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Kareiviai tų
lenkiškus unitorinus, lenkus
at'icierus. Kalbą vartos lenkišką
vės

įsi- į provincijos

Aus-

rt\

Caip brangios
Kiek turit

fri

yra
tovė

Rusai driitina savo
o miesto yra taipgi gana skaitlinga kariumenė; kita jų armija stovi užpakalyj generolo Hindenburgo armijos. Sulyg rusų karės ministerijos žinių, vokiečiai
tapo sumušti šiaurinėj Lenkijoj,
prie miesto Dobrzyn. Rusams
teko daug vokiečių pontonų, 'l ies
Varšava gana dažnai atlekia vokiški orlaiviai ir miestan mėto
bombas, bet jos daugiau blogo
padarė civiliškiems miesto gy-l
ventojams, negu kariumenei.
Iš Galicijos taipgi praneša apie

voe ir

turėjo

La Bassee.

Kad vokiečiai

nepasisekimus

Belgijoj
prie
Bixschoote, tą
jie patįs pripažįsta.
Argonne giriose, Aisne paupiuose ir Alzatijoj nieko svarbesnio neatsitiko, viskas pasilieka taip, kaip buvo.
Vokietijos
Dixmude ir

ciesorius,

kuris

buvo

Lenkijoj

tver-

Aot karės lauko

su

mums

beapsakys—vien
savyj

esat, Kalėdos

Turkija nk-

mas

buvo

pageibon
pradėjo vytis užpuolikus, bot

ir

vo-

kiškiems laivam- pasisekė laike
miglos ištrukti.
Kad

bombarduoti Anglijos

pakraščio miestus, šie laivai

turė-

padaryti apie 400 my'rų nuo
savo uosto
prie llelgolandi salos.

jo

koki mūšiai buvo laimėti. Pasitraukimas rusų atgal išilgai

ramumo,

prie Suvienytų Valstijų rubežių
Sonora valstijoj.
Kulkos lekia
per rubežių ir Suvienytų Valstijų pusėj užmušė, arba sužeidė 56
žmones.
Suvienytų Valstijų vaiažia pareikalavo, kad per rubežių nebūtų šaudoma, nes jeigu
tas atsitiks, stovinti prie rubežiaus Suvienytų Valstijų kariumenė kanuolių ir karabinų šūviais atsilieps ant ':iexikonų provokavimo, o jeigu reikės, kareiviai peržengs rubežių.

ramumėlio

Kad atveriat žemei

—

širdis tai atjaus,

smagaus!

sklypelį dangaus—

Užmiršta žmogus visas bėdas.
Kiek turit

Kaip

savyj

esat mums

ramumėlio smagaus,

brangios,

Kalėdos!

Giftierrez'o kareiviai potam

Laimingas,
Kam žiba

kam meile širdis nūdien plaka,
nun

Vai, daugel

Laimingas,

žvaigždė vilties—

to širdžiai šis vakaras sako!

kam meile širdis nūdien plaka,

Tas rado

j Viešpatį tikrąjį taką.
Laimingas, kam meile širdis nūdien plaka,
Kam žiba nun žvaigždė vilties!
Liudas Gira.

susirgęs

plaučių sloga, ar uždegimu, jau
išgijo ir iškeliavo ant karės lauko Francuzijon.
Franctizai iš to
džiaugiasi, nes žino, kad ciesorius, pats apie karės vedimą menrusų besitraukime atgal. Sulyg kai Išmanydamas, savo besikišiAustrijos valdžios garsinamų ži- rna;S trukdo darbą daugiau išmanių, rusai tapo nuvyti nuo Kro- nančių generolu.
kavo, rengiasi net pasitraukti iš! Iš
Petrogrado pranešama, jop
Lvovo; buk jie traukiasi net iš Japonija
tuoj siunčia Rusijai paBuko\inos. Sulyg paeinančių
gelbon /,oo.ooo kareivių, kurie
to p.ities šaltinio žinių,
*^pc Siberijos geležinkeliu
neužilgo at
išvyti iš perėjimų Karpatų kal- kaks ant karts lauko. Vėliau
jit
nuose.
Sulyg gi paeinančių iš pasiųs savo kareivių dalį pagel
l'etrogrado žinių, rusų kaiiume- bon talkininkams
Francuzijon.
nė traukiasi iš
vienų vietų, nes
Škotijos pakrantėse vėl tapo
formuoja kitaip mūšio liniją
paskandinti du vokiški kariškApleidžia mažiau svarbias pozi- lnivai. Tuom
Anglija Vokieti
cijas, o daugiau kareivių surenka jai atmoka už
at
bombardavimą
svarbesnėse.
Krokavo ir Przevirų angliškų miestų ir užmuši
myilio vienok neapleido.
mą poros šimtų gyventojų, tame
Vyriausiasis Rusijos kariume- moterių ir vaikų.
nės vadovas leido

Ivlexikoj kaip nebuvo
taip ir nėra. Dabar vėl

/n

:£iek turit savyj ramumėlio smagaus,

Kas

ir

irs*?

IRaleboe,

\ėl

nors

nuosavybei.

Hartlepool

traukiasi
Petrogradas, gruodžio 17 d.
karė buvusio revoliuci Nekurie vokiški belaisviai, pajonierių vadovo Carranza su iš- kliuvusio j rusu rankas laike mūrinktu konvencijoj mieste Aguas šio ties Louie/-, sako, kad
jie atCalientes, \'illos šalininku Gu- varyti Lenkijon nuo Prancūzitierrez.
Mūšiai pasitaiko visai jos fronto ir kad kaizeris išdavė

po suimti.

naujas pozicijas prie Nieuport ir St. George.
] rytus ir
šiaurius nuo Ypres išstūmė voi.iečius iš jų apkasti ant viso;
pozicijas, linijos tarp Richebourg, L'Al-

su-

naminė

daug kariškų laivų nužudė,

kelias

150

Amerikonai rods pasitrauki iš frontą skaitomas pergale.
Rusai iš savo pusčs
jų užimto Mexiko porto Vera
apie tai
Trtiz ir ten savo sostinę perkėlė nieko nesako.
Atpenč, telegratuomtarpinis prezidentas Carran- mas iš Varšavos kalba apie diza, bet dabar vėl kilo nesutiki- delį mūšį, kuris siaučia ties Somai tarp Suvienytų Valstijų ir chacze\vu.
Vokiečiams, sako,
Carranzos, kuris nenori Suvieny- pasisekė užimti vietą tuojaus satų Valstijų klausyti. Pačioj gi le Sochacze\vo.

m
Sichel

Vokiečių

Lenkijos sostinėj
ne naujausios mados, visdidžiausia Lenkijos tvir-j

užmušta, apie

didelių nuostolių pada-

visą

Kalėdų

nerolo Hindenburg, traukia prie kanuoles, ir pradėjo angliškus kaVaršavos ilga linija tarp Vislos rišl u s laivus bombarduoti, bet
Turbut angliškų
W upės I'/.tiros ; užėmė Lov/iczą; greitai nutilo.
Ir
ivų
kanuolių šūviai vokiškas
j pietus nuo Ravvos rado pasitraukanuoles
Prie Antsugadino.
sudrutintas
apkasais
kusių rusų
vokiečiai
surinko
verpeno
kur
.-markus
naują
stovyklas,
prasidėjo
mušis. Rusų kariumenė, perėju- armiją iš 150,000 kareivių. Mat
si
Bzurą, išnaikino visus til- jie dar vis neišsižadėjo noro,

nes

Italijos,

IR MEXIKA.

užimti siųsti prieš talkininkus Belgij^n
ir Francuzijon. Sujungtos talkiir ten leisti savo kareiviams paliet su tuom gali jam r.mkų kariumenės stumia vokiesilsėti.
taipjau nepasisekti, kaip ir su čius iš Fliandrijos ir tas gana geužėmimu
Paryžiaus, kurį jau rai :ki šiol sekasi. Prie Middie
pereitą rudenį žadėjo paimti. kierke vokiečiai ant pozicijų užkariumenė, vedama ge- vilko dideles nuo kariškų laivų

abejoti,

ir

Petrogrado platinasi žinia,
pergalę "išilgai
Rumanija ir Grekija sutinka visą liniją."
Pirma to vokiški oficialiai
įsikišti karėn talkininkų pusėn
pranešimai
nurodė, "kad vokiečiai
pneš Austriją ir Vokietiją. Bet
patvirtinimo tos žinios iš kitų įvarė kaltą j rusų centrą lir.Ktii
Sochac«e\vo, 30 mylių nuo Yaršaltinių iki šiol nėra.
šavos. Oficialis pranešimas, ku
riane kalbama apie
''didžiausią
pergalę,"
SUVIENYTOS VALSTIJOS
nepamini vardais, kur ir

prie Mlavos, traukia vėl Kaizeris pirma nori rusus įveikti,
prie Varšavos, kurią Vokietijos o paskui visą kariumenę mano

didelis mušis, nes abiem pusėm nės. Francuziškos kanuoles prie
vis ateina pastiprinimai.
Tuti Arras greitai nutildė didžiausias
žinovai spėja, jog Varšava, kad vokiškas; jos ir siekia toliau.
išvengus miesto išnaikinimo, paFrancuzijos karės ministerija
siduos be musio bet apie tai reikia garsina, jog talkininkai užėmė

Hartlepoo!

ir

buk

ir

mylių;

Turkijai pri-

stumia savo valdžią, nors valdžia
Londonas, gruodžio 17 d. Vokarės nenori. Ryme buvo smar- kiški
oficialiai ir pusiau-oficiViai
kios priešingos vokiečiams depranešimai, kurie čia gauta šj
monstracijos. Austrija neužsitiki vakarą, tvirtina, kad rusai
praItai*jai ir gabena kareivius prie dėjo trauktis atgal
išilgai visą
jos lubežių.
frontą ir todėl vokiečiai tvirtina,
kad jie laimėjo
Iš

kariški laivai

Dabar vokiečiai yra nės už vokiškas Kruppo padirbVaršavos tik 30 angliškų ta*. Francuziškos ir tuomi yra
be abejonės, prasidės vėl geresnės, kari jos daug lengves-

fran-

lionijoj Tripolis, nesenai Italijos
nuo Turkijos atimtoj.
Italija pastatė Turkijai ultimatum, tai jeigu toji Italijos reikalavimo neišpildys, turės kilti karė. Vokielija stengiasi Italiją nuo be^ikišimo karėn sulaikyti, bet Italijos
gyventojai nori karės ir karėn

bombarduoja Belgijos pajūrius ir veja vokiečius
nuo jūrių
pakrančių. Vokiečių
rusai, pralaimėję mušį prie Lodz, mėginimai traukti prie Francunenusigando perdaug, tą rocio ir zijos porto Calais vėl niekais nutas, kad viena jų armija vis lai- čjo, nes jie tapo talkininkų sukosi Prusuose Soldau apielinkė- laikvti. Mat daug vokiečių kase ir Prūsų Lietuvoj.
reivių iš Belgijos ir Prancūzijos
Vokiečių kariumenė, įveikusi pasiųsta Lenkijon prieš rusus.

nuo

ir

miesto bombardavismarkiausis.
Anglų
taipgi kaltina Turkiją, buk jos sargybos laivai
tapo iššaukti bekursto
mahometonus
koagentai
vieliniu telegrafu

sostinės.

čių traukiirią prie Varšavos. Dvi, mėginti veržtis Anglijon.
pertoli nužengusios vokiečių ka-^ A it musio lauko francuzai atriun.cnės dalis, lapo rusų už- sigabeno naujas, Crensoto papultos ir suvi.su išnaikintos, liko dirb as kanuoles, kurios, kaip užvien 50 gyvų kareivių, kurie ta- tikrina žinovai, yra daug geres-

Iš Kares Lauko.

iš

suareštavimo
tarno, kilo dideli nesutikimai, kurie gali karę pagimdyti. Italija

Vokiečių pirmyn žengimas pasi
liovė, o franeuzai už tai pirmyn
žengti pradėjo, bet netoli nužengė. Sujungti anglų ir franeuzų

nors

w

tapo
dėi žeista ir
itališko konsuliato ryta

vokiečius lenkus sukelti. ko svarbesnio neatsitiko, bent nieDidesnės svarbos vokiečiu niu.šio ko tokio, kas vienai, ar kitai pulaimėjimas neturi; miestas Lodz, sei persvarą atgabenti galėtu.

upę
tus ir tokiu budu sulaikė vokic

laivai

anektavo

Tarp Turkijos

prieš

ciesorius nori iki

Angliški

I

\Vhitby—miestus beveik pusiaukeiyj
ir
tarp F.dinburgo t Longulėjusį Egiptą
jį savo valdydono. Apie 60
ba pagarsino.
Turkikareivių ir civiPrielankų
lišku
žmonių laike bombardavijai jo valdoną atstatė nuo vietos.
mo

Ant vakarinio m u.šio lauko,
Silezijon ir f'oznaniaus
provincijon, kur jie butų galėję t'iigi Belgijoj ir Krancuzijoj, nie-

rusus

No. 52

Anglija

veržimo

t.*i pripažįsta net vokiečiai, tai
nesvarbi vieta; tvirtovės neturi,
todėl ji patįs vokiečiai apleido,
nes jų kariu menė kitur buvo reikalingesnė. Bet-gi prie Lodz vokiečių krito apie šimtas tūkstančių, o rusų dar daugiau. Kad

application. Addresa

A. OLSZEVVSKI, Pub.
3252 So Kalstod St.,
CHICAPO. ILU.

cuziški kariški

dyti vokiečiu džiaugsmą, praneš- trijos valdžia negarsina žinių
damas apie vokiečiu laimėjimą, apie austrų laimėjimus, tai mabet drauge apreiškė, kad tuom tyt serbų garsinamos žinios apie
mūšio laimėjimu, nors jame labai jų laimėjimus turi pamatą. Su
daug vokiečių krito, dar rusų ka- l>g žinių iš Niš, serbų ir monriumeiu netapo taip pergalėta, itenegtų kariumenės susijungė ir
vė!
kad ji atsigriebti negalėtų; vo- įsiveržė
Hereevoginon ir
traukia
prie Serajevo, tos
kiečių muiio laimėjimas prie ! drauge
Lodz sulaikė vien

rates on

$2.00
i2.50
$3.00

Londonas, gruodžio 16 dieną.
didelių Stipri vokiška eskadra, kuri
kanuolių bombardavo Dardanellų slydo per anglų laivyno praratą.
siaurumos tvirtovę ir kelis for- bombardavo
Anglijos
pakraščio
tus drūčiai pagadino.
miestus Scarborough,

liuosnonų legijonus.
legijonų gaus seno-

trijos lenkų legijonais.
\ruo niušio lauko Serbijoj

Advertlslng

ko svarbaus neatsitiko.
Rusa
vis laikosi Armėnijoj, o turki1
kariumenė laivais gabenama :
Batumo aplinkines, kurį rengiasi

to, beri iniečiai džiaugėsi, kaip Kaip sako, yra jau vienas legiomaži vaikai kokį žibutį gavę, nes nas iš 4,000 lenkų liuosnorių
manė, kad rusai jau galutinai Lavinsis jie porą savaičių, o pasNet vokiškos ka- kui bus pasiųsti prieš vokiečiu?
tapo įveikti.
n u m e ii ės vadovas, kurį vokiečiai ! [r ture? progą susiremti su Aus-

Hugščiau Napoleono mėgina
statyti, savo raporte turėjo

raies:

In United States
To Canada and Merico
To all other Foreign Countries

1014 ii.

bombarduoti.

fi lenkiškus

Yearly Subscription

under Act of March $rd, 1879.

Kare.

Smarkiausi mūšiai dabar traukiasi vakarinėj Lenkijoj. Atėjus
žiniai Balina n apie sumušimą rust) prie Lodz ir užčmimą to mies-

Publiahad Pridaya at fiicago, III.
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Kina Patny« vrtia, Chlci^o, Ui.
MetliM Vienur «ta:
Snvienytoae V?
ioa»e
$2.
Kanadoje ir M lXC
12.
Visose kitose nešpaty*tč*e
i3.
Preonmerat apmokama ii Tirlaiu. Prenumeratos
matas skaitosi ano dicoos
ui*.ira4ymo, n« ano Na..ji| Matą.
Adresuokite;

PYSITE O^TEMPL^
i

(WOW .OCCUPiEtf

BV

ne-

šaudė per

paliepimą paimti Yaršavą
kokią kainą.
"Vakaruose

už bcnl

męs dar turėjime

laiko

pasirokuoti,"—sako bek'is\
iai,"—musų užduotis dabar yra
Lenkijoj."

Londonas, gruodžio 17 d. Kair.eris nusiuntė ypatišką laišką Itai jos karaliui Viktorui Emanueliui, prašydamas jo, kad jis nesikištu karėn
nestotų talkininkų pusėn. O jeigu aplinkybės,

"kurių Vokietija negali sukontroliuoti," verstų Italiją imti
ginklą, tai kad tuomet jis pradėtų plianus susitaikinimui visų
viešpatijų.
Aplinkybės, "kurių Vokietija

rubežių, bet Carranzos
kariautojai laido kulkas, kaip ir
pirma :r kaip sako, jis da-gi pranešė, jog laikys pradėjimu karės,
jeigu Suvienytų Valstijų kariusukontroliuoti," reiškia numenė šaudytų per rubežių į jo, negali
j Turkiją,—jeigu ji užrodymą
Carranzos, kareivių stovyklas.
interesus.
Italijos
gautų
Suvienytų Valstijų toli siekian- Šitas
kaizerio laiškas tapo atčios kanuolės ir įtigu reikės, jų
vežtas kunigaikščio von Buelow,
baterijos apibers šrapneliais Car- kuris
tapo paskirtas speciališku
ranzos kariautojų
stovyklas. Poatstovu Italijoj ir ku/okietijos
tam jau tikros karės išvengti neris atvyko Ryman
būtų galima; įsiveržimas ameVokietija bijosi įsikišimo ltarikonų Mexikon gal suvienytų
'ijos
daugiaus negu ko kito, nes
len
besipjaujančias partijas ir
įsikisus
Italijai, Austrijos viešvisi stotu prieš įsiveržėlius.
patija subyrėtų, kaip kazyrų kaPrie Mexikos rubežių, sustip- ladė. Tuomet tik vienai Vokierinimui ten buvusios kariumenės. tijai prisieitų muštis su visais
Suvienytų Valstijų karės minis- savo priešais, nes Turkija gali
terija siunčia dar 3,500 kareiviu duoti tiktai labai menką paspirti.
Isu toli siekiančiomis ir masini
nėmis kanuolėmis ir kaip apreišPetrogradas, gruodžio 17 d.
kė, kareiviai tie pasiųsti ton ne Serbai, išviję austrus iš savo šaKariumenė ten lies, inėjo Bosnijon ir užėmė
žuvų gaudyti.
pasiųsta turi maisto ir amunici Yišegr adą.
jos dešimčiai dienų. Generolu1
Serbijos karalius Petras sugrįTiliss, vadovui Suvienytų Valsti žo iš Belgrado j Niš.
jų kariumenės, prisakyta, nepai
snnt pasekmių, neleisti mcxikr.
Londonas, gruodžio 17 d. Vonams šaudyti j
Suvienytų Valsti kietija išleido du paliepimus, kad
jų pusę. Bet jeigu jie nepaklausys Padidinti savo armijas. Sulyg
prisieis kareiviams peržengti ru vieno paliepimo: landšturmistai
rimę 1875 metuose arba ankSežių ir karę pradėti,
gem.rola

iliss turi
SiHn

dovai.

><"-iau, turi stoti Į pulkui.

Kitas

daugiau kareivių negr paliepimas
liepC* ^toii pulkuosna
besipešanti mexikonų va !' įsiems naujokams, kurie turAttf

litoti

liosuosna 1915 metais.

Amsterdamas, gruodžio 18 c ] •rir gem-raličknjo stabo, kuris
i»criino laikraščiuose rašoma, k;t<- nesenai Mjgrj/o j
Petrogradą iš
Beilino miestas pristato k.irčn karės lauko,
šiaip apipiešė dabar-Į
it n t;iiį dalyku stovj, paaiškindamas,
70,000 vyrų; didesnė dalis
žuvo.
Iš
orberliniečių
661,000
ką vokiečiai manys daryti:

truktelėjus karui, lengvai virba- jaus atšaukė, ir perskaitė buvusio
lais ųali kaimynui akis išdurti, seimo
protokolą ("iš Naujienų").
ttulfl važiuojant patartina mote- I 'erskaieius
pint •Icolrj, jisai likosi
rim-. susilaikyti nu<>
mezgimo.
priimtas vienbalsiai. Po tam p.
S. Michelsonas
perskaitė rezoliuci|Į Japonijoj. kasyklose prie ją, kurioje pasmerkė
tautiečius,
T'uknoka atsitiko baisi expliozija, karu
jie priešinęsi lirooklvno seime
kuri
užmušė 800 darbininkų,
socialistams. Daugiausia toje rel-uknoka yra pajūryj, 65 mylios
zoliucijoje kliuvo p. T. Paukščiui,
nuo Nagasaki.
kuris rezignavo iš Lietuvos
Šelpi-

"Mis dabar jau esame)--sakė
ganizuotų Vokietijos darbininkų,
apie trečdalis tarnai1.ja karėj. Fe- generolas,—prie -galo pirmo ka-

deracija Vokietijos darbininku
audr-jo daugiaus negu $3,750,000
pašei pai nuo karės nukentėjusių.

rės

periodo.

"K'.čs Marumas persikėle iš
vai arų, nuo 1 raneuzijos rube-

žia.j rytus (t. y. j Lenkiją ir
Capetovvn. Pietinėj Afrikoj, Lietuvą), bet bc jokių pažymėtigruodžio 18 d. Gen. Louis B<> nų vokiečiams pasekmių.
tna, premieras'Pietines Afriko;
"Dabartinis vokiečių tikslas,
Htiiios, skaito boerų sukilimą užmatomai, yra tame, kad paimti
išvažiavo ant trumbaigtu.

mo

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Jis

lietuviškas
K "Mino,
tvirtoves
Paėmus nelaispo pasilsėjimo.
Dvinsko (Dinaburgo) ir Gardi\cn gen. De Wet ir kritus muno ir užimti vakarinę dali Lenryj generolui Beyers, valdžia
net iki Varšavai; tuom tarsk :to sukilimą visai nupuolusiu. kijos
austrai
pu
mėgina išstumti rusus
Didesnė dalis De VVet'o ir gen.
iš ilalicijos ir užimti pietinę LenBeyers'o pasekėjų tapo arba suKijos dalį net iki Radom ir Liubrnta, arba išvaikyta.

IS DUS

Anglija apskelbė
Buvusis
ratu Egipte.

"Jeigu austro-vokiečiatns butų
dieną
tai padaryti ir jeigu jie
pasisekę
protektoEgipto apfortifikuotų

linijas, aukščiau s

tai

khe'livas Abbas Hilmi tapo "nu- pažymėtas,
j te nemėgintų toliaus
eiti.
verstas" ir Turkijos sultano valJie užsiganėdintų apdžia
Egipte panaikinta visai. sigynimu šitose vietose, o likuAnglija paskyrė nauju Egipto sią visą armiją perkeltų vėl j vaaultanu kunigaikšti Ilussein Ke- karus, kad sutrinti anglo-trancu-

zišką armiją.

rnai, dėdę buvusio khedivo.

"Šito

vokiečiai
d.
rusai
nes
Petrogradas, gruodžio 19
negalės pasiekti,
šiąPrivatiškos žinios praneša, kad dien diena nuo dienos gauna vir*
nauja rusų armija tapo pasiųsta didesnius pastiprinimus ir užima
Lenkijon ir atėjo pačiu laiku, pozicijas, kurias lengviaus yra
Pad sustabdyti vokiečių veržimąsi Varsavon.
Su pagelba elektriškų prožektorių vokiečiai padare ketverto nakčia penkis atakus prie Teresin. Baisus ranka•rankoti mušis pasidarė, bet po
7 valandų vokiečiai tapo galutinai atmušti.
Tą naktį, sakoma,

tikslo

vienok

ginti negu pirmesnes pozicijas.
"Apielinkės Sochaczewo (tarp
Lovvicz ir Lodz) yra žemos ir
balnotos;

lietus

taipgi palengvi-

linkui

ųo

einantis

nuo

išdina-

mituotas.

Londonas, gruodžio
sai

pasitraukė

20

d.

už B z u ros ir

"Abelnai,

viską

krūvon

nuo

j ieško

karės.

šv.

Tokių yra čia
J. H. Alikonis.

ir

VOKIŠKŲ LAIVŲ UŽPUOLIMO ANT ANGLIJOS.
žemalpis parodo tris Anglijos miestus: Hartlepool, Whitby
Scarborough, kuriuos vokiečių laivai bombardavo.
Viršuje parodyta Whitby miesto reginys.

IŠ EAST

CHICAGO,

IND.

21

dieną.

sama

rusai veda savo operacijas ir
Amsterdamas, gruodžio 22 d. reitų metų. Daugiausiai išgabentoliaus. tarsi Lenkijoj nieko ne- (ia ateina žinios iš Berlino, kad ta valgio produktų. Mėsos švieatsitiko, o (jaticijoj jie perėjo j vokiečiai sutaisė didesnę dalj ge- žios, surytos, rūkytos ir konseružprolimo taktiką ir kontr-ata- ležinkeliu šiaurinėj Prancūzijoj, vuotos išgabenta už $2,364,000.
1 a i s mėgina atmesti austro-voypač tuo,-, kurie bėga į Mo"ir.c- Kornų, avižų, kviečių, miltų ir
kiškas jiegas atgal.
grudų išgabenta už
d', Reims ir Verdun ir kurie kitokių

joj

piimiaus
K>mas, gruodžio
vos

laikraštis

20

Kurjer

buvo

išardyti

Varša- kiančiu atgal franeuzu.
WarszawTaip-pat sutaisyta ir

d.

geležin-

praneša, kad Zeppelino orlai- keliai Belgijoj linkui Givet. Užvis numetė \raršavon gruodžio griauti tuneliai
tapo ištaisyti.
Du
19 d. aštuoniolika bombų.
Visa tai, anot karišku expertų,
namai sugriauta, <jo žmonių už- nurodo, kad vokiečiai
rengiasi
mušta ir 50 ypatų sužeista.
padaryti antrą milžinišką ataką
ant Francuzijos, idant galu iuai
Berlinas, gruodžio 20 d. Pasi- sutrinti jos pasipriešinimą.
rodo, kad apvaikščiojimas "dide-,
lės" pergalės, j<Mn atšvęsta iš-1
Petrogradas, gruodžio 22 3.
ski

nuo

nukentėju-

karės.

Kad žmones neLiet. Šelpimo Fon-

nuo

do

(esančio socialistų rankose),
rezoliucijoje pažymėta, kad p. Šidlauskas nesąs socialistas, bet ''demokratas." Rezoliucija likosi
priimta. Konferencija
užsibaigė apie
6 vai. vak. ir nieko
praktiško joje
nenutarta; tiktai duota "per šonus"
tautininkams ir Dr. J. Šliupui.
Apie svarbiausį konferencijos tikslą, aukų rinkimo sutvarkymą, dėlei
tų nelabųjų tautininkų visiškai užmiršta svarstyti.
Konferencijoje
dalyvavo keli tautiniu' ai, bet jiems
nei balso nenorėjo duoti.
Vakare po konferencijos toj pačioj salėj buvo pabengtos prakalbos
su tikslu
parinkti aukų nukentėjusiems nuo karės. Prakalbos
apie
8 vai. prasidėjo.
F.
Kalbėjo
p.

Bagočius,

S.

Michelsonas ir
miesto sekretorius.
Kaip pirmas,
p.

taip ir antras kalbėtojų davė "pipirų" tautininkams ir jų vadovams;

INDIJON AI

VALSTIJOSE.
Washington, D. C. Valdžios
reikalus prižiūrėti komiorius Cato Sells savo metinia-

indijonų

perstato nepuikiose
padėjimą
indijonų, gyve$40,232,832,
$30,125.000
daugiau negu pernai. Už tai nančių jienu paskirtose rezermedvilnės išgabenta už $71,000,- vacijose. Sulyg to raporto: in000 mažiau negu pernai: suma- dijonai rezervacijose nyksta, platinasi tarp jų visokios ligos, ir
žėjo išgabenimas ir kitokių preniekas nepa^irupįs jų apjeigu
kių, tame ir išdirbinių; pasididisaugojimui,
jie greitai su vi su išno išgabenimas vien
valgio proDabar rezervacijose gynyks.
duktų.
vena dar 181,000 indijonų, o iš to
arba

už

LIŪTO MEDŽIONĖ

NEW YORKE.
New York.

Teatre prie Kast

me

lietuvių
Aukų
nių

tuos

pačius

socialistus

Amerikos
sutvėrė.

prakalbų padaryta kolekta.
surinkta apie $40.00. Žmobuvo
Iš
to
apie 800.

ant

prakalbų, veiklesnieji
dalykus permatantieji

ir

geriaus

tautininkai
Kalbasi apie tai, kad sušaukus savą
taurinimui konferenciją ir parodžius visiems žmonėms teisyhę ir
neleidus visokiems pikt<>« valios

politikieriams žeminti

vardu>

pla-

čiai

žinomų mūsų veikėjų. Tokia
konferencija, kaip tautininkai aiškina, daugeliui žmonių atidarytų
akis i tikrąjį dalykų stovį.
Laimingos kloties.

ATaris.

NYKSTA SUVIE- šum.

NYTOSE

i

ir

net

cialistų visų

IS AMERIKOS.

besitrau

siems

užsipuldinėjimu
buvo p. A. Petratis, iš ChiT. Paukšio, Dr. ŠliujHj ir kitų živaldžios komisijonieriai, kad už- cagos. Prakalbos nekaip nusisekė. nomų
tautiškų veikėjų, dauguma
pirkti Amerikos dirbtuvėse ka- Kalbėtojas buvo pasiėmęs savo kal- gerai pažjsta, kas yra kuom, ir neriškos amunicijos. Apart ginklų bai temą "Tėvynės meilė," bet kal- leis
taip lengvai apmulkinti -ave.
ir amunicijos, menama, kad jie bėjo silpnai. Pradžioje publika raPo šiai socialistų konferencijai ir
miai sėdėjo, bet toliaus pradėjo
užkontraktuos

kareiviais. Apie lai prane o kiti yra seni, niekam netinka.
arklių, maisto,
laikraščiui Daily Mail iš Amerikos laivynas turi kelioliką
ir
t.t.
visa tai nerimauti, kuom dar labjau kalbėdrabužių
Kadangi
Laikraščiui Amsterdam Tvd praKopenliajeno.
ir
dread- galima pasiųsti Rumanijon tik toją sumaišė. Matyt, kad ne stilyg
šarvuočių, skraiduolių
nešama, kad talkininkai su pa*
bet
trūksta
r.autų,
jam torpedi- su Anglijos pritarimu, tai iš to jo buvo tema.
gelba Anglijos laivyno užėmč ašnių
laivelių,
torpedų naikintojų išvedama, kad Rumanija greitu
Pabaigoje kalbėtojas pasiūlė pubtuonis miestus Belgijoj. Jie inir greitų patroKnių laivų, be ko laiku tikisi stoti karėn.
likai uždavinėti jam klausimus.
St.
Georges
tjo j Lombaertzyde,
joks geras laivynas apsieiti neKlausimų vienok nebuvo užduota,
ir \Vestende beveik be jokio pagali.
Lygiai Atlantike, kaip ir
GAISRAS.
nes susirinkimas buvo tulo
užėmė
pasigėtuip«?l
sipriešinimo. Jie
Pacifikc Suvienytų Valstijų kaPottsville, Pa. Viduryj šito rėlio pertrauktas. Prakalbos buvo
dešinįjį jo- sparną K'11?1 upė Bixschoote, Langjark, Passcliaen- DIDINASI IŠGABENIMAS
riškas laivynas yra persilpnas pa- miesto siautė gaisras, kuris išPREKIŲ IŠ AMERIKOS.
Vislu, per kurią vokiečiai nepa- daele, Moorslede ir \Yestraasepaįvairintos dekliamacijomis. Dckdrutesniam priešui, naikino teatrą, banką,
sipriešinimui
C.
Vokiečiai koncentruoja
daug par- liamavo p. P. Sakas—"Jojo karėn
beeke.
Washington, D.
jieg. persikelti.
IšgabeniKad rusų padėjimas nėra kri- dideles jiegas šiose apieiinkčse, mas užsienių prekių iš Ameri- apreiškė komandorius Yates Ster- davimų ir čielą namų bloką, taip- pats karalius," p-lė T. Mikolajugi elektros stotį. Nuostolių ug- naitė—"Naujas tėvynės mylėjimas,"
tiškas. apie tai nurodo jau nors kad atimti atgal prakišta? vietas. kos lapkričio mėnesyj buvo 30^; ling.
nis pridirbo ant miliono suvirdidesnis negu tą patj mėnesį peta aplinkybė, kad Rytinėj Prūsip. P. Žičkus—"Bedieviai." Gaidis.
sa.o

Londonas, gruodžio

K. S'dlauskui p.nigus, kuturi surinkęs

jis

kai-kurie prakalltose dalyvavusieji
Prakalbos. Gruodio 13 d. atsipadarė išvadą, kad, nežiūrint sobuvo prakalbos TMD. 127 kp. Kal-

bėtoju

no
niinisterių, išvažiavo j savo vandeninių torpedinių laivų, be
ėmus, aš skaitau pirmą periodą
armiją
Prancūzijoj ir Belgijoj. ko dabar apsieiti negalima. Sukarč> maldavusiu ir pilnai užgaKaize; i.% sakoma, užsispyvž pra- vienytų
Valstijų laivynas turi tik
Ru- nėdinančiu talkininkams."
leisti Kalėdų šventes sykiu >u vieną tinkamą
povandeninį laivą,

naikino visus tiltus skersai upę.
Vokiečiai dabar yra tik 25 my!-osc nuo Varšavos. bet, nežiūrint to. "didelė pergalė,' apie kūną buvo Berline garsinta, išrodo
'far labai-Iabai toli.
Rusu armija tapo drūčiai sustiprinta ir atkakliai priešinasi;

p.

riuo*

Laike

PRIE

pa-

su-

Lietu-

vyrą su vaikais.
kelios poros.

Lember- lio.

Karpatų, tapo

budų, kaip geriaus sušelpus

nukentėjusią

tų

nubaidžius

Nauja

jau

liovimo tūlam laikui bent, o tekanti
dideli mūšiai turės vietą
6,000
žuvę
vokiečių.
aplink Krokavą ir Przemysl.
Amsterdamas, gruodžio 19 d. Iaipgi gali but, kad vokiečiai
Sulyg vengru laikraščio Pešti darys stiprias demonstracijas linN'aplo, šarvuotas traukinis su kui Mlavos, Suvalkų ir Virba-

amunicija,

Iš Paukščio rezoliucikad jisai priduo-

Pas mus įėjo j madą, kad vyras
tabjausiai teko p. T. Paukščiui ir
pamestų pačią ir vaikus, arba pati Dr. J. Šliupui, kuris,
kaip žinome,

apsikasti, o vokiečiams sugadina kelius.
"Čia galima tikėtis musių pasirusams

na

IOIVA.

Balius Lietuvos naudai.
"mada."
Vietos lietuviai
vą,

18

savo

MOINES,

Jurgio Kareivio Draugija tam tikslui Kalėdų antrą dieną, t. y. gruodžio 26 d., vakare parengia balių.
Visas šio vakaro pelnas yra paskirtas naudai nukentėjusių nuo karės
Lietuvoje.
Kaip rodos, vietinės draugijos
i.eatsiliks nuo kitų aukavime.
Upas, kad sušelpus savo užjurio
brolius, pas mus yra labai pakilęs.
Draugijose teko girdėti panašių
išsireiškimų: "Jeigu reiks Lietuvą
gelbėti, tai kad ir 100 doliarių aukausime." Reikėtų tasai pasiryžimas įvykdinti ir visiems Des Moines
lietuviams sukrusti kuogreičiausiai
ir kuoveikiausiai, kad nepasitikus
paskutiniais tinginiais šiame reikalingame darbe.

lin.

Londonas, gruodžio

Fondo.

joje pareikalauta,

raporte

parvose

skaitliaus 25,000 turi džiovą, o
35,000 trachomą (akių ligą).
Pasibaisėtinai naiki 11a juos

kilmingai prieš kelia- dienas l*>er- Skandinavijos karalių konferen- 86th gat. ištruko liūtas ir ^ ie- degtinė, kurią pristato menkos
',inc, buvo truputį perankstyvas. cija, laikyta pereitą pėtnyėią ir nas išbėgo i miestą gandindamas doros agentai ir už ją nuo indijonų išvilioja žemės plotus.
Tą j :ttvirtiną dabar nuomonė pa-1 subatą mieste Malmoe, Švedijoj, j raeivius.
Policistai surengė
ties gen. votį Hindcnburg ir gcn. ■nikelė
didelį žingeidumą Rusi- medžionę ir, šaudydami j žvėrj, GIMĖ MERGAITĖ MIRUS
von Ludendorf, kuris yra Štabo
netyčia mirtinai pašovė savo
joj
MOTINAI.
perdėtiniu. Šiedu vyriausi vadai
Ostkad
\tsmienama,
sandraugą Glenn'ą, bet vis-gi ant
prof.
New
York.
Cionykščioj žydišsako, kad butų klaidinga manyti, wald nesenai tapo pasiųstas iš galo pasisekė ant gatvės ištrukuBeth
David pasikoj
ligoninėj
jog rusai yra jau visai sumalti Vokietijos Švedijon su pusiau si liūtą nušauti; priegto keli poįiiire
moteris
Sadie
PenMayer.
Sulyg jų nuomonės, rusai ga'. )fi(iali.ška misija, kurios ūksiu licistai tapo apdraskyti.
kiolika minutų vėliau daktarai
'*ut ir nepajiegs atakuoti vokie- i).ivo
paragint sutverti .Skandičius per tulą laiką, bet
padarė operaciją ir išėmė dar gyjie dar navišką Uniją, panašią j VokieJUODA, AR BALTA.
Gimusi
turi milžinišką armiją ir dar daug
vą, 7 svarų mergaitę.
Ann Arbor, Mich.
tijos Unjią. Šioj naujoj unijoj
Profesobuvo taip silpna, kad
mergaitė
darbo reikės padėti, pirm
negu -.vedija, anot Vokietijos, loštų riai čionykščio universiteto turi
į nesitikėta ją apgaivinti, bet tas
vokiečiai galės užimti Varšavą.
tokią pat rolę, kaip Vokiškoj išrišti svarbų klausimą. Prie jų daktarams
pasisekė. Vyras dabar
Fieidmaršalas von Hindcnburg
atsišaukė moteris Charles Little
cnijoj lošia Prūsija.
mirusios moteries mirė gegužio
sako, kad pastaraisiais laikais voJeigu tokia unija, prielanki iš Detroit, reikalaudama, kad jie
mėnesyj šių metų. Tokiu budu
kiečiai, užėmę Lodz, tuomi įvaVokietjiai,
butų sutverta, tai Vo- nuspręstų, ar ji negrė, ar balta.
rė kaltą rusų linijosna ir
mergatė
atėjo .ant svieto jau tėprivertė kietija, sakoma, žadėjo prie jos Bet profesoriai negali
nusprendineturėdama.
vų
pasitraukti rusus atgal kitoje prijungti atimtas nuo
Rusijos mo išduoti, nors tas moteriai yra
vietose.
Tas ir yra, sako von
l'inliandiją, Kstoniją, Livoniją ir reikalinga. Mat minėtos moteEXPIiIOZIJA.
Hindi-nb.irg nusverianti didelė Kur'.iandiją. Tokiu budu susi- ries
vyras atsišaukė teisman, reiOhio. Gazo explioCleveland,
pergalė. Bet perlaužti rusų irontvertų nauja viešpatija, kuri ap- kalaudamas perskyrų, nes jam
namuose .prie W. Madison
tą vokiečiams nepasisekė, ir rusų
?.ija
kas įkalbėjo, kad jo moteris yra
imtų visas Baltiko jūres.
ave.
kemandieriai suspėjo atsakančiai
sugriovė didelius, keturių
Kusų dipliomatas išsireiškė, negrė, tik jos oda pabalo. Motenamus! Užmušta 7 žmoaugštų
perorganizuoti savo pozicijas Į :cacl
Rusija taipgi prielankiai žiu- is todėl reikalauja, kad apie jos nės ir
jai] laiką.
9 suntoiai sttžeista; iš suri į susitvėrimą Skandinaviškos kilmę
nuspręstų mokslo vyrai.
žeistų 4 turės mirti. Trūksta
L1: ijos, bet suprantama, be rudar 4, su kuriais nežinia kas atAtėnai, gruodžio 20 d. Cia atVieton jų,
siškų provincijų.
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ
eina žinios, kad anglo-francuzižsitiko; turbut jie yra užmušti, ar
tikėSkandinaviškoji
Unija
gali
LAIVYNAS.
kas laivynas, susidedantis iš
sužeisti,
po sugriautų namų griu40 ti.-. greičiaus atgauti
Šlezvigo it
Wdshington, D. C. Suvieny- vėsiais.
laivų, bombardavo Dardanelių liolšteino
Ekpliozija buvo taip
kurias
Voprovincijas,
tų Valstijų kariško laivyno ko- smarki, kad nuo oro
perplaukos fortus Turkijoj. ?.\- kietija buvo nuo
sudrebėjimo
Danijos išplėšu- mandorius Yates Sterling prieš
liioj pasakyta, kad pirm bom- si.
išbyrėjo langai visoj toj miesto
laivyno komisiją pripažino, jog dalyj, kur buvo
bardavimo gyventojams duota
sugriauti namai.
nors išleidžiama
laivynui daug
proga išsikelti is fortų
apskričio., Londonas, gruodžio 22 d. Vo- pinigų, bet jis yra
silpnas, neATVAŽIAVO PIRKTI
kietijos kaizeris, lydimas Vokie- galėtų stoti prieš
Eurodrutesni
Petrogradas, gruodžio 20 d. tijos kanclerio Dr. von BethGINKLŲ.
pos tautų laivyną, ypač, kad Washington, D. C. Atvyko j
Rusų generolas, priklausantis I lr»iann-lIoilweg ir karės bei
laivy-i [Amerikos laivynui trūksta jk>-

IS
IŠ ORCHARD LAKE, MICH.

IŠ DARBO LAUKO.

■

TORONTO,
Aukos

O A" 7'.. CAXADA.

Lietuvai.

Torontieeiai

Dėlei

tilpusias korespondencijos. surengė viešą susirinkimą, kame
Titlas p. Drevė, rašydamas "Lie- dalyvavo visos vietinės
draugijos.
tuvos" No. 50 a|>ie ''Lietuvių Die- Ponas Renediktas Tušauckas kalKokomo, Ind. Prasidėjo darbai čionykščicvę pečių dirbtuvė- nos" apvaikščiojimą, sako: "SLR- bėjo ;y)ie sunaikinimą Lietuvos ir
-KA. pirma kuopa iškilmingai ap- jos
se
The Globė Stuvc Works.
vargingą padėjimą, prašydamas
l'uotn tarpu priimta 600 darbi- vaikščiojo tą dieną tam tikrai su- vist], kiek kas gali, šelpti savo broTuo tarpu gi lius, karės
nuvargintus Lietuvoje.
ninkų, kuriems užtikrinta dar- rengtu programų."
mus
minėto
nei jo- Toliaus
SLR-KA
pas
bas per visą žiemą.
kalbėjo J. Klinevičia. Jis
Dirbtuvės
kia kuopa neegzistuoja ir pagalinus aiškino
tos gana ilgai stovėjo.
reikalingumą rūpintis netik
dar nei vieno nario nebėra; tat lašelpimu nukentėjusių nuo karės
Bethlebem, Pa. Darbai dirb- bai aišku, kad negalėjo nei apvaik- lietuvių, bet drauge ir gelbėjimu
tuvėse Bethlehem Steel Co. da- ščiojimų surengti. "Lietuvių Die- pačios Lietuvos, iškovojimu dibar eina gerai; dirbtuvėms reika- nos" apvaikščiojimą parengė litc- desnės laisvės mūsų tėvynei.
lavimų netrūksta, darbo užteks ratitiė moksleivių dr-ja "Lietuvių Kad
geriaus p'atinus idėją reiViltis" po globa šv. Kazimiero.
ilgesniam laikui.
kalingumo
šelpti Lietuvą ir rupiniPonui Drevei draugiškai patartimuisi tuom reikalu čia-pat ant vieff Kenosha, Wis. Kompanija na daugiaus atkreipti atydos į .>avo
tos išrinkta komitetas, kurin inėjo
Consumers Co. iš Chicago siūlo rašinius ir, vieton rasinėjus klaipirm.—V. Jusaitis, sekr.,—S. Vil1,000 neturinčių (iarbo darbinin- dingas žinias,
imtis gaivinančio
kaitis, kasierium—V. Cinrinckas,
kų uždarbį prie ledo kirtimo. Le- darbo ir veikti su mumis išvien
kuris sutiko padėti kaucijos $50.00.
das bus kapojamas prie Kenosha.
mūsų viengenčių apšvietimui ir
Susirinkime nutarta šelpti, kiek
Atsišaukė jau daugiau darbininTautietis.
gerovei.
galima,
kaip nukentėjusius, taip
kų, negu reikia, kas rodo, kad
ir Lietuvos autonomijos reikalus.
Kenosha apielinkėse yra daug
Tam tikslui nutarta rinkti mėnesinę
neturinčių darbo darbininkų.
IŠ SO. BOSTON, MASS.
duoklę. Kolektoriais tapo išrinkti:
Dcs Moincs, Ia.
Prasidėjus Konferencija ir prakalbos. Gruo- B. Tušauckas, A. Markis, J. Petšalčiams, viršutiniai darbai čia su- džio 13 d. buvo sušaukta "visų vičia ir P. Gilenckas.
mažėjo. Daug darbininkų yra be Massachusetts valstijos draugijų"
Potam buvo renkamos aukos.
darbo. Kasyklos dirba gerai, bet konferencija. Tą konferenciją uždarbas sunku gauti. J. H. Alikonis. manė sušaukti D. L. K. Vytauto Surinkta viso $!3.o6. Aukavo: po
Dr-ja ir LSS. G'j kp. Apie 11 vai. $1.00—K. Staugaitis, B. TušaucJf Ratine, IVis. Darbai čia silp- ryte, Lietuvių Salėje susirinko de- kas, A. Jurcas ir P. Padolckis;
nai eina.
Parapijomis. legatų apie 50 nuo 18 organizacijų, po 75c—V. Cu r i nekas; po 50c—
daugiausia nuo socialistų kuopų. V.
Jusaitis, J. Čepaitis, A. Lapinas,
Konferenciją atidarė D. L. K. Vytauto Dr-jos pnnr'ninkas p. N. Ja- J. Butkus ir K. Dalinkeviče; po
nuška.
Jisai Įaa^kino, kad šita 25c—S. Vilkaitis, F. Stukus, I.
konferencija sušaukta apkalbejimui Plokštis, A. Pazera, A. Aštašauc|| Vokietės tai darbščiausios klausimo, kokiu Lrdu rinkti auk<s kas, V. Paukštis, J. S., A. Jakimoterjs, be darbo vokietė nebū- nukentėjusiems r.uo karės Lietu
mavičiutė, A. TušauckienO, M.
va.
Teatruose, gatviniuose ka- je. Po tani tųvo išrinkta vald/lvi Percškevičienė ir A. Markis. Smultai dienai. Pradėjus konferenciją,
ruose, parkuose vasaros laike vikesnių aukų $1.25. Viso labo, kaip
sur galima vokietę matyt pančia- buvo pareikalauta raporto iš delekas mezgant; vien bažnyčiose jos gatų, buvusių fcrooklyno seitrie. minėta, $13.66.

Iš VISUS,

susilaiko nuo darbo. Dabar vie- Nubalsuota, kad r.eicikia ratnrro
Aukos bua pasiųstos j centrą.
nok Berlinc gatvinių karų kom- nei protokolo, ir pradėjo svarstyti
Kaip pasidarys didesnė suma autoašį seimą. Tuomet viena;
panija konduktoriams prisakė va- apie
nomijai
skiriamų pinigų, tai tie
žiuojančias karais moteris per- iš tautiečių patėmijo: "Kaip galima
buo
pasiųsti j autonomijos
serginėti, kad jos geriausiai pa- svarstyti apie seimą. negirdėjus pinigai
V. Jusaitis, .«
darytų, jeigu karuose išsižadėtų protokolo. Susiprato nubalsavusie- fondą.

Suvienytas Valstijas Rumanijos pančiakįĮ mezjgimo,

•

nes

urnai

ji padarę klaidą, nubalsavimą

tuo-

pirmininkas,

j manė

Iš Lietuvos.
(Paimta

iš

laikraščių)

Mariam pole.
vokiečiai atėjo

Kai

buvo

polėn,

nedėlios

važiuoti kur-nors, bet jau
pervėlu, jau iš abiejų pusių viršum galvų lakstė granatos ir kuo tolyn, tuo šūviai
ėjo
smarkyn ir griovė visą dieną
Nors vokiečiai apie Mariatnpol^
buvo labai apsikasę ir manė gal
ilgai laikytis, bet jie nebeturėjo
kada ilgai laikytis: skubiai bėgo

kiečių

Mariam-j
diena.

Žmones

Tik
ėjo bažnyčion.
pasimatė būriai kariu menės,

umai
skubiai

o

pigų
kentėjusiems Lenkijos gyvento- naudojimo budą.
Dar greičiau išsisems kita ,-varjams šelpti. Surinkta 20o,ooc
rublių; cara- iš savo kišeniaus ")i medega—geležis. Kas ją gatam tikslui davė 200,000
rublių. lės užvaduoti, nežinia. Geležies
■Aukos buvo renkamos taipgi kasinėtai
sunaudojama vis dauMaskvoj, Kieve, Odesoj ir kituo giau. \ isuose civilizuotose krašse dideliuose miestuose, bet kiek
tuose, kur kasa geležį, jos yra 8
ten surinko, nežinia, nes
pinigai •niliardai tonų Geležies daugiausia yra Vokietijoj, nes 2,200,000,Lenkijon dar iš kitur atsiųsti.
Strasze\vicz atkako Amerikor 000 tonų, taigi suviršum ketvirta
pamėginti ir amerikonus ]>rikal- dalis visos ant žemės esančios.
bėti dėti aukas Lenkijos šelpi- Francuzijoj ir Rusijoj jos yra
mui, bet ar tas pasiseks, nežinia. po pusantro miliardo tonų, SuAnu "ikonai aukauja nuo karės vienytose Valstijose 1,100.000,000
nukentėjusiai Belgijai, nes ją ge- tonų, Švedijoj suviršum miliardas
riau pažjsta, Lenkijos nepažjsta; tonų, Ispanijoj 500,000,000 tonų,
lenkus gi mato tik suodinus dar- Anglijoj 250,000 tonų; kituose

Rytojaus dieną arčiau pasigirdo armotų šūviai, o jau utarninNaumiestis.
ke pasipylė ugnis netoli Ma(Suvalkų gub.)
Besitraukiant
vokiečiams
iš
riampolės—tarp Gižų ir Maiiamdibuvo
sti
Naumiestis
dieną
visą
polės: per
Suvalkijos,
apiedelis šaudymas. Tuoj netoli Ma- linkėmis kuone išti=as šešias sariampolės pradėjo degti ūkinin- vaites išbuvo mūšių ugnyje. Eikų triobos. Pasipylė keliais ir davo nuolatos tai vokiečiams, tai
laukais važiuotų ir pėksčių kai- rusams iš rankų į rankas. Miesmo gyventojų, bėgančių nuo ug- tas labai
daug nukentėjo. Apie
nies. Važiuoja žmonelės j veži- pusė išgriauta, o pilnai sveikus
ir
kitai ir

susidėję drabužių, patalų

namus

tik kelerius

gal

bininkus

darbut kraštuose jos yra nedaug, mažiau
pajuo- negu čia paminėtuose kraštuose.
dusiais veidais žmonės jiems išGeležies reikalaujama kasinėtai
vis daugiau.
su1800 metuose
rodo, kaipi laukiniai, neverti

grįžtančius

FIELD MAR.SHAL VOM

rastum.

Prioro© t9>+BV

maisto kokiai dienai ar
varosi su savim gyvulių būrelį
O žmonės pulkais pakelėm stovi
ii klausinėja bėgančių, kur važiuoja ir kas ten girdėti, iš kur

Klebonija sugriauta armotų šūviais.
Stogas ir augštas visai
nunešti.
Apačia dar stovi, bet
c,erokni apdaužyta. Graži ir senobinė bažnyčia, tikras papuošimas ne tik Naumiesčio, bet ir
Visų atsakymas
važiuoja.
'bėgkim nuo ugnies.' O kur bė- visos Seinų vyskupijos," ačiu Die\ ui
išliko.
ga—ir patįs nežino.
Apdaužyta gana
J'.ai uts
Stogo skarda susttreginys!
Anoj pusCj smarkiai.
miesto anuotos griauja, net že- kyta, skliaustas granatų perskel-

dreba, kur tik akį mesi— tas, taip kad lijant bėga į bažvarsuogaisras, O čia žiūrėk, kas gyv\^ nyčia.
Puikus
bėga, kur akjs veda ir kojos neša. ti langai (vitražai) išbįrėję. ArAnt greitųjų negalima ir per- motų šūviai iškalė sienose skyles
ti.anyti, ar laukt neprietelio su kai-ktir per pėdą. Šūvių patekiignia ateinant, ar bėgt viską ta j zokristiją ir į bažnyčiį per
pametus, Į tą pusę, nuo kur dar langus. Visi stebisi, kaip grdėjo
nesvilina. Ypač labai baugu bū- išlikti dar bažnyčia, tiek laiko
ro jauniems vyrams.
Mat, žmo- bešaudant ties Naumiesčiu. Tiknės pradėjo kalbėti, kad prūso- ra Dievo apvaizda. Netoli durių
kai jaunuosius imą ir gabenąsi bažnyčioje stovi šv. Panelės stoj save
Taigi daugiausia jauni vy la (figūra). Granatos numušir bėgo tolyn j Užnemunę.
ti vienos rankos pirštai ir sukUtarninke, sutemus, paliovė nelės kiek nuskelta. Pati-gi stoarmotos griovę.
Viskas nutyko. vyla nesudužus, tik pasisukus \
Vėjelis paliovė pūtęs, tarsi jiegų rytus ir stovi skersa. Vienas
Tetekęs. Ant rytojaus nepriete- rusų karvedžių, lankydamas bažlis ėmė mu.št iš armotų, ir tuo-

HIMDEhBUROC*)
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jo štabas.
Gen. von Hindenburg (juodu kryžium paženklintas) yra
riausis vadas austro-vokšikų armijų, veikiančių
Lenkijoj. Jis
labai gabus vadas. Ar jo dabartinis plianas paimti
Varšavą
siseks, apie tai labai abejojama.
Iš

Seinų Pavieto.

Iš Kalveliu kaimo, netoli Veisėju. Rašo Vincas Mikehonis
savo stmui i
\Vaterbury, Conn.:

"Laišką

nuo

tavęs

gavome.

Butuin atrašo, bet negalėjom, ba

užpuolė

mus

neprietelius—prūsų

raščiai nieko apie tai nerašo, bet
daugiau kaip ne- lame, turbut,
yra dalis teisybės,
dėlią
viską sunaikino—
tą rodo ir vokiečių besielgimas
žmonių ir gyvulių maistą. Palygiai Lenkijoj* .kaijy, ir Lietuvoj,
ėmė viską: arklius, karves ir kas
kur jie veržė nuo žmonių javus
ką Mk turėjo. O kas netiko nei ir
gyvulius, neiškultus javus patai
jiems, nei
Buvo
laiko, tai

jų

arkliams,

po tįs išsikuldavo ir
viską Vokietijon gabeno.

J:io ilgiau

užsitraukia karė

juo daugiau ji aukų

m*

reikalauja,

juo daugiau Vokietijoj atsiranda
priešų. Ateinančios iš neutrališkų kraštų žinios praneša

karės

apie smarkias gyventojų sukeltas
kokios
ir kituose
dideliuose
miestuose.
Rods, valdžia apie panašias demonstracijas nieko negarsina ir
laikraščiams garsinti neleidžia,
bet tas dar nerodo, kad jų nebū-

demonstracijas prieš karę,
buvo Berline, Hamburge

Juk valdžia, pastačiusi
cenzorius, galėdama visokias sau neprielankias žinias užgniaužti. pati tokių žinių n c garsina ir laikraščiams garsinti netų buvę.

savo

leidžia, bet ir valdžiai nemalonios žinios patenka j neutrališkus kraštas, kur vokiški cenzoriai jų sulaikyti negali ir priedais
vokiškos 1 aidžios norus išsiplatina po visą civilizuotą pasaulį.

Jeigu dėl karės Vokietijai atėprariejo gr^ti įs- nos... Tai vienos, tai antros puvokiečiai
"Veisėjuose
sunkus laikai, tai dar sunkesjo
fgiojusieji. fimom vieni kiti] sės kareiviai nuolatos buvo net 7 dienas, tai iškraustė, išnaikino
nius turi blogai sutvarkyta, griūir
šešias
savaites!..
Sunku
klausinėti, kaip kam kur ėjosi: per
viską. Ištuštino kluonus, krau-1 vanti Austrija, nors valdžia ir
kiekvienas pasakojam savo įspū- norėti, kad kas išliktų.
Daug
tuves; paėmė arklius, karves,' stengiasi tuo? blogus laikus ir
džius.
Pasirodo, kad nė vienas rplinkinių gyventojų išdeginta.;
kiaules,
vištas, antis; nepaliko nuo savųjų ir nuo svetimų panesidžiaugė savo išbėginiu: kitą Nuo Naumiesčio j Slavikus va- nei lašinių, nei vuogų—vienu žo-1
slėpti, bet tą padaryti nelengva,
sykį, sako, jau nebėgtų iš na- žiuojant vis galima rasti mūšių tižiu, pas mus miestelis po vo-' nes
blogus laikus visi ant savo
Smarkiausi mūšiai bumų, nes išbėgus nėra kur dėtis, vietas.
liko aršiau negu po ugnies.
kiečių
cprando
atjaučia.
o vėl
išbėgusių ir turtai iAbj.ui vo ties Gluobeliais, kur sudegin- Dabar nei už
niepinigus
negali
ta kardonas ir 4 ūkininkai, ties
Iš Rymo pranešama apie maišsunaikinta.
ko gauti.
ius, kilusius visokiuose AustriTaigi ir męs, kurie buvom v«- Ročkais sudeginta 3 ūkės ir
"Dievas žino kas su mumi:- ,os ir
Vengrijos miestuose dėl
rą 'aiką niekur nebėgę, džiaugia- ties Bajoraičiais—sudeginta karlus.
Bėdos ir baimės turėjome paskutinių austrų nepasisekimų
2
Žmonė3
donas
ukininku.
ir
mės, kad neužsitraukėm nereikaro Kiei< laiKO

stovėjo'

%

vokiečiai prabusavaiti. Tuo laiku Ma- neateitų.
tiampolėn nelabai kas iš vyrų
drįsdavo eiti, o važiuoti, tai viAntanui
sai nevažiavo—bijojo; tik mote-

vo

dvi

SUVAŽIAVIMAS SKANDI-

daug. Mataušį Katauską pakorė, Serbijoj, iš kurios
o daugiaus mekeno gyvasties ne- *uvisu
tapo išvyti.
kliudė."

NAVIJOS KARALIŲ.

vyyra

geležies sunaudoti arti 2 milionų tonų, 1858 metuose jos sunaudota mažiau negu n mi'.iomj
tonų, o pradžioj 20-to :
iau3
sunaudota jos jau 85 milionai
'onų,
\imis

Švedijos karalius Gustav užNorvegijos karalių Haa-

pa-

kvietė

o

šiuose metuose reikala-

jos pereis 100 milionų tonų, arba dar daugiau. Taip besiciidinant reikalavimui, galima ti-

koną ir Danijos Fredericką j kėti, kad geležis dar bėgančiam
miestą Malmoe apkaiŠvedijos
atsišaukė j Rusiją su meldimu
šimtmetyj išsibaigs, o kaip koSkandinaviškos viešpa- kiuose
Leti,
kaip
laikos, bet toji pastatė taip sunkraštuose, kaip antai Amekias išlygas, kad Austrija jų pri- tystės turi užsilaikyti laike da- rikoj ir Anglijoj, išsibaigs dar
Visos greičiau. O kuom
imti negalėjo. Rusija pareikala- bartinės karės Europoj.
ją bus galima
Skandinaviškos
trjs
viešpatystės užvaduoti, tai iki šiol nesurasta.
vo
Galicijos autonomiškai po Rusijos globa Lenkijai; atidavimo nori pasilikti neutrališkomis, bet
Bosnijos ir Hercogovinos Mon- lygiai talkininkai, kaip ir Vokie- KIEK YRA MAHOMETONŲ?
tenegro karalystei ir Serbijai; tija stengiasi jas karėn jtraukti.
pavertimo Vengrijos ir Austrijos Vienok skandinavai nesiskubina
Apšaukimas šventos karės, kuj federatyvišką tautų ryšį ir au- nei vienos, nei kitos pusės norų
rion sultanas ir šeik-ul-Islam pastentautos
tonomijos Cecilijai. Austrija tu pildyti, kariaujančios
kvietė visus mahometonus prieš
išlygų priimti negali, nes tąsyk giasi kenkti skandinavų tautoms,
rusus, francuzus ir anglus, attrukdo
Vokiečiai
jų prekystę.
sukiltų Austrijos vokiečiai.
viso svieto aki- ant apskelkreipė
ir
išmėtė
minas
ŠvediDanijos
Pažadėjimo Vokietijos ciesoo Anglija tą pa- busių
karę svarbiausioms Eurojos
pakrantėse,
riaus sutverti neprigulmingą Lentautoms
darė
mahometonu.
pos
Ne
prie
Norvegijos
krantų.
kiją lenkai nepaklausė ir ne/u
kilo prieš Rusiją; todėl dabar Prieš toki nesutinkanti su tarp- vienas state ^au Uausimij, kiek
Vokietijos valdžia pradėjo per- tautiškomis teisėmis vedančių yra tų mahometonų, išdrįsusių
sekioti lenkus Poznaniaus p o- karę tautų elgimąsi Skandinavi- stoti prieš taip skaitlingas tausmar- tas,
k?ip rusai, anglai ir franvincijoj. Kasdieną daro kratas jos viešpatystės kėlė jau
bet
kius
tas
nedaug euzai? Daugiausiai mahometonų
protestus,
pas lenkus ir areštuoja žmonefs
daugeli Kariškam teismui atiduo- gelbėjo, todėl dabar į Malmoe ir priguli Rusijai ir Anglijai, nors
ir Prancūzija turi jų apie 10 mita.
Uždarinėja vyrų draugystes. suvažiuoja pasitarti, kaip užlaineutrališkumo
lionų.
elgkymui
privalo
Mahometonų ant žemės
Laikraščius cenzuruoja kariški
ra apie 300 milionu.
Aišku
tis
tautos.
Mahome)
Skandinavijos
cenzoriai.
Nelinksma mat ciesoriaus YVilhelmo norima suteik- vienok, kad jos kiekviename atsi- tonų valdonas, Turkijos sultanas,
tikime eis išvieno, nes kitaip be- ištikro valdo tik dalį mahometoti lenkams laisvė.
sitarimas
*
*
nereikalingas. nu, bet jis, kaipo galva mahobutų
neutrališkumo
ir savo metoniško tikėjimo, tur įtekmę
Garsi Paryžiaus pranašė, mo- Gynimui
krašto Skandinavijos tautos gali ir ant kitur gyvenančių mahoteris Thebes jau išleido savo prair nar- metonų.
našystų knygą sekantiems me- pastatyti apie 700.000 gerų
tai
daugiau
sių
kareivių,
daug
tams.
Pačioj Turkijoj po paskutinės
Sulyg jos pranašavimų,
kuri viena dviem i'alkanu
karės
taika bus padaryta liepos mėne- negu Belgija,
mahometonų
savaitėm įstengė vokiečiu- su-l skaitlius
žymiai
sumažėjo. Prieš
sekančių
syj
metų. Prancūzija
ir tokiu bildu franeuzai!
karę Europinėj Turkijoj buvo 7
negausianti visko to, ko tikisi. laikyti,
progą
geriau karėn prisi- milionai gyventojų. Azijatiškoj
turėjo
Vokietijoj kilsianti revoliucija.
sumobilizuoti savo kariuHohenzollern dinastija Vokieti- rengti.
Turkijoj gyventojų skaitoma 13
menę, kurią, kilus karei, nespėmilionų; Mažojoj Azijoj yra 10
joj išnyksianti. Italija jsikišiannes karC
<i karėn, bet pranašė nesako, ku- jo visą sumobilizuoti,
miliotių gyventojų. Armėnijoj ir
kilo greičiau, negu tikėtasi.
Kurdistane 3 milionai; išviso darioj ji stos pusėj.
Švedijoj sukinėja.-i daugybė bar Turkija turi [8 visokių maVokietijos valdžios agentai, kurie, hometonų. Angliškose Indijoso
visokiais pažadėjimais sėdami tie- mahometonų skaitoma
65 milioKARES
IŠLENKIJA
užsitikėjimą. stengiasi švedus t'us, o iš jų 10 milionų gyvena
NAIKINTA.
\ ries Rusiją sukelti ir Vokietijos autonomiškose valstijose, esančiose po Anglijos globa.
pusėn patraukti.
Rusivokiški agentai siuio ^"eaijai
joj
mahometonų
yra 10 milionų,
Europoj nuo karės labjausiai Finliandiją, jeigu Rusija bus su o tame $/2 miliono
gyvena Euronukentėjo du kraštai, ir abudu mušta, o kad ii bus sumušta, tą
o likusi jų
dalis
pinėj
Rusijoj,
♦
apo karėn įtraukti ne už savo
agentai užtikrina, todėl Švedijai Azijatiškoj Rusijoj; suviršum 3
reikalus. Kraštai tie yra—Belgisusidėjus su vokiečiais, pavojaus milionai gyvena Turkestane, o
ja ir Lenkija, kurioj išnaikinta nėra. Bet jeigu Vokietija persi- 2l/2 miliono Kaukazo
apskritvj,
500 miestų, neskaitant išdegintu tikrinusi
yra. kad Rusiją sumuš, Persija, Arabija, Afganistanas ir
milionai
kaimų. 3
žmonių ne- tai :ai ir švedu pagclba nereika- Beludzistanas
apgyventi vienų
teko pastogės, neturi maisto, nes
Finliaudija mat seniau mahometonų. Kytiuose gyvena
linga.
vokiečiai, ką pas žmones rado, tą Švedijai prigulėjo, bet ji ne šve- 0* milionai
mahometonų. Afriarba Vokietijon pasiuntė, arba du
Švedų koj yra apie 140 milionų mahoapgyventa, tik finų.
išnaikino, grudus žmonių j pur- 'ai yra vos dešimta gyventojų
metonų.
Egiptas, Algier, Movynus išbarstė.
dalis, taigi mažiau negu Lietuvoj tokko apgyventa beveik
vienų
Atkako iš Varšavos New Yoržydų. Iki pusei pereito šimtme- mahometonų; jų nėra vien Auskan laikraštininkas Leszek Stra- čio
Finliandijoj viešpatavo viso- tralijoj, Amerikoj yra mažai.
szevvicz ir apsistojo pas garsią
valdžios jstaigose švediška Daugiausiai vienok
se
mahometonų
lenkę
giesmininkę Seinbrich- kalba, bet dabar ją beveik iš- turi
Rusija ir Anglija; paskutiNew
Yorko
-Kochauską.
Jis
stūmė jau finų kalba.
nė turi beveik dusyk daugiau
laikraščių reporteriams pasakoja
mahometonų,
negu Anglijoj yra
apie baisius nuostolius, kokius
anglų.
karė Lenkijai padarė.
IšnaikiKAIP ILGAI UŽTEKS
Jeigu įštikro vi-i mahometonai
nimas pasiekė visą vakarinę ir
ANGLIŲ.
oaklausytu pakvietimo ir stotu
pietinę Lenkiją, taipgi lietuvių
šventon karėn su Turkijos ir Voapgyventą Suvalkų guberniją.
Dabar ant žemės iš gamtos Vietijos priešais, jie ypač AngliDaugiausiai nuostolių vokiečiai

miestu rodo, kad vokiečiai nori
ką nors tokio padaryti, kas su.-kubinttj karės užbaigimą. Manoma, kad Vokietijai pradeda
trukti maisto, nes nieko privežti
iš svetur negalima. Nors saugiai
karišku cenzorių dabojami laik-

vai.-kas.

kojomis purvyne sumynė ir ugnim sudegino.
O męs tik per
plauką likome gyvi.
Armotų
(kantiolių) griausmai kuo tik budinki] nenugriovė. Kulkos kaip
nyčią ir matydamas stebėtiną bitės pro galvas ėjo. Tik galyftovylos išlikimą, ašikino tai, kai- bė Viešpaties mus gyvus užlaikė.
Bet butų buvę lengviau, jeigu
po Dievo apvaizdos ženklą, ir
butume
pirma to laiko numirę.
džiaugėsi tuo, kad šv. Panelė su
Dabar
nors
ir gyvi, bet užtėmė
savo gausiomis malonėmis nusiakyse,
nuo
kareigįslos
dreba, žmonės kaip
kreipė
vokiečių į rusų
apkvaišę...
vijos pusę.

visur labai nusiminę ir tik prašo
Dievo, kad jau daugiau vokiečiai

sunkiam

namon; tie su

šelpimo.

5Wf(

<jEN. von hindenburg ir

jau uždegė apie dešimties ūkininkų triobas.
Jau baisumas didesnis, jau ugnis artinasi, jau ir kurie likom
namie pradėjom
lt
nerimauti,
aš su savo draugais kalbam: Gal
*
ii gerai tie padarė, kurie pasiša
*
Kuomet jait Naumiestis buvo
Re' rimtai apgalvojus, atskirtas nuo parapijos ir buvo
lino...
Iš Veisejų miestelio rašo Vinpasirodo, kad dažnai nuo vilko nuolatinėje ugnyje, o kunigų bu- cui Radzevičiui
jo žmona:
bėgdamas, gali ant meškos už- vimas vietoje negalėjo turėti jo"Laišką tavo aplaikėme spakio tikslo, kun. pralotas Holekab
bėgti.
lio
10 d.
Dabar pranešu, kas pas
Neužilgo paliovė granatos lė- paliepė jauniesiems kunigams pakusios viršum galvų ir aptilo šau- sitraukti, o patsai garbingas se- mus girdėt.
dymas. Jau :t°i pasirodo vokie- nelis likosi saugoti bažnyčios ir
"Rugsėjo 28 d. pas mus gračių žvalgų būreli-. Dar baimė per visus mušius neatsitraukė natos taip lekiojo viršum musų
didėja, nes nežinia, ką jie darys... nei žingsnio.
;;alvų, kaip, nelyginant, tos varBet prusai žmonėms nieko neDaug nukentėjo nuo karės ne uos ir vos per plauką išlikome
Tik t;ii labai bloga, kad tik patsai Naumiestis, bet ir apie- gyvi. Ant
darė.
rytojaus armotų šūnesusikalbi—nežinai, ko reikalau- linkė. Jau nekalbu apie tai, kad viais tapo sudeginti Beržininkai
ūkininkai liko be pašarų, be duo- (apie 9 verstai nuo
ja!
Seinų).

lingo vargo.
Mariampolėje

AhD

po

I

—

mė

apskriciuose

naikintos; nesuspėta nukasti nei
cukriniu burokų, todėl jie pasi

Kaunart. atgal, pamatę rusų galybes.
traukiančios
Vejant vokiečius iš Mariampokeletas
Pasigirdo
šūvių. Tai buvo ženklas, kad jau neprietelis ar- !ės, nuo šūvių užsidegė trijų ūkiPuskelnių kaiti. Žmonės, tarsi perkūno trenk- ninkų triobos.
me
šūvis
armotos
pataikė ūkiti, nežinojo, kas daryti. Bažnysužeidė ūkininko
sunkiai
triobą,
čion ėjusieji visi grįžo atgal ir
o
dukbėgo namo. Iš miesto gyvento- ninką Skirgailą, jo žmoną,
ir
motiną—visai
užmušė, ir
jai kraustėsi: kas turėjo vežimą terį
O
visos
trjs
sudegė.
sužeistąjį
—važiuoti važiavo, pasiėmę reinuvežė Kaunan ligonikalingesnių daiktų; kas neturėjo ūkininką
kuo važiuoti—ant pečių nešini nėn, kur ir pasimirė. Tai vienas
maišais traukė Prienų link—L'ž- liūdniausias apie Mariampole atsitikimas.
lientunėu.

mus

užimtuose

iš- dėl medžiu trukumo, vis magiau
tat" mediniu ti
iobų; rakandus,
okius dirbdavo iš medžio, dabai;
liko žemėj ir dabar puva, lik< lirba is
geležies.
Todėl dabar jau žmonės
daugelyj vietų nenukąstos bul
alvės ir žemėj sušalo.
.is džiovina, kas bus ant
žemės,
Kadangi Rusijos karės baise- ssibaigus anglims, kas jas išvanybės nepasiekė, tai Rusijoj ren- iuos. l'žvaduoti ja> gali vankamos aukos sušelpimui nuken
Juo,
jūrėse jo netrūksta; vantėjusius Lenkijos. Per iri-- div iuo užima .< žemės pavir-iaus;
nas Petrograde rinko aukas nuoikia vien ,-urasti
kurui >tl-

buvo

austrai veik
Iš Galicijos

tvirtovių išvyti žmonės pulkais
bėga j didelius miestus, kurių rusai dar nepasiekė, bet ten uždarbių nėra, todėl daugybė tūkstan-

Prienai.
PASKALAI APIE MĖLeimonui iš Milwauiš
RutGINIMUS TAIKYTIS.
rašo
tėveliai
ris ir senieji nueidavo, bet ir tų kee, \Vis.,
čių šeimynų badą kenčia. To
jo
kai-kurias dienas neišleisdavo iš kiškių kilimo, Prienų apielinkės,
negali užslėpti nei Raportai Austrijos ambasadoriaus Dr. Dumbos.
miesto be tam tikros kortelės nuo Mariampolės pavieto,
Suvalkų
kamendanto. Jauni vyrai tai vi- gubernijos:
Jau ne kartą laikraščiai garsi- nei cenzūravimai net Amerikon
buk išreikšta noras užbaigti siunčiamų laiškų, kurie čia ateivaiskas
no,
sai nevaikščiodavo miestan. Aš
parbėgo
"Kaip musų
Pir- na atidaryti. Smarkios demontik per šv. Mykolo atlaidus įdrą- iš Prūsų, tai kanceliariją su vi- kare Europoj ir taikytis.
miausiai
ž
buvo
dokumentais
u
Nesais
garsinta, jog Vo- stracijos prieš tolesnį karės veperkėlė
sėjęs nuėjau bažnyčion—žmonių
sutinka
muno.
visai mažai buvo.
baimės,
kietija
taikytis su Frar.- dimą buvo sukeltos! prieš karės
daug
Turėjome
Tuo laiku prusai labai įkirėjo kad ir neapsakysi visko, kuomet cuzija, jeigu ji sutiks taikytis be ministeriją Viennoj. Tokios jau
ir miestui ir aplinkiniems gyven- kareivija pas mus pradėjo eiti Rusijos ir Anglijos; Prancūzijai demonstracijos buvo! Pragoj, nes
tojams. Pridarė daug nuostolių. Jau ketvirta savaitė, kaip girdim žadėta net sugrąžinti dalį A'/a- cechai nenori, kad jiį» kraujas lieNes kas jiems buvo reikalinga. kanuolių šūvius.
'tijos ir Lotaringijos. Bet Fran- tųsi už vokiečių reikalus. Dar
\iską ėmė; kiaules pjovė, ark"Jau turbut žinote, kad pas euziju, taikytis atsisakė, tai ir smarkesnės demonstracijos buvo pridirbo apielinkėse Kališo ir
'ius išvedė, šiltus drabužius, o mis jokių gėrimų nėra. Kad ir vokiečiams neparanku buvo pri- Vengrijos sostinėj Peszte. Prieš Varsavos, o austrai Liublino guKališo apiehnkės suypae kailinius, išrinko, kai-kurir '•.imtą rublių duotai už butelj sipažinti prie santaikos meldimo; demonstrantų minias policija pa- bernijoj.
javus iškūlę išsivežė... Ir neži- šnapso, tai negausi. Kaip vais- bet paskale apie Vokietijos norą naudojo kardus ir daug žmonių visu išnaikintos, kaimai išrodo
nia, ką butų daugiau darę, kad kas parėjo j Prienus, ta iš mo- taikyti.:, turbut, bi.vo šiek-t'ek sužeidė.
kaip baisiai vėtrai praėjus. Jabut ilgiau pagyvenę.
Iš Berno, Šveicarijoj, taigi iš vus, gyvulius, priešai paėmė be
nopolių ir traktiernių nešė bu- teisybės, nes net labjausiai šoviSpalio i dieną anksti rytą pa- telius ir daužė. Tai pasmirdo nistiški serganti didybės manija, neutrališko krašto, pranešama, jokio už juos atlyginimo, nepasigirdo smarkus šautuvų šūviai visi Prienai nuo to išlieto snap- kaip antai Chicagos "Illinois jog Austrija, nesitikėdama sau liko nei karvių. Trūksta ir vaiStaats Zeitung" už atmetimą pa- nieko gero iš karės užsitrauki- kams ir sergantiems, ir duonos.
Manėm, kad tik žvalgai šaudosi. so.
nes kasdien būdavo
tai
net
Vokiečiai užėmė visą juost;.'
siūlymo taikos smarkiai peikė mo, nes jai užsitraukiant gali
girdėt juo«
Kaip pažiurai aplink,
šaudanties.
iš
baisu.
Tuoj pasigirdo
Daugelj kaimų išdegino tianeuzus, tai, matyt, vokiečiams sukilti visi slavai, kurių yra 2/$ su anglių kasyklomis, tai Len
prūsų pusės kulkasvaidžių ir ar- ir bažnyčų sugriovė. Apie mu.c 'aika reikalingesnė negu franca- gyventojų (pasipriešino jau vo- kijoj trūksta jau kuro; j| žmo
motų šūviai. Bet dabar nieks i? ^arlevos. Zapyškio ir Raudon- ams. Ir dabartinis vokiečių už- kiečiams 4 čechų regimentai, o nės iš tolimos Rusijos turi ganamų nebebėgo. Gal kai-kurie ir dvario bažnyčios sugriautos,"
yuolimuį ant Anglijos pakrančių tgali sukilti visi slavai kareiviai), benti. Cukraus dirbtuvės vo1

turtų svarbiausią rolę lošia ang- •ai ir Rusijai daug nemalonumo
geležis; bet gamtos žemėj- Padaryti galėtu, bet kaip nujosi,
gilumose įkrauti tie turtai turi •ik menka d a I i > pakvietimo klauišsisemti, ypač kad tų medegų so; kiti, bent iki šiol, užsilaiko
Kaukazo
Atsilankius
vis daugiau reikalaujama, o jo* •amiai.
visi gycarui
kalnuose
Rusijos
ėmės
viduriuose
nesidaugina

i įs ir

ir toliau ventojai, neišskiriant mahometotiek kasmetai sunaudo- nu, priėmė
ji labai širdingai.
ania kaip dabar, tai anglį-; išsi
Ramiai užsilaiko ir Tr.rkcstane
>aigs už kokių dviejų šimtų memahometonai, bent apie neramuDar 200 metų atgal ku
tų.
nieko negirdėt. Negirimui žmonėms užteko malkų, mus ten
labar gi su pora metų imonė> dėt apie jų sukilimus ir Egipte,

Sulyg išskaitymo, jeigu

'm s

v

isas

po

girias išdegintų.

Dabar,

vlgiere,

net

Morokko sultanate.

NUO REDAKCIJOS

Kitų fondų neapykanta yra tikro
•įeapykanta to darbo, kur j pats bei

pats.

raštelio

apie

Lietuvį Vienas "Laisves" skaitytojas iš
raš- Pittsburgh'o parašė tani laikraš-

Kq Statistika Parodo.
j Jam dar netikint, kreipiuosi j Agri- sų geradėjam* paskui gjflima budar kulturos
pažvelgus
toliaus,
ings
lirbi.
Departamentą YVashing- tų paminklai statyti.
telio išsiuntimą didžioms ame- čiui, kad darbai tenai
nepagerėję ir galime rasti vietų, kur gyvenimo tone, klauskmt apie klimatą,
derlių žinoma, "darbininkiška* labas"
Tas, rods, turėjo buti iš pačių rikonų spaudos bendrovėms, idant prikergė visą
virtyr.ę bjaurių in- aplinkybės daug kuo .skiriasi ttuo ir auginimu, gyvulių ljoursiauojc. per tai
doaimata turi padnoti.. Redakcijos ii
iškiltų neišpasakytai; "kulpradžių aišku kiekvienam. Juo raitelis butų paskleistas po visą sinuacijų apie tai, kad "Liet."
aiai, ir savo tikroji vardą.
ty- gyvenimo aplinkybių miesto gyven- Valdiški nurodymui visai sutinka tūra"
pasiektų
Redakcija pasileka sau teisę atslun 'abjaus tas turėtų buti aišku tiems. Ameriką. Tasai
čiai
delet
aukščiausių viršūsumanymas,
taip rašanti, apie klerikališ- tojų. Pažvelgus į statistiką, mato- su p. Banaičio
čiamns Jai rankraščius trumpinti ir
To- nių, kokių žuionija
aprašymais.
<urie turi
niekuomet dar
buvo
taičiaus
vadintis
ir
pretenzijų
ap- nežinomų priežasčių,
kumą
"trejas devyneres." Pas- me, kad miestuose gyvena tik ma- li aus, peržiurėjus
taisyt i.
nepasiekė; "krikščionybėje" netustatistiką
javų
bent
iki
Netinkamus laikraščiui rankraščiu? švicstunais ir vadais.
šiolei
nieko
kui
šalin,
žesnė
padėtas
Kalbėtojai,
pasirėdė ir kitas straipsnis toje
gyventojų dalis, [š 91,972,266 užderėjimo šiaurinėse ir pietinėse rėtume sau
lygių.
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto ragindami klausytojus dėti aukas negirdėti apie
Panašus raštelis pačioje dvasioje.
I
jį.
1()10 cenzą) Suvienytų Val- valstijose,
(pagal
riui atgal jo lėšomis.
pa>irodo, kad daug dauVadinasi,
savam fondui,
kelias, kuriuom turivienu
ir
privalėjo,
Reikia visada rašyti plunksna ir Mk
žingsnių, supažindinan- Jei anie
pri- butų
Rašytojai seka "Liet.." stijų gyventojų, miestuose gyvena giau galima iš žemės pelnyti pie- me eiti, yra žinomas, jeigu dar
valo,
ant vienos popiero pusės,
amerikonus
su
Lietuvos
reikatiktai
kiekvieną
paliekant
valandėlę atsiminti, čių
42,623,383, gi 49,348,883 gy- tuose, negu šiaurėse. Ten žemės iki šiol i
tai sunku suprasti, kaip galima
plauna tarpus tarp eilučių.
iicskandinome vienas kito
kad jųjų priederme yra agituoti už lais.
įvena ant
Taipogi pavieniams lietuūkių arba kaimuose, tu- luina visai nėra bnftigi, sulyginus su už
Laikpanašias
insihuadjas
rašyti.
nuomonių
skirtumą, tai būtinai
aukų rinkimą, bet nc prieš tai.
viams, kurie gali, privalu butų raštis
rinčiuose kiekvienas ne daugiau kaina, esančia
remiasi tomis žiniomis, kušiaurinėse ir centra- reikia, kad męs tai
Taciaus galima buvo pastebėti rašinėti laiks nuo laiko straipsnepradėtume. Jeirias jis gauna. Ne laikraščio kal- kaip po 2,500 gyventojų. Ta di- lėse valstijose. Imant ant išmokes- gu dar
su
tikrų
karių
visą eilę atsitikimų, kur, dirbant lius amerikoniškon spaudon. Gašaudymais
džioji gyventojų dalis, gyvenanti čio, turėdamas
tė, jei kartais tokios žinios yra
$500.00 ar ir priešo' pjaustymai* nėra, tai
apie
savo fondo naudai, su
lintiems
tai
neant
tij padaryti
nemažesniu,
butų
ūkių ir kaimuose, nepažįsta tų $600.00, gali įsigyti
be pamato.
Ir ta pati "Laisvė"
vidutinišką ukę. reikia pasistūmėti, kad tai netrurasi, uolumu buvo stengiamasi nu- sunkus darbas, o lietuviai iš to
visų
pavojų sveikatai ir gyvasčiai, Lenkų ir slovakų
rašiusi apie
prisipažįsta
kurios kus įvyktų.
(No.
97)
kolionijos,
Zt'n^imas per kraštų. Rinkimas žeminti kitus fondus ir sukurstyti galėtų, rasi, nemažai naudos tuir blogų laikų, kaip ten
fabrikuose (t. y. ibėdų, vargų
5
orderių
įsitaisė
metai
ir šiągavimą
apie
atgal,
Lietuvoje žmonės badauja, diaukų Lietuvos naudai nuėjo tokiais žmones prieš juos. Toksai giliai rėti.
kad gyvendami susikimšę miestuo
dien yra ant tiek
laikdžiausiai skursta. "Amerikautai
darbų
kad
pagerėjimų).
Jei
pakilusios,
keliais, kokiais didžiausi pesimistai anti-kulturis pasielgimas galima
:se.
Jie valgo sveiką maistą, kurį yra
raštyje telpa klaida, tai geatsitikimų, jog ūkės nupirktos už niekuomet jųjų neu/.simiršdavo.
nesitikėjo matyt tą rinkimą nueisian- buvo pastebėti ne pas vieno kurio Apie darbus. Prie įrankių tc-je riausia
jie
patįs
pasigamina. Jie kvėpuoja $1,000, šiądien
perspėti
tą
patį
laikraštį
ii^e
yra skaitomos po Ten tikisi, kad ypač dabar, kuomet
tį. Pasidalinimas pagal srioves tokia- nors fondo šalininkus. Ir teko kampanijoj (karėj), kurią kaiir praneši- tyru oru, o ne smarve ir dulkėmis, $10,000 ir $15,000.
tokią
klaidingą
Tie ž.moneliai baisioji nelaimė
žinutę,
me bendrame darbe,
nukrito, "amerikuom tenka kvėpuoti miestiečiams. ten
kaip aukų rin- tai pastebėti ne tiktai pasielgime -kurie laikraščiai veda prieš "Lie- mas bus
ir apie kautai" neužmirš savo
atitaisytas.
Rašyti
gi
džiaugiasi,
suradę
laimę
kimą-; nukentėjusiems nuo karės, paprastų kalbėtojų-agitatorių, bet tuvą," bombarduodami ją kaip
brolių, pasidėlei vienos žinutės ištisas litanijas Jie, gerdami tyrą šaltinio ar šuli- grįžimą į miestus ar kasyklas neturi likusių
tėvynėje. lįp gali tikėtis,
patsai savyje yra labai apgailestau- ir žmonių, kurie stovi arti prie įmanydami, prisidėjo dar vienas
nio vandenį, išvengia daug ligų,
nei kalbos. Ypatingai ten klimatas I—mums,
įtarimų kitame laikraštyje yra daužinoma, iš to labai mažai
tinas apsireiškimas.
Tikslas, ku- vieno arba kito iš fondų ir kurie "šmotukas." Viename tų laikrašIš Liet." pra- kurios vasaros laiku kartais tūk- yra geras ir tinkantis ūkininkavi- yra darbo.
giau
negu
paiku.
Juk męs esame pirmoje
riam tos aukos renkama, faktiškai tatai turėtų suprasti dalykus ir čių ("Laisvėje") paeiliu tilpo pora
stančius miestiečių nuvaro į kapus.
mui. Žiemos beveik nėra, taip. kad vietoje ne
nešimų apie darbus įvairiose viežmonėmis,
lietuviais
vienas
ir
dėlei
savo
tas
atsažinutės, tilpusios
yra
straipsnių
pasielgimo
pats. Vadinasi, permatyti
[Ūkininkai gyvena arti po 90 metų. sausio mėnesyje, kuomet šiaurės nc savo brolių broliais,tie bet
tose, rods, sunku išvesti nuomonė,
kleri
darbus
Pittsbuvo
patsai pamatas
kuomet miestiečiai vargiai sulaukia
"Lietuvoje" apie
toksai, kad I komybę.
ūkininkai sėdi apsikamšę grjčiose, kalais,
kad
laikraštis
dabartitautininkai*,
socialistais.
tyčia
bendrai butų buvę galima veikti.
buvo
valanda
užtyli
Dabartinėji
payra valanda, burgh'e, Pą. "Lietuvoje"
po 50—60 metų. Miestuose kūdi- ten sodinama
bulvės, kurios gegu- Męs dar turime daug kartų persiTačiaus to nepadaryta.
kiai miršta tūkstančiais nuo ligų,
Sriovių kuomet mažiausia neapykantos pri- žymėta, kad tenai darbai pagerėjo. nių laikų blogumą
1
žio
ir siunčiamos pešti ir persitikrinti, ar štai
kasamos
mėnesyje
santikiai, visuomet buvę aštrus, valėtu gimti. Tarpsavinės neapy"jisai"
gaunamų per nevalų pieną, kuomet šiaurines
Į
valstijas, parduodant ge- iš "šoyros širdies" nori pagelbėti
neleido visiems susieiti draugėn, kantos pas mus, Amerikos lietuant ūkės tas beveik nėra žinoma.
ra kaina.
Nukasę bulves, sėja kor- Lietuvai. Cal but, kad "jisai" ii
nežiūrint visų spaudos raginimų vius, visuomet buvo ir be to jau
Statistika tą aiškiai parodo, ir, reinis arba kitus
ir matomai daugelio
javus. Gyvulių ne- duotų daug pinigų savo tėvynei
gerų norų. perdaug. Toji taip smarkiai išbugis, apie tą negali buti abejonės. reikia
niekad
šerti.
Visos trjs srioves išsiskirstė kiek- jojusi neapykanta privalėtų Imti,
Jie ganosi lau- sušelpti, bet jeigu tai ne iš "ščyros
Miestietis, priėjęs prie stalo, dejuo- ke
Vasaros
laiku kar- širdies," tai niekam netikusi ir jojo
visą
metą.
viena sau, ir kiekviena įsisteigė kaip galint, mažinama, bet nc augija, kad šiądien nenorįs valgyti, ne- ščiai
Amerikos
lietukad
Daleiskimc,
šiaurinėse
val- pa'elpa.
Dauguma
inusų
nedidesni,
Jonas
gavo
kaip
nama.
To reikalauja aukų rinkisavą atskirą fondą.
turįs apetito, kuomet ūkininkas be
esame atkeliavę iš savo senos švarioje dirbtuvėje gerą darbą.
vių
Karščiausia
diena
buvus
stijose.
Žmoniškumo, broliškumo jausmai,
Jis
l'aU toksai išsiskirstymas yra mo pasekmingumas. Ar kalbėtojokių pasiskudiir.ų šluoja torielkas 1911 m. kada
110 laipsnių. giminystė* ryšiai mumyse užmušta.
buvę
labai liūdnas, kadangi prie užtekti- jas, pasmerkdamas kitus fondus, tėvynės-Lietuvos keletas ar kelioli- ten nenusisėdi, išdalies dirba fidirka metų atgalios. Ten męs daž- ziškai, jo sveikatai ten niekas ne- vieną paskui kitą... Jis yra
Tokis karštis atlanko dažnai ir Toki tai tų "darbininkiško
no
labo,"
taktingumo ir mokė;imo atidėti arba veikėjas, ragindamas neauir išmiegojęs tyrame ore. Jus,
bęs
kenkia.
niausiai
ir
kaimuose
"kulturos" ir krikščionybės"
šiaurėse esančias šaltas vietas.
užgyvenome
Juo
tolyn,
juo
Jono
sriovinius kivirčus kitai vietai, bu- kauti kitiems fondams, nes jie
plakurie esatė gyvenę kainuose Lieužsiimdavome paprastu žemės kni- darbis eina didyn, ir Jonas manosi
tu buvę galima išvengti to. kas at- :"Sioki-toki," nemato, kad
Kadangi
męs, lietuviai, iš pri- tintoji] darbo vaisiai.
Mušu vijisai tuom
atmenate
tuvoje, tą gerai
ir, tikiu,
Netikęs jau suradęs laimę. Šeimyna užgimties esame žemdirbiais ir turi- suomenė beveik visiškai sudemorakerta šaką, ant kurios sėdi? Žmo- sinėjimu-žemdirbyste.
sitiko.
Vasaros laiku
galite patikrinti.
ir
žiauri
visi
valme šiek-tiek
ganėdinta,
sveiki ir ateityje
patyrimo apie žemės 1 i mota. Spauda iš savo augštos
Fiktas įvyko. Atsirado trįs fon- nėse gimsta neišsitikėjimas netik- draugijinis surėdymas
miestiečiai lipa ant stogų, kad gavien
tik
džia
neleido
mums
ten
laimė
laimingai
išdirbimą, tatgi nebūtų patartina rolės šviesos ir meilės nešėjo.- nuspindi. Bet štai vus kiek vėsesnio oro ir
dai, kurių kiekvienas yra remia- tai tais fondais, kurie pasmerkiapasislėpus
neValdžia, užkraudama
vieną gražią dieną parveža mušu
grūstis į fabrikus ir vargti, kol iš- žeminta, atleiskite už išsireiškimą,
ma^ tiktai vienos kurios nors sri«»- ma. bet neišsitikėjimas abelnai vi- gyventi.
nuo dulkių, kuomet ūkininkas, apie
moksti darbą, kuris gali but pra- iki karčiaminio rėksnio.
vės.
Visi tris fondai yra "party- sai-; fondais; reiškia, ir tam fon- pakeliamus mokesčius ant žemdir- Joną išblyškusį. Šeimyna išsigąsta. miestiečius
Spausneatmindamas, žaidžia
biu
ir
Moteriškė
randamas by dieną, kuomet ant dintas žodis negerbiama.
nesirūpindama pagerinimu
klausinėja, kas atsitiko?
viški." arba teisingiau—srioviniai. dui, kurio naudai agituojama. SėTodėl
žaliais
medžiais
į
išėjęs
sodną
i>o
ūkių
yra liek daug progų netik negerbiama tici svetima nuomonė,
Veltus darbas kuriam nors tų fon- jamas neišsitikėjimas tokiu budu, žemdirbystės metodų, privertė dau- Kaip? Kur? Čia pasiaiškina, kad ši ant
minkštos, žalios pievutės, kame
ir geru ūkininkų apleisti savo rytą Jonas iturbut buvo neišsimiel>et sumaniai gy- nei patsai žmogus. Spauda, kuri
du
dangstytis "bepartyviškumo" grįždamas, muša į tavo statomąjį gel}
ir gamtos gyvumas daryti gyvenimą,
žolynų
kvapas
ir
kad
ukes
keliauti
arba
miestus
j
j gojęs,
prikėlė Didžiąją Lietuvą iš gilaus
įkišo į mašiną ranką ir kelia
venant, lengvai ir pralobti.
skraiste. Kalliėti apie "bepartyviš- darbą.
Kitais žodžiais tariant,
žmogų į padangę ir liepia užkutas šalis duonos j ieškotų. Dau- ten ją prarado... Šeimynoje verkEsant
bedarbėms
ir
miego ir j dešimts metų pastūmė
miestuose
tok>ai
arba
kumą" (teisingiau butų: ''besriovinkalbėtojas
miršti visą dienos nuovargį.
veikėjas
toli priekin, kuri mma:::ai
Ir kaip nebūti
guma iš jų atkeliavo j šią visų pa- smas, klyksmas.
klausimui
bręstant
kaslink
kurii»
žemdirbystės
kuriam
prisidėjo
gumą")
by
jisai pats
visų trijų griauja tą darbą,
) Ūkininkas, sulaukęs šventadienio
ir prie Amerikos
lietuvių pažangos,
fondų —ištikruju reiškia arba da- pašvenčia savo jiegas. Tokia yra girtą šalį Ameriką, tikėdamiesi verksmui, jei visos šeimynos duo- ir liuosos nuo darbo valandos, ap- Amerikos lietuvių tarpe, šie mano
nos
keli žodžiai, tikiu, nebus tarti vel- dabar pas mus virto, tartum, piepelnytojas taip staigu prarado eina savo
lyku štovk) neišmanymą, arba ką praktiška pasekmė to stengimosi lengviaus pelnyti duonos kąsnį.
ukę ir džiaugiasi bei raNekuriems
atkeliavusiems
čia
tui.
pasi- sveikatą ir darbą ir visą šeimyną minasi
P. MulciHčius. menišku žaislu. Iva> ką n<>ri konors ir blogiau.
Vien faktas, kad kenkti kitiems fondams, nekalbant
gyvuliais, javų ir vaisių užsekė uždirbti keliatą centų ir kai- pastatė akis-akin su alkiu ir šallioti. "pafiksinti," atkeršinti. tai
kiekviena sriovė, savo daugumoje, jau apie gilų prieškulturingumą
derėjimu, kuomet miestietis, netukuric iš jų grįžta į Lietuvą, kad čiu.
i
'|
pirmiausiai grąsinama, kad štai "j
remia tiktai tam tikrą fondą, yra panagaus pasielgimo.
Arba kitas vėl* apsigyveno prie rėdamas ko veikti, eina į karčiagazietas paduosiu." Jeigu susiginTie Amerikos lietuviai, kurie su čia uždirbtais centais pagerinus
užtektinu argumentu prieš visus iškur jis susidraugauja
Iš
Šalies
savo ukę.
Žiūrint.
Ten nereikia daug mą-saliuną,
anglių
kasyklų.
čijama su kuom. liekama .uginčyvadžiojimus apie "bepartyvisku- šioje įsivyravusių partizantiškos
su nelemtos rųšies žmonėmis, įprantu ir norima "atsigriebti," tai vėl i rir
vargo
darbą
turintis
pramokti,
mą."
p
neapykautos jausmų valandoje dar
ta gerti, kaziruoti, praranda darbą
KarČiatniniai Bizniai Negeri.
Žiūrint iš šalies j mušu viešąjį tnoje
spėkos greitai pradeda uždirbti gevietoje .stovi "gazieta." Ir liūdPasidalinu- visiems i f ris drli>. nenustojo paskutinės sveiko proto
ir
liekti
gatviniu pastumdėliu, ku- gyvenimą, įvirtais darosi labai ne- niausia
I>et daugeliui čia atvažiavus ne- rus pinigus. Bet ir čia neėsi liuoyra tas, kad atsiranda reprie* Amerikos lietuvių visuomenę kibirkštėlės ir kurie virš visų daris dažnai, kovodamas su alkiu ir
sas
nuo
nelaimės.
smagu. Ypatingai nekoks jausmas, dakcijų, kurios spausdina kad ir
Virto anglis,
vistu k stovi užduotis, kad kuo- bartinių kivirčų mato svarbiausjjj pasisekė sutaupyti turto, o kiti, nors
ir sutaupę, į Lietuvą grįžti nemano, nuspaudė ranką arba koją ir pada- šalčiu, tampa užpuoliku, vagim ir pažvelgus Į musu taip vadinamąją didžiausi šlamštą,
šmeižtą, dar ir
dangiatt sušelpus savo viengenčius tikslą—nelaimingos ir sopuliuose
rė kolieka ant visados. Arba, dar užmušėju—žodžiu sakant, blogiau- "šviesuomenę," inteligentus, kurie pačios "sufiksina,"
arba
kurie
nenori,
Tokie,
negali.
Lietuvos gelbėjimą,
Ta užduotis nei vaitojančios
jei iisai yra
anapus jūrių.
siu sutvėrimu pasaulyje. Ūkinin- veda
"paprastų žmonių'" minias ir nukreiptas siti\ g jų noro.
kiek nesumažėjo nuo mūsų pasi- privalėtų atkreipti kuodidžrausią jau turi kiek sutaupę, bando grieb- baisiaus, jei per neatsargumą kas
ko vaikai, parbėgę ir mokyklos, žai- abeltiai "tvarko musu
čia sakoma, "biznio," kad uždegė kasyklą ir ten visas buris
gyvenimą." Kivirčai, asmeniškumui, partizanskaitymo Į dalis. Atpenč, pasta- atydą j tą nelemtą kitų fondų grio- tis, kaip
kiek lengviau gyvenimą darius. likosi palaidotas liepsnose ir du- džia ant pievutės arba ant smilty- Jie. tie vadovai, privalėtų duoti tiškumas visai uždengė nuo
vimo
ir
veikiai
kuomet
daulaiku,
užkirsti jam
darbą
mūsų
ruoju
gaunama
no, kame jiem, jokio pavojaus nėra.
Dažniausiai tuo bizniu buna kar- rnuose.
pavyzdi visiems kitiems viešame visuomenė' žmoniškumą ir podraug
giau žinių i: Lietuvos ir jau galima kelią.
Katne-gi žaidžia miestiečio vaikai? darbe. Teisybė, iie ir duoda. Ir savą kenčiančią tėvynę. Sau naušiek-tiek matyt, kaip didelė yra
Tegul per kraštus putojanti par- čiama-saliunas. Saliuno biznis yra Čia Pamato
Dalykų
Lietuvoj O gi gatvėje, gatvėje, kur kas mi- reikia nenoromis prisipažinti, kad dos jokios neatuešime, o Lietuvai
nelaimė, patikusi Lietuvą, toji už- tizantiškumo neapykanta randa sau žinomas. Jei geroje vietoje, tai
liutą
jiems gręsia pavojus nuo tasai pavyzdys dažnai labai pri- bus didžiausia skriauda, nes
Nematytų.
duotis «tovi prieš Amerikos lietu- kelią j kur kitur, bet tegul jinai ne-1 šiaip-taip ir pralobsta kai-kuris.
jinai
Kitas
išmoksta
vėl-gi
prabėgančių
vežimų ir automobilių. mena garsaus Krylovo "tymą": užmiršta sunkiausioje
Bet tas pralobimas neišeina jo, nei
šiaip-taip
vių visuomenę dar didesnė ir dar judina darbo, kurį gimdo broliška
valandoje.
kokio nors amato ir tuotni mano Miestiečiai visi gerai žino, kaip
gulbę, lydeką ir vėžį. Kaip ir Norisi dar kartą šaukti prie sujo draugų naudai. Stovintis visą
daugiam iš mūsų reikalaujanti. meilė ir žmoniškumas.
buti neprigulmingas ir neturėti ant dažnai atsitinka nelaimių su vai- anasai
"tymas," musų vadai kivir- sipratimo, prie paliovimo taip dalaiką už "baro" tvankiame ore, į
Jeigu galii a buvo kalbėti apie
savo galvos "boso."
žaidžiančiais
Bet
ir
Ant
tuotni
kais,
kiekvienas
traukia savo pu- rius, bet sunku tikėtis, kr.d balsas
gatvėje.
čijasi,
šelpimą ir jj pripažinti reikalingu, Svetimtaučių parama. "Ameri- keletą metų įgauna reumatizmą ar- dar nuo
ir
man pačiam teko buri
Niekam
blogo
nelaimės,
iš
ir
nepasislėpė.
to
visko
išeina taip, kad butų išgirstas.
ba
ir
tie
sėn,
surinkti centai
kitą ligą,
A. Ratu.
dar nežinant viso nelaimės apymio, kos Lietuvis''
rašo:
nieko nesakę, užeina "blogi lai- liudininku jau keturių nelaimingų Amerikos
išeina
lietuvių gyvenimo vežibesigydant ligas, kurios dažtai kuomet toji nelaimė pasirodė
kai," apie ką męs Lietuvoje nebu- atsitikimų su vaikais, žaidžiusiais mas iš vietos nei krust. Tu, prasvisame savo pilnume, šelpimo rei- 1 "Renkant mušu fondams aukas nai yra neišgydomos.
vome nei girdėję.
Darbininkas ne- gatvėje, kuomet vienam vežimas tas žmogeli, žiūrėdamas į tas vikalai virto musų priederme.
nukentėjusiems nuo karės, vertėtų Lietuviai užsiima ir kitokių rų- teko
nuvažiavo rankcj, vienam sulaužė sas
darbo.
dirbtuvėje
"vadų" tąsynes, nežinai ką sakyt,
Tat šiądien reikalinga šelpti Lie- 'atkreipti didesnį' atydą j vietinius šin bizniu. Jei tą biznį supranta ir
ir
atsiKarei Kilus.
Amatninkas
koją,
nei
antroje
su
poroje
sykių
kitų tautų gyventojus. Ypatingai pataiko gerą vietą ir aplinkybes,
drauge
daryti, nei kur eiti. Vienas
paprastu
tuvą, rinkti aukų, ir kuodaugiauant
dabar, kuomet susilaukėme net tri- tai
automobilius
užvietos
darbininku
kviečia
kitas
tikimų
pajunta skurdą. Tas
pas save,
pas save,
sia, tiems, kurie nukentėjo^ nuo
šiaip-taip gyvenimą daro. Bet
jų fondų, ar ne geriau butų, kad
ir ant biznieriaus ir profe- mušė. Tai buvo pasibaisėtini atsi- trečias vėl {jas save. Visi jie mokilu* karei F.urojioje,
neatsiekia atsiliepė
kart v Šioji užduotis šiądien yia vieton
daugelis
naujų
biznierių
musų tėbarnių tarp savęs, stengtis
nes žmonės, nieko neuž- tikimai mano gyvenime.
Geisčiau, ka gražiai kalbėti—tikros lapės vynė Lietuvi, kurioje męs
savo
tikslo.
užvis svarbiausia. \ i^i, kurie žiu- padidinti aukų rinkimo dirvą.
At|>enč, tikėdamiesi sionalo,
gimėme
buti liu- saldžialiežuvės—ir taip tau viską ir
augome, likosi paversta j kraujo
ri j visą Amerikos lietuvių gyveni"Pavyzdžiui, kitos nukentėjusios greitu laiku pralobti, praranda ir tą, dirbdami, bando apsieiti be pirkimų jkad ateityje jau netektų
ir profesijonalų
nuo karės tautos senai
išdėsto, kad, rodos, jog visi jie tei- ir ašarų uptlį. Musų tėvų ir genpagelbos. Visiems dininku panašių nuotikių.
pasirūpino ką turėjo. Tuomet užkeikia biznį
mą ir i jojo srioves ne per neapyir
ūkės
miesto
skurdas.
Įsteigti
gelbėjimo
kurie
užstoja
fondus,
$kursta siuvėjas, Sulyginęs
gyveni- singiausi pasaulyje, nors visi vie- čių namučiai degdami nušvietė Lieir eina į dirbtuvę arba kasyklas
kantos ir fanatizmo langelį, pripair
Įtapo gana populiariškais tarpe ame- duonos
skursta
kad
kiek- nas kitą didžiausiais melagiais, tuvos
tikiu,
mą
jo
pasekmes,
krautuvninkas, skursta
padangę. Žaliuojantieji laupelnytų.
žįsta, kad raginimai dėti aukas yra 'rikonų ir kuriems amerikonai gana
o ypatingai didmiesčio
už
bet
vis
vienas,
daktaras,
skurĮ
gy- veidmainiais :r niekam netikusiais kai bei žydinčios pievos su visolabjausai
ir
iduosniai
antri
vieni,
|
nuoširdus,
taip
taip
aukauja. Taip gana žyLengvas Darbas—Nc Palaima. sta paprastas darbininkas. Uždirb- ventojas, pripažįs, jog ant ūkės yra vadina. Tu žmogau, nors persi- mis gerybėmis likosi pavesta į
ir taip treti nori, kad tikslas buto miai auga įsteigtas belgų fondas;
nori
šioje šalyje ir labai mažai Kas gi buva su tokiu lietuviu, ti negalima, o pragyvenimas, kaip niusų palaima. Miestuose gali sa- plėšk j tris dalis ir kiekvienam po tyrus (piMynes). Mmti broliai ir
kuopilniau atriektas ir kad nukenbet jie mokėjo
belgų.
atkreipti mėčiusiu biznį ir virtusiu vėl rank- tyčia, kas dien vis kjla augštyn. nitariškai gyventi tik turtuoliai, ku- dalį duok, arba bėgk nuo vi-tt, kad draugai likosi paimti krrėn, ir
tėju? iems Lietuvoje butų kuodatiamerikonų atydą Į jųjų šalies skru- pelniu? Dirbtuvėje dirbant prie Kaipo vaisiai to skurdo, o ypatin- rie liuosoje valandoje sėda į auto- nei matytum, nei girdėtum.
tautos žiedai žūsta
fjiau aukų surinkta.
bailių skerdylų likimą, ir amerikonai neatsisako
Tie visi ginčai, tąsytus ir kivir- nių lauke.
ir smarvės, įsitem- gai didmiesčiuose, užpuolimai, va- mobilių ir važiuoja pakvėpuotų tyįvairių
mašinų
žiūrint
susidariusius
fonMusų likusieji seni tė'juos šelpti, liet ne vien tik bclTaip
Į
ru oru j laukus.
Vasaros laiku jie čai labai privargino nu u žmones vrJciai, maži broliai ir
dus. ai>ku- >ra ir atsinešimas j «anb renkamos aukos: Amerikos pus nuo ryto iki vakarui (ir vis kas gystės, užmušėjystės taip atsikartojaunos sekas
savo
vasarnamius.
Bet Tie "paprasti žmonės" norėtų ma- sutės
ja
kad laikraščiai išvažiuoja j
sveikata
kuris
dieną
tą
diena,—regis,
patį),
išvertė
žmogaus,
Jeremiah
Curtin,
Visi
didžiausion
fondai
nelaimėn.
pateko
angtrjs
juo>
yra geri.
kaltam plačiai žinomą II. Sen- greit į tokias aplinkybes atsiliepia. daugi;.us niekuo ir nebeužsiima, skurdžius darbininkas turi visą lai- tyli kokią nor- naudą iŠ tu visų Tie iš
ir
kas nors remia kuri nors ų
musų. kurių sąžine ir brotėviams veikalą "Quo Yadis,"
Męs matome, kad jaunikaitis, atva- kaij) tik rašinėjimu apie apiplėši- ką didmiesčio dulkes gerti. Jam rovimųsi už plauku, bet kaip ne- liška širdis dar šiek-tLk plaka,
fondą, tai rcuia ji ne todėl, kad Įsteigė fondą šelpimui
nukentėjužiuojąs iš Lietuvos, yra pilnas, tvir- mus ir žmogžudystes. Tas, ypa- ten smagumų visai nėra.
įstengia, tiicko negali įžiūrėti to- tartum i^irdi tuos skaudžiu* vaitotiktai tasai fondas yra geras, o visi
sių nuo karės lenkų; taipgi amerididesniuose
skruostai
kio,
tas,
tingai
miestuose
tiesus,
ką galima butu pa/'ymėti: jimus anapus didžių vandenynų.
raudoni,—žoyra
kiti blogi, bet todėl, kad remiamr- tonas, buvęs pasiuntinys
Rusijoj,
Reik Bul Atsargiais.
žinoma.
"nauda."
gerai
Žmonės suerzinama tarp Tie nelaimės ir k; nėios
tinkantis
mūrams versti.
sai fondas yra rėmėjo sriovės žino .-teigė fondą šelpti nukentėjusius džiu, vyras
suspausti
liet nevisi ir nevisur ir ūkininkai
įuo karės rusus.
Ir visas tas balsai tartum
dirbti.
Išsavęs,
Pristoja
supjudoma.
jis
dirbtuvėje
Het
vienok
ir
ne
vertas
--u
t
todėl
skrieja
visi
per
jure.pas
nių
jam, rėmėjui
męs tą savo esti laimingais ir
"Ar ne tokią pat tiesą ir
užganėdintais. darbas atliekama po "darbininkiš- mus, Amerikos lietuvius, ir savo
męs syk jam rodosi, kad lengviausias blogą
artimiausias.
padėjimą suprantame ir maNeapykantos Į kuri urėtume prašyti pašelpos šiame
darbas.
Jis ten dažniausiai tik tome. Daugumą .Įiiusų su šiuo visu Atsitaiko, kad, pirkdamas ukę, ne- ko labo," "kulturos" ir "krikščio- širdį veriančiais vaitojimais šauju>r>
fondą tatai neprivalėtų 1»tit' nomente?"
apsižiuri ir lieka agento prigautas. nyste^" vėliavomis. "Darbininkių-' kiasi
ir
sėdi
valdo
mašiną, ką ir mažas blogu taip apsipratome, kad
pr.gelbos ir brolių, gyvenančią
jokios. "Tegul jie dirb;< savo f</:i
jau
Tik įmokėjęs pinigus, pamato, kad kas
ir
"kultura"
vaikas
"krikščioatlikti.
Bet
labas,"
galėtų
\bejonės atsakyme Į tą klausimą
pažiūrė- manome, jog kitaip ir buti
dui, '«> męs dirbsime *«;vam, n t
tolimoje šalyje. Tie nelaimės balnegalj, žemė niekam netikus, kad ant jos
kime męs į jį už trijų-keturių me- nes tai
nybė" taip išsiplatino, kad lietu sai kviečia mus, kad męs, gyvenkiek jiems neužvydėdami ir ne.-i i legali Imti.
jau tokis rausu likimas; buk
negalima daryti gyvenimo. Žemė, vis nenori žiūrėti j lietuvį, kai- dami ramiame krašte, ab
stengdami jnjų darbui užkenkti.' ! Kiek toliaus tame pačiame straip- tu. Jo skaistumas ir skruostų rau- to męs esame verti. Ir pakol
ikreiptume
statoma tokiose vietose pardavimui,
nie-j
donumas
mynas jei įmanytų, tai paskan- į nelaiminguosius s; vo brolius ir
rzšonia:
toksai turėtu būti šiądien i Arei š snyje
dingo. Akįs įdubo, pa- kas mums to blogo neperstato, apie
buua įtręšta tiktai tam kartui. Atakiai pamėlynavę, susilenkęs, ir jo
dintų kaimyną. Musų viešasai gy- ist.iestume broliškos pagclbos ranką.
k ima s kiekvieno kilti-nio lietuvir
jo prašalinimą męs neturime nei
vežę, žmogui parodo, kaip puikiai venimas, aeiu tų "gerovės"
"Kuomet amerikonų
visa
išžiūra,
su
Tas musų nelaimingų brolių balatsirisimo i >u*idariu- tą situaciją
platinsulyginus
tuom, kalbos.
jtekmingoje
Mums įsivaizdina, kad
dobilai ir javai auga. Bet kada
nuolatos skelbiama apie kokiu
pandoje
buvo
tojų
pastangoms,
yra
rinkime.
kuri mę> tartum girdime, yra
jis
sas.
taip
"geras,'
pirm trijų-keturių męs turime gyventi supuvusiame
aukų
>elgt;. ::p»e lenkų, apie žydų skriau- metu, daro
žmogus nuperka ir užsėja paprastu kad dar tiktai vieno dalyko truk-'
Kitoks atr-ine-inu.- butu tie>i< -j la>. kuomet
mumyse pasibaisėtiną ore, smarvėje; dirbti
musų s;;žinės balsas. Ko au^is nejie visi j ieško sau
pavojingose budu, pamato, kad ten buvo vien >ta: kad išeitume su
ir
Ir,
ir
toliaus
vis
i-pudį...
nenuoseklumu.
jei
peiliais
jis
šau-j išgirdo, ta* rado r.tlvalsį nutsų sąžiKenkimas
ki- ižjautos ir pagelbos, męs vien vaivietose, kur susižeidimas ir mirtis tik nuduotas
ir susipranta tuvais
trąšuiuas
ten -ėdi, jo sveikata ant
ir
tokiu
į
gatves
lijamės
ir
pradėtume
palo
tų
tarp ''-avęs
fondų aukų rinkėjams ^ra
taip grobia kas dieną; valgyti
nėje ir kviečia mus atlikti savo parlaukiame
maistą,j
esųs prigautu.
budu
savo
kad
sumenksta,
stebuklų."
ne k;^ kita.
Tuomet,
ginti
kokia
idėjas.
prikimba
kaip tiktai griovimas
eigą.
nežinant, iš ko jis padarytas. (Mę>- "'Lietuvos" 47-tame
numeryje be abejonės, pas mus atsirastų ne- Tie iš mus, kurie jau supras
to darbo,
liga dažniausiai džiova—ir tas dažnai gauname
kurj pats dirbi, kenki- Pastaba yra
fabrikuotą pieną Į patėmijau korespondencijų iš Dod- manai
pilnai teisinga.
dailusis pirm keliafos metų
mas tikslui,
"didvyrių," ir "kankinių už savo pareigą link nelaimmgų
jauni- ir sviestą, kurie niekuomet
kurj pats turi s;:u paI arp
kilo sumanymas kaitis
son, La kame p. A. Žemaitis, vieebicagieeių
idėją,' Galima butų paskui jais brolių Lietuvoje, šiądien uoliai «!\rkeliaują į Lietuvą sveikatom jo karves). Męs matome, neregė-j
sistatęs, nes tikslas čia, kaip ang- tame ; t
kad tai tinis lietuvis
rUivo pasikalbėt;-,
vėjyje
ūkininkas, aprašo uki- didžiuotis ir kuoaugščiausiai gar-,
ičiau> pažymėta, yra vienas ir tas
jieskotų. I.štikro reikia verkti, ap- j; u mūsų likimas esąs
p'"
buojasi, prie kiekvie::
ir apie
tokis,
(privatiškai) apie paruo.iiaą tan svarsčius tokio
ninkystės pragumus T^ouisianoje. binti tuos, kurie lietuvius privedė rlr.kdnni aukas
o
žmogaus likimu... išėjimą iš to nei vilties neturime.
nukentėjusie"
Mane tu*

Visi laikraščiui siunčiami rankraš
čittl turi buti pažymėti autoriaus
pa
ražu ir adresu.
Pasirašantieji paeu

lietuvius

ir

to

*

Bet

Apžvalga.

Mieste Ar Ant Ukes?

•«

nemažai

užinteresavo. įuic

geroves.

mu-, karči

J»et kiek dar

kurie

tokiu,
Į Mykia nusigandę gyvulėliai. —lx*t ką darysim pavasario sulau- LIETUVIŲ ATSTOVŲ SU!'A- valdžios ir paties caro paslapčii
tėvynė tr savo sąžinė- haKo neiš- V arnai kranksėdami puikuojasi ir, kę, nei gyvulių, nei padarų, nei duo
21A VI MAS I 'ILK IV J H.
garsintojas Yladimir Burcev.
girdo? Kiek tokių, kurie ir šiądien lyg ką baisaus prijauzdatut, skubi- nos, iH'i sėkk>s nebeturėdami: Tuc
Paskutiniam vienok neleido stoti
gyvena sau ramiai, kaip ir visuo- na-. Į rytus.
uit t lai jan tikras bus hadas!..
Apie lietuviu atstovu suvažiavi- Rusijos apgynime, nes jį Rusimet gyveno, ir tarimu nei nexiii<».
\ i>i liūdnai linguoja galvomis, mą Vilniuje "Aušroje"
l'abaisy.s apėmė ir žčiuogaus Mepaduoda- joj tuoj suėmė ir teisman atidakokios baisios regyklos tenai už- lą:
vė.
ma tokios smulkmenos:
Kaltina ji už peržengimų
turtingieji miestų gyventojai pritardami kalbėtojui.
jūryje šiądien virto kasdieniniu U-ga. moterįs alpsta, vaikai verkia...
"Siame
suvažiavime
As aiškinu jiems, raminu, jog vydalyvavo i str., 103 paragr. kriminališkų
apsireiškimu? Karšte-niems ii tovisuose
lietuviu atstovų visų keturių teisiu.
Vargas! Vargas!
Tasai teisių paragrafas
riausybė neužmiršianti ju. pasirū- 14
liaus stovintiems rod«»i, kad šioje kampuose tiek tik ir tegirdi s.
skamba:
(žeidęs ciesorių, jo 1110ksianti jiems pašaru ir sėklos pri- Durnų. Neatvyko j suvažiavimą 5
Bet kas lietuviui vargas?
ar
Varsosto
valandoje negali buti žmogaus ku
atstovai:
Gudaterj
įpėdinį, grūmojęs
Kupstas, Kttmelis,
klan-o mano išvadžioesama

..

—

visai nesuprastų ir

neatjaustų savo
brolių padėjimo užjūryje. Jiems

gs-; lietuvio brolis.

Jie
vičius, Milvidas ir Girnius.
linguoja galvomis...
Jau daug geriau butu, jc-i patįs kurie jų, rodos, paimti į karę.

statyti.

r
anglu nuolatai mažinusi; smar- Iginčinami, l>et jeigu dabartinė vai
kiausiai dauginasi mažiausiai a j > Įdyba su jais
nesutiktų, žingeidu
kviestos tautos, kaip antai: rusai, >utų išgirsti, kokiais teisotais
palenkai, ispanai, portugalai. Kei- matais remiasi.
kia todėl manyti, kad kultura,
Aš manau, jog p. (ingis, sąjunmokslai, išstumia moterį iš j<»s
gos
prezidentas, kvalifikuoja išdatikros, gimdytojos ir veislės palai
vimui
legaliskoa tame klausime
kvtojos, rolės. Tą rodo mum?
ir todėl, vardan pačios
opinijos,
sulyginus miestų moterįs, kurios
aš reikalauju, idant
sąjungos
labo,
vis-gi yra apšviestesnės, su kaisavo iegališką opiniją,
(iugis
p.
mietėmis: kaimietės kur kas yra

iiems, niekinęs jų paveikslus su
platinęs vaisingesnės už miestų moteris. pamatuojančią dabartinės sąjungos
rodo>i, ka<l v i-i iki paskutiniam kad su
ar spau"Atstovai
dvi
salaikė
jlicni
j>er
savo
turėtumėm!- kažin kas
iš
Jeigu mokslai ir augštesnė kul- valdybos Iegališką stovį, viešai iš\nurikr-s lietusiai sukruto šioje kio vargo nebijo.
Ramiai jis lauir tokiu budu
vo posėdžius
ir tarėsi apie svar- doj, ar kitokiais budais, turi but tura veikia
duotų
ant moterių, tai, be reikštų
kuopos išsireiškia.
k:a ateinant ir šio naujo vargo.
biausius Lietuvos reikalus. O tų baudžiamas katorga neilgiau kaip
baisioje valandoje.
progą,
jeigu io opinija butų skirtas veikia ir ant vyrų,
abejonės,
Žinoma, žinoma!
pritaria reikalų, ypač dabar karės metu, j S metus.
Uet tie, kurie arčiaus stovi prie
Moteris, vaikučiai verkia? Kiek
ir tai visai panašiai, ^uk ir pa- tinga nuo virš išreikštos mano opivisi.
jam
mokėdamas
ir kiek galėdamas ašabuvo
kurie
su
kasdien
kalbėta,
daugybės.
Daug
mūsų gyveninio,
garsėję nepaprastu protu mok- nijos, paduoti ištyrimą to klausimo
ras jiems šluosto,
man tai | kaip geriau sušelpus
alc
ir
o
vis,
ir
iki
su»iduria
Jiems—dar
ramina,
pabėgėlius
pats
juont
pačių
ji
slinčiai, poetai, garsus veikėjai teisiškiems autoritetams, arba, jeigu
neturi
kada
nei
žmones
dėlei
karės.
nei
Nutarė
ašaroti,
nerikad
vargas!—prasiskverbęs
pro
nukentėjusius
buva
arba nevdėliai, arba vaikų reikalas parodys, pavesti Chicagos
smulkmenų pažįsta, pasakys,
PRANCŪZŲ ŠARVUOTAS
Sunkus darbelis—visa jo artyn bando skųstics kitas. Alc ir palaikyti visas draugijas ir komiter->li f^ražti nėra taip, kaip prakilnes- mauti.
ORLAIVIS.
neturėjo, o jeigu ir turėjo, tai Lietuvių Draugijų Sąjungos klauteismui.
į be skundo aiškiai matyli jam iš vei- tus. kurie užsiima vargšų-pabėganieji Amerikos lietuviai mano. paguoda.
mažai.
Nevedęs. simą
Daug daug yra tokių vietų, kurių1 O čia karė su visomis savo bai- Įdo, jog ne gerovės pas j j namuose ^ lių ir nukentėjusių šelpimu. Apart
Kariu laikuose išradėjai stenAš manau, joj?, jeigu lietuvių
baisioji audra nepalietė. Tartum senybėmis, lyg kokia perkūnija .su esama. Švarkas nudėvėtas, veidas; to atstovai rupines, kad tokių giasi išrasti ką nors tokio, kas
visuomenė
sutinka su sąjungos
steinieko nepaprasto, baisaus pasauly- žaibais, atūžia visais kraštais. Kry- suvargęs, žeme apneštas, akis indu- draugijų butų
j
kur daugiausiai žmonių užkife^laugiausia
ir
gali
principais pripažįsta tą organizaakim mėlinuoja plati giama visoje
Lietuvoje. Atsto- mušti, nes tokias
je nebūtų atsitikę. Gyvenimas to- žiuočiu ainiai kaip juros vanduo buslos, jx>
už reikalingą ir naudingą, ta.
prietaisas tuciją
vai
delčia.
'kad
ir
i
nutarė,
,.didesniuose
kiose vietose slenka, kaip ir pir- užplūdo gražiausią Lietuvos dalį...
rintis lengviau priešus įveikti gaprivalo turėti ir kontrolę ant jos ir
Tiesa, jie ir vėl urnai išsinešdino
miau*.
Žmouė pasinėrę į tuo
Let-ne-let gyvas išlikau. Ne- svarbesniuose Lietuvos reikaluose li. Dabar franeuzai
j
pasidirbdino
visi išvieno
REIKALE CMCAG O S LIETU- pridaboti, kad ji neiškryptu i> savo
darbuosis ir kreipsis
\ortatinklius, kurie laikė ir laiko sun- i> kur atėję; bet Lietuva jau nebe vidonas prūsas supleškino visą maorlaididelį
šarvuotą
apkaustytą
rėdo.
Tokia 'Įtstovų vienybė
VIŲ DRAUGIJŲ S.}JUNGOS. vėžių.
kiai
-ugriaužę musų gyvenimu. ta. Ten kur bažnyčios grožėjos— no sodybą. Viena grintelč liko, bet prie
vį gynimui Paryžiaus nuo votėdaug
gero
galės
kur
padaryti
tnitsų
griuvėsiai
kaimu
sodai ir ta sušaudyta.
tvokso;
Pereikite per tokias vietas, ir jųs
Jei ji iš savo teisotų vėžių ir
kišku orlaivių, jų naikinimui.
Lietuvos
naudai.
žaliavovynės
Jeigu Cliicagos lietuviai atjaučia tvarkos iškryps, ar reikia užmterkti
vėjas pelenus kedena; kur
Ir aš toks-pat—priduria kitas
Orla:vis tas padirbtas sulyg pliapatįs persitikrinkite tame. Viskas
bendro veikimo tautiškoje akis, kad to nematyti? Liet
"Apart to pabėgėliu ir nukenreikalą
"Dincrkė" ir bač- kviečiu dirvos geltonavo—gry n lite- šale durų stovįs vyras.
"po -ienovei.
jeigu
franeuziško
nų
inžinerijos pulkiatstovai
tarėlis
tėjusiu
šelpimo,
tebelidaug
kaip
grendimas
tetyrlaukis
kute kaip buvo, taip ir pasiliko
ninko. Visas padirbtas iš meta- dirvoje, kiekvienas turi pripažinti, visuomenė nori ją įstatyti į priedeGi ir su manim ne geriau—
si ir apie kitus svarbius Lietuvos
ko.
nai svarbiausiu dalyku liuosose valo ir yra labai didelis. Mašinas jog Chicagos Lietuvių Draugijų rančias vėžes, aš manau, jog tą
skundžias trečias, ketvirtas.
reikalus.
Yra
ir
klausidaug
kitų
Vargas!
landoje. Tenai apie pageliu žū- Į
orlaiviuinkus iš visų pusių den- Sąjunga tokią dirvą visuomenei su- įtiksią galima ctlikli lengvai ir be
Nutariau nuvažiuoti vieton ap- niu, kuriuos
lietuvių atstovai turės
Taip, kur naujos gadynės vanda- žiūrėti
vant iems savo broliams nėra nei I
iš storo nikelio padirbtos sie- keikė, ir todėl, paskutinių poros bergždžių ginčų ir nereikalingų
gia
didumo.
Iš kelti aikštėn, aiškinti ir supažinjų
nuoskaudų
lo
tikras
koja žengė,
nos.
Sienos tos yra taip tvirtos, savačių, apsireiškimai turi skau- (užsipuldinėjimų ,ant viens kito.
kaliu*. Sunku net išdrįsti nueiti
vargas gyven- valsčiaus
gavau '"stiuką" ir netru- dinti su jais visuomenę ir vyriaudžiai užgauti jausmus visų tų lie- Reikia tiktai, kad
teliko.
Aš
i tok ir s vietas su žodžiais apie savo tojams
pats lankiau tas kus išvažiavau.
draugijos daI kad orlaivis ir oi laivininkai be
esama
Padegėlių
sybę.
savomis
akimis
vietas,
I jokio pavojaus prie priešų gali tuvių, kurie trokšta ir pageidauja bartinė valdyba ir to.-; organizacijos
žiurėjau į dviejuose kaimuose: Milastėnuose
žūvančių brolių gelbėjimą. Tar"Kiekvienam
lietuviui
dabar
iki 400 metrų. Orlai- tautai labo, nes šita įstaiga, kuri įkūrėjai pamatytų ydas ir savo
tum
kokia žievė laiko apglobusi išnaikinimo didumą; savomis ran- ir Seiliunuose.
Mila^- širdyje guli klausimas: kas bus su prisiartinti
Važiuoju
į
komis,
galima sakyti, palytėjau to tėnus.
vis turi mašininę kanuolę, iš ku- |savo programe permatė visus tau- darbais visuomenės labui patikrintų
daugelį musų Amerikos lietuvių ir
Teisybė, žmogaus supleškė- Lietuva po karės? Šio klausimo
ir
nors
rios gali šaudyti Į visas puses, tos reikalus ir klausimus, yra savo garsinamus gerus norus ir
jaučiau,
neleidžia jiems išgirsti savo sąži- vargo
neragavęs, jęs kluonas su visa
ir ruslys, išrišimui nemažai darbuojasi Amegėryba
koks
kartus
jis yra tiems, kurie li- kame
taipgi žemyn ir į viršų. Kanuo- įstumta į pašaipos vertą role.
pasišventimą tos organizacija nauuės, žmoniškumo ir brolybės šauksunešę buvo ne tik viralus, rikos lietuviai.
kimo verčiami paragavo jo.
dai.
lę
smo.
dengia
panašus
pritaisymai,
uždarą, bet ir rublis. Ugnis sunai- "šis klausimas turės rūpėti ir
Kaip jau iš "Amerikos LietuvoAtvažiavau
Slabadon
jkaip plieniniai bokštai kariškuo- Į je"
Nežiūrint nieko tačiaus, daugiau
(Seinų kino visa. Net ir kiaulių keletas gaatstovams.
tilpusio humanistiško straipsnio, Prie tokio rekonstrukcijos darbo
nuo
Lenkai
mūsų
pa- se laivuose besisukanti
j visas užvardinto "Letuviškas
susipratusiems, prakilniems musų apskr.). Siųstas čion buvau ran- lą gavo. Apžiūrėjęs ugniavietę, čios karės
sutvėrė
YaršaČap-sui," aš noriai prisidėsiu ir savo pečiais;
pradžios
Sunkumas mašinos nepuses.
broliams reikėtų eiti Į tas vietas kioti žinių apie nukentėjusius nuo užeinu svirneliu—tuščia, tik
ir
mano
ir
tam
tikras
atpastabu,
pelų
paduotų "Lietu- kiek spėkų užteks, paremsiu įgriuvoje
Petrapilėje
I
pereina sunkumo, koki orlaivi'
ir pasistengti pralaužti tą žievę, kares. Bet rankioti neprisėjo, nes krūvelė.
Einu pirkion
vos"
No.
ir
is tilpusios ten vusį iš teisotų vėžių šitą tautišką
|
kad
Lenkipurvina,
50,
stovybes.
jos rūpintųsi
semte pasisemti tokių
Kanuolėms frangali pakelti.
žinelių čia negražu, vargas.
pasistengti išblaškyti tuos bjauriu
ir
išneštos
reikalais
ir
pat
rezoliucijos,
jos
jos ateitimi, kaip euzai padirbo ir
tulų drau- vežimą ir pastumsiu, kad jis eitų
specialę kulką,
voratinklius ir Įleisti šviesesnį spin- galėjau. Šiame kampe jų krūvos
Kno maitiniesi?—klausiu pa- matome, tas lenkų rūpinimąsi negijų
atstovų,
dalyvavusių paminė- prie įstatais nurodyto tikslo.
i tebėr.
Kiekviena turi 180 gramų melidulėlį j tokius kampelius.
degėlio.
paliko be gerų pasekmių: jau šią- j r.ito, ko užtenka visiškam išnai- tame "Seime," paaiškėjo Chi- Šitą mano pasižadėijmą negimdo
Mūrinė bažnyčia, kuria
Tu i yra darbas, svarbus ir reikaparapijoGi kuo? Štai dar kartį rugių dien šimtai tūkstančių plaukia Len- kinimui kiekvieno ir didžiausio eagos Lietuviu Draugijų Sąjunga noras pasididžiavimo, arba panielinga?. Kas pasišvęs tam darbui, njs taip gėrėdavos, visiškai sunai- davė
kaimynas dvarininkas, bai- kijon iš Rusijoj miefstų sušelpimui crlaivio. Orlaivis iš visų pusių prarado pilietiškas teises, ir dabar- kinimo tų žmonių, kurie dabar yra
pasišvęs prakilniam tikslui. Nauda kinta. Kuorai ir visas priešakys iš- giam jau valgyti.—Čia
parodė duo- nukentėjusių dėlei karės Lenkijos taip uždengtas, kad be pavojaus tinėji jos valdyba, kaip ir atstovai, pakinkyti sąjungos vežimą traukti,
iš tu darbo 1 us dvejopa: bus piešta sprogdinta. Dideliausi plytų kalneturi jokios teisės tos organizaci- bet tik ta aplinkybė, jog aš esmių
nos žiauną, padėtą ant skobnies.— gyventojų."
jis gali ir žemai lėkti; karabinų
nai sugriosti ant šventoriaus ties didaugiau giedros Į dideli skaitliu
Tai visas musų maistas, toliau reivardu kalbėti.
vienas iš penkių pamatinių akmenų,
jos
šūviai jam nieko blogo padaryti
mušu brolių lietuviu ir drauge su džiausiais vartais.
Tarp plytgalių kės
ant
ubagauti, gyvas žčmėn nelįsi...
kurių visas teisotas tos organinegali, nors ir pataikytų, nes ka- Iki šiolei gyvieji Sąjungos klaubus nemažai
tuom
padidinta išmėtyta varpų šukės, stovylų ske- Rašau
LIKVIDAVIMAS
VOKIEbuvimas remiasi,- tai yra,
zacijos
atsisėdęs galuskobnėje, o
rabinų kulkos negali uždangos simai visuomenei nėra aiškus.
tn pašelpa, kurią męs, Amerikos veldros, skardos sklypai, lotų galai,
esmių
nuo krosnies pro
Chartcr'io
nariu.
ČIAMS
f
PRIGULINČIOS
ŽEienų pramušti.
pečiurkę blyksi
noriu
Todėl,
čir,<iai
perlietuviai, galėsime suteikti savo gelžgaliai... Stogas nudęges, sie- dvi
MĖS RUSIJOJ.
kaip žarijos mergučės akytės.
nos suskilę ir durnais
statyti Sąjungos klausimą švieaprūkę. VieOrganizacijai pakliuvus į tokį
br<»!iam-> užjūryje.
Daugelis tų
suodina ir tik
Pasirodyt
bijos—visa
be
loj
mano patyrimų ir faktų, su keblų padėjimą, kokiame
langų
kvarmos
širpso
soje
jokios
savo
nededa
kurie
Chicagos
šiądien
žmonių,
dideliausios skylės, pro kurias įsi- vienuose marškinukuose. O čia
Rusijos vidaus ministerija ap- MOKINTOS MOTERIS IR kuriais turėjau progą susipažinti. Lietuvių Draugijų Sąjunga dabar
aukų taip labai naudingam tikslui,
kalbant apie jų vargą, koks in- dirbo
ŠEIMYNA.
Svarbiausiu faktu. įvykusiu ir randasi, tik charterio nariai gali
veržęs vėjas kaukia ir blaškos šven- girdi
teisių sumanymą priverstikaip šelpimas nukentėjusių nuo kadomus dalykas! Ką gi duotų, kad no
žemės
liekanose.
nuo
vokieNet
tyklos
išpirkimo
apsireiškusiu taip vadiname III iš to keblumo sąjungą išvesti, ir
šiurpuliai
tės, taip pasielgia vien todėl, kad
galėtų arčiau prieiti prie stalo ir iš- čių. Sumanymui vienok, teisinperima
Baisu
ir
žmogaus
seime,
kūną.
yra praradimas :>ąjungos todėl aš ir pasitikiu, jog mano paNuo senai jau mėgintu rinkti
dar nesupranta ir nemato reikalinliūdna. Žmonelės, sako, ka^ šventa džiuvusiomis nuo bado luputėmis gai, piiešinasi daugelis net biuteisotos
gyvasties; tasai faktas sisiulimas bus visų priimtas tokioje
žinias apie įtekmę augštesnių
gumo tame.
Jiems reikalinga tai diena
pati pasiskųsti, kaip sunku misti rokratu,
ant tų
atstovai
iždo
ir
sueiną
atima
gi
ypač
dabartinei
griuvėsių
valdybai teisę dvasioje, kokioje yra daromas.
visa išaiškinti, parodyti, kokia dimokslų ant moterių, jų vaisingurauda griaudžiomis ašaro- juodos duonos kriaušlelc, kaip nuo- ministerijos.
rauda,
Šiuomi ir užbaigiu mano tame
ir
mo
iki
bet
nešiol
Sąjungą reprezentuoti.
šeimynos,
delė priederme guli ant Amerikos
bodu per dienų dienas ant krosnės
mis.
Sumanymo
mano,
priešai
jog
klausime
surinkta
žodį. rezervuodamas ateiganėtinai statistiškos Šitą faktą aš remiu sekančiais
lietuvių šioje valandoje. Nėra i Ale
tūnoti
Bandė jau lipti... bet susinuo
žemės
tai brangiausia
išpirkimo
kaip
gi?
Juk
vokiečių
čiai
savo
nuomonės išreiškimą kiTik
laimedegos.
paskutiniuose
abejonės, kad kaip tiktai jie supras
prirodymais'vietelė! Juk tai jų prakaitas, gėdo ir atgal sugrįžo savo gulyklon iš liuoso savininkų noro i taip kuose
jiems
tuose
viena
sąjungos reikaluose ir dalysavo pareigą, jie pasiskubins jąją
augštoji mokykla
ir tik iš tenai sekė ašarotomis
1) Chicagos Lietuviu Draugijų
aky- trumpą laiką, kaip vidaus reikadarbas!
jų
kuose.
esanti
nuo
1842
m.,
Amerikoj,
atlikti ir *tos į eiles tų darbininkų,
tėmis kiekvieną mano judėjimą.
Sąjunga, sutverta sulyg Illinois
Susirinko apie mane jų visa kuolų ministerijos sumanyta, tikėtis Bostone, kuri išleido
I
Su pagarba,
kuri« dabar uoliai veikia naudai sadaug mo- valstijos teisių ir turinti teisotai
Seiliuntis
į
Važiuoju
pas kitą— negalima.
dabar žemę
}>elė.
Norinčių
J. J. Hrrtmanariiius.
stubuvusioms
karės.
nuo
terių,
vo broliu, nukentėjusių
išsiuntinėjo
dar aršiau. Likosi tik vienų viena
priimtus Įstatus, negali buti vedaKas girdėti?—klausiu.
pirkti rasti bus nelengva, nes dentėms užklausimus
didelė
apie jų gy- ma ir tvarkoma kitonišku
Tenai po ta žieve slepiasi
grinčia. Nei kluono, nei tvarto- žemdirbiai neturi daug atliekaNa kas?
budu,
Vargas!— vie- nei
įvenimo bėgį. Užklausimai pa
svirno—nieko- tik vieni j>eleuai.
jiega, kuri galėtu padaryti milži- nu balsu visi
kad tais įstatais nurodyta.
dar
mažiau
negu
turi
mų
pinigų,
jų
atsiliepia.—Bažnytėlės Ineinu vidun:
Trįs zakarai Lieiuros naudai.
siųsta 5,000 buvusių studenčių.
niškus darbus, jei hutų pažadinta
priemenioje pasida- ūkininkai.
111-gi tos organizacijos "seimas"
nebetekom, šalk dabar plika galva
Pasiūlymas pirkti Atsakymus gauta nuo 2,827.
Dramatiškų
draugijų susivienijiDair nukreipta tinkamom vagon.
ant vėjo ir lietaus.
Dabar tai dar ryta arklių tvartas. Mėšlas dvokia, rlaug žemės nedaugelyj guberniįvyko be jokios tiems įstatams pa- mas suteikė nemažą auką nuo kaKlausta
buvo:
kuom
uždabar
net kvapą užima.
bartino valanda yra parankiausia
Pirkia irgi kaip jų, kur
godones, ir su tikru jų ir sąjungos j rės
pusė bėdos, l>et kas bus žiemą per
yra vokiečių kolionijos,
siima; ką pasiekė? Ar ištekėjo?
nukentėjusiems lietuviams. Į
Nautvartas pilna purvų ir mėšlo; ties '.urės
tu didžiu jiegti pažadinimui.
ir
sumažinti
žemės kainas vi- Kiek
šalčius
Todėl, nei
pusnis?!—Ir visi nusimitekėdama? idėjos paniekinimu.
melų
tą
turėjo
susivienijimą
pirklausančių drau
skobnia
kiek
da ir mums, Amerikos lietuviams, nusia akia
atšluota.
seimo nutarimai, nei išrinktoji valMatyt, tai sose tose gubernijose; per tai Kiek turėjo viso
pažvelgė j tą pusę, kur darbas
Kuom
buvo suvaidinti 3
vaikų?
gijų
spėkomis
ir nelaimingai Lietuvai iš to bus
mažytės mergučės, kuri pa- sumažėtų žemės vertė net ukinėra legali.
dyba
jų bažnyčios griuvėsiai dunksojo.
Ko
užsiima?
išsimokino
veikalai.
Subatos
vakare, gruodžio
I vyras
neišskaičiuojama.
Visi padejavo, galvomis palinga- mačius svečią atvažiuojant bandė) kininku pirkta su pagelba žeIš Sąjungos viršininkų rapor- 19 d., vaidinta "Užburtas Kuni!
Kuom
vaikai?
dabar
užsi2)
savo
jie
ir
veikti
padabinti
norintieji vo.
buveinę. Šeiminin- miškojo valdžios banko ir esanti
Prakilnesnieji
tų, tame "seime" išduotų ir pri- gaikštis," nedėlioję |k> pietų, "Gaikas žmogus dar ne persenas.
Sunaudokime čia savo
broliai!
lo banko rankose.
Tas atgaben- ma ?
Gi man, Dievuli,—prislinkus
visos draugi- rės" ir vakare tą pačią dieną—
Tai turėjot ligi valiai?—klau- tų tam bankui daug nuostolių.
veiklumą, uolumą, ir tuom atliksi- arčiau per žmones verkšlendama
Atsakymai buvo neužganėdi- imtų, paaiškėjo, jog
laiku
savo
jos,
priimtos į tą orga- "Mindaugis."
me darbą, kurisai bus naudingas ne ėmė
Sumažėjimas žemės vertės atga- nanti. Didelis nuošimtis mokyskųsties našlė,—išplėšta visas siu.
ištisus metus neįmonizaciją
per
"Užburtas Kunigaikštis" buvo
tiktai šiądien. Tokio darbo vaisiai turtelis.
Ui, Dievuli, ką mačiau, tai bentų sumažėjimą ir samdos ir tų moterių neištekėjo, ir neišteJaveliai visi arkliams iškėdamos
įstatais
reikalaujamų
vaidintas
turime
tikČia
silpniau, tačiaus "Gai
amžinai.
nei
didžiausiam savo neprieteliui )irkę brangiai žemę su banko
pasiliks
klota, sutrempta; bulvės nukasta,
kėjusių mokytojų merginų nuo- niokerfeių ir nepildy l.imos kitų rėse" ir
tu Ii vaidintnusu
anot
"Mindaugyje"
kuri--,
skoišsimokėti
garbingo uždaras, drapanos išvogta... Li- nevelyčiau matyti!—susiėmęs ran- pagelba neįstengtų
-•!ą,
šimtis ne tik nesimažina, bet di- pareigų, prarado pilietiškas teises,
savu gabumus.
pilnai
tojai
išvystė
ne
dainiaus Kudirkos, yra augštas ir kausi, varge, grynutėlė kaip pirštas. kas sušuko
tik
ir
bet
ūkiškam,
bajorų
vargšas.—Kaip pradėjo lų
dinasi kasmctai. Kadangi Ame- ir todėl, nc tik jų pasiųstieji atstoPrie tokių pirmiausiai priklauso
A. M. Nei kuo apsidengti, nei ko j burną kulkos iš visų
doras. Siekime prie jo.
pusių lėkti—gyvas bankams; jeigu gi bankai skoli- I
vai, bet ir pati pereitų metų val- p. J. J. Stasiūnas—Antanas Duoba
kraičio
klausimas
nelošia
užsimarikoj
O
darės.
paimti...
šeimynos šešetas, vi- pragaras
Šeimyną sulandi- ninkų žemę priverstinai
dyba, buvo nelegalė, nes legališkai I"Gairėse," kuris atliko ūkininko rosiems reikia, visi šaukias...
nau duobėn, o aš
pats nespėjau. At- jytų parduoti, žemės vertę dar tokios rolės, kaip Europoj, tai
Iš TEN, KUR AŠAROS BĮRA
sutvertoj organizacijoj turi teisę lę tiesiog puikiai.
Susigraudinus senukė šluostosi bėgau grįčion. o čia kulkos per lan- 'abjau nupuldytų.
didelį nuošimtį neištekėjusių, ma- naudotis
IR VARGAS SPAUDZIA...
organizacijos pirvilegijoantakius ir vis pasakoja, pasakoja gus kaip bitės dūzgia.
Apart to, svetimtaučių, taigi tyt, gimdo kitokios
Puoliausi
Daugeliui gal prisiminė tas branpriežastjs.
mis
tiktai
teisoti nariai, o ir pati
Susirėmė pasaulio galiūnai ir at- ir vis
naujus vargus, naujas nelai- ljsti jx) krosnim—gi pusiau įlindęs vokiečių, dvarai ir ūkės buvo Gal
ir pilnas gražumo lietuvio uki
gus
kad
but,
augštesnių mokslų Centro valdyba jais nebuvo.
stato krutinę vienas priešais kitą: mes. Kas
jas visas ir surašys.
įstrigau ingerklin, kad nei šian, Jaug geriau vedama negu vietiįlinko
gyvenimas, iš kurio žiaurus
sužvango plieno ginklai, patrankos Dar nespėjo išsipasakoti, o jau nei ten negaliu. O granatos, gir- nių gyventojų. Todėl išdalini- griebiasi mažiau gražios, o to- 3) Apart savo nelegališku- likimas ne
vieną iš mušu išrovė.
Centralinė Valdyba pereitu
atvėrė ugnia žėrinčius savo nasrus kiti traukia
ją už skverno:
džiu, viena paskui kitą tik dūzgia, mas vokiečių dvarų žemės kai- kios, suprantama, vyrų patraukti mo,
Puikiai
dar Duobus pati
vaidino
ir išrinktoji sekantiems me- Į
r prabilo
griausmo kalba... DanGana, gana Ims jau, močiute, tik žviegia.
Klausau, ir trobelės miečiams dar labjau nupuldytų negali, (.lai but, kad augštesnis 'metų,
Z. l'rbiutė) ir sunu- Vincas
(p-lė
;
to paties pirgau- skliautai suvirpo, pilkoji že- duok ir mums pasiskųsti.
mano spraga.
Dievuli, manau, jau 'r taip neaugštai stovinčią žem-!| mokslas naikina pas moterį pa tams, -po vadovyste
(J. Markus).
melė dejuoja šarvuotų karžygiu
mininko,
ir
pasirodė
nekompetentiška
tose
Tokiu norinčių pasiskųsti atsi- po manęs!
kur
gubernijose,
Dideliu vargu išsinar- lirbystę
ir šeimyt.os
prie
vyro
traukimu
tokios organizacijos vedimui ir tomindoma bei žirgų trempiama...
randa visa galybė. Vienas pro ki- pulinęs iš sląstų
Mindaugis yra istoriškas veibėgu prie lango pa- vokiški kolionistai buvo ją aug- troškimą, atšaldo moters
jaus- dėl nesuteikia visuomenei užsiti- kalas ir vaidinti buvo daug sunkiau
Nusigando nelaimingojo kampo tą spraudžias, kad tik arčiau prie to, žiūrėti, kas darosi su n.ano gyvulė- učiais pakėlę.
Vieni percilpnai kalbėjo, kiti ih
kėj imo.
kuris vargus jų užrašys.
Tšperkant priverstinai nuo vo- mus ir geidulius.
Ar bus liais.
gyventojai.
Žiuriu, geriausias kumelys
Kur pru-Šas, kur kova?
išrinkta mokėjo atsakančiai savo rolių. Ta
Pasibaisėtinas nuošimtis movaldžia turėtų ii c ją
iš to kiek naudos, ar ne—tiek to, išbėga kieman, o granata tik
4)
kiečių
žemę,
Naujoji
valdyba,
švyst
Kur bėgsim, kur dingsim?
by tik pasiskundus, by tik iš vidaus tiesiog jam į vidurius. Žarnos pa- gatavais pinigas užmokėti, o val- kintų moterių yra taipgi nevai- neteisoto seimo, kuris vadovavosi ne čiaus reikia pažymėti p. Briedį
lžios kasose nėra atliekamų kebet taip vadinamu "mob (I lerman—kryžioku
bastydamies viens kito klausias. išmetus, kas skauda, kas slegia, de- driko tik po atšlaima ir tiek.
pasiuntinį),
singų. Ant ioo apsivedusių mo- įstatais,
lU-t j kiekvieną klausimą vienų vie- gina. Na ir ima
ir
savo geriausių norų kuris vaidino labai
lių
rule,"
-Mintų
prie
milionų
rublių.
vykusiai.
pasakoti.
Ėmiau, gandau ir persigankintų moterių yra 39 bevaikės,
nas atsakymas tegirdis:
ir pasišventimų, neturi galės praAš dar bado neva nekenčiu— dau.
Per visus tris vaidinimus griežė
Ne tiek gaila gyvulio, kiek
vaikų visai neturėjo; tuom tarpu rastas teises
Ncteisuota pp. Sarpalių ir HermaiU) orkestro*,
skundžias raudonais kailiniais apVargas!
atgauti.
kad
nežutum.
Prišliaubaimė,
pats
paprastų moterių ant too nevai- valdyba neturi teisės priimti orga- kurios
Vargas mums nelaimingiems! sitaisęs ūkininkas.—Turiu dar gy- žęs
patiekė susirinkusiai publiir BYLA RUSIŠKO REVOL1Uprie
adverijos,
prisiglaudžiau
f r ina tas žodis iš
šingų yra 10—12. Nevaisingu- nizacijom naujų draugijų nei kolek- kai tikrai gražios muzikos. Muzi
lupų į lupas vulių ir lauko, l>ct kas? Triobos manau: kas bus, tai bus, toliau
VLADIMIRO
CIJONERIO
jau
per kaimus ir miestus.
karės reikalais sudegintos kartu su niekur neisiu.
mą apsviltų mote; ių matoma tuoti mokestis, ir todėl, jeigu tokia kantai už savo darl>ą nieko neėmė,
BURCEVO.
Ale, Dievo malonė,
O vakarų krašte vis dunda
labyn. visu pašaru ir manta. Galėčiau dar nei manęs, nei mano
ne
vien Amerikoj, bet veik vi- valdyba elgsis kitaip, tai nugrims paaukaudami j j naudai nukentėjušeimynos neDunda nuo ankstyvo rytmečio ligi kiek ir
karei
nusipirkti, bet nėra kur. Už kliudė. Visi išlikome sveiki, už k;;
Prasidėjus
Europoj, i»n- sur: juo kokia tauta augščiau dar giliau organizacijos įstatų ne- sių nuo karės Lietuvoje. Visi t r j s
vėlyvam vakarui be jokios pertrau- gyvus pinigus negauni. Tai susi- labiausia Dievui
dabartine vakarai atsibuvo naujai p.astatytaiš
Todėl,
1iėgįpagodnjimau.
Rusijos revoliucionieriai kultūriškai pakilu,
dėkojam.
juo palengviai.
kos. be atvangos
laukėme laikų!.. Gyvuliai badą
nei
iš
tei^otai
sušaukti na; lietuviškame teatre "Milda,"
mauigrjžo
namon,
valdyba negali
Pas trečią—vėl ta pati istorija.
užsienių
dauginasi, nes tokios tautos ni"- seimo, ir
Ugniniai gaisrų liežuviai nudažė kenčia. Pusdykiai priseis rydama Vėl
udami
toks
stoti
seimas
butų kurį p. ()lsze\vskis suteikė veltui.
prieš
jeigu
Rusijos prie
vargų visa virtinė, ašarų kalma/.iau vaikų gimdo.
Ku-į sušauktas, jis irg*' nebus legalis, (irync» pelno is visų trijų vakapurpuros varsa tirštus moliugus de- atiduot.
-tts.
Rusijon sugrįžo garsus raš- 'erįs
nai !..
besius ir prasiskverbę pro juos profraneuzai vi>ai nesidaugi- ir jo darbai bus lygiai "mob rule." rų. sakoma, galėsiu likt; apie $300
Atiduoti, tai atiduoti—įsikiša
Antanas. tininkas Maxim Gorkij, stigrįži •opoj
švaisų laižo padanges.
šale stovjs juodu švarku ūkininkai
6ali.iaU
Visi viršininėti faktai nėra Už-i su viršum
P.
taipgi uarsus šnipų jieškotojaf- na, o besidaugmitnas vokiečių
męs.
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"Lietuvos

Ūkininko"
dr-jos
susirinkimas
"Liepriešmctinis
tuves Ckininko*' priešmctinis »usirinkimas atsibuvo praeitą nedėldienį M. Meld ažio svetainėje.
Keikia pastebėti, kad, draugijai j
nuolatai

augant,

aukšta
ši.-,

darosi

JA' TURITE KOKI PASISKŲS M M.).
T detonuokite į City llall
M.<11M 23'.
Mus

turinčiu

pranešimą:
l
ity Hall'ėjc yra atidarytas ofis;
naudai publikos visiems be išskyrimo ir be mokesties, su sekan>

gan daug nariu, ir visi ramiai ir tros. telefono,
šaltai svarstė bėgančiu? reikalus.

trukdėsio

Viešo

>u

patalpinti sekantį dojimosi

p ra "m")

by kokioje svetainėlėj;
susirinkimas l»uvo didžioje sve
Susirinkimai) atsilankė čiais
tainėj.
departamentai?:
tat

Supervi/orius strytkarių ir eleva
torių.
Jeigu jus nesate vienu žmonių,

gazo. elekir viršti-

NauPublic

Kompanijomis
("ompanys). ir skaitėte
šias žinia:-, tai paaiškinkite apie tai
savo k; imvnatns, idant jie žinotų
kur riti. jeigu toki dalykai atsitaikytų. Šisai ofisas yra vienu svar(

l'tilities

>trytkarin,

liausių ofisų, kuriui »s miestas i>t«.-iŠimtai pasiskudimų ateina
gė.
Paliesta buvo ir Liet. Dr-ju Są
'/.iiK'.nas, k;:i• m» \ iešo Patarnavimo ki sdien. Nepraleiskite neatneš^* ir
junga. Matydama, kad sąjungo- : Departanynt.as f I
)vpartnicnt (.*f jus savo pasiskundimo. Siame ofije vien tik suirutė ir daugiau l'ublio Serviee), ir
Montažui' l*er- se yra Įvairių žmonių, kurie patarjoje yra politikos negu darbo, ry yra jojo
naus
galva.
jums ir susikalbės justi
draugija nutarė daugiau prie sąjtiniij traukiniu.

paaukau-

nutarta

knygynui

šam

I'risiusti laiškai is
813.00.
<
ir Liet. Selp.
I'ondo
Liet. ielb.
Fondo perskaityti ir be jokio
pritarimo padėta šalin. Draugija
-to\i neutraliai nuo visu fondu.
ti

otisas

yra

Pavyzdžiui, jeigu jusit

\ ie-

Liet.

neprigulėti.

jungos

Šisai

gazo

meuestnė
biia turėtu Imti $2.00, o jus

prigimtoje kalboje.

bilą $3.00, tai suprantama,
VISKAS SAUGU.
jos mokėti, bet ką jus
Petras (eidamas su Onyte per
galite padaryti? Kompanija reikagirią): "Meldžiu, Onyte, nesibilauja $3.00. Jeigu ji negaus pinijoti
plėšikų užpuolimo. Jeigu
bu
gaunate

jus nenorite

uždarytas. Ji yra
koksai nors, tai melir nei nenori kalbėti pasirodytų
neprigulminga
paaukaji jau
džiu... tik dumti paskui mane.''
su jumis.
Jeigu jtj> pranešite apie
vusi $100.00 nukentėjusiems nuo
tai p. T'.. M. I'erguson, (lažo I.iuro
karės Lietuvoje; aukos renkama
REDAKCIJOS ATSAKYMa,.
ir dabar susirinkimuose; tuos pi- Supervizoriui. kambaris 013 City
tai
llall.
turėsite
savo teises
junigu- pati draugija nusius Liep. J. H. Alikonis (Des Moines, la.).
Iš

»avo

gu. gazas

turi

iždo

Valdyba kitiems metams pridab^as.
j prieškalėdinį numerį nespėjome
Žiema čia pat; gazas užšals, ir ti. Dedame į šį.
Rasi. nebus
pasiliko ta pati: pirm.---J. Biežis. nutar. rašt.—J. Raugevičia, jų> busite iic šviesos. Kompanija pervėiu.
p. Naris (So. Boston, Mass.).
finansų rašt.— l'». Lenkauskas ir nesiskubins apšviesti jtisų namo.'
dingai ariu už
tuvon.

įdėdar
šir

prižadą.

Si drau- Praneškite p. Eerguson'ui, kamp. A. Jankauskas (West Allis, Wis.).
ir
pusė- ')aris <>13, ir jūsų namas bus ap- Protokolas tilps sekančiame "Lietu-;
gija turi apie 400 narių
vos" numeryje.
patin- šviestas.
tinai stovi finansiškai,
Kurie neminėti.
Peržiūrėsime ir'
Tas pat> yra teisinga kaslink k<i galėsime, sunaudosime. Prieš Kagai paskutiniu laiku skaitlingai
rašosi merginos ir moterįs. Sia- elektros bilų. Jeigu jie parokuos lėdas Redakcijon suplaukė daug darbo ir visko
negalime perme susirinkime prisirašė 5 nau- jums
perdaug u/ justj elektros žiūrėti. Yra greituoju
raštelių, užsilikusiu iš
Eskulapas. šviesas, arba jeigu jus turite pasi-1 anksčiau s. Prašome
ji nariai.
sandarbiiždininku —M. Meldažis.

gerb.

Red. pi terasas.
l'ą pati
neša ir p. 1'. Mulevičius.

pra-

>kundimą, t<"i praneškite p. C. E.
Schutt, Elektros Biuro Supervizoriui, kambaris Ol3 City Hali.
Ta> pat kaslink jusu telefono.

gimnasčių vakarėlis.
Sią >ubatą, gruodžio 20 <L lieMoterių

ninku palaukti iki po Kalėdų.
Tuo-I
met galima bus viską tvarkon suvesti. I

A. GLSZEWSKIO NAUJASIS TEATRAS

Tuom tarpu gi truputį kantrumo.

3138=3142 South Halsted St.,

Jeigu jums nepatarnauja taip. kaip
turėtu už

jusu mėnesinę

Jau

moKcst|,

tai

eikite pas (i. W. Cummings,
(rimnastikos
Moteriškos
tuviu
Hiuro Supervizorių, kamTelefonų
kliubas rengia savo šeimynišką
baris 613, City Hali.
Taisyklės
kalėdinį vakarėlį Mark \\ Ii i te
kad kaip greit iųs prireikalauja,
S' | nare
Vakarėlyje dedate
.svetainėje.
"receiver'j" prie ausies,
dalyvaujama pagal užk\ietimą. Centras
turi paklausti,
(operatorė)
£isai kliubas, susitvėrus tiktai prakokio numerio jus norite.
|ie
eita nune-i, auga pastebėtinai
neturi leisti jums laukti, išskiriant

TAUTŲ PAPROČIAI.
Męs su malonumu pranešame,
kad Z\Ir. Joscph Triner iš Cliicagos šįmet vėl išleido puikų sienini kalendorių 1915 metams. Jisai parodo daugelio tautų pagreitai ir jau turi skaitlingą būiromis, ir apgailėtina tik, kad,
atsitikimus, kuomet linija yra už- lėlei
Moterįs ir merginos
rį narių.
aprube/.iuotos vietos, ne viimta, arba šaukiančio numerio nesos tautos galėjo rasti vietos
yra noriai priimamos kliuban.
jagalima pasiekti. Jie neturi jums
Jokių įžanginių, mėnesinių ar kime, bet męs tikimės, kad vieduoti klaidingą numerį.
tokiu mokesčių nėra.
name
kalendorių ateityje tai bus
Tas pat. kuomet jus vartojate
pataisyta. Šio kalendoriaus kostrytkarį arba ekvatorių ir su ju- pija bus pasiųsta,
gavus 10c. pimis
pasielgiama negerai—kamba- j nigais ar stampomis. AdresuoSekantis
Mark
koncertas
Wh;te Squa.e svetainėje.
Paei- ris 613 City Hali pasielgs su jumis kite savo iaiškus: Jos. Triner.

2:15

vr

nuo

Tikietų

\ 'i.M

]žang«

Free-

Miss

tikietus galima gauti pas
K. Harris, Mark VVhite

Siuare medėją,

ten

Vii a

Lietuvos

Repaiiias Biuras

(»•

lo

l-io

jo

Lietuvos
naudai.
d. suvienytomis Tė-

vynės Mylėtojų

Lietuvos

<lr-jo«,

Sv.

\uj^iiino Vyskupo dr-jos ir
SLA. 7<Sj kuopos spėkomis buvo
surengtas vakarėlis rinkimui
kų

nukentėjusiems

au-

Vakarėlyje P. Mulevičius skaitt
referatą temoje: "Gyvenimą?

Dailos

mieste ir ant ūkės." Paskui kalbėjo Dr. K. Drangelis ir p. Stcpulionis, abudu apie reikalingu-

šelpti nukentėjusią Lietuvą.

mą

Referato ir prakalbų tarpuose
p-lės A. Ukiute, B. Žilvičiutė ir
K. Salučkaitė gražiai padeklia-

Valandos

Pasibaigus prakalboms,

o

iš

A.

Orinis, J. Janulis,

K. Malinauskas, V. Gritėnas ir "Bevar
dis"; 10c.—Gurienė; 5c.—J. Kiela.
Autonomijos reikalams aukavo: $1.00 -J. Mačianėius; po
50c.: K. Putriunas, O. Kaukienė,

B. Budrius, V. Mikoliūnas, po
25c.: J. Kaupas, J. Daraėiunas
A.

('iapas, J. Grigaliūnas

vardis."

$10.40.
vai.

labo

Viso

Vakaras

ir "Be-

surinkta

užsibaigė

vakare.

io.#
Amūras

ir

Prelekcija
20

tė

Gruodžio

d.

p-ia M. Jurgelionienė skai
prelekcija apie Lietuvos i-

Amerikos liet.
iang^

moteris ir

jų

p;;

▲.

ir

todėl

apart gražaus Teatro,

jos vardas Teatrui

teatrus.

yra dar dvi

Chicego, Iii.
Utarnliikais,

Ket-

MILDOS TEATRA
nesigailėsite 5c.., užmokėtų
tyje už 50c.

už

tikietą.

lTž 5c. čia

Dienoje, gruodžio

ATIDĖTAS AMŽIUS.

tuojaus prar

—

SEVERAS
BALSAM
FOR LUNGS

"Labai

esu užganėdinta ii SeBaloflm.) Plaukiams.
Aš
kentijau nuo sunkaui kosulio
ir kroniAko grrklis užd'gimo,
bet suvartojus dvi bonkutes Sewtos Kabamo Plaučiam*, Voculys išnyko, ir vila, pradtjęs tavo
svarinu* atfc.tuti,
jaučiunsiu labai gerai.
Malončkite pagarbinti šį laiškelį, idant ir kiti d.itiiiimtŲ apie veiksmingumą SevAveros

■ vt

Pl»u£uui>)

Tatai yra labai naudinga gyduolė nuo kruuiško eerkles uzd©gltno. kį. galima paalebeu 1A zoniiaiin talpinamu Ir ue.ieunl at-

laikyto laiško.

Gyduolių."
John Palok, Page,

]Ncv>kykitf! "A4 noriu
k<j»ulio."

N.

Me*.

ko-nnr«

v«duntoit|.
ir 50 c*n»n«. Catikiekvienoje aptickoje.
25

Greta to męa rekomenduoja,
uie nuo kosulio ir šalčio

kuu'jt

m.

Jeipi ne,

pamlcaiaukne nuo »ptlrkariau*
«rtu
rajykltn tieaiog
murai

W. F. SEVERĄ CO.,

Severą'g Cold & Grip Tablete
(Severos

Gripo

Laivu linijos AMERICAN ir WHITE STAR
dabar jau veža pasažierius ir į Rusiją. Šitų dviejų

kompanijų greiti

iš New Yorko į
subatomis kas savaitė.
Iš Liverpoolio j Gothenbergą, iš Gothenbergo geležinkeliu j Stockholmą iš Stockholmo j Petrogradą.

T.iverpoolj

laivai

seredomis

KELTONĖ

NUO

^PETROGRADĄ

plaukia

ir

NEW

YORKO

IMA TIK 13

Į

DIENŲ.

'/

Kaštuoja
na»<as

i Dabar Galima Važiuoti į Rusiją

nuo

Si»v*ra'a
Rrikalaukitr
I.iifiga ir nriinkitn už-

ir,t

Plotkeles

iiuo

ir

Pergalimo).
Kaštuoja 25 centui.

Cedar

Skaudulingi raumenjs ir stinariai, nuilsęs kūnas privalėtų gaukaipo laipsniškas kuno ir proto ti gerą ištrynimą Triner's Linipuolimas, energijos bei apetito nicnt'u. Kaina .25 arba 50c.,
per
Senatvė, kuri

šalinama vartojant

t>ulle

valandą po pietų.

Šaltis,

skaudėjimas, užkimimas ir krupau,

Ar

matysite geresnj Teatrą negu vidurmies-

d. 1914 m., 2 15

gerklinių Išsišakojimu uždegimas, kckliu&as, gerkles

(Savrrua Halsj.ii.

labai pritinka.

namas

Prasidės Kalėdų

Kosulys

I 3 A.

v

yra 75 pėdų platus ir 135 pėdų iglas, užima beveik pusę bloko. Vra tai
didžiausias, gražiausias ir brangiausias budinkas visoje šioje miesto dalyje, stovi parankiausioje vietoje, prie kurio iš visų miesto dalių yra lengva pi Važiuoti, nes lialsted karai tina kas
minuta.
JIS YRA IŠSTATYTA* V4STAIS A. CLSZEIVSKIO BANKOS.
Kas norite linksmai praleisti valanda liuoso laiko, tai ateikite
j
o

Sutros Liet. Kalendoriaus 191b
Cicero.

name,

Sis Teatro

buvo

$1.00—P. Januškevičia; po 50c.:
A. Straškaitis, K. Putriunas, O
Kaukienė, B. Budrius, J. Dara
čiunas, A. Čiapas; po 25c: M
Janulis, K. Verteika, Igti. Janulis

lietuviškas vaidas

gražios salės baliams, bankietams, šokiams
mitingams. Apačioje Teatro yra dideli ruimai Biliardams ir Bo\vling Allevs; priešakyje
ant pirmo augšto yra puikiausias lietuviškas Bu if etas.

mavo

renkamos aukos Lietuvos Gelbė
jimo Fondo naudai. Suselpimni
nukentėjusių nuo karės aukavo:

'5=

ir

vergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

pluoštelį eilių, publikai labai patikusiu.

Meilės

ir

nemažiaus už didžiuosius vidtirmiesčio

LIE1UV0S KtilEIIUUSUS BIURAS
Nuo 8 ryto iki (» vakn.o.

P°

puikiausias visoje pietinėje Chicagos miesto dalyje. Jis vra stapagal naujausias Chicagos miesto reguliacijas iš nedegančios medegos. plieno ir cemento
(absolutely fire-proof), su geriausiomis sanitariškomis prietaisomis, ventilacijomi, didele scena,
puikiomis scenerijomis, gražiai išrėdytas, taip, kaip didiejie vidtirmiesčio teatrai ir kaštuoja
Šitame

informacijos Chicagiediai kreipkitės asabidkai,

Biure

{saikonas apoStas

MILDOS TEATRAS yra

kitų infestŲ raštų, adresuojant:

3252 fco. Halsted St.

15c

ioc

tytas

Visokiuose reikaluose
Informaciją suteikia dykai.
Dėlei

yra duotas

ir Ložos po

Milda, kaip žinote, pagal Lietuvių mitoliogijos, buvo tai Diev:.i.e

Rusiškas Dovierennastis, Aktus pi. ''tino. pardavimo, iš randavoj imo ar kitam pervedimo žem s ar ukes
Lietuvoje-Rusijoje. Parūpina pasportus išvo/.iujjanueuis Lietuvon-Rusijuii ir visokius kitus rejor.Uili.škus rastus padaro gerai, į reita i ir pigiai. .'škoU.ktuuja dalės, skolas ir pinigus,
paliktus Rusiškuose Balkuose.

karės.

nuo

xt
j-1*
1
[Pirmasis augštas
JNIedelios vakarais {Balkonas
po
*

ir

MII

GKRIAUSIAI PADARO:
VaKarčlis

Kainos:

ki'ais vakarais ir Matinees

s

Rusiškas

vietoje.

pat

,

o

Subatos

Š.tam Teatrui

Įžanga uždyką.
nekviečiami
atsilankyti

pietų

po

šios dienos čia bus duodami puikiausi Teatrai už labai
pigę įžangą kas vakaras, o subatomi, nedėliomi ir kitomi šventomi
dienomibus ir po pietų duodamos taip vadinamos "Matinees."

Ir

dienj, gruodžio 27 d. Koncerto
o vai. po pietų.
Propradžia
M
atliko
\
Vi1
r.
L.
gramą
James
liams—tenoras, Mr. James Ifume
pianistė.

Valandą

Su geru Vodeviliu ir Krutančiais Paveikslais,

Jum; nieko nekaštuos, nes 1333-1339 So. Ashland ave., Chiliui
koncertas
Mark
šisai
ofisas
yra viešam patarnavi- cago, 111.
Kalendoriai pasiunčiaS<ii:arc .-.vetainėje, kertė ilalsteri
Ponas R. E. Kelker, ma po gruodžio 1 d. 1914 m.
ir 2H-t«>s gat., atsibus šį nedėl- mui tiktai.

man

užbaigtas statyti ir

yra

Bus atidarytas Kalėdų Hienoje, Gruodžio 25,1914,

\Vhite gerai.

—baritonai ir Miss Rnth

arti 32-ros gatvės

Rapids, Iowa.

Šifkortč nuo Chicagos Į Petrogradą
kaštuoja $75.70.

Važiuojanti Rusijon
Šifkortes

ir

3 kliasa

turi išsiimti pasportus.

pasportus

galima gauti

A. 01szewskio Bankoje
3752 So. Haltsed St.

Chicago.

yra

supramama

netekimas, užkietėjimas ir ji> pasekmės ir visi trukdėsiai bei sunkumai, žinomi kiekvienam, yra
labai dažnai perankstyva.
Jo

pačtą

35 ar')a

RAULAI, KUR BĖGI?

PAS PETRĄ
ŠLlAKj,
nes esu labai ištroškęs,
l'as jj ga|j.
liariškuneregu
ma gerai atsivėdinti, nes turi
puikii
mas virškinimo
veikime.
nrranų
bavarska alų, runka očiščeną ir cigaTokiuose atsitikimuose Trinerio rus net lš Havanos. Be to ji* D1_
Amerikoniškas
Kartaus
Vyno tarnauja kaipo perkalbėtojas t< lnElixiras turėtų bu t i vartojamas, mnose. PETRAS
SLIAKIS,
j Šisai pasekmingas vaistas papras- •^301 S- Halsted st.. CHICAGO, M-L".
tai greitai palengvina užkietėjiTel. Drover 7173

priežastim

daigelyje atsitikimų

buva koksai

no;*s

mą. kurisai yra dažniausiu trukdėsio šaltiniu, ir tuom pačiu laiku sustiprina organus. Kaip tik

šie

dirba

yra

atidėta.

tiekose.
lacturer,
ave.,

NUGI

reguliariškai,

senatvė

$1.00. ApJoseph Triner, Manu-Į
Kaina

1333-1339 So.
111.

Chicago,

MOKYKIS

BARBERYSTĖS.

Męs išmokinami) šio lengvo,
raus

llas

švair greitai išmokamo amato į k<
trumpas savaites; geriau*! į 11 il-

gimai; expertai mokina; jrankiai suteikiama; darbas kiekvienam žtuomil;
Ashland ateikite pamatyti mus arba rašykite
uždykiį gaunamoms informacijoms
BŪRKE BARBER SCHOOL,
610 W. Madison st.,
Chicago, III.

..

teigiama pauptrtia. t'tiicapon proper- lionijų, mano paTi«M suorganizuota;
tės priimama mainais už žeiuę.
antra, vigadnlausia apieHitkt-;
trečia,
esu žemės experta»,
O. Bulvahn, Russian Coiony,
geriausiai apBipužinęs su žeme ir f&rniįteryste, esu pir
Walker Bank Building,
TREČIAS PUIKUS BALIUS!
mas didžiausios lietuviu
SALT LAKE CITY, UTAH.
farmerių koparengtas Lietuvių Raudonos Rožės
lionijos farmeris, pirmas suorganizaPaielp. Kliubo, atsibus subatos vakavau didžiąja Hetuvli;
kotioniją ir ten
ro, gruodžio (Dec.) 26 d.
1914 m.
pra vedžiau kelių prio amerikoniškos
M. Meldažio svetainėje, 2242-44 W.
ukiniukystės ir daviau kuopla<:iausiuB
2<-rd place.
Balius prasidės 8-tą vai.
Piimokinimu8 t'armieriauti. Todėl vivakare.
Grajys Jaracko orkestrą.
en lietuviu, kurie jieško
i'annų
Parsiduoda:
J/anga 25 centai.
Iš priežasties ligos ar kurie važiavote
žiūrėti žemių ar dar
Jaunus, senus, didelius ir niažur,! parsiduoda už prieinamą kainą naujas ketinate važiuoti, arba kurie
esate
kviečiame kuoskaitiingiausiai atsilan- mūrinis namas, anl trijų familiją ir hii- kada ir buv?
pas numes ir nepirkę,—
kyti j šitą muši; Balių, kur galėsite liunas, laisnis yra su Bravaru padary- tų visų prašau naujai atvažiuoti. Užpraleisti smagiausiai liuosą laiką, gra- tas ant Iriją metu po kantraktu, tir- ganėdinsiu
visus, nes žinau gerai, kad
žiai pasilinksminti, pasibovytl ir atsil- štai lietuviu apgyvontoj vietoj.
aš dabar turiu gerinusiu žemių ir
Arčiaus
r'.ažinotl antrašu:
sėti nuo sunkių vargų Ir nelaimių.
Ismagiausiame krašte; kokį jus tik
810 W. 33rd St.,
Kiekvieną malonei pasitiksime, smagalite Suvienytose Valstijom rasti.
ilai priimsime ir pavaikysime.
Ohicago, Ui. Norinti lietuvos koiionijos mapos,
Širdingai kviečiame,
kreipkitės nuo kovos 1 d. IJHfi m.,
Parduodama: -mūrinis namas, ant
KOMITETAS.
Normai a v., tik (4300.00, raaą sumą kuomet išleisiu naują. Lietuvių Koiionijos žemlapj.
36-tas PASILINKSMINIMO VAKARAS jnešt, likusi suma ant labai l<sng"«Į
Norintieji platesnių žinių, adresuomėnesinių
Kimokcscių.
Parengtas Jaunu Lietuvių Amerikoj
.Msišavi. i.9 i A. ( iszewskio Baniu}. kite:
Pasilinksminimo Kliubo, airdbua Unity
ANTON KIEDIS,
:.252 So. Halsted st.
Club svetainėje, r.140 Indiana ava.
Peoples State Bank Building,
N'edėllos vakare Sausio (Jan.) 3 d.
Kas turi $500 gali jslgytl du mūriSccttville, Michlgan,
1915 m.
Pradžia
30 vai. vaknre. niu namu keturioms
šeimynoms, neša
įžanga 25c ypataii.
Muzika Brolių gerą randą. Netoli nuo Halsted
gatAR JUS NORITE PADARYTI
Sarpalių.
vės ir kitą tramvajų.
Likusi sumos
PINIGŲ?
i
Širdingai kviečia visus atsilankyti dalis labai lengvomis išlygomis.
AtKOMITETAS. sišaukite J
A.
01szewskio Bank*,
čekai, 20 metu atgal, apsigyvenu ant
"252 So. Halsted st.
pigios žemės Arkansase.
Kiekviena
LIETUVIU BALIUS!
Kas turi $1,000 gali jsigyti gerą šeimyna šiądien yra verta $10.000
Parengtas Draugystės D. L. K. Gedimino, Seattle, Wash. Atsibus suba- murin) namą prie Halsted gat., tarp arba daugiau. Kai kurie atidavė šimPenkiolika
toj, gruodžio (Dec.) 26 d. 1914 m. 31-mos ir 33-čios gat. Namas atneša tus akru savo vaikams.
fsertoldi Hali svetainėje, Georgetovvn. gerą randą.
Likusi išmokėjimui su- metų atgal slavokai mainieriai su
Daveža So. Seattle a*ba So. Park ma leidžiama lengvomis išlygomis $2()0 ant. šeimynos pirko pigi;,i žemę
karai; taipgi Tacoma Interurban; reik Atsišaukti reikia A. 01szewskio Ban- Arkansase. Jie dabar turi geras farmas bei namus ir yra verti po $1">.000
kon, 3252 So. I-Ialsted st.
išlipti ant Lucilo st.
iki |30,000 nuo šeimynos.
Ta pati
Maloniai užkviečiam visus lietuvius,
Parduodama mūrinis namas prie proga laukia jus. Rašykite ar kreipvietinius, taip ir aplinkinių miestų,
kaip jaunus, taip ir pc;)ub, abiejų ly- Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug kitės dėl pilny Informacijų. L. M.
štais ir užpakalyj medinis, abu labai Allen, P. T. M. Rock Island Lines,
čių, atsilankyti j Si',4 puikų pokylj.
pigiai.
$500 reikia jnežti, o likus? Rooin 713 La Salio Station, Chicago.
o męs uztikrinam. Jog busit visiškai
suma lengvomis
išlygomiB. Atsisuk
užganėdinti.
M reikia A. Olszevvskio Banken, 325?
Svetainė atsidarys 3 vai. po piet..
SVARBU!
So. Halsted st.
muzika prasidės nuo G vai. vakaro ir
Išmainysiu ant loto arba partrauksis lig pusnakčio.
ATVIRI LAIŠKAI!
duosiu gerą naują namą.
Namas
Jžanga 60c. Moterims dovanai.
20 Centų už 100;
Su pagarba Komitetas
v ra išranda votas.
Parduosiu ne$1.50 ui 1000. Prieiųsk 2
rentų, o
ausi prekių
surašą ir pavyzdžius.
brangiai ant lengvų išmokesnių.
J. Dambrauckas,
Rašyk arba atsilankyk pas:
>17 Carlton

rniug nu j

'LIETUVOS'
SPAUSTUVE
3252
South Halsted Street

CHICAGO, ILL

VISOKIUS

Spaudos
D
A

R

Paieškojimai.
Pajieškau
1. Šepučio,

greitai

gražiai.

tai:

Knygas,
Konstitucijas,
Vizitines ir Biznio

Korteles,

Uzprašymus
tuviu,

Perstatymams

Pa

GERA PROGA!

draugų: J. Zakaro.

Jaunevedžiaius

ir

bevaikiams

ir

Baliams

Programus,
Afišas,
Tabeles,
Cirkuliorius,
Bankos čekius,
Laiškams ir
Konvertams

Antgalvius,
Biznieriams
Sieninius

Lietuviškus ir

Pajieškau

pusbrolio Povilo ir
taipogi ir Julės Jocalės, pusseserės; visi paeina iš Kauno
nib., Šiaulių pav., Aaukžnu parap.
Vfeldžiu atsišaukti adresu:
Mrg. Bronislava Grygatls,

Washington

Angliškus
Etc. Etc,

r?idės

graži spauda.

'LIETUVOS'
SPAUSTUVE

ave.,

Minneapolis,
Minn,

Mares Taraulinienės.
GirĮėjom, kad atvažiavo Iš Lietuvos
t Providence.
Taipogi Jono Dvarecko
t Vacio Dvarecko Ir daugiau, kurie
>sate iš Davaini«kių kaimo, Vilniaus
lub., Traku apskričio.
Malonėsite
/Įsi atsišaukti žemiau paduotu adresu:
Alex Jakubauskas,
^ox 433,
Saffield, Conn.
ir

Pajieškau savt> brolio Jurgio Bieluko Ir Juozo Skirko, švogerio.
Plrniau gyveno Anglijoj, o dabar nežilu kur.
Girdėjau, kad Amerikoje.
\budu iš Suvalkų gub., Jurgis Bičiukas—kaimo P'.loplių, Juozas Skirka—
Kazlų Rudos, kaimo Kaziu. Girdėjau.
'<arl
6
metai
atvažiavo
Amerikon.
Jie patjs, ar kas juos žino, meldžiu
rstšaukti antrašu:
Antanas Rielukas.
4«"»7 Central ave.,
Springfield, O.

Reikalavimai.
Reikalaujama daugiau apsigyventoji Utah'os rusiškoje kolionljoje. Ko•ionija turi apie 60 šeimynų lietuvių,
latvių, rusų ir lenkų, žemė yra labai
naši, gausi geru vandeniu, žemės kaina yra pigi.
Apsi&y valantiems su-

namus

Į

VA

LIETUVY8 DENTISTA8
I-AA'DOS.-nnn 8 iki II r\fc nuo 1 ik
""° 7
9 V<lfci ledeliam pagal

3261 So. Halsied St.
Priešai A.

Chicago,

Iii.

Olšerskio Banką

nė

vagis,

lengvų

ugnis negali prieiti.

nė

Lietuviai iš

Tel. Cattal 4052

kitų miestų

Rašykite adresu:

kus.

ir

fartnų gali šioje Rankoje

atlikti

reikalus per laiš-

savo

Dr. A. K. KITKAUSKAS

aš

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

A.

01szewski,
"Lietuvos"

leidčjas.

CHICAGO. ILL.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

9

vakaro,

6 vakaro.

PINIGAI

Didžiausia Kare

Geriausiai, greičiausiai ir

Kur? Lietuvoje! Musų Tėvynėje

pigiausiai
Persiunčia

Finigus į Lietu-

ir visas dalis svieto ir parduoda

vą-Rusiją

Jei norite dasižinoti, kas dabar Lietuvoje deir kur Europoje karė
siaučia, tai

dasi, kaip

užsirašykite

Šifkortes

Kasdien Einančią

A. OLSZEWSKIO
BANKA

"Amerikos Lietuvą"

3252 South Halsted St.

CHICAGO,

DIDELIS

ILL

Laikraštis "AMERIKOS LIETUVA" išeikasdien 4 valandą po pietų ir paduoda visas
naujausias žinias ir telegramus tos pačios dienos iš karės lauko.
Tiktai šiame laikraštyje
rasite naujausias ir tikriausias karės žinias.
Todėl užsirašykite "Amerikos Lietuvą" tuona

KONCERTAS
TELEPHONE DROVER 7219

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga 35c 50c ir 75c.
Koncerto programas susidės iš choro,
dainų, kvarteto,
dueto, solo. Prograine dalyvaus ''Birutės" Kanklininkai
ir tokios jiegos
kaip ponia Pocienė,
F.
p.

Po prograinui bus
Kviečia visus

.

Atvažiavusius iŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti Ir
mūsų Banką.

GRUODŽIO 27 DIENĄ 1914 METUOSE
M. Meldažio svet, 2242-44 W. 23rd
pi.

Jakutis, p-lės

šojdaį,

s*t

įvai-

Geriausia Akušerka

Jonikiene

0.

3364 S. Halsted St.
(Kampas

34 tos)

Chicago, III.

atsilankyti,"BIRUTĖ."

du-kart nedelinis laikŠALIN SU NUSIMINIMU!!!

raštis

i

f

ANT
IŠMOKESNIO
KASDIENA.
\
Jeigu apsiimate mokėti po 10c kasdien, tai
išsiųsime Jums ant išmokesčio labai puikų «
Gramafon$ sykiu su 16 rekordų (32 kavalkai) visokiu dainų, valcų, maršų ir 1.1., kuriuos
patjs išsirinksite. Gerumas musy gramafouų
10c

ir storus ant

namus

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai h pigiai.
PARSAAIDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai
įrengtoje Bankojej prie kurios

sutarr*

GENEKALi.SK.Aii

GRAMAFONAS

kitiems

stato

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

o

Rudauskaitės ir 1.1.
ricfnis žaismėmis.

ir lotus ir

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

Phone Drover ,iOS2

lik šiolei
Pajieškau savo giminių ir pažjsta-l neturėjau; geriausia pirkti žemės pas
mų Juozapo Zajenčkausko ir Vlado mane; viena didžiausių lietuvių ko^ajenckausko, pusbroliai, ir švogerlo
Vacio Cuchausko, kumo Jono DragūPIRMAS "BIRUTĖS"
no ir švogerkos Julijonos Kvajauskui-

3252
South Halsted Street
CHICA60, ILL.

centų,

parduoda

juos

išmokesčių.

DR. K. DRANGELIS

AGENTAS
geležinkeliu tikietas
treinais važiuojanti,
Lankosi
Chicagoj, užrašinėja
pirkites> tikietą stačiai } Scottvillės,
Michigan. šioj apielinkėje turiu gra- "Lietuvą". Renka apgarsinimus
žiausių gatavų farmų, ant pardavimo ir
šiaip spaudos darbus, i'erka
ir turiu pigių gerų žemių su moliu,
nedirbtų, visokio didumo ir ant viso- namus, liotus ir parduoda,
h
k'ų išmokesčių galiu parduoti, šioj
suteikia
šiaip
liiznu
informacijas
apielinkėje, arba lietuvių kolionijoje,
aš turiu pardavęs 318 farmų lietu- reikaluose.
viams. Dabar aš tu "iu apėmęs kuokaštuoja

geriausių žemių, kokių

rė8

Naujausio stiliaus

savo

PERKA ir

K.ZURAITIS

musų
Ia. tik 17

Jocu

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausių sumų ir moka už
3 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.

BIZNIERIAMS duoda

2302 So. Lnvltt St.
daugiausia žvyru išpilti, telefonų liniKampu .'3-fiu (atves
jos, pačta j namus, visos vigados
po
Illinois
Chicago,
šonu, tik naudokitės. Yra 2 bankos
Scottville, Produktų Fabrikas, kur nuo
farmierių superka produktus ir į kenus sudeda; yra
sūrių, sviesto ir kitokių fabrikų; yra 4 vėrauzės (magazinai), kur perka iš farmerių javus,
daržoves ir gyvulius; yra
melnyčia,
kur farmeriai susimala
javus; yra mašinų ir padarų, visokios krautuves,
PIRMAEIL1H1S BUFETAS
arkliu turgai;
yra teatrai;
yra 5
katalikiškos
Saitas alus, gera degbažnyčios mieste ir apPalietikau savo brolio Juozo Kviet-i
\uuako. Jau 15 metų kaip Amerikoje;1 link po farmas; tik 8 mylios iki didetinė, kvepianti ciga! metai kaip negavau laiško iš jo.
rai.
Priima svečiui
Jei lio portavo miesto, lš kur laivai plau-j
: kuoširdingiauslaL :
cas praneš jo adresu, gaus $1.00 dova- kioja tarpe Chicagos. Mll^vaukės ir
ki-j
iii.
Jo paties, u r kas jj žino, meldžiu tų miestų, vandeniu veža viską laljai
3200 S0. UALST£0 Sf
pigiai ir greitai. Tas musų portavas
itsišaukti adresu:
miestas vadinas Ludington,
Auna Kvietkauskiutė,
Michigan.
l. F. T>. 3, Hox 27,
Rockville, Conn, Galite laivais atvažiuoti pas mus į
mostą Ludinptoną iš Chicagos,
Mil-Į
Pajieškau Ignoto Kadzieweko, kuris waukės, ManUowoc, \Vis., o iš laivo
'apkričio 27 d. 1914 m. išvažiavo iš išlipęs, gali pašaukti mane per tele- į
)es Moines, Ia., nežinia kur.
Tvriu foną; aš pribusiu su automobiliu, paIONAS KŪLIS
'abai svarbi} reikalą. Jis pats, ar krs imsiu ir aprodysiu laukus; arba išli'tiras, malonės pranosti, kur jis yra pęs, paimsi traukinj, j Scottville. kur
3259 So. Halsted st, Chioa^c.
Aiuom adresu:
mano ofisas randas;
nuo laivų ligi

1204

Kalendorius,

Chicago,

1S93 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

111.

irafu. Gražus amatas: įsižiūrėkite j
ji. Kreipkitės ar parašykite, kad pana ty t i mane.
.Toseph Rashinski,
1700 Morgan
Chicago, 111.
st.^

Pajieškau savo vyro Zigmanto DirA'anauskio, kuris balandžio mėnesyje
švažiavo iš Hadson, Wyo. } Chicago.
'š čion išvažiavo per agentus j mlS'(iis: gegužio mėnesyje atvažiavus J
Chicago, nesuradau jo, ir nieko nuo to
aiko negirdėjau apie jj. Meldžiu, kas
;) žinotumėte, prane&ti man:
Ona Uirvanauskienė,
64.°, W. 18th Str.,
Chicago, 111.

\ntano

Įsteigta

Ilgoje žiemoje nėra ko veikti. Kam
gaišinti laikę? Mokinkis. Buk foto-

EXTRA! FARMOS! EXTRA!
Pranešu broliams lietuviams, kud aJ
apie Peacock, Micliigan, daugiaus
jav

Pajieškau savo pačios Krasauckiu- nebepardavinėju
žemių. Peaeock Lit
<ūs (po vyru Salioraijos Stapanavičie- tie
Manistee River, Irons, Wellston
\ės), paeina Iš Vitartų kaimo, Paava- Mlchigan
aplinkinių perKeiiau savt
ių par., Panevėžio pav., Kauno gub.
Farmų pardavimo Agentūrą } patj
0 mėnesių, kaip jinai prasišalino nuo
lietuvių centrą, Scottville, Michigau
24 metų am- kur
nanęs iš Chicago. 111.
žemės ir
transportacija yra geiaus, plaukai geltoni, akįs mėlynos,
riausi. žemė yra molis su juodžemiu
oidas skaisčiai raudomis, 5 pėdų aukarba molis, maišytas su
žvyru ir su
čio. Girdėjau, nuvažiavo pas Kostansmielžemiu, kur javai iš trašumo
iš-j
ų
Gabruną. Kas praneš, kur jinai, gula ant
dirvų, žemės nerasit ge;aus J 10.00 dovanų.
Meldžiu atsiresnės Illinois, nei Indianos, nei
\Visšaukti adresu:
consino Valstijoj, kaip pas mus
apie
Mr. Kazimieras Staponavičius,
Scottville, Mich. Musų žemės derlin>20 W. 34th st.,
Chicago, 111.
giausios. laukai lygus, keliai geri.

Jos. H. Alikonis,
st.
Des Moines,

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

pr;i

Kazimiero

18 E. oth

>0

B. JASUDES,

1574 Milwaukee av„

adresu:

ir

ves

5

Juozapas Nasvidys,
>01 N. 6th s t.,
E. St. Louis, III.

pigiai

Ant

savo

l'hilnclelptiia,

gyvenimo vieta dovanai pas liet. dai:
Levickio, Ra- tara.
•"iTinskaitės—Ka!tinėnų parap, Kanapis- pratimoPageidaujama bent mažo su
angliškai ir lenkiškai. Atsi
•iii; sodos, lr Barboros Slmkaitės—
liepti pas:
Potramentiškės sodos. Pašilės parap.
Dr. Jonikaitis,
Visi Raseinių apskr., Kauno gub. Mel4613 So. Ashland ave.
Chieago, 111
džiu atsišaukti

U
S

Kaip

pirkti.Į

—

st..

B

Atlieka

Ant Pardavimo.

gvarantuotas kiekvienam rašyta gvarancija.
Išsiųsimo naujus speciališkus rekorduu Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir Maža-Rusiškus,
Rašykite tuojau reikalaudami katalogų ir pa- (
aiškinimų jdėdami krasos ženklelį atsakymui.^
LIBERTY COMMECIAL CO.,
233 E. 14th 8TREET,
NEW YORK.

jau

ir

gausite ją k sdien pačtu j

Kaina vienam mėnesiui
Dviem mėnesiam
"
Pusei metų
"
Visam metui
"

Prenumerata metams $2.50

pusei metų $L25
Adresuokit taip:
„

M

W. 8.

BOC2KOWSKI C0.f
Mihaioj Otr. P«.

$ .50.
1.00.

2.75.
5.00.

Užsirašydami, siųskite ir prenume atos mokestį drauge, Money Orderiu arba pinigais
registruotame laiške adresu:

"Amerikos Lietuva"
3252 So. Halsted St.

Eina jau 25 metai
Utarninkais ir Pėtnyčiomis

savo namus,

Chicago,

I1L

Tel. CaiteL 2110

DR. A. YUšKA
LIETUVIS GYDYTOJAS
1741SO. DIUSEB ST

CHICAG0, ILL.

CORNER lltk STREET

Dr.O.C. HEINE
OSNTISTAS

OFISAS—Kimpi» 31 Ir Sa. Hiltftd ftl
HF**u flriifMkM.) X CH1UU, KjL

D-re Maria Dowiatt-Sass
ir

Moterų

irisas

Į

1725 West 18th Street
l&ff Paulina ir Woodzat.

i Lene Canal

CIGARETTES

!

Rezidencija

1203

Da gimtiem Kopmai
,Jt

Išmokėjo

I

nuvtnti turi' būti s«sertu<>tl

i*™

Tfdštttl kad

r£bamy[ vUb$

fitinam Bake

paliktu
ir

pStiks

daugiau

I
,$10G0 K
posmertinių pa- O

našiems ir našlaičiams

šalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

Ų

Lietuviu staniui
mrCifc^d mėhif eigaretf

R

t$600

U $300
V

^.norin* P?**! ptnlngw*rd*vn*3/

,

A

privalumu yra prisisideti I
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po I M
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:
E

T $150

kiekvieną ryti

10 for S Cęnts

vm am A

11

Kiekvieno lietuvio

E

Valandos:

1

ĮSTEIGTAS" 1886 M.

I

Tel. Austin 111

liktai Iki 8:00

1

L

5208 W. Harrison Strzzt

Valandos:
rtc 8:80 iki 12-.UO vai ryto
lii'iiAi iki bKW vai. vaic
hsdelioma
Buo6£Ciki !!4:u0vaL ryto

Piain-Enč!

SUSI VIENIJIMAS

vaikų ligų specialiste

A. B. Strimaitis, r°ntr. Sekr.
307 W. 30th St.
O
New York, N. Y.

J
E

»

Geriausi

farfavinėja,viiasg Vmt^žss

Karioutiijai, Tėvynsje

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

nicms. Gaukite jo iš savu aptiekus.
jgiia savo išsilavinimą Vokietijos universitetuose.
Cia jie yra mokinami išvystyti
savo kūnu kaip ir protą.
Tarp gorų dalyki). j t) jų išmintingų profesorių patariamų,
yra vidutiniokas vartojimas selyklo ir apy-

P. LORILLARD COMPANY
New York City

nių

alaus

kaip

ALMA

mater

U4J

&i«ai nesulyginamas alus yra pasekmė 50
metų alaus darymo žinojimo, paremto pavyzdinga ?0-to šimtmečio įstaiga. Tai yra
gerlausis alus iš visų, kurie yra pagaminami iš geriausių miežių ir apynių, augančių
pasaulyje. Užsisakykite dėžę šiądien.
'lelefonuokitr Calmnet 5-101 išsyk.
McAvoy's Malt Mariow yra specialė sutaiiš selyklo ir apynių sveikatai įgyti ir
sa
atgaivinti. Puikus tonikas ligoniams ir seMcAVOY BREVVINO CO. CHICAGO, Iki.

^ĮJllOUHrf

Geriausia dovana draugams Lietuvoje

0KltA PROGA!

yra lietuviu katalikn
savaitinis laikraštis

Crfn-fUka fln<rli<koslcalbi<mv

kytii-bemol<ytojo(aodaryta):>l.O'J

PRIEŽASTIES KARftS prlpirkom už pusdykiai didelę daugybę įvairių
tavorų nuo vienos Bubankrutijusios
Vokiškoji Firmos, kuriuo., r ^irengėm išdalyti au musų laikrodėliais VISAI
UžDYKĄ. Taigi kas dabar perka nuo
mus vyrioką ar moteriškę K .krodėlj, tai
augščiau patalpintus 8 dalykus gauna prie laikrodėlio VISAI
UžDYKĄ,

Iš

tai yra:
1) le nciūgėlis, 2) Brelokas, 3) Peiliukas, 4) Plunksna
8) Revolveris (Modelis).
Todėl jeigu norit turėti musų 14 K Gold Fllled

Fontaninft,

B)

Rritva, 6) Laikrodis-Budimiikas. 7) žiedas,

laikrodėlj, dirbtuvės gvarantuotą ant 20 metų. su garsiausiu vis<>
pasaulyje mechanizmu, ir tuos 8 dalykus kaipo d^v-uig. prie laikrodėlio VISAI
UŽI/YKA,—tai iškirpk it šj apgarsinimu ir atsiuskit mums sykiu su 25 centais markėra's rankpinigių. kad butumem
persitikrinę jog tikrai norit
turėti musų laikrodėlj, o męs gavę tuojaus išsiųsim Jums
laikrodėli ir tuos 8 dalykus kaipo dovaną prie laikrodėlio VISAI IJžDYKA, o kaip siuntini atneš Jums
J namus ir busit užganėdinti iš laikrodėlio ir dovanų, tai užmokėsit likusius $7.70 ir persiuntimo iškaščius 25 centus
Jeigu nebutumėt užganėdinti, tai nemokėkit, o
męs sugražlsim Jusn 25 centus.
Turime priminti, jog kur kitur už tokj pat
laikrodėli reikalautų nuo Jusų 3 syk brangiau, męs gi rokuojatn tiktai 37.%; tos pačios dovanos yra vertos, daugiau
negu S7.95, bet męs tą. darom dėlto, Jog tas
dovanas mes nupirkom už pus-dykiai, todėl ir atiduodam jas visai uždyką, kad tik kuodaugiausiai
išgarsinus musų laikrodėlius.
Atminkit, jog karė au vokiečiais neaitęs ant visados; nevisad pasitaikvs tokia
p™<ra, todėl naudokitės dabar iš tos
provros. kol męs dar turim tų dovanų.
Rašykit pas mus šiądien; adresuoklt taip:

Aritmetika mol;inimuisi ruivuaoi.,bu paveiastais (.apdaryta). ,35c
Kns fttfiinsiSklrpps Šita apgarsi"Lietuvos" ir *l.iw por
visai 4
tai ęaus
moncy orcier
knygas 00c. pigiau.
nimo iš

NEW YORK VVATCH CRED. CO. GERKEN
BLDG. WEST BROADWAY. N. Y. CITY. DEPT. 114.
Pasarga: Perkant iš Kanados, reikalinga prisiųsti vi3us pinigus iškalno.

f\ew

Bos 62

4O01 So. Ashland avc.,
A. J. BIERZYNSKI,

■a—mmmmmmmmmmmmam
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iSlavinti

3224-26 So. Halsted St.

ir dabar
labai nu-

mažintomis
kainomis.
Pas mus rakite pasirinkiiki vi-

rųšies tavorų.
AIvjh
greitas
mandagus.
Reikalaujantiems parduodame lengvais savaitiniais bei mene^iniais išmokėjimais.
Krantuve atidaryta vakarais:
Uturniukuta, Ketvergais ir Subatomg.
\ atarnavimas

ir

South Halsted Furniture House
Telephone

Drover ?00

3224 So. Halsted St.

Chicago.

1

Vyrišką ar moterišką medžiokliškai apdarytą
plettuotą ir baigtą laikrodėljsu amerikoniškais viduriais—z lenciūgą,
vieną pakabinčių, porą
guzikij i man k i etas—1 spinką kaklaraikščiui—1 setą
i kalcTo-riams guzikų—1
britvą—1 puodeli skutimui
1 penzelj skutimui—1
diržą britvai. Orderiuod>
m i paminėkite, ar
moteriško, ar vyriško laikrodėlio
Męs pasiųsime jums expressu C. O. D.
pasižiūrėjiauksu

—

mui visus daiktus, parodytus šiam paveiksle.
tvieiUKues j aavo uiipresso onsą, per/.lurėkite daiktus gerai .ir
jeigu pilnai e.sau* užganėdinti, tai užmokėkite
expresso agentui $4.86 ir espresso išlaidas; jei neužganėdinti, sugrąžinkite atgal mnsų kaštais
Spc-i3liška. Jel*u operuojant užmokama piiiipais, tai męs
nasiunSame uždyk;i l vyrišką kaklaraikatj, arba setą 3 nuikių spilku.
Pažymėkite,
no-

kur)

DĖKLO St CO.
Do,,t. B.

Sibley

Čia

Telefonas Humboldt 4532
Atdara Dieną Ir Naktj.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
RusibKcH-Turkiskos ir vl-

Street

Hammond,

Ind.

rųiių

šokių

adara kas vakaras.

kambariai

lr

CHICUO. ILl.

Savaitin s Laikraštis

"ATEITIS"
"Ateitis yra bepartyviškas laikraštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturos
reikalams. Talpina daugybę {vairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Ki'na tik $1.50 metams, o
85c. puBel metų.
"Atettj" išleidinėjų bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Da-

F. P. BRADCHUL15

s"

3H-> S.

24

dyką.

už "cash"

Vard» ZJJJ

Royal Phonoaraph Co.,

01 Eatt 4tH St., Deo. 70,

New York, N. V

Mokiname
dalyse

Angliškai

Amerikos!

Kanados

Vieninteli amcrikouiika mokyk.a, kori
duoda pilnį užtikrinimu išmokti skaityti, rašyti ir kalbėti angliškai labai trumpame laike,
už

vyras

1741 W. 47tn St„

Telephone

J. G. Mezlaiszkis

:

;

enieau. m.

Canal 285

K. KATUTI8

Generalis

Kontra-Uorius ir

Namų Statėjas.

2302 S. Leavitt St.

pinigui

dainomis ir muzika ui

Parašykite nuims, ir męs ii
syk
prisiusime jums pilna
smulkmenas ir mušu puiky ilii
Btruot^ kataliog^ uidyką.

gatve*.

Tel. CanaI 5395

Ch:c3go

LIETUVIŠKAS
GRABORIUS

Broadway,

Mokslas apie Tautas
Kiekvienas žmogus nuo v'-imimc priguli prie kokio nors
sąryšio
atskirų asmenų. Toki sąryšiui, arba draujjos, žmonių paprastoj kalbc.j
vadinama taut.mls.

Ethnoiojija uisiima aprašymu tautų "r visokių sąryšių tarpe žmobtov učių ant visokeriopo kalturos
laipsnio. Ethnologija yra tai
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo
reikėjo supras'l

nių,

ir pažinti žmonių gyvenimą nt viso žemės
paviršiaus, o jis ne visur
vienoka, nevisur ant žemės tie patjs žmonės gyvena, tdgi tas ištirta
tik pabaigoj lX-to šimtaiu čio. Visi žmonės vystosi ir
tik ne visi
kįl
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus
prte savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti.
Tą matome li šiamli' u, susidedančioje iš
nevienodų gaivalų viešpatystėje:
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus
ne tik palalkytt i>o savo valdžia, bet nori juos, taip sakant, prigirdyti savo tautystes jūrėse.

EthnologIJr, aiškiaus sak: nt, užsiima aprašymu, padalinimu j naturales grupus gyvenančių kur nors ant plataus žemės
paviršio žmonių
ne tik dabar, let nuo didelių
atradimų, kada likos pažinti ir gyventojai pirma europiečiams visai nežinomų žemės
dalių.
Pažinimas žmonių visokių tautų, .ų rasių ir
pobūdžių yra labai
naudingus ir žingeidus kievlenam civilizuotam
žmogui: nepažįstant

10

METŲ

Kaip Lietuva

LIETUVIŠKA BANKA

Savings Bank
Joseph J. Eitas, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame pinigus } Banką uzččdljiinui nuo vieno aoliurio ir daugiaus
lr mokame trečią procentą ratomia
ant metu.
btunčiame pinigus 1 Tisus svieto dalia pigiai, greitai lr

te!

slngai,

o svetimų žemly
pinigus mainome, perkame ir parduodame. Paruuodame šifkortes ant visų
liniją J
krajų lr ti krajaus, taipgi tikietus
ant geležinkeliu po visą
lr

Atgavo Spaudą
Visi

privalo zinou, koitią
milžinišką svarbą turi spau-

ft'usų Banka Išdirba visokius ra5tu»
ir dokumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose lr reikaluose ypatiškal tr
pt- 'niekus. Tik kreipkltSs

vlršmlnfr

m

Tol. YARDS 1532

Dr. J. KŪLIS

I '^tuvĮj Gydytojas Ir
Chirurgas
*0. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir
Tyrų. bpeciališkai pydo limpančias, ui-

paslaptingas tyrų Ilgas

710 W. (8th St.
Jei

Ghlcago

nori

teisingu tinitj iŠ Anglijo*,
užsisakyk. Bau metama ar
pusmečiui

"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
da kiekvienos tautos kultūVieninteli Didzioeioa Britanijos lieriškam gyvenime. Todėl pa- tuvių kiUalikų-tautluiuKų
laikrašti,
kas dvi savaltl. Kaiuu su
tariame perskaityti labai žin- einant)
prisluntimu j namus metams |i—pu*
60 centų.
geidžią ir naudingą knygą mečiui

ethnologijos, negalima savvs skaityti apšviestu žmogumi.
Ethnologija arba mokslas apie žemės tautas. Pasai Dr-ą M.
Haberlandtų ir Letourneau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės
su daugeliu
paveikslų {vairių rasių žmonių typų. Spauda graži ir
aiški, puslapių (it>7,
kaina
$2.00
Su g-ažlais audimo ap'arais
$2.50
Norėdami gauti šitą knygą, kreipkitės šuo.ni adresu:

M. J.
901 We8t 33rd

DAMIJONAITIS

Stree",

Chicago.

III

—

Kultura ir Spauda.

Ameriką

lr

1} gramafoną,

su

Morgan St.

Kertė

BOSTON, MASS.

tu antrašu.

Męs parduodame savo granu
fonus Suv. Valstijose ant išm<
kėjimų po $1.0>) i raėnesj. Mę
taipogi parduodame savo sperit

Dr. G. N. Glaser

VVAITCHES BROS.

lclei>buue

"ATEITIS"

Europą.

ūaf.

naen'lia

6)1. bu i S. Haisted St., irti JI-jj

pažiūrėjimui uždyką.

Įsisenėjusias

TJ"'-'iosi

lekphone Frinklln 1171
Lietevjf advobttss, baltę*taisų mauti A. n*nkoje. Vtda rtMkiu byla«,ciriiiiit**ir cnniAsliKkas tisuom teismu
įsaiajie).

Adresuokit taip:

SO.

Ant rrnsų
gramafonų jųs gal
te Išgirsti savo namuose
goriai
eias lietuviškas dainas
ir mnz
k?, kuri atneš laime jusq Seimj

ir toli'.us mane rems, c*iu namie ant

taip mažą atlyginimą, kad ir bieduiausiaa
ar moteris gali užsimokėti.
Mokiname per laiškus (korespoudeoci]))
tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta
be vargo. Nokiname teipjau kliasose dienomis ir vakarais. Platesnių žinių rašykite p«s:

laikas užsirašyti "AteiReikalaukit vieno nume-

366 W.

$1 į Menesį.

kiekvieno pareikalavimo dlen* ir naktj. Esiu specialistas ligose vuikij, moterų ir vyiit ir užseudinto^e ligose.
Pnrau visokią operaciją

Visose

llick txcban?s Bldę., Roons IliMII*

rio

I

apreiškiu

budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

Chicago.

30 N. LaSalle St„ Cor. Vimųiu SI.

bar

CHAPOSKE. irT. FCDLAS KIS

Kertė 32-ros gatvės.

moterims.

BartdaskutyklA krūvoje.

/ttorney & Coonselor at Law

tj".

A.

Telefonas Yards o87.
Mano ofisas aprūpimas naujausiais

maudyklės.

M. i DAMIJONAITIS

Naujas

216 W. IVsdlson St.

Tilpogl Rusifckal-Turklšky maudyklių

kitų miestų atsišaukusiems,
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

901 «t<l 33-rd SI.,

STHAUS BRIS. C0;'M DEP'T L. CHICAGO, ILL

Dr. G. M. Glaser

1914-1916 W. Dlvlsion Street
Arti Robey et.

Town of Lake

Specia.is Pasiyiiniinas 33-čfal Diany.

487

Knygas iš mano krautuves

gaunama visokios lietu vi škos

Iš

didžiausiame

pigiausių

anglišką

tuve

gais gaunam* guresnius
tavoms ir j ig au regn
kiti pirkdami ant kredito, užtai męs ir pigiau
pardu< dame už kitus.
Turime visokių naminių

mą nuo
dnt nes

protą ir išsimokinti
kalbą, kviečiami pirktie

savo

kos ant

Piikdami grynais pini-

pasirinkime
parduodame

norinti

knygos, taipgi angliškos ir lenkišužsakymo. Scenos mylėtojij rateliai imdami kompletus,
s. v. gauna
papiginta kaina. Krau-

Didžiausia Lietuviška Naminių Rakandų
(Fun iture) Krautuvė Chicagoje.

rakanių

MylStojai gert} kningij,

——

po $2.50 metams.
Parduoda šifkoites ir siunfiia pinigus
j visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panednllais, sereaomis, ketveriais 'r subatomis nuo
8 ryto iki 9 vakaro: nedėlioitiiB, nrarninkais ir petuyčiomis nuo •< fjio ,'M
G vakaro.

(bov^s)

i

sveiką gerymą
Geriausiai pastiprinanti, p.-iimna, skani
ir sveikiausia stalava
degtine.
Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

Humboldt 4532

Siuomi

Rye

ir

pagodotal visuo-1
pres.
menei, jog esu seniauoias gydytoju®!
Priima baDkcn pinigus lr moka 3%. ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
Už sudėtus finišus musy bankoj duo- matus, perkėliau 6avo oflsa ir gyvenidame fekly knygutę, la kurios para- mu } buvo loma narna po numenu
šyti čekiai tinka visur. Skolina pini3149 S. Morgan St.
gus ant Real Estate Perka ir parduoda namire ir lotus. Išsamdo bankines

Lietuvišku Knygų Krautuve.

S=0=L«0

Talephono Orovor 6114

Chicago.

mylimą svečią.

rekomenduoja už geriau-

Kaipo Skanų, Tvirtą

YorkZity

NEW CITY SAVINGS BANK

savo

sią degtinę

1800 W. 46tli St., Chicago, UI.

Telefonas

jei

sveikas ir turėti kuom

pavaišinti

Daktarai

DRAUGAS PUB. CO.

Į

skryneles

So. Halsted Furniture House

■

Užsieniuose metams S3, pusei mat į $1.60

P. Mikolainis

Geriausią Degtinę* (arielką)

ynoributi

draugas, kaip lietuviams darbininkams Amerikoje, taip ir
Lietuvoje.
Rusu ccnzura "ORMJGį" Į Lietuvą Inleidžia
"DRAUGAS77 atsieina met. $2, pusei re. $1:

VlaZTii.oo

me

W

DRAUGAS" paduoda žinių iš viso
pasaulio, nušviečia Amerikos lietufiiį gy venituą, suteikia daug skaitymo iš visuomenes,
politikos, literatūros, gyvenimo, ir yra geriausias

lUo

mokytojo

W Turėk Savo Namuose

"DRAUGAS"

Vaiku Draugas arba naip inuuyskaityti ir rašyti oe uiok y ro15s
jo
Nnulas Budas mokytis rašyti oj

Jtiijffcv-iį

Vci

Id

Rever. Jot.

Mossend,

Norbut,

Lanarkshlrc,

Scotland.

visiems

tytojams,

Lietny

Pipmynai

yCLtiULdl-

laikraščių snaikoresponuentams
ir įo-metinio jubilėjaus atgavimo spaudos rengejams.
Knygos didumas 153 puslapiai. Kaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitlių,—dar
pigiau.
Adresuokk, kartu prisiysdami
fr pinigus:
tyu

Adresas:

P"blishing Co.

3252 SOUTH HALSTED STREET,
CII1CAG0. ILLINOIS

Geriausia Gyduole
PLAUKAMS
sustiprina §kelp«, sujo<ljiu šaknų,
plaukus padaro švelnius, blizgančiu*,
geriausii vaistas nuo Dandruff
"luskų". Vartojant du ar tris kartu*
I savaitę, sustabdę plaukų slinkimą.
Tiinkie gerai ; >,kilpa, ant šakny
kas antra ar t/ečia dien^
Prekė 50c. Ir $1.00.
yra

F. A. POSZKA'S PHARMACY
3121 So Morgan Street
Ttl. Yarts 695

CHICAGO, ILL.

vyry ir jaunikaičiu apiėo'y

Nauji, ant užsakymo padaryti puva8arWu.it
siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar pir
slduoda nuo $10 iki $20. Dėvt-ti siutai,
buvo padaryti už $40 lr $50, dabar naraiduoda
už $5 ir augSčlaufl.
Didelis pasirinkimas aut užsakymo
padarytų
kelinių, padaryty u/. $4, $5 ir $t'>, dabar parel
duoda už $2.50.

Speciališkuinas auL kuparų ir valizų drai

;

tlams.

Paduoti

užsakymai veikiai aprup;i..

S. GORDCN
VYRIOKŲ DRABUŽIŲ
1415 S. Haisted St.

iii Ca£0. iii-

