kada
į mušius su vokiečiais. Dabar
didelis mušis buvo ties Druskimat karėti įtrauktos
jau visos ninkais ir visa
panemune. Kaip
svieto dalįs.
prasidėjo šitas mušis, tai per
tris dienas kulkos staugė,
kaip
|| Rusiškas gydytojas Dr. Yo- iedokai.
Nežinojome, kas mums

roncov, esantis dabar mieste Ror

Streikuoja čia 10,000—12,0a1 deaux, Prancūzijoj, pradėjo naulaiką 500,000 neišlavintų karei- (.•arbinink.11 vaikų drabužiu dirb- jjj budą operavimo pašautų kavių, bet tiems kareiviams truktų tuvių, nes kontraktoriai nenori reivių ir jam pasisekė jau ne;ienam kareiviui užlaikyti be nuginklų ir amunicijos. Jeigu, pa- algų pakelti.
pjovimo kojas ir rankas, kurias,
veikslap, Japonija panorėtų užimti Panamos kanalą. Amerika
j risilaikant paprasto budo, butų
UI.
50.000
Chicago.
geležin.-tijos galėtu pastatyti j trumpą

daryt,

nei

kur

pasidėt.

Suim-

toj uždegė Druskininkus, Gaiiiunu?, Baltašiškę ir Vieciunus,
o
nedėlioj degė jau ir Guobinių
kaimas.
Panedėlyj uždegė ir
musų Rieielius ir Guobinius vėl
išnauio uždesrė.

reikėję amputuoti. Dr. Yoronsužeistiems kareiviams, kuSulindo Sklepan.
"Aš su motina
riems suvis suskaldė kaulus, išsėdėjome namia kaulų skeveldras ir
jų vie- mie. Kulkų staugimas ir armoton įdeda šmotus
beždžionių kau- tų šaudymas užė aplink. Iš ralo.
Beždžionių kaulas žmogui maus kaimo pasidarė tikra pekla.
taipjau prigyja, kaip ir jo paties, Susyk musų kieme po langu
ir per tai nereikia suskaldyto kau- sprogo kulka iš armotos.
Pasmirdo visoj trioboj.
lo vietos amputuoti.
Šokome
visi, kaip perkūno trenkti. Nėra
mums kur
dėtis, bet šokome iš
Į| Užėmę Kynuose vokiečių
triobos
ir sulindom vipriešinėn
ten
tvirtovę Tsing-tao, japonai
si sklepan. Netrukus,
kaip duos
paėmė: 2,500 karabinų, 100 maantra kulka ties girnomis!.... Sušininių kanuolių, 50 lauko kamuolių, daug amunicijos, $6.000 drebėjo visos sienos, išbyrėjo
sus, tol jie neturės užtektinai jiežiLondonas, gruodžio 7 d.
NELAIMĖS KASYKLOSE.
gatavų pinigų, 15.000 tonų ang- langai... Manėme, kad jau bus
gų, kad pradėti ofensyvę taktiką
nios iš Lenkijos nurodo, kad volių, 40 automobilių ir maisto mums čia galas.
vakaruose, Prancūzijoj ir Belgijoj.
Washington, D. C. Sulyg atkiečiai pradėjo antrą mėginimą
S.000 kareivių u laikymui 3 mėkaltos kasyklų direktoriaus I)r.
apeiti rusus iš abiejų šonu. Apie
nesiams.
Visus porte buvusius Paliko Šelmis Motiną Skiepe.
nuo gruodžio 1 d. pereibo.
Molmes,
V.
A.
Valeika.
Kopenhagen, Danijoj, gruodžio
"Po valandėlės truputį
tai nurodo tas, kad smarkus mūar
tai kariškus, ar pre1
d. šių
lyg aplaivus,
£ d.
BOMBŲ DIRBTUVĖ.
Rusijos atstovas, Pjanov, tų metų, iki gruodžio
rimo.
Tai aš ir sakau savo mošiai eina netoli nuo flovv, j šiauišnaikino
New
arba
York. Namuose piie 133 i
vokieant viso Suvienytų Valkini
patįs
metų,
idant
Laivrcnce.
Mass.
Darbai čia
atvyko j Kopenhageną,
padakinai: "Motula! Aš bėgu duorius nuo Lodz ir netoli nuo!
arba japonai.
ryti sutartj su Danijos ir Vokieti- stijų ploto kasyklose užmušta Cherry st. atsitiko smarki e.\ jau keli mėnesiai kaip silpnai eina. čiai,
Lodz.
nuo
bėn, o tu ateisi, jei apgalėsi."
l'iotrkovv, j piet-ryčius
jos geležinkeliais pervežimui liku- 3,651 darbininkas, o apie šimtas plio^lja. Tuose namuose poli Daugelis žmonių j*> kelias savaites
"
Rusijoj tapo suareštuoti so- Motina verkdama sako: "Sūneli,
sužeista.
Nors cija užtiko italų vedamą bombų yra visai be darbu. Ž vonės nusisių Vokietijoj dar nuo karės pra- tūkstančių jų
d.
cial-deniokratai
durnos atstovai. neiškopsiu (neišlipsiu)." Matai,
Londonas, gruodžio. 7
Jeidžios rusų pavaldinių. Tokių ci- taip daug aukų kitur niekur nė- dirbuivę.
minę dėlei bedarbės. Tarp dirbbuk
žini<>>
užmeta,
Jiems
apie paėmimą
jie sutarė pla- nusigando... Tai sugrįžęs ištygu atėjusios
tuvių savo didumu pirmą
kuriuos užklupo Vo- ra, apie santikių pagerinimą Amevietą už- tinti revoliucijos dvasią tarp Ru- riau.
Kuomet išėjau ant gatmiesto Lodz pasitvirtins, o čia viliškų žmonių,
BAISI VĖTRA.
niekas nesirūpina.
ima vilnų ir medvi'nės dirbtuvės.
kietijoj karė ir kurie dar iki šiolei rikoj
o
ir
tai
kariumenės
tarėsi
be»cik
vės,
tai
sijos
neabejojama,
apie
apie
New York. Atlantiko vandegi žiurau—jau dega soiš ten išvažiuoti, sakoma,
Dauguma lietuviu dirba jose. ir to- išvertimą caro valdžios.
džius!...
vo- negalėjo
Tai man ir po padais
kad
bus
bus
pripažinti,
galima
Jie
Inyne, Amerikos pakraščiuose, kils dėl dabartinė bedarbė skaudžiai at- tiduoti
ŽMOGŽUDYSTĖ.
žemė
karės
teismui
ir
už
tokiečiai išlošė vieną iš didžiausiu yra apie 200,000 ypatų.
iyg
nugi'ttvo...
baisi vėtra. Audra padarė šimtus
siliepia ant jų. Lietuviai biznieriai kius darbus gresia
Frankfort, Ind. Koksai Wilir podraug vieną iš įdomiausių
verkdamas duobėn,
mirties
"Nubėgau
jiems
Petrogradas, gruodžio 8 dieną. Itam McCoy, radęs pačios mie- tūkstančių doliarių nuostolių pa- taipogi žymiai jaučia bedarbę.
bausmė.
Laike karės rusiški ir o paskui ir motina atėjo. O duomušiu, liet jie užmokėjo už tai
kraščiuose, pradedant nuo Naujo+
*
2inia iš Yaršavos praneša, kad ru- gamajame kambaryj Joną
.ūkiški socialistai toli stovi vieni bės mus buvo už Jonuko tvarByer- sios
taipgi ir nepaprastą kainą, nes
ir
Anglijos
baigiant
Virginijos
-ai
vokiečius
iš
vietos
Plocko.
Tas
ant
vietos
nujovė
savo
Daugelis
išskaiišvijo
loy,
uo kitų: vokiški laikosi kaize- tu, ant Aleksonių daržo.
mūlietuvių,
pačią,
Vierj.sk litiiuojama, kad šiame
kad rusai dar vis neatsisakė o mirtinai pašovė Byerleyą, ku- valstijomis. Apie Ne\v Yorką vėjo tę "Amerikos Lietuvos" 103-čia- •o
parodo,
o rusiški, po seno- noj
netoli
buvo pakavota šis200,skverno,
duobėj
šy; vokiečia: nustojo
smarkumas pasiekė 68 mylių į va- me
numeryje straipsnelį "Tautie- \ ei. j ieško budo išvertimui caro tas iš drabužiu ir kitų daiktų,
McCcy pas000 užmuštais, sužeistais ir pa- nuo savo pirmutinio pliano ir ban- r/s tuoj ir pasimirė.
landą.
Didieji transatlantiški lai- čiai atsiskiria nuo
do užriesti vokiečių sparną prie kui mėgino nusinuodinti ir išo
kiton patįs buvom sulindę.
imtai- belaisvėn.
socialistų," ku- vnldžios.
vai dėlei šturmo negalėjo ineiti riame
ty>\vicz, atkirsdami jiems kelią nuo1 gėrė nuodų, bet daktarai mano,
pranešama apie T. Paukščio
Močuko draugė ir AleksoMęs,
kad bus galima j j nuo mirties uostan ir turėjo laikytis atvirose rezignaciją nuo
rhorn.
rusai
VlocLieJeigu
buvome vienon
užimtų
nių
Jonas—visi
iždininkystės
Haaga, Hoiiandijoj, gruodžio
jūrėse. Daugelis mažesnių laivų tuvos Šelpimo Fonde, esančiame
arba
Išgelbėti.
duobėn
lavką,
7 dieną.
ir
štabo
aficieras
perkirstų
geležinkelio
išbuvome per
sulindę,
Rusų
sudaužyta. Vienam tik Coney Is- socialistų ra .kose,
tris
Tai
paras.
praneša, kati rusų kanuolčs jau liniją bile kur tarp Kutno ir Vlocpadumokit, koks
pilnai pritart"
land padaryta nuostolių ant $2,000. tam
tai
ir
savo
KARIUMENĖ
lavko,
PASILIKS
Krokąvo
jie
veikti
plianą
žingsniui
mūsų
išpildytų
tvirtovę.
botvbarduoja
padėjimas buvo ir ką męs
atsisakymą
000.
Vėjas ir vilnįs buvo taip išvieno su socialistais skaito tinCOLORADO VALSTIJOJ.
Jis (!;tr pridėjo, kad rusai esą pasekmingai.
po žeme turėjome pergyventi.
kad daugelis namų ant kamiausiu
turi užtektinai kariumenės >avo
Washington, D. C. Preziden- smarkus,
pasielgimu dabartinėse Klzbieta Gabrevieienė iš Scnakranto
visiškai
nuversta ar nuplautas
centre iv kad jie mėgins įsiveržti
Londonas, gruodžio 8 dieną.
VVilson, pasikalbėjęs su kasąlygose. La\vrence lietuvių tarpe Dilės rašo savo vyrui j Glasgo\vą: Sužeisti ir užmušti Prūsų Lietuviai:
ta. Philadelphijo-j 7 ypatos užmušrės
iš
ministeriu, nusprendė palikti
Spalio 25 d. 1914 m. Vokiečiu pagarsintuose su rašuose
yra daug tikrų tautiečių, norinčiu
Vokietijon per Krokavą, Oppeln Telegramas Petrogrado Reuterio
o 9 sužeistos.
Atlantic City
tos,
Mielas
C<>. sako, kad Čenstachavas, gar- kariumenę
ir Bre>lau.
randame sekančias lietuviškas praJuozuti:—
streikų apimtuose
pagelbėti savo tėvynei. Jie kalbasi stebuklingu Panelės Švenčiausios Colorado valstijos distriktuost, nekuriose miesto dalyse ant gatvių si
Sveikiname
tave
visi ir ve- vardes prustĮ-lietiivių kareivių:
męs
apie tai, kad jau laikas pradėti
rinkti aukas. Galima tikėtis, kad lijame sveikatos ir laimės tavo Gumbinės fuzilierų 23-me pulke:
Petrogradas, gruodžio 7 dieną. paveikslu vieta, tapo vokiečių per- nes, kariumenei išėjus, čia gali buvo iki 4 pėdų vandens.
Prašalinimo
">»«»»■'>ji \ remia" korespondentas krikštyta. Dabar jau nebus Čen- vėl kilti riaušės.
ITermann Stankuveit(is) iš Kusneužilgo bus sutaisyta viskas ir gyvenime.
Tu sakai, kad leidai mums pi- sen, sunkiai sužeistas; Fr u l Fekert,>ak<, kad miesto Lodz bombar- stacliavo Panelė Švenčiasia—bus karitim^nės reikalavo gubernatopradėta aukas rinkti taip, kad net
davimą- pra.-idėjo >avaitę atgal vieton jos Kaizerbergo Panelė rius,
užtikrindamas, kad jis
viskas pyškės. Nereikia tiktai nu- nigų, bet tnęs jokių pinigų negavo- (as) iš Palmnikcn, užmuštas; Gussu
ir bambos krito miestan kas 5 Švenčiausia, nes
užĮstengs
ramumą
milicija
leisti rankų.
Žmonės supranta me. Gal jie pražuvo, kaip dabar tav Kukat, lengvai sužeistas; Frietz
taip Čenstachavą
Bet jo milicija jau pirminnto-. Miestas yra beveik vilaikyti.
sako:
svarbą rinkimo aukų Lietuvai ir nespakaini laikai.
perkrikštyta. Telegramas
Bigel(is) iš Soršienen, lengvai su
;»t s-unaikiinas.
O kaip girdėjau, ketini pa;- žeistas; Friedrich Balinus iš FricdOang gaisru pa- "Vokiečiai perkrikštyjo Čensta- ma spėjo atsižymėti savo provo- į
Cleveland, Ohio. Tarybos tarp tam tikslui noriai aukaus. Reikia
ir neišpasakytais žiau: įdarė.
chavą, pavadindami šitą miestą kacijomis
kasyklų savininkų ir darbininkų I padaryti tiktai pradžia, o toliaus važiuoti, tai laimingas esi, kad ten richsgabe, lengvai sužeistas; (i c rgc
rumais.
buni.
Pas jumis da spakaina, o pas Dedeleit(is) iš Didžiųjų Šilėnų,
atstovų Ohio valstijos iširo. Su- viskas gerai eis. Vyrai, i darbą!
Kaizerbergu."
Londonas, gruodžio 7 dieną.
mus tai nežinom, ar kitos dienos
Lsitaikyti apie algas besitarianAldona.
pranykęs.
AMERIKA BEGINKLĖ.
f)ail; Mail laikraštis gavo žinią i>
tiems nepasisekė.
\
sulauksim, ar ne. Neduok Dieve, Iš dragūnų pulko;
New York.
Amerikos kariu-1
Haagt
Hollatulijoj. kurioj sakokaip męs sulaukėm gyvent. Uai- Albcrt Kullat, užmuštas; Julius
menės štabo perdėtinis genero- I
ma. 270.000
Nrw York.
rusų, jv.> vadovyste gen.
sus mušis buvo prie
Sulyg unijų suSenapilės. Naujok(as), užmuštas; Fntz (irilas W. W.
Dmitriivo pradėjo bombardavimą
Wotherspoon apreiš- linktų žinių, New Yorke yra pukariumenė stovėjo anoj pu- gat(is), lengvai sužeistas;
Musų
Johanu
buk Amerika yra beginklė; sė miliono
K rok v. o tvirtovės.
neturinčių darbo darŠitoj žinioj SUVIENYTOS VALSTIJOS kė,
sėj Šešupės, o prūso—ties Rudžių Klimpa, pranykęs; Emil IVgics,
jeigu įsipainiotų karėti su kokia bininkų.
taipgi priminėta, kad au-trai buk
j| Kijevo ligoninėn, kaip pra- giraite. Męs tuom tarpu prasiša- sunkiai sužeistas: Rudolf BalzmveitDIDINA SAVO PREKIŲ
didesne negu pačios Amerikos
svarst
i^
Kadangi ateivystė Amerikon neša švediškas laikraštis "Švcn- linom j kaimą. Išėjom taip kaip
apie pasitraukimą
Kro(is), lengvai sužeistas; Frau/ KalLAIVYNĄ.
kitos republikos, atsiginti
ką v<> linkui Karpatų kalnų.
nega- rumažėjo ant 75%, tai ateivių ska Dagbladet,"
kiKaziutė
stovim,
tarp
viską
daugelio
palikom.
D.
C.
pa- >uveit(is), užmuštas; Friedrich 1 »alWashington,
P. M. lėtų.
Apie tai gen. VVother- užvaizda mano prašalinti nuo vieTelegramas, atėjus is į Central \\ arhurg,
sužeistu
ilso
ir
beeidama
attų
rusiškų
kareivių,
apslabo.
Gerai, landat(is), užmuštas: Heinrich Kumatyt Amerikos vo- spoon pranešė ir prezidentui WilNe u & Kopenhagen, sakj, kad Kotų pusę valdininkų, nes jie pa-1 gabeno jauną 'kazokuti. Apžiū- kad gavom mielaširdingą
kictio, padavė kongresan reikalą- sonuį Tęįsjrbė,
žmogų, berka, sunkiai sužeistas; Ciustav
Suvienytos VaJ- sirodo bereikalingi,
rint daktarinis kazokučio žaizdą, kuris mergaites pavėžino ir taip Vošilus, pranykęs.
apginti neįstengtų. Nors jo kelių tarnų nutarė reikalauti diapgynimui yra didelė tvirtovė, desnių algų, o jeigu negaus, žabet joje nėra pakaktinai amuni- da streikuoti.
cijos.
Raymond, IVash. Darbai laMOTERIS, PROKURATO- bai silpnai eina kaip čia, taip ir
RIAUS PAGELBININKĖ.
visoje apielinkėje. Lentų pjovykSan Francisco, Cal.
Mergina los, kurių šiame mieste yra 6, keAnette Abbott tapo paskirta pa- turios visai sustojo. Dvi likusios
gelbininke prokuratoriaus. Tai dar po truputį dirba. Yra čia dar
yra pirmutinė moteris užimanti penkios gontų dirbtuvės; jos
ir-gi
tokią vietą; bet tame nieko ypa silpnai dirba. Beveik visi darbitiško nėra, jeigu moteris lei- ninkai be darbo
vaikščioja. Kaip
'lžiama baigti universitetuose tei- ilgai bus dirbtuvės
sustojusios, nesių skyrių ir užsiimti advokatū- žinia.
K. K. K—is.
ra, o prokuratorių pagelbininkai
ir renkasi iš advokatų ir teisių
U Sioit.v City, la. Darbai silpnai eina. Daugybė svieto be daržinovų.
jo
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Iš Lietuvos.

IJ DARBO LAUKO,

IS AMERIKOS,
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IIETUVIA! AMtnKOi!.
IŠ OKCHARD LAKE, MfCH.
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Kaska YVilliam. 9

su

i; t iii

nuo

a.
li'.rttik 12 meti;
Lapkričio «*> d. (26? kcd.) at-:- !;net Jt*.
Ijii
minėtos firtno*
i*V!t;eII)t*(iav<>
apvaikščiojimas "Lietuvi"
Dienos."
S. L. K.-K. A. pirma i 'vuluktu isve-čėjui dirbti prie ve-!
kuopa iškilmingai apvnik.sči'>m> t:i /.itr/>. f.apkrii uiėn. 1912 tn. Juo
dieną tam tikrai surengiu progra- utką >pyrė mula>, sunki.ti siv.eisdamų,
Pirma pirmininkas, pagal
kojg ir jšmušdanias <1 uitis.
r
tv'-mas pripažino k'>'te
čionykščių
sukalbėjo
įstatymu,
Viešpaties maldą. Paskui pasakė Kaska YVillLmi Supply Co. firmos,
ir
trumpą
įžanginę
supran- su atlyginimu Juozukui 3 >.5. >0.00.
visiems
tamą
prakalbą. Toliaus, Tarpe 50 prisiektųjų tepėjų v Ji»pakvietė draugą Mr.rtyšuną kalbė- ry) uvo ir 4 lietuviai: A Kupstą
ti.
t'astan.sai kalbėjo*apie ideaiš hcraiuloah. J. Kond.* las -is
lizmą. Kaipo išsilavinęs kalbėto- Ma1ir.no> ( it-. S. Bulota tr M. iviii> \ew
jas, labai puikiai papasakojo apie kuvu'-l
Hhikuletplua.
jaunuomenės idealus. Kali a buvo
ytin turtinga, paskatinanti moksleiviją prie darbo.
I
Antras draug., J. IJakšys, labai \/Š THUUPSOKill.I.E, CONN.
gražiai padekliamavo eiles. Jaus- Prakalbos ir aukos nukent ej ilmingo jauno draugo dekliamacija siems nuo karės. Lapkričio 26 d.
parodė jame nepaprastą dtkliama- draugystė šv. Jurgio parengė pratonšką talentą, (ialima tikėtis jįii kalbas ir balių. Kalbėtoju buvo
su laiku busiant gabiu artistu mu- kun. V.
Karkauskas iš \Vaterbury,
šu scenoje.
Coiin.
Trečias iš eiles kalbėjo dr;'iig.
Publikos btiM» prisirinkę geras buČėsnas. Jo prakalba neturėjo tiek
i^ čia pat ir iš aplinkinių kojr-li-,
or&toriškos energijos. Draugas ne- Ii<
nijų.
KnlbCtojas pradėjo nuo
1

Cbic.'igos

kad sumany-

jinas pavyks.
2(>

l'adėkavcnės Dienoje (lapkričio
d.) bažnytinėje svetainėje buvo

prakalbos, kad parinkus
aukų nukentėjusiems nuo karės.
Vietinis klebonas atidarė prakalbas
ir perstatė kalbėtojum kun.
Daug j,
Nonvoodo kleboną.
Kalbėtojas,
surengtos

seimo išrinktam iždininyra j Tautos Fondu. matomai, manė, kad užsipuolimas
Tautiškų draugijų atstovai užstojo ant pp. S. E. Vitaičio ir J. Baniiruž aukų siuntimą T Paukščiui, lio, ''Ateities" administratoriaus ir
o
socialistai būtinai spyrėsi, kad redaktoriaus, yra taipogi reikalinaukos eitų per Šidlausko rankas. gas pasekmingesniam
rin-

j:nas

kui,

tai

aukų
Ypatingai didelis buvo užsispyri- kimui. Bekalbėdamas, kun. Daumas iš socialistų
pusės, bet perniek gis atsiminė, kad p. Vitaitis Nornuėjo visos jų pastangos. Buvo vvoode laikytoje prakalboje davė
išrinkta vietinis iždininkas su visa "pipirų" kunigams, p. Gabriui ir
valdyba, ir nutarta aukas siųsti Chicagos seimui, l'rie "progos"
tiesiog i Liet. Mokslo Draugiją (teisybe pasakius, labai nevietoje)
Vilniuje. Visas .cikalas dar galu- kun. Daugis pasistengė "atsilygintinai neužbaigta šiame susirinkime. ti." Aukų surinkta $385.
Nutarta dar surengti tuojaus po
(iruod/.io 13 d. socialistai rengia
Kalėdų balių naudai nukentėju- savo konferenciją, taipogi aukų
A\ rinkimo tikslu.
sių nuo karės.
Reikėtų ir tautininkams griebtis dar o, kad Lietuvos Gelbėjimo Fondas (>u p. T.
l'aukš.-iu kaipo iždininku) umiu
IŠ ATHOL, MASS.
laiku butų pasiruošę pildyti savo
Viikaras.
Aukos.
Lapkričio tikslą: teikti Lietuvai pagelbą. So.
2(> d. čia buvo apvaikščiojama kleBoston'o vyrai!
Darban visi!
rikalu Įsteigta "Lietuvos Diena."
Noris.

ni«*ks nei

į papeikimo už baliaus surengimą tokalbėjo. kioje dienoje kaip
lapkričio 26 d.,
Daugelyje vietų savo kalboje pa- kuri esanti diena ne
linksmybės
kartojo tą ;>atį, ką pirmiaus buvo bet ašarų ir iukų Lietuvai. Kaipasakęs draug, Martyšunas.
-kurie publikoje nusistebėjo tokiu
Kai-kurie iš drangų ncatsilankė
vienos dienas išsiskyrimu, nes ži
susirinkimai!.
Drčvd.

kart-;.

Suva/iavibuvo at1
stovuujamos S. L. A. 177 kp., Šv.
Jurgio Dr-stė, s\. Kazimiero !>r
-stė, "Vienybė" ir I,. S. S. vietinė
kuopa. Atstovų buvo išviso 20.
Bažnvtnių d r-jų atstovai būtinai
norėjo, kad aukos butų siunčiamos

iiictii^ Kirkausk : gyveka \\ iliiani kaiirclyj.
I u<>
.1

buvo

pasakė, apie k;* kalbės, ir
nesuprato, apie ką jis

aukų rinkimu nukentėjusiems, jiegų galima iikėtis,

Sąryšyje

sureirUs

naudai.

tuoin buvo "Vyčių"
vakaras Tautos Fondo

su

Programas susidėjo

iš
choro atliktu dainų. kun.
Mieškausko prakalbos, deklia-

bažnytinio
F.

tnacijų. dialiogo, monoliogo

nia, kad visos dienos nuo karė.1
pradžios yra toki.-* pat. Kastini

PROF. HAECKEL'O

PRANAŠYSTĖ.

ir vai-

dinimo.

Vaidinta "Gudri Našlė,"
\'<»kicčiiis nuo senai laiko apdalyvaujant sekantiems vaidinto- ėmusi didybės
manija; jiems r<>
jams: p-lė V. Tilaitė, ponia S. dosi, kad
jie vien pašaukti visur
Mostančienė, p-lė St. Petrauskaitė, platinti savo
kulturą kad ii su
pp. V. Matulis, P. Morkūnas, J. skriauda
kitų; todėl vokiečiai ir
Visbaras, A. Dargelis ir J. A. (lai- y. a ųal labjausiai nekenčiama
liunas.
Programas atlikta gerai. tauta pasaulyj, niekas j u vadoT. F. komitetas surinko S26.15 auvystės negeidžia, niekas taip lakų. Pats vakaras atnešė gryno imi

baliaus, tai vietos lietuviai matč
jįjį vieninteliu praktišku btulu suDile i tilpusios korespondencijos. traukti daug žmonių ir tokiu budi
.'V,V., i
Beskaitydamas "Lietuvos" 47-tą j Į padidinti surinktų aukų skaitlių
1 Gf-HČi.RAL V'rW of KRUPP
WQRKS, E55TN GEPMANY Z- INTERIOR. VIEW KRUPP
r.ysn., u/tikau tulo Grinoriaus pa- Tarp kit-ko, kalbėtojas pasakė
v-'OP.KS- 3 MAP or BOMB RAIP on
^
KRUČP V/ORKS
rašytu korespondenciją iš Utica, kari socialistai, surinkę aukų revoN. Y., apie draugijų "kapinyną." liucijai, pasiliko jas sau, nepasiųs
jų platinamos pikelhaubinės
PRIE KRUPP'O DIRBTUVIŲ UŽPUOLIMO IŠ ORO.
Kadangi ir nutsij T. M. D. kuopa darni, kur priklausė tos ?ukos. Pa
pelno $29.15. Atholiečiai, nežiū- junkeriu kultūros
nepageidauja.
1.
yra kliudoma, tai randu reikalingu siremdamas tu<*n, kalbėtojas ragi
Krupp'o kanuolių dirbtuvės, kaip jos matomos iš oro.
rėdami sunkių laikų, deda gausias I'.et
Vokietijoj yra kulturos tikri
ištarti paaiškinant] žodi.
2.
Ponas no neduoti aukų socialistams. PasVidus vienos tų dirbtuvių.
aukas Lietuvai šelpti. Vielinis koplatintojai, bet tie dirba tyktai
(irinoritis
3. Žemlapis rodo, kaip toli leke angliškieji orlaiviai
klysta
sakydamas: kui prasidėjo karšta agitacija u
mitetas išviso surinko aukų $220.00 savo kabinetuose ir
(nuo
laboratorijoEssen iki Calais ir atgal yra apie 450
.kaip girdėtis, ir šioji T. M. I). kuniginį fondą, piešiant dabarir pasiuntė jas Tautos Fondui.
angliškų mylių).
se; tie savo darbo vaisiais, savo
kp.) rengiasi prie mirtie.4." Tuo tinio sunkaus Lietuvos padėjimo
Šale Athol'io esančiame Orange, kultura dalinasi su visa
žmonija.
tarpu kaip tik antraip yra: ji ren- vaizdus. Prakalboje buvo dar "su- laba r jau žmonių tokia valia yra, mis
Mass., surinkta apie $27.00.
tai Vokietija
keikiama ant "neti- .tiškai gali su
galvomis
Toji
yra
Vokietija
juomi pakalbėti).
giasi į gyve:.imą; ji pradeda augti duota kailiu'' girtuokliams.
cad "jusų nenori, ir prieš žmonių kusios tvarkos" ir šaukiama
Gailintais. mokslinčių, filozofų, garsių raškitus Lietuviams ir lenkams,
jeigu jie
ir bujoti. Ji yra dar jaunutė, vos
Kalbėtojui paraginus publiką /alią jus nesipriešinkite, nes jinai "susiprasti."
tininkų, bet ne junkerių su karnorės, noriai patarnaus lietuvis esj
šių metų pavasaryje tęsusitvt-rusi. kad kiek kas gali, paaukuotų nu- nieko bendro su jumis, kaipo sii| Nebūtų todėl,
du
ir j ikelhauba.
nei
reds,
priežas- perantistas. draugijos naris.
IŠ SO. BOSTON, M.1SS.
Pradžioje narių teturėjo vos šešis, kentėjusiems nuo karės, pereita pei lemoraližatoriais, nenori turėti. ties taip labai girtis ir kitus niekinTos pikelhaubinės Vokietijos ir
F.spcrido.
gi šiądieną jau turi tris syk dau- svetainę ir aukų surinkta '£43.60
Po karštų ginčų tapo perbalsuo-l ti.
Paprastai, jeigu norima paroKoncertas. Nedėlios vakare, lap- jos kulturos kitos tautos neken
giau. Reiškia, ji auga, o nemiršta, Manoma, kad ir kitos draugijos ta, kad leisti draugijoms nutarti, ar dyti kito
reikia apsičia, nes ji kitiems gero nedarė.
akyje
krislą,
kričio 29 d. Lietuvių
Labdarystės Tą rodo jau ir tas, kad vokiškaip kad p. Grinomis mini. Vie- sekdamos šv. Jurgio draugijos pa- ietuviai turi susidėti su socialistais. žiūrėti, kad
pas save viskas butu
svetainėje buvo P. F. C. Žilinsko kas
tos lietuviams musų T. M. D. vyzdį, sti>s darban ir,
1$ D ET110 IT, MIC H.
į
Gruodžio 27 d. vėl bus konferen- "all right."
pakvietusios
patriotiškas giesmes gieda
(Zoltinio) koncertas.
Koncerto vien
153-čia kuopa yra žinoma vardu gerų kalbėtojų, parengs prakalbas •ijos susirinkimas, ten
vokiečiai, o autai franpatįs
įvairumui.
galutinai
Kiek
tikimasi
čia
galima
Neužilgo
spręsti, programas susidėjo iš dainų italų,
atidaryti
"Aušrinė," kuri yra pasistačiusi aukų rinkimui.
>us klausimas išristas.
Prie drauMarsalietė
tai
žinoma visam
euzų
Detroito lietuviai visoje apiesavą knygyną. Galima tikėtis, kad
rusų, latvių, lietuvių ir anglų kalsau tikslu platinti apšvietą rengiant
civilizuotame
Girdėtis, kad kaž-kokia mergina gijų sąryšio norėjo prisidėti dar jisai atneš vietos lietuviams
pasaulyj. Tas rodaug iinkėje užima bene pirmą vietą bose. Jas sudainavo pats vienas
lavinimosi kursus, vaidinimus, pra- iš Hartford, Conn.
nesenai
kad
franeuzai
visur turi diLaisdo,
savu
atgaivinta
vaikščioja po į
veiklumu viešame darbe. P. F. C. Žilinskas.
Lietuvių
naudos ir bus tuotn švituriu, apie
Griežta solo
kalbas, paskaitas-prelekcijas, Įstei- musų apygardą rinkdama aukas. vamanių 4 kp. Sekretoriui perdesny
vokiečiai,
simpatiją
negu
kurį galės susiburti visi apšvietos Įvairios lietuvių, bei aplinkybių ant violončelės ir smuiko. P-lė C.
gus "Aušrinės" knvgvną-skaityklą Kiek
nes
skaičius
ir
surenka—nežinia.
vienos
ka-l
jie
kulturą
kitaip
platino
liudimu
laisvamanių
jinai
prakalbos, prelekcijos ir Muscanto pagriežė ant violončelės
Įgyti trokštantie j i lietuviai. Knyir t.t.
ir
vokiečiai
:alikiškos
negu
junkeriai
1.1,
tarp
draugijos
aplikaci- gynas taipogi, rasi, Įneš
reng'ama kas mėnuo.
Tenykštis.
D. Poppcr'o "Wie einst in sclioedaugiau
Prie "Aušrinės" (T. M. D. kuo:as
dėlei
parvuotų
tautų.
įstojimo, pirmininkas šviesos abelnai į
lietuviškąjį gyve- Lapkričio 26 d. 7 vietinės drau- nen Tagen," o P. M. Muscanto Dabar vienok, ant nelaimės,
>ašoko nuo sėdynės ir klausia, ką
pos) yra susispictęs beveik visas
nimą ir padarys jį daug geresniu gijos surengė prakalbas paminėji- ant
liet. inteligentiškasis jaunimas Utismuiko—Chopin Sarasate"Noc- junkerių dvasia, jų didybės maIš U'ATliRBURY, CONN.
daryti su laisvamaniais? Vienas negu kad dabar
Kai rius. |mui 10 metu sukaktuvių atgavimo turne" ir Pablo dc Sarasate
yra.
"Ro- nija pradeda užgriebti vis daugiau
tokiu
kuriu
elementu,
coje, tarp
kad jų nereikia. Antras klausmudos Lietuvoje.
A t uit t ama socialstus ir laisvama- sako,
manz Anduluza."
Kalbėtųum
i' mokslinčių eiles, apie rašt>
kurie smuklės- tik "linksminasi/'
sia, koki jie yra, ar katalikiška toji
buvo p. P. Grigaitis.
P. F. C. Žilinskas turi
.unkns
nėra ką ir kaibėti: jie
visai nėra. Jokis liet. muzikališkas nins. Gruod. 1 <1.atsibuvo Waterbu- draugija, ir
švelnų ir
prašo paaiškinti, kada
Lapkričio 28 d. L. S. S. 157
rio lietuviškų draugijų konferencija,
IŠ SJOUX CITY, IA.
dabar
kitoki
kliubas Uticoje niekuomet dar neskambų
negu Schillerio laibalsą.
susitvėrė. Tur^nct kuopos sekretokp. stat*. scenoje dviejų veiksmų
kuose:
karei
buvo susitveręs, todėl jo ir nėra kurioje didžiausios tris draugijos rius
prasidėjus, ji užatsistoja ir sako:: "Žinote, Vakaras. I'iena draugija. S. vodevilių "Ekspropriatorius." Vai- Publika buvo užganėdinta ir neįnešė
sumanymą, kad nieko bendro
Tik
dabai
griebė
pirmiausia teoliogus ir isaš ją sutvėriau ir tą aplikaciją
"gyvuose."
rengiamasi
sigailėjo rankų plojimų. Koncerpa- L, A. 4 kp. buvo lapkričio 26 d. dinime dalyvavo <ios
neturėt su lietuviais socialistais, kuypatos: V.
o dabar platintis pradetorikus.
teattan žmonių atsilankė nelabai
pačioje "Aušrinėje" sutaisyti
rašiau, neš aš, parvažiavęs iš Penn- parengusi šokių vakarą, kurio vi- Rimkevičius—Kazabuckio
daug. da ir
rie kenkia musų visuomeniškam jurolėje,
tarp
kitokių mokslinčių.
vadorališkai-tnuzikališką grupą,
Priežastim, grĮima manyti, buvo
sylvanijos, radan čia daug laisva- sas pelnas paskirta sušelpiami nu- p-lė P.
L.
Dvi draugijos įnešė, kad
Sanauekaitė—Juozienė,
Štai
dėjimui.
dabar
mokslinčius,
garsus
tos
muzivaujant
draugios nariui,
manių. Tik jie neturėjo vienybės, kentėjusiu nuo karės. Žmonių su- Čiaskauskas—Laltrus ir antram kitos sueigos tą vakarą. P. F. C.
Gamtininkas,
Jenos
profesorius,
kui p. Alf. Vilčinskui.
Kaslink neįsileisti socialistų į savo draugi- tai aš juos suvienijau, ir
Žilinsko koncertas, kiek teko girmęs dar- sirinko mažai; atsilankiusiųjų tarpe akte turčius, C.
o trečia
Krnest Haeckel pagarsino savo
Jarasunas—žydas,
narius,
jų
įnešė,
draugystė
tokio
dėti. žadėta dar VVorcester'yje ii
politiško kliubo,
ir-gi nebuvo;
buojamės; ir prakalbas turėjome. buvo daug svetimtaučių. Tarp K. Vaškis—dviejose rolėse,
kad tie, kurie dabar vadina save
p-lė j
pranašystes, kaip po karei persiv ietose.
tulą laiką egzistavo tik paprastas
Tuomet vienas delegatas sušuko: svečių buvo ir p.
aplinkinėse
Linkėtina ge-(
A.
S.
L.
A.
Alikonis,
M.
Jasiukonyte—Morta,
keis Europos žemlapis, nors, kaip
tuoni
p-lė
varlietuviu kliubas (Lithuannn Club), socialistais, nesivadintų
ro pasisekimo.
"O Jėzus! Kokios ten prakalbos kuopos naris,
Ten
atvažiavęs iš Des Jaunytė- Anelytė, A. Račkauskas
iki šiol, dar Vokietija nei vieno
nes jie socialistų vardo esą nedu,
kuris, tulų priežasčių dėlei, laikinai
buvo jų, to Bagočiaus, tik kaip jų Moines, Ia. Vakarėlis
gražiai bu- —Krivaitis. Vaidinimas gerai paverti. Tuomi socialistai labai įsiRedakcijos prierašas. Apie šit.-' -avo priešo neįveikė. Taigi proDievas nenubaudžia tų bedievių. vo praleistas.
sustojo, bet ateinantį metą vėl žalikosi vyko.
Iš vaidintojų
Gryno
pelno
žeidė
ir
ėmė
atsakinėti
drauatkreiptina patį koncertą tnusų nuolatinis ko- fesorius peranksti dalina girioj
tų
^fta atsidaryti, (ii L. S. S. kuopa,
Nereik jų, tegul eina pas monkes." $10.00. Vakarui
doma
daug
pasidarbavo
ypatinga
esančios meškos kaili.
j
p-lę
čia
ne
kuri, respondentas, p. Naris, štai
Jaunytę,
šalininkams,
kad, girdi,
Nubalsavo nepriimti, nors jiems pp. J. Markūnas, P. Putrimas ir
ką ratuomtarpu, liovėsi gyvuoti, liet gijų
Su lyg profesoriaus Haeckel'io:
J. nors čia gimusi, veikia tarp sa- šo:
vieta apie partijos persitikrinimus
dar kitas aiškino, kad kuopa jau Urbonas. Vakaras buvo be svaišviesesnieji jos nariai įstojo "AušTik publikoje nevisai tinkamai
•>er
vųjų.
karę Vokietija pasiliuosuos
ėmė
kaišioti
kalbėti;
priegto
"porinės'1 draųgijon, kuri nėra jokiai
O kata- ginančių gėrimų. Už kelių
gyvavo 20 metų atgal.
gi blio- užsilaikyta. Mat, buvo priėję sve- {'F. C. Žilinskas (Zelting—lat- nuo Anglijos konkurencijos, užduoti
ir
t.t.
terius,"
pamokinimus
partijai, nei sektai priešinga, nes
likišką draugiją be svarstymo pri- kų buvo girdėtis tiesiog indijoniš- timtaučių-lenkų,
To tik ir reikėjo jųjų priešininkurie, nesupras- vis) apgarsinimuose skelbėsi mil- imdama pietinę jos dnli ir Lonėmė.
ji yra vien grynos apšvietos draužinišku baritonu, bet ištikrųjų paM. Tolius. 1 kas riksmas.
Tai
kiti
kai-fcurie
dami
.oną su apielinkėmis.
Belgija
lietuvių kalbos, svetainėje dakams.
P?starieji ir atkirto sociagija, norinti nušviesti ir prašalinti
sirodė paprastu dainininku.
broliai lietuviai "bovijosi."
rė nemalonų
busianti
tris dalis:
Su-i
j
padalinta
Prie
to
dar
klegesį.
listams.
nenorite
Sako, jus
į pariš saviškiu tarpo tą visa, kas žmodainavo apie 13 dainų itališkai,
S. L. A 4 kp. dviemi savaitėmi prisidėjo ir mūsiškiai.
dabar žiūrėti, o ką jųs padaru-j vakarinę jos dali su Ostend patijas
ir
žemina
žudo.
"Aušir latviškai i'* gale lietuvis-' ims
siškai
gų gadina,
tai
viešai
susirinkime
IŠ
prieš
Vokietija; šiaurinė jos dalis
paskel- Tikimasi, kad rengėjai, kiek tai
ANSONIA, CONN.
rėte Xe\v Yorko seime, ar nepaverrinė" jau buvo surengusi prakalbų
kai.
bė apie rengiamąjį vakarėlį ir pa- t>us
Dainavime
busianti
tarimas
prikergta prie Holianžodžių
jŲj« galėję, pasistengs prašatėte jo partyvišku, socialistišku ?
bei paskaitų, apie kurias, savo lai\ Visur visaip. Knygynas. Tuluo- kvietė vietinės Šv. Kazimiero Dr- linti
buvo taip neaiškus, kad negalima 1 i jos; piet-rytino gaus Luxemtą nemalonų apsireiškimą ateitai socialistai gynėki ir tvirtino, sc laikračiuose
gan dažnai galima -stės narius talkon.
ku, jau buvo minėta laikraščiuose. Į
Nežiūrint pa- tyje.
butų žinoti, ką dainuoja, jeigu ne- urg, bet turės prigulėti kaipo
kad jie esą geri tėvynainiai ir jiems užtikti
Kad keletą mėnesių "Aurinė" rikorespondencijų, kuriose so- kvietimo, iš minėtosios dr-stės (tu- Gruodžio 20
Girdėt it itskira kunigaikštystė prie Vod. rengiama pra- pasižiurėti j programą.
norisi šelpti Lietuvą ir jos reika- cialistai
yra išgiriami, o j visus ki- ri
mojo(?), tai kaltė didelės beda'
tiktai uždarytos burnos užimąs kietijos.
150 narių) nesimatė kalbos, kuriose kalbės
Prancūzija turės Vojinai
apie
lais rūpintis. Bet tas nieko negėl- tus metama
p. K. Gugis
nupeikimas. Vienu iš vakarėlyje nei vieno nario. Prie
bes, kurios buvo paliesti veiklesnieatiduoti
šiaurines savo
Ponui
Žilinskui
dar
ictijai
iš
reiktų pasi
Chicagos. Bus renkamas kokad, girdi, pamatinių
"argumentų" tuose pa- progos gerai yra pastebėti, kad mitetas
Bet tąsyk Vokietiji "Aušrinės" nariai. Dabar-gi, tru- bėjo. Jiems atsakyta,
lavinti
dainavime.
rovincijas.
Instrumentalėr
rinkimui aukų nukentėjukad ir išsigyrimuose yra "susipratimas," sta- toji draugija noriai
o
putį pasitaisius darbams, "Aušrinė" "ką jus galėsite daryti,
atsiliepia į siems nuo karės Lietuvoje. Pra- muzikos gabalėliai sugrajyta gerai oj butų dar daugiau francu/ų,
Tuomet jusų tomas
tėvynę?"
gelbėsite
vėl labjau nušvis. Ant galo drauprieš anų visų "tamsumą." lenkų pakvietimus ir
ir
nei
dabar
alzatų suvaldyti
dalyvauja jų- kalbas rengia vietinės draugijos. Žmonių atsilankė apie 100. Ne
vadovai neturėf darbo sukauti apie
Žmones, tol i aus stovinčius, tie jų parodose, o
rengia;
gavus jų dar daugiau,
g'škci patartume p. Cirincriui, vienariai
stenskaitlingo
paskui
atsilankymo
Nors
priežastimi:
darbai ir labai pas mus
o ypatingai apie aukų
rarvti neįstengtu. turėtų užpasigyrimai kai-kada gali ir per- giasi rašyti j "gazietas,"
ton statyti draugijom "kapinyną,- revoliuciją,
buvo, rods, tikietų brangumas i
"di- sumažėjo, vienok tuli
kokį
Per
ta'
nutsų lietujus tikrinti, kad ištikrųjų tarp aplinkiimtieji gaivinančio darbo ir veikti rinkimą revoliucijai.
delį darbą atliko." V. A. Valeika. viai neatkreipia j tai mažiausios toji aplinkybė, kad tą patį vakar; pringti, vienus franeuzus berysau
tik blėdi padarysite, ir todėl nės tamsumos tie
'ama.
su mumis išvien mi'sų viengenčių
"susipratėliai"
atydos: nėra tos subatos ar nedė- p. Račiūno rodyti krutanti paant tai tartum žibintuvai
męs, matydami, kad
jums
Arir
naktyje.
apšvietimui
gerovei.
Rusija gi busianti sitvisu aplios, kad netaptų nugabenta keletas veikslai, žmonėms patikę. Publi
blogo išeis susidėjimas su mumis,, čiaus gi prisižiūrėjus, pasirodo, kad
7. M. Leonas,
kos buvo pilna abu vak.,.u, kuriai
ilpninta: Lenkija busianti prie
IŠ PH1LADELPHIA, PA.
lietuvių į belangius rumus. Peratsitraukti nuo mū- tai, anot
"Aušrinės" Draugijos pasakome jums
amerikonų, "bluff'as" ir
".strijos prikergia kaipo autoskėlintas kitam makaulės ir kailio paveikslai rodyta."
sų, kad paskui ncrug >tum ant mus. daugiau nieko.
omiška
Šio
Esperanto pamokos.
miesto
jos dalis. Lietuva ir
pirmininkas.
čionai.
nes męs jau
surežymas—nenaujiena
darbuojamės ir atikas Su labai mažais išskyrimais, vie- lietuviškas jaunimas turi
tek?ianči<
Vokietijai,
atvija
Išvažiavus p. M
įvairumai.
gerą. proTėvynės gelbėjimui tūkstančiais tos socalistai elgiasi taip-pat, kaip1 gą pasimokinti tarp tautiškos kal- Žinoma, toki apsireiškimai atsibusianti
neprigulmininliandija
taiso
kurie iš Petrauskui, gabij iečiai nori pasil
O
kur jusų aukos? ir ta
(Skaitome.
Iš POTTSVrLLR, PA.
"tamsioji" minia, iš kurios jie bos Esperanto, nes vietiniai espe- tolo tarp tamsesniųjų,
sėti, bet visviena Jaunimo Rate- ,a ir susijungsianti su Švedija.
bijosi laikraščių ir knygų.
Parodykite!" Tuomet socialistai mėgsta pasityčioti. "Užeigos
rantistai nuo gruodžio 4 d. pradėjo
j
lis pradėjo veikti (energijos, mat
na-į
Teismas.
Nuo lapkričio 23 iki sako:
Svečias.
"Mę> ir darbuojamės, ir linuose. arba tiesiog sakant, saliu-, tos kalbos pamokas. Bus
uždyką
28 d. lapkriči teisme
jaunuosiuose yra tiek daug, kad
pernagrinėta niusn komitetas tok- pat. kaip ir
mokinama kas pėtnyčios vakarą,
pamatysi tuos
Įnuose,
išsėdėti neveikus ko nors.
8 c* i'ilts bylos. Trečiame teisino
negalima
r R AK T! K. IS.
IŠ M1LIVAUKEE, WIS.
jusų. O jeigu jis yra iš socialistų, Irus" sale anų "tamsunų." Dauge- į Stephen Girard
didesnė pagarba pr;
Building'e,
prie
žinoma,
juo
ruine bėgyj 4 dienų nagrinėjo
Val;uKau;k;i
aš labai mybyln tai męs nieko gelbėt negalime, nes lis "susipratusiųjų" išpradžių prisi-! 12tos
gatvės, už Market st. Kas
rinkimo reikale. Lapkri- guli jaunimui u>: tai). Nauju Ale
Aukų
15
ia
ir
laikau
metli
am/:.
jį visuomet
skaityti
tarp
Juozo Kirkausko tai buvo žmonių valia, kuri toki traukia saliunuose, o
paskui eina jį mokinsis, tas pirmiaus turi' kreiptis čio 29 d. buvo visų MiUvaukee lie- tų vakare rengiamasi pastatyti sce širdyje.
iš
inersville (7 myl. į piet-vakakomitetą išrinko
prakalbas, susirinkimus ir t.t. Su-1 prie Dr. Jonės, ( iis kursų vedėjas), tuviškų draugijų atstovu suvažiavi- noje "Ant Bedugnės Krašto.'
■'" a i;
tni?
riui» nuo čia), su Kaska U'illiam
Juk jisai senai
Jiems buvo atrėžta argai, jojj siriukimuose paskui su apgaruoto- 1812 Jeiferson st.,
grašiu ar ypa- mas, kad aptarus reikalus, surištus Esant užtektinai jauntį ir darbščiu jau mn\s.
IŠ
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NUO UEDAkCUOS
Vlnl

laikraščiui siunčiuml rankraščiai turi buti pažymėti autoriaus parašu Ir adresui.
Pasirašantieji pseu-

jųjų žingsniai po Lietuvoje iškęstų
Amerikos lietuviu visuomene turi tris fondus pagelbėjimui [šviesos šaltiniu, tai daugelis
tautiškų katalikas ir ar geras, ar
I draugijų ir apsirinko JaB savo
'"styrai" [draugijose pieta su tautininkais danelaimių, nebūtų čia ytin kartus. nukentėjusiems nuo karės savo broliams Lietuvoje.
organais. Jie neniekina ir
atlikai velykinę. Jie neverčia Imti
"šakės,"
kurią
lyvauja socialistai ir taijjogi žmoYra draugijų, kurios turi pasiKlerikalai (kuniginiai) turi savo "Tautos Fondą" su kasie- uoliai padeda cicilikams
platinti. Kad nekataliku nei i
ne-

stačiusios

tikslu

atei- rium Vaišnora, Pittsburgh, Pa.
Socialistai turi "Lietuvos Šelpimo Fondą" su kasierium Šid
lausku, So. Boston, Mass.
Tautininkai (arba tautiečiai) turi savo "Lietuvos Gelbėjimo
su kasierium T. Paukščiu,
Fondą"
Pittston, Pa.
priTautininkai ir tautiškosios draugijos remia "Lietuvos Gelbėjimo Fondą" ir visas aukas siunčia j tą Fondą sekančiu budu:

rūpintis
donimais turi paduoti,. Redakcijos žireikalais.
Tai imigracijos
vių
niai. Ir «avo tikroji vardif.
j
Redakcija pasiieka sau teisę atsiun- draugijos. Joms dabar privalu luičiamus jai rankraščius trumpinti ir
tų pakelti balsą ir pradėti tvarkyti
taisyti.

Netiukamus laikraščiui rankraščius

Redakcija, pareikalauta, grąžina
riui at?al jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna

auto-

busimųjų

savo

savo

svečių-brolių

ėmimą.

ir tik

partyrišku mos. ant money orderiŲ, čekiu ir t.t. rašo: T. Paukštis, Pittston, Pa.,
spiriasi ir nori ir pasiunčia finansų sekretoriui J. O. Širvydui, 120 Grand st.,
prirodyti, kad Nevv Yorke laikyta- Brooklyn, N. Y.
Lietuviai, remkite savo nelai mingus brolius Lietuvoje.
sai seimas buvo bepartyviskas.
Tarpe kitų argumentų iš socialistų
pu^čs, p. J. Šukys "Laisvėje" prieš 'nuo politikos, kitr
kunigas,. kaipo nių partija, arba tlCBiai "žmonių parkiek laiko prirodinėjo skaitlinėmis,
tija."
tikėjimo atstovas, arba pataikau- Kl. Ar nėra lietuviu tarpo dar ir
TAUTIEČIAI IR TAUTIŠKOS kad seime socialistų organizacijų jantis jam menkadvasis po tikybos kataliku?
Ats.
Nebėra. Jie buvo Kadai, bet
DRAUGIJOS, SUBRUSKITE! atstovauta sulyginamai nedidelis skraiste gali visu balsu skelbti poli- dabar
juos visus
tautininskaitlius.
"Dilgėlės"' panaudojo tiškus reikalus ir rasti pritarėjų. kai, turėdami tiksląpasisavino
perdirbti juos vilikosi
Galop
sus ant sa\o
įsteigtas "Lietu- tuos "isfiguriavimus" tam koncerte Turėdami
kurpalio.
tokią puikią dirvą žmo- Kl. Kokiais
vos Gelbėjimo Fondas,"
keliais eina visos paj kurį prirodinėjinių, kad seimas buvęs nių
nemokėjime orientuotis ir ti- minėtos trjs partijos?
tautininkai (tautiečiai) gali siųsti'
bepartyviskas. ''Ateitis/' polemi- kėdamasi, kad "kvailas pasekėjas" Ats. Tautininkai tvirtai žengia pirsavo aukas, kuriu
myn plačiu tautos vieškeliu,
taip reikalinga zuodama su "Dilgelėmis," pastebi: vistiek
kurj užnesupras
jųjų "trikso," ima beveik visą. Iš abiejų vieškelio
musų broliams užjuryje. Iki šioiškasti
pusių
pilus grioviai, pilni vanjeigu toksai butų iškirstas, kleri- dens.
lei daugelis tautišku draugijų ir
"Kad "Dilg." redaktorius, žitiVieškelio kraštais, prie pat
k; vi nėra labai "atsargus" pasi- griovių,
įsikibę tautininkų skvernų,
pavienių tėvynainių maiai rinko rėdames per partyviškus akinius i
rinkime priemonių savo priešui Elenka nužemintai socialistai ir kleauku, nes buvo kėblame padėji- nemato to, ką mate/ kiekvienas uerikalai.
Užtenka tautininkams kumtai aišku, įveikti.
Spekuliuodami skaitytojo štelėti j pašonę vieniems ar kitiems,
me, kam jas siųsti.
Dabar tasai partizantiškas žmogus,
i kaip diena.
Ji< tiki, kad p. Šukys "nekaltybe," kartais tie "nobažnie- ir jie kaip bematant, numarmės į
dalykas pilnai išsiaiškino. Visos rinkdamas
Taip nupiešė vis;*, tautos eiaugščiau
padėtas trum- ji" griebiasi tokių priemonių, ku- griovi.
seną "Vienybės Lietuvninkų" redaktautiškos draugijos ir pavieniai
statistikos
pas
žinias, elgėsi taip,
torius.
rių didžiausis "bedievis" galėtų
tautiečiai ir taip geri tėvynainiai! kaip statistikai pridera elgtis, t.
Kl. Ar tautininkų partija turi uny.
Visas aukas nukentėjusiems nuo buvo nevienpusiškis.
vo
Mums ne- pasidrovėti.
programą ir jstatus?
j
Ats.
įsas dalykas
Ne.
Tai jlem6 nereikalinga.
kares musų broliams siųskime į svarbu šiame atvejyje žinoti,--kiek Į
yra tame, kad kaip
į
Tai tik varžytų
'Lietuvos Gelbėjimo Fondą* Iš- atstovų ir nuo kokių organizacijų nors sukėlus savo šalininkuose to- laisvi žmonės. jų veikimą, jio yra
[buvo seime, bet svarbu tai. kurią kią neapykantą prieš klerikalų prie- Kl. Ar tautininkai turi
rašykime money ordeiius, čekius
apdbriežę
kokią nors
pusę tie atstovai rėmė. Kas sekė šus, kad
pliatformą?
ir t.t. ant vardo T, Paukščio,
liogikos, padorumo, ir tei- Ats. Ne. aiškią
Jie vengia kok'ų nors
atyd/.iai seimo aprašymus, atstovų
balsas
kad
Bcparlyviškas
popiero puses, paliekant
plačius tarpus tarp eltučhi.
Socialistai dar vis

ant

vienos

Apiyaiga,

v

Pitlston, Pa., ir pasiųskime Fon- rrportus po seimo, tas žino, kad singumo
butų užmirštas,
apsirubežiavimų. Pr>« jų gali prigulėti
do sekretoriui J. O. Sirvydui, 120 .socialistai buvo įsiskverbę j be- priešas butų nukryžiavotas be lei- butu kiekvienas ž.nogus. by tik jisai
la'SM.i nuoneniu.
Grand st., Brooklyn, N. Y.
ipartyviškas draugijas ir atstovavo dimo jam pasakyti nors žodelį. m. Pu sakyk, kokios yra ypatingos
Kad pasekmingiau galėjus dar- Ijas seime ne kaipo bepartyviski. Suprantama, tasai žodis kartais žymūs tautininku \eido?
•'i's.
Neaiškumas neaišU imas >r
f?, k tas ir išaiškina mums, dėlbuotis ir kad daugiau aukŲ surin- |Tas
buti '"pavojingas." Tisai gali d.v sykį maiškumas. Aiškius veidus
ko seime vadovavo socialistai ir gali
turi lik
pi-rtyviškųjų žmonių parrikus, visur, kur tik galime, steigkiatidaryti sufanatizuotai mniai akis jos. Tautininkų
nukreipė seimą <avon pusėn."
gi partija yra beparme "Lietuvos
ir
Gelbėjimo Fondo"
parodyti tai, ką vadai stengėsi tyviškųjų žmonių partija.
Kl.
T .it kasgi yra tie iaj i i į'k ii?
vietinius komitetus, kurie užsiTame pačiame "Ateities" nume- paslėpti.
A *.3. O! Tautininkai
yra t a: tikrieji
imtu išimtinai aukų rinkimu ir ryje p. J. 1'. Palankietis ra:-o:
kur
klerikalai yra įsigalėję, "tautos užsilikimo instinkto
Ten,
sergėtoir užlaikytojai, galingi tautiškos
tvarkymu. Tegul visur tautiškos
jie tiesiog uždraudžia savo pasekė- jai
sielos
ir tpuliJluJų idealų reiskOi.u"
\ isi žino, kad socialistai suvažiadraugijos susieina krūvon ir išjams skaityti '"pavojingus raštus."' Nes 'ain pasakė žymiausias tautininrenka tokius vietinius komitetus. vo \ isuo.iname Politiškame Seime Savo
pi'rtijos ideologas Komunas Karupriešus tenai jie gali perse-: kų
vien tam, kad įgauti daugiau inža.
("Liet." No. 45).
Tenai, kur dėlei lietuviu neskaitKl.
Ar tautininkų nuopelnai, paila
tekmės žmonėse. Socialistų vado- kioti kaip įmanydami. Viskas, žiIingumo nėra tautišku draugijų, vai.
tautai, yru dideli?
laikytose prakalbose, griežtai noma, atliekama po ta pačia bypo-Į ryf
tegul pavieniai geri tautiečiai su- pabriežė, kad jie atstovauja Šiame kritiškos "šventenybės" ir žmonių Ats.' O, tnlp- Tautiuiuuai ;»;'»ai
duig jyra pasida/>avę lietuvių tikėjisirenka ir išsirenka tam tikrą ko- Seime susipratusiuosius darbinin- "labo
dabojimo" skraiste. Lietu- mui, dorai, mokslai, apšvietimui, tautiškam
Lietukus.
kali
susipratimui, niaterijalinei gemitetą rūpinimosi aukomis. ViVietoje
tėjus apie
vių dauguomenė Lietuvoje su vi- rovei, lietuvių
vardo pakėlimui ir apsas aukas siųskime į "Lietuvos vos ir lietuviu pragaištingą padėjiskritai
svaidė Markso, Kngelso sokiais. panašiais '"uždraudimais", Kl. lietuvių tautos kulturai.
mą,—j'e
Ka yra gera padarę tautininkai
Gelbėjimo Fondą" augsčiaus nuIr
frazes, busiančio žmonių rojaus yra labai gerai susipažinusi.
lietuvių tikėjimui?
rodytu budu. arba per tautiškųjų
nenelaimė
kurisai
tam,
perlus. Kiti:ip sakant, jiems
išdrįso nepa- Ats. Jie yra įsteigę keletą neprigulUkcasčių redakcijas ("Lietuva" rūpėjo dabartinis Lietuvos apverkmingų parapijų (kai-kur dar ir tautiškas
to "uždraudimo."
klausyti
iš savo pusės mielu noru apsiima tinas pade; imas, bet Markso teokapines) ten, kur atsitikdavo nesusipraTen, kur klerikalai nesijaučia timų tarpe kunigų ir parapijonų. Tiepatarnauti).
rijoj Jie jas žmonėms aiškino ir;
kur j n užpakalyje sa jie tai darė ne iš meilės tikėjimo,
bet kad suskauldžius
Apie veikimą aukų rinkime rei- prieš publiką pasisakė, kad atsto- pilnoje galėję,
katalikų
sufanatizuota minia, kur' įstumus juos į savitarpę kovą jiegas,
kurie seka sojialistišir tuo
kėtų pranešti kuoplačiausiai tau- vauja tuos,
Poseiminėko surėdymo teorijas.
žmogau s nuomonių nevaržymas yra! atgrasius išviso nuo tikėjimo. Savo
tiškiems laikraščiams, kad kitų
vadą šliupą sekdami, jie laukia išse prakalbose, kurias laikė vrkavietų lietuviai matytu varomą rais, tautiečiai -u socialistais kas ne tuščias žodis, bet ■šventai gori- griuvimo visų altorių ir tuo tikslu yra
nemaža
padirbėję, parūpindanr gaudėsnis, tenai klerikalai išdarbą ir tame rastu ir sau paska- žingsnis susikirsdavo. Kuomet pirsią prieštikybinę literatūra, pamarginir lemokratai. dami savo laikraščius
kitoniški,
liejie
aiškino
jrodo
visokiomis "veltautiškąją idėją,
tinimą.
mieji
nio istorijomis," šmeižimais
katalikų
Tautiškos draugijos ir atskiri tuvių tautos šiądieninį padėji*i\ ir liuosybės bei laisvės šalininkai,j
Bažnyčios ir Jos šventųjų. Ten, kur
tautininkai visuomet gausiai au- socialistai, atsispyrimui prieš tau- j ir žm< įgaus teisių šventumo gar-j katalikai neturi savo
parapijos ir nor<
tiečius, pakisdavo socializmo teoriją įsteigti, ten tautininkai ragina vieČia statoma priekin
kavo Įvairiems savo tautos reikabintojai.
jas. Tai pirma.
tai gražieji obalsiai. Vienok u/pa-! toj parapijos įsteigti tautiškojo Sulams. Šisai reikalas, savo brolių
sivienijimo kuopę. Jie visaip remia ir
Antra, visuosna komitetuosn'a j
gelbėjimas, yra svarbiausis iš vi- pateko vien socialistai, ką jau ži- kaly j e jųjų varoma tikroji politi-j giria žmones, netekusius tikėjimo, ir
mirusius be
stato kitiems
nome.
Treiia. tautiečių kadir ge- |ka.
sų reikalų, kuriems aukavome.
Neapykanta, ant kurios klc-' pavyzdžiu. sakramentų
Jie
ex-kunigą Dembskj
bei
rezoliucijos tapo rikalai stato savo valdžią, yra uoliai kėlė po jo mirties Į tautos didvyrius
Musų nelaimingi broliai laukia riausi įnešimai
už tai, kad tasai pripliovojo ant kataatmestos.
Ketvirta, socialistai vi- varoma.
pagelbos iš musų.
Tikėjimas ir politika su- likų tikėjimo ir Bažnyčios.
Jie daksomis keturiomis >pyrėsi prieš beTat gelbėkime!
mezgama j tokį mazga, kad ištik- tarą šliupą pakėlė į garbės narius sateisinkuris
iždininką,
yra
partyvį
sunku atskirti, kur pasibaigia vo didžiausios organizacijos S. L. A.,
gas ir visiems gerai žinomas žmo- rųjų
apvertindami jo didžius nuopelnus tauLietuvių ateivybė. Skaitlius 1 ic-' gus. o g voltu piršo savąjį. Penkta, tyros tikybos reikalai ir kur prasi- tos kulturos griovime, išplėšiant iš
lietuvių ateivių tikyby ir doros pamasocialistai da prieš seimą pranaša- deda politika.
Meilės, dievobai- tus.
tuvių, kaip ir »citų europiečių, at- vo
su tautiečiais kabusiančią
apie
keliaujančių Amerikon ir iškėliau-] rę. šešta, parašyta Šliupo rezoliu- mingumo, brolybės žodžiai taip su- Taigi, kaip matome, tautininkų nuopelnai tikėjimo srytyje yru nemaži.
jan: i m iš )<.•-. nupuolė karės metu ciją, nors ji nieku nesipriešino so- pinta su žemiausiomis, demagogiš- Kl. Ką tautininkai yra nuveikę
iki visai žemų skaitlinių. "Vien. cializmui, nors jos autorius sutiko, komis, neapykantos pilnos ir ant: lietuvių doros pakėlimui?
Ats.
L»abai
daug.
jie
Liet.," remdamasi imigracijos ži- kad Seimo nariai ją gali pertaisyti priešingų žmonių siundančiomis skelbia neprigulmingąją Teorijoje
dorą, praktisocialistai
vienok
ją priemonėmis, su tokiu antikrik-j koje gi jieško jos saliunuose
ir "šaniomis, praneša. kad per rugsėjo bei dapildyti,
Kokios priežastjs privertė
atmetė.
kės" skiltyse.
Jie visas savo draugikad

|nestovi

jbiamas

tik-J

>

padavus ui tikrai augšto tautiško
sipratimo pavyzd), daugplis

vos

Amerikon

atkeliavo

tik 14{> lietuviai,

tame

išviso

skaitliu-

nu-

Katalikybes Priedanga.

ar

su

vienais

nei

su

Apie
Kairukščių
sumanymu
Tarp tautininkų męs pažįstame "Lietuvoje" savo lamu buvo ražmonių, griežtai priešingų Šliupui šyta, ir buvo išaiškinta nerėmimo
j
tikėjimo klausimuose, bet petys pe-į priežastis. Stai ji. jei
"Draugo"
tin dirbančių su juom
|xi1itikoje. | bendradarbis nežino: tasai sumaMaišyti Dr. Šliupo darbą tikėjimo nymas yra vienpusiškas ir turi
dalykuos.' -u tautininkų sriove sav> tikruoju tikslu Lietuvos klereiškia pasirodyti arba elementa- rikalu
sustiprinimą.
rių taisyklių nesuprantiučių žino-Į lautos Tarybos sumanymo "jie"
j
gu, o jei ne. tai tiesiog veidmai- i (t.
y. tautininkai t neišniekino.

timtaučių?
Ats.

čia jie daugiausiai yra
pasi-

darbavę. Kada Gabrys uždėjo Lietuvių Informacijos Kiury ir enie skelbti
pasauliui lietuvius, jie šmeižė
jį, užgauliojo ir po šiai dienai tebešmeižia.
Tuotarpu patjs arba visai nesirodo kitataučiams, arba, jeigu lr pasirodo,

tai tik

laip, kad, gink Dieve, niekas

nepamatytų, jog jie yra katalikai.
Pav., kada Baltimorėje Amerikos
\isą
tautų katalikai darė iškilmingų procesiją per miestų, kurioje dalyvavo ir
aštuonios lietuvių katalikiškos
draugijos, nors ir buvo kviestos, atsisakė, niu.

I Tai

yra

grynas

melas.

'"Lietu-

nenorėdamos užtraukti ant
savęs kaApvalindami žm< gaus darbus, va" išreiškė savo nuomonę, kaip
talikybės šešėlio. O kada seniau Baltautininkai
timorės kapitalistai buvo
neužduoda pirmiausio- turėtų buti
padarę savo
sutaisyta toji taryba.
kažkokią demonstraciją, tai tie patjs je
"Ar jisai buvo Matc<nai, neturėdamas rimtu
klausimo:
vietoje
argulietuvių "tautiškieji" vomejai, įsisodinę į vežimų žydei), tempė
prieš iai, ką "Lietuva" nujį per
miestą, pildydami garbingas arklių
rodė, '"Draugo" redaktorius užpareigas.
1X1.
j i»es narius, parode, kad jisai ver- leidžia vietą savo sėbrui a'.
i\ų lauuninKai yra
nuveikę
pa,'.<yti.
kilimui lietuviu kulturos apskritai?
tina Dr.
dau-

j

j

jmentų

Šliupą, kaipo vieną
Apie tuos "tautininkus."- kurie
pasidarbavusių Amerikos perspausdintame raštelyje yra visumanymą >r
tautybės gaivinimui. Jei sai teisingai pavadinti "atsilikudžiui visą J. Gabrio
darbą, jie boikotuoja ir šmeižia; Kairiūkščių sumany- j ne Šliupas, rasi, šiądien nevienas siais" (nori dar geriau tiktų žodis:
mų taip uoliai remia, kad nei vienas
jis "Draugo" skaitytojų ir šalinin- kreivi), galima butų daug pasakyti.
iš
pasiturinčiųjų tautininkų nėra savo ku
giedotų "Bože cos Folska." "Drauga>." su jais nešiojasi kaip
šimtinės pažadėjęs; kitus
gi visus taip
uoliai ragina remti
tą sumanymą, jog Dr. Šliupas savo raštais (išmetant i katė su pūsle.
Kaslink jųjų "bevisą puspurj ašarų priverkė, besigailėtuos, kurie liečia bažnyčios ir ti- dievybės neplatinimo,"
dami žmonių
Ir paskutinį"tikėjimo
j
piuigų.
svarbų sumanymą Tautos Tarybos or- kybos klausimus) vienų vienas yra rėmimo,"
"senoviškų
prietarų
gerganizavimo— tautininkai yra
priėmę
lietuviams (ir katalikams) bimą'' ir 1.1, ir
labai prielankiai.
t.tv tai, remianTiesa, jie j| išnie- (nuveikęs
kino, kad visai netikusiai
sustatytas, daug daugiau negu visi kemėšiai. ties praeitim, patartina labai atsarbet kitaip ir
negalima buvo, nes ko- kemėšiukai ir
jųjų gizeliai, krūvon giai žiūrėti į tų visų dorybių padelgi ChicagoR seimas nepasiklausė
tautininkų vadų patarimo, kaip tą sudėti ir dar kelis kartu> padidinti. stovutną ateityje.
Tautos Tarybą reikėtų
organizuoti.
Dr. Šliupas dirbo, pramynė pirmus
Dėlei visų kitų tvirtinimų, kurio
Ir kiekvieną
naują gerą sumanymą
lietuviškus
tautininkai visuomet yra
takus
Amerikodaroma
į
liaudį
rėmę, jri ne
perspausdintame straipsnydarbu ir pinigais (kas rotai
tepasitaiNevienas iš dabartinių kleri- je. tai viena tik
galima pasakyti:
ko), tai visuomet gražiais žodeliais je.
(kas labai dažnai
kalų įgijo savo pirmą pažintį apie jie yra arba melagingi, arba isatsitinka).
Kl.
Kas išauklėjo mūsų tautininLietuvą iš Dr. Šliupo raštų. Šliu- skaitliuoti ant skaitytojo negudrukus tikrais tautos
didvyriais, kaip tai
pas, ragindamas visus lietuvius buti mo, jei
augščiau buvo išrodyta?
nepasakyti daugiau.
Ats.
Tai
Ats. O! Ir klausti
yra rėmę nuoširdžiai

nereikėtų. Jie giausiai
kiekviena gražų
naudingų darbą. Pavyz- .lietuvių

ilgų metų darbo vaisiai, lietuviais, neklausė: "At busi bedieviu, ar neapkesi Ro.nos bažnydarbas.
Daug taip-pat prisidėjo Di- čios"? Jisai skyrė tautybę nuo tidžiojo Karolio genijus ir prakilnus,
To
trūksta
nors
čia vyriausiai veikė nenuilstančio
Jono Fanatiko dvasia ir
jo ilgų metų

kiek ir kreivi budai B.

J.

O.

Kl.

š.

K. H.

ir

Ar

ir kitų kraštų tautininkai
yra panasųs mūsiškiams?
Ats.
Ne!
Niekur nėra tokių prakilnių tautininkų, kaip Amerikos lietuviai tautininkai. Ir
pačioje Lietuvo-

je tautininkai daug atsilikę nuo amerikiečių tautininkų; jie gerbia tikybą,
katalikų Bažnyčią ir dirba bendrai
su lietuviais katalikais.
Tiesa, Lietuvoje yra ir tikrų brolių amerikiečių
tautininkų. Bet jie teu kitą vardą nešioja. Ten juos pirmeiviais vadina.
Kl. Atkartok dar
sykį, kas tai yra
Amerikos tautininkai ir kas tai yra
Amerikos tautininkų partija?
Ats.
Amerikos tautininkai yra tai
"galingi musu tautiškos sielos reiškėjai." Ame/kos tautininkų gi partija yra tai musu "tautiškųjų idealų

reiškėją."

Kl.
Ar Amerikos tautininkai visi
yra tokie didvyriai, kaip augščiau buvo

aprašyta?

Ats.

Ne.
Ir čia daug yra atsilikusių tautininkų, kurie prilygsta Lie-

*

*

Nevertėtų atkreipti tiek daug
atydos į perspausdintąjį straipsnį,
kėjimo.
kaip sykis
jeigu jame ypatingai aiškiai neapšaltininio klerikalizmo auklėtojams
sireikštų ne tiktai veidas, bet ir
ir aukliuiams. Už darbą lietuvybei siela
lietuviškųjų klerikalų. Čia
abelnai, o ne už ką kitą, S. L. A. aiškiai matosi tasai visas doriškas
pagerbė Dr. Šliupą.
nešvarumas, kuris guli po gražių
Tautininkai nesteigia S. L. A.
klerikališkųjų žodelių apie dorą,
kuopų kur nors dėlto, kad tenai nė- meile, krikščioniškumą, Dievą, brora katalikiškos
parapijos. S. L. A. lybę ir t.t. Tiesa, klerikalai vartoyra pašelpinė organizacija, ir nie- ja tą viską, bet tiktai saviškiems,
ko neturi nei už, nei prieš tikėiiPriešininkų apjuodinimui ir nužemą. Is kito> pusės S. F.. A. nega- minimui vartojama visi įrankiai,
li nieko turėti su naujai tveriama
kokių galima pasiekti. "Teisingai
tautiškaja partija, nes pirmasai su savais, o su kitais, kaip pasituri tikslu pašelpą, o antroji poli- seks." Tokia
yra dora, kurios motiką.
kina tie politikieriai, kurie vis
Tautininkai nesuvarė savo draudaugiau ir daugiau nori užgriebti
gijų į saliunus. Atpenč, jie sten- katalikiško lietuvių visuomenės
giasi draugijas iš tenai išimti. Jei gyvenimą į savo rankas.
"Draugo" rašytojas skaito tautiš- Žodžių ir supratimų maišymas
kuosius laikraščius, jisai galėjo
yra viena priemonių, kuriomis kletai pastebėti. Apie '"Šakę" tautišrikalų ypatingai noriai operuojakieji laikraščiai daug kartų rašė, ma. Nuo klerikalų vardo tie |m>
ir reikia buti ištikrųjų nugštos "do- litikieriai visomis
keturiomis kratoros," kad rašyti, buk tautininkai si. Užsiminei jiems apie klerika-

tuvos tautininkams.
Tie ne tik brangina dorą, neplatina bedievybes, bet
dar remia tikėjimą, jie
nepravardžiuoja katalikų klerikalais, ar kitokiais
vardais ir nebijo beuc'ro darbo su katalikais. Tie yra laba. daug
padirbėję
tautos kulturai. Bei Jie yra
daug atsilikę nuo didvyrių tautininkų, nes dar
tebegerbia daug senoviškų prietarų i ieško doros "saliunuose" ir "šajas suvarė j saliunus. kur vyriausias ir nekeikia kuuigų.
(Musų visur pa- kės"
doros
mokytojas—tai saliunininkas. braukta. Aut.).
skiltyse.
Jų vadai ir savo pavyzdžiu mokina
"Laisva draugija yra ta, kurios
doros, ypač teisingumo dorybės. Jie
Toksai tai yra "katalikiškame" nariai
prasimano ir meluoja, nei kiek neraugali ikvaliai girtuokliauti,
donuodami; prispirti gi prie sienos, "Drauge" tilpes raštelis. Skaitytoskaityti bedieviškus šlamštus ir nejie tyli. išnyksta kaip kamparas, paskui išlindę kitoje vietoje, jie rodo lie- jas tą "tikrąjį 'žmonių partijos' turi priedermės nors sykį į metus
žuvį ir vėl išuaujo dar lao.iau meluo- \Tari" galėtų įtarti esant "Džian už savo
juodus darbus Dievo' atsija. Jie taip supranta laisvę ir pažan- r»ambos"
viskas
neautorium,
jeigu
Tai yra pasažus, kurisai
kad
tuo
prašinėti."
supratimu
jų
gą,
užsikrėtęs
musų jaunimas, tvirksta ir skursta imtų taip '"katalikiška" ir jeigu ne
kuopuikiausiai tiktų kaipo įrašas
doriškai ir medžiagiškai.
"Drauge" tai butų tilpę. Auto- paminklui, jeigu toksai paminklas
Kl.
Kaip gi jie supranta laisvę?
Ats. Taip-pat, kaip ir kiekvienas rius
parodo tikrus "džianbam- butu kuomet nors Amerikos klepaprasčiausias cicilikas, tik kad prak- biškus"
gabumus, ir Amerikos lie- rikalams pastatytas.
tikuoja ją. truputf kulturingiau, kaip
cicilikai.
Laisvas žmogus, pagal jų, tuvių visuomenė netektų vieno diIr
katalikiškos
Gerbiamieji!

tai

kurie nei

nos,

persekioja.

I !uk kataliku. Įnik pro- kitais nieko
bendro neturi.
vadu yra
apsivedę su svetimtautėmis te tonu, mahometonu, tikėk
Dieir namie kalba
į
Apie
ir jojo steigė"lliurą"
angliukai arba rusiškai.
vą ar netikėk, tas jiems neapei- ją, kiek teko
patirti,
tarp tautininkų
Kl.
Ką yra padarę tautiuiukal pa- na.
Tik vieno dalyko reikalauja- yra
j vairių nuomonių. Tautiškoje
kėlimui gerovės, paRerinlmul darbi
ma: buk
ninku būvio?
geru žmogum ir geru lie- spaudoje gi nieks to Biuro
neAts. Labai daug. Jie rėmė
(tiesa, tiniu.
Parapijų steigimas ar ne- šmeižė. Atpenč, jam parodyta gan
daugiau žodžiais) pramonę ir pirklyby, ypač saliunu biznj, kurj skelbia >teigimrs yra vienaip tikinčių žmo- daug prielankumo ir
užuojautos.
uoliai savo laikraščiuos* ir
kuri remiu nių reikalas. į kuri tautininkai ne- Neskaitant
"Tėvynės" susikirtimo
prisiglaudusios prie saliunu tautininku draupijos. Tiesa, saliunai nelabai mato jokit.- reikalo kibtis.
su Gabriu, kame viskas
buvo užgerina darbininko buvj, bet užtat
Dr. Šliupą kaipo žmogų tam tikrų
jo
j baigta "Tėvynės" redaktoriaus papragerti centai eina j lietuvio biznierio kišenę.
Tiesa jie neorganizavo pažiūrų, ir šliupą, tų arba kitų siaiškinimu. laikraščiuose,
j
paskaijokių darbininkų unijų jų luomo rei- politiškų
nuomonių šalininką, ne- tomuose prie tautiškųjų, neteko
kalais, užtat jie visuomet
lieja
glaudžias ašaras, kuomet iš
galima maišyti, šliupas turi savas matyti kivirčų su Gabriu. Nesudarbininko
paprašydavo katalikai aukų tautiš- pažiūras
tikėjimo dalykuose, ir jisai tikimas su Gabriu taeiaus nėra dat
kiems reikalams.
seka.
liet tas nieko bendro šmeižimu.
joms
Kl.
Ka yra
padarę tautininkai,
kad pekėlus lietuviu
<-u
tautininkais abelnai.
vardą tarpe sve- neturi

ščioniškutnu,
negalima suprasdaryti?—Jokios! Ji buvo Dr. ti, kaip tiedu taip priešingu dalyKuoŠliupo parašyta, užteko to.
37 jau pirmiaus gyvenu Ameri- met socialistai pasiūlė Seimui ne- ku galėtų buti vienų tų pačių žmokoje. N'eįlcista per tą patį laiką Į geresne rezoliuciją, jie ją priėmė, nių daroma.
nes buvo socialisto rašyta.
I
t'as Amerikos lietuvius toksai
Suv. Vnlstijas 10 lietuvių.
Aiškiai matome seimo delegatų
klerikalizmo
lizdas yra susidaręs
Dėlto, karei pasibaigus, kaip gapartyviškunią, vienok socialistai ir
Šaltininis klerilima laukti, bus toksai pastdidiniapie
"Draugą."
Aišto
nepripažįsta.
jųjų organai
nias
ateivybčs Amerikon, kokio kiai pasisakyti, kad seimą panaudo- kalizmas, t. y. toksai, kurį patįs
Suv. Valstijų istorijoje dar nebuvo. jo savo partijos tikslams,—nemalo- susipratę katalikai pasmerkia, tenu.
Mat. bijo pasirodyti, kad sa- nai
yra susivijęs sau gerą guštą.
Ateivybės klausimas visuomet plavuosius reikalus stato augščiau už
čioje visuomenėje stovėjo antroje tautos, žmonių reikalus. Tačiau? Drauge su gražiais žodeliais kartas
vietoje, ir atkeliaujančiųjų į čia sugauti šiame niekšiškame darbe, nuo karto iš tenai pasipila toksai
lietuvių reikalai iki šiol tofi-gražu ką bedarys? Stvėrėsi amžinos pa- melo, demagogiškumo ir bjaurojiyra tas, kurs niekam netiki, kurs atnėra lemtai sutvarkyti.
Jeigu gi garbos vertu* tautiečius šmeižti, mo kibiras, kad, rods, ir naiviš- metė visus r.et ir augščiausius doros delio savo talentų, jei šitaip skaisčiai sužibėjusi žvaigždė daugiau
atenybė p<> karei žymi?i pasididins, buk jie griauną naudingą darbą, kiausis skaitytojas turėtų matyt autoritetus, kurs doros taisykles
stato pats sau, kurs nesivaržo jokiais
darbininkų
spėkas.
skaldą
Turėsime
dabar
reisurišta,
baltus siulelius, kuriais yra
nepasirodytų.
tai prie dabartinio ateivybės
nei
Dievo, nei žmonių įstatymais.
lu
nuolatiniu
"Džian
Bambas":
nei
mavisa ta juoda politika.
Laisva draug ja yra ta, kurios nariai
kalu aprūpinimo nėra ko
gali ikvaliai girtuokliauti, skaityti beiš kairės, kitą ir dešinės.
nyti, kad esančios ateivybės drauStraipsnelis '"Iš Tautiškojo Ame- dieviškus šlamštus ir neturi prieder- vieną
iš
kairės sėdinčiam "Džian
gija valiotų panešti tą milžinišką Po
rikiečių Katekizmo," kurį "išskaitė mės nors sykj į metus už savo juodus Visgi
darbus Dievo atsiprašinėti.
Bambai"
reikia atiduoti kreditą.
ant
bus
užkrautas
kurisai
darbą,
tikrasis "žmonių partijos" Narys"
jų.I
| Kl. Kaipgi tautininkai supranta
Jisai
kurip
nukenjuokiasi, kartais labai riebiai
Vtkehaus lietuviai,
N'ėra bjauresnio dalyko, kaip praeitos savaitės "Drauge," yra padangą?'
kurs at- ir net
Atu.
tas,
Pažangus
yra
ištekliaus
šlykščiai, bet daugiausia tuom
tėja nuo karės (turintieji
dengianties tikėjimu, vartoti krei- vienu tokių, tariant, paskvilio še- metė tikėjimą, neina į bažnyčią, ne- ir
pasitenkina.
ir
dabar
dar atvažiuoti)
kuriems
Jisai juokdarys.
Neiškenčiu
neatkar- užtaiko pasninkų, nekenčia ir šmeivus įrankius politiškų tikslu atsic- devrų.
žia kunigus.
Naujasai gi "Džianas" norėtų
Amerikos lietuviai renku aukas. kiinui. Gražus
ištisai
to viso "krikščioništikėtojęs
yra paprastai
Kl. Gal jų pažanga apsireiškia dar
T<*lėl, jeigu dabar rūpinamasi nu- jimo obaisiai, bet bjauru, kuomet kos meilės" ir "teisybės" pilno raš- rimtais ku*turos darbais socialėje, taipogi pasijuokti, bet, matomai,
dailės dir- nemoka.
Vieton, to, jisai pripasakentėjusiais nuo karės, tai reikėtų tuli žmonės Įgija tų obalsių pagcl- telio. Tai yra tiesiog klerikališko- ekopemiškoje, mokslo,
voje?
neužr..irsti ir likimo tų tūkstančių ba
kojo
visą
kibirą melagysčių, kuĮtekmę tikinčiųjų miniose ir sios doros pavyzdys. Tegul skai- Ats. JNe! Visa tai dėl pažangos
riomis
nėra
kiekvienas
katalikas ir nereikalinga.
rasi
kurie,
lietuvių,
neužilgo, pra- paskui patylomis stengiasi įskiepin- tytojas juom pasigėri:
Kl. Ar daug tautininkai yra nuveikatalikas turėtų tiktai pasidrovėti.
dės plaukti Amerikon. Ateiviai— ti
kę mokslo dirvoje!
j vadovaujamus žmones dvasią, Klausimas.
{ kelias srioves AmeJie yra išO! Begalo daug.
tai medžiaga, iš kurio? susidaro kuri savo
"Draugo" redaktorius labai gerai
pamate yra politikieria- rikon lietuviai yra pasidalinę?
šimtus tūkstančių neva mokleidjjj
kad tautininkai nevengia "apžino,
Amerikos lietuvių visuomenė. Tat vimas, o savo turiniu
trla.
Atsakymas. Į
sliukų knygų, ypač iš gamtos mokslų
yra griežtai
Kl. Išvardyk jas visas.
ir istorijoa sryties, kur r -.lletuviuti sirubežiavimų" (suprask, savo proesantiems čia sautautiečiams vra
oriešinga skelbiamiems obalsiams. Ats. Socialistai, tautininkai ir kle- yra žydų ir masonų liedžiami tendenbet atpenc, nori
ytin privalu rūpintis ateiviais.
Rods, nėra didesnės hypokrizijos, rikalai. Nes taip raus visus išdalino tiški raštai prieš tikėjimą ir Bažnyčią, gramo išdirbimo),
"Lietuva" ir "Vienybe Lietuvninkų." kur niekuo
turėti aiškią savo ideoliogiją. Tau(ieras šeimyninkas iškalno perbipotezos
(spėneparemtos
veidmainystės, kaip skelbtis krik- Kl. Kflo tai yra socialistų partija? liojimai) yra paduodama, kaipo paskutiškuose laikraščiuose buvo apie
mato dalykus ir pasirūpina, kad
ščionybės, meilės, atlaidumo apaš- Ats. Yra tai partija partyviškųjų tinis mokslo nutarimas.
žmonių, nepripažįstančiu šliupo autoAr daug tautininkai yra pa- tai nekartą rašyta.
Kl.
galimos pragos butų iškalno pri- talu ir po ta
priedanga sėti žmo- riteto, norinčių vadovauti tautinin- dirbėję kelti lietuvių apšvietimui ir
Tautininkai neturi savo tikslu
žiurėtos. Tokia galima spraga yra
nių sielose neapykantą, kelti pa- kams ir užgriebti jų pinl«?us.
tautiškam susipratimui?
Kas tai yra klerikalų partija?
Kl.
u/plaukimas ateivių, ueužtektinai giežą.
Ats.
Taip! Ir labai daug. Tiesa, ueprigulmingų parapijų tvėrimo.
į Ats. Yra tai neskaitlinga saujalė jie ligšlol dar nėrą įsteigę nei vienos Tikėjimą jie nei myli, nei
aprūpintų.
Dauguma busimųjų Tokia tai pamatine ypatybe at- kunigų, turinti tikslą
nemyli.
užmesti ant vi- lietuviškos mokyklos, kaip
an{ai, kad
suomeniškosios sąmonfts siauras tikėv-Iu jženes Amerikon
kiekvieno žmogaus
Jie
palieka
j
j
Jas
bet
užtat
steigia
klerikalai,
jie
klerikalai.
sižymi
Klerikalų, kaip jimiškas pažvalgas (R. ICar. "Liet." uoliai ragina leisti vaikus
labai skurdžiame padėjime. Iškalį viešąsias dalyku, nelenda žmogui su čebagalima rasti visur, kur No. 45).
jžiht'ue,
amerikonų mokyklas. Be to, Kadangi
KL
Kas
no privalu
tai
yra tautininkų partija? "Keleivis," "Laisvė," "Kova" ir tiems tals j sąžinę, nesiteiriaui? pirmu
pasirūpinti, kad pirmieji Ižmonės dar negali atskirti tikybos)
AU.
Yrą UI bep&njrruucijj^ imo- yaaašu* afjįąusdiniai—jn tikriausios
dalyku, kokio tu esi tikėjimo, ar

mėnesi

katalikystę

su-

tautininkų

lizmą, o jie mikt-mikt, ir pastatė
prieš akis katalikybę (pas rusus
jie pastato "pravoslaviją").

tau

Tartum koki monininkai. Taėiaus
tekiais monais galima "sutulinti"
tiktai labai negudrų skaitytoją,
[siklausvk tiktai arčiaus, ir tuoj N
išgirsi tikrąją viso to koncerto me-

liodiją. Neapykanta, juoda

ncapy-

kanta, atvirumo baimė ir gobštumas

valdyti aiškiai girdisi visuose gražiuose klerkalų gideojitnunse, ar teidraugijos girtuokliauja, tokiose pat singiau juju bjaurojimuose ir melų
vietose laiko savo susirinkimus,
eiliniuose, ki.ip kad aname "Draukaip ir daugelis laisvųjų, bet paiku
go" sėbro straipsnyje.
butų katalikybę už tai kaltinti. Iš Lietuvos
prityrimo žinoma,
Tų draugijų nariai, pasigėrę ir užkokia
tvanki
atmosfera
viešpatauja
siundinti, kartais net ir muša kitokių nuomonių žmones susirinki- tenai, kur klerikalam^ pasiseka
muose.
Prie to priveda ta "krik- paimti vadeljs Į savo rankas. Paščioniška meilės kultura," kurią žangesnieji dvasiškiai trokšta
toje
męs užtinkame tarp "Drauge" sėbatmosferoje, kaip matyti iš retkarrų.
čiais pasirodančių pačiu dvasiškiu
Laisvų draugijų daugiau susiraštelių.
pratę nariai vargu pataria skaityti
Manytina, kad katalikai lietu"bedieviškus šlamštus," kaip vargu
ir
klerikališkus viai, pilnai gerbdami bažnyčią ir
pataria jie skaityti
šmeižtus. Jeigu veikalas yra rim- tikėjimą, nenori
varžyti kitaip matas, tai nesvarbu, kokio tikėjimo nančiu
žmonių, nes nenori būti nei
žmogus j j parašė.
Užginti nevaržomi.
patįs
Neapykanta ir prieskaityti tuos arba kilus raštus yra
.">
ra
(reiškimai, kuriu krikpaiku, nes tasai "užgtnimas" ab- paud:
liepia
ščionybė
soliutiškai nieko nereiškia.
vengti kiekviename
Kaip
ir
laisvų, taip
nelaisvų draugijų atvėjuje. Norėtųsi tikėtis, kad
nariai faktiškai gali skaityti ir
plačioji katalikų visuomenė neleis
skaito tuos raštus, kuriuos jie nori. išnaudoti
savo tikybos tai |K»litiViskas, krj galima padaryti, tai tikšaikai, kuri dabar spiečiasi
tai patarti ir pertikrinti, o nc "už- kierių
drausti." "Draugo" priekaba prie apie "Draugi."
i.Jias
laisvųjų draugijų, jųjų silpnybių "Draugo" ir jo bičiuliu

primetimas tautininkams
tuom

paikesnė,

kad

yra

dar nėra

t:»^

laisvosiose padori

ir

pa!

kiuiuom

teisingi

žmonės

eina

visi
J. A.

SUNKIOJ VALANDO/.

[pradeda rūpintis

abelnai v?siv»H»e- nastikai, kuri atliekama susirin
kils ir žinovės priežiūroje.
reikalais.
I
Taci<us visame lame pra^idėju
K u r tiktai galima steigti panaKas dzros sit manim? Kodėl šiame darbe galima pastebėti vieną šius kliuhus. privalu juos įsteigti.
Ir toji klaida užIVr veikatą j laimingą gyveniilgesys sunkia našta laiko sic!.} ap- pamatine klaidą.
kinką1
nc
ta
tiktai
lietuviu
A.
mą!
pas
gulęs? Kodėl niekuomet nežybtel'
lietuviai
tarne
Vyrai
yra
nors spindulėlis laimužės, kurio
I
kalti.
taip laukia siela? Kodėl amžinas pačiame
kam
teko kuomet nors >uJeigu
nusiminimas, nei prisiartinusios
LIEŽUVIO PERŠOVIMAS.
ir lietuvius, tai.
amerikonus
lygint
nakties šešėliai, laiko užviešpatavęs į
visą dvasią, tokią neramią, lau- ; iarj> kitu skirtumų, ypatingai meMūšiuose rotai pasitaiko, kad
ta i akysna vienas.
Amerikonai
kiančią, pavargusią ?....
pc ••-autų liežuvi, iu:s besimušant,
Tarti n jaunystės nehutu.... IJc 'yra žvavųs, smarkus, drąsus, pilni kareiviai liežuviu
neiški.ša.
liet
laiko susenėjęs, nematęs gicdr>:s gv* ybės, energijom, visuomet ly- kartai* ir toki
sužeidimai pasigiame ir gerame upe. Ir taip yra laiki>, u.>is
nesulaukęs saulutės....
lal>ai tetai. I)r. Ilcyi
net
rė
u
u
tos
skaisčios žy- Į ne tiktai su jaunimu, bet ir >u pa- niauu Uerlino rezervos
Argi
ligoninėj
dėjimo valandėlės, kuri tenka kiek- gyvenusiais, ir tu t apyseniais žmo :určjt» vieną vokišką aficierą su
vienam, nors ir menkiausiam šiame Inėmis, kaip tarp vyru, taip ir tarp >eršav.tu lietuviu, kuri peršovė,
I'as lietuvius gi h> žvamoterių.
sviete!....
adą laike šturmo jis išsižiojęs
\ umo, greitumo,
.avim u/sitikėjiKodėl aš aplenktas, kodėl taip
aukė "l'ra!"
mo, lankstumo nėra, arba jojo labai
sunkiai nuskriaustas....
Aticiero liežuvis tvėrė beformę
mažai.
Visiems žydi skaistus saulėtekis,
štiuusią masą. Tūlą gana ilgą
Viena iš priežasčių tam skirtu- aiką ai'icieras visai negalėjo nas
visi turi teise jį imti, gėrėtis juom
mui yra, be abejonės, išauklėjimas, •ų uždaryti, nes liežuvis Įlindo
ir Imti laimingi....
H. M.

nės

hroleris.

Sunku rasti didesnius sportsmenus
už
Kuo pat mažens
amerikonus.
dieviška
Gamta, galingoji
amerikonas
Įvairias
pamėgęs
gamta, dicl.:ioji gamta, prieš kurią
yra
aš klaupi uos dievobaimingai, kuri sperto rūšis.
{vairiausi lošimai
ir

sujungti

yra vienintelis mano sielos šaltinis!

Kam skriausti tą. kuris nickuom (base-bnll,

neprasikalto?

Palengvink

kuno maukšlinimu
foot-ball ir kiti), yra

>u

naštą, kuolabjauski išsiplatinę tarp

ame-

Nuo pat mažens visut
nuilsusios sielos tą bai- rikonų.
Įvesta
sią slegiančią naštą. Leiik nors mokyklose
gimnastika
valandėlei laisvai atsikvėpti ir pa- Amerikonas, ir amerikone, iš jausigerėti tuom, prie ko kiekvienas nų dienų pripranta prie judėjimo
Tas judėjimas išdirba juose stipžmogus turi pilną teisę.
nuimk

nuo

IjConjisijų veikim.*]

ir, padengimui kelionės išlaidų j
papeikiamo, "Visuotiną" Seimą \ew Yorke,
privalo paprastame arba specia-1 taip, kad galutinai ižde trūkhškai sukviestame atstovu 'susi- sta $8.00 su centais
(deficitas)

pastebėjus

ų<>rs

rinkime juosti apkaltinimą, sutei- ir neapmokėta l>i!a
p. A. Olszevvkiaut apkaltintiems pn>gu pasi- kio, $1.50 už
pliakatus i> i«>i
teisinimo. Ir.jeigu toks apkalti- metu.
Raportas priimtas.
nimas bus atstovu pripažintas,
Iš raporto Komisijos išleidimu
tada dalykas privalo but pavestas Ch. L. I). Sbrošiuros-organo
Tcisiamajai Komisijai, kurias nu- kurį buvo II Seime nutarta leisti
sprendimas tampa galutinu. Lai- kas bertainis metu kaipo Sąjun-

gi

ke

tokios} procedūros,

apkalviršininkas, arba ir visa
Centralinė Valdyba, ar Komisija
tintas

yra

supenduojama,

(ymui

atstovu

ir

pareigų pil-

susirinkimas pa-

skiria Komisiją "pro tempore."
Toks paaiškinimas tapo su^i

rinkusiųjų pripažintas teisingu.
Tokiame atsitikime Dr.
to sušauktasis Seimas
galėjo užimti vietą tiiktai specialio atsto-

Žinion-j

susirinkimo, ištirimui apkal-

vų

tinimo Centralinės Valdybos, bet
jokiu budu no metinio Seimo,
su visomis Seimo
dantų
Kvėtarpą abiejų
eilių,
privilegijomis
avimo vienok tas netrukdo, ir ir prerogativomis.
Bet kadangi
a>
yra pašauto aficiero laimė, iš Dr. Zimonto išskaitytų Val:ekitaip galėjo ji užtroškinti. dybos apkaltinimų pasirodė, jog
•'er 14 dienų po sužeidimui kai- nei viena draugija per ištisus
ėji liežuvio pusė sustorėjo, ž'iiz- metus nebuvo paraginta mokėti
lą gi dengė sutinimas taip, kad savo mokesčius, tai tokiu budu
\k<
1
buvo galima užmatyti. visos draugijos prarado savo teiLiežuvio ir gomurio sužeidimai ses siuntimo atstovų, ir iš Chiea>av-

jingi

tuom, kad sutinimai už- gos

lengia kvėpavimo dūdeles ir per
ii gali
ligonį užtroškinti, j \gu
erklę daktaras nesuspėtų perrią dva?:ą, užsitikčjimą savim.
Pavojingi yra liežuvio
Su lietuviais gi nieko panašaus >jauti.
sužeidimai ir tuomi, kad p^.r jj
nėra.
Xuo pat, gali sakyti, gimilatig kraujo išteka ir jeigu dakmo lietuvis, jei darbas neverčia,
yra
taras

Mano malda kerštesnė už karščiausią atkaklaus dievagarbio maldą. Ta malda \ra. pasritivusi kat
čianeios dvasios sielvarto, giliausios
lukesties ir sumintos vilties deja-

I .'aldybos ir

Lietuvių Draugijų Sąjungos

pasidarė farsa.
Tokiose

sąlygose

nei

Seimas,

atstovų pirmininko sukviestas,
nei Ccntralinės Valdybos manytasai

jvykdinti

ateinančio sausio

mėnesyje, negalėjo buti teisotu,
nesuspėja tekėjimą sulaiky- nes teisotas Seimas guli j vykti

pripratęs vesti sėdint} gyvenimą.
ti, sužeistasis gali mirti nuo krauSąryšyje su tuom yra išsidirbęs gan
jo
ištekėjimo.
Žiauriausi* dievas išklausytu to- keistas supratimas apie "rimtumą."
Xors liežuvis išrodo tik mėsos
kios maldos, už ją sunkiausia nuo- Nejudėjimas,
lėtumas, tykumas šmotas ir
pasakose dažnai kolbadėmė butų atleista. Ar negali Imti skaitoma "rimtumo" ženklai-;. Parna apie liežuvių nupjovimus, o
išklausyta toji malda, jei išeina iš mėgdžiok senius, tai yra tupėk tar- karėse
ypač turkai mėgdavo sutum sušalęs, ir busi "rimtas."
Lienuvargusios siel -s gelmių?
imtiems priešams liežuvius nutuvis pripratęs prie tokio gyvenimo,
pjauti, lyg tas žmogaus sveikatai
Išblaškytos visos viltis. Pranyko o toksai gyvenimas tiesiog užmuša nekenktu ->ct ištikro didesni lieVis rečiau žmogų, padaro jį bailiu, mažina jo- žuvio
jaunosios svajonės.
sužeidimai yra gana pavotas
kuris jo energiją, sunaikina veiklumą.
karštis,
banguoja
krutinę
jingi.
dvasią taip kelia ir žmogų galiunu Į Kaip stovįs vanduo, pagesta, taip
I'avojingi yra taipgi pasavimai
padaro.
žmr.£us prie tokio gyvenimo pasi- Į kelią, nors, rodosi, ten svarbių,
Tankesnės miglos kas kart den- daro suruges, rangus, mažai nupalaikančių žmogaus gyvybę, orgia rytus, iš kur laukiu savo sau- veikti galis. Toksai gyvenimas, ganų nėra. Pašautų i kelią ka
lėtekio. Saulėtekio neišvydęs, prie pakirsdamas kuno jiegas, rasi, dar rci\ iu miršta
daugiau negu padidesniame laipsnyje kenkia dva- šautų j krutinę. Pašautų j kelią
vakarų turiu žengti....
....Dar paskutine telikosi vil- siai.
kareivių labai daug miršta; už
tis. Jau nebe dnisi, kai]) kitados,
Taip yra su vyrais. Jie dar tai koją augšeiau kelio su keitu
ne tai]) audringa.
Silpnute, tik ret- visgi turi šiek-tiek progos išeiti. nupjovus, jie dažnai išlieka, jeikarčiais sužibanti. Vis ilgesni da- Nevienam dar patsai darbas yra gu greitai ją nupjauti.
romi tarpai, kuomet visiškoj tamsoj, išmankštinimu.
beviltėje, nakties nykumoje, turiu Ką sakyti apie moteris ir mergibuti
Nenušviečia jinai visos panamie,
jnas? Sėdėdamos amžinai
skaisčiu
neišblaško
dirbarba
be
be tyro oro,
danges
pažaru,
judėjimo,
nors valandėlei apnykusiu ruktt, ne- damos dirbtuvėje tokį darbą, kurisukelia krūtinėj senosios audros. sai nereikalauja kiek didesnio juChicagos Lietuvių Dr-jų SąTik, tartum silpnutis žiburėlis dėjimo, jos ištikrųjų yra dar blojungos III-čias Seimas. Kaipo
sunkioje naktyj, kart-; nuo karto gesnėse sąlygose negu vyrai.
atstovas nuo 122 kuopos Sus.
pasirodo už užu migli; ir nelei- Nieko nebus iŠ visų visuomeniš- Liet. Am., nuėjau j "Aušros"
džia jau galutinai pagrimsti bau- ku "veikimų," jeigu jie nebus pasvetainę, pažymėtame seimui laivimu.

Į

tiktai tada, kada draugijos, forinališkai sudėjusios aplikaciją ir

priimtos j Sąjungą, pildydamos
Sąjungos įstatus, sulyg §37
istatu, skyria atstovus, pasiųsdamos mandato kopiją (lenerališk.
Sekretoriui ne vėliau kaip dvi
savaiti |>rieš Seimą, idant (ietį.
Sekr. galėtų patikrint mandatus
su Sąjungos kuopų stoviu ir nuspręsti. kurios draugijos ir kiek
atstovų teisoįtai gali įgalioti.

tos

Tas viskas tapo atmesta, nežiūrint, jog šitas Seimas buvo
III. ir todėl Seimas turėjo skirtis
nuo paprasto viešo susirinkimo—

mass-mitingo,
Farsai prasidėjus,
su

didumu hal-

susirinkimas tapo pripažintas

v.ž Seimą, ir Centralinės Valdybos l'irmsėdis, p. Gugis, ]«i skyrė
komisiją periiurėjiiuui mandatu.
Iš Mandatu Komisijos raporto
pasirodė, jog "Seime" dalyvauja
32 draugijos, prisiuntusios 107
atstovus.

Prie

skaitymo Mandatu Komisijos raporto apsireiškė, jog aštuonios socialistų kuopos ir kitos
socialistų draugijos prisiuntė savo atstovus,
nepaisant, jog nei
Nieko pa- ke, 1 vai.
giori tainsumon, kuri viešpatauja remti sveiku pamatu.
po pietų, gruodžio 6 d. viena socialistų kuopa nei draustovaus ir tvirto nebus pastatyta, Svetainė buvo
aplinkui....
pilna žmonių, taip gija, niekada nejnešė formališkos
Viena maža viltelė, bet brangi, jei pačios statančios rankos nebus kad visos kėdės buvo užimtos aplikacijos į Centralinę
Valdybą,
be galo brangi....
tvirtos ir sveikos, jei patįs statėjai ir daugelis žmonių buvo priversti neužsimokėjo nei vieno cento
Jinai paskutinė. Joje visos žu- nebus tvirtos ir sveikos dvasios. stovėti.
Įžanginių nei mėnesinių mokesvusio s viltjs, nejvykę sapnai, sunai- Tokią gi dvasią galima turėti tiktai
Toks užsiinteresavimas Sąjun- čių, ir todėl nebuvo niekad priir
kintos svajonės.
tvirtas
kūnas
kai
tuomet,
yra
gos reikalais padarė labai malo- imta—ir todėl neturėjo jokios teiBe
man
•įu
sve;ka3.
brangi.
jos gyvent
Jinai
Įspūdi, ir su džiaugsmu lau- sės, nei sulyg Chicagos Lietuvių
Tame tai svarba, kurią turi kuno kiau Seimo atidarymo.
negalėčiau, paklvsčiau ir nugrimDraugijų Sąjungos įstatų, nei susčiau amžinai tamsumon.
fJe jos ^minkštinimas. Gimnastikos užtekSeimas sušauktas buvo ant i lyg Robert'o Rules of Order, nei
netekčiau ir savo svajonių kapo, tinumas arba stoka gali atsiliepti vai. po pietų, bet jau buvo 15 sulyg Valstijos Korporativinių
prie kurio vienas pasilikęs taip tokiose srytvse, su kuriomis jinai minutų po 1, o Seimas neatida- įstatymų, nei sulyg papročių visų
graudžiai verkiu.
pirmu žvilgsniu neturi jokio ryšio. rytas. Atstovai pradėjo nerimau- organizacijų, teisotame Seime
Reikia vyrams gimnastikos kim- ti, ir pakilo reikalavimai, kad Dr. dalyvauti.
Nepaisant to visko, susirinkiJei nelemta savu saulėtekiu man bu ir draugijų, liet dar daugiaus A. Zimontas, atstovų pirmsėdis,
mas
didumu 10 balsų priėmė ir
pasigėrėti, tegul nors šis paskuti- reikia jųjų mtisų gražiajai lyčiai. kuris tą seimą sukvietė, nelauktų
užtvirtino
visus atstovus, ir prair
nis žiburėlis, mano kelrodis, neuž- Todėl nuoširdžiai reikia pasveikin- ilgiau
jį atidarytų. Bet karinkimas
Seimo valdybos,
gesta. Tegul nors juom buna man ti, rods, pirmutinį Lietuvaičių Gim- dangi Sąjungos Įstatai Seimo ati- sidėjo
išrinkti:
p. Petratis
leista pasigėrėti retkarčiais.
nastikos Kliubą, kurisai praeitą darymą paveda Centralinės Val- į kurią tapo
ir
Zitai
Dr.
—pirmininku
Strazdas,—
p.
N'edaug maldauju.
mėnesį susitvėrė Chicagoje. Jisai dybos Pirmėdžiui,
montas prašė, idant palaukus dar raštininku.
rodančia,
Tegul nors tas man pa-ilieka.
kregždute,
yra pirmutine
Išrinkus Seimo valdybą, iš eif.indis Xcrymas. kad musų lietuvaitės, stodamos vie- keletą minutų, pakol ateis p.
Centralinės
lės,
sulyg įstatų, tapo išduoti ir
Valdyšąjin gyveniman, mato, kad pirmo- Kazys Gtigis,
bos
Pirmsėdis.
priimti
raportai Centralinės Valje vietoje privaloma žiūrėti j veiir
viršininkų
dybos
komisijų.
Truputi palaukus, pribuvo p.
MOTE R Iš K (' GIMNASTIKOS
jkimo pamatą—j kuno sveikumą.
Pirmsėdis C.
Susirinkimui

pareikalaKliubas, sale grynos gimnastikos, Gugis.
vus atidaryti Seimą, p.
Gugis attikslu
yra taipogi pasistatęs savo
sisakė tai padaryti, pasiremdasurišti
Vienas visai užn ratu j u pas lie- lavintis šokiuose, kurie yra
mas tuom, jog tą Seimą sušaukė
tu viii- dalyku, kuriai- ytin privalu su didesniu judėjimu, t.
y. vėl
p. Dr. Zimontas, o ne Centrahutų rūpintis ir kurie būtinai rei- gimnastika, tiktjai savos rūšies. linė
Valdyba, kaip tai Įstatai
kalingi. yra kuno niaukštinimas. Suprantama, kad kliube nėra ir,
reikalauja, ir todėl tas, kas Seimą
Kuno mankštinimo štoku-ja Į>as žinoma, negali buti kokios nors posukvietė,
privaląs jj ir atidaryti.
Labai retas kuris priklau- litikus arba partyviškumo. fr kliuvyrus.
Susirinkimas su ta nuomone
so
prie kokios mes gimnastikos bui, matomai, gan gerai sekasi.
sutiko, ir Dr. Zimontas atidarė
draugijos. Kaslink morenų, tai Tokių kliubų reikėtų kaip galint Seimą, pažymėdamas priežastis,
nėra ko nei kalbėti. .Ypie tai. kad daugiau. Jie butų šaltiniu, iš ku- kurios
jj. kaipo atstovų pirmir moterims reikalinga išsimankštio- rio moterįs ir merginos semtų savo
iėdj, privertė tą Seimą sušaukti.
ti, sunku tarp lietuvių išgirsti. sveikatą.
Jeigu visos lietuvaites
Savo pasiaiškinime Dr. ZimonKUUHŲ

KLAUSIME.

Tarp daugumos yra Įsisaknėjusi priklausytų prie panašių kliubų,
gan liūdna pažiūra Į moterį. Mer- išnyktų tuomet daugybė tų ligų ir
gina, esą, ti/i žiūrėti, kad kaip mirguliavimų, ką dabar yra taip
svečiais lietuvių grįčiose.
nors geriau už vyro ištekėjus, o iš- dažniais
i
nat*
užduotis
moicrNebūtų tų išblyškusių veidų, nei
tekėjusios
belnikinio
žiūrėti.
pasenėjimo. Tuomet ir
mų
stato
darbas
rėmelius
visi,kis
tokius
siaurus
eitų pasekmingiau
Į
tradicija moters gyvenimą. Be- negu kad dabar.
Minėtasai Lietuvaičių Gimnastirods, tiktai pastaraisiais keliais metais pūstelėjo kitokis vėjelis.
Kliubas niekuom nevaržo savo
kos
{
žiūrėti
moterį pradedama
kaipo j narių. Jokių įžanginių nei mėnelygią vyrui pilietę. Pažangesnes sinių mokesčių iš narių nereikalaumoterį- pradeda aktyviai dalyvauti jama. Visos narių priedermės, tai
viedanijame gyvenime.
Moterįa 'pašvęsti kas savaitė balandėlę gim-

V., p. Gugis, pranešė, jog nieko nebuvo nuveik-

ta, kas

su

rankų plojimu

tapo

priimta.
Gen. Sekr., p. Ilgaudas, išda-

Sąjunga, tikslais, organizaciją,
kurioje luitu pagodojatni įstatai
ir palaikoma tvarka,
apsaugojaut! organizaciją nuo lošimo far»s Seimo
vietoje.
Kadangi šitas mano apreiškimas gali pagimdyti
nužiurėjimą

J. J. (iiraitis,

Ii

SLA.

susir. sckr.

-<

.■I f ydai

Cliicar/os draugijų. Aš,

/.ėmiaus
pasirašęs,
tapęs
rinktu Chicagos Draugijų

išdarau tą iš priežasties neSąjunlatekimo j pirmsėdžius t'eutra- 'gos Seime
j minėtos organizacijos
iues Valdybos, noriu šioj vietoj
iždininką, atsisakau buti Ch. 1-.
>ažymeti, jog, priinulamas kan- i)r-jų iždininku ir estniu
pasiuntęs
gos organą, praplatinimui visuo- lidaturą,
pažymėjau, jog yra minėtos Organizacijos Centralinei
nCje Sąjungos idėjos, o Cen- priežasčių, dėlei kurių matau rei- \ aldybai savo
rezignaciją, ką vietralinės Valdybos nuspręsta iš- kalą kandidatūrą priimti, kaip
ly- pti apie tai pranešu.
leisti tik vieną sykį, pasirodė, jog ginai
ir atsisakymo
priežastis,
A. H. Žemaitis.
medžiaga tapo komisijos senai norėdamas vienkart pastatyti išparūpinta ir surinkta nuo lietu- lygas ir tas priežastis paaiškinti,
Ch. Liet. Dr-jii Sqjungos "seivių biznierių gana apskelbimų bet kadangi tas nebuvo man
mo"
atbalsis. Utarninke, pruodžio
padengimui išleidimo lėšų. bet leista padaryti, paliksiu jas ir da
8 d. A. J. Bieržynskio
išleidimas neatlikta. Ar buvo kiek bar, kol nebus reikalas
viesvetainėje,
jas
-U)02 So. Paulina st.. įvyko susipinigų už paminėtus apskelbimus šai išreikšti.
rinkimas atstovų, dalyvavusių
Su šitomis
—nepaaiškinta. Atsakomybę gi
<>g

.......

pastabi>mi- pasilie-

pra-

pamfleto neišleidimą prisiėmė ku, velydamas Socialistų Drau- eitį nedėldienj Ch.
Dr-jų S.
ant savęs p. Gugis.
Raportas gijų Sąjungai geriausios kloties, "seime." Draugijos i-nešė rezopriimtas.
kaip lyginai linkėdamas, idaiv liuciją apie Sąjungą (jinai telpa
Komisija įsteigimo tautiško na- tautiškos ir parapijinės draugijos šiame numeryje Red.) ir pripamo
paaiškino, jog pasiteiravus sutvertų išvien naują organizaci- žino reikalingumą tverti tautiškų
pas architektą ir įžymius lietu- ją, aprūpinimui bendrų tautiškų ir laisvų dr-jų susivienijimą, kurisai rūpintųsi tų draugijų reikaSu pagarba,
vius biznierius, pasirodė, kad at- reikalų.
sakantis namas .lėšuotų nuo $50,Juozas J. Hertmanavičius. lais.
Dalyką sutvarkyti pavesta
000 iki $75,000, neskaitant vietam tikrai komisijai.
Susirinkimas išreiškė prie jautį
tos, ir todėl, matydama neišgalėsianti tiek pinigų surinkti, už'"Lietuvos Gelbėjimo F<ndui" ir
REZOLIUCIJA
manymą
nesistengė įvykdinti. Chicagos Lietuviu Draugijų At- savo pasiryžimą reinti tą Fondą.
Priimta.
Užsiminus apie busimąjį šį nestovų, Išrinktu Dalyvavimui III
Apkalbant naujus reikalus, nu- Seime Chicagos Lietuvių Drau- dėldienj Meldažio svet. dr-jų susitarta, idant naujai išrinkta Cenrinkimą kaslink aukų rinkimo sugijų Sąjungos.
tralinė \"aldyba pasistengtų su111.
tvarkymo,
priimta nutarimas, truml.'hicago,
rinkti pinigu nupirkimui lotų, o
Gruodžio S, 1914. poje formoje skambantis: kadangi
potam varyti užmanymą toliau,
Męs, žemiau pasirašę draugijų Ch. L. Dr-jų Sąjunga, kuriai
t. y. statyti namą.
atstovai, dalyvavę taip vadina- drauge su kitomis draugijomis paDaugiau nieko svarbaus nebu- mame Chicagos Lietuvių Drau- vesta rūpintis aukų rinkimu, fakvo
svarstoma, kadangi kiekvie- gijų Sąjungos Ilf Seime, laikyta- tiškai negyvuoja ir kadangi prie
nas įneštas sumanymas buvo įsta- me "Aušros"
svetainėje, 6 die- tokių aplinkybių negalima jai patų permatytas ir paliktas kom- noje šio mėnesio, ir patyrę:
vesti aukų rinkimo, tai
draugijos
petencijai Centralinės Valdybos, Pirma; jog, socialistams vado- turi paimti visą dalyką į savo ranskyrių ir Komisijų, kurios, veik- vaujant nuo JI Seimo, įvyko to- kas, tam tikslui sušaukiant spedamos su draugijų pritarimu, ga- kia betvarkė
Sąjungoje, kad nei ciali susirinkimą.
lėtų visus lietuvių reikalus tin- protokolo paskutinio seimo, nei Susirinkimas buvo labai gyvas
kamai aprūpinti. Todėl Seimas surašo draugijų, prie tos SąjunBuvęs.
jokių kitų dalykų ir negvildeno, gos priklausančių, nei atskaitos
pašvęsdatnas savo brangų laiką iš iždo stovio negalima buve
\I irg kutt. Gadctkis.
Praeitą
nominacijai ir rinkiniui naujos priduoti;
Alexian Brolių i.igonoupėtnyčią
Antra; jog iš priduoto Finansų
valdybos.
tyje, N. Racine ir Belden aves., miPrasidėjus kandidatų nomina- Komiteto paaiškinimo pasirodė, rė
gerai žinomas Amerikos lietucijoms, pasirodė, kad atstovai, Kad Valdyba už priimtus iš 11 viams kun.
A. J. (iadeikis, Ketautiškų draugijų prisiųsti, toj Seimo pinigus, sudėtus labdarynoslia, \\'is., klebonas.
Mirties
farsoj, pavadintoj 11L Seimu Clii- bės tikslams, be pranešimo vipriežastis—vandeninė
Velioliga.
cagos Lietuvių Draugijų Sąjun- siems direktoriams ir be pritanis kadaisiai buvo vikarijum prie
rimo
gos, aktyviškos rolės nenorėjo
atstovų susirinkimo siuntė
džiak. kun. Kraučiuno, paskui klelošti ir pilną vadovystę leido j Pirmsėdį Centraliuės Valdybos
bonu E. St. Louis, ill. ir pastaruorankas Socialistų Sąjungos kuo- Brooklvnan, kas pagimdė Sąjunju laiku Kenosba, \Yis.
I.ikosi
pų ir jų draugijų atstovų, kurie, gos ižde nedateklių;
neturėdami jokios teisės tame
Trečia; jog paminėtame III palaidotas šv. Kazimiero kapinėse.
Seime dalyvauti, pasirodė atsa- Seime nelegaliai dalyvavo įvaikančiai su.-itarę visą Sąjungos riu draugijų atstovai, tuom pati
Lietuvaičių Gini mistikos K li ubo
kliasos. Kliubo kliasos, kuri
seimą pavertė į nelegalį:
vadovytv paimti j savo rankas.
pirLaike nominacijos tuli tautiTat, dėlei tų, ir daugumo kitu tniaus atsibūdavo kas utsrnlnkar
ninkai priėmė kandidatūrą, bet, priežasčių, susirinkę ši vakarą Mark \Ybite Square
svetainėje,
pasirodžius prie balsavimo, ant p. A. J. Bieržinskio svetainėje. 2(> ir Halsted gatvių kertėje, šioje
pirmsėdžio Centralinės Valdybos, ąCk>2 So. Paulina st., Chicago, savaitėje perkeltos j panedėlį. Dajog atstovai tautiškų draugijų tu- 111.,, męs vienbalsiai nusprendė- bar tos kliasos atsibuna kai patierėjo nors spalvą teisės dalyvauti me, jog paminėta Chicagos Lie- dėlis 8:30 vai. vak. toje pačioje
(būdamos formai iškai priimtos ir tuvių Draugijų Sąjunga, neturė- Mark \V hite Sąuare
svetainėje.
įmokėjusios įžangos, o tidos ir dama faktiškai draugijų, prie jos Kliubo tikslu yra gimnastika ir
mėnesines mokestis pirm I Sei- priklausančių, ir socialistams va- šokiu mokinimas. Visa
kas mokimo), prasišalino ir pamatę, kad dovaujant. negimdo mažiausio nama žinovės, Miss Ro&tan,
priebeveik vieni socialistai viešpa- užsitikėjimo ir iškrypo iš savo
žiūroje. Kiekviena lietuvaitė (mertauja, nuo kandidatūros atsisakė. vėžių, tvarkos ir idėjos, tuomi gina ir
moterįs) kviečiama prisidėKandidatais į pirmsėdžius bu- tapdama neverta tautiškų ir ki- ti
prie Kliubo. Jokių įžanginių ar
vo: p. Gugis, o antru man teko tokių
draugijų pritarimo ir pa- mėnesinių
mokesčių nėra. V aldybtiti.
Prie balsavimo
rėmimo, ir todėl, toliaus,
už

■-s

garbė

p.

atjaus- ba susideda

aš ir— dami būtiną reikalą užlaikymo
viso atiduota 63 balsai iš 107 vietinės lietuvių organizacijos,
balsuojančių rinkime Seimo Pir- aprttpinimui bendrų nuisų tautos
mininko, kas parodo, jog 44 tau- reikalų, nu;.; pripažjstame rtika
tiškų draugijų atstovai tą Seimą lingumą sutverti naują organizanepripažino, ir organizacija, so- ciją, į kurią galėtų priklausyti
cialistiškos valdybos davesta iki lietuvių tautiškos ir laisvos drauNarsos reikšmės, paliko naudai ir gijos,
kurių aplikacijos bus
C
ntralinės
kurie
dabar
tuglobai socialistų,
Valdybos priimtos ir
rės duplikatą savo rajono ir ga- teisotu budu užtvirtintos, ir tolės nuveikti milžiniškus darbus, liau, pasitikėdami, jog pažymėnekenkiant tautininkams ir baž- tos rūšies lietuvių draugijos Cliinytinėms draugijoms.
eagoje atjaus tokios organizaciYra tai graži dovana, socialis- jos reikalingumą, męs šiuomi ir
tams suteikta tautiškų ir bažny- išrenkamo tuomtarpinę komisiją,
tinių draugijų, kurios tą sąjungą kuri rūpintųsi tokios organizaci
sutverė, be socialistų prisidėji- jos reikalais. Komisijon užtvir
mo), prasišalino, ir, pamatę, kad tinta šie nariai: J. Uerttnanavijiems paliko.
jčius, I)r. A. J. Zimontas, J. A.
Tos priežasties dė'ei, aš, ipso Chmieliauskas ir nariais-patarėfacto likęs išrinktas pirmininko jais adv. F. P. Bračulis ir P. Mupagelbininku, padėkavojau už su- levičius.

Gugis

gavo 52

balsus,

o

jog nieko nebuvo nuveikta. Raportas priimtas.
Sią rezoliuciją patvirtiname sareiktą garbę, manydamas, jog.
Fin. sekr., p-ia M- Jurgelionię- būdamas ne-socialistu, galėčiau vo parašais:
J. Hertmanavičius, SLA. 122nė, išdavė "raportą," jog nieko kenkti atlikimui milžiniškų darapie finansų ^tovj nežino. Pri- bų, kuriuos, pasidėkavojant vie- ra kuopa.
Al. Micevičia, "Birutė."
nodumui nuomonių ir pasistenimta.
V. Elzbcrgas, "Birutė."
visada
lengviau įvyIždininkas, p. Bieržinskis, ne- gimų, yra
A. Glebaitis, "Birutė."
kinti.
savo
pribuvo Seiman, turėdamas
S. Kvietkauskas, TMD. 27 kp.
man
kuKadangi
pripuolė garbė
svetainėj posČdj 'draugijos,
Dr. K. Drangelis, TMD. 22 kp.
ir
tas ; pkaltino Centralinę Valdybą rios jis yra pirmsedžiu.
tą Sąjungą sutverti, surašyti
Dr. A. J. Zimontas, SLA. 36
ir
vesti
išleisti
neveiklume ir Sąjungos mariniper
pirjai įstatus
Finansų Komisijos pirmsėdis,
esu įsigilinęs tikslu kuopa.
mus
me.
metus,
įšda$ė
raportą,
Kibortas,
jog
p.
S. Kriukas, Lietuvos Ūkininko
Centralinės Valdybos pirmsė- Sąjungos II Seime tapo priimta ir dvasia, kuria ta organizacija
dis, p. Gugis, padarė patėmijimą, pinigais $72.00 su centais ir įmo- tapo sutverta, kokioj pakraipoj Draugija.
A. B. Žemaitis, Dr-stė Lietujog nors Centralinė Valdyba nie- kėjo savo mokestis 122-ra kuopa privalė veikti ir kokia tvarka vako neveikė, bet nesulaužė Įstatų, SLA.; taipgi kad įplaukė aukų dovautis, taigi matydamas, jog vos Sunų No. 1.
Pranas
Kybartas, Draugija
ką, neteisotai kviesdamas šitą labdaringiems tikslams apie $45., pamatiniai principai pakraipos,
Ateitis.
ir
tikslų tapo
Seimą, padaręs atstovų pirminin- taigi sulyg jo žinios, įplaukė iš- dvasios, tvarkos
Pov. Mulevičius, Lietuvos Ūkiviso apie $120, iš kurių didesnė paniekinti, atsisakiau tame "Seikas.
ninko
šita
Iškilus trumpoms diskusijoms, į dalis tapo sunaudota Centralinės me" nuo kokių nors ryšių su
Draugija ir Jaun. Liet.
A.
bendro
ir
tolesnio
Chmieliau^kas, TMD. 22
ir
kiJ.
organizacija
paaiškėjo, jog Seimo pirmsėdis Valdybos spausdiniams
turi ne tik teisę, bet ir jo prie- tiems reikalams, o $50.00 paskir- veikimo ir permatau reikalu tver- •kuopa.
Į
Adv. F, P. Bračutis. P. Mažuderme r* daboti
Centralinės ta C. V. pirmsėdžiui, p. Gugiui, ti naują su tais pačiais, kaip ir
vė raportą,

tis ir P. Stankaitis,
\l>skr.
M. A. Šarka.

iš ponios R. Slikienės,
3261 So. llalsted st.—pinu., p-lės
S. Staniliutės—rašt. ir ponios M.

Damijonaitienės, '•'OI \V. 33 r d st.
I'as by kurią iš jųjų, valdybos nariu. arba pas Miss Harris. Mark
\\ hite Sąuare, galima
gauti smulkesniu informacijų.
(Iruodžio 26 d. Kliubas rengia
vakarėlį moterims. Vėliaus žadama
ir viešą vakarą.
Mėnesiniai Kliubo susirinkimai
buna kas mėnesio pirmą panedėlį

rengti platesnį

po kliasos
Mark \Vhite Sąuare

tuojaus

Koncertas

toje pačioje
svetfinėje.

učdyką.

ši uedėldie

nį, gruodžio 13 d.. Mark \Yhito
Sąuare svetainėje, 2*> ir llalsted

kertėje, bus paeilinis
Programą atliks Miss

gat.
tas.

X azor

Kmerson N'cill
džia

ir

soprano

\'aomi

Mi

Ainy

smuikininkė.

pusiau ketvirtą

įžanga u/dyką.

koncer-

p<

>

Pra-

pietų,

\ isi kviečiami at-

silankyti.
Aukos Lietumi. Praeitą subatą
buvo Cicero lietuvių organizacijų

susivienijimo

parengtas gražus va
prakalbomi> ir tleklia
inacijomis.
Vakarą atidarė M.

karčlis

su

Ciabraitis.
5: Dr. K.
nas, B. K.

lis

ir F.

mergaičių

Kalbėtojų buvo išviso
Draugelis, J. kristisoBalutis, l<'. P. BradehuStrielčiunas. Visa eilė

i»atiekė

dekliamacijų.

Vakaro tikslu buvo aukų rinkimas
I.ietuvai. Aukavo: $2.00 Dr. Drau-

$1.00—A. Šcmoska, P.

gelis;
Stankaitis.

F.

P.

P»radehtilis.

Juknis, J. (trišalis, J. Junkaitis
B. iv.

P.
ir

Balutis; po 50c V. Cėsna,

iŠ
čiaus
abudu
Pajieškau savo pažįstamu: Jono Krinčino Užusienių kaimo,
A. Naruša, J. Jacus,
parap. Jų pačių, ar kas apie
Korsako,
Kauno
gub., Panevėžio pav., Juos žino, meldžiu atsišaukti adrr.su:
O. Mažantienė, J. Rainis, A. J.
Soffo pnr., T.ieg:.ihi sodžiaus, Pabir.T.Pugzles,
Smul- žės vo!.
Limontas ir J. Kidentas.
Meldžiu, kas j? žino, arba jo 241 Park st.,
Hartford, Conn.
kiomis aukomis surinkta $5.25. fš- pntfea, atsišaukti adresu:

.>.

Sarkienė,

viso—$18.25.

Drauge su
s
ižde
anksčiau
siais
pinigais

buvud?bar.

kiek žinoma, yra $30.00. Tos aukos bus prisiųstos T. Paukščiui.
Žmonių, m-žiurinl blogo oro, nusirinkime buvo daug.
Ciceriečiai. kiek teko girdėti, netuom, kas surinkta, ir

pasitenkins

aukų rinkinio darbą žada sparčiai
varyti pirmyn. Vienas iš Buvusių.
ATITAISYMAI.

numeryje
tilpusioje žinutėje iš \:evv Pbiladelpliia, Pa., apie vakarą, surengtą
naudai nukentėjusių nuo karės, nebuvo paminėta, kad tą vakarą surengi- vietos "(iiedorių Draugija."
Pataisome tai, prašant pačiam korespondentui. Beje, klaidingai išpatisdinta gerb. korespondento
ardas.
Turėjo buti ne "PlaušPraeitame "Lietuvos"

M. P. Bilišauckas

Pajieškau Onos Budreckaite.s, paNew Castle, Del. eina iš Leleikėnų sodos, Pajūrio vol..
Raseinių pav., Kauno gub. Ji gyvena
Pajiefikau savo brolio Juozo Kviet- ( liicagoje. Turiu svarini reikalą- Jok
kausko. Jau 15 motu kaip Amerikoje; pačios, ar kas ją. žino, labai meldžiu
4 metai kaip negavau laiško lš Jo. Jei atsišaukti adresu:
Mr. John Kruszas,
k.t praneš jo
adresą, gaus $1.00 dova- 1543 S. YVest st..
Kockford, Ui.
Jo paties, ar kas jį žino, meldžiu
ni;
atsišaukti adresu:
Ilgoje žiemojo nėra ko veikti. Kam
Aima Kvietkauakiuiė,
Buk fotoMokinkis.
į gaišinti laiką?
H. F. i). 3, Rox 27,
Rockville, Conn, grafu. Gražus amatas; įsižiūrėkite j
jį. Kreipkitės ar parašykite, kad paPajieškau Kmilijos Ruikienės. Pir- matyti mane.
Joseph Kashinski,
miau gyveno ant VVestside,
Chioagoje. 1700 Morgan st.,
Chicago, Iii.
Turiu svarbu reikalą prie jos
pačios.
IJi pati, ar kas kitas, malonės suteikti
Pajieškau Jono Jukžo; 3 m. atgal
adresą, už ką busiu labai dėkingas.
Paeina iš
gyveno VVoreester, Mass.
Giminaitis,
J. R.,
Kauno gub.
Pajieškau dar Jono Kar:!2.r>2 So. Halsted St;.,
Chicago, 111.
pavičiaus ir kitų pažįstamu. Meldžiu
Rox

81,

j atsišaukti šiuo adresu:
Antano NajuMr. John sšngnrfiH.
lio, Kauno gub., Šiaulių pav., Lokio Box
P. O. Uallard.Ky.
103,
vo'. Parudupiu kaimo.
Apie 12 metu
Amerikoj. Jis pats, ar kas kitas, maPajieškau savo pusbrolio Antano
lonėkite duoti /,!nią adresu:
kaimo, Ylakių
Vainausko iš
Pajieškau

dėdės

savo

Gricatų

Petronėlė Jakaičiutč,
parap., Telšių pav., Kauno gub.
841 Hank St.,
Waterbury, Conn.
Pajieškau dar Pranciškaus Vainausko su sunum ir dukterim, iš RauPajieškau savo 4 giminaičių: Juo- donių kaimo, Ylakų parap. Girdėjau,
zapo ir Jono Šukiu, iš Liliškių kaimo, yra Amerikoje. Jų pačių, ar kas juos
nis," bet "Plaušinis."
Krencino parup., Panevėžio pav., Kau- žinl, meldžiu atsišaukti adresu:
Ant to paties trečio puslapio po no gui).; taipogi Petro Varzinsko iš
Juozapas Daugiela,
Pa.
turi buti: 1. Vokiečiai ižedžiunų kaimo ir Julijono Katkevi* 607 Chat.eau st., N. S., Pittsburgh,

paveikslu

aficierai žiūrinėja
si š k ą kanuolę (ne

išspausdinta).

užgriebtą ru"vokišką." kaip
Redakcija.

REDAKCIJOS AISAKYMai.

GERA PROGA GERAM VYRUI.

Reikalaujama, agento pardavinėti alų bačkomis ir bonkomis mažuose miestuose, turi buti pinigiškai atsakomingas ir gerai rekomenduotas.

Didelė proga smarkiam vyrui įsitaisyti šios rūšies
Račiutė-Herman. neškite smulkmenas savo atsakyme.
M.
M.
Praeitame "Liet." numeryje tilMONARCH BREWERY,
po paties p. T. Paukščio rezig- 2419-2449 W. 2lst st.,
nacija. Antra, T-amistos "persergėjimas" faktiškai kviečia boikoTodėl netuoti kitus fondus.

biznyje.

Pra-

p.

#

Chicago,

111.

A. OLSZEWSKIO NAUJASIS TEATRAS
3138=3142 South Halsted St.,

tilps.
Dzūkas

buvęs (Chicajo). Vietinėms žinioms pervėai prisiųsta.
p. Muzikos vertėjas (Boston,
Yra apie tai du kitu
Mass).
p.

unksčiaus

Dabar Galima Važiuoti j Rusiją

ten

prisiųstu

rašteliu.

Visiems, čia neminėtiems, Peržiūrėsime ir, ką galėsime, sunaudosime.

Laivų linijos AMERICAN ir WHITE STAR
jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko į

Šifkortė

Ši vakarą,

IMA TIK 13

vaidins

Komediją-Vodevilį

pirmą lietuvių scenoj

"UŽBURTAS KUNIGAIKŠTIS"

/

Į
DIENŲ.

Chicagos j Petrogradą

nuo

Lietuvių Dramatiškų Draugijų Susivienijimas
pastatytą

YORKO

NEW

19 d. 1('14 m.,

gruodžio

5u niuzikališkai-vokališku programų,

dalyvaujant žymiausiems Chicagos

Pradžia 8:15 vai. vakare.

3 kliasa

solistam*.

Jžanga 50c- ir augščiau.

kaštuoja $75.70.

Parengtas Lietuvių Moterų Apšvie-

puikus
Visus širdingai k» ief-ia atsilankyti

NUO

PETROGRADĄ

Važiuojanti Rusijon

U)3 Draugijos, s u b a to j, gruodžio (Dec.)
12 d., Aleldažio svot., 2212 W. 23r«l
PI. Pradžia 7:30 vai. vakare.
Bus stutomas scenoje pulkus juokingus voiHalan
"DUMBLVM6"
Po lojimo
]žang:t 25c ir angsfriau.

lS-tę Gmodžio, 1814, bus iškilmingai atidarytas.

Liverpoolį seredomis ir subatomis kas savaite.
Iš Liverpoolio j Gothenbergą, iš Gothenbergo geležinkeliu j Stockholmą iš Stockholmo į Petrogradą.

PR*!JRIūU RE1KAUI
ANTRAS PUIKUS VAKARAS

Jau yra baigiamas ir Subaios vakare,

dabar

KELIONĖ

arti 32=ros gatvės.

turi išsiimti pasportus.

Nedėlioj

Šifkortes ir pasportus galima gauti

A. 01szewskio

Bankoje

3252 So. Haltsed St.

Chicago.

20 d. 1914

pietų, gruodžio

po

m., to

> aidi s

paties Lietuvių Dratn. Dr-jų Susivienijimo gabiausi
Trijų Veiksmų K. Puidos Dramą

artistai

"GAIRES"
Pradžia 2:15 po

pietų.

Įžanga

25c. ir

augščiau.

Komitetas

v

Nedėlios vakare,

gruodžio

20 d. 1914 m., Dramos

Draugija vaidjs

Penkių

veiksnių Tragedija

"MINDA UGI S"

Paieškojimai.

Didysis Lietuvos Kunigaikštis.

Rusiškas

Pradžia 8 vai. vakare.

Rejentališkas

50c. ir

augščlau.

yra paskirtas Europos lietuviams,
duoda Teatro Saly visai dykai, kaipo

nukentėjusiems nuo karės. Ponas A. 01sze\vskis
šiem visiem trims vakaram,
auką nukentėjusiems nuo karts lietuviams.
Todėl, pasirūpinkite ant šių visų trijų perstatymų atsilankyti, o pamatysite gražiausius lietuviškus veikalus, lošiamus gabiausių Chicagos artistų, naują A. 01sze\vskio Teatrą ir tuomi sušelpsite savo brolius-lietuvius, kenčiančius
alki ir šalt j Lietuvoje dėlei dabartinės karės.
Grynas pelnas

LieSiįvos

Įžanga

Biuras

GERIAUSIAI PADARO:

nuo

šių vakarų,

Maloniai

kviečia

Rusiškas Dovierennastis, Aktiia pirkinio, pardavimo, išraudavojimo ar kitam pervedimo žemės ar ukčs Lietuvoje-

visus,

L. D. D. S. CENTRO

VALDYBA.

-Rusijoje.

Parūpina pasportus išvažiuojantiems Lietuvon-Ruaijon ir visokius kitus rejentališkus raštus padaro gerai, greitai ir pigiai. Iškolektuoja dalės, skolas ir pinigus,
paliktus Rusiškuose Bankuose.

Pasiskubinki!

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.
Dėlei informacijos

Pajieškan savo vyro Jono Končiaus,
paeina iš KIbartų kaimo, Stakių parapijos, Raudonies voi., Kauno gub. Jis
prasisalino nno manęs iš Waterbnrio,
Conn., birželio li> <1. 1012 m., ir paliko
mane sunkiame padėjime. Jisai 3S> m.
amžiaus, bet išvaizdos jaunos, geltoni
plaukai, mėlyuot; akjs, visi priešakiniai dantja kreivi. Kas praneš, kur jisai, gaus $5.00 dov* nu. Meldžiu atsišaukti adresu:

ChicagieCiai kreipkitės aeabiškai,

o

iš

Kas norite jgyti ger;j bizniui storą, namą ar lotą
geriausioje biznio vietoje, tai pasiskubinkite, kol yra pigu.

kity miestų raštų, adresuojant:

LIETIIKOS REiIENTALISKAS BIURAS
3252 So. flalsted St.
Biuro
Yalanos

Chicago,

Geriausia bizniui vieta dabar yra Halsted St. tarp
31-mos ir 33-čios gatvių, ir čia dar šiądien galima nupirkti namą ar lotą pigiai. Po Kalėdų čia visų namų ir
lotų kainos žymiai pakils, ir tada turėsi mokėti bran-

111.

'SĮUJlUJU.l^fl OJ-BUBA 9 Į>U 0}.U 8 °HN
ir Subatomia nuo 8 ryto iki 9 vakaNedėliomi nuo ft ryto iki 1 po pietų.

vergais
ro.

\Vaterbury, Conn.

kels kainas namų ir lotų.
Atminkite, kad Bridgeportas yra didžiausia ir seAnt Bridgeporto
niausia lietuvių kolionija Cliicagoje.
daro
storai
visoki
geresnį bizni, negu kur nors kitur.
ne Gary, Ind., kur vienam fabrikui sutai
Bridgeportas,
stojus, užsidaro diduma storų ir kitų biznių. Ant Bridgeporto Biznis; visada eina, geruose ir prastuose laikuose.
Ant
properčių kainos kila augštyn.

Aš,

Monika Banoniukė, pajieškau
broliu Jurgio ir Karolio, paeina
Iš Kauno gub., Panevėžio miesto. Pa-

savo

Jleškati dar Intlrcs
Lauvlnčiko ir
Aleksandros Dmuos, abudu Kauno gub.
Vilkmergės pa v., sodžiaus Lavaniškig
Turiu svarbiu reikalų. Jų pačių, ar kas
Juos žino, tneldži. atsišaukti adresu:
Mr. Paul Usanis,
R. F. D. 3,
Rock"ille, Conn.

PaJieŠkau Jurgio
linos Glenraititės,

Giedraičio

paoina iš

ir Pau-

Meliunų

kaimo, Vabahiykų par.. Panevėžio pav.,
Kauno gub.; turiu svarbų reikalą. Jie
patis, ar kas žino juos, meldžiu atsi-

šaukti antrašu:
Vincentas Karvelis.
3227 Auburn Ave.,
Chicago, 111.

Pajteskau
miero

savo

dviejų brolių

Kazi-

ir Antano Poškų. Kauno gub.,
Raseinių pav. ir pur., Uečiškės vien
sėdžio. Pirmiaus gyveno So. Chicago
111.
Jio pati?, ar kas kitas, malon '.
duoti žinoti ? iuo adresu:

Aletander Poškus.
551—-Ust Ave.,K.,
8o. Vfcncouyer, H. C., Cana'i
Pajtt škau savo pusbrolio Franci,
ka is ftniollo; pao'na iš Keblių sodo;
iibaliii pav, Kauno mib. Girdėjau gy
veao fhicngo, 111. Turtu svarbų reika
Įsi. Meldžiu, kas jj žino. arba paties,
atsišaukti šiuomi ; ntra?u:
Jonas šnlolia

Kosulys

ir

Šaltis,

gerklinių Išsišakojimų uždegimas, kokliušas, gerklS*
skaudėjimas, užkimimas ir krupas,
tuojaus pra-

Brfdgepjbrto

—

šalinama vartojant

SEVERA'S
BALSAM
FOR LUNGS

"Labai esu užganėdinta iš Severos
Balsamo Ptaučiams. Aš
kentėjau nuo sunkaus kosulio
ir
kroniško gerklės
užrlepimo,
i>et suvartojus dvi bonkutes Severos lialsamo Plaučiams. kosulys išnyko, ir vėla, pradėjęs savo
svarumą atgauti, jaučiuosiu laLai gerai. Malonėkite pagarsinti šį laiškelį, idant ir kiti dasižinotų apie veiksmingumą Seve-

Tatai yra labai naudinga gyduolė nuo krouiško gerklėa užde-

Nesakykite "Aš noriu ko-nors nuo
kosulio."
Reikalaukite
Scvera's
Balsam for Lungi ir neimkite užvaduotoju.

(9ovcrjs Bnlsama Plaučiam )

gimo, ką. galima pastebėti iš žemiaus talpinamo ir nesenai aplaikyto laiško.
Ar turite kopiją

ne,
tiekoriaua

ar

Kaštuoja 25 ir 50 centu*. Gaukiekvienoje aptickoje.

ei.

pareikalaukite nuo sparba
rašykite tiesiog
murai

>

tavo namas

gerai apsimokančiais
sioje biznio vietoje,

o

storais. Turime
ir

gerų

namų

parduodame

ant

apžiūrėkite

musų

AtCOTte pas mus ir

labai

lengvų

namus

iš-

Lietuvoje

de-

Einančią

Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išcikasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas
naujausias žinias ir telegramus tos pačios diena

iš karė* lauko.

Tiktai šiame laikraštyje
naujausias ir tikriausias karės žinias.
Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuva" tuo-

nos

rasite

jau ir gausite ją

k sdien pačiu
Kaina vienam mėnesiui
"
Dviem mėnesiam
"

Į

savo namus.

$ .50.
1.00.
2.75.
5.00.

Pusei metu

Visam metui

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos modrauge, Money Orderiu arba ] nigais
registruotame laiške adresu:

kesti

ir lotus.

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St.

Kasdien

su

keletą lotų geriau-

kas dabar

užsirašykite

"

mokėsč^.

Chicago, 111.

"Amerikos Lietuva"
3252 So. Halsted St.

Chicago

Iii

Yel. Cunal. 2113

Severa's Cold & Grip T bletu
(Severos Plotkeles nuo
Gripo ir Peršalimo).
Kaštuoja 25 centus.

DR. K. DRANGELIS
LIETDVYS CENTISTAS
VA I.AN DOS:-mio 8 iki 11 ryte nuo 1 k
4 popiet nuo 7 iki9 vak. Ncdčliom pagal
:•

\ /. F, SEVT A

kitų

pirk ant
nesigailėsi,

namą, tai

33-čios gatvių,

dabar, fcol yra pigu.
Męs turime čia pardavimui keletą

Gyduolių."
John Balok, Page, N. Mex.

namas

Jei norite dasižinoti,

Greta to męs rekomenduojamo nuo kosulio Ir šalčio

Ssveros Liet. Kalendoriaus 1915
Jeijru

tarp 31-mos ir

_

rus

Halsted St.,
ir už metų
bus dvigubai tiek vertas. Bot pirk

Toflėl; jei nori pirkti

Lietuvoje! Mūsų Tėvynėje

dasi, kaip ir kur Europoje karė siaučia, tai

giau. 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-

M r.*. Ona Končienė,

651 N. Riverside,

Kur?

CO.,

Cedar

Rapids, Iowa.

vlarli-

7261 So. Haisied St.
Priešai A

OKevskio

Chicago,
Ranką

III.

Br. A. K. KITKAUSKAS
302 S». Le«vitt St.

ChicaRO,

Kampu "3-čios gstves
Illinois

DR. A. YUŠKA

Dr.CKC. HEINE

LIETUVIS GYDYTOJAS

DANTISTAS

174S Sū. KALSREO ST
CORNER 131h

GHICA60, l'.L
STREET

OjFtS>S-»Kampa»

31 ir So. JJa'^ed

yfl.

(8wrjr,»:« rtrticfc.'koa.) X CHICA80, l!L

Ant Pardavimo.

$12.00 VERTĖS UŽDYKĄ.
L
Mp.i siunčiame jums "Arabrew Kon•
I reatruoto Alaus Kxtract Miltelių (Con-

Ant pardavimo:—(!■ rai isdirjla vie- flentrated
ta taisymo

Ccverykų. parsiduoda

P.eer Extracl Povvder) užr»*ktiriai, kari padarius 3S galonus tikr;> p'rmoa kliaaos putojančio ir
:»pur-

r.u

visais įrankiai*, savininkas Išvažiuoju

J fannas; atsigaukit preitai:

DIETA.
Telefonas Humboldt 4532
Atdara Dieną Ir Naktį.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusls*ai-Turkiškoa Ir visokių rųsIų maudyklės.
1914-1916 W. OIvlsion Street

Ciyda'rt ligas, dieta daugelį karty lošia >varbi;į-rolf. I >ieta ikMŠkia
maistų ir gėrimą, kaip tai yra gydytojaus paliepta ligoniui. Kiekvienas gydytojas pirmiausiai atkreipia atydą i vidurių išvalymą,
taip, kad niekas nekliudytų maisto
priėmimui. Pabandykite tani tikslui Trinerio Amerikonišką Kar-

guojjiufio i'iuiH. 2 galonu degtinės ir
.Juozas Norkus.
2 galonu vyno; padaroma i 5 nduutas,
1308 S. IDth av.. Tarp" 13 ir Ūtos «at., pridedant
vandens, ir viskas gatava
Cicero. 111.
gyrimui
"Ambrow" yra padaryta sulyg Tyro Maisto jsiato (La\v of Pure
Tarp amerikonų "Ainhn w"
Parsiduoda:
Iš priežasties liejos Food).
parsiduoda už prieinamą kaina nau.'v.s yra žinomas kaipo geriausia gėrimas.
norime perstatyti ji lietuviams taus
mnrinis namas, ant trijų
Vyno Klixirą. Tai yra saufamilijtj ir sa- 'Aiįs
iiunas, laisnis yra su Bravaru padary- ir pasiųsime kiekvienam, kurisai prinuo užkietėjigus
palengvinimas
08c per Money Order'J; tai reištas ant trijų metu i»o
kaitraktu. tir- sius
kia lygiai tiek. kiek mums kaštuoja. mo, veikiantis be skaudėjimo ar
štai lietuviu apeyventoj vietoj.
PAUL GATCH,
Arčiaus dažinori antrašu:
kokio kito nemalonumo ir tuoni paAmbrevv Extract Universal Agency,
840 W. 33rd St..
čiu
laiku sustiprinantis organus.
P. O. Dox 85, Dept. 8. Linnton, Ore.
f'hiracro. 111.
—

Vartokite

10

ATVIRI

LAIŠKAI!
20 Centu u* 100;
$l.,"0 už |ft0r». Prlsiysk 2 p»ntų,
pausi prekių s tirada ir
pavyzdiius.
J. Dambraueiras,

1017 f'arlton st...

Philadeiuliia,

farnuj.

Kaip

o

Atgavo Spaudą

Pa.

Parsiduoda:—10 akru žemė* Mlchie^n
va ls M joje
netoli
Peuc«»ck.
Mioh.: lietuviu aptrvventa; visai nt
gial. Pardavimo priežastis: turiu
kiro

Visi

j

pnvali,

zinou,

kom.j

turi spautautos kuitu-

milžinišką svarbą

j

kiekvienos

da

gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žingeidžia ir naudingą knygą

Peter Bicjdonas.
Chieago, TF!

Į

4600 So. Paulina st.,

Kultura ir

Pnrduocfama: murin s namas, ant
Normai av.. tik *4300.00, mažą 3:>na
jnešt, likusi sum;» ant labai l°n<rv.j
mėnesiniu louiokfviu.
atsI5 r,-;. t? i A. ( ls>zewskio
Panką,
r,2">2 So. Halsted st.

£»uą

knygeię

Spauda.
verta

tytojams,
ir

Knygos
Imant

didumas

153

ta

Adresuoki,

tik

45

kartu

Scranti

Peblishing Co.

JUOZAS

3261 S. Haistad St.

RAŠTIS

Eina jau 25 me'ai
Utarninkais ir Petnyčiomis
Prenumerata metams

$2.53
pusei metų $3.25
Adresuoki t taip:
W. B. BOCZKOVVSKI CO.,
Mahanoy City, Pa.
„

ave., Chicago.
BIERZYNSKI, prea.
Priima bankon pinigus lr moka 3%.
Už sudėtus pinigus mūsų bankoj duodame čekių knygutę. Iš kurios parašyti Čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines
skryneles (ooy«M) po $2.50 metama.
Parduoda Sif.cortes lr siunCia pinigus

{

j

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
d.
10.
11.
12.
13.

Pinigus i Lietu-

CHICAGO,

I L

UždykĘ

Panedėlialn,

se-

retomis, ketvorgais .'r subatomls nuo
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlicuiia, utarninkais ir petnyčiomls nuo * rylo f d
6 vakaro.

Telefihone Franklin U7i

Littnvjfadvokatas, baiįęstaui4

motsli \

Vokiečių

mobilizavimas.
įtaisus susirėmimai Vokiečių su Francuzais.
24 valandas laiko kovojo 10,000 Vokiečių.
Baisus susirėmimai ant kranto upės Meuse.
Bombardavimai; miesto Ilheims.

Bunalukas

vit

UUmaJM

jM

Si.,

naistea

aru 4MJ

Iclciuuiio

PRIIMA

pinigus taupinimui

vieno Doliario iki

nuo

3 procentą metams.

didžiausių sumų

ir moka už

juos
J-1LTU ViSiSufi

SKOLINA pinigus pirkimui ir
statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir

Town oi Lake
storus

ant

išmokesčių.
PERKA ir parduoda

lengvų

Morgečius Bondsus,
4, 5 ir 6 procentą.
A I \ AŽIAVUS1EMS
Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant
amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČTA pinigus į Lietuvą, Rusiią ir visas dalis svieto
pigki* ir greitai.
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir
nuo
parūpina
Rusijos konsulio pasportus
ir

nešančius

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon..
Čekių knygeles,

BIZNIERIAMS duoda

las ir visokias kitas išmokestis.

vedimo
kančiai

kuriais tai čekiais

Čekiai yra praktiškiausias

rokundų biznyje. Jokis biznierius
savo biznį vesti.

be bankos

jie apmoka algas, biir lengviausias būdas

čekių negali šiądien

atsa-

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus
PARSAMDO Rankines Skryneles
nė

vagis,

ne

gerai ir pigiai.
(Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje? prie kurios

ugnis negali prieiti.

Lietuviai iš kitų miestu ir farnm
kus. Rašykite adresu;

gali šioje Rankoje atlikti

savo

Savininkas

4600-4602 S. Wood St., Chicago.

Priimame pinigus i Banką uzčedlnuo vieuo aoiiario ir
daugiaua
ir mokame trečią procentą ratomia

jiiaui

Siunčiame pinigus i vimetų.
svieto dalis pigiai, greitai Ir teisingai, o svetimų žemių pteigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į
krajų Ir iš krajaus, taipgi tikietui
ant
sus

geležinkelių

ant

su

i

bavingi. bank

Joseph J. Elias,

po

visą Ameriką

<tj antraSu.

—

IEVESKIO Mr
!zr MOKYKLA

reikalus per laiš-

MOKINAMA!
kalba nuo pra- Lietuvių )
'4
duos iki avgtciauslai
Aritmetika
)
Lenkų
tegitau. Matematika iBygfidyste BražrasJ.

R^r

A. OLSZEWSKI BANK
3232 So. Halsted St,
Atvažiavusius IŠ KITUR

-

MELDŽIAME aplankyti

lstarl|a, Geografija

CHICAOO, ILL.
ir musiį

Lalšk'i rašjmas

Politiška Ekosanlja
Prakybos taisos ir tt.
G. Leveskis. Vedėjas Mokyklos

1106 So. Halsted St.. Ch.oago.

Banką.

T«l. YARDS 1532

9

vakaro.

6 vakaro.

Dr. J. KŪLIS

I 'itifli

Gydytojas ir Chirurgas
lis) 5o. halsted St., Chicago, 111.
Gydovisokins

liiras

moterių, vaikų

ir

Spocialikkai gydo limpančius, užsis>enėjusias ir paslaptingas vyrų ligas
vyrų.

PRANEŠIMAS.

PERSTATYMAI ATSIBUS:
Subatos vakare, gruodžio (Dec.) 12 d. 1914 m. šv.
Jurgio
180 New York Ave., Newark, N. J.

svetainėje,

Pranešu draugams, kad a.š persikė-

UIGI

¥sDI

PuiNs

sie

prezentai

už

TIV d?<Q 95
| |f\

liau po num. 4547 So. Paulina st. ir
kad per sunkius laikus siusiu aut orderių vyriškus siutus ir overkotus po
?15.00. Taipgi seuus rublis čystysiu,
taisysiu ir prosysiu už nužemintas kainas.
Jeigu manai siūdintis ar pirkti

Jus

pamatysite ir peržiūrėsite pirm mokant.

siuli^
rėti

ar

overkotą. pirma ateik p-žiūmaterijos. Darba gvaran-

mano

tuoju.

Tai yra vis augštos kliasos tavorai, ne pigus mišir ys.
L. Geležinis,
Nesąžiningi pardavėjai, rasi, paskaitytų už Siuo>
gvarantHotus tikrus Amerikoniškus cxtra >unkial auksu
puikius 20 tnclų 4547 So. Paulina
St.,
Chicago, III.
didumo, $15.00; tikras /lutamatiškas Pitrcuus Išmetantis baigtus laikrodėlius, vidvtinio vyriško ar moteriško
Dubeltavo veikimo 32 kalibro
gvarantuota Kepaiojinga Brif.'a su setu, 6 extra
revolveris, $7.50; puiki
peiliai ir pustymo rankena skurinėie dėžėje,
kiai auksu platuo'/s Pats Prisitaikantis SprfnHninis
$5.00; puikus stin-'
Praia:<ilirt,>s $S.00< puikus šilkinis
laikrodžiui kUcnius su
pagražinimu, $1.00; pora puikių guzikų mankietoms ir
špilkų, $1.00; pagal mada špilka kaklaraikSčiui,
$0.75 ir auksinė kieto gumo fountain plunksna $1.00. kalnicrinių
I iso $36.25.
Tiktai Pagalvok—visi sie aug.štos klias«s
zentai bus pr.siųsti C. O. D. $6.95 (mažiau negu
prerevolverio kaina). Exprc^u ir jūsų patikrinimui.
Adresas;
I. B. YALE MERCHANDISE C0.
120 S0. STATE ST.,
f rrrrutfka anirH^koskatbn ti >•
CHICAG0, ILL.

GEKA PROGA!

—

Ir

CuropsMusų Banka Išdirba visokius raštui
Ir dokumentus visose kalbose Ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškal t*
pt- 'aiškus. Tik kreipkitės vlršmlnft-

Vokiečiai bombarduoja Linpojų.
{vairus povoikslai iš karės lauko.

Uždykg

ny

r.kcjt. Vcda /isokiu bylas, onUš<isir cri«

6yv. M S.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto Ik!
Panedeliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki
Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

I

Mobilizacija Rusijoje.
Rusijos žmonės su ašaromis palydi kareivius.
Susirėmimai ties Kybartais ir Eitkūnais.
Susirėmimas Rusijos su Austrija.
Prusai bombarduoja Liege miestu.
Kaimai ir miestai liepsnose.

DALIS II.
1, l.š Brooklyno Ekskursija, liepos 4-t4 dineą..
U. WHke8-Barriij, Pittstono, Scrantono Lietuviška Diena,
liepos 16 d.,
1414 metuose.
?>. S. Ii. A. 5-to apskričio išvažiavimas, Cliffside, N. J.,
rugpjučlo 16 d.,
lf»14 motuose.
4. Chicagos S. \j. A. 2-ro anskriėio išvažiavimas, rugpjučlo 6 d., "i 114 m.
5. ILIUSTRUOTOS DAINOS. Sudainuos Elz. Račiūnienė.
Apart karės paveikslu bus daug vaizdų iš Amerikos lietuvių gyvenimo.
Duris atsidarys 6 vai. vak.
I'ergtatymas prasidės 7:15.

—

ILL.

Angly

ĮDOMUS perstatymas europinės karės judamuose paveiksluose su visomis kares lauke baisenybėmis ir žudystėmlt.
(Paveikslai gauti Iš Francuzijoa Ir Anglijos).
Tėvynė Lietuva daug jau nukentėjo šioje karėje, daug musų brolių
padėjo savo gyvastis, daug nnostojo duonos davėju, daug liko amžinų ubagų.
Karė—tai tikroji pekla!
Siame perstatyme pamatysite visas karės baisenybes, visus žudymo
jrankilis, kuriais naikinami žmonių gyvastįs, turtas ir t.t.

pigiausiai

3252 South Halsted St.

J.

visas svieto daili.
Bankos Valindo*:

1893 metuose.

Račiūno Nauju Pavsiksly Serija iš Kares!

ir

B ANKA

CHiCAGO, ILL.

NEW CITY SAVINGS BANK
A.

PINIGAS

OLSZEWSKIO

SZLIKAS,

4&oi So. Ashland

DALIS

A

J.

(MAGIKAS)

CHICAG3,

Attorney & Counselor at La ir
20 N. LaSaiie St„ Cor, Himnu S!.
Sicck Eicbangs Bldg., Roons 11J/-11H

Valdo kelesdešimts bagociausiu Budinku ant Bridgeporto.

DYKAI dvi Keras Mitukas ir Katalioga vi.<-okiu poru
magissiku fzluku ir kitokiu
■* visokiu
dalyku, kuriu tu lubai nori, o nežinni kur ju gaut?
Jeicu taip, tni f siask savo pllna !.r starku adrpsi, o nsz tuota* sztukas
jantt ta Katalio.'.'n
tau nusiusiu mivAi. Adresuok:

prisiŲsdami

DU-KART NEDELINIS LAIK-

vyras kalbantis lietnvllkfll lenkiukai ir angliškai, darbą

Šifkortes

Įsteigta

r

F. P. BRADCHULI5

3252 So, Halsied St, CH1CAGO, 1LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

CH1CAG0, ILLINOIS

—

vą-Rusiją ir visas dalis svieto ir parduoja

M, J DAMIJONAITIS
901 Wast 33-rd SI.,

centai.

pinigus:

Reikalavinai.

Persiunčia

lini-

m NORI

3252 SOUTH HALSTED STREET,

gali-į

Geriausiai, greičiausiai

kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogų dykai. Adre.:

60c.

didesnį skaitlių,—dar

adara kas vakaras.

15

kurių nors skaustančių ivUno dalių trinimui, pabandykite Triner's Liniment'ą. Jisai suteiks užganėdinimą. Kaina 50e, per pač-

pusla-

j

užmokestis.

reikalinga

Mylėtojai gerų kningų, norinti
savo protą ir išsimokinti
anglišką kalbą, kviečiami pirktie
Knyc.as iš mano krautuvės. Čia

tuve

peiskai-!

■

šaukti adresu:
\Vladas Yurkonis.
Hox 30.
Portale, Pa.

ave.,

mento

pigiau.

Lietuva

NORITF «WPNT» Ant SAVO
LOCNOS FAPMOS.
Kur i'iHu d»*••/,»» teiks jums šviežius vulsius dešimts mėnesiu kasmet?'
Kur jus tylite turėti tiek pieno ir
švie/iu kiauliniu, kiek norite?
Kuri
Jub Kalito turėti tiek mėsos, kiek
te suvartoti?
Kur jus galite greiti
fšslmokėt u* savo firmą ir parunint
farmą klek/l^nam shvo vaiku? RaSykite ar kreinkitčs, aš pasakvsiu Jums,
ku»- Jus galite padaryti tai.
L. M.
Alkui. P. T. M.. Rook Island Lines,
Room 718 \j& Salle Station, f'hicago.

ta

tiktai

Krautuvė.

gaunama visokios lietu vi škos

Chieago,

Kuomet

Chlcago.

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

korespondentams

Kaina

piai.

ir
■

ir rusu.
nirkM. te<ni)
ki
»«menl3k'»l ''nuo H rvto Iki 5 vakaro) ar per la<«ka «i"o adresu:
1
Peter Lieka.
258 W. Madi^n st.,
Room 211.
Chteago. UI.

atsakančiai; ge"
Meldžiu
atsi-

1333-—1339 So. Ashland
111. Kaina $1.00.

moterims.

'"'avinti

io-metinio

M/plf; vWa »oevv»Tita lietuviu, lankti i

mokantis

I

kiekviename

jubilėjaus atgavimo spaudos rengėjams.

I

Pi«MnnHi| nnlluniK:—iš
nefrfFvvpnimr» nnrtnoHM.
A« «»n">Mn
«i•
Mm i»ir«vl. tu~»n
įr/su^mima.
K',r,,ninis s,,'l"«">i. didolA 8v<*t»in£ šolc'->mq }p
90 m«fi|

bučeruėje,

rer,

Ir

Lietuifiškp Knygįi

tytt visiems laikraščiu skai-i

Kas turi
curli isięyti du muri-!
įlu narnu keturioms šeimynoms. neša
.žera n>nd;i.
Netoli nuo H-<lstrd gflf
r-h ir Mtu tramvatu.
T,ikti<;i siimo'
«?;»Hh labai lengvo""'# l$'v<roml?
\t
pK<*i>Hre f
a.
01azewskfo Dankn

Reikalingas:-

kambariai

Baradaakutykla kruroje.

sirguliavojj
me—juo greičiau, juo geriau. Užkietėjimas turi daug nemalonių pasekmių ir privalėtų niekuomet nebūti leistas virsti chronišku. Ąptiekose. Jos Triner, Manutactu-

riškam

Atsišaukite:

?2.r.2 So Halated st.

METŲ
Lietuva

Arti Robey at
Taipogi Rusiškai-TurklškŲ maudyklių

Uždyką

kytisbemokytojo(ai)<iaryta)$l.OO
TELEPHONE DROVER 7218

S19
/r~\

s.

Geriausia Akušerka

0.

Jonikiene

3364 S. Halsted St.
(Kampas 34tos)

Chicago, III.

Vaiku Draugas arba kaip mokvthekaityti ir rąžyti be mokyto-

jo

..

1sc

Naujas Budas mokytis rašyti be
mokytojo
10c
Aritmetika mokinimuisi rokunoi), su paveikslais (.apdarytai.. 35c

Vlio ?1.00
Kas Atsius iSkirpes ši ta apsrarsinimn iš "Lietuvos" ir $1.0U pep
monev onler, tai ^aus
\isas 4
knygas t>Uc. pigiau.

T. Mikolainis
Bos 62

TA PRIEŽASTIES KARfiS pripirkom už pusdykiai didelę
daugybę įvairiu tavorų nuo vienos aubankrutljusios
VokiSkoc kirnion. kuriuos pa; įrengėm išdalyti su musų laikrodėliais VISAI
UžDYKA- Taigi kas dabar perka nuo
mus vyrišku ar moterišką laikrodėli, tai atlgščlau patalpintus R
dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI UŽDYKĄ,
tai yra:

K. ZURAIT1S
PIRHAEILINIS BUFETAS
fialtae alue, gera

deg-

tinė, kvepianti ciga-

Brelokas,
Peiliukas, 1) Plunksna Fontaniuė.
Britva, 6) Laikrodis-Budininkas, 7) žiedas,
rai.
Priima svečias
: kuoširdingiaualal. :
Revolveris (Modelis).
Todėl jeigu norit turėti mnsn 14 K Go.d Filled laikrodėlį, dirbtuvės
PIRKDAMI LAIKRODĖLĮ STAČIAI 15 FABRIKO sutaupysit sau ant šito mažiausiai
gvarantuotą ant 20 metų, su garsiausiu visa- $19.00.
3200 iO. HALSTED ST
o tai dčJto, jog
me pasaulyje mechanizme, ir tuos X dalykus
pas kiekviena pardavėja už toki laikrodėlį turėtume mokėti makaipo dovanu prie laikrodėlio VISAI UŽDYKA,—tai
žiausiai $25.00, musij gi speciališka Dirbtuvės prekė Sito laikrodėlio
iškirpkit
šį
apyra tiktai $5.80 ir apart
garsinimu ir atPltiskit mums aykiu su "5 centais markėmis rankpinigių, kad butumem
to, kas dabar užsisako pas mus laikrodėlį, tai augšči;'.* patalpintus 10
dalykų apturės prie
persitikrinę jog tikrai norit laikrodėlio VISAI DYKAI, tai yra:
turėti mūsų laikrodėli, o męs gav$ tuojaus išsiųsim Jums laikrodėli ir
tuos S dalykus kaipo
dovaną prie laikro- 32 kalibro Revolveris fModel); Lenciūgėlis; Krelokas; Britva; Diržas galandimui
dėlio VISAI I žDYKĄ. o kaip siuntini atneš Jums i narnos ir
britvųs;
busit užganėdinti iš laikrodėlio ir
dovanų, tai už- Puodelis su penzeliu; Mankietų sagučiai ir špilkutė prie kaklaraišio. Tai jeigu norit pirkti
mokėsit likusius $7.70 ir persiuntimo iška»čiu» "5 centus jeiuu
nebūtumėt užganėdinti, tai nemokėkit, o męs su- ..'5-doliaiinį laikrodėlį ui $; S0 ir gauti tuos 10 dalykus prie laikrodėlio VISAI DYKAI,
RAULAI, KUR BĖGI?
ir
ta
mums
iškirpkit
apgarsinimu
atsiųskit
sykiu su 25 centais markėmis rankpinigių, kad
grąžįsim Jusų 25 centus.
NUGI PAS PETRĄ
męs Imtumem persitikrinę, jog ištiesų norit turėti mūsų laikrodėlį, o męs
ŠLIAKJ,
tuojaus iš.4ų>im
Jums laikrodėli ir tuos 10 dalykų prie laikrodėlio, tai ub;oliuV>kai nei kiek nerizikuoja, nes esu labai
Turime priminti, jo^ kur kitur už
ištroškęs. Pas jj galitokį pat laikrodėlį reikalautų nuo Jūsų r, syk brangiau, męs gi
nes ki kvienas turi tic.s^ ištirti inusų laikrodėlį ir
persitikrinti, jog tikrai yra tokis, kaip ma
rokuojam tik- męs
tai $7.?5; tos p.M'ios dovanos yra vertos
o
nes
gerai
atsivėdinti,
turi puikų
kada pci sitikrinsit, jos laikrodėlis yra ištiesų vertaj $25.00 ir tikrai
perstatom,
daugiau n ogu $7.95, bet męs tą darom dėlto, jog tas dovanas
yra
męs nu- 14K G<lLI) FILI. ĖD, Dirbtuvės gvarantuotas ant. 20 metų, su garsiausiu
pirkom už pusdykiai, todėl ir atiduodam jas visai uždyką, kad tik
mecha- bavarskij. alų. ruską. oClšfen^ lr eiga
kuodaugiausiai išgarsinus mūsų laikrodėlius. nizmu, Ui užmokėsit likusius $5.55 ir persiuntimo lėšas .'5 centus; jeigu pasaulyje
tai
gi
nepatiktų,
rus net iš Havanos.
Be to Jis pq.
Atminkit, jog karė ui vokiečiais nesitęs ant visados; nevisad
pasitaikys tukia proga, todėl naudokitės dabar iš tos Jums sugrąijsime 25 centus.
koipo perkalbėtojas toįf
progos, kol męs dar turim tu dovanų.
ltėnyjc 20 metų męs saro laikrodėlius pataisome \i>ai dykai arba išmainome ant kito, at- tarnauja
Rašykit pas mus šiądien; adresuoki), taip:
siuntus r.iuma
t) lenciūgėlis, 2)

8)

NEW YORK VVATCH CRED. CO. GERKEN
BLOG. WEST BROADVVAY. N. Y. CITY. OEPT. 114.
Pasarga: Perkant iš Kanados, reikalinga prisiųsti visus pinigus iškalna

New York

tiktai 25 centus persiuntimu iškaičit).
muose.
ATYDAI: Viršuje dovanų yra patalpintos S fotografijos
tai paženklinkit kryPETRAS 8LIAKIS,
želiu, kurį Jum atsiųsti, ir praneškit, kokį norit; vyriškį ar laikrodėlių, Adresuokit
moteriška.
taip:
CHICAGO, ILL.
3301 S. Halsted st.,
NATIONAL COMMERCIAL CO., 90—92 W.
KROADSVAY, NEW YORK, N. Y. Dept.602.
Tel. Drover 7172

Naujas

Savaitin s Laikraštis

"ATEITIS"
"Ateitis yra

raštis,

beparty viekas

tarnaujantis

laik-

jaunimo

tr kulturoa
reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pus!.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metŲ

"Ateitį"' IšleidinėJa bendrovė, inkorporuota ant 525,000. Dabar

laikas

užsirašyti

"Atei-

Reikalaukit vipjio numerio pn žiūrė j i m ui ir>dykn
Adresuokit taip:

tĮ".

"ATEITIS"
366 W.
SO.

Broadvvfiy.

BOSTON, MASS.

m

Jaunoji

%
\I\l

pĮfįbiolfaZ'.
Cmicao O

■■

7*

\ \

Lietuva

/

rv
11TT*

Vienintelis

/ /

savo

rūšies 84 puslapių

liiusiruotas mėnesinis

PIain-Eo3

CIGARETTES
■f

būti sttsertuoti

tura

r

"JAUNOJI LIETUVA"
4611 S. Paulina SI.
Chicago, III.

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriausavo

S-O-L-O

Rye

į

Kaipo Skanų, Tvirtą ir sveiką gerymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

4532

S US I VIE N I JIM A
>

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

JL

STfiAUS BROS. CO.-M DEP'T L. ŪHIGA60, ILL

I

216 W. Madlson St<

A.

pagodotai visuomenei, Jog esu seniausias gydytoj ia
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo oHh^ ir gy eni*
mit J 8avo Ihtt, nama po nuneriu

$1 į Menesf.
te išgirsti savo namuose geriausias lietuviškas dainas ir muzika, kuri atnoš laimę jusų šeimy-

Morgan S'-

nai.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir l!g šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
Ir toli' us 'įane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak-

Dr. G. N. Glaser
3149 S.

Morgan St.

Kerti 32-ros jatvėa.

Męs parduodame savo gramąfonus Suv. Valstijose ant išmokėjimų po $1.00 j mėnesi. Męs
taipogi parduodame savo specialu gramafons už "cash" pinigus,
su

C«rit "r*u«;išl«iifn»»
viena charakteringiausiu didžiosios Vokietijos universitetų
studentu
ypatyb'ij.
Jie iino. kad nėra peresnlo budo sustiprinti ir prailginti
draugiškumą, kad pavelyti sau vidutiniokai vartoti gera malonu alų; todėl
nėra nepaprastu resrlniit matyti jgjg kuopas «avo gimtos šalies smuklės*
ir kafejuose su stiklu jųjų mėrlamo alum—LYGIAI kaip
Al MA MATER
Motinoms po kudikio, seniems Ir žmonėms su silpstančia sveikata arba
sveiksfnnėia sveikata arba sveikstantiems iš ligos McAvoy'a 'NTalt Marrow
jrra stebėtinas sveikatos ir jlegos atnaujintojas.
Telcfonuokite Calumct
$401 arba gaukite jo ii savo aptiekorlaus.
Mo Avoy arotNing Co..
Chicago

24

dainomis

ir muzika

$600 R

Išmokėjo

našlėms ir našlaičiams

I
$1000 K
posmertinių pa- O

šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) 564.620.36.

Ų

A. B. Strimaitis, Centr. Sek r.
007 W. 30th St.
New York, N. Y.

"Parašykite mums, ir męs išsyk
prisiusime jums Dilnas
smulkmenas ir musu puiku iliustruotų. katalioga uždyką.

LIETUVIįj APDRAUDŪS DRAUGIJA

Royal Phonoaraph Co.,
81 Eact 4th St., Dep. 70,
New York, N. Y.

ŠALIN SU NUSIMINIMU
ČIO

tobulmgiausia metodą; kiekvienas išmoksta
be vargo. Mokiname teipjau kliasose dienomis ir vakarais.

WAITCHES BROS.
:

:

Ctilup,

III.

Didžiausia Lietuviška

Naminių Rakandų
(Furniture) Krautuve Ghicagoj;.

temingij žiniy iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
pusmečiui
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vieninteli Didžiosios Britanijos lie

tuvių-katalikv-tautininkij
dvi

kas

prlaluntimu J

savaiti.

namus

Pirkdami grynais pinigais gauname geresnius
tavoms ir j ig au negu
kiti pirkdami ant kredi-

laikrašti,
Kaina

su

$1—pus

metam*

F>0 cemy.
mečiui
Adresas:
Rever. "Jo«. Norbut,

IŠMOKES-

sykiu su 16 rekordų (32 kavaikais) visokių dainų, valcų. maršų
ir t.t., kuriuos patjs išsirinksite.

Lampos

nmMniiinĮiumjijflĮ

3224-26 So. Halsted St.

nori

einanti

*

Platesnių žinią rašykite pas:

1741 w. 4/11) Si.,

Jei

So. Halsted Furniture House
fflygT

ANT

10c

KASDIENA.
Jeigu apsiimate mokfti po 10c
kasdien, tai išsiųsime Juuis ant
išmokesf'io labai puikų Grafafoną

Visose dalyse Amerikos Ir Kanados

vyras ar moteris gali užsimokėti.
Mokiname per laiikus (korespondenciją)

E

dyką.

yra

GRAFAFONAS

Vieninteli smerikonlJk.i mokykla, kuri
pilną užtikrinimą Išmokti skaityti, raiy'.i Ir kalbiti angliškai labai trumpame laike,
ui taip mažą atlygiaimą, kad ir biedniausiaa

J

ui-

Mokiname Angliškai
duoda

A

tos

U $300
V
I

Š\

organizacijos. Moka pašalpą ligoje po M
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:
E
prie

T $150

Ant mueų graniafonų jųs gali-

Kertė 32-ros fcnvės
Telefonas Yards 087.

tj. Ksin specialistas ligose vaiku, raoterij ir vyrij ir užsendintoso ligose.
Darau visokią operacija.
J,ir' 'ior-f c pnira-hn

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti

EI

apreiskiu

3149 S.

ĮSTEIGTAS" 1886 M.
!

CHl^OSKE, irT. PODLASKIS lietuviai

M. Glaser

Dr. G.
čuuomi

pavaišinti

Užsisakyk tuojaus:

sią degtinę

P. LORILLARD COMPANY
New York City,

Humboldt

buti sveikas ir turėti kuom

Daktarai

FAbrytl kad patiktu Lietuvį
nton^r visa^ irdaufiau naSty* mtof i#*1?
M&hfiaeja-visase ^vtutitvėis

Kaina metams S3.00; pusei
metų S1.50; vienas numeris 25c,

Geriausią Degtinę* (arielką) jei

■ nori

norint* g-aut! tininraiir^nM.
*2*1 Gjparėtai ka ?*fnj vAtikt
(i

Telefoną'

Kalba gryna, graži ir supranJei nori smagiai ir naudingai laiką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

W Turėk Savo Namuose

Dtt piningu Kainai foJuani
279a nuvenx

laikraštis.

tama.

10 for S Cents

FiSI

Lieluvių

Jame dedama geriausi moksliniai straipsniai ir geriausios apysakos.

JĮ'U 0»MT

Gerumas musų grafafonų
tuotas kiekvienam rašyta

cija.

linksmam ir
Rayo liampa yra daiktu, reikalingu
balta šviesa
smagiam nauaui. Jos. minkšta,

yra

Rašykite tuojau reikalaudami ka-

ir

geriausia
da—masyvi*
pagražinimu kambaryje.
nuimant kaminėlio
ir

permainyti knat«|.
Geriausioms

ka.

ar

Gali būti užžiebta

Išsiųsime naujus speciališ-

kus rekordus Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-RusKkus.

jos prittaukianti išvaizmifingis, nikeliu pleituota—daro jjį

j ustj akimš

gvarangvaran-

talogų ir paaiškinimų, {dėdami krasos ženklelį atsakymui.
LIBERTY COMMERCIAL CO.
233 E. 14th st.,
NE\V YORK.

ne-

Lengva išvalyti

klioao.

Prasta, drūta ir ekonomišvartokite Perfection

pasekmėms

—

Mossend,

to, užtai męs
pardu< dame

Scotland.

Lanarkshlrc,

pasirinkime

skeli*.*.
sujudina
šaknis,
sustiprina
plaukus ;>adaro švelnius, blizgančius,
Dandruff
yra ^crU.i-ia vaisias nuo
"liukų". Vartojant du a r tris tartus
1 savaite, sustabdys plaukti slinkiui).
Yiinkie Kerai i skcli^t, am šakng
ta-i antra ar trfčia dirn<».
Preke 50c. Ir $1.00.

mažintomis

Pas
^ m»į

Aliejų.
STANDARD OIL COMPANY

Mųs

] atarnaviraas

greitas

(An Indiana Corporation)
CH5CAGO, ILL.

dabar
labai nukainomis.

m 11 s ra eit e

pasirinkipigiausių iki vi-

nuo

duti nes

rūšies

SPECIALIŠKAS
PASIULINIMAS
RŪKANTIEMS
Kas dabar užsisakys pas mus tabako už $6.00, tai
apturės tuos 10 au©>
ščiau patalpintu daiktų prie tabako visai dykaį. Taigi, jei nori'
rūkyti gi 1-4
tabaku, tai iškirpkit tŲ. apgarsinimą ir atsiuskit mums drauge su $1.00 ranku
pinigių, jogei b tumėm tikri, kad jųs norite turėti nmsų tabaku, o męs tuojaus jums nusiųsim 50 pakelių geriausio TABAKO, kaip tai: 13 pakelių
dinamo "Bogdanow," prekė 25 kap. pakelis; 13 pak, "Sultan," prekė 25 kap.
pak.; 12 pak. "Makseksudl," prekė 23 kap. pak.; 12 pak. "Stamboli," piekš
20 kap. pak., ir tuos 10 dalykų ..aipo dovanų, visai dvkai, o kaip tabaką ir
•"
dovanas atneš jums j namus ir busit užganėdinti, tni
1"
fosit
-s
$5.00 ir keliolika centų persiuntimo lėšų; jeigu gi nebutumet užganėdinti,
tai neimkit, o męs sugražjsim jusų $1.00.
ATYDAI: Vien tik dėlto męs duodame tuos 10 dalykų kaipo dovana vi6al
dykai, nes norim'1 inusų tabaku kuodaugiausiai išgairinti. Touėl NAUDOKITĖS DABAR ŠITUO SPECIALlšKU
pakol dar turime tųjįj
dovanu. Adresuokit taip:

tavorų.

ir

man'bgus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti-

niais bei mėnesiniais

išmokėjimais.

Krautuve

U tai
Telephone

kitus.

ir

parduodame

3121 Sj fcior.'an Siree!
f ei. Yards 695
CHICA60, ILL.

pigiau

3Turime visokiu naminių
rakau lų
didžiausiame

Geriausia Gyduole
PLAUKAIS

F. A, POSZKA'S PHARMACY

ir
už

atidaryta vakarais:
įlinkais, Ketveriais ir Siibatoms.

South Halsted Furniture House

Canal 285

Telephone

K. KATUTIS

PAŠIULINIMU,

Drovcr 700

3224 So. Halsted St.

92 West

Chicago.

Broadvvay,

MOSKVA TOBACCO CO.,

Dep. 7.3,

New York, N. Y.

LIETUVIŠKAS
GRABOHIUS

iiO W. iBtSi St.

Pigumynai vyry ir jaunikaičiu a^ay

Ghicago

Nauji, aut užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. DėvStl siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir $50, dubar paisiduodu
už $5 ir augšfliaus.

MOKYKIS BARBERY8TĖS.
išmokinome Sio lengvo, švaraus lr greitai išmokamo amato J ke
!laa trumpas savaitei; geriausi jren
;imai; expcrtai mokina; įrankiai su
'eikiama; darbas kiekvienam žmogui;
įteikite pamatyti mus arba rašykit t

Męs

Didelis

Chicago,

ant

užsakymo padarytų

Specialakumas ant kuparų lr valizų drabu

žiams.

S. GORDON

III

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

Chleigt. III.

lidflaujtt iiovaaa draugams Lietuvoje
yra lietuvių katalikų

DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos Uetu*ių gyvenimą, suteikia daug skaitymo iš visuomenės, politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias
draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
Rusn ccuara -0RaU6A"
"MA'JGsS

ilsiilca

Į Lietuvą

iūTW,

02;lsa<8OM tMUns 03,

ialal&la

n. $i~
natą $1.60

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų ir vaikų ligų specialistė

Ofisas
1725 Wcst 18th Street

5208 W. Harrison Street

Valaodot:

TeL Anstin"737

Ūciic Ganai 1203

1800 VV. 40th St., Chicago, III.
Tel«phono Rrvvor £114

iti

ik) 12:U0 vai ryto
v ak,

ttc,'!:WMki biUdval.
Nedalioms
ii u c

G 'iAj iki

ryto

r.;

V«T

užsakomąs

jųsų rųšies biznyje, veikiai susineškite
biznio

dalį. Grei-

čiausis kelias yra per tolimas

Distancijos

pSi-sistengkite gauti

Telefoną.
Naudokitės Telefono Keliu

Rezidencija

latp Paulina ir Woodgat.

pusti

DRAUGAS PU3. CO.

išleidžiama Amerikoje.
ir

ir

laikraštis

"DRAUGAS"

gų

Daugelis šių pini-

Kuomet didelis orderis yra

STORA

1415 S. Halsted St.

savaitinis

į uėncsi šioje kareje.

Paduoti užsakymai velkiai aprūpinama.

iždyką gaunamoms informacijoms.
BURKE BARBER 3CHOOL,
i10 W. Madlson st.,

pasirinkimas

kelinių, padaryty už $4, $5 ir $«, dabar parsiduoda už $2.50.

kad

kariaujanyra i&rokavę,
Statistikai
čios tautos išleidžia suvirš biliouą doliarių

Valandoi:
tiktai Iki 8:00

kiekvieną pylę

Mokslas apie Tautas
Kiekvienas žmogus

atskirų

asmenų. Toki
vadinama ta'.itcmls.

nuo v

sąryšiai,

gimimo priguli prie kokie nors są.yšio
arba draujjos, žmonių paprasto, kalbcj

Ethnolojlja užsiima aprašymu tautų fr visokių sąryšių tarpe žmonių, stov nčių ant visokeriopo k įlturos laipsnio. Etimologija yra tai.
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti
ir pažinti žmonių gyvenimą rnt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur
vienoks, nevisur ant žemės tie patįs žmonės gyvena, ti.igi tas ištirta
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystosi ir k|la. tik ne visi
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą 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, prijirdyti savo tautystės jūrėse.
Ethnologija, aišldeus sak: nt, užsiima aprašymu, išdalinimu { natu
ralei grupas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio zmonii.i
ne U k dabar, tet nuo didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyventojai pirma europiečiams visai nežinomų žemės dalių.
Pažinimas žmonių visokių tautu, „ų rasių ir pobūdžių yrt labai
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui; nepnžjstnut
etimologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi.
Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas. Pagal Dr-ą
Haberlandtą ir Letournenu, sutaisyta L. ftt rno. Knyga didelės vertė
su daugeliu paveikslų
{vairių rasių žmonių typų. Spauda graži i.
% -'
aiški, puslapių (567, kaina
Su gn.žiais audinio apdarais
Norėdami gauti šitų knygą, kreipkitės Suomi adrc u:

Chicago Telcphone Company
.Bell Telephone Building
Offidal 100

M. J. DAMIJONAITIS
901 Wet»t 33rd StreC:,

Chie..

